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 شكر وتقدير
 , وبعد:والسالم على نبيه األمين محمد الحمد هلل رب العالمين, والصالة  

َوَمْن َيْشُكْر ], ويقول تعالى: {35[ }النحل:َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللِ ]يقول اهلل تعالى:  

ََم َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللَ َغنِيٌّ ََحِيد   , فاللهم لك الحمد أواًل وآخرا, لوال أنت ما { 21[ }لقامن:َفإِنَّ

, فاعترافا ألهل الفضل (1): )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(اهتدينا وال وفقنا, ويقول النبي 
بفضلهم, وانطالقًا من الهدي النبوي, أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد لي يد العون, وأخص 

الذي تشرفت بقبوله اإلشراف على هذه الرسالة,  رياض محمود قاسمبالشكر سعادة الدكتور: 
والذي أيضًا شجعني على المضي قدمًا في كتابة هذا الموضوع, وأشكره على توجيهاته 

 ومالحظاته الطيبة, فلم يأل جهدًا في إبداء النصح لي. فجزاه اهلل عني وعن المسلمين خيرًا.

يمين عضلوي لجنلة المناقشلة: فضليلة كما وأتقدم بالشكر الجزيلل واالمتنلان لتسلتاذين الكلر  
  وليد محمد العمودي, وفضيلة اللدكتور: -حفظه اهلل-  محمود يوسف الشوبكياألستاذ الدكتور: 

تفضال بقبولهما مناقشة هذه الرسالة,  والشكر موصول أيضًا ألعضاء الهيئة  ينالّلذ -حفظه اهلل-
أيلاديهم, فجلزاهم اهلل خيلر الجلزاء, والشلكر التدريسية الكرام بكلية أصول الدين اللذين تتلملذت عللى 

أيضلللًا للجامعللللة اإلسللللالمية التللللي احتضللللنتني وأتاحللللت للللي الفرصللللة فللللي إكمللللال دراسللللتي, وأخللللص 
العللاملين فللي الدراسللات العليللا, والعللاملين فللي المكتبللة المركزيللة بالجامعللة,  وأخللتم بشللكري ألهلللي 

للّلذين وقفلا بجلانبي معنويلًا وماديلًا, ولكلل الذين قدموا لي يد العون, وأخلص ملنهم واللدي العزيلزين ا
 من ساهم في إخراج هذه الرسالة, فجزاهم اهلل جميعًا خير الجزاء.

   

 

                                                           

(. 1/335, )1591ح, إليلك أحسلن لملن الشلكر فلي جلاء ملا بلاب,  والصلة البر أبواب كتاب, الترمذي سنن( 1)
 . األلباني وصححه



 
 

 ت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 البحث  مقدمة
أفضل خلقه  على ونسلم, ونصلي ونستهديههلل رب العالمين, نحمده, ونستعينه,  الحمد
 فقال ولزوم طاعته, وحذرنا من عصيانه ومخالفته,  اهلل تعالى بامتثال أمره أمرنا, نبينا محمد 

ُقوا اهللَ إِنَّ اهللَ َشِديُد ] :سبحانه ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َواتَّ َوَما َآَتاُكُم الرَّ

ُسوَل ِمْن ] :أيضاً  وقال, {7[}احلرش:الِعَقاِب  َ لَُه اهُلَدى َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل َوَمْن ُيَشاقِِق الرَّ َبْعِد َما َتَبَّيَّ

  -بعد: أما { 221[ }النساء:امُلْؤِمنََِّي ُنَولِِّه َما َتَوَّلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًْيا

 هلامن أعظم نعم اهلل عللى هلذه األملة, هلي كتلاب اهلل, فهلو دليلهلا ونورهلا, وفيله فالح   فإن
 كتاب أنزل, على خير نبي أرسل, بشيرا ونذيرا لخير أمة أخرجت للناس. وعزها, خير
تجلللت خيريللة هللذه األمللة فللي تعظيمهللا لكتللاب ربهللا, والعنايللة بلله فللي مظللاهر كثيللرة,   وقللد

 ومناٍح متعددة, منها عناية العلماء بتفسيره, وشرح معانيه,  وبيان أحكامه....
فللي المللنهل والعللرن, وكللان لهللذا  ينهللامللا بكثللرت هللذه التفاسللير, وتنوعللت واختلفللت في وقللد

المفسللرين فللي مللذاهبهم, ونزعللاتهم الفكريللة,  اختالفاالخللتالف أسللبابه ودوافعلله, منهللا مللا يتعللل  بلل
ومنها ما يتعل  بأمور مختلفة ظهرت في تاريخ اإلسالم, مثل اإلسرائيليات, وعلم الكلالم, وظهلور 

 لمذهبها وأفكارها, وغير ذلك من األمورمعاني اآليات نصرة  فتالفر  المختلفة التي حر  
مللن هللذه األمللور التللي كللان لهللا تللأثيرس قللويس فللي التفسللير خصوصللا, وعلللوم الشللريعة  وكللان

 . (التصوف)عموما  
هنا, فقد جعلت هذه الرسالة العلمية في دراسة هذا الموضوع, وملد  تلأثيره عللى عللم  من

صلوفية والنزعلة الصلوفية فلي بيلان معلاني اآليلات التفسير, إيجابا أو سلبا, وملد  تلأثير األفكلار ال
 واستنباطاتها, وأسميته )أثر الفكر الصوفي في التفسير. دراسة ونقد (.

 ولي التوفي . واهلل, جهد مقل في خدمة التفسير وتنقيته. أرجو به عفو اهلل وثوابه وهذا
فيما يلي: أهمية الموضوع, واسباب اختياره, واهدافه, والدراسلات السلابقة, وملنهل  وسأبين

 البحث, وخطة البحث.
 
 



 
 

 ث

 : أهمية الموضوع:أولا 
الدخيلة  بيان األمور في يبحث, والذي التفسيرالدخيل على  موضوع تحتهذه الدراسة  تندرج .1

الكالم, والفلسفة, النزعة الصوفية,  لم, وعت, مثل: اإلسرائيلياعليهأثرها  ومد على التفسير 
 وغير ذلك من األمور.  

 في تفاسيرهم. قوالهموأ آرائهمهذه الدراسة أثر النزعة الصوفية عند بعن المفسرين على  تبين .2
من بعن الشطحات أو األخطاء التي وقع فيها بعن المفسرين بسبب نزعتهم  القارئ تحذير .3

 وفة.الصوفية, أو تأثرهم بأقوال بعن المتص
 موقف المفسرين من المتصوفة وأفعالهم وأحوالهم. تبين .4
, وبيان -ميةأكثر الفر  انتشارًا في األمة اإلسال منتعد  والتي-الموضوع بالصوفية  ارتباط .5

 صلتها بعلم التفسير.
 

 اختيار الموضوع: أسباب: ثانياا 
 العوامل التي أثرت فيه, واألفكار الدخيلة عليه. أهمعلم التفسير, وبيان  في خدمة الرغبة -1

 منها. وتنقيته
 أفعالهمكثير من أقوالهم و  ريرتب فيلهم  مهماً  مستندا ةالصوفية لآليات القرآني يراتتعد التفس  -2

 لصحيح, وتوضيح المعنى اسيراتعلينا مناقشة هذه التف وجبوشطحاتهم. مما ي بدعهمو 
 .البدعة بةومحار  ح في نشر ال رهله دو  لكلآلية, وذ

, المختلفة به, يتناول الموضوع من جواناإلسالمية إلى بحث علمي محكم كتبةالم حاجة -3
 إلى بحث ودراسة. وتحتاجأن هناك بعن المباحث تتعل  بهذا الموضوع  كما ويجمع شتاته,

 
 البحث: أهداف: ثالثاا 
, وفي تسويغه  لتقوال ترجيحه في, يرهالمفسر في تفس لد أثر النزعة الصوفية  يحتوض  -1

 . مور, إلى غير ذلك من األتمن اآليا ستنباطاتاال نعلب
, والذي أوقعهم في كثير القرآنية ياتلبعن اآل لصوفيةعند بعن ا ئالرد على الفهم الخاط   -2

 .البدع والمخالفات نم



 
 

 ج

 .وتقويمها األمور األمة, ودوره في إصالح واقع على يرالتفس  لمع أثر بيان  -3
 عن الدين. والذب ,في محاربة البدع هودهموج المفسرين دور بيان -4
 . لتفسيرالفكر الصوفي على ا أثرببحث تفسيري محكم يتناول  ةاإلسالمي ةإثراء المكتب  -5

  

 السابقة: الدراسات: رابعاا 
 

, غيللر يرالتصللوف والتفسلل يموضللوع حللولالمؤلفللة  رسللائلوال كتللبالللرغم مللن كثللرة ال علللى 
 أثيربيلللان ملللد  تللل فلللي يلللزهترك ويسللللط, لموضلللوعمؤللللف مسلللتقل يجملللع شلللتات اأنلللي للللم أقلللف عللللى 
 اقشتأن هناك بعن الدراسات التي ن إال, يرالصوفية على علم التفس النزعةاألفكار الصوفية أو 

 التليالموضوعية  المحاورحسب  مقسمةالدراسات  هذه بعن أذكرالموضوع, وس يف محاورعدة 
 تدور حولها.

 موضوع التفسير الصوفي بنوعيه النظري أو اإلشاري: : دراسات حولأوالً 
والمفسلرون  التفسير: همهاالتي تعرضت لهذا الموضوع, ومن أ ينالمفسر  مناهل في الدراسات .1

, تقللدم بلله للحصللول علللى شللهادة العالميللة مللن درجللة أسللتاذ فللي الللذهبيمحمللد حسللين  ورللللدكت
 .وغيرهم, 1511علوم القرآن والحديث سنة 

وبحلوث حلول التفسلير اإلشلاري, وهلي كثيلرة, أذكلر منهلا: التفسلير اإلشلاري, لعملر بلن  رسلائل .2
فلللي  العلملللاء ملللن اتخلللاذه منهجلللاً  موقلللفالصلللوفية و  تفسللليرسلللالم الخطيلللب, رسلللالة ماجسلللتير, 

 .7, العدد 72جدراسات,  مجلة في بحث, أحمد فريد أبو هزيم, التفسير
 تفسللير فللي الصللوفي الجانللب, ومنهللا: لتصللوفبعللن المفسللرين مللن ا واقللفحللول م دراسللات :ثانيللاً 
-29, )صالثاني العدد, 11ج, اإلسالمية الجامعة مجلة في بحث, حمدان أكرم.د, المعاني روح
 . م7001(, 171

 

  البحث: منهج: خامساا 
في جمع المادة العلمية لموضوع  التحليلي والمنهل النقدي الوصفيالمنهل  الباحث اعتمد

واستعان بالمنهل الوصفي في وصف مواقف بعن المفسرين  الدراسة من خالل كتب التفسير,
  من قضايا التصوف.



 
 

 ح

  البحث: عمل الباحث في: سادساا 
التركيز على  مع, الصوفية غيرالصوفية و  التفاسير فياألثر الصوفي  بدراسةالباحث  اعتنى -1

 في الدراسة. األخيرة
 في البحث. ةالوارد لتقوال والمناقشة الدراسةبالباحث  قام -2
 البحث.  موضوعاتعرن ومناقشة  يوالسنة بفهم سلف األمة ف الكتابالباحث  التزم -3
 .البحث فيتلزم  التيالصوفية  صطلحاتالم  بعنب موجز بتعريف الباحث قام -4
تراجم لتعالم الوارد ذكرهم في البحث من كتب الطبقات والتراجم, وذلك  بعمل الباحث قام -5

تم دراسة جهودهم في  لذينا المفسرينو , المشهورين غير عالميشمل: أعالم الصوفية, واأل
 .  عليهالدفاع عن التصوف أو الرد 

, ورقم ورةسفي كتاب اهلل, بذكر اسم ال مواضعها إلىالرسالة  فيالواردة  رآنيةالق اآليات عزو -6
 اآلية في المتن.

 ورقم الحديث ابوالب كتابال :ذكرالتوثي  ب معاألصلية,  امصادره من األحاديث تخريل  -7
ذا كان الحوالجزء والصفحة  عليه. العلماء حكمفي غير الصحيحين أو أحدهما أذكر  ديث, وا 

 الثانيالقرآنية, و  آلياتل, األول البحث نهاية في علمية فهارس خمسةبإعداد  الباحث قام -8
 الخامس, و والمراجع لمصادرل الرابعو المترجم لهم,  تعالمل الثالثو  النبوية, تحاديثل
 .لموضوعاتل
 

 : خطة البحث:ابعاا س
خطلة هللذا البحلث مللن مقدملة وتمهيللد وثالثلة فصللول وخاتملة وفهللارس, وذللك علللى  تتكلون 

 النحو التالي:
 

 :المقدمة
 :على تشتملو  
, البحللث ومللنهل, السللابقة الدراسللاتالبحللث, و  وأهللداف, هاختيللار  بواعللث, و الموضللوع أهميللة 

 خطة البحث.



 
 

 خ

        

  التمهيد
 .: تعريفه, عالقته بالزهد, مراحله, أقسامهالتصوف

  على ويشتمل  
  لغة التصوف تعريف:  أولا. 
 كلمة تصوف واشتقاقها أصل :ثانيا. 
 اصطالحاً  التصوف تعريف :ثالثا. 
  بينهما والفر  الزهدبين التصوف و  العالقة: رابعاا. 
  التصوف. مراحل: خامساا 
  تصوفال أقسام: سادساا . 

 

 األول الفصل
 الصوفي وأثره في علم التفسير التفسير

 :احثمب أربعةعلى  ويشتمل 
 الصوفي التفسير أقسام األول: المبحث 

 على ثالثة مطالب: يشتملو       
o النظري الصوفي التفسير :األول المطلب. 
o اإلشاري الفيضي التفسير :الثاني المطلب. 
o به القائلين عند اإلشاري التفسير أدلة :الثالث المطلب. 

 
 التفسير الصوفي اإلشاري مناقشة: يالثان المبحث 
 مطالب: الثةعلى ث يشتملو   
o الباطني والتفسير الصوفي التفسير بين الفر  :األول المطلب. 
o تفاسيرهم في ذلك وأثر, وباطن ظاهر إلى القرآن الصوفية تقسيم :الثاني المطلب. 



 
 

 د

o اإلشاري التفسير في األلوسي كالم مناقشة :الثالث المطلب. 
 
 لتمثيلوضوابط في التعامل مع التفسير اإلشاري مع ا قواعد: لثالثا المبحث. 

 
 التفسير علم على اإلشاري التفسير أثرالرابع:  المبحث. 

 

 

 الثاني  الفصل
 في التفسير الفكر الصوفي أثر 

 على مبحثين: ويشتمل   
 في تفسير بعن اآليات صوفيةال فكاراأل أثر األول: المبحث: 
 مطالب: ثالثةعلى  يشتملو            

o التفسير في وأثره, الصوفية عند للعبادة الخاطئ المفهوم :األول المطلب. 
o التفسير في وأثرها. الصوفية عند المبتدعة األذكار :الثاني المطلب. 
o موسللى قصللة, )القرآنللي القصللص  تفسللير فللي الصللوفية األفكللار أثللر :الثالببث المطلببب 

 .(نموذجاً  والخضر
 

 التفسيرالصوفية في  األحاديث: لثانيا المبحث 
 :مطلبينعلى  يشتملو   
o الحديث بعلم الصوفية عالقة :األول المطلب. 
o أثرها بيانو , التفسير كتب في الصوفية األحاديث لبعن أمثلة: الثاني المطلب.  

 

 الثالث الفصل
 والتصوف المفسرون

 :على مبحثين يشتملو  



 
 

 ذ

 رينالصوفي عند بعض المفس التجاه :األول المبحث. 
 :مطالب ثةعلى ثال ويشتمل            
o الغيب مفاتيح تفسيره في الرازي عند الصوفي االتجاهاألول:   المطلب. 
o في تفسيره روح المعاني لوسياالتجاه الصوفي عند األ :ثانيال المطلب. 
o االتجاه الصوفي عند الشعراوي في تفسيره الخواطر. :ثالثال المطلب 

 
 النقدي للتصوف عند بعض المفسرين التجاه: ثانيال المبحث. 
 :مطالب خمسةعلى  ويشتمل  
o البحللر) تفسلليره فللي لصللوفيةا علللى األندلسللي حيللان أبللياإلمللام   ردود :األول المطلببب 

  .(المحيط
o الجلللامع ألحكلللام )تفسللليره  فللليلصلللوفية عللللى ااإلملللام القرطبلللي  ردود :ثبببانيال المطلبببب

 .(القرآن
o (الدرر نظم) تفسيره في الصوفية غالةعلى  البقاعي اإلمام ردود :الثالث المطلب. 
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 التمهيد
 التصوف

 عالقته بالزهد, مراحله, أقسامه.  تعريفه, 
 

موووو صص,صوم ئوووو ص  وووو و صأذهوووو  صوفيوووو     صشوووو   وف وووو صصضووووو   موضوووووتصوف مووووووصموووو صوفموص 
ت قودو,صسووو صك تو صمؤ ودوصأوصص, ي  صوإلسالم ةصيم ص  خرصيهصم صمؤفف  ,صو شهدصفذفكصوفمكك  ي  هم
ص(1).غ رهمم صوفمس م  صأوصصمؤففوه صم ك  صوسوو ص

وفيو ف صيو صووقوعصص ور أوفموضووتصلفو صصهوذوصمصوفه ئو صمو صوفدروسو  ص وو و رجعصوجودصهوذوصوفكوص
 ظهرص فت  ةصوفموي ةصيفكري؛صمس وىصوفوف   صوأ ض  صصووف   وصوفع مة,صي صوفعق ئدصووفعي دو ,صوألمة

ص.ص  همصم صخال صأقووفهمصو رج    هم   صأري يه صي صممتف

ذفوووكصفمووو ص ك تفوووهصمووو ص,صوصك وفوووهصوفمعووو رصص وألقووووو ,صودورصصي وووهص ك ووورصصمووووووف موضووووتصوصص
طر قصوفرم صصةم مويوقدصس كصوفص,,ص   صي صأم هصووش ق قهري صك  رصم صوألموصووف يسصصوف موض

ص.ووإلش روصصي صكالمهم

صومرو  ووه,صو الق ووهصيمفهووومصوف هوود,ص,,صوأقسوو مه ف موووويوص وومقدمووةصمهمووةصيوو صوف عرصوهووذ ص
صوفه ديصف مووب.صهوقصوص وي  هللصوفيوص,صي صوف فس رصأ ر    صصعروف  صو ص مه دصوذفك

ص
  :تعريف التصوف لغة: أولا 

صوو وووودصموووو   ,صوصو(صموووووو")ص:يوووو صيوووو رسوقوووو  ص ووووووصفموووو دصووفوووووووصووففوووو  صأموووو   هوووووصوفم 
صهووذوصأ ص  صصوفمعووروو.صووفيوو بصك ووه ,صكوو   وو و  صوم  صوموو ئو  ووِوو  صوم  رِجووعصلف ووه.ص قوو  صكوويفصأ َمووو وو
صوفم وو صك  ر  ص,صل...يأمَّ صقوفهم:صم وص  صوفشَّر ص كو   و ب  ذوص  د  ,صيهوصم صي بصوإليدو ,ص قو  صم 

ص(2)."لذوصم  

                                                 

موضووتصوف مووو,صوك ور صك  يو  همصي وه,صتوذكرصمتهو :ص"وف مووو",ص"ج"مصوف وال ",صكالهموو صوهو مصوفمس شورقو صيص(1)
دروسوةصوففورقص)وفمووي ةص(ص مو  وفمس شورق   فم سو ت و ,ص"وفمووي ةصيو صوإلسوالم"صفت ك سوو ,صوغ رهو ,صووتظور:ص"موقوو

ص.  صوفمع وو رضصوتقدصي صضو ص ق دوصأه صوفستةصوصوفجم  ةص"رس فةصدك ورو ,صد.صفط فةصيت ص يدصوفع ص
ص(.322/ص3معجمصمق   سصوف  ة,صأ مدصي صي رسص)ص(2)
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,صتجودصمو ص  مو  صوف  وةصيو صيو رسووفوذيصرد صص–مو وصيمعتو ص ود ص–وهذوصوفمعت صوألخ رص
ص. م  هم ص

ووووصصوفه ود وِصص و صوفسَهموصصوم و ص"صمتظور:ق  صوي ص صقووفهمصومتوه...ص توهص ود صو  ِمو ووصص  مو
ص(1)."ش رَّ ص ت صوف  هصوأ م و صصيال صشر صص ت صم و ص

ك ورصوصص   وهصوفموووصيهووصمو ئوص(صوفكيفصموي صظهر)م و :ج  صي صوفمعجمصوفوس طوصص
(صطر قووةص.ص)صوف موووو.ص)ص مووووص(صيووال صموو رصموو صوفموووي ةهوو صموووي  مووويهصيهوووصأمووووصوص

(صوفشووعرص  طوو ص)وفمووووص, سووموصوفوورو ففضوو ئ صف  كوووصوفووتفسصوصوف   وو صي سوو وك ةصقوومهوو صوف قشوووصوص
(صموو ص  يووعصوفموووي )ص(صوفقطعووةصموو صوفموووو.,ص)وفمووويةهصوطوفووهصو موجووهأ صو م وو  صيدق ووج وودصوفضوو

أشووهرصوارو صيوو ص سووم  هصأتووهصسووم صيووذفكصألتووهص فضوو صفوويسصوفعوو روصي ف مووووصوصطر قووةصوف مووووصوص
(2).(صي ئعصوفموو,ص)وفمووووص قشف وفموص

 

 رجوووعصصلفووو صك موووةصموووووصصأمووو صوف  و وووةصوفم قدموووةص  ضووو صفتووو صأ مووو صخوووال صوف عر فووو  ص
لفووو ص رجوووعصوهووو ,صووف ووو ت :صوفم ووو صووفعووودو .صأوصأتهووو صوفمعووورووصف شووو وصوت صوفموووووص:و وأل:صمعت ووو  
ص.ي صي رسووهوصوفمووصكم ص رىصيقط,صوو دصصمعت 

ص
 كلمة تصوف واشتقاقها:أصل : ثانياا 

ووشوو ق قه ص  وو ص وودوصأقوووو ,صسووأذكره صأموو صك مووةصوف موووصصيوو ووفيوو   و صخ  ووصوفع موو  صو
صص,صي م ص   :ص صل صوجد صق  صي ه صم صو"  روض مي ت صم

صوهوذوصوفقوو (3)أيصسمووصموي ةصفمف  صأسورورهمصوشور صمودورهم.ص:"الصفاء" تهصمش قصم ق  صل-1
صص(4).؛صألتت صفوصتسيت صأ دو صلف صوفمف  صفق ت صمف ئ م صجهةصوف  ةصيع د
ص

                                                 

ويو صوأل  ورصصوفسوع دو صأيوووفته  ةصيو صغر وبصوف ود اصووأل ور,صص(,صووتظر:4/2222فس  صوفعرب,صوي صمتظورص)ص(1)
ص(.3/82)
ص(.1/225وجخرو ص)صممطف صليروه موتظر:صوفمعجمصوفوس ط,صص(2)
(,صووتظوور:صأ كوو مصوفقوورج ص22,ص5)صص(هوووص323)صوفكاليوو ذيصم موودصيكوورصأيوووصوف عووروصفمووذهبصأهوو صوف موووو,ص(3)

ص(.2/182(ص)هو243"ي صوفعري ,صوي صوفعري صوفم فك ص)
(,صكشوووووصوفم جوووووبص484(ص)صهووووو482)صوفقشوووو ريصهوووووو  صيوووو صوفكوووور مص يوووودوفرسوووو فةصوفقشوووو ر ة,صأيوووووصوفق سوووومصص(4)

ص(.222هو(,صد.صلسع دص يدصوفه ديصقتد  ص)صص482ف هجو ريص)
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صو و صجو صوهللص ديصي  صوألو صوفموصي صألتهمصموي ةصسموو"صأيص,"الصف" مش قصم صتهق  صل-2
قيوو فهمصلف ووهصهممهوومصر فو تي  يوو  صوفتسوويةصلفوو صك مووةص.صقوو هووذ صوفص وورد,صوفكوو صوف  ووةص(1)"   وهصيق ووويهمصوو 

ص(2).مف "مو"ص
ووف  صك ت ص ط قص   صمذهبص,ص(3)"صوف وت ت ةصومعت ه صوف كمةص"سوفياك مةصصتسيةصلف صتهق  صلص-3

 شوو ر صيوو صي وودودصوموو ص وودف  صأموو  بصهووذوصوفوورأيص  وو صموو  هصي توص"ص,(4) ووؤم صأ ي  ووهصيو وودوصوفوجووود
 وفهوو صيعوودص ركووةصوف رجمووةصوفتشووطةصيوو صوفقوور صوف وو ت صوفهجووري,صي تموو صفوومص عووروصيوو صتفووسصوفف ووروصيوو ص
جتووووبصوغوووربصوفعووو فمصوإلسوووالم .صو ضووو وصلفووو صوف مووو  صووفمكووو  صوف شووو يهصيووو صأمووو صوففكوووروص تووودص

ص(5)." رصوفف سف ة   دصوغ رصذفكصم صوأليك"ووصوفموي ةصووف وت  ,ص  اصأيك رصو دوصوفوجودصووف  و 
وفموووي ةصأتفسووهمص"ص قي ووو صأ ص تسوويووصلفوو صوف وتوو  صفموو ص جعوو صصأ  ووردص  وو صهووذوصوفقووو :ص"وصص

ف خموووووومص  ووووو همصسوووووي ال ص  ووووواص تسووووويوتهمصلفووووو صوففكووووورصوف وتووووو ت صوفقووووود مصيمووووو صي وووووهصمووووو صضوووووال" ص
كوووو  صوصصووصموووو صوفعيوووو دصوف سووووووصموووو صوففالسووووفة, صوفم مووووويةصوألووئوووو صكوووو توأ ضوووو  :صيوووو ص(6)"ووت رويوووو  .
ص(7).دو ص"صي ص  مصوفكالمصأوصوفف سفةي صوفعي وه م مهمص

فقوربصأومو يهمصمو صأومو وصأهو صتهومصسومووصمووي ةصأأيصص: أهلل الصلفة لف صتسيةلتهصق  ص -4
,صوفووووذ  صكوووو تووص  وووو ص هوووودصرسووووو صوهللصصوفمووووفة

,صألتووووهصفوووووصكوووو  صكووووذفكصفق وووو ص ووووطوهوووووصغ",ص(8)
ف " ص(9).مو

                                                 

ص(.13فمذهبصأه صوف مووص)صصوف عروصص(1)
(,صيقووهصوف مووووصفشوو مصوإلسووالمصويووو ص222كشوووصوفم جوووبصف هجووو ريص)صصص(,484وفرسوو فةصوفقشوو ر ةص)صصص(2)

ص(.11)صص(,ص ه رصشف قصوفكي هو222  م ةص)
هوو(ص1352(,صوتظر:صقض ةصوف موو..وفمتقذصمو صوفضوال ,صد. يودصوف  و مصم موود)هوص443وهوصقو صوفي روت ص)ص(3)

ص(.32هو()ص1432وف مووصوفمتشأصووفمم در,صل س  صلفه صظه رص)(,ص33-32)ص
(.صورجوو صوفمؤفوووصهووذوص55صص) ق وودوصوفموووي ةصو وودوصوفوجووودصوفخف ووة,صد.أ موودصيوو ص يوودصوفع  وو صيوو صوفقموو رصص(4)

صوفقو .
ص(.2دروس  صي صوف مووصووفف سفةصوإلسالم ة,صد.م ف صوفرقبصود.م مودصوفشويك ص)صصص(2)
هصيوو صوفم وو و صوفشوور  ",صد.صم مووودصوفشووويك ,صي وواصيوو صمج ووةصوفج معووةصوإلسووالم ة,صمفهووومصوف مووووصوأتوو ووص(8)
ص(.ص5,صوفعددصوف  ت ص)صص13 
ص.س أ  صوف د اص  صأووئ صوفموي ةص تدصوف د اص  صمرو  صوف مووص(2)
(صهو1224معرو صوف شووصلف ص ق ئقصوف موو,صأ مدصي ص ج يةص)(,ص13وف عروصفمذهبصأه صوف مووص)صصص(2)

ص(.28)ص
ص(.22صص)ووتظر:صقض ةصوف موو..وفمتقذصم صوفضال صص(,11يقهصوف مووص"ي ص  م ةص)صصص(5)
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فووذ  ص  وو و صوفموووي ةص,صيموو صهوومصأهوو صوفمووفةصومووردودصموو صجهووةصوفووقووعوصقووو صوأ ضوو :صيهوو
ص؟كص جع و صفهمصتسي صلسالم  ص ر ق ,صويذفوفتسيةصلف هم

ص سوكتهصمتو  صموتهمصفوهص كو صفومصومو صوفمهو جر  صيقورو صهومصوفموفةصأه  " ي صوأل  ر:و قو صصصص
ت  صأمووو مص  فوووةصط رئوووةصيووولذ صص(1)." سوووكتوتهصوفمد توووةصمسوووجدصيووو صمظ ووو صموضوووعصلفووو ص وووأوو صيكووو توو
 تهم,صقودصيهوؤ" صوفمو  يةصوفوذ  صهو جرووصمو صمكوةصتموروصفودص.  و وصوفمو  يةصص صوف  ر مصمو سج ه

همصلفو صوفمسوجدصفومص كو صيم وضصرغيو هم,صو"ص يو صيو  ووؤص,ص ركووصي و همصوم   هم,صيأوووصلف صوفمسوجد
تموو صكوو  صو  وو و"صمووتهمصف   وو وصووفعموو صي هوو ,صو"صمووتهمصف فقوور وص  وو همصوفظووروص   فووةصط رئووةصأم  هوو ,صوو 
وَ   وض صذفكصوموصوهللص ع ف صفهمصيقوفهص؛صكم صوفمع ش ة ِلَهْم ك ْلهك ََ لِوَحمك ْك ]َوََل َعََل الَِّذيَن إَِذا َما َأَتو

ِع َحَزًنا َأَلَّ ََيِْدوا َما ْينكِفْقْنَ  مك ْينْْم ك َتِفيْض ِمَن الدَّ ا َوَأعك ْك لَّ َْ ِْهْك ك َعَهيكِه َت  ض  :صوأ .{29}التوبة: [ََل َأِجْد َما َأْحك
تمو ص ركوهو صوص تهمصفمص س مرووص   صهذ صوف  فوة,صي وإلسوالمصو  سوت صأوضو تصصوت مورصفمو ص,يعودي مو صو 

 خ مو صصأوصأيع  يع ومصصصووص  صي ق صوفم  يةدفمص تفرصصص صأه صوفمفة يص:وأخ رو صصوفمس م  ,
ص(2).وفم مويةيه صكم صهوص   ص

ص,ص"ص ق قةصفهصلد   صوأصوهمصم ضصووفموي ةصي  صأه صوفمفةصصووفخالمة:صأ صوفتسيةص
ذوص يم ال صص, ه يك رصوفموي ةصي أل أ رصيتجدصم صص, و صهذ صوفقض ةصأقوو صوفمفسر  رجعت صلف صم صوو 

فَّةصأه ص قو صوفش مصوفشعروويصي ص فس ر : صي ت وف همصف عي دوصوتقطعووصوهللصأه صم صجم  ةصهمصوفم 
صلف صوذهيووصي صوفت س؟صكي ق ص ش   و ص"صوفم ذوص عم و ؟ص"صفم ذوص   هم,صوو  رضووصوفت سصأفستة
ِِبك ]ص: ع ف صوهللصيأت  صوفمج ذ ب,صهؤ" ص  ركصوأ صلف ت ,ص   ف صأ صتر د:ص قوفو صصوهللصرسو  َواصك

ْ ك  ْعَْن َرَّبَّ َسَك َمَع الَِّذيَن َيدك صتوسمِّ همصوفذ  صهؤ" صم  صترىص  تم ص   ت صفذفك ,{92[ }الكهف:َنفك
صت  قرهمص"صأ صوهللصفعي دوصوتقطعووص  وفذصوفمج ذ ب صِخَدمةصي صوفدت  صأه ص رىصم صك  رو صص:وأ ض  ص,

صرج صمعت صوك  صوف س  ,صس دت صمسجدصي صوفم ربصفمالوصقوَمت صوأل  مصم ص ومصيف ص د,وفعيَّصصهؤ" 
صجت ه  ,صلف صمريهصوفع م صم صو ط بصوفم  صم صمي    صص وخر صيهصي ذوصو"ق م د,صرج  صم صكي ر
:صفهص قو صوفكي رصو"ق م دصيرج صي ذوصوفم  ر,صوف جمصم صجت ه  صموروصي صي فمي  صوفع م صيأ  
صل"ص أخذص"صوف س  صي بص   صوفمجذوبصيالت  صصأل صوفكي ر؛صوف جمصم صجت ه  صم صيودَّصص"ص",

ص(3) ...وفكي رصي فجت ه

                                                 

ص(.3/32وفته  ةصي صغر بصوف د اص)ص(1)
(,صصوفمووووي ةصيوو صتظوورصوإلسووالم,صسوووم  ص148)صصص(هووو252)صوفجووو يصيوو وصوففووور صأيووووتظوور:ص  يوو سصلي وو س,صص(2)

ص(.2م ةص)ص(,صدروس  صي صوف مووصووفف سفةصوإلسال18  طوصوف   ص)صص
ص(.14/2222)ص(هو1412)صوفشعروويصم وف صم مدص,صوفخووطرص–صوفشعروويص فس روتظر:صص(3)
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م صصوي هصيك رصوفموي ة,ج  صم شيع  صي ألصووفذيص ال ظهصوفي  اصأ صكالمصوفش مصوفشعروويص
يمج ذ بصوفموي ةصوفكس ف صصشيهصأ وو صأه صوفمفةصم صوفم  يةص-غفرصوهللصفه-ي فش مصص,ي ه

صوش    صوفت سصي في ط , صأموو  ص أك و  صق  ييص,وفذ   صووألرض, صوفسم   صي   صووهللصم  وإلم مصص تهم 
صو"ص  ر و صم صفمسجدوصي ص قعدو صيقرو صك تووصي تهمصوفمفة,صأه صي صفهمص جةصو"ص:وفقرطي 
صي تهمصذفكصومعصوفي دو ,صض قص تدصوإلسالمصأض  وصهمص تم يصم  ,صو"صكسبصفهمصف سص  جرو ,

.صو م و صي ف   صوفقرج صو قرؤو ص,صوهللصرسو ص وصي صلف صوفم  صقو وصو سصي فته رص   طيو صك توو
صو   ج وي ص فس رصوفمت ر:ص(1).قعدووصوم صخرجووصوإلسالمصووت شرصوفف  صك رصي م .ص  سييو صيك توو
صفأل م  ص  رك  صلف ه ص تقطعو صوفذ  ص(2)وف ك   صأه صم صي في ط صوفت سصأموو صأك ةصوفمفةصيأه 

صوف  صوفخمسصوفمف  صم صمفةصي همصوف سصوهللصسي  صي ص ج هدو صو"صوفع مص  ع مو صيالصوفت يعة,
تم ص,(3)وفمفةصأه صيه صوهللصومو صوفمدق  ص أك و صيد تهم,ص  أك وصصأتهمصأمرهمصقم رىصوو 

صف تم رىصك ألد  رصفهمصيه صخ مة,صوفمووضعصهذ صي ص ع ف صوهللص عيدووصأ صألج صووألوق و
صأرودووصم صمتعووصي ذوصم ق   ,صل"ص خرجو ص"ص مصوفك  ر,صووفطع مصوفذي ئ ص س ض فوتهصم ص ك فو وص

صم صك  روصش ئ ص تهمص  فظو صت سوفص  يصو"ت ق م,صأتووتصم ص   هصقدرووصم صيك صألتفسهمصوت قموو
صم صأ صوو دصغ رص د ت صووفخوورق,صوفكروم  صمعرضصي ص ير وتهصم صومتهصوإل ذو ,صضروب
صو  مووص, ق هصفهصيأ رقووصووص تد ,ت فص تدم صوفش وخصيعضصمط فبصلج يةصي صقمرصم صوففال   

ص   صي فكذبصوفت سصأموو ص أكصل"صفهص ريةص"صوفذيصفش خهم,صكرومةصي   صيع صي  رصأ رقهصوهللصأ 
صيأه صأتفسهمص شيهو صوفذ   وفض فو صوألشرورصوهؤ" صمته,صووفقربصوفو" ةصوود   ص-ص ع ف ص-صوهلل

صوهللصفك  بصو  فصووفستة,صوفك  بصي صأمال صصي في ط صوفت سصأموو صألك همصأ صو   مو صوفمفة,
 ص.(4)صذفكصم صرسوفهصوستة

صل صص صمتص م صف عي دو صو"تقط ت صوفذيص أمرصهذو صهديصوإلسالم صو  ت ي صمع صشر   , ه ص ته
فمص ظهرصل"صي صوفمد تةصأه صوفمفةصصممط  وأخ رو صي  صصم صوفعي دو,ي فعم صو  اص   هصو عد ص

                                                 

ص(.2/132)ص(هو821,صأيوص يدصوهللصوفقرطي ص)وفقرج صأل ك مصوفج معوتظر:صص(1)
ص(.1/28.صوتظر:صوفمعجمصوفوس طص)وفموي ةصري ط:صجمعص ك ة,صوه صك مةص رك ةصو عت :صوف ك   ص(2)
نَِيوا]هص عو ف :ص عت صقوفص(3) وْل َأنك ِِ ا ََ َسوْبْمْ  ا ِض ََيك ًبا ِِف األَرك َحطِيْعَْن ََضك وا ِِف َسبِيِل اهللِ ََل َيسك ِِصْ ْفَقَراِء الَِّذيَن ْأحك َء ِموَن لِهك

ٍ َفإِنَّ ا اًفا َوَما ْتنكِفْقْا ِمنك َخْيك َأْلَْن النَّاَس إِْلكَ ِْ ك ََل َيسك ِرْفْم ك بِِسيََم ِف َتعك ,صووفموف  صوفخموسص{ 972[ }البقرة:هللَ بِِه َعهِي   الحََّعفُّ
  سويهمصوفج هو صأغت و  ص-3 دمصوسو ط  ةصوفسوفرصف كسوب,ص-2وإل م رصي صسي  صوهلل,صأيص يسووصومتعووص-1ه :ص

"ص   وو صيو صوفسوؤو .صوقودصيمو صمو  بصوفمتو رصيو ص فسو ر صيو صشور صهوذ ص-2 عريو صيسو م هم,صص-4م ص عففهم,ص
ص(صوم صيعده .3/24(ص)هو1324)صرض ص   صي  فس رصوفمت ر(,صم مدصرش دص)صوف ك مصفقرج وص فس روتظر:صوفمف  .ص

ص(صوم صيعده .3/23وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(4)
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صكم ص دخ صغ رهمصوا ةصي  دخ صأه صوفمفةصص ,صفك(1)يعدصوفهجرو,صأم صسوروصوفكهوصيه صمك ة
ص د و صي تهمصجم  ةصي صووفعمرصوففجرص م و ص وفذ صم   ,وفمذكورصي ه صوفومومم ص ت وفهمص

صصم صك تووصسوو صوجههص ر دو صووفعش صي ف دووصريهم صصوفمفةصأه " صصتي هصوهللصأمرص,غ رهمصأو"
(2)عهم.مصي فمير

 

 قو  :ص  مووَّوصلذوصفويسصوفموووصكمو ص قو  :ص قموصصلذوصفويسصيص:(3)الصوف مش قصم لتهصق  صص-2
يذفكصوجه.صوفك صوفقومصص":ص(5)ق  صوفقش ريص(4).وفموي ةصوغ رهم   رصوفك  ر  صم صوفقم ص,صوهوصوخ

ص(6)".فمص خ مووصي يسصوفموو!!
وأتهومصوفتخيوةصص,مفووصوهللصمو صخ قوهص- سبص  مهم–صي   ي رهمأيصص:الصفوةلف صةصتهصتسيلق  صص-8

ص(7)مفوي.صألتهصفوصك  صكذفكصفق  صوهوصغ طوفممطف وصم صوألمة.ص
                                                 

صأل كووو مصوفجووو معص".وفمفسووور  صجم وووعصقوووو صيووو صمك وووةصهووو (,صوقووو  صوفقرطيووو :ص"11/83وتظووور:صمجمووووتصوفف ووو وىص)ص(1)
يو صجم  وةصصق  ودويوجدو صص وهللصرسو صلف صج  ووصوفمشرك  جم  ةصم صت و صوا ة:صأ ص(صوسيبص13/348)وفقرج 

صأ صت وبصلتو :صووقو فوصص,يوأ و صيخ وووصيوهص قوروهم,صصوهللصرسوو صموعصرأوهمصي م صص,م صضعف  صوفمؤمت  ,صكيال صوخي ب
ْ ]يت  صقوفهص ع ف :صصص,يضالصيهصفت صوفعربص عروصمج س صمتكصفت ص جع  ْعَْن َرَّبَّ و   ك بِالَدَداِ  َوََل َتطكْرِد الَِّذيَن َيدك َوالَعِِشِّ

َمهْ  صصوهللصرسوو صوكو  صركي وه,ص  و صركيتو صوضوعت ص  و صمتوهصيودتوت ":صخي بصق  صوا ة,ص{ 29[ }األنعام:ْيِريْدوَن َوجك
َسَك ]:صوج ص  صوهللصيأت  ص,"و ركت صق مص قوم,صأ صأرودصي ذوصمعت ,ص ج س ِِبك َنفك ست صويو صوا ة.صص{ 92[ }الكهف:َواصك

 (,صوم  هصوألفي ت .2/1322,ص)4122,ص وففقرو صمج فسةصي ب  بصوف هد,صم جه,صك

موو صصمأهو صوفمووفةصوموو ص  ع وقصيهووص وو (,صوقوودص  ووداصشو مصوإلسووالمصويوو ص  م وةص11/25وتظور:صمجموووتصوفف و وىص)ص(2)
ص(.صصص24-11/32قض   صي ف فم  ,صوتظر:صوفممدرصوفس يقص)

ص(.222صص)ف هجو ريصص(,صكشوصوفم جوب13وف عروصفمذهبصأه صوف مووص)صصص(3)
يووص فوصص مورصأص(,صو43ي صك  يهصوف موعص)صص,ص(,صأيوصتمرهو378:صوفسرو صوفطوس )-م صوفموي ة-متهمصص(4)

معوورو صوف شووووصلفوو صويوو ص ج يووةصيوو :ص(,صوص42(صيوو صك  يووه:ص ووووروصوفمعوو روص)صصهووو832)صيوو صم موودصوفسووهروردي
قضوو ةصوف مووووصوفمتقووذصموو صوفضووال ص)صصصووفدك ور: يوودصوف  وو مصم مووود.ي صك  يووه:ص(.28 قوو ئقصوف مووووص)صص

(,صوويووووو ص11/8جمووووووتصوفف ووووو وىص),صيووووو صموف  ووووو مص يووووودصيووووو صأ مووووودصوفعيووووو سصأيوووووو(,صومووووو صغ ووووورهم:صويووووو ص  م وووووة:ص34
....",صوغ رهم ,صوأ ضو  صوفم ووصم صأت هصي "ش ق قصق  صل صووألظهر" (صوق  :1/811(:صي ص  ر خهص)هو232)خ دو 

ص(.34تظر:صوف مووصوفمتشأصووفمم درص)صصم صوفمع مر  صووفمس شرق  صوفك  ر,صو
صيو صوفم وكص يودصيو صهووو  صيو صوفكور مص يودصوفق سومصأيووصوألسو  ذصوف وهود,ص(صهوصوإلم مهوص482/صهوص328)صوفقش ريص(2)

,صوفكي وورصوف فسوو ر,صوص"صوفقشوو ر ةصوفرسوو فة"صفووهصص,وفمفسورصوفموووي ,صوفشوو يع ,صوفت سوو يوري,صوفخروسوو ت ,صوفقشوو ري,صط  وة
,صوفسوووو وط صوفمفسوووور  صطيقوووو  (,ص12/222 صوغ رهوووو ,صوتظوووور:صسوووو رصأ ووووالمصوفتوووويال ,صوفووووذهي ص)وفطوووو ئوصوإلشوووو رو

ص(.صصص145(,صووت قد صوي صوفجو يصي صك  يهص  ي سصلي  سص)ص1/81)
ص(.484وفرس فةصوفقش ر ةص)صصص(8)
ص(.11يقهصوف موو,صوي ص  م ةص)صصوتظر:صص(2)
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,صوكو  صهووص(1)يو صمورصوف وواصوصوسومصأط وقصيو صوفج ه  وةص  و وهو :(صوفة) لف ق  صلتهصتسيةصص-2
صيهوؤ" ص,(2)  ريو  صمو صيهومص ف ضوو صأيص,وفج ه  وةصيو ص  جووف صو ج و و صوفكعيةص خدمو وأو"د ص

ص(3).يم ص شيهصيهمصيهمصوفموي ةصوقطتووصوفكعيةص,وتقطعووصلف صوهللص  صوج 
صوف فوظصجهوةصمو صف تسوبصموويقو صكو  صو  وصصوهوذو" :يقو  صي ص  م وةووإلم مصوردص   صهذوصوفقو صص

صتسوووبصفووووصوألتوووهصوفتسووو كصأك ووورص تووودصمعوووروي  صو"صمشوووهور  صغ ووورصهوووؤ" صأل صأ ضووو ؛صضوووع وصي توووه
صموو صغ فووبصوأل صأوفوو صو وو يع همصووف وو يع  صوفموو  يةص موو صيوو صوفتسووبصهووذوصفكوو  صهووؤ" صلفوو صوفتسوو ك
ص"صوفج ه  وةصيو صقي  وةصلفو صي مضو ص كوو صأ ص رض صو"صوفقي  ةصهذ ص عروص""صوفموي "صصي سمص ك م
 (4)".وإلسالمصي صفه صوجود

 
 :خالصة األقوال السابقة

ذ صوألقوو صم صخال ص رضت صألقوو صوفع م  صي صوش ق قصففظةصوف موو,صت  ظصأ صجم عصهصصصصصصص
؛صوذفوكصوفع مو وفي واص فيه ص"ص ممدصي صم و و صوف  ق وقصوصووفتقد,صكم صأ صغفمص س مصم صو"  روضص

ص:رفعدوصأموص
  هووذ صوألقوووو ص ع موودص  وو صوشوو ق قص"ص موو صيوو صوف  ووة؛صي "شوو ق قصموو صوفمووف  :صصيعووضل صص:أولا

 مف ئ ,صوم صوفمو:صمف ,صوم صوفمفوو:صمفوي.
  دصيو همصأوصيو صغ ورهمصص  و ص,صقودص وجووألقوو ص خم صصف موي ةصيأمرص و مل صي صهذ صص: ثانياا

هووومصصووفمووو  يةوألمووومصوألخووورى.ص,صأوص وووأ رهمصيف سوووف  صوفسووووو ,صوذفوووكصك فموووف  ,صأوصوفموووفوو
ص,صوفمص سمووصموي ة.همةصومق م  ص تدصوهللصوي صوفموصوألو أمف ه صق وي  ,صوصصوألمة,صمفوو

  قي  ووةصفوو صأموورص وو ر خ ص,صكتسووي هصلفوو صيقوو صيعووضصوألقوووو صوف وو صي هوو صتسووي صوف مووووصلص:ثالثللاا
 .,صأوصلف صفيسصوفموومويةصوفج ه  ة,صأوصلف صأه صوفمفةصم صوفم  يةص

 تودص رضو صأوصلفو صقي  وةصموويةصأهو صصوفموفةصصدصي ت صوفردص  و صصتسويةصوف موووصلفو وق 
صف  كصوألقوو .

صص
                                                 

ص,صيتوذر وفودصفهو ص عو فص"صأموهصك تو ص"مويةب"صوفم قب,صمضرصي صلف  سصي صط يخةصي صأودِّصصي صمرصي صوف واص(1)
.ص ريوةصمو صتو وفهمصيعودصلف هو صوف جو  صلجو  وصو  و صوفكعيوة,ص خودمصك  يص,وفكعيةصري طصوف جع تهصمويةصيرأسهصف ريط 
(,صوأل ووووووالم,ص2/224,صويووووو صمووووو كو"ص)وإلكموووووو  ص.صوتظووووور:"صمووووووية"صصييتوووووو ص عريوووووو صوهوووووم.صيتووووووو ص توووووهصذفوووووكصوورا

ص(.2/123) رك  وف
ص(.24/43(,ص   صوفعروس,صوف ي ديص)4/2222وتظر:صفس  صوفعربص)ص(2)
ص رج صهذوصوفقو .صص-ر مهصوهلل–(.صووي صوفجو يص142  ي سصلي  سص)صصص(3)
ص(.8/ص11مجموتصوفف  وىص)ص(4)
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 :إلى الصوف ة القول بنسبة التصوفمناقش
 

ص,صمته :صي صوفمت قشة,صوذفكصفعدوصأسي بصسأخمصصهذوصوفقو صيم  دصم صوف فم  صووفي   ص
 فيسصوفموو.ص:ص مووصلذوصمةصو"ش ق قصوف  ويصي صهذوصوفقو ؛صي ق  سال -1
ك  ورصصيهو صف  و بص ع يورصمو صوألموورصوف و صوخو صأل صفيسصوفمووصو فض  هص   صغ ر صم صو -2

وفموي ة,صوجع  هصشع روصفه ؛صألتهصم صوجهةصتظرهمص  وويوقصموعصوفهودوصوفمووي صوفودو  صصم 
 لف صوف قشوصووفخشوتة,صوشظوصوفع ف.

موو صصريووضصضوورورويوورأىصص(1)  ,ص  وو صيوو ف صيعووضصوفيوو    وفقوو ئ   صووفموورج   صفهووذوصوفقوووصك ووروص -3
 وفك مة.صوش ق قق  صيه صوفقدم  صووفم د و ص   صوفسوو صي صصوف  م صوألقوو صصسوو 

وفمعجووووومصرسووووو ف هصف ووووودك ورووص)موووووودص يووووودصوفووووورو قصوفرضوووووووت صيووووو صم :صوقووووودصتووووو قفصوفووووودك ورص
 صضووو صوألمووو صوفقرجت ووةصردصوف مووووصلفوو صوفمووووصومت قشوو هص  ووص)ص:  وو ص توووو ص(2)(وفموووي 
ص تودصيورو صو جو  فويسصوفموووصمو صوألموورصوف و صظهور صصأ صوذكورص,ي ف فمو  وصوفقو صهذ(صووفتيو ة

أغ وويهمصي فضووروروصلفوو صتو  ووةصي جووأصص,,صوقوووىصيعوودص موورصوف وو يع  وف هوودصوفووذيص يتوو  صأووئوو صوفموووي ة
أ صوفسووورو صصويووو  ص.,صوذفوووكصف  وويوووقصموووعص أد وووبصوفوووتفس,صوفمالئووومصف خشووووتةصوشوووظوصوفعووو فوفمووووو
وووووصلفووو صوفمووووو,صأو صمووو صتسوووبصوف موووصهووووص(3)وفطوسووو    ووو يعصوفمؤففوووو صمووو ص ووومص,ص صفوووذفكوأم 

صه.صمع مر هصو" ق هص وويقو صرأ هصأوص خ ففوت
و  صيهو صوص-صتسويةصوف موووصلفو صوفمووو وو صصوفرضوووت صسوؤو"صمهمو  صصطر صوفدك وركم صوصص

ص   وهص تيتو ,صي تو صووضو   صصقرجت و صأوصتيو و  صصأموال صل"صأته ص  ط بصص-ك ت صس  مةصم صت   ةصو"ش ق ق
وهوصمو صص؟فع مصم صأوصمذهبصأوصطر قةصمع تةصشع رو صص ,صوو خ ذمشرو  ةصوفد ووصلف ص فض  صوفموو

ص.صتف صوفي  اصوجود 
,صوذفووكصموو صخووال صمسووأفةص خموو صصوفمووووصيوو ف يسصموو صوفوجهووةصوفشوور  ةهتوو صوسووتت قفصص

صصوفي اصي صأم  صوفشر عة:صوفقرج صووفستة.

                                                 

ص(.18/22دوئروصوفمع روصوإلسالم ة,صم س ت و صود.صممطف ص يدصوفرو قص)وتظر:صص(1)
وفوووورو قصص.صم مووووودص يووووددص,رسوووو فةصدك ووووورو صمقدمووووةصلفوووو صك  ووووةصدورصوفع ووووومصج معووووةصوفقوووو هرووفمعجوووومصوفموووووي ,صص(2)

ص(صوم صيعده .323)صوفرضووت 
وف مووعص,صوتظور:ص؟...صو"سوموفومصسوومووصيهوذوصصيو بصوفكشووص وو صوسومصوفمووي ة,ص: قودصي يوو صيعتووو يو صك  يوهصوف موعصص(3)

صوك  بصوف معص عدصم صأقدمصمروجعصوفموي ة.(,ص43)صص
.صهووو322 وووي صسووتة:صص,وفموووي ةصشوو مصكوو  .ص وهوود:صوفسوورو صتموورصأيوووصوفطوسوو ,ص  وو صيوو صوهللص يوود ووفطوسوو صهووو:
 (.4/134وتظر:صوأل المص)
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 :باللبس من الناحية الشرعيةالصوف تخصيص 
 على غيره من خالل القرآن الكريم: خصيص الصوف باللبس وتفضيله ت - أ

]َواهلْل ص:ي صقوفهص ع ف صسوروصوفت  ,صي صفمص ذكرصوفمووصي صوفقرج صل"صي صج ةصوو دو 

َم ظَ  ْك ََْنَا َي حَِخفُّ َعاِم ْبْيًْتا َتسك  األَنك
َم إَِلاَمحِْك ك َجَعَل َلْك ك ِمنك ْبْيْتِْك ك َسَكنًا َوَجَعَل لَْك ك ِمنك ْجْهْدِ ْك نِْك ك َوَي عك

ا َأَثاًثا َوَمَحاًعا إََِل ِحنٍي[ َِ َعاِر ا َوَأشك َِ َباِر افَِما َوَأوك َْ وقدصج   صي صمعرضصذكرص"ص,{28}النحل: َوِمنك َأصك

صأش   ,ص دوصي صيه ص ت فعصوألتع م,صفهصخ قصوف َّهصأ صمته صتعمصوهللص ع ف ص   صوإلتس  صو ذك ر صيه ,
,ص,صوفم صذكرصوف َّهصوفم يسصيعده ووفم  تصوأل  اصي صوس خدومهص   صتصصفكتهصوو,وفمصمته صذكر

ابِيَل َتِقيْك ك َبأكَسْك ك  :,صيق   ممصوفمص خمصصوفمووصو د  ابِيَل َتِقيْكْ  اَْلرَّ َوََسَ ]َوَجَعَل َلْك ك ََسَ

هِْلَْن[ َلحَْه َعَهيكْك ك لََعهَّْك ك ْتسك صص(1) ".{28}النحل: َكَذلَِك ْيحِ ُّ نِعك صوفقط صم صوف   ب :ه ووفسروي  

ص(2).ووفمووصووفك   

ص فس رهمص صيعضصوفمفسر  ص تد صق فه صفم  صتظرت  ذو صوا ةصوو  صت  ظصيوضو صأفهذ  صي تت   رص,
ص.صي ص فس رصوا ةصووس خرو صفط ئفه وففكرصوفموي ص

و ي  ص,صد مصوفمووص   صغ ر صي صهذ صوا ة,ص   داصوف ركش صي صيره تهص  ص قيم ال صص
ص صمق ض  صيفض   هأ  صذفكصشريه ص قو : ص م صفيسصوخ   رص   صوفموي ةصيعضصيهصو  جصوفهذو,

صص(3).وفماليسصم صغ ر ص   صوفموو صوو قو  صوفم فك صوفعري ي  صفي سص   صدف  صهذوصي :
صووف  يع  ,صوفم  يةصوش روصوفم ف   ,صوفي سصوفم ق  صشع رصي تهصذفك,صأوف صيهوصوفموو,
  (4).وفع ري  وصصوف ه دصووخ   ر

فوهصص, ود ص  و صيضو هص قود مصوفموووص  و صغ ور صيو صهوذ صوا وةمو صأ صوم صذكور صوف ركشو ص
وجههصم صوفم ة,صأل صوف قد مص ف دصوف فض  صغ في  ,صفكو صهو صيضو صوفموووص  و صغ ور صمو صجهوةص
صك روصمت يعهصووس خدوم  ه؟صأمصم صوفجهةصوفشر  ةصي صوس  ي بصفيسهصو عظ مصوف ووبصي صذفك؟صوهذ 

                                                 

 ص(.322وفمعجمصوفموي ص)صصوتظر:ص(1)
."ص فسووو رصوألتعووو مص  ووو ص  ئووودصووفضوووم رص.أي:صوفمعووو ص]و أ َشوووع  ِره   صأي:صوإليووو ,ص(و أ َوي  ِره ووو )صأي:صوف وووتم,صص(أ َموووو وِيه  )"ص

ص(.2/332(ص)هو224)صك  رصي صلسم    صوففدو صأيووفقرج صوفعظ م,ص
(صهووو313(,صجوو معصوفي وو  صيوو ص أو وو صوفقوورج ,صم موودصيوو صجر وورصوفطيووريص)32/ص2تظوور:ص فسوو رصوفقوورج صوفعظوو مص)وص(2)
ص(.2/38)ص(هو218)صوفي ويصمسعودصي صوف س  صم مدصأيوص(,صمع فمصوف ت   ,12/223)
ص(.3/225(ص)هو254)صوف ركش صوهللص يدصي صم مدصوفيره  صي ص  ومصوفقرج ,صوتظر:ص(3)
ص(.2/184)صوفقرج ص"ي صوفعري أ ك مصوتظر:صص(4)
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أ صهتوو كصيضوو  ةصف وويسصصلتموو ص موو صلذوص يوو صأمووال صوفجهووةصوألخ ووروصهوو صموضوووتصوفي ووا,صو يو هوو ص
صلتموو صووفك و  صوفقطو صذكورص ووركصل :صوق و " قو  صوإلمو مصوفقرطيو : وقوودصوفموووصو قد موهص  و صغ ور ,

يو ذوصص(1)."تظورصي وهصوهوذو,صوفمووصهوصلتم صوفم ف   صوهللص ي دصم يسصلذصوف رو؛ص  صل روض  صصك  
  يوو صيضوو  ةصف مووووص  وو صغ وور صموو صأتووووتصوف يوو س,ص  متوو صأ ص قد مووهصف كمووةصأخوورىصفوو سصهووذوصفوومص

صموضعصوفكالمصي ه .ص
ص  صوف   صوفو  دو صوا ة صهذ  ص ك  صيه وفم صيعضصوفمصوس د  صوفمووفسر   صأيض  ة     .

ارِ   : تدصقوفهص ع ف ص:م ال صي َْ َزلكنَا َعَهيكْك ك لِبَاًسا ْي ى َذلَِك ]َيا َبنِي َآَدَم َلدك َأنك َْ َآتِْك ك َوِريًشا َولَِباْس الحَّقك ْك ي َس

ْروَن[ كَّ ْم ك َيذَّ صتجدصم ص فسرصفي سصوف قوى{92}األعراف: َخْيك  َذلَِك ِمنك َآَياِت اهللِ َلَعهَّ يأتهصفيسصص:,

ص صوف   ب, صم  بصوفمت رصو عقبص(2). ع ف صهللصوف ووضعصم صي هصفم وذفكصوفمووصووفخش صم 
صوفقو  صهذو صكدروتصووف ووضعصوفتسكصفي سصأتهصوف قوىصفي سصي صوألقوو صوأضعو"ص: قو يص   

تم صووفم موية,صوفعي دصيعضصوي د ه صوف  صومرقع  هصوفموو صشهووصفي سصألته صخ رص"صشرصه صوو 
صوفقرطي ص ي  صوإلم موص (3)."وفر فصهوصهذوصي  صوف   بصم صوف س صيأتهصوفقو صوكذو.صمذمومةصوشهرو

",ص مصق  :ص تهصوته صيهصأمرصي م ص ع ف صوهللص قوىصوس شع رصهو"ص: ةصي قو وفمعت صوفم   صفآل
صك  صيقدصيد وى؛صوفر وت  صو ركصوف ووضعصلف صأقربصي تهصوف   بصم صوفخش صفيسصلته:صق  صوم "

ص (4)."وف قوىص مو صمعصوف   بصم صوفري عص  يسو صوفع م  صم صوففضال 
ِِبْ :صقوفهص عو ف  تدصوصص َسوِ  ]َبََل إِنك َتصك ْكو ك بَِخلك ْك ك َربُّ وِددك وَذا ْيلك َِ  ك 

ِِ ِر ْك وا َوَتحَّْقْا َوَيوأكْتْْك ك ِمونك َفو

ِمنَي[ ِّْ َكِ  ْمَس
صوفموووصأمورصأو :ص  م ؤتو صقو  يو صوفعريو :صوقو  صص,{521علران: }آل  َآََلٍف ِمَن امَلََلئِ

صوفمالئكوةصيت فو صموفرو ,ص م موةصوف وومصذفوكصصوف ي ورص  و صوكو  ص,وفمالئكوةصيوهص سووم ص,يودرص وم
صص(5).أك  يهمصي  صطر وه صوقدصمفر,ص م ئمص   همصت فوو؛صمف هص   صوف ومصذفك

                                                 

ص(.13/124(ص)هو821)صوفقرطي صأ مدصي صم مدصوهللص يدصأيووفج معصأل ك مصوفقرج ,صص(1)
يعضصوفمفسر  صهذوصوفقو صي ص فس رصوا ةص   صسي  صوف ك  ةصووفذكرصفألقوو صوف  صق   ,ص"ص   صسي  صصذكرص(2)

ص4(ص)هوو242)صوألتدفس ص    صوأيص(,صوفي رصوفم  ط,122/ص2)صوفقيو صووف رج  ,صوتظرصم ال :صوفج معصأل ك مصوفقرج 
 (,صوغ ره .ص2/224(ص)هو1223(,صي  صوفقد ر,صم مدصي ص   صوفشوك ت ص)224/

هووصصوفعمو صصوق و :صهووصوف  و  ,صوق و :صيق  :ص)فيو سصوف قووى(,صهووصوإل مو  ,صووخ  وصوفمفسرو صي صوفمرودصم صوا ة.
جو معصوفي و  صيو ص أو و صصسو رصوفعوورو.صوتظور:هووصصوق و :صهووصخشو ةصوهلل,صوق و :وفم ف ,صوق  :صهوصوفسََّم صوف س ,ص

صوم صيعده .ص(12/388)صوفقرج 
ص.(2/321 فس رصوفمت رص)ص(3)
صس أ  صكالمهصقر ي  صي صفيسصوفمووصل صش  صوهللص ع ف .,صوص(2/122وفج معصأل ك مصوفقرج ص)ص(4)
ص(.22/ص2)صوفعري ص"ي صوفقرج صأ ك موتظر:صص(2)
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صيو صي فعالموةصو"شو ه رصيو صوفعريو :و,صق  ص   صو خ ذصوفعالمةصي صوف ربوا ةصدف ص:صق  ص
وقو  ص (1).ف موؤمت  صووف  ور ض,صوفعودوص  و صوفه يةصيه صقمدصي ه ةصه ئةصوه صم ض ة,صستةصوف رب

صر ووفصأوصمووووصموو صوف ووربصيوو صفتفسووهصوفيطوو ص جع هوو ص المووةص  وو صوفسووومةصو ط ووقص  شووور:يوو صو
ص...,صأ وودوؤ ص عريووهصأ ص   قوو ص"صأتَّووهصلفوو صيهوو ص رموو صيرسووه,صرأسص  وو صأوصرأسووهص  وو ص جع هوو صم ووو  ,
صمووو صي  ووور ص عيوووأص"صوأتَّوووهصفق ئوووه,صوِمووودقِصصيشوووج   ه,صتفسوووهصي م   وووهصوو وووقصأتَّوووهصلفووو صيهووو ص رمووو صيهوووو
ص(2).وفعدو ص

وفعموو ئمصأوص,صسوووو صك توو صموو صوفمووووصأوصربيهووذ صوا ووةص وود ص  وو صو خوو ذصوفعالمووةصيوو صوف ووص
ص   وهصكو  صوفعووومصصوف ي ورصيو صأ ص قودمصمو ,صكمو ص خ  ووصيو خ الوصوفووقوعصة صوفعالموهوذوص,صم غ ره
وَفرص مو ئمص  و همصوفمالئكوةصيت فوو صيهو ,صموَع  جور وصموفرو ص م موةصيودرص ووم ع وو هوذ صوفعالمو  صيص.مو صجو

ص.وفجتديصمود قهصمو ص ودو يعض,صو م  صم صصوفج وفصيعضه ص   م يه ص  م ص   صي صوف ربص
ك  رهو صمو صوألموورصوف و صكو تووصص,ووفو ع مصيهو صووفعمو ئمصوفموفري ا ةص ود ص  و صجووو صفويسصوفموووص

صي     صلف صدف  صجخور,,ص   صغ ره صه أم ص فض   جع وته ص المةصفهمصي صوف روبصك فر فصم ال ,ص
ص(3)وضعصوفي ا.وهوصم

موو صيعووضصلذ ص ظهوورصفتوو صك وووص  وو و صيعووضصوفمفسوور  صوسوو تي طصيضوو  ةصوفمووووصوفيسووهصص
,صو   مصأتوهصفيو سص(4)فيسصوفمووصي ف هدصووفعي دوصوف  ص ريط,صم أ ر  صيهذ صوففكروصوفموي ةصوا   

ص.- وو صوهللصوسالمهص   همصأجمع  صم–وف قوىصوشع رصوألتي   صووفمرس   ص
فت  ووةصوفموووي ةصيوو صيهوومص,ص ووريضصهووذ صويوور صو جوو  صجخوورصفوويعضصوفمفسوور   ,صويوو صوفمق يووص

]ْلولك ,ص تودصقوفوهص عو ف صففكروصم صخال صيعوضصوا و  .صيمو ال ص,صو ردصيقووص   صهذ صويعضصوا   

ِذيَن آَ  َي لِهَّ ِِ ِق ْللك  زك َرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ َم ِزينََ  اهللِ الَّحِي َأخك َم َمنك َحرَّ ْك َيا َخالَِصوً  َيو نك َمنْوْا ِِف اَْلَيواِ  الودُّ

َهْلَْن[ ٍم َيعك ْك ْل اآلََياِت لَِق ه صوففرمةصصف ردص ت صوفقرطي تجدصوإلم مص  {29}األعراف: الِقَياَمِ  َكَذلَِك ْنَفصِّ
ص:هتو صووف  توة.ص  و همصوهللص  رموهصفومصمو صأتفسوهمص  قو  صمو ص رموووصأتهومصي  ": ,صي قو    صهذ صوففكرو

ذو : وومصقوو  ", وف  وو بصجم ووع:صوق وو .صموو  يهص   ووهصقوودرصلذوصوف سوو ,صوفم وويس صيقوودصهووذوصكوو  صوو 
صوفتووو سصفقوو  صو تووودصووأل  وو د,صوفجموووعصيوو صيهووو صووف جموو صوف  ووو ب,صموو صوفري وووعصفيوو سص  ووو صوا ووةصدفوو 

                                                 

ص.(22/ص2)صوفعري ص"ي صوفقرج صأ ك متظر:صوص(1)
ص(.4/28)(صهو1353)ص  شورصي صوفط هرصم مد,صووف تو رصوف  ر روتظر:صص(2)
صوفو"صو سته,صوألمفرصوف وبصفي سص   ص د صهذوصوم صغروئبصم صذكر صوي صوفعري صي صأ ك مصوفقرج صهت صقوفه:ص(3)

صأ كوو مصوتظوور:ص.مووفرو صيقووروص  وو صلسوروئ  صيتوو ص  جووةصقضوو صوهللصل :صقوو فووص وصوفمفسورصوص.صيووهصوفمالئكووةصت فوو صفموو صذفوك
ص.(2/22)صوفعري ص"ي صوفقرج 

ذوصك  صوفمووص المةصوف هدصووف ووضعصووففقر,صي فمووصي صأ متةصوأمكتةصأخرىصهوصأغ  صوف   بصوأيخره .صصصص(4) صوو 
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ِسوو  ر و  صصة َّوو وصىصرأصأتووهصصوفخطوو بصيوو ص موورص وود اصموو صمسوو مصموو   صيوو وصص...وإلخوووو صوموو وورو
ص(1)

ص   ووك؟صقوودمووصلذوصوف ويووودصوفجمعووةصف ووومصوشوو ر  ه صفوووصوهلل,صرسووو ص وو :صيقوو  صوفمسووجد,صيوو بصد تووص يوو ت
صوف جمو ,صذكورص   وهصأتكورصيمو ص(2)."واخروصي صفهصخالقص"صم صهذوص  يسصلتم :ص"صوهللصرسو صيق  
تم  صب ووصصوكو  .صوفج و دصوفعدت وةصوف  و بص  ويسص(3)د تو رصيو صم فوكصوكو  .صسو رو صكوتهو ص   وهصأتكرصوو 
صوفك وو  صموو صوفخشوو صفيوو سصو ووؤ رص تووهص رغووبصمموو صهووذوصأ وو .صوفوود ت رصيت وووص شوو رىص تيوو صيوو صأ موود

[:صو قووو .صوف  وو بصموو صووفموووو ى َذلِووَك َخووْيك  َْ وو صموو صأ وورى!صه هوو   ,{92}األعررراف: ]َولَِبوواْس الحَّقك
صد ووى,صأهو صوغ ورهمصووفتهو ,صوفمعريوةصووأوفوصصوف قوىصأه صهمصي !صووهللص"صوف قوى,صفي سص ركووصذكرت 

ص(4) "....وف قوىصم صخ ف ةصوق ويهم
صأتووه:صأ وده :صأوجوهصألريعووةصووفمرقعو  صوففووطصفو سصأكوور صوأتو صيو صوفجووو يصقوفوه:و و ص تقو صوصص

تموو صوفسوو و,صفوويسصموو صفوو س صأموورصوقوودصوففقوور,صود وو  ص  ضووم صأتووه:صووف وو ت .صضووروروص رقعووو صكوو تووصوو 
ص شويهصأتوهص:ووفرويوع.صيسو ر صأمرتو صوقودصوف  هود؛صرلظهو :صووف  فوا.ص   وهصوهللصتعومصأ رص ظهرصأ صوإلتس  
ص(5).متهمصيهوصيقومص شيهصوم .صوفشر عةص  صوفم       صيهؤ" 

صوفوذ  صتهو صفعيو د ,صوهللصأ  وهصممو صوفمسو  ذو صهو :صوفط يو  :صوإلم مصوفشوك ت و قو صصص
صوأتووهصلف ووه,صيو و قرصصهللصط  ووةصذفوكصيوو صأ صفظوتهمصلموو صمتهو ,صشوو ئ صأتفسوهمص  وو ص  رموووصأ ص وو صجمتووو
صفهمصأ  هصمم صش ئ صأتفسهمص   ص  رمووصأ صفقمدصأوصشهوو ه ,ص  صوفتفسصيريعصوفدت  صي صوف هدصم 
صهوذوص  و ص ودخ صوف و صوألففو ظصمو صذفوكصوت ووص,   ص روم:صقوفهمصم صوفعوومصم صك  رصم ص قعصكم 

صوهللصأ وو صمموو ص شوو ص  وور مصوفمسوو م  صموو صأل وودص جووو ص":صوفطيووريصجر وورصويوو صقوو  ص,وفقرجتوو صوفتهوو 
صوف ي وو صصوفتيوو صردصوفووذفكصووفمتوو ك ,صووفماليووسصوفمطوو  مصط يوو  صموو صتفسووهص  وو صوفمووؤمت  صفعيوو د 
مظعو صي ص  م  ص   

صوففض صوأ صفعي د ,صوهللصأ  هصمم صش  ص ركصي صيض ص"صأتهصي ي ,ص(6)

                                                 

ص.وف ر رصم ص   ب:صِس  ر و  صفوص(1)
....,صووفتسوو  صوفرجوو  ص  وو صووففضووةصوفووذهبصلتوو  صوسوو عم  صر م  ووص,صيوو بووف  تووةصوف يوو سموو   صمسوو م,صك وو بصص(2)
ص(.8/132,ص)2222 
صك يوووةصأ  ووو  صومووو صوف ووو يع  ,ص قووو  صيووو صمعووودودص,وأليووورورصوفع مووو  ص  ووومص:   ووو صأيووووصوفيموووري,صد تووو رصيووو صم فوووك (3)

ص.صوتظووور:صسووو رصأ وووالمصوفتووويال (هوووو131)صسوووتةصوفيموووروصيووو ص ووووي  ور ووو ,صكووو  ص,وف ووود اصروووصمووو ,صوهووووصوفممووو  و
 (.2/283(,صوأل المص)2/382)
ص(.152-2/152وتظر:صوفج معصأل ك مصوفقرج ص)ص(4)
ص(.صص123(,ص  ي سصلي  سص)صص2/152وفممدرصوفس يقص)ص(2)
(,صمو   صمسو م,صك و بص2/4,ص)2323,ص ووفخمو  صوف ي و صمو ص كور صمو صيو بم   صوفيخ ري,صك  بصوفتك  ,صص(8)

ص(.4/125,ص)3423....,ص مؤتةصووجدص هلفصتفسهص  ق صفم صوفتك  صوس  ي بصي بوفتك  ,ص
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ص  و صوو يعوهص وه,ألمصوسوتهصصوهللصرسوو صيوهصو مو صلف وه,ص يو د صوهللصتودبصمو صيع صي صهوصلتم صووفير
صخطوأص يو  صكوذفكصذفكصك  صي ذو.صصم مدصتي ت صهديصوفهديصخ رصك  صلذصوفروشدو ,صوألئمةصمته جه

صيو  ص  وه,صمو صذفوكصفيو سص  و صقودرصلذوصووفك و  صوفقطو صفيو سص   صووفمووصوفشعرصفي سصج رصم 
صيقودصفس,وفوتص  و صوفمشوقةصمو صوأك وهصوفخشو صفيو سصيو صفمو صق ت صوفذيصغ رصي صوففض صأ صظ  صظ 
صأضورصشو  صو"صريهو ,صط  وةص  و صفهو صو وتوهصتفسوهصموال صي إلتسو  صوألوفو صأ صوذفوكصخطوأ,صظ 

صلفوووو صسوووويي  صصوهللصجع هوووو صوف وووو صألدوو ووووهصومضووووعفةصفعق ووووهصمفسوووودوصألتهوووو صوفرد ووووة,صوفمطوووو  مصموووو صف جسووووم
ص(1).ط   ه

يَا ] وفمت ر:وي ص فس رصص نك ِذيَن َآَمنْْا ِِف اَْلَياِ  الدُّ َي لِهَّ ِِ َم الِقَياَم ِ ْللك  ْك { 22}األعراف:[َخالَِصً  َي

صي ألم فةصجمتووصف ذ  ص  ي ةص-صوفر قصم صووفط ي  صوف  تةصأيص-صه :صألم كصوفرسو صأ ه صق صأي
صوه ,صم  همص س  قه صفمصوو  .صفهمصي ف يعصي ه صغ رهمص ش ركهمصوفك صوفدت  ,صوف   وصي صوو"س  ق ق

صسع دوصأه هص وراصوف قصوهللصد  صيأ صوفت طقةصوا   صه   ص د صكم ص...وفق  مةص ومصفهمصخ فمة
ص(2)....جم ع صوواخروصوفدت  

  وو صصوفط يوو  صهم تكوورو ص  وو صوفم مووويةصوغ وورهمص  وور مص(3)وفمفسوور  يعووضصوهكووذوصتوورىصص
صفيسصوفمووصدو صغ ر .صصهمرصل   وم صذفكص,صأتفسهم

  وووةصوفمووووي ةصيووو ص ظهووورصأ ووورصوففكووورصوفمووووي صووفتمووو صخوووال ص رضوووت صألقووووو صوفمفسووور  صوصص
وف و صق  و صيو صيعوضصصيعوضصوجوو صوف فسو رظهوورصيو صذفكصأ ض  صأ رص,صكم ص ظهرص الوصأقووفهموخ

صصوا   .
ص
 :وعمل الصحابة سنة النبي تخصيص الصوف باللبس وتفضيله على غيره من خالل  - ب

 

صوهللصرسوو صطر وقوصصوفطورقصأيضو ص:يو صوف يو سصيو صي و  صهوديصوفتيو صصي صوفقو موق  صص
ص  سورصمو ص  يسصأ :صوف ي سصي صهد  هصأ صوه ص   ه ,صودوومصي ه ,صورغَّبصِيه ,صوأمرصسته ,صف  وص
صألتس ق ت صق  دوص  صوفم     صوي ص....  روصووفك   ص  رو,صووفقط ص  رو,صوفمووصم صوف ي س,صِم  ص

                                                 

ص(صوم صيعده .2/23وتظر:صي  صوفقد رص)ص(1)
ص(.2/342تظر:ص فس رصوفمت رص)وص(2)
أيووووووصوف تووووو  ص,صوفم ووووو ت صووفسووووويعصوفعظووووو مصوفقووووورج ص فسووووو رصيووووو صوفمعووووو ت صرو صأ ضووووو  :تظووووورصيووووو صهوووووذوصوفمعتووووو صوص(3)

صم  س (,ص332 /4)ص(هو1332)صخ  صمد قصم مد,صوفقرج صمق مدصي صوفي   صي  وصص(,2/111)ص(هو1223وألفوس )
ص(صوم صيعده .2/343(,صوفم  بصوفمت رصكالمصجم  صجدو صي ص فس رصوا ةص)2/42)ص(هو1332,صوفق سم ص)وف أو  
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صوهللصرسووو صلفوو صأ ووبَّصصكوو  صوف يوو سِصصأي ص:صصوفوو م صيوورودصموو صيوورد:ص(2)ووف يووروص(1).وفِ ي وور وص:قوو  ص؟ص
صوفشَّووو مصِمووو ص وج وووبصمووو صفيسوووووصوريمووو صموووتهم,صقر يوووةصألتهووو صوفووو م ,صتسوووجصِمووو صكووو  صفي سوووهمصغ فوووبصيووو  

صجع  صأته صص  ئشةص  ,صوصوفقيطوصص تسجه صك ت صوف  صوفك   صم صوفمتسوجةصك فقي ط صوممر,
ووِرق,صي موو صي يسووه ,صموووو,صموو صيوووردوصصف تيوو  صوفوور    صص ووبوص وصصوكوو  صطر هوو ,صوفموووو,صِر وو  صصيوجوودص  
ص(4) ....(3)وفطَّ ِّب

صوك  ص:ي صوفق موي صوف ي سصووق فووصأ ر ص,صق  ص    صمتهجصوفتي صصصوقدصس رصوفم  يةص
  (5)ووفك َّ  صوفمووصم صتوِسج صصم صفيسووصوريم صوفقط ,صِم صتوِسج صصم صصوأم  يوهصهوص  يسصم صغ فبوص

تم ص, وفم  يةصي  صمرغوي ص ك صفمصوفمووصفيسوصص صغ ر ,ص جدووصفمصألتهمص   همصرضيصوو 
ذو  (6).وفمووصغ رصوفيسووصي فخ ر,صوهللصج  ص مص:سي ص ي و,صكم صق  صوس يدفو ص  سرصوو 

يم ال صدخ صرج ص   صوإلم مصوي صص,وف  يعو ص   صتهجصوفم  يةصي صذفكصأ ض  ص رصوقدصس 
صوك  صوفرج ص ر ديص(7) س ر   ية, صمتهصأ َّصي شمصموو,صوِ م مةصموو,صوو  ور صصموو,صجو
ص د ت صوقدص,مر مصي ص  س صفيسهصقد:صو قوفو صوفمووص  يسو صأقووم  صصأ صأظ :صوق  ص,وإلم م
ق  صوي صص(8) . و َّي ع صصأ صأ ق صصتي ت صوسوتَّةوصصووفقط ,صووفمووصوفك   صفيسصقدصصوفتي صأ صأ همص"صم 

                                                 

صموو   صمسوو م,صك وو بصص,(2/142,ص)2212 ص,ووفشووم ةصووف يووروصوفيوورودصيوو بص,وف يوو سموو   صوفيخوو ري,صك وو بصص(1)
ص.(8/144,ص)2281,ص وف يروص   بصفي سصيض صي ب,صوف ي سصووف  تة

ص.ووف  سوو  صوف وو    صووف  ي وورصم  تووةصيأصم يووروصقطوو صأوصك وو  صموو ص  وو بصوهوو صوفيوو  صويوو  صوف وو  صيكسووروفِ ي وورو:صص(2)
ص(.14/28)صوفتوويصشروصي ص    ,صوف ج  صي صمس مصم   صشر صوفمته  

صفي ت :صم   .(.صوق  صوأل4/24,ص)4324ست صأي صدوود,صك  بصوف ي س,صي بصي صوفسوود,ص ص(3)
ص(.1/144(ص)هو221,صوي صوفق مصوفجو  ةص)صوفعي دصخ رصهديصي صوفمع دص ودوتظر:صص(4)
ص(.1/143وفمرجعصوفس يقص)ص(2)
ص(.صوي ووهص:"1/52,ص)323,ص وفجمعووةص ووومصوف سوو ص ووركصيوو صوفرخمووةصيوو صيوو بسووت صأيوو صدوود,صك وو بصوفطهوو رو,صص(8)

صهوووصلتموو صوفسووقو,صمقوو ربصضوو ق صمسووجدهمصوكوو  صهووورهم,ظص  وو صو عم ووو صوفموووو,ص  يسووو صمجهووود  صوفتوو سصكوو  
صيووذفكصجذىصر وو  ,صمووتهمص وو ر ص  وو صوفموووو,صذفووكصيوو صوفتوو سصو وورقص وو ر,ص ووومصيوو صصوهللصرسووو صيخوور ص وور ف,
صأ ودكمصوفو مسصي غ سو وو,صوف وومصهذوصك  صلذوصوفت سصأ ه :ص"صصق  صوفر  ,ص  كصصوهللصرسو صوجدصي م صيعض ,صيعضهم
صوفعمو ,صوكفوووصوفموووصغ ورصوفيسوووصيو فخ ر,صوهللصجو  ص وم:ص"صص يو سصويو صقو  ص,"صوط يوهصدهتهصم ص جدصم صأيض 
ص."صو ستهصوألفي ت .صوفعرقصم صيعض صيعضهمص ؤذيصك  صوفذيصيعضصوذهبصمسجدهم,صووسع

,صي فيمروصوفد  ص  ومصي صوق هصلم م:ص(هوص113ص-ص33)صيكرصأيوصي فو" ,صوألتم ريصوفيمري,صس ر  صي صم مد (2)
.صفووهصوفوو سصمطيوووت,صوأل ووالم"ص فسوو رصيوو صوفكووالمصمت خووب"ص تسووبصفووهصك وو ب:ص,وفرؤ وو صو عي وورصيوو فورتصوشوو هر ,ع  وو ي

ص(.8/124)صوتظر:صوأل الم
صخ ووورصهوووديصيووو صوفمعووو دص ود.صوتظووور:صمووو   صي سوووت دصوألمووويه ت صلسووو  قصأيووووصوفشووو مهووو صذكرصقووو  صويووو صوفقووو م:صص(2)

ص(.1/143)وفعي د
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صدوئم  صصوفمووصفيسصأ ص رو صأقووم  صصأ صيهذوصس ر  صوي صومقمودوفق مصمعقي  ص   صهذ صوفقمة:ص
وتهصغ ر ,صم صأيض وص و صوكذفكصغ ر ,صم صأتفسهمصو متعو صي   رَّ صوفماليس,صم صوو دو صصِ    صص   ر 

و  صيه ,صوف ق دصل"صوفمتكروصصوف سصمتكرو ,ص ته صوفخرو ص رو صوه ئ  صوأوض    صصرسوم  صصو   رَّ
ص.(1)صوهللصرسو ص قوصطرصصوفطرقصأيض صأ صووفمووب . ته صوفخرو صو ركص   ه ,صووفم  يظة
صأي  ص م ص م تعو صي فذ  "ص:ي صوفق مصيقوفهوم صفخمهصصي صي بصوف ي سصووفمتهجصوفوسط ص

صأشرو صصل"ص  ي سوو صيالصق ي وهم,صط ئفة صصي  وئهمصو عي دو ,ص  ه دو صصووفمت ك صووفمط  مصوفماليسصِم صوهللوص
صوفط ئف   صوكالصو جي رو ,ص كي رو صصأك هصو"صوفخ ش ِصصف ِيس صص رو صيالصوفطع م,صأف   صصل"ص أك و صو"صوف   ب,
صوفس وصيعضصق  صوفهذوصصوفتي صفهديصمخ ِفو صصهد وه :صوف   بصم صوفشهر   ص كرهو صك توو:

ص(2)."ووفمتخفضِصصوفع ف ,
,صفمصتجدصأمال صشر    ص م  صفت ص خم صصوفمووصي ف يسصم صخال صم ص قدمالخالصة: ص

ذفكصمخ ففةصصي ص,صي صل صوألدفةصوف فم   ةص شهدصيخالوصذفك,صو ي  صأ فط ئفةصمع تةصو صوجع هصشع رص
ص.صفهديصوفتي 

يعدص رضت صألقوو صوفع م  صيو صأمو صك موةصوف موووصووشو ق قه ,ص  يو  صأ صأقووىص :الترجيح
فكو صوفقوومصفومص خ موووصوص":صيقوفوه وقدص عقيوهصوفقشو ريص,وألقوو صوأشهره صه صتسي هصلف صوفموو

 هووذ ص قوو  :ص وومصهووذ صوف سووم ةصغ يوو ص  وويوو ق صوألقوووو صأ ضوو ,صوصصردصوفقشوو ريص ",صكمووي وويسصوفمووووص
 صفووه:صم مووووو,صوفط ئفووة؛صي قوو  :صرجووو  صموووي ,صوف جم  ووةصمووووي َّة,صوموو ص  ومووو صلفوو صذفووكص قووو 

وشو ق ق.صووألظهورصي وه:ص,صوف سص شهدصفهذوصو"سمصم ص  اصوفعري وةصق و سصو"صوف جم  ة:صوفم موية
 ودمصوخ مو صصصوفمووي ةصي ويسصصخ دو ص   صوفقش ريصيو صكالموهص و صي ووقدصردصص(3).أتهصك ف قب
صفويسصيو صوفت سصمخ ففةصم ص   هصك تووصفم صي يسه,صمخ مو صوف  فبصي صهم" :,صيق  وفموو
صوفظ هروصوف يسةصلف صتسيووصوهؤ"  :ي ص  م ةووق  صوإلم مصص(4)."وفمووصفيسصلف صوف   بصي خر
صهوومصو"صوفمووووصي يوو سصمق وودو صصطوور قهمصوفوو سص(موووي )ص:صأ وودهمصيوو صيق وو .صوفمووووصفيوو سصوهوو 
 (5).وف   صظ هرصفكوتهصلف هصأض فووصفك صيهصوألمرص  قووصو"صذفكصأوجيوو

هذ صوفط ئفةصدو صغ ر صم صوألفق ب,صدو صوش ق قصأوص   ص مصفم ذوص ط قصفقب"صوفموي ة"ص
صوف قبصموص يهةصي  صوف قبصو   صهذ صوفط ئفة,صأوصمشق  س صق  صي ص-صو صجود.ص مصه صك  صهذو كم 

                                                 

ص(.1/143)صوتظر:ص ودصوفمع دص(1)
ص(.1/142وفممدرصوفس يقص)ص(2)
ص(.484وفرس فةصوفقش ر ةص)صصص(3)
ص(.1/811)صخ دو صوي ص  ر مص(4)
ص(.18/11مجموتصوفف  وىص)ص(2)
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  صهذ ص مصأط قص صسوي  صوف  ص عت صوف كمةأوصص-رج صي صوفج ه  ة-تسيةصوف مووصلف صموية
صص:ي ألشيهص,؟وفط ئفةص تدصظهوره صأمصأتهصظهرصيجأوصوتسي صلف هصط ئفةصم صدو ص ش يهصي ته صوي ته!

صصديصف مووب.ووهللصأ  م,صوهوصوفه صأتهصم صوفموو,صووفموي ةصوخ مووصيه,صوهوصم   صف ة.
ص

 :اصطالحا تعريف التصوف :اا لثثا
 

,صووص  صوخ اليهمصي صأم هصووش ق قه"ص ق صوخ الوصوفموي ةصي صوخ الوص عر وصوف م
وأموو صص,(2) قودصذكورصوفسوورو صوفطوسو صأك ورصموو ص شور  ص عر فو يص,(1) ع رضو صو ت قضوو ي وهصو دودووصصيو 

وقووووو  صص,(3)وفموووووي ةصوفم قوووودم  ذكوووورصيووووو صرسوووو ف هصأك وووورصمووووو صخمسوووو  ص عر فوووو صمووووو صيقوووودصصوفقشوووو ري
صص(4)." صم ه ةصوف مووص   دص   صأفوصقو مصي وأقوو صوفمش "ص:ورديوفسهرص

صهو صيهوذ م صهذ صوف عر ف  ص مص قبصقو ئالص:صذ صوقدصذكرصوألس  ذصل س  صلفه صظه رصتم 
ص ض ري ,صك يهمصم ص وتق ت ه,صصأتفسهمصوأقط يهمصوفموي ةصأ المصفدىصووفموي ةصوف مووص عر ف  

,صوفم وأخر  صيعوضصود و  صمو صرغومصويو قصو"صي تهو صجموعص",صأقوووفهمصي هو صو ع رض ,صوفقومصأرو صي ه 
صو  ووو ,صواخووورصوف عر ووووص ووو صمسووو ق ص عر ووووصكووو صأل ,صوفق ووو دصخووورطصدوتوووهصوفكووو صوف وي وووقصو ووو وفوو
صوف ي  ودصوهوذوصوفيعودصك صيعضص  صيعضه ص ي  دصوو دصشخصص  صمدر صوف  صوفعد دوصوف عر ف  

ص(5) .و عمقصو  قق,صو ديرص أم وصصوقرأه صي ه صتظرصم صفك صج  صظ هر
  ووواصيووو  صص وووو صهوووذ صوف عر فووو  ,صيصيووو صوفجوووو صوك فووو صيووو صهوووذوصوفمقووو مصيمووو صق فوووهصأوص

صو يورووص, صوفمو صأظهور صأووئ هومص ك موووصي وهظهرصف قومصقيو صسوتةصمو ئ  صسمو"وهذوص"ص:  يقص,موته مض
 تدهمصر  ضةصوفتفسصومج هدوصوفطيعصيرد ص  صصووأ صوف مص:و  م ه ص,  صمف هصيعي رو صك  رو

وألخوووووووالقصوفرذ  وووووووةصو م وووووووهص  ووووووو صوألخوووووووالقصوفجم  وووووووةصمووووووو صوف هووووووودصووف  ووووووومصووفمووووووويرصووإلخوووووووالصص
 وومصفوويسص  وو صموو صص,  وو همصيوو صأشوو   صي وويسصلي وو سص,ووفموودق...ق  :صو  وو صهووذوصكوو  صأووئوو صوفقوووم

 ودص  ي سوهص  و همصلفو صأ ص مكو صهصي صوفقر صوف و ت صيوعميك م صمض صقر ص ودصطص,م ص  يع همصيعدهم
ص(6) "م صوفم أخر  صغ  ةصوف مك .

                                                 

ص(.38)صصصووفمم درصوفمتشأصوف موووتظر:صص(1)
ص.(.صوم صيعده 42وتظر:صوف معص)صصص(2)
ص.ه وم صيعد(ص482)صصوفرس فةصوفقش ر ةصص:وتظرص(3)
صص(.44صص) ووروصوفمع روصص(4)
ص(.35)صصصووفمم درصوفمتشأصوف مووصوتظر:ص(2)
ص.(142)صصص  ي سصلي  سص(8)
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,صوفوووصأ صووص ق يوو صمفهووومصوف  ك ووةصيوو صوفشوورتيوو صوفجووو يصفممووط  صوف مووو:ص عر وووصق وو 
مووو صأيووووووبصوفيد وووة,صأ"صوهووووصيوووو بصصووسوووع  صصسووودووصي يوووو  ص,صفوي ةصوف  موووووصي فممووووط    صوفشووور  ةوفمووو

ص.وفممط    
وص ووووو صوف  ك وووووةصف تفوووووس,صووفقضووووو ةصهووووو صوخووووو الوصهوووووصل"ص يووووو رصصمووووو فكوووو صهووووو صوف موووووووص

ص؟ممط    
 وووو صوف  ك وووةصوفشووور  ةصيوووو صص خ  ووووص-ي سووو  ت  صأووئ هوووم–ل ص  ك وووةصوفوووتفسص تووودصوفموووووي ةص

,صوفوذيص عودصوسو  ةصمهموةصيو ص  ك وةصوفع صأقربصم  ٍ صيو صذفوكصهووصوف هودمفهومه صوطرقه صوغ   ه .ص
يو  صوف هودصيو صمفهوموهصوفشور  ,صص وظصيرقو  ص,صوموعصذفوكصصتال.صوهوصيدو ةصوفس وكص تدصوفموي ةوفتفس

ص.–ل صش  صوهللص ع ف –,صوهوصم صسأي تهصووف هدصي صمفهومصوفموي ة
,صو"ص ص"ص  ق دصي فشرتص"صي صوس ئ ه ,صفكتهوص ي روص  صطر قةصي ص  ك ةصوف فسل صوف موص

ص,صو"صي صغ   ه صم صهذ صوف  ك ة.ص صوف  ص ؤم صيه صوفموي صي صس وكهي صمف ه مه
 
 :الزهد والفرق بينهمابعالقة التصوف : ابعاا ر 
 

,صيوو صوظهوورصوإلسووالم ةصوف وو صور وويطصيهوو صوف موووو ع يوورصمفهووومصوف هوودصموو صأك وورصوفمفوو ه مص 
ص,صوظهورصممط  صوف ه د.صوف مووصي ص م صوفمي ف ةصي صوف هد

وأ ووو صشو وخهم.ص  و صقو  صص ظهرصذفكصي صك يهمصكي رو صصوفموي ةصي ف هدصو  ت   صصوقدصو  ت ص
,ص...وموو صفوومص  كوومصفسووت ة,صووفمرو ووبصوشوور و,صوهوووصأسوو سصوأل وووو صوفمرضوو ةوف هوودصمقوو مص:صوفطوسوو 
ص(1).ي صوف هدصفمص م صفهصش  صمم صيعد أس سهص
ي  صمفهوم صوف هدصووف موو,صل"صصم صقي ص  م  صوف مووصي صم جهمصورغمصهذ صوفد  وىص

 صدورصيو ص  ر ووصأموروصك  وروصصكو  صفهوصي قدصوي دتصوفموي ةصهت كصيروق ص ق ق ةصي  صوفمفهوم  ,أ ص
صص    رصمع فمهص.وصصف  هدوفمفهومصوف ق ق ص

 
 :حقيقة الزهد الفرع األول:

ص:الزهد لغة-أ
ووف  ِه ود:صوفشو  صوفق  و .صوهووصموَ ِهود :صق  و صص,صو,صووفرغيةص ته  ي صوفش ففظص د ص   صوفق ة

 صص(2)صووف وهدوصي صوأل ش   صك ه صضدصوفرغية. وفم  ,
                                                 

ص(.22وتظر:صوف معص)صصص(1)
ص,صفسو  صوفعورب(132 /1)صوفورو يصيكورصأيو صيو صم مودص,مخ  رصوفم   (,ص3/33)صمق   سصوف  ةمعجمصص:وتظرص(2)
ص(.1/433)صوفمعجمصوفوس طص,(3/1228)
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وٍ  :أ صففظةصوف هدصي صوفقرج صل"صمروصوو دو,صوذفكصي صقوفهص ع ف وفمص  َََلٍن َبخك ْه بِو وك ]َوََشَ

ِديَن[ }يْسف: ِِ ا ْدوَدٍ  َوَكاْنْا فِيِه ِمَن الزَّ َ  َمعك
ِِ ي م صص(1)و   ضص تهصلخو هص:ي صك  رو.صق  ص{22َدَرا

,صيوو صفوووصسووأفو صصيووالصشوو  صهدووٍ صق  وو ,صوكوو تووصمووعصذفووكصي ووهصموو صوف وهوود  ,صأي:صفوو سصفهوومصرغيووةصي وو
 (2) .ألج يوو

 ف هدص ي روص  صوتمرووصوفرغيةص  صوفش  صلف صم صهوصخ رصمته,صوشورطصوفمرغووبص توهصي
فوو سصمرغويوو  صي ووهصو"صمط ويوو  صيوو صص  أ ص كووو صمرغويوو صي ووهصيوجووهصموو صوفوجووو ,صيموو صرغووبص وو صشوو

ص(3) .,صكم ص ركصوف روبص"ص سم ص وهدو صتفسه,صفمص سمص وهدو ص
 

 : اصطالحاد ب: الزه
صيوو صم جووهوجوو   ص وودوصروو وو  صيوو صوفسووتةص وود ص  وو صيضوو صوف هوودصومت ف ووهص,صمتهوو صموو صروو صص
رج صيق  ص  صرسو صوهللصدفتو ص  و ص مو صص ق  صأ  صوفتي صص  صسه صي صسعدصوفس  ديص

صمو ي صوو هودصوهلل,ص  يوكصوفودت  صيو صو هود)ص:لذوصأت ص م  هصأ يت صوهللصوأ يت صوفت سصيق  صرسو صوهللص
ص(4).(وفت سص  يكصوفت سصأ ديصي 

ص؟,صوم ص ق ق هيم صهوصوف هدص
فو ص  فوهصوتووتص ه د وه ص دو ف  هد صتفسووهصلف وه,صوو  وهووص  ,عر ف  ,صيك ص وهٍدص وعرِّيهصيم ص م و و
صكوووو  صموووو ص  وووو صأوصتفسووووهص  وووو صغ فيوووو صرج صموووو صمووووتهمصوو وووودصكوووو صيووووذكرصأقسوووو مهيوووويعضصص عر وووووصفووووه

 .  هصومت ف ههذوصمعصو ف قهمص   صيض ص,(5) خ طيه
 
 

                                                 

ووور صص(1) ش  :صأ صوفسووو  روصوس يشووورووصيوووهصوأسووورو صوذفوووكَو وص{ص  ئووودص  ووو صلخوووووص وسوووو,صق ووو صل صوفضوووم رصيووو صقوفوووه:ص صو 
ق ةصفذفكصصوأ صوق  :صي صهوص  ئدص   صوفس  رو.ص.ي ص ي سوو روىص  ص,صيض  ة,صوفوصك تووصي هص وهد  صفم صوش رو 

وف  ر ورصص,(4/322)صوفعظو مصوفقورج ص فسو روتظور:صصوف و صذكرهو صوفمفسورو .صسوي بمعري همصي ألسع رصأوصغ ور صمو صوأل
ص.(12/244)ووف تو ر

ص(.4/322)صوفعظ مصوفقرج ص فس رصوتظر:ص(2)
صص.(318صص)صي صقدومةصوفمقدس صأ مدصمته  صوفق مد  ,صمخ مرص(3)
و ستهصوفتوويصص,وألفي ت م  هص.صوص(2/222,ص)4132ي صم جه,صك  بصوف هد,صي بصوف هدصي صوفدت  ,ص صوست صص(4)

,صوفوووود  ص  ووووومصل  وووو  صأ  د وووواص خوووور جص صووفسوووو وط صووف ي وووودي,صوتظوووور:(,صووفعروقوووو58يوووو :صوألريعوووو  صوفتوو ووووةص)ص
ص(.1552ص-1524ص/2)صوف دودصم مدصي صم مودص:وس خرو 

ص(.222ص/4,صأيوص  مدصوف  وف ص)ل    ص  ومصوفد  ص(2)
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 :(1)و ج ه  ص س رصي صه أتص,صتال ظدروسةصهذ صوف عر ف   تدصوص
 ص   وهصمو صص:التجاه األول  تظورصلف صوفج تبصوفكمِّ :صأيصوفمقدورصوفذيص سوغصفإلتس  صوف مو و

خووذص  وو صقوودرصوغ وور ص وورىصوألص ووَركصوفوودت  صي فك  َّووة,:صيموو ص قووو صيفووةوفوود ت  ,صوهتوو صتِجوودصجرو صمخ  
 صموو  بص.ص  وو صأ,صلفوو صغ وورصذفووكصموو صوألقوووو   وو صوف ووال وجخوورص وورىصو"ق موو رصصوفضوورورو,

م صضرور   صوف   و.صصم ذكرصي هص دصوف هدصي صوفمأك صووفم يسصوغ رهص,وإل    صقدصأيردصيمال ص
وشورطصوف وهوودصأ ص"ص كوو صفوهص وووبص  يسوهصلذوصغسو ص ويووهصيو ص   مووهص :يمو ال,ص قوو صيوو صوفم ويس

ف  صومتود    صيقودصخوور صمو صجم وعصأفوووو صووصرصمو  بصقم موو  صوسورصوفي و صيوو ذوصمو صيو وفقعوودص
ورصووف  د ودو صوف و ص ف قودصف ودف  ,صو خ  ووصلف صغ رصذفكصم صوألمو, (2)وف هدصم ص  اصوفمقدور

 .معصوفروو   صوفم   ةصي صهديصوفتي ص
 

  ووو صموووعصوفووود: الثلللانيالتجلللاه ت  ص تظوووورصلفووو صوفج توووِبصوفك فووو ؛صأي:صوفسووو وكصوفتََّفسووو صيووو صوف ع مو
 صِقموورصوألموو ,صيوو صوفوودت وف هوودصص:موو صقوو  صسووف   صوف وووريصم وو ص.ووفشووهوو صووف روئوو صوف سوو َّة

صوف هودص(3) .و"صفويسصوفعيو  صفو سصيأَكو صوف  و ظ,  ع  وقصوفق وبصص:يو ص ق ق وه وهوذوصو" جو  ص ور ىصأ َّ
 لف هصأمصأدير  َصصوفدت  ص  صواِخرو,صو"ص ه م صألمرصوفدت  ,صسوو صأقي  َص ي هللصدو صسوو ,صيالص ش  ه

ذوصموِتعص صصمير. ته,صلذوصأو ط صشك ر,صوو 
,صو ؤ وووود صووقووووعصوألتي وووو  ص,صهوووووصوفووووذيص شووووهدصفووووهصوفتموووووصصي فموووو ةوهووووذوصو" جوووو  صوألخ وووورص
ص و صيو صسوتته,صدوودصوأيوص,صتجودصمو صأخرجوهص:صيو صموضووتصوف يو سم ال ص.صي مصوفم  يةصص

ص     صرسو صوهللص يدصوهللصي ص ي س صوف و  ِ . صق  :صف ق َدصرأ  و صِم   صم  ص  كوو و أَ س   
هذوصموعصص(4) 

تموو صصيوو صوفقوو مص:وقوو  ص,صأ هوودصوفتوو سصكوتووهص ي وو سصوف هوودصأ ص  ووركصوفوودت  صموو ص وودكصوهوو صيوو صق يووكصوو 
صيوووو ص يوووودصو موووورصصوفروشوووود  وف هوووودصأ ص  ركهوووو صموووو صق يووووكصوهوووو صيوووو ص وووودكصوهووووذوصك وووو  صوفخ فوووو  ص

                                                 

ي اصي صمج ةصوفجتديص ,وهللصي صليروه مصي ص   صوفطر ق ص يد,صوسع  صووفمض ق  مفهومصوف هدصي  صوفموتظر:صص(1)
ص.(251,صووتظرصوألقوو صي صمعت صوف هدصي :صج معصوفع ومصووف كم,صوي صرجبصوف تي  )ص42فمس م,صوفعددصو
ص(.4/232)صل    ص  ومصوفد  صوتظر:ص(2)
ص(.251ج معصوفع ومصووف كمص)ص(,ص4/222وفممدرصوفس يقص)ص(3)
صوهللص يودص ود ت ص م و ,صوأيوص ود ت )....(4/42)ص,4332 صسصوف  و ظ, يو بصفيوك و بصوف يو س,صصدوود,ص أيوست صص(4)

ِ   وو صصقوو  :ص يوو س,صيوو  ص   وِر َّووةوصأ   َ وو و رو ووِ صوَف   ر ج  وو صخ  صِمووَ ص و  ووِ صصف مَّ وو ص  كوووو و صم  صأ َ س وو   صوَئووِ صه ووؤو" ِ صوَفق ووَوم .صي   ِيَسوو و ي ق وو   
ِ ص ِه وور وصص-وَفوو  م  ِموو ال صج  ووال صج  يَّوو ٍسصر جو ص   صوَيوو و ك وو    َ ووٍ صو  صأ يووووص وم  صصق وو   صص-ق وو    ص  وو صوَيوو   ي وو صيِووك  يَّوو ٍسصي ووأ   َ  وهوَمصي ق وو فوووصم َر   ص   وَيوو و

ص    وو صر سووووِ صوف َّووِهص صف ق ووَدصر أ َ وو و ص    وو َّ وو ص  ِع يوووو   صم  وو صه ووِذِ صوَف و َّووةوصق وو    يَّوو ٍسصم    صوَف و  وو ِصص صِموو   وو ص  كوووو و صم  و سووتهصص(.أ َ س وو  
صوألفي ت .
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ألموووو ص  وو ص وود صيوو صك وو  صسوو دصوفوودصجدمصوفووذيص ضووربصي هوود صوفم وو صمووعصأ صخوو وئ صوصوفع  وو 
ص(1) .   صي  صوهللص   هصم صوفدت  صم صي  صو"ص   د صذفكصل"ص هدوصي ه 

وف هودصص:,ص  اصق  ي ص  م ةوصش مصوإلسالم,ص عر وص بهذوصوفيوم صوف عر ف  صوفج معةصي صص
 صوهللص عوو ف صألصوفمشووروتصهوووص ووركصكوو صشوو  ص"ص تفووعصيوو صوفوودورصواخووروصو قووةصوفق ووبصيموو ص توودصوهلل,

[  قو  َزْنوْا َعوََل َموا َفواَتْك ك وأمو صيو صوفظو هرصي وركص ,يهوذوصموفةصوفق وب,ص{512}آل علوران:]لَِكيكََل ََتك
وجموو تصذفووكص,صصوففضووو صوف وو ص"ص سوو ع  صيهوو ص  وو صط  ووةصوهللصموو صمطعوومصوم وويسصوموو  صوغ وورصذفووك

ص.(2 )صخ قصرسو صوهلل
ص عمو ص"صوأتوهصواخورو,صيو صوفرغيوةصيق يوهصكو  صيمو صواخورو,صيو ص تفوعص"صمو ص ركصهو:ص ف هديص
ذوصواخوورو,صيوو صفووهصت يعوو صكوو  صلذوصل"صوفعموو  صهوووصيهووذوص  ركووه,صي تووهصواخوورو,صيوو صفووهصت يعوو ص كوو صفوومصوو 
صكوو  صلذوصوفمي  وو  ,صيوويعضصمشوو  الصوف وهوودص كووو صهووذوصو  وو صغت وو ,صوف وهوودص كووو صهووذوصيع وو صوف وهوود,
ص(3).وسو  ةصسو  ةص تظ وةص و ص:ف تظ وةصصوفتيو صصقو  صوفهوذوصواخورو؛صيو ص تفعوهصممو صيه صوش   فه
صألتوهصوف ه دو؛صوموص  ص خر ص"صيهذوصوف ق,صي صقو هص   صوفمي  صوف هوصم صيش  صوس ع  صيم 
صوفتو س,صيمود ص  وأ رصيوالصيقوط,صواخروص   صلقي فهصأ ص  م هصوهذوصواخرو,صي ص تفعهص"صم ص فع صفم
تم صوف ت  ,صكي رصصو"صي ت ئهمصو"صيذمهم,ص  أ رصو" صو"ش    صو  ركص.واخروصي ص تفعهصم ص عم صهوصوو 
تم ص,وفمي    صيك  (4)ص.ه يعضص تفعصوفذيصوو 

 

ص
 الفرق بين التصوف والزهد:: الفرع الثاني

صهت فكص دوصيروقصي  صوف هدصووف موو,صتجم ه صي م ص   :
صخ ص صصر,ص مصم (5)ي ف مووصك ت صيدو  هصوف هدصوفك  ص صوف مووصأ مصم صوف هد,ل -1 صفهصك    

صوفخ مة صمع فمه صفه صلش رو هم صفهم صوأه ه صغ رهم, ص   ص م  هم صوف   صيهم صيم رصوفخ مة ,
 صوفف سف ةصوف  صسوو صك ت ص ق ئد ةصومته صوف موروص. مووص شم صوف هدصوغ ر صم صوألموروف

                                                 

ص(.222ي صوفق مصوفجو  ةص)صطر قصوفهجر   صوي بصوفسع د   ,صوص(1)
ص(.23ص,صوي ص  م ةص)وف هدصووفورتصووفعي دوص(2)
صيوو صذفووكص ووركصوجوووو صووفمروقيووةصواخووروصأمووورصيوو صووففكوورصوفووذكرصدوومصيضوو صموو   صمسوو م,صك وو بصوف ويووة,صيوو بص(3)

صتظ وة ص و صأتو صك ووصيقو  صيكورصأيووصفق تو قو  :ص)ص,صوي وه:صأ ص تظ وةص2143 .ي فودت  صوو"ش    صوألوق  صيعض
ص  و صووفجتوةصي فتو رص وذكرت صصوهللصرسوو ص تودصتكوو صق و ص:قو  ص, قوو صمو صوهللصسوي   ص:ق  ص, تظ ةصت يقصق  ص:ق  
صر:يكووصأيوووصقوو  صك  ووروصيتسوو ت صووفضوو ع  صووألو"دصوأل وو ص  يسووت صصوهللصرسووو ص توودصموو صخرجتوو صيوو ذوص وو  صرأىصكأتوو 
ص....(.صصوهللصرسو ص   صدخ ت ص   صيكرصوأيوصأت صي تط ق .صهذوصم  صفت ق صلت صيووهلل

ص(.434)صصصوفش مصج صم ف ,صوفتوو ةصوألريع  صشر وتظر:صص(4)
ص.(142صص)ص  ي سصلي  سص(2)
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صأوص م  ةصومتدخ  ص   صوف موو ص, صيدتصوفم موية صوغ رصذفكصم صك فسم تصووفرقصه  ,
 . صف س صم صوف هدصي صش  ألمورصوف و

   هصي ص دوصأ  د ا,صوج  ر,صوفذفكصتجدصي صك بصوفستةصأيووبصص صوف هدصقدصوردصمتموم  صل -2
صو  م صوسمه صوف هد, ص   داص   صأم صص,(1)ك م ة, صف سصفه صأته صفت  ص ي   صوف مووصيقد أم 

 لف ه.ص د وشر  ص أمرصيهصأوص

وألقوو صي صوش ق قهصوأم هصص ووصي خ  فأم صوف م  صوف هدصمع ومصي صوف  ةصمعت  صووش ق قه,ل -3
 كم صسيقصي  ته.ص

 (2)  صوف هدصفمص ذمهصأ دصوقدصذمووصوف موو.ل -4
صوفموي ص,صأمهد ص ط بصرض صوهللص  صوج صووفجتة صوف وهدصي ص صل -2 صدرج  صأ   صأ صي رى 

صوهللصواخروص  ص   ص ع ف صوهللصسوىصم صك ص  ص رغبصأ صوف هد صل"صوجه ص"ص ر د صيهو ,
 (3).يقط

ص,صوذفكصكم ص   : هدصوفشر  ,صووف هدص تدصوفم مويةهت كصيرقصي  صوف -8
وف  وف ص قر صي تهم صي صرىصتي فموي ةصجع  صوففقرصم صوف هد,صوفذفكص,صلدخ  صوففقرصي صوف هد -صأ

صغ ر صم صوفك بصوفموي ةصصتجدي هصوي صأ ض  ص,صوص(4),صي فردصك  ي صيعتوو صصوففقرصووف هدهئل   
 ,صوذكرصوأل  د اصوفضع فةصووفموضو ةصي وففقرصووفد ووصلف ه  صصبصي صوف د اوإلطت 

 

                                                 

"صوف هوود"ك وو بصتجوودصصيوو صم جووهوسووت صويوو ص,ص(2/213")وف هوودصووفرقوو ئق:ص"ك وو بتجوودصصموو   صمسوو ميموو ال ,صيوو صص(1)
 مصأ موود,صوف هوودصوفكي وورصف ي هقوو ,صوف هوودصفووي صوفميوو رك,صوموو صوفك ووبصوف وو ص م وو صوسوومصوف هوود:صوف هوودصفإلمووص,(2/221)

صوغ ره .
ص.(145صص)ص  ي سصلي  سص(2)
صم صهذ صوفرس فة.وم صيعده صصص23مت قشةصهذ صوففكروصووفردص   ه ,صوتظرصصصص–يمش ئةصوهللص ع ف –س أ  صص(3)
صأ موودصيوو صم موودصيوو صم موودصيوو صم موودص  موودصأيوووصهووو(صهووو243/232ووف  وفوو ص)ص(.4/125)صل  وو  ص  ووومصوفوود  ص(4)

صووفذك  صوف م ت و,صوف م  صم  بصأ جويةص,موي ,صيق ه,صأموف ,صم ك م,صي  سووصوف  وف ,صوفش يع ,صوفطوس ,
صوفع موو  ص   ووهصوت قوودصوقوود,صموو صمؤفف  ووه:صل  وو  ص  ووومصوفوود  ,صوفمس مووف ,صوفيسوو ط,صووفوسووطصوغ رهوو صوفك  وور.صوفمفوورط

,صومج فسووةصوف وود اصط ووبص  وو صلقي فووهصأموور صخ  مووةصك توو ص:وفف رسوو صوف وو يرص يوودصقوو  صأشوو   صك  ووروصوقعوو صيوو صك يووه,
(,ص131)ص,صتعمو  صوألفوسو (,صجوال صوفع تو  صيو صم  كموةصوأل مود  15/323وتظور:صسو رصأ والمصوفتويال ص)صأه وه.

,ص122,ص145(,صومم صوت قد صوإلم مصوي صوفجوو يصيو صمووضوعصك  وروصمو صك  يوه:ص"  يو سصلي و س")ص2/22وأل المص)
ص(صوغ ره .312 ,228,ص153
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,صوقدصك  ص,صووفد ووصلف صوفعم صووفجدإلسالمصسع صلف صوفقض  ص   صوففقر,صم ت س  صأ صو(1)ذفكص
صوففقرص صم صي تة ص(2) س ع ذ ص كو صوفرج صيق رو ص, صيقد صوففقر, صأوصمظهر  صف سصمق  سه فكتهصصي ف هد

,صيقدص كو صوإلتس  ص صوو  صفمص ت صمته صم ص ر د.صووفعكسصم   وفدت صط بصي  ر صصشر صج دص
ص .,صو كو ص وهدو صم فهصي ,صو قصوففقرو صوغ رهمص  صمعصمعري هصي قصوهللص   هرصوفم ظ مصوف رووصووي

 
م مدصصكم صق  صأيوصوف س ,صوفتظروصوفموي ةصف فقر,صيدأصوفموي ةص  ع م و صمعصوفم  ص وم صهذص -صب

م صوصص(3):ص...وص ركصو"ك س بصو  ر مصو"دخ ر.وف مووص شروصي صأ مدصوفف رس :صأرك  
و صووف كفوصووفسؤو صألموو ص,ص م رسص ريةصوف سمف ه مصوفخ طئةصيدأصيعضصوفم مويةهذ صوف
 .ووفقد صي ص  هدهمص ووفم  يةصصي صو ع قصوألمرصي ألتي   ص(4).وفت س

ص,(5)م كهصفمك  صصدوودصي صس  م  صوفجتةصدخو"صوألتي   صجخرصيتقرأصي صوإل    :صأ صص

                                                 

ووفموضووو ة,صكموو ص كوومصصموو صوأل  د وواصوفضووع فةصو صك  وورصوذكوورصي ووهصصأيووردصوف  وفوو صي يوو صيوو صيضوو  ةصوففقوورصمط قوو ,ص(1)
 )لذوصرأ و صوففقورصصفيال صوفقصوهللصيق روصو"ص  قهصغت  ص(,ص )ق  صص   ه صوف  يظصوفعروق صي ص خر جهصفإل    ,صمته :

ذو وغ ورصذفوكصص,صوهمو صضوع ف  ,رأ  صوف ت صمقويالصيقو صذتوبص ج و ص قوي وهص(صمقيالصيق صمر ي صيشع رصوفم ف   صوو 
مظوو هرصو"ت رويوو  صوفعقد ووةص توودصص(,صويوو صد ووووصوفموووي ةصلفوو صوففقوور:4/153)ل  وو  ص  ووومصوفوود  صوتظوور:صصوفك  وور.
ص.(صوم صيعده 2/252)صلدر سصم مودصلدر س ,وج ره صوفس ئص   صوألمةصوإلسالم ةصوفموي ة

,صموو   صمسوو م,صك وو بص(2/21,ص)8322 صوففقوور,صي تووةصك وو بصوفوود وو ,صيوو بصوف عوووذصموو صموو   صوفيخوو ري,ص(2)
ص(.2/22,ص)2348وفذكرصووفد   صووف وية,صي بصوف عوذصم صشرصوفف  صوغ ره ,ص 

ص(.25)صصوف عروصفمذهبصوف مووصص(3)
ص.(ص222ص-ص2/213)صوج ره صوفس ئص   صوألمةصوإلسالم ةصمظ هرصو"ت روي  صوفعقد ةص تدصوفموي ةص(4)
قووو  ص(,ص122 وووذكروصوفموضوووو   صف ف تووو ص)صص:صوهووووص ووود اصموضووووت,صوتظووورص(.4/152)صل  ووو  ص  وووومصوفووود  ص(2)

ِ ِحَسواٍ  ]وإلم مصوفقرطي ص تدصقوفهص ع ف ص ِسكك بَِدْيك نْنك َأوك َأمك َذا َعَطاْؤَنا َفامك صمو صمو :صوف سو صقو  "ص,صقو  :{35 ص:[َِ

ت و صه وذ و):صقو  صي توهصصدوودصيو صسو  م  صغ ورصتعموهصي ص يعةص   هصوهللصل"صأ د ص وردصوهوذو:صصق و ص.وا وةص(  ط  ؤو
صيعووضصويوو .صوفوودت  صيوو صم كووهصفمكوو  صصدوودصيوو صسوو  م  صوفجتووةصدخووو"صوألتي وو  صجخوورصل :صوفخيوورصيوو صرويصموو 

صلذوصسوي  تهصألتوهصفوه؛صأمو ص"ص ود اصوهووصوفقوو صمو  بصذكور صخر فو ؛صيوأريع  صوألتي و  صيعدصوفجتةص دخ :صوألخي ر
َوإِنَّ ]:صص قوو صسوي  تهصوهووصوفجتوة,صدخوو"صوألتي   صجخرص كو صيك وصوفمتة,صطر قصم صألتهصي هص يعةص"ص ط ؤ ص ك 

ووَن َمووَ ٍ   ..."صد و ووهصتيوو صكوو صي عجوو صمسوو ج يةصد ووووصتيوو صفكوو :ص"وفموو   صويوو ص{,08[}ص:َلووْه ِعنكووَدَنا َلْزلكَفووس َوْحسك
صوفقوورج صأل كوو مصفجوو معوص." يعووةص   ووهص كوو صفوومصي ووذفكص ة,مقضووص  جووةصوفسووؤو صقيوو صموو صفووهصيجعوو ص قوودمصوقوود.صوف وود ا

صد ووووصتيوو صفكوو (,صو وود اص)فكوو صتيوو صد وووو...(,صأخرجووهصوفيخوو ريصيوو صموو   ه,صك وو بصوفوود وو ,صيوو بص12/234)
,صألم وهصوفشوف  ةصد وووصصوفتيو صوخ يو  ص(,صومس مصي صم   ه,صك و بصوإل مو  ,صيو بص2/82,ص)8332,ص مس ج ية

ص(.1/111,ص)212 
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,صوأتووهص جوو  ص ووومصغتوو  صألجوو    ووووصيوو صوفوور م ص يوودصوفجتووةصدخووو"صصوفموو  يةصوجخوورصصصصص
صص(1).ألج صذفك يوو صصوفق  مة

وفعوريص,صمو صوفجووتصصوص عوذ بصف وتفسصيشو  صأتوووتصوف عوذ بصتظروصيعضصوفموي ةصلف صوف هدصيأتوه -ص 
,صوهو صرغيوةص و صسوتةصوفتيو صه صوفشورتصوف ت وو د ةصفمص أمرت صيووفسهرصووففقر.صوهذ صوألمورصمي

وفتيو صأ وو صكم صج  صي ص د اصوف ال ةصتفرصوفذ  صج ؤووصلف صي وو صصص يو دوص و ص سوأفو ص
صموو ص قوودمصموو صفوهصغفوورصقوودصصوفتيو صموو صت وو صوأ و ص:يقوو فووص ق فوهوو صكوأتهمصأخيوورووصي موو ,صصوفتيو 
صو"صوفودهرصأموومصأتو ص:جخورصوقو  ص,يودوأصوف  و صأمو  صي ت صأت صأم ص:أ دهمصيق  ص, أخرصوم صذتيه
صأتوو مص:)يقوو  صلفوو همصصوهللصرسووو صيجوو  ص,أيوودوصأ وو و صيووالصوفتسوو  صأ  وو  صأتوو ص:جخوورصوقوو  ص,أيطوور
صوأرقوودصوأموو  صوأيطوورصأمووومصفكتوو صفووهصوأ قوو كمصهللصألخشوو كمصلتوو صووهللصأموو صوكووذوصكووذوصق وو مصوفووذ  
 (2).(مت صي  سصست  ص  صرغبصيم صوفتس  صوأ  و 

ص,صك ووويسصوفخووورقصووفمووووو, هووودو  موووووصأتوووهصمووو صوفصوف يووو س,صموضووووتصوفمووووي ةصيووو صمووو صوي د وووه -صا
 ةصي أل  د واصوفضوع فةصووفموضوو ة,صوف و ص,صوقودصشو ت صوفك وبصوفموويووفي ف ةصوفمرقعةصوف   بوص

تهصفيسصوفخرقةص   ص دص,صي ص تدم ص   داصأ دهمص  صكوص(3),صووفخرق د وصلف صفيسصوفموو
يوو صص,(4),صوطر قووهصيوو صوفسوو رصلفوو صوهلل   ووهيوو ص صمهوومٍصص ٍص    ووداص وو صشووص,صوكأتووهوفشوو مصيووال 

صأفيسووه صوف سوو صوفيمووريصصو جعوو صيعووضصوفموووي ةصمسوو تدصطوور قهمصيوو صفوويسصوفخرقووةصأ ص   وو 
 (5).روئ ةصم صوف ش عصم صصهذوصيع  ي قو :صوي ص خص   صذفكصي صخ دو وو ع قصص,

                                                 

صوأل  د وواصس سوو ة,صوتظوور:ص(,صوهوووص وود اصموضوووت,صقوو  صوفشوو مصوألفيوو ت :صكووذب3/288)ص  ص  ووومصوفوود  ل  ووص(1)
صيو هللصأ ووذصقو  صويو صوفجوو ي:(.صوص14/214,صم مودصت مورصوألفيو ت ص)وألموةصيو صوفسو ئصوأ رهو صووفموضوو ةصوفضع فة

صفهومصوفمشهودصوفعشروصم صوهوص ووصي صوفر م ص يدص ي صلذوص سيقصم صأي رىصوفق  مةصي صوفر م ص يدص  يوصأ صم 
(.وقوودصشووتعصويوو صوفجووو يص  وو صوفم  سووي صوأيوووص  موودصوف  وفوو صيوو صذكرهموو صفهووذ ص182.ص  يوو سصلي وو سص)صصي فجتووة

 (صوم صيعده .ص122وفروو   صوفموضو ة,صوردص   هم ص.وتظر:ص  ي سصلي  سص)صص
ص(.2/2,ص)2383 ص,وفتك  صي صوف رغ ب,صي بصوفتك  م   صوفيخ ري,صك  بصص(2)
(,صوقوودصذكوورصوفهوووج ريصأتووهصأفوووصك  يوو صمسوو قالصيوو صأسوورورصفوويسص224وتظوور:صكشوووصوفم جوووبصف هجووو ريص)صصص(3)

ص(صوم صيعده .182(,ص  ي سصلي  سص)صص4/233)صل    ص  ومصوفد  وفمرقع  ,صووتظر:ص
صكوذبصك وهصم موالصلسوت دوصفهو صوجع وووصشو مص ودصمو صل"ص  ويسص"صوفمرقعوةصهوذ صأ صقررووصوقدصق  صوي صوفجو يص:"ص(4)

ص(.121".ص  ي سصلي  سص)صصصوم   
صوفم ع ريةصوفموروص   صوفخرقةصأفيسصوفتي صأ ):ص د اوق  صوفشوك ت :ص"(,ص1/433وتظر:ص  ر مصوي صخ دو ص)ص(2)

صوفتيوو صأ :صضووع وصو".ص سوو صو".صموو   صخيوورصيوو ص ووردصفووم:ص جوورصويوو صقوو  ص,فووهصأموو ص"صي طوو (:صوفموووي ةص توود
صوكو صذفوك,صفعو يصأمو  يهصمو صأ ودوصأمورصو"صأمو  يه,صمو صأ ودصوفموي ةصي  صم ع ريةوفصوفموروص   صوفخرقةصأفيس
صأئموووةص ألصوفيمووري؛صوف سوو صوفخرقوووةصأفوويسص   وو صأ :صىوفمف ووورصصموو :صوقوو  ,صي طووو صيهوووصموور   صذفوووكصموو ص ووروىصموو 

ص=ص جوورصويوو صذكوورصموو صيم وو صموور صوقوود,صوفخرقووةص  يسووهصأ ص وو صيضووالصسووم   ,ص  وو صموو صف  سوو ص  ي ووووصفوومصوف وود ا
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صو"صخرقوووةصمر ووودهمص  يسوووو ص كوتوووووصفووومصوفمووو  يةصأ صقطعووو ص  متووو صوقووود" وإلمووو مصوفوووذهي :قووو  صص
 (1)."يآدويهمصو أديووصوفم  يةصج فسووصي ,صوف  يعو صيع هصو"صشعورهمص قمو 

ص -ص  صيعضصتعم صوف تف رصم صوهللصووف تف رصمته   ر م ص ي رو ص ف د صي صك بصوفموي ةص دو صيتجد .
صتجدصم صوم تعص  صوصص,(3),صووفتك  (2)صوف وو  ص,ي    صصيمتهمصم ص"ص ذوقصوفف كهةوفمأ ض 

ْمْا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ :صووهللص ع ف ص قو ,ص(4)وجخرص"ص شربصوفم  صوفي ردص رِّ َا الَِّذيَن َآَمنْْا ََل َْتَ ]َيا َأُّيُّ

حَِديَن[  َحْدوا إِنَّ اهللَ ََل َْيِبُّ امْلعك ت ف صي صيعضصوفم  يةص تدم صصيقد,ص{27}املائدة:اهللْ َلْك ك َوََل َتعك
 سووصي صوفي و ,صوو   فووصوفتس  ,صوفيسووصوفمسو ,صو رمووصط ي  صوفطع مصأرودووصأ ص  ي  وو,صيج

ووف ي سصل"صم ص أك صو  يسصأه صوفس   ةصم صيت صلسروئ  ,صوأجمعووصفق  مصوف   صوم  مصوفته ر.ص
صص(5)م.ت ف صي هي
هذ صوألمورصك ه صخ رجةص  ص ق قةصوف هدصيمعت  صوفم   صوفذيصج   صيهصوفشر عة.صوم صهت صي
ص.ي ةصفمفهومصوف هد.صووي دو همصي ه ظص  ر وصوفموصت 
ص

 :مراحل التصوف: خامساا 

ووف و ص.صوي ضصوفتظرص  صيدو وةصوف مووو,ص,صو دوصمرو  أطوورل صوف مووصقدصمرصيعدوصص
 طووورصي ووهصو"ت وورووصمووعص قوودمص وو ر مصوفموووي ةص أ صتتوو صت  ووظص,صي  تهوو صكمر  ووةصمسوو ق ةسووأ  داص

ص.,صو أخذصأشك " صمخ  فةوف م 
ص

                                                                                                                                            

صيو صوفمجمو وةصوففووئودص".ت مورصوويو صووفعروقو ,صووفعالئو ,ص يو  ,صوويو صووفوذهي ,صك فودم  ط ,صوف فو ظصمو صجم  ة=
ي م وو صصل  وو وصوففرقووةصصلم وو تصوفريقووة(.صووتظوور:صمقوو  :ص)223ص)صص(هووو1223)صوفشوووك ت ,صوفموضووو ةصوأل  د ووا

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد.ص  ووووووووووووووووووووووووووووودرص  ووووووووووووووووووووووووووووودروسص  ووووووووووووووووووووووووووووو ,ص  ووووووووووووووووووووووووووووو صصشووووووووووووووووووووووووووووويكةصوألفوكوووووووووووووووووووووووووووووة:صصصصصصصصصصص(,صيريووووووووووووووووووووووووووووووصوفخرقوووووووووووووووووووووووووووووة
http://www.alukah.net/Sharia/0/31801/#ixzz2EtLwYZxbص

ص(.232هو(ص)ص242,صوفذهي ص)وو"   و صوفريضصأه صكالمصتقضصي صو"  دو صمته  صم صوفمت ق ص(1)
.صق  صي هص:صوقدصفيسص(لي  سص   صوفموي ةصي ص ركصوفتك  ذكرص  ي سصص)صيعتوو :صمال صي صوفجو يصيووقدص قدصص(2)

لي وو سص  وو صك  وورصموو صوفموووي ةصيمووتعهمصموو صوفتكوو  صيقوودم ؤهمص ركووووصذفووكص شوو غالصي ف عيوودصورأووصوفتكوو  صشوو غالص وو ص
طرووصيأيودوتهمصوأد و تهمصط  ةصوهللص  صوج صوهؤ" صوو  صك ت صيهمص  جةصلفو صوفتكو  صأوصيهومصتووتص شووقصلف وهصيقودصخو 

ص(صوم صيعده .281ص)صوتظر:ص  ي سصلي  س.صوو صفمص ك صيهمص  جةصلف هصي   همصوففض  ة
وتظور:صوف موع)صصصهو صيكور.وصذكرصوفطوس صي صوف معصأ صموي  ص  و صم صومورأوصييق و ص تود ص ال و  صسوتةصكم صص(3)

ص(صوم صيعده .ص2/222)وألمةصوإلسالم ةص ره صوفس ئص   صأمظ هرصو"ت روي  صوفعقد ةص تدصوفموي ةصوص(,ص284
ص(.138وتظر:ص  ي سصلي  سص)صصص(4)
ص.(13/215)صج معصوفي   صي ص أو  صوفقرج ص(2)

http://www.alukah.net/Sharia/0/31801/#ixzz2EtLwYZxb
http://www.alukah.net/Sharia/0/31801/#ixzz2EtLwYZxb
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ص.وفد  ل صيدو ةصصوفخ  صوفذيصدخ ص   صوفموي ةصصك  صم صي بصوف  وصي صصصص
ذوصوصص يو صوفود  ,صمتهو صص,صتجدص دوصمووقووصفويعضصوفمو  يةصموعصوف  وولف صك بصوفستةصت رجعو 

وقوودص-,ص وومصكووأتهمص ق فوهوو ...,ص وود اصوف ال ووة,صفموو صسووأفووص وو ص يوو دوصوفتيوو صص:  وو صسووي  صوفم وو  
,صومو صرغوبص و صسوت هصي و سصسوت ه,صوأتهصف سصم صم صهذوصوف  وص ص ي  صي هصموقوصوفتيوصص- قدم
ص.صوسط ةصوألمةصوو  دوفه صويذفكص قررصص(1).مته

,صكموو صي توو صذفووكص توودصوف وود اص وو صت وورووص توودصوفموووي ةصموو صهووذوصوفيوو بوقوودصكوو  صيدو ووةصو"
صوففرقصي  صوف هدصووف مووص.

وفجهو ,صوهووصيو بصوفضوال ,صبصجخورصمو صأيوووص مص طورصوألمورصي فمووي ةص تودم صطرقوووصي يو  ص
صوكو  " يو صوفجوو ي:ووهوصطر قصمظ مص ك ورصي وهصوف خويطصووفسوقوطصيو صوألخطو  صوو"ت رويو  .صقو  ص

صوفع ووومصمموووي  صأطفوووأصي مووو صوفعمووو صوفمقموووودصأ صوأروهوومصوفع ووومص ووو صمووودهمصأتوووهص  ووو همص  ي سوووهصأموو 
صوفم مووويةصموو ص  ووةجمصلفوو صلي وو سص   ووةصدتوو صقوودقوو  صأ ضوو  :صوصوصص(2)."وفظ موو  صيوو ص خيطووووص توودهم
:صجخورصمووي صفوهصيقو  .صوفمووي ةصيعضصمعصم يروص أ  صوروصص,وفم  يرص م صم  المذ همصصمتعووص   
,صومو صأدروكصمو صوفجهو ص,لذ صمو صهتو صيودأصو"ت ورووص(3).لي و سص  و صخفو صمو صوهذو,ص ور كصوس ر

 م صوفجه ص.
 فجهوو صووفع فووةصيص.يي  صيوو صوقووو همصيوو صمموو ئدصوفشوو ط  ك توو صسووصوج مووعصف موووي ةصأمووور صص ووم
ودخوووفهمصيوو صوفف سووفةصكوو  صفووهصدورصيوو صوفيوودتصص.دخوفهمصيوو ص وو فمصوفخووووطرصووفوسوو وسك توو صسوويي صفوو

همصكوو  صفووهصدورصيوو صوفيوودتصوفعم  ووة,صوأخ ووروصو  موو دصوفعقد ووة,صو ووأ رهمصيوويعضصوفرهيوو  صوفووذ  صخوو فطوص
 ص  يووو سصك  وورصموو صوفمووووي ةصوفووذوقصكوودف  صيووو صوف كوومص  وو صوألموووورصومشوورو   ه صكوو  صفوووهصدور صيوو

صوفش ط  ص   هم,صو  س تهصوفيدتصفهم.
.صووهللصرو و صوفموووي ة,صومم و و صكو صمر  وة,صويعوضصأ المهوو مسوووص سو عرضصوفي  واصوص

ص(4).وف صوف وي ق
ص
ص

                                                 

صم صهذ صوفرس فة.ص24 قدمص خر جهصصص(1)
ص.(142صص)  ي سصلي  سصص(2)
ص(.52م دصوفخ طر,صوي صوفجو يص)صصوتظر:صص(3)
-2/25(صوم صيعده ,ص فس رصوفمت رص)142ي سصلي  سص)صوتظرصي صوف د اص  صمرو  صوف مووصو طور :ص  ص(4)

ف مووووصوأتوو ووهصيوو صمفهووومصو(,ص43-13)ص,صم موودصوفعيوود صوطوو رقص يوودصوف  وو مو طورهوو صتشووأ ه ..صصوفموووي ة(,ص82
,صوفعووددصوف وو ت ص13,ص ي سووط  ص-غوو وص,صد.صم مووودصوفشووويك ,صي وواصيوو صمج ووةصوفج معووةصوإلسووالم ةوفم وو و صوفشوور  

ص(.23-21)صص
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 :أوائل الصوفية :األولى مرحلةال - أ
يوو صوفت ووةصوفموو دقةصصوف مووووصيوو صهووذ صوفمر  ووةصت  ووظصيوو  ,وهوو صأك وورصوفمرو وو صو  وودو" ص

 :يو صوفجوو يوكمو صقو  صوف مسوكصي فك و بصووفسوتة.صصلفو ووفود ووصصواخورو  و صصقيو  ,صووإلوفعي دوصووف هد
صيعي رو صمف هص  صو يروو,صي هص ك مووصأووئ همصأظهر صوفم صم ئ   صستةصقي صف قومصظهرصو"سمصوهذو"

ص, تودهمصر  ضوةصوفوتفسصومج هودوصوفطيوعصيورد ص و صوألخوالقصوفرذ  وةصوف موووأ صص:و  م ه ص,ك  رو
ووفموودقصلفوو صغ وورصذفووكصموو صصووإلخووالصصموو صوف هوودصووف  وومصووفموويروألخووالقصوفجم  ووةصو م ووهص  وو ص

صوفقوومصأووئو صك  صهذوصو    ...وفخم  صوف ستةصوف  ص كسبصوفمدوئ صي صوفدت  صووف ووبصي صوألخرى
وإلمو مصصوكوذفكصأ تو ص  و همص(1)." و يع همصمو صيعدهمصم ص   صفيسص مصأش   صي ص   همصلي  سصي يس

صأوصوفهووو صيو صطو رصوفووصف سو فكص سووغو ص"ص,صويو  صأتهوموضوعصيو صك يوهمأك ورصمو صصيو ي ص  م ةصو
 (2).وفشر    صووفته صوألمرص  ص خر صأ صوفم  ص   صمش 

,صل"صأتهوو صفوومص خوو صموو صيعووضصوفمؤوخووذو ص صوفم و وو صووففضوو ئ صفهووذ صوفمر  ووةومووعصوجووودصهووذص
فهو صصوهوذ صوفمؤوخوذو صكو  ص.و    صيو صمجو  صوف مووصوف  صسج ه ص   ه صيعضصوفع م  صويعضصوفي 

ص:(3)وتجم ه صي م ص   ص,صووسعصم صوفيدتصصوو"ت روي  ي بصي صي  صص–صق  ال صصوفوص–صدورو ص
.صوغ ورصذفوكصمو صوألموور,صووفسوهرص دومةصوفجوتك,ص ركصوفمي    وصوف عمقصووف شددصي صوفعي دو ص -1

وفشور  صووف هودص تودصوف هودص  صوففرقصي  ص  صمي ف   صوفموي ةص تدص د  ت صصوقدص قدمصوف د ا
 .صوفموي ة

(صم ووو ص)صطر ق تووو صمم ووو ص سوووم ص)صوفمووووي ةص(صوظهووور صك مووو  صيووودأصوفكوووالمص ووو صك ووو  صخووو ص -2
 و ك بصوفقرج ص قرأصفمصيم صووفستةصي فك  بصمق دص  مت :ص"(4)د قو صوفجت ص,ص  مت ()(صوو)مذهيت 

 

                                                 

ص.(142صص)صلي  سص  ي سص(1)
(,صوهوذوصوألمو صوفوذيصقورر صأووئو صوفمووي ةص جوةص  و صمو صجو  صيعودهمصممو صدخو ص13/212مجموتصوفف و وىص)ص(2)

صي صوفيدتصوو"ت روي  .ص
ص(صوم صيعده .24)صصصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ةص(3)
صوتشوأصيي ودودصوفودصته وتود,صمو صأمو ه,صوفموي ةصش مصهو(:252)صوفخ و صوفق سمصأيوص,وفجت دصي صم مدصي صوفجت دص(4)

صكو صيو صد رصوصصوكو  صوف عيود,صو" مصوفم  سوي ,صوف و راصيمو يةصووشو هر,ص وورصأيو ص و صوففقوهصأخذيق هصش يع ,صص.يه 
ص.ووفسوتةصي فك و بصمق ودصهوذوصموذهيت :صوقو  صوفع وم,صيتوو صسو ئرص عوروصوكو  ص سوي  ة,صأفوصو ال   صركعة,ص   م ئةص وم

(,صوفيدو ووووةصووفته  ووووةص14/88.صوتظوووور:صسوووو رصأ ووووالمصوفتوووويال ص)و  فووووهص  مووووهصيوووو صوفجت وووودصم وووو صوأ وووو وقوووو  صوفووووذهي :ص
,صرسوو فةصم جسوو  رص."وفجت وودصيوو صم موودصوجروؤ صوفعقد ووةصووفموووي ةص وورضصومت قشووة(ص"2/141(,صوأل ووالمص)11/122)

صفتوو ص يدصوفسالمصيال ة.
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 (1)."أ  مصووهللص  مت صي ص  ك مصأ ص م ص"صوف د ا
:ص"وهوووذ صوفقمووو ئدصوفم  توووةصويووو ص  م وووةوإلمووو مصص قووو ,ص تصوفوووذيصوسووو  د و مووو ص سوووم صي فسووومصرظهووووص -3

يوروه مصيو صأدهومص(2) ص  و ضوو"ج م تص   ه صفمص  ضوره صأكو يرصوفشو وخصك ففضو  صيو ص....(3)وو 
 (4)وقدص ضره صط ئفةصمتهمص مص  يووصوك  صوفجت دص"ص  ضر صي صجخرص مر ص"

 ووطصوفموو   صي  وورصوفموو   صو وو ك مص وو صمووتف صوفك ووبصوف وو ص جمووعصأخيوو رصوف هوودصووف هوو دصو خ -4
ص,وفموضووو ةصووفضووع فة  وو صوأل  د وواص,صو ع موودصوصلفوو صوففقوورخطوورو صوفتفوووسصووفق وووبصووفوود وص

(5)ك ووبصوف وو راصوفم  سووي ص:م وو 
(6)وأيوو صط فووبصوفمكوو ص,

ص(قووو صوفق وووب)وموو صأشووهره صك  يووهصص 
 (7).وغ ره 

وتصمووعصأ صأ ووووفهمصيوو صهووذ صهوو ص وو  صوفطيقووةصوألوفوو صي هوو ص هوودصمشووروتصخ ووطصي  وورصوفمشوورص 
وفعي دوصووألذك رصووفيعدص  صوفر   صأ وو ص  ف ة,ص مص طورصوألمرصيعدصهذوصي دخو  صمموط    صي هو ص

. قصوي ط صأوص   م صهذوصوذوكصو ودصو"ت رووصوو سع صوففرجةصووفيعدص  صوفستة
ص(8) 

ص
ص

                                                 

ص(.2/412,صأ مدصي ص  م ةص)وفكيرىصوفف  وىص(1)
يت ص ريووتصوفودصيخروسو  ص,صقودمصوفكويوةصوهووصكي ورصكو  ص قوةص ي و  صي ضوال ص  يودو صص   ضصوف م م صم صوففض  صي ص(2)

هوووصيوو صخاليووةصهوو رو ص122 وووي صيمكووةصوفمكرمووةصسووتةص,صور وو  ,صوكوو  صموو صشوودوصوفخووووصت  فوو  .صكوو  صك  وورصوف وود ا
ص(.1/22(,صطيق  صوفموي ةصف س م ص)2/421(,صس رصأ المصوفتيال ص)13/214.صوتظر:صوفيدو ةصووفته  ةص)وفرش د

صي صوج  صي دود,صلف ص  ,صرصمشهورص وهدصهو(,181)صلس  قصأيوصوفي خ صوف م م صمتمور,صي صأدهمصي صليروه مص(3)
ص(1/31(صوم صيعده ,صوأل المص)2/322وتظر:صس رصأ المصوفتيال ص).ووف ج  صووفش مصوفعروق

ص,وفقمو ئدصهوذ ص  و صوألمورص مور قص وم(.ص مص طورصهذوصوفسم تصوفموي صي م صيعد,صي11/234)صوفف  وىصمجموتص(4)
ص(.132)صوإلسالم ةصووفف سفةصوف مووصي صدروس  .صوتظر:صووف ت  صووفدوصي فرقصصوهللصذكرصلف ص طورصي 
صي صك  روصك بصفهصوفموي ة,صش مصوفع رو,صوف وهد,هو(,243)صوفي دوديصأسدصي صوف  راصوهللص يدصأيوصوفم  سي ص(2)

(,صموفةصوفموفوو,صويو ص23/132.صوتظر:صسو رصأ والمصوفتويال ص)ووفرويضةصع  فةوفمص   صووفردصوفد  تة,صوأمو صوف هد,
ص(.2/123(,صوأل المص)2/382وفجو يص)

صوف وهود,صوإلمو م,ص.(هووص328)صوألمو صوفعجمو صوفمتشوأ,صوفمكو صوف و ر  ,ص ط وة,صيو ص  و صيو صم مودصط فوبصأيووص(8)
وتظور:صسو رصص.ج ود صوخضورص  و صف شو في صو قتوعصوفطعو م,ص وركصلتوهصي  واصوجووتصر  ض  ك  صفهصصوفموي ة,صش م

ص(.2/382(,صمفةصوفمفووص)11/382وفيدو ةصووفته  ةص)ص(,32/138أ المصوفتيال ص)
ص(صوم صيعده .132)صصصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ة(,ص142ص)  ي سصلي  سصوتظر:صص(2)
ص(.33)صصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ةصوتظر:ص(2)
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 :والغموض المصطلحاتالثانية:  مرحلةال - ب
 

ص   وودصأيوووصوفطووورصهووذوصيوو صظهوورص  وواصوفرويووعصوفقوور صوسووطأوصصلفوو صوف  فوواصوفقوور صموو صوم وودصوقوود 
ص(2).,صوهوصأو صم ص ك مصي صوففت  ويدأص  ك مصيك م  صموهمة (1).هو281ص صوفيسط م 
صم مووصك ص س ط عصوف  صوفميهمةصوف  مضةصوفممط    صيمشك هصوفم مويةصوقعوص ص
صضال صأسي بصم صه صوضو ه صو دمص"وفممط    "صوفمشك ةصوهذ ص, ش  صم ص سبص فس ره 
ص(3) .قي ت صوألمم
ص

 : الصوفية الفلسفية:المرحلة الثالثة - ت
 

صهذص  صوفموي ة ع ير صمرو   صأخطر صم  صوفمر  ة صوف وت ت ةص  صوفف سفة صلف ه  ص  اص سري  ,
صوإلسالم ص   صوفخ رجة صوفموي ة صم  صجع  ه  صوف مووصي  صم صمرو   صسيقه  ص م  . ي ي عد صيه 

 (4)وأليك رصوفكفر ة.وغ ره صم صص,يظهر صيكروصو دوصوفوجود
 
 

                                                 

م وووو و صوفشوووور  ",صد.صم مووووودصوفشووووويك ,صي وووواصيوووو صمج ووووةصوفج معووووةصوتظوووور:صمفهووووومصوف مووووووصوأتوو ووووهصيوووو صوفص(1)
ص(.21,صوفعددصوف  ت ص)صص13,ص ي سط  ص-غ وصوإلسالم ة

صجووود صوكووو  صوفمووووي ة,صمشووو  مصأ ووودص,(هلللل 168-811)ص  ووو صيووو ص  سووو صيووو صط فوووورصوسووومهص وفيسوووط مص  ووود صأيوووووص
صص   صم وه و صووفموي ةصوففقه  صم صك  رص أوفه صوقدصت قم  ,ص   شطص تهص ك فهصكالمصت يع,صوص,صيأس مصمجوس  
(,صسوووو رصأ ووووالمص11/42.صوتظوووور:صوفيدو ووووةصووفته  ووووة,صويوووو صك  وووور)وخطووووأ صيد ووووهصموووو صوفع موووو  صوموووو صيع وووودو,صم  موووو 
ص(.3/232(,صوأل المص)13/28وفتيال )

ص ال وةص أ صوففتو صصكفورو ص,صوقودصذكورصشو مصوإلسوالمصويو ص  م وةصيو صيو طال صصوجه  صص عت صقدصمجم ةصميهمةصك مةصوففت  ص(2)
:صوف و ت صوفتووتصوأمو ص ل و  ...صل"ص عيودصو".صوهللصل"ص  وبص"صي  واص(وهللصسووىصمو صلرودوص و صوففتو  )صيهو:صوألو صأتووت:
صوم ي وهصوهللصذكورصلفو صق وويهمصوتجذوبصففرطصي تهمصوفس فك  ,صم صفك  رص  م صوهوص(وفسوىصشهودص  صوففت  )صصيهو

ص شوعرو ...صو"صيو صوهلل؛صصغ ورصيق وويهمص خطورص"ص قمود؛صمو صغ رص رىوصص عيدصم صغ رص شهدصأ ص  صق ويهمصوضعو
ص ور صفمو صوفهوذوصوأكم هوم؛صهؤ" صلم مصصوتي ت .وففت  ...صهذوصي ص قعووصفمصوألوف   صوأك ير.صتقصصي هصك هصوففت  صوهذو
ص    ورصفومصوهووصميو هصأموي صوفمت جو وصأتوووتصمو صأو و صمو صلف وهصوأو و صوا و  صمو صهت فكصم صو    صوفسموو صلف صيه

صوجوودصهووصوفخو فقصوجوودصوأ وهلل,صصل"صموجوودص"صأ ص شوهدصأ صيهوو:صيتو  ص سوم صقودصممو :صوف  فواصوفتووتصوأمو ص...  فه
صوفف و وىوتظور:صص.وو"  و دصوف  وو صيو صوفوووقع  صووإلف  دصوفضال صأه صيت  صيهذوصووفعيدصوفربصي  صيرقصيالصوفمخ وق,
ص(صوم صيعده .132)صصصي صوف مووصووفف سفةصوإلسالم ةص(صوم صيعده ,صدروس  2/238)صوفكيرى

ص(.31)صصصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ةوتظر:صص(3)
ص(.43وتظر:صوفممدرصوفس يقص)صصص(4)
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 المرحلة الرابعة: ظهور الطرق الصوفية: - ث
صوفموي ة    صوف مووصم  د  صي صوف رق صفتفسهص   مصش مصلف صوفتسيةص عت صوفطر قة

صو كو صووفمك شف  ,صوفكروم  صأه صم أتهصصفتفسهصو د  .صوفمري صوفش مصر يةصلف صووفومو 
صوف قظةصي صصوفرسو صم صأوصرأس  ,صوهللصم صلم صوف  بصم ص  ق  صأتهص   مصيه,صخ صصذكرصفه
صخ صصويض صخ مةصم  وذوصوفذكرصوفخ صص جع صفهوصص.صوفخضرصم صأوصوفمت م,صي صأو

صفج بصي فطيعصوهذوصوألخرىصوفطرقص تدصمم صوأيض صووفستة,صوفقرج صي صوفموجودصم صأكير
صمم  ,صفو صخرقةووفصوفع مصي و صخ مةصمش  رصطر قصفك ص م.صوفخ صصوفطر قصفهذو(صوف ي ئ )

صص(1).وهكذوصمم  ,صوفخ ووصوتظ مصمم  و,صوفموي صوفذكرصوطر قة
صفمي ص,ص,ص مصوت شر صوك ر يعد صوم صوفهجريصوفخ مسصوفقر صظهر صمتذووفطرقصوفموي ةصص
صأ ي    صصفهصوجدصطر ق  ,صوي دتصم صك صلذصو جدد؛صو د  دصي صدوئم  صصيه صمفهوم,صأوص دص تدص قو

صوألذك رص(2)طر ق هصمي سصأوصي سمهص  سمو  صي  صو"ي دوت ص    صميت ة صوفطرق صهذ  صوك  ,
ص.(3)ووفشع ئر,صوخ رصوفطرقصصطر قصم مدص

ص
ص:(4)أقسام التصوف-سادساا 

صصص:التصوف السني -صأ
و"ه مو مصيأ مو  ص,صوصوهووصوفوذيصيمعتو صوف هودصووفوورت,صي فك و بصووفسوتةمق ودصوهوصوف موووصوفص

,صوهوووص ق يوو صمعتوو صوف  ك ووةصوفشوور  ة,صووألموو صأ ص وأل موو وفق وووبصك فم يووةصووفشووكرصوغ رهموو صموو ص
أهو صص  و صوفشر  ة,صخموم  صأ صففظصوفمووي ةصفومص عودصوف وومص ط وقصل"ص    مصوفمس مصوفممط    

صوفطرقصوفمي د ة.صص
مووعصوفوو  فظص  وو صيعووضصص,(5)وفموووي ةصأووئوو كوو  صصوفسووت ص  وو صهووذوصوفتوووتصموو صوف موووووصص
  و صرصذفكصم صوفمال ظ  صوف  صذكر ه صوغ ص, هدصووفعي دوي صوف ف ةصوفشد دوصك فميص, تدهمصوألمور

ص.وفمر  ةصوألوف 
ص

                                                 

ص(323)صصوفخ فقص يدصي صوفر م ص يد,صووفستةصوفك  بصضو صي صوفموي صوففكروتظر:صص(1)
ص(.3/254) ووج ص   صي صغ فب.صد,صمته صالموإلسصموقوصوي   صوإلسالمصلف ص ت سبصمع مروصيرقوتظر:صص(2)
صم صهذ صوفرس فة.صصصص121صس أ  صوف د اص  صيعضصهذ صوفطرقصويد ه ,صوتظر:صص(3)
مفهووووومصوف مووووووصوأتوو ووووهصيوووو صوفم وووو و صوفشوووور  ",صد.صم مووووودصوفشووووويك ,صي وووواصيوووو صمج ووووةصوفج معووووةصوتظوووور:صص(4)

صص(صوم صيعده .21,صوفعددصوف  ت ص)صص13وإلسالم ة,ص 
ص(.4/22(ص)هو1353)صصوفشتق ط صوألم  صم مد,صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو :صوتظرص(2)
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ص.,صوغ رهم (1) أيوصس  م  صوفدوروتوص ,:صوفجت دوف مووصوفتوتصم هذوصصوم صأ المص
ص
ص:صالتصوف البدعي -صب
وخ  طصوفرقصصيم الصص,صوفستةصمعصوفيد ة,صوصوفذيصوخ  طصي هصوف قصمعصوفي ط هوصوف موصوصصص

وفطرقصصجم عوص .ودصوفشر  ةصي ألورودصوفيد  ة,صوكيدتصوفقيور,صوغ رصذفكصم صوألمورألورص,صوومعصوفذكر
صوفتوتصم صوف موو.صي صهذوصدخ  صوفموي ة
ص.,صوغ رهم (3),صووفري   (2):صوفشعروت  د يوف مووصوفأ المصهذوصوم صص

ص
ص:التصوف الفلسفي -ص 

صوفقد مةص صي فف سف   صوخ  ط صوفذي صوف موو صك ف وصصوهو صووفف رس ة صوغ ره ت ت ة ,صووفهتد ة
ص صك ف  و ووألص,وفكفر ةصوفمع قدو يظهر صي هم صوفو ت ة, صوصوو"   دصيك ر صوفوجود, صوغ رص(4)و دو ,

صص.ذفكصم صوفمع قدو  صوفتم رىصأقوو صم صشرصهؤ" صوأقوو "ص:ي همصي ص  م ةوق  صش مصوإلسالم
صأخرىصوي "   دص رو صي ف  و ص قوفو صوفهذوصوفتم رى؛صأقوو صي صم صجتسصم صوف ت قضصم صوي ه 

ص فهمهصفمصم ص   ص  يسو صوفهذوصتفسه؛صي صم ت قضصمذهبصي تهص  روصوي فو دو صكفرصك هصيهذو.

                                                 

ص,دمشوقصأهو صمو صمشوهور,ص وهودص:هوو(212)صسو  م  صأيووصوفموذ ج ,صوفعتسو ص ط وةصيو صأ مودصي صوفر م ص يد (1)
.صوف هدصي صأخي رصفهص.وفم موي  صكي رصم صك  .صي د صي صو وي صوفش م,صلف ص  دص مصمدو,صيه صوأق مصي دود,صلف صر  

ص(.3/254وتظر:صوأل المص)
صممور,يو ص.صوفودصوفمووي ةمو ص  مو  صص,(هو523ص-ص252)ص يدصوفوه بصي صأ مدصي ص   صوفشعروت صأيوصم مدص(2)

صوتظور:ص عروصيطيق  صوفشعروت صوفكيوري.وصصوألخ  ر"صي صطيق  صصوألتوور,صمته "صفووق ص دوص.صفهص م ت وه و وي صي 
أك رصي هصمؤففهصم صذكورصوفط مو  صووفيودت,صصك  يهصوفمعرووصيطيق  صوفشعروت ,صق  :,ص(4/121)ص,صوف رك  وأل الم

ص مور صيو صدو  وةصأشوهرصوهو"ص,صوفذفكصوموصم  بصوفمت رصوفشعروت صيقوفه:ك  روغ رصذفكصصووف  وصي صوألوف   ,
ص(.صص13/333".ص فس رصوفمت ر)وفموي ةصخروي  صلف 
شو يع صوفموذهب,صص؛صكو  صيق هو  ص(هوو222ص-212 ص)مودصوفمعورووصيو ي صوفريو  وفعي سصأ مدصي ص  و صيو صأ أيوصص(3)

,صووفط ئفةصوفمعرويةصي فري   وةصووفيط ئ  وةصمو صوففقورو صمتسوويةصلف وه,صوأل ي  وهصأ ووو ص ج يوة:صمو صم ربأم هصم صوف
صيو صيكورصأيووص,وفشو يع ةصطيقو  أك صوف    صوه ص  ة,صووفت و صي صوف تو ت رصوهو ص  ضورمصي فتو رصي طفئوتهو ,صوتظور:ص

(,صوفشووو مصوإلسووالمصويووو ص  م ووةصمتووو ظروصمووعصوفطر قوووةصوفري   ووة,صذكرهووو صيووو ص1/124,صوأل ووالمص)(2/2)صشوووهيةصق ضوو 
(.صي  صي ه صيد همصوردص   ه ,صوقدصأيرده صوفش مص يدصوفر م صدمشق ةصي صك و ب,ص422-11/442مجموتصوفف  وىص)

ص  قص   ه .صصسم  :صمت ظروصوي ص  م ةصفط ئفةصوفيط ئ  ة,صوقدمصفه صوص
.صدروسوو  صيوو صوفف سووفةصووف مووووصوو وودوص ق قووةصووفطي عووةصوهللصيووأ ص قووو صد توو ,ص"صي سووف صمووذهبصوفوجووودصو وودوص(4)

(,صوهؤ" صوفق ئ   صي فو دوص ع مو صأ صهذ صوففكروصكفرصو تدقة,صفذفكص ك موته صو خفوته ص  صغ ورهم.صوتظورص45)صص
ص(صوم صيعده .82 يقص)صصي صوفردص   صهذ صوففكروصوفكفر ة:صوفممدرصوفس
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صوإلسالمصد  صومعريةصقوفهمصمعريةصيعدصهؤ" صكفرصي صشكصوم صمس مصك صي جم تصوظ هرو صصي طت  ص
صص(1) ".ووفمشرك  صووفتم رىصوف هودصكفرصي ص شكصكم صك يرصيهو

صكفر   صم صي هللصوأ وذصوفموي ة,صشط   صم صوفسالمةصوهللصأسأ وفذهي :صصوق  صوإلم مص
صوفي ط صي صهدمهص   صو عم ووصي إلسالم,صوفظ هرصي ص س رووصوفذ  صوففالسفةصموي ة صوريطوو.
ش رصصوفموي ةصرمو يصوفعووفم صوفج فةصوأذووقهمصوفعج ب,صوأس ويهمص,وس رهمصوف ر بصوفم ش يهة,ص همووو 
بِْعْه]:ص ع ف صوهللصق  .صذفكصوغ رصووففت  ,صتسالخو"صلف ص جرصوف   َحِقيًَم َفاتَّ اطِي ْمسك َذا ِِصَ َِ [ َوَأنَّ 

َق بِْك ك َعنك ]ص:ق  ص م.صوفم مد ةصوفستةوصصوفك  بصطر قص عت ص{ 822}األنعام: بَْل َفحََفرَّ َوََل َتحَّبِْعْا السُّ

وف همص:صووقوفوص.صوأه ه صووفستةصوفك  بص   صك تيص ع فووصي هلل,صمس م  صي   ,{822[ }األنعام:َسبِيهِهِ 

 (2). مأجرت صي صمم ي ت ,صيقدص  دصوإلسالمصووفستةصغر ي  ,صيالصقووصل"صي هللصوفع  صوفعظ
صوف مووص صهذو صأ الم صفف سف وصوم  ص ري ووص,(3)صوف ال : ص(4)ي  ص, ص,(5)ف رضوفووي 
 ص.وغ رهم

ص
                                                 

ص.(2/382مجموتصوفف  وىص)ص(1)
ص.(21/222)وتظر:ص  ر مصوإلسالمصص(2)
وفدصيف رس,صموي صم ك مصوفهصو م  صي فقرومطةصفهصصهو(335-244)صهوصوف س  صي صمتمورصوف ال صوفف رس ص(3)

وقودصق و صص وؤم صيفر ضوةصوف وج,صشط   صك  رو,صوأقوو صسق مةصمتهو صقوفوهص"صمو صيو صوفجيوةصل"صوهللص"ص"صوأتو صوف وقص"صو"
(,ص14/314(,صس رصأ المصوفتيال ص)11/123وفيدو ةصووفته  ة):صوتظر.صيف وىصم ص  م  ص مر ص   ص تدق هصمم وي  ص
ص(.3/423وي ص  م ةص)ص,وفكيرىصوفف  وى

وفودصيمرسو ةصصهوو(,ص843ص-ص283)صأيوصيكرصم  صوفد  صم مودصيو ص  و صيو صم مودصوف و  م صوفطو ئ صوألتدفسو ,ص(4)
صو ودوصوفوجوود,يصوفقوو تسوبصفوهص صفوهصوف وآف وصوفك  وروصوفمشوهورو,صم و صوفف و و  صوفمك وة,صويمووصصوف كوم,صوتشأصيه ,

جوال صصج مصوفس وط صي  ر مصمط فعةصك يوه.صوتظور:وصص,صأفوصوفيق   صك  ي  صي ص كف ر ,ي  م  صير و صوقومصتو صوفقو وص
/ص13وفيدو وووةصووفته  وووةص)ص(,42/ص23)صالمصوفتووويال ,صسووو رصأ ووو(صومووو صيعوووده 22)صصصوفع تووو  صيووو صم  كموووةصوأل مووود  

صم صهذ صوفرس فة.ص38س أ  صوف د اص  ص فس ر صي صوففم صوفق دم,صيمش ئةصوهللص ع ف ,صوتظر:صص,صوص(122
صووفوودورصوفموفوودصوفممووريص,وألموو صوف مووويص  وو صيوو صمرشودصيوو ص  وو صيوو ص موورص(هووو832ص-ص228)صوففوو رضصويو ص(2)

صي  ص.وف  ئ ةصيهصمألصقدصوفذيصو"   دصم  بصوفع شق  ,صق  صوفذهي :صيس ط  صقب  .صوفم موي  صأشعرم صصووفوي و,
صوفود  صأئموةصي و صضوال ,صو"ص تدقوةصوفعو فمصيو صيم صوجود ,صي ص   ةص"صوفذيصو"   دصمر  ص  كص هقم دصي ص ك صفم
يو صوفعريو صييو درصو و صصسأف صش خت صوإلم مصسرو صوفود  صوفي ق تو  وق  صوف  يظصوي ص جر:ص,وت ه صهلل؟ص  ضيو صأ"

"صأ ووبصأ صأ ك وومصي ووهصق وو صيموو صوففوورقصي تهموو صووفموضووعصوو وودصص:يسووأف هص وو صيوو صوففوو رضصيقوو  ص,وفجووووبصيأتووهصكوو ير
قو   صك  يوو  صيوو ص كف وور ,صوأفوووصوفي ,هووذوصكفورصهووذوصكفوورص:وأتشود هصموو صوف  ئ ووةصيقطوعص  وو صيعوودصأتشوو دص ودوصأي وو  صيقوفووه

(,صتظوومص4/312(,صفسوو  صوفم وو و )22/382.صوتظوور:صسوو رصأ ووالمصوفتوويال ص)(وففوو رضصويوو صف كف وورصوفقوو رضوأسووم  :ص)
 (.ص28-2/22)(,صوأل الم2/821وفدررص)
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ص
ص
ص
ص

 الفصل األول
 رسير الصوفي وأثره في التفسيالتف

 
 و ش م ص   صأريعةصمي  ا:ص

 
 :مهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي صوأقسووووووف فس رصوفمصالمبحث األول    
 
 :وي صوإلش ريصومت قشةصوف فس رصوفمصالمبحث الثاني 

 
  :صوووووووووووووووووووووووووقوو دصوضوويطصي صوف ع مالمبحث الثالث  

  وومعصوف م  صش ريمعصوف فس رصوإلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
 

 روأ رصوف فس رصوإلش ريصي صوف فس: المبحث الرابع    
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 المبحث األول

 أقسام التفسير الصوفي
 
 و ش م ص   ص ال ةصمط فب:صص
 
  :ريووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي صوفتظوووووووف فس رصوفمالمطلب األول 

 
  :ريصصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي صوإلشووووووف فس رصوفمالمطلب الثاني  

 
  :تدصوفق ئ   صيه أدفةصوف فس رصوإلش ريالمطلب الثالث  
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 المبحث األول
 التفسير الصوفي أقسام  

 

وفمووي ةصيوه,صوهوذوصد ود صوفمووي ةصص  صلتفورودصوفموي ",صممط  ص تيئط  ص"وف فس رصمم
شوو رو همصو وو د هم,صوخم مووةصموو صخم ئمووهم ,صي سوومهمصخوو صصيهوومصكموو صأ صفهوومصممووط    همصوو 

صوفخ مةصيهمصوف  ص فهموته ص   صطر ق هم.ص
وقووودصسووو كصوفمووووي ةصطر قوووةصخ موووةصيووو ص فسووو رهمصفك ووو بصوهلل,صسووو رووصي هووو ص  ووو صقوو ووودهمص

صوأيك رهم,صوتهجووصي ه صتهجهمصي صوف عي رصي إلش رو,صوسمو صوف فس رصوإلش ري.
,صو قموودصي فظو هرصوفشوور عةصوي طتو  صص  و صأ صف قوورج صظو هرو صص سو  صووف فسو رصوفمووي ص ع موودصأس

صص.ي هللصوفع ريو صوي في ط صوف ق قة,صو  مصوفشر عةص ع مهص  م  صوفشر عةصو  مصوف ق قةص ع مهصوفع م  
مو صوف كوومصيو صسوو وكصهوذ صوفطر قووةصك  ورو,صيووأو" صيوو صهوذوصوفمقوو مصص طوور صتفسوه صف و وووألسوئ ةص

أ وورصهووذوصوموو ص؟صهوو ص مكوو صو  ي رهوو صمتهجوو  صموو صمتوو هجصوف فسوو روفشوور  ة؟صوصيوو صوف فسوو رصموو صوفت   ووةص
صوف فس ر؟صصوفمتهجصصي 

وألسوئ ة,صووهللصوفمسو ع  ,صوهووصوفمويوقصص  و و صوفي  واصوإلج يوةص و صهوذ وي صهذوصوفمي اص
صفك صخ ر.
ص

 التفسير الصوفي:
 

   وووداصصأ صوقيوو ,صووف مووووصصوف فسوو ر:صك م وو  صمووو صمركووبصممووط  "صوفموووي صوف فسوو رص
ص.يأج وئهصس عرو,صوفمركبصوفممط  صهذوص   صوفي  ا
صهوذوص(1).ووفكشووصوفي و  صوهووص"رَسووفف ص"صمو (صص فع و )صصو  ص  و صممودرصيهوو"صوف فس ر"صأم ص

صوهللصك وو بصيهوومصيووهص عووروص  وومصوف فسوو ر":صيقوفووهصوف ركشوو صيعريووه :و"مووطال صيوو صوأموو .صوف  ووةصيوو 
ص (2)."و كمهصأ ك مهص خرو ووسصمع ت هصوي   صصم مدصتي هص   صوفمت  

ص:(3)قسم  صلف صم ه  هصي   ي رص تقسمصوهو,ص عر فهصسيقصيقدصوف مووصوأم ص
 "ووفدروسةصوفي اص   ص قومصوفذيصوهو"صتظريص موو. 

                                                 

صوفوووود  صجووووال ,صوفقوووورج ص  ووووومصيوووو ص,صوإل قوووو  (ص323/ص13)صوفعووووروسص وووو  (,ص2/3412)صوفعووووربصفسوووو  :صوتظوووور(ص1)
 .(8/2281)صوفس وط 

ص(.13/ص1)صوفقرج ص  ومصي صوفيره  (ص2)
 (.2/221)صوفذهي ص س  صم مد.د,صووفمفسرو صوتظر:صوف فس ر(ص3)
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 "صووفر  ضةصوف هدص   ص قومصوفذيصوهوص": م  ص موو. 

صوفكر م.صصوفقرج ص فس رصي صأ ر صوفقسم  صكالفوص
ص

 :نظري الصوفياألول: التفسير ال المطلب

ي هوو صص  موو ,صي سووف ةموووي ةصصت  ووة  وو صصميت ووةطر قووةصيوو ص فسوو رصج وو  صوفقوورج صوفكوور مصصوهووو

 (1).   صطر قةصوفي طت ةصوأيك رهمتظر   همصص   أم  يه صوا   ص

,صوفف سوف صوف موووأمو  بصصم صك تووصوف فس رصهذوصأري بصأ :صوفف سف ةصي فت  ةصووفمقمود
هووذ صوأليكوو رصص  وو .صو موو صوا ووةصوفو ت ووةصوأيك رهوو ,صوف وت ت ووةصسووفةي فف صوخوو  طصوفووذيصوف مووووصوهووو

طر قوةصي طت وةصص كو صي د   صأته صه صوفمرودصي ا ة,صدو صمرو و وصف فوظصأوصوفسو  قصأوصغ رهمو ,صوهو 
ص(2)وفموي ة.
صل"صفو سصوأتوه,صو   وهصخطوأ صتودرك,صوي ووفموصوف فس رصم صوفتوتصفهذوصوفس يقصوف عر وصوم ص
,صمت ريووةصوأيكوو ر,صي سووف ةصتظر وو  ص  وو ص ورصشووهودصف كووو ,صأل ت قهوو صوف وو  ص,صوا وو  صفمعوو ت ص  ر فوو 
ص.وفعق دوصوأس س  ,صوفد  صه   يدصمعص  م دم

صوقد,ص(3)وف فس رصي صوفطر قةصهذ صش مص- وفوجودصو دووفق ئ   صيص   مص-ص ري صي وصو ع يرصص
صفقوورج فوويعضصج وو  صموو صوص ر  فسووموو صخووال صصهمَّصسوووص تشوورفضووال" هصوأ صص وورو يوو ص ريوو صأ صو وو و ص
ص.صوفكر م

ووًرا َوَمَكووْروا] : عوو ف صقوفووهص توودصيموو ال ص صوهللصلفوو صوفوود ووصأل :"ص قووو {,  22:نووْ }[ ْكبَّوواًرا َمكك

صسووو   صصو"صودو صص وذر صو"صجفهو كمص وذر ص":صمكورهمصيو صيقو فووصد  همصكم صمكرو صصيأج يو صي فمد و,صمكر
صيوو  .صهووؤ" صموو ص ركووووصموو صقوودرص  وو صوف ووقصموو صجه ووووصم ركوووهصفوووصيوو تهم.صوتسوورو صصو عوووقص  ووواصو"

واْه[ ص جه وهصمو صو جه وهص عريوهصم ص عريهصوجه  صصمعيودصك صي صف  ق ْبوْدوا إَِلَّ إِيَّ وَك َأَلَّ َتعك ]َوَلََضو َربُّ

                                                 

 ص(.ص2/221,صووتظر:صوفمرجعصوفس يقص)وج هدصوفي  اصي صوضعصهذوصوف عر وص(1)

 .ص-ش  صوهللص ع ف صل -وفموي ةصوي طت ةصي طت ةصوفوف د اص  صصس أ  ص(2)

صوفمتسووبصوف فسو ر:صيو ص  م و صوفف سوف صوف فس رصي ص ري صوي صك  ي  ص(.2/222,ص)ووفمفسرو صوف فس روتظر:ص(ص3)
صوفقوورج ص فسوو رصي سوومصمطيوووتص فسوو رصوهوووصي ف فسوو ر,صفووهص القووةص"صي سووف صو  وو ديصموووي صيوو طت ص فسوو رصوهووو,صلف ووه

صي صوا   صفيعضصص فس رو صفهصأ صكم ,صوفي طت صوفق ش ت صلف صتسي هصوفي     صيعضص ققصوقد,ص ري ص"ي صوفكر م
(,ص338-4/332)صوفسوو يقصوفمموودر:صوتظوور.ص فسوو ر صمتوووو ص وو  صوهوو .صوف كوومصويموووصصوفمك ووةصوفف و وو  صك  ي ووه
 ص.(1/12)وفمت رص فس ر
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ي ودصم ص ع مصي فع فمص كمصأي {22}اإلَساء: صووفك وروصوف فر وقصوو  ص ويِود,ص  و صظهورصمووروصأيصويو ص  

صيو صوهللصغ ورص يودصيمو صوفرو  ت وة,صوفمووروصيو صوفمعتو وةصووفقووىصوفم سوسوةصموورووفصيو صك أل ضو  

(1).معيود"صك 
 

صوهللصقوفوووه فسووورصصيتجووود ,صشووو  صك فمووو صوف فسووو ر ق وووبصوف قووو ئقصوفقرجت وووةصو  ال وووبصيووو صصوهووووص
ِْ ك ََل : ع ف  ك ْتنكِذرك ََتْ ك َأمك ََل َذرك اء  َعَهيكِم ك َأَأنك َْ ِمنَْْن[ }البقر :]إِنَّ الَِّذيَن َكَفْروا َس ْك ]إِنَّ الَِّذيَن  :ي قو  { 6 ْي

صفوومصأمص,يووهصأرسوو  كصوفووذيصيو  وودكص أتووذر همص  وو همصيسوووو صد هووم,صيوو َّصصم يوو همصسوو روو:صأي َكَفووْروا[
ص,شو هدو صو"ص ق وو صمو صوهومصيخ قو صم تذرهصوأت ص,غ ريص عق و ص"صي تهمصيكالمكصتو  ؤمص"ص تذرهم
ص (2)...صسمعهمصو   ص,ف  ريصم سع صي ه صأجع صي مص ويهمقص   صخ م صوقدصيكص ؤمتو صوك و

نَواْه ص: عو ف صقوفوهصيسورصكمو ,صوأيكو رهمصوففالسوفةصيمموط    صوا و  ص فسورصأتوهصكمو ص ]َوَرَفعك

صوهووصوأليوالك,ص و ف مصر و ص   وهص ودورصوفوذيصوفمكو  صوألمكتةصوأ   " يق  : {, 27}مريم: َمَكاًنا َعهِيًّا[
صوفخو مسصوهووصأيوالك,صسويعةصويوقوهصأيوالك,صسويعةصو   وهصلدر وس,صو  ت وةرصصمقو مصوي وهصوفشمس,صي ك
(3)".... شر

 

صو فس ره صص صوفكر م, صلف ص  ر وصمع ت صأفف ظصوفقرج  صوف فس ر ص سع صأم  بصهذو وهكذو,
ص فس روصي سف   ص"صم ةصفهصيمع ت صوفقرج ص"صم صقر بصو"صم صيع د.

ص
 : التفسير الفيضي اإلشاريلثانيا المطلب
صوفمع ت صم صمعت ص  صمعيرو صصلف هصأومأصت وه صأوصي د صوصلف هص"أش ر"صصم ص:ف ةصش رووإلص
(4).وفخرو صأوصوفدخو صلف صك فد وو

 

صص

                                                 

صأردلصوموو :ص"وفك وو بصهووذوص وو صوفووذهي صوإلموو مصقوو  (.ص22صص)(صهووو832 ريوو صوف وو  م ص)صويوو ,صوف كوومصيموووص(ص1)
!."صصيوو هللص  يووغو ووصووفتجوو وصوفعفوووصوهللصتسووأ صكفوور,صوفوودت  صيوو صيموو صي ووه,صكفوورص"صكوو  صيوو  "صصوففموووص"صصك وو بص ووف فووه
صموو صكفوورصيوو ص شووكصموو ص  وو صوهللصفعتووة"صوقوو  صوفيقوو   صيوو صكووالمصويوو ص ريوو صهووذو:ص(.23/42)صوفتوويال صأ ووالمصسوو ر

صأكوو يرهمصوموو ,صوف موو  صجخوورصيوو صوفوود  صموو صمرقووووصوفووذ  صو"   د ووةصوهووم,صفعتووهصيوو ص  وقوووصأوصوف  ر وووصهووذوص  وورو
 (.2/221)صوفيق   صوفد  صيره  ,صووفسورصوا   ص ت سبصي صوفدررص.صتظم..."وفف رضصووي ص ري صووي صوف ال 

 (.1/112)ص ري صوفط ئ صوي ,صوفمك ةصوفف و   صوتظر:ص(2)

 (.22صص)صوف كمصيموص(ص3)

 ..(1/455)صوفوس طص,صوفمعجم(4/2322)وفعربصصوتظر:صفس  (ص4)
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ص ظهرصخف ةصإلش روصظ هر صي  رصوفقرج ص أو  صهويقوفه:ص" وإلش ريصوف فس روف رق ت صص رووص
ص(1)." ض أصووفمرودصوفظ هرصوي  صي ته صوفجمعصو مك صووف مووصوفس وكصألري ب

 قسومصوا وةصلفو صصشو ريوإلصوف فسو رصأل ",صأيصيي طتوه,صظ هر صي  رصوفقرج ص أو  صهو:ص"يقوفه
صموو صذفووكصورو صموو :صهوووصووفيوو ط صغ وور ,صقيوو صوفووذه صلف ووهص تسوو قصوفووذيصهووو:صوفظوو هر" ظوو هرصويوو ط ,

موف  صص تودهمص  و "ألري بصوفس وك"صفكوتهص ع مدص:صوقوفه.ص(2)"وفس وكصألري بص ظهرصخف ةصلش رو 
صيو فمعت وف فسو رصي إلشو روص ؤمتوو صصأهو "صأل صوفجموع...ص مكو "ص:وقوفوه (3)وفق بصووفر  ضةصوفرو  ة.

صكمو صوفظو هرص  كومصوفومصوفقورج ,صأسورورصيهومصود و صمو صلذصأو" ,صمتهصيدص":صو قوفو "صوفظ هرصفآل ة,
لفوو صوفمعتوو صصطر قو وفمعتو صوفظوو هرصصوهووذصو جع وو ,صوفيوو بص جوو و صأ صقيو صوفي وو صسوط صي وووغصود و 

ص (4).وفجمعصي  صوفمعت   ص مك وفي ط .صوص
ص وودخ ص":ص" صقوو  ,صوفتيووويصوفشور وصف  ود اصشوور هص تودصوإلشوو ريصف  فسو رصوف  وفوو صو م و ص
صوم و صأ ورهمصومهيطصوفمالئكةصمت  صهوصي  صووفق ب"ص:ي قو ص(5)ص."موروصو"صك بصي هصي   صوفمالئكة
صكوالبصوأخوو هو صووفعجوبصووفكيورصووف سودصووف قودصووفشوهووصوف ضب:صم  صوفرد ئةصووفمف  صوس قرورهم
صل"صوفق ووبصيوو ص عوو ف صوهللص قذيووهص"صوفع وومصوتووورصيوو فكالبصمشوو و صوهوووصوفمالئكووةص دخ ووهصيووأت صت ي ووة
ِسوَل رَ  وفمالئكوةصيووسطة ًيا َأوك ِمنك َوَراِء ِحَجواٍ  َأوك ْيرك َلْه اهللْ إَِلَّ َوحك ْسوًَْل َفْيوِْحَي ]َوَما َكاَن لَِبََشٍ َأنك ْيَكهِّ

] وْه َعوٌِّح َحكِوي   نِِه َما َيَشاْء إِنَّ روى:: بِإِذك صلتمو صوفق ووبصلفو صوفع وومصر موةصمو ص رسو صمو صوهكوذو, {28}الشُّ
صيووالصوفمووذموم  صوفمووف  ص وو صوفميوور و صوفمطهوورو صوفمقدسووو صوهوومصيهوو صوفموك ووو صوفمالئكووةص  و"هوو 
(6) ". هرو صطصط ي صل"صوهللصر مةصخ وئ صم ص تدهمصيم ص عمرو 

 

صووفموووف  صوف ضوووبصهووووصوي فك وووبصوفق وووبصهووووصوفي ووو صي فوووظصوفمووورودصأقوووو صوفسووو ":ص قوووو ص وووم 
صف يوووط صوف تي وهصويو  صوفيوووط صلفو صوفظوووهرص عي رصي  صويرقص   هص تي هصهوصأقو صوفكت صوفمذمومة

                                                 

 (.2/88)ص(هو1382وف رق ت ص)صوفعظ مص يدصم مد,صوفقرج ص  ومصي صوفعري  صمت ه (ص1)

 (ص.342/ص1)صهو(1423وفقط  ص)صمت ت,صوفقرج ص  ومصي صي  ام(ص2)

 (.2/281)صووفمفسرو صوتظر:صوف فس ر(ص3)

 .(82/ص2)صوفقرج ص  ومصي صوفعري  صمت ه :صوتظر(ص4)

صجت   وهصل ودىصيو صيو  صي   مسوهصأ ودكمصشوروبصيو صوفوذي بصوقوعصلذوصي ب,صصوفخ قصيد صك  ب,صوفيخ ريصم   (ص2)
صي  وو صوفمالئكووةص وودخ ص"صيوو ب,صووف  تووةصوف يوو سصك وو ب,صمسوو مصموو   (,ص4/133,ص)3322 ,صشووف  صوألخوورىصويوو صدو 
 (.8/128,ص)2838 ,صموروصو"صك بصي ه

 (.1/45)صوفد  ص  ومصل    ص(8)
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صوهوووصو"  يوو رصطر وقصهووذ صيو  صوفدق قووةصيهووذ صوفي طت وةصيفوو رقصوفظوووهرص قر وورصمووعصوفظوووهرصذكوورصمو 
ص(1)."...ص   هص ق مرصيالصغ ر صلف صذكرصم ص عيرصأ صو"  ي رصمعت صلذصووأليرورصوفع م  صمس ك

صوفمعو ت صمو صوكوذوصكوذوصلفو صلشو روصوا وةصهذ صي ص قوفو صوفموي ةص فس رصوإلش ريصي ف فس رص
ص كمو,صوفممو وصرسومص  و صأوصوف فوظصأوصوفمعتو صمو صوفمووي ص أخوذه صقدصوإلش رو صوهذ ,صوإل م ت ة
ص.صصوف فس رصهذوصم صفتم ذ ص رضت ص تدص- ع ف صوهللصش  صل -صستي ته

 
 أدلة التفسير اإلشاري عند القائلين به: الثالثالمطلب 

 

ف  فسوووو رصص-ووفووووذيص ع يووورصمووو صوف ف سووو رصوإلشووو ر ة-صمقدموووةص فسووو ر صيووو  وألفوسووو ص  عووورض
ص طصي م ص   :وتجم صكالمهصي ص دوصتقصوإلش ريصو   و صأ ص يره ص   صم  هصومشرو   ه,

صوفس دوصكالمصوأم  ي قو :وألفوس صأ صوف فس رصوإلش ريص ؤم صي فمعت صوفظ هرصو"ص تف ه,صي  ص .1
صو مك ص,وفس وكصأري بص لفص تكشوصدق ئقصلف صوإلش رو صي بصم صيهوصوفقرج صي صوفموي ة
صغ رص هروفظصأ صو  قدووصأتهمص"ص,وإل م  صكم  صم صوذفكصوفمرودوصوفظووهرصوي  صي ته صوف طي ق

تم صأمال صصمرود صتف صلف صيهص وم ووصوفمال دوصوفي طت ةصو  ق دصذوكصلذص؛يقطصوفي ط صوفمرودصوو 
صوق فووصوفظ هرصوف فس رص فظص   ص ضووصوقدصك وص؛ذفكصم صس د ت صو  ش ص,ي فك  ةصوفشر عة

صود  صكم صيهوصوفظ هرصوف فس رصل ك مصقي صوفقرج صأسرورصيهمصود  صوم ص,أو"صمتهصيدص"
 .وفي بص ج و صأ صقي صوفي  صمدرصلف صفي وغو
صفكوو صأ وورو,صسوويعةص  وو صوفقوورج صأتوو  :صأتووهصقوو  ص وو صرسووو صوهللصصيموو صرويصوألفوسوو صسوو د و .2

,صظهووورصمتهووو ص ووورو ووود ,ص وووروصوفكووو صويطووو   صظووو هرف قووورج ص"وصص: قوووو ص,(2).موطَّ  وووعص ووود صصوفكووو ص  
صصوهللصو ورسص  صوروىص,"يهمصأفوصس و صج ةصفك "ص:يهص و قصم صيعضصق  صوقدص....,وي ط 

                                                 

 (.1/45)صوفد  ص  ومصل    ص(1)

صمو وأ...صضوع ف  صي سوت د  صوو ودص ود ا"ص:شو كرصأ مودصم ققوهصوقو  (.ص13,11) ,ص فسو ر صي صوفطيريصأخرجه(ص2)
صيو صوفي و  صجو مع:صوتظور."صمو   هصيو ص يو  صويو صروو ص  يو ,صم   صي تهصلفم,"ص دص روصوفك "صقوفهصدو صأوفه,
صق  صأج ه صم صوف  صوفع ةصذكرصي ب,صوفع مصك  ب,صم   هصي ص ي  صوي صق  :صأخرجه(.ص23-1/22)صوفقرج ص أو  
(.صص1/228,ص)22 ,صي يوو  صويوو صي ر  ووبص   يووصويوو ص  فمووه(.صوتظوور:صموو   صلفوو صيووردو صمتووهصجه وو مص)وموو :صصوفتيوو 
ص   صوفقرج صأت  صي بصوفقرج ,صيض ئ صك  ب,صم   هصي صوفيخ ريصأخرجه"صصأ روصسيعة:"صقوفهصلف صوف د اصوأو 
ص  ووو صوفقوورج صأ صي ووو  صيوو بصوفمسووو ير  ,صمووالوصك وو ب,صمووو   هصيوو صومسووو م(,ص8/124,ص)4552 ,صأ ووروصسوويعة
,صوأ  رهوو صوأسووي يه صتشووأ ه صوف فسوو رصيوو صوفشوو ذوصوألقوووو :صووتظوور(.ص2/232,ص)1538ص ,صمعتوو  صوي وو  صأ ووروصسوويعة

 وم صيعده .ص(33ص)صوفدهفصم ف صوي صوفر م ص يد.د
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ص لص:(1)وفتق ووبصويوو صقوو  ص,(مط ووعص وودصوفكوو ص وودص ووروصوفكوو ص,ويطوو صظهوورصج ووةصفكوو ):صأتووهصقوو  
صأط وعص  فوصوألسرورصم ص ضمت هصم صوي طته صي فظ هرصوفع مصأله صمع ت ه صم صظهرصم صظ هره 

 ..."(2)وف ق ئقصأري بص   ه ص ع ف صوهلل
صمسوكةصأدتو صفهصفم ص تي  يالصئعصوف  ر خ ة,صي قو :ص د صوألفوس صييعضصوا   صووفوق كم صووس .3

:ص ع ف صيقوفهصوفمتكرص متعصم ذوصشعريصو  ف  ,صيووط ص   صوفقرج صوش م  ص تكرصأ ص ق صم 
ٍء[ ِصوووويًَل لِْكوووولِّ َ ك نَووووا ِِف الكَِحوووواِ  ِموووونك :ص عوووو ف صوقوفووووه ,{511}األنعووووام: ]َوَتفك طك ]َمووووا َفرَّ

ٍء[ صوفقوورج صويوو صل"صوف موو  صفووو صيوو صوفقضوو  صيق وومص رسوومص ووة  دصموو صموو صيوو ,ص{22}األنعررام:َ ك

أ صوفسوو ط  صمووال صوفوود  صفموو صيوو  صص(3)يوو ص  ر خووهصيوو صخ كوو  ووقوودصذكوورص,صلف هوو صلشوو روصوفعظوو م
ص:صجم  ه صم صوك  صوإلج دوصك صي ه صأج د مد تةص  بصأتشدصوفق ض صم   صوفد  صقم دوصي ئ ةص

صرجبصي صوفقدسصيف و صميشر***صصمفرصي صوفشهي  صوفق عةصوي  ك
صي ص(4)ج  رَّصي صصوي ص فس رصم صأخذ هصيق  صهذوصفكصأ  صم صوفق ض صيسئ صق  ,صكم صيك  

ومْ  : ع ف صقوفه هِْبْنَ  * ]ْنهَِبِ  الرُّ ِد َنَهبِِم ك َسَيدك ِْ ك ِمنك َبعك ِض َو َنس األَرك ْر  * ِِف َأدك ِع ِسننَِي هللِ األَمك ِِف بِضك

ْد َويَ  وم: ِمنك َلبكْل َوِمنك َبعك ِمنْوَْن[  }الورُّ ْك َرْ  امْل َمئٍِذ َيفك صوف فسو رصأ ط وبصأ  صي وم:صوفموؤرخصقو    ,{1-2ْك

صوفووهصوسوو خروجهصيوو صوطر قوو  صصطووو ال صص سوو ي  صصفووهصوذكوورص(5)وفموووروصهووذ ص  وو صوجد ووهص  وو صوفمووذكور

                                                 

(:صهووو852ص-ص811)صوفتق ووبصويوو صوفوود  صجموو  صوهلل,ص يوودصأيوووصوفمقدسوو ,صوفي خوو ,صوف سوو صيوو صسوو  م  صيوو صم موودص(1)
صووف  ي رصوف  ر ر)صسم  ص  ي ,صكي ر(ص فس ر)فه.صوفقدسصي موفد صووي  هصصي م,صم صأم ه.وف تف ةصيقه  صم صمفسر,
 (.8/123.صوتظر:صوأل المص)مج دوصسيع  صي صوفمقر  يصق  (صوف فس رصأئمةصألقوو 

ص تسيو صوفذ  صوف الوصهؤ" صق فهصم صي سبصووف  ي رصوف  ر رصك  بصم  بك رصأصوقدق  صأيوص    صوألتدفس :صص(2)
صقوط,ص ريو ص فهموهصفومصوفقورج صيو صيهموهصود وووصومو صوفق ووبصوأريو بصوف ق ئق,صذفكصو سم صج ة,صج ةصك صي صصف موي ة

 (.2/125وتظر:صوفي رصوفم  ط)ص.ذفكصم صي هللصتعوذصوألفف ظ,صي  كص ع ف صوهللصأرود صو"

 (.4/225)ص(هو821)صخ ك  صوي ,صوف م  صأيت  صوأتي  صوأل    صوي   ص(3)

صمو صكو  ص,صهوو(238يرجو  ص)صيو ي صوفمعرووصوفموي صوإلير ق صوف خم صوف كمصأيوصوفر م ص يدصي صوفسالمص يدص(4)
ص كمو صفومصوفقورج ص فسو رصمته ص ووف وصوفهصووفعي دو,صوف هدصمعصووف مووصوفكالمصو  مصووف د اصي فقرو و صوفمعريةصأه 

.صج وفقوورصص فسوو رصيوو صوسوو عم هص  وو صوف ووروص  وومصيوو صوإلمعوو  ص   ووهص وو يوو:ص جوورصويوو صقوو  ,صوف سووت صوألسووم  صوشوور 
 .(2/123)وفعسقالت صص جرصوي ,صوفم  و صفس  (,ص23/22)وفتيال صصأ المصس ر:صوتظر

صوألم ,صغ رصيخطصوف  ش ةصي صمك وي صوففم صهذوصك  صفك صوفمورو,صهذ ص   صوجد هص   :صخ ك  صوي صق  ص(2)
ص ورر ص  و صذفوكصوسو خرو صي صوطر ق صطو الص س ي صفهصوذكرصيه,صم  قصهوصأمصوفك  بصأم صم صك  صه صأدريصو"
وم:صقوفهصم  ,صق و :صوهتو صتضوعص الموةص(4/233)وف م  ,صصأيت  صوأتي  صوأل    صوي   .ص{4 ع ف :]ِيَضِعصِسِت    ص وفر 

ص=,صيموعصكوتووهصكالمو  صمهمو  ,صووسوو تي ط  صروئعو  ,صي مو ذوص وضووعصيو صوف  شو ة؟صوفموو ذوص خ  ووصيو صوفخووط؟صيو صقوودوسو فه م
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صذهتوووكصوو هووو مص,   وووهصهووومصمووو صوفمووووي ةف سووو دوصصوف سووو  مصوإلتمووو وصكووو صي إلتمووو و. ك  وووروصتظووو ئر
صصلف ه.صووفعالئقصوفعووئقصفك روص م صفمصم ي صوفسق م

ذو ص(1).ي أليم رصرأو صألت سصيس مص***صوفهال ص رصفمصوو 
 

  القائلون بجواز التفسير اإلشاري بعدة أدلة نجملها فيما يلي: احتج كما
ْك َكاَن ِمنك ِعنك  :وف  ص أمرصي ف دير,صكقوفهص عو ف صوا    .4 َآَن َوَل ْروَن الْقرك َجوْدوا ]َأَفََل َيَحَدبَّ َْ ِ اهللِ َل ِد َنْيك

حََِلًفا َكًَِْيا[  وا[ :ص,صوقوفوهص عو ف {22}النسواء:فِيِه اخك َفاْ َ َآَن َأمك َعوََل ْلْهوٍْ  َألك ْروَن الْقورك ]َأَفوََل َيَحوَدبَّ

ش رو ه., {21}حملد:  (2) ق فووصي فقرج ص  اص   ص دير صووس تي طصفط ئفهصوو 

معصأش  خصص ق  :ص"ك  ص مرص ودخ تصأتهص ي سصوي ص  ,صم صأخرجهصوفيخ ريصي صم   ه .2
ود ص تفسوهصيقو  :صِفوم ص وودخ صهوذوصمعتو صوفتو صأيتو  صم  وه؟صيقو  ص مور:صلتوهصصيو يدر,صيكأ صيعضهمصو ج 

 ومئوذصل"صف ور هم.صقو  :صصد و ت م  ص  اص  م م,صيد   صذو ص وومصيأدخ وهصمعهوم,صيمو صرأ و صأتوهص
و اهللِم ص قوفو صيو صقوفوهص عو ف :ص ْ .صيقو  صيعضوهم:صأمرتو صأ ص{5 َوالَفوحكْ}[ }النَِّصو:]إَِذا َجواَء َنِصك

صذوك:صأكووفوو شوو ئ  ,صيقوو  صص ت موودصوهللصوتسوو  فر صلذوصتموورت صويوو  ص   توو ,صوسووك صيعضووهمصي وومص قوو
فوهصقو  :صصأ  موه  قو ص  صوي ص يو س؟صيق و :ص".صقو  :صيمو ص قوو ؟صق و :صهووصأجو صرسوو صوهللص

ْ اهللِ َوالَفحكْ}[  اًبوا[ المةصأج ك,صصوذفك]إَِذا َجاَء َنِصك َّْ وْه َكواَن َت ْه إِنَّ ِفرك وَحدك وَك َواسك ِد َربِّ  ]َفَسبِّ}ك بَِملك

  و صهوذوصصيو ص جورووف  يظصص  قصوقد (3).أ  مصمته صل"صم  ص قو "صم ..صيق  ص مر:ص{2}النَّرص:
تموو صوإلشوو رو صموو ص فهوومصيموو صوفقوورج ص أو وو صجوووو صي ووه:ص"يقوو  صوف وود ا, صموو صذفووكصموو ص وو مك صوو 
.صوقووو  ص(4)"وفقووورج صيووو صرجوووالصوهللص ؤ  وووهصيهمووو صأو:ص  ووو صقووو  صوفهوووذوص؛وفع ووومصيووو صقدموووهصرسوووخ 
أمو صويو صص,وفظو هرص  فهومصمو صوفسووروصأك ورصمو صمعت هوصفومص وفم  يةصييعض"ص:وفذهي وفدك ورص

                                                                                                                                            

مو صوف فسو رصصتسومصصطوصوهللصيه,صقوفه:صوقع صي صوفق هروصودمشقص   ص الام ققص  صصموس صي صأ مدصفوفذكرص=
 .وفمذكورصوهذوصوففم صوفمش رصلف هصفكتهصمك وبص   صوفجم عص   صوف  ش ةصيعدصخطصوألم 

صل -صوألفوسو صكوالمصمت قشوةصوسو أ  ص(.2-1/2)صوفم و ت صووفسيعصوفعظ مصوفقرج ص فس رصي صوفمع ت صرو :صوتظر(ص1)
صم صهذ صوفرس فة.ص22صص-ف  ع صوهللصش  
 (.2/282)صووفمفسرو صوف فس ر(ص2)

,صوف فسوو رصوك وو ب(.ص2/145(,ص)4254) ,صوففوو  ص ووومصصوفتيوو صمتوو  صيوو ب,صوفم وو  يصك وو ب,صوفيخوو ريصموو   (ص3)
ص  وَّوي   صقوفهصي ب صو وَس  َ ِفَر وصِلتَّهوصك     يِّك  َمِدصر   (.صص8/125(,ص)4523) ,ص]ي س يَِّ صِي  

 (.2/238)صوفعسقالت ص جرصوي ,صفي ريوصي  (ص4)
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 ود ص   وهصصوفوذي,صيقدصيهم صمعت صجخرصورو صوفظ هر,صهوصوفمعت صوفيو ط صو مرص ي س
ص(1)".وفسوروصيطر قصوإلش رو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.2/283)صووفمفسرو صوف فس ر(ص1)
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 المبحث الثاني
 مناقشة التفسير الصوفي اإلشاري

 

ص ال ةصمط فب:صو ش م ص     
 
 صووف فسوووووو روففوووووورقصيوووووو  صوف فسوووووو رصوفموووووووي صاألول:  مطلللللللبال

 وفي طت ص
 
 صويوو ط صظوو هرصلفوو صوفقوورج صوفموووي ةص قسوو مص:لثللانيا مطلللبال,

  ف س رهمصي صذفكصوأ ر
 

 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصيوووووو صوف فسوووووو رصكووووووالمصوألفوسوووووو صمت قشووووووةص:لثالللللللثا مطلللللللبال
 وإلش ري
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 الباطني والتفسيرالفرق بين التفسير الصوفي  :المطلب األول
 صصصيروت:   ص ال ةصو ش م صص

 بالباطنية وطريقتهم في التفسير التعريف :األول الفرع
,ص.صوهوووصخووالوصوفظهوووروألرضصموو صوف وو مض:صووفوويط مووأخوذوصموو صك مووةصيطوو ,صصوفي طت ووةص

(1).خف صيطوت صوفش  صيط وصصش  صجويه.ويط صك ص
 

ف  ق وووقصصرفقوووبصوفي طت وووةصف د"فوووةص  ووو صط ئفوووةصمووو صوفتووو سصوسووو    صوف شووو عصكسووو  صوأط وووق"ص
ص(3)."وفم وووضصوفكفووورصوي طتوووهصوفوووريضصظووو هر صموووذهب" :وف  وفووو صوإلمووو م,صوهووومصكمووو صقووو  ص(2)"أهووودويه 

صموو صوف ووبصمجوورىصوفظووووهرصيوو ص جوورىصيووووط صووألخيوو رصوفقوورج صفظووووهرصأ صفوود ووهمصي طت ووةصوفقيوووو"
 أخوووذو صيهووو ,صقووو  صصو",صور"ص عيئوووو صيظوووووهرصوفتمووووصصألتهووو ص تووودهمصمووو صوفقشوووصيهووومص(4)."وفقشووور

صي طتوهصمتهصووفمرودصوي ط صظ هرصف قرج صوق فووص,وفقرج صيظ هرصوألخذصريضووصقومصوفي طت ة"ص:وف رق ت 
يروغصهودمصوفخي اصهذوصيمذهيهمصقمدوووصص(5)."ظ هر صدو  صي أو و صوذفوكهو صمو صم  ووهو ,صوفشور عة,صوو 

ليطوو  ص قووةصص ر وودو ص,صيهوومصيطوور ق همصهووذ جد وودوص  وويووقصمووعصأهووووئهمصمعوو ت ص  وو صو ت   هوو صظووهرهوو 
صيطوال صمذهبص ظو مصوفضوررص  و صوفشور عة,ص ق ضو صوهذوصوفمس م  صي ألفف ظصوفشر  ةصومدفو" ه .

ص"صوففهومصلفو صمتوهص سويقصمو صيو  ص,صرسووفهصوكوالمص عو ف صوهللصيكوالمصوفمتفعوةصوسوقوطصي ألفف ظصوف قة
(6).ش  صوجو ص   ص ت   هصو مك ص,وفخووطرصي هص  ع رضصي ص,فهصضيطص"صووفي ط صيهص و ق

 

صو"صدف وووو صيووووالصمعتوووو  صظوووو هرص وووو صأوصمعتوووو  ص وووو صوف فووووظصمووووروووف أو وووو صوفيوووو طت صهووووو:ص" 
وو  صيهوووص وصص(7)".قر تووة موو صغ ووورصص-و مموو ص  وويووقصمووعصغرضووهصوهوووص- صوفقوورج صموو ص شوو  صموو صوفمعوو ت صمِّ

صض يطص  كمهصأوص ق د .ص
صيعضووهمصقووو صوفط موو  صأهوو ص أو وو صوم وو  صم وو صوإلموو مصوف  وفوو صف  أو وو صوفيوو طت ,صي قووو :و ص

ووْه َطَدووس]:ص عو ف صقوفووهص أو وو صيو  َن إِنَّ ْك َعوو ووبك إََِل فِرك َِ أ صوصص,ق يووهصلفوو صلشوو روصأتوهص{ 87[ }النَّازعررا :اذك
ََ ]: عو ف صقوفوهص ويوص,لتس  صك ص   صوفط غ صهوصيفر و صوفمرود ِِ َعَصوا ص{ 28[}القصر::َوَأنك َألكو
ص  ريووو ص  وو صذفووكصوأم وو  ,ص  ق ووهصأ صي تي وو صوجوو ص وو صوهللصسوووىصمموو صو ع موود ص   ووهص  وكووأصموو صأي

                                                 

 .(1/82)وفوس طص,صوفمعجم(1/383)وأل ديصوف س صي صم مد,صوف  ةصجمهرو(,ص1/333)صوفعربصوتظر:صفس  (ص1)

 (.14صص)صوفق ض ص ري  صأ مد,صمتهصوف  وف صوموقوصوفي طت ةص تدصوفس  س صوففكر(ص2)

 (.32صص)صهو(232وف  وف ص)ص  مدصوأي,صوفي طت ةصيض ئ (ص3)

 (.11صص)صوفس يقصوفممدر(ص4)

 (.ص83/ص2)صوفقرج ص  ومصي صوفعري  صمت ه (ص2)

 (.ص323صص)ص ر ورص دت  .د,ص و  قهصو  ر مصوو  ج   صوفقرج ص,ص  وم(1/32)صوفد  ص  ومصوتظر:صل    (ص8)

 .(321ص)ص ر ورص دت  .د,ص و  قهصو  ر مصوو  ج   صوفقرج ص  ومص(2)
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ص,وفع مو  صوسو ئرص يو سصويو ص و صوفمتقوو ص فسو ر صو و صظو هر ص و صجخور صلف صأوفهصم صوفقرج 
ص ووو رصم سووسصشوخصصير وو صي  صوفق بص   ص و يرصصك ت   صقطع صيطالته ص ع مصوف أو ال صوهذ 
يسو دصوضوالفةص ورومصذفوكصيكو ص,فوهصموسو صود وووصيوجوود صوفتق صلف ت  ص تقو صوفومصوفخ وقص  و صف ود  صوو 
ص(1) .وف  يع  ص  صو"صوفم  يةص  صذفكصم صش  
ص

صباطنية الصوفية :الثاني الفرع
أ ووووومصمووووو صوفسووووو يقصوف فظووووو صيمعتووووو صص وسوووووعوفصيطر قوووووة,صأ ضووووو  صوسووووو خدمصص"وفي طت وووووة"صفقوووووبوص

,ص تووودر ص   وووهصموووذوهبصوطووئووووص د ووودوصكفقوووبص ووو مصمشووو رصصي في طت وووة,صيط ئفوووةصمع توووةصووفمخموووص
صوممو  .ي تهم صه صوف أو  صوفي طت صف وتص,صموعصلد و  صأ صذفوكصهووصوفمعتو صوفمورودصوفمفةصوفمش ركة

(2).ة ص  م يوك  ص س خدمصصفقبصوفي طت ةصيهذوصوفمعت صوفووسعصي صمت قش هصف فرقصوفمخ  فةصوإلم مص
 

َصويكنَاْه ِِف  : فسورو صقودصوفي طت وةصوهوؤ" :صي ص  م وةوش مصوإلسالمصصق  ص ٍء أحك ]َوْكولَّ َ ك

ٍب َوَتوبَّ [ }:ص عو ف صقوفهصو فسرو ص,ص    صصأته,  {52}ي :  إَِماٍم ْمبنٍِي [ املسود :  ] َتبَّ ك َيَدا َأِِب َ َ

وِر [ }الحْبو  :  َفَقاتِْهْاك ] :وقوفهصو مر,صيكرصأيوصيأتهم ص{5 وَ  الكْكفك لَّ
ص,ووف ي ورصط  وةصأتهومص{ 52َأئِ

آِن ]و ْعَْنَ  ِِف الْقرك َجَرَ  املكَهك صيو صي قوفو صوفموي ةصي طت ةصوأم ص.أم ةصيتوصيأته   {62[ } اإلَساء : َوالشَّ
ن[ } النازعات : :ص ع ف صقوفه ْك َع بك إََِل فِرك َِ َبْمْاك َبَقَرً  ] إِنَّ اهللهَ يَ وصوفق وب,صلتوه :{ 51] اذك أكْمْرْك ك َأنك َتذك

  (3)....  ئشةصه :صأوفئكصو قو صوفتفس,صلته :ص{ 61[ } البقر  : 

صصي  دا  صوفي طت ةصوإلسالمش م صم  صتو    صك    صم صي سبصوفتموصص ؤو صمتهم ص,
صةوفرويضصوي طت ةصووفعي دو,صوفس وكصشع رص ظهرو صوفموي ةصيي طت ةص  خذ ؛صوفذيصوفشع رصمعص  فق

طر قةصي صوف فس ر,صومتهج ةصي صصد  عت صأ صوفي طت ةصغصوهذو.صوفي  صا صوف ش عصشع رص ظهرو 
صوفموي ةص صمتهمصغالو صك  رصم صوففرقصوفمت رية, صوفمتهج ةصوقعصي ه  صهذ  وف ع م صمعصوفتموص,

ص,صوغ رهم ,صومتهمصوففالسفةصووفرويضةصوغ رهم.صووف ال ي ص ري ص ك
 

 اإلشاري والتفسير التفسير الباطنيبين  الفرقالثالث:  الفرع
 

وفيو طت صووف فسو رصوإلشو ري,صيو صقضو ةصصف فس رخال صم صسيقص  ض صوففرقصج    صي  صوصم ص
ص   وهص  ضوو صيو صوفظو هرصلرودوص متعو ص"صي فموي ةقيوفه.ص"ص دموفظ هرصأوصصقيو جوهر ة,صوه ص

                                                 

 .(1/32)صوفد  ص  ومصوتظر:صل    ص(1)

 (.14صص)صمتهصوف  وف صوموقوصوفي طت ةص تدصوفس  س صوتظر:صوففكر(ص2)

 (.ص13/232)صوفف  وىصوتظر:صمجموت(ص3)
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تمووو صأموووالصمووورودصغ ووورص هروفظوووصل :ص قوفوووو صيووو تهمصوفي طت وووةصوأمووو .صأو"صمتوووهصيووودص"صو قوفوووو  صوفمووورودصوو 
صمو صوإلشو رو صأهو صيوهص و ك مصمو صأمو "يو ص  شوور:صووفعالموةصق  صص(1)".وفشر عةصتف صوقمدهمصوفي ط 
صي تي و صوت وو صي أو و صوفكو صوفقورج صأفف ظص   ص جريص"صمع  صم صوفقرج صج   صيعضصي صوفموي ة

ص موو  صوا ووةصأ ص عتووو صيوو صف قوورج ,ص فسوو رصذفووكصيوو صكالمهوومصأ ص وود و صكوو تووصموو صأتهوومص ع مووووصأ 
صمعوو ت ,ص سووموه صوفوومصلشوو رو صسووموه صأتهوومصذفووكصيوو صو سوويكمصي ووه,صوفموو ك مصوف وورضصيوو صيهوو صف  م وو 
يوو صوفمووال صيوو  صويوورقصوإلموو مصصشوووريوو ص  وموو صذكوورصصويت وووص(2)."وفي طت ووةصقووو صقوووفهمصيوو رقصييووذفك

صوإل هوووو مصمووو صي وووهصفمووو صذفووووكصم ووو يص  سووو ه ووصفووومصف وووو همصي ووو صذفوووكصوموووع"قوووو ئال :صصقوف فسووو ر  ,ص ووومص  ووو
(3)".وو"ف ي س

 

أتهص قسمصوفقورج صلفو صظو هرصويو ط ,صصل"وإلش ريص ؤم صي فمعت صوفظ هر,صصوف فس رأ صصمعوصص
صوفمي اصوف  ف .صوي هللصوف وي ق.ص وهذوصم صستت قشهصي

ص
 تفاسيرهم في ذلك وأثر, وباطن ظاهر إلى القرآن الصوفية تقسيم: الثانيالمطلب 
   صأريعةصيروت:و ش م ص  

 الصوفية عند والباطن الظاهر فكرة األول: الفرع
,صوفكور مصوفقورج صموعصوف ع مو صيو صموي ةوفصووأليك رصوفمتط ق  ص   صوفموي صوف فس رص ع مد 

صوف ق قووة,صوي فيوو ط صوفشوور عةصي فظوو هرصو قموود,ص(4)ويوو ط صظوو هرصلفوو صوإلسووالمص قسوو مهم:صذفووكصوموو 
صك  وروصوففكوروصهوذ صأ ور صوقودص.يو هللصوفع مو  ص ع موهصوف ق قوةصو  ومصعةوفشور ص  مو  ص ع مهصوفشر عةصو  م
ص.وفقرج صمعصو ع م همص ف س رهمصي صوفموي ةص   

صوفشو مص قوو ,صوفشو ع صوفيو طت صوففكرصلف ص عودصوففكروصهذ صجذورصأ صوفي     صيعضصو رىص
صوو  تقهووو ص,وف شووو عصمووو صوف موووووصلفووو ص سوووري صوف ووو صوألخووورىصوففكوووروصوأمووو " :ظه ووورصلفهووو صل سووو  
ص وودرج صومتهوو .صووفخو صصووفعوو م,صووفيوو ط صوفظو هرصلفوو صوفشور عةص قسوو مصيكووروصهو صي م مهوو صوفمووي ة
صيوو  ,صووفخ مووةصوفع مووةصيوو  صوفمسوو م  صو فر ووق,صوفمعتووويصووف فسوو رصوفيوو طت صوف أو وو صلفوو صو طرقوو 
ص صوخوووصوقووود,صي طتووو صظووو هرصفكووو صأ ص ع قووودو صموووتهمصوإلسوووم     ةصوخ موووة,صيرقهووو صيجم وووعصوفشووو عة
صفهووومصوفموووووف  صيسوووموو,صص  مهووومص سوووبصوفمعموووومو صأئمووو همصأيصوأو"د ,صص  ووو صوفيووو ط صيمعريوووة
صهووصووفيو ط ,صوفشور عةصهووصوفظو هرصل :صقو فووص وم....صي فع مةصوففكروصيهذ صوفمؤمت  صوغ ر,صي فخ مة

                                                 

 ,(2/82)صوفقرج ص  ومصي صوفعري  ص(,صمت ه 1/2رو صوفمع ت ص):صوتظر(ص1)

 (.1/45)وفمد دصصوفي ر:صووتظر(,ص1/34)ووف تو رصوف  ر ر(ص2)

 (.8/2335)صوفقرج ص  ومصي صوإل ق  ص(3)

 .ص(2/335)صوفمد دص,صوفي ر(44ص)صوتظر:صوف معص(4)
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صأيوو صيوو ص  وو صوفوموو صهوووصوف ق قووةصوموو  ب,صصم موودصوفرسووو صهوووصوفشوور عةصوموو  ب,صوف ق قووة
." (1)صط فب

 

ص و (2)مو ف   صص يودو صصسوأف ":صقو  صمتموورصيو صم مودص   :ف ك  ت صوفك ي صأمو صي صج  ص
ََم  ْللك ]: وجو ص و صوهللصقو  مَ  إِنَّ َ  َحرَّ اِحَش  َرِبِّ َْ و َ  َبَطونَ  َوَموا ِمنكَما َظَمرَ  َما الَف ويَ  َواإِلثك ِ  َوالَبدك ِِّ  بَِدوْيك  َوَأنك  اَْلو

ْكْا ِ ك  َما بِاهللِ ْتَشك لك  ََل َطاًنا بِهِ  ْينَزِّ َهْلْنَ  ََل  َما اهللِ َعََل  َتْقْْلْا َوَأنك  ْسهك صيقو  :{22:األعراف} [َتعك صوفقورج صل  ص؟
صوجم وعصوفجوور,صأئموةصذفوكصمو صووفي ط صوفظ هر,صهوصوفقرج صي صوهللص رمصم صيجم عصويط ,صظهرصفه
صوفروو ووةصهووذ صي قووررص(3) "وف ووقصأئمووةصذفووكصموو صووفيوو ط صوفظوو هر,صهوووصوفك وو بصيوو ص عوو ف صوهللصأ وو صموو 

صظو هرصمعتو ,صمعت و  صج وةصفك صوأ ,ص  صوي طتصو صظ هرصصف قرج صأ ,صوفش عةص تدصوفك بصأم صي صوفووردو
ص(4).وألئمةص   صوا ةص م صوهوصي ط صومعت ,صوف فس رصظ هرصوهو

صص
 الصوفية: عند الباطن علم حقيقة: الثاني الفرع

 

صو  ك موووو صأوضووو   صفهووومصعو  ضوووصووألشووو  خص تمووو صوألمووورصمووو  و ص وووم":صوفجوووو يصويووو صقووو  ص
صوفي ط صوفع مصسمو ص   صوفع ومصأوي صي هصهمصم صرؤ  همصي ص"صوفع م  ص  صعدهميوصصو  فق.صيووقع  هم
(6)."يع تهصوف مووصهوصوفي ط ص  مصأ صهذوصمعت وص"ص(5)."وفظ هرصوفع مصوفشر عةص  مصوجع وو

 

صرخمووةص"صوومووفهصيقوفووه:ص(7) "وفمك شووفةص  ووم"صي سووم هصوفيوو ط صوفع وومص وو صوف  وفوو ص  ووداوصص
صيهوصوفمك شفةص  مصأ ت صووفمقري  صوفمد ق  ص  مصهو" :ش ر   صفهصو قو ,ص(8)وفك بي صصل دو هصي 

صوفتورصذفكصم صو تكشوصوفمذمومةصمف  هصم صو  ك  هص طه ر ص تدصوفق بصي ص ظهرصتورص  ص ي رو
صذوكصلذصي  ضو صم ضو ةصغ ورصمجم وةصمعو ت صفهو صي  ووهمصأسوم  ه صقيو صمو ص سومعصكو  صك  وروصأمور

                                                 

وفعالقوةصيو  صوف شو عصوصوف موووص..صص,صوي وسوعصيو صوفموضووت:ص(243صص)صووفمم درصوفمتشأصوف موو:صوتظر(ص1)
(ص421سوتةص)ص(صومو صيعوده ,صوففكورصوفمووي صيو صضوو صوفقورج صووف122,صيال صلسم    صأ مدص)صصرس فةصدك وروو
 وم صيعده .

ص(,هوووووص325وفك  توووو ص)صوفكوووو ي ,صأمووووو :صوتظوووور.صوفسوووو يعصلموووو مهمص ع يروتووووهصووفووووذيصوفكوووو ظمصموسوووو صيووووهص عتووووو ص(2)
 .ي فه مفص(1/324)

 (.324/ص1)وفس يقصصوفمرجعص(3)

 (.1/123)صوفقف ريص   صي صوهللص يدصي صت مر,صوتقدص رضص شر ةصوإل ت صوإلم م ةصوفش عةصمذهبصأمو (ص4)

 (.122صص)صلي  سص  ي سص(2)

 (.242صص)صووفمم درصوفمتشأصوف موو(ص8)

 (.22ص)صوف مووصمذهبص   صوف عرو(.ص1/15)صوفد  ص  ومصل    :صوتظرص(2)

 (.1/4)صوفد  ص  ومصوتظر:صل    (ص2)
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صيو صوي كموهصويأيع فوهصوف  مو  صوفي ق و   ويموف  هصسوي  تهصوهللصيوذو صوف ق ق وةصوفمعريوةص  م ص   
صوفووو  صومعتوو صووفتيوو صوفتيووووصيمعتوو صووفمعريووةصوفوودت  ص  وو صفآلخووروص ر  يووهصووجووهصوواخووروصوفوودت  صخ ووق

(1) ....صووألرضصفسوووموو وصيم كوووو صووفمعريووةصووفشووو  ط  صوفمالئكووةصففوووظصومعتوو صوفشووو ط  صومعتوو 
 

صموو صوف كمووةص توو ي عصيهوو ص تفجوورصوفق ووبص  ووومصودقوو ئقصوفمشوو هدوصلفوو ص فضوو صوفمج هوودوصيوو  ص"ص: قووو وص
(2)".يذفكص ف صيالصووف ع  مصوفك بصوأم صوفق ب

 

ص و صي وذكر,صوفمشو هدوصلفو ص فضو صوف  صووفر  ض  صوفمج هدو صهذ صيعضصوف  وف ص ذكروصص
(3)."وف كمةصوفق بصأمطرصوفعيدصج تصي ذوصس  بصوتوفجص":قوفهصوفيسط م ص   دصأي 

 

صيوو ص- قسوو مهمص سووب-وفظوو هرصوفع وومص وو ص خ  وووصوفموووي ةص توودصوفيوو ط صوفع وومصيهووذوصلذ ص
أ ضو  صوص,صووفستةصوفك  بص   صوفظ هرصوفع مص ع مدصي تم ,صوفموي صوفكشوص   ص ع مدصيهو,صمم در 

ص.صوغ ر ص   دصأي ص  صج  صكم صوس ئ هصي 
ص

 علم الباطن بالتفسير الصوفي: عالقةث: الفرع الثال
 

ظو هرو صوي طتو ,صي فظو هرصهووصمو صصفقورج وصقسمصوفموي ةصوفد  صلف صظو هرصويو ط ,صجع وووصفم  
ومعو ت صوفمفوردو صوفقرجت وةصصأسوي بصوفتو و صذكورصم ص   صفس  صأه صوفشر عةصوف فس رك بصصي صج  

فه موو  همصوصذفووك,صغ ووروصصووفقورو و  فسوو  صأهوو صص  وو صف و ص تكشوووصفهووم,صوهو ووفيو ط صهوو صلشوو رو همصوو 
صوف ق قة.
صص

                                                 

 (.1/23)صل    ص  ومصوفد  (ص1)

 .(3/23,ص)(1/21)صوفس يقصوفممدر(ص2)

:صي قوو ,صوف   ودصأيو ص و صقموةصوف  وفو صو وذكر(صص1/223)صوفقشو ر ةص فةوفرسصووتظر(,ص2/24)صوفس يقصوفممدر(ص3)
ص ال و  صمتوذصأتو :ص ومو صفوهصيقو  ,ص   ودصأيو صمج سص ف رقص"صك  صيسط مصأه صأ    صم صوفقدرص ظ مصش هدوصأ ص ك 
صيوهصأمودقصوأتو .صشو ئ ص وذكرصوفوذيصوفع ومصهوذوصمو صق يو صيو صأجودصو"صأت م,ص"صوف   صوأقومص"صأيطر,صوفدهرصأمومصستة

صم جووبصألتوكصقو  :صوفوم,صقو  :صذرو,صهوذوصمو صوجود صمو صف  هو صوقمو صستةص   م ئةصمم صوفوص   دصأيوصيق  صوأ يه,
:صقوو  صأ موو ,ص  و صفوو صيو ذكر صقوو  :ص قي وه,ص"صقوو  :صأ م وه,ص  وو صفوو صقو صقوو  صتعوم,صقوو  :صدوو ,صي هوذوصقوو  :صيتفسوك,
صمم ووو وصمخووالوص تقووكصيوو صو  ووقصيعيوو  وصوو وو رصوف يوو سصوهووذصووتوو تصوف   ووكصرأسووكصيوو   قصوفموو   صلفوو صوفسوو  ةصوذهووب
ص تودصك هو صوألسوووقصوطووصوفسووقصوودخو صجوو وصأ ط  وهصموفعةصموفعت صمو صكو صوقو ص وفوكصوفموي   صووجموعصجو و

ص"صأتوكصفوكصق و صقودصقو  :صأط قوه,ص"صيقو  :صشو  ,صك صقي صيهذوصوي دئ...صصذفكص   صوأت ص عريكصم صو تدصوفشهود
صوفتو سصيتظورصومورضصتفسوهصلفو صيتظور صو  و صمو صدوو صهووص   ودصأيووصذكور صوفوذيصيهوذو:صقو ئال صصفو وف  وص  قص م,صص قي 
,صووف عق بص   ه :ص  يو سص(4/322)وفس يقصصوفممدرصوتظر:.صوأم  فهصهذوصسوىصدوو صوفمرضصهذوصم ص تج صو"صلف ه

 (صوم صيعده .صص312لي  سص)ص
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و :صوف فسو رص قو ئقصسوم  صوفوذيص فسو ر صمقدموةصيو ص(1)وفسو م صوفور م ص يودصأيووصق   صرأ و صفم 
صوأ كو مصومشوكال صو ف سو رصقورو و صمو صوفقورج صيروئودصأتوووتصيو صسويقووصقودصوفظو هرصيع ومصوفم وسم  
صفسو  ص  و صوفخطو بصيفهومصموتهمصأ دصش    صوفمصومتسوخ,صوت سم,ص ,ومفم صصومجم صوف ةصوو  روب
صأهوو صمشوو  مصأقوووو صوأضووم صصذفووكصموو صأس  سووته ص رويوو صأجمووعصأ صأ ييوو صم فرقووةصج وو  صل"صوف ق قووة
(2).وط ق  صوسع ص سبصوفسورص   صوأر يهصذفكصلف صوف ق قة

 

صألهووو صويووو ط صوفظووو هر,صألهووو صظووو هرصفوووهصوفعظووو مصوفقووورج صأ و  ووومص"ص:(3) ج يوووةصيووو وصوقووو   
صو"صسوووووهم,ص ذوقوووهصو"صغ ووورهمص فهموووهص"صوفيووو ط ,صأهووو صل"ص ذوقوووهص"صوفيووو ط صأهووو صسووو رو فصوفيووو ط ,
شو روصرق قوةصيعيو روصوفيو ط ص  ومصلفو ص شو رص ومصوفظو هر,ص قر ورصيعدصل"صذكر ص م  صفومصيمو ص,صدق قوةصوو 
صوفعقوو ,صطوورصورو صمو صوألذووقص  ومصيو   صصي إلتكو رص يو درصو"صي  سو  م,صوألسورورص  كصفذوقصيهمهص ي  
ص فسوو روصأضووعصأ صوفري ت وو  صوفع ريوو  صشوو خ يصتووديت صوقوود أ ضوو  :صوقوو   (4)."وفتقووو صي وووو رص وودركصو"

ش روصوفظ هرصأه ص فس رصي  صج مع ص كو   (5).ط ي همصوأسعف صسؤوفهمصيأجي صوفي ط ,صأه صوو 
   

 (وبطن ظهر منها حرف لكل أحرف, سبعة على القرآن أنزل) حديث: الرابع فرعال
 

:صمريو وو صصمسووعودصويوو صوهللص يوودص وو صرويصموو صوإلشوو ريصوف فسوو رص  وو صفموووي ةوصأدفووةصموو ص
,صظهووورصمتهووو ص وووروصفكووو صأ ووورو,صسووويعةص  ووو صوفقووورج صأتووو   ووود ,ص وووروصوفكووو صويطووو   ص ووود صصوفكووو ص  
(6).موطَّ  ووع

صأهوو صوخ  وووصيقوود,صموو  هصيوورضصو  وو ص(7)وقوودصجوو  صيوو صمعظوومصك ووبصوف فسوو رصوإلشوو ر ة. 
صمعت  .صي صوفع م

                                                 

صوألم,صوفس م صوأل دي,صموس صي صم مدصي صوف س  صي صم مد:صهو(صصهو412ص-322)وفس م صوفر م ص يدصأيو(ص1)
 ك مووصي هص ,صق  صوي ص جر:ذفكصوغ رص  ر خ صوصو فس روصستت صفهمصمتوصيخروس  صو  فمهمصوفموي ة,صش مصم دا,

وفمفسووووووووور  صص(,صطيقووووووووو  2/52فسووووووووو  صوفم ووووووووو و ص)(,ص12/242)صوفتووووووووويال صأ وووووووووالمصسووووووووو ر:صوتظوووووووووروفووووووووو سصيعمووووووووودو.ص
 .(8/55)صوأل الم(,ص1/24)ف س وط 

 (.1/15)(صهو412)صوف فس ر,صأيوص يدصوفر م صوفس م ص ق ئقص:وتظر(ص2)

صأتوووتصيوو صمشو ركصمووي ,صمفسور,(:صهوو1224/هوو1183)صوف سوت ص ج يوة,صويو صوفمهودي,صيو صم مدصي صأ مد(ص3)
ص شورصصيو صوفهمومصل قو ظ,صوفمج ودصوفقورج ص فسو رصيو صوفمد ودصوفي ور:صمتهو صك  ورو,صك وبصفوهصوفم ورب,صأهو صم صوفع ومصم 

 (.2/183)صوفمؤفف  صمعجم(,ص1/244)صوأل الم:صوتظر.صوغ ره ,صوف كم

 (.45/صص1)صوفمد دصوفي رص(4)

 (.23/ص1)صصوفمد دصوفي ر:وتظرص(2)

 م صهذ صوفرس فة.ص35ص قدمص خر جهص(ص8)

ص,صرو (1/82)ص قوووووو صلسووووووم    ,صوفي وووووو  صرو (,ص1/23)وفمد وووووودصصوفي وووووور(,ص1/21)صوف فسوووووو رص قوووووو ئقص:وتظوووووور(ص2)
 (ص1/2)وفمع ت 
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صو  وق,ص(1) ", أو  وهصمو صيطو صم :صويطتهصوف الوو,صي صوفظ هر:صظهر ":صفطيريوصوإلم مصق  يص
صأ وودص عووذرص"صوموو صكالمهوو ,صموو ص عريووهصموو صهووو:صوفظوو هر:صيقوو  صشوو كرصأ موودصوفعالمووةصم ققووهص   ووه

ص ووردصوفوومصووففقووه,صي "سوو تي طصوفع موو  ص ع مووهصوفووذيصوف فسوو رصهووو:صووفيوو ط .صو وورومص ووال صموو صيجه ف ووه
صووفعيوواص,صرسوووفهصوسووتةصوهللصيك وو بص ووبوف الصيوو صوأشووي ههمصوفموووي ةصوفط ئفووةص فع ووهصموو صوفطيووري
"صي طتوو  ص"وصوفمسوو م  ,ص  موو  ص ع مووهصوفووذيصهووو"صظوو هرو ص"صألفف ظووهصأ صوود وو ئهمصوفقوورج ,صأففوو ظصيوود"" 
(2).   مو صي م صوف ق قةصأه ص ع مه

 

ص ويط صمو صهووصمتهو صووفويط صمعت هو ,صمو ص ظهرصم صهوصمته صوفظهر:صوفط  ويصوإلم مصوق  صص
صم ص   صف قفووصظ هره ,صط بص   همصكم صي طته ,صط بصوفت سص   صأ ص   صذفكصود  ,معت ه صم 
صل  : ي وودصأيوووصوقوو  ,ص(3) وورومصوموو ص ووال صموو صي ووهصوموو صيووه,صوهللص عيوودهمصمموو صمتهموو صوو وودصكوو صيوو 

صوألوف  صيهالكصوإلخي رصظ هره صيهص  قيهمصوم صوفم ض ةصوألممص  ص ع ف صوهللصقمه صوف  صوفقمص
صيهومصي  و صكفع هومص فع وووصأ صو  وذ رهمصواخور  صو وظصوي طتهو ,صقوومص و صيوهص داص د اصهوصلتم 
(4).يهمص  صم صم  

ص 
وفعوو صأقريهوو صموو صص,يعووضصموو صذكوور صوفع موو  صو م ووووص   ووهصوف وود اصموو صأوجووهصموو   ةصيهووذ ص

وإلم موو  صوفطيووريصذكوور صوفشوو مصأ موودصشوو كرصيوو ص وضوو  صمعتوو صوف وود ا,صوهوووص"ص عوو رضصموو صذكوور ص
صووفط  وي.
صشووريه ,صيكوو صأوفووهص  وو صهوووو صوت   ووه,وقوودص ريوو صوفطووئوووصوفمخ  فووةصموو صهووذوصوف وود اصمص

يوو ص  وومصوفيوو ط صخدمصشووع رصووسوو وصصهوووصوفيوو ط صوفووذيص توو صيهووذوصوف وود ا,صوود وو صأ صموو صهوومص   ووه
,صيو ذوصو  ورضص(5)صدف  ص   ه صمو صوفقورج صأوصوفسوتة سو  صك صوأليك رصووفمع قدو صوفمي د ةصوف  ص"

صأ دص   صأٍيصم صهذ صوففرق,صأج يو :صهذوصم ص  مصوفي ط .
 قدمصقو صوي صوفتق بصي ص فس رصوفظ هرصووفي ط صأ صوفظ هرصم صظهرصمو صوفمعو ت صألهو صوصص

صوهذوصأله صوف ق ئق.صم صأسرور,وفقرج ص,صووفي ط صم ص ضمتهص-وهذوص شم صوف ديرصوو"س تي طص-وفع م
صوفمووووي ةصوفط ئفوووةص فع وووهصمووو صوفطيوووريص وووردصوفوووم"صقوفوووه:موووةصأ مووودصشووو كرصيووو صوفوووذيص تووو  صوفعالصوهوووو

                                                 

ص.(1/22)صوفقرج ص أو  صي صوفي   صج مع(ص1)
ص.(1/22)صوفممدرصوفس يق(ص2)
 (.2/22)صوفط  ويصجعفرصأيو,صوا  رصمشك صشر (ص3)

 .(2/82)صوفقرج ص  ومصي صوفعري  صمت ه :صووتظر(.ص8/2312)صوفقرج ص  ومصي صوإل ق  (ص4)

وصم ص  مصوفي ط ,صوفووصكو  صأمورو صمهمو  صفجو  صووضو  صألتهمص ع مو صأتهص"صدف  ص   ه صي جئووصلف صوفقو صيأ صهذص(2)
ْسوِْل إِنك ْكنكوْح ك ]كمو صقو  ص عو ف :,صمأمورو صيهصي صك  بصوهلل,صأوصسوتةصرسووفهص وْه إََِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفوْردُّ ْح ك ِِف َ ك َفوإِنك َتنَواَزعك

َسْن َتأكوِ  ِم اآلَِخِر َذلَِك َخْيك  َوَأحك ْك ِمنَْْن بِاهللِ َوالَي ْك  .{22[ }النساء:يًَل ْت
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صأ صوود وو ئهمصوفقوورج ,صأففوو ظصيوود"" صووفعيوواص,صرسوووفهصوسووتةصوهللصيك وو بص ووبوف الصيوو صوأشووي ههم
 ".   مووو صي موو صوف ق قووةصأهوو ص ع مووهص(ي طتوو  ص)وصوفمسوو م  ,ص  موو  ص ع مووهصوفووذيصهوووص(ظوو هرو ص)صألفف ظووه

وقدصأيتووصأ م رهمصي صيهمصو ديرصك  بصوهلل,صيم صص- ع مهص  م  صوإلسالمصوأئم هصوهذوصوفي ط صلذوصفم
ص ع مه؟ص
موو صوجووهصدو صصيوو ص فسو رهمصف ظوو هرصووفيو ط ووفموووي ةصصيهةصيوو  صوفرويضوةوفمشو صت  ووظكمو ص 

عتدصيص,وفي ط صووخ  فووصي هوصظ هرصوف فس ر,صو فقووصي صوفمرودصي فظ هرصوص فرويضةصووفموي ةصي,صأخر
,صةصهوووص ت  وو صوا وو  ص  وو صوألئمووة,صوأموو ص توودصوفموووي ةصيهوووص ت  وو صوا وو  ص  وو ص وو فمصوفق ووبوفشوو ع

صيقدصو فق صي صوفسمةصوفع مةصفهذوصوفع م.صص-وو  صوخ  ف  صي ص ع   صهذوصوفي ط -ووفمال ظصأ صوففرق   ص
ص,أموالص جوةصيهو ص قوومص"صمرسوال صك ه صهذ :صوألتدفس صي صوفردص   صهؤ" ص  مصوي صق  ص

صج وةصفكو صذكورووصكمو صكو  صفووصألتوهص؛وفوجوو صمو صيوجهص جةصمته صش  صي صفهمصك  صفم صم  صوفو
صوفوذيصصوفتيو صيي و  صفك ص,ق ئ صيقو صو"صيظ صمته صط  وفيص  مصلف صفت صسي  ص"صفكت صويط صظهر
ص  وكص   م وهصمو صيو ط صيو -ي ف أو و صأوفو صأ ودصي  سص,لف همصت  صم صف ت سص ي  صيأ ص ع ف صوهللصأمر 
ص( 1).ظ هر ص   صكالمصك صي م صوفم   صوأل  د اصأ  صوقدص....جخرصم صوا ة

أ و ج ص,صهو ص كوو صهوذوصوفيو ط ص يو روص و صأف و  صوصج وةصفك صي طت  صصهت كصك  صل :ص مصتسأ ص
صوأموو هم,صوهللصيكووالمصوألمووةصأ  وومصوهووم,صوفموو  يةص وو ص تقوو صفوومصفموو ذووصصل"صوفم موووية,ص"ص فهمهوو 

صكموو صي طتهوو صط ووبصوفتوو سصيع وو ص:وفط وو ويصوإلموو مصقوو  صوقوودص؟شوو  صموو صهووذوصق ويوو  صصوأمووف همصموو  ص يهأ
صوفطر وقصهووصمو :صوأ ضو  ص,ص؟وفيوووط صو ركووصي فظ هرصصوفم  يةصو  ت صيه .صظ هره صط بص   هم
صص؟-وهللصأ  مصي  فهم -كشوأوصصر  ضةصهوصه صوفيووط ؟صهذ صمعريةصلف 

صووفق و س,صي ا وةص م  و صكوتوهص  صر  خص"صوا   صيعضصيووط صي صصوفموي ةصذكر صم صل 
يوو ص م هوو ص  وو ص وو فمصوفووتفس,صيووأ  ص  ووكصوفوود  ويصوف وو ص   موتهوو صيوو ص  مهوومصأوصوف ك وووصص,   هوو 

صوفي ط ,صوأتهص أ  صي فمج هدوصووفر  ضة,صلف صغ رصذفكصم صوفد  وي؟صص
ْبْدوا]:ص عو ف صقوفهص تد,صيم ال صص ْكْا َوََل  اهللَ َواعك ِ الِوَديكنِ َوبِ  َشيكًئا بِهِ  ْتَشك َْ َسواًنا ال َبوس َوبِوِذي إِحك  الْقرك

ارِ  َوامَلَساكنِيِ  َوالَيَحاَمس ََ َبس ِذي َوا ارِ  الْقرك ََ نِْب  َوا َْ اِحِب  ا نكِب  َوالصَّ ََ بِيلِ  َوابكنِ  بِا ََمْنْكو ك  َمَهَكو ك  َوَموا السَّ  َأيك

َحوواًَل  َكووانَ  َموونك  َْيِووبُّ  ََل  اهللَ إِنَّ  صظ هرهوو صأموو ص: فسوو ر صيوو ص(2)وف سوو ري:ص قووو ص, {26:النسوواء[ }َفْخووًْرا ُْمك
صوويو صوف وجوة,صق و صوقودصوفسفر,صي صوفري قصهو:صي فجتبصووفم  بصوألجتي ,صوفيع د:صوفجتبصي فج ر

                                                 

 (.3/221)هو(ص428وألتدفس ص)ص  مصوي ,صوأل ك مصأمو صي صوتظر:صوإل ك م(ص1)

صم مودصأيووصوفعو ري  ,صشو م,صوف سو ريص ووتسصيو صوهللص يودصيو صسوه صم مودصأيووصهوو(صهوص223ص-ص233)صوف وَس  ريص(2)
صأ والمصسو ر:صوتظور.ص سوتةصومووو ظصت يعوة,صك مو  صفه,صوفممريصوفتو صذوصوف جصي صفق ,صوف وهدصوفموي صوف س ري,
 (.4/84)صوفمفووصمفة(,ص3/143)صوأل الم(,ص333/ص13)صوفتيال 
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صووفمو  بصوفطي عوة,صهوصوفجتبصووفج رصوفق ب,صهوصوفقري صذوصي فج رصي طته صأم صوفض و,:صوفسي  
, (1).وا وةصيو ط صهوذوصهلل,صوفمط عوةصوفجووور صهووص  وفسويصوويو صي فشر عة,صوفمق ديصوفعق صهوصي فجتب
رِ  الَِبِّ  ِِف  الَفَسادْ  َظَمرَ ] : عو ف صقوفهص تدصوق   ِدي َكَسَب ك  بََِم  َوالَبمك  َعِلْهوْا الَِّذي َبعكَض  لِْيِذيَقْم ك  النَّاسِ  َأيك

ْم ك  ِجْعْنَ  َلَعهَّ وم} [َيرك صأ ومصوهومصيو في ر,صوفق وبص وم وصيو فير,صوفجووور ص عو ف صوهللصم و :صق  ص{ 08:الرُّ

(2) .وا ةصي ط صهذوصخطرو ,صوأك رصتفع  ص
 

صوفقرج صم ص"ص,دف  صفهص شهدصف سصوا ةصي ط صكوتهصم صوف س ريصذكر صم صل ص صم صو",
ف  قصوفتظ رصيم  ه,صهذوصل صم صذفك,صوص.صوف  ةصم صو",صوفستة تم صهوصم صي بصوف م   صوو  هوصقدصوو 

ص ميه ص     صم  صهذوصوف فس رصف ر  ضةصووفكشوصوفذيص   موته؟صصو  روصي فمعت صوفظ هرصفآل ة,
تم ,صوفمج هدوصأوصوفر  ضةص   ص ع مدص"صذكر صم صل  ص.وفموي صوفخ   ص   ص ع مدصوو 

ص   ص تمصي ا ة,صوفظ هرصي ف فس رصوفمذمومةصوف ذفقةصهذ ص  صتي عدصأ ص مكتت صأتهصكم  
صوفق بصذتوبص عمصوفذتوبصوهذ ,صوفذتوبصم صوفت سصأ ديصكسي صيم صت  جصوفموجودصوففس دصسيبصأ 

 صصص.صووفجوور ,صي صسيبصيس دصوفجوور صيس دصوفق وب

ر بصأتهصي رص ظ مص"ص تفدصصو"صشكصأ صف قرج صوفعظ مصأسرور  صوفعظ مة ,صوفف  ِ ِهصوفي هرو ,ص"ص
دف  صوفم   ,صذفكصك هصمتوطصيم ص  سعصفهصوف فظ,صو شهدصفهصوفصوفك صكتو  ,صو"ص تقض ص ج ئيه,

صوفع م, صوفمعت  صلط ر ص   ص خر  صي بصوفصأم صو" صو"س تي ط  صم  صهذ  ص كو  صي وىد أ  صمجرد,
صيال.ص,ي فس  قصوفقرجت صو"صيمفهومه ,صو"صوألفف ظ,  م صيمدفو صص" خ  " ,

,صيهووصفومصيو صوففهومصوو"سو تي طصفسووروصوفتمورصأسوووص سوتةصوي ص يو سصوفت صي ص فس رصص
ف و  صيو ص صووإلرمووف  صوف فظصأوصوفس  ق,صوفمص أ  صيم صجو   صيوهصوفم موويةصمو صص خر صي ص فس ر 

وف وو صهوو صطر ووقصوفهدو ووةصووف وي ووقصموو صوهللص وو صصوطر ق ووهصص ف سوو رهم,صكموو صأتووهصوف وو مصهووديصوفتيوو 
صوج .

صص
 في التفسير اإلشاري كالم األلوسي المطلب الثالث: مناقشة

 

ص ص   :مك دوصتق ط,صصي كالمصوألفوس صصومت قشة 
 صووفم كوووو صوفم وووكصخف  ووو ص  ووو صمشووو م وسوووعةصمع ت وووهصوأتوووهصصوفقووورج ص ووو وألفوسووو صص ك ووومأو" :صص,

ٍء[:ص عوو ف صيقوفووهصوفمتكوورص مووتعصموو ذوص:قوو   ِصوويًَل لِْكوولِّ َ ك صوقوفووه, {511}األنعووام: ]َوَتفك
ٍء[:ص ع ف  نَا ِِف الكَِحاِ  ِمنك َ ك طك صيو صوفقضو  صيق مصم رسص  د ةصم صم صي ص,{22}األنعام: ]َما َفرَّ

                                                 

 (.23صص)صهو(223وف س ريص)صوهللص يدصي صسه صم مدصأيو,صوف س ريص فس ر(ص1)

 (.121صص)صوفس يقصوفممدر(ص2)
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صوخي   صووفم كو صوفم كصخف   ص   صوفمش م صيهوصلف ه صلش روصوفعظ مصوفقرج صوي صل"صوف م  صفو 
 (1)...وفجيرو صقدس

هووذوصوفموضوووت,صيف ووهصوفووردصوفشوو ي ص  وو صموو صص ووو ص وفشوو طيصإلموو مفموو صق فووهصوصفتسوو مع:صق وو صص
صوف وووود,صوفقوووورج ص  وووو صد وىوفووووصيوووو ص جوووو و ووصوفتوووو سصموووو صك  وووور وصل " :ذكوووور صوألفوسوووو ,صقوووو  

صووف عوووو ف م,صوفطي ع وووو  ,ص  ووووومصموووو صوفم ووووأخر  ,صأوصف م قوووودم  ص ووووذكرص  وووومصكوووو صلف ووووهصيأضوووو يوو
لكنَوا َعَهيكوَك الكَِحواَ   : عو ف صيقوفوهصد وووهمص  و صوس دفووصوريم ....وف رووصو  مصووفمتطق, ]َوَنزَّ

ٍء[ }النمل: نَو:صوقوفه .{28تِبكَياًنا لِْكلِّ َ ك طك ٍء[ }األنعوام:]َما َفرَّ صوت ووص,{22ا ِِف الكَِحواِ  ِمونك َ ك
ص كو صوريمو صي هو ,صوفتو سص و صتقو صويمو صوفعورب,ص تودص عهودصفومصممو صوهو صوفسوورصويفووو  صذفك,
ص(2)وفمفسور  ص تودصيهو صيو فمرودصوا   ,صيأم ص.أش   صوغ ر ص ط فبصأي صي ص   ص  صذفكصم 
ٍء[  :قوفوهصي ص بي فك صوفمرودصأوصووف عيد,صوف ك  وصي   ص  ع قصم  نَوا ِِف الكَِحواِ  ِمونك َ ك طك ]َما َفرَّ

صوفتق  وووةصوفع وووومصفجم وووعص ضووومتهص ق ضووو صمووو صي هووو ص وووذكرووصوفووومصوفم فووووظ,صوف وووو  {22}األنعوووام:

صص(3) ".ووفعق  ة
م  وهصصأ ضو  صذكورصصكمو ص,وفقورج صيو ص موومصوألفوسو ص  و صمو صذكور صوا و  هوذ صصيالصد"فةصيو صص

ِصوويًَل لِْكوولِّ ] ف :صعتوودصقوفووهص عوويص,وف ووورووص وو  َْووً  َوَتفك ِع ْك ٍء َم اِ  ِموونك ْكوولِّ َ ك َْ َوَكَحبكنَووا َلووْه ِِف األَلكوو

ءٍ  صتظوورص وومصوقوووصمووف  ,صأتووهص وو  صي وو ص(4)وأل يوو رصكعووب  وو  ووذكرصص{ 802[}األعررراف:َ ك
صوألرضصموو صييقعووةصروقهوو ص"صشوو  صوفمسوو م  ص دموو صموو صوفيقعووةصيهووذ صف هووروق :صقوو  ص وومص,سوو  ة

صمو صمو :صكعوبصيقو  صيوهص عو ف صوهللصوسو أ رصوفوذيصوف  وبصمو صهوذوصيو  ص ودر كصمو ص:م  ه,صيق  صفه
صومو ص   هص كو صم صموس ص   ص ع ف صوهللصأت  صوف  صوف ورووصي صمك وبصل"صشيرصوألرض
صممو صأ ومصشو  صكو صأ صيو صظو هر   هصي قوو :صوألفوس صص ع قص م."صوفق  مةص ومصلف صمتهص خر 
ص(5).وفقرج صي صتد  هصكم صفرم وصي بصم صذفكصذكرصوفع ص,ذكر

                                                 

 (.1/2)صوفم  ت صووفسيعصوفعظ مصوفقرج ص فس رصي صوفمع ت صرو :صوتظر(ص1)

 (.12/122,صمف    صوف  بص)(8/423)صوفقرج صأل ك مصفج معوصوتظر:ص(2)

 (.2/125)(صهو253وفش طي ص)صلس  قصأيو,صوفموويق  ص(3)

ص,وفتيو صويو وصيعودصيأسو مص هود و صكو  صوفوذيصوف يور,صوفعالموةصهوو(32)وفم ووي صصوف مو ت صوف م وريصم  عصي صكعبص(4)
صو  فوظص,وإلسوروئ   ةصوفك وبص  ص  د همصيك  ص,صدم مصأم  بصيج فسص, مرصأ  مصي صوف م صم صوفمد تةصوقدم

وتظر:صص.وإلسالم.صوم صأه صوفع مصوفمع مر  صم ص ك مصي ص دوف هص س صوك  .وفم  يةص  صوفست صو أخذ,ص ج ئب
 (.1/132(,صوف فس رصووفمفسرو ص)222ص/2(,صوأل المص)1/13(,ص فس رصوفمت ر)425ص/3س رصأ المصوفتيال ص)

 (.5/22)صوفم  ت صووفسيعصوفعظ مصوفقرج ص فس رصي صوفمع ت صوتظر:صرو (ص2)
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ألجووو صت   وووهصصي وووه,صل"صأتوووهصوقوووعصي مووو صوقوووعص(1)إلسوووروئ     فموووعصأ صوألفوسووو صشووود دصوفتقووودصوصصص
ص (2)وفموي ة.

صوفقوو صهوذوصأ صأظو صوأتو ي ص فس ر ,ص مصقو  :صصرش دصرض م مدصوفش مصوقدصتق صهذ صوفقمةصصص
صهووذوصفووهصوألفوسوو صو ووأو ص, عد  ووهصمسووأفةصيوو صوفجمهووورصأخوو فوصكتوو صوو  صكعووب,ص  وو صموضوووت
صومو صص"وفقورج صيو صتد  وهصكمو صوفرمو صيو بصمو صذفكصوفع ":صيقوفهصي فيدوهةصيطالتهصوفظ هرصوفقو 
ص أ  رهوو صوموو ص موو صوأيص وودصأيصلفوو صوفي ط ووةصوفروو وو  صهووذ صي تووةصموو صف  عج ووبصل"صهووذوصذكوور 
صفوومصي تووهصم  ووه,صي طوو صهوووصيموو صفووهو أوصص,متهوو صهووذوصيم وو صوغ وورصقوودصوفتقوو دوصهووذوصل ص  وو ص,وفسوو ئ
صأوصوفعو فمصيو صفو سصأتوهص ع ف صوهللصيك  بصيع مهمص ع دصوفذ  صوفمس م  صأئمةصم صأ دص  ص م 
تمو صمتوه,ص خور صومو صي هص قعصم ص-وفقرج ص:أيص-صي هصك بصوقدصل"صشيرصوألرضصي  صم و صقو  صوو 
ص(3). د وتهصوفذيصوفكشوصم صأتهص   صوفموي ةصم صووفخ  ف   صوفمج  ي  صيعضصهذو

 ص,وفرومصسوروصمط عصم صوفمقدسي  صصفف  صيرج  صوي صوس تي طم صصوألفوس صذكر صم صوأم    :ص  ت
تم صوف روو,ص  مصم صذفكصأخذصأر صوفم:صيقوفهصوفسخ ويقدصردص   هصوإلم مصي ص  مصي م صأخذ صوو 

ومْ  * اَل]  ع ف :صقوفهصم  ِْ ك ِمنك بَ  * ْنهِبَِ  الرُّ ِض َو َنس األَرك ِد َنَهبِ ِِف َأدك هِْبَْن[عك ومِم ك َسَيدك  -5:}الرُّ

صوكذو,صكذوصستةصي ص   يو صأتهمصيذكرصوفمتجمو ,ص فع صكم صوف  ر مص   صوألمرصييت  {  2
صق  ص مصوف قد ر,صدووئرص ق ض هصم ص   صوكذو,صكذوصستةصي صو   يو  صوويق صتج يةصوهذ :
صم صهذوصوف سص:ق  ص,(4) دو هصقي صك  يهصي صوك  صوقو ه,صقي صذفكصق  صم ,صل صلم ية,
صي صذكرصوقدص س ب,صي ص ت  صو"صووفمك شف  ,صوفكروم  صي بصم صو"صوف روو,ص  مصقي  
 صص(5).ي هص ريعصوفذيصوفوق صفع مصوفقرج صي هصت  صوفذيصوفوق ص  مصفوصأتهصوفقدرصسوروص فس ر

صأخذ ص  صوي صيرج  ,صفك صوي ص ري م صذكر صم  صص(6) ري صوي ص  وألفوس صصوقدصذكرص
وم[.اَل]ي صيدو ةصوفسورو:صوفمقطعةصف روووصم  ذو":صوألفوس صق  ص مص,{.8:}الرُّ صأ ص  م صوو 
صي  رصم صرشفةصي ه صوفت سصذكرصم صك صأ ص  مي صوفخضمصووفي رصوأل ظمصوفسرصوففوو  صهذ 

صصص(7) "...صمع ت ه 
                                                 

 (.1/223وف فس رصووفمفسرو ص):صوتظرص(1)

 (.233صص)صشهيةصأيوصم مد.صد,صوف فس رصك بصي صووفموضو   صوإلسروئ     :صوتظرص(2)

 (.5/184 فس رصوفمت رص):صوتظرص(3)

 هذ صوفرس فة.صم ص)ي صوف  ش ة(ص43أش رصوفي  اصس يق  صلف صهذ صوفتقطةصوفمهمةصص(ص4)

 (.355/ص12)ووفته  ةصصوفيدو ةصوتظر:(ص2)

 (.1/132)صوفم  ت صووفسيعصوفعظ مصوفقرج ص فس رصي صوفمع ت صرو (ص8)

 ص(.1/133)صوفممدرصوفس يق(ص2)
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صص ص ري  صوي  ص   صوألفوس  صو ك  :صيق  ص,ف  م و صيج  ووص م ر ص  صمروصسقطصأتهي 
ص ع ف صوهللصك  بصروجع :صيق  ص,ذفكصي صفهصيق  ص,ي م و صفهمصأذ ص مص, س رو صصيأمه و ص,ت أمه وص

ص قوفت ص م هص"صأمرصوهذو:صوألفوس صق  ص,وفف   ةصي صذكر صقدصوف  د ةصهذ صخيرصي هصيوجد 
ص(1) ....وأ ووفهمص  م  ص و صسالط  صأسم  صأ ض صوفف   ةصم صيعضهمصوس خرو صوم  ه
 طر صتفسهصي صهذوصوفمق مصفم ذوصفمص عروصوفم  يةصو"صوف  يعو صهذوصوفتوتصوفذيصووفسؤو صص

أسم  صوفخ ف  صأوصصيعضهمس تيطصهصوألفوس ص  صوي ص ري ؟صيم ال صفمص م صوف فس رصوفذيصتق 
صمشهورو صصوق ئع صوفتي  صوي و ص  ر م صأو صهؤ"  ص م  صفم صه  صوفكر م, صوفقرج  م صصواج ةم 

صوم صلف هصوي ص ري صوأم  فهصي صيهمصص-مهمصوهللر –صفمس م    م  صووصصوفم  ية لف صم 
ص.كالص مصكالمته,صووس خرو صأسرور !,صوفقرج صوو"س تي طص

صو   مص   وف  يصي ص  ك مصأ ص ر دصم صك صأم مصووسع  صصي ي  صصي  قدصصووألفوس صيهذ صوفتقو" ص
ص أ رصوألفوس ص  ووفذوفموي ةصيعضصيع هصكم ص,صم صوألسرورصوف  صدف ص   ه صوا   صذفكصأ 

وإلم مصصق  كم ص-ص فس ر صي صوفموي ص(2) وتوف رصصوف س صأيوصيم ال صيكالمهمصي صهذ صوفمسأفة,ص
صوفدج  صخرو صوق صمتهصوس خر صأتهصو  مصووأل دود,صوف رووص  مصي ص ك م:ص- تهصوفذهي 
صوق صوف رووص  مصم صوس خر صأتهصو  م :أ ض  صق  صوصص,(3)م ريه صم صوفشمسصط وتصووق 

صي صوهللصرس ص  م ه صم صو  د دو ص  ومصوهذ ,صم ريه صم صوفشمسصط وتصووق صوفدج  صرو خ
صتي ت صوهذوص,(4) وفدج  صأم هصو تذرصوفدج  ص  خوو:صووفسالمصوفمالوص   هصتو ص   صمتهمصك 
صتسأ ص خر صم  صمعريةص د و صوفجه ةصوهؤ"  (5) " ج جهصيأت صي كمصوأت ص خر صل ":ص قو ص
صص(6).مةوفسالصوهلل
صيعضصغالصأ ض  صوصص صوفموي ة صو صود وووغ رهم صأ دواصووق ئع صيوقوت م صصه وس تي طص تيئوو

صي صم ص  مةص جدصي هذو"ش مصوإلسالمصوي ص  م ة:صص,صق  ي صوفقرج صوفكر مصوف رووصوفمقطعة
                                                 

ص(.2/144)صوفم  ت صووفسيعصوفعظ مصوفقرج ص فس رصي صوفمع ت صرو :صوتظرص(1)
,صقووو  صوفم وووربص  مووو  صمووو صمفسووور,(:صهووووص832)وف سووو صأيووووص,أوصوف روفووو ص وتووووف رصصوف سووو صيووو صأ مووودصيووو ص  ووو ص(2)

وتظور:صسو رصأ والمصص.وففالسفةصطر قةص   ص مويه:صو قو صكالمهص   ص  طصوغ ر ص  م ة,صوي صش خت صوك  صوفذهي :
ص(.4/228(,صوأل المص)332-48/338(ص  ر مصوإلسالمص)23/42وفتيال ص)

 (.23/42)صوفتيال صأ المصس رص(3)

ص,صموو   صمسوو م,صك وو ب(4/21,ص)3322 صص, وودي ص  وو صوت ظوورصموو صيوو بص,وفجتوو ئ ك وو بصموو   صوفيخوو ري,صص(4)
صقوموهصأتذر صقدصل"صتي صم صم )ص(,صوففظصوفيخ ري:2/153,ص)2243,ص صم  دصوي صذكرصي ب,صوفس  ةصوأشروطصوفف  
 ....(.قومهصتو صأتذر صفقد

 (.2/152,ص)2283 ,ص معهصم وصصومف هصوفدج  صذكرصي ب,صوفس  ةصوأشروطصوفف   م   صمس م,صك  بص(2)

 ,صوك  بصوف س  صهوصمخ مرصوفم  و .صص(2/452)ص,صوي ص جروفم  و ص(,صفس  3/114وتظر:صم  و صو"  دو ص)ص(8)
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ص تق  صهك  يصي ص ري صوي صي  صو"   دصأه صم  صوفكوت ةصوألك ذ بصي ص دخ صيس دصد ته
صكذبص  م ه صك  روصيمس قيال صأخيرصوغ ر صم رب صهذ صيق  صمدوصوس خرجووصوفذ  صوكذفك,
صوفكووكبص رك  صوم ص,وف هودصم صور و صوفذيصوفمعجمص رووصم صوفجم ص س بصم صوألمة
ص فس رصي ص ك مصم صيعضصيع صوكم ص,وففالسفةصيعضصيع صكم صوفم يئةصم صور و صوفذي
صم صوألمورصهذ صأ ص د و صطووئوصهؤ" ص ي تأصم صرأ  صوقد...صوفرو يصأم  بصم صوفقرج 
صهذوصأ صفهمصأ  وصوكت صمتهمصطووئوصذفكصي صوخ طي صوفمموتةصووفع ومصوفمخ وتةصوألسرور
ق  :صيي  صش مصوإلسالمصأتهمصأخذو صص(1)...ص"ش  صوألمورصهذ صم ص جريص"صوأتهصمف رىصكذب

صم صوف هود.
صصق  ص صصصوفش طي وإلم م صوف فس ي صوفرد صويد    صهذو ص هرصوي   صخطئه صأم  صيوو  :

ص   صي ه صدف  صيالص قدم,صمم صأ دص دَِّ هِصصوفمص كو ,صيالص,(2) يهص هدص"صيم ص فس ره :صوفسور
. ق ض هص"صم صوفقرج صلف ص ض وصأ صيج ئ صي  س ,ودَّ ووصم 

صوقد : جرصي ووف  يظصصوق  ص,(3)
ص,وفس رصجم ةصم صذفكص أصلف صووإلش روصج دصأي ص دص  صوف جرص ي سصي وص  ص ي 
صم صوفعجبصك صي فعجبصهذوصومعصق   .(4) وفشر عةصي صفهصأم ص"صي تهصييع دصذفكصوف س

ص.صوفموي ةصت   هصغ ي هصك وصوفع م صوف  ق قصأه صم صوهوصوألفوس 
 صذهتووكصوو هوو مص,وفموووي ةصف سوو دوصوف سوو  مصوإلتموو وصكوو صتموو وي إلصوألفوسوو :وأموو صقووو ص  ف وو  :ص

صوم و  ي قو صوفشو مصوفوذهي صمعقيو  ص   وه:,ص....لف هصووفعالئقصوفعووئقصفك روصم  صفمصي م صوفسق م
صيو صأوغ  صمهم صوشط   همصوفقومصوجدوت   صقيو ص   صفت صي إلكرو ص كو صم صأشيهصوألقوو صهذ 
صوفمك تووةصموو صتفوسووت صيوو صفهوومصموو ص ووأ  رص  وو ص قوفووو صموو صكوو صي سوو  مصفتوو صو ووور طصووف رويووة,صوفيوَعوود

 ص(5) .د ت ةووفصوفع م ة

                                                 

 (.1/22)صوفف  وىصمجموتص(1)

صأوصف قوو ئقصورمووو صأسوورورصأتهوو ص  وو صيهمهوو صموو ص:سوو م  صج ص سوو صيوو صمشووهورص ي وودوصم ققووهصوفشوو م:صأيوووصقوو  ص(2)
 (2/125)صوتظر:صوفموويق  .صمقدمةص فس ر صي صوألفوس صلف هص ش رصم صم  صم ص  م ,صوأص  م ةصأ دوا

 .(2/125)وفس يقصصوفمرجعص(3)

ووتظرصي ص فم  ص القةصوفموي ةصيع مصوف رووصووسو خدوم  هصص(.11/321)صوفيخ ريصم   صشر صوفي ريصي  (ص4)
قصيوو صسووع دصوفق طوو ت ,صرسوو فةصم جسوو  رص,صطوو رصأسوورورصوف وورووصو سوو بصوفجموو ص وورضصوتقوود توودهمصووفووردص  وو هم:ص

(.صوقدصي  صوفي  اصي هصأ ص  مصوف رووصأخذ صوفموي ةصم صوفرويضةصوخموم  :صوفي طت ة,صووفذ  ص233-132)ص
أخوذو صمو صوف هووود,صكمو ص  وداص وو صور يو طص  وومصوف ورووصي فسو ر,صو القووةصوفمووي ةصي فسو ر,صووتظوورصيو صوسوو د" ص

 (صوم صيعده .88 صوفي طت ةص)صوفي طت ةصي أل دودصووألرق م:صيض ئ

 (.2/225)وف فس رصووفمفسرو ص(ص2)
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يأقوو صوفم موويةصوأقووو صغ ورهمص جوبصأ ص عورضص  و صم و و صوفشورت,صو  و همصأ ص   كموووصص
"صي  روجعووووصل موو تهمصيهوو ,صقوو  ص عوو ف : ِمنْووَْن َححَّووس لفوو صوفشوور عةصوفم مد ووة,صوو  ْك ووَك ََل ْي ]َفووََل َوَربِّ

ََ فِيََم َشَجَر َبيكنَْم ك ْث َّ ََل ََيِْدوا ِِف َأنكفْ  ْلْ وهِيًَم[ }النسواء:َْيَكِّ ْلْا َتسك َّا َلَضيكَ  َوْيَسهِّ ,ص{61ِسِم ك َحَرًجا ِِم
أيضو صهوذ صوألموة,صوموعصص و جبص   صوفمس مصأ ص  ق دصي فشرتصي صأقووفهصوأيع فه,صووفمو  ية

ذفووكصفوومص شووط ووصوفوومص   وو ووصيوو ص يوو رو همصوفوومص قوفووووصهووذوصطووورصموو صورو صوفعقوو ,صوفوومص ووردص وو ص
يعود,صكمو ص وذكرصوألفوسو صوفوذيصفومص وفودصصأوصي فمهوديصصي و  أيض همصأتهصوج معصي ألت

ووو ,صيوووالص سوو  مصيووو صهووذ صوفشووور عةصل"صف ك ووو بصووفسووتة,صأمووو صغ رهمووو صص(1) صموو صوفم مووووية وو صوفكومَّ
صي ؤخذصمتهصو رد.ص

ص
 مع التمثيل قواعد وضوابط في التعامل مع التفسير اإلشاري :المبحث الثالث

 

ص,صوأتوو ه,صوأدف ه....وفم,صوي صهذوصوفمي اص  خص  صوف فس رصوفموي   داصوفي  اصص
صلف صأقوو صوفع م  صي صذفك,صمعصوف م   صقوو دصووفضوويطصي صوف ع م صوف صوف فس ر,صمس تدو  معصهذو

ص   :كم صصوفموي ةصف  وض  ,صيتم ذ صم ص ف س رصفذفك
 :قسم  صلف صورد صقيوفهصي سبصوفموي صوف فس رص قس مص مكتت  .1

 ومته::صمط ق  صص قي ص"صم ص:األول القسم 

 وقدص قدمصوف د اص ته.صمريوضصي طت ص فس رصوهو,صوفف سف صوفتظريصوف فس ر - أ

صوفممو وصرسومصمو ص ج يوةصلشو رو صمو صوفمووي ةص أخوذ صمو صوهوو,صوإلشو ريصوف ريو صوف فس ر - ب
صأسورورصلفو ص رم صوف رووصهذ صأ صلد   صأو,صوفمقطعةصوف رووصم صأو,صوأل روص رك  صأو

شوو رو صلفوو صمكت ووةصومعوو  صغ ي ووة ص سوو خر ص وو صطر ووقصمسوو قي ة ووووداص,صأوصأ صي هوو صرمووو صوو 
ص"وص,صود و ص  و صوفقورج صوفموي ةصهذ   ي ط صم صصك هصيهذو,صأوص س بصوفجم ص  مصوف روو

,صيوو صصوألمووةصسوو وص عريووهصفوومصيوود  ص فسوو رصوهوووص,   ووهص وود صدف وو صأيصوفشوورتصموو صفووهص وجوود
.ص ظو مصيخطيهو .صوهللصيك و بص  ع وقصسو ئ موفصوهذ  دخ صيعضه صي صجم ةصوفس رصكم ص قدم,ص

 (2) .و"    طصأ مصوفمس مصي ه ص    طصأ صي جب
 

                                                 

 (.12/322)صوفم  ت صووفسيعصوفعظ مصوفقرج ص فس رصي صوفمع ت صرو ص(1)

(صوم صيعده ,صوف فس رصووفمفسورو ص4/232وتظرصي صوفردص   صهذوصوفتوتصم صوف فس رصوي  صوت رويه:صوفموويق  ص)ص(2)
صص.(133صص)صش مصج صم ف ,صوف فس رصأمو ص يصمقدمةص(صوم صيعده ,صشر 2/282)
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صوألم  ة  صوف ري صوإلش ريصوف فس رص   صوم  ص فس ر صي  صج   صم  ص: صي   فس رصوف س ري
صمجدصووفم م.صوج َّصص  َّصصوهللصست  صووفس  .صوج َّصص  َّصصوهللصي ه  صوفي  :ص",صق  صوف س ريوفيسم ة

صمتهصووفالمصوألفوصوي  صك ه ,صوألسم  صى وصصوفذيصوأل ظمصو"سمصهو:صووهلل.صوج  صص   صصوهلل
صلف ص ق قةصم صو ق قةصسر,صلف صسرصم صوسرصغ ب,صلف صغ بصم صغ بصمكت ص رو
ص(1)."وإل م  صضروروصقووم  صصوف ال صم صواخذصوألدت س,صم صوفط هرصل"َّصصيهمهص ت  ص".ص ق قة

ص{ 8[ }األعراف:املص]قوفهص ع ف :صص تدوف فس رصف س م ,صوم  هصأ ض  صم صج  صي ص ق ئقص
صأووئ صي صوفس صوأل روصي صوفقرج صو  مصش  صك ص  مصوفقرج صي  قوفه:صوف ال ص تق ص  
صوفتقطة,صي صوألفوصو  مصوألفو,صي صوألفوص"مصو  مصوألفو,ص"مصي صوف رووصو  مصصوفسور,
صي صوفي رصص(2).وفهوصغ بصي ص...وألم  ةصوفمعريةصي صوفتقطةصو  م صج   صم  صأ ض   وم  ه
صوفمد د ص:وإلش روصأه ص قو صق  صوي ص ج ية:ص, {8[ }البقرة:اَل] تدص فس رصقوفهص ع ف :ص,
,صسر كصأيرد:صأفو:صجالفهصج صوف ق قو ص صف   :صووفالمصوف روو,صس ئرص  صوألفوصوتفرودصلف  

صووفقربصوألتسصيمف  صأ  تكص,صومف  كصرسومكصيم وصمع صأقم:صووفم مص,صفعي د  صجوور ك
:صوإلش روصي بصم صيعضهمصق  ":ص فس ر ,صق  صي صم  هصأ ض  صم صج  ص تدصوألفوس وصص(3).مت 

صوفجت بصيكسرصيأسم ئهصووف ع قص ع ف صوهللصلف صف  وم ص ع  م صوفيسم ةصي صوفي  صكسر 
صفذ وصأتووتصم صيتوتصل"صوفمعريةصأتووتصم صتوتصلف ص  وم صيالصود ةيعوفصوذ صووفخضوت
ص.وك بصوف ف س رصوإلش ر ةصم  ئةصيهذوصوفتوتصم صوف فس رص(4)ص"....ووفكسر

 :وأوردصهت صي ئدوصج   ة,صذكره صوففخرصوفرو يصي ص فس ر ص و صهذ صوف فس رو ,ص قو  
ص هصوف  صوفمع ت ص   صوفقرج صأفف ظص ت   صوفمك وص   ص جبصأتهصلف صوفم ك م  صأك رصذهب"

صي ط صيهذوصوفطر قصيهذوص"صأوخرصمع  ص   ص م ه صيأم ص,فعري ةوصوف  ةصي سبصفه صموضو ة
ص   صوف رووص  م و ص  روصأتهمصم  ص,وفي ط صأه ص ذكره صوف  صوفوجو ص م صوذفكص,قطع  ص

صوفي بصي صك  روصطرقصوف موي ةص,جخرصش  ص   ص روصك ص  م و صو  روصوفجم ص س ب
َآًنا ص: ع ف صقوفهصيأسره صفوجو وص  كصيس دص   ص دف صووفذيصوفمك شفةص  مصو سموته  ] ْلرك

تم , {9}يوسف: َعَربِيًّا[ صيوضعصفمخمومةوصوفمع ت صهذ ص   صدو" صصفكوتهص ري   صصسم  صوو 
ص  كص   صل"صم   صفمصوألفف ظصهذ صد"فةصأ ص   ص د صوذفكص,وي مطال   همصوفعرب

                                                 

 (.1/22)صوف س ريص فس رص(1)

 (.2/215)وتظر:ص ق ئقصوف فس رص(2)

ص(.1/48(,ص ق ئقصوف فس رص)1/21,22وتظر:صوفي رصوفمد دص)ص(3)
ووتظووورصأم  وووةصأخووورىص  ووو صهوووذوصوفتووووتصمووو صص(.1/21)وفم ووو ت صووفسووويعصوفعظووو مصوفقووورج ص فسووو رصيووو صوفمعووو ت صرو (ص4)

ص(.18/232(,ص)2/52(,ص)3/51وفممدرصوفس يقص)وف فس ر:ص
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(1).ي ط "صيهوصسوو صم صوأ صوفمخمومة,صوفمع ت 
ص و ص ظ مةصي ئدوصوفك مةصهذ صي وصص:ق   

 .وفمسأفةهذ صص و 
 

 وإلش ريصوف فس رصوهو,صيشروطص قي صم : الثاني القسم. 

 

"أ صهذوصهوصمعت صوا ةصأوص فس ره ,صص قد عصأ"أو صشرطصفقيو صوف فس رصوإلش ري:صهوص .2 كو  صصوو 
تم ص.,صوفذفكوفي طت ةص   صطر قةص  ر ف صف معت   :وجه  صم  قي صوف فس رصوإلش ريصصوو 

  وا ةصم صو"س تي طصي بصم ص:وألو. 

  ف  قصوفتظ رصي فتظ ر.صي ا ةصوف م   صي بصم ص قي :صوف  ت  أوصوفق  سص   ه صوو 

 

ف وو قص,ووفق و سصو"  يو رصيوو بصمو صهو صوإلشوو رو صي  وك"ص  م وة:صويوو وإلمو مصصقو  ص صفوو سصمو صوو 
صودرجو  صوأل مو  صويضو ئ صووف ره وبصوف رغ وبصي ص س عم صهذوصفك ,صي فمتموصصيمتموص

صوو  ص,مقيوفووةص سووتةصك توو صوفموو   صوفق وو سصجووتسصموو "صو  ي ر ووةصوإلشوو رو"صك توو صيوو  ص,جوو  وفرص
صف كوالمصو وأو الصمووضوعهص و صف كوالمص  ر ف صك  صوو  ص, كمهصفه صك  صوفضع وصك فق  سصك ت 

صذفووكص جعوو ص"أ :صأ ضوو  صصوقوو  ص(2)."ووفي طت ووةصوفقرومطووةصكووالمصجووتسصموو صك توو ص أو  ووهصغ وورص  و 
ص سووم هصي فووذيصوفق وو س,صتوووتصموو صيهووذوصوف فووظ,صد"فووةصيوو بصموو ص"صفق وو س,ووصو"  يوو رصيوو بصموو 

صوفق و سصك تقس مصوي ط صم   صلف ص تقسمصوهذوصلش رو,صوفموي ةص سم هصوفذيصهوصق  س صوففقه  
ْرونَ ]:ص ع ف صوهللصقو صسمعصم يص.ذفكصلف  ْه إَِلَّ امْلَطمَّ صوف وو صلتوه:صوقو  { , 72[ }الواقعرة:ََل َيَلسُّ

ص مسوهص"صوفقورج ص ورووصي وهصك وبصوفوذيصوفم فووظصوف وو صأ صكمو :صيق  صوفمم و,صأوصوفم فوظ
صهووذوصكوو  صوفم قوو  ,صق وووبصوهوو صوفطوو هرو,صوفق وووبصل"ص ووذوقه ص"صوفقوورج صيمعوو ت صطوو هر,صيوود صل"

َذلِوَك ]:ص عو ف صقو   .وفسو وصم صط ئفةص  صهذوص روىصوفهذوصم    ؛صوو  ي روصم    صمعت 

َب  ْلحَِّقنيَ الكَِحاْ  ََل َريك ًدى لِهك ِْ    (3)."{9[ }البقرة:فِيِه 

 

                                                 

 (.22/23)وفرو يصصوففخر,صوف  بصمف    (ص1)

 (.8/322)صوفف  وىصمجموتص(2)

 (.13/242)صوفس يقصوفممدرص(3)



 

 61 

ص كووو ص  وو ,صوإلشوو ريصوف فسوو رصيوو ص  ققهوو ص جووبأخوورىصصشووروطص وودوصوفع موو  صيعووضصذكوور .3
ص ال وووةص  ووو ص ووودورصوفتووو سصو فسووو ر:ص"وفقووو مصويووو صقووو  ص,يمووو ال ص.صيووو فقيو ص  سووومصمووو     صصوسووو تي ط  ص
صوفوذيصوهوو:صوفمعت ص   صس رو فصوفم أخرو ,صلف هص ت وصوفذيصوهوصوف فظ,ص   ص فس ر:صأمو 
ص"صوهوذوصوغ ورهم,صوفموي ةصم صك  رصلف هص ت وصوفذيصوهو:صوإلش روص   صو فس رصوفس و,ص ذكر 
ص:شروطصيأريعةصيهصيأس

 .وا ةصمعت ص ت قضصأ"َّص -صأ

 .تفسهصي صم     صمعت  ص كو صوأ  -صب

ص.يهصلشع رصوف فظصي ص كو صوأ  -ص 
صكوو  صوألريعووةصوألمووورصهووذ صوج معوو صيوو ذوصو ووال م,صور يوو طصوا ووةصمعتوو صويوو  صي تووهص كووو صوأ  -صا

(1). ست  صوس تي ط  
 

صوسو تيطهصيم ,صوفمذكوروصوفشروطصي هص  وويرصوفذيصوفم   صو"س تي طصفهذوصتم  صأ صو مكتت ص
صأوصك ووبصي وهصي  و ص ودخ ص"صوفمالئكوةصل ص:وفمو   صوف وود اصمو ,صوف  وفو صوقي وهص  م وةصويو صوإلمو م
صوموووورصوفشووويه  صكوووالبصمووو صم وووئصقووودصيق وووبص  ووو طص"صي فمالئكوووةص:قووو  ص  ووواص(2).موووورو

صوفك ووبصوجعوو ,صوفي طتووةصووأل موو  صف عق ئوودصك في وو صووفق ووب,صف ق ووبصلشوو روصوفي وو صيجعوو  .وفشووهوو 
صوفشووهووصأموو ص,يموو  يه ص  هوواص وو و ص"صوفشوويهةصوهكووذوص  هووا,ص وو و ص"صوفك ووبصأل ,صف شوويه  صلشوو رو
صيو صصمو   صووفمعتو ص.وفشوهوو صجوتسص موصووفمورو,صلف ه صلش روصوفموروصوجع ص,و  و ص عرض
صيوو صوسوو  كمصلذوصموورضصووفشووهوو صي فشوويه  .صيووذكر صوألدفووةصجوو   صموو   صوفمعتوو صهووذو" تفسووه
صوهووو".وفر مووةصمالئكووةص تووهصووي عوود صموو  يه صووسوو  وذ صوفشوو  ط  ص فوو صوفق ووبصدخوو صأوصوفعيوود
ص(3).يهصلشع رصوف فظصوي ,صف  د اصوفظ هرصوفمعت ص ت قضص"صمعت 
ص
ص   ص تيهصأ ص جبصوا ةصلش رو صي صي فم ك م,صوإلش ريصوف فس رصي صوإلفي سصم صو"    ط .4

,صوألموورصهوذ صيو  ص م و ص"صممو صوفتو سصموة  صيهو ص  وداص"صي وذفك,صفهو ص فسو رو صصف سصكالمهصأ 
صيكووالمصوفي طت ووةصكووالمصي ووهصوفتوو سص  وو صوشوو يهصوقوودصي إلشوو رو,ص سووموتهصموو ":صوفمتوو رصموو  بصقوو  

                                                 

 (.1/45)صوفجو  ةصوفق مصوي ,صوفقرج صأقس مصي صوف ي   ص(1)

 م صهذ صوفرس فة.ص32صص خر جهص قدمص(2)

(,صمجمووووووووتص1/45,صل  ووووووو  ص  وووووووومصوفووووووود  ص)(133ص)صوفشووووووو مصج ص ف مووووووو,صوف فسووووووو رصمقدموووووووةصشووووووور :صوتظووووووورص(3)
 (.13/242وفف  وى)
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فووةصف قوورج ,صوف ر يووةصوف ف سوو رصهووذ صم وو ص ل:صوفووذهي صوفشوو مصوقوو   (1)".وفموووي ة صفوومصفموو صقوودمصم َّ
صيو صي وقعووهمصوفتو سص  و ص وذ عوه صوفومصأتفسوهم,ص تودصيهو صو  فظووصوف  همصوفقوم,صمق مدص عرو
صوموتهمصكالمه,صم صوهللصمرودصهوصذفكصأ صو ع قدصظ هره ص   ص أخذه صم  صمتهمصووخ الو,ص  رو
صألرو وتو صلذ صذفوك,صيع وووصف و همصويه و  ,صوهللص  و ص قوو  صأتهو صو ورىصق,وإلطوالص  و ص كذيه صم  
صيو صووإلف و دصيو فكفرصفهومصوفويعضصوقوذوصيو هم,صوفت سصكالمصم صأتفسهمصوأرو ووصوف  رو,صهذ صم 

صوتشوو رصوفشووي كصهووذ صيوو صوفوقوووتصت ووذرهمص:فهوومصقوو ئال صصوفمسوو م  صوف رقوو ت ص تموو وصص(2)!!وهللصج وو  
صومووج ودصأذووقصك هو صألتهو ص؛وفم  و ةصوإلش ر ةصوف ف س رص  كصأم   صم صهمأ د ص تفضووصأ ص   هم
(3).وفضيطص دودص  صخ رجة

 

صيكووالمصكالموهص شو يهص"ص  وو صوا وةصيو ط صوإلشوو روص سوم ةص ودمصذفووكصمو صأ :صوفي  واصو ورىص
أوص  وو صوفموووي ةصمموو ص قسوومصوفوود  صلفوو صظوو هرصويوو ط ,صوجع ووووص  وومصوفيوو ط ص  مهوومصصوفي طت ووة
وفكشوووو...لفمصوقووودص قوووودمص  وووومصوفخ موووة,صوجع وووووصطر قووووهصصيجع وووو هم,صوريعوووووصموووو صقووودر صوأيكووو رص

صل"صهووصمو صي فظو هرصوف فسو رصأ صوإلشو رو صفهوذ صوفمسو معص ظو ص"ص  و وأ ضو  صصصوف د اص ته,
يوو صصوا ووةصيوو ط وصصص.وأتفووعصأهوومصوهوو ص-وف ووب–صوفيوو ط صيهوو صوف طوو ئوصهووذ صأموو ,ص-قشوورو–صظوو هر

ص.-ووهللصأ  م-,صومروده صيهمه صهووف ق قةص

تم ص سم صوإلش روصي صوا ة,صأوصو"س تي طصم صوا ة,صوي هللصوف وي ق.صص  وو 

صوا وةصيو صي جع وو ,صوإلشو ر ةصوف ف سو رصمو صكي ورو صص  و و صش   صصوفموي ةصوأليك رص ال ظصأ  .5
 عورضص  و صوفك و بصووفسوتةصيمو صوويقهمو صمتهو صقويو ,صصوفمعو ت صهوذ ي,صوأ ووفهمصأيك رهمصل"صلش رو

َحِقَيووواِن[:ص تووودصقوووو ص عووو ف ,صيمووو ال صمووو صخ ففهمووو صمتهووو صردص  ووو صمووو  يه,صوص ِن َيهك وووَريك  ]َموووَرَج الَبمك

محن: صوي ورصوفشور عة,ص  ومصي ورصلفو ص وشو رصي قو :لش روصوا ة,صصي ص ج يةصي وص:ص  ك م{82}الرَّ

َا َبرْرَز َل َ  َيْبَيَيرا َ ] وفك م صوإلتس  صي ص   ق   صوف ق قة,ص  م  ,وفعقو صوهوو  ,{22ْحن:[}الورَّ َبْيرنَهَم

                                                 

 (.1/12)صوفمت رص فس ر(ص1)

 ص(.2/225)ووفمفسرو صصوف فس رص:وتظرص(2)

 (.2/24)وفعري  صصمت ه :صوتظرص(3)
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صوفظووووهر,صم  هوو صي فشوور عةصم  هوو ,ص وجوو و صأ صووف ق قووةصم  هوو ,ص عوودوصأ صوفشوور عة صص  جوو صي تووه
 ص(1).ي تهم صير خصووفعق صوفيووط ,صم  ه صووف ق قة

:صوألتدفسو صقو  صأيووص  و  يهذوصوفكالمص"ي ص ج يةصم   صيممط    صوفموي ةصوأيكو رهم,صص
تمو ص,وف و يع  صكوالمصمو صو"صوفمو  يةصكوالمصمو ص"صي تهم صووف م   صةووفشر عصوف ق قةصوف س " صوو 

صجهو صهووقو ئال :صوصصويو صوفجوو يص  و صذفوكصوقودص  وق (2)".ووموطال   همصوفمووي ةصأففو ظصمو صذفك

ل صش  ص-وس أ  صوف د اص  صهذ صوفمسأفةصصي ف فم  ص (3)... ق ئقصك ه صوفشر عةصأل م صق ئ هص
(4).-وهللص ع ف 

 

ضِ  ِِف  َوَألكَقووس]ص: عوو ف صقوفووهص توودأ ضوو  صو  َوواًرا بِْكوو ك  ََتِيووَد  َأنك  َرَواِسَ  األَرك ْكوو ك  َوْسووْبًَل  َوَأَنك  َلَعهَّ

َحْدونَ  صأو و دوصي هو صوجعو صوألرضصيسوطصوفوذيصهوو:صيعضوهمصقو  "ص:وفسو م ص قو ص{ 82:النحل} [ََتك

صي  ص قمدهمصوألرضصي صضربصيم صوف   اصويهمصوفم جأ,صي ف همص ي د ,صم صوس دوصأوف  ئه,صم 
صويو صوفجيو  ,:صوفظو هرصيو :ص ج يوةصيو وص قوو وص (5)."وخسورصخو بصف  رهمصسع هصك  صوم صوتج ,
صص(6).وق م همصقر يهمص  ص  مِروصويهمص ق هم,صيهمصأو  د,صهمصوفذ  صوأليدو ,:صوف ق قة

,صوقوودصقسووموهمصلفوو صطيقوو  صووفموو ف   صيعووضصوفموووي ةصيوو صوألوف وو  وهووذوصك ووهصموو صغ وووصص

صوهذوصك هصي ط ,صو"صدف  ص   ه.ص(7).متهمصوأليدو ,صوجع ووصفهمص مري  صي صوفكو صوذكروو

                                                 

 (.ص2/432)ص ج يةصي صأ مد,صوفمد دصوفي ر(ص1)

 (.4/85)وفم  طصصوفي رص(2)

 .(222صص)صلي  سص  ي سص(3)

 م صهذ صوفرس فة.ص22وتظرصصص(4)

 (.ص1/328)صوفس م صوفر م ص يدصأيو,صوف فس رص ق ئقص(2)

 (.2/223)صوفي رصوفمد دوتظر:صص(8)

وقوودصقسوومصيعووضصوفموووي ةصوألوف وو  صلفوو صطيقوو  ,صيووذكرووصمووتهم:صوف وووا,صوأقطوو بصووأليوودو ...وفم,صو  مووووصأتهوومصص(2)
دووصأ  د اصوأليدو صي ص ف س رهم,صوهو صأ  د واصموضوو ةص"ص  مريو صي صوفكو ,صو أ رصيهمصيعضصوفمفسر  صيأورص

ص كوتوووصفمصل :صأ مدصوق    م ,صو   صففظصوأليدو صف سصوفمقمودصيهصم ص ت  صوفم موية,صيم ال :صق  صوإلم مصأ مد:
صوفمقموودصوكو  .صوأليودو صمو صيأتوهصووألئموةصوف فو ظمو صصوو ودصغ رصوموصوكذو.صهمصم صأدريصيالصوف د اصأم  ب

صور وةص فع مو  ي.صطر قهمص   صوألمةصو  م و صستتهم,صي ص خ فوتهمصوور  وهم,صفهمصوخ ف  وصصوألتي   ص  صأيدو  صصأتهمصمته
ص=ووأليوودو صووفقطووبصوف ووواصيوو ي وسووعصوأ وور ص  وو صك ووبصوف فسوو ر:صي وووىصصوتظوورصيوو صدروسووةصهووذوصوفموضوووتص,وألتي وو  
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صك ه صووألو  دصووفتجي  صووفتقي  صووألغوواصووألقط بصوأليدو صأ  د ا"صق  صوإلم مصوي صوفق م:صص
صك موو صوفيوود" صيوو همصيوو  صوفشو مصأهوو ص سوويووص")ص: وود اصي هوو صمو صوأقوورب,صصوهللصرسووو ص  وو صي ط وة

(2)."متقطعصي تهصأ ض ص م صو"ص(1)أ مدصذكر ص(جخرصرجالصمك تهصوهللصأيد صمتهمصج رصصم  
 

 توووودصقوفووووهص ع موووودص  وووو صوإلسووووروئ     ,صيموووو ال ,صصوفمسوووو تيطةصيعووووضصوإلشوووو رو تال ووووظصأ ص .8
ِمنك َلاَل َبََل ] ع ف : ْك ك ْت َتس َلاَل َأَوََل ْك ي امَل

يِ يْ  َر ِّ َأِرِِن َكيكَف َْتك
ِِ َرا بِوي َلواَل  َوإِذك َلاَل إِبك َوَلكِنك لَِيطكَلئِنَّ َلهك

نَّ إَِليكَك  ِْ ِ َفِْصك َبَعً  ِمَن الطَّْيك صمو صوا وةصظو هر" يو ص فسو ر :قو  صوف ع يو ص, { 928[ }البقرة:َفْخذك َأرك

ص و سوإلصيسوك  صتفسوهصي صأش   صأريعةصيذي صأومرصصليروه مص أ:صويطته صوف فس ر,صأه صذكر 
صووألجووو ,صوفعمووورصفطوووو صم ووو صي فتسووورصوف د ووود,صيسوووك  صألط ووو روصوألريعوووةصوفظووو هرصيووو صذيووو صكمووو 

 ص(3)."صوفشهووصووفد كصوف رص,صووف روبصويهج ه ,صوفدت  ص  تةصووفط ووس

ص  ووو صط ئووو ص"صكووو  صوو  صهووو ؟صمووو :صوألريعوووةصهوووذ صيووو صوفمفسووورو صوخ  ووووصك  ووور:يووو صوقووو  صص

صص(4) .وفقرج ص   هصفتصصمهمصذفكصي صك  صفوصلذص ع  ته ,

قموصصوموضوو   ,صوهللصصمو أوصوف ود ا,ص"صص مو صوفقورج سو تيطص ر ةصلت مو صوإلشو وفمعو ت وصص

(5).أ  مصيم  ه ,صيضال ص   صأته صقدص ش م صي صأم  ةصأخرىص   صأمورصي ط ة
 

                                                                                                                                            

يعمووو صمقووودم  صصشووومسص   ووورصم مووودم ققوووه:ص(,صوقووودصقووو مص55-2/2ضوووم صجووو معصوفمسووو ئ صفوووي ص  م وووةص)صووألو ووو د=
 (.822-2/812)و"ت روي  صوفعقد ةص تدصوفموي ةصمظ هر(,ص22-2/2هذ صوفف وىص)و  ق ق  صتف سةص   ص

صضوووووووووووع وصلسووووووووووت د ص(,صوقووووووووووو  صم ققووووووووووهصوفشوووووووووو مصشوووووووووووع بصوألرتووووووووووؤوط:2/231(,ص)258مسووووووووووتدصأ موووووووووود,ص )ص(1)
صمووو صوو ووودٍصصغ ووورص ووو صرو ووو صوف ووو صوأليووودو صوأ  د ووواوصص,....صوهللصرسوووو ص ووو صي طووو صوفيووو بصو ووود اوص...."تقط  وووه
ضوعفهصوفشو مص.صوت هو ,صوصأ ضو  صوفمط وبصهوذوصم و صيو صو"سو د" وصصيهو ص  َتو  ِهضوصص"صضوع فةصكو هو صأسو ت دوه صوفم  ية,

(,صووفشووو مصوألفيووو ت صيووو صضوووع وصوفجووو معصوفمووو  رص1/223  ووو صوفمسوووتد:صمسوووتدصأ مووودص)أ مووودصشووو كرصيووو ص  ق قوووهص
 (.1/334(,ص)2288و   دو ه,ص )

 (.138)صصصووفضع وصوفم   صي صوفمت وصوفمت رص(2)

 (.ص2/222)صوفت س يوريصوف ع ي صلس  قصأيو,صوفقرج ص فس رص  صووفي   صوفكشوص(3)

 (.ص825ص/1)صوفعظ مصوفقرج ص فس روتظر:صص(4)

ص(.1/443)صوفمع ت صرو وتظرصم  " صفذفك:صم صذكر صوألفوس صي صقمةصه رو صوم رو :صص(2)
ص
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صفوجوووبص"صهقيوفووفصشووروطصهوو ,صوإلشوو ريصوف فسوو رصيوو صمرو   هوو ص جووبصوف وو صوفشووروطصهووذ  .2
  (1).وف ط ئوصقي  صم صوإلش ريصوف فس رصأل .صيهصوألخذ

 التفسير في اإلشاري التفسير أثرلمبحث الرابع: ا
 

ص   :صم ي تجم ه ص,صم ص دوصتوو ٍصصوف فس رصي صوإلش ريصوف فس رصأ رصفقد 
صي ه صفه صو جع صوإلش رو صهذ ص  يت ص ف س رص دوصظهر  -صأ صخ م   ذكرصصأ صييعدص,ركت 

,صوإلش رو:ص قو .صلفم...ووإل روبصووفقرو و صوفمع ت صذكرصذفكصي صيم صوا ةص فس رصوفمفسر
 وهذ صأسم  صيعضصهذ صوف ف س ر:,صوإلش رو صهذ صم صش ئ صي ه صو ذكر

 

 .(هو223:صوفم وي )صوف وس ريصوهللص يدصي صسه صم مدصأيو ,(2)وفعظ مصوفقرج ص فس ر .8

 .هو(412ص:وفس م ص)وفم وي صوفر م ص يدصأيو,ص(3)وف فس رص ق ئق .2

(5) .(هو422صوفم وي )صوف ع ي صقلس  صأيوص,(4)وفقرج ص فس رص  صووفي   صوفكشو .3
 

                                                 

 (.ص2/223)صووفمفسرو صس روتظر:صوف فص(1)

صوفك و ب,صهوذوص ؤفووصفومصصسوهال صصأ صو ظهورصوف جوم,صمو  رصمج ودصيو صمطيووتص فس رم صأقدمص ف س رصوفموي ة,صص(2)
تم  وتظورصوف عر ووصيهوذوصوف فسو رصصوفك و ب,صأو صيو صوفموذكورصوفي ودى,صأموجصيو صم مودصيكرصأيوصجمعه فهصصأقوو صه صوو 

 (.2/221(,صوف فس رصووفمفسرو ص)2/22)صفقرج وص  ومصي صوفعري  صمت ه ومتهجهصي :صص

صأ ووووصومموو صمع موور هصموو صشوود دوصمع رضوو  صوفك وو بصهووذوصفقوو ,صلشوو ريصموووي ص فسوو رصوف فسوو رص قوو ئقص فسوو ر(ص3)
صوف فو ظص وذكرو.صوفع ي وة"صوهللصتسوأ ,صوفي طت وةصو وأو ال صيممو ئبصي وهصيوأ  صوف فسو رص قو ئقص"أفو:صوفذهي صق  صيعد ,

 وو ر مصوإلسووالمص.صوقرطمووةص  ر وووصي تووهص مووتفه,صفوومصف  ووهصوف فسوو رص قوو ئقصسووم  صك وو بصوفووهص:أ ضوو  صصوقوو  (.188/ص3)
تم :ص...يقوفهصفذفكصمع الصوفمي د ةصوف ف س رصضم ص فس ر صوفس وط صو د صص(.22/332) صألتهصوفقسمصهذوصي صأورد هصوو 

ص  يو س.ص   هو صوردصهمتوصمووضوعص ودوصوفجوو يصويو ص ورضصوقود(.ص1/24)صف سو وط صوفمفسور  صطيق  .صم مودصغ ر
 (.2/224ووتظرصوف عر وصيهذوصوف فس رصومتهجه:صوف فس رصووفمفسرو ص)ص(.321ص)صلي  س

,صووفقمووصص....ووفمقوودم  صوفيسوو ئط,:صت ووووصو شوور  صأريعووةص  وو صي ووهصوفكووالمصخرجوو قوو  صيوو صمقدمووةص فسوو ر :ص"ص(4)
أك ووووور صمووووو صذكووووورصوإلسوووووروئ     صص(.صوهوووووذوصوف فسووووو رصمووووو صوف ف سووووو رصوف ووووو 1/22..."صوفكشووووووصووفي ووووو  ص)ووإلشووووو رو 

 (.ص1/183ووفموضو   صووفخروي  .صوتظرصوف عر وصيهذوصوف فس رصومتهجه:صوف فس رصووفمفسرو ص)

وووفت صصليووروه مصم موودصويوو صيوو صأ موودصلسوو  ق,صأيوووصوف وو يظ,ص:صوإلموو م يوو عَصوف  صص(2) ,صموو صوفع وومصأو  ووةصأ وودصكوو  ص.ي يورص س 
(.صووتظووورص1/212(,صوأل وووالمص)12/432وتظووور:صسووو رصأ وووالمصوفتووويال ص)ص.وألتي ووو  صوغ رهووو صقموووصصيووو "صصوفعوووروئس"ص

  رجم هصوفمطوفةصي صمقدمةصك  يهص"ق   صوفقرج "صفم ققه:صد.صت مرصي صم مدصي ص  م  صوفمت ع.ص
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صهووووووووووووووووو  صيووووووووووووووو صوفكووووووووووووووور مص يووووووووووووووود,ص(1)وفقشووووووووووووووو ريص فسووووووووووووووو رصأوصوإلشووووووووووووووو رو صطووووووووووووووو ئوف .4
 .(هو482:وفم وي )وفقش ري

ص وفسومت تصوفدوفوةصو وال ص,(3) (هوو824ص:وفم ووي )صدو وةصوفود  صتجوم,ص(2)وفتجم وةصوف أو ال  .2

(4).(هو838وفم وي )
 

 .(هو832ص:وفم وي )ي ص ري صو,ص(5)ي ص ري و فس رص .8

 .(هو888ص:وفم وي ) (7)وفش رو يصم مدصألي ,ص(6) جوفقرصص ق ئقصي صوفي   ص روئس .2

 

                                                 

,صوتظورصوف عر ووصيهوذوصوف فسو رصومتهجوه:ص  وومصوفقورج ص م   صهذوصوف فس رصيأتهص فس رصلش ريصك م صف قرج صوفكر مص(1)
ص(صوم صيعده .133د.تورصوفد  ص  رص)صصوفكر م,

صيرق  صصهت كصأ ص   ظص, وفسمت تصك يهصم صوي  صدو ة,صوفد  صتجمصك يهصم صي  صو ق ر صوف فس ر,صهذوصي ص قرأصووفذيص(2)
صي ف فسوو رص عقيووهص وومصوفظوو هر,صف  فسوو رصأ   توو  صصي ووهص  عوورضصوفوود  صتجوومصك يووهصوفووذيصوفج تووبصأ صذفووكصوف فسوو ر  ,صيوو  

صك يوهصوفوذيصوفج توبصأمو صوفمأخوذ,صسوه صوإلشو ريصوف فسو رصمو ص وذكر صومو صوكوذو,صكوذوصلفو صي وهصووإلش رو:صق ئال صصوإلش ري
صوفود  ,صتجومصك يوهصوفوذيصوفج توبصيو صوف و صوفسوهوفةصي وهصفو سصأتهصكم صوفظ هرو,صوفمع ت ص   صي هص عر صيالصوفسمت ت 

صي ف وأو ال صوفمعورووصوف فسو رصيهوذوصمووي ةص ةي سوفصقوو دص   صيت  صأته:صذفكصي صووفسرصم  ق,صمعقدص فس رصهوصي 
وتظورصوف عر ووصيهوذوصص.وف كم وةصهوذ صفوو"صغ ور صمو صوففهومصلفو صأقربصوهوص,وإلش ريصوف فس رصك بصأهمصم ص وع دصوفتجم ة

 (صوم صيعده .2/253وف فس رصومتهجه:صوف فس رصووفمفسرو ص)

:صج و ر صمو ص.يي ودودصو ووي صيخوور م,صوفدص.موي (صوفد  صتجم)صسدي,وألصوفرو ي,صش ه ورصي صم مدصي صوهللص يدص(3)
 (.8/122وتظرصمعجمصوفمؤفف  ص)ص.,صوغ ره وفم وكصو سروصوفمع د,صلف صوفميدأصم صوفعي دصمرم د

صشو يع صوفمووي ة,ص  مو  صمو صي  وا:صوفود  صركو صوفدوفوةص وال صوفسومت ت ,صم مودصيو صأ مدصي صم مدصي صأ مدص(4)
ص   وود:صق وو صممووتف  صفووه.صو كفوور صوفعريوو صويوو ص  وو ص  ووطصكوو  .صيي وودودصووي  ووه(ص ووفوودوم  صوفووريصيوو  )صيسوومت  صموفوود 
ويووو ص جووورصص,وف  متوووةصوفم ئوووةصأ  ووو  صيووو صوفك متوووةصوفووودررص(,1/323.صوتظووور:صوأل وووالم)وفيووورصك  ووورصوكووو  ص333ص  ووو 

 (.1/252)صوفعسقالت 

 م صهذ صوفرس فة.صص38صص قدمصوفكالمص   هصص(2)

,صوتظوووورصوف عر وووووصيهووووذوصوف فسوووو رصومتهجووووه:صوف فسوووو رصوفظوووو هرصف  فسوووو رص  عوووورضصوفوووومص,موووووي صلشوووو ريص فسوووو رص(8)
 (.2/222ووفمفسرو ص)

صأهو صمو صمووي ,:صوفيق و صم مودصأيووصوفود  ,صمودرصوفك  روت ,صوفش رو يصوففسويصوفتمرصأي صي صرو يه  هوصص(2)
 (.ص3/32.صوأل المص)ش رو 
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)وفم ووي ص(2)وفت سو يوريصم مودصيو صوف سو صوفود  صتظ م,ص(1)وففرق  صورغ ئبصوفقرج صغروئب .2
 (.هوص223يعد

 .هو(8112 ج يةص)وفم وي صصأل مدصي ,ص(3) وفمج دصوفقرج ص فس رصي صوفمد دصوفي ر .5

 هو(.8112ص:)وفم وي ص (5) ق صسم    ل,ص(4)وفي   صرو  .13

صوهللص يوووودصيوووو صم مووووود,ص(6) وفم وووو تصووفسوووويعصوفعظوووو مصوفقوووورج ص فسوووو رصيوووو صوفمعوووو ت صرو  .11
 هو(.8121ص:)وفم وي صوألفوس صوف س ت 

صي ف فس رص -صب ص عت  صفم صووف   صوألخرى, صوف فس ر صك ب صي  صوفموي ة صوإلش رو  صيعض ظهر 
ص صوإلم م صذكر  صم  صذفك صم  صووإلش ري, صي  صك  ر صي  ص ع ف : صقوفه ]َوَلالَِ  الَيْمْْد  فس ر

َّنك َخهَ  ْح ك َبََش  ِِم ْبْك ك بِْذْنْبِْك ك َبلك َأنك نَاْء اهللِ َوَأِحبَّاْؤْه ْللك َفهَِ  ْيَعذِّ ْن َأبك [ }املائد :َوالنََّصاَرى َنمك ,ص{52َِ

ص"ق   صكمكفرصص   صجهتمصت رصفكمص أ دَّصصي مصوأ ي ؤ صأيت ؤ ص د و صكم صكت مصفوصأي:
صأ صوفقرج صي ص جدصأ  :صصوففقه  صفيعضصوفموي ةصش وخصيعضصق  صوقدص؟صووي روئكمصوكذيكم

                                                 

ص:قو  ص قوو  ومصص,وا و  صأوصوا وةصمعتو صظو هرص   وصوفكوالمص ووي صهأتوخ مرصي هص فس رصوفرو ي,صوطر ق هصي ه:صص(1)
,صوموو صمم وو و صهووذوصوفعتوووو صهووذوص  وو صوا وو  صأوصوا ووةصف  ووكصوإلشوو ريصوفمعتوو ص سوووقص وومصوف أو وو صأوصوإلشوو روصأهوو 

(,ص2/22)صوفقورج ص  وومصيو صوفعريو  صمت هو وف فس رص ت   هصيوقووصوا   .صوتظورصوف عر ووصيهوذوصوف فسو رصومتهجوه:صص
 ي صوف فس ر,صد.صم جدص ك صوفجالد,صرس فةصم جس  ر.ص(,صوفت س يوريصومتهجه1/222رو ص)وف فس رصووفمفس

صي ف كموةصوشو    صفوهصمفسور,:صوأل ور صفوهصو قو  صوفود  ,صتظو مصوفت سو يوري,صوفقمو صوف سو  صي صم مدصي صوف س ص(2)
 (,2/218وتظر:صوأل المص)ص.ت س يورصي صوسكتهصومتشأ ل رو ,صصم صأم ه.صووفر  ض   

مت قشو هصو عورضصوفي  واصف,صوطر ق وهصم و صطر قوةصوفت سو يوري,ص  ف صوف فس رصي فظو هرص فس رصموي صلش ريص"ص(3)
 مووضعصم صهذ صوفرس فة. دوصي ص

م موودصيوو ص يوودصوفوور م صووتظوور:صوفمفسوورو صيوو  صوف أو وو صووإل يوو  صيوو صج وو  صوفمووف  ,صص,موووي صلشوو ري فسوو رصص(4)
 (.1242)صصوفم رووي

صسووك .صمسوو عربص ركوو ص.مفسوورصم موووو:صوففوودو صأيوووصوفموووف صوفخ ووو  ,صوف تفوو صطف ممووصيوو ص قوو صلسووم    ص(2)
صلفو صو و د.صوأوذيص,"طو غص كفوور"صلفو صيتفو (صوفخ و  وة)صوفطر قةصأ ي تصم صوك  ص,"يروسة"صلف صووت ق صوفقسطتط ت ة,

 (.1/313وتظر:صوأل المص)ص.و رك ةص ري ةصك بصفه.صي ه صيم  ص"يروسة"

(,صوفقووو ص2/222موو صهووذ صوفرسوو فة,صوف فسوو رصووفمفسوورو ص)ص131ذوصوف فسوو ر,صوتظوورصصسوو أ  صوف وود اص وو صهووص(8)
 (.24وفمخ مرصوفمي  صي صمت هجصوفمفسر  ,صأيوص يدصوهللصم مدصوف مودصوفتجديص)ص
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ْبْك ك صوا ةصهذ صوفموي ص   هصي الص   هص ردصي مص؟ص ي يهص عذبص"صوف ي ب ]ْللك َفهَِ  ْيَعذِّ

]  (1)".ص س صق فهصوفذيصوهذوصبِْذْنْبِْك ك
 
صي إلسرو -ص  ص  ع ق صي م  صوإلش ري صوف فس ر صأ ر صييعضصظهر صرده , صأو صقيوفه  صجهة ئ     صم 

وفمفسر  ص قي صيعضصوإلسروئ     صو جع ه صم صي بصوفرمو صووإلش رو ,صوجخرص س خر صمته ص
صوفمع ت صووإلش رو ,صوقدص قدمصوفكالمص   صذفك.

 
صي إل ج  ص -صا ص سم  صم  صيظهر صوفقرج , صل ج   صي  صوف ري  صوفموي  صوف فس ر صأ ر ظهر

صذكرص,(2)عدديوف صصوفي  اصوقد صيعضصأ  صوفم موية صأوق  صيعضص  موو وس تي طصومعرية
,صوذكرصمتهمصأي صوف س صوف روف صوفذيص  مصوأل دواصووفوق ئعصوفمس قي  ةصم صوفقرج صوفكر م

م ريه صم صوفقرج صوفكر م,صوردصوفع م  صصم صوفشمسصط وتصووق صوفدج  صخرو صوق صوس خرو 
وق صوفس  ةصم صأ دودصوفقرج صوفكر مص   ه,صوي صهذوصوفعمرصتجدصم ص   مصوس خرو صمعريةص

صخ  فةك صرش د صكم ص فدك ور: صوفم موية صي صذفكص   ص س بصوفجم صوه صطر قة صوو  مد ,
صص(3)تهم.ذكر صذفكص 

يأيك رص أ رووصصك  رصمم ص ك مووصي صهذوصوألمروغ ر صهذوصوفدك ورصصي صهذوصوفعمرصيتجدص
 (4).صأوصق دوهمصوفم موية

 

                                                 

 (.132/ص2)صوفعظ مصوفقرج ص فس رص(1)

موتهمصمو ص ريضوهصريضو  صوإل ج  صوفعدديصوخ  وصي ه:صيم صوفت سصم ص ي ف صي وه,صوموتهمصصمو ص قي وهصيشوروط,صوصص(2)
  م .صوتظر:صوإل ج  صوفعدديصي صوفقرج صوفكر مصدروسةصتقد ةص أم   ة,صد.صم ف صمووب,صي اصمقودمصف مشو ركةصيو ص
مووؤ مر:صل جوو  صوفقوورج صوفكوور م,صك  ووةصوفشوور عة,صج معووةصوف رقوو  صوأله  ووة,صوألرد ,صل جوو  صوفقوورج صوفكوور م,صد.صيضوو ص

 (صوم صيعده .342 ي سص)ص

دصي ص س يهصهذوص   ص س بصوفجم ,صيق مصيعدصق مةصوف رووصوفمقطعةصم صأووئ صوفسور,صوفهصأخطو  صوقدصو  م (3)
وََم ] :ي صوفعدصوو ي تصف هوىصي عدصم ص ش  صو  ركصم ص شو  .صوقودصقو  ص عو ف  ا ْلولك إِنَّ َِ َسوا واَن ْمرك واَعِ  َأيَّ وَأْلَْنَك َعوِن السَّ َيسك

يَما لِ  هِّ ْلَما ِعنكَد َرِبِّ ََل َْيَ َْ ِعهك ِْ حَِما إَِلَّ  لك وتجدصأ ض  :صوس تي طصيعوضصوفود"" صوفم ع قوةصي أل ودواصص. {827[ }األعراف:َْ
مصتيووو وصأمصموودوصرقم ووة"صفيسوو مصتهوو دصجوورور.صوتظوور:صوإل جوو  ص2322وفمسوو قي  ة,صوموو صذفووكصك وو بص" وو صلسووروئ  ص

أسرورصوف رووصو س بصوفجم صص(,12,صص2وفعدديصي صوفقرج صوفكر مصدروسةصتقد ةص أم   ة,صد.صم ف صمووبص)صص
 (صوم صيعده .234)صص رضصوتقد

 (صوم صيعده .234)صصأسرورصوف رووصو س بصوفجم ص رضصوتقدوتظر:صص(4)
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 الثاني لفصلا
صفكر الصوفي في التفسيرال أثر

ص
 :  وي هصصمي  صص

 
 أ وورصوففكوورصوفموووي صيوو ص فسوو رصيعووضص:صاألول المبحللث

 وا   
 
 :صروووف فس وفموي ةصي صصوأل  د ا المبحث الثاني
ص

ص
ص
ص
ص
ص
ص
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 المبحث األول

 في تفسير بعض اآليات ةالصوفي فكارأثر األ 
 

 :و ش م ص   ص ال ةصمط فبصص
 

 صوفموي ةوفخ صفمفهوموصاألول: بالمطل ص تد صف عي دو ,صطئ
 وأ ر صي صوف فس ر

 
  :صوأ ره صصوفمي د ةصوألذك رالمطلب الثاني صوفموي ة.  تد

 ي صوف فس ر
ص

 ص :المطلب الثالث صوأ ر ص فس رصصوأليك ر صي  فموي ة
ص صوفقرجت , صوفقمص ص)قمة صووفخضرموس 

 تموذج  (
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 لتفسيرة عند الصوفية, وأثره في االخاطئ للعباد لمفهوما :األول بالمطل
 الفرع األول: عرض لبعض المفاهيم الخاطئة التي ابتدعها الصوفية في العبادة:

 

وفعي دوصي صمفهومصأه صوفستةص قومص   ص دوصأمور,صك ف ب,صووف عظ م,صووفرجو  ,صووفخووو,صصص
ووف قوو  ,صوغ وورصذفووكصموو صوألمووورصوف وو صدفوو ص   هوو صوفتموووصصوفشوور  ة.صيموو ال ص جمووعصوفمووؤم صيوو ص

هموو ,صو"ص ظ موو  صموو صأمووو صوفعيوو دوص"ص سوو ق مصل"صيصخووووصووفرجوو  ,صوهموو صأمووال  ي د ووهصيوو  صوف
  ت صأ دهم ص  صواخر,صي خ وص ق بصوهللصخوي صدو صقتوط,صو رجووصر مةصوهللصرج  صدو صغرور,ص
وفووووذفكصجوووو   صوفتموووووصصوفشوووور  ةص  وووو صطر قووووةصوف رغ ووووبصووف ره ووووب,صي ف رغ ووووبص وووووراصوفرجوووو  ,ص

يكووِل ] :يقوفووهصووفرجوو  صوفخووووصأهوو صوهللصموود صوقوودووف ره وبص وووراصوفخوووو,ص َْ َلانِوو   َآَنوواَء الهَّ وو ِْ َأمك َموونك 

هِ  َ  َربِّ َ ْجْ َرْحك َذْر اآلَِخَرَ  َوَيرك مر:َساِجًدا َوَلائًَِم ََيك ْعَْن ] ,صوق  :{ 2[ }الزُّ َتَحَجاََف ْجنَّْْْبْ ك َعِن امَلَضاِجِع َيدك

َّا َرزَ  ًفا َوَطَلًعا َوِِم ْك ْ ك َخ ِْ ك ْينكِفْقْنَ َرَّبَّ نَا .{82[ }السجدة:لك
(1)   

يو صهوذوصوفيو بصي موورو صصوقدصوي دتصوفموي ةصي صوفعي دوصوم ص  ع قصيه صأش   صك  رو,صوأ وووص
م د ووةصومفوو ه مصم  وطووة.صيموو صذفووك:صأتهوومص مووورووصوفعيوو دوص يوو دوص ووبصيقووط,ص"صخووووصو"صرجوو  ص

"وف وهدصوفمط وق"صصوهووصوفوذيص هودصيو صوفودت  صصف وف  وصي ه ,صوجع ووصذفكصقمةصوف هد,صو سم هصأيوص  مد
لفو صص-  و صموف هصوف و ص  ود ت ص تهو -م صوف هدصيو صوفودت  ص,صي ف هدص تدصوفموي ةص طورص(2)وواخرو

صوف هدصي صوفدت  صوواخروصمع  .
   و صيو صوفمويوقفقدصيودأصوفمووي ةص عقودو صمق رتوةصيو  صوهللصوجت وه.صيهوذوصوفمووي صص

(3)
 قوو ص 

صيو صطمعو صأ يودكصأتو صأوص,يهو صيعذيت صت ركصم صخوي صأ يدكصأت ص ع مصكت صل صهموف د  ئه:صصي ص
صموروصيأي ت وهصوفكور مصوجهوكصلفو صوشووق صلف وكصمتو ص يو ص يدكأصأت ص ع مصكت صوو  ص,ي  رمت ه صجت ك
(4).شئ صم صي صوومتع

 

                                                 

,صوفسو ف ةصوفعق ودوصيو صوفط  و وةصشور (,ص22-1/24)صوفع  مو  صمو ف صي صم مد,صوفووسط ةصوفعق دوصشر صوتظر:ص(1)
 (صوم صيعده .2/223وي صأي صوفع صوف تف ص)

 (.4/212)صوفد  ص  ومصل    وتظر:صص(2)

.صومق موو  صأ وووو صفووه.صوفطر ووقصمشوو  مصأ وود هووو(:صموو صأهوو صي وودود,282)صوفع يوودصوف سوو صأيوووص,وفمويووقصيوو ص  وو ص(3)
 (.23/135(,ص  ر مصوإلسالمص)2/328وتظر:صمفةصوفمفووص)

نَوا (.صوتظرصلف صهذوصوفد   صوق رتهصيقوفوهص عو ف ص و ص يو دصوفور م :2/328مفةصوفمفووص)ص(4) ]َوالَّوِذيَن َيْقْْلوَْن َربَّ

ا َكاَن َنَراًما[  فك َعنَّا َعَذاَ  َجَمنََّ  إِنَّ َعَذاََّبَ ِ ,ص عروصضالفهصوخطأ ,صو كفو صأتوهصفومص ودتوصيوهصصرسوو ص{ص82 وففرق  :اِصك
ص.ص,صو"صأم  يهص-أ يدصوفخ قصفريهصوأ ريهمصيه-صوهللص
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صص وفخرقصصوفموي ةصي صوألخط  صووفيدت,صوو سعص ووف مورو صوفمي د ةصدخ يك رصوألويهذ 
 ئ صيش ئ ,صيظهر صيعضص ي رو صفيعضصوفم مويةصي ه صو"س ه و صي فت رصو ذويه ,صو دمصوفخووصش

صص ر دصي ص ي د هص ووي  صأوص خ وص ق ي  .صم ك صصي ه ص   قرو صدرجةصلف صوم ووص    مته ,
صص صوفجو يصص قديم ال  صوي  ص  ي سصلي  سص   صوإلم م صي  صيمال  ص"  ي سصلي  س" ي صك  يه
ص صي ه:صى,ووفد  وصصوفشط ص يوفموي ة صوطو صوفتفسصوو  ق رصوفخووص وراص معوفصأ صو  م"صق  
ذوصوفمم  صذكرصص". تهمصيع دوصووفد  وىص   همصغ في صوفخووصرأ  صوفس وص  م  صو  ير صوو   م
شف قهمصم صوفت ر,ص مصق  :ص"صتم ذ صفخووصوفس وص تم وو  صوفس دوصهؤ" ص  صهذوصم  صمدرصوو 
ََم ََيكَشس اهللَ ِمنك ِعَبادِِه ]ص:وج ص  صوهللصق  ص,ووفخش ةصوفخووص وراصيهصفع موصوقووصي هللص  مهمصفقوو إِنَّ

(1)".{ 92[}فاطر:الْعَهََمءْ 
 

 دمصوفخووصصو ي رو همصي صوفم مويةصشط   يعضصي صهذوصوففم صوي صوفجو يص مصذكرصص
صق موو صقوودص أصودد " قوفووه:ص(2) وو صأيوو ص   وودصوفيسووط م موو ال صيووذكرصصيعووذويه .صوو"سوو ه تةموو صوفتوو رص

صأ صأ  ومصلتو "ص:يقو  ص؟!   ودصأيو ص و صذوكصوفومص:رجو صيسوأفهص",جهوتمص   صخ م  صأتمبص   صوفق  مة
صأقوي صمو صوفكوالمصهوذو" .ص مص  قصوي صوفجو يص   وهصقو ئال :"ف خ قصر مةصيأكو ص خمدصرأ ت صلذوصجهتم
صوموفه صيو صيو ف صوجو ص و صي توهصوفتو رصمو صأمور صوجو ص  صوهللص ظمصم ص  ق رص  ضم صألتهصوألقوو 
َكافِِرينَ ]ص: ع ف صيق   تك لِهك ا النَّاْس َواِْلَجاَرْ  ْأِعدَّ َِ ْقْا النَّاَر الَّحِي َوْلْْد ,صوقو  صأ ضو  :ص{90[}البقرة:َفاتَّ
ًْا َوَزفًِْيا] ا َتَديُّ ْ ك ِمنك َمَكاٍن َبِعيٍد َسِلْعْا َ َ  مص ".....  وا صم صذفكصغ رصلف  ,{89[ }الفرقا :إَِذا َرَأَتك

صوهووووذوصوألدتووو سصمووو صوفمطهوووورو صوهووومصووفمووو  يةصووألتي وووو  صوفمالئكوووةص  فوووةصهووووذ صك تووو صيووو ذو"صقووو  :
صوفو" ةصم صيهص دريص"صيم صفتفسهص قطعصوتهص مص وفمد صهذوص تدصه ت صيك وصوفت رصألج صوت   جهم
ص موود وفصهووذوص وو صموو صل صوهووذوص,وفموو  يةصموو صمخموموو  صفقووومصل"صي فتجوو وصقطووعصوهوو صووفتجوو و
 (3)."لي  سص  ي سصم صغ  ةصيهذو
ص

 الخاطئة التي ابتدعها الصوفية في العبادة:الرد على المفاهيم  الفرع الثاني:
صي م ص   :تجم صوفردص   صم ص قدمصص

فمصوصصك  يهصم صذكرصوفجتةصووفت ر,صوي   صم صي هم صم صوف ووبصووفعق ب,ي صص ع ف أك رصوهللصفقدص .1
ص  صصذفكص ي  ,ص-ج صجالفه-ص ذكر صو جرهم ص خو وص ي د  صمته : صك  رو, ي صف كمص ظ مة

                                                 

ص(.332-331  ي سصلي  سص)صصص(1)
صم صهذ صوفرس فة.ص25هصص قدم ص رجم صص(2)
ص(صوم صيعده .332وتظر:ص  ي سصلي  سص)صصص(3)
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ْف اهللْ بِِه ِعَباَدْه ]معم  ه,صكم صق  ص ع ف :ص ِّْ حِِم ك ْظَهل  َذلَِك َْيَ ِم ك ْظَهل  ِمَن النَّاِر َوِمنك ََتك
لِ ْك َ ْ ك ِمنك َف

ْقْنِ  مر:َيا ِعَباِد َفاتَّ م,صكم صق  ص ع ف :ص,صو رغ يهمصي صوفعم صوياصوفتش طصي صتفوسه{82[ }الزُّ

ْلحَِّقنيَ ] تك لِهك ْض ْأِعدَّ اْت َواألَرك َْ َل ْضَما السَّ ْك ك َوَجنٍَّ  َعرك ِفَرٍ  ِمنك َربِّ [ }آل َوَساِرْعْا إََِل َمدك

 .{822عمرا :

ص-   همصوفمالوصووفسالم–هصرس ئهصوصأتي    صط بصوفجتةصووفخووصم صوفت رصذكرصوهللص ع ف ص .2
صيذفك, صأيضصوأ ت ص   هم ص ي ركصو ع ف ,وهم صيريهم صوأ ريهم صوفخ ق ي ص قصص ع ف صق  يص 

اِت  : كر   َ ْ ك َكاْنْا ْيَساِرْعَْن ِِف اخَلْيك َجْه إَِنَّ نَا َلْه َزوك َهمك بكنَا َلْه ََيكيَس َوَأصك َِ َحَجبكنَا لَْه َوَو ]َفاسك

ًبا َوَكاْنْا َلنَا َخاِشِعنَي[ }األنبياء: َِ ْعَْننَا َرَنًبا َوَر ص, ذويت صم صورهي ص تدت صي م صرغي صي,صأ{82َوَيدك

ص  مةص تدصوفسوروصهذ صي صوفمذكور  صوألتي   ص   ص  ئدص(لتهم):صقوفهصي صووفضم ر
َم ص:صليروه مصخ   هص  صفس    ع ف صصوق  ص.وفمفسر   ْك ِفَر ِِل َخطِيَئحِي َي َلْع َأنك َيدك ]َوالَِّذي َأطك

ينِ  ًَم َوَأْلكِ *  الدِّ بك ِِل ْحكك َِ نيَ َر ِّ  اِْلِ نِي بِالصَّ ٍق ِِف اآلَِخِرينَ  * قك َعلك ِِل لَِساَن ِصدك َعهكنِي ِمنك *  َواجك َواجك

الِّنيَ  * َوَرَثِ  َجنَِّ  النَِّعي ِ  ْه َكاَن ِمَن الضَّ ِفرك أِلَِِب إِنَّ ََْْن[   * َوانك َم ْيبكَع ْك ِزِِن َي {. 27-29 :}الشعراءَوََل ُْتك

 ص(1) .وفيعاص ومصوفخ يصوهو, وفت رصم صيهصووس ع ذصوفجتةصوهللصيسأ 

صأ م فهمصيأ س ص   همصوأ ت صخ قهصخووصصهمصوفذ  ص ي د   صصأ ض  صصسي  تهص ذكرصكم صص
ِض  : ع ف صيق  ص,وفت رصم صيهصوس ع ذ هم:صصمته صوجع  ْشَْن َعََل األَرك َِن الَِّذيَن َيلك ْحك ]َوِعَباْد الرَّ

ْهْ ِِ ا ََ ًنا َوإَِذا َخاَطَبْمْ  ا ْك نَا  لف صقوفهص ع ف :  {22}الفرقا :َن َلاْلْا َسََلًما[ َِ ]َوالَِّذيَن َيْقْْلَْن َربَّ

ا َكاَن َنَراًما[ }الفرلان: فك َعنَّا َعَذاَ  َجَمنََّ  إِنَّ َعَذاََّبَ ِ ص  صص,{61اِصك صأ ض   صو ال صج  وذكر 

لَ ]س د صوفع ري  صأوف صوألفي ب,صيق  ص ع ف :ص ِِ السَّ اِت إِنَّ ِِف َخهك يكِل  َْ حََِلِف الهَّ ِض َواخك َواألَرك

َياًما َوْلْعًْدا َوَعََل ْجنَِّْْبِ ك َويَ *  َوالنََّماِر آَلََياٍت أِلْوِِل األَلكَباِ  
ْكْروَن اهللَ لِ ِِ الَِّذيَن َيذك ْروَن ِِف َخهك َحَفكَّ

                                                 

(.صوقوودصتو قفصويو صوفقوو مص22-2/28,صويوو صوفقو مصوفجو  وةص)تسو ع  صوو  و كصتعيوودصل و كصمتو   صيوو  صوفسو فك  صمودور ص(1)
 وفجو  ةصي صهذوصوفك  بصهذ صوفمسأفةصي ف فم  ,صوردصصي هص   صوفم موية.
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لَ  َذا َباطًَِل ْسبكَماَنَك َفِقنَ السَّ َِ   َ نَا َما َخَهقك ِض َربَّ اِت َواألَرك -828}آل عمرا :[ا َعَذاَ  النَّارِ َْ

صصص(1)لف صغ رصذفكصم صوا   ,صوه صك  رو.....{828

صوفجتة,ص .3 صي ق قة صجه هم صهو صمتشأ  صوفمسأفة صهذ  صي  صوفموي ة صوفجو  ة:صصخطأ صوفق م صوي  ق  
ص ق  صأ صووف  ق ق صووف ورصووفشروبصووفطع مصووففووكهصوألشج رصفمجردصوسم صف س صوفجتة:
صوفك م صوفمط قصوفتع مصفدورصوسمصوفجتةصي  ص,وفجتةصمسم صي ص   طو صت سوفصوأك رص,وفع  
صي فقربصوفع  صوقروصكالمهصوسم تصوفكر مصوهللصوجهصلف صي فتظرصوف م ع:صوفجتةصتع مصأ ظمصوم 
صأيدوصوف ذوصهذ صلف صوفموروصصووفمشروبصوفمأكو صم صي ه صم صف ذوصتسيةصيالصويرضووتهصمته

ان  ِمَن :ص ع ف صق  صكم ص,ذفكصم صي ه صوم صوفجت  صم صيرأك:صرضووتهصم ص س رصيأ سر َْ ]َوِرضك

[ }الحْب : َِبْ صوفتظرصم صلف همصأ بصش ئ صوهللصأ ط همصم صيووهلل:صوفرؤ ةص د اصوي ,ص{ 12اهللِ َأكك

 ص(3).(2)وجههصلف 

ص:أقس مصأريعةلف صصوفمق مصهذووفت سصي صصصوي صوفق مقسمص .4

 أ دوؤ صيهؤ" ص وويهص ر دصو"صريهص ر دص"صم وفقسمصوألو :ص. 

 خ قهصخووصصوهؤ" ص وويهصو ر دص ر د صم :صوف  ت صوفقسم. 

 صوفج ه ص   صوهوصوفتقصصغ  ةصت قصصيهذوصوهللص ر دصو"صوهللصم ص ر دصم :صوف  فاصوفقسم
صسمعصوفذيصيريه ص"صوفمخ وقصوفجتةصتع مصلرودوصغ رصق يهصي صي  سصصوت رو صصجتةص مصأ :

 . ع ف صوهللصرؤ ةصوفمتكر  صوفم ك م  صأك رص   صهذوصي ص,في هأصسوو صيي فهص خطر

 صي صوهذو,صهؤ" ص   مصوفذيصهوصيهذوصمتهص ر دصو"صوهللص ر دصأ :ص-م   صوهو-صوفرويعصوفقسم
ص   ....صوو  ص د  صي تم صه صوشر   صصو س  صصويطروص قال ص:صوفمم تعصوفم   ص   صوف  ق ق

                                                 

 وم صيعده .صص(2/28)صمدرو صوفس فك  ص(1)

,ص482 ص,و عوووو ف صسووووي  تهصريهوووومصواخووووروصيوووو صوفمووووؤمت  صرؤ ووووةصل يوووو  صيوووو بص,وإل موووو  ص,صك وووو بمسوووو مموووو   صص(2)
(1/112.) 

 (.2/23وتظر:صمدور صوفس فك  ص)ص(3)
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صمأمورصو"ص,ف يشرصمقدوروصو"ص,ف س فك  صيةمط وصصغ  ةصه صف س وصص,دوئمةصغ رص  رضة
(1) .أسي يه صي ك س بصي ؤمرص,وفمق م  ص أ  صه صو"ص,يه 

 

صويهذوص  ي  صخطأصوف مورصوفموي صف عي دو,صومع رض هصفتموصصوفك  بصووفستة.صص

 
صعبادة عند الصوفية في كتب التفسير:أثر المفهوم الخاطئ في ال :لثالفرع الثا

 

وي ةص تووودصيعوووضصوفمفسووور  صو وووأ رهمصيووو ففكرصوفمووووي ,صمووو صخوووال صمووو صوفت  وووةصوفموووظهووور ص 
صقررو صي ص ف س رهم.

وي مووو ص  ع وووقصيووو فمفهومصوفمووووي صوفخووو طئصف عيووو دوصوأ ووور صيووو صك وووبصوف فسووو ر,صسوووأ ك مص  ووو صص
صتموذج  صم صوفمفسر  صوفذ  ص أ رووصيهذ صوففكرو,صوأ ر صي ص فس رهم.

ص
 الفخر الرازي: األول:النموذج 

 

ووَحِعنْي[ ر صفقوفووهص عوو ف :ص توودص فسوو ص ََ َنسك ووا ْبووْد َوإِيَّ ََ َنعك ووا  قسوومصوففخوورصوفوورو يص,ص {2}الفاحتررة:]إِيَّ
ص:درج  ص الاصفه صوفعي دوصوف  ق قصأه صق   وفعي دوصلف ص الاصدرج  ,صي قو :ص

 ص,ي فعيو دوصوفمسوم صهووصوهوذوصوفعقو بصمو صهريو  صصأوصوف ووبصي صطمع  صصوهللص عيدصأ ص:وألوف صوفدرجة
صوف وووقصجعووو صوقوودص,وف وووووبصذفووكصهووووصوف ق قووةصيووو صمعيوووود صأل صجوودو صصسووو قطةصت  فووةصوفدرجوووةصوهووذ 
 ص.وفمط وبصت  صلف صوس  ة

 صمو صأ  و صوفدرجوةصوهوذ صلف وهصوو"ت سو بصيعي د وهص  شوروصأ صألجو صوهللص عيودصأ ص:وف  ت وةصوفدرجة
  .وهللصغ رصي فذو صوفمقمودصأل صك م ةصف س صأ ض صأته صل"صوألوف 

 ص,ووفعوو وصوفه يووةص وجووبصووإلفه ووةصفووهص يوودو صصوفكوتووهصوخ فقوو  صصلفهوو  صصفكوتووهصوهللص عيوودصأ  : ف ووةوف صوفدرجووة
صوفمسوووم صهووووصهوووذوصوفووودرج  صوأشوووروصوفمق مووو  صأ  ووو صوهوووذوصووفذفوووةصوفخضووووتص وجوووبصووفعيود وووة
ف هص,ي فعيود ة صف وووبصأمو  صقو  صفووصي توه,صهللصأمو  صوفموالوصأو صيو صوفمم  صيقو صوإلش روصوو 

ص .مال هصيسد ص ق يهصم صبف هرصصأوصوهلل

                                                 

 (صوم صيعده .2/21)صمدور صوفس فك  صوتظر:ص(1)
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وكأتوهصقو  صص(1)ص...ج و  ص   وهصو ود صشور وص و  صمقو مصووفعيود وةصوفعيو دوصأ صوو  م مصق  :صص
صهذ صه صوفعي دوصوفمقمودوصي صهذ صوا   صوه صوف  صأمرت صيه صوفقرج .

ًفو]و تدصقوفهص عو ف :صص ْك ْعوْْه َخ وََلِحَما َوادك َد إِصك ِض َبعك ِسْدوا ِِف األَرك وَ  اهللِ َوََل ْتفك َ ا َوَطَلًعوا إِنَّ َرْحك

ِسوننِيَ  ًفوا ]صقوفوهصظو هر ,ص طور صوفورو يصسوؤو" ,صي قوو :{ 22[ }األعرراف:َلِريب  ِموَن امْلمك ْك ْعوْْه َخ َوادك

صيسو د صي فودف  ص يو صوقودصوف ورضصفهوذوصي فود   ص وأ  صيوأ صوفمك ووصأمورص عو ف صأتوهص ق ضو  [َوَطَلًعا
ص؟وفمعقو صم صذكرت  صم صوي  ص ةواصهذ صظ هرصي  صوف وي قصطر قصيك و

صمو صوفخوووصموعصوود وو صوفمورودصيو ص؛ظتتو مصمو صوا وةصمو صوفمورودصفو س ج بصوفرو يصي قو :صوصص
ص  ووكص مووو صيوو صوفطمووعصومووعصوفوود   صذفووكصقيووو صيوو صوفمع يووروصوفشووروئطصيعووضصيوو صوف قموو رصوقوووت

ص(2). وئ صي فسؤو صوف قد رصهذوصو   صيأسره صوفشروئط
أ وورصوففكووروصوفموووي ةصيوو ص فسوو رصو وج ووهصوا وو  ,ص  وو صل صوفوورو يصق وو :صت  ووظصمموو صسوويقصص

 ال ظصيوضو ص ع رضه صمعصيعضصوا   ,صي ج هدصي ص أو و صوفوتصصف  فوقصموعصهوذ صوففكورو,صوهوذ ص
صموو وصصوفت  ووةصوفموووي ةصوفعق  ووة.صوقوودصتقوو صويوو ص  شووورص وو صوفوورو يص قسوو مهصفوودرج  صوفعيوو دو,ص وومصقوو  :

صوفمووي ةصغوالوصوموطال صي وهص   وهصغ وبصقدصمر ي ه صوت و صوف وألصوفدرجةصسقوطصي صوففخرصود   
" ص   هو صوف و صوهو صلرشو د ,صسو ئرصيو صوإلسوالمصلف هو صد و صوف و صهو صووفخوووصف طموعصوفعيو دوصي  صوو 

ووََم ََيكَشووس اهللَ ِموونك ِعَبوواِدِه الْعَهووََمْء[ :  عوو ف صقو  صوقوودصك ووصوف ك  ووو,صغ  وةصوهوو صوفموؤمت  صجمهوور ]إِنَّ

(3).{22}فاطر:
صيأش رصوفعالمةصوي ص  شورصلف صأ صكالمصوفرو يصهذوصقدصغ يهصي هصت   هصوفموي ة.ص 

:صوفمووي ةصيعوضصوقو   وقدص رضصوف  يظصويو صك  ورصفكوالمصوفورو يصهوذوص ومصردص   وه,صقو  :صص
مو صمقموود ,ص  م  صمقمود صلذصيط ئ صف سصوهذو:صق فووص ق ب؛صوردص ووبصف  م  صلم صوفعي دو صوو 

صوفمقدسوةصفذو وهصوهللص عيودصأ صوفعو ف صيو ص؛ضع وص تدهم-أ ض  -صوهذوص ع ف ,صوهللصي ك ف وصف  شر و
صوفعذوبصودر صوف ووبصف  م  صك  صوفوصهلل,صأم  :صوفمم  ص قو صوفهذو:صق فووصي فكم  ,صوفموموية

ص ط وبصأ ص تو ي ص"صوجو ,ص و صهللصوفعيو دوصكوو :صوقو فووصجخورو ص  و همصذفكصردصوقد.صمال هصفيط  
صمعو ذصدتدتوةصو"صدتودت كصأ سو ص"صلتو صأمو :صوأل رويو صذفوكصقو  صكمو ص ذوي  ,ص ديعصأ صو"ص , وويصمعه 
(5).(4)(تدتد ص وفه )ص:وفتي صيق  صوفت رصم صيهصوأ وذصوفجتةصوهللصأسأ صلتم 

 

                                                 

ص(.1/232)صوف  بصمف    وتظر:صص(1)
 (.14/113وفممدرصوفس يقص)ص(2)

 (.1/121)صووف تو رص روف  رصص(3)

 (.صوم  هصوألفي ت .1/213,ص)252,ص وفمالوص خف وصي صي بست صأي صدوود,صك  بصوفمالو,صص(4)

 (.1/218)صوفعظ مصوفقرج ص فس رص(2)
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 الشيخ الشعراوي: الثاني:النموذج 
 

صهصي ص دوصمووضعقدصأش رصلف ي ظهرص أ رصوفش مصوفشعروويصيهذوصوفمفهومصوفموي صف عي دو,ص 
وِري ] ,صيم ال ص تدصقوفهص عو ف :م ص فس ر  ِو ك َجنَّوات  َرك ا ِعنكوَد َرَّبِّ ْك َق ِذيَن اتَّ ٍ ِمنك َذلِْك ك لِهَّ ْللك َأْؤَنبِّْئْك ك بَِخْيك

ان  ِموَن اهللِ َواهللْ َبِصوْي   َْ و وَر   َوِرضك َواج  ْمَطمَّ َاْر َخالِِديَن فِيَموا َوَأزك حَِما األََنك ,ص{82[ }آل عمررا :بِالِعَبوادِ  ِمنك ََتك
صلتسوو  صكوو صسوو عط صوهللصأ ص:أي"ص,{ 82[ }آل عمرررا :َواهللْ َبِصووْي  بِالِعَبووادِ ] قوو  صوفشوو مصوفشووعرووي:

صأطو تصومو صوهلل,صجتوةص أخوذصي فجتوةصوفتعو مصيو صرغيوةصوهللصأط تصيم صريه,صمتهجصم صموقفهصقدرص   
صرويعووةص قووو -صسووي  تهص-صلف ووهصوفتظوورصوفووذوصم عووةص عط ووهصوهللصيوو  ص طوو تصأل صأهوو صوهللصذو صأل صوهلل

ص:وفمعت صهذوصي ص(1)صوفعدو ة
صج  ال صص ظ صوفتج وصو رو ...صصت رصخووصم ص عيدو صك همص
صيد الصأ بصيم صأي  صفس ...صصوفهذوصم  همصفس صلِتت  ص
ص ع مصكت صوو  صي ه ,صي دخ ت صت ركصم صخوي  صصأ يدكصأت ص ع مصكت صل صوف هم:صأ ض  صصوق ف ص

ص(2)ص". وعيدصأ ص س  قصألتكصأ يدكصلتم صمته ,صي  رمت صجت كصي صطمع  صصأ يدكصت أ
صأَهو صو ع ف صسي  تهصووف قصوفعي دو,صي ص   صتفع   صص كو صأ صف عيدص تي  صيالوق  صأ ض  :صص

صص(3).جت هصي صطمع  صصو"صت ر ,صم صخوي  صص"ص وعيد,صأل صيذو ه
 ,صوهوذوصوفخطوأصيو ص صمد صوهللصيوهص يو د صوأوف و  معصمصو"صشكصأ صهذوصوفتقدصوفالذتص  ع رضص

موو صهوووصص-أوص وويووه,صأموو صو" توو  صمعوو صيووالص عتوو صلموو صوهللص–مسووم صوفجتووة,صووفمق رتووةصي تهوو صويوو  صوهللص
صأخط  صوفموي ةصويد هم,صوقدص قدمصوفردص   هم.ص

صف وو صوس شووهدصيهوو صوفشوو مصوفشووعروويصيوو صكالمووه,صتجوودصيعووده  صوا ووةصوأص:ذكوور ص ط ووووفموو صوصص
وِري ]ق  ص عو ف :صذكرصوفت رصووف عوذصمته .ص ِ ك َجنَّات  َرك ا ِعنكَد َرَّبِّ ْك َق ِذيَن اتَّ ٍ ِمنك َذلِْك ك لِهَّ ْللك َأْؤَنبِّْئْك ك بَِخْيك

ان  ِمَن اهللِ َواهللْ َبِصْي  بِالِعَبادِ  َْ َر   َوِرضك َواج  ْمَطمَّ َاْر َخالِِديَن فِيَما َوَأزك حَِما األََنك نَوا  * ِمنك ََتك نَا إِنَّ الَِّذيَن َيْقْْلَْن َربَّ

ِفرك َلنَوا ْذْنَْبنَوا َولِنَوا َعوَذاَ  النَّوارِ  "ص تو ي صرجو  صيط وبصرضووو صوهللص,ص{82-82:[. }آل عمررا َآَمنَّا َفانك
صصصصص. وويه,صووفخووصم صت ر 

صص
                                                 

صوفيمووورو,صأهووو صمووو صمشوووهورو,صمووو ف ة:صوفيمووور ةص   وووك,صج صموووو"وصوفخ ووور,صأمصوفعدو وووة,صلسوووم    صيتووو صرويعوووةص(1)
.صهوو132,صي فقودسص وي و ,ص تسوبصفهو ص يو رو صف سو صفهو ,صشوعرصوفهو صووفتسوك,صوفعيو دوصيو صأخيو رصفهو .صيهو صوموفده 

 (.3/13(,صوأل المص)2/124وتظر:صس رصأ المصوفتيال ص)

 (.3/1328 فس رصوفشعروويص)ص(2)

 (.3/1328)صوفممدرصوفس يقص(3)
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 التفسير كتب وأثرها في المبتدعة عند الصوفية األذكارالمطلب الثاني: 
 

هووصتوورصف عيودصيو صوفودت  صوصص ع ف صم صأج صوفعي دو ,صو ي دوصم صأيض صوفعي دو ,صذكرصوهلل 
وقوودصجوو   صوفتموووصصيي وو  صيضوو ه,صوذكوورصك ف  ووهصو وويووه,صصاخوورو,صيووهص  كوووصتفسووه,صو شووف صق يووه,وو

ص(1) لف صغ رصذفكصم صوألمورصوفم ع قةصيه.
صكو صيو ص و صوجو صصف  وهوصذكروكو  ص و,صوأيض صوفوذوكر  صوأكم هومصذكورو صهللصهووصرسوو صوهللصص
خ رصوفهديصهد هصو,صأ ووفهصجم عصو   صأ   ته,

 ي تصم صأمور صيوه,صووج تو بصوقدصأمرت صوهللصي ص,(2) 
ْقوْا اهللَ إِنَّ اهللَ َشوِديْد  م صته ص ته,صيقو  ص عو ف : َحْمْا َواتَّ ْسْْل َفْخْذوْه َوَما ََنَاْك ك َعنكوْه َفوانك ]َوَما َآَتاْكْ  الرَّ

صص(3)".ردصيهوصي هصف سصم صهذوصأمرت صي صأ داصم :ص"وق  ص, {7}احلرش: الِعَقاِ [
وقدصوقعو صوفم موويةصيو صيودتصك  ورو,صكو  صمتهو صيو صيو بصوفوذكرصأشو   صك  ورو.صيهومصأو" صقودصص

 م و  ي صوفسوتة وفوورد يهوص:أم صذكرصوفع مةص,وذكرصوفخ مةص,لف صقسم  :صذكرصوفع مةوفذكرصصوقسموص

:صوهووصمو صوفخ موة ذكور وأمو   ذفوك. وت وو هلل, ووف مود وهلل, وسوي    أكيور, هللو و وهلل, ل" لفوه " :
و رد وود ,صأيصأ ص قووو صصمظهوورو صصوفمفووردصي "سوومذكوورصوهللص وضووعهصفهوومصشوو وخهمصموو صوألذكوو ر,صومتهوو :

 صص(4).هوصهوصو رد د ,صأيصأ ص قو صوفذوكر:صو صوهللصوهلل,صأوصمضمرص: وفذوكر
وردص  و هم,صصهوذو,صاوفم د صصذكرهمصي صهؤ" صد  وىصص  م ةصوي صوإلسالمصش مصيتَّدصوقدص
صأ ص و صيضوالصفه,صأم صيالصمضمروصأوصمظهرو"صصوفمفردصو"سم"صص   صو"ق م رصوأم :ص قو ص
صلفوو صوذر عووةصووفضووال" صوفيوودتصموو صأتووووتصلفوو صوسوو  ةصهوووصيوو صووفعوو ري  ,صوفخ مووةصذكوورصموو ص كووو 

ص"صأ "صصأمووال "صصوفوود  صوجموو تص.و"  وو دصوأهوو صوإلف وو د,صأهوو صأ وووو صموو صي سوودوصأ وووو ص مووورو 
صلفهص"صأ صشه دو":صصوفشه د   "صص  ق قصوذفكصي فيدت,صتعيد ص"صشرت,صيم صل"صتعيد صو"صوهلل,صل"صتعيد
صصم موودوصأ صوف  ت ووةصويوو صل وو  ,صل"صتعيوودص"صأ صوألوفوو صيفوو .صوهللصرسووو صم موودوصأ صوشووه دوصوهللصل"
ص  صوته ت صيه,صوهللصتعيدصم صفت صي  صوقدصأمر ,صوتط عصخير صتمدقصأ صيع  ت .ص تهصوفمي  صرسوفهصهو

و ك ِِف  : ع ف صيقوفهصذفكص   صيعضهمصوو  ج  ق  صأ ض  :صوص (5) ...وألمورصم د    ِْ ]ْلِل اهللْ ْث َّ َذرك

َعْبووَْن[ ِضووِم ك َيهك ْك صيجووووبصوألموورصيو صمووذكورصهوووصو"سومصيوو  صهووؤ" صغ وطصأيوو  صموو  ,{85}األنعووام: َخ

                                                 

 وي صوفم بص"ي صوفق م.وتظرصي صموضوتصوفذكر:صك  بصوألذك رصف تووي,ص م صوفمس مصفسعدصوفق ط ت ,صصوفوصص(1)

 (.382ص/2ي صوفذكرصي :ص ودصوفمع دص)ص وتظرصهديصوفتي ص(2)

,ص(3/124,ص)2852 ص,موردودصي فمو  صجوورصمو  ص  و صومط  ووصلذوصي بص,وفم  صم   صوفيخ ري,صك  بص(3)
 (.2/132,ص)4225,ص وألمورصم د   صوردصوفي ط ةصوأل ك مصتقضصي ب,صوألقض ةصم   صمس م,صك  ب

 م صهذ صوفرس فة.ص123(,صوص158ص/1)صوفيدرصوفم س ص يدصي صوفر وقص يدد.ص,ووألذك رصوألد  ةصيقهر:صوتظص(4)

 (.212ص/2وتظر:صمجموتصوفف  وىص)ص(2)
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وًدى لِهنَّواسِ َ[ :قوفوهصوهوص.فه مو"س  ِْ َزَل الكَِحاَ  الَِّذي َجاَء بِِه ْمَْسس ْنًْرا َو  {85}األنعوام: ]ْللك َمنك َأنك

صقودصوخيور صمي ودأصي "سمص,موس صيهصج  صوفذيصوفك  بصأت  صوفذيصوهللص:أيص]ْلِل اهللْ[صقوفهصلف 
صأوصمظهووروصوفمفوردصو"سوومصوأمو .ص  ودصي قووو صجو ر صموو :ص قوو صذفوكصتظوو ئرصيو صكموو صو"سو فه مص   وهصد 

صذفكص ذكرصوفمصته صو"صأمرصو"صكفرصو"صل م  صيهص  ع قصو"صمف دوصجم ةصو"ص  مصيكالمصي  سصمضمرو
ص ....(1)وهللصرسو صذفكصشرتصو"صوألمةصس وصم صأ د

مو صفمص فهمووصم صهوذ صوا وةصوغ رهو صصو ض وصلف صم صذكر صش مصوإلسالمصي  صوفم  يةصص
"صفصوا وو   لف ووه,صوففع ووهصسوويقووصوفجم ووعصموو صيهم ووهصوفم مووويةصموو صذكوورصوهللصي  ووكصوفطوورقصوفمي د ووة,صوو 

صص.رسو صوهللص
ص

 أثر األذكار المبتدعة عند الصوفية في كتب التفسير:
 

وظهوور صوفت  ووةصوفموووي ةصفوودىصيعووضصوفمفسوور  ,صيعووضصوأل وورصوفموووي صيوو صك ووبصصظهوور 
وفوورو يصموو  بصوف فسوو رصوفكي وورص   ووداص وو صذكوورصوهللصصوفمفسوور  صيوو صأروئهوومصوأذووقهووم,صيهووذوصوففخوور
ص  ف وووة,صوأ ووووو ص ج يوووةصأسووورورصي وووه"صهوووو"صففوووظصأ صوو  ووومصي "سووومصوفمضووومر"هو"صصو رد ووود ,صي قوووو :

صل"صفط فووة,صأسورورو صصك يوو صوهللصي وي وقصوأتوو ص مكو ,ص"صويعضوه صوي  تووه,صو قر ور صشوور هص مكو صييعضوه 
صك مووةصذكوورص توودصووفسووع دوصوفيهجووةصموو صوفق ووبصيوو صأجوود صموو يصوفمك ويووةصوفك موو  ص  ووكصأق يوو صك موو صأتوو 
صوفك مووةصفهووذ صأ ص ريوو صهووذوصيعتوودص ق وورو ,صوفمشوو هدوصوأل وووو ص  ووكصلفوو صي فتسوويةصوفمك وووبصأجوود"صهووو"

صأ :صوألو ص:أسورورصي وه:صيتقوو صذكور ص مكو صمو صي تك وبصلف وه,صوفي و  ص مو ص"صوفق بصي ص ج ي  صص أ  رو ص
صيأتو ,صفوكصمخ طيو  صصأكو ص   صأت صوم صأ ريك,ص   صأت صم :ص قو صهيكأتص"صهوص  :ص"ق  صلذوصوفرج 
صوفعيودصهخ طيوصوفسويبصي هذوصووفخ  " ,صوفعقو ص الئقص  صمقدسصوأت صوفمت سي  صجم عصم صأ   

صأ صيوجوبي صذفكصل دىص شوروصي ئودو,ص ومصقو  :صص مصذكرصوفرو يص(2)."هوص  ":صيق  صوف  ئي  صيخط ب
ص و صهووص و صوفك بصيعضصي صرأ  هصشر وصيذكرصوففم صهذوصوفتخ م !!,روألذك صأ ظمصهوصقوفت ص كو 
صوفشوو مصأ صوففموو صهووذوصفطوو ئوصوموو ص,....أيوودص وو صأ  ص وو صهوووصل"صلفووهص"صموو ص وو صهوووصل"صهوووص"صموو 

صوفقودصوفخوووصص و  ودصهووصل"صلفوهصو"صوفعووومص و  دصوهللصل"صلفهص"ص قو صك  ص:   هصوهللصر مةصوف  وف 
ص(3)…ووفيره  صي فقرج صوقرر هصموفكالصهذوصوس  ست 

                                                 

:ص(,صصوي وسوعصيو صوفموضووت335)ص(,صو"ي صوفق مصم  ه:صطر قصوفهجور   ص228ص/13)مجموتصوفف  وىصوتظر:صص(1)
رويو  صوفعقد وةصمظ هرصو"ت ص(,222-232,صليروه مصأيوصش ديص)صمووووف صوفعق دوصي صشيه  ص   صوفع م صوفرد

 .(1151-2/1135 تدصوفموي ةص)

 (.1/123)صوف  بصمف    وتظر:صص(2)

 (.1/122وتظر:صوفمرجعصوفس يقص)ص(3)
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ق و صف وو صوفوورو يصوف وو مصيهووذوصوفمووتهجصوفوذيصذكوور صيقوفووه:ص"وقرر ووهصيوو فقرج صووفيرهوو  ",صيوو  صوهللصص
ْقوْا اهللَ إِنَّ اهللَ َشوِديْد الِعَقواِ [ ي صك  يوهص قوو : َحْمْا َواتَّ ْسْْل َفْخْذوْه َوَما ََنَاْك ك َعنكوْه َفوانك  ]َوَما َآَتاْكْ  الرَّ

صوو  ووو كم"ص:,صووف ووو ومصأوومووور ,صوقووودصقووو  صصوفتيووو ص يووو تي يوووأمرصوهللص عووو ف صيووو صك  يوووهصص,{ 7رشررر:}احل

 سصأل وودصموو صهووذ صوألمووةصيعوودصي ووص(1)".ضووالفةصيد ووةصوكوو صيد ووةصم د ووةصكوو صيوو  صوألمووورصوم وود   
 صأ ص شرتصم ص س  ستهصيعق هصأوصذوقه,صي تهصيذفكص ف  صي ي  صووسع  صفالي دوتصوو"خ روتصيصرسوفه ص

هووذوصوفوود  ,صوقوودص  طووورصوألموور,صي تشوو  صيعووضصوفتوو سصيهووذ صوألذكوو رصوفمي د ووة,صو هجوورو صوألورودص
وفشر  ة,صوقدص  م صط مةصأكيورصلذوصو  قودصيعوضصوفتو سصأ صهوذ صوألذكو رصأيضو ص وأ  رو صيو صوفق وبص
أوصوف قوربصيهوو صلفوو صوهللصأيضوو صموو صغ رهو صموو صوألذكوو رصوفشوور  ة.صوهووذوصك وهصي ووهصضووررص ظوو مص  وو ص

ص .وصوفد  ,صوهوصي بصم صأيووبصصوفضالهذ
فومصص-يك ووص وجعو صذكورصمي ودتصوفوذكرصوفمي ودتصفووصكو  صخ ورو صفودفت صوفشو رتص   وه,ص مصل صهذوص

وهللصقودصشورتصصفم صأيض صوألذكو ر,صوأ ظمهو ص وأ  رو صيو صلموال صوفق وب؟صصص-أم هص   هص د صوفتي ص
وأقووه ص أ  رو صي صلمال صوفق بصو  ك وةصص ,وألذك رصوأكم ه صوف  ص  يه صو رض ه صفت ع ف صفت صأيض ص

صموو صووفتي ووو صأتوو صق وو صموو صأيضوو ص:قوو   صوفتيوو صأ صصك  وورصيوو صوهللص يوودصيوو صط  ووةصعوو يصوفووتفس,
صص(2).قد رصش  صك ص   صوهوصوف مدصوفهصوفم كصفهص,فهصشر كص"صو د صوهللصل"صلفهص":صقي  

صوف وو ئي  صيخطوو بصوفعيوودصهخ طيووصسوويبوفصي هووذوموو صذكوور صوفوورو يصيوو صوفف ئوودوصوألوفوو صيقوفووه:صوصص
خطو بصي وهصمعتو صوفعيود وةصصوفعيدصوريوه,صي تهص ع رضصوا   صوف  صي ه صخط بصي  , "هوص  ":صيق  
وَحِعنيْ ] قوفهص ع ف :ومته صصهلل, ََ َنسك وا ْبوْد َوإِيَّ ََ َنعك ا جمو  صووف و ص س شوعرصي هو صوفعيودص, {1[ }الفاَتو :إِيَّ

صويووو  صي توو صوفمووالوصقسوووم   ظم ووه,صوكموو صجووو  صيوو صوف وود ا:صو وووذكرصوهللص عوو ف ,صوجووال صمت جوو و
ووْد هللِ َر ِّ الَعامَلنَِي[}الفاَتوو : :وفعيوودصقوو  صيوو ذوصسووأ صموو صوفعيووديصتمووف  ص يوودي صوهللصقوو  , {2]اَْللك
ذوص يدي,ص مدت ص: ع ف  ِحي ِ ]:صق  صوو  َِن الرَّ ْحك ص يدي,ص   صأ ت ص: ع ف صوهللصق   ,{2[ }الفاحتة:الرَّ
ذو ينِ ]:صقوو  صوو  ِم الوودِّ ْك ََ  قوو  صيوو ذو,  يووديصمجوودت صقوو  ,ص{0[}الفاحتررة:َمالِووِك َيوو ووا ْبووْد َوإِيَّ ََ َنعك ووا ]إِيَّ

َحِعنْي[ }الفاَتو : واَ  :صقو  صيو ذو.صسوأ صمو صوفعيوديص يوديصويو  صي تو صهوذوص:قو  , {1َنسك َ وِدَنا الِصِّ ِك ]ا

َحِقي َ  ِ امَلدك  *امْلسك َ  َعَهيكِم ك َنْيك َعلك اَ  الَِّذيَن َأنك الِّنَي[  }الفاَتو ِِصَ صهوذوص:قو   { 7-2:ْضِْ  َعَهيكِم ك َوََل الضَّ

ص(3).سأ صم صوفعيديصفعيدي
                                                 

 (صوم  هصوألفي ت .4/233,ص)4832,ص وفستةصف ومصي صي بصست صأي صدوود,صك  بصوفستة,ص(1)

وو صي وو بص بيووص,وفموو  ص,صك وو بوفموطووأص(2) وو   صصم  صموو   ص(.صو سووتهصوألفيوو ت صوتظوور:2/333,ص)228 ص,وفوود     ِصصِيوو صج 
 (.242 /1,ص)1132 ص,و   دو هصوفم  رصوفج مع

 (.2/5,ص)534,ص ركعةصك صي صوفف   ةصقرو وصوجوبصوفمالو,صي بم   صمس م,صك  بصص(3)
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قو  صم صذكر صوفرو يص  صأي ص  مدصوف  وف صم ص قس مصوف و  دصيهذوصأ ض  صم صوفيودت,صصأخ رو صوصص
صيعوضص سوم هصوفوذيصوهوذوص,وو ودصفوهلصيأتهصوفشه دوص ع ف صوهللصي و  دصوفمرودص:وف  يظصوي ص جر

ص:أ ودهم ص,همو  وخ ر صأمور  صوف و  ودص فسو رصيو صط ئف و  صود و صوقودص,وفع موةص و  ودصوفمووي ةصغالو
صوكو  ص,ووففتو  صوفم ووصمسوأفةصيو ص ك مووصفم صأك يرهمص  ي,صوفموي ةصغالوص:  ت هم وصص,وفمع  فةص فس ر
صلفو صففعو وصتسويةصتفو صيو صيعضوهمصيو ف ص,وألمورصو فوو ضصووف سو  مصوفرضو صي صوفمي ف ةصيذفكصمرودهم
صيو  مصيعضوهمصغوالص ومص,وفكفو رصيعوذرصيعضوهمصغالص مصو,وفعم صمعذروصلف صيعضهمصذفكصوجرص,وفعيد
صوفع ووومصأهووو صمووو صك  ووورصظووو صسووو  ص  ووو صوفخطوووبصو ظووومص,وفوجوووودصو ووودوصو  قووو دصي ف و  ووودصوفمووورودصأ 

صيطوروص  و صكو  صمو صكو صسومعص توهص تيووصطو و صكوالمصذفوكصيو صوفهوم,صذفكصم صو  ش همصيم قدم هم
 (1).وفمس ع  صووهللص,موإلسال

 
المطلب الثالث: أثر األفكار الصوفية في تفسير  القصص القرآني, )قصة موسى 

 والخضر نموذجاا(
يكوو رصوفموووي ةصيوو ص فسوو رصيعووضصوفقمووصصوفقرجتوو ,صوذكوورصيعووضصوفمفسوور  صهووذ صأ وور صوأل 

صوموتهمصمو صردهو صوأليك رصي ص ف س رهم,صوقدصوخ  ف صمووقفهمصمته ,صيك  صمتهمصم ص يت صوفقو صيه ,
صوريضه .
 وطهو ,صوي و صوم صأك رصوفقمصصصوفقرجت صوف  ص ع ق صيهو صوفم مووية,صوتسوج ص وفهو صخص

ص عوووو ف صيوووو صسوووووروصوفكهوووووصموووو ص,صوقوووودصذكرهوووو صوهلل)موسوووو صووفخضوووور(قمووووةصموووو صخالفهوووو صأيك رهوووو ,ص
ص(.22ص-83وا ة)

صأهو صمو صطووئووصو خوذ ه صقودصووفخضورصموسو صقموةصأ صوو  وم" يو ص  شوور:وفعالمةصوصق  ص
ص(2)".موهومةصقوو دص   هيتوصصأمال صصوإلسالم ةصوفت  

وي مو ص  و صت  وداص و صيعوضصوأليكو رصوفموووي ةصيو صهوذ صوفقموة,صوي و  صموقووصوفمفسوور  صص
صمته .
ص

صالصوفية, وما رتبوا عليه في ذلك القول بولية الخضر عند الفرع األول:
وقودصقو فووصيوذفكصف  وويوقصموعص,ص(2)   أتهصك  صوف   ,صوفمص ك صتيص(1) ع قدصوفموي ةصي صوفخضرص

صأموفهمصوأيك رهم.صوتجم ه صي م ص   :

                                                 

 (.13/342)صوفي ريصي  وتظر:صص(ص1)

 (.12/18وف  ر رصووف تو رص)ص(2)
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ص
 الصوفية:بعض  حجية اإللهام عند .1

و  موودصيعووضصوفموووي ةص  وو صقوووفهمصيو" ووةصوفخضوور,صيوو صوفعموو صي إلفهوو مصوو"  جوو  صيوووه,صص
م.صوقودص,صوموعصذفوكصيقودص مو صي فه موهصوخوووطر ,صيخورقصوفسوف تةصوق و صوف وال  صيق فوو:صك  صوفخضورصوف و

وًَم[ق  صوهللص ع ف صي ص قصخضر:ص ا ِعهك نَاْه ِمونك َلوْدنَّ لك ً  ِمنك ِعنكِدَنا َوَعهَّ َ َجَدا َعبكًدا ِمنك ِعَباِدَنا َآَتيكنَاْه َرْحك َْ  ]َف

ص,صيأ ت ص   هصو   ص  مه.ص{22}الكهف:

وقوودصردصوفع موو  ص  وو صوفموووي ةصيوو صموو صود ووو صموو ص ج ووةصوإلفهوو م,صوي تووووصخطووأهمصيوو صذفووك,صص
تمو تي و  ,صص كو صفومصوفخضورصأ  صصمتهو صأسسو صم صيأو ص:ي ص  شورو  صوفعالمةصق صمو ف   ,ص يودو صصكو  صوو 

صأمووو صوفموجوووودو صيووو ص موووريهصوفوووذيص موووريهصوأ صلفهووو م,صوفكتوووهصو  ووو  صصفووو سصأو  وووهصوفوووذيصوفِع وومصوأ 
صف  قوو صمرجعوو  صصف كووو صوفوودت  صموودوصوت هوو  صلفوو صوفيقوو  صوفخضوورمووت صوهللصصوأ  ,وفي طت ووةصوفع ووومصإل يوو  
ص.ف  ق  وهصأهو صهومصم ص  مهصم صي ف دهمصوألوف   صم صوفع   صوفمرو بصأله ص ظهرصوأتهصوفي طت ة,صوفع وم
ص  و ص جو  صوأتوهصوإلفهو م ,صوفوو  صوسومو صوفوو  ,صضوروبصم صضربصوإلفه مصأ صذفكص   صووي توص

ص(3) .وإلفه مصم كصفس  

صي إلفهوو مص سووم صموو ص كووو ص أصإليطوو  صوففقووهصوأمووو صوفكووالمص  موو  صوت مووبصوقوود قوو  : وومصص
ة ةصكوتهصوأيط ووص,"وفمدرصفهص   جصوفق بصي صش  صل ق ت"صيأتهصو ريو .ص ج  صيخوووطرصوف قةصفعدمص ج 

                                                                                                                                            

َجوَدا َعبكوًدا ] قوفوهص عو ف :صيو صفمذكور,صوهوصو سك صوقدصوفض دصوكسرص, كسرصوقدصوفخ  صيف  ,صوفخضرصص(1) َْ َف

ووًَم  ا ِعهك نَوواْه ِموونك َلووْدنَّ ووً  ِموونك ِعنكووِدَنا َوَعهَّلك َ وأل  د وواصصود"فووةصوفع موو  ,صي جموو توذفوكصصص{22[ }الكهررف:ِموونك ِعَباِدَنووا َآَتيكنَوواْه َرْحك
ئه:صي  وو صيوو صم كوو  ,صوكت  ووه:صأيوووصوفعيوو س,صوفقيووهصوفخضوور,صويوو صوفيخوو ريص وو صأيوو صهر ووروص,صأشووهرصأسووم وفموو   ة

صوإلمو ية,صوتظور:صخضورو صخ فوهصمو ص ه و صهو صيو ذوصي ضو  صيورووص   صج سصألتهصوفخضرصسم صلتم صمريو   ,صق  :
(صومو صص41(صومو صيعوده ,صوف هورصوفتضورصيو ص و  صوفخضورص)ص2/228,صوي ص جرصوفعسوقالت ص)وفم  يةص م   صي 

,صك وووو بص(,صو وووود اصوفيخوووو ريصأخرجووووهصيوووو صموووو   ه322ص/3(,صأضوووووو صوفي وووو  ص)12/315يعووووده ,صرو صوفمعوووو ت ص)
 (.4/128,ص)3432ص ص,صموس صمعصوفخضرص د اصي بص,وألتي   

 (.2/238(,صرو صوفي   ص)228ص/2)صوفقش ر ةصوفرس فةوتظر:صص(2)

 (.12/18وتظر:صوف  ر رصووف تو رص)ص(3)
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ص"صموهوموووةصأموووو ص  ووو صوف شووور عص قووو مصو"ص,م تووودهصوفكشووووصمرو وووبصوف فووو و صمعمووووم  صصفووو سصمووو 
صص(1).أو  صيم صلف هصمو   صصك  صوأتهصصتي صوفخضرصأ صووألظهر . تضيط

صو"سو د" ص جوو ص"صوألوف و  صمو صوإلفهو مصأ صوألمو صي صوفمقررصوق  صوفعالمةصوفشتق ط :ص
صجووو ص ودمص  و صوفودف  صفوجوودصي ص؛يهصو"س د" ص   صوفدف  صو دمصوفعممة,صفعدمصش  ,ص   صيه

صغ وور ,صدو صوفم هومص وقصيوو صي إلفهو مصوفعمو صجووو صموو صوفم موويةصيعوضص   مووهصومو صيوه,صو"سو د" 
صدس سوةص وأم ص"صألتهصيخووطر ,ص قةص"صوفمعمومصوغ ر.صيدف  صو  ض د صفعدمص   ه,ص عو ص"صي ط 

 (2) .ووإلفه موو  صوفخووووطرص يوو توصيوو ص ضووم صوفوومصوفشوورت,ص يوو توصيوو صوفهدو ووةصضوومت صوقوود.صوفشوو ط  
صيهو ص عوروصطر وقص"صأتوهصوإلسوالمصد و صيمعريوةصلفمو مصفوهصم ص   ص خف صيالصوي فجم ة, :أ ض  صصوق  
صغتو صأتوهصود و صيمو ص,وفوو  صطر وقص و صو رك,ل"صيع صم صيهصلف هص  قربصوم صوتووه ه,صوهللصأوومر
صيو صشوكصيوالص-صوو ودوصمسوأفةصيو صوفو-صيهصج ؤووصوم صوفرس ,ص  صريهص رض صم صلف صوفومو صي 

ص (3) . تدق ه

ص ع رضوهص"صأ صفوذفكصوش رطوشذصيعضهمصي  مصأ صوإلفه مص جة.صوص وق  صوفعالمةصوألفوس :ص
صمؤفووصذفوكصوفوهصيو صوفشوعروت صوفموي ةصم صي جةصف سصوإلفه مصيأ صمر صومم ,ص....شر  صتص
صص (4).ي إلفه مصوفعم صل ج بصأط قصم ص تقصي صوف س مص دص  سم

ص

 عدم إنكار المريد على شيخه, حتى لو خالف أمراا شرعياا:   .1

كوو رص  وو صوفم مووويةصيقمووةصموسوو صووفخضوور,ص وودمصوإلت ريطهوو صموو صوألمووورصوفخط ووروصوف وو ص 
   صوفوصظهرصمتهصمخ ففةصمر  ةصفألوومرصووفتووه صوفشور  ة,صوفهومصيو صذفوكصوفطر قة,صي صش مصوف

مقوفووةصمشووهورو:ص"صموو صو  وورضصوتطوورد",صقوو فوو:صي فخضوورصوفوو صموو صوألوف وو  صومووعصذفووكصأ وو صيووأمورص
وص خ فوصوفشرتصي صوفظ هر,صوأرودصم صموس صأ"ص سأفهص  صش  ص  و ص خيور صهووص توه.صقو فوو:صوهوذ

 م ص فع هصوفموي ةصمعصش وخهم.
                                                 

 (.3/324(,صأضوو صوفي   ص)18/18)صرصووف تو روتظر:صوف  ر ص(1)

 (.3/324وتظر:صأضوو صوفي   ص)ص(2)

 (.3/324وتظر:صأضوو صوفي   ص)ص(3)

 (.18/12وتظر:صرو صوفمع ت ص)ص(4)
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مووةصقصمو صوفشو مصمووعصوفمر ودصجدوبصوفمووي ةصأخوذصقوودصوإلشو رو:صقو  صويو ص ج يوةصيوو ص فسو ر : 

ص؟صِفوم ص:صصفشو خهصق  صفوص   صووف س  م,صوفسكو ص   صميت ةصيطر ق همص؛صموس صمعصوفخضر
ص  وو صوط ووعصأوصموودقه,صيوو صفووهصوخ يوو رصوفع ووهصغ وور ,صأوصمتكوور وصشوو خهصموو صرأىصسوووو صأيوود و,ص ف وو صف وومَص

صأموور صو م  و ص ورى,صمو صكو صيوو صفشو خهص وسو مصوفمو دقصي فمر ودصخضوور ة,صيوأ ووفهمصي وه,صوألمورصيو ط 

 (1) ....ص"صأمصي هصوفشر عةصوجهصي ِهمصش  ,صك صي 

صهكذوص  فقصوفموي ةصوفقض   ,صوهكذوص دفسو !! 

وفويطال .صيو صصيو صل صريطصوفمووي ةصيو  صووقوعصمشو  خهم,صويو  صهوذ صوفقموةصوفقرجت وةصظو هرص

مو صخو فوصوفشورتصمو صأو صوفقموةصفمص  ركصوفته ص و صكو صصوفقمةصدف  ص   همص"صفهم؛صيموس 
يالص م كصوفمؤم صأم مصم ص رو صم صمخ ففةصف شورت,صل"صأ ص  خوذص  قو صوفش مصوفقرض وي:ص,خره لف صج

 ي تصذفكصي ص,صيأ ص تكرصك صم صخ فوصأمرصوفشرت,صل"صأ ص كو صمعهصأمرصم صوهللموقوصموس ص
 ي تصطعصوفو  ,صيموس ص تفذصأمرصوهللصي ,صيقدصوك م صوفد  صووتقوفمخ فو,صو"صأمرصيعدصرسو صوهللص

]َوَموا ص ة,صكمو صيو صقوفوهص عو ف ص  و صفسو ته:وفخضر,صووفخضرص تفذصأمرصوهللصكذفكصي صمووقفهصوف ال

طِعك َعَهيك  ك َتسك ِويْل َما ََل
ِري َذلَِك َتأك ْحْه َعنك َأمك ا[ }الكمف:َفَعهك ً  {22ِه َصِبك

(2)   

وف وذو صي فمعرووصووفتهو ص و صوفمتكور,صي صم ي همصفش وخهم,صم صوألمرصص مصأ  صوفموي ة 
ْروِف ]همو صسوويي صخ ر ووةصهوذ صوألمووة,صكموو صقو  ص عوو ف :ص ِرَجوو ك لِهنَّوواِس َتووأكْمْروَن بِووامَلعك ووٍ  ْأخك َ ْأمَّ ْكنكووْح ك َخووْيك

مِ  ْك َن َعِن امْلنكَكِر َوْت ْك ْ  الَفاِسْقْنَ َوَتنكَم ِْ ََْر ِمنَْْن َوَأكك ْك ا َ ْ ك ِمنكْمْ  امْل ً ْل الكَِحاِ  َلَكاَن َخْيك ِك ْك َآَمَن َأ [ نَْْن بِاهللِ َوَل

صوأمورهمصوألتمو رصم صرجالصي س عم صسر ةص وفتي صيعاق  :ص"صصو  ص   ص,{ 888}آل عمرا :

صفوو صيوو جمعووص:قوو  ص,ي وو ص:قوو فووص؟ ط عوووت صأ صصوفتيوو صأمووركمصأفوو سص:يقوو  ص,ي ضووبص, ط عووو صأ 
صيعضووو ص مسوووكصيعضوووهمصوجعووو ص,يهموووووصودخ وهووو ص:يقووو  صيأوقووودوه صتووو روصأوقووودووصيقووو  ص,يجمعوووووص طيووو 

                                                 

 (.3/253وتظر:صوفي رصوفمد دص)ص(1)

وسوووووص د.صص,وصموووو صوف موووو ئمصوصوفكه تووووهصوصوفرقوووو صىوصوفكشوووووصوصوفوووورؤصصوإلفهوووو مموووو صصوإلسووووالمموقوووووصوتظوووور:صصص(2)
 (.22)صوفقرض وي
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,ص وفتيو صيي و صغضويهصيسوك صوفتو رصخمود ص  و ص وفوووصيمو صوفتو رصمو صصوفتي صلف صيررت ص:و قوفو 
  (1)".وووفمعرصصي صوفط  ةص,وفق  مةص ومصلف صمته صخرجووصم صدخ وه صفوص:يق  

وي صوف د اصيووئدصك  روصأهمه صأتهص"ص جو صلط  ةصأ دصي صمعمو ةصصق  صوفش مصوألفي ت : 
صوفت س:صومتهص ع مصضال صطووئوصم صو ع ف ,صسوو صي صذفكصوألمرو صووفع م  صووفمش  م.صوهللص ي رك
صيوو صهمصيمعموو ةصظوو هروصي جووةصأتهوو وصيعووضصوفم مووويةصوفووذ  ص ط عووو صشوو وخهمصوفوووصأموورصوألوفوو :ص

 ....يمعم ة,صوأ صوفش مص رىصم ص"ص رىصوفمر دصوف ق قةصف س 
صص (2)

صهم ص ط فعصيعضصك بصوفم موية,صي تهص هوفهصم ص رو صم صهذوصوفضال صوفوذيص  وداص توو 

 (3)وفش مصوألفي ت .

 

 

                                                 

سور ةص يودصوهللصيو ص ذويوةصوفسوهم صو  قموةصيو صمجو  صوفمودفج صو قو  صصيو بص,وفم و  يصم   صوفيخ ري,صك  بصص(1)
غ وورصصيوو وجوووبصط  ووةصوألموورو صصيوو ب,صموو رووإلص,صموو   صمسوو م,صك وو ب(2/181,ص)4343 صلتهوو صسوور ةصوألتموو ر,

 .(8/18,ص)4225صوفمعم ة,ص صي صو  ر مه صصمعم ة
يو صص(.صو   يعصوفش مصوألفيو ت صكالموه1/322,صوألفي ت ص)ويووئده صيقهه صم صوش  صوفم   ةصوأل  د اصةس س ص(2)

هؤ" صتمبصتفسهصمرشدوصقصص  و صأ ي  وهصيو صيعوضصدروسوهصيو صوفمسوجدصصوأ روصش خ صم ي قو :صصتفسصوفك  ب
ص  ووهص  وو صيروشووهصيج تووبمشوو  مصوفموووي ةصأموورصف  ووةصأ وودصمر د ووهصيووأ ص ووذهبصلفوو صأي ووهصي قصقمووةصخالموو ه صأ صأ وود

وق  :صأ ظ صأتكصق   صأي كص ق قةص,ص وج ه,صي م صق  ه,ص  دصلف صش خهصمسروروصف تف ذصأمرصوفش مص!صيتظرصلف هصوفش م
ص؟صلتم صهوصم  بصأمكص!صوصأم صأيوكصيهوصغ ئبص!

 شوورتصيوو صمخوو فوصفص وومصيتوو ص  وو صهووذ صوفقمووةص كموو صشوور   صي  مووهصيقوو  صفهووم:صل صوفشوو مصلذوصأموورصمر وود صي كوومقوو  :ص
أ ص تف وذص:صمتهو :صم صوجو صك  وروصو"ص خف صيطال صهذ صوفقمةصشر  ص...,وفظ هرصأ ص   صوفمر دصأ ص ط عهصي صذفك

تمو صهووصمو صوألم ور أتوهصفووصكو  صفوهصذفوكصي مو ذوصتفوذصوف ودصوصأوصوفوووف .صصوف دصف سصم ص قصوفشو مصمهمو صكو  صشوأته,صوو 
مت قشووةص ووو ص  ووكصوفقمووةصوصكوو  صقوودصصر صي توو صويوو  صأ وودهموصفقوودصجوو...سوووو ص؟صي فرجوو صدو صوفموورأوصوهموو صيوو صذفووك

أمو صيعودصلفو صصيه ص فع ص؟صيقو  ص:صلتتو صفومصفوصأمركصش خكصيق  صووفدكصوفم صق  صفه:ص....سمعه صم صذفكصوفمرشد
.صصصصصصصصصصصصصصصص عط ووووووو صوفعقوووووووو صوصو"س سوووووووالمصف مضووووووو   صلفووووووو صهوووووووذ صوفمت فوووووووةصهوووووووذ صوفمت فوووووووةص!ص!صي يووووووو صإلرشووووووو دص وووووووؤديصلفووووووو 

 (.ص323-1/322)وتظر:ص
م  :صك  بصوفطيقو  صوفكيورىصف شوعروت صوغ ور صوفك  ورصمو صك وبصوفمووي ة,صوقودصتقو صمتوهصمو  بصوفمتو رصيعوضصص(3)

(.ص11/342)صوف كوو مصوفقوورج ص فسوو روفقمووصصمتووه,صوي هوو صموو صوففظ  ووةصووفتكوو روصموو صي هوو ,صوردهوو صووسوو تكره ,صوتظوور:ص
صوقدصق  صل صهذ صوألش   صمدسوسةص   ه,صي هللصأ  م.
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ص:عند الصوفية حقيقة وشريعة وأتقسيم الدين إلى ظاهر وباطن  .3
ص هوووصص,صوفظوو هرصو سووموتهص  وومصوفشوور عة(1)قسوومصيعووضصوفموووي ةصوفوود  صلفوو صظوو هرصويوو ط  
,صووفيووو ط صو سوووموتهص  ووومص(وإلسوووالم صي ففقوووه)صص سوووم صمووو صأيص,وف ك  ف وووةصوفعم  وووةصوأل كووو مصمجمو وووة
ص(2).مووتهمصوفمع وودف  صرأيصهووذووإلشوو رو صوأ موو  صوفق وووب,صصموو صوأل كوو مصهووذ صورو صموو صهوو وصوف ق قووة,ص

صأي)صوي ط (صصيدت صأيصظ هرص م صأي)صصرظ هصفه صوهللصلف صفطر قةو :(3)ق  صوفع صي ص يدصوفسالم
وفشور عةص  ومصوفع موة,صووف ق قوةصصوقو  صجخورو :ص,(4).وف ق قوةصوي طته صوفشر عةوصصيظ هره (صصق ي ص م 

ت  صجير  صأو" صي فشر عة,صي مو ص قورر صصي ص ج ية:و  مصوفخ مةصم صوألوف   صوأه صوف موو,صق  ص
.صوأو صمو ص ك ومصي وهصوأظهور ص  و صيو صأيو صط فوبصدو صيعضصت  ص  ت   صي ف ق قة,صيخصصيه صيعض  ص

وهووذوِصشووي هصيكووالمصوفي طت ووة.صوأموو صص(5)فهووذوصوفع ووم.صص,صوأخووذص تووهصوف سوو صوفيمووري,صص وومصسوو قصسووتدو ص
.صلفوو صغ وورصذفووكصموو ص(6) توودصغال هووم:صي ع قوودو صأتهوومص سوو  تو صيخووووطرهمص)وف ق قووة(ص وو صوفشوور عة

صهذوصوف قس م.صصصوفمف سدصووفر و  صوف  صوقع صيه صوفموي ةصيسيب
صو م و صوفموووي ةصفهووذوصوف قسوو مصوفووذيصوي وود و صيقموةصموسوو صووفخضوور,صقوو  صويوو ص ج يووةصيوو ص
صأهو صي  صوف م   صظهورصي صوفسيبصه صصوفخضرصمعصموس صس دت صقمة:صصوإلش رو  فس ر :
صي  ق وووقصقوو ئمو صوفيووو ط صوأهوو صوفظوووووهر,صي مووال صقوو ئمو صوفظووو هرصيأهوو صوفيووو ط ,صوأهوو صوفظوو هر
:صوق  .صوف ق ئقصي رصم صم  ريو صوفي ط صوأه صوفشروئع,صي رصم صم  ريو صوفظ هرصأه .ص وفيووط
ص,صووفخضوورصوفشووروئع,صي وورصهوووصوفووذيصموسوو ,صسوو دت صوج مووعص  وواصوفي وور  ,صيمجمووعصوفموورودصهووو
صج معوو  صصكوو  صيوو ص؛وف قوو ئقصي وورصموو صخوو  صصموسوو صسوو دت صأ ص فهوومصو"صوف قوو ئق,صي وورصهوووصوفووذي
تم ص,ك مال ص صفوهص أد ي صوفع مص   دوصط بصي صي ف ووضعصوفشرو,صكم  صلف ص ت فهصأ ص ع ف صوف قصأرودصوو 
ص(7).تفسهصلف صوفع مصتسي هصي صوفقووصود  ص  اصو ري ة,
ص
ص

                                                 

صم صهذ صوفرس فة.ص48  صهذ صوفقض ة,صوتظرصصص  داصوفي  اصص(1)
 (.21)صصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ةوتظر:صص(2)

صوفووود  ص وو ص,(هووووص883ص-ص222)صوفدمشووق صوفسوو م صوف سووو صيوو صوفق سووومصأيوو صيوو صوفسوووالمص يوودصيووو صوفع  وو ص يوودص(3)
(,ص وو ر مص4/21.صوتظوور:صوأل ووالمص)دمشووقصيوو صوتشووأصوفوودص,و"ج هوو دصر يووةصي وو صشوو يع صيق ووه:صوفع موو  صيسوو ط  صوفم قووب

ص(.14/533وإلسالمص)
 (.1/134وتظر:صوف  ر رصووف تو رص)ص(4)

 (.15)صصص ج يةصي ,صأ مدصوف كمصشر صي صصوفهممصل ق ظص(2)

 .-ل صش  صوهللص ع ف ص-س أ  صوف د اص  صهذوصصوففر قصقر ي  صص(8)

 (.3/222وتظر:صوفي رصوفمد دص)ص(2)
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صبيان خطأ هذا التقسيم والرد عليه:
ص

ل ص قس مصوفموي ةصوفد  صلف صظ هر)شر عة(صوي ط ) ق قة(ص قس مصموردود,صو"صدف و ص   وه,صص
صوفشوور عةصيوو  صوفموووي ةصموو صك  وورصيوورق" قوو  صوإلموو مصويوو صوفجووو ي:موو  ,صووسوو تكرو ,صوقوودصريضووهصوفع 

صووفع  موةصوفرخموةصيوذفكص ر ودو صكو تووصيو  ص قو ئقصك هو صوفشور عةصأل صق ئ هصم صجه صوهذوصووف ق قة
قو  صوصص(1)صوفشورتصظوووهرص و صل روضوهمصيو صقودم ئهمصمو صجم  وةص  و همصأتكورصوقد,صشر عةصيكالهم 

و"صمووو صكوووالمصص صوف ق قوووةصووفشووور عةصووف م  ووو صي تهمووو ص"صمووو صكوووالمصوفمووو  يةصوف سوووأيووووص  ووو  :ص
تمو صذفوكصمو صأففو ظصوفمووي ة صوضوعووصمو صيوأو :ص(3)وفعق و صويو صوقو  ص(2).ووموطال   همصوف  يع  ,صوو 

صوف ق قوةصيم .صوفخ قصفمم ف صوف قصوضعهصم صوفشر عةص ألصقي  صوهذو.صوشر عةص ق قةصوق فووصأسم  
صوفشووور عةصغ ووورصيووو صوف ق قوووةصرومصمووو صوكووو .صوفشووو  ط  صلفقووو  صمووو صوفتفووووسصيووو صوقوووعصمووو صسووووىصيعوووده 
ص(4) .مخدوتصيم رور
يهووذوصوف قسوو مصكوو  صي يوو  صموو صأيووووبصوفضووال صوف وو صي  هوو صوفموووي ةص  وو صأتفسووهم,صييعضووهمصص

موو رص  هوو و صيوو ألوومرصوفشوور  ةصكموو ص قوودمصموو صكووالمصويوو صوفجووو ي,صوغال هوومصود ووووصو"سوو  ت  صيموو ص
صوف ق قةص  صوفشر عة,صلف صغ رصذفكصم صوألمور.ص تدهمصم 

صوفشور عة:صوفسوتةصأهو صو تود,صووف ق قوةصوفشور عةصيو  صوففمو صهوذوصيو صك تو صو"ت ورووصيدو وةصل "
صوفشوور  ةصوأل كوو مصكو صوهكووذو,صووإلت يوةصوفخشوو ةص سو   مصوفكتهوو صمع توةص ركوو  صي فموالوصوف ق قووةصهو 
ص(5)".و ع ف صسي  تهصوهللصأروده صكم ص م مه ص   صيه صوإل    ص عت صيه صوفق  م
صف ق ووبصوأ م  صف جوور صأ م  صهت كصتعمص,وقي  ةصي ط ةصه صي ص؛م   ةصغ رصوف فرقةصهذ ي 

صهوذوصكو صوفكو ص؛وفضوع فةصوفمو  روصك فتي وةص كوو ص  و صو تقصصك فجي  ص مي ص   ص   دصووإل م  
صوفعقو صيو  ص فورقصكمو ص    رو صصوأص ض دو صصهت كصيأ ص شعرص قس مصوك صد  صأوصلسالمصأوصشر عةصوسمه

                                                 

 (.222)صصصلي  سص  ي سص(1)

 (4/85وفي رصوفم  طص)ص(2)

صوفويو  ,صأيووصوفظفوري,صوفي ودوديص ق و صيو صم مودصيو ص ق و صيو ص  و ص(,هووص213ص-ص431)صوفي ودوديصوفويو  صأيوص(3)
 وومصصوف ووال ,ص عظوومصوكوو  .ص دو  ووهصيوو صوفمع  فووةصيمووذهبصوشوو   صوق ووه,صيوو صيي وودودصوف ت ي ووةصشوو م:ص ق وو صيوو ي ص عوورو

صوفورد)ص,جو  صئوة أريعمصيو صوهووص(وففتوو صك و ب)صأ ظمهو ص مو ت وصفوهفع مو  ,ص  بصم صذفكصك ه,صوأ  و ص وي وهصأمو مصو
 (,313ص/4.صوتظر:صوأل المص)(وفم ع  صوفكي رصكالمصي صوفمو وصصوف روصوو  ي  صش  رووألص   

 (.325)صصصلي  سص  ي سص(4)

 (,21)صصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ةوتظر:صص(2)
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ص كوو ص"صهوذوصكو ,صوفود  ص خو فوصوفع ومصوكوأ صووفود  صوفع ومصي  صأو,صف عق صمض دصوفتق صوكأ صووفتق 
ص(1).يهمصوفظ صأ ست صل صهذو,صوفد  صهذوصأ دو صأم مصووت س رصضعوصم صل"

همصي ه صي  س صدف ال صف موي ةصي م صذهيووصلف ه,صو"صمس تدصفصوأم صقمةصموس صووفخضر
وفي ة,صي ف م  صوفووقعصي صوفقمةصي  ص  مصموس صو  مصوفخضر,صهوص م  صي  ص  مصتي   صفك صمتهم ص
شووووور عةصخ موووووةصيوووووه,صوفووووو سص م ووووو و صيووووو صشووووور عةصموسووووو ,صيمعتووووو صأ صموسووووو صتموووووي هصمتهووووو ص  ووووومص

 وو صيوو صشوور عةصوو وودوصكموو ص وفظ هر)وفشوور عة(,صووفخضوورصتموو يهص  وومصوفيوو ط ص)وف ق قووة(.صي وو سصوف م
صصوفموي ة.ص د  ه

 وو صيوو صوفشوور عةصوفوو وودو,صجع ووووصتموو بصوفرسووو ص  وومصل صوفموووي ةصيعوودصأ صق فوو صيهووذوصوف مص
)موسوو (صموو صذفووكصهوووص  وومصوفشوور عة,صوأموو صتموو بصوفوووف ص)وفخضوور(صيهوووص  وومصوف ق قووة,صوهووذوصك ووهص
ضالفهصووض .صووفرس صج   صف ع  مصوفتو سصمو ص مو  صظوووهرهمصويوووطتهمص  و صوفسووو ,صكمو صقو  ص

ْلْموْ  الكَِحواَ  ]:ص ع ف  يِم ك َوْيَعهِّ يِّنَي َرْسًَْل ِمنكْم ك َيحكْهْ َعَهيكِم ك َآَياتِِه َوْيوَزكِّ َْ الَِّذي َبَعَث ِِف األْمِّ َلوَ   ِْ َواِْلكك

 .{9[ }اجلمعة:َوإِنك َكاْنْا ِمنك َلبكْل َلِفي َضََلٍل ْمبنِيٍ 

صوفوذيصموسو ,صس دت صوج معص  اصوفي ر  ,صيمجمعصوفمرودصهو:صوق   ج ية:صوي صوأم صقو ص 
 يأك ف صيمو ص قوبص   وهصوألفوسو صقو ئال :ص,وف ق ئقصي رصهوصوفذيص,صووفخضرصوفشروئع,صي رصهو
ص  و ص قو  صأ ص   وهصوفظو هرصلذصأي و ص  و ص عو ف صقوفوهصوكوذوص توهص تيووصووفسو  قصموي ص أو  صوهو

(2).م الصوفي رو ص ج مع
 

 

 الصوفية: عند العلم اللدنيمفهوم  .2

صرس فةصوف  وف ص  مدصي ألوصص, همصي فع ومصوف دت ة تدصوفم مويةص سم ةص  ومهمصومك شفش تص ص
يوو صصيوو ذوصجوو  ووصيأذكوو رصمي د ووةصأوص فسوو روصي طت وو  صف قوورج ,صأوص ك مووووص,(3)صوف دت ووةصوفع ووومصل يوو  صيوو 

صش  صم صوألمورصوف  ي ة,صق فوو:صهذوصي  صم صوفع مصوف دت .

                                                 

 ص(.23)صصو طوره صتشأ ه ..صصوفموي ةصوتظر:ص(1)

 (12/312رو صوفمع ت ص)ص(2)

(,صووفرسو فةصوف دت وةص تسوبصف   وفو صوف سو صفوه,صوكوذوصغ رهو صمو صك وبصورسو ئ ص21/122وتظر:صمف    صوف  بص)ص(3)
م وو صك وو بصسوورصوفعوو فم  صوهوووصك وو بصشووعوذوصودجوو صوفوو سصفووهصيوو صفرجوو صموو صوفي طت ووة,صوهووذ صوفك ووبص تسووبصف   وفوو ص

ص,صد.صمشهدصوفعال ووف َّ ي صِمته صووفمت و ص وبصوإلم مصوف  وف كوص وس  ال"صفشهر هصي ص رو جه ,صوتظر:
http://www.ghazali.org/biblio/AuthenticityofGhazaliWorks-AR.htm 
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صوفع ومصو سوموتهصوفع ومصهوذوصي د   صوفمال صلف ص ت م صمم صك  رصأوفعصوقد" ق  صأيوص    :ص
صأمو  يهصمو صكو  صمو صيوأ ص خيورص  و ص,ذفوكصمو صشو  صموتهمصوفمو ف صروتصيو ص  قو صوأتوهصوف دت ,

صص(1) "...وفقطعصسي  ص   صوفجتةصأه صم صهو
صموو صوموو رص,سووعر صورخووص,صفوودت ص  مهوومصأ صط ئفووةصكوو صود وو وقوو  صويوو صوفقوو مصوفجو  ووة:صص

صق يووهصيوو صشو ط تهصو  ق ووهصفوهص سووت صيموو صووفموف  صوألسووم  صويو بصووفسوو وكصوإل موو  صق قو ئصيوو ص ك وم
صوفم ف سووووف  صوجه ووووةصوفم موووووي  ص ت دقووووةصوف وووودت صوفع وووومصيوووو صمووووتوصوقوووودص...فوووودت ص  مووووهصأ ص وووو  م

 (2).فدت ص  مهصأ ص   مصوك صوفم ك م  وص

تووهص  وومصووصل,صخموووه صيووه,صيموو صذفووكصأتهوومصقوو فوفع وومصوف وودت صيووأمورصمخ  فووةصوفموووي ةصتع وو  
صي صم صوهللصمي شرو.صصصيالصوك س بصأوص ع مصأوصووسطةصم ك؛  م ص
ص ع ووم,صو"صوك سوو بصغ وورصموو صوفق ووبص  وو ص فوو ضصوفووذيصهووو:صوف وودت صوفع وومقوو  صويوو ص ج يووة:صص
ص طه ورصكمو صيو ذوصووفشوووغ ,صوفعالئوقصمو صو فرغوهصووفرذوئو ,صوفتقو ئصصمو صوفق وبص طه رصيعدصوذفك
صدوئوروص  و صو ودخ صوفعقوو ص فهمهو صمو صمتهو صوفري ت وة,صووألسورورصوف دت وة,صوفع وومص   هصي ض صوفق ب,
ص ق وودىصأ صغ وورصموو صألري يهوو ,ص وسوو مصيوو صوفتقوو ,صيهوو ص  وو طصو"صوفعقووو ص فهمهوو ص"صموو صومتهوو صوفتقوو ,

صص(3)....وف  وب؛ص  مصج تبصي ص   همص ف ضصم صومته صأمره ,صي صيهم
جم عص–فشطط,صي فع مصوف دت صووفكشوصووإلفه مصو"ص خف صم صي صهذوصوفكالمصم صوفخطأصووص

 مصفه صي صجم عصم ص أ  صيه,صألته صف س صمعمومة,صوفمص ضم صوفعممةصل"ص"ص سَّصص-هذ صوألمور
َفإِنك ],صق  صوهللص ع ف :ص صهم صم  و صوف قصي صجم عصوألموروفذ  صص-وفك  بصووفستةص-ي صوفو    

وْه إََِل  ٍء َفْردُّ ْح ك ِِف َ ك َسْن َتأكِويًَل َتنَاَزعك ِم اآلَِخِر َذلَِك َخْيك  َوَأحك ْك ِمنَْْن بِاهللِ َوالَي ْك ْسِْل إِنك ْكنكحْ ك ْت [  اهللِ َوالرَّ

صوألموروهللصيأمرصص,{22}النساء: صوف تص ع ف صيرد صلف صك  يهصوستةصرسوفه تد ص   تصي ه  يف هم ص؛
صأوصغ رصذفكصم صوألموروف قصووفمووب صلفه ٍم ص"صلف صكشوصأو ص, صووف  ص ك رصي ه  صو"خ الو,

صووففرقة.ص
وهذوصوف مورصوفخ طئصصف موي ةص  صوفع مصوف دت ,صجع صيعضهمص عرضص و ص ع ومصوفع وومصص

صوفشر  ة,صمد    صأتهص ع مهصريهص  م  صفدت  ,ص أ  هصم صغ رص ع مصو"صوس د" .
صفيو سصيسوو   صوفوذ  صف جو ه   صيو  صوفو  مصوهوذو صوفشو مصم مودص يود ص و صهوذوصوإلد و  :صق ص
صقوودص كوتووووصأ صغ وورصموو صوفشوور عةصأسوورورصومعريووةصووف وود اصوفقوورج صويهوومص,يوو هللصوفع وومصد وووىصوفمووال 

                                                 

 (.8/135)صوفم  طصوفي رص(1)

 (.3/432)صوفس فك  صمدور وتظر:صص(2)

 (.3/222وتظر:صوفي رصوفمد دص)ص(3)
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ص ووووف صوفوووذيصهووووصوهللصأ ص:قووووفهمصو مووودقصوفووود وىصيهوووذ صفهووومص سووو مصووفع موووةصشووو ئ ,صذفوووكصمووو ص ع مووووو
صص(1).وف دت صي فع مصهذوص  مهمصو سمو ص ع  مهم
تموو صفوودت  ,ص سووموتهصوفووذيصوفع وومصتتكوورص"صلتتوو صقوو  :صم ووص صوفطر ووقصفووذفكصغ  ووةص كووو صأ صتتكوورصوو 
صص(2).وفجه صي هص ش رطصوفذيصوفج ئر

ص
صتحقيق القول في العلم اللدني:

صفوهصووإلخالصصوهللصمعصووفمدقصووفم  يعةصوفعيود ةص مروصوف دت صووفع م صوإلم مصوي صوفق م:صق ص
صوفك وو بصيهوومصموو صفووهصي فوو  صفووهصدو"تق وو صوكموو  صصرسوووفهصمشووك وصموو صوفع وومص  قوو صيوو صوفجهوودصويووذ 
صيشو  صوهللصرسوو صخموكمصه :صصسئ صوقدصصط فبصأي صي ص   صق  صكم صيهص خمهصيأمرصووفستة
صهوووصيهووذوص.ك  يووهصيوو ص يوودو صصوهللص ؤ  ووهصيهموو  صصل"صوفتسوومةصويوورأصوف يووةصي ووقصووفووذيص" :يقوو  صوفتوو سصدو 
صفوود صموو صيهووو:صيهموو ص  ق وودصفووموصصووفسووتةصوفك وو بص وو صأ وورضصموو ص  وومصوأموو ص,وف ق قوو صوف وودت صوفع ووم
تمووو ص؟مووو صفوود صمووو صفكوو صفووودت صيهووووصووفشوو ط  صووفهووووىصوفووتفس :صر م ت ووو صفووودت  صوفع وومصكوووو ص عووروصوو 
صش ط ت صوفدت صر م ت صفدت :صتو   صوف دت صي فع م.وج ص  صريهص  صوفرسو صيهصج  صفم صيموويق ه
ص .(3)وهللصرسو صيعدصو  صو"صوفو  صهو:صووفم كص,يطت وي
صق ووووبص  ووو ص فووو  صوهللصأ صر وووبص""  وف ووودت صوفع وووم"صصوأمووو مصوإلسوووالمصويووو ص  م وووة:صوقووو  صشووو ص
ص فو  ص"صمو ص,  يوهصمو ص يو  همووص, كرهوهصممو صق وويهمصطه روصيسيبصوفم ف   صو ي د صوفم ق  صأوف  ئه

ص(4).غ رهمص   صيه
صمجوردصأ ص   موو صيقووم.صصووسوطصطريو  صأقسو مص ال وةص  و صوفيو بصهذوصي صووفت سق  :ص مصص
صأ وورص":ص قوفووو صوقوووم.صجخوورصسوويبصيووالصوفع وومص مووو ص وجووبصوفووتفسصور  ضووةصوفق ووبصو مووف ةصوف هوود
صأ ظوومصموو صذفووكصأ صيهووو:صصوفوسووطصوأموو .صوفعق  ووةصأوصوفشوور  ةصي ألدفووةصوفع وومصف ع وومصوفموجووبصيوو صفووذفك

صو وود صهوووصوفوو سصوفع وومصموو صك  وورص مووو صيوو صشوورطصهوووصيوو ص؛صوفع وومصت وو ص  وو صمع وتووةصوألسووي ب
ص(5).ك ي  

صوهللص قذيووهصوفوذيصوفع وم"صوقودصردصوإلمو مصويو صوفقو مص  وو ص عر ووصوفمووي ةص"ف ع ومصوف وودت "صيأتوه:ص
صي فشوووهدصوف  مو صوفع ومصل صتقوو صوت و ص:يقوفوه".صوس د" صو"صوفعيدصم صسيبصيالصلفه م صوفق بصي 

                                                 

 (.18/12وتظر:ص فس رصوفمت رص)ص(1)

 (.18/12)صر:ص فس رصوفمت روتظص(2)

 (.2/422وتظر:صمدور صوفس فك  ص)ص(3)

 (.13/242)صوفف  وىصمجموتصوتظر:ص(4)

 (.13/248وفممدرصوفس يقص)صوتظر:(2)
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صتعمصع ميصوف سصيهصو وقصيالصدف  صو"صش هدصي  رص موفهص د  صم صوأم صوف ق ق صوفع مصهوصووألدفة
ص(1) .و   و دصي فشووهدصوف  م صوفع مص قوىصقد
ص
 از الخروج عن الشريعة عند غالة الصوفية:جو  .2

د ووهمصأ صفهمصوألش  خهمصطر ق  صي طتةص وويقصوف قص تودصوهللصل صم صم و مصغالوصوفموي ةصص
وفووووصك تووو صمخ ففوووةصفظووو هرصوفشووورت,صكمخ ففوووةصمووو صيع وووهصوفخضووورصفظووو هرصوفع ووومصوفوووذيص تووودصموسووو ,ص

صجو و صو"س  ت  ص  صوفو  صي فع مصوف دت ,صوفذيص د وته.ي 
صوأمو :صوي صأي صوفع صوف تف هذ صوف تدقةصوفموي ة,صوي تووص ووره .صق  صوقدصردصوفع م  ص   صص

صوفوذيصوف ودت ,صيو فع مصوفوو  ص و صو"سو  ت  ص جوو  صيو ص,صوفخضورصمعصموس صيقمةص  ع قصم 
صوفخضور,صلفو صميعو و ص كو صفمصصموس صي  .صد ق تصم  دصيهو:ص-وف وي قص دمصم صيعضص د  ه
ص,(2)(تعوووم:صقووو  ص؟صلسوووروئ  صيتووو صموسووو صأتووو ):صفوووهصقووو  صوفهوووذو.صيم  يع وووهصموووأموروصوفخضووورص كووو صوفوووم

ذوصأ ي  ه,صم صفك ت ص    صو  س صموس صك  صوفوص,(3)وف ق   صجم عصلف صميعواصصوم مد صت  صوو 
صموعصك فخضورصصم مودصمعصأتهصود  صيم ص,(4)م مدصيشر عةص  كمصلتم صوألرض,صلف صص  س 
صفود  صمفو رقصي توهصوف وق,صشوه دوصوف شوهدصلسوالمه,صي  جودد:ص-صوألمةصم صأل دصذفكصجو صأوصموس ,
تم صوهلل,صم صأوف   ص كو صأ ص  صيضالصي فك  ة,صوإلسالم صوفموضوعصوهوذوص.وفش ط  صأوف   صم صهوصوو 
ص(5)."و"س ق مةصوأه صوفقومص ت دقةصي  صمفرق

صفهومصأ صمو صوف موووصوفمود   صوفجه وةصمو صك  ورص د  وهصم  :مةصوفشتق ط وق  صوفعالص 
صيع ووهصمو صكمخ ففوةصوفشورت,صفظو هرصمخ ففوةصك تو صوفووصوهللص تودصوف وقص وويوقصي طتوةصطر قو  صصوألشو  خهم
صوإلسووالم,صد وو صموو صي فك  ووةصو"ت ووال صلفوو صوذر عووةص تدقووة,صموسوو ,ص توودصوفووذيصوفع وومصفظوو هرصوفخضوور

                                                 

 (.3/431وتظر:صمدور صوفس فك  ص)ص(1)

,ص122,ص وهللصلفو صوفع ومصي كو صأ  ومصوفتو سصأيصسوئ صلذوصف عو فمص سو  بصمو صم   صوفيخ ري,صك  بصوفع م,صيو بص(2)
 ص(.2/133,ص)8313ص,ص صوفخضرصيض ئ صم صي ب,صوففض ئ ص(,صم   صمس م,صك  ب1/32)

(,ص1/52,ص)432ص,ص وطهووروصمسوجدوصوألرضصفو صجع و صصوفتيو صقو صم   صوفيخ ري,صك  بصوفمالو,صي بص(3)
صأ ط ووو )ص(,صويوو صففوووظصوفيخوو ري:2/83,ص)1151,ص وفتيووو صمسووجدصوي تووو  صموو   صمسووو م,صك وو بصوفمسووو جد,صيوو ب

 (ك يةصوفت سصلف صويع  صخ مةصقومهصلف ص يعاصوفتي صوك  ص....قي  صوألتي   صم صأ دص عطه صفمصس خم
(,ص4/182,ص)3445ص,ص صمووور مصويووو ص  سووو صتووو و صيووو ب,صوألتي ووو  صأ  د ووواصمووو   صوفيخووو ري,صك ووو بص(4)

 (.1/54,ص)411,ص صم مدصتي ت صيشر عةص  كم صمر مصوي ص  س صت و ص,صي بوإل م  صم   صمس م,صك  ب
صل ضو  صيو صوفي و  صأضووو (,ص2/428وتظر:صمدور صوفس فك  ص),صوص(3/283)صوفس ف ةصوفعق دوصي صوفط  و ةصشر ص(2)

 (.324ص/3)صي فقرج صوفقرج 
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ص ت دقوةصم صقومصذهبص:(1) فس ر صي صوفقرطي صق  ,صظ هر ص خ فوصي طتةصرأموصصي صوف قصأ صيد وى
صوفع مةصوفشر  ةصوأل ك مصهذ :صيق فووصوفشر  ةصوأل ك مصهذ صمتهص   مص"صطر قصس وكصلف صوفي طت ة

ص  وووكصلفووو ص   ووو جو صيوووالصوفخمووووصصوأهووو صوألوف ووو  صوأمووو .صووفع موووةصوألتي ووو  ص  ووو صيهووو ص  كووومصلتمووو ص
,صخووووطرهمصمو ص  و همص   وبصيمو ص  وو همصو  كوم.صق وويهمصيو ص قوعصموو صموتهمصود ورصصلتمو صيو .صوفتمووص

صقودص عو ف صوهللصيو  صوفشوروئع,صم ص  مصم صلتك رصألتهص, س   بصو"صق ئ هص ق  صوكفر,ص تدقةصوفقو صوهذو
صوهوومصخ قووه,صويوو  صي تووهصوفسووفرو صرسوو هصيووسووطةصل"ص ع وومص"صأ ك مووهصيووأ ص كم ووهصوأتفووذصسووت ه,صأجوورى

صكمو صهت فوك,صيمو صوخمهمصفذفكصوخ  رهمصوأ ك مه,صشروئعهصوفمي تو صوكالمه,صرس ف همصه تصوفمي  و 
َعْل ِرَساَلَحهْ ]:ص ع ف صق   َهْ  َحيكْث ََيك وً  َواِحوَدً  ]:ص عو ف صوق  ,ص{890[ }األنعام:اهللْ َأعك َكاَن النَّواْس ْأمَّ

ويَن َوْمنكوِذِرينَ  ِ صيقودصوفجم وة,صو  و .صوا و  صمو صذفوكصغ ورصلفو  {982رة:[ }البقرَفَبَعَث اهللْ النَّبِيِّنَي ْمَبَشِّ
صأ كو مصفمعريوةصطر وقص"صأ ص   صووفخ وصوفس وصووج م تصوفضروري,صووف ق  صوفقطع صوفع مص م 

صقوو صهووص ومص,وفرسو صجهوةصم صل"صمته صش  ص عروصو"صوته ه,صأمر صلف صروجعةصه صوف  ص ع ف صوهلل
صوهللص كوومصي ووهص قووعصموو صوأ صق يووه؛ص وو ص أخووذ:صقوو  صموو ص أ:ذفووكصوي وو  .صصتي توو صيعوودصأتي وو  صي  يوو  
صخ موةصفتفسوهصأ يو صيقودصسوتة,صو"صك و بصلفو صذفوكصموعص   و  صو"صوأتهصيمق ض  ,ص عم صوأتهص ع ف ,
ص(2)...وفتيوو
ص
 تفضيل الولي على النبي عند غالة الصوفية: .2

وفعو صأيو صقو  صوإلمو مصويو ص ,يعضصغالوصوفموي ةصلف ص فض  صأوف  ئهمص  و صوفتيو ذهبصص
صف شوور عة,صق ووبصوهووذوص!!وألتي وو  صموو صأيضوو صموو رصقوودصأتووهص ظوو صموو جه ووةصوفم مووويةصصوموو  وف تفوو :

(3).وفتيووصم صأخصصووفرس فةصوفو" ة,صم صأخصصووفتيووصوفم ق  ,صف مؤمت  ص  ي ةصوفو" ةصي  
 

صوف تدقوووةصمووو ص  ووو ص قووودوصأو ص قوووو صوفع مووو  صأكووو يرصيعوووضصكووو  "قووو  صوف ووو يظصويووو ص جووور:صوص 
صموووو صأيضوووو صوفوووووف صأ صلفوووو صتيوووو صغ وووورصيكوتووووهص  ووووذر و صوف ت دقووووةصأل صتي وووو  صصوفخضوووورصكووووو صدو  قوووو 
".(4)وفتي 

 
 

                                                 

 (صوم صيعده .11/43)وفج معصأل ك مصوفقرج صوتظر:صص(1)

 .وم صيعده ص(15/281)أضوو صوفي   صوتظر:صص(2)

(.صوروجووعصرد ص  وو صويوو ص ريوو ص ووو صهووذوصوفموضوووت.ص232)صصصفسوو ف ةوصوفعق وودوصيوو صوفط  و ووةصشوور وتظوور:صص(3)
 (.238-232وفممدرصوفس يقص)ص

 (.58)صصوفخضرص   صي صوفتضرصوف هرص(4)
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صوفخضرصيو" ةصوفقو صأ  " وخالصة األمر: ص    صصم  و صيأ تهصووفقو , صوفيال  صم صجروصقد,
ص قي هصو",ص ق ص مدقهص"صم صوفخ مةصو   صي صوفع مةص   صووف  ي س,صوفك ذيةصووفد  وىصووفم  
صووس  همهصوفخضرصفق صيالت  صصوأ  ,صووأل تي   صوفتيووص   صووأل وف   صوفو" ةصيض صد وىصم صد  
صصظ هرصفه صوفشر عةصجع صي صوفموي ةصمع قدصهم :صوفدهرصأ يدصو    هصيو"  هصووفقو .ص.صصوكذوصكذو

صوأ  ,صإِلفه موصي ج ةصق فووصويه,ص كسصو",صوفظ هرص  م  ص   ص تكرو صوفي ط ص  م  صوأ  ,صوي ط 
صوفخضرصفق صم صيمتهم,ص تهصووأل خذصوفخضرصف ق  صوفووسعةصووفد وى,صوفتي صم صوأ   مصأ يض صوفوف 
(2)".وفش يع صوفمذهبص   ص م  صرج صوجخر,ص(1)وف تف صوفمذهبص   ص م  

 

ذوص ي  صتيو هصكم صذكرت  صفمص يقصفم صق  صيو"  ه" ق  صوف  يظصوي صك  ر:   صوفوف صقدصأوصصوو 
ص ع مدو ص عص   ص ق قةصوأل ط ص س تدو صلف ه,صو"صمع مد مورصدو صأري بصوفشرتصوفظ هر,صمس تد

(3) ."   ه
 

 

 : حقيق نبوة الخضرت
 

ووًَم[  قوو صوهللص عوو ف :  ا ِعهك نَوواْه ِموونك َلووْدنَّ لك ووً  ِموونك ِعنكووِدَنا َوَعهَّ َ َجووَدا َعبكووًدا ِموونك ِعَباِدَنووا َآَتيكنَوواْه َرْحك َْ  ]َف

 وفخضرصهوصوفكر مةصوا ةصهذ صي صوفمذكورصوفعيدصوهذوص { 22}الكهف:
ومصص,(4).وفع مو  صي جم تص 

؟صووفمووو   صأتوووهصتيووو ,صوهووووصموووذهبصجمهوووورصوفووو صمصتيووو ,صأمأصرسوووو ,:صهووووصهووو :صوخ  فوووووصي وووهص
تجم هوو صص,ك  ووروصوفهوومصيوو صذفووكصأدفووة,ص(6),صوقوودصرج ووهص ووددصكي وورصموو صوفم ققوو  صووفمفسوور  (5)وفع موو  

 صي م ص   :
                                                 

صوأل كوو مص ت فوةصأيو صمو ص ع ومصصصوفخضورصأ :ص  مو ه صوفقودصوضوعصيعوضصوفكوذوي  صيو صذفوكصقموةصطو  وة,ص(1)
صيعوضصوأمورصموتدوق,صيو صوضوعه صك يو صي هو صموتوصوفقشو ريصوأ صوفقشو ري,صوفق سومصأيو صفإلم مص  مه ص مصوفشر  ة,
ص"صي طوو صكووالمصوهووذوصي ووه,صيموو صو  كوومصج  ووو صموو ص خرجووهصت وفووهصيعوودصص  سوو صوأ صج  ووو ,صيوو صي فق ئووهصمر د ووه
 (.1/22,صوي ص  يد  ص)وفمخ  رصوفدرص   صوفم   رصردص.صوتظر:فرد صل"ص ك   هص جو صو"صفه,صأم 

 (.82)صصصوف فس رصي صوفم يوت صو مخ مرصصم صوف  ذ روتظر:صص(2)

 (.1/323وفيدو ةصووفته  ةص)ص(3)

 (.322ص/3)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو صوتظر:ص(4)

توووصص  ووو صأ صذفوووكصقوووو صوفجمهوووورص وووددصمووو صوفع مووو  ,صموووتهمصويووو ص ط وووة,صووفقرطيووو ,صوأيووووص  ووو  ,صووفيقووو   صص(2)
(,ص21/128رو يصهووصقوو صوألك ور  ,صوتظور:صمفو    صوف  وبص),صوقو  صوفو  و ص ,صوسأو قصذفوكصمو صك ويهمصي مو ووألفوس

ص .تيوصغ ورصوفو صوفم ققو  صوفمووي ةصو تودصمرسو صغ ورص تيوصوتوهص  و صووفجمهوورص:-وفمووي ص-وقو  صلسوم    ص قو 
 (.22(,صووتظر:صوف  ذ رصم صمخ مرو صوفم يوت ,صيكرصأيوص  دص)صص2/238رو صوفي   ص)

ص"(صوقووو  3/225)صوفع  ووو صوفك ووو بص فسووو رصيووو صوفووووج  صوفم ووورر :صيووو ص فسووو رص(صهوووو242)ويووو ص ط وووةصص-1موووتهم:ص(8)
ص=صصصصصصص(صوتسوووويهصف جمهووووور,11/18)صوفقوووورج صأل كوووو مصوفجوووو معووفقرطيوووو ,صوتظوووور:ص-2",صوفجمهووووورص توووودصتيوووو صوفخضوووور"
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َجَدا َعبكًدا ِمنك ِعَباِدَنا آَ :ي ص قصوفخضورقوفهص ع ف ص .1 َْ ًَ [ }الكمف:]َف ذكورصوألفوسو ص, {61َتيكنَاْه َرْحك

ص:وق  ص,وفرغدصووفع فصوف ال صوفر قصيه صوفمرودص:ق   يق  :صي ص فس رصهذ صوفر مةص ال ةصأقوو ,
صوفوو  صأتهو ص  و صووفجمهوورص,ص ومصقو  :وفيت وةصسوالمةصموعصوف  و وصطوو صوق و ص,وفتو سص  صوفع فة
صوفجمهووورص   ووهصموو صووفمتمووور.ص وومصقوو  :صوفقوورج صموو صمووضووعصيوو صذفووكص  وو صأط قوو صوقوودصووفتيوووو

  (1).وف ق  ص  م ص ك دصويمجمو ه صك  روصووألخي رصوا   صم صوشووهد 

صوفمووؤ  صموو صوفع وومصوكووذفكصوفقوورج ,صيوو صوفتيووووص  وو صلطالقهوو ص كووررصوفر مووةوقوو  صوفشووتق ط :صص
صيووو ص عووو ف صقوفوووهصوفتيوووووص  ووو صوفر موووةصلطوووالقصيمووو .صوفوووو  ص  ووومص  ووو صي وووهصلطالقوووهص كوووررصوهلل

ِ َعِْي ٍ :صوف خرو َيَحنيك ءاْن َعََل َرْجٍل ِمَن الَقرك َذا الْقرك َِ َل  ََل ْنزِّ ْك ِْ  * ]َوَلاْلْا َل َك َأ َ  َربِّ َ ِسْلَْن َرْحك [   ك َيقك

خوورف صوفتيووووص  وو صوفع وومصل  وو  صلطووالقصوموو صوغ وورصذفووكصموو صوا وو  , ,تيو ووهصأي{  22-25:}الزُّ
وْل اهللِ َعَهيكوَك  : ع ف صقوفه َهوْ  َوَكواَن َفضك ك َتْكونك َتعك َلوَك َموا ََل َلَ  َوَعهَّ َزَل اهللْ َعَهيكَك الكَِحاَ  َواِْلكك ]َوَأنك

صص (2).وا   صم صذفكصغ رصلف   {552َعِْيًَم[ }النساء:
ا ِعهكًَم[ قوفهص ع ف صي ص قصوفخضر:ص .2 نَاْه ِمنك َلْدنَّ لك ص  ومصأي ,صقو  صوفقرطيو :{ 22الكهف:}]َوَعهَّ

وهوووص  (4).يووو  صل"ص كووو ص"صأيع فووهصيووووط صأل صيتيو ووهص شووهدصووا ووةأ ضوو  :صوقوو  صص,(3).وف  ووب
قوو  ص عوو ف :ص ,صي وو سصفوووف صأ ص ط ووعص  وو صوف  ووب,صوفوو سصهووذوصموو صوخ م مووه,كموو صقوو  ص

ْكِمْر َعََل َنيكبِِه َأَحًدا ِ يَ إَِلَّ مَ *  ]َعاَِلْ الَديكِب َفََل ْي وْهْك ِمونك َبونيك وْه َيسك َتََضو ِمونك َرْسوٍْل َفإِنَّ وِه َوِمونك ِن ارك َديك

                                                                                                                                            

وتسويهصص(8/142,صوتظور:صوفي ورصوفم و طص)(هو242وأيوص    ص)ص-4(,ص2/232ووفش طي ,صوتظر:صوفموويق  ص)ص-3=
 وومصذكرهوو ,صص."وجووو صموو صتيو ووهص  وو صوفقمووةصسوو  قصد ص(صووت موورصفووه,صقوو  :ص"وقوودهووو224يوو صك  وورص)وو-2,صف جمهووور

صوفجو مصي وهص  وقووص"صووفوذي"صهوو(,,صوقو  :222ووف  يظصويو ص جورص)-8(,ص323ص-322ص/1وتظر:صوفيدو ةصووفته  ةص)
,صوتظور:صتظومصهووروتسويهصف جمص(هوو222ووفيقو   ص)-2(,ص182".صوتظر:صوف هرصوفتضرصيو ص و  صوفخضورص)صيتيو ه

ص(,2/234)صوفكور مصوفقورج صم و و صلفو صوفس  مصوفعق صلرش دهو(صصي ص فس ر :ص522وأيوصوفسعودص)ص-2ص(,4/425وفدررص)
صهوووووو(1353)ووفشوووووتق ط ص-13وتسووووويهصف جمهوووووور,صص(323ص/12(,صوتظووووور:صرو صوفمعووووو ت ص)هوووووو1223ووألفوسووووو ص)-5

(,ص18/18)صووف توو رصوف  ر ور,صوتظور:صهوو(1353)صووي ص  شوور-11(,ص3/323)صوفي   صأضوو ووت مرصفه,صوتظر:ص
 )ي صوف  ش ة(صم صهذ صوفرس فة.ص134وغ رهم,صووتظرصصص

 (.ص323ص/12وتظر:صرو صوفمع ت ص)ص(1)

 (3/323)صوفي   صأضوو وتظر:صص(2)

 (11/18)صوفقرج صأل ك مصوفج معوتظر:صص(3)

 (ص11/18وفممدرصوفس يقص)وتظر:صص(4)
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ِفِه َرَصًدا وفومص,صأ ص  ومصوألموورصوف  ي وةصخو صصيوهصو عو ف صسوي  تهي  صيص,{21-26:[  }اَنه َخهك

وموو صذكوورصيوو ص,صذفووكصل"صموو صور ضوو صموو صرسوو هصي ظهوور ص  وو صموو صشوو  صموو صوف  ووب  سوو   صموو 
ال صك وووصفوووف صأ ص عووروصموو صسوو  داصمووعصغووالمصيعوودصسووت  ,صوأتووهصوفقمووةصيهوووصموو صوف  وووب,صيموو 

يو صو قطوعصص درك  صمعوهصوفكيورصو كوتو  صيجووور ؛وأ صأيو هصسصس كو صض " ,صوأتهصس عقصووفد ه,
يذفك,صو ر بص   هص كم  صيق  صذفكصوف والم.صل صوفووف صأوصغ ور صمو صوفمو ف   ص"ص عوروصفتفسوهص

يهووذوصك ووهصموو صوف  ووب,صوفووذيص خووصص توودصوفي وووغ,صصك وووصسوو كو ص  فووهصوأأوصف  وور صكوومصسوو ع ف,ص
ص.وألتي   ,صووهللصأ  م

ووًدا:صفووهصموسوو صقووو " .3 ووَ  ْرشك لك َّووا ْعهِّ َلووِن ِِم بِْعووَك َعووََل َأنك ْتَعهِّ وولك َأتَّ َِ ووَحطِيَع َمِعووَي *] ووَك َلوونك َتسك َلوواَل إِنَّ

ا ً ا*َصِبك ً طك بِِه ْخِبك
ك َْتِ ِِبْ َعََل َما ََل وًرا َلاَل َسَحجِ  * َوَكيكَف َتصك ِيو َلوَك َأمك * ْدِِن إِنك َشاَء اهللْ َصوابًِرا َوََل َأعك

وًرا[  ِدَث َلوَك ِمنكوْه ِذكك ٍء َححَّس ْأحك َألكنِي َعنك َ ك َحنِي َفََل َتسك َبعك صكو  صي وو ,{78-22}الكهرف: َلاَل َفإِِن اتَّ

صسو موصصيو ص؛وفوردصهوذوصموسو ص  و ص وردصوفمصوفمخ طية,صيهذ صموس ص خ طيهصفمصيتي صوف سصوف  
صفومصتيو صغ ورصكو  صي ووصدوتوه,صيوهصوهللصوخ موهصوفوذيصوفع ومصمو ص تود صمو صف تو  صم ي هصسأ صلتم 
صرغيوةصكي وروصصوفعمومة,صووجوبوصص,كور م صصورسوو  صص ظو م صصتيو  صصوهووصفموسو ,ص ك صوفمصمعموم ,ص ك 
وووف صصوفعموومة,صووجووبصغ وورصوفوو ص  وومصيوو صط يووة,ص ظوو موصصو" صووف ف وو فصلف ووهصوفووذه بص  وو ص وو مص م 

صو ظموهصفوهص ووضوعصيوهصوج موعص فمَّوص ومصستة,ص م ت  صق  صوف م  صم ص قي ص مض صأتهصوفوص   ه,
صخوصصوقودصلف وه,ص وو  صكمو صلف وهص وو  صم  وهصتيو صأتوهص  و صد صمتوه,صمسو ف دصموروصي صوو يعه
صلسووروئ  صيتوو صتيوو صوفك وو مصموسوو ص   ووهصوهللص ط ووعصفوومصيموو صوفتيو ووة,صووألسوورورصوف دت ووة,صوفع ووومصموو 

صص (1) ".وفكر م

ويو صهوذ صوفقموةصيعو صصوفعمومة,صفعودمصشو  ,ص  و صيهصو"س د" ص جو ص"صوألوف   صم صفه موإل .4
صأقوودمصوفخضوور"صوف وو يظصويوو صك  وور: صك  وورو,ص"ص جووو صيع هوو صل"صيووو  ص ق توو .صقوو صو صوفخضوورصأمووورص

ص.تيو هص   صمس ق صدف  صوهذو,صوفعالمصوفم كصم صلف هصف و  صل"صذوكصوم صوف المصذفكصق  ص   
ص  قو صمو صيمجوردصوفتفوس,صق  ص   صوإلقدومصفهص جو ص"صوفوف ص ألص مم هص   ص هرظصويره  
وقوووو  ص (2)."ي " فوووو قصوفخطووووأص   ووووهص جووووو صلذصوفعموووومةصيووجووووبصفوووو سصخوووو طر ص ألصخ وووود ,صيوووو 

                                                 

 .ص(1/322وفيدو ةصووفته  ةص)ص(1)

 (.1/322وفممدرصوفس يقص)ص(2)
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وفشتق ط :صوي فجم ةصيالص خف ص   صم صفهصلفم مصيمعريةصد  صوإلسالمصأتهص"صطر قص عروصيه ص
 (1)ل"ص  صطر قصوفو  .صص قربصلف هصيهصم صيع صو رك,أوومرصوهللصوتووه ه,صوم ص 

ِري[قوفهص ع ف صي صته  ةصوفقمةص   صفس  صوفخضر:ص .2 حْْه َعنك َأمك ,صق  ص{ 29}الكهف: ]َوَما َفَعهك

صيسرصوفخضرص أو  ص  كص وإلم مصوي صك  ر: موس ,صووض صفهص  ص ق قةصفص وألي   أتهصفم 
ْحهْ  ق  صيعدصذفكصك ه,صأمر  ا[ }الكمف: ]َوَما َفَعهك ً طِعك َعَهيكِه َصِبك ك َتسك ِويْل َما ََل

ِري َذلَِك َتأك , {22َعنك َأمك

ق  صوصص(2)    صتيو ه.صويد صهذصي ه.صيهصوأو  صلف  صص وصرَصمِصي صأوصص؛ عت صم صيع  هصم ص  ق  صتفس 
ِري[ ووس د صيقوفهص"صوألفوس : ْحْه َعنك َأمك  (3) ".وهوصظ هرصي صذفكصوفق ئ و صيتيو هص]َوَما َفَعهك

صأيص تم وق  صوفشتق ط : صو الصج صوهللصأمرص  صيع  هصوو  صطر قص  ص   ققصلتم صوهللصوأمر.
صق  صس م صو".صو الصج صوهللصم صوفو  صل"صوتووه هصوهللصأوومرصيه ص عروصطر قص"صلذصوفو  ,
صوفت سصأتفسص   صوفعدوو صأل .صيخرقه صوفت سصسف صو ع  بصوألمر,صظ هرصي صوفير ئةصوألتفس

صي صوإلتذورصطرقص ع ف ص مرصوقدص, ع ف صوهللصم صوفو  صطر قص  صل"ص م ص"صأمووفهموص
ِي ]:ص ع ف صقوفهصي صوفو   حك َْ ِذْرْك ك بِال ََم ْأنك  ص(4). مرصم  ةص(لتم )وص,{02[ }األنبياء:ْللك إِنَّ

م صهوصمع ومص تد ص ق ت  صيو فو  صلفو صلفهو مصظتو صمو صرجو صغ ورصو ي تصصك وص  ركصموس ص .8
صوفخووووووووطرصو يوووووو توفشوووووورت,صوفوووووومص ضووووووم صيوووووو صصو يوووووو توم,ص"وقوووووودصضوووووومت صوفهدو ووووووةصيوووووو صمعموووووو

فموو صأو وو صلفووو صص-يوو صوفظووو هر–يوو صكوو  صيووو صمووت عصوفخضوورصمخ ففوووةصشوود دوصص؛(5)"ووإلفه موو  
 ووت ظرصمتهصوفجووب,صومدقهصي م ص قو .صص,موس ,صومعصذفكصو يعه

:صأ صموس صم ص يعصي  صق  :صفم ذوصأتكرصموس ص   صوفخضرصمعص  مهصيتيو ه؟صي فجووبص
وفخضرصل"صيأمرصم صوهلل,صيهوصسي  تهصم صدفهص   ه,صوفذفكصفم  صوش رطصوفخضرص   هصوف س  مص
ص رو صمتهصي صأيع فه,صوأ"ص سأفهص ته ص   ص ي ته صهوصفه, صفهصي صم ي ه,صووفميرص   صم 

فمص ك ص,صي وصتي صأل صغ ر صغ رصمعموموفوهذوص"ص كو صف  رصصأج يهصموس صفم صشرطهص   ه,

                                                 

 (.صو قدمصوفكالمص  صوإلفه مصوي   صأتهصف سصي جة.3/324وتظر:صأضوو صوفي   ص)ص(1)

 (.1/323وتظر:صوفيدو ةصووفته  ةص)ص(2)

 (.18/12رو صوفمع ت ص)ص(3)

 (.322ص/3)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو صوتظر:ص(4)

 (.322ص/3)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو ص(2)
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تي   صفم صأج يهصلف صذفكصل"صيشرطصأ"ص خ فوصأمرأصشر    ,صوفذفكص تدم صم يهصو    صمتهص  كص
كم صصوف  صشرطه ص   ه,فهصص هم يوطصيذكر صوفخضرصيشرصصوألمورصوفعج ية,صك  صمتهصوفسؤو ,

ا]ق  ص ع ف ص   صفس ته:ص ً حَطِيَع َمِعَي َصِبك ك َأْللك إِنََّك َلنك َتسك ,صوق  ص ع ف :ص{79}الكهف: [َلاَل َأََل
ا] ً حَطِيَع َمِعَي َصِبك ك َأْللك َلَك إِنََّك َلنك َتسك  صوفخضرصيذفك,صذكرص,صيك  صك م ص{72[ }الكهف:َلاَل َأََل

صووصصو  ذر صموس , ص ع ف ص   صفس ته:صفه صي صقوفه صكم  صوفق دمة, صوفسؤو صي صوفمرو صيعدم  د 
ِِن بََِم َنِسيْ  َوََل تْ ] اِخذك َْ اَلاَل ََل ْت ً ِري ْعْسك نِي ِمنك َأمك قك

ِِ
وكم صي صقوفهص ع ف :ص, { 72[ }الكهف:رك

ًرا] ا َفََل ْتَصاِحبكنِي َلدك َبَهدكَ  ِمنك َلْدِنِّ ْعذك َِ َد ٍء َبعك هذوصم صص,{ 72[ }الكهف:َلاَل إِنك َسَألكْحَك َعنك َ ك
 صص رو صوفي  اصي صوفجووب,صوي هللصوف وي ق.

صج  .2 صم  صوفخضر, صيتيوو ص شهد ص   صفس  صوفخضرومم  صوفقمة صي صته  ة ص ع ف   صي صقوفه ص:,
ا[ }الكمف: ً حَطِعك َعَهيكِه َصِبك ك َتسك ِويِل َما ََل

َذا فَِراْق َبيكنِي َوَبيكنَِك َسْأَنبِّئَْك بَِحأك َِ ,صيهوص د ص{ 12]َلاَل 

:ص   صأ صوفخضرصم ضصي صأ م فهصوفعج ية,صكم صج  صي صم   صمس م:صق  صرسو صوهللص
صم  يهصم صأخذ هصوفكتهصوفعجبصفرأىص ج صأتهصفو"صموس صو   ص   ت صوهللصر مة)

صك هص د ص   صتيو ه,صوأتهصقدصوخ صصييعضصوفع ومصوف  ي ة,صوأتهص ش  صص,(2)((1)ذم مة يهذو
صوق ه,صو  عيدصهللصي فق  مصيهذ صوألمورصوف  صأمر صوهللصيه ,صكم صج  ص   صفس تهصي صقوفهص ع ف 

ْحْه َعنك ] ِري َوَما َفَعهك  .{29[ }الكهف:َأمك
ص

 سير:كتب التففي فكار أثر هذه األ
 

صوفخضص قدم  صوفقو صيتيوو صهوأ  صم صصر ص دد صوفذيصرج ه صوهو صوفجمهور, ,ص م قق وفقو 
ي ص فس ر :صص-وفموي –لسم    ص ق صصوذفكصيت   ص   صأدفةصك  روصوقو ةص  م صيه صوف ق  ,صق  

يي  ص ق صأ صوفموي ةصهمصص(3).تي صغ رصوف ص ةوفمويصو تدصمرس صغ رصتي صأتهص   صووفجمهور
 م ص    مو صهذوصوفقو .

                                                 

ص(.12/142)صمس مصم   ص   صوفتوويصشر .صمخ فف هصف كرورصذ م مة:صأيصوس     ص(1)
 (.2/132,ص)8312,ص صصوفخضرصيض ئ صم صي ب,صوففض ئ صم   صمس م,صك  بص(2)

 (.2/238)صوفي   صرو صتظر:وص(3)
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صوفخضرصوقعصيسييهصيعضصوفطووئوصووففرقصي صضال" صك  روص  صأ صوفقو صيو" ة وذكرت 
صوفقو ,صو قوفو ص صيتو ص   ه,صومعصذفكصك هصترىصجم  ةصم صوفمفسر  ص م  و صلف صهذو يسيبصم 

 وفموي ةصوف  صيت ه صوفموي ةص   صهذوصوفقو .ص قررصيعضهمصيعضصوأليك رصوصي صص,(1)يه

صورد َصصوفر مة:صصيق فووصهت ,صوفر مةصت معصي صوفع م  صك م ص قو صوفش مصوفشعرووي:يم ال :ص 
صهذ صأم صوفرس ,ص دصو   صصجير  ص دص   ص أ  صوفر مةصومط قصوفتيوو,صيمعت صوفقرج صي 

ص ع ف صق  صفذفكصوفم  ك؛صووسطةصدو صمي شروص تدت صيم صوفر مة, ً  ِمنك ِعنكِدَنا]: َ [ َآَتيكنَاْه َرْحك

ًَم ],صمي شروصوهللصم صووفعتد ةصي إل     ,{22}الكهف: ا ِعهك نَاْه ِمنك َلْدنَّ صم :صأيص{22[ }الكهف:َوَعهَّلك
ص يدو صص خ  رصأ ص ع ف صوهللص   ص ر  صص"صكأتهصوف دت ,صوفع مص سموتهصفذفكص,وفرس صيووسطةص"ص ت تد
موس صصو  مصوفو" ة,صك سصم وفخضرصصيِعَ م,صوفتيووصورو صم صخ صصيع مص   هصتِعمو وصص ي د ,صم 
صوفرس فةصوفع مصي طتة,صِ    صوفو" ةصفع مصك  صوو  َصص  ع رض  ,ص"صوف ق قةصي صوهم صوفرس ,صك سصم 
ص(2) .ظ هروصِ    

صيوفرأصووخ الو صصوف وورصأدب صصصووفخضرصموس صي  صوف وورصهذوصي صوت  ظ مصق  :صص
ص قي  صمتهم صكال صصوأ صوفظ هر ة,صوأل ك مصخ وصم صوطر قةصوفظ هر ة,صوأل ك مصطر قة:صطر ق   صي  
ص تكرصوفمخ  فةصوفمذوهبصأم  بصترىصكم ص وتكر ,صأوص   هص ع رضصو"صو   رمهصواخرصرَأي ص

صيش  صوهللص ر وخ صوهللص ي دصم  َصص يدو صصم ال صصرأ َووصي ذوصيعض  ,صيعضهمصو وكفِّرصي صيعض,ص   صيعضهم
صوفش  ئمصلف صوألمرصوم صوريم ص   ه,ص تكرصم صترىصوأ ي تصطر قةصفهصيك ت صوفف وض  ,صم 

 .ووف كف رصي صووف جر  ,
ص  صوموس ص-متهم صي كو  صق  : صمذهبص   صيمذهبص   جصو"صوفخ ص,صمذهيهص-وفخضر

ر (3) .جخ 
 

 

 

 

                                                 

في بصص(صي ص فس ر :هو241ووفخ   ص)ص-2(,ص2/122ي ص فس ر :صمع فمصوف ت   ص)ص(هوص218وفي ويص)ص-1متهم:ص(1)
ص ص4/222)وف أو  صي صمع ت صوف ت    ص(هو1328ووفسعديص)ص-3(, صي ص فس ر : ص فس رصي صوفر م صوفكر مص  س ر,

ص1/422)صوفمت  صكالم ص)هو1415ووفشعروويص)ص-4(, صي ص فس ر  ص2/523( ص-2(, صوف فس رووفم يوت صي ص فس ر :
,صو أ رووصيأيك رصوفموي ةصي صتيو هص   صقسم  :صقسمصق فوو:صيعدمصتيو هصوفق ئ و صيعدم.صوص(232)صصوفووض صوفم سر

 وصيعدمصتيو هصدو صأ ص  أ رووصيم صيت  صوفموي ةصي صذفكصم صأمور,صي صردوه صوريضوه .صق فوصجخر:صصقسمصوصصذفك,

 (صوم صيعده .14/2524وتظر:ص فس رصوفشعروويص)ص(2)

 (.14/2522وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(3)
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 :في كالمه السابق الشيخ الشعراويمناقشة 
كالمصوفش مصوفشعروويصي ص فس ر صفآل   ,صج  صم شيع  صي ففكرصوفموي ,ص رىصوفي  اصأ ص 

 م أ رو صيه.صوتوض صذفكصي ص دوصتق ط:

,صو  ومصوفتيووو,صيوأ صوألو ص كوو صمو ص-وجع وهصمو ص  ومصوفو" وةص-يرقصيض   هصي  صوفع مصوف ودت ص -1
وألتدفسوو :صصقوو  صوإلموو مصأيوووص  وو  صسووطةصوفم ووك.صوهووذوصموو صكووالمصوفموووي ة,صوهللصمي شووروصي  وورصوو
صووسوطة,صي  رصوهللص  ص أخذصوفوف صأل :صصق  صوفتي  صصم صخ رصوفوف  صأ صوفط ئ   مصوي ص ري ص

صقوووم,صلفوو صمرسوو صووفتيوو  صصوإلفه ووةصوف ضووروصيوو صق  وودصوفوووف صوأل صوهلل,ص وو صيووسووطةص أخووذصووفتيوو  ص
صوفكفر وو  صهووذ صموو صأشوو   صلفوو صوف ضووروصموو  بص رسوو هصمموو صأيضوو صوف ضووروصيوو صكوو  صوموو 

ص (1) .تدقةووف ص

موو صذهووبصلف ووهصيضوو   هصموو صو" ووةصوفخضوور,صقووو صرد صوفع موو  ,صوي تووووصخطووأ ,صوموو ص ر ووبص  وو صص -2
وقووودصتقووو صوفي  ووواص ووو صوفمووووي صوفقوووو صيوووهصمووو صوقووووتصيعوووضصوفتووو سصيووو صضوووال" صوكفر ووو  ,ص

يوو فقو صص(2)أ صوفموووي ةصهوومصموو ص    مووو صهووذوصوفقووو ,صخاليوو  صفجمهووورصوفع موو  .صلسووم    ص قوو 
(3) .لف هص   ف صو"ص   هص عو ص"ص-كم ص قو صوألفوس صصيو" ةصوفخضر

 

ويووو  صشووو وخصصص-وفم  ووو م  صي فك ووو بصووفسوووتة-جعووو صغفووورصوهللصفوووهصو"خووو الوصيووو  صأهووو صوفسوووتةص -3
وفمووووي ةصوأمووو  بصوفطووورق,صمووو صجوووتسصو"خووو الوصيووو  صموسووو صووفخضووور,صوأتهمووو صطر ق ووو  :ص

وأ صهوووو ذ  صوفطوووور ق  ص"صطر قووووةصوأل كوووو مصوفظ هر ووووة,صوطر قووووةصموووو صخ وووووصوأل كوووو مصوفظ هر ووووة,ص
وأ"ص تكورصيعضوهمص  و صص,   ورمصكوال صمتهمو صوألخور  ع رض  صي ص ق قةصوألمر,صوأتهص جبصأ ص

 يعض,صلف صأخرصكالمه.ص

كم ص ظهرصي وهصوأل ورصوفمووي صو رىصوفي  اصأ صي صهذوصوفكالمصم صوف يسصووفخطأصم صي ه,صص
وقودص ع وقصيعوضصقر وبصو"صمو صيع ود,صصرصوفشو مص"صمو   و صمو صذكو"ص د صوفقمةصووض   صوصج    .صوص

كموو صو خووذ صصوفموووي ةصيهووذ صوفقمووةصيم وو صموو صذكوورصوفشوو م,صيسوووغووصألتفسووهمصوفخوورو ص  وو صوفشوور عة,
وفخط وور   ,صصيعضووهمصمسوو تدو صيوو صد وووىص وودمصوإلتكوو رص  وو هم,صو قوودمصوف وود اص وو صهوو    صوففكوور   ص

                                                 

 (.8/142:صوفي رصوفم  طص)وتظرص(1)

 (.2/238)صوفي   صرو وتظر:صصص(2)

 (.18/12وتظر:صرو صوفمع ت ص)ص(3)
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ورصم صأم  صك صم صخ فوصأمرو صوإلتك رص ي صذفك.صوخالمةصوألمرصأتهص جبصوتق  صردودصوفع م  ص
صوفشر عةصي صوفظ هرصأوصوفي ط .

صأوصموسو ,صموعصك فخضورصصم مودصموعصأتوهصود و صيمو صوف تف :ق  صوإلم مصوي صأي صوفع صص
"يوالص م وكصوفموؤم صأمو مصمو ص ورو صمو صمخ ففوةصف شورت,صص(1).لسوالمهصي  جوددصوألموةصمو صأل دصذفكصجو 

 كوو صمعوهصأمورصمو صصم صخو فوصأمورصوفشورت,صل"صأ ص,صيأ ص تكرصك صل"صأ ص  خذصموقوصموس ص
   ي تصذفكصوفمخ فو,صو"صأمرصيعدصرسو صوهللصوهللصي 

ص(2)
:ص,ص  وواصقوو  صيوو ص فسوو ر وفشوو مصوفسووعديصأ ضوو  :صيو" ووةصوفخضوورصومموو صقوو  صموو صوفمفسوور  ص

وك  صوفخضور,صقودصأ طو  صوهللصمو صوإلفهو مصووفكروموة,صمو صيوهص  مو صفوهصو"طوالتص  و صيوووط صك  ورص
صموو صوألشوو   صوف وو صخف وو ,ص  وو ص  وو صموسوو ص

ذفووكصوفعيوودصوفووذيصفق وو  ,صفوو سصوقوو  صأ ضوو  :صص,(3)
,صألتوووهصوموووفهصي فعيود وووة,صوذكووورصمتوووةصوهللص   وووهصي فر موووةصووفع وووم,صوفووومص وووذكرصمووو ف   صص,صيووو ص يووودو صتي ووو  ص

ص(4) .رس ف هصو"صتيو ه
و" ةصوفخضرصسووىص:صفمص ذكرصوفش مصوفسعديصم صوألدفةص   صقوفهصي-وي هللصوف وي ق-أقو صص
...",صصأم صوألدفوةص  و صتيوووصوفخضورصيهو صوفمص ذكرصرس ف هصو"صتيو ه...ألتهصومفهصي فعيود ة"صقوفه:

,صكم صأ صوفقو صيو" ةص-كم ص قدم-صك  روصوقو ة,صوه صمأخوذوصم صس  قصوفقمةصوأفف ظه صوغ رصذفك
ص.صصصصص-أ ض  صكم ص قدمص-وفخضرص  ع رضصمعصوفقوو دصوفشر  ةص

موو صذكوور صوفشوو مصي وو سصيمسوو َّم؛صأل صوفعيود ووةصمووفةصوألتي وو  صووفمرسوو   ,صكموو صقوو  صص:وأ ضوو  صص
ْه َكاَن َعبكًدا َشْكًْرا]:صص  صتو ص ع ف  ْم ْنوٍْ  ],صوقو  صأ ضو  :ص{ 2[ }اإلرساء:إِنَّ ْك َب ك َلبكَهْم ك َل َكذَّ

ْبْا َعبكووَدَنا َْ إِ ]:صص,صوقوو  صسووي  تهص وو ص  سوو { 2[ }القمررر:َفَكووذَّ وو ِْ نَووا َعَهيكووهِ إِنك  َعلك [ َلَّ َعبكوود  َأنك

خرف: ى بَِعبكِدِه َليكًَل ]: صوق  صسي  تهص  صتي ت صم مد, { 22}الزُّ َ ص.{ 8[ }اإلرساء:ْسبكَماَن الَِّذي َأَسك
ص. صوفتيووميقدص قدمصأتهص رودصيهوو     صوفع مصصأم صوفر مةوص
ص

صه في ذلك:  الفرع الثاني: القول بحياة الخضر عند الصوفية, وما رتبوا علي
فوومص موو ,صوأتووهص وو صيوو قصلفوو صوا ,صصوأتووهص   قوو صصموو صمع قوودو صوفموووي ةصيوو صوفخضوور:صأتووهص

ص كو صمو وص ق  صأيوص  مودصوف  وفو :,صوك يهمصم  ئةصيذكرصوف ك    صي صذفكص ألوف   صو أخذو ص ته.ي

                                                 

 (.1/228)صوفط  و ةصوفعق دوصشر ص(1)
 (.22)صصوصم صوف م ئمصوصوفكه تهصوصوفرق صىوصوفكشوصوصوفرؤصصوإلفه مم صصوإلسالمموقوصوتظر:صص(2)
 (.1/421)ص  وفمتصكالمص فس رصي صوفر م صوفكر مص  س روتظر:صص(3)
 (.1/422وفممدرصوفس يقص)وتظر:صص(4)
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وق  صلسوم    ص قو :ص  (1).وف مرص  صخ ر صمتهصووفسؤو صوفخضرصمش هدوصم صوفمش  مص  
ص(2)".وفموي ةص تدص   هصم فقصوهذوصأظهرت صي  صموجودصتهأص   صوألك روص"ص

صيموووووورو شووووو هدو صصوفق ووووووبصريووووو بوف ووووو  صوأألفص  م ووووو و ع قووووودصوفمووووووي ةصأ صوفخضووووورصقووووودصص
,صأوصقودص سو ف وتهصيو ص(5),صأوصيعوضصوفمو وو (4) توهصيعوضصوألد  وةصووألورودصو أخوذو ص(3).مخ  فة

صصص. (7)مم ص ع م صهذو؟صي ج بصم صرسو صوهللصصوقدص سأ صأ دهمصوفخضرص(6)مس ئ صيقه ة.
.صوهوذوصووف شر عص   صوفخضرصكممدرصم صمم درصوفمعريةووفخالمةصأ صوفموي ةص ع مدصص

ذوصموو صو  وورضص   ووهص(8)ي ووهص عووديصووضوو ص  وو صمموو درصوفشوورت ,صيوو صي ووهصيوو  صيوو بصووسووعصف يوودت,صوو 
صص.وفتي م صأ د,صق  صهذوصم صوفع مصوف دت صأخذ هصم صوفخضر,صووفخضرصأخذ ص

فووصكو  صوفخضورص  و  صيوالص سوعهصل صوفك  بصووفستةصهم صممدروصوف شر عصفهذ صوألمة,صو  و صص
 ي  هم ,ص"ص خر ص تهم صق دصأتم ة,صهذوصل صوي رضت صجود" صأتوهصموجوودصلفو صوا ,صوفكو صوألدفوةصل"صو

   هصك وص ج مص,ص مصتسأ صم ص قو صي -ل صش  صوهللص ع ف –وفشر  ةص د ص   صمو هصكم صستذكره ص
صيأتكصرأ  صوفخضرص"صغ ر ؟صوه صفذفكصص المةصم ؟.صص

ص
ص
ص
ص

                                                 

 (,3/22)صوفد  ص  ومصل    وتظر:صص(1)

 (.2/238)ص ق صلسم    ص,وفي   صرو ص فس رص(2)

 (.2/254)صوفد  ص  ومصل    وتظر:صص(3)

صوفوووود  ص  ووووومصل  وووو  ص(,1/12(ص)هووووو328,صأيوووووصط فووووبصوفمكوووو ص)وفم يوووووبصمع م ووووةصيوووو صوفق وووووبصقووووو وتظوووور:صص(4)
(ص2/222(,صمظ هرصو"ت روي  صوفعقد ةص تدصوفموي ةص)4/322)(,ص1/338)
 (ص322ص/1)صوفد  ص  ومصل    وتظر:صص(2)

 (.223ص/2وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(8)

صوألسوف رصيو صوألسوف رص مو ص و صم تو (,صقو  صوف و يظصوفعروقو صيو صك  يوهص"وف322ص/1وتظر:صوفممودرصوفسو يقص)ص(2)
صوج م  وهص ودمصو"صصيو فتي صوفخضورصوج مو تصقوطص ود اصيو ص مو صفوم:ص"وصص"وألخيو رصم صوإل    صي صم ص خر جصي 
صووفقوو ئ و صوفم وود و صأجمووع(,صوقوو  صوألفوسوو :ص"1/338)ص-يوو صوف  شوو ةص-".صل  وو  ص  ووومصوفوود  مو ووهصو"ص    ووهصو"

صخوالوصوهوذوصوأل  و  صأ  د واص خور جصيو صوفعروقو صيوهصمور صكمو صصوفتيو ص و صروو ةصفهصف سصأتهص   صصي    ه
 (.11/321...".رو صوفمع ت ص)وفموي ةص تدصم 

وتظرصي صهوذوصوفمعتو :صك و ب:صأموو صيوالصأموو ,صي واصوووصيو صردص ودوو صوفمووي ةصومود  صوفمهد وةص  و صص(2)
(صوموو ص233مموو درصوف  قوو صووفمرجع ووةصوفشوور  ة,صد.صم موودصلسووم    صوفمقوودم,صوقوودص  ووداص وو صهووذوصوفموضوووتص)ص

 صم صهذ صوفرس فة.ص112صيعده ,صووتظر:صص
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صبحياة الخضر:القائلين الرد على 
ووفموووي ةصلفوو صصذهبصيعووضصوفع موو  وخ  وووصوفع موو  صيوو صيقوو  صوفخضوورص  وو  ص  وو صقوووف  :صيووص

   ص,صوهوصوفقوو صوفمو(2),صوذهبصجمهورصوفع م  صووفم قق  صمتهمصلف صوفقو صيمو ه(1)وفقو صي    ه
صوفذيص د ص   هصوألدفةصوفتق  ةصووفعق  ة,صكم صستذكر صل صش  صوهللص ع ف .

ووفووذيص وورو صوفي  وواصأ صوفموووي ةصكوو  صفهوومصدورصكي وورصيوو صتشوورصهووذ صوففكووروصورووجهوو ,ص  وو صص
قودصذكورصوفمووي ةصيو صمشو هدوصوفخضورصوفق ئوهصوف ك  و  صووألموورصوفك  ورو,صي,ص(3)يعضصوفع م     ص

صأتهصي صوخ  فووص مي ص  شور:صوفعالمةصوق  ص .أتسصيقوفهمصو  قصيمش هد هموك  صيعضصوفع م  ص س 
صوه صوفموي ة,صيعضصأقوو صلف صمس تدصوفكتهصم ع ريةصمقيوفةصأدفةص   ص ي صفمصوخ الي  صص    صص   صفم
صووفم د ووة,صوفرو  ووةصوف  وو    صيوو  صووفخ ووطصوفرمووو صموو صكالمهوومصيوو ص قووعصموو صفك ووروصو  م دهوو ص تي وو ص"

ص.(4).وفي طت ةصوفع ومصرم صجع و صوقدصووفكشف ة,صوف س ةصو ووفمش هد
                                                 

ص,صوتظوور:(هووو821ووفقرطيوو ص)ص-2(,ص1/122(,صوتظوور:صي وو وىصويوو صوفمووال ص)هووو843ويوو صوفمووال ص)-1مووتهم:صص(1)
صوف جوووو  صيوووو صمسوووو مصموووو   صشوووور صوفمتهوووو  (,صوتظوووور:صهووووو828ووفتوووووويص)ص-3(,ص11/41)وفقوووورج صأل كوووو مصوفجوووو مع

,صوتظووور:صرو صوجمهوووورصوفمووووي ة-2(.ص2/131ف ف ووو وىص)صوف ووو ويهوووو(,صوتظووور:ص511ووفسووو وط ص)-4(,ص12/132)
 (.ص2/282وفي   ص)

يروه مصوف ري )-2(,صهو228وفيخ ريص)-1متهم:صص(2) صك  يو صذفوكصيو صوأفووهو(,ص252ووي صوفجو يص)-3(,صهوص222وو 
وويوووو ص ووو مصوألتدفسوووو ص-4(,ص1/353وتظوووور:صوفيدو وووةصووفته  وووةص)ص"وفخضووورص  فووووةصشووور صيووو صوفمت ظوووورص ج فوووة"صصسوووم  

,صويو ص و مصووفت و صووألهووو صوفم و صيو صوففمو صرصيوأقوو صوف هوود.صوتظور:(صو دصوفقو صي   وصوفخضرصم صوف أ هو428)
صوفك وووو بص فسوووو رصيوووو صوفوووووج  صوفم وووورر(صوتسوووويهصف جمهووووور,صوتظوووور:صهووووو242وويوووو ص ط ووووةص)-2(,ص4/132وفظوووو هريص)

صوفم ققوو ص   هصوفذيصووفمووبصصوفخضرصي صوففم صوفقو "صهو(,صوق  :222ووي ص  م ةص)-8(,ص3/232)وفع   
صيووو صوفموو يوت صمخ مووورو صموو صوف  وووذ ر(,ص22/133)صوفف وو وىصمجمووووتص",صوتظوور:وإلسوووالمص وودركصفووومصهوأتووصم ووو صأتووه

وويو ص-2(,ص8/135وتسيهصف جمهور,صوتظر:صوفي ورصوفم و طص)ص(هو242وأيوص    صوألتدفس ص)-2(,ص22)صصوف فس ر
صوفوودررصتظوومص(,صوتظور:هووو222ووفيقو   ص)-5,ص(232هووو(,صوتظور:صوف هوورصوفتضورصيوو ص و  صوفخضوورص)ص222 جورص)

-11(,ص12/325(,صوتظووووور:صرو صوفمعووووو ت ص)هوووووو1223ووألفوسووووو ص)ص-13(,ص2/21)صووفسوووووورصوا ووووو  ص ت سوووووبصيووووو 
ووفشوووووتق ط ص-12(,ص223)صصوفمتووووو  صكوووووالمص فسووووو رصيووووو صوفووووور م صوفكووووور مص  سووووو رص,صوتظووووور:(هوووووو1328ووفسوووووعديص)

هوو(,صوتظور:ص1353)صوويو ص  شوورص-13(,ص15/285)صيو فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو (,صوتظر:صهو1353)
 (.18/18وف  ر رصووف تو ر)

ص تووودص   ووهصم فوووقصوذفووكصأظهرتووو صيوو  صموجوووودص وو صتوووهأص  وو صوفع مووو  صجمهوووروموو صذفووكصقوووو صوإلموو مصوفتوووووي:ص"ص(3)
صيووو صووجوووود صوجوويوووهصوسوووؤوفهص توووهصووألخوووذصيوووهصوو"ج مووو تصرؤ  وووهصيووو صو ك  ووو  همصووفمعريوووةصوفموووال صوأهووو صوفمووووي ة
صوفوردودص(,صووتظور:12/138)صوفتووويصيشور صمسو مصمو   ".ص  مورصأ صمو صأك ورص وروفخصوموووط صوفشر فةصوفمووضع
صوفمسووو ئ صمووو صوغ رهووو صوفموووف  صيووو صوف أو ووو صمووو صمسووو مصمووو   صشووور صيووو صوفتووووويصفإلمووو مصوقوووعصمووو ص  ووو صووف عقيووو  
ص(.222ص,صمشهورصي ص س صج صس م  ص)صوفمهم  

 (.12/383وف  ر رصووف تو رص)ص(4)
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صصوقد رد العلماء على الصوفية في قولهم بحياة الخضر, بعدة أدلة نجملها فيما يلي:ص
َلٍ  ْث َّ َجاَءْك ك َرْسْل  مْ   ع ف صقوفه -1 ق  ملَِا ]َوإِذك َأَخَذ اهللْ ِميََاَق النَّبِيِّنَي مَلَا َآَتيكحْْك ك ِمنك كَِحاٍ  َوِحكك َصدِّ

َنا لَ  َررك ي َلاْلْا َألك ِ ْت ك َعََل َذلِْك ك إِِصك ْت ك َوَأَخذك َررك ْه َلاَل َأَألك نَّ ِمنْنَّ بِِه َوَلَحنكِْصْ ْك َمْدوا َوَأَنا َمَعْك ك َلْح اَل َفاشك

ِديَن[ ِِ ا ص كصم   قصأخذصأتهص ع ف ص خير" ق  صوإلم مصوي صك  ر:, {25}آل علران: َمَعْك ك ِمَن الشَّ

صوي  صو كمة,صك  بصم صأ د همصوهللصج  ص ف م همص,ص  س صلف ص,صجدمصفد صم صيع هصتي 
تَّه,صيهصف ؤمت  َّصصيعد ,صم صرسو صج   ص مصمي   ,صأي ص صوفع مصم صي هصهوصم ص متعهصو"صوف تمر 

صي صدخ صيقدص,وف   صصأوصتي   صصك  صل صي فخضر (1) ."وتمر هصيعد صيعاصم صل ي تصم صووفتيوو
ص د ه,صي  ص كو صأ صأ ووفهصأشروصفك  صصوهللصرسو ص م صي ص    صصك  صي وصوفم   ق,صهذو

صي فمد قصوف   صصك  صل صألتهصلف ه,صوأل دو صم صأ دص م صأ صو تمر ص   ه,صوهللصأت  صيم ص ؤم 
صو"صم   صيستدص تق صفمصوفخضرصأ صووفمع ومص.متهصأيض صيموس صي   صتصك  صوو  صمته,صأيض 
صي صق  " صصمعهص شهدصوفمصوو د,ص ومصي صصوهللصيرسو صوج معصأتهصلف ه,صسوفتفص سك ص س 
 ص(2) .وفمش هدصم صمشهد

صف  ةصم  صصوهللصرسو صأ ص مرصي صوهللص يدص  صوغ رهم صوفم     صي ص ي صم  -2
صق  ص مصوفعش   صوألرضصوجهص   صهوصمم ص يق ص"صستةصم ئةصلف صي تهصهذ صف   كمصأرأ  م:ص"

ق  ف ةِصصي صوفت سص(3)صي و ه   ص "ص: مرصوي ص  قص".صأ دصوف وم ص   د و صم صلف ص,صوهللصرسو صم 
تم ص,ستةصم ئةص  صوأل  د ا,صهذ صم  صظهرص   صوف ومصهوصمم ص يق ص""ص:صوفتي صق  صوو 

  َخِرموصصأته صيذفكص ر دص"وألرض
صوف د اصأخيرصص(1).وفقر صذفكصص(4) صرأسص   صيأتهصيف صهذو

                                                 

 (.2/82)صوفعظ مصوفقرج ص فس رص(1)

 (.3/331(,صأضوو صوفي   ص)351-1/353وفيدو ةصووفته  ةص)وتظر:صص(2)

صأيصضووري ص ضووربصكضووربصوهووالصيكسووره ص هوو صوفهوو  صيفوو  صوهوو ص قوو  صغ طووووصأيصوفهوو  صيفوو  (صصوفتوو سص يوه وو)ص"ص(3)
صي  وو صيمعتوو  ص ووذروصأ ووذرصك ووذر صوهووالصيف  هوو صأهوو صيكسووره صوه وو صوأموو صوفمووووبصخووالوصلفوو صوهتووهصوذهووبصغ ووط
 .(18/53)صوف ج  صي صمس مصم   صشر صوفمته  ص".وفف تصي فف  صوه ووف

ص مورصيو وصيو  "صوقو  صويو ص جور:ص(.18/53وفممدرصوفس يقص)ص"و تقض ص تقطعصأي(صوفقر صذفكص تخرم)صصقوفه"ص(4)
ص يقو صيوالصوفقور صذفوكص تخورمص  وكصمق ف وهصمو صسوتةصم ئوةصوتقضو  ص تودصأ صمورود صوأ ص,صوفتيو صمورودصوف ود اصهوذوصي 
ص=موجووودوصكوو  صمموو صأموور صضوويطصموو صجخوورصيكوو  صي "سوو قرو صوقووعصوكووذفكص,وفمق فووةص  ووكص وو  صموجووودوصكوو  صمموو صأ وود
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ص   ه صهوصمم صأ دصوألرضصوجهص   ص يقصفمصي ف د اصي ه ص ك مصوف  صوف   ةصم صستةصم ئة

صوفم ئةصيعدص أخرصفم صوألرضصي ص   صوفخضرصك  صي و,صكم صي تهصوي ص مرصوف   ة,ص  ك

صد وىصدويرص قطعصوفم   صوأل  د اوصوف د اصوغ ر صم صيهذص:وفجو يصوي صق  ص(2).وفمذكورو
صيدف  ص  ي ص   ,صفهصوفمخمصص دمصووألم صوموفعمصهذوصي صدوخ صي فخضرص.وفخضرص   و

ص(3) .أ  مصووهللصقيوفهص جبصم   

   هصوفق ئ و صيه,صروو   صضع فةصصد دمصوجودصدف  صم   ص د ص   صيق ئه,صيجم ةصم ص ع م -3
أته ص خ فوصوفتموصصوفمر  ةص   صيضال صصيالص   جصيه ,صهذوص,(4)أوصموضو ةص"ص م 

صرأىصأتهصيه صوفرج ص خيرصمتقوفة  ك    "ع مدو ص   صأوص ه.صوألخرىصوف  صدف ص   صمو 

ص(5)."رج صم صيه ص عريهص المةصف خضرصه صوفعجبص ع ف صي  هللصوفخضر

و"صدف  ص   صوجود صأمال ,صي فقو صيهذوص,صوفقو صي خ ف ئه,صيق ئهصووجود صوا    مصوفق ئ   صيص -4
قدص ي  صوفتموصصيخاليه ,صك هصهوصم صي بصوف وهم  صوف  ص"صدف  ص   ه ,صيضال ص  صأتهص

                                                                                                                                            

صي هصق  صم صوغ  ةصمو  صوفم  يةصجخرصك  صأتهص   صوف د اصأه صأجمعصوقدصصوو  ةصي ص  مرصوفطف  صأيوص  تئذ=
 (.2/22  صوفي ريص)".صيوفتي صمق فةصم صستةصم ئةصرأسصوه صوم ئةص شرصستةصلف صيق صلته

ص,(1/123,ص)831 ص,وفعشووو  صيعوودصووفخ ووورصوففقووهصيووو صوفسوومرصيووو بص,وفمووالوصمووق ووو موو   صوفيخووو ري,صك وو بصص(1)
ووت ةٍصصِم ئ ووةوصص  ووَأِ  ص" ص"صصصق َوِفووهِصصيوو ب,صوفموو  يةصيضوو ئ صموو   صمسوو م,صك وو ب َتفووس ووة صصت َفووس صصوأل َرضِصصو     وو صس  ,ص"صوَف  ووَوم صصم 

 (.2/128,ص)8842 

 (.15/222)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو ر:صوتظص(2)

 (.1/352وتظر:صوفيدو ةصووفته  ةص)ص(3)

ص(,صقو  :هوو833وف و يظصأيووصوفخطو بصويو صد  وةص)-1وقدصقررصذفكصجم  ةصم ص ف ظصوف د اصو  م ئوه,صموتهم:صص(4)
ص"ص    وهصيو صوردصمو صوجم وع ,خيور صم صوهللصقمهصكم صموس صمعصل"صوألتي   صم صأ دصمعصوفخضرصوج م تص  ي ص""

تموو صوفتقوو صأهوو صي  فوو قصشوو  صمتووهص موو  موو ص عريهوو ص"صفكوتووهصلموو ص   ووهص ووذكرصو"صوفخيوورص وورويصموو صذفووكص ووذكرصوو  صوو 
,صقوو  :ص(هووو221)صووإلموو مصويوو صوفقوو م-2(,صص2/258)صوفموو  يةص م  وو صيوو ".صوإلموو يةصوف وود اصأهوو ص توودصفوضووو ه 

صيووو صوفمت ووووصوفمتووو ر".صوو ووودص ووود اص    وووهصيووو ص مووو صو"صكوووذبصهووو ك صو    وووهصوفخضووورصي هووو ص وووذكرصوف ووو صوأل  د وووا"
هوووو(,صقووو  صيووو صك  يوووهص238 صوفعروقووو )ووف ووو يظصأيووووصوففضووو-3(,ص82,صويووو صوفقووو مصوفجو  وووةص)صووفضوووع وصوفمووو   

صوج م تصقطص د اصي ص م صفم:ص"وص(وألخي رصم صوإل    صي صم ص خر جصي صوألسف رصي صوألسف رص م ص  صم ت وف)
وقو  ص-4(,ص1/338)ص-يو صوف  شو ةص-".صل  و  ص  وومصوفود  مو وهصو"ص    وهصو"صوج م  هص دمص"وصصصي فتي صوفخضر

(,صووتظوورصيوو صمت قشووةص12/32موضووو ة.صوتظوور:صوفس سوو ةصوفضووع فةص)صوفخضوورص  وو وصأ  د وواصكوو وفشوو مصوألفيوو ت :ص
 (.125-185وفروو   صوفووردو:صوفخضرصي  صوفووقعصووف هو  ,صم مدصخ رصرمض  ص وسوص)ص

 (,صووفكالمص"ي صوفجو ي.ص12/321(,صرو صوفمع ت ص)22فمت رصوفمت وصي صوفم   صووفضع وص)صوص(2)
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صيمعج  ه,صوأظهرصمر ي هصي صوأ   صألجر صأ ظمصوظهور صو"خ ف  صهذوص   صفهصوف  م صم ص م"
تك ر صوفقرجت ةصووا   صوفتيو ةصوأل  د اصصوهللصرسو ص  ص ي   هصفك  صيعد صي ق  صك  صفوص م صوو 
صوق  فهصوفعمي ةصووألهوو  د  ةوفيصووارو صوفمق ويةصووفروو   صوفمكذويةصوأل  د اصم صوقعصفم 
ص تهمصوفضررصوديعهصل  هم,صوتفعهصوجم    هم,صجمعهم,صوشهود صغ وو همصي صوفمس م  صمع
صوتهكصم ص تهص ق  صم صأيض صووإل ك مص,وألدفةصو قر ر صووف ك مصوفع م  ,صو سد د صسووهمصمم 
صوجع هصمتهم,صك  رصأ وو ص عروص"صيعي دصووج م  هص.ووألقط رصوفف  ي صوجويه,صوألمم رصي 
صم ص هديصووهللصوف فه مصيعدصي هصأ دص  وقوص"صذكرت  صوفذيصوهذوص. تهمصوفم رجمصك فتق بصفهم

ص(1) ."مس ق مصمروطصلف ص ش  

ص,وي تكصي ت صيروقصهذوصوق  ص, م  يهصوفمص,وفر م صك  مص مرو صي صموس صي رقصوفخضرصأ  -2
ص,وفشر عةص  صوفخ رج  صوفعي دصه ةيجص ج معص مصصموس صم  صيمف رقةصفتفسهص رض صيك و
ص,وفخضرصف صق  :ص قو صمتهمصوك ص؟  مصمج سصو"ص,جم  ةصو"صجمعةص  ضرو ص"صوفذ  
ص"صج ه صم يةص   صو دورص,وفك  مص ف رقصفهصي   جي صوفخضرصأوم ت ص,وفخضرصج  ت 
ص(2)ص. ظ مصيه   صهذوصسي  تكص,رج مصش ط  صل"ص م يه

صوكذوصكذو:ص قو صوهللصرسو صسمع :صق  صفوصوفخضرصأت ص قو صيوفذصأ ص   صمجمعةصوألمةصأ " -8
:ص قو صأ صل"ص,ذفكص  صي    هصف ق ئ صمخ صصو"ص,وفد  صي صيهص   جصوفمص,قوفهصلف ص   ف صفم
صم صوفكفرصم صهذوصوي ص,لف هص رس صفمصلته:ص قو صأوص,ي  عهصو"صصوفرسو صلف ص أ صفمصلته
(3) ."ي ه

 

 

                                                 

 (.351-1/353وفيدو ةصووفته  ةص)ص(1)

 (صووفكالمص"ي صوفجو ي.22(,صووتظر:صوفمت رصوفمت وص)ص12/321رو صوفمع ت ص)ص(2)

  وو صمووو صصأدفووةصأخوورىصوهتوو كص.(,صووفكووالمص"يوو صوفجووو ي12/321(,صرو صوفمعوو ت ص)28وفمتوو رصوفمت وووص)صص(3)
ج يووةصو"  روضوو  ,صف رجووعصفهوو صموو صأرودصوف وسووعوفخضوور وتظوور:صوف هوورصص,صوكووالمصألهوو صوفع وومصيوو صديووعصوإلشووك " ,صوو 

(,صوفخضورصيو  صوفووقوعص332ص-3/322أضووو صوفي و  ص)ص(,325-12/323)وفتضرصي ص   صوفخضر,صرو صوفمعو ت 
,صف ودك ورصم موودصوس صووفخضرص  م صوفظو هرصووفيو ط مص,(211-122ووف هو  ,صم مدصخ رصرمض  ص وسوص)ص

صومو ه.ص.,صوك صهذ صوفك بصوت ه صلف صوفقو صيتيووصوفخضروفمروكي 
ص
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وتفريعاتها وأثرها على الفرق  المسألةبيان خطورة تيمية في تأصيل لشيخ اإلسالم ابن 
ص:المختلفة

صم ص  صدو صغ ر  صو د  صي فخضر صف س صخ مة صوفمسأفة صأ  ص  م ة صوي  صوإلسالم  رىصش م
وألشخ ص,صوف س صخ مةصيأمةصوإلسالمصدو صغ ره صم صوألمم,صوف س صخ مةصيط ئفةصوفموي ةص

صم صوفطووئو,صي صوفقض ةصأوسعصم  صك ه,صيه صصدو صغ ره  ي بصووسعصم صأيووبصوفضال ,صهذو
صوف  صي  ه صوفش ط  ص   صوفت سصإليس دص ق ئدهمصو ي د هم.

ص؛يهصوج معصو"صوفخضرصرأىصتهأصصوفم  يةصم ص دأص  ص تق صفمصوفهذو"ص:ق  ص
ص   صفيسصكم ص   همصوف  ي سصوفش ط  ص مك ص ك صي مص,غ رهمصم صوو  م ت  صص  م  صصأكم صك تووصألتهم
صو  ضرصوفخضرصتهأص ظتو صم ص أ  همصووفتم رىصوف هودصوفكف رصم صك  رصوفهذوص دوفعيَّصصم صرك  
تم صيأش   ص د همصوريم صكت ئسهمصي  صص(1)."ي ض همصلف همصج  صش ط  صهوصوو 

صأ ض  :  صووف ك    صم دقو صك  رو صهمصوفخضرصأت صلت صق  صم صرأووصوفذ  صي  صوق  
تم صوفخضرصتهأصظتهمصي صأخطئووصفك ص؛روم وو  صف  هودصهذوصم  ص جريصوفهذوص,جت  صك  صوو 

صكت ئسهمصي ص أ  همصوف هودصوكذفكص,وفخضرصلتهص قو صم صكت ئسهمصي ص أ  همصم صيك  ر صصووفتم رى
:ص قو صوقد,صوفموضعصهذوص تهص ض قصم صوفم دقةصوف ك    صم صذفكصوي ص,وفخضرصلتهص قو صم 
رض صوهللص–ص مرصأوصيكرصأيوصأوص-وسالمهص   همصم وو صري –صم مدصأوصموس صأوصوفمس  صأت 

صيعدصوفمس  صأ صو  قدووص  اصوفتم رىصض  صهت صوم . وقعصقدصهذوصيك ص.يال صوفش مصأوص- تهم 
صأت ج  همصي صمذكورصوهذوص,ووم همصوك مهمصوف وور   صلف صأ  صأتهص-ص ظتو صكم ص-صم بصأ 

ص,تفسهصوفمس  صهوص ك صوفمصوفمس  صت أصق  صش ط ت  صصك  صج  صوفذيصوذوكص,يذفكص شهدصوك ه 
صم صوفك ص,وفمس م  صش وخصم صك  رص   صوش يهصكم صوف وور   ص   صهذوصم  ص ش يهصأ صو جو 
صي  ص   ص ريعصوفمص, ي   هص   همص جبصوفذيصوف قصيهوصي ي   هص ريعصأ صقي صوفمس  صأخيرهم
صوفسم  صلف صريعصأ صيعدصمج ئهصلف ص  جةصيالصريهصرس "  صك  صق  صفم ص(2)وف ال ص بوأم .
صأ دهمص رو صقدص(3)وفرويضةصمت ظرصوكذو .   ت  صصمور هصي صي روتهصوف ال صأت ص قو صم ص أ  هم
صأك رص تدهمصك  صأجه صوفقومصك  صوك م صك  رو صصووقعصووسعصي بصيهذو.صجت   صصوفمرئ صو كو صأ   ت  ص

                                                 

 (.122,صأ مدصي ص  م ةص)صوفمتطق   ص   صوفردص(1)

 م صهذ صوفرس فة.ص32وتظرص رجم هصصص(2)

فوومص موو ,صوأتووهص وو صلفوو صصص-هوووص228صسووتةصوفوودق وو :ص- ع قوودصوفشوو عةصأ صلموو مهمصم موودصيوو صوف سوو صوفعسووكري,صص(3)
وأتهص"ص مو ص   ص خر صيهوصوفمهديصوفمت ظرص تدهم,صوأم صوا صيهوصغ ئب,صصو   قو صيويعضصشو وخهم.وتظر:صيو ص

صوففموو ص(,281-2/218)صوتقوودص ورضص شوور ةصوإل توو صوإلم م وةصعة وفشووصموذهبصأمووو  فمو  ص ق وود همصيو صذفووك:ص
 يعده .صصصصص(صوم ص4/132)صووفت  صووألهوو صوفم  صي 
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ص,وإلسالمصي صوفدوخ   صي صهوصكم صوفتم رىصي صوهوص,وفتم رىصي صمم صأك رص(1)وفمشرك  صيف 
صيسييه صي ت ق و ص؛أم  يه صم صأض ص كوتو صت سصيسييه صو  وبصت سصيسييه ص س مصوألمورصوهذ 
صكف رصقومص أ  هصقدصوإلتسصم صويجورصكذبصي هصوفذيصك فش مص,   هصك  صمم صخ رصهوصم صلف 

ص (2).ي سدو صصوفرج صذفكصقمدصك  صوو  صك تووصمم صخ رو صصو م رو صي س مو صوإلسالمصلف صي د وهم
ص

ص:أثر هذه الفكرة في كتب التفسير
صيتجدصص صوج    , صووض    صوفقض ة صهذ  صدروسة ص تد صوف فس ر صك ب صي  صوفموي  صوأل ر  ظهر

صلف صوفخضر ص   و صلف  ص ذهب صد  وىيعضصوفمفسر   صو م   صفذفك, صو ت مر صوا , يعضصص 
صةصوأيك رهمص و صهذ صوفقض ة.صي صو قررصي صجت ي  ص د  هصكالمصوفموي صوفموي ةصي صفق ئه؛

صم  صوفخضرصأ صلف صوفت سصم صوفجمهورصذهبيم ال ,ص قو صوإلم مصوفقرطي صي ص فس ر :صص
صوأتهصوألرضصي صي قصوأتهصوف   و,ص   صم صشربصألتهص  :صيرقةصوق ف .صوس مص   هصوهللصم  
صص.  صأتهصوهوصوف  ت صوفقو صووفم   ....وفي  ص  ج

صم صو  م :ص  م ؤت صق  ص,صوأج بص تهصق ئال :(3)-وقدص قدم-ستة,ص مصذكر,ص د اصوفم ئةصص
صجدمصيت صم صك  صم صأ صيشهرصمو هصقي صأخيرصووفسالمصوفمالوص   هصأتهصوف د اصهذوص ضمته
صم صقو صيطال ص   صيهصوس د صفم ص جةصو"ص...ستةصم ئةص   ص مر ص   دص"صذفكصي صموجودو
ص قو  ص  صوفخضرصل : صق ي صهوصي صي ه,صتم صي  سصو"س  روقصمؤكدصك  صوو  صوفعمومصأل ,

صومعت  ,صوفقرج صيتصص  صيهوص ق  صوفمص م صفمصي تهص,ص  س ص  ت و صفمصيكم .صف  خم ص
صوف س,صوفخضرص  ت و صفمصيكذفكص,(4)كم صي صم   صمس مص  صأتهصمعصوفدج  ص  ت و صو"

صهذوصيم  صيعض ,صيعضهمصةمخ طيص  فةصيي فهمص خطرص   ص خ فطهمصمم صو"صف ت س,صمش هد
 .  ت وفهص"صوفعموم

صق  صوقدص:وفقرطي صق    صأ    صوفكهوصأم  بصل : صكم ص,ص  س صمعصو  جو ,
صوف ع ي صلس  قصأيوصذكرصوقد.صذكرت صكم ص ي سصوي صقو صي صموس صي  صوكذفك.ص قدم
 .وأليم رص  صم جوبصمعمرصتي صوفخضرصأ صووفم   :صوفعروئسصهك  يصي 

                                                 

وقووودص ووودخ صوفشوو ط  صيووو صيعووضصوف م   ووو صي خووو طيهمصوقوودص قضووو صيعووضص  جووو  همصييهوووذوصقوو  صشووو مصوإلسووالم:ص"ص(1)
صف فسوو رصوفجو معصوف فسو رصدقو ئقص".وأم  فوهصظهورصوفشوركصقود م صو ود   صويعو صوفتمو رىصوأشوي ههمصمو صيع وو صمو صوفشورك

 (.2/82,صد.صم مدصوفس دصوفج  تدص)  م ةصوي 

 (.13/54)صوفف  وىصمجموتتظر:صوص(2)

 م صهذ صوفرس فة.ص132 قدمصي صوألدفةص   صمو صوفخضر,صوتظرصصص(3)

 (.ص2/233,ص)2223,صي بصقمةصوفجس سة,ص وفس  ةصوأشروطصوفف  ك  بصصم   صمس م,ص(4)
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ص(1)ق    صوفمعط ص يدصي صم مودصي صوفمعط ص يدصم مدصأيوصوإلم مصش خت صذكرصوقد:
صيأتهمصووفم ف   صوفم ف   صم صجم  ةص  صك  روص ك    صف قش ريصوفرس فةصشر صي ص(2)وف خم 

ص.وغ رهم صووف ع ي صوفتق فصذكر صم صمعصي    هصوفظ صغ  ةصمجمو ه ص ف دصوفقو ,صصوفخضرصرأوو
صصط فبصأي صي ص   صلف ص وقفهصيستد:ص(3)وفهوو وصك  بصي صدت  وفصأي صوي صوذكرق  :ص 

صأ رصي صهق فصفم صور مةصوم فرو(4) ظ م ص ووي صي هصأ صوذكرصوفد   ,صهذوصو  مهصوفخضرصفق صأته"
ص  يرمص"صم صو  صوفمس ئ ,ص   طهص"صم صو  صسمع,ص  صسمعص ش  هص"صم ص  "ص:وهوصمالو,صك 
صم فر كصو الووص فوك,صرديصأذقت ص  ,وفم  ِّصصلف   صم  صمعصلف  سصوج م تصأ ض صوذكر".

ذو.ص(5)ووفسالمصوفمالوص   هصوفتي   .وفخضرصيق  صج  صصوفتي ص هدصلف صلف  سصيق  صج  صوو 
ص وي صفم :ص"ق   ص   ص  :ص(6)وف مه دصك  بصي صوفيرص يدصوي ص مرصأيوصوذكرق  :ص 

صوفسالم:صشخمهص رو صو"صمو هصمعو  سصوفي  صت   ةصم صه  وصه وصي وبصوسج صصوفتي 
ِت[صوفي  صأه ص   كمصوفسالمصويرك  ه,صوهللصور مةص   كم ْك َقْ  امَل

ٍ  َذائِ ,ص{822}آل عمرا : ]ْكلُّ َنفك
صوو    صي قوو,صيي هللصمم ية,صك صم صو  و ص  فو,صك صم صو وض  صصه فك,صك صم صخ ف صوهللصي صل 

                                                 

 وفكالمصوم ص   هصف قرطي .ص(1)

صوفمووو فك ,صوف خمووو ,صسوووكتدروت وإلصم مووودصأيوووو.صوفخووو فقص يووودصيووو صوفمعطووو ص يووودصيووو صم موووودصيووو صوفمعطووو ص يووودص(2)
صوفوه.صجم  وةصيمو ي هصووت فوعصمشوهورصريو طصي إلسوكتدر ةصفوهصوكو  (,صهووص832:صوفم ووي ).صوفمو ف صوفرجو صوفضر ر,

 (.48/323.صوتظر:ص  ر مصوإلسالمص)وف جةصذيصأووخرصي صيمكةصو وي .صومج م عصيووئد

صوويوو صمجهوو ,صوفهورويصيو صم مودي ووهصص مو ,ص" ,صقو  صويو صوفجوو ي:(82هوو ووصوفجتو  ,صويو صأيو صوفوودت  ص)صص(3)
وتظور:صوفموضوو   ,صويو صوفجوو يصص.متوهصلفو صأ وبصيعوروصوك تو صفق  وه:صوفمتو ديصويو ,صووفذيصق  صي وهصم روكصم رر

 (.1/124,صوفس وط ص)وفموضو ةصوأل  د اصي صوفممتو ةصوفآلف  (,ص1/152)

صف فورصوألرضصو مو صوفسوم  صتجوومص وددصذتوبوفوصمو ص   وكصأ صفووصي ود صوفخضورصتفوسصيووفذيص:ق  ج  صي ه,صص(4)
   ووه,صوهووذوصشووي هصص(صق وو :صفوووصكوو  صخ وورو صفوودفت صوفتيوو ص82.صوفهوو وووص)ص وو  صطريووةصموو صأسوورتصفووكصوجوو ص وو صوهلل

ي أل  د واصوفموضووو ةصوف و ص جووده ص وذكرصأد  ووةصوأذكوو رو ص"صأمو صفهوو ,صو جعو صفهوو صموو صوألجوورصموو ص فووقصموو صذكر ووهص
,صوفرووهوو صوفموو   ة,صوفوووصموو  صم وو صهووذ صوأل  د وواص"شوو هر صيوو  صوفموو  يةوأل  د وواصوفموو   ةصفألذكوو رص

 فوو ظصوف وود ا,صوتق وهوو صفألمووةصي ألسوو ت دصوفموو   ةصكموو صتق ووووصفتوو صغ رهوو صموو صوأل  د ووا,صوذفووكصألهم  هوو صويضوو ه ,ص
 صمو صوفك صألته صفمص م صأموال صي وذفكص"صتجوده صأموال صيو صك وبصوف ود اصوفمع مودو,صك فمو     صووفسوت صوغ رهمو

 ك بصوف د ا.ص

.صوضوعهصمو صوهللصقوي صموضووتصيو (,صوأخرجهصوف  كمصوم  ه,صو عقيهصوفوذهي ,صيقو  :ص55هوو وصوفجت  ص)صص(2)
 (.2/824,ص)4231,ص وفم     ص   صوتظر:صوفمس درك

(صوهوووص وود اصموضوووتصكموو صسوو أ  ص2/182,صويوو ص يوودصوفيوورص)ووألسوو ت دصوفمعوو ت صموو صوفموطووأصيوو صفموو صوف مه وودص(8)
 .-ل صش  صوهللص ع ف -ي  ته
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صوف ووبص رمصم صوفمم بصي  صي رجوو, صوفسالمصوفمالوص   هصوفخضرصأتهص رو صويك توص" ص عت .
 . وفتي صأم  ب
صيدف  صوفعرب,صأرضصوه صف جتسص"صف عهد"صوألرضص   :ص"قوفهصي صووفالمصووألفو ق  :ص
ف ه صي ه ص مريهم ص قرتص"صمم صووفستدصوفهتدصج رصوأق م صومأجو ,ص أجو صأرضصدو صغ في  صصوو 
 صص(1) .  مهص ع مصو"ص,صوسمهصوفسمع

 
 .حياة الخضر قشة كالم القرطبي في منا

 رىصوفي  اصأ صكالمصوإلم مصوفقرطي صي ص فس ر ص و صهذ صوفمسأفة,صقدصج  صمش مال ص   ص 
 ,صووأليك رصوفموي ة,صوتوض صذفكصي ص دوصتق ط:(2)مجمو ةصم صوألخط  صوفع م ة

ص(3)م ص  مصذكرصوإلم مصوفقرطي صأ صوفقو صيمو صوفخضرصهوصقو صوفجمهور,صوهذوصي هصردص    .1
 أتهصفمص ق صيمو هصل"صق ةصم صأه صوفع م.

صوفسوقوطصظو هرصهوذوصوفقرطي صكالمصوفشتق ط ,صيقوفه:ص عقيهوأم صم صأج بصيهص  صوف د ا,صيقدص .2
صكو صيو ص و مصصوفتيو ص ود اصيوأ صو  وروصي توهصوفشورت,صيع وومصلفمو مصفوهصم ص   ص خف ص"صكم 
صمر   صتم ص جع ه صوفتف صس  قصي صوفتكروصقي ص«م »ص   دوصأل ؛صمؤكدوص موم  صصمتفوسةصتفس
 .وألمو صي صمقررصهوصكم صي هصظ هرو صص"صوفعمومصي 

صي ووه,صتووصص"صوفعمووومصيوو صظوو هرصأتووهصموو صصوفقرطيوو صق فووهصموو صموو ةصيرضووت صوفوووقوو  :صصص
صوجووبص  و صمجمعوو صوفع مو  صيو  ص و م,صكو صيو صوف وقصهووصكمو صف  خمو صصق يو صأتوهصوقررت 

صي فوود وىصوم توو ,صسووتدوصف  خموو صصموو ف صمخمووصصدف وو صرد ووص  وو صوفعوو مص مووومصوس موو  ب
صسوووتةصأوصك ووو بصمووو صتوووصصيهووو ص خموووصصأ ص جوووو ص"صسوووتةصأوصك ووو بصمووو صدف ووو ص ووو صوفمجوووردو
ص.لجم   
صأمو هصمو صوف ود اصففوظصأ صي وهص«وف ود اص موومص  ت وفوهصفمص  س صل »:صوقوفهق  :صص
صوف ووومصيهوو صهوووصمموو صوألرضصظهوورص  وو ص يووقصفووم":صي ووهصقوو  صصوفتيوو صأل ؛ص  سوو ص  ت وفووهصفووم
صريعوهصقودصو  سو صوفسوم  ,صيو صمو صوف فوظص  تو و صي ومصوألرضصيظهرصذفكصيخمصص,"أ د
صص.وألرضصم صوهلل

                                                 

 (.44-11/41وتظر:صوفج معصأل ك مصوفقرج ص)ص(1)

 (.222-223/ص15وقدص عقيه ص   هصيعضصوفع م  ,صك فعالمةصوفشتق ط صي ص فس ر ,صوتظر:صأضوو صوفي   ص)ص(2)

 (1/122ك ي صوفمال ,صوتظر:صي  وىصوي صوفمال ص)ص(3)
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ص  فوةصييو فهمص خطرص   ص خ فطهمصمم صو"صف ت س,صمش هدوصف سصوفخضرصل "ص:وقوفه ق  :ص
صجدم,صيتوص رو ص"صأتهصيرضت صفوصت ,ص مصلخاليهصووألم ص   ه صدف  ص"ص",يعض صيعضهمصمخ طية

ص ووو فمص«وفم ئوووةص  وووكصيووو صمتفوسوووةصتفوووسصكووو صهوووالك»صهووووصوفوووذيصي ف  وووبصوفتيووو صأ  ووومصوفوووذيصيووو هلل
  ...متفوسةصتفسصويأتهصي فخضر,

صوفوودج  صأل ؛صي ووهصدف وو ص"صوفعموموو  ص  ووكصموو صوفودج  صخوورو صموو صوفقرطيوو صذكوور صوموو قو  :صص
صص(1).وهوصوف د اصوفذيصأش رصلف هصوفقرطي صف  خم ص,صم ف صدف  صأخرجه

 

م صذكر صم ص  و وصأمو  بصوفكهووصوي و صموسو ,صيهووصد ووىص"صدف و ص   هو ,صقو  صوفشوتق ط :ص .3
صوف ود اصيو  ص  و  همصيرضوت صوفووصوفسوقوطصظو هروصموسو صوي و صوفكهوو,صأمو  بص   وصود وى
(2). ع رضهصش  ص  ي صوفمصوفم ئة,ص تدصمو همص   ص د 

 

صووألمو  ر,ص"د وىص"صدف  ص   هو ,م صتق هص  صوف ع ي ,صم صأ صوفخضرصم جوبص  صوأليم  .4
صوفتفسووووو ة,صوفموووووف  صيووووو ص" فووووو قهمصيعضووووو  صصيعضوووووهمص ووووورىصجدمصيتووووو صأ صوألمووووو صأل صخاليهووووو ,
 ومصل صيو صوفقموةصمو ص شوهدصفوذفك,صيأمو  بصوفسوف تةصكو تووص عريوو صص.(3)"ي وتهمصي م صومش يه هم

وهوذوص ود ص  و صأ صوفخضورصفومصص,ص(4) م وهمو صدو صأجورصوفوذفكص,موسو دو صصوفخضور
تم صك  صمعروي  صي  صوفت سصيو صذفوكصوفمكو  ,صوأمو صموسو صي ومص كو صمعرويو ص فهوم,ص ك صمخ ف   صوو 

تم صصصألتهصفمص ك صمرسال صلف هم,  صصف ق ي صوفخضر.صس يرصلف صهذوصوفمك  وو 

,صكووأ ص قوو  :صل صل صوفخضوورصم جوووبص وو صوأليموو ر,صهوووصموو صفوووو مصوفقووو صي    ووهوفقووو صوص
هوووصغ ئووبصمخ وووص وو صوأليموو ر,صوهووذوصأ ضوو  صموو صكووالمصصكوو  صوفخضوورص  وو  صيووأ  صهووو؟صي جوو ب

ص-وهومص تودهمصأوف و  صغو ئي  صيو صوألرضيعتدهمصم ص سموتهص"رج  صوف  ب",صيعضصوفم موية,ص
صهووومصوف  وووبصرجووو  صوأ صوفشووو  ط  ,صأ يووو تصمووو صهوووؤ" صأ :صووف وووق" قوو  صويووو صأيووو صوفعووو صوف تفووو :

ْه َكاَن رِ ] : عو ف صقو  صكم صرج ",صو سمو صوفج , ونِّ َوَأنَّ َِ وِ  َيْعوْْذوَن بِِرَجواٍل ِموَن ا َجوال  ِموَن اإِلنك

ًقا َِ ِْ ك َر "ص.{2[ }اجلّن:َفَزاْدو تمو صو ورو ,ص ظهرو صأيص ؤتسو ,صي إلتسصوو  صوإلتسو ص   جوبصوو 
                                                 

 (.332-3/332وتظر:صأضوو صوفي   ص)ص(1)

 (.15/221)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صو أضوصوتظر:صص(2)

ص(.15/223)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو ص(3)
م صص21موس صووفخضر,صو قدمص خر جهصصصقمةص وفذيصذكرصي هصوفتي ذفكصي صوف د اصوفطو  صصج  وقدصصص(4)

صهذ صوفرس فة.ص
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صغ طووهصيموو ص(وإلتووس)صموو صأتهوومصظوو صوموو صوإلتووس,صأيموو رص وو صم  جيوو  صصدوئموو  صص كووو ص"ص,أ   توو  ص
(1)".وجه ه

 

,ص ق  صفهصك وص  مصهؤ" صأ صم صرأو صهوصوفخضر.صوفمعط ص يدص مدمصأيوصم صتق هص  صش خه .5

صرأىصأتوهصفوهصشو مص و ص خيورص(2)وفع ودصدق وقصويو صوفقض وصق ض صوك   ق  صأيوص    صوألتدفس :
وق  صوي صص(3).يسك ص؟صذفكص روصأ  صوم صوفخضر؟صأتهصأ  مهصم :صفهصيق  صو د ه,صوفخضر
صوألجو صمو صغ  وةصأقمو صيو صوفيشورص   وقصوفذيصوفمو صف قهصقدصوفخضرصأ صووألظهر   شور:
صأتوووهصي فمووودقصوفموسووووم  صوفمووووي ةصيعوووضصمووو صلف وووهص َعووو ىصمووو ص  مووو صوأ ص فووورض,صأ ص مكووو 
صيكوتووووص.  وو همص خوو مصقوودصوف وو صوفخ وو  صغشوو ووص  وو صأوصفوود هم,صوفمع وو دصوفرموو صتسووجص  وو صم وووك
(4) .وفخ ضرصأخيرت :ص قو صمم ص ذرص   

 

و  موهصد و   صخ مو  ,صوذكوورصأ صفوهصمو صوألجوورصصصفقو ص   وو  صصمو صتق وهصوفقرطيو صموو صأ صوفخضور .8
,صوأ ضوو  صيهوووصمسوو تدصوفموووي ةصوفووذ  ص   مووو صأتهوومص-كموو ص قوودمص–وفكي وورصموو صفووه,صي تووهص"ص موو ص

   قوو صأذكو رو صوأورودو ص وو صوفخضور,صوهوووصكوالمصموردود,صأل صي ووهصل روضو  ص وو صوألذكو رصوفشوور  ةص
 صفيوو بصووسوعصفالي وودوتصوو"خ وروتصيوو صوفود  ,صيوود وىصألم وه.صوي ووهصيو صصوف و صي  هو صرسووو صوهلل

أ صهوذ صوألذكو رص  ق هو صمو صوفخضور,صكمو صهوووصووقوعصوفك  ورصمو صوفطورقصوفمووي ةصوف و صوي وود  ص
موو صوألذكوو رصووألورودصوفك  وور,صو  مووووصأتهوومص  قوهوو صموو صوفخضوور,صأوصموو صوإلفهوو م,صأوصموو صغ وورص

 ذفك.

                                                 

 (.221)صصوفط  و ةصوفعق دوصشر ص(1)

صوفشو يع ,صوفمو فك ص,وفمموريصوفمتف ووط صوفقشو ري,صوفود  ص قو صوففو  ,صأيووصمط وع,صي صوهبصي ص   صي صم مدص(2)
صطيقووو  .صوتظووور:ص(هووووص232ص-ص822),صوفقضووو وصوق ضووو ,صوأل وووالمصأ ووود,صوفع ووودصدق وووقصيووو ي صوجووود صكأي وووهصوفمعوووروو
 (.11/23(,صمعجمصوفمؤفف  ص)8/223وأل المص)ص(,5/232)صوفسيك صوفد  ص   ص,وفكيرىصوفش يع ة

 (.8/135ر:صوفي رصوفم  طص)وتظص(3)

(,ص قو صوفدك ورصم مودصوفمروكي صوفذيصك  صش خ  صإل دىصوفطرقصوفموي ةص مص18/18وتظر:صوف  ر رصووف تو ر)ص(4)
 ركهوو صو وو بصمتهوو :صخووال صأريووعص شووروصسووتةص شوو ه صيوو صوف موووو,ص عريوو ص  وو صجمووعصغف وورصموو صرجوو  صوف موووو,ص

.ص وومصذكووورص وودوصقموووصصو جوو ربصفوووهصمووعصمووو صود ووووصرؤ وووةصوفمسوو صيتفسوو صمك توووةصوفخضوورصيووو صوففكوورصوفمووووي ...
وفخضوورصيوو  صي هوو صأ صوألموورص يوو روص وو صهوووسصوخرويوو  صود وو وى,صتوو جص تهوو صيوو صيعووضصوأل  وو  صوفوقوووتصيوو صكيوو ئرص

 (صوم صيعده .صص82وفذتوب.صوتظر:صموس صووفخضرص  م  صوفظ هرصووفي ط ,صد.صم مودصوفمروكي ص)صص
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وف مه دصص"ي ص يدصوفير,صيهوصخيورصموضووتص"صصوأم صخيرصوف ع  ةصوفذيصتق هصوفقرطي ص  صك  ب .2
 عتو صص- مورصأيووصذكور صوفوذيصوف ع  وةص ود اصوأمو صق  صوف و يظصأيووصوفخطو بصويو صد  وة: م ,ص

صيو صوفميو ركصيو وصقو  وصص,م وروكص,صوهوووفم وررصيو صوهللص يودصروو ص,موضووتصيهوص-وي ص يدصوفير
صيفضو ص,متهصلف صأ بصيعروص ك تصرأ  هصي م ص:(1)-م   هصمقدمةصي صمس مصأخرجهصكم ص- قه

وفتي صص هدصلف صوفخضرص   وص ي هوف  صصد ا  وألصك وي فجم ة:صص(2).رؤ  هص   صوفتج سةصرؤ ة
قدمصتق صأقوو صأه صوفع مصي صذفك.موضو ة,صوقدص ص 

صأرضصوهووووو صف جوووووتسص"صف عهووووود"صوألرضص  ووووو :ص"قوفوووووهصيووووو صووفوووووالمصووألفوووووووفقرطيووووو :صقوووووو صص .1
يوو  ص مووومصوإلمو مصوفقرطيوو صتفسوهصمصموو صي وو  ص موومصوف وود ا,صوص...,صقووو صموردود,صفموو ص قودوفعورب

وف د اصفكتهص خمموه,صوفووصكو  صوف ود اصخو صصيوأرضصوفعوربصفمو صو  و  صهووصلفو صمو صذكور ص
صيو وغ ر صمم صذكر صف س د ص   ص خم موهصي فخضور.ص"صم ص خم صصوف د اصي فمس  ص

ص,وف ود اص موومصمو صوفتو سصمو صك  رصخر صوفذيصذكر صي صوفمرودصي ألرضصوف أو  صهذوصقي صم  
وٍ  ]ص: عو ف صقوفهصي صوفعمومصوضعو وا ِمونك َدابَّ َِ ِر ََ َعوََل َظمك اِخْذ اهللْ النَّاَس بََِم َكَسوْبْا َموا َتوَر َْ ْك ْي َوَل

س َفإَِذا َجاَء َأَجْهْم ك َفإِنَّ اهللَ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصًْيا ِْ ك إََِل َأَجٍل ْمَسلًّ ْر خِّ َْ ,صوهووص(3)" {02:[ }فراطرَوَلكِنك ْي

صوا ووةصأ ص  وو صوفع موو  صوجمهووور وفشووتق ط :  صقوو. خطووأ,صي ا ووةصووف وود اصتموو  صيوو صوفعموووم
صفوو"ص,ذفوكصوت ووصوكره ,صي صيووف ي رصص جر ,صي صوفجع صف ه كصجدمصيت صذتوبصل ص    ص,  مة
صيو ص قوررصفمو صوفمو   ؛صهووصوفقوو صوهوذو.صيظ مهمص ؤوخذهمصو"صي فعقوية,ص عج ص"ص   مصوهللصأ 

صيوو صمور    صصتموو  صص كوو ص(موو )صففظوةصقي هوو ص  ود صلذوصوفتفوو صسو  قصيوو صوفتكوروصأ :صموو صوألموو 
(4). صتم صوفدويةصوسمص   هص ط قصم صك ص شم ص,[د ويَّةٍصصِم َص]:صيقوفهصو   ه.صوفعموم

 

 

 
  

                                                 

ص.دمةصوفمؤفوضم صمقص(1/21م   صمس مص)وتظر:صص(1)
ص(.2/258,صوي ص جرصوفعسقالت ص)وفم  يةص م   صي صوإلم يةوتظر:صص(2)
ص(.صوق فهصوألفوس صردو ص   ص  مصم صخمصصوف د اصي فيرصدو صوفي ر.ص12/323وتظر:صصرو صوفمع ت ص)ص(3)
ص(.ص2/351)صي فقرج صوفقرج صل ض  صي صوفي   صأضوو وتظر:صص(4)
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 المبحث الثاني
 التفسيرصوفية في ال حاديثأثر بعض األ 

ص
صو ش م ص   صمط ي  :صص 

ص
  اوووووي ةصيع مصوف د ووفمص القةصول:المطلب األ   

 
  :فووويعضصوأل  د ووواصوفمووووي ةصيووو صصأم  وووةالمطللللب الثلللاني

صصي ه صأ ره صوي   ك بصوف فس ر,ص
ص
ص
ص
ص
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 المبحث الثاني
 التفسيرصوفية في ال حاديثأثر بعض األ

 

 وو صيعووضصوأل  د وواصوفضووع فةصووفموضووو ة,صووف وو ص  موو صيكوورو صصت  ووداصيوو صهووذوصوفمي ووا 
روجوو صيوو  صيعووضصوفمفسوور  ,صيووذكروه صيوو صك وويهم,صويتوووص   هوو صأموووروص  ع ووقصي فسوو رصصموووي  ,صوقوود

 يعضصوا   .صووهللصوف صوف وي ق.
 

 الصوفية بعلم الحديث عالقة :المطلب األول
 

أ صوف موووصيو صصه ديص و صمرو و ص طوورصوف مووو,صويو  ي صوففم صوف مص  داصوفي  اص
م صس  صلف صأسو ,صوك م صأ  صج  صجد دصظهرصي هصك  ص ت ق صص-يخالوصوفمر  ةصوألوف –  ر خهص

ص.قي همصم م صوفيدتصوو"ت رووصم صفمص ك صي 
كموو صذكوورصوفي  وواصأ صموو صأهوومصأسوووي بصظهووورصو"ت وورووصووفيوودتصيوو هم,صو  يوو سصوفشووو ط  صص

,صوك  صم صأهمصوفع ومصوف  صيعد صوفموي ةص و ص(1)    هم,صهوصجه هم,صويعدهمص  صوفع مصووفع م  
صوفعت  ةصيه ص  مصوف د ا.دروس ه ,صوص

ص
 مظاهر بعد الصوفية عن علم الحديث:

صظهرصذفكصي ص دوصأمور,صمته :وقدص 
 جده صم  ئوةصي أل  د واصوفضوع فةصووفموضوو ة,صووف و صقودص وذكروته صأ   تو  صيو ص وفك بصوفموي ة 

 ص.معرضصو"  ج  ,صوكمصم صأمرصو  قدو صو عيدووصيهصقدصيتو ص   ص د اصموضوتص"صأم صفه
ك وو بصل  وو  ص  ووومصوفوود  ,صأليوو ص  موودصوف  وفوو ,صوهوووصموو صأشووهرصوفك ووبصوفموووي ة:ص:صموو ال صيص

ك  بصم   صي أل  د اصوفضوع فةصووفموضوو ة,صوقودصسو همصهوذوصوفك و بصيمو صفوهصمو صشوهروص ظ موةص
يو  صأوسو طصوفمسو م  صوفمخ  فووة,صيو صوت شو رصهووذ صوأل  د واصيو  صوفخطيوو  صووفو و ظصوغ ورهم.صوقوودص

 ك ورصمو صقوفوه:ص"صأمو صفوه,صصه,صيك  صيو ص خر جوهي ص خر جصأ  د   (2)ق صك  ي  صأفوصوإلم مصوفعرو

                                                 

"ص  ي سصلي  س",صيمو" صي صذفك,صمته :صي صذكورص  يو سصلي و سص  و صوفمووي ةصي صوفجو يصي صك  يهصو(صوقدص قدص1)
فق ئهو صيو صوفمو  .صوتظور:ص ي ص ركصوف ش غ صي فع م,صوجخرصي صذكرص  ي سهص   صجم  ةصمتهمصي صديوتهمصك وبصوفع ومصوو 

 (.ص253-223  ي سصلي  سص)ص

 خوور جصموو صيوو صصسووف رصيوو صوألسووف ر,صيوو وفم توو ص وو ص موو صوأل)إل  وو  صيوو صوف  شوو ة,صووسوومه:ص(صوهوووصمطيوووتصمووعصو2)
 .(وإل    صم صوألخي ر
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,صجمووعصوفسوويك صيوو صطيق  ووهصوأل  د وواصوفووقعووةصيوو صوإل  وو  صوف وو صفوومص جوودصفهوو صلسووت دو صوأ ضوو  صيقوودص
ص(1) قر ي . صص543صيي   
ص قووعصيمو ص عمو ص  مووهصفق وةصكو  صموو صويو هم"صوفمووي ة:صوهووص   وداص وو وقو  صويو صوفجووو يصص

صصص(2)". دريص"صوهوصوفموضو ةصوأل  د اصم ص هلف
 

 فمص ق مرصخطأصوفم مويةصي صهذوصوفي بص   صتشرهمصفهذ صوأل  د اصوفموضو ةصي  صجمو ه رص
وفشر و؛صيك  صيو همصمو ص ضوعصصوألمة,صي صوت ق صلف صمر  ةصأخطر,صوه صوف عديص   صوف د ا

بصوفتوو سصيوو صوفعيوو دوصو  وو همصوف وود ا,صيوو صو جعوو صذفووكصقريووةصلفوو صوهلل,صو وود  صأتووهصيووذفكص رغوو
    ه .ص
صوف رغ ووووبصيوووو صوفوضووووعصلي  ووووةوصص ووووتهمصتوِقوووو  صصوفم مووووويةصويعووووض" قوووو  صوف وووو يظصويوووو ص جوووور:ص

َم ووةصِموو صووف ره ووبصوف رغ ووبصأل صجهووٍ ,ص وو صتشووأ صصي   ووه,صِموو صخطووأ صصوهوووصووف ره ووب, صوأل كوو مصجو
ص(3)".وفكي ئرصِم صصوفتي ص   صوفكذبص عم د صصأ  صص   صوو فقووصوفشر  ة,

 
 :صوي دتصيعضصوفم مويةصأمورو صي  ووصيه صي ي  صووسع  صفوضعصوف د ا,صوم صذفك
,صو   وداصمعوهصو أخوذص توه,صو"صشوكصأ صيو صذفوكص(4)  قظوةص د  صيعضهمصأتهص رىصوفتي ص -صأ

 تدم صووجهووصأشدصوفف  صيو ص مورهم,صصي صل صوفم  يةصص؛ي  صفي بصوف قو ص   صوفتي ص
فهومص"ص  قو   وو,صأوصويع وووصكوذو,صوأ ضو  ,صفووصكو  صذفوكصممكتو  صص قظوة,صو قوو صفمص وأ همصوفتيو ص

ص تدصمو ه.ص   صوفتي صصي م ذوصيك صوفم  يةص

                                                 

ص(.325 -8/222)ص(صوتظر:صطيق  صوفش يع ةصوفكيرى1)
(.صوموو صذفووكصمووالوصوفرغ ئووبصومووالوصوفتموووصموو صشووعي  ,صوغ رهوو صوفك  وورصيوو صك ووبص142(ص  يوو سصلي وو سص)صص2)

 (.2,22تويصوفهتديص)صوفموي ة.صوتظر:صوا  رصوفمريو ةصي صوألخي رصوفموضو ة,صأيوصوف ست  صوف ك

(,صووتظووور:ص1/111(صت هووةصوفتظووورصيووو ص وضووو  صتخيوووةصوففكووورصيووو صمموووط  صأهووو صوأل ووور,صويووو ص جووورصوفعسوووقالت ص)3)
"وأل  د وواصوفموضووو ةص توودصوفموووي ةصوأ رهوو ص  وو صوألمووة",صأ. وسوووص  وو صير وو  ,صي وواصأفقوو صيوو صمووؤ مرصيعتوووو :ص

صهو.1432 ة,غ و,صذوصوفقعدوص"خطرصوفروو   صوفووه ةص   صوإلسالم"صي صوفج معةصوإلسالم
كوورصوففص قظووة.صوتظوور:ص (صومو صأشووهرهمصوف  جوو ت صوفموووي صوفووذيص  ومصأتووهصأخووذصأذكوو ر صوأورودصطر ق ووهص وو صوفتيو 4)

م صهذ صوفرس فة,صوي ص فم  صهذوصوفموضوت:صص124(صوم صيعده ,صوص322)صصوفموي صي صضو صوفك  بصووفستة
 (.212-232ي  صوف  وصووفجف  ,ص)صصخم ئصصوفممطف ص
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مي شووورو,صص,صووفخضووورص  قووو  صمووو صوفتيووو ص(1)و ووود  صيعضوووهمصأخوووذهمصوف ووود اص ووو صوفخضووور - ب
م صوأل  د ا,صيد وىصأتهصصووفموي صوفذيص قو صم  صهذوصوفكالم,ص س ط عصأ ص رويصم ص ش  

صفقو  صوإلسوت دصفو"وصص,وفد  صم صوإلست د" م صوفخضر,صور مصوهللصوي صوفمي ركص   صق  :صسمعه
,صوهو صو  ودو ص  و صيهذ صوفد وىصه صي بصف كذبص   صرسوو صوهللص .(2)"صش  صم صش  صم 

   مصوفجر صووف عد  ,صودروسةصوألس ت د,صووف ذو صيهم ص فظ صوفستة,صو م   صوألمة.
 موووو ص توووودهمصيووسووووطةصوفكشوووووصوو  صضووووعفهصوفم وووودِّ و ,صقوووو  صوجخوووورو صود ووووووصأ صوف وووود اص -ص 

,صيوو ذوصكووو  صذفووكص ووو دوصفهووومص(4) "فهووومص(3)ِشَتِشوووت ةصوفكشووف صوف مووو   وص"وألفوسوو صمع قووو  ص  وو هم:ص
ود د ,صيالص خف صم صي صذفكصم صي  صفي بصوإلد   صي صوفد  ,صووفوضعص   صس دصوفمرس   ص

 ص.صم مدص
قوو  صص(5)"وه وود  مصوق وود  مصيووأ همصكوو فتجوم,صأموو  ي "صصأتووهصقوو  :صيموو ال ,ص وورويص وو صوفتيوو صصص

ص تودصمقو  صي وهصكو  صوو  صوف ود اصوهذو"ص:وفشعروت صقو صوأم وفش مصوألفي ت :صموضوت,ص مصق  :ص
ص موو   صأل صذفووكص!لف ووهص   فوو ص"صوهوورو صيي طوو ص,"وفكشوووصأهوو ص توودصموو   صيهوووصوفم وود   ,
ص مووو   صلفووو ص وووؤديص   هووو صمووو دوو"  صمق  وووة,صمووووي ةصيد وووةصوفكشووووصطر وووقصمووو صوأل  د وووا
ص كوو صأ ص-صمو صل ص-صأ ووفهصأ س صوفكشوصأل صوف د اصكهذوصفه ,صأم ص"صي ط ةصأ  د ا
ص(6) .وفهوىص دوخ هصفمصل صوهذوصو م ب,ص خطئصوهوصك فرأي,
م   صمتهصم صوفموي ةصك تووصيع د  ص  ص  ومصوف د ا,صو م   صوفصو صووفخالمة:صأ صك  رصص

صأدىصيهمصل وفوقوتصي صك  رصم صوفمخ فف  صووألخط  صوف  صيتوه ص   صروو   صصف م صغ ر ,صمم 
صضع فةصأوصي ط ة.

ص

                                                 

م صهذ صوفرس فة,صوقدص ققصوفي  اصوفقو صيأ صوفخضرصقدصم  .صو   ص تدصم صق  صي    ه,صيقدصص55(صوتظرصص1)
 (.2/332.صوتظر:صرو صوفمع ت ص)أجمعصوفم د و ص   صأتهصف سصفهصروو ةص  صوفتي ص

وفميوو ركصيو صووضوو صهووو(صهوو:ص يوودصوهللصيو ص112/121(صوويوو صوفميو ركص)3/121(صوتظور:ص وذكروصوف فوو ظ,صوفوذهي ص)2)
وف تظ  صي فو" ,صوف م م ,صوفمرو يصأيوص يدصوفر م :صوف  يظ,صش مصوإلسالم,صوفمج هدصوف  جر,صم  بصوف مو ت وص

 (.4/112ووفر ال .صفهصك  بصي ص"صوفجه دص"صوهوصأو صم صمتوصي ه.صوتظر:صوأل المص)

 م,صص ضوربصيو صقوربصوفشويهصيو صوفخ وق,صووفجموع:صوفع دوصوف  فيةصوي صوفم  :صشتشتةصأ ريه صم صأخوص(ص"وفشَِّتِشت ة":3)
 (.1/458شت ش .صوتظر:صوفمعجمصوفوس طص)

 (.14/22(صرو صوفمع ت ص)4)

 (.صوق  صوي ص يدصوفير:صهذوصلست دص"ص قومصيهص جة.2/123(صج معصي   صوفع مصويض ه,صوي ص يدصوفيرص)2)

ص(.1/142(,ص)22ألمة,صوألفي ت ,ص )س س ةصوأل  د اصوفضع فةصووفموضو ةصوأ ره صوفس ئصي صوص(صوتظر:8)
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 , وأثرها فيهلبعض األحاديث الصوفية في كتب التفسير أمثلة: المطلب الثاني
 .باألحاديث الواهية, وأثر ذلك على تفاسيرهمبعض المفسرين  تأثر بيانول: الفرع األ 
صوف فس رص صفك ب صوفمط فع صيوصص   ظصل  صي جد صوف ق قة, صهذ  وأل  د اصصم صو صك  رصضو 

وفموضو ةصووفي ط ة,صوقدصروج ص   صيعضصوفمفسر  ,صيذكروه صي ص ف س رهم,صووس أتسووصيه صي ص
صيهمصيعضصوا   ,صومتهمصم صيت ص   ه صأموروصشر  ة.ص

لف صوفوقوتصي صص-ي صو  م دهمص   صهذ صوفروو   صوفي ط ة-وفقدصأدىصيهمصمت عهمصهذوصص
صأ صي صل صخط   ص  ع قصي ف فس ر؛ صمخ  فة ص  ضم صمع  صي ط ةصك  رو ص صأ   ت   وفروو   صوفموضو ة

ص مسصوفعق دو.ص
صموو صك  وورصي ووهصوقووعصي موو صوقووعصقوودصتجوود  :يموو ال ,ص قووو صوفوودك ورصوفووذهي ص وو ص فسوو رصوف ع يوو ص
وووور   ص مووووصيك  وووورصوغ وووورصكموووو ص,وفقوووورج صيضوووو ئ صيوووو صوفموضووووو ةصي أل  د وووواصو"غ وووورورصموووو ص(1)وفمفسِّ
دصوفشوو عةصأفسووتةص  وو صوفموضووو ةصوأل  د ووا .صووخ القهوو صوضووعه صلفوو ص شوو رصأ صدو صك  يووهصيهوو صيسوووَّ

ص.سق مه صم صوألخي رصم   صمعريةصي صي تصفهص ك صفمصوف ع ي صأ ص   ص د صم صهذوصوي 
ووورَّصصقووودصوف ع يووو صوو  ..صهوووذو ووومصقووو  :صص صمووو صوفك وووروصهوووذ صيسووويبص فسووو ر صو  ووو صتفسوووهص  ووو صج 

صوفع موو  صيعووضصموو صوفووالذتصووفتقوودصوفمر وورصوف ووومصوأل  د ووا,صوخ  وو رصيوو صوفدقووةصدمو ووصوإلسووروئ     ,
صووف ع يو :ص"وف فسو رصأموو صيو صمقدم وهصيو ص  م وةصويو صيقو  ص فسو ر ,ص  و صوفع بصهذوص" ظووصوفذ  
صموو   صموو صوف فسوو رصك ووبصيوو صوجوودصموو ص تقوو صف وو ,ص  طووبصوكوو  صود وو ,صخ وورصي ووهصكوو  صتفسووهصهووو

ص(3).(2)"وموضوتصوضع و
صكووو ف ع ي صوفموضوووو ةصوأل  د ووواص   وووهصتفوووق وصصوفمفسووور  صمووو صكووو  صومووو وقووو  صوفشووووك ت :ص"ص
صوفكوذبص فهمصفمصلذوصألتهصوف فس رصم صوفس وص  ص رووتهصيم صوفو وقص   صيالصوف مخشريوصصووفوو دي

ص(4)".غ ر ص   صوفكذبص فهمصفمصصوهللصرسو ص   
سووووور  صل ووووورودهمصوأل  د ووووواصووفعج وووووبصمووووو صوإلمووووو مصوفشووووووك ت صلذص ع وووووبص  ووووو صهوووووؤ" صوفمفص

وفموضووو ةصووفي ط ووةصيوو ص ف سوو رهم,صومووعصكوتووهصموو صكيوو رصوفع موو  صي ف وود اصروو ووةصودرو ووة,صل"صأتتوو ص
د ووا,صووف وو صريموو ص كوومصهوووص   هوو صي فوضووعصيوو صيعووضص  تال ووظصأتووهصأوردصيوو ص فسوو ر صم وو صهووذ صوأل

                                                 

(ص"أ  د واصيضوو صسووورصوفقوورج صم ئووةصوأريعووةص شوورص وود   صذكرهوو صوف مخشووريصووفي ضوو ويص يعوو صف وو ووديصك هوو صكووذبص1)
   صرسو صوهللصم  صوهللص   هصوس م,صوو همصوفم د و صيوضعه صتو صي صوي صمر م,صوق  صغ ر ".صأست صوفمط فبصي ص

 (.25دصدرو فصوأيوص يدصوفر م صوف و ص)صم مصأ  د اصمخ  فةصوفمرو ب,

 (.13/324(صمجموتصوفف  وىص)2)

 (.1/142)صوف فس رصووفمفسرو ص(صوتظر:3)

 (.318(صوففووئدصوفمجمو ةصي صوأل  د اصوفموضو ةص)صص4)
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صجخوذصأتو صغ ورفس ر :ص" قو صوفدك ورصوفذهي صي ص د  هص  صمتهجصوفشوك ت صي ص ص(1).وألخرىصك يه
صو موورصوفضووع فة,صأوصوفموضووو ةصوفروو وو  صموو صك  وورو صص ووذكرصأتووهص-صوف وود اصأهوو صموو صكرجوو -ص   ووه
  مصذكرصأم  ةصفذفك.ص(2)."   ه ص تيهصأ صيدو ص   ه 

وكووو  صمووو صأسوووي بصضووووعوصوف مووو  ةصوفع م وووةص تووودصيعووووضصوفمفسووور  صيووو ص  ووومصوف وووود ا,ص 
ي ه صأ صخيورصوا و دصفو سصي جوةصيو صوفعق ودو,صوأ صوفعقو صصوتمرويهمصلف صوفع ومصوفكالم ة,صوقدصقرروو

مقوودمص  وو صوفتقوو ,صلفوو صغ وور صموو صوألمووورصوفي ط ووةصوف وو صأيعوود صك  وورو صموو صوفتوو سص وو ص  وومصوف وود ا,ص
ص.وغ ر صم صوفع ومصوفت يعة

 ف سو رصوفمووي ة,صيهو صم  ئوةصي أل  د واصصي أل  د واصوفموضوو ةوم صأك ورصوف ف سو رص وأ رو صص
,صيمو ال صأوصيودتصمتكوروصأموورو صي ط وةصوأمخ ففو  ص قد وةصصفي ط ةصوف  ص  ضم صأ   ت وفموضو ةصي صوو

ووف روهو  صوف و صص تجود صم  ئو  صي فموضوو  ص فس رصرو صوفي   صإلسم    ص قو صوهووص فسو رصمووي ,
ص(3) (كفوورصوفريوي ووةصسوورصليشوو  ,صيموو ال ص ووذكرصمؤففووهصهووذوصوفكووالمصوفموووي ص) تسووبصلفوو صرسووو صوهللص

و وودوصوفوجووودصوف وو صهوو ص ق وودوصيوو صي ووهصلشوو روصلفوو صصهوووصكووالمصي طوو ص"صأموو صفووه؛.صوصيوو و تسوويهصف ت
تشرصوإلف  دصوهودمصجم وعصوألد و  ,صوغ ورصذفوكصمو صوأل  د واصوفي ط وةصيو صوف ف سو رصصكفر ة,صأر دصيه 
صوفموي ةصوفك  ر.

صص
صاوأثرها فيه لبعض األحاديث الصوفية في كتب التفسير أمثلة الفرع الثاني:

صصص(4) (.عرفوني يكنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فب) حديث: -1
صسوتدصفوهص عوروصو"صصوفتيو صكوالمصمو صفو سصلتهص:  م ةصوي ش مصوإلسالمصصق   ,"صأم صفهص
صصص(6)وغ رهم.صووفسخ ويصووفس وط ص جرصووي  صوف ركش   صذفكصصو يعهص(5)ضع وصو"صم   

                                                 

 م صهذ صوفرس فة.صص121وتظرصم ال :صص(ص1)

 (.2/213)صوف فس رصووفمفسرو ص(2)

يع س صص,وفريوي ةصسرصئهإليش صقومهصكفرصوفهذو ري ص  صتي صوهللص  س :صصوهوصم صكالمصوي ص ري ,صوق  صوي ص(3)
وقومهص تدصوي ص ري صكفرووصألتهمصأيشووصسرصوفريوي وة,صوهوذوصوفسورصوفوذيصكفورصويو ص ريو صص-م تهصوهلل–   هصوفسالمص

وهللص   ووه.صموو صأيشوو  ,صفوومص ي وو صأ وودو صيوو صليشوو ئهصموو صي  ووهصهوووصيوو صك يووهصك ففموووصصوغ وور ,صيهوووصكفوورصتفسووه,صي عتووةص
 (.42,صوفشوك ت ص)صو"   دصأري بصفعالئقصوفق طعةصوف دودصوفموورم وتظر:

(,ص1/142(ص"صأم صفه,صوتظر:ص ت  هصوفشر عةصوفمريو ةص  صوأل  د اصوفشت عةصوفموضو ة,صوي ص ور وقصوفكتو ت )4)
 (.13/23وق  صوفش مصوألفي ت :ص""صأم صفهصو ف ق ".صس س ةصوأل  د اصوفضع فةصووفموضو ةص)

ص(.12/328(صمجموتصوفف  وىص)2)
ص(.13/23(صوتظر:صس س ةصوأل  د اصوفضع فةصووفموضو ةص)8)



 

 118 

,صوفمووو صكووو  صهوووذوصقووودصتسووويو صكوووذي  صلفووو صوفتيووو صووفووقوووعصأتوووهصمووو صكوووالمصيعوووضصوفمووووي ة,صوصص
وف وود اص"صأموو صفووه,صفجئووووصلفوو صد وووىصموو  هصكشووف  ,صوهوو صد وووىصفوووصسوو م صفق ئ هوو صفموو  صموو ص

صمع وروصوفمووي ةصم ص رو هصوم  ,صق  صوألفوس : ش  صم صوأل  د اصوفي ط ةصتسي ه صلف صوفتي ص
وقو  صوفعج ووت :صص(1).فهومصِشَتِشوت ة صصصوفكشف صووف م   ,صكشف ص  ي صلته:ص قو صفك ص,تقال صص يو هصيعدم

,صي د و  صوفمووي ةصمو ةص(2)."فهومصأموو" صص   وهصويتوووصوو  مدو صوفموي ة,صكالمصي صك  ر وصووقعصوهو"
هوذوصوف وود اصكشوف  صموو صهوووصل"صكوذبصوي وورو صف مو  ووصيووهصيعووضصأمووفهمصوف وو صيتوهو ص   ووه.صومووتهمص

 (3)مصيو دوصوفوجود.مال دوصوفموي ةصوفذ  صو  مدووص   هصي صقوفه
مفسووور  ,صيوووذكرو صمريو ووو صلفووو صق ووو :صوقووودصوتط ووو صأمووورصهوووذوصوف ووود اص  ووو صجم  وووةصمووو صوفص

صص.(4)وفتي 
ْبْدونِ ]يم ال ,ص تدصقوفهص ع ف :صص نَّ َواإِلنكَ  إَِلَّ لَِيعك َِ صص قو صص,{22[ }الذاىيا :َوَما َخَهقكْ  ا

ص   كهصي م ص قوفهصومدور صف عريو صل"صمعت  صوفي ويصووخ  ر صمج هدصوق  " أيوصوفسعودصي ص فس ر :
صوف عي رصي صوفسرصوفع صأل روصوفخ قصيخ ق صأ روصأ صيأ يي صمخف  صكت وصكت صوفع وصربص  
صه صوفمع يرصأ ص   صوف تي هصوفمسيبص   صوفسيبصوسمصلطالقصطر قص   صي فعي دوصوفمعريةص  

ص(5) ".وففالسفةصمعريةكصي  ره ص  م صم ص,ص" ع ف صيعي د هصوف  م ةصوفمعرية
                                                 

ص(.22/22(صوتظر:صرو صوفمع ت ص)1)
ص(.2/128(صكشوصوفخف  صوم   صوإلفي سص م صوش هرصم صوأل  د اص   صأفستةصوفت س,صأيوصوففدو صوفعج وت )2)
وفوجوووودصوفقووو ئ   صيأتوووهص"ص وجووودصيووو صوفكوووو صل"صوهللصومووو صص(صصهوووذوصوف ووود اصهووووص مووودوصوفم موووويةصمووو صأهووو صو ووودو3)

وفمخ وق  صل"صمظ هر ,صوهذ ص ق دوصكفر ةصمظ مةصفمص ي  ه صوف هودصووفتم رىصي صكفورووصيشو  ص سو رصجودوصممو صي وه,ص
أتكرووصوهللصي ف هودصتسيووص   رو صو د صهلل,صووفتم رىصكذفكصتسيووص  س صو د صهللصأوصق فووص  فاص ال ة,صوأم صهؤ" صيقدص

جم ةصو فم الصوجع و صهوص   صمخ وق  هص ع ف صوهللص م ص قوفوو ص  ووو صكي ورو,ص قوو صوفشو مص يودصوفور م صوفوك و صيو ص
أمو صوي قو رصوف وقصلفو صوفخ وق,صي فسور صويو ص ريو صيأتوهصو    جوهصلفو ص عو  صأسوم ئهصص  ق قهصفك  بص"ممرتصوف موو":

فوذوص دوص تودصويو ص ريو صمو صظهورصف  وقصوجوود.صو"ص ع تو صفوهصذو ,صوصومف  ه,صي صم ه  هصي صمورصخ ق ة.صي و"صوفمو
ومو ص فو صأذكورصذفوكصوفشو مصوفوذيصص(وصمخف  ,صيخ ق صوفخ قصيي ص ريوت كت صكت ص)ص:ىوضعصوفموي ةصوف د اصوفمف رص

أ صصرو ص شر صفت صهذوصوف د اصوأت صيمعهدصطتط ,صيك  صمم صق فهصأ صوفمورودصيوو"يي "صم مود!!صوكو  صدف  وهص  و صخروي وه
وفعددصوفت  جصم ص رووص"يي "ص س ويصوفعددصوفتو  جصمو ص ورووص"م مود"صيكالهمو ص  و صطر قوةص سو بصوفجمو :صأيجودص

!,صوكمصمفقت صووت ش ت ,صو ذهبصوفط فبصوفم  رصلف صقر  وهصو  وداصوفتو سصيهوذو,صي طريوو صف موي ص52هو صلفمص=ص
ص(,صي صوف  ش ة.1/41   ص)وفم  رصلذوصج  همصيع مصفدت صري ت !..صوتظر:صممرتصوف موو,صوفيق

(,صوفي ورص2/133(,صلرش دصوفعق صوفس  مصلف صم و  صوفقرج صوفكر م,صأيوصوفسوعودص)22/233(صوتظر:صمف    صوف  بص)4)
(,ص فسووووووووو رصوفمروغووووووووو ,صأ مووووووووودصيووووووووو صمموووووووووطف ص1/48(,صرو صوفمعووووووووو ت )1/22(,صرو صوفي ووووووووو  ص)2/421وفمد ووووووووودص)

ص(.22/13) وفمروغ
ص(.142/ص2ف صم و  صوفقرج صوفكر م,صأيوصوفسعودص)(صوتظر:صلرش دصوفعق صوفس  مصل2)
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كم صص,كم ص ض ير صيذفكصوفتموصصوت  صتؤم صيأ صوهللص ع ف صخ قت صفتعيد صوت عروص   هص
َهْلْا َأنَّ اهللَ عَ ] ق  ص ع ف : ْر َبيكنَْمنَّ لِحَعك ْل األَمك ِض ِمَكَهْمنَّ َيحَنَزَّ اٍت َوِمَن األَرك َْ َِ َسبكَع َسَل ََل ْكلِّ اهللْ الَِّذي َخَه

ٍء لَ  ًَم َ ك ٍء ِعهك صخ قصأتهص ع ف صيأخيرق  صوي صوفق م:صص ,{89[}الطَّالق:ِدير  َوَأنَّ اهللَ َلدك َأَحاَ  بِْكلِّ َ ك
صومف  هصأسم ئهصومعريةصمعري هص س   مصوذفكص,  مهصوو   طةصقدر هصكم  ص ي د صف عروصوفع فم

نَّ َواإِلنكَ  إَِلَّ لِ ]:ص ع ف صوق  .صو و  د  َِ ْ  ا ْبْدونِ َوَما َخَهقك صه صوف   ةصيهذ ص,{22[ }الذاىيا :َيعك
صلفههمصو د صهوصي كو صش ئ صيهص شركووص",صو د صو عيدو صريهمص عريووصأ صوه صوفعي دصم صوفمرودو

ص(1).وم يويهمصومط  همصومعيودهم
,صصفك ص د  ت صهت ص  صهذوصوف د اصوفموي صوفذيصوس شهدصيهصوفمفسر,صوريعهصلف صوفتي صص

تم صهمصكالمصموي .صكم صلتهصو  مدص   هصغالوصوفموي ةصي صم صذهيوصصوهوص"صأم صفه, لف هصم صصووو 
صأمورصي ط ة,صوش   صي  صوفمعريةص تدصأه صوفستة,صو تدصغالوصوفموي ة.

ص
ص

ص(2)(.نوره من نبيك نور األشياء قبل خلق تعالى اهلل إن :جابر يا) حديث:ص-2
   وووهصغوووالوصوفمووووي ةصيووو صل يووو  ص,صو ع مووودص(3)تسووويهصغ ووورصوو ووودصلفووو صمموووتوص يووودصوفووور وقص

ص.(4)   صأتهصخ قصم صتورصوهلل,ص مصخ ق صوفك ئت  صم صتور صص مع قدهمصي صوفتي 
صوم  هص"صودصي صممتوص يدصوفر وقصو"صغ ر ,ص,صيهوصغ رصموج(5)ووفووقعصأتهص"صأم صفهص

ص

                                                 

 (.4/1253(صوتظر:صيدوئعصوففووئد,صوي صوفق مصوفجو  ةص)1)

يجع صذفكصوفتورص دورصي فقدروص  اصش  صوهلل,صوفمص ك صيو صذفوكصوفوقو صفوو صو"صق ومص)(صوهوص د اصطو  ,صوي ه:ص2)
و"صجتوو صو"صلتسوو ,صي موو صأرودصوهللصأ ص خ ووقصوفخ ووقصو"صجتووةصو"صتوو رصو"صم ووكصو"صسووم  صو"صأرضصو"صشوومسصو"صقموورص

وتظور:صكشووصص(.قسمصذفكصوفتورصأريعةصأج و ,صيخ قصم صوفج  صوألو صوفق مصوم صوف  ت صوف و صوم صوف  فواصوفعورف...
 (.ص1/332وفخف  صوم   صوإلفي سص م صوش هرصم صوأل  د اص   صأفستةصوفت سص)

(,صوويوووووو ص جوووووورصوفه  موووووو ,صوتظوووووورصك  يووووووه:صوفف وووووو وىص1/332قص)(صمووووووتهم:صوفعج وووووووت ,صوتظوووووور:صوفمموووووودرصوفسوووووو ي3)
 (.1/44وف د   ة)

 وم صيعده ,صوقدصت قفصوفموضوتصي وسع.ص(51ي  صوف  وصووفجف  ص)صصص(صخم ئصصوفممطف ص4)

(صوقدصأفف صرس ئ صوك بصي صي   صوضعصهذوصوف د ا,صمتهو :صمرشودصوف و ئرصفي و  صوضوعص ود اصجو ير,صف م وداص2)
 يودصوهللصيو صم مودصيو صمود قصوف مو ري,ص تي وهصوف وذوقص  و صيطوال صمو صشو تصيو  صوألتو مصمو صصوفموي :صأيووصوففو ض

 وود اصوفتووورصوفمتسوووبصفممووتوص يووودصوفوور وق,صأ موودص يوودصوفقوو درصوفشوووتق ط صوفموودت ,صوتووصص  وو صيطالتووهصوفشووو مص
ص  وو ص موو وفعصوفوورد,صووتظوور:ص(1/223وألفيوو ت ,صوتظوور:صس سوو ةصوأل  د وواصوفموو   ةصوشوو  صموو صيقههوو صويووئووده ص)

 (صوم صيعده .148-132ي صوفعق دوصووف مووص)صصشيه  
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موو  ص  وو صموو ص خوو فوصوفتمووصصوفموور  ة,صيوو ص"شوو م فهص  وو صمف سوودصوط ص مو ,صوذفووكص"شوو م فه
ص(1)3  ع قصي فعق دو

صوفتي صص صأ  صصوم صذفكصد وى: صفيشر  ه صوي صذفكصتف    صوهوصمعت صخ قصم صتور, ,
ا َرْسًَْل   ض ير صيهصوفتموص,صق  ص ع ف : لك ْكنكْ  إَِلَّ َبََشً َِ َوَما َمنََع النَّاَس َأنك *  ]ْللك ْسبكَماَن َرِبِّ 

ْ  اْ َدى إَِلَّ َأنك  ِْ ِمنْْا إِذك َجاَء ْك ا َرْسًَْل  ْي ْشَْن *  َلاْلْا َأَبَعَث اهللْ َبََشً ِض َمََلئَِك   َيلك ْك َكاَن ِِف األَرك ْللك َل

ََمِء َمَهًكا َرْسًَْل[   لكنَا َعَهيكِم ك ِمَن السَّ نِّنَي َلنَزَّ
 ,صووا   صي صذفكصك  رو.{22-22}اإلرساء:ْمطكَلئِ

صم صأ دص خ قصوفمص,وفيشرصمتهصق خ صمم صخ قصصووفتي  ي ص  م ة:وق  صش مصوإلسالمص 
صوخ قص,تورصم صوفمالئكةصخ ق :ص"ق  صأتهصصوفتي ص  صوفم   صي ص ي صقدصي ص؛تورصم صوفيشر
ص   صوفمخ وق  صيعضص فض  صوف سص,(2)"فكمصوموصمم صجدمصوخ قص,ت رصم صم ر صم صوفج  
صتو صك ي ص,ؤم مصم صووفك يرص,ك يرصم صوفمؤم ص خ قصقدصي ص؛يقطصمتهصخ ق صم صي   ي رصيعض
صفهصوأسجدص,رو هصم صي هصوتفمص,سوو صي م ص,ط  صم صوهللصخ قهصوجدمص,ج رصم صوك يروه مصمتهخ قهص

صي د هصخ قهصويأ صش  صك صأسم  صي ع  مهص   همصويض هص,وفمالئكة صووم ف وصصيهو.صذفكصوي  ر,
صخ قصوادم ص....تورصم صوهؤ" ص,ط  صم صمخ وق  صهؤ" صك  صوو  ص,وفمالئكةصم صأيض صذر  ه
تم ص,أ ووفهصوي دو صي صوهوصيض هص ظهرصيالص...ص  قةصم ص مص,مض ةصم ص مص,تطفةصم  ص ظهرصوو 

 ص(3) .وجخر صأمر صأو ص ش يهصوفذيصوفم كصيخالو,صأ ووفهصكم  ص تدصيض ه
يوووذكرو صيووو ص ف سووو رهم,صويتووووص   وووهصأموووورو صص(4)ق ووو :صوقووودصوغ ووورصيوووهصجم  وووةصمووو صوفمفسووور  ص
صص(5)ي ط ة.

ص
ص

                                                 

 (.121-58ي  صوف  وصووفجف  ص)صصص(صوتظر:صخم ئصصوفممطف ص1)

(.صوقو  صوفشو مصوألفيو ت :ص2/228,ص)2822(صم   صمسو م,صك و بصوف هودصووفرقو ئق,صيو بصيو صأ  د واصم فرقوة,ص 2)
 س:صص)أو صمو صخ وقصوهللصتوورصتي وكص و صجو ير(.صوت وو صمو ص"وي هصلش روصلفو صيطوال صوف ود اصوفمشوهورص  و صأفسوتةصوفتو

صصخ قوووصخ قصم صتور,صيو  صهوذوصوف ود اصدف و صووضو ص  و صأ صوفمالئكوةصيقوطصهومصوفوذ  صوأل  د اصوف  ص قو صيأتهص
موو صتووور,صدو صجدمصويت ووه,صي تيووهصو"ص كوو صموو صوف وو ي   ".صس سوو ةصوأل  د وواصوفموو   ةصوشوو  صموو صيقههوو صويووئووده ,ص

 (.1/223وألفي ت ص)صم مدصت مر

 (.11/52(صوتظر:صمجموتصوفف  وىص)3)

أ صخ ووقص–(,صوذكوورصمعتوو  ص2/3328(,ص فسوو رصوفشووعروويص)1/21(,صرو صوفمعوو ت ص)5/21(صوتظوور:صرو صوفي وو  ص)4)
 (.2/22(,صووي ص ج ية,صوفي رصوفمد د)1/432:صوفت س يوري,صغروئبصوفقرج صورغ ئبصوففرق  ص)-وفتي صم صتور

 م صهذ صوفرس فة.ص134صص(صوتظرصم ال ص2)
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(1).(البعث في وآخرهم الخلق, في النبيين أول كنت) ث:حديص-3
 

ََاَلْم ك َوِمنكوَك َوِمونك ْنوٍْ    تدصقوفوهص عو ف :ص(2)يعضصوفمفسر  ذكر ص   َنا ِمَن النَّبِيِّنَي ِمي ]َوإِذك َأَخذك

ًْا[ }األح ََاًلا َنهِي َنا ِمنكْم ك ِمي َيَ  َوَأَخذك ِن َمرك يَ  َوْمَْسس َوِعيَسس ابك
ِِ َرا  يم ال :ص قو صوألفوسو :, {1زا :َوإِبك

 ومصذكورصص(3)".وفخ وقصيو صف قدموهصأوصوفج   صخطر صيم  دصفإل ذو صيع ةصجخرهمصأتهصمعصصتي ت صو قد م"
صوف د ا.ص
صأ ض  :ص صي ط ةصص(4)(.طين ول ماء ول آدم ول نبيا كنت) حديث: وم  ه صأ  د ا وه 

صمتذصتوي صوأتَّهصوألتي   ,صقي صخو قصصوموضو ة,صوس تد ص   ه صوفموي ةصي صو  ق دهمصأ صوفتي 
ص (5).وأممهمصوألتي   صجم عصلف صمرس صوأتهصوفوق ,صذفك

(6).(ووفجسدصوفرو صي  صوجدمصق  صوفتيووصفكصوجي صم  وأم ص د ا:ص)ص
يم  هصيعضصأه ص 

صي ص ع ف صوهللصك يهصق  صوإلم مصوفط  وي:صفك صف سصي هصدف  ص   صم ص قدم,صي صمعت  صكم وصوفع م,ص
 :وج ص  صق  صكم صوف د اصهذوصي صوفمذكورصوفوق صي صل   صوك   يهصأ  دص مصتي  صوفم فوظصوف و 

َْن[ }األنبياء: اِْلْ َي الصَّ
َض َيِرْثَما ِعَبادِ ِر َأنَّ األَرك كك ِد الذِّ ْبِْر ِمنك َبعك ص  صوك  , { 521]َوَلَقدك َكَحبكنَا ِِف الزَّ

صذفكصيم  صذفكصيعدصيةوفم  صصوف يورصي صوك   يهص دأ ص مصوفم فوظصوف و صي صذفكصك بصقدصوج 
صأتهصوفم فوظصوف و صي صذفكصقي صل   صوك   يهصيعدصووفجسدصوفرو صي  صوجدمصصوفتي صوج ص  صوك   يه
(7).وف وي قصوي هللصكذفك

 

                                                 

(,صوضوعفهصوألفيو ت ,صوتظور:صس سو ةصوأل  د واص2/13(صأخرجهصأيوصلس  قصوف ع يو صيو ص فسو ر :صوفكشووصووفي و  ص)1)
(.صوأورد صوفشووووك ت صيووو صوفموضوووو   ,صوتظووور:صوففووئووودصوفمجمو وووةصيووو صوأل  د ووواص2/112وفضوووع فةصووفموضوووو ةص)

 (.328وفموضو ةص)صص

وي صوفجو يصي صذكر ص(صوص23/213ج معصوفي   صي ص أو  صوفقرج ص)ص  صق  دوصمرسال ,صوفطيريصي ص فس ر صأخرجه(ص2)
صذكووور صيعوووضصوفمفسووور  ص ووو صأيووو صهر ووورو(,صصوص8/322:ص ودصوفمسووو رصيووو ص  ووومصوف فسووو رص) ووو صق ووو دوصموقويووو  صص فسووو ر 

صوف ت  و صمعو ت صيو صوف أو و صفيو بووفخو   صيو ص فسو ر :صص(,8/321معو فمصوف ت  و ص)يو ص فسو ر :صصيوفي وصمريو   ,صمتهمص
(صوضوعفه,صووفشووك ت صيو ص فسو ر :صيو  صوفقوود رص323ص/8)صوفعظو مصوفقورج ص فسو رويو صك  ورصيو ص فسو ر :صوص(,ص2/232)
هووذوصوألمورص توودصوفشوووك ت ,صصووفعج وبصمتووهصأتوهصأورد صيوو صك  يووهصوفموضوو   ,صوقوودص  ووداصوفي  واص وو -(ص4/332)

 ,صوغ رهم.(21/124رو صوفمع ت )صي ص فس ر :صوألفوس ,صوص- صهذ صوفرس فةمص118وتظر:صص

 (.21/124(صرو صوفمع ت ص)3)

 (.1/423(صموضوت,صوتظر:صس س ةصوأل  د اصوفضع فةصووفموضو ةص)4)

 (صوم صيعده .22ي  صوف  وصووفجف  ص)صصخم ئصصوفممطف صوتظر:ص(ص2)

صي ت .ص(.صوم  هصوألف222/ص2,ص)3835ص,ص  (صست صوف رمذي,صك  بصوفمت قب,صصي بصي صيض صوفتي 8)
 (.234/ص12(صوتظر:صشر صمشك صوا  رص)2)
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صوي ص؟"تي  صكت صم  صوهللصرسو ص  صق  ":صوففجرصم سروص د ا ي ص  م ة:ووق  صوإلم مص 
صوفرو صتفمصقي صجدمصجسدصوهللصخ قصفم "....ووفجسدصوفرو صي  صوجدم:صق   (1)؟"تي  صك ي صم  "ص:ففظ
صرسو ص د ت :صق  ص مسعودصوي ص  صوفم     صي ص ي صكم صوقدره صصم مدصتيووصك ب:صي ه
ص كو ص مصتطفةص وم صأريع  صأمهصيط صي ص جع صأ دكمصخ قصل ":صوفممدوقصوفم دقصوهوصصوهلل

صوك ب":صي ق  صك م  صيأريعصي ؤمرصوفم كصلف هص يعاص مصذفكصم  صمض ةص  كوصص مصذفكصم  ص  قة
صوجودصم صووف قد رصوفك  بصيأ  ص(2)."وفرو صي هص تفمص مصسع دوصأوصوشق  صوأج هصو م هصر قه

صص(3).وفجتسصهذوصم صهو:صوأل  د اصم صوفي بصهذوصي ص روىصوم .صوف ق قة؟
صأ صي ظتو ,صوف د اهذوصصي صصوفتي صقو صي صوفت سصم صك  رص   طصوفهذووق  صأ ض  :صص

ص:فهصق  صوقدص مر صم صأريع  صرأسص   صتيأ صلتم صوهللصي  صجه صوهذوص  تئذصوجد صوتيو هصذو ه
َآَن َوإِنك ْكنكَ  ِمنك َلبكهِِه ملََِن الدَ  َذا الْقرك َِ َحيكنَا إَِليكَك  َسَن الَقَصِص بََِم َأوك ْن َنْقصُّ َعَهيكَك َأحك [ افِهنِيَ ]َنمك

تم صوفمس م  صي  ف قصك يرصيهوصلف هص و  صأ صقي صتي  صك  صصوفتي صل :صق  صوم  ,{2}يْسف: صوو 
صأتهصأخيرصكم صي هصوفرو صتفمصوقي صجدمصجسدصخ قصيعدصوأ  ته صيأظهره صتيو هصك بصوهللصأ ص:وفمعت 
ص(4).ي هصوفرو صتفمصوقي صجسد صخ قصيعدصوسع د هصوشق و هصو م هصوأج هصوفموفودصر قص ك ب

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

                                                 

(.صومووو  هصم ققوووه:صوفشووو مصشوووع بصوألرتوووؤوط.صوقووو  صوفه  مووو :صروو ص232/ص34(,ص)23258(صمسوووتدصأ مووود,ص )1)
 (.2/223أ مدصووفطيروت ,صورج فهصرج  صوفم   .صمجمعصوف ووئدصومتيعصوففووئد,صتورصوفد  صوفه  م ص)

ص  وود َيصر َ م  ِووِهص(صموو   صوفيخوو ري,صك وو بصيوود صوفخ ووق2) صيوَشوور وصي ووَ    صوفرِّ  وو    وو   صوفَّووِذيصأ َرس  ,صيوو بصموو صجوو  صيوو صقوفووه:ص]و هوووو 
صوفسَّم  ِ صم    صط هوور و ص وففرق  : َفت  صِم   (,صم   صمس م,صك و بصوفقودر,صيو بصك ف وةصخ وقص4/135,ص)3232{,ص 42و أ َت  

 ع د ه,صوادم صي صيط صأمهصوك  يةصر قهصوأج هصو م هصوشق و هصوس

 (.2/232(صوتظر:صمجموتصوفف  وىص)3)

 (.2/222(صوتظر:صمجموتصوفف  وىص)4)
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صص(1) .(األفالك خلقت لما لولك)حديث: ص-4
قوفهص  ع رضصمعصصيضال ص   صأتهصوهوص د اصموضوت,ص(2)ذكر صجم  ةصم صوفمفسر  . 
ْبْدوِن[ }الذاريات:  ع ف : نَّ َواإِلنكَ  إَِلَّ لِيَعك َِ ْ  ا ,صوغ رصذفكصم صوفتموص,صق  ص{16]َوَما َخَهقك

ص  ص  ك م صوفم قدموف م ريصوفموي صوهو ص(3) ص د اصج ير صوفم  هد  صوفم مويةصأ دصأ صيودَّصصيال:
صوفموضو   ,صيهذ ص ئةم صوفتيويصوفموفدصوك ب{صوأليالكصخ ق صم صفو"ك:ص  د اصهوم  صوضعه,

ص(4) .وفع مةصأذه  صي صروسخةص ق دوصوأمي  
صق رووصفم ",صي صقمةصجدمصص(5)وي صمعت  صأ ض  ,صوف د اصوفذيص ذكر صيعضصوفمفسر  صص

صوفخط ئةصجدم صوي ه ص...", وهوصأ ض  صص(6)".خ ق كصم صم مدصوفو"صفكصغفر صقد"يأ صوهللصق  صادم:
صص(7) د اصموضوت.

ص
ص
ص
ص
ص
ص

                                                 

(,صس سووو ةصوأل  د ووواصوفضوووع فةصووفموضوووو ةص22(صموضووووت,صوتظووور:صوفموضوووو   ,صرضووو صوفووود  صوفمووو  ت ص)ص1)
وىص(.صق  صوألفي ت :صموضوت,صوأمو صقوو صوفشو مصوفقو ري:صفكو صمعتو  صمو   ,صيقودصرص1/423وأ ره صوفس ئصي صوألمةص)

وفد  م ص  صوي ص ي سصمريو  :ص"صأ  ت صجير  صيق  ص:ص  صم مدصفو"كصفم صخ ق صوفجتوة,صوفوو"كصمو صخ قو صوفتو رص",ص
وي صروو ةصوي ص س كر:ص"فو"كصم صخ ق صوفدت  ص".صيأقو ص)وألفي ت (:صوفجو مصيمو ةصمعتو  ص"ص   وقصل"صيعودص يوو صمو ص

.صوروو ووةصويوو ص سووو كرصموضووو ة,صوذكرهوو صويووو صوفجووو يصيووو صتق ووهص وو صوفووود  م ,صوموو صتق ووهصوفووود  م صضووع وصيووو صوو 
 (.1/421)س س ةصوأل  د اصوفضع فةصووفموضو ةصوأ ره صوفس ئصي صوألمةصوفموضو   .صوتظر:ص

(,صرو ص8/335(,صوفي ورصوفمد ودص)1/432(,صغروئوبصوفقورج صورغ ئوبصوففرقو  ص)31/154(صوتظر:صمف    صوف  بص)2)
 (.صوهؤ" صمتهمصم صذكر صمريو   ,صومتهمصم صذكر صدو صريعه.ص1/21(,صرو صوفمع ت ص)1/282وفي   ص)

 م صهذ صوفرس فة.ص115,صص2هوص د اصرقمص(ص3)

 (.صص58ي  صوف  وصووفجف  ص)صصخم ئصصوفممطف صص(صتقال ص  صك  ب:4)

 (.2/332(,صرو صوفي   ص)2/81(صوفكشوصووفي   ص)2)

وفمس دركص   صوفم     ,صأيوص يدصوهللصصوضوت".صوتظر:ي صم(صأخرجهصوف  كمصوم  ه,صو عقيهصوفذهي صيق  :ص"8)
 (.2/822)(,ص4222,ص )وف  كم

(,صووتظوووورصيوووو صمت قشووووةصهووووذوصوف وووود اصي وسووووع:صخموووو ئصص1/22(صس سوووو ةصوأل  د وووواصوفضووووع فةصووفموضووووو ةص)2)
 (صوم صيعده .122ي  صوف  وصووفجف  ص)صصصوفممطف ص
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 رجل مات كلما البدلء فيهم فإن الشام أهل تسبوا ل) :حديثص, ومنهاأحاديث ذكر األبدالص-2
ص(1).(...آخر رجال مكانه اهلل أبدل منهم

َضْم ك بِبَعكٍض ]ي ص فس رصقوفهص ع ف :صص(2) ذكره صيعضصوفمفسر ص ْع اهللِ النَّاَس َبعك ََل َدفك ْك  َوَل

ٍل َعََل الَعامَلنِيَ  ْض َوَلكِنَّ اهللَ ْذو َفضك صديعصيهمصوففس د.يق  صأتهص  صص,{ 928[ }البقرة:َلَفَسَدِت األَرك

 مصوي ص  م ة:ق  صش مصوإلسال,ص(3)كم ص ققهصوفم ققو صم صأه صوفع مصش  و"ص م صمته صصص
ص   دو صوفم ق  صوهللصأوف   صي  ص,ضع وص د اصرجال صصأريعو صوأليدو صأ صي صوفمرويصووف د ا
ص,أريع  صم صأق صوإلسالمصأو صي صك تووص,ذفكصق ةصوي سبصووف قوىصوإل م  صك روصي سبصو تقمو 

ص  س وىصم مورصد ص دصوهللصألوف   صوف س وق  صأ ض  :ص(4).ذفكصم صأك رصك تووصوإلسالمصوت شرصي م 
صأه ِصص   دوِصصي سبِصصو  تقومو ص  دودو صهمصي ص؛وألمكتةصم صمع    صصمك   صصفهمصو"صوأل متة,صي ه

صي  ووص   صوإل م  صأه ص  و دص مص,ق   ةصط ئفةصيهصجم صم مدو صصوهللصيعاصوفم ص,ووف قوىصوإل م  
صوإل م  صل ص م.صأريعةصو"صي ص؛مؤمتو ص شروصو"صي ص؛مؤمت صأريعو صذفكصقي صيمكةص ك صي مصأريع  ,

صوفذ  صووألتم ر,صوفمه جر  صم صوألوفو صوفس يقو صوك رصوفمد تة,صلف صصوفتي صوه جرص ود,
صوفم ق  ,صوهللصأوف   صس دو صم صهؤ" صوك ص ته,صورضووص تهمصوهللصرض صوفذ  صي  س  ,صو يعوهم
صووت شر,صوفجتةصأه صم صوك همص تهم,صوهللصرض صقدصم ئةصوأريعصأفوصم صأك رصوفشجروص   صيي  عه
صوفعمرصي صيق ص   صوم رب,صوممرصوخروس  صووفعروقصووفش مصوف م صأرضصي صهذوصيعدصوإلسالم
ص الاصأوصوألريع  ص   ص  تئذصقمرهمصيم .صصمؤففةصأفووصوهللصأوف   صم صوفيالدصهذ صم صوفوو د
   (5) .ج هال صص  كصوفعددصهذوصوإلسالمصأو صي صيهمصي  صم صأ صكم ص,ج هال صصك  صم ئة

صص:(6) مع ت صي الاصيسرصيقد"صصوأليدو "صففظصيأم ص مصق  :ص
   صوألتي   صور ةصوفع م  ...صوصم   صوفمعت صوهذوصوألتي   ,ص  صأيدو صألتهمصأيدو"صسموو:صق... 

 :  ؛صي هصمد صو"ص م ,ص"صوهذو,صرجال صصمك تهصوهللصأيد صرج صم  صك م صألتهصأيدو" صصسموو وق
صووهللصكفر ,صمعص كو صوقدصل م ته,صمعص كو صقدصغ ر صمق مهصق مصم  صلذوصفشخصوصكو صي  

                                                 

 م صهذ صوفرس فة.ص82,ص81وتظر:صص(ص1)

(,صوف يووو بصيووو ص  وووومصوفك ووو ب,صويووو ص ووو د ص3/128(,صوفووودرصوفمت وووور)3/225عصأل كووو مصوفقووورج ص)وتظووور:صوفجووو مص(2)
 (,صوغ رهم.8/52(,صرو صوفمع ت ص)2/382(,صرو صوفي   ص)4/254وف تي  )

(صوموو ص2/22)ص  م ووةص"يوو صوفمسو ئ صجوو مع :أقوووو صأهوو صوفع ومصيوو ص ضووع وصهووذ صوأل  د واصوي وو  صوضووعه صوتظورص(3)
 يعده .

 (صوم صيعده .22/452)صموتصوفف  وىمج وتظر:ص(4)

 (صوم صيعده .2/84)ص  م ةص"ي صوفمس ئ صج مع وتظر:ص(2)

 (.23-2/82)ص  م ةص"ي صوفمس ئ صج مع وتظر:ص(8)
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صأ م فهمصوخ الوصمعصيعضصخ ف  صجدمصيت صيعضصجع  ص ع ف صق  . َْ الَِّذي َجَعَهْك ك ]: ِْ َو

ضِ  َف األَرك
نَا الْقْروَن ِمنك َلبكهِْك ك مَلَّا َظَهْلْ]:وقال, {822[ }األنعام:َخََلئِ َهكك ِك ْ ك َوَلَقدك َأ ا َوَجاَءَتك

ِرِمنَي) َم املْجك ْك ِزي الَق ِمنْْا َكَذلَِك َنجك ْك نَاْك ك َخََلئَِف ِِف 52ْرْسْهْم ك بِالَبيِّنَاِت َوَما َكاْنْا لِيْ ( ْث َّ َجَعهك

َلْهَْن) َْْر َكيكَف َتعك  ك لِنَنك
ِِ ِد ِض ِمنك َبعك صق مصم  صم صك صك  صي وصوأ ض ... ,[. }يونس{( 51األَرك

صوفمصأم  فهم,ص-رض صوهللص تهمص-و   صو  م  صو مرصيكرصأي صمق مص قومصأ صف  مصر غ صمق مه
 ....وورو همصوأيدوفهمصوفرس صخ ف  صأيض صوهؤ" .صكذفكص ك 

 صهذوصفهصس ئ  هصم ص  بصمؤم صيك صوف  ئي  ,صمعت صوهذو.ص ست  صس ئ  همصيدفووصلتهم:صق  وص
 .وفمعت 

 ص ك صوفمصي ط ,صوهذو.صم  فهص   صيموروصأيد صمك تهص  صغ بصلذوصوفيد صأ صيعضهمصو  م
ص.و"سمصيهذوص سموتهصفم ص" م صذفكص جع و صو"صوفمعت ,صهذوصي فيد ص عتو صوفس و

ص
ص

صص
ص
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 الثالث لفصلا

 المفسرون والتصوف
  

 :    مي ي هوصص
 

 :و وو" ج  صوفموي ص تدصيعضصوفمفسر ص المبحث األول 
 
 صوفتقوووديصف  موووووص تووودصيعوووضصو" جووو  :ثلللانيالمبحلللث ال  

  وووفمفسر 
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 المبحث األول
صالتجاه الصوفي عند بعض المفسرين

ص
ص: ال ةصمط فبصوي هصص

 
 و" جووو  صوفمووووي ص تووودصوفووورو يصيووو ص فسووو ر صصاألول:  المطللللب

 مف    صوف  ب
 

 و" جوو  صوفموووي ص توودصوألفوسوو صيوو ص فسوو ر صص:المطلللب الثللاني
 رو صوفمع ت 

ص
 تودصوفشوعروويصيو ص فسو ر صصو" جو  صوفمووي  لث:المطلب الثا 

 وفخووطر
ص
ص
ص
ص
ص
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 تمهيد:
 

يووو صص" جووو  صوفمووووي و يتووو صيموووتهمصمووو صص, ي  تووو صمووقووووصوفمفسووور  صو جووو  صوففكووورصوفمووووي ص
,صو ك وورصموو صوفتقوو ص وو صأ المهووم,صو سووم همصيأ سوو ص فسوو ر ,صيتجوود ص ع توو صيووأقوو صوفموووي ةصوأروئهووم

أيكوو رهم,صوصصويووقصمع قوودو همصأ   توو  صص فسوورصوا وو  قوودصصأتووهصصوألسووم  ,صو مووفهمصيخ وورصوألوموو و.صكموو 
يعوضصيو صصوفوقووتصصلفو .صممو صأدىصيهومصمو   يع دوصك صوفيعدص  صوفمعت صوفأ   ت  ص كو صقدصووف  ص

صصصصوألخط  صووف ف صي ص ف س رهم,.ص
وأم صوفقسمصواخر:صي يت صموقوصوفمت قشةصف فكورصوفمووي ,صوم  كم وهصلفو صوفك و بصووفسوتة,صص

وفك وو بصخوو ففووصقوودصك  وورصموو صوفم مووويةص ففهموو صردو صوأيط ووو ,صوفموو صكوو  صموو صقي ووو ,صوموو صخهوويقصيموو 
ووفووورد,صيظهووورصيووو صهوووذ ص صموووتهمصموقووووصوفتقووودصيووو صك  ووورصمووو صوألموووور,صو خوووذصهوووؤ" صوفمفسوووروصووفسوووتةص

مق يو صوفقسومصوألو صكمو صسو ظهرصمو صصغ في وةصيو صد و ع و,صوهؤ" ص وصف  مووصوفتقديوف ف س رصوفمت  ص
صصوي هللصوفعو صووف وي ق.ال صهذوصوففم ,صخ
ص

 د الرازي في تفسيره مفاتيح الغيبعنصالتجاه الصوفي :األول المطلب
 

ووسعةصي  صأوس طصأه صوفع م,صوذفوكصفمو صفوهصوفمؤففوهصمو صوفمك توةصص فس رصوفرو يصشهرو      
يق وهصوهووصصخرصوفورو ي,ف ف,صوفمعرووصي(1) مرصي صم مدأيوص يدصوهللصهوصووألهم ةصوفع م ة,صيمؤففه:ص

,ص فع ومصوفطي ع وووةيعوووضصوفع وووومصوألخووورىصكوووفوووهصيووو تصيووو صكمووو صص,(2)مووو ك مصمفسووور,صوف ,أموووص,شووو يع 
ص.صصصوغ ره صم صوفع وم

أودتص    صوف  بصأوصوف فس رصوفكي ر,صوهوصموسو ةص  م ةصضخمة,صي سمه:صمفوأم ص فس ر :صص
صيك وووروفم تو وووة.صو ظهووورصأتوووهصكووو  صموفعووو  صووصصوفك  وووروصووف طووو ئوصي وووهصمؤففوووهصوففووئووودصووفمسووو ئ صوفع م وووة

ي وهصكو صشو  ص"صلف ص دصجعو صيعوضصأهو صوفع ومص قوو ص توه:ص ص فس ر يصوو"س طرودو صو"س تي ط  
صص(3)."ل"صوف فس ر

                                                 

ص(:هوو838ص-ص244)صوفورو يصوفود  صيخورصوهلل,ص يودصأيووصوفيكوري,ص وف  موصوف سو  صيو صوف سو صيو ص مورصي صم مدص(1)
ف هو صوفووريصيوو صوموفود ص,طيرسوو   صمو صأموو ه.صوفتسوبصقرشوو صوهوو صلفوو صر وو (صوفوريصخط ووبصويو )صفووهصو قو  صتسووي ه,صوو 

وتظوور:صطيقوو  ص.ص  دورسوووته ص    ووهصيوو صك يووهص  وو صوفتوو سصأقيوو .صهوورووصيوو صو وووي صوخروسوو  ,صوفتهوورصورو صوموو صخوووور م
 (.8/313(,صوأل المص)1/133وفمفسر  صف س وط ص)

 (.122شر صوفعق دوصوفط  و ة)صصوفكالمصووفف سفة.صوتظر:وفقدصتدمصوفرو يصي صجخرص    هص   صوش   فهصيع مصص(2)

وأمو ص فسو ر صيقودصوشو هرصقوو صيعوضصوفع مو  صي وه:صل ص(,صوقو  صمو  بصوفمتو ر:ص1/211)صوفي ورصوفم و طوتظر:صص(3)
ص=ووف ووقصأ صهووذ صمي ف وةصيوو صوإلتكوو رص  وو صموو صهوووصوف ورضصوفووذيصوم وو  صيووهص فسوو ر صوهووو,صي وهصكوو صشوو  صل"صوف فسوو ر
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صتفسيره:في عند الرازي النزعة الصوفية 
ص

ل صوفمط فعصفهذوصوف فس رص ظهرصفهصيوضو صت  ةصمؤففوهصوفمووي ة,صيقودص شو صوفورو يص فسو ر ص 
ص    هم.طمموصكالمصوفموي ة,صوأيك رهم,صو ي رو هم,صي

,صومتوووهص(1)مووو صذفوووكصمووو صذكووور صوفي  ووواصمووو صتمووو ذ صف وووأ رصوفووورو يصيووويعضصوأليكووو رصوفمووووي ةص
أ ضووو  :صمووو ص ال وووظص  ووو ص فسووو ر صمووو صك وووروصوسووو خدومصوفووورو يصفمموووط    صوفمووووي ة,صم ووو :صوف ق قوووةص

ص وو ص طهوور صلذوصوفيشوور ةصوفمقدسووةصوو وألرص"ص.صوكقوفووهصموو ال :هوو صموو صوفممووط    وغ رص,ص(2)ووفشوور عة
ص ووو فمصأضووووو صي هووو صو ج ووو صوفجوووال صيوووأتوورصأشووورق صوفجسووودوت ةصووفقووو ذورو صوفيدت وووةصوألومووو وصدتوووس

صوف ق قوووةصيمشووو هدوصل"صوفعيد وووةصيووو صكمووو  ص"صكأتوووهصيووو صوفعتد وووة,صلفووو صوفعيد وووةصمووو صو رقووو ص,وفكمووو  
  (4)."وفموي ةصميكالصشي هصوهو"صوقدص قبص   هصأيوص    صيقوفه:ص,(3)"وفعتد ة

 

  والتصوف في التفسير الكبير:الفلسفة التداخل بين 
 

,صأتهو ص وأ ر صيشخمو ةصيو ص فسو ر صوفورو يص تودص ظص   صهذ صوفت  وةصوفمووي ةغ رصأتهص الص
يو صك وروصم وفوهصوفف سوف ةصووفكالم وة,صووف و ص ظهورصيو ص فسو ر ص:صأير ه صوفمؤفوصوم وفهصوألخرى,صوم 

 فسو رصي صصيتجدص(5).لتهص   ص تق ص تهمص سم همصي كم  صوإلسالمي صص؛قووفهموففالسفةصوأصارو صتق ه
يوو  صو جوو ه  ,صو" جوو  صوفموووي ,صوو" جوو  صوفف سووف ,صوهموو صأموورو صي تهموو صموو صوف شوو يهصصوفوورو يصوفموو  

صصوو"ف ق  صوفك  ر.
م  هصوقدصأتكرصجم  ةصم صوفع م  ص   صوففخرصوفرو يصتق هصألقوو صوففالسفةصي ص فس ر ,صو سص

صوفرج صهذوص تق صم صوك  رو ص" :أيوص    صوألتدفس صي ص فس ر وإلم مصفهمصي كم  صوإلسالم,صيم ال ص قو ص

                                                                                                                                            

(صي فموووبصأ ص11/335)صوف كو مصوفقرج ص فس روتظر:صصفالسفةصووفم ك م  ,صو ججصوفمع  فةصووألش  رو.تق صجرو صوف=
ص ق  :صي هصك صش  صمعصوف فس ر.

وفوو سصهووذوصوفمأخووذصيقووطصهوووصموو صسووج هصوفع موو  ص  وو صهووذوصوف فسوو ر,صيوو صقوودصأخووذووص   ووهصأمووورو صأخوورى,صمتهوو :صأتووهصمووألص
ته :صيعضصوفمخ فف  صوفعقد ةصي صهذوصوف فسو رصك أو  وهصف موف  صمو ال ,صوغ ورص فس ر صيأقوو صوففالسفةصووفم ك م  ,صوم

صوفكي وورصوف فسوو رصيوو صووفقوودرصوفقضوو  صموو صوفوورو يصموقووو(,ص2/235ذفووكصموو صوألمووور.صوتظوور:صوف فسوو رصووفمفسوورو ص)
ص.م جس  رصرس فةص,صأتف  صيت ص    صلم م.ووفجم  ةصوفستةصأه ص ق دوصضو صي صتقد ةصدروسة

 م صهذ صوفرس فة.صص22ص,24وتظر:صصص(1)

 (,صوغ ره .13/132(,ص)2/133(,ص)2/123وتظر:صمف    صوف  بص)ص(2)

 (.ص18/12وتظر:صمف    صوف  بص)ص(3)

 (.صص2/23وفي رصوفم  طص)ص(4)

 (.12/82مف    صوف  بص)ص(2)
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ص,يوهصمسو تدو صصو و روصلف هم,صمتسوي  صص  روصكالمهمصو تق صوف فس ر,صي صوإلسالمص كم  ص  ص]أي:صوفرو ي[
صسووفه  ص سووم ووصيووأ َصصأ ووقصوهوومص,(1)وإلسووالم ةصوفم ووةصموودوصيوو صخ قووووصوفووذ  صوففالسووفةصي كموو  صص:و عتوو 
ص   صأضرصوهمصوإلسالم ة,صف شر عةصووفم ريو صوألتي   صأ دو صهمصلذص كم  ,ص سمووصأ صم صجهال 

ضوال" صوففالسوفةصصطو و صقو مصيو يكوالمصص ومص ك ومصص(2)...",ووفتم رىصوف هودصم صوفمس م  
صته.ص ي  صوفت سصي ص ممص يهووت ش رصك
صكووالمص وووردصموو صك  وورو صصوفرجوو صوهووذو"صموضووعصأخوور:فوورو يصيوو صيوو صلتكوو ر ص  وو صوصوقوو  صأ ضوو  صص
ص"صووفعوربصوفعورب,صي  وةصوفمتو  ص عو ف صوهللصكالمص فس رصي ص-وفشروئعصأله صمي  تو صوهم-صوففالسفة

صوهومص كمو  ,صوفرجو صهذوصو سم همص,ووأل  ج صك ف   صي فس رهمصوفف سفة,صأه صمف ه مصم صش ئ  صص فهم
ص(3) ."ويأتي  ئهص ع ف صي هللصوفكفروصأجه صم 

ت    ووهصوفف سووفةصووف مووووصيوو صيوو  صموو  صوألخ وورصكموو صو" ووظصأيوووص  وو  صيوو ص عقيووهصف وورو يصص
ص فس ر .
ََمِء َتْكوْْن َلنَوا ]:صقوفهص ع ف صيم ال ص تدص ِزلك َعَهيكنَا َمائَِدً  ِمَن السَّ نَا َأنك َيَ  الهْم َّ َربَّ ْن َمرك َلاَل ِعيَسس ابك

لِنَا َوآَ  اِزلنِيَ ِعيًدا أِلَوَّ نَا َوَأنكَ  َخْْي الرَّ ْزلك  مصصتق صكالم  صطو ال صف رو يص,{880[}املائدة:ِخِرَنا َوَآَيً  ِمنكَك َوارك
صوفعوووربصكوووالمص ووو صيع ووودصوكالهمووو صمووووي صوففوووظصي سوووف صففوووظصيووو  صدوئووورصكوووالمصوهوووو"ص عقيوووهصقووو ئال :

صص(4)."ومت   ه 
ْز الَعِْويْ [ }املائود :]َرِِضَ اهللْ َعنكْم ك َوَرْض :صقوفهص عو ف وأ ض  ص تدصص ْك ص,{558ْا َعنكْه َذلَِك الَفو

صوألروو صأمو  بص تودصوأمو ص,وفم ك مو  صقوو صظو هرصهوذوصوف عظو مصلفو صلشو روصهوو" : قوو صوفورو يتجودص
ص سم ص"ص ج يةصأسرورص]َرِِضَ اهللْ َعنكْم ك َوَرْضْا َعنكْه[ :قوفهصي   ص ع ف صوهللصجال صيأتوورصوفمشرقة

صيكووالمصشووي هص ج ووبصكووالمصوهووو"  عقيووهصأيوووص  وو  صقوو ئال: يص(5)."أه هوو صموو صوهللصجع توو صيم  هوو صوألقووالم
صص(6) ."ووف مو وصوفف سفةصأه 

                                                 

 ك ي صس ت صوغ ر صم صوففالسفة.ص(1)

 (.2/121وفي رصوفم  طص)ص(2)

 (.2/438)صوفممدرصوفس يقص(3)

 (.4/81)صوفممدرصوفس يقص(4)

 (.12/112مف    صوف  بص)ص(2)

 (.4/82وفي رصوفم  طص)ص(8)
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ووفخالمة:صأ صوفمت  صوفموي صي صوف فس رصوفكي رصف ورو يصظو هرصوووضو ,صوقودص وأ رصهوذوصص
 صك  وورو,صو" جوو  صيت  ووةصوفمؤفوووصوفف سووف ة.صوقوودصوقووعصوفوورو يصيسوويبصذفووكصك ووهصيوو صأخطوو  صومخ ففوو 

ص عقيه ص   هصوفع م  صكأي ص    صوغ ر .صص
ص

 :عند األلوسي في تفسيره روح المعانيالتجاه الصوفي : ثانيال المطلب
 

طوالتصووف ي ورصيو صفهومصمؤففو  همصيسوعةصو"وفوذ  ص شوهدصصوفع م  م ص(1)وألفوس وفعالمةصص عدص
ص فسوو ر ةصموسووو ة"ص:يقوفووهصي وفووذهوفشوو مصص:صرو صوفمعوو ت ,صووفووذيصومووفهوموو صأهمهوو ص فسوو ر وفع ووم,ص
ص ع مودصوفوذيصووف رج  صوف ر,صوفتقدصمعص   ه,ص قدَّمووصوفذ  صوف فس رص  م  صق فهصم صجو َّصصجمع ص,ق ِّمة
ص(2)".وفقر  ةصومف  صوفذه صقووص   

 رصي وهصمؤففوه,صسووم ص عت ت صهتو صيو ص ود  ت ص و صهوذوصوف فسو ر,صهووصو" جو  صوفمووي صوفوذيصص
صم صط فعص فس ر ,صكم صستي تهصل صش  صوهللص ع ف .صفك صج    صوذفكص ظهرص

وفمووي ة,صي ألفوسو صفوهصيو تصووسوع,صص وأ رو صيت   وهموقدصسو كصوفمؤفووصهوذوصو" جو  صوفمووي صص
,صو وأ رصيهو ,ص(3) ةوخيروصي صوف مووصوممط    ه,صيقدصكو  صمووي   صووت مو صلفو صوفطر قوةصوفتقشويتد

ه,صووت شوورصي هوو صأوجووصوف مووووصفوسوو ,صووف وو صي وو صي هوو  فف روصوف  ر خ ووةصوف وو ص  شووه صوألكموو ص ووأ رصيوو
كوووو صذفووووكصكوووو  صفووووهصدور صيوووو ص كووووو  صشخموووو ةصوألفوسوووو صص,يوووو صوفخاليووووةصوفع م ت ووووةوت شوووو رو صووسووووع  ص

ص(4).وفموي ة
ص
ص

                                                 

هووو(صشووه بصوفوود  صأيوووصوف توو  صم مووودصيوو ص يوودصوهللصوف سوو  صوافوسوو ,صمفسوور,صص1212/1223(صوألفوسوو صوفكي وور)1)
وفعروق وةصووألسوئ ةصم دا,صأد ب,صيق هصش يع ,صس ف صوفعق دو,صموي صتقشيتديصم صمؤفف  ه:صرو صوفمع ت ,صوألجويوةص

(,صوفج تووبصوفموووي صيوو ص2/128(,صوأل ووالمص)12/122)صوإل روت ووة,صوغ رهوو .صوتظوور:صمعجوومصوفمووؤفف  ,ص موورصك  فووة
(صومووو ص22,صوفعوووددصوف ووو ت ص)ص14أكووورمص مووودو ,صي ووواصيووو صمج وووةصوفج معوووةصوإلسوووالم ة,ص د. فسووو رصرو صوفمعووو ت ,ص

 يعده .ص

 (2/222)صووفمفسرو صوف فس رص(2)

هوو(,صطر قوةصم  ئوةصي فيودتصووفخرويو  ,ص251تقشيتد ةص تسبصفم مدصي صيه  صوفد  صوفتقشيتديصوفيخو ري)وفطر قةصوفص(3)
موو صمع قوودو ه صوفي ط وووة:صوف ق قووةصوفم مد ووةصوغ رهووو ,صفهوو صيووروتصيووو صوفموو  صو رك وو ,صويعوووضصي وودو صجسوو  صوفوسوووط ,ص

(,صك ووو بص52-51جووو  صوفسوووه  ص)صيووودصوهللصيووو صد  رهوو ,صد.ص وفطووورقصوفمووووي ةصتشوووأ ه صو ق ئوووده صوجووفهتوود.صوتظووور:ص
 وفتقشيتد ةصفعيدصوفر م صدمشق ة.

-غوو وصصوفج تووبصوفموووي صيوو ص فسوو رصرو صوفمعوو ت ,صأكوورمص موودو ,صي وواصيوو صمج ووةصوفج معووةصوإلسووالم ةوتظوور:صص(4)
 (.ص22-22,صوفعددصوف  ت ص)صص14,ص ي سط  
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  مظاهر التجاه الصوفي في تفسير روح المعاني:
  ص   : ظهرصو" ج  صوفموي صووض   صي ص فس رصرو صوفمع ت صي ص دوصتوو ,صتجم ه صي م 

 ق وه,صي قوو صيو صيو ص رىصوألفوس صوف س  مصف موي ةصي صأقووفهمصوأيك رهم,صو  همصوفمخو فوصفهومص .1
صف ووودوئروصمركووو صهووومصوفوووذ  صوفمووووي ةصف سووو دوصوف سووو  مصوإلتمووو وصكووو صتمووو وي إل"مقدموووةص فسووو ر :ص

ص,(1)"لف ووهصووفعالئووقصوفعووئووقصفك ووروص موو صفوومصي موو صوفسووق مصذهتووكصوو هوو مص,   ووهصهوومصموو صوفم مد ووة
ص"صوفووووذيصوفط وووورصمتطووووقصهووووو,صقوووو  صوألفوسوووو :ص"يوووو ص ريوووو ويعوووودصأ ص وووورضصكالموووو  صغ مضوووو  ص"

 ص(2)".تعريه

و"صشووكصيوو صشووططصهووذوصوفكووالم,صوخطئووه,صيووأقوو صوفم مووويةصوأقوووو صغ وورهمصموو صوفطووئوووصصص
"صيال,ص مصفمو ذوصتسو مصفهوم؟ص ووففرق,ص"ص س مصفه ص   ص عرضص   صوفك  بصووفستةصو وويقهم ,صوو 

همصمعمومةصم صوفخطأصووفهوى؟صوهذوصوفميدأصوفخط رصوفذيصقرر صوألفوس صقدصجرص   صه صأقووف
وفم مويةصم صوفيال و صووفر و و صمو صوهللصيوهص  و م.صي قودصأف و صك  ورصموتهمص قووفهم,صومو رووصأسورىص

ص(3)ف خروي  صووألك ذ بصوف  ص م  ه ص   همصش وخهم.
ص

   صوف الوصمتهم,صكأم   :صوي ص ري ,صصم صمد صوفموي ةصوأ المه ,ي ص فس ر ص ك رصوألفوس ص .2
(4)ف رضوفووي ص

,صص(5)سور صوغ رهم,صيم ال ,ص ك رصم صقوفهص  صوي ص ريو :صوفشو مصوألكيورصقودسص,
(6)وفف ئضصسر ص ع ف صوهللصقدسصوفف رضصي ص مرصس ديو قو ص  صوي صوفف رض:ص

وغ ورصذفوكصص,
 ي صمد هصفهؤ" صوغ رهمصم صوفموي ةصوفك  ر.

فوس ص مد صهؤ" صوفشرذمةصمو صغوالوصوفمووي ة,صأتوهص ووويقهمصيو صجم وعصوف سصمعت صأ صوألص
أقوووووفهم,صيووو صوفمووورود:صأ صوألفوسووو صكووو  ص ع قووودصيووو همصوفجالفوووة,صوفكتوووهص  وووأو صكالمهوووم,صأوص ووورد ص

صوي فجم ووة"صو ريضوهصدو صأ ص ق وو صمو صشووأ صق ئ ووهصومك ت وهص توود ,صيمو ال ص قووو ص وو صويو ص ريوو :

                                                 

 .(4/322(صرو صوفمع ت ص)1)

 (.ص22/28(صرو صوفمع ت ص)2)

 صم صهذ صوفرس فة.صص28,صوتظرصصشةصوألفوس صي صمق ف هصهذ وقدص قدمصمت قص(3)

 م صهذ صوفرس فة.ص32وتظرص رجم هصصص(4)

وغ ووووووورصذفوووووووكصص(155,ص188,ص141,ص131,ص52,ص21,ص22,ص24,ص21,ص45,ص1/13رو صوفمعووووووو ت ص)وتظووووووور:ص(ص2)
 وفك  ر.

 ص(.2/228(,ص)2/12,ص)(1/21رو صوفمع ت ص)وتظرصم ال :ص(ص8)
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صم سو  صص"ص,مشوك ص توديصودوتوووصقو فووصي مو صأسورورهمص عو ف صهللوصقدسصوأضرويهصوألكيرصوفش مصأمر
صوفتو سصمو صك  وروص ورىصوفوذوص, تكرص"صوف  صقدر صجالفةصمعصوفده   صي فدوه ةصأ  صي تهصوفش مصأمر

و"ص خفوو صأ صوفت  ووةصوفموووي ةص توودصوألفوسوو صكوو  صفهوو صدورهوو صيوو ص عظ مووهصص(1)."   ووهص تكوورو 
"صي قودصذمهومصك  ورصمو صوفع مو  صوشوتعووص  و همصأ  مو ص شوت ع,صفهؤ" صوف والو,صوو  قو دصجالفو هم,ص وو 

ص.وألفوس لف ه صصوذفكصفم صي صك يهمصم صوفكفرصووف تدقة,صووفدووه صوف  صأش ر
ص
صكم .صو ي  ته ,صوشر ه ,صوأيك رهم,صوفموي ةصممط    صذكرصم ص فس ر صي صوألفوس صأطتب .3

 .ص(2) مخ  فةوفصوفمس ئ صي صأروئهمصوتق صأقووفهمصيذكرص ع ت صأته

صك فف و   ص .4 صم  :صك بصوي ص ري : صم صوفتق ص  صك بصوفموي ة,  ك رصوألفوس صي ص فس ر 
صي رضص(3) وفمك ة صوي  ص  ئ ة صوم  : صوفشعروت (4) وغ ره , صوك ب صم ص(5), ك بصصوغ ره 

 وفموي ة.

صجع صوفمؤفوصركت  صخ مو  صف  فسو رصوإلشو ريصيو ص فسو ر ,صييعودم ص فورغصمو ص فسو رصوا وةصي سوب .2
ظ هره ,صوذفكصيذكرصمعت ه صوسيبصت وفه ,صووفقرو و صوفووردوصي ه ,صلف صغ رصذفكصم صوألموور,ص
 قو :صوإلشو رو,صي وذكرص   وهصيعوضصوإلشو رو صوف و ص أخوذصمو صوا وة,صووف و صغ فيو  صمو ص كوو صمو ص

,صوأ   تو  ص".صو"فكو صأ   تو  صصكالمصوفم مويةصومووج دهم,صوهو صقودص سو مصمو صوفمخ ففو  صوفشور  ة
(6)قعصفهصي صم ص تق هصم صوإلش رو صيال  صوشط   ,صتسأ صوهللصوفع ي ة".وص

 

صوت ي   صوفمط فعصف فس رصف    .8  صي ص يرئةصوفموي ةصممو ص تسوبصلفو همصممو ص خو فوصوج ه دصوألفوس  و
يمو ال ص,ص(7) ووي صوفشر عة,صوو ه ِمصوفمتكر  ص   همصي فقمورصي صلدروكصمع ت همصو وذوقصمشو ريهم

وأم صم ص تقو ص م صتسبصلف صوي ص ري صم صوفقو صيعدمصخ ودصأه صوفت ر,صي قو :ص ت قفصوألفوس 
                                                 

 (.ص12/335(صرو صوفمع ت ص)1)

 ص(,صوغ رصذفكصوفك  ر.8/54,ص)(13-1/5رو صوفمع ت ص)وتظر:ص(ص2)

 وغ رصذفكصوفك  ر.ص(142,ص141,ص1/131رو صوفمع ت ص)وتظرصم ال :ص(ص3)

 (.صوغ رصذفكصوفك  ر.2/228)ص(,12,ص2/13,ص)(212,ص1/21رو صوفمع ت ص)وتظرصم ال :ص(ص4)

 (.152,ص23/153(,ص)15/141,142)صرو صوفمع ت وتظرصم ال :ص(ص2)

 (.28وتظر:صوفقو صوفمخ مرصوفمي  صي صمت هجصوفمفسر  ص)صص(8)

غووو وصصوفج توووبصوفمووووي صيووو ص فسووو رصرو صوفمعووو ت ,صأكووورمص موودو ,صي ووواصيووو صمج وووةصوفج معوووةصوإلسوووالم ةوتظوور:صص(2)
 (.51,صوفعددصوف  ت ص)ص14,ص ي سط  
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  ص ضوروصمو"تو صوفشو مصوألكيورصومو ص وذوص وذو صمو صوفسو دوصوفمووي ةصرضو صوهللص عو ف ص وتهمص
ك  ورصموتهمصقودصوصص,و جو صفومص تكشووصفتو ص,م صوفقوو صيعودمصوفخ وودصيوذفكصميتو ص  و صمشوربصجخور

شوو رو صقووودص وو  صي تتووو صويوو  صيهمهووو صوفعووئووقصوفدت و وووةصصيتوو صكالمووهص  ووو صومووطال   صورموووو  وو 
وفع صقوو صمو صقو  صيعودمصوفخ وودصممو صفومص سو كصمسو كصأهو صوفسو وكصميتو صص,ووفعالئقصوفتفس ت ة

  وو ص وودمصخ ووودصط ئفووةصموو صأهوو صوفتوو رصوهوومصوفعموو وصيموو صدو صوفكفوورصوو  صوقووعصلطووالقصوفكفوورص
 مص (1) .كمصمر صي صك يهصي فخ ود   صأ صوفش مصقدسصسر صكمصوص,   همص م ص   صمعت صجخر

صوفمووورصووتهوودمصوفجوودورصوقووعصيوو ذوصوفف و وو  صموو صوفف   ووةص فسوو رصيوو صسوور صقوودسصقوو  صتعووم"صقوو  :
صو"ص وذوبصو"صجتوةصوجهوتمصتع مو صوفعوذوبصمو رصوفيور خصو ودمصوفي ورو صووف قو صوألته رصووم  ج 
م   ص عريهصأه صصمعت ص   صم مو صوأم  فهصوهذوصوفمصوفع   صيمش هدوصوأم  صتع مصل"ص ق ب

وفذوقص"ص ت ي صم صورد صيهصوفقووطعصوقم رىصم ص خطرصألم  فت صي هصأتوهصم موو ص  و صمسوك ص
وو  و كصأ ص قوو صيظو هر صموعصمو صأتو ص   وهصوك مو صوجود صم و صهوذوصص, م وصهذ صوألمةصم صوفت ر

تو ص"صيو فمعت صأل دصم صأه صوهللص ع ف صيس مهصفهمصي فمعت صوفذيصأرودو صممو ص"ص ع موهصأتو صو"صأ

ص(2) ".وفذيص تقد صي ص ق كصوفمشوبصي ألوه مصي ألمرصووهللصورو صذفك

و رد وود ص,ص(3) يوعصوألفوسو صوفمووي ةصيو صيعوضصشوط   هم,صومو صذفوك:صقوفوهصي ف ق قوةصوفم مد وة .2
وف ووود اصصف ي  ووواصقووودص قووودموصوهووو صمووو صمع قووودو صغوووالوصوفمووووي ةصوأيكووو رهم,ص(4)صفهووو صيووو ص فسووو ر 

                                                 

 (.ص1/142)صصرو صوفمع ت وتظر:ص(ص1)

 (.ص1/142)صوتظر:صوفممدرصوفس يقص(ص2)

م صمع قدو صغوالوصوفمووي ة,صوأيكو رهمصوفف سوف ة,صووف و صيتوهو ص  و صأسو سصمع قودهمصيو صو ودوصوفوجوود,صو عتو صص(3)
وف وقصصيه ص تدهمصوفتورصوفذيصخ قهصوهللصقي صك صش  صوخ قصمتهصك صش  وأته صصوف ق قةصوفم مد ةصميدأصوفخ ق,أ ص

صوهلل,ص عو ف صوهللهووصدصهوؤ" ص صوهللص   وهصوسو مصوص تويو فتي صم مودصوصمو .صذو هصظ هرو صفتفسهصي صأو ص ع  صم ص ع ت  وه
ومموو صقوو فو صأ ضوو  صيوو صوف ق قووةصوفم مد ووة:صصأ صوفتيوو صهوووصوفمموودصف ك ئتوو  صيوو فع وم,صوخالمووةصص, وو صقوووفهمص  وووو صكي وورو

  ورصوفقو صأ صوف ق قةصوفم مد ةص جع صم صوفرسو صلفه  ,صتعوذصي هللصم صهذوصوفكفرصووإلف  د.صوفألسوصوفشود دصيو  صوفك
مووو صوفطووورقصوفمووووي ةص جعووو صهوووذ صوفعق ووودوصيووو صأذك رهووو صوفمي د وووة.صوتظووورصيووو ص فمووو  صهوووذ صوفعق ووودوصوفخي  وووةصوي ووو  ص

,صد. يووودصوفكووور مصوف فسووو رصوفقرجتووو صف قووورج (,ص123-132)صصوففكووورصوفمووووي صيووو صضوووو صوفك ووو بصووفسوووتةصيطالتهووو :
 (.443-434/ص2وفخط بص)

 (,صوغ رصذفك.353,ص231,ص223,ص212,ص22,ص1/21وتظر:صرو صوفمع ت ص)(ص4)
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أمشووو ج  صمووو صوفف سوووف  صوأليالطوت وووةصوف د  وووةصصهوووذ صوفعق ووودوخفووو صكوووو صوموووعصأتوووهص"ص ص,(1) تهووو 
وأ صجم ةصم صيت  ص   هصم صوا  رصأ  د اصص,ووفمس   ةصووف هود ة,صوم صيعضصأيك رصوفي طت ة

ووهللصص(2)."ص سو تكوص و ص رد وده صيو ص فسو ر صوألفوسو موضو ةصأوصي ط ة,صل"صأتكص ف جأصيوأ ص
بِْع إَِلَّ َموا ْيوَْحس إَِِلَّ  ]ْللك َما ْكنكْ   عو ف ص قوو :ص َعْل ِِب َوََل بِْك ك إِنك َأتَّ ِري َما ْيفك ْسِل َوَما َأدك ًعا ِمَن الرُّ بِدك

 ]  أيصم   صم  صوفرس ص   همصوفسالم.,ص{2}األحقاف:َوَما َأَنا إَِلَّ َنِذير  ْمبنِي 

صوأيعوووو فهم تكوووورص  وووو صوفم مووووويةصيعووووضصأيكوووو رهمصكوووو  صت   ووووهصوفموووووي ةصي تووووهصصرغووووموألفوسوووو صوص .2
صج و  صومعظوم,صوأقووفهمصوف  ص"ص جدصفه ص أو ال ,صيم ال ,ص قوو صيو ص فسو ر صفسووروصتوو :ص"وفمت رية

صكمو صيتجو  همصيو ف كمص,وفق  موةص وومصهو فكو صكفوروصوفقوومصأ صيو صتوصصوغ رهو صوفكر مةصوفسوروصهذ 

أ ضوو  صوصص(3)".متوهص عو ف صوهللصلفوو ص يورأصممو صيموموهصيوو صسور صقودسصوألكيوورصوفشو مصكوالمص ق ضو ه

صق فوهصيمو  ,ص قوو :ي ص فس ر صفسوروصوفكهو,ص تدص د  هص  صقمةصموس صمعصوفخضرص
ص,موو ال صص ر وورص وووبص  وويسصأ ص يوو د صفوويعضص عوو ف صوهللصأذ صفووو"صأتووهصموو صروضووهصيوو ص(4) وف وو يع
صف خضورص مووفهص  واصمو صفوهصوف قو  صو موو ص,ف شرتصمت هك ص ك صفمصي يسهص ق ت صذ وإلصو  م
,ص(5)فعو صفمو  يه ص قو  ص"صأ ص كو دص  وروصوت ه ص"وفم   ص   صتي ص"صوف صهوصلذصف  المصيق  ه
ص"صوفخضورصتيوووصتفو صمو صذكور صومو ,صي جوةصفو سصوهووص,وإلفهو مصوف ومصوف ق  ص مو صمظتةص أل

وفوهصصوفشوعروت ص:وفمووي ةصمو صي جوةصفو سصوإلفهو مصيوأ صمور صومم  ,لف هص   ف صو"ص   هص عو 

صقو  صأ ضو  صوصص(6)".ي إلفهو مصوفعمو صل جو بصأط قصم ص تقصي ص س موفص د"ص  :سمصمؤفو صي صذفكص
صوفموووالوص   وووهصأ ووجوووهصتكووو  صو رموووة" متكووورو ص  ووو صجه وووةصوفم موووويةصيعوووضصأقوووووفهمصوأيعووو فهم:

                                                 

 م صهذ صوفرس فة.ص115وتظرصص(ص1)

-غوو وصوفج تووبصوفموووي صيوو ص فسوو رصرو صوفمعوو ت ,صأكوورمص موودو ,صي وواصيوو صمج ووةصوفج معووةصوإلسووالم ةوتظوور:صص(2)
 ,صوفعددصوف  ت ص)ص(.14,ص ي سط  

 (.25/21رو صوفمع ت ص)ص(3)

.صوفوو م صشوو يع ةصمو صم موووو,صمووؤرخ,(:صهووص282ص-ص852)وفوود  ص ف وووصوف و يع ,ص  وو صيوو صأسوعدصيوو صوهللص يودص(4)
 (.4/22(,صوأل المص)23-3/12)صوف  متةصوفم ئةصأ    صي صوفك متةصوفدرروتظر:صوفدررصوفك متةص

.صوهللصأ ق مووهص"صأ يصففووال صف عوو  صص"صد وو ئهمصموو ص ي وودوصأ يوووصقوو  فعوو :صك مووةص وود  صيهوو صف عوو  ر,صمعت هوو صو"ر فوو ت,صص(2)
 (.ص2/4348وتظر:صفس  صوفعربص)

 (.18/12وتظر:صرو صوفمع ت ص)ص(8)
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صتك  ص  رمو صأتهمصوفم مويةصجه ةصيعضص  صوسمع صصخموم   هصم صيعد صم صووفسالم
 ص(1)."  دمص   هصم صجه صوهوصوفمر دص   صيعد صم صوفش مص وجة

ص

 عند الشعراوي في تفسيره الخواطر التجاه الصوفي المطلب الثالث:
 
 

وهللصجوو صو وووالصصمووت همصوفووذ  هووذوصوفعمووور,صص  موو  صموو ص(2)وفشوووعروويصم وووف صم موودصوفشوو مص
جهووود صوفط يووةصيوو صوفوود ووصلفوو صوهللصيوو صمموورصوغ رهوو صموو صيووالدصصصوفووه,صوشووهروصيضووال صو  موو  ص

صوفع فمصوإلسالم .
موو صخالفووهصصرج صو  ومووهصهوووص فسوو ر صوفووذيص وو و تجوو  و صوفشوو مصيوو صخدم ووهصف قووأيوور صلصوموو 

و  تووو صي وووهصيوووردصوفشووويه  صوفم ووو روص وووو صصكم ل ووو دوصوفتووو سصلفووو صوفقووورج صوريطوووهصيوووووقعهمصومشووو ك هم.
صوإلسالمصو فت ده صورده .

طصوفمع ومووةصوجووذبصوفع مووةص يوو ص يسووصوطر ق ووهصوففر وودوصوفروئووعصأسوو ويهصص شوو مفكموو صكوو  ص
يجوو و صوهللص وو صوإلسووالمص,صيوو ص فسوو رص ئوووسوو تي ط  هصوفطووص وفووه,صكموو صكوو  صفووهصلضوو ي  هصووفخ مووة

صووفمس م  صخ رو .صص
وفع مو  صووفمفسور  ص مو بصصمو صك  ور يهووصص-معصم فوهصمو صوفع ومصووففضو صوفشعروويصووفش م

وتر دصصهذوصوفمق مص عت ت صي صوم صوفيشرصل"صم ص ممهصوهللصم صأتي  ئهصورس ه.صطي عةصيهذ ,صو خطئ
 .صووفووذيص ووأ رصيشخموو ةصوفشوو مصوف وو ص م وو ص فسوو رص   ووهصهوووصو" جوو  صوفموووي صيوو صأ صتسوو طصوفضووو ص

صلف صوف موو.
ص فش مصوفشعروويصي صر فتشأ صوغ رصص ةي صي ئة صووفمووفد صوفطرقصوفموي ة صي ه  ص ك ر ممر ة

ص ئةهذ صوفيقدص أ رصوفش مصلف ص دصم صيوصص,ه صم صأ رصوف مووصي صممرصوف  ذفكصم صوألمورص
صوفم  طةصيه.
ص
ص

ص
                                                 

 (.22/23رو صوفمع ت ص)ص(1)

وفودصيوو صم  يظوةصوفدقه  ووةصصوفمفسِّوور,صوفعو فم(.صم1552ص-ص1511صهووو,1415ص-ص1325)وفشوعروويصم وووف صم مود (2)
مص ومصأ  ودصوخ  و ر ص و مص1528يممر,صفهصجهوود صوفك  وروصيو صوفود ووصلفو صوهلل,صوخ  ورصو  ورو صفألوقو وصوفممور ةص و مص

.صوتظووور:صموو صأ وووالمصوفووود ووصووف ركووةصوإلسوووالم ةصوفمع مووورو,ص1528م,ص موو ص  ووو صوسووو مصوفجمهور ووةصسوووتةص1522
ص(.1313-2/1332وفمس ش ر:ص يدصوهللصوفعق  ص)
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 التجاه الصوفي في تفسير الشعراوي:  مظاهر
 

,صمتهو صأ صوفشو مصأموور ودوصصيو وفش مصوفشعروويصي ف مووصووض   صي ص فسو ر صص أ رص ظهرص
ي صمسجدصوف س  صي فق هرو,صوهوصمسجدصي هصضر  ص تسبصف  سو  ,صو عوجصأ   ت  صك  ص  ق ص فس ر ص

قودص أ رصوفش مصي أليك رصوفموي ةصيو ص فسو ر صفويعضصوا و  ,صوص  صأ ض,صومته صوف  ص ق مص وفهيدتص في
ص(1) فذفك.صيعضصوفتم ذ صهخال صي  صوفي  اذكرص

يو صصوتجود"م ال :صصكقوفهصومته صأ ض  :صمد هصف م مويةصأ   ت  صخال ص فس ر صفيعضصوا   ,ص
يةص مووف   ص قوود   صيوو صوف و  وودصكأمووفصهوودم وو  صوفهد أ ضوو  ص توودصقوفووهصصكقوفووه,صوص(2)"موو ص كووو صوفم موووِّ

وِ  إَِلَّ َلهِويًَل[:ص ع ف  ِر َرِبِّ َوَما ْأوتِيْح ك ِموَن الِعهك وْ  ِمنك َأمك وِ  ْلِل الرُّ َأْلَْنَك َعِن الرُّ   {,22}اإلرساء: ]َوَيسك

صأ ودص عورَّضصوفمو ص!وفورو ؟صأسورورصي ص ي اص   صش  صك صوفيشريصوفعق ص روصوه :ص"وفش مصق  
َطوو  صصوهوو :صوفموووي صفووهصيقوو  صوألشووخ صصأ وودص   ووهصرضوو  ووصف تقوود,صوفموووي ةصرجوو   صيكوو صِ َ موو  صصأ   
 (3)." ع مص"صوفذيصم صيأت :صق  ص",:صوفرج صق  صوفكو ؟صي صش  

أ ص ال ظصم ال صصوفكصوفش مصوفشعرووي:صق  صفمج ذ بصوفموي ة,هصمد ص:ذفكصأ ض  صصوم  
صمك  صموهم   ص س ق صي صأيِّ صوفت س,صو تفرو صم صه ئ همصأ وو صوفت سصوفمج ذ بصوفذ  ص روهم  هم

صوألسي بص  جئو ص صوأ   َ هم صض ئقة صيهم صت فَ  صلذو صووفس ط   صذفكص رىصأم  بصوفج   صومع وفر  ة,
صذو هصأسم صم ص مك صأ ص  ط عص دِّ فم  صهؤ" صوفمج ذ بص   مسو صمتهمصوفيركةصووفد   ,صوهذوصي ص  

مسمو ة صوأمرهمصموط    ,صوأ ص  جأصوفت سصصلف هصأه صوفج  صوأه صوفس ط  صووفتفوذ,صأ ص كو صك م هم
كم صفجئووصلف صهذوصوفمجذوبصوفمسك  .ي ذوصم صأجرىصوهللصوفخ رص   ص دصهذوصوفش مصوفمجذوبصصلف هم

 رىصوفس دصوفعظ مص  م كصي ه,صو د و صلف صطع مه,صو ديعص تهصأذىصوفت سصو   ضته,صألتهصجرَّبص
صصوهللصيه صم َ ص ش  صم ص ي د .و  مصأ صفد هصي ض  صم صي ضصوهللصوكرومةص خ 

ص(4)
صصوكالم  صأدخ وو صوفذ   صف و" ة, صوفموي ة صيمفهوم ص أ ر  ص   صت  ج صوفس يق وفمج ت  صوفش م

ص .(5).ووفمج ذ بصي ص مروصوألوف   
هوصم صصذ بم صذكر صوفش مصم صأ صوألغت   صلذوصأفمصيهمصخطبصفجئووصلف صهؤ" صوفمج ص مص

صوفقوفجه صوفذيص"ص مد صوس   صيعضص صي   ه, صوفد صيعضصدج ج ة صوف مورو صوفمت ريةص تد هذ 
                                                 

 م صهذ صوفرس فة.ص52,ص28,ص2وتظرصصص(1)

 (.13/2282)صصوفشعروويص فس رص(2)

 (.14/2221)صوفممدرصوفس يقص(3)

 (.18/5832)صصوفشعروويص فس رص(4)

إلسووالم ة,صمفهووومصوف مووووصوأتوو ووهصيوو صوفم وو و صوفشوور  ",صد.صم مووودصوفشووويك ,صي وواصيوو صمج ووةصوفج معووةصوص(2)
 (.32,صوفعددصوف  ت ص)13 
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ص,ص   صأ صمتهمصم صم رص  ظ هرصي فجتو صفك ص م ر(1)وفع مةصي صوفتمبص   همصوتهبصأمووفهم
ص يد صأ ص  جرصو المص   ص ك س ه.صم  بصيركةص   مسصيه,صو تفقص   ه

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

 
                                                 

ص(.ص14/2228كم صذكرصوفش مصوفشعروويصذفك.صوتظر:ص فس رصوفشعروويص)ص(1)
ص
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 لثانيالمبحث ا
صعند بعض المفسرينالتجاه النقدي للتصوف 
ص

ص: ش م ص   صخمسةصمط فبوص         
 
  :صيوووو صفموووووي ة  وووو صوصتدفسوووو أيوووو ص  وووو  صوألوإلموووو مصصردودالمطلللللب األول

 (وفي رصوفم  ط)ص فس ر 
 
 :وفجو معص)ص فسو ر صيو صفمووي ة  و صووإلم مصوفقرطيو صصردودصالمطلب الثاني

 (أل ك مصوفقرج 
 
 :تظوومصص فسوو ر صيوو صموووي ةف  وو صوصيقوو   وفصوفعالمووةصردودصالمطلللب الثالللث(

 وفدرر(
 
 صيوووو صفموووووي ة  وووو صووفشوووو مصم موووودصرشوووو دصرضوووو صصردود: لرابللللعالمطلللللب ا

 )وفمت ر( فس ر 
 
 و"س    ةص   صوفقيورصصردودصوفمفسر  ص   صيدتصوفموي ة: لخامسالمطلب ا

 يأم  يه صووف يركصيه صوغ رصذفك
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 (البحر المحيط)تفسيره في على الصوفية  ندلسيأبي حيان األ  ردودلمطلب األول: ا
 

صصموضووووت تووو وفووصصوفوووذ  صووفمفسووور  صوفع مووو  مووو صكيووو رصص(1)وإلمووو مصأيووووص  ووو  صوألتدفسووو ص عووود صص
صعجهود صوفمشكوروصي صذفوك,صومو ص طو فصفهصصوك ت ,ص    هصوفردويد هم,صوصصوفموي ة روي  صوت

ص:تم ذ ذفكص دوصتذكرصم ص,صوقو ه ,صوص فس ر ص   ظصهذ صوفردود
ص

صوتحريفاتهم لمعاني القرآن:  الصوفية بعضتأويالت  على حيان يأب ردودص-1
ص

وف ع م صمعصأقوو صوفم مويةصوفم ع قةصي فس رصوفقورج ,صصي أيوص    صمتهج  صفهصصوإلم مصوضعصص
صوف فوووظ,صفمووودفو صمت سووويةصيعوووضصي وووهصممووو صوفمووووي ةصكوووالمصمووو صيشووو  صأفممووو صوريمووو ":صص قوووو ي

صصص(2)."وألفف ظصه   م وتصوف  صومع ت همصأق و  همصم صك  رو صصو جتي 
ص؛ةصفمووودفو صوف فوووظ,صو ووودتصمووو صدو صذفوووك ووورىصأ ص ووووردصمووو صذفوووكصمووو صفوووهصيعوووضصمت سووويصيهووووص

صل روض  ص تهصفيطالتهصأوصفكوتهص"ص القةصفهصي ا ة,صويع صذفكص ت  ه  صف فس ر صم صهذ صوألقوو .
وو:ص,ص توودصقوفووهص عوو ف يموو ال صص ِ []َر ُّ امَلَشك ِ ووِرَبنيك ِ َوَر ُّ امَلدك صوفسوووه  قووو :ص {,87محن:}الرررَّ  َلنيك

صضوريت صوهلل,صكوالمصمودفو صري   ووفمصوفي طت وةصيكوالمصشوي هصووفم وري  صوفمشورق  صيو صكالم (3)وف س ري
صتسو   ص"صألتو صف مووي ة,ص تسويو صوفوذ  صوف والوصكوالمصمو ص   وهصوقفتو صمو صوكوذفك.صموف   صصذكور ص  
صكو صيو صوف والوصهوؤ" صق فوهص موصي سبص(4)ووف  ي رصوف  ر رصك  بصم  بك رصأصوقدص,متهصش  صتق 
صو"صقووط,ص ريوو ص فهمووهصفوومصوفقوورج ,صيوو صيهمووهصود ووووصوموو ص,وفق وووبصوأريوو بصوف قوو ئقصذفووكصو سووم صج ووة,
ص(5) .ذفكصم صي هللصتعوذصوألفف ظ,صي  كص ع ف صوهللصأرود 

ص تقصص   ,ص مص  عقيه صو رده ,صيقدصك  صس ف  صف  قصة وردصيعضص فس رو صوفموي صوأ   ت  صص
صوميد .صك صم رو

                                                 

ص,وألتدفسو صوف رتو ط صي ص وسوصيو ص  و صيو ص وسووصويو ص  و  صم مدهوص(صص242ص-ص824)يص    صوفت وصصأيو(ص1)
.صو وي صه يصأق ميصوفق هروغرت طة,صوت ق صلف صف د اصووف روجمصووف    .صوفدصي صكي رصوفع م  صي فعري ةصووف فس رصووص م

(,صوفدررصوفك متةصي صأ    صوفمئوةص2/122:صوأل المص)وتظر.ص م ت فهصي ص    هصووش هر ,صيعدصأ صكوصيمر صي ه ,
 (.8/22)صوف  متة

 (.ص1/134)صوفم  طصوفي رص(2)

 م صهذ صوفرس فة.ص21صص رجم هص قدم ص(3)

ص  و  صأيوو تهصص  داصو فس رصوي صوفتق بصم صهذ صوفرس فة,ص43 قدم ص رجم هصصصص,وفتق بصوي صوفد  صفجم  ص(4)
 ص(1/114)صي صمقدمةص فس ر .صوتظر:صوفي رصوفم  ط

 (.ص2/125)صوفم  طصوفي روتظر:صص(2)
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ِن َأوك ]قوفهص عو ف :ص فس ر صف تدصص:يم ال صص وَريك كَلوَع الَبمك َْ ْهوَ   َرْ  َححَّوس َأبك َوإِذك َلاَل ْمَْسس لَِفَحاْه ََل َأبك

ِِضَ ْحْقًبا صألتهمو صووفخضورصموسو ص و صكت  وةصوفي ورو :صيرقوةصوق فو "ص:ق  ص{, 28[ }الكهف:َأمك

ص(1) ."م  صي روصأتهم ص   ص د صووأل  د اصوفموي ة,صوغالوصوفي طت ةصي فس رصشي هصوهذو.ص  مصي رو
[ عو ف :صوأ ض  ص تدصقوفوهصص َرتك ِّْ ْ  ْكو لك صلفو صقوومصذهوب :قو  ص,ص{ 8}التَّكروير:]إَِذا الشَّ

صووفتجوومصتفسوه,صي فشومس.صوفموو ص تودصوأ ووفوهصجدمصويو صكو صي صوس ع رو صوفمذكوروصوألش   صهذ صأ 
صوفي طت ووة,صمووذهبصوهووذوص. عوو ف صوهللصك وو بصيوو صوفرمووو ص  ل يووصلفوو صذوهووبصقووو صوهووذوصو ووسووه,ص  توو  

تم صوفموي ة,صغالوصم صوإلسالمصلف ص ت م صم صومذوهب صم وةصلفو صي "ت مو  ص سو رووص ت دقوةصهوؤ" صوو 
صممو صفشو  صل مو  صو"صيو ط ,صو"صف و صو"صي وهصرمو ص"صمي  ,ص ري صي س  صج  صوهللصوك  بص,وإلسالم
ص(2) . ئعوفطيصأه صو"صوففالسفةص ت   ه

ص
 عربي وأتباعه من غالة الصوفية: ابنطائفة  على  ردوده -2

,صم ص-ي ف  و صووإل   دصو وفق ئ ص-ي  هصم صمال دوصوفموي ة ري صوفط ئ ,صوأ صيرقةصوي صص
فهومص  مو  صوفمسو م  ,صي وذرووصموتهم,صصوقووصفقودوفمسو م  ,صوصصو ق ئد,صإلسالمأشرصوفت سص   صد  صو

أيوص    ,صي تهصصفمو صرأىصخطورهمصوضوررهمص  و ص ق ئودصصوإلم ممتهمصضالفهم.صوك  صوصوي تووصكفرهمص
صمتهم.صو ذر   هم,صصوردق مهص   هم,صيي  صكفرهمصو تدق هم,صصيس وفمس م  ,صأخذ هصوف م ةصفد ته,ص

و,ص تدصقوفوهص عو ف :يم ال صص َباًبا ِمنك ْدوِن اهللِ َوامَلِسيَ} ابك َباََنْ ك َأرك ِك ِْ ك َوْر َباَر ْذوا َأحك َ َيَ  َوَموا ]اُتَّ َن َمورك

وْكَْن[  ِ َْ ْسبكَماَنْه َعوَمَّ ْيَشك ِْ ا َواِحًدا ََل إَِلَه إَِلَّ  ْبْدوا إَِ ً ص  ئودصووفضوم ر":ص,صقو  { 28}التوبرة:ْأِمْروا إَِلَّ لَِيعك
ص ع قودو صأتهومصسوي  تهص  وم:صوق   ي صمعت صوا ة,ص مصق  :صوف  ",ص مصأوردصقووفتم رىصوف هودص   

صيو صو ج و صيو همص و صوفوذيصهللصأتوهصمع قود  صفوهصي سوجدو صيوووطتهمصيو ص ج  صي  تهسصوأتهصوف  و ,
.صي "  و دصوقو فووصك  ورو ,صوألموةصهوذ صيو صيشو صوف  وو صومذهب.ص ق قةصأري ي  صصو خذوهمصيهؤ" صسروئرهم,
صأتهوومص   مووو صجم  ووةصمووتهمصرأ وو صوقوودصهووذو,صوق توو صيوو صووففقوورو صوفموووي ةصمشوو ئمصيوو صيشوو صموو صوأك وور
ذوص, م توهصيو صي ش   صصك  صأتهصوفرو يصوهللص يدصأيوصو ك ص.أك ير صوألموة,صهوذ صيو صمشو هدو صصهوذوصكو  صوو 
صص(3).وفس يقةصوألممصي ص يو هص يعدصيك و

صي إلسوالمص سو رصمو صوسو تيطصوفتمو رىصو  قو دو صيعضصم وص :ي صموضعصأخرصأ ض  صصوق  ص
صلفو صمال ود همصمو صذهوبصومو ص,وفجم  وةصوفموورصيو ص عو ف صوهللص  وو صوفمووي ةصلفو صووت مو صظ هرو ص

                                                 

 (.ص8/138)صوفي رصوفم  طص(1)

 .(2/424)صوتظر:صوفممدرصوفس يقص(2)

 (.482-3/484وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(3)
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تموو  ,ص....وففوو رضصوويوو ص ريوو ,صوويوو صكوو ف ال ,:صصووفو وودوصي "  وو دصوفقووو  صهووؤ" صأسووم  صسوورد صوو 
صوففالسوفةصمو صشورصيهومصوف  وذرووصوفمسو م  ,صضوعف  ص  و صوشوفقةص-ذفوكصوهللص ع م-صوهللصفد  صتم   ص
ص ت مو صممو صجه وةصأوفوعصوقود.صوفيعواصو تكرو صوفع فم,صيقدمصو قوفو صورس هص ع ف صوهللص كذيو صوفذ  

صووفقو ئ   صووف  وف وةصوفتمو رىص  و صووفورد صصوأوف  ؤ ,صوهللصمفووصأتهمصوود   ئهمصهؤ" صي عظ مصف  مو و
ص(1) .وفد  صأمو ص  مصم صهوصي فو دو

ص
صزمانه: متصوفةل المبتدعة واألفعال األحوالعلى بعض  ردوده-3

ص

ص   بص  يسو ,صي فمش  مص  سمو صت سصي هصظهرصوفذيصوفعج ب؛صوف م  صهذوص:صق  ص
ص جهرو صوفشر عةصي ص ردصفمصأذك روصفهمصو ر يو صو"ك س بصو  ركو ,صي فم ال صوفع مةص تدصشهرو
صو ذ عو صأمووفهمصوت فص"س خدومهمصلف همصوفت سص ج يو صخدوم  صصفهمصو جمعو ,صوفمس جدصي صيه 

توته صمت م  صفهمصو رو صكروم  ص تهم صي فست ةصوو"ش    صوفع مص ركص   صو  ضو ,صرأسف صي ص دو 
صتي صو"صمت  صك  بصيه ص أ صفمصوأذك رصخ وو صم ص قرروته صيأمورصوهللصلف صوفومو صو رو 
ص...مرس  صم صوخ دمهصوفش مصس مصل صهذو...صوفخ ووصي صمش و صوفش مص قو صخ دمصو ع   ,

صذوكصي ذصي فو دوصوفقو صأوصي ف  و صوفقو صم صوف م  صهذوصم مويةص   صوا صغ بصوفذيصو"  ق د
وو بصفهمص ر بصك وصهؤ" صفم  صووف عجب,صي فك   ةصوإلسالمصشر عةص  صمتس خ  صص كو  صو يت صوفر 
ص(2) ...وفت سصو خدمهمصوألوق وص   ه صو وقوصوفريطصفهم

تم صذكرصوفي  اصص وفإلم مصأيوص    صردودصأخرىص   صوفموي ةصك  روصمت وروصي ص فس ر ,صوو 
صي ص فس رصوفي رصوفم  ط.صموي ة صمته ص وض صو" ج  صوفتقديصفيدتصوفتم ذ
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

                                                 

 (.2/32)صوتظر:صوفي رصوفم  طص(1)

 (.313-4/312)وفممدرصوفس يقصص:وتظر(ص2)
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 في تفسيره )الجامع ألحكام القرآن( على الصوفيةاإلمام القرطبي  ردود :ثانيالمطلب ال
و فس ر ص عدصم صأهمصوف ف س رصص,وأئم هصوف فس رصم صكي رص  م  ص(1) ع يرصوإلم مصوفقرطي ص

 ,صوهوص فس رصكي رصوف جم,صغ  رصوفع م.صوأشهره صفدىصأه صوفع م
وي و  صص,(2)وفمت ريوةوقدص عرضصوإلم مصوفقرطي صي ص فس ر صف ردص   صيعضصوففرقصوفض فةصص

ووف  صك  صفه صوفتم بصوفووويرصوم صجم ةصهذ صوففرقصفت دصوس د"" همصي فقرج صوفكر م,صوت روي  هم,صو 
  صضووال" همص وويوو صيوو صوفووردص  وو صيوود هم,صو ي,صيقوودصأك وورصوإلموو مصوفقرط(وفموووي ة)ص  وو صموو صردود 

صوسخ ي  هم,صوتقدصوس د"" همصو ع ق  همصييعضصوا   .ص
موو   صفد تووه,صوشووفقةصمتووهص  وو صيعووضصوفمسوو م  صوفووذ  صوتجوورووصورو صهووذ صوكوو  صهووذوصمتووهصتص

وفضال" ,صووتخد ووصيهوذوصوفسوروبصوفوذيص  ورو ىصف يع ودصيو صمووروصوف هودصووفوورتصووف قووى,صوهووصيو ص
صق قةص   صوفتق ضص م م  .صصصوف 

ووإلموو مصوفقرطيوو صيوو صرد ص  وو صوفموووي ةص تقوو ص وو صغ وور صموو صوفع موو  صووفمفسوور  صوفسوو يق  صص
ك ي صوفجو يص)م  بصك  ب:ص  ي سصلي  س(,صوويو ص ريو صوفم فك )مو  بصك و ب:صأ كو مصوفقورج (ص

ص,فيد  وةصو وأ رووصيهو وغ رهم .صكم صأتهص  عقبصيعضصوفمفسر  صوفذ  صق فووصييعضصأقوو صوفم مويةصو
ص.وا  ةصكم صس ظهرصذفكصم صوألم  ة

ص
 القرآن الكريم:بعض آيات الخاطئة باستدللتهم  ردوده على الصوفية في-8

 

وفقورج ص"" ص  ر ووصمعو ت صودص-ك  ورهمصمو صوفطووئووصوفمي د وةص- و و صيعوضصوفمووي ة 
يو صوفوردص صوإلسوالمصوقفو  همصوفقو وةصوفقودصكو  صفع مو ص,ج  صفيد  هم تمروصفمذهيهم,صو روصوذفكصوفكر م,ص

 ص   همصوي   صخطئهم,صووفدي تص  صوفقرج صوفكر م.
يموو ال صيوو ص فسوو ر ,صتجوود ص ووذكرصيعووضصص صوفط يووةصيوو صهووذوصوفمقوو م,جهووودفووهصوإلموو مصوفقرطيوو صوص

صصو"س د"" صوفم  وطةصفيعضصوفموي ةص مص رده صو فتده .
ْحْلوِِْن ِمونك ]َومَلَّا َرَجَع ْمْ:ص تدصقوفهص ع ف  :يم ال ص  وَباَن َأِسوًفا َلواَل بِئكَسوََم َخَهفك ِموِه َنضك ْك َسس إََِل َل

اَ [ َْ ْك ك َوَألكَقس األَلك َر َربِّ ْح ك َأمك ِدي َأَعِجهك صجهو  صيعوضصوس د صوقد ق  صوفقرطي :ص,{ 828}األعراف: َبعك
صيهوو صموو  رصصموو صمووتهمص وومص, وفم تووص  وو صطووريهمصوشوو دصلذوصوف  وو بصرموو صجوووو ص  وو صيهووذوصوفم موووية

                                                 

ص يودصأيووصوألتدفسو ,صوفخ رجو صوألتمو ريصيور صيو صيكورصأيو صيو صأ مودصيو صم مود(صهووص821ص-ص333)صوفقرطيو ص(1)
.صي هو صو ووي صيممورصووسو قرصوفشورقصلفو صر و .صقرطيوةصأهو صمو .صم عيودصمو ف .صفمفسور  وصكي رصم :صوفقرطي صوهلل,

 (.2/322وتظر:صوأل المص)

:صوفش عة,صوفقدصجمعصوفش مصمشهورص س صج صس م  صردودصوإلم مصوفقرطي ص   صوفش عةصي صم صهذ صوففرقصم ال صص(2)
  فس ر صي صك  بصأسم  :صردودصوفقرطي ص   صوفش عة.ص
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صفمو  صموسو صيو  ص؛ الموو صيوالصغ يوةصي صهؤ" :صق  ص,يه ص رم ص مص خرقه صم صومتهمص,م    
صوففووور صأيووووصقووو  ص,موووتعصمووو ص ووودرصوفووومصيكسوووره صوألفووووو صرمووو صوفعجووو صقوموووهصيعيووو دوصوف ووومص   وووهصغ وووب

صيمو ص,أفق هو صوفقورج صيو صذكورصووفوذيصك سور؟صرمو صرم هو صأتوهصصموسو ص  ص م  صم :صوفجو ي
ص توهصذفوكصمو  ت صفوص مصكسره ؟صقمدصأتهصفت صأ  صيم ص, كسر :صق  صفوص مص كسر ؟صأته صفت صأ  
صوهومص,غ يو همصفهؤ" ص م  صوم ص,فخ ضهصت رصم صي رص د هصي  صك  صفوص   صغ يةصي صك  صق ت 

ص  و صوألتي و  صأ ووو ص ق سصك وص مص, تدهمصك ت صفوصيئرصم صو  ذرو ص,غ ر صم صوفم ت ص عريو 
ص   وووبصوفطووربصأ ص  مهوومصمووعصوألمكتوووةصهووذ ص ضوورووصل ص: ق وو صويووو قوو  صوصص,وفسووفه  صهووؤ" صأ وووو 
(1) ...صأيسدووصمم صوغ ر صوف خر قصم صأتفسهمص   صأدخ و صيم صأ مووص قوفهمصي    ص   هم

 

[ }:: و تدصقوفوهص عو ف :ص ا   َحَسل  َبواِرد  َوََشَ َذا ْمدك َِ هَِك  ْكضك بِِرجك ص:وفقرطيو صقو  , {12]ارك
هِووَك[ :صأل وووبص عوو ف صيقوفووهصوفم مووويةوصصوفم  هوودوصجهوو  صيعووضصوسوو د  ْكووضك بِِرجك صجوووو ص  وو ]ارك
صفهومصكو  صير و  صصوفرج صيضربصأمرصك  صفوصألتهصي ردصو  ج  صوهذو:صوفجو يصوففر صأيوصق  ص,وفرقص

تم صشيهةصي ه ص تود أمورصمي  و صيو صوفد"فةصأ  :ص(2) ق  صوي صق  ص.وفم  صف تيعصوفرج صيضربصأمرصوو 
 ص(3) ....وفرقصصم صل ج  و صصوفم  صف تيعصوألرضصيرج هص ضربصيأ صال وفيصكشو

 
 ردوده على بعض األحاديث الموضوعة التي تحتج بها المتصوفة:  -2

 

وج هدصوإلم مصوفقرطي صم صخال ص فس ر صي صوفردص   صيعضصوأل  د اصوفموضو ةصوف  ص 
صف صوذفكصم صخال صي   صوضعه ,صومع رض ه  صوفموي ة, يعضصوا   صأوصوأل  د اصو  ج صيه 

صوفم   ة.
ِْ ك ِمَن الطَّيِّبَاِت ]يم ال ,ص تدصقوفهص ع ف :صص نَا ِر َوَرَزلك ِْ ك ِِف الَِبِّ َوالَبمك نَا هك نَا َبنِي َآَدَم َوَْحَ مك َوَلَقدك َكرَّ

ِضيًَل  نَا َتفك َّنك َخَهقك ِْ ك َعََل َكٍَِْي ِِم نَا هك ص  صرويصم ص ردصوا ةصهذ ص:ق  صوفقرطي ص{ 78[ }اإلرساء:َوَفضَّ

صأ صوفش ط  صقوىصي تم صوفطع مصط بصم صأتفسكمصو رموو):صصوهللصرسو صق  ص:ق ف صص  ئشة
ص,فهصأم صو"ص,وفط ي  صأك ص ركصي صوفموي ةصم صك  رص س د صويهص,(4)(صمته صوفعروقصي ص جري
ص  مدصأيوص ك صوقدص,موضعصغ رصي ص قررصم ص   صيخاليهصوف  ي ةصووفستةص رد صوفقرج صأل 

                                                 

 (.2/222)صوفقرج صأل ك مصفج معووتظر:صصص(1)

 م صهذ صوفرس فة.ص28صوتظرص رجم هصصص(2)

 (.13/388)وفممدرصوفس يقصخر:صوم  " صج(,ص12/212)صوفقرج صأل ك مصوفج معوتظر:صص(3)

 (.4/322,ص)1225ص,ص ووفموضو ةصوفضع فةصوأل  د اصس س ةموضوت,صوتظر:صص(4)
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صق  صوفطوس  صيهذوص....ست  ص الاصوف   صورقصدق قصوأك صمدوص(1)وفتيقصورقص ق   صسه صك  :
هوصوص... ي  صفمصي فمط ةص ريقصفمصوم  صوادم صمط ةصوفيد صأ صومع ومصووفعق صف شرتصمخ فو صصوففع 
ا َعهَ ]صه تصم صل صوفد  صي صغ و َِ ا َما َكَحبكنَا َِ َحَدْعْ َبانِيًَّ  ابك ِك  (2).{97}احلديد: [يكِم ك َوَر

 
 ردوده على أفعال المتصوفة التي تخالف النصوص القرآنية والنبوية:-3

 

صأقووفهم  صي  صوفموي ة صمخ فف   صيي    صوفقرطي  صوإلم م صووفستةصصو  ت  صف ك  ب وأيع فهم
يتجد صي ص فس ر صفيعضصوا   ص ذكرصأ صم صدف ص   هصوا ةص ع رضصم ص   هصوفموي ةصصوهد هم ,

صوأل وو .صم 
ْضْك ك ]يم ال :ص تدصقوفهص ع ف :صص ْبَْض   َفإِنك َأِمَن َبعك ان  َمقك َِ ك َرِْدوا َكاتًِبا َفِر َوإِنك ْكنكْح ك َعََل َسَفٍر َوََل

حْ  َماَدَ  َوَمنك َيكك ْحْلْا الشَّ ْه َوََل َتكك ِِ اهللَ َربَّ َْتَِن َأَماَنَحْه َولكَيحَّ دِّ الَِّذي اؤك َْ ْي ًضا َفهك َلْهَْن َبعك ْبْه َواهللْ بََِم َتعك ْه َآثِ   َلهك َما َفإِنَّ لك

صق  : {922[ }البقرة:َعهِي    صتم  صصذفكصك  صوفره  صوأخذصووإلشه دصي فك بص ع ف صوهللصأمرصفم ص,
ص رو ص"صوفذ  صور   ه صوفم مويةصوفجه ةص   صوردو صصو تم  ه ,صوألموو ص فظصمرو  وص   صق طع  ص
ص   فهصووي قرصو    صلذوص مصو   فهم,صألتفسهمصكف  ةص  ركو صو"صأمووفهمصجم عص  صي خرجو صذفك,
صوهذوصوظ م هم,صوفدت  صأري بصم ص أخذصأ صأوصفمدق  هم,صأوصوإلخوو صفمت ص  عرضصأ صلم صيهو
 مصتق ص  صوي صوفجو يصكالم  صطو ال صي صوفردص   صوت روي  صص(3) ..... تهصمته صمذمومصوففع 

ص   ص د صومم ص:,صلف صأ صق  م ص  ع قصي فم  صووفم  يظةص   هصف هد,صومته وفموي ةصي صموضوتصو
ص(4)....و   ه صدوته صوفق   صلي  ةصومرو   ه صوألموو ص فظ

صص صو تد ص ع ف  صقوفه صفس   صصموس     ص خ طب صه رو :أخ وهو َأَلَّ َتحَّبَِعِن َأَفَعَصيكَ  ]  

ِري صمتكص م   ص ع ف صوهللصغ رص يدووصوقدصي تهمصمق مكصأ ص ر د"  ق  صوفقرطي :,ص{22[ }طه:َأمك

صو    ر صوفمتكر,ص  صووفته صي فمعرووصوألمرصي صأم صك هصوهذو:صمسأفة :ص مصق  ص.(5)"ف 
صيكرصأيوصوإلم مصوسئ .صك كمهمص كمهصروض   صصك  صلذوصم س ِّصص"صي تهمصوفمق مصوأ صأه ه,صومف رقة

                                                 

 (.1/423فمعجمصوفوس طص).صوتظرصووو د هصسدروشجرصوفتيقصهو:صوفسدر,صص(1)

 خرصصصم صهذ صوفرس فة.(,صووتظرصم  " صج258-13/252رج ص)وتظر:صوفج معصأل ك مصوفقص(2)

 (.صص3/412وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(3)

خووورىصفوووردصوإلمووو مصوفقرطيووو ص  ووو صوفم موووويةصيووو ص(صصووتظووورصأم  وووةصج423-3/412فسووو يقص)وتظووور:صوفممووودرصوص(4)
 (.155-2/158(,ص)8/282درصوفس يقص)موضوتصوف هدصوم ص  ع قصيه:صوفمم

 (.11/232وفممدرصوفس يقص)ص(2)
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صرج  ,صم صجم  ةصوج معصأتهوصصوفموي ة؟صمذهبصي صوففق هصس دت ص قو صم :ص(1)وفطرطوش 
صوألد م,صم صش  ص   صي فقض بص وقعو صلتهمص مص,صم مدصوذكرص ع ف ,صوهللصذكرصم صي ك رو 
ص أك وتهصش ئ صو  ضرو ص   ه,صم ش  ص قعص   صو  ووجدص رقصصيعضهمصو قوم صوف ضورصه .
صوجه فةصيط فةصموي ةوفصمذهبص-صوهللص ر مكص-صوفجووب مأجور  ,صأي وت ص"؟صأمصج ئ صمعهم

صأ د هصم صيأو صووف ووجدصوفرقصصوأم ص,هرسوفصوستةصوهللصك  بصل"صوإلسالمصوم  وضالفة,
صد  صيهوص,و  ووجدو ص ووف هص رقمو صق مووصخوورصفهصجسدوص جال صصفهمصو خذصفم صوفس مري,صأم  ب
صوهللصك  بص  ص م  وفمسصيهصف ش  ووصوف ت دقةصو خذ صم صيأو صوفقض بصوأم ,صوفعج صو ي دصوفكف ر
ص ع ف  تم , صوفوق رصم صوفط رصرؤوسهمص   صكأتم صأم  يهصمعصصوفتي ص ج سصك  صوو  صي تي  ,

صووف ومصي هللص ؤم صأل دص   صو",صوغ ره صوفمس جدصي صوف ضورص  ص متعهمصأ صوتوويهصف س ط  
صوأ مدص يع ووفشص ت فةصوأي صم فكصمذهبصهذو,صي ط همص   ص ع تهمصو"صمعهم,ص  ضرصأ صواخر
ص(2) .وف وي قصوي هللصوفمس م  صأئمةصم صوغ رهمص-ر مهمصوهلل- تي صي 

َك َسِليْع  تدصقوفهص ع ف :صوص  ً  َطيَِّبً  إِنَّ يَّ َك ْذرِّ بك ِِل ِمنك َلْدنك َِ ْه َلاَل َر ِّ  ا َربَّ نَالَِك َدَعا َزَكِريَّ ِْ [

َعاِء[ }آل علران: :صق  ص  اص,وفم مويةصجه  صيعضص   صردصهذوصوي ق  صوفقرطي :ص, { 22الدُّ

 ذكرصيعضصوا   صص.ص مصشرتص(3)وألخرقصوف ي صهوصأتهص روصوم صأ مق,صوفوفدص ط بصوفذي
 ووأل  د اصوف  ص ي  صمشرو  ة:صط بصوفوفدصويض ه,صوه صك  رو.

تم صذكرصوفي  اص(4)وفإلم مصوفقرطي صردودصأخرىص   صوفموي ةصك  روصمت وروصي ص فس ر ص ,صوو 
صه ص وض صو" ج  صوفتقديصفيدتصوف مووصي ص فس ر .تم ذ صمت

 
 
 
 

                                                 

صيكووورصأيووووصوألتدفسووو ,صيوففهووورصصوفقرشووو صخ ووووصيووو صم مووودصيووو صوفوف ووودصيووو صم مووودص(هووووص223/ص421)صوفطرطوشووو ص(1)
صوفعوروقصو ورصي وجصهوو428صسوتةصوفمشورقصلفو صور و صيويالد ,ص فقهص,أد بصوفم فك ة,صش مصوف وهد,صوإلم م,ص, وفطرطوش
.ص(وفم وكصسرو )صك يهصم  ,ص ويصأ صلف صي ه صووس مرصوف در سصي وف ص,وإلسكتدر ةصوسك صوفيت  ,صي سط  وصصوممر

 (.2/134(,صوأل المص)15/453وتظر:صس رصأ المصوفتيال ص)

 (.صص13/132خر:ص)(.صوتموذ صج232-11/232درصوفس يقص)وتظر:صوفممص(2)

 (.صص232-11/232وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(3)

جموووعصوفشووو مصمشوووهورصيووو ص سووو صج صسووو م  صردودصوإلمووو مصوفقرطيووو ص  ووو صوفمووووي ة,صيووو صك ووو بصأسوووم  :صوفقووودصص(4)
 "وفقرطي صووف موو".صص
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مو صوفع مو  صوفكيو رصوفوذ  صيوذفووص  و  همصيو صخدموةصوفقورج صو  وموه,ص(1)وإلمو مصوفيقو    ع يرصص

صوي صجه دصوفطووئوصوفمي د ةصوفمخ  فة.
موو صوف ف سوو رصوفق مووةصوفت يعووة,صص(ووفسووورصوا وو  ص ت سووبصيوو صوفوودررصتظووم) وفمسووم :ي فسوو ر صص

 توو صي ووهصوفيقوو   صيووذكرصوفمت سووي  صيوو  صوفسووورصووا وو  ,صوك  يووهص    وومصيوو صهووذوصوألموور,صيوو ذوصذكوور ص
صت سي  صذكرصهذوصوفك  ب.وفم

صتظمصم صأرد هصم ص م مصوهذو :ي صخ  مةص فس ر ص  ص فس ر صوأهم  هصي قو صوفيق   ص   داص
ص سوومعصفوومصوفووذيصوف فسوو رصوففرقوو  ,صمت سووي  صميووديصوفقوورج ص رجموو  صووفسووور,صوايص ت سووبصموو صوفودرر

 ومص وذكرصص(2)ص....وي وهصكمو بصأ ودوده صك وروص  و صوف ف سو رصمو ص   هو صيو ضصو"صيم  وه,صوأل مو ر
غ رصذفوكصصوأتهصفق صم صمع مر هصوفمد صووف ت  ,صلف صص,أتهصمكاصي ص فس ر صأريعص شروصستةص

صصصمم صذكر .
صك ووو بصِيووو صوفتظووورصأمعووو صمووو وصيووو صمد وووهصفهوووذوصوف فسووو ر:صص قوووو صوفعالموووةصوفشووووك ت وصص
صوفمفورط  صوَفع ومصأو  وةصمو صأ تهص  مصووفسورصوايصي   صوَفموت  سي ةصِي صجع هصوفَِّذيصوف ََّفِس رصِي صوفيق   

َعقوو ص  م صي   صوفج مع  صوفذك  صِي  َتقوو صوَفم  صوفع  و صوفك و بصيو ص  شوص  ص  ص شك صم ص رو صوك  ,و وَفم 
ص ف ودصمو صيأجودصوفك و بصهوذوصلفو صوأرجوعص شف صم صأجدصيالصومخ مرو ه صوف ف س رصمطو" صلف صيأرجع
صص(3).وف  فبصي 

وفوذيصسو كهصي وهصص والوصوفمووي ةفصو" ج  صوفتقوديدروسةصهذوصوف فس ر:صهوصهت صي صوم ص عت ت صص
ص.مؤففه

ص
 :الصوفية غالة الرد على جهود العالمة البقاعي في

 

فجي روصي صوفموي ةصي إلم مصوفيق   صجهود صوغالوصوأم صوفردص   صوففرقصوفمت ريةصوخ مةص 
صهوص ص  د ت  صوفمق م, صي صذفكصي قو :هذو صي ه صي ت صممتف  ,ص دوصذفكصي صومتف    صتفسه

صوي صف كف رصق رضوف"ص:ومته ص",وفمر  بصف س ئ صوفجووبصمووب"صص:مته صوفمخيآ ,صوظهر صمخ   هم

                                                 

صم ووودا,صقووو رئ,:صوفووود  صيرهووو  صوف سووو صأيووووصوفيقووو   ,ص سووو صيووو ص مووورصيووو صليوووروه مص(هووووص222/ص235)وفيقووو   ص(1)
.صيدمشوقصو وي صووفق هرو,صوفمقدسص  يصلف صور  صدمشقصوسك صسور ة,صي صوفيق تصم صأم ه.صأد بص,مؤرخصمفس ر,

 (.2/22)صم  س صس فمصم مدصم مدصم مد,صوف  ر مص يرصوفقرج ص ف ظصمعجم(,ص1/28وتظر:صوأل المص)
 (.2/823)صووفسورصوا   ص ت سبصي صوفدررصتظموتظر:صص(2)

 (.1/23)صوفشوك ت ص   صي صم مدص,وفس يعصوفقر صيعدصم صيم  س صوفط فعصوفيدروتظر:صص(3)
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صوي ص كف رص   صوف ي صتي ه :ص"ومته ص",وفف رضصوي ص كف رصي صوفمع رضص دم ر"ص:ومته ص",وفف رض
ص(2)ص....مد دو صص مرو صصي ه صأتفق ص,و"   دصييد ةصوفعت دصأه صم صوفعي دص  ذ رص:ومته ,ص(1)" ري 

ص
 التجاه النقدي لغالة الصوفية في تفسير نظم الدرر:

ص   صم  صم صك  رو  صوف الو صمع قدو  صلف  صفيعضصوا    ص فس ر  صي  صوفيق     عرضصوإلم م
ص,صكم صو سفهصق ئ ه صو  م ص   ه.صوفموي ةصو فتده صو رده 

َوَلدك َأَضهُّْا َكًَِْيا َوََل َتِزِد ]:   صفس  صتو ص تدصقوفهص ع ف يم ال ,صي ص فس ر صسوروصتو ,صص

َّْاملنَِِي إَِلَّ َضََلًَل  صي صيق  ص,وفد  صم صوفمروقصي ص ري صوي صي ف صوقدصق  صوفيق   :ص,{ 90[ }نوح:ال
صوق  ص قهم,صي ص س صوفد   صهذوصل ص:هيموم صوفض  صوو  صوفهدى,صم صأهدىصوفضال صل :
صووفمه ديص وفه,صدوئرو صصوفمقمودصوفقطبصم صقر ي ص  و ص"صوفض  صأل صوفمه دي,صم ص  " صصأ س 
ص,متهصأسفهصخ ق ص خ قصفمص ع ف صوهللصأ صيأي  صقمود,وفمص  ص يعد يهوصمس ط  ة,صطر قةصم  ب

صوألمت مص ي دصم ص  ق ص رض  ص"صوفذيصوفضال صم صت و ص ت وصم صو   ص   هصو يعهصم ص"ل
 (3) .ووف عتةصوفخ يصأشدصيع  همصمتهم,صأسفهص"صوفذ  

ِخْهْا َناًرا فَ  تدصقوفهص ع ف :ص مص  ِرْلْا َفْأدك َّا َخطِيَئاَِتِ ك ْأنك  َه ك ََيِْدوا َ ْ ك ِمنك ْدوِن اهللِ َأنكَصاًرا[]ِِم

صوفد"" صهذ صمعصت مرهم,صغ رصك  ص ع ف صوهللصل :ص قو صم ص   صوهللصي عتة ,صق  :{ 92}نوح:
صووفسالم,صوفمالوص   هصتو صتي هص   ص كو صلتم صتمرهمصوأ ص دوهم,صأتهصي صتصصه صوف  

صم  بص ري صوي صهوصذفكصوق ئ صيوجه,صته صم  دص"صظ هرصكفرصمتهصش  صأوصذفكصوو  ق د
صوف  ص  ئ  هصي صوفف رضصوي صوتظمهصوفمطهرو,صوفشر عةصهدمصل"صي مت فهص ردصفمصوفذيصوففموص

صم صيعدصهفعتصي ص وقوصأوص,كفر صي صشكصأوص, يعهصم صو   ص,   هصوهللصي عتةصوفس وك,صيتظمصسم ه 
 (4) .وفعي دصم صك  روصوأردىصوفيالد,صيهصسعرصوفذيصوفضال صم صبمت

ََل ]وي ص فس ر صفسوروصوفت     ,ص تدصقوفهص ع ف ص   صفس  صير و :صص ْكْ  األَعك [ َفَقاَل َأَنا َربُّ

صوو  ق دهمصص,{90}النَّازعا : صأقووفهم, صي  صففر و  صوفموي ة صغالو صفمش يهة صوفيق     عرض
                                                 

"صكالهموو صف يقوو   ,ص  وو ص توووو :صو"  وو دصييد ووةصوفعتوو دصأهوو صموو صوفعيوو دص  ووذ رصوفك وو بصمطيوووتصهوووصوك وو بص"وصص(1)
 ",صي  ق قصوفش م:ص يدصوفر م صوفوك  .صوف مووصممرت"
 (.2/821)صووفسورصوا   ص ت سبصي صوفدررصتظموتظر:صص(2)

وفك وو بصوإلسووالم صي فقوو هرو.صوقوودصقوو مصدورصص(.صطيعووة23/422)صووفسووورصوا وو  ص ت سووبصيوو صوفوودررصتظووموتظوور:صص(3)
خورىصوف و صو  مود ه صتقصصي صيعضصوففقرو صيو صوفطيعوةصواوفي  اصي فرجوتصفهذ صوفطيعةصي ص دوصمووضعصإل م مصوف

 ي ص و  قصوفي ا.ص

 (.صطيعةصدورصوفك  بصوإلسالم صي فق هرو.428-23/422)صووفسورصوا   ص ت سبصي صوفدررصتظموتظر:صص(4)
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صو"صأ الكم,صوأت صضيعصيوقصيعضكمصأري بصك كمص عت ص صير و ,تدوصهذوصيك  ,صي قو :ص(1)ي  م ته
صأري ب,صك همصيهمصوفموجودو ,صي صمقسمةصوه صوفطي عة,ص تد صوإلفهصأل صوذفكص,أمال صصيوق صرب
ص مذهبصم صوفع صوفعتهصوهللصيقي هص,متهمصأ   صك  صوهوصوفمرود,صي صأقعدصك  صأ   صك  صوم 

صورسوفصوفم كصأتكرووص  اص,وأ ي  هم صوفف رضصووي ص ري صك ي صيمذهيه صوفممطف صوفقه ر, ه
صوهللص مر صفمصوفذيصهذوصير و صيعدصوف ال ص مص,صو يعووصي صو دوصوفوجودصيعضصوففالسفة,مخ  روف
َفَأَخَذْه اهللْ َنَكاَل ]صوا ةصكهذ صيشق ئه,صمر صم صأ دص  قيشص مر صوفمصيذمه,صمر صم صأ دصيذم

وقوفهصصوفدت  ,صي صوقعصكم صواخروصي صتك فهصيوقوتصممر ةصي ته ص,{92}النَّازعا :[ اآلَِخَرِ  َواألْوََل 
َّْاملنَِِي[ ع ف :ص ْْرك َكيكَف َكاَن َعالِبَْ  ال ِْ ك ِِف الَي ِّ َفانك َنا َناْه َوْجنَْْدْه َفنَبَذك لف صغ رص, {08}القص:: ]َفَأَخذك

ص(2) ....ذفكصم صوا   صوفي ت  صووفد"ئ صوفووض   صوف  ص"ص  م صوه صك  رو
صوفت رصي ص كوتو صوأ ي  همصوفف رض,صووي ص ري صووي صوف ال صأ صأشكص"صوأت  مصق  :ص 
صألتفسهمصوود ووص,ود   صي م صومدقو صت  صأتهصود ووصي تهمص م ر هم,ص شريو صهجفصو   ص   هم
غروق صف قرج ص كذ ي صود   صم صم  صوغ رهم ص  خ وص"صوف  صوفخي  ةصوفط ئفةصهذ صوأم رو,صوفعدوو صي صوو 

صأل دهمص قو صأ  صي ص تدهمصم  صوهو-صوفطووئوصجم عصفعتهص   صأجمعصوفذيصير و صوفع :
ص(3) . وقوصييعدصفعتهصوو  ص  عته,صيالص-ووفخياصوفشرورو

تم صذكرص(4)وفإلم مصوفيق   صردودصو عقي  صأخرىص   صغالوصوفموي ةصمت وروصي ص فس ر   ,صوو 
ص ر.صصوفي  اصتم ذ صمته ,ص وض صو" ج  صوفتقديصف الوصوفموي ةصي صهذوصوف فس

ص
ص
ص
ص
ص
ص

                                                 

صلف ووهص ريوو صويو ص سوويقصفوومص,وإلسوالمصد وو صموو صي ضوطرورصيسوو د صمع ووومصكفورصوفقووو صوهووذو"صويوو ص  م وة:صقو  صوإلموو مص(1)
صكفوورص  وو صمطيقووو صوفم وو صأهوو صجم ووعصيوو ص,وفتموو رىصموو صو"صوف هووودصموو صو"صيوو ص,وفقي ووةصأهوو صموو صأ وودصأ  وومصي موو 

صويو صف فسو رصوفجو معوف فسو رص....ص".صوتظور:صدقو ئقصمووضوعصيو صواخوروصيو صو ذويوهصكفر ص   صد صقدصووفقرج ,صير و 
 (.222-2/224)ص  م ة

 (.صطيعةصدورصوفك  بصوإلسالم صي فق هرو.234-21/233)تظمصوفدررصوتظر:صص(2)

 (.صطيعةصدورصوفك  بصوإلسالم صي فق هرو.21/238)وتظر:صوفمرجعصوفس يقصص(3)

 (.ص158,ص122,ص182,ص2/322(,ص)2/422(,ص)2/183)وتظر:صتظمصوفدررصص(4)
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مر ,صورج  صوإلمال صي ه,صوفذ  صك  صفهومص  م  ص م صكي رصص(1)رض رش دص ع يرصوفش مصص
ص(2) دورو صي ر و صي صوفد ووصلف صوهلل,صوي صم  ريةصوفيدتصووفخروي  .

",صيواصي هو صجرو  صوإلموال  ةصوو"ج م   وة,صكمو صأتوهصيواصمج ةص"وفمت رصوم صذفك:صأتهصأتشأص
ص(3) ك  رو صمته صي ص فس ر ,صووفذيصم  صقي صأ ص كم ه.

جهووود صوفمي ركووةصيوو صم  ريووةصوفيوودتصووفطووئوووصوفدو  ووةصلف هوو ,صويووقصصرضوو صفقوودصكوو  صف شوو مص
موو ص دتوود صصمووتهجصوفسوو وصوفموو ف صوفووذيص قووومص  وو صوألمووو صوفقرجت ووةصووفتيو ووةصوفووضوو ة,صوف وو صدوئموو  ص

صوفش مص وفه صي صد و ه.
:صأ ودهم :ص"أس سو  ص  و صميت وةصويرو وهصوفود  صأموو صأ صموروصغ ورصرشو دصوفشو مصقوررصقد يص

صك و بصمو صيوتصصل"ص  يو ص"صعيو دو  فيص.شورتصيمو صل"ص عيودصأ":ص  ت همو ص ع ف ,صوهللصل"ص عيدص"صأ 
صأكموو صقوودص عوو ف صوهللصيوو  ص؛صشوو ئ  صيرأ ووهصي هوو ص   وودصأ صأل وودصفوو سأتووهصوصص,صرسوووفهصسووتةصأوص عوو ف صوهلل
ص(4)....ضالفةصيه صوفد  صي صيد ةصوك ص,صرسوفهصفس  ص   صد ته

صوك ف وووةصتشوووأ ه ,صوأمووو صأقسووو مه ,صيوو  وصصيعريهووو صصوفيووودتص ووو صك  وورو صصرشووو دصوفشووو مصك وووم كموو صص
صيو صي يو  صصفهو صأتشوأصهأتوصذفوكصومو ,صمق وم هو صيو ص قمرو صوفذ  صوفع م  ص   صو م ص   ه ,صوفقض  
صوفمووفووود)صوقسوووم(,صووفمتكوووروصووفووه وووةصوفموضوووو ةصوأل  د وووا)صقسووومص  ووو صوفيووو بصهوووذوص شووو م صمج  وووه,
ص(5).(ووفمووسم
وف و صهو صوطرقهو صصوفمووي ةي فمت قشوةصووفورد:صوفشو مصص  عورضصفهوقصوفمي د ةصوف  صوففرصم صوصص
ص.أمصوفيدت

                                                 

ص,وألمووووو صوفي ووووودوديص,(مص1532ص-ص1282=صصهوووووص1324ص/1222)صوفق مووووووت صرضووووو ص  وووو صيووووو صشووووو درصصم موووودص(1)
صممورصلف صر  ص,ووف فس رصووف  ر مصووألدبصي ف د اصوفع م  صم ص.وإلسالم صوإلمال صرج  صأ د:صوفتسبصوف س ت 

صمج ووةصرأموودص ووم.صي وورو صيوو صذفووكصقيوو صيووهصو موو صقوودصوكوو  .صفووهصو   مووذص يوود صم موودصوفشوو مصيووال مصهووو1312صسووتة
 (.8/128وتظر:صوأل الم.)ص.وو"ج م   صوفد ت صوإلمال صي صجروئهصفيا(صوفمت ر)

موال صطوودصرضو صرشو دصم مودصوتظرصي صهذوصوفموضووت:ص(2) خ فودصيو صيوو يصيو ص يودصوف م ودصج ص,صودو  وةصد وووصوو 
 . م و

ي فسو رصيق وةصسووروصص ومص ووي صيقو مصوألسو  ذصم مودصيهجو صوفي طو ر مو صسووروص وسوو,ص22ومو صي وهصلفو صوا وةصصص(3)
 وسو,صوضم ص فس رصوفسوروصيعضهصلف صيعضصوأمدر صي صك  بصمس ق صيعتووو :ص" فسو رصسووروص وسوو"صوطيوعصسوتةص

 هو.1322

 (.23/422)صوغ ر صرض ص   صي صرش دصم مدوتظر:صمج ةصوفمت ر,صصص(4)

صم وووووف ص مووووودمصم موووودص وووو مرمووووتهجصم موووودصرشوووو دصرضوووو صيوووو صوفعق وووودو,صص(,3/424وتظوووور:صوفمموووودرصوفسوووو يقص)ص(2)
 (صوم صيعده .223)ص
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صرضا الصوفية:تجربة الشيخ رشيد 
ص

قدصك  صموي   صيو صيدو وةصيص  مةصيه ,وفص ه ص  صمعريوردودصوفش مصرش دص   صوفموي ةصك تص
كي ورو صي هو ,ص ومص ركهو ,صو  وو ص تهو ,صيعودصوطال وهصص    ه,صوس كصوفطر قةصوفتقشيتد ة,صوقطوعصشووط  ص

ص(1)    صك بصوفس و,ص"صس  م صك بصوي ص  م ة,صومدرس ه.
يعوضص ج ريوهصصوقدص  داصوفش مص  صهذ صوفف روصم ص    هصي صك يهصومق " وه,صودو صي همو ص

 ووو صووقووعصوفم موووويةصوأيعوو فهمصو قووو ئقصصوخيرو ووهصمموو صمووورصيووهصيووو صهووذ صوفمر  وووة,صكموو صكشوووص
صأ ووفهم.صصصصص

معهصوقطع صمرو بصوف ط ئوصك ه ,صورأ و صيو صأ تو  صصيس ك صهذ صوفطر قةص قو صر مهصوهلل:ص
 ص  وو صأ صجم ووعصوفذوق ووةصغ ورصوفطي ع ووةص"ص ودصذفوكصك  وور وصمو صوألمووورصوفرو  وة,صوفكوو صهووذ صوف مورو 

ص(2) يد ةصكم ص قق صذفكصيعدو.ص ي  صم صك  صمته صوس ئ ه صمشرو ةصأو
كو  صوفووردصوف ووم صفو صيو صص   داصوفش مص  صورد صوفذيصوف  مهصي صهذ صوفطر قة,صي قو :وصصص

ص,معص  م ضصوفع تو  ص,وف س  صخمسةصج"وصمروصهذ صوفطر قةصذكرصوسمصوفجالفةص)صوهللص(صي فق بصدو 
ص.صريطصق ي صيق بصوفش مص,صومال ظةيقدرصوفط قةصو يسصوفتفس

موو صوردصيوو صوفووذكرصصيوو صهوووصمخوو فوصفجم ووعص؛وهووذوصوفتوووتصموو صوفووذكرصغ وورصمشووروتص وومصقوو  :ص
وهو صمقورروصيو صغ ورصهوذ صوفطر قوة,صص, تودص  مو  صوفشورتصوفمأ ور,صوهوذ صوفرويطوةصم و صلتكو رصخو ص

صوفعيدصي صكو ص يو دوصلفو صوهللصو ود ص,صي  صمق ض صوف و  دصأ ص  وجهوقدص كو صيمفةصمخ ةصي فعق دو
 قموودصيووهصص,صوو  صفوومفوو صوفشوو مصقوودص كووو صموو صوفشووركصوفخفوو ,صي ف وجووهصي هوو صل ت ف وو صمسوو م  صفووهصوفوود  

ص(3) . ي د ه
صص

 تفسير المنار:  من خاللعلى الصوفية ردود الشيخ محمد رشيد رضا 
 على الطرق الصوفية:رشيد رضا  محمد الشيخ ردود .8

 وودوصصأطتووبصيوو صقوودوصمووعصوفطوورقصوفموووي ةصووفووردص   هوو ,صص  صك  وورووقفووصرشوو دصرضوو صف شوو مص
صمووضعصم ص فس ر صي صي   صيد ه صوجه ه ,صووفردص   ه .

ص ع ف :يم ال صص صقوفه ص تد ِْ ك ََيكَزْنْنَ , ف  َعَهيكِم ك َوََل  ْك لَِياَء اهللِ ََل َخ الَِّذيَن َآَمنْْا * ]َأََل إِنَّ َأوك

:صي قو   صمف  صأوف   صوهللصوفمذكوروصي صوا ة,ص,ص  دا{22-29:َوَكاْنْا َيحَّْقَْن[  }يْن 

                                                 

 (.ص228)صصوتظر:صمتهجصوفش مصم مدصرش دصرض صي صوفعق دوص(1)

 (.33/323)صمج ةصوفمت ر:صوتظرص(2)

 (.ص33/323)صمج ةصوفمت روتظر:صص(3)
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صوس ئت وصفي   ص   صص]الَِّذيَن َآَمنْْا َوَكاْنْا َيحَّْقَْن[ص: ع ف م صومفهمصو ريهمصيهصيقوفهصصوأم  يهذو
الئك هص.صأيصهمصوفذ  صجمعووصي  صوإل م  صوفم   صي هللصوموف   صوفتفس ةصوفع م ةصووفعم  ةهؤ" صوأل

وم ص ق ض هصم ص م .صو يرص  صل م تهمصصوج ,ص,صوم كةصوف قوىصفهص   يهصورس هصووف ومصواخروك
ص  ف فهصشكصوفمص  م صي ف در جص,ي ف ق  صفي   صأتهصك  صك مال صصي ففع صوفم ض  ص قووهم,صو  صفم

ص(1) .وىص  جددصدوئم صي سبصم ع ق  ه ..ي ففع صوفذيص د ص   صوف   صوو"س قي  صأل صوف ق
يوووو بصوفو" ووووةصصأيص- وووو صوت وووورووصوفموووووي ةصيوووو صهووووذوصوفيوووو بوت قوووو صيعوووودصذفووووكصف  وووود اصص وووومص
وألوف وو  ص وو فمصخرويوو صخ وو ف ,صصموو يكووالمصطو وو ,صيوو  صي ووه:صأ صوفموووي ةصصجع وو صيوو ك مصص-ووألوف وو  

,صوجع ووووصفهوومصموو صوفخموو ئصصمو ص فوووقصكوو صموو صوردصفألتي وو  صوإلفوه وةخ عوووص  وو همصيعووضصأوموو وص
,صوت قشه صوطرقهمصوي ةصوووقعهمم صك بصوفمو"ت رووصذفكصفص دوصشووهدصوفش مصذكرص,صوصووفمرس   
ص(2) .وردص   ه 
مو صيسو دصصكو  "ص:ص قوو وم صذفكصمت قشو هصف طر قوةصوف  ج ت وةصيو صغ وهو صيو صوألوف و  صص

أ صوجدصي صوفم ربصوألقم صي صوفقور صصوفمس م  ,وأم  فهصي صص(3)وفشعروت ص ههذوصوف مووصوفذيصي
مو رصفوهصطر قوةصمو صأشووهرصص,(4)وفشو مصأيووصوفعيو سصأ مودصوف جوو ت صهجوروصشو مصوسووموف  فواص شورصف ه

وموو رصفهوو صمئوو  صص,ي وووتس,صيمموورص, فج وئريووص,دو وفطوورقصوم وود صموو صوفم ووربصوألقموو صلفوو صوفسوووص
وألفووووصموو صوأل يوو تصفموو صي هوو صموو صوف  وووصيوو صوفوود  وىصووفخرويوو  صوو"ي وودوتصو فضوو  صشوو خه صتفسووهص

فهصوألموفهصويرو وهصصف   صوكذوصوألتي   صيأمورصمته :صضم  صوفتي صوألوصصم    صجم عصم صسيقهص
ي  وورصصوأ ي  ووهصوفكوو صموو ص كرمووهصو  سوو صلف ووهصوفوووصي فطعوو مصأ  وو صمتوو   صوفجتووةصمووعصرسووو صوهللص

لفووومص,صكووو  صوف ووورضصمووو صص... سووو بصو"ص قووو ب؛صأل صجم وووعصمع مووو همصو يعووو  همص  فووورصفهووومصألج وووه
,صوقوودصأفووووصأ ووودصفجم ووعصمووووي ةصوفعووو فمص تووودهمصخاليووو  صصجوو  طر ق ووهصأكووو صأموووو صوفتووو سصوطعووو مهمصووف

                                                 

 (.11/342)صوف ك مصوفقرج ص فس روتظر:صص(1)

 (.345-11/344وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(2)

 فرس فة.م صهذ صوص32وتظر:ص رجم هصصص(3)

صوفشوووور وصأ مووودصيووو صوفمخ ووو رصيووو صم موووودصيووو صأ مووودص(مص1212ص-ص1232=صصهووووص1233ص-ص1123)صجووو ت  وف ص(4)
صفويعضوصصمتهو ,صوأخور "ص ووو "صلف صر  ص,م فك  صيق ه صك  .صي فم رب(صوف ج ت ةصوفط ئفة)صش م:صوفعي سصأيوصوف ج ت ,
(.صكموو صود وو صهووذوصوفرجوو صأتووهصخوو  مص1/242وتظوور:صوأل ووالمص)ص.(وفمعوو ت صجووووهر)صمتهوو صسوو ر هصيوو صك ووبصأموو  يه

وألوف   صوهوصيذفكص كذبصجم عصأقط بصوفموي ةصوفذ  صود ووصقي هصهذوصوألمر,صكم صود  صرؤ وةصوفتيو ص قظوة.صوتظور:ص
صوفمووي صوففكور(,ص252-225ي صهذوصوفرج صوط ئف هصوف  ج ت وة:صدروسو  صيو صوف مووو,صل سو  صلفهو صظه ورص)ص

مشو ه ص(,ص588-258 /3)وإلسوالمصلفو ص ت سبصمع مروصيرق (,382ص-323,ص283)صصووفستةصوفك  بصضو صي 
 .  ,صو قعصي صصمج دصضخمم مدصوفخضرصوفشتق طوفعالمة:صصوفخ روصوفج ت صي صردص فق  صوف  ج ت صوفج ت ,
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أ ي  ووهصك  يوو صكي ووروصيوو صمت قيووهصوكروم  ووهصوأورود ص  ق هوو صموو صفسوو تهصوق مووه,صهوودمصيهوو صهووديصك وو بصوهللص
صص(1) وسم  ص)جووهرصوفمع ت (صوه كصيعضصوفشووهدصمته.ص,صوستةصرسوفه

موو صود وو  صوف  جوو ت صيعووضصصيووذكرصهووذ صوفشووووهد,صو قووبص   هوو ,صموو صيعضوو  صصذكوورصص وومص
يخدموةصفوه,صأوصمو صأخوذصص س أوصأصه,دخو صوفجتةصفك صم صفهص القةصيصضم  ص:فتفسهصم صوفكروم  

ص(2) فهصيالص س بصو"ص ق ب.صد  أوص تهصذكرو ,ص
صص,ص وومص قووبص  وو )جووووهرصوفمعوو ت (صذكوورصوفشوو مصكالمهوومصيوو صذفووكصموو صوفك وو بصوفمووذكور وومصصص

فمص ضم صم  صهذوصي ص    هصأل دصم صأهو صي  وهصو"صخوووصصصصووفتي ق ئال :صصصذفكصوف  وصووف يج 
يشورهمصي فجتوةصك فعشووروصفومص ضووم صصفووذ    و صوفعووددصوفق  و صوصأمو  يهصمو صوفمهوو جر  صووألتمو رص

,صو"ص وجودصيو صمو ص وددوصمو صأمووفهصويرو وهصوأ ي  وهأتوهصضومتهصفمو ص"ص  صوف جو ت صفهمصمو ص  وم
صيوو ف تم,صوف وورمصأ صوشوور ع هصد تووهصق  وودوصيوو ص؛يم وو صهووذو صأ صوهللص عوو ف صأذ صفووهصشوور ع هصموو ص وود ص  وو

مو صصيم ص ض  وص ست  همص ض  وصس ئ  همصكم صمور صيوهصوفك و بصوفع  و صيو صخطو بصتسو ئهص
وَربنِيَ ]صأتهصفم صت  ص   وه:صوم ص تهص,ص(3)سوروصوأل  وب ِذرك َعِشَْيَتَك األَلك  {980}الشرعراء: [َوَأنك

ص(4)قو  صهوذوصفعموهصو م وهصص,("صأغت ص تكمصم صوهللصشو ئ  م ووص)ومم صق فهصفهم:صص  جمعهمصوك
,صيكووالمصوف جوو ت صموور  صيوو صأ صجم ووعصأ ي  ووهصوأق ريووهص(5)سوو دوصوفتسوو  صي طمووةوفيت ووهصوفسوو دوص

"صفمووو صيقووو صيووووقصأ يووو تصجم وووعصوألتي ووو  صوم يووو هموم ي وووهصووفم سوووت  صلف وووهص كوتوووو صيووو ص   ووو  ص ,صوو 
(6) .وفمج  ي  صقي هص  جرأص   هصأ دصم وهوصوي رو صفمصف جت  صوفسيعصأ دص سكته ص

 

ص فضووو  خووورصفالت ووورووصوفموجوووودصيووو صهوووذوصوفك ووو ب,صوهوووو:ص ووومصذكووورصوفشووو مصرضووو صشووو هدو صجص
أورودصوف  جوو ت صوف وو صوخ ر هوو صيموو ال صموو صأورود صوفمي د ووةص  وو صجم ووعصوفعيوو دو صوفمووأ ورو,صصوف  جوو ت 
صسيق,صفم صووفخ  مصأغ ق,صفم صوفف   صم مدصس دت ص   صم صوف هم"صوتمه :ص"وفف   صمالو"ص:فمر د ه
صومقودور صقودر ص وقصجفوهصو  و ص   وهصوهللصمو  صوفمسو ق م,صمروطكصلف صووفه ديصي ف ق,صوف قصت مر

                                                 

 (.11/345وتظر:ص فس رصوفمت رص)ص(1)

 (.11/323وتظر:صوفممدرصوفس يقص)ص(2)

ِ َوَكواَن َذلِوَك َعوََل اهللِ ]َيا نَِساَء الكم صي صقوفهص ع ف :صص(3) َفنيك ا الَعوَذاْ  ِضوعك ِت ِمنكْكنَّ بَِفاِحَشٍ  ْمَبيِّنٍَ  ْيَضاَعفك َ َ
نَّبِيِّ َمنك َيأك

وا َنا َ َ َحدك ِ َوَأعك َتنيك ا َمرَّ َِ َر ا َأجك َِتَ ْك ا ْن َللك َصاِْلً نْ ك ِمنكْكنَّ هللِ َوَرْسْلِِه َوَتعك ًلوا َكورِ  َيِسًْيا * َوَمنك َيقك {  25-22يًَم[  }األحوزا :ِرزك

 .-رض صوهللص ته -يهذوص   صصأ وو صوفتي ,صوه صم صأقربصوفت سصلف ه,ص
 أيت  ص يدصوفمط ب.صصصأي:ص مه:صوفعي سصو م ه:صمف ةصص(4)

(,صموو   ص4/8,ص)2223,ص وألقوو ربصيوو صووفوفوودصوفتسوو  ص وودخ صهوو ص,صيوو بصوفوموو   صموو   صوفيخوو ري,صك وو بص(2)
 (.1/133,ص)222,ص (وألقري  ص ش ر كصوأتذر)صص ع ف صقوفهصي ص,صي بوإل م  مس م,صك  بص

 (.11/322)صوف ك مصوفقرج ص فس روتظر:صص(8)
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صد و  صكو أجورصوص,صوفكوو صيو صوقوعص سوي  صكو أجرصصأ صأجره ص عد وف  ج ت ص  اصذكرصص,(1)"وفعظ م
ص,  :صد وو  ص وو صموو صأظهوورصوفجم وو .صومتهوو صأ ضوومووروصج"وصسوو ةصوفقوورج قوورو وصأجوورصوصص,كي وورصأوصموو  ر
ص,ك هوومصي وو صوفرسوو فةصجم ووةص وويووهصأ صوهللص عطوو صموو صق فووهص ووووبصسوويع  صتي وو  صصذكوورصوف  جوو ت صموو وفووذيص
صو يو دوصوفقودرصف  وةصوق و مصرمضو  صموومص وووب عود صصمتوهصوفوو ودوصوفمورووفوذيصصوفسو ف صد    وأ ض  :
وفك ووو بصوفموووذكورص ووو صشووو خهصصومؤفووو صذكرهوووصوف ووو صلفووو صغ ووورصذفوووكصمووو صوفمي ف ووو  صوفجتوت وووةص,سوووتة

,صوكوأ صوفتيو ص جوبص و صأم وهص(2) قظوةوف  ج ت .صووف  ص   مصوألخ رصكذي  صو ورو صأخوذه ص و صوفتيو ص
 هذوصوفخ رصط  ةصهذ صوفقرو ص   ص أ  صهذوصوفدج  صي صوفقر صوف  سعص شرصف ع مت صل  ه .ص

صأ ي  و صفوهصأ صوفوو"  :خرصي صوت رووصهذ صوفطر قةصوفموي ة,ص مصقو  مصذكرصوفش مصش هدو صجص
ص(3)....وضال" هصخروي  هصيذكرصوف فس رصهذوصم  ئوصسودت صفم صوفم ربصويالدصممرصي 
ص
 :وما لحقها من مفاسد موالدالشيخ رشيد رضا على الصوفية في ابتداعهم ال ردود .1

هوووووصأموووورصمي وووودتصمخوووو فوصوي وووودتصوفموووووي ةصمسووووأفةصو"  فوووو  صيمووفوووودصوألتي وووو  صووألوف وووو  ,صوص 
أشدصصم صك  بصو"صستة,صو"صم ص م صوفس وصوفم ف ,صووفم  ية,صألتهص"صدف  ص   هص"صف شر عة

صص.ص,صومعصذفكصفمص فع ووصذفكمت ص ي  صف تي ص
 تودصهوذوصوف ودصمو صوي ودوتصوفمووفود؛صيو صفقودصخ فطو صهوذ صوفمووفودصصوفمص قووصوألمورصي فمووي ةص

صم صوفيدتصووفمتكرو .صصك  ر ص
هوذ صوفظو هروصوفيد  وةصوف و صوت شور صيو ص مور ,صووج هودصيو صصوفقودصووجوهصوفشو مصرشو دصرضو ص

صمه جم ه صووفردص   ه ,صوم صذفك:صي ص فس ر ,صيقدص عرضصفهذ صوفمووفدصوي  صيد ه صومف سده .
َداًدا َْيِبََُّْنْ ك َكْمبِّ اهللِ َوالَّ  يم ال ص تدصقوفهص ع ف :ص  ِذينَ ]َوِمَن النَّاِس َمنك َيحَِّخْذ ِمنك ْدوِن اهللِ َأنك

   داص  صهذ صوفمسأفة,صي ذكرصأو" :ص عجيهصم صيعضصوففقه  صصص,{561[ }البقر :َآَمنْْا َأَشدُّ ْحبًّا هللِ
صوففقه  ص يعصأ صوفعج بصوم "صي صوس  س تهمصفهذ صوفمووفد,صويذفهمصوألموو صي ه ,صق  صوفش مصرض :

صوهللصلف صيه ص  قريو صأتهمصو م   صصوفعظ مةصوألموو صي ه ص يذفو صيم رووصوألغت   ,صوس  س ته صي 
صيهصفضتووصمتكوبصل  تةصأوصمتكرصل وفةصأوص  مصفتشرصوفم  صهذوصيعضصمتهمصط بصوفوص ع ف ,

                                                 

ذو صوفرك كووةصيوو ص-موو صوفجد وودصيوو صهووذوصوفوود   ؟صووتظوورصلفوو صهووذوصوفوودج  صك وووصسووم صفتفسووهصأ ص فضوو صأذكوو ر صص(1)
جوومعصوفك م,صويد صأ ص   كمصأم مصوفقض  صوفذيصأو  صص   صقرو وصوفقرج صوفمعج ,صوأد  ةصوفتي صص-وف فظصووفمعت 

ت صلف هصروجعو .  ف جت هصوفووض ص   صوفد  صم رص عدصم صأوف   صوهلل,صي ت صهللصوو 

 (324-11/322أوص فس رصوفمت ر)صوف ك مصوفقرج ص فس روتظر:صص(2)

 (.11/324وفمت ر)ص فس روتظر:صص(3)
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صوفذيصوفش مصكرومةصكأ ص ع ف ,صوهللصلف صف  قربصمت ي  صوفمتكرو صم صي ه ص كو صم ص رو صو"صويخ وو,
 (1)."وفمتكرو ص   صوف ع و صف ت سصو   صوفم ظورو ,ص ي  صيموفد ص   ف و 
يعضصهذ صوفمتكرو صوف  ص قعصي صهوذ صوفمووفود,صووف و ص    ضو ص تهو صص مص ي صوفش مصص

هوو صخ وو مصف عووووهر,ص,صي أسووووقصوففسوووقصي فمووفووديعووضصوففقهوو  صيوو ص ضووورهمصفهووذ صوفمووفوود,صصي قووو :ص
صهدوصوفروقمووووو  صوفم ه كووووو  ,صوفك سووووو   ,صوموووووروقصص ج موووووعصي هووووو صوفرجووووو  صفمشووووو و  تووووو  صف خموووووور

,صو وورىصكيوو رصمشوو  مصوأل هوورص  خطووو صهووذوصك ووهص كووو صيوو صوفمقوو يرص,صويعووضصهووذ صوفمووفوودوفع ر وو  
ي هوو صوفمووئوودصف ضووورصمووئوودصوألغت وو  صيوو صوفسوورودق  صووفقيوو بصوفعظ مووةصوف وو ص ضووريوته صو تموويو ص

ص(2) ...وفمريو ة,صو وقدو صوفشموتصوفك  رو,صو  ف "صي سمصم  بصوفموفد
مووةص ج يووةص وود  صمووعصشوو خهصم موودص يوود صيوو صلتكوو ر صصفهووذ ص وومصذكوورصوفشوو مصرضوو صهتوو صق

وذكرصوألس  ذصوإلم مص تدصشر صمف سدصوفمووفدصهت صأ صيعضصكي رصوفش وخصيو صوأل هورصوفمووفد,صيق  :ص
تو ص"صأ وبصأ صأك ورصسووودص:صلت يقو ص,,صيوأي صيق و صفوهصيو صذفوكو صمروصف عش  ص تدصأ دصوفم  ف و  د 

موود وصقيوو صأ ص موو صلفوو صموضووعص,صووموووصموو ص موورصيووهصوفمتكوورو ك هوو صص؛صيوو  صهووذ صوفمووفوودوفف سووق  
مووو  يكصيووو صو  ف فوووهصي فموفووود؟صقووو  :صص:صكووومص تفوووقوفطعووو م.ص ووومصقووو  صفشووو مصمووود قصفمووو  بصوفووود وو

,صي وصك م صم  يكصي صأ ص جع ص"صشكصأ صهذوصي صسي  صوفش ط  صأريعم ئةصجت ه.صق  صوألس  ذ:
,صوهوؤ" ص  و صط وبصوفع ومصي كوو صيذفوهصشور   صهذفكصفجم  ةصم صوفمج ور  صي صوأل هرص س ع تو صي

أموو صقوورأ ص ك  ووةصوفشووعروت صمووعص":صيقوو  صوفشوو مص  تئووذص....د و صفووهصوفمجوو ورو ص ذكروتووهصيخ وورصو وو
ر صيمو صكو  ص تفمصي صم م رصووفت سص  فرجو ص   هصي   رضص   وهصيو صسوصكي رو صصوف م رصلذصرأىصش خ  ص
شوعروت صأتوهصمو ص وتقصصم وكصريوكصم مو روص؟صيع ومصوفص  ص يدصوفوهو بصأ ر ودصأ ص:م صوفش مصل"صأ صق  

ص(3).دصسردصوف ك  ةصوذهيووصلف صوفموفد:ص مص ركت صوفمش  مصيعق  صوألس  ذص."أوف   صوهللص ع ف 
ي  تظرصوفت ظرو صلفو صأ و صومو صوفمسو مو صص مص عقبصوفش مصرض ص   صهذ صوفقمةصق ئال :

,صوم رص قمودصي  و روصرت!صو خذووصوفش وخصأتدودو صهمصو"صمرو  وصشييركةصوف مووصوو  ق دصأه هصي  رصي
صيعدصأ صك ت صف عيروصو ذكرصوفقدوو,,صوف ووئجصوشف  صوفمرض صوسعةصوفر قوفقيورصووألضر ةصقض  ص

,صووف ع و صوألمرصي فمعرووصووفته ص  صوفمتكرفم صوردصم صصوم ر صوف ك    صوفم فقةصت سخةصيعال ص
 همص,صيوووالص جوووبصلذوص ووومصيووو...رغيوووووص مووو صشووورتصوهللصص,صوت  جوووةصذفوووكصك وووهصأ صوفمسووو م    ووو صوفخ ووور
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 ص؛صألتهوومصوتسوو خووصموووصموو صو وودصوهللصوفمووؤمت  صموو صوفتموور,صو رموووصوفجهوو ,صووسوو  وذص  وو همصوفضووعو
ص(1) .مجموتصم صوموصوهللصيهصوفمؤمت  

وفومص كو صيو صوفقور صوألو صشو  صو خ مصوفش مصكالمهصهت صيي و  صيد  وةصهوذ صوفمووفودصي قوو :ص
ي صو"صي صوف  ت ,صو"ص شهدصفهذ صوفيدتصك  بصو"صستة,صص؛ دصووأل م  صوف  صت  ص   ه م صهذ صوف ق ف

تم صسر صلف ت صي ف ق  دصأوصوفعدوىصم صوألممصوألخرى ص(2) ...وو 
ص

 على الكشف الصوفي: الشيخ رشيد رضا ردود .3

شوو مصرشوو دصرضوو صيوو ص فسوو ر صوفمتوو رصفوويعضصوأليكوو رصوفموووي ة,صوت قشووه ,صوكوو  صعوورضصوف  
ي صذفكص رضصوألقوو صووأليع  ص   صوفك  بصووفسوتة,صيمو صوويقهمو صمتهو صقي وه,صومو صخ ففهمو صصمتهجه

متهووو صرد صوريضوووه.صومووو صهوووذ صوأليكووو رصوفمووووي ةصوف ووو صت قشوووه صوفشووو مصيووو ص فسووو ر :صيكوووروصوفكشووووص
صخر  .ي ة,صوممدرصف مع روصووفع ومص تدصجوفموي ,صوأتهص جةص تدصيعضصوفموص

,صق  صي وه:ص(يطال صوألخذصي فكشوصي صوفد  )ص  صفذفكصوهوصتووت قدص قدصوفش مصي ص فس ر صيص
وهووص قوعص,صتمو صهووصلدروكو  صت قموةص خطوئصو مو ب,صوو صي و سصيودف  ص ق و صو"صشور  وأم صوفكشووص

,صكموو صوفمسوو م  صفموووي ةصوفهتوودوسصوغ وورهمص,صو ع ووروصيووهصموووي ةف مووؤم صووفكوو ير,صووفيوورصووففوو جر
ف ق قوو صق ووةصموو ص م وو صيوو  صوفكشوووصوفشوو ط ت صووفكشوووصو,صوص ريووو صي  يوو سصوفشوو  ط  ص  وو همصي ووه ع

 (3) .قطع   صصل"صم صوويقصتم  صصم ص ق ق   ص,صو"ص م صأ ص سمتهم
ومووو صد"ئووو صوفخطوووأصووف  يووو سص:صيووو  صمووو ص قوووعصي وووهصمووو صوفخطوووأصووف  يووو سصود"ئ وووهصيقووو  ص وووم 

هصي وهصمو ص,صومو ص ذكروتوفتووروت ص عو رضصأه وهصو ت قضوهمصي وهووف خ ال صي صوفكشوصوفوذيص سوموتهصو
,صي ورىصيعضوهمص وذكرصيو صكشوفهصم  همصوففت ةصووفخروي وةصووفشور  ةمع وم  همصوفمخ  فةصي خ الوصمع وص

,صومتهمصم صوصم صوفخروي  صوف  ص"ص ق قةصفه وهص,ووف  ةصوفم  طةصيهص,جي صق وصوفم  طصي ألرض
كرو صيووو ص وووذص.صوأك ووورهموفطر قوووةصوف وت ت وووةصوفي ط وووةصأ ضووو ص وووذكرصيووو صكشوووفهصوأليوووالكصوكووكيهووو ص  ووو 

:صق فووص   صوفمف وت  صيكشفهمص  م  صوف د اصمصأو,صي  صو  رضص   هكشفهمصوأل  د اصوفموضو ة
 صألتووهصموو ص  وومصوف قوو  ص,صوكشووفت صأموويوو صكشووفت صوو  صفوومص موو صيوو صروو وو  كمل صوف وود اصقوودصموو ص

خووو فوصهوووذوصشوووأتهصوشوووأ صأه وووهصل صمووو صأ ص مووودقصي مووو ص"ص ص.صووف  مووو صأ صكشوووف  صو  مكووومصظتووو 
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ةصرسوفهصأ ص مدقصمتوهصمو ص,صيالص م صفم ص ؤم صيك  بصوهللصوستوفشرتصو ق ئد صوأ ك مهتموصص
ص(1).أمرص  فمصوف  بصم صفمص  ي صيهم ,صوم صأغت ت ص  صهذوصك هص,صوأ ص  ي صم  خ ففهم 
خوورصيوو  صخطوووروصو"  موو دص  وو صوفكشوووصيوو صوف شوور عصوأ وور ص  وو صوفطووئوووصويوو صموضووعصجص

قودصجورأصهوؤ" صوف والوصمو صوفمووي ةصلخوووتهمص يو صهوذ صوفمسوأفةصيقو  :وألخرىصوف  ص وأ ر صي فمووي ةص
ص؛   ص   صود  صيعضوهمصوفتيوووصتفسوه ي صو"ي دوتص   صد وىصوفو  صووف  ق ص  صوهللص ع ف صك ألتي

تكصف جدصم صكالمصغالمصأ مدصوفق د  توإلفوه ةي صود  صيعضهمص ص-مس  صوفهتدصوفودج  صص-ص(2) ,صوو 
وهللصفهوووم,صو جووودصكالمهووومصيووو صوف  ووووصيووو صأتفسوووهمصمم وجووو صي موووطال   صوفوووو  صمووو صص قووودصود وووأتوووهص

,صكمو صأيسودصأد  و  صوفو" وةصو"صرأي صصو"صروو وة صصو"صي سفة صص   صأه هصيد ة صصي مص فسدصوإلسالم صصوفموي ة,
 (3) ...ووفكشو
تتيوهص خرصمي ت  ص  يو سصوفشو ط  ص  و صيعوضصوفمووي ةصيو صهوذوصوفكشوو:وق  صي صموضعصجص

سووي ب؛صف  وو صيعووضصوفموووي ةص وو صمووروطصوفك وو بصووفسووتةصوفتيو ووة,صمووعصو  وورووصجم ووعصأكيوورصوألصلفوو 
أئمةصش وخهمصيأتهم صأم صطر ق هم,صووفي ورصوفوذيص سو خر صمتوهصجم وعصدررص قو ئقهم,صوهووصأ صمو ص
وشو   صيك ووروصذكوورصوهللصوف وو صهوو صأقوربصوفطوورقصلفوو صمعريووةصوهللصو يووهص  مو صفووهصيوو صأ توو  صذفووكصموو ص

ش هدو صووألذووقصوفرو  ةصم ص ف تهصيتفسهصويخووطر صوذوقه,صي  ووهمصأ صكو صكشوصأسرورصوفكو صووفم
 خطوووئصهصووف وووقصأتووو, تمووووصصوفشووور عةص وووهص ق قوووةصأ ي هووو صوفكشوووو,صوو  صخووو فومووو ص شوووعرصيوووهصو  خ 

ص(4) ....و م ب
قودص خطوئصأخورى,صووف كومصيغ رصمعموم,صيهوصل صأم بصمروصوفكشوصوفش مصأ صهذوصصيي  ص

ص بصووفستة.صهوصوفك ك هص   هصي صذفكص
تم صذكرصوفي  اصيعضصوفتم ذ صمته ,صووف  ص(5)   صوفموي ةأخرىصك  روصوف ش مصردودصص ,صوو 

ص وض صو" ج  صوفتقديصف  مووصي ص فس رصوفمت ر.
                                                 

 (.388-11/382)وتظر:ص فس رصوفمت رص(1)

صر و وومصسووم و صوفق د وو ت ,صم موودصيوو صمر ضوو صيوو صأ موودص(مص1532ص/ص1235=صصهووو1328/ص1222)صوفق د وو ت ص(2)
صلفووو صتسوووي ه.ص ري وووةصك  يووو  صفوووهصهتووودي.صت  ووو همصومؤسوووسصوفق د  ت وووةص  ووو م:صوف ووو ت صي فمسووو  صو  قوووبصأ مووود,صغوووالم

,ص(ف هتووودصو  الفهووو صأ ووو م)صو"تك    وووةصوف كوموووةصخووودم.صوفكوووالمصيع ووومصووشووو   صوفعريووو ,صوألدبصمووو صشووو ئ صقووورأص,(ق د ووو  )
صف شوور عةص وو يع(صتيوو )صوتووهص  وو صوفهتووودصموو صجمهووورصيووهصوجموو ,ص(وفمهوودي)صأتووهصأ  وو ص ووميسوو  دو صيوو صتشوورصد و ووه,ص

(,ص222-1/228.صوتظوور:صوأل ووالمص)و كف وور ص   ووهصف ووردوموو صجوو  صيعوودهمصصمع موور هصموو صك  وورصو موودىصوإلسووالم ة,
 دروس  صو     .صص-ةوف ش مصل س  صلفه صظه رصك  ب:صوفق د  ت 

 (.11/322وفمت رص)ص فس روتظر:صص(3)

 (.13/212)وفمت رصص فس روتظر:صص(4)

 (.228-222)صصوفعق دوصي صرض صرش دصم مدصوفش مصمتهجصوتظرصي صردودصوفش مص   صوفموي ة:ص(2)
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ة السلللتغاثرين عللللى بلللدع الصلللوفية فلللي القبلللور و ردود المفسللل: خلللامسالمطللللب ال
 بأصحابها والتبرك بها وغير ذلك

 

هووذ صظهوور صي هوو صوفيوودتصووف  وووصيوو صصموو صأك وورصوألمووورصوف وو موو ف   صوألوف وو  صووفص عوودصقيووور 
قدص  و صوفقيرصمو صمكو  ص ووورىصي وهصوفم و صلفو صمكو  صميو ركص قمودصوألمةصوي صغ ره صم صوألمم,صي

م صك صمك  صف د   ص تد صووف يركصيه,صي صفد   صم  يهصوو"س    ةصيه,صومو ص  يوعصذفوكصمو صوفتوذرص
صوألمورصوفيد  ةصأوصوفشرك ة.صفه,صووفطوووصيه,صوغ رصذفكصم 

صوهللصفعتووة) :يقوفووهصصمتووهصوفتيوو ص ووذرصصوفوقوووتصي موو وكوو  صأموو صهووذ صوفيوودتصووفشووركصهوووصص
صويتوو  صوفمسوو جدص   هوو ,ي شوورووصوفقيووورصص,(1)(مسوو جدصأتي وو ئهمصقيووورصو خووذووصووفتموو رىصوف هووودص  وو 

وقودصصفقيوورص و صأمو ك صوفعيو دو, يعو دصهوذ صويصصأمرصوفتي سص   ف و صلف ه صو ف  تو صيه ,صيجع صوفت 
صسوروصي هص قرأصوفذيصوفي  صم ص تفرصوفش ط  صل ص,مق يرصي و كمص جع ووص") :خرجص د اي صصق  ص
,صي ووذفكص ووضص  وو صقوورو وصفقيووورصف سوو صموضووع  صف قوورو وصشوور   صلفوو صأ صوصصأشوو رصيقوود,ص"(2) (وفيقوورو

ص(3)".ه وفي و صوته ص  صجع ه صك فمق يرصوف  ص"ص قرأصي  وفقرج صي 
صأ"صصط فوبصأيو صيو ص  و صفو ص:صقو  قو  ص(4)يوألسودصوفه و  صأيو ص  وي صم   صمس مصص
صل"صمشوووووري  صصقيوووووروصو"صطمسووووو هصل"ص م وووو " صص ووووودتص"صأ صصوهللصرسوووووو ص   وووووهصيع توووو صمووووو ص  ووووو صأيع ووووك
ص(5).سو  ه

تم صدي صيو ص جر وهصدي صي صمسجد ,فمص تهص,صي يقيرصوفتي ص  ع قصصوأم صم ص وف و صك تو صصوو 
 خور صمتوهصلفو صوفمسوجد,صصيج تبصمسجد ,صوكو  ص فمو صي تهمو صجودورصي وهصيو ب,صكو  صرسوو صوهللص

يوو صصص  تموو صديتووو صوهووذوصأموورصمقطوووتصيووهص توودصوفع موو  ,صو"صخووالوصيوو صذفووكصي ووتهم,صووفموو  يةص
صفوو"" كم صق ف ص  ئشة:ص(6) جر هصلتم صيع ووصذفكصك ص"ص  مك صأ دصيعدهمصم صو خ ذصقير صمسجدو.

                                                 

صوفمسو جدص(,صمو   صمسو م,صك و ب1/52,ص)432,ص وفي عوةصيو صوفموالوصم   صوفيخ ري,صك  بصوفموالو,صيو بص(1)
د,صمسو جصوفقيوورصو خو ذص  ص ووفتهصي ه صوفمورصوو خ ذصوفقيورص   صوفمس جدصيت  ص  صوفته ص,صي بوفمالوصومووضع

 (.1/328,ص)225 

,ص1283د,ص وفمسوجصيو صوجوو ه صي  هصي صوفت ي ةصمالوصوس  ي بصوفمس ير  ,صي بصمالوم   صمس م,صك  بصص(2)
(2/122.) 

 (.1/22)صوألفي ت صوفد  صت مرصم مد,صوفجت ئ صأ ك مص  خ صص(3)

صوقوو  ,صوف قوو  صيوو ص يوو  صويوو صذكوور ,صو موو رص   ووص وو صروى,صوفكوووي صسووديوألصصوفه وو  صأيوووص, موو  صيوو ص  وو  ص(4)
 (.3/25(,ص هذ بصوف هذ ب,صوي ص جرصوفعسقالت ص)2/352وتظر:ص  ر مصوإلسالمص).ص قةص  يع ص:وفعج  

 (.3/81,ص)2222,ص وفقيرصي سو ةصوألمرص,صي بوفجت ئ م   صمس م,صك  بصص(2)

 يعده .ص(صوم 51ي صوفعق دوصووف مووص)صصشيه  ص   صوفع م صوفردوتظر:صص(8)
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ي ووو"صوفخشوو ةصموو صو خوو ذصقيوورصوفتيوو صص(1)"مسووجدوص  خووذصأ صخشوو صأوصخشوو صأتووهصغ وور قيوور صأيوور صذفووك
لفو ص هودص يودصوفم وكصيوو صويقو صكوذفكص ,صوفكتوهصديو صي وه,(2)فودي صخو ر صي  وهمسوجدو صأليور صقيور صأيص

دخوو  صوفقيوورصي ووه.ص صتموو ل قوو  صوفعالمووةصويوو ص يوودصوفهوو دي:مووروو صوفووذيصقوو مصي وسوو عصوفمسووجدصوفتيووويصوو 
صوفوذ  صصوفمو  يةص  موةصموو صيعدص(3)وفم كص يدصي صوفوف دصخاليةصي صوفمسجدصي صوف جروص أدخ 
صي توهصوفم وك,ص يودصخاليةي صص وي صوهوصصوهللص يدصي صير جصمو   صصجخرهمصم صوك  صي فمد تة,صك توو
صيتوو  صيكوو  صو سووع  صسوو صسووتةصو وووي صو موو ت  صسوو صسووتةصف  وووصصووفوف وودصوسوويع  ,ص موو  صسووتةص وووي 

دخوو  صوفمسووجد صأ صيعوودصفمسوو مص جووو صيووالوفشوو مصوألفيوو ت :ص"وقوو  صص(4).ذفووكصيوو  صي موو صي ووهصوف جووروصوو 
صيهومصومو صوفمو   ةصفأل  د واصمخ فوصألتهصصوفم  يةصيعدصوقعصيم ص   جصأ صوف ق قةصهذ ص رو

رضووو صوهللص–صو  مووو  ص مووورصفموووت عصأ ضووو صمخووو فوصوهووووص,ي  توووهصسووويقصكمووو صمتهووو صووألئموووةصوفمووو  ية
صوفم وكص يودصيو صوفوف ودصيع وهصم صيخطأصتقطعصوفهذوص,ي هصوفقيرص دخالصوفمصفمسجدوصوسع ص   ص- تهم 
صوفجهو  صمو ص وسوعهصأ صي سو ط   هصكو  صي توهصوفمسوجدص وسو عصلفو صمضطرو صصك  صوفئ ص تهصوهللص ف 

صوفخطووأصموو صوفتوووتصهووذوصلفوو صوفخطوو بصيوو ص موورصأشوو رصوقوودصوفشوور فةصف  جووروص  عوورضصأ صدو صوألخوورى
 (5)...ف  جروص  عرضصوفمص,وألخرىصوفجه  صم صوفمسجدصي وس عصصهوصق مص   

وفمو صرأىصوفع مو  صومووتهمصوفمفسورو صمو صوت هوو صلف وهصوف وو  صمو صروو صهوذ صوفيوودتص  و صك  وورصص
موو صوفمسوو م  ,صقوو مووصيووجووبصوف ي  وو ص  وو همصيوو ص ي وو  صوف ووقصيوو صهووذ صوألمووور,صو موو   صوفعق ئوود,ص

صوهللص   صوفعي د.صصوكشوصوفشيه  ,صو م  ةصجت بصوف و  دصوفذيصهوص ق
وفذ  صهمصأهو صوفقورج صووفع مو  صوصص-وفمفسر  يعضصوي صهذوصوفمط بص عرضصوفي  اصفردودص 

يجو وهمصوهللص و صوإلسوالمصووفمسو م  صصوفعظ مصوفذيصوج   صأك رصيوالدصوفمسو م  .ص   صهذوصوفشرص-يه
صخ رو .

                                                 

ص(,صموو   صمسوو م,صك وو ب2/132,ص)1353 ,ص  وودي ص  وو صوت ظوورصموو صيوو ب,صوفجتوو ئ صموو   صوفيخوو ري,صك وو بص(1)
د,صمسووو جصوفقيوووورصو خووو ذص ووو صووفتهووو صي هووو صوفموووورصوو خووو ذصوفقيوووورص  ووو صوفمسووو جدصيتووو  ص ووو صوفتهووو ص,صيووو بوفمسووو جد

 (.2/82,ص)1212 

 (.3/233)صوفيخ ريصم   صشر صوفي ريصي  ص(2)

صيعودصوفو .صوفشو مصيو صوألمو وةصوفدوفوةصم ووكصم :ص,(هو58ص-ص42),صوفعي سصأيوصمروو ,صي صوفم كص يدصي صوفوف دص(3)
صووم ود ص.  و دصيو صطو رقصوموو" صتم رصي صموس صرج فهصم صوك  صوفيالد,صفف  صوفقوودصيوجهص(هوص28صستة)صأي هصوي و
صأو صوهوو,صووفعمورو صي فيتو  صوفو و صوكو  ص,م  وفصيأطرووصي ركس   ,صوفهتد,صيالدصلف صوفعري ةصوفدوفةص دودص متهصي 
 (.ص2/121وتظر:صوأل المص).صوإلسالمصي صوفمس شف   صأ داصم 

 (.121)صصوف تي  صوفه ديص يد,صوي صوفسيك ص   صوفردصي صوفموَتِك صوفم رمص(4)

ت صيو صهووذوص(صوموو صيعوده .صوفقودصيموو صوألفيو 82,صوألفيو ت ص)صمسو جدصوفقيووورصو خو ذصمو صوفسوو جدص  وذ روتظور:صص(2)
 .وفك  بصي صهذوصوفموضوت
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ش ه صي ص ف س رهم.صوهذوصوفمط بص أ  صأ ض  صفي   ص أ رصوفمفسر  صيقض   صوف موو,صومت قص
كموو ص  يوو  صيووهصدورصوفمفسوورصيوو صوفوود ووصلفوو صوهللصموو صخووال ص فسوو ر .صو قر وورصوف جووةص  وو صوفطووئوووص

صوفمت ريةصم صخال صوفقرج صوفكر م.ص
ص
 :هل(616) الفخر الرازي .8

ص  ص ع ف :ق   صقوفه ِْ ك َوََل َينكَفْعْم ك َوَيقْ   تد ْبْدوَن ِمنك ْدوِن اهللِ َما ََل َيُْضُّ ََلِء ]َوَيعك ْْ َِ ْْلَْن 

لَ  ْشَفَعاْؤَنا ِعنكَد اهللِ ْللك َأْتنَبِّئَْْن اهللَ َهْ  ِِف السَّ ِض ْسبكَماَنهْ بََِم ََل َيعك اِت َوََل ِِف األَرك َوَتَعاََل َعَمَّ  َْ

ْكَْن[ ِ صوألك يرصقيورصي عظ مصوفخ قصم صك  رصوش    صوف م  صهذوصي صوتظ ر " :{52}يْن :ْيَشك

 (1)."وهللص تدصفهمصشفع  ص كوتو صي تهمصقيورهمص ظمووصلذوصأتهمصو  ق دص   
 
 هل(:211شيخ اإلسالم ابن تيمية ) .1

صموو صأك وورصوفع موو  صوفووذ  صردووص  وو صوفيوودت,صووضوو ووصوفعق وودوصوفموو   ة.صقوو  صوهوووصص
صألم وووهصشوورتصصوفرسوووو صأ صوإلسووالمصد ووو صموو صي "ضووطرورص  وووم وومووف  صقيووورصوألتي ووو  صووفموو  ية:

صمو ف صرجو صو"صتيو صقيورص  و ص يتوووصأ صألم هص شرتصفمصوأتهص,ذفكصوغ رص فم وو يصوفمس جدص م رو
صمشووهدصوإلسووالمصيوو صص هوود ص  وو ص كوو صوفوومص,مشووهدوصو"صمسووجدوص"صغ وورهمصو"صوفي وو صأهوو صموو ص"

صقيورص  و ص"صميتو صمشوهدص هودهمص  و ص كو صفمصوفروشد  صخ ف ئهص هدص   صوكذفكص,قيرص   صمي  

 وووومص ك وووومصيكووووالمصطو وووو صيوووو ص (2) ...غ وووور ص  وووو صو"صوفخ  وووو صليووووروه مصرقيووووص  وووو ص"صغ وووور صو"صتيوووو 

ص(3).وفموضوت
 

 :(هـ547)( األندلسي)اإلمام أبو حيان  .3

:صقو  ص ومصوفقيوور,ص  و روص و صتهو ص وهللصرسوو صكو   :ي ص فس ر صفسووروصوف كو  ر,صقو  ص 
ص مووتعصكموو :ص ط ووةصويوو صقوو  .صووف فوو خرصوفمي هوو وصفمعتوو ص"صيهوو صفال عوو ظصلي  ووةصأموورص(4)(ي وروهوو )

                                                 

 (.12/45)صوف  بصمف    صص(1)

 (2/123)ص  م ةصوي صف فس رصوفج معصوف فس رصدق ئق:صروتظص(2)

 (.182-2/123:صصوفممدرصوفس يقص)روتظص(3)

....,ص ووالاصيعوودصوألضوو   صف ووومصأكوو ص وو صوفتهوو صموو صكوو  صموو صي وو  ص ,صيوو بوألضوو  موو   صمسوو م,صك وو بصص(4)
 (.8/22,ص)2222 
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صأهوو صقيوورصل"ص ورصفومص ط ووةصوويو صشوري  ,صو  و تهو صووفرخو م,صي ف جوو روصو سو  مه صمال م هو صيو صوفتو س
صفورأىصوألمووو ,صمو صي هو ص ضو عصومو صمودويتهم,صيو صممرصأه صيهص ي ه صم صرأىصفوصيك وصوألتدفس,

صشو  صفهومصفو سصأقووومصمووو وفصلفو صوفمت مو  صهوؤ" صيفو صي ف  و رو,صوف يو ه صوأمو ,صيي  ص خطرصفمصم 
صوقوودصوف جر وود,صقوودمص  وو صط يوهوو صأقوو ف مصي ووذكرو ص...صيكووذوصيووال صسوو ديصقيوورص ر .صوفقيووورص  وو روصل"

صموعصوهومصأسوف رو ,صفجو   صك ي صفوصي  اصوفمش  مصوأوفئكصوفقيورص  كصأم  بص  ص ك    ص فظوو
صوفظو ص  سو  صيو صتو سوفصو ووومصوفم ووكصفهومصسوخرصوقودصسوتته,صو"صوفوضوو صيوروضص عريو ص"صذفك
صهوذو,صيو  صهوذوص قوفوو صيعج ئوب,صي وأ  صف ع موةص و ك مصأل صمتهمصشذصم صوأم .صفهمصأمووفهمصويذ صيهم
صسوو كصوفط ئفووةصهووذ صروو صرأىصفموو صوفع وومصلفوو ص ت موو صموو صأ ص  وو صوفخضوور,ص  وومصوف وودت صوفع وومصموو 

صوت و ص,وف ودصو قي  صووفج  صف م  صط ي  صصوفع مصم صس ر يصذفكصوم  ص ك    همصم صك  رو صصوتق صمس كهم
ص(1) .فط   هص ويقت صأ صوج ص  صوهللصتسأ 

 

 (:هل8151) )اليمني( العالمة محمد بن علي الشوكاني .2

صشور :ص":صأسوم  فشورك   ,صوفوهصيو صذفوكصك و ب صي صوفوردص  و صهوذ صوفيودتصووصوفشوك ت وج هدصص
ص صهذوصوفموضوت.ك  روصيردودصك ت صفهصي ص فس ر صوأ ض  ص",صوفقيورصريعصي  ر مصوفمدور
نِِه[ }البقر :قوفهص ع ف :صص تدصيم ال :ص َفْع ِعنكَدْه إَِلَّ بِإِذك  ,صق  صوفشوك ت :{211]َمنك َذا الَِّذي َيشك

صمووتهمصأ ودو صص تفووعصأ ص  و ص قودرص يوو د صمو صأ ودوصأ ص وو  مصمو ص  وو صوإلتكو رصمو صو"سوو فه مصهوذوصيو 
صوفقيوور,ص د يَّوصمودورصيو صوفوديعصمو صوي هص   ه,صم  دص"صم صفهصووف وي مصووف قر عصغ ره ,صأوصيشف  ة
ص(2)...مدو ص ي  صو"صقدر ,ص ق درص"صم صم,أ ض دهصي صووفف صوجوههم,صي صووفمد

ًعووا إَِلَّ َمووا َشوواَء  :صوأ ضوو  ص توودصقوفووهص عوو ف صمخ طيوو  صتي ووهص ا َوََل َنفك ِروو ََضًّ هِووْك لِنَفك ]ْلوولك ََل َأمك

صأقدرصيك وص ته ,صضرصديعصو"صفه صتفعصج بص   صأقدرص":صأيصوفشوك ت :صق   ,{18اهللْ[}يْن :
صأ ظوومصهووذ صويوو .صتفعوو صأوصضووروصفتفسوو صأم ووكصأ ص  وو صأقوودرصيك وووص...ف  ووريصذفووكصأم ووكصأ ص  وو 
صوف و صوفتووو  صتو و ص تودصيوهصوو"س    ةص,صوهللصفرسو صوفمت دووصد دتهصم رصفم ص وجرصوأي  صوو ظ,

صووفمو ف   ,صوألتي و  ,صخ وقصوفوذيصوفعو فم  صربصمقو مصهوذوصي  صسي  ته,صوهللصل"صديعه ص   ص قدرص"
صموو صم ووكصأوصوألتي وو  ,صموو صتيوو صموو ص ط ووبصيك وووصو م وو هم,صوأ  وو هم,صور قهووم,صوفمخ وووق  ,صوجم ووع

صربموو صصوفط ووبصو  ووركص   ووه,صقوو درصغ وورص تووه,ص وو ج صهوووصموو صوفموو ف   صموو صموو ف صأوصوفمالئكووة,

                                                 

 (.238-2/232)وتظر:صوفي رصوفم  طصص(1)
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صوا ووةصهووذ صيوو صيموو صو سوويكصوفموو تع؟صوفمعطوو ,ص وق,وفوورصصوفخوو فق,صشوو  ,صكوو ص  وو صوفقوو درصوألريوو ب
صو"صضرو صصفتفس صأم كص"):صفعي د ص قو صيأ صوهللص أمر صوفرس ,صوخ  مصجدم,صوفدصس دصهذوصي  صمو ظة,

ص-مت ف وهصلفو ص ي و ص"صومت ف وهصر ي وهصدو صر ي وهصمو ص-غ ور ص م كوهصوك وصف  ر ,ص م كهصيك وص,(تفع 
صموو رووصقوودصوفووذ  صوألموووو صقيووورص  وو ص عكفووو صفقووومص جيوو  صصي وو صف  وور ,ص م كووهصأ ص وو صيضووالصفتفسووه
ص"صك ووووصوجووو ؟ص ووو صوهللصل"ص   وووهص قووودرص"صمووو صوف وووووئجصمووو صموووتهمصو ط يوووو صوف ووورى,صأطيووو قص  ووو 

صوهلل,صل"صلفوهص":صفمعتو صوفمخ ففوةصمو صيهومص و صفمو ص  تيهوو صو"صوفشورك,صمو صي وهصوقعووصفم ص   قظو 
َْ اهللْ َأَحد  ص:ومدفو  ِْ صمو ص قوعصمو ص  و صوفع ومصأهو صوطوالتصهوذوصم صوأ جبص,{5[ }اَلخَل::]ْللك 
صأشودصهوصم صلف صي ص؛وألوف صوفج ه  ةصلف صوفرجوتصوي  صي تهمص  وفو صو"ص   هم,ص تكرو صو"صهؤ" 
صوفتو يع,صوفضو ر,صوفمم و ,صوفم  و ,صوفورو ق,صوفخو فق,صهوصسي  تهصوهللصيأ ص ع ريو صأوفئكصي  صمته ,
تم  صوفضرص   صقدروصفهمص جع و صوهؤ" صلف ه,صفهمصومقري  صوهللص تدصفهمصشفع  ص مهمأمتص جع و صوو 

صت مورصووهللصسوم  ه,صشورصم صوكف ك.صوفجال صذيصمعصو  روصو"س قال ,ص   ص  روصو ت دوتهمصووفتفع,
صيهووذ صوهلل,صأخوو و صوفشوو ط  ,ص وسوو صوفقوودصوفكفوور,صوأدتوو سصوفشووركصأوضوو رصموو صشوور ع هصومطهوورصد تووه

ص  سويو صوهومصوفمي ركوةصوألموةصهوذ صمو صك  رصكفرصم صمدر صيهصو ت  جص  تهصيهص قرصم صلف صوفذر عة
ت صلف هص-,صمتع ص  ستو صأتهم ص(1).-روجعو لت صهللصوو 

ْكْنَ ]و تدصقوفهص ع ف :صص ِ ِْ ك ْمَشك ِْ ك بِاهللِ إَِلَّ َو ََْر ِمْن َأكك ْك :ص,صق  ص{882[ }يوسف:َوَما ْي
صمشركو صوهمصل"صوفمم  صوفم   صوفر وقصوفخ فقصكوتهصم صهللي صوفت سصأك رصو قرص مدقصوم صأي
,صفهمصوفخ فقصويأتهصسي  تهصي هللصمقرو صي تهمصوفج ه  ة,ص فع هصك ت صكم صغ ر صمعهص عيدو صي هلل

خرف: َفْكَْن[ }الزُّ ْك صشرك  صفهصو   ي صك تووصفكتهمص,{21]َوَلئِنك َسَألكحَْم ك َمنك َخَهَقْم ك َلَيْقْْلنَّ اهللْ َفَأنَّس ْي
ْبَْنا إََِل اهللِ ْزلكَفس]صوهلل,صلف صف قريوهمصي عيدوتهم ِْ ك إَِلَّ لِْيَقرِّ بْْد مر:َما َنعك صوفذ  صهؤ" صوم  ص,{2[ }الزُّ
ص قدرص"صم ص   ص قدرو صيأتهمصوألموو صي صوفمع قدو صوهلل,صدو صم صأري ي  صصورهي تهمصأ ي رهمصو خذوو
صي صت ف صوا ةصأ صم صق  صم صهذوص ت ي صو" وفقيور,ص د يَّصصم صك  رصه فع صكم صسي  تهصوهللصل"ص   ه
صك  صيم صو"خ م صصم صوفسيبص ف د صيم ص"صوف فظص   هص د صيم صي "  ي رصمخموم  ,صقوم
ص(2) .وف كمصفت و صسيي  ص
ص
ص
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وفشد دصم صأيع  صيعضصوفم مويةصي ف ضبصص شعرص-ومعصت   هصوفموي ة-تجدصوألفوس ص
]َوَما بِْك ك ِمنك  ووف يركصي فقيورصوغ رصذفكصم صأيع فهم.صيم ال ص تدصقوفهص ع ف :ص,ك "س    ةصي  رصوهلل

َأْرونَ  ُّ َفإَِليكِه َرك ْكْ  الُضُّ َلٍ  َفِلَن اهللِ ْث َّ إَِذا َمسَّ ِ  *نِعك َّ َعنكْك ك إَِذا َفِري ِ ك ِمنك  ْث َّ إَِذا َكَشَف الُضُّ ْك ك بَِرَّبِّ

ْكْنَ  ِ جرو صوف  وصصوفموي ةصيعضمي ت  صوف   صوفذيصوم صلف هصصق  ص, {11-12:}النمل[ْيَشك
صوف  هصغ رصلف صوفجؤورصم صوف ومصوفعوومصمت عصأ ص   ص د صم صوا ةصوي ص:همقيورصوفم ف   صوصي ص
ص  صوو  روضهمص,يهمصوفضرصلم يةص تدص-صضروصو"صتفع صفتفسهصو"صي صفهمص م كص"صمم ص ع ف 
صمتهص قشعر صصومم صوفقد م,صوفضال صم صأشدصفكته,صجد دصوضال ص ظ مصسفهص-صي فك  ةص ع ف صد  ئه
ص مصل  ك:صم  رصوأت صف صق  صوفم ش خ  صيعضصل ص.وفمو ودصي ف ومص ؤم صمم صف موفهصوفج ود,
صسو ص همهصو"صك,لغ   صي ص عج  ص"ص ع ف صوف  هصي  صده ك,صخطبصلذوصي ف  هص س   اصأ صل  ك

ص  صم صسو صو همهمصكريك,ص فر جصي ص عج  و صي تهمصوفس فف  ,صي ألوف   صي "س    ةصو   كص  ف ك,
صهذوصأم   صم صووفمس م  صت  عممصأ ص ع ف صوف  هصوسأف ص,دمع صم وهص,سمع صذفكصيمج صصيك,

ص(1) .ذفكصم  صك م  صوف ومصوفم ش خ  صم صوفك  رصوفمي  ,صوفضال 
صأ ضص صوق   صم صدصل   : صأك روو صوأل ص   وفت سصقد صوهللص ع ف صم صوألوف    متهمصص   غ ر
ووفالئقصص,ش  صي وف سصذفكصم صوف وس صوفمي  صصأغ ت يال صصيس دصم  ص  ص,وغ رهمص ووألموو

صوأ ص"ص,وقدص د صأت سصم صوفع م  صشرك  صص,  ومص و ص م  صوأ ص"ص,ي   صوفمؤم ص دمصوف فو صيذفك
 سمعصصمم ص قو صذفكصل"صوهوص ع قدصأ صوفمد وص ع مصوف  بصأوصأرىصأ دو صصو"ص, بصمتههصيهوصقرصكتِّص وص
"صفم صد   صو"ص,ى   صج بصوفخ رصوديعصوألذص ف  رو قدرصي فذو صأوصيصتدو وف وي صذفكمصص,ي  صي  صوو 

  صم صوهللص ع ف صوفقوىصوف ت صوففعصي ف  مصووف جتبص  صذفكصو دمصوفط بصل"ص.يال صم صريكمص ظ م
ص(2)ص. ر دفم ص

صوفجت  ص  صو"ف ف  صلف صم صي همصي  صسع دصش  هصتع مهصو ق يهصصأم  بصوفقيور مصق  :صص
صوفع فمصي  صصشق وي  صص,هذو صو يسه ص ذويه صمت د هصي أفه   صلج ية   رتكصأ صصو"ص...وفت رو ص  

ص قض ص  ج هصو تج صط ي ه صمتهص  صوصي  صذفكصوي ال صوصص؛وفمس   اصيمخ وقصقد وقدصص, جي تة
صصي   م  صوفش ط  صف مس   اص صفم صص,وس   اصيهصوفذيمورو يهصصوس   اي ظ صأ صذفكصكرومة
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صه ه  صه ه   صوأغوو , صأض ه صش ط   صهو صهوو ص,لتم  صفه صوفش ط ص,و    ص  ك م صكم  صي ص وذفك
ص(1) .ف ض ص يد ه صوألمت م
 ك َلنَحَِّخَذنَّ َعَهيكِم ك ]َلاَل الَِّذيَن َنَهْبْا عَ و تدصقوفهص ع ف صي صقمةصأم  بصوفكهو:صص

ِِ ِر ََل َأمك

ِجًدا[ }الكمف: صوألفوس :, {25َمسك صوفم    صقيورص   صوفيت  صجوو ص   صي ا ةصووس د  ق  
ص   ص ووش هصي ص وفخف جصوفشه بصذفكصذكرصومم صذفكصي صوفمالوصوجوو ص   ه صمسجدصوو خ ذ

صوس صوألدفةص   صيطال صهذوصوفقو ,...ص مصي  صوألفصك سدصي سدص  ط صي ط صقو صوهوصوفي ض وي
صوألخي رصيهصتطق صم صخالوصلف ص ذهبصأ صرشدصأدت صفهصفم ص تي  ص"صوي فجم ةلف صأ صق  :ص

صوقدص,غ  ةصوف وو ةصي صذفكصي  ص,وا ةصيهذ صو"س د" ص   صمعو" صصوفمر  ةصووا  رصوفم   ة
صووفمالوص,   ه صوفقت د  صو ع  ق,صشرويه لصم صوفم ف   صقيورصي صوفجه ةص فع هصم ص ي  صم صرأ  
صم  ج  صصذفكصغ رصلف ص,مخمومةصأوق  صي ص تده صوو"ج م تص,ووس المه ص,يه صووفطووو,صلف ه 
,ص  دو صصستةصك صي صفهمصوفم كصجع صم صوفقمةصروو   صيعضصي صج  صويم صوفكر مةصوا ةصيهذ 
يدوتصورسوفهص ع ف صهللصم  دوصذفكصوك  صوف قصمعريةصي صو كف ك,صوج ص  صوهللصيهص أذ صفمصد  صوو 
صوجهص   صقيرصأيض صوهوصوفسالمصوصوفمالوص   هصقير صي صوهللصرسو صأم  بصمتعصم ص  يع

ص(2) .وألرض
ص
 (:هل8331)يالقاسم الدين جمال .6

ووفوودي تصص,وفعالمووةصوفق سووم صموو صوفع موو  صوفووذ  صفهوومصجهووودهمصيوو ص قر وورصوفعق وودوصوفموو   ة 
ص فس ر صخ رصم   ص   صذفك.ص ته صوي   صم ص ض ده .صوت  ظصي 

يورود ص عو ف صوم صأهومصقضو   صوفعق ودوصوف و ص دتود ص وفهو صص :ص و  ودصوفعيو دوصهللصو ود .صوو 
موو صص-سوووو صكوو  صصقيوورو صأوصغ وور - هوو جمصكوو صموو صو خووذ صوفتوو سصتوودو صك  وورو صموو صصيهوو ,صوفووذفكصكوو  ص

صفعي دو.دو صوهللصيمريووصفهصش ئ  صم صو
نْْا َعَهيكِم ك ْبنكَياًنوا وروصوفكهوو:ص تدصقوفهص ع ف صي صسيم ال صص ِْ ك َفَقاْلْا ابك َر ]إِذك َيَحنَاَزْعَْن َبيكنَْم ك َأمك

وِجًدا[ }الكموف:  ك َلنَحَِّخوَذنَّ َعَهويكِم ك َمسك
ِِ وِر َهْ  َِّبِ ك َلاَل الَِّذيَن َنَهْبْا َعََل َأمك ْ ك َأعك  وفق سوم :صقو  ,ص {25َرَّبُّ

 ك [ ]َلاَل الَِّذيَن َنَهْبْا َعوََل 
ِِ وِر ]َلنَحَِّخوَذنَّ  :أريو بصوف  يوةصوتفووذصوفك موةصوهوم,صأي:صمو صوفم تو     صَأمك

ِجًدا[ :ص كو صيو صويو صك  ورصقو  ص: تي وهص ومصقو  :ص.,ص يركو صيهومصويمكو تهم وه:صتمو  صيأيصَعَهيكِم ك َمسك
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هوومصص:صأتهوومصوفمشووركو .صووفظوو هرصأتهوومووف وو ت ,ص:صأتهوومصوفمسوو مو صمووتهمأ وودهم :صوفقوو ئ   صذفووكصقووو" 
صودفعوو صوهللصوف هوو)قوو  :صصأموو  بصوفتفوووذ.صوفكوو صهوو صهوومصم مووودو صأمص"ص؟صي ووهصتظوور.صأل صوفتيوو ص

ص(1) .متعووصم ص  ذر (ووفتم رى,صو خذووصقيورصأتي  ئهمصوم ف  همصمس جد
مووو ص وووردد صيووو صكووووتهمصغ ووورصم موووود  ,صموووعصل ووورود صصو ج وووب ووومص قوووبصوفق سوووم صقووو ئال :صص

.صوهووصأ ظومصمو ص توو صيوهص  و صوف ضوبصوإلفهو صي   صذفوكصوف د اصوفم   صيعد ,صوفمسج صي ع 
مود  وصفإلقيو  ص   وهصووف ضورتص.صووفسويبصيو صذفوكصأ صوفيتو  ص  و صقيورصوفتيو صووفووف صي ت ووفمق صوفرص

ص(2) ...؟.صوهو صأمو ص يو دوصوألموت مصل"صذفوك بصوفشركصو وس صلف هصيأقربصوس  ة.صيف هصي  صفيلف ه
وف ق سم صردودصك  روصأخرىص   صيدتصوفموي ةصي صوفقيورصوم صصطو ال صي صوفموضوت.ص  ص مصذكرصكالم

ص   ع قصيه صمي و ةصي ص فس ر .
 

 (:هـ1574) محمد رشيد رضاالعالمة  .2

صي وهصويو  دتود صيو ص فسو ر صوفش مصرض صفهصردود صوفك  روصي صهوذوصوفموضووت,صوفط فمو صكو  صص
يو صهوذ صوفقيوورصويت ئهو صووألمووو صوألوقو  صأيع د صوفمخ  فةص   صووقعصوألمة,صيكمصض ع صوألموةصمو ص

صووف مس صيه .صوكمصأيسد ص ق ئدصك  رصم صوفمس م  صيسيبصوف  وصي صهذوصوألمر.
صك توو صوف وو صوألو وو  ص فسوو رصيوو ص يوو سصويوو ص وو ويوو صموو   صوفيخوو ريص:ص قووو صص

صتوو ,صقوومصم صم ف   صرج  صأسم  صك ت صأته ص:-صوتسرصو عوقصو  واصوسووتصودص-تو صقومصي 
صصوسموه صأتم ي  صص ج سو صك تووصوف  صمج فسهمصلف صوتميووصأ صقومهمصلف صوفش ط  صأو  صكووه صي م 

صو  ووهصلي و سصقووو صومعتو ص(3) . يوود صوفع ومصوتسومصأوفئووكصه وكصلذوص  وو ص عيودصي وومصيفع وووصيأسوم ئهم,
صأوصمتووذوروصفهوومص ووذي صوذيوو ئ صوهللصلفوو صو قريوو  صصووس شووف    صصيهوومص وسووال صصفهوومصوفعيوو دوصوك توو .صووسوسوو ه

صسوتتهمصو يوعصومو صوفك و بصأهو صمو صك  ورصوا ص فعو صممو صذفوكصوت ووصي مو    همصوطووي صمتذورو,صغ ر
صو"صموووروصووفموو ف   صفألتي وو  ص  خووذو ص"صوفمسوو م  صيوو  صيووذروت,صوذرو وو  صصيشوويرصشوويرو صصوفمسوو م  صموو 

تم ص تده ,صو ذي و صيه صو طويو ص عظموته ص م     ص   ه ص ضعوتهصوم صوفمش دوصوفقيورصوس يدفووصوو 
ص.صي ف م    
صوفت سصجرأ صأقوو" صصق فووصي ص؛وأل م  صهذ صلتك رصي صوففقه  صمق دوصيعضص س ه صوقدق  :صص

صيه صف  يركص  ورصوفم ف   صقيورصل ص:يعضهمصكقو صوفيدتصهذ صوس  س  ص    ج  و. صيعضهمصوو 
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صشرك  صو شر ع ص   ة,وفمصفأل  د اصخالي  صصمس جدصوو خ ذه صك فكعيةصوكسو ه صي فيت  ص شر فه 
صوا صلف صيعضهمص و صوم صووفم ف   صوألتي   صيمورصوفتم رىصيع صوهكذوص...صوفشرك,صف رو ج
ص ذكرصي ه صيوضعه ص ر دو صي ص؛كت ئسهمصي ص  خذوته صوف  صوفمورصهذ ص عيدو ص"صلتهم:ص قوفو 

صي صف صق فه صروهبص مةكصأذكرصأ و صو"صوفذكرى,صيهذ صي ف يركصو عظ مهمصيهم,صفالق دو صأم  يه 
صمع صوم صأت   خيرت صوفروهبصذفكصوك  ص,  يع  صصغالم  صصوكت صوو"خ ي رصوف فر صألج صدخ  ه صكت سة
ص عيدوته ص"صلتهمصمروصغ رصق  صوقدص,جدره صي صوف  صوفمورصأم  بصويأسم  صوفكت سةصي صيم 

صوفمس م  صم صك  رص  جهصكم ص جه صك  صوفع هص,( ذك ر)صك مةصكرر صك  وصص,( ذك ر)صوفكته 
صووفتذرصوتدو ه صود   ه صوفكت ئسصي صووضعه صوفمورص  كص عظ مصأ صي ظ صوفعي دو,صمعت ص ق قة
صوهللصلف صيه صوو"س شف تصووف وس صفه  صي صوفعربصمشركوصوأم صوألم  يه ,صفه ص ي دوص سم ص",
ص روصفهمص ك صوفمصم,ف  هصوف  ةصأل ؛ص ي دوص سم صك هصهذوصأ ص جه و ص كوتووصي مصوفيع ةص م 
صيأتهمص مر و صيك تووصوف  ر و,صأوصوف أو  ص   صي  اصو"صوف  ويصوفعي دوصفعمومصمخمصصد ت 

صأخيرصكم صو قوفو ص,خ فق  صصري  صص ك صفمصوو  صوفمعيودصهوصوإلفهصأل ؛صجفهةصو سموته صأمت مهمص عيدو 
ََلِء ْشَفَعاْؤَنا ِعنكَد اهللِ ]:ص تهمصوهلل ْْ ْذوا ِمنك ْدونِِه ]صأ ض  صصأوف   صسموتهمو ص,82[ }يونس:َِ َ َوالَِّذيَن اُتَّ

ْبَْنا إََِل اهللِ ْزلكَفس ِْ ك إَِلَّ لِْيَقرِّ ْبْد لَِياَء َما َنعك مر:َأوك صستتهمصو يعصوم صوفك  بصأه صيع صوقد.صصوا ة{ 2[ }الزُّ
ص,وف ق ئقص  ر ص"صووف سم ةص, ي دوص سم  هصوأتكرووص وسال صصسمو صوفك صذفكصم  صوفمس م  صم 

ص  يو ,صأوصقيرصأوصو م   صموروصم صيه ص ذكرصوم ص,ووفمالئكةصوفيشرصم صوفمعيودو ص    رصوكذفك
صفه ص ي دوصشرتصيهص ردصفمصمم صغ ر صأوصذكرصيم صوألشخ صصأوصوألش   صفهذ صد ت ص عظ مصيك 

شروك   (1) .وهللصيهص أذ صفمصشر   صصكوتهص  اصوم ص,ذو هص  اصم صوج ص  صوهللصمعصوو 
 

 :(هل8328) المراغي مصطفى بن حمدأالعالمة  .1

لَ إِنَّ َربَّكْ ]صقوفهص ع ف :فصي ص فس ر ق  ص  َِ السَّ اٍم ْث َّ ْ  اهللْ الَِّذي َخَه َض ِِف ِسحَِّ  َأيَّ اِت َواألَرك َْ

نِِه َذلِْك ْ  ِد إِذك َر َما ِمنك َشِفيٍع إَِلَّ ِمنك َبعك ْر األَمك ِش ْيَدبِّ ى َعََل الَعرك َْ َح ْرونَ  اسك ْبْدوْه َأَفََل َتَذكَّ [ اهللْ َربُّْك ك َفاعك

صوألوف   صقيورصشطرصوجوهت صتوجهصأ ص  تي ص"صأتهصلف صل م  صذفكصوي ق  صوفمروغ :ص, {2}يونس:
صوف   ص طووصكم صيهمصوتطووصي فتذورصلف همصوت قربصمتهمصد صعوصي صصم صلف صوفر   صوتشدص,ووفم ف   

صأوصضرصديعصم صيكسيت ص تهص ج ت صم صمتهمصتط بصخ شع  ص  م ضر صدو   صوف روم,صوهللصي  
صل"صوفد   صوم ص ع ف صيهصخ مةصوفعي دوص جع صوف  صوأم  فه صوا   صهذ صت ذكرصوك وصتفع,صج ب
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ص وسالصو سموته صوفعي دوصهذ ص  أوفو صوفت سصوجمهروصوفع م  صأك رصوفك ص,ورو ه صوفعي دوصمم
صوفمشركو ص د   هصك  صم صهوصيع تهصيذفكصش ئ ,صوف ق ئقصق مةصم ص   رص"صووألسم  صووس شف   ,

ْبَْنا إََِل ا]صوفك  بصوأه  ِْ ك إَِلَّ لِْيَقرِّ ْبْد لَِياَء َما َنعك ْذوا ِمنك ْدونِِه َأوك َ يْن اخَلالِْص َوالَِّذيَن اُتَّ [ هللِ ْزلكَفسَأََل هللِ الدِّ

مر: ص(1).{ 2}الزُّ
 

 (:هل8393الشنقيطي ) األمين العالمة محمد .9

وفشتق ط صفهذ صوفمسأفةصويم صي هو صأ ومص فمو  ,ص قوو صصعرض صي ص فس ر صفسوروصوف جرو  
صهو صوف و ص عو ف صوهللص قووقصيو  ص م و صأ صلتس  صك ص   ص جبصأتهصو  مصوفمس ئ ,صأهمصم :ص

صكو صف ضوعصصوفتيو صك وقصخ قوهص قووقصويو  صف  ور ,صمريه ص جو ص"صوف  صريوي  ه,صخم ئصصم 
ص.وفم   ةصووفستةصوفعظ مصوفقرج صهذوصي صصوفتي صيهصج  صم صضو ص   صضعه,موصصي صش  

ذو مصق  :صص صلف وهص يود صوف ج   ع ف :صصي هللصوفخ مةصوف قوقهذ صصم صأ صي   مصذفكص ري صوو 
صمو صك  وروصج و  صيو ص-صو والصجو ص-صي  صوقد,صوهللصل"صكشفه ص   ص قدرص"صوف  صوفكروبصدهم هصلذو

صريوي  ووهصخموو ئصصموو صووفكووربصوفشوودوصأوقوو  صيوو صو وود صلف ووهص يوو د صموو صمضووطروفصوف جوو  صأ صك  يووه
ْد هللِ َوَسََلم  َعََل ]ص: ع ف صقوفهصأ ت صوفتم ,صسوروصي صوف  صوا   صذفكصأمر صم .صوص ع ف  ْلِل اَْللك

وْكْنَ  ِ وا ْيَشك َطَفس َآهللْ َخوْيك  َأمَّ و]:صقوفوهصلفو ص{ 22[ }النمرل:ِعَباِدِه الَِّذيَن اصك َِ واَنْك ك إِنك ْكنكوْح ك ْلولك  َِ اْتْا ْبرك

صو ود ,صوفمعيودصأتهص   صوفدوفةصريوي  هصخم ئصصي  ص-صو الصج ص-صي ته  ,{20[ }النمل:َصاِدلنِيَ 
لَ ]:صيق   َِ السَّ نك َخَه َجٍ  َماَأمَّ َِ َذاَت ََّبك

َبحكنَا بِِه َحَدائِ ََمِء َماًء َفَأنك َزَل َلْك ك ِمَن السَّ َض َوَأنك اِت َواألَرك َكاَن َلْكو ك  َْ

ا  َِ وِدْلْنَ  َلوه  َموعَ ءِ أَ َأنك ْتنكبِْحْا َشوَجَر م  َيعك ْك و ك َلو ِْ صخ وقصهو صوف و صوفموذكورو صيهوذ  ,{28[ }النمرل:اهللِ َبولك 
ت و صووألرض,صوفسم وو  ص:يعوده ص عو ف صقو  صوفوذوص؛وهللصريوي وةصخم ئصصم ....وفسم  صم صوفم  صوو 

ص.و د صوهللصل"صلفهص"صألته؛ص"صووفجووبصووألرض,صوو وفسم صخ قص   ص قدرص[َمَع اهللَِله  ءِ أَ ]
ا َرَواِسَ َوَجَعَل ]ص: ع ف صق  ص مق  :صص َاًرا َوَجَعَل َ َ ا َأَنك َض َلَراًرا َوَجَعَل ِخََلَ َ نك َجَعَل األَرك َأمَّ

ِن َحاِجًزا َريك َ البَمك َهْلْنَ َله  ءِ أَ  َبنيك ِْ ك ََل َيعك ََْر صم صأ ض ,صوفمذكورو صيهذ ص {28لنمل:[ }اَمَع اهللِ َبلك َأكك
ص.":صووفجووبص؟صوهللصمعصألفهصذكره صيعدصق  صوفذوص-صو الصج ص-صريوي  هصخم ئص
صم صوهوصوف ق,صهوص-صو الصج ص-صريوي  هصخم ئصصم صأ صهذ صوألموريصهللصو"  روووصص
ص.وهللص عظ مصي صصيهصي "ق دو صرسوفهصو عظ مصوهللص عظ مصوم صورسوفه,صوهللصط  ة
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َعْهْكوو ك :وفشوو هدصم وو صوهوووص عوو ف صقوو  ص ومص ووَْء َوََيك ِشووْف السُّ ووَطرَّ إَِذا َدَعوواْه َوَيكك وونك َْيِيووْب امْلضك ]َأمَّ

ضِ ْخَهَفاَء  ْروَن[  َله  ءِ أَ  األَرك صوفمضطرصلج يةصه صوف  صوفمذكورو صيهذ ص{ 29}النمل:َمَع اهللِ َلهِيًَل َما َتَذكَّ
َمووَع اهللِ َلووه  ءِ أَ ] يعوده صقوو  صوفوذوص-صو ووالصجوو ص-صريوي  وهصخموو ئصصموو ص....وفسوو صوكشوووصد و ,صلذو

ْروَن[ َطرَّ ]:صقوفهصمعَمَع اهللِ[  َله  ءِ أَ ]ص: ع ف صقوفهصي أم ,صَلهِيًَل َما َتَذكَّ نك َْيِيْب امْلضك ص ع مصإَِذا َدَعاْه[ َأمَّ
صمووو صهكوتوووصيووو صيووورقص"صوفمكوووروي  ,ص ووو صوفسوووو صوكشووووصود وووووصوف جئوووووصلذوصوفمضوووطر  صلج يوووةصأ 

صوفجم وووعصذكووورص-صو وووالصجووو ص-صألتوووه....صووألرض,صوفسوووم وو صخ وووقصويووو  صي توووهصوفريوي وووةصخمووو ئص
ص  وووكصيووو  صوفي وووةصيووورقصيوووال.صَموووَع اهللِ[ َلوووه  ءِ أَ ]:صيقوفوووهصجم عوووهصوأ يوووعصوو ووود,صسووو  قصيووو صوو ووودصيتسوووق

ووِديْك ك ِِف ْظْهوو]ص: عوو ف صقوو  ص وومص.وفريوي ووةصخموو ئصصموو صك هوو صكوتهوو صيوو صوفمووذكورو  وونك َُّيك ََمِت الووَِبِّ َأمَّ

حِِه  َ َ َيَديك َرْحك ا َبنيك ً َياَ  ْبَشك ِسْل الرِّ ِر َوَمنك ْيرك وْكْنَ َله  ءِ أَ َوالَبمك ِ صيهوذ , {22[ }النمرل:َمَع اهللِ َتَعواََل اهللْ َعوَمَّ ْيَشك
صجوو ص-صتوو  ص وومص,صوهللصمووعصألفووه:صص عوو ف صقوو  صوفووذوص.و ووالصجوو ص-صريوي  ووهصخموو ئصصموو صوفمووذكورو 

َتَعوواََل اهللْ َعووَمَّ ]:صصو والصجوو ص-صيقو  صذكورصمموو صشو ئ ص سو  قصلفووهصمعوهص كوو ص أص وو صتفسوهص-صو وال

ْكْنَ  ِ   (1)...ص..[ْيَشك

صلج يوةصم صذكرصم صأ ص ق ت ص  م  صص ع مو صك تووصصوفتي ص م صي صوفكف رصأ صوو  مص مصق  : 
صوفكووووروب,صدهموووو همصلذوصوكووو تووصوفريوي ووووةصخمووو ئصصموووو صوفمكوووروب,ص وووو صوفسوووو صوكشوووووصوفمضوووطر

صكشووصأ صفع مهومصو ود ,صهللصوفد   ص خ مو صوفعووموصوق صي صوفي ر,صي صيهمصوألموو ص   طةك
صيوو صهوذوصو والصجو صوهللصيوو  صوقودص.وإلشوروكصلفو صرجعووووصوفكوربصمو صأتجو همصيوو ذوصخم ئموهصمو صذفوك
ْعَْن ]وكقوفوووهص عووو ف :ص....ك  يوووهصمووو صج ووو   وووِر َضووولَّ َمووونك َتووودك ووو ِِف الَبمك ُّ وووْكْ  الُضُّ ووواْه[ َوإَِذا َمسَّ إَِلَّ إِيَّ

صوفكفو رصهوؤ" صمو ص و "صأسووأصوإلسوالمصي سومصوفم سم  صيعضصأ صهت كصقدمت صوقد....{ 61}اإلَساء:
صويم صوهلل,صم صوفمؤمتو ص ط بصم صمتهصط في  صوهللصف  رص  جئو صوفشدوئدصوق صي صألتهم؛صوفمذكور  

ص-صوهللصغ ورصلفو صووفشودوئدصروبوفكوصأوقو  صيو صو"ف ج  صم صوفدت  صأقط رصي صوت شرصم صأ ص ع مصذكر
صأ ص و م  صوفمال صي همص ع قدو صم صقيورصو تدصصوفتي صقيرصقربصذفكص فع و صكم ص-صو الصج 
صوهوووصوفي طوو ,صأ ظوومصموو صك ووهصوفموو ف   ,صوم يووةصو عظ مووهصصوفرسووو صوم يووةصوهللصد وو صموو صذفووك

صو"صهوصيذفكص أمرصفمص  ه صوسالمهصوهللصم وو صأتهصومع وم....رسوفهصو رم  صوهللصف رم  صوت ه ك
َموا ]ص: قوو ص-صو والصجو ص-صووهللص,صوألتي و  صم صتي صك صشر عةصي صممتوتصوهوصأم  يه,صم صأ د
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َ  ْث َّ َيْقَْل لِهنَّواِس ْكْْنوْا ِعَبواًدا ِِل ِمونك دْ  َّْ َ  َوالنُّْب تَِيْه اهللْ الكَِحاَ  َواْْلكك ْك ْا وِن اهللِ َوَلكِونك ْكْْنوَكاَن لَِبََشٍ َأنك ْي

ْرْسْنَ  ْلَْن الكَِحاَ  َوبََِم ْكنكْح ك َتدك انِيِّنَي بََِم ْكنكْح ك ْتَعهِّ ص(1) ....{ 72[ }آل عمرا :َربَّ
 ص

وفي  ووا,صيوو صهتوو كصصذكوورصمموو فومص ق موورصوألموورص  وو صهووؤ" صوفع موو  صموو صكيوو رصوفمفسوور  صوص 
 صجهوود صيوو ص  ووذ رصوك هوومصيووذ,ص   هوو صوو وو صيوودتصوفموووي ةصيوو صوفقيووورصوردصوو  وود ,ص(2)ك  وورغ وورهمص

وألمةصم صهذ صوفضال" صووفشرك   صوف  صوت شر صي صوألمة,صوهذوص ي  صفتو صدورصأهو صوف فسو رصيو ص
صوك وص"صوقدصج  همصوهللصيض صو"ش    صيك  يهصو ع مهصو ع  مه.تشرصوفستةصوم  ريةصوفيدت,ص

دصقيوورهم,صويو  صكم ص ي  صف ي  اصأ صوفمفسر  ص"ص فرقو صي  صم ص فع هصوفمس مو صوف ومص تص
م صك  ص فع هصوفمشركو ص تدصأمت مهم,صيك هصشركصي صوفعي دو,ص   صأتهصف سصك صمو صور كوبصكفورو ص

ص كو صك يرو .ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

صو وي قه.ص مصي مدصوهلل

 

                                                 

,صوقوودصيمو صوفمؤفووصيوو صهوذوصوفموضووتصيوو صموضوعصجخور:صوتظوور:ص(صومو صيعوده 2/432أضووو صوفي وو  ص)صوتظور:ص(1)
 (صوم صيعده .2/331وفممدرصوفس يقص)

صكوو  صيوو  صوفتمووروت ة,صألهوو صسووتةصوفقيووورص  وو صوفمسوو جدصيتوو  صوكوو  (صوقوو  :ص"....صهووو1353مووتهمصويوو ص  شووورص)ص(2)
(,صوسو دص12/253ف توو رص)وتظور:صوف  ر ورصووص."يأجدرصد تهمصي صمتهمصيد ةصك  صوو  صوإلسالم,صتسخهصيقدصفهمصشر   ص

(,صوأيوووصيكوورصوفج وئووري,صوتظوور:ص2/454)صوفكوور مصف قوورج صوفوسوو طصوف فسوو ر تقوو صموو صكووالمصوألفوسوو ,صوتظوور:طتطوو ويصوص
صوفقرجتووو صوف فسووو ر(,صوأ ضووو  :ص235-3/232(,ص)1/252يص),صأيووووصيكووورصوفج وئووورصوفكي ووورصوفع ووو صفكوووالمصوف ف سووو رصأ سووور
 (.1352ص-3/1322)صصف قرج 
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 الخاتمة
 

وي وي قوهص   قوقص,صويفض هص  ت  صوفخ رو صووفيركو  صوف مدصهللصوفذيصيتعم هص  مصوفم ف   , 
ص:يعودأمو صصووفمالوصووفسالمص   صس دت صوقدو ت صم مدصو   صجفهصوم يهصوسو م,ص,وفمق مدصووف     

صوف وم   صوف  ص وم صلف ه صوفي  ا:ت  ئجصوصوفأهمصصهذ ي
ص

 نتائج البحث:  أهم أولا: 
 ئهوو صومفكر هوو ,ص  وو صيعووضص  مص  وو يوو صوألمووةصوإلسووالم ة,صو  وو صص ووأ  رو صكي وورو صوف مووووصأ وورص .1

  و صيعوضصوفمفسور  صيو صمود همصف يو سصصوقدصظهرصذفكص,تو هرصوص هذوصوف أ خ الوصي صمدىصو
وفموووو,صوومووفهصيأتووهصفيوو سصوفموو ف   ,صو فضوو  هص  وو صغ وور ,صوم  وفووةصوف وودف  ص  وو صذفووكص

 ييعضصج   صوفقرج صوفكر م.ص

وشوو ق قهصو عر فووهصوخ اليوو  ص مووعبصمعووهصوف وي ووقصوصصيوو صمفهووومصوف مووووصو"خوو الوصووف توو  تصك وور .2
  اصوش ق قصوف مووصم صوفموو.ي  صوارو ,صوقدصرج صوفي 

مفهومصوف هدصصم صوألخط  صوفش ئعةصريطصوف مووصيأه صوفمفةصأوصي ف هد,صوقدص روصوفم موية .3
وأموو  يهصلفوو صوف  وووصي ووهصووفمي ف ووةصيوو ص ووركصصصوفشوور  صووفووذيصكوو  ص   ووهصرسووو صوهللصصيمعتوو  ص

 وفمي    صصلف ص دص"ص قي هصوإلسالمصي صو ريضهصريض  صق طع  .صص

صوف .4 يعوودوصصمرو وو ,صوت قوو صي هوو صموو صوفسو ئصلفوو صوألسوووأ,صوك توو صوفمر  ووةصوألوفوو صهوو صصص موووومور 
 أيض صوفمرو  صوأيعده ص  صوألخط  صووفيدت,صوو  صفمص خ صمته .

,صيمتوووهصوف موووووصوفسوووت صو م  وووهصأووئووو صوفمووووي ةصلفووو ص ووودصكي ووور,صوف موووووصفووو سصقسوووم  صوو ووودو ص .2
ف سوووف صوهووووصوفميتووو ص  ووو صتظر ووو  صووف مووووصوفيووود  صو م  وووهصوفطووورقصوفمووووي ة,صووف مووووصوف

 ةصكفر ة,صكو دوصوفوجود,صووف  و ,صوغ رصذفك.صي سف 

وف فس رصوفموي ص تقسمصلف صقسم  :صتظريصميت ص   صتظر   صي سف ة,صوهووصمو ص"ص قيو صأيودو ,ص .8
ووف فسوو رصوإلشوو ريصو مكوو صأ ص قيوو صيشووروطص  وو صو  يوو رصأتووهصتوووتصموو صو"سوو تي طصموو صوا ووةصأوص

ف ص خ  وووصوف فسوو رصوفموووي وصصيوو فتظ ر,ص"ص  وو صأتووهصمعتوو صوا ووة,ص وو قصوفتظ ووروفق وو سص   هوو صوو 
 معصوف فس رصوفي طت صي صأتهص ؤم صي فمعت صوفظ هرصو ع يرصأتهصوفمرودصم صوا ة.صوفمع د 

وهوووصموو صورو صص سوو تدصوف فسوو رصوفموووي صأس سوو  صلفوو ص قسوو مصوفموووي ةصف قوورج صلفوو صظوو هر,صويوو ط ص .2
 ص  ووومصوفيووو ط ,صووفوووذيص خ  ووووص ووو صوفع ووومصوفظووو هرصيووو صوفوووتصصمووو صلشووو رو ,صوهووووص تووودهمصمووو

 مم در صووس ئ هصومضموته.ص
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فوومص سوو مصك ووبصوف فسوو رصوإلشوو ريصموو صوفوقووووتصيوو صأخطوو  صووت رويوو  صك  وورو,صيوو صشوو يهصيعضوووه ص .2
  صوفي طت ة. أو ال

   ووبصوأليكوو رصوفموووي ةص  وو صوإلشوو رو صوفمسوو تيطةصيوو صك ووبصوف فسوو رصوإلشوو ري,صوهووذ صوأليكوو رص .5
 وف كمص   ه صي سبصموويق ه صأوصمع رض ه صف ك  بصووفستة. خ  وصي ص

سو رصوف و صو  تو صي ف فسو رص وف فصيعضصوف فس رصم صخال صظهرصأ رصوف فس رصوفموي ص    .13
كموو صظهوور صيعووضصوإلشوو رو صوفموووي ةصيوو صيعووضصك ووبصوفموووي صوجع وو صفووهصركتوو  صخ موو  صيووه,ص

 ع قصي إلسروئ     صم صجهةصقيوفه صظهرصأ رصوف فس رصوإلش ريصي م ص ,صوأ ض  صصوف فس رصوألخرى
فقووورج ,صيظهووورصمووو ص سوووم صأ ووورصوف فسووو رصوفمووووي صوف ريووو صيووو صل جووو  صوصظهووور,صوأخ ووورو صأوصردهووو 

 أوص أ رصيه.صصصصصديي إل ج  صوفعد

وأليكووو رصوفمووووي ةصيووو ص فسووو رصيعوووضصوا ووو  ,صو  ر ووووصد"" هووو ,صوقووودص وووأ رصيهوووذ صص أ ووورص .11
  صوفوقوتصي صأخط  صي صوف فس ر.وأليك رصمجمو ةصم صوفمفسر  ,صمم صأدىصيهمصي

صصصيوو ص ووأ رصيعووضصوفمفسوور  صي أليكوو رصوفموووي ةصيوو ص فسوو رهمصوفقمووصصوفقرجتوو ,صوظهوورصذفووك .12
 أقووفهمصو رج    هم.

وف عووديص   ووهصموو صخووال صصظهوورصيعوودصوفم مووويةص وو ص  وومصوف وود ا,صيوو صظهوورصموو صيعضووهم .13
 وووو صوضوووعصوف وووود ا,صأوص موووو   هص وووو صطر ووووقصوفكشوووو,صأوصد وووووىصأخووووذ صيووسووووطةصوفخضوووورص

,صوغ ووورصذفوووكصمووو صوألموووورصوف ووو صأد صيهووومصلفووو صوفوقووووتصيووو صوفيووودتصوو"ت رويووو  صيسووويبصوفتيووو 
يعضصوفمفسر  ,صوأوردوه صي صيه ص أ رص   صوفروو   صوفضع فةصووفموضو ة,صووف  صصصو  م دهم

 .وفس ئصي ه ص  ف س رهم,صمم صك  صفهصأ رص

يوو صص-متهوو صم ووأخرووفوخموموو  ص–صجمو ووةصموو صك ووبصوف فسوو رظهوورصو" جوو  صوفموووي صيوو صم .14
,صوأ   تووو  صيووو ص صوف فسووو ر,صومووود هم,صووفووودي تص وووتهموفعت  وووةصيوووذكرصأقووووو صوفم موووويةصوأروئهووومصيووو

 يعضصشط   هم.صصصموويق همص   

وفوردص  و صيودتصوأقووو صيو صظهرصو" ج  صوفتقديصف  مووصي صمجمو ةصمو صك وبصوف فسو ر,ص .12
همصفتمووووصصوفقووورج صوفكووور م.صصصيووويعضصوا ووو  ,صوي ووو  صمخ ففوووةصأ وووووففهمصوفمووووي ة,صوتقووودصوسووو د"

يوو صم  ريووةصوفيوودتصووفضووال" صوأموو  يه ,صووألموورصيوو فمعرووصص  دورصوفمفسوورصوظهوور صأهم ووةص
 ووفته ص  صوفمتكر.

 

   أهم التوصيات: ثانياا 
 تق ووةصوف فسوو رصوي وو  صوفوودخ  ص   ووه,صموو صخووال صأي وو اص وموو صوفي  وواصوفيوو     صوفعموو ص  وو ص .1

  ص ف س رصمع تةصو ي  صم صي ه صم صدخ  .ودروس  ص  م ةصم خممةص س طصوفضو ص  
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يمق وموووةصأهووو صوفيووودتصووفوووردص  ووو همصو  ووو صوسووو د"" همصوفم  وطوووةصي "ه مووو مصوفمفسووور  صأومووو ص .2
 ييعضصوا   .ص

 صيوووو صد و هوووو صيووقووووعصأم ووووهصومشوووو ك ه ,صوأ ص كووووو صفووووهصدور صوفيوووو رصي "ه موووو مصصوفمفسوووورأوموووو ص .3
 . ه تهضوص

ذفوكصووفطووئوصوفمت ريةصي صك وبصمسو ق ة,صوصوفيدتصص يرودصردودصوفمفسر  ص   يصوفي     صأوم  .4
  سه صي صتشره صوو"س ف دوصمته .

أوم صي خ م رصيعضصوف ف س رصوفق مة,صوذفكصي "ق م رص   صم صي ه صم صوفع ومصوفم   ة,ص .2
ووسوو  ت  صكوو صوفشووط   صوفموووي ةصوف وو صقوودص كووو صمشوو تةصفهووذوصوف فسوو ر,صوو  وو دوصطي   هوو ص  وو ص

 صصصصصصوفم.ال صأوصكذو,صأوص تق ةصوف فس رصكذو,صأوص يدوصوف فس رصكذو.... توو :ص هذ بص فس رصي

 

,صي ووهصوف موودصوفووهصوفشووكرصأو" صوأخ وورو صيوو  صوهللص سوورصفوو صل موو مصهووذ صوفرسوو فةص  وو صهووذوصوفوجووهص
أسووأفهص عووو ف صأ ص وو مصتعم ووهص  ووو صي هوو ,صيوووأ صأرىصقيوفهوو صوي ئوود ه ص عووومصوفمسوو م  ,صوأسوووأفهصوجخوورو ,صوص

صهصوفكر مصوأ ص  قي ه صمت ,صلتهصسم عصوفد   .صي ه صوأ ص جع ه صخ فمةصفوجهص ع ف صأ ص ي رك
ص

يمو صوهلل,صومو صكو  صمو صخطوأصأوصتسو   صصووبصي صهوذ صوفرسو فةمهذوصوم صك  صم ص وي قصوصص
صيم صتفس صأوصم صوفش ط  ,صوأسأ صوهللصأ ص  ي ت ص   صد تهص   صت ق  .

صص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

ص
ص
ص
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 فهرس اآليات القرآنيةأول: 
 

صرقمصوفمف ةصرقمصوا ةصطروصوا ةصم
 سورة الفاتحة

ْد هللِ َر ِّ الَعاملنَِيَ ص1 ص25ص2 اَْللك
َ ص2 ْحك ِحي ِ الرَّ ص25ص3 ِن الرَّ
ينِ ص3 ِم الدِّ ْك ص25ص4 َمالِِك َي
حَِعنيْ ص4 ََ َنسك ا بْْد َوإِيَّ ََ َنعك ا ص25,24ص2 إِيَّ
َحِقي َ ص2 اَ  املْسك َ ِدَنا الِصِّ ِك َ  َعَهيكِم ك  *ا َعلك اَ  الَِّذيَن َأنك ص23ص2-8 ِِصَ

 سورة البقرة
ص22ص1 اَلص8
ًدىص2 ِْ ْلحَِّقنيَ  َذلَِك الكَِحاْ  ََل َريكَب فِيِه  ص25ص2 لِهك
ِمنْْنَ ص2 ْك ِْ ك ََل ْي ك ْتنكِذرك ََتْ ك َأمك ََل َذرك اء  َعَهيكِم ك َأَأنك َْ ص32ص8 إِنَّ الَِّذيَن َكَفْروا َس
َكافِِرينَ ص5 تك لِهك ا النَّاْس َواِْلَجاَرْ  ْأِعدَّ َِ ْقْا النَّاَر الَّحِي َوْلْْد ص21ص24 َفاتَّ

َبْمْاك َبَقَر ً إِنَّ اهللهَ َيأكْمْرْك ك أَ ص13 ص42ص82 نك َتذك
َداًدا َْيِبََُّْنْ ك َكْمبِّ اهللِ ص12 ص124ص182 َوِمَن النَّاِس َمنك َيحَِّخْذ ِمنك ْدوِن اهللِ َأنك
يَن َوْمنكِذِريَن ص13 ِ ً  َواِحَدً  َفَبَعَث اهللْ النَّبِيِّنَي ْمبََشِّ ص51ص213 َكاَن النَّاْس ْأمَّ
ْع اهللِص14 ََل َدفك ْك ْض َوَل ص124ص221  النَّاَس َبعكَضْم ك بِبَعكٍض َلَفَسَدِت األَرك
نِهِ ص12 َفْع ِعنكَدْه إَِلَّ بِإِذك ص181ص222 َمنك َذا الَِّذي َيشك
َتسص18 ْك يِي امَل يْ  َر ِّ َأِرِِن َكيكَف َْتك

ِِ َرا ص83ص283 َوإِذك َلاَل إِبك
وا ِِف َسبِيِل اهللِص12 ِِصْ ْفَقَراِء الَِّذيَن ْأحك ًبا ِِف لِهك َحطِيْعَْن ََضك  ََل َيسك

ضِ   األَرك
ص)وف  ش ة(ص8ص223

بَْْض   ص12 ان  َمقك َِ ك َرِْدوا َكاتًِبا َفِر ص142ص223 َوإِنك ْكنكْح ك َعََل َسَفٍر َوََل
 سورة آل عمران

ِ ك َجنَّات  ص15 ا ِعنكَد َرَّبِّ ْك َق ِذيَن اتَّ ٍ ِمنك َذلِْك ك لِهَّ ص28ص18-12 ْللك َأْؤَنبِّئْْك ك بَِخْيك
ً  َطيَِّب ً ص23 يَّ بك ِِل ِمنك لَْدنكَك ْذرِّ َِ ْه َلاَل َر ِّ  ا َربَّ نَالَِك َدَعا َزَكِريَّ ص148ص32 ِْ
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َ  ْث َّ َيْقَْل ص21 َّْ َ  َوالنُّْب تِيَْه اهللْ الكَِحاَ  َواْْلكك ْك َما َكاَن لَِبََشٍ َأنك ْي

 لِهنَّاِس ْكْْنْا ِعَباًدا ِِل ِمنك ْدوِن اهلل

ص185-182ص25

ََاَق النَّبِيِّنَي ملََا َآَتيك ص22 َلٍ  َوإِذك َأَخَذ اهللْ ِمي ص132ص21  حْْك ك ِمنك كَِحاٍ  َوِحكك
َن َعِن ص23 ْك ْروِف َوَتنكَم ِرَج ك لِهنَّاِس َتأكْمْروَن بِامَلعك ٍ  ْأخك َ ْأمَّ ْكنكْح ك َخْيك

 امْلنكَكرِ 

ص23ص113

وا َوَتحَّْقْاص24 ِِبْ ْك ك َربُّْك ك  َبََل إِنك َتصك ِددك َذا ْيلك َِ  ك 
ِِ ِر ْك ص11ص122 َوَيأكْتْْك ك ِمنك َف

اْت ص22 َْ َل ْضَما السَّ ْك ك َوَجنٍَّ  َعرك ِفَرٍ  ِمنك َربِّ َوَساِرْعْا إََِل َمدك

ْض   َواألَرك

ص22ص133

َزْنْا َعََل َما َفاَتْك ك ص28 ص21ص123 لَِكيكََل ََتك
ِت ص22 ْك َقْ  امَل

ٍ  َذائِ ص132ص122 ْكلُّ َنفك
يكِل َوالنََّماِر آَلََياٍت ص22 حََِلِف الهَّ ِض َواخك ََمَواِت َواألَرك ِِ السَّ إِنَّ ِِف َخهك

 أِلْوِِل األَلكَباِ  

153-
ص151

ص23

 سورة النساء
ْبْدواص25 ْكْا َوََل  اهللَ َواعك ِ الَِديكنِ  َشيكئًا بِهِ  ْتَشك َْ َساًنا َوبِال  َوبِِذي إِحك

َبس  الْقرك
ص21ص38

ْسِْل فَ  33 وْه إََِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفْردُّ ْح ك ِِف َ ك ص23ص25 إِنك َتنَاَزعك
ََ فِيََم َشَجَر َبيكنَْم ك ص31 ْلْ ِمنَْْن َححَّس َْيَكِّ ْك ص22ص82 َفََل َوَربَِّك ََل ْي
َآَن ص32 ص41ص22 َأَفََل َيَحَدبَّْروَن الْقرك
َل َ ص33 َزَل اهللْ َعَهيكَك الكَِحاَ  َواِْلكك َهْ   َوَأنك ك َتْكنك َتعك ص53ص113 َوَعهََّلَك َما ََل

 سورة المائدة
نَاْء اهللِ َوَأِحبَّاْؤهْ ص34 ْن َأبك ص88ص12 َوَلاَلِ  الَيْمْْد َوالنََّصاَرى َنمك
َحْدوا ص32 ْمْا َطيِّبَاِت َما َأَحلَّ اهللْ َلْك ك َوََل َتعك رِّ َا الَِّذيَن َآَمنْْا ََل َْتَ ص22ص22 َيا َأُّيُّ
ََمِء ص38 ِزلك َعَهيكنَا َمائَِدً  ِمَن السَّ نَا َأنك َيَ  الهْم َّ َربَّ ص133ص114 َلاَل ِعيَسس ابكْن َمرك
ْز الَعِْي ْ ص32 ْك ص133ص115 َرِِضَ اهللْ َعنكْم ك َوَرْضْا َعنكْه َذلَِك الَف

 سورة األنعام
ءٍ ص32 نَا ِِف الكَِحاِ  ِمنك َ ك طك ص23,22,43ص32 َما َفرَّ
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َمْه  وَ ص35 ْ ك بِالَدَداِ  َوالَعِِشِّ ْيِريْدوَن َوجك ْعَْن َرَّبَّ  الَِّذيَن َيدك
ص2ص22 ََل َتطكْردِ

َهْ  َحيكْث ََيكَعْل ِرَساَلَحْه ص43 ص51ص124 اهللْ َأعك
َق بِْك ك ص41 ْبَل َفَحَفرَّ بِْعْْه َوََل َتحَّبِْعْا السُّ َحِقيًَم َفاتَّ اطِي ْمسك َذا ِِصَ َِ ص32ص123 َوَأنَّ 
ءٍ ص42 ِصيًَل لِْكلِّ َ ك ص22,43ص124 َوَتفك
ِض ص43 َْ الَِّذي َجَعَهْك ك َخََلئَِف األَرك ِْ ص124ص182 َو
َعْبْنَ ص44 ِضِم ك َيهك ْك ِْ ك ِِف َخ ص22ص51 ْلِل اهللْ ْث َّ َذرك

 سورة األعراف
ص22ص1 املصص42
اص48 َْ َزلكنَا َعَهيكْك ك لَِباًسا ْي َآتِْك ك َوِريًشاَيا َبنِي َآَدَم َلدك َأنك ْك ص13,11ص28 ِري َس
ِق ص42 زك َرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ َم ِزينََ  اهللِ الَّحِي َأخك ص14,12ص32 ْللك َمنك َحرَّ
ََم  ْللك ص42 مَ  إِنَّ َ  َحرَّ اِحَش  َرِبِّ َْ  َوالَبدكيَ  َواإِلثك َ  َبَطنَ  َوَما ِمنكَما َظَمرَ  َما الَف

 ِِّ ِ اَْل   بَِدْيك

ص42ص33

ًفا َوَطَلًعاص45 ْك ْعْْه َخ ََلِحَما َوادك َد إِصك ِض َبعك ِسْدوا ِِف األَرك ص22ص28 َوََل ْتفك
ءٍ ص23 ِصيًَل لِْكلِّ َ ك ًَْ  َوَتفك ِع ْك ٍء َم اِ  ِمنك ْكلِّ َ ك َْ ص23ص142 َوَكَحبكنَا َلْه ِِف األَلك
بَاَن َأِسفً ص21 ِمِه َنضك ْك ْحْلِِْن ِمنك َومَلَّا َرَجَع ْمَْسس إََِل َل ا َلاَل بِئكَسََم َخَهفك

ِدي   َبعك

ص143ص123

ْلَما ِعنكَد َرِبِّ ص22 ََم ِعهك ا ْللك إِنَّ َِ َسا اَن ْمرك اَعِ  َأيَّ َأْلَْنَك َعِن السَّ ص82ص122 َيسك
 سورة التوبة

رِ ص23 َ  الكْكفك ص42ص12 َفَقاتِْهْاك َأئِلَّ
َباََنْ ك ص24 ِك ِْ ك َوْر َباَر ْذوا َأحك َ َيَ  اُتَّ َن َمرك َباًبا ِمنك ْدوِن اهللِ َوامَلِسيَ} ابك ص141ص31 َأرك
َِبْ ص22 ان  ِمَن اهللِ َأكك َْ ص23ص22 َوِرضك
ِْهْك ك  ص28 ِلَهْم ك ْلهكَ  ََل َأِجْد َما َأْحك ََ لِحَمك ْك ص2ص52 َوََل َعََل الَِّذيَن إَِذا َما َأَت

 سورة يونس
ْكْ  اهللْ الَِّذي َخهَ ص22 اٍم  إِنَّ َربَّ َض ِِف ِسحَِّ  َأيَّ ََمَواِت َواألَرك ص188ص3 َِ السَّ
ْ ك ْرْسْهْم ك ص22 نَا الْقْروَن ِمنك َلبكهِْك ك مَلَّا َظَهْلْا َوَجاَءَتك َهكك ِك َوَلَقدك َأ

 بِالَبيِّنَاِت 

ص124ص13-14
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ِْ ك َوََل َينكَفْعْم ك ص25 ْبْدوَن ِمنك ْدوِن اهللِ َما ََل َيُْضُّ ص183ص,188ص12 َوَيعك
ًعا إَِلَّ َما َشاَء اهللْ ص83 ا َوََل َنفك ِر ََضًّ هِْك لِنَفك ص181ص45 ْللك ََل َأمك
َزْنْنَ ص81 ِْ ك ََيك ف  َعَهيكِم ك َوََل  ْك لَِياَء اهللِ ََل َخ الَِّذيَن َآَمنْْا * َأََل إِنَّ َأوك

 َوَكاْنْا َيحَّْقْنَ 

ص121ص82-83

 سورة النحل
ضِ  ِِف  َوَألكَقسص82 َاًرا بِْك ك  ََتِيَد  َأنك  َرَواِسَ  األَرك ص82ص12  َوْسْبًَل  َوَأَنك
َأْرونَ ص83 ُّ َفإَِليكِه َرك ْكْ  الُضُّ َلٍ  َفِلَن اهللِ ْث َّ إَِذا َمسَّ ص183ص24-23 َوَما بِْك ك ِمنك نِعك
ص13ص23 َواهللْ َجَعَل لَْك ك ِمنك ْبْيْتِْك ك َسَكنًا َوَجَعَل لَْك ك ص84
ابِيَل َتِقيْك ك َبأكَسْك ك َوَجَعَل لَ ص82 ابِيَل َتِقيْكْ  اَْلرَّ َوََسَ ص13ص21 ْك ك ََسَ
ءٍ ص88 لكنَا َعَهيكَك الكَِحاَ  تِبكَياًنا لِْكلِّ َ ك ص23ص25 َوَنزَّ

 سورة يوسف
َآًنا َعَربِيًّاص82 ص22ص2 ْلرك
َحيكنَا إَِليكَك ص82 َسَن الَقَصِص بََِم َأوك ْن َنْقصُّ َعَهيكَك َأحك َآَن  َنمك َذا الْقرك ص122ص3 َِ
ِدينَ ص85 ِِ ا ْدوَدٍ  َوَكاْنْا فِيِه ِمَن الزَّ َ  َمعك

ِِ ٍ  َدَرا َََلٍن َبخك ْه بِ وك ص15ص23 َوََشَ
ْكْنَ ص23 ِ ِْ ك ْمَشك ِْ ك بِاهللِ إَِلَّ َو ََْر ِمْن َأكك ْك ص182ص138 َوَما ْي

 سورة اإلسراء
ى بَِعبكِدِه َليكًَل  28 َ ص55ص1 ْسبكَماَن الَِّذي َأَسك
ْه َكاَن َعبكًدا َشْكًْرا 21 ص55ص3 إِنَّ
اهْ  23 ْبْدوا إَِلَّ إِيَّ ص38ص23 َوَلََض َربَُّك َأَلَّ َتعك
َآِن  22 ْعَْنَ  ِِف الْقرك َجَرَ  امَلهك ص42ص83 َوالشَّ
اهْ  25 ْعَْن إَِلَّ إِيَّ ِر َضلَّ َمنك َتدك ُّ ِِف البَمك ْكْ  الُضُّ ص182ص82 َوإَِذا َمسَّ
ِْ ك ِمَن َولَ  26 نَا ِر َوَرَزلك ِْ ك ِِف الَِبِّ َوالَبمك نَا هك نَا َبنِي َآَدَم َوَْحَ مك َقدك َكرَّ

 الطَّيَِّباِت 

ص144ص23

ِر َرِبِّ  22 وْ  ِمنك َأمك وِ  ْلِل الرُّ َأْلَْنَك َعِن الرُّ ص132ص22 َوَيسك
ا َرْسًَْل  21 لك ْكنكْ  إَِلَّ َبََشً َِ ص123ص52-53 ْللك ْسبكَماَن َرِبِّ 

 سورة الكهف
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ِجًدا 29  ك َلنَحَِّخَذنَّ َعَهيكِم ك َمسك
ِِ ِر ص184ص21 َلاَل الَِّذيَن َنَهْبْا َعََل َأمك

ْ ك  11 ْعَْن َرَّبَّ َسَك َمَع الَِّذيَن َيدك ِِبك َنفك ص2,2ص22 َواصك
ِن َأوك  18 َريك كَلَع البَمك َْ ْهَ   َرْ  َححَّس َأبك ِِضَ  َوإِذك َلاَل ْمَْسس لَِفَحاْه ََل َأبك َأمك

 ْحْقًبا

ص141ص83

ا  11 نَاْه ِمنك َلْدنَّ ً  ِمنك ِعنكِدَنا َوَعهَّلك َ َجَدا َعبكًدا ِمنك ِعَباِدَنا َآَتيكنَاْه َرْحك َْ َف

ًَم   ِعهك

,52,53,52ص82
ص21

ًدا 13 َ  ْرشك َّا ْعهِّلك َلِن ِِم بِْعَك َعََل َأنك ْتَعهِّ لك َأتَّ ص54ص88-23 َِ
ك َأْللك إِ  12 اَلاَل َأََل ً حَطِيَع َمِعَي َصِبك ص52ص22 نََّك َلنك َتسك
ا 15 ً ِري ْعْسك نِي ِمنك َأمك قك

ِِ
ِِن بََِم َنِسيْ  َوََل ْترك اِخذك َْ ص58ص23 َلاَل ََل ْت

ا 16 ً حَطِيَع َمِعَي َصِبك ك َأْللك لََك إِنََّك َلنك َتسك ص58ص22 َلاَل َأََل
ا َفََل  12 َِ َد ٍء َبعك َ  ِمنك َلاَل إِنك َسَألكحَْك َعنك َ ك  ْتَصاِحبكنِي َلدك َبَهدك

ًرا  َلْدِنِّ ْعذك

ص58ص28

حَطِعك َعَهيكِه  11 ك َتسك ِويِل َما ََل
َذا فَِراْق َبيكنِي َوَبيكنَِك َسْأَنبِّْئَك بَِحأك َِ َلاَل 

ا ً  َصِبك

ص58ص22

ا 19 ً طِعك َعَهيكِه َصِبك ك َتسك ِويْل َما ََل
ِري َذلَِك َتأك حْْه َعنك َأمك ص58,52,23ص22 َوَما َفَعهك

 سورة مريم
نَاْه َمَكاًنا َعهِيًّا 91 ص32ص22 َوَرَفعك

 سورة طه
ِري 98 ص142ص53 َأَلَّ َتحَّبَِعِن َأَفَعَصيكَ  َأمك

 سورة األنبياء
ِي  91 حك َْ ِذْرْك ك بِال ََم ْأنك ص52ص42 ْللك إِنَّ
نَا َلْه  93 َهمك بكنَا َلْه ََيكَيس َوَأصك َِ َحَجبكنَا لَْه َوَو َجهْ َفاسك ص22ص53 َزوك
َض َيِرْثَما ِعَبادَِي  92 ِر َأنَّ األَرك كك ِد الذِّ ْبِْر ِمنك َبعك َوَلَقدك َكَحبكنَا ِِف الزَّ

ْنَ  اِْلْ  الصَّ

ص122ص132

 سورة الفرقان
ًنا  95 ْك َِ ِض  ْشَْن َعََل األَرك َِن الَِّذيَن َيلك ْحك ص22ص83 َوِعَباْد الرَّ
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نَ  96 ا َكاَن َوالَِّذيَن َيْقْْلَْن َربَّ فك َعنَّا َعَذاَ  َجَمنََّ  إِنَّ َعَذاََّبَ ِ ا اِصك

 َنَراًما

ص22,23ص82

ًْا َوَزفًِْيا 92 ا َتَديُّ ْ ك ِمنك َمَكاٍن َبِعيٍد َسِلْعْا َ َ ص21ص12 إَِذا َرَأَتك
 سورة الشعراء

ينِ  91 َم الدِّ ْك ِفَر ِِل َخطِيَئحِي َي َلْع َأنك َيدك ص22ص22-22  َوالَِّذي َأطك
َربنِيَ  99 ِذرك َعِشَْيَتَك األَلك ص123ص214 َوَأنك

 سورة النمل
ا  811 َطَفس َآهللْ َخْيك  َأمَّ ْد هللِ َوَسََلم  َعََل ِعَبادِِه الَِّذيَن اصك ْلِل اَْللك

ْكْنَ  ِ  ْيَشك

ص182ص25

ََمِء َماًء َ  818 َزَل َلْك ك ِمَن السَّ َض َوَأنك ََمَواِت َواألَرك َِ السَّ نك َخَه ص182ص83 َأمَّ
ا َرَواِسَ  811 َاًرا َوَجَعَل َ َ ا َأَنك َض َلَراًرا َوَجَعَل ِخََلَ َ نك َجَعَل األَرك ص182ص81 َأمَّ
َعْهْك ك ْخَهَفاَء  813 َْء َوََيك ِشْف السُّ َطرَّ إَِذا َدَعاْه َوَيكك نك َْيِيْب امْلضك َأمَّ

ضِ   األَرك

ص182ص82

نك َُّيكِديْك ك ِِف ْظْهََمِت الَِبِّ  812 ا َأمَّ ً َياَ  ْبَشك ِسْل الرِّ ِر َوَمنك ْيرك ص182ص83  َوالبَمك
اَنْك ك إِنك ْكنكْح ك َصاِدلنِيَ  815 َِ اْتْا ْبرك َِ ص182ص84 ْللك 

 سورة القصص
816  ََ ِِ َعَصا ص44ص31 َوَأنك َألك
ِْ ك ِِف الَي ِّ َفانكْْرك َكيكَف َكاَن َعالِبَ  812 َنا َناْه َوْجنَْْدْه َفنََبذك ص145ص43 ْ   َفَأَخذك

 سورة الروم
ومْ ص132 هِْبْنَ  * ْنهَِبِ  الرُّ ِد َنَهبِِم ك َسيَدك ِْ ك ِمنك َبعك ِض َو َنس األَرك ص24,43ص4-2 ِِف َأدك
رِ  الَِبِّ  ِِف  الَفَسادْ  َظَمرَ ص135 ِدي َكَسَب ك  بََِم  َوالَبمك ص22ص41 النَّاسِ  َأيك

 سورة السجدة
ًفا َوَطَلًعا َتَحَجاََف ْجنَّْْْبْ ك َعِن املَ ص113 ْك ْ ك َخ ْعَْن َرَّبَّ ص23ص18 َضاِجِع َيدك

 سورة األحزاب
يَ  ص111 ِِ َرا ََاَلْم ك َوِمنكَك َوِمنك ْنٍْ  َوإِبك َنا ِمَن النَّبِيِّنَي ِمي َوإِذك َأَخذك

 َوْمَْسس 
ص121ص2
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َقيكْحنَّ ص112 ْحنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّ ص)وف  ش ة(123ص31-33   َيا نَِساَء النَّبِيِّ َلسك
 سورة فاطر

ََم ََيكَشس اهللَ ِمنك ِعَبادِِه الْعَهََمءْ ص113 ص22,21ص22 إِنَّ
ٍ  ص114 ا ِمنك َدابَّ َِ ِر ََ َعََل َظمك اِخْذ اهللْ النَّاَس بََِم َكَسْبْا َما َتَر َْ ْك ْي ص111ص42 َوَل

 سورة يس
َصيكنَاْه ِِف إَِماٍم ْمبِ ص112 ٍء أحك ص42ص12 نيٍ َوْكلَّ َ ك

 سورة ص
ِ ِحَساٍ  ص118 ِسكك بَِدْيك نْنك َأوك َأمك َذا َعَطاْؤَنا َفامك ص23ص35 َِ
َن َم ٍَ  ص112 ص23ص43 َوإِنَّ َلْه ِعنكَدَنا َلْزلكَفس َوْحسك
ا   ص112 َحَسل  َباِرد  َوََشَ َذا ْمدك َِ هَِك  ْكضك بِِرجك ص144ص42 ارك

 سورة الزمر
ِْ ك إَِلَّ لِ ص115 ْبْد ْبَْنا إََِل اهللِ ْزلكَفسَما َنعك 182,188,1ص3 ْيَقرِّ

ص82
ْجْ ص123 َذْر اآلَِخَرَ  َوَيرك يكِل َساِجًدا َوَلائًَِم ََيك َْ َلانِ   َآَناَء الهَّ ِْ َأمك َمنك 

َ  َربِّهِ  َ  َرْحك

ص23ص5

ْف ص121 ِّْ حِِم ك ْظَهل  َذلَِك َْيَ لِِم ك ْظَهل  ِمَن النَّاِر َوِمنك ََتك ْك اهللْ  َ ْ ك ِمنك َف

 بِِه ِعَباَدْه 

ص22ص18

 سورة الشورى
ًيا َأوك ِمنك َوَراِء ِحَجاٍ  َأوك ص122 َلْه اهللْ إَِلَّ َوحك َوَما َكاَن لَِبََشٍ َأنك ْيَكهِّ

ِسَل َرْسًَْل   ْيرك
ص32ص21

 سورة الزخرف
813  ِ َيَحنيك ءاْن َعََل َرْجٍل ِمَن الَقرك َذا الْقرك َِ َل  ََل ْنزِّ ْك ص53ص32-31  َعِْي ٍ َوَلاْلْا َل
ائِيَل  812 َ ًَََل لَِبنِي إَِسك نَاْه َم نَا َعَهيكِه َوَجَعهك َعلك َْ إَِلَّ َعبكد  َأنك ِْ ص55ص25 إِنك 
َفْكْنَ  815 ْك ص182ص22 َوَلئِنك َسَألكَحْم ك َمنك َخَهَقْم ك َلَيْقْلْنَّ اهللْ َفَأنَّس ْي

 سورة األحقاف
ًعا ِمَن  816 َعْل ِِب َوََل بِْك ك ْللك َما ْكنكْ  بِدك ْسِل َوَما َأدكِري َما ْيفك ص132ص5 الرُّ

 سورة محمد
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اص122 َفاْ َ َآَن َأمك َعََل ْلْهٍْ  َألك ص41ص24 َأَفََل َيَحَدبَّْروَن الْقرك
 سورة الذاريات

ْبْدونِ ص122 نَّ َواإِلنكَ  إَِلَّ لِيَعك َِ 123,115,1ص28 َوَما َخَهقكْ  ا
ص12

 سورة القمر
ْبْا َعبكَدَناص125 ْم ْنٍْ  َفَكذَّ ْك َب ك َلبكَهْم ك َل ص55ص5 َكذَّ

 سورة الرحمن
ِ ص133 ِرَبنيك ِ َوَر ُّ املَدك َلنيك ِ ص143ص12 َر ُّ امَلَشك
َحِقَيانِ ص131 ِن َيهك َريك ص81ص15 َمَرَج البَمك
َزخ  ص132 ص81ص23 َبيكنَْمََم َبرك

 سورة الواقعة
ْه إَِلَّ امْلطَمَّ ص133 ص25ص25 ْرونَ ََل َيَلسُّ

 سورة الحديد
ا َعَهيكِم ك ص134 َِ ا َما َكَحبكنَا َِ َحَدْعْ َبانِيًَّ  ابك ِك ص142ص22 َوَر

 سورة الحشر
ْقْا اهللَ ص132 حَْمْا َواتَّ ْسْْل َفْخْذوْه َوَما ََنَاْك ك َعنكْه َفانك ص25,22ص2 َوَما َآَتاْكْ  الرَّ

 سورة الجمعة
َْ الَِّذي َبَعَث ِِف األْ ص138 يِّنَي َرْسًَْل ِمنكْم ك َيحكْهْ َعَهيكِم ك َآَياتِِه ِْ مِّ

يِم ك   َوْيَزكِّ

ص22ص2

 سورة الطالق
ْر ص132 ْل األَمك ِض ِمَكَهْمنَّ َيَحنَزَّ اٍت َوِمَن األَرك َْ َِ َسبكَع َسَل اهللْ الَِّذي َخَه

 َبيكنَْمنَّ 

ص115ص12

 سورة نوح
ًرا َوَمَكْرواص132 ص38ص22 ْكبَّاًرا َمكك
َّْاملنَِِي إَِلَّ َضََلًَل ص135 ص142ص24 َوَلدك َأَضهُّْا َكًَِْيا َوََل َتِزدِ ال
ِخْهْا َناًرا َفَه ك ََيِْدوا َ ْ ك ِمنك ْدوِن اهللِ ص143 ِرْلْا َفْأدك َّا َخطِيَئاَِتِ ك ْأنك ِِم

َصاًرا  َأنك

ص142ص22
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 سورة الجن
ْه َكاَن ِرَجال  ِمَن اإِلنكِ  َيْعْْذوص141 ِْ ك َوَأنَّ نِّ َفَزاْدو َِ َن بِِرَجاٍل ِمَن ا

ًقا َِ  َر

ص135ص8

َتََض ِمنك *  َعاَِلْ الَديكِب َفََل ْيْكِمْر َعََل َنيكبِِه َأَحًداص142 إَِلَّ َمِن ارك

 َرْسْلٍ 

ص53ص28-22

 سورة النازعات
ْه َطَدسص143 َن إِنَّ ْك َع بك إََِل فِرك َِ ص42,44ص12 اذك
ْكْ  اص144 ََل َفَقاَل َأَنا َربُّ ص142ص24 ألَعك
ص145ص22 َفَأَخَذْه اهللْ َنَكاَل اآلَِخَرِ  َواألْوََل ص142

 سورة التكوير
َرتك ص148 ِّْ ْ  ْك لك ص141ص1 إَِذا الشَّ

 سورة النصر
ْ اهللِ َوالَفحكْ} ص142 ص41ص1صإَِذا َجاَء َنِصك
اًباص142 َّْ ْه َكاَن َت ْه إِنَّ ِفرك حَدك ِد َربَِّك َواسك ص41ص3 َفَسبِّ}ك بَِملك

 سورة المسد
ٍب َوَتبَّ ص145 ص42ص1 َتبَّ ك َيَدا َأِِب َ َ

 سورة اإلخالص
َْ اهللْ َأَحد  ص123 ِْ ص182ص1 ْللك 
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 ثانياا: فهرس األحاديث
 

صوفمف ةصورودصوف د اصصو كمهصطروصوف د اصم
وفمس دركص   صصووفسالمصوفمالوص   هصوفتي صمعصلف  سصوج م تص1

صتوفم     ,صموضوص
ص132

ص123صضع فةصوموضو ةصأ  د اصذكرصوأليدو ص2
ص144صموضوتصصوفش ط  صقوىصي تم صوفطع مصط بصم صأتفسكمصو رمووص3
ص23صموضوتصصدوودصي صس  م  صوفجتةصدخو"صوألتي   صجخرص4
ص24صموضوتصص  ووصي صوفر م ص يدصوفجتةصدخو"وفم  يةصصجخرص2
ص132صم فقص   هصصمم ص يق ص"صستةصم ئةصلف صي تهصهذ صف   كمصأرأ  مص8
ص15صست صوي صم جه,ص س صو هدصي صوفدت  ص  يكصوهللصوو هدصي م صي صأ ديصص2
ج معصي   صوفع مصويض ه,صص د  موهصوق د  مصيأ همصك فتجوم,صأم  ي ص2

صموضوت
ص112

ص53صم فقص   هصقي  صوألتي   صم صأ دص عطه صفمصخمس صأ ط  ص5
ص123صم فقص   هصش ئ صو م ووص"صأغت ص تكمصم صوهللص13
ص25ص س صوفموطأ,صوهللصل"صلفهص":صقي  صم صووفتي و صأت صق  صم صأيض ص11
ص122صم   صمس مصصصوهللصرسو ص   هصيع ت صم ص   صأيع كصأ"ص12
ص وهللصرسو وغ ر صج ؤووصلف صص  يسصي صوألقرتأ صص13

صضعف صم صت سصي صق  دويوجدو ص
ص2صست صوي صم جه,صم   

ص تدصوفم ع ريةصوفموروص   صوفخرقةصأفيسصتي وفصأ ص14
صصوفموي ة

ص24ص"صأم صفه

ص وم صأريع  صأمهصيط صي ص جع صأ دكمصخ قصل ص12
صتطفة

ص122صم فقص   ه

ص22صم   صمس مص ج جهصيأت صي كمصوأت ص خر صل ص18
ص53صم فقص   هصتعم:صق  ص؟صلسروئ  صيت صموس صأت ص12
ص24صم   صوفيخ ريصصهللصألخش كمصلت صوهللوصصأم صوكذوصكذوصق  مصوفذ  صأت مص12
صمته ص روصفك صأ رو,صسيعةص   صوفقرج صأت  ص15

,صظهر د ,ص روصوفك صويط   صموطَّ  عص د صصوفك ص  
ص35ص فس رصوفطيري,صضع و

ص21صم   صوفيخ ريصصي ذوصي ض  صيرووص   صج سصألتهصوفخضرصسم صلتم ص23
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ص13صم   صمس مصواخروصي صفهصخالقص"صم صهذوص  يسصلتم ص21
ص:ق  ص؟صصوهللصرسو صلف صأ بَّصصك  صوف ي سِصصأي صص22

صوفِ ي ر و
ص12صم فقص   ه

ص25صست صأيوصدوود,صم   صيد ةصم د ةصك صي  صوألمورصوم د   صل  كمص23
ص12صست صأيوصدوود,ص س صي غ س ووصوف ومصهذوصك  صلذوصوفت سصأ ه ص24
ص138صم   صمس مص د اصوجودصوفدج  صوا ص22
ص22صست صأيوصدوود,صم   صتدتد ص وفه ص28
ص123صم   صمس مصخ ق صوفمالئكةصم صتور,صوخ قصوفج  صم صم ر صم صصص22
ص     صرسو صوهللص22 صوف و   ِصص رأ  و صِم   صم  ص  كوو و ص23صست صأيوصدوود,ص س صأَ س   
ص58صم   صمس مصصفرأىص ج صأتهصفو"صموس صو   ص   ت صوهللصر مةص25
ص13صم فقص   هصمظعو صي ص  م  ص   صوف ي  صصي وفتصردص33
صموو,صم صيوردوصصف تي صجع  صأته صص  ئشةص  ص31

ص  ِرقصي م صي يسه ,
ص12صست صأيوصدوود,صم   

صلف صوفتظرصم صلف همصأ بصش ئ صوهللصأ ط همصم صيووهللص32
صوجهه

ص23صم   صمس م

ص125-122صمس مصم   صق ف ص  ئشة:صفو"صذفكصأير صقير ,صغ رصأتهصخش ص33
ص23صم   صمس مصصتمف  ص يديصوي  صي ت صوفمالوصقسم ص34
ص41صم   صوفيخ ريصفهصأ  مه ق  :صهوصأج صرسو صوهللصص32
ص23صم فقص   هص س ع ذصم صي تةصوففقرصك  صص38
:صق  ص مصوفقيور,ص   روص  صته ص وهللصرسو صك  ص32

ص(ي وروه )
ص183صم   صمس م

ص121ص فس رصوف ع ي ,صموضوتصوفيعاصي صوجخرهمصوفخ ق,ص يصوفتي   صأو صكت ص32
ص112ص"صأم صفهصكت صكت وصمخف  صيأ يي صأ صأ روصيخ ق صوفخ قصص35
ص121صموضوتصط  صو"صم  صو"صجدمصو"صتي  صكت ص43
ص53صم فقص   هصمتكمصيأمكمصمر مصوي صي كمصت  صلذوصأت مصك وص41
ص122صم   صمس مصصوفي  صم ص تفرصوفش ط  صل ص,مق يرصي و كمص جع ووص"ص42
ص32صم فقص   هص.موروصو"صك بصي هصي   صوفمالئكةص دخ ص"ص43
ص83صمستدصأ مد,صضع وصرج صم  صك م صوفيد" صي همصي  صوفش مصأه ص سيووص"ص44
,ص183,122صم فقص   هصأتي  ئهمصقيورصو خذووصووفتم رىصوف هودص   صوهللصفعتةص42
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ص182صمس جد
ص23صم   صمس مصد و هصتي صك صي عج صمس ج يةصوود صتي صفك ص48
وفمس دركص   صصوفخط ئةصجدمصوق روصفم ص42

صوفم     ,صموضوت
ص123

ص132صوف مه د,صموضوتصصم صه  وصه وصي وبصوسج صصوفتي ص وي صفم ص42
ص24صم فقص   هصوفق  مةص ومصلف صمته صخرجووصم صدخ وه صفوص45
ص123صموضوت.صوأليالكصخ ق صفم صفو"كص23
ص22صم فقص   هصقومهصتو صأتذر صفقدصقومهصأتذر صقدصل"صتي صم صم ص21
ص122صمستدصأ مد,صم   صووفجسدصوفرو صي  صوجدم:صق   ؟"تي  صك ي صم  ص22
ص121صست صوف رمذي,صم   صووفجسدصوفرو صي  صوجدمصق  صوفتيووصفكصوجي صم  ص23
ص22ص هم فقص  صردصيهوصي هصف سصم صهذوصأمرت صي صأ داصم ص24
صصي ط صصتي كصتورصوألش   صقي صخ قص ع ف صوهللصل ص:ج يرص  ص22
ص21صم   صمس مصصوس  ةصس  ةص تظ ةص  ص28
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 : فهرس األعالم المترجم لهم:ثالثاا 
 

 الصفحة العلم م
 11صليروه مصي صأدهم 8
 822صليروه مصي ص مرصوفيق    1
 881صوي صدق قصوفع د 3
 31ص ئ وي ص ري صوفط 2
 62صأيوصلس  قصوف ع ي  5
 838صأيوصوف ت  صوألفوس ص8
 55صأيوصوف س صوف روف صأوصوف روت  2
 12صأيوصوفق سمصوفجت د 1
 2صأيوصوفق سمصوفقش ري 9
 851صأيوصوفه   صوألسدي 81
 16صأيوصوفوي  ص   صي ص ق   88
 826صأيوصيكرصوفطرطوش  81
 11 أيوص  مدصوف  وف  83
 821ص صوألتدفس أيوص   ص14
 38صأيوصس  م  صوفدوروت  85
 11صأيوصط فبصوفمك  86
 29صأيوص يدصوفر م صوفس م  82
 65صأيوصم مدصوفش رو ي 81
 19صأيوص   دصوفيسط م  89
 29صأ مدصي ص ج ية 11
 38صأ مدصي ص   صوفري    18
 851صأ مدصي صم مدصوف  ج ت  11
 66صصصلسم    ص ق  13
 21صوي صوفتق بصجم  صوفد   12
 11صوف  راصوفم  سي  15
 66صوف س صي صم مدصوفت س يوري 16
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 31صوف س  صي صمتمورصوف ال  12
 18صوفخضرص   هصوفسالم 11
 26صرويعةصوفعدو ة 19
 9صوفسرو صوفطوس  31
 58صسه صي ص يدصوهللصوف س ري 38
 1صموية 31
 21ص يدصوفسالمصي صيرج   33
 835صوف  يع  يدصوهللصي صأسعدص 32
 885ص يدصوهللصي صوفمي رك 35
 812ص يدصوفمعط صي صم مودصوإلسكتدروت  36
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 المصادر والمراجعرابعاا: 
 

وفقرج ,صأيوصوففض صجال صوفد  ص يدصوفر م صي صأي صيكرصوفس وط ,ص  ق ق:صصوإل ق  صي ص  وم .1
ص.1مرك صوفدروس  صوفقرجت ة,صمجمعصوفم كصيهد,صوفسعود ة,صط

وا وو رصوفمريو ووةصيوو صوألخيوو رصوفموضووو ة,صم موودص يوودصوف وو صيوو صم موودص يوودصوف  وو مصوألتموو ريص .2
 مودصوفسوع دصيسو وت ص غ ووو ,صهووو(,ص  ق وق:صم1334وف كتوويصوفهتودي,صأيووصوف سوت  ص)وفم ووي :ص

صي دود.ص–مك يةصوفشرقصوفجد دص
هووو(,صدورصوفك ووبص243أ كوو مصوفقوورج ص"يوو صوفعريوو ,صم موودصيوو ص يوودصوهللصوألتدفسوو ,صويوو صوفعريوو ) .3

صوفع م ة,صي رو .
وإل كوووو مصيوووو صأمووووو صوأل كوووو م,صأيوووووصم موووودص  وووو صيوووو صأ موووودصيوووو صسووووعدصيوووو ص وووو مصوألتدفسووووو ص .4

صهو.1434,ص1,صطهو(,صدورصوف د ا,صوفق هرو428)وفم وي :
هوووو(,صدورص232ل  ووو  ص  وووومصوفووود  ,صأيووووص  مووودصم مووودصيووو صم مووودصوف  وفووو صوفطوسووو ص)وفم ووووي :ص .2

 وفمعرية,صي رو .
صِيِه:828أيوص كر  صم   صوفد  ص    صي صشروصوفتوويص)وفم وي : وألريعو صوفتوو ة, .8  هو(,ص وِت  

شورصووف و  وع,صفيتو  ,صدورصوفمتهو  صف ت قم صم مدصتورسصوف القصوأتورصي صأيو صيكورصوفشو خ ,
 م.2335هو/ص1433,ص1ي رو ,صط

أسوورورصوف وورووصو سوو بصوفجموو ص وورضصوتقوود,صطوو رقصيوو صسووع دصوفق طوو ت ,صرسوو فةصم جسوو  رص .2
 هو.ص1425قدم صلف صج معةصأمصوفقرى,صك  ةصوفد ووصوأمو صوفد  ,صقسمصوفعق دو,ص

,ص4فسووووتة,صط,صمك يوووهصوصوإلسوووروئ     صووفموضووووو   صيووو صك ووووبصوف فسووو ر,صد.صم موووودصأيووووصشووووهية .2
 هو.1432

أسوووت صوفمط فوووبصيووو صأ  د ووواصمخ  فوووةصوفمرو وووب,صم مووودصيووو صم مووودصدرو وووف,صأيووووص يووودصوفووور م ص .5
هووووو(,ص  ق ووووق:صممووووطف ص يوووودصوفقوووو درص طوووو ,صدورصوفك ووووبص1222وف ووووو صوفشوووو يع ص)وفم وووووي :ص

صم.1552هو/ص1412,ص1وفع م ة,صي رو ,صط
عسوقالت صوفشو يع ,صوإلم يةصي ص م  و صوفمو  ية,صأ مودصيو ص  و صيو ص جورصأيووصوففضو صوف .13

صهو.1412,ص1  ق ق:ص   صم مدصوفيج وي,صدورصوفج  ,صي رو ,صط
أموووو صيوووالصأموووو صي ووواصوووصيووو صردص ووودوو صوفمووووي ةصومووود  صوفمهد وووةص  ووو صممووو درص .11

وف  قوو ,صووفمرجع ووةصوفشوور  ة,صد.صم موودصيوو صأ موودصلسووم    صوفمقوودم,صدورصويوو صوفجووو ي,صوفقوو هرو,ص
صم.2332هو/ص1425,ص1ط
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ةصوإلم م وةصوإل تو ص شور ةص ورضصوتقود,صت مورصيو ص يودصوهللصيو ص  و صأمو صمذهبصوفشو ع .12
وفقفووو ري,صرسووو فةص  م وووةص قووودمصيهووو صوفمؤفووووصفت ووو صدرجوووةصوفووودك ورووصمووو صقسووومصوفعق ووودوصووفموووذوهبص

 هو.1414,ص1ج معةصوإلم مصم مدصي صسعودصوإلسالم ة,صيدو صدورصوفتشر,صطص-وفمع مروص
دصوألم  صيو صم مودصوفمخ و رصيو ص يودصوفقو درصأضوو صوفي   صي صل ض  صوفقرج صي فقرج ,صم م .13

 م.1552هو/1412هو(,صدورصوففكر,صي رو ,صفيت  ,ص1353وفجكت صوفشتق ط )وفم وي :ص
 م.1551ل ج  صوفقرج صوفكر م,صد.صيض ص س ص ي سصوست  صيض ص ي س,صوألرد ,ص .14
وأل ووووالم,صخ وووورصوفوووود  صيوووو صم مووووودصيوووو صم موووودصيوووو ص  وووو صيوووو صيوووو رس,صوف رك وووو صوفدمشووووق ص .12

 م.2332,ص12هو(,صدورصوفع مصف مال   ,صط1358:)وفم وي 
وألقوووو صوفشوو ذوصيوو صوف فسوو رصتشووأ ه صوأسووي يه صوأ  رهوو ,صد. يوودصوفوور م صيوو صموو ف صوفوودهف,ص .18

,ص1رسووو فةصدك وووورووصمقدموووةصلفووو صج معوووةصوإلمووو مصم مووودصيووو صسوووعود,صمج وووةصوف كموووة,صير ط ت ووو ,صط
 م.صص2334هوص/1422

  وووصيوو صوألسووم  صووفكتوو صووألتسوو ب,صسووعدصوإلكموو  صيوو صريووعصو"ر  وو بص وو صوفمؤ  وووصووفمخ .12
هوووو(,صدورصوفك وووبص422وفم وووك,صأيووووصتمووورص  ووو صيووو صهيوووةصوهللصيووو صجعفووورصيووو صمووو كو"ص)وفم ووووي :ص

صم.1553هو/1411,ص1وفع م ة,صي رو ,صفيت  ,صط
ل قوو ظصوفهموومصيوو صشوور صوف كووم,صأ موودصيوو ص ج يووة,ص قوود مصومروجعة:م موودصأ موودص سووبصوهلل,ص .12

 دورصوفمع رو.
أ موودصيوو صم موودصيوو صوفمهووديصيوو ص ج يووةصوف سووت ص,  ص فسوو رصوفقوورج صوفمج وودوفي وورصوفمد وودصيوو .15

وإلدر سووو صوفشووو ذف صوفف سووو صأيووووصوفعيووو س,ص  ق وووق:صأ مووودص يووودصوهللصقرشووو صرسوووال ,صوفت شووور:صد.ص
صهو.1415 س ص ي سص ك ,صوفق هرو,ص

هوووو(,صص224وفيدو ووةصووفته  وووة,صوف وو يظصأيووو صوففوودو صلسوووم    صيوو صك  ووورصوفدمشووق ص)وفم ووووي :ص .23
,ص1ودقوووووووقصأمووووووووفهصو  وووووووقص ووشووووووو ه:ص  ووووووو صشووووووو ري,صدورصل  ووووووو  صوف ووووووورواصوفعريووووووو ,صطص ققوووووووه
 م.ص1522هو/1432

يدوئعصوففووئد,صأيوص يدصوهللصم مدصي صأي صيكرصي صأ وبصوي صق مصوفجو  ة,ص  ق ق:ص   صي ص .21
 م مدصوفعمرو ,صدورص  فمصوففووئد.

 ص يووودصوهللصوفيووودرصوفطووو فعصيم  سووو صمووو صيعووودصوفقووور صوفسووو يع,صم مووودصيووو ص  ووو صيووو صم مووودصيووو .22
صهو(,صدورصوفمعرية,صي رو .1223وفشوك ت صوف مت ص)وفم وي :ص

وفيره  صي ص  ومصوفقرج ,صيدرصوفد  صم مدصي ص يدصوهللصي صيه درصوف ركش ,ص  ق ق:صم مدص .23
صأيوصوففض صليروه م,صدورصوف روا,صوفق هرو.

ووودصيووو ص يووودصوفووور  وقصوف سووو ت ,صأ .24 ووودصيووو صم م  يووووص ووو  صوفعوووروسصمووو صجوووووهرصوفقووو موس,صم م 
 وفف ض,صوفم ق بصيمر ض صوف َّي دي,ص  ق قصمجمو ةصم صوفم قق  ,صدورصوفهدو ة.
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 وو ر مصويوو صخ وودو صأوصد وووو صوفمي وودأصووفخيوورصيوو ص وو ر مصوفعووربصووفيريوورصوموو ص  موورهمصموو ص .22
ذويصوفشوووأ صوألكيووور,ص يووودصوفووور م صيووو صم مووودصيووو صم مووود,صويووو صخ ووودو صأيووووص  ووود,صوفووو صوفووود  ص

,ص2هوووو(,ص  ق وووق:صخ  ووو صشووو  دو,صدورصوففكووور,صي ووورو ,صط232وف ضووورم صوإلشوووي   ص)وفم ووووي :ص
 م.1522هو/ص1432

شووومسصوفووود  صم مووودصيووو صأ مووودصيووو ص  مووو  ص,ص ووو ر مصوإلسوووالمصووي ووو  صوفمشووو ه رصووأل وووالم .28
,ص1دورصوفك وووو بصوفعريوووو ,صفيتوووو  ,صي وووورو ,صط,ص  ق ووووق:صد. موووورص يوووودصوفسووووالمص وووودمريصوفووووذهي ,
صم.1522هو/1432

أيو صيكورصأ ووبصوف ر و صأيووص يودصوهلل,صوفمعورووصيو ي صصوف ي   صي صأقس مصوفقورج ,صم مودصيو  .22
 وفق مصوفجو  ة,صدورصوففكر.

هو(,ص1423  ذ رصوفس جدصم صو خ ذصوفقيورصمس جد,صم مدصت مرصوفد  صوألفي ت ص)وفم وي : .22
 .4وفمك بصوإلسالم ,صي رو ,صط

صوف  ذ رصم صمخ مرو صوفم يوت صي صوف فس رصو   وهص تي هو  صمهموةصفويعضصوفع مو  ,صيكور .25
صهو.1413,ص2ي ص يدصوهللصأيوص  د,صدورصوي صوفجو يصف تشرصووف و  ع,صوفدم م,صط

وف  ر وووورصووف تووووو ر,صم موووودصوفطوووو هرصيوووو ص  شووووور,صدورصسوووو تو صف تشوووورصووف و  ووووع,ص وووووتس,ص .33
 مص.1552

ص-ص222هووو(,صويوو صوفسوويك ص)ص238ص-ص222 خوور جصأ  د وواصل  وو  ص  ووومصوفوود  ,صوفِعروقوو ص) .31
ود ود,صص1232ص-ص1142هو(,صوف ي ديص)ص221 م دصوف   هو(,صوسِ خر و :صأي ص يدصوف َّهصم  موودصِي صمو  

 م.ص1522هوص/صص1432,صص1دورصوفع ممةصف تشر,صوفر  ض,صط
 ذكروصوف ف ظ,صم مودصيو صأ مودصيو ص  مو  صوفوذهي ,صدروسوةصو  ق وق:ص كر و ص م ورو ,صدورصص .32

صم.1552هو/ص1415,ص1وفك بصوفع م ة,صي رو ,صفيت  ,صط
هوو(,ص528مودصطو هرصيو ص  و صوفمود ق صوفهتوديصوفف  َّتِو ص)وفم ووي :ص ذكروصوفموضو   ,صم  .33

 هو.1343,ص1لدوروصوفطي  ةصوفمت ر ة,صط

وف مووصوفمتشأصووفمم در,صل س  صلفه صظه ور,صلدوروص رجمو  صوفسوتة,ص"هوور,صي كسو   ,ص .34
 م.ص1528هو/1438,ص1ط
,صدورص18صوف موو,صم ست و صوممطف ص يدصوفرو ق,صمو صك وبصدوئوروصوفمعو روصوإلسوالم ة .32

 م.ص1524وفك  بصوف يت ت صومك يةصوفمدرسة,صي رو ,صفيت  ,ص
هوووو(,صضووويطهصص323وف عوووروصفموووذهبصوف مووووو,صأيووووصيكووورصم مووودصيووو صلسووو  قصوفكاليووو ذيص) .38

 م.1553هو/1413,ص1و  قص   ه:صأ مدصشمسصوفد  ,صدورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صط
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أيووصوفسوعودصوفعمو ديص,صبصوفكور م فس رصأيو صوفسوعودصأوصلرشو دصوفعقو صوفسو  مصلفو صم و و صوفك و  .32
 دورصل    صوف رواصوفعري ,صي رو .,صهو(522م مدصي صم مدصي صممطف ص)وفم وي :ص

 فسوو رصوفي وورصوفم وو ط,صم موودصيوو ص وسوووصوفشووه رصيووأي ص  وو  صوألتدفسوو ,ص  ق ووق:صوفشوو مص .32
 ووو د صأ مووودص يووودصوفموجوووودصووفشووو مص  ووو صم مووودصمعووووض,صشووو ركصيووو صوف  ق وووق:صد. كر ووو ص يووودص

,ص1تووووووووووووق صود.أ مووووووووووودصوفتجووووووووووووف صوفجمووووووووووو ,صدورصوفك وووووووووووبصوفع م وووووووووووة,صي ووووووووووورو ,صطوفمج ووووووووووودصوف
صم.2331هو/1422

أيووووووووصم مووووووودصسوووووووه صيووووووو ص يووووووودصوهللصيووووووو ص ووووووووتسصيووووووو صري وووووووعصوف وسووووووو ريصص, فسووووووو رصوف سووووووو ري .35
هوووو(,صجمعهووو :صأيووووصيكووورصم مووودصوفي ووودي,ص  ق وووق:صم مووودصي سووو ص  وووو صوفسوووود,ص223)وفم ووووي :

صهو.1423,ص1 رو ,صطمتشورو صم مدص   صي ضو ص/صدورصوفك بصوفع م ة,صي
هو(,صمطو يعصأخيو رص1412وفخووطر,صم مدصم وف صوفشعروويص)وفم وي :صص– فس رصوفشعروويص .43

أيصي  ت  ص و صرقومصوفطيعوةصأوصغ ور ,صغ ورصأ صص-وفمطيوتصص-وف وم,)ف سص   صوفك  بصوألم ص
صم(.ص1552رقمصوإل دوتص وض صأتهصتشرص  مص

هووو(,ص1324 دصيوو ص  وو صرضوو ص)وفم وووي : فسوو رصوفقوورج صوف كوو مص) فسوو رصوفمتوو ر(,صم موودصرشوو .41
 م.1553وفه ئةصوفممر ةصوفع مةصف ك  ب,ص

 فسووووو رصوفقووووورج صوفعظووووو م,صأيووووووصوففووووودو صلسوووووم    صيووووو ص مووووورصيووووو صك  ووووورصوفقرشووووو صوفدمشوووووق ص .42
,صصص2هوووووو(,ص  ق وووووق:صسووووو م صيووووو صم مووووودصسوووووالمة,صدورصط يوووووةصف تشووووورصووف و  وووووع,صط224)وفم ووووووي 
صمص.1555هو/1423

صدصوفكر مصوفخط ب,صدورصوففكرصوفعري ,صوفق هرو.وف فس رصوفقرجت صف قرج ,صد. ي .43
 فس رصوفمروغ ,صأ مدصمموطف صوفمروغو ,صشوركةصمك يوةصومطيعوةصمموطف صوفيو ي صوف  يو ص .44

 وأو"د صيممر.
,ص2وف فس رصوفووض صوفم سر,صم مدص   صوفم يوت ,صوفمك يةصوفعمر ة,صم دو,صي ورو ,صط .42

 م.2332هوص/1422
مطف صوإلسو  تيوف صوف تفو صوفخ وو  ,صدورصل  و  ص فس رصرو صوفي   ,صلسم    ص ق صي صم .48

صوف رواصوفعري .ص
 م.2333,ص2وف فس رصووفمفسرو ,صصد.م مدص س  صوفذهي ,صمك يةصوهية,صوفق هرو,صط .42
  يووووو سصلي ووووو س,صجمووووو  صوفووووود  صأيووووووصوففووووور ص يووووودصوفووووور م صيووووو ص  ووووو صيووووو صم مووووودصوفجوووووو يص .42

 م.2331و/ه1421,ص1هو(,صدورصوففكرصف طي  ةصووفتشر,صي رو ,صط252)وفم وي 
أيووص يودصوفور م صم مودصت مورصوفود  ,صيو صوف و  صتوو صيو صتجو   صص,  خ صصأ ك مصوفجت ئ  .45

ص.مك يةصوفمع رو,ص3,صطهو(1423ي صجدم,صوألشقودريصوألفي ت ص)وفم وي :ص
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وف مه دصفم صي صوفموطأصم صوفمع ت صووألس ت د,صأيوص مرص وسوصي ص يودصوهللصيو صم مودصيو ص .23
هو(,ص  ق ق:صممطف صي صأ مودصوفع ووىص483رطي ص)وفم وي ص:ص يدصوفيرصي ص  ممصوفتمريصوفق

صوصم مدص يدصوفكي رصوفيكرى,صمؤسسةصوفقرطيه.
 تي ووهصوف ووذوقص  وو صيطووال صموو صشوو تصيوو  صوألتوو مصموو ص وود اصوفتووورصوفمتسوووبصفممووتوص يوودص .21

,صمك يةصدورصوف ق  صف تشرصووف و  وع,صوفر و ض,ص2وفر وق,صأ مدص يدصوفق درصوفشتق ط صوفمدت ,صط
صهو.1432,ص2ط
 ت  هصوفشر عةصوفمريو ةص  صوألخي رصوفشت عةصوفموضو ة,صتوورصوفود  ,ص  و صيو صم مودصيو ص .22

هوووو(,ص  ق وووق:ص يووودصوفوهووو بص يووودص583  ووو صيووو ص يووودصوفووور م صويووو ص وووروقصوفكتووو ت ص)وفم ووووي :ص
صهو.1355,ص1وف ط وصو يدصوهللصم مدصوفمد قصوف م ري,صدورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صط

ي ص فس رصكالمصوفمت  , يدصوفر م صي صت مرصي صوفسعدي,ص  ق ق:صص  س رصوفكر مصوفر م  .23
صم.ص2333هوص/1423,ص1 يدصوفر م صي صمعالصوف و  ق,صمؤسسةصوفرس فة,صط

ج معصوفي   صي ص أو  صوفقورج ,صم مودصيو صجر ورصيو ص   ودصيو صك  ورصيو صغ فوبصوام و ,صأيووص .24
ص1423,ص1ةصوفرسو فة,صطهو(,ص  ق ق:صأ مدصم مودصشو كر,صمؤسسو313جعفرصوفطيريص)وفم وي :

 مص.2333هو/ص
جووووو معصوفرسووووو ئ ,ص قووووو صوفووووود  صأيووووووصوفعيووووو سصأ مووووودصيووووو ص يووووودصوف  ووووو مصيووووو ص  م وووووةصوف روتووووو ص .22

,ص1هووووووووووو(,ص  ق ووووووووووق:صد.م موووووووووودصرشوووووووووو دصسوووووووووو فم,صدورصوفعطوووووووووو  ,صوفر وووووووووو ض,صط222)وفم وووووووووووي :
 م.2331هو/1422

ريووة,صجوو معصوفع ووومصووف كووم,صأيوووصوففوور ص يوودصوفوور م صيوو صأ موودصيوو صرجووبصوف تي وو ,صدورصوفمع .28
 هو.1432,ص1ي رو ,صط

ج معصوفمس ئ ص"ي ص  م ة,ص ق صوفد  صأيوصوفع ي سصأ مدصي ص يدصوف   مصي ص يدصوفسالمصي ص .22
هوو(,ص222 يدصوهللصي صأيو صوفق سومصيو صم مودصويو ص  م وةصوف روتو صوف تي و صوفدمشوق ص)وفم ووي ص:ص
ووئوووودصف تشوووورص  ق ووووق:ص موووودص   وووورصشوووومس,صلشووووروو:صيكوووورصيوووو ص يوووودصوهللصأيوووووص  وووود,صدورص وووو فمصوفف

صهو.1422,ص1ووف و  ع,صط
ج معصي   صوفع مصويض ه,صأي ص مرص وسوصي ص يدصوهللصوفتموريصوفقرطيو ,صدروسوةصو  ق وق:ص .22

صم.2333هو/1424,ص1أيوص يدصوفر م صيوو صأ مدص مرف ,صمؤسسةصوفر   ,صدورصوي ص  م,صط
تمووو ريصوفجووو معصأل كووو مصوفقووورج ,صأيووووص يووودصوهللصم مووودصيووو صأ مووودصيووو صأيووو صيكووورصيووو صيووور صوأل .25

هو(,ص  ق وق:صهشو مصسوم رصوفيخو ري,صصدورص و فمص821وفخ رج صشمسصوفد  صوفقرطي ص)وفم وي :
 م.2333هو/ص1423وفك ب,صوفر  ض,صوفمم كةصوفعري ةصوفسعود ة,ص
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جوووال صوفع تووو  صيم  كموووةصوأل مووود  ,صأيووووصوفيركووو  صخ ووورصوفووود  صتعمووو  صيووو صم مووودصأيتوووديص .83
,ص1 ص هوي,صوفمك يةصوفعمر ة,صي رو ,صفيت  ,صطوألفوس صوفي دودي,ص  ق ق:صوفدوت صي صمت رصج

صم.2338هو/1422
  ق ووق:صصهووو(,321أيوووصيكوورصم موودصيوو صوف سوو صيوو صدر وودصوأل ديص)وفم وووي :ص,صجمهووروصوف  ووة .81

ص.م1522,ص1,صطدورصوفع مصف مال   ,صي رو ص,رم يصمت رصيع يك 
يال وة,صرسو فةصوفجت دصي صم مدصوجروؤ صوفعقد ةصووفموي ةص رضصومت قشة,صتوو ص يدصوفسوالمص .82

 هو.صصص1425م جس  رصقدم صلف صج معةصأمصوفقرى,صك  ةصوفد ووصوأمو صوفد  ,ص
هووو(,ص511وف وو ويصف ف وو وى,ص يوودصوفوور م صيوو صأيوو صيكوور,صجووال صوفوود  صوفسوو وط ص)وفم وووي :ص .83

صم.ص2334هو/صص1424دورصوففكرصف طي  ةصووفتشر,صي رو ,صفيت  ,
 م صم مودصيو صوف سو  صيو صموسو صوأل ديص ق ئقصوف فس رصأوص فس رصوفس م ,صأيوص يدصوفورص .84

صم.2331هو/1421وفس م ,ص  ق قصس دص مرو ,صوفت شرصدورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صفيت  ,صط
خموو ئصصوفممووطف صموو  صوهللص   ووهصوسوو مصيوو  صوف  وووصووفجفوو  ص وورضصوتقوودص  وو صضووو ص .82

وفك و بصوفك  بصووفستة,صد.صوفمو دقصيو صم مودصيو صليوروه م,صمك يوةصوفرشود,صوفر و ض,صأمو صهوذوص
رس فةص  م ةص قدمصيه صوفي  اصلف صقسمصوفعق دوصي فج معةصوإلسالم ةصي فمد تةصوفمتوروصفت  صدرجوةص

 هو.1412وفم جس  ر,صوتوقش صوأج   صي ص  مص
وفخضوورصيوو  صوفووقووعصووف هو وو ,صدروسووةص      ووةصمق رتووةص  وو صضووو صوفك وو بصووفسووتةصووف وو ر م,ص .88

هوووو/ص1423,ص3وفووودورصوفشووو م  ة,صي ووورو ,صطم مووودصخ ووورصرمضووو  ص وسوووو,صدورصوفق وووم,صدمشوووق,صوص
 .م1555

صوفد  ص .82 صجال  صيكر, صأي  صي  صوفر م  ص يد صي فمأ ور, صوف أو   صي  صوفمت ور وفدر
هو(,ص  ق ق:ص يدصوهللصي ص يدصوفم س ص رك ,صي ف ع و صمعصمرك ص511وفس وط )وفم وي ص:ص

صط ص م مة, ص س  صوهلل ص يد صد. صوو"سالم ة, صوفعري ة صووفدروس   صوفق1وفي وا  هرو,ص,
صم.2333هو/1424

دروس  صي صوف مووصووفف سفةصووإلسالم ة,صد.صم ف صوفرقبصود.صم موودصوفشوويك ,صمك يوةص .82
 م.2335هو/1433,ص2ي  صوفمقدس,صي سط  ,صخ ت وتس,صط

وفدررصوفك متةصي صأ    صوفم ئةصوف  متة,صأيوصوففض صأ مدصي ص   صي صم مدصي صأ مدصوي ص .85
مروقية:صم مدص يدصوفمع دصضو  ,صمج وسصدوئوروصوفمعو روصصهو(,222 جرصوفعسقالت ص)وفم وي :ص

 م.1522هو/ص1352,ص2وفع م ت ة,صم درصوي د/صوفهتد,صط
دق ئقصوف فس رصوفج معصف فس رصوي ص  م ة,ص ق صوفد  صأيوصوفعيو سصأ مودصيو ص يودصوف  و مصيو ص .23

 ص يووودصوفسوووالمصيووو ص يووودصوهللصيووو صأيووو صوفق سووومصيووو صم مووودصويووو ص  م وووةصوف روتووو صوف تي ووو صوفدمشوووق
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,ص2هوووو(,ص  ق وووق:صد.صم مووودصوفسووو دصوفج  تووود,صمؤسسوووةص  وووومصوفقووورج ,صدمشوووق,صط222)وفم ووووي :ص
 هو.1434

وإل قوووو  ,صصوروفووووردصوفع موووو ص  وووو صشوووويه  صيوووو صوفعق وووودوصووف موووووو,صليووووروه مصأيوووووصشوووو دي,صد .21
 م.2332هو/1425,ص1وإلسكتدر ة,صممر,صط

 يدصوفع   ص  يد  صردصوفم   رص   صوفدرصوفمخ  ر,صوي ص  يد  ,صم مدصأم  صي ص مرصي ص .22
صم.1552هو/1412,ص2هو(,صدورصوففكر,صي رو ,صط1222وفدمشق صوف تف ص)وفم وي :ص

وفردص   صوفمتطق   ,ص ق صوفد  صأيوصوفعي سصأ مدصي ص يدصوف   مصي ص يودصوفسوالمصيو ص يودص .23
هووو(,صدورص222وهللصيوو صأيوو صوفق سوومصيوو صم موودصويوو ص  م ووةصوف روتوو صوف تي وو صوفدمشووق ص)وفم وووي :ص

صرية,صي رو ,صفيت  وفمع
فإلموو مصوفتوووويصيوو صشوور صموو   صمسوو مصموو صوف أو وو صيوو ص وفووردودصووف عقيوو  ص  وو صموو صوقووع .24

وفمف  صوغ رهو صمو صوفمسو ئ صوفمهمو  ,صأيووص ي ودوصمشوهورصيو ص سو صج صسو م  ,صدورصوفهجوروص
صهو.1412,ص2ف تشرصووف و  ع,صوفسعود ة,صط

هوو(,ص  ق وقص482)وفم ووي :ص وفقشو ريوفرسو فةصوفقشو ر ة,صأيووصوفق سومص يودصوفكور مصيو صهووو  ص .22
 ك صم :صد. يدصوف   مصم مودصود.صم مودصي صوفشر و,صدورصوفمع رو,صوفق هرو.

شوه بصوفود  صم موودصيو ص يودصوهللصص,رو صوفمع ت صي ص فس رصوفقورج صوفعظو مصووفسويعصوفم و ت  .28
ص.ي رو ص,هو(,صدورصل    صوف رواصوفعري 1223)وفم وي :صوف س ت صوألفوس 

رصي ص  مصوف فس ر,ص يدصوفر م صي ص   صي صم مدصوفجو ي,صوفمك بصوإلسالم ,ص ودصوفمس  .22
صهو.1434,ص3ي رو ,صط

 ودصوفمع دصي صهديصخ رصوفعي د,صم مدصيو صأيو صيكورصيو صأ ووبصيو صسوعدصشومسصوفود  صويو ص .22
هووو(,صمؤسسوةصوفرسو فة,صي ورو ,صمك يووةصوفمتو رصوإلسوالم ة,صوفكو وو ,ص221قو مصوفجو  وةص)وفم ووي :

 م.1554و/ه1412,ص22ط
وف هدصووفورتصووفعي دو,صأ مدصي ص يدصوف   مصي ص  م ةصوف روت ,صأيوصوفعيو س,ص  ق وق:ص مو دص .25

صم.ص1522هو/1432,ص1سالمةصود.م مدص و ضة,صمك يةصوفمت ر,صط
وف هرصوفتضرصي ص   صوفخضر,صأيوصوففض صأ مدصي ص  و صيو صم مودصيو صأ مودصيو ص جورص .23

 صوفود  صمقيوو صأ مود,صمك يوةصأهو صوأل ورصومك يوةصهو(,ص  ق ق:صمال222وفعسقالت ص)وفم وي :ص
صم.2334هو/1422,ص2غروس,صوفكو  ,صط

س سوو ةصوأل  د وواصوفموو   ةصوشوو  صموو صيقههوو صويووئووده ,صأيوووص يوودصوفوور م صم موودصت موورص .21
هووو(,صمك يووةص1423وفوود  ,صيوو صوف وو  صتووو صيوو صتجوو   صيوو صجدم,صوألشووقودريصوألفيوو ت ص)وفم وووي :ص

صم.ص1552هوص/ص1412,ص1 ض.صطوفمع روصف تشرصووف و  ع,صوفر 



 

 195 

س سوو ةصوأل  د وواصوفضووع فةصووفموضووو ةصوأ رهوو صوفسوو ئصيوو صوألمووة,صم موودصت موورصوفوود  صيوو ص .22
,صص1وف وووووووووو  صتووووووووووو صوألفيوووووووووو ت ,صدورصوفمعوووووووووو رو,صوفر وووووووووو ض,صوفممك ووووووووووةصوفعري ووووووووووةصوفسووووووووووعود ة,صط

صم.ص1552هو/1412
أي ووهص   وودصسووت صويوو صم جووه,صويوو صم جووةصأيوووص يوودصوهللصم موودصيوو ص   وودصوفق و توو ,صوم جووةصوسوومص .23

هو(,ص  ق ق:صم مدصيؤودص يدصوفي ق ,صدورصل    صوفك بصوفعري وة,صي مو ص  سو ص223)وفم وي :ص
 وفي ي صوف  ي .

سووت صأيوو صدوود,صأيوووصدوودصسوو  م  صيوو صوألشووعاصيوو صلسوو  قصيوو صيشوو رصيوو صشوودودصيوو ص مووروص .24
مك يوووةصهوووو(,ص  ق وووق:صم مووودصم  ووو صوفووود  ص يووودصوف م ووود,صوف222وأل ديصوفسِِّجَسووو  ت ص)وفم ووووي :ص

 وفعمر ة,صم دو,صي رو .
ست صوف رمذي,صم مدصي ص  س صيو صس وَوروصيو صموسو صيو صوفضو  ك,صوف رموذي,صأيووص  سو ص .22

(صوم موودصيووؤودص يوودصوفيوو ق ص2,ص1هووو(,ص  ق ووقصو ع  ووق:صأ موودصم موودصشوو كرص)جوووص225)وفم وووي :ص
يروه مص طووص وضصوفمدرسصي صوأل هرصوفشر وص)جووص3)جوص ةص(,صشوركةصمك يوةصومطيعو2,ص4(صوو 

صم.1522هو/1352,ص2ممطف صوفي ي صوف  ي ,صممر,صط
هوو(,ص  ق وق:ص242س رصأ المصوفتيال ,صشمسصوفد  صم مودصيو صأ مودصيو ص  مو  صوفوذهي ص)ص .28

,ص5مجمو ووووووووووةصم ققوووووووووو  صي شوووووووووورووصشووووووووووع بصوألرتوووووووووو ؤوط,صمؤسسووووووووووةصوفرسوووووووووو فة,صي وووووووووورو ,صط
 مص.1553هو/1413

ت  ة:ص و طوصيو صم مودصشر صوألريع  صوفتوو ة,صم ف صي ص يدصوفع   صأ صش م,ص  ق قصو  .22
 م.2313هو/1431,ص1مرس صري   ,صدورصوفع ممةصف تشرصووف و  ع,صوفسعود ة,صط

صيو صم مودصويو صأيو صوفعو ص .22 شر صوفعق دوصوفط  و ة,صمدرصوفد  صم مدصي ص ال صوفود  ص  و  
هو(,ص  ق ق:صأ مودصشو كر,صو وروصوفشوؤو ص252وف تف ,صوألذر  صوفم ف  صوفدمشق ص)وفم وي :ص

صهو.1412,ص1وفسعود ة,صط ووألوق وصووفد ووصووإلرش د,وإلسالم ة,ص
هووووو(,ص1421شووور صوفعق وووودوصوفووسووووط ة,صم مووودصيوووو صموووو ف صيوووو صم مووودصوفع  موووو  ص)وفم وووووي :ص .25

,ص2  ق وووق:صسوووعدصيووووو صوفموووم  ,صدورصويووو صوفجوووو ي,صوفر ووو ض,صوفمم كوووةصوفعري وووةصوفسوووعود ة,صط
صهو.1415

هووو(,ص321هووو/235ط وو ويص)شوور صمشووك صوا وو ر,صأيوووصجعفوورصأ موودصيوو صم موودصيوو صسووالمةصوف .53
 م.ص1522هو/1432  ق قصشع بصوألرتؤوط,صمؤسسةصوفرس فة,صي رو ,صفيت  ,ص

شووور صمقدموووةصيووو صأموووو صوف فسووو رصفشووو مصوإلسوووالمصويووو ص  م وووة,صمووو ف صيووو ص يووودصوفع  ووو صج ص .51
 هو.1432,ص1وفش م,صمك يةصدورصوفمته  صف تشرصووف و  ع,صوفر  ض,صوفسعود ة,صط
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َتِكوو صيوو صوفووورَّص .52 وو ِرموصوفمو دِّص    وو صوفس ووَيِك ,صشووومسصوفوود  صم موودصيوو صأ مووودصيوو ص يوودصوفهووو ديصوفمَّ
هو(ص  ق ق:ص ق  صي صم مدصي ص  دصوفمقطريصوف م ت ,صقودمصفوه:صمقيو ص244وف تي  ص)وفم وي ص:ص

صم.2333هو/1424,ص1ي صه ديصوفوود  ,صمؤسسةصوفر   ,صي رو ,صفيت  ,صط
 موودصيوو ص يوو  صيوو صمعوو ذصيوو صم موودصيوو ص يوو  صيوو صأص,موو   صويوو ص يوو  صي ر  ووبصويوو صي يوو   .53

َعيوود ,صوف م موو ,صأيوووص وو  م,صوفوودورم ,صوفيوسوو  ص)وفم وووي : هووو(,ص  ق ووق:صشووع بصوألرتووؤوط,ص324م 
صم.ص1553هو/1414,ص2ط,صمؤسسةصوفرس فة,صي رو 

م   صوفيخو ري,صووسومه:صوفجو معصوفمسوتدصوفمو   صوفمخ مورصمو صأموورصرسوو صوهللصمو  ص .54
وهللصم مدصي صلسم    صي صليروه مصي صوفم  روصوفيخو ري,صصصوهللص   هصوس مصوستتهصوأ  مه,صأيوص يد

 هوص.1422,صص1  ق ق:صم مدص ه رصي صت مرصوفت مر,صدورصطوقصوفتج وص,صط
م   صوفج معصوفم  رصو   دو ه,صأيوص يدصوفر م صم مدصت مرصوفد  ,صي صوف   صتو صي ص .52

صسالم .هو(,صوفمك بصوإل1423تج   صي صجدم,صوألشقودريصوألفي ت ص)وفم وي :ص
موو   صمسوو م,صووسوومه:صوفجوو معصوفموو   صوفمسووم صموو   صمسوو م,صأيوووصوف سوو  صمسوو مصيوو ص .58

 وف ج  صي صمس مصوفقش ريصوفت س يوري,صدورصوفج  صي رو صصودورصوألي قصوفجد دوصوصي رو .
موووفةصوفموووفوو,صجمووو  صوفووود  صأيووووصوففووور ص يووودصوفووور م صيووو ص  ووو صيووو صم مووودصيووو صوفجوووو ي,ص .92

 .م1525هو/1355,ص2رووس,صدورصوفمعرية,صي رو ,صط  ق ق:صم مودصي خوريصود.م مدص

وفموووورمصوف وودودصوفق طعووةصفعالئووقصأريوو بصو"  وو د,صم موودصيوو ص  وو صيوو صم موودصيوو ص يوودصوهللص .52
هووو(,ص  ق ووق:صم موودصمووي  ص سوو صوف ووالق,صدورصوفهجووروص1223وفشوووك ت صوف متوو ص)وفم وووي :ص

 م.1553هو/1411,ص1ف طي  ةصووفتشرصووف و  ع,صمتع  ,صوف م ,صط
وي ةص..صتشووووأ ه صو طورهوووو ,ص ووووأف و:صم موووودصوفعيوووود صوطوووو رقص يوووودصوف  وووو م,صدورصوألرقووووم,صوفمووو .55

 .2وفكو  ,صط
وفموي ةصي صتظرصوإلسوالمص"صدروسوةصو    و ",صسوم  ص و طوصوفو   ,صدورصوفك و بصوف يتو ت ,ص .133

 م.1522هو/1432,ص3ي رو ,صدورصوفك  بصوفممري,صوفق هرو,صط
 م صيووو ص  ووو صيووو صم مووودصيووو صوفجوووو ي,صصمووو دصوفخووو طر,صجمووو  صوفووود  صأيووووصوففووور ص يووودصوفووورص .131

 .م1552هو/1412ص,1,صط  ق ق:ص يدصوفق درصأ مدص ط ,صدورصوفك بصوفع م ة,صي رو 

ضع وصوفج معصوفم  رصو   د ه,صأيوص يدصوفر م صم مدصت مرصوفد  ,صي صوف   صتو صي ص .811
 ف,صهو(,صأشروص   صطيعه:ص ه رصوفش وص1423تج   صي صجدم,صوألشقودريصوألفي ت ص)وفم وي :ص

 .وفمك بصوإلسالم 
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طيق  صوفشو يع ةصوص"يو صق ضو صشوهية,صأيووصيكورصيو صأ مودصيو صم مودصيو ص مورصيو صق ضو ص .133
صهو.1432,ص1شهية,ص  ق ق:صد.صوف  يظص يدصوفع  مصخ  ,ص  فمصوفك ب,صي رو ,صط

طيقوووووووو  صوفشوووووووو يع ةصوفكيوووووووورى,ص وووووووو  صوفوووووووود  ص يوووووووودصوفوهوووووووو بصيوووووووو ص قوووووووو صوفوووووووود  صوفسوووووووويك ص .134
موووودصم موودصوفطتوو   صود. يوودصوفف ووو  صم موودصوف  ووو,صهجووورصهووو(,ص  ق ووق:صد.صم 221)وفم وووي :

 هو.1413,ص2ف طي  ةصووفتشرصووف و  ع,صط
هووو(,ص  ق ووق:ص  وو صم موودص511طيقوو  صوفمفسوور  ,ص يوودصوفوور م صيوو صأيوو صيكوورصوفسوو وط ص) .132

صهو.1358,ص1 مر,صمك يةصوهية,صوفق هرو,صط
سصوفود  صويو صطر قصوفهجر   صوي بصوفسع د   ,صم مدصي صأي صيكرصي صأ وبصي صسعدصشم .138

 هو.1354,ص2هو(,صدورصوفس ف ة,صوفق هرو,صممر,صط221ق مصوفجو  ةص)وفم وي :ص

 ق ووودوصوفمووووي ةصو ووودوصوفوجوووودصوفخف وووة,صأ مووودصيووو ص يووودصوفع  ووو صوفقمووو ر,صمك يوووةصوفرشووود,ص .132
 م.2333هو/1424,ص1وفر  ض,صوفسعود ة,صط

فج معووووةصوفعالقووووةصيوووو  صوف شوووو عصووف موووووو,صيووووال صلسووووم    صأ موووود,صرسوووو فةصدك ووووورو صموووو صو .811
 هو.1411وإلسالم ةصي فمد تةصوفمتورو,صك  ةصوفد ووصوأمو صوفد  ,ص

,ص1  وووومصوفقووورج صوفكووور م,صتوووورصوفووود  صم مووودص  ووورصوف  يووو ,صمطيعوووةصوفموووي  ,صدمشوووق,صطص .135
صم.ص1553هو/ص1414

,ص1  وووووومصوفقووووورج صوو  جووووو   صو ووووو ر مص و  قوووووه,صد. ووووودت  ص ر ور,صدورصوأل وووووالم,صوألرد ,صط .113
 م.ص2332هوص/1428

(,صوفمك يووةصوفعالم ووة,صهللل631عوو رو,صأيوووص فووصص موورصيوو صم موودصوفسوهرورديص) وووروصوفم .111
 م.1535هو/1322وفق هرو,صممر,ص

غروئوووووبصوفقووووورج صورغ ئوووووبصوففرقووووو  ,صتظووووو مصوفووووود  صوف سووووو صيووووو صم مووووودصيووووو ص سووووو  صوفقمووووو ص .112
هوص1418,ص1وفت س يوري,ص  ق ق:صوفش مص كر  ص م رو ,صدورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صفيت  ,صط

صم.1558/
ويووو صوفموووال ,ص  مووو  صيووو ص يووودصوفووور م ,صأيووووص مووورو,ص قووو صوفووود  صوفمعووورووصيووو ي صي ووو وىص .113

هووو(,ص  ق ووق:صد.صمويووقص يوودصوهللص يوودصوفقوو در,صمك يووةصوفع ووومصووف كووم,ص843وفمووال ص)وفم وووي :ص
صهو.1432,ص1  فمصوفك ب,صي رو ,صط

وفف وو وىصوف د   ووة,صأ موودصيوو صم موودصيوو ص  وو صيوو ص جوورصوفه  موو صوفسووعديصوألتموو ري,صأيوووص .114
 هو(,صدورصوففكر.524ي سص)وفم وي :صوفع
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وفف  وىصوفكيرى,ص ق صوفد  صأيوصوفعي سصأ مدصي ص يودصوف  و مصيو ص  م وةصوف روتو ص)وفم ووي :ص .112
,ص1هو(,ص  ق ق:صم مدص يدوفق درص ط صوممطف ص يدوفق درص ط ,صدورصوفك بصوفع م ة,صط222

 م.1522هو/1432
  وو صيوو صم موودصيوو صأ موودصيوو صأيوووصوففضوو صأ موودصيوو ص,صيوو  صوفيوو ريصشوور صموو   صوفيخوو ري .118

هووو(,ص  ق ووق:صم ووبصوفوود  صوفخط ووب,صدورصوفمعريووة,صي وورو ,صص222 جوورصوفعسووقالت ص)وفم وووي :
صهو.8329

صوفي وو  صيوو صمق موودصوفقوورج ,صأيوووصوفط ووبصم موودصموود قصخوو  صيوو ص سوو صيوو ص  وو صويوو ص .112 يوو  و
وجعووه:صهووو(,ص توو صيطيعووِهصوقوود مصفووهصورص1332فطوووصوهللصوف سوو ت صوفيخوو ريصوفِقتَّوووج ص)وفم وووي :ص

وووو د و,صص وووو ري,صوفم ك يووووةصوفعموووور َّةصف طي   ووووةصووفت َشوووور,صم  يوووودصوهللصيوووو صليووووروه مصوألتم  خوووو دمصوفع وووومص  
 م.ص1552هو/صص1412ي  رو ,

هوو(,ص1223ي  صوفقد ر,صم مدصي ص   صي صم مدصي ص يودصوهللصوفشووك ت صوف متو ص)وفم ووي : .112
 هو.1414,ص1دورصوي صك  ر,صدورصوفك مصوفط ب,صدمشق,صي رو ,صط

ف و وو  صوفمك ووةصيوو صمعريووةصوألسوورورصوفم فك ووةصووفم ك ووة,صم موودصيوو ص  وو صوف وو  م صوفطوو ئ صوف .115
 هو(,صدورصوفك بصوفعري ةصوفكيرى,صممر.832وألتدفس ,صوفمعرووصيي ص ري ص)وفم وي 

يرقصمع مروص ت سبصلف صوإلسالمصوي   صموقوصوإلسالمصمته ,صد.صغ فبصي ص   ص ووج ,ص .123
صم.2331هو/1422,ص4 ةصووفتشرصووف سو ق,صجدو,صطوفمك يةصوفعمر ةصوفذهي ةصف طي 

وففم صي صوفم  صووألهوو صووفت  ,صأيوصم مدص   صيو صأ مودصيو صسوع دصيو ص و مصوألتدفسو ص .121
صهو(,صمك يةصوفخ تج ,صوفق هرو.428وفقرطي صوفظ هريص)وفم وي :ص

يموووووصصوف كووووم,صم موووودصيوووو ص  وووو صوف وووو  م صوفطوووو ئ صوألتدفسوووو ,صوفمعوووورووصيوووو ي ص ريوووو ص .122
 هو(,ص  قص   هصد.صأيوصوفعالص ف ف ,صدورصوفك  بصوفعري ,صي رو .832)وفم وي :ص

يضوو ئ صوفي طت ووة,صم موودصيوو صم موودصيوو صم موودصوف  وفوو صأيوووص  موود,ص  ق ووق:ص يوودصوفوور م ص .123
صيدوي,صمؤسسةصدورصوفك بصوف ق ي ة,صوفكو  .

,ص2يقووووووووهصوألد  ووووووووةصووألذكوووووووو ر,ص يوووووووودصوفوووووووور وقصيوووووووو ص يوووووووودصوفم سوووووووو صوفيوووووووودر,صوفكو وووووووو ,صط .124
 م.2333هو/1423

قووهصوف مووووصفشوو مصوإلسووالمصأ موودصيوو ص يوودصوف  وو مصيوو ص  م ووة,صأيوووصوفعيوو س,ص ققووه:ص ه وورصي .122
 شف قصوفكي ,صدورصوففكرصوفعري .ص

وففكرصوفس  س ص تدصوفي طت ةصوموقوصوف  وف صمته,صأ مدص ري  صوفق ض ,صوفه ئةصوفممر ةص .128
 م.1553وفع مةصف ك  ب,ص

 يوودصوفخوو فقصوف وسووو,صمك يووةصصوففكوورصوفموووي صيوو صضووو صوفك وو بصووفسووتة,ص يوودصوفوور م صيوو  .122
 م.ص1528هو/صص1438,ص3وي ص  م ة,صوفكو  ,صط
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وففووئدصوفمجمو ةصي صوأل  د اصوفموضو ة,م مدصي ص   صي صم مدصوفشوك ت ص)وفم ووي :ص .811
هووو(,صص  ق ووق:ص يوودصوفوور م صيوو ص  وو صوفمع موو صوف موو ت ,صدورصوفك ووبصوفع م ووة,صي وورو ,ص1223
 فيت  .

يو ,ص  ق وق:صد.صت مورصيو صم مودصيو ص  مو  صوفمت وع,صمك يوةصق   صوفقرج ,صأيوصلسو  قصوف ع  .125
 م.ص2332هو/1425,ص1وفعي ك  ,صط

 .2قض ةصوف موو..وفمتقذصم صوفضال ,صد. يدصوف   مصم مود,صدورصوفمع رو,صط .133
قو صوفق وبصي صمع م ةصوفم يوبصووموصطر قصوفمر دصلف صمق مصوف و  د,صم مدصي ص   ص .131

هو(,ص  ق ق:صد.ص  ممصليوروه مصوفك و ف ,ص328وفم وي :صي ص ط ةصوف  ر  ,صأيوصط فبصوفمك ص)
صم.ص2332هو/ص1428,ص2دورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صفيت  ,صط

وفقو صوفمخ مرصوفمي  صي صمتو هجصوفمفسور  ,صأيووص يودصوهللصم مودصوف موودصوفتجودي,صمك يوةص .132
صهو.1412,ص1دورصوإلم مصوفذهي صف تشرصووف و  ع,صط

هوو(,ص  ق وق:ص  و ص322بصيو صوسو  قصوفك  تو صوفورو يص)وفك ي ,صأي صجعفرصم مدصي ص عقووص .133
أكيووورصوف فووو ري.صوتهوووضصيمشووورو هصوفشووو مصم مووودصوإلخوتووودى,صدورصوفك وووبصوإلسوووالم ة,صمر ضووو ص

و(.ص تسوو قصو وودق قصويهرسوووةصلفك روت ووة:صمووورجوصصه1322,ص)3جخوتوودىص هوورو ,صيووو  ورصسوو ط ت ,صط
صوف وور م.

يوودصوفهوو ديصوفجرو وو صوفعج وووت صكشوووصوفخفوو  صوم  وو صوإلفيوو س,صلسووم    صيوو صم موودصيوو ص  .134
هوووو(,ص  ق وووق:ص يووودصوف م ووودصيووو صأ مووودصيووو ص وسووووصيووو ص1182وفدمشوووق ,صأيووووصوففووودو ص)وفم ووووي :ص

 م.2333هو/1423,ص1هتدووي,صوفمك يةصوفعمر ة,صط
كشوووصوفم جوووبصف هجووو ري,صدروسووةصو رجمووةصو ع  ووق:صدك وووروصلسووع دص يوودصوفهوو ديصقتوود  ,ص .132

 م.1524هو/1354ةصوإلسكتدر ة,صروجعه:صد.صأم  ص يدصوفمج دصيدوي,صمك ي
وفكشوووووصووفي وووو  صأوص فسوووو رصوف ع يوووو ,صأيوووووصلسوووو  قصأ موووودصيوووو صم موووودصيوووو صليووووروه مصوف ع يوووو ص .138

وفت س يوري,ص  ق ق:صوإلمو مصأيو صم مودصيو ص  شوور,صمروجعوةصو ودق قصوألسو  ذصتظ ورصوفسو  دي,ص
صم.2332هو/1422,ص1دورصل    صوف رواصوفعري ,صي رو ,صفيت  ,صط

يوو صوأل  د وواصوفموضووو ة,ص يوودصوفوور م صيوو صأيوو صيكوور,صجووال صوفوود  صصوفآلفوو  صوفممووتو ة .132
هووو(,ص  ق وق:صأيوووص يودصوفور م صمووال صيو صم موودصيو ص و ضووة,صدورص511وفسو وط ص)وفم ووي :ص

 م.1558هو/ص1412,ص1وفك بصوفع م ة,صي رو ,صط
في بصوف أو  صي صمع ت صوف ت   ,ص ال صوفد  ص   صي صم مدصيو صليوروه مصوفي ودوديصوفشوه رص .132
 م.1525هو/1355فخ   ,صدورصوففكر,صي رو ,صفيت  ,صي 
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  ق قص:صوف ي بصي ص  ومصوفك  ب,صأيوص فصص مرصي ص   صوي ص  د صوفدمشق صوف تي  ,ص .135
دورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صصوفش مص  د صأ مدص يدصوفموجودصووفش مص   صم مدصمعوض,ص

 م.1552هوص/ص1415,ص1فيت  ,صط
د  صويوو صمتظووورصوألتموو ري,ص  ق ووق:ص يوودصوهللص  وو صفسوو  صوفعوورب,صأيوووصوففضوو ,صجموو  صوفوو .143

 وفكي ر,صم مدصأ مدص سبصوهللص,صه شمصم مدصوفش ذف ,صدورصوفمع رو,صوفق هروص.
فس  صوفم  و ,صأ مدصي ص  و صيو ص جورصوفعسوقالت ,ص  ق وق:ص يودصوفف و  صأيووصغودو,صمك وبص .141

صم.2332,ص1وفمطيو   صوإلسالم ة,صي رو ,صط
سووو ,ص  ق وووق:صد.ص يووودصوف  ووو مصم موووودصوطوووهص يووودصوفيووو ق صوف موووع,صأيووو صتمووورصوفسووورو صوفطوص .142

 م.1583هو/صص1323سرور,صدورصوفك بصوف د  ةصيممرصومك يةصوفم ت صيي دود,ص
ص.2مي  اصي ص  ومصوفقرج ,صد.مت تصوفقط  ,صمك يةصوهية,صوفق هرو,صط .143
مجمعصوف ووئدصومتيعصوففووئد,صأيوصوف س صتورصوفد  ص   صي صأي صيكرصي صسو  م  صوفه  مو ص .144

هوووووو/صص1414هووووو(,ص  ق ووووق:ص سووووو مصوفوووود  صوفقدسوووو ,صمك يوووووةصوفقدسوووو ,صوفقوووو هرو,232)وفم وووووي :ص
صم.1554

مجموتصوفف  وى,ص ق صوفد  صأيوصوفعي سصأ مدصي ص يدصوف  و مصيو ص  م وةصوف روتو ص)وفم ووي :ص .142
 م.ص2332هو/1428,ص3هو(,ص  ق ق:صأتورصوفي  صو  مرصوفج ور,صدورصوفوي  ,صط222

م  صوفد  صي صم مدصسع دصي صق سومصوف والقصوفق سوم ص)وفم ووي :صم  س صوف أو  ,صم مدصج .148
 هو.1412,ص1هو(,ص  ق ق:صم مدصي س ص  و صوفسود,صدورصوفك بصوفع م ه,صي رو ,صط1332

وفم وووررصوفووووج  صيووو ص فسووو رصوفك ووو بصوفع  ووو ,صأيووووصم مووودص يووودصوف وووقصيووو صغ فوووبصيووو ص يووودص .142
هوو(,ص  ق وق:ص يودصوفسوالمص يودص242وفر م صي ص م مصي ص ط ةصوألتدفس صوفم و ري ص)وفم ووي :ص

صهو.ص1422,ص1ي رو ,صطص–وفش ي صم مد,صدورصوفك بصوفع م ةص
مال صد ووصودو  وة,ص .142 ,صخ فودصيو صيوو يصيو ص يودصوف م ودصج ص مو وم مدصرش دصرض صطودصوو 

 هو.1412,ص2دورص  م  صوفس و,صوإلسكتدر ة,صممر,صط
 يدصوفق درصوف تف صوفرو يصصمخ  رصوفم   ,ص   صوفد  صأيوص يدصوهللصم مدصي صأي صيكرصي  .145

هووووو(,ص  ق ووووق:ص وسوووووصوفشوووو مصم موووود,صوفمك يووووةصوفعموووور ة,صوفوووودورصوفتموذج ووووة,ص888)وفم وووووي :ص
صم.1555هوص/ص1423,ص2ي رو ,صم دو,صط

مخ مرصمته  صوفق مد  ,صأ مدصي ص يدصوفر م صيو صقدوموةصوفمقدسو ,صمك يوةصدورصوفي و  ,ص .123
 م.1522هو/1352دمشق,صص

 صل وو كصتعيودصوو  وو كصتسوو ع  ,صم مودصيوو صأيوو صيكورصأ وووبصوف ر وو صمودور صوفسوو فك  صيو  صمتوو  ص .121
,ص2أيووووووووووص يووووووووودصوهلل,ص  ق وووووووووق:صم مووووووووودص  مووووووووودصوففقووووووووو ,صدورصوفك ووووووووو بصوفعريووووووووو ,صي ووووووووورو ,صط

صم.1523هو/1353
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وفمس دركص   صوفم     ,أيوص يدصوهللصوف و كمصم مودصيو ص يودصوهللصيو صم مودصيو ص مدو وهص .122
هووو(,ص432وفمعوورووصيوو ي صوفي ووعص)وفم وووي :صصيوو صتوعوو مصيوو صوف كوومصوفضووي صوفطهموو ت صوفت سوو يوري

 م.1553هو/ص1411,ص1  ق ق:صممطف ص يدصوفق درص ط ,صصدورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صط
مسووتدصوإلموو مصأ موودصيوو ص تيوو ,صأيوووص يوودصوهللصأ موودصيوو صم موودصيوو ص تيوو صيوو صهووال صيوو صأسوودص .123

لشوروو:صدصص و د صمرشود,صوجخورو ,ص-هوو(,ص  ق وق:صشوع بصوألرتوؤوطص241وفشو ي ت ص)وفم ووي :ص
 م.2331هو/1421,ص1 يدصوهللصي ص يدصوفم س صوف رك ,صوفت شر:صمؤسسةصوفرس فة,صط

صط .124 صوف د ا, صدور صوف   , ص م و صو صش كر صأ مد ص  ق ق: ص تي , صي  صأ مد ,ص1وفمستد,
صم.1552ه/1418

ممرتصوف مووصوهوصك  ي  :ص تي هصوف ي صلف ص كف رصوي ص ري ,صو  وذ رصوفعيو دصمو صأهو ص .122
  ووو د,صليوووروه مصيووو ص مووورصيووو ص سووو صوفريووو طصيووو ص  ووو صيووو صأيووو صيكووورصوفيقووو   صوفعتووو دصييد وووةصو"

 مكةصوفمكرمة.ص-هو(,ص  ق ق:ص يدصوفر م صوفوك  ,صوفت شر:ص ي سصأ مدصوفي  ص222)وفم وي :ص
مظوو هرصو"ت رويوو  صوفعقد ووةص توودصوفموووي ةصوج رهوو صوفسوو ئص  وو صوألمووةصوإلسووالم ة,صأيوووص يوودص .128

وفرشوووودصوشووووركةصوفر وووو ضصف تشوووورصووف و  ووووع,صوفر وووو ض,صوفع  وووو صلدر ووووسصم مووووودصلدر ووووس,صمك يووووةص
 م.2332هو/1428,ص2وفسعود ة,صط

هووو(,ص218معوو فمصوف ت  وو ,صم  وو صوفسووتة,صأيوووصم موودصوف سوو  صيوو صمسووعودصوفي ووويص)وفم وووي ص .122
  ق ق:صم مدص يدصوهللصوفتمرصو  م  صجمعةصضم ر ةصوس  م  صمس مصوف رف,صدورصط يةصف تشرص

 م.1552هو/1412,ص4ووف و  ع,صط
وفمعجووومصوفمووووي ,صم موووودص يووودصوفووورو قصوفرضوووووت ,صرسووو فةصدك وووورو صمقدموووةصلفووو صك  وووةصدورص .122

 وفع ومصج معةصوفق هرو,صوفممدر:صموقعصوفش مصوفرضووت .
معجمصوفمؤفف  ,ص مرصي صرض صي صم مدصروغبصي ص يدصوف ت صك  فةصوفدمشق ص)وفم ووي :ص .125

 ي رو .صهو(,صمك يةصوفم ت ,صي رو ,صدورصل    صوف رواصوفعري ,1432
وفمعجووومصوفوسووو ط,صليوووروه مصمموووطف صوأ مووودصوف  ووو  صو  مووودص يووودصوفقووو درصوم مووودصوفتجووو ر,ص .183

 م.2334هو/1422,ص4  ق ق:صمجمعصوف  ةصوفعري ة,صمك يةصوفشروقصوفدوف ة,صط
هوو(,ص1422معجمص ف ظصوفقرج ص يرصوف  ر م,صم مدصم مدصم مودصسو فمصم  سو ص)وفم ووي :ص .181

صم.ص1552هوص/صص1412,ص1ي رو ,صطص–دورصوفج  ص
معجمصمق   سصوف  ة,صأ مدصي صي رسصي ص كر  صوفق و ت صوفرو ي,صأيووصوف سو  ,صدورصوففكور,ص .182

 م.1525هو/1355
,ص قووود مصهلللل(8112معووورو صوف شوووووصلفووو ص قووو ئقصوف مووووو,ص يووودصوهللصأ مووودصيووو ص ج يوووةص) .183

 و  ق ق:ص يدصوفمج دصخ  ف ,صمرك صوف رواصوف ق ي صوفم ري ,صوفدورصوفي ض  .
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يخرصوفود  صم مودصيو ص مورصوف م مو صوفورو يصوفشو يع ,صدورصوفك وبصوفع م وة,صصمف    صوف  ب, .184
صم.2333هو/1421,ص1ي رو ,صط

وفمفسوورو صيوو  صوف أو وو صووإل يوو  صيوو صج وو  صوفمووف  ,صم موودصيوو ص يوودصوفوور م صوفم وورووي,ص .182
 مؤسسةصوفرس فة.

م:صمووو صأ ووووالمصوفوووود ووصووف ركووووةصوإلسووووالم ةصوفمع مووورو,صوفمس شوووو ر:ص يوووودصوهللصوفعق وووو ,ص قوووود  .188
صم.2311هو/1432,ص5ممطف صمشهورصوجخرو ,صدورصوفيش ر,صط

وفمتووو رصوفمت ووووصيووو صوفموووو   صووفضوووع وصأوصتقووودصوفمتقوووو صووفم ووووكصوفمم ووو صيووو  صوفمووووردودص .182
ووفمقيووو ,صم موودصيوو صأيوو صيكوورصيوو صأ وووبصيوو صسووعدصشوومسصوفوود  صويوو صقوو مصوفجو  ووةص)وفم وووي :ص

,ص1سووووووالم ة,ص  ووووووب,صطهووووووو(,ص  ق ووووووق:ص يوووووودصوفف وووووو  صأيوووووووصغوووووودو,صمك يووووووةصوفمطيو وووووو  صوإل221
صم.1523هو/1353

مت ه صوفعري  صي ص  ومصوفقرج ,صم مدص يدصوفعظ مصوف رقو ت ,ص  ق وق:صيووو صأ مودص مرفو ,ص .182
 مص.1552هو/1412,ص1دورصوفك  بصوفعري ,صي رو ,صط

وفمت ق صم صمته  صو"  دو صي صتقضصكالمصأه صوفريضصوو"   و ,صوهوصمخ مرصمتهو  ص .185
 م ووة,صشوومسصوفوود  صأيوووص يوودصوهللصم موودصيوو صأ موودصيوو ص  موو  صيوو صوفسووتةصفشوو مصوإلسووالمصويوو ص 
هووو(,ص  ق ووق:صم ووبصوفوود  صوفخط ووب,صطيووعص  وو صتفقووةصيعوووضص242ق  َ موو  صوفووذهي ص)وفم وووي :ص

وفم سووت  ص  وو صلشوورووصوفرئ سووةصوفع مووةصف ي ووواصوفع م ووةصووإلي وو  صووفوود ووصووإلرشوو د,صوفر وو ض,ص
صهو.ص1413وفسعود ة,ص

 صوف ج  ,صأيوص كر  ص    صي صشوروصيو صموريصوفتوووي,صدورصوفمته  صشر صم   صمس مصي .123
صهو.1352,ص2ل    صوف رواصوفعري ,صي رو ,صط

مووووتهجصوفشوووو مصم موووودصرشوووو دصرضوووو صيوووو صوفعق وووودو,ص وووو مرصم موووودصم مووووودصم وووووف ,صدورصم جوووودص .121
 م.2334هو/1422,ص1 س ري,صوفسعود ة,صط

شو طي ص)وفم ووي ص:صليوروه مصيو صموسو صيو صم مودصوف خمو صوف رتو ط صوفشوه رصي فص,وفموويق   .122
هووو/ص1412,ص1,صطدورصويوو ص فوو  ,صأيوووص ي وودوصمشووهورصيوو ص سوو صج صسوو م  ,ص  ق ووق:صهووو(253

ص.م1552
موسووو صووفخضووورص  مووو صوفظووو هرصووفيووو ط ,صد.صم موووودصوفمروكيووو ,ص قووووقصوفطيوووعصم فوظوووةص .123

صم.3313/1558,صرقمصوإل دوت:ص2ف مؤفو,صط
هوو(,ص252و يص)وفم ووي :صوفموضو   ,صجم  صوفد  ص يودصوفور م صيو ص  و صيو صم مودصوفجو .124

ضووويطصو قووود مصو  ق وووق:ص يووودصوفووور م صم مووودص  مووو  ,صوفت شووور:صم مووودص يووودصوفم سووو صمووو  بص
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هوووص/ص1322:صص3م,صجوووص1588هوووص/ص1328:ص2,ص1,صجوووص1وفمك يووةصوفسوو ف ةصي فمد تووةصوفمتووورو,صط
 م.ص1582

وفموضو   ,صرض صوفد  صوف س صي صم مدصي صوف س صي ص  درصوفعدويصوفعمريصوفقرش ص .122
ص–هو(,ص  ق ق:صتجمص يدصوفر م صخ و,صدورصوفمأمو صف  رواص823  ت صوف تف ص)وفم وي :صوفم

 هو.1432,ص2دمشق,صط
موقووووصوإلسوووالمصمووو صوإلفهووو مصوصوفكشووووصوصوفووورؤىصوصمووو صوف مووو ئمصوصوفكه توووهصوصوفرقووو ,صد.ص .128

 م.1554هو/1412,ص1 وسوصوفقرض وي,صمك يةصوهية,صوفق هرو,صط
)وفموي ةص(ص رضصوتقدصيو صضوو ص ق ودوصأهو صوفسوتةصدروسةصوففرقص م  وفمس شرق   موقو .122

وصوفجم  ووةص",صد.صفط فووةصيتوو ص يوودصوفع  وو صوفمع وووو,صرسوو فةصدك ووورو صمقوودمصلفوو صج معووةصوإلموو مص
صهو.1422م مدصي صسعود,ص

شمسصوفد  صأيوص يدصوهللصم مدصي صأ مودصيو ص  مو  صيو ص  م  و صو"  دو صي صتقدصوفرج  , .122
دورصوفمعريووةصف طي  ووةص   وو صم موودصوفيجوو وي, :  ق ووق و(,هوو242ق  َ موو  صوفووذهي ص)وفم وووي :ص
صم.1583هو/صص1322,ص1ط ووفتشر,صي رو ,صفيت  ,

ت هةصوفتظرصي ص وض  صتخيةصوففكرصيو صمموط  صأهو صوأل ور,صأيووصوففضو صأ مودصيو ص  و ص .125
هو(,ص  ق وق:ص يودصوهللصيو صضو وصوهللص222ي صم مدصي صأ مدصي ص جرصوفعسقالت ص)وفم وي ص:ص

 هو.1422,ص1عةصسف رصي فر  ض,صطوفر    ,صمطي
صتظمصوفدررصي ص ت سبصوا   صووفسور,صيره  صوفد  صأيوصوف س صليروه مصي ص مورصوفيقو   , .123

 م.1552هو/1412,ص2  ق ق:ص يدصوفر وقصغ فبصوفمهدي,صدورصوفك بصوفع م ة,صي رو ,صط

فيق   ,صتظمصوفدررصي ص ت سبصوا   صووفسور,صيره  صوفد  صأي صوف س صليروه مصي ص مرصو .121
 دورصوفك  بصوإلسالم صي فق هرو.

وفته  وةصيوو صغر ووبصوف وود اصووأل وور,صمجوودصوفوود  صأيوووصوفسووع دو صوفميوو ركصيوو صم موودصوفجوو ريص .122
صم.1525هو/1355هو(,صوفمك يةصوفع م ة,صي رو ,ص838وي صوأل  رص)وفم وي 

ويصهوو وصوفجت  ,صأيوصيكرص يدصوهللصي صم مدصي ص ي دصي صسف   صي صقو سصوفي ودوديصوألمو .813
هووووو(,ص  ق ووووق:صم موووودصوف غ وووو ,صوفمك ووووبص221وفقرشوووو صوفمعوووورووصيوووو ي صأيوووو صوفوووودت  ص)وفم وووووي :ص

 .مو1552هو/صص1418,ص1وإلسالم ,صط
وي   صوأل    صوأتي  صأيتو  صوف مو  ,صأيووصوفعيو سصشومسصوفود  صأ مودصيو صم مودصيو صليوروه مص .124

 ص يوو س,صدورصهووو(,ص  ق ووق:صل سوو 821يوو صأيوو صيكوورصويوو صخ كوو  صوفيرمكوو صوإلري وو ص)وفم وووي :ص
,ص1,صط2,ص 2م,ص 1521,ص1,صط4م,ص 1533,صط8,ص 3,ص 2,ص 1مووووووووو در,صي ووووووووورو ,ص 

 م.1554
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ص
 :والمواقع اإللكترونية لمجالت واألبحاثا

وأل  د اصوفموضو ةص تدصوفموي ةصوأ ره ص   صوألمة,صأ. وسوص   صير   ,صي واصأفقو ص .122
ذوصص2 معةصوإلسالم ة,صغو و,صمؤ مرصيعتوو :ص"خطرصوفروو   صوفووه ةص   صوإلسالم"صي صوفجي ص

 م.5/10/2311هو,صوفموويقص1432وفقعدوص
وإل ج  صوفعودديصيو صوفقورج صوفكور مصدروسوةصتقد وةص أمو   ة,صد.صمو ف صموووب,صي واصمقودمص .128

 ف مش ركةصي صمؤ مر:صل ج  صوفقرج صوفكر م,صك  ةصوفشر عة,صج معةصوف رق  صوأله  ة,صوألرد .
,ص14ي ووواصيووو صمج وووةصوفج معوووةصوإلسوووالم ة,ص صوفمعووو ت صرو ص فسووو رصيووو صوفمووووي صوفج توووب .122

 م.2338(,ص122-22وفعددصوف  ت ,ص)ص
 ص(.322-422,ص)صم2332مج ةصوفج معةصوإلسالم ة,صوفمج دصوفع شر,صوفعددصوف  ت ,ص .122

 .هو1412,صري عصوألو صستةص22مج ةصوفجتديصوفمس م,صوفعددص .125

 ر.ص,صمموغ ر (صهو1324:ص وفم وي)صرض ص   صي صرش دصم مدمج ةصوفمت ر,ص .153
ص/http://www.alukah.net/Sharia/0/31801شيكةصوألفوكة .151
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 خامسا: فهرس الموضوعات:

 الصفحة المحتويات
 أ اإلهداء

 ب الشكر والتقدير
 ت المقدمة

 ثصأهم ةصوفموضوتصأو" :
 ثصوخ   رصوفموضوتصأسي ب  ت   :ص
 ثصوفي اصأهدوو  ف   :ص

 جصرويع  :صوفدروس  صوفس يقة
 جصوفي اصمتهجمس  :صخ 

 حص م صوفي  اصي صوفي ا س دس  :
 حص:صخطةصوفي اس يع  ص

 8 التمهيد: التصوف: تعريفه, عالقته بالزهد, مراحله, أقسامه. 
 1ص عر وصوف مووصف ةأو" :ص
 3 م صك مةص مووصووش ق قه أص  ت   :

 9صمت قشةصوفقو صيتسيةصوف مووصلف صوفموو
 81صفض  هص   صغ ر صم صخال صوفقرج صوفكر م خم صصوفمووصي ف يسصو -أ
صوفتي ص-ب صستة صخال  صم  صغ ر  ص    ص خم صصوفمووصي ف يسصو فض  ه

ص:و م صوفم  ية
82 

 82 ومطال  ص عر وصوف مووص:  صف   
 81صرويع  :ص القةصوف مووصي ف هدصووففرقصي تهم 

 81ص ق قةصوف هدصوففرتصوألو :
 18صووف هدصوففرتصوف  ت :صوففرقصي  صوف موو

 15صمرو  صوف مووخ مس  :ص
 12صأووئ صوفموي ةوألوف :صصمر  ةوف
 19 ووف موضصوفممط    وف  ت ة:صصمر  ةوف

 19صوفمر  ةصوف  ف ة:صوفموي ةصوفف سف ة
 31صوفمر  ةصوفرويعة:صظهورصوفطرقصوفموي ة
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 31صأقس مصوف موو:-س دس  ص
 31صوف مووصوفست ص-1
 38صوف مووصوفيد  ص-2
 38صوف مووصوفف سف ص-3

 33 الفصل األول: التفسير الصوفي وأثره في التفسير
 32 المبحث األول: أقسام التفسير الصوفي

 36صوألو :صوف فس رصوفموي صوفتظريصوفمط ب
 32ص:صوف فس رصوفف ض صوإلش ريف  ت وصوفمط ب

 39صوفمط بصوف  فا:صأدفةصوف فس رصوإلش ريص تدصوفق ئ   صيه
 23 اني: مناقشة التفسير الصوفي اإلشاريالمبحث الث

 22صوفي طت صووف فس روففرقصي  صوف فس رصوفموي صوفمط بصوألو :ص
 22صي في طت ةصوطر ق همصي صوف فس رصوف عر وص:وألو صوففرت
 25صي طت ةصوفموي ةصوف  ت :صوففرت
 25ص:وإلش ريصووف فس ري  صوف فس رصوفي طت صصوففرقوف  فا:صصوففرت

صي صذفكصوأ ر,صوي ط صظ هرصلف صوفقرج صوفموي ةصوف  ت :ص قس موفمط بص
ص ف س رهم.

26 

 22صوفموي ةص تدصووفي ط صوفظ هرصيكروصوألو :صوففرت
 21صوفموي ةص تدصوفي ط ص  مص ق قة:صوف  ت صوففرت

 21ص  مصوفي ط صي ف فس رصوفموي ص القةوففرتصوف  فا:ص
صظهرصمته ص روصفك صأ رو,صعةسيص   صوفقرج صأت  "ص د ا:صوفرويعصوففرت
ص"صويط  ص

29 

 51صي صوف فس رصوإلش ريصكالمصوألفوس صوفمط بصوف  فا:صمت قشة
 المبحث الثالث

صقواعد وضوابط في التعامل مع التفسير اإلشاري مع التمثيل 
52 

 62 التفسيرفي  اإلشاري التفسير المبحث الرابع: أثر
 61 فسيرالفكر الصوفي في الت أثر: الثاني الفصل
 69 ي ص فس رصيعضصوا   صةوفموي صيك رأ رصوألص:وفمي اصوألو 

 21صوفخ طئصف عي دوص تدصوفموي ة,صوأ ر صي صوف فس رصفمفهوم:صووألو صبوفمط 
 21صوففرتصوألو :ص رضصفيعضصوفمف ه مصوفخ طئةصوف  صوي د ه صوفموي ةصي صوفعي دو
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 28صوف  صوي د ه صوفموي ةصي صوفعي دوصوففرتصوف  ت :صوفردص   صهذ صوفمف ه مصوفخ طئة
 22صوففرتصوف  فا:صأ رصوفمفهومصوفخ طئصف عي دوص تدصوفموي ةصي صك بصوف فس ر

 22صوفتموذ صوألو :صوففخرصوفرو ي
 26صوفتموذ صوف  ت :صوفش مصوفشعرووي

 22صوأ ره صي صوف فس ر.ص,وفمي د ةص تدصوفموي ةصوألذك روفمط بصوف  ت :ص
 21صي صك بصوف فس رصوفمي د ةص تدصوفموي ةأ رصوألذك رص

وفمط بصوف  فا:صأ رصوأليك رصوفموي ةصي ص فس رصصوفقمصصوفقرجت ,ص)قمةص
صموس صووفخضرصتموذج  (

11 

 18 وفقو صيو" ةصوفخضرص تدصوفموي ة,صوم صر يووص   هصي صذفكوففرتصوألو :ص
 18  ج ةصوإلفه مص تدصيعضصوفموي ة-8
 11ص   صش خه,ص   صفوصخ فوصأمرو صشر    ص دمصلتك رصوفمر دصص-2
 15ص قس مصوفد  صلف صظ هرصوي ط صأوص ق قةصوشر عةص تدصوفموي ةص-3
 12صوفع مصوف دت صي صمفهومصوفموي ةص-4
 91صجوو صوفخرو ص  صوفشر عةص تدصغالوصوفموي ةص-2
 98ص فض  صوفوف ص   صوفتي ص تدصغالوصوفموي ةص-8

 91ص  ق قصتيووصوفخضر
 96  هذ صوأليك رصوفموي ةصي صك بصوف فس رأ رص

 92صمت قشةصكالمصوفشعروويصي صو" ةصوفخضر
 99صوففرتصوف  ت :صوفقو صي   وصوفخضرص تدصوفموي ة,صوم صر يووص   هصي صذفك

 818صوفردص   صوفق ئ   صي   وصوفخضر
   ص أم  صفش مصوإلسالمصوي ص  م ةصي صي   صخطوروصوفمسأفةصو فر ع  ه صو أ ره ص

صوففرقصوفمخ  فة
815 

 816صأ رصهذ صوففكروصي صك بصوف فس ر
 811صمت قشةصكالمصوفقرطي صي ص   وصوفخضر

 881 التفسيركتب الصوفية في  األحاديثأثر المبحث الثاني: 
 883ص وفموي ةصيع مصوف د اصص القةصوفمط بصوألو :

 883صمظ هرصيعدصوفموي ةص  ص  مصوف د ا
 886صصي ه صأ ره وصفيعضصوأل  د اصوفموي ةصي صك بصوف فس ر,صص ةأم وفمط بصوف  ت :ص
 886ي أل  د اصوفووه ة,صوأ رصذفكص   صيعضصوفمفسر  ص أ رصصي   وففرتصوألو :ص
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ص ف س رهم
 882ص وأ ره صي هصفيعضصوأل  د اصوفموي ةصي صك بصوف فس رصأم  ةوففرتصوف  ت :ص

 882ص( ريوت ص  صوفخ قصييكت صكت وصمخف  صيأ يي صأ صأ روصيخ ق د ا:ص)
 889ص(تور صم صتي كصتورصوألش   صقي صخ قص ع ف صوهللصل ص:ج يرص  )ص د ا:

 818ص(وفيعاصي صوجخرهمصوفخ ق,صي صوفتي   صأو صكت  د ا:ص)
 813ص(.وأليالكصخ ق صفم صفو"ك د ا:ص)

 812صأ  د اصذكرصوأليدو 
 816 : المفسرون والتصوفالثالث لفصلا

 812 : التجاه الصوفي عند بعض المفسرينولالمبحث األ 
 811ص:صصو" ج  صوفموي ص تدصوفرو يصي ص فس ر صمف    صوف  بوألو صوفمط ب

 819صوفت  ةصوفموي ةص تدصوفرو يصي ص فس ر 
 819صوف دوخ صي  صوفف سفةصووف مووصي صوف فس رصوفكي ر

 838ص صوفمع ت و" ج  صوفموي ص تدصوألفوس صي ص فس ر صروصص:  ت وفصوفمط ب
 831صمظ هرصو" ج  صوفموي صي ص فس رصرو صوفمع ت 

 836صو" ج  صوفموي ص تدصوفشعروويصي ص فس ر صوفخووطر.ص:  فاوفصوفمط ب
 832صو" ج  صوفموي صي ص فس رصوفشعروويصمظ هر

 839 لثاني: التجاه النقدي للتصوف عند بعض المفسرينالمبحث ا
وفي رص) فس ر صي وفموي ةصص   صتدفس     صوألصوأيصمردودصوإلم صوفمط بصوألو :

ص(وفم  ط
821 

 821صو  ر ف  همصفمع ت صوفقرج صصوفموي ةصيعض أو ال صص       صصوأيصردود-1
 828ص ري صوأ ي  هصم صغالوصوفموي ةصوي    صصط ئفةصصردود -2
 821ص م تهصم مويةفصوفمي د ةصووأليع  صوأل وو    صيعضصصردود -3

ي ص فس ر صوفج معصأل ك مصص   صوفموي ةوإلم مصوفقرطي صصردودص:  ت وفصوفمط ب
صوفقرج 

823 

 823صردود ص   صوفموي ةصي صوس د"" همصوفخ طئةصييعضصج   صوفقرج صوفكر م-1
 822صردود ص   صيعضصوأل  د اصوفموضو ةصوف  ص   جصيه صوفم موية-2
 825صوفقرجت ةصووفتيو ةصردود ص   صأيع  صوفم مويةصوف  ص خ فوصوفتموصص-3

 822صي ص فس ر صتظمصوفدررصوفموي ةغالوص   صصوإلم مصوفيق   صردودص:ص  فاوفمط بصوف
 822صجهودصوفعالمةصوفيق   صي صوفردص   صغالوصوفموي ة
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 821صو" ج  صوفتقديصف الوصوفموي ةصي ص فس رصتظمصوفدرر
 851صي ص فس ر صوفمت رص ة   صوفمويوفش مصم مدصرش دصرض صصردودص:صرويعوفمط بصوف

 858ص جريةصوفش مصرش دصرض صوفموي ة
 858ص   صوفطرقصوفموي ةوفش مصرش دصرض صصردودص-1
صف قه صم صص-2 ردودصوفش مصرش دصرض ص   صوفموي ةصي صوي دو همصوفمووفدصوم 

صمف سد
852 

 856صردود صوفش مصرش دصرض ص   صوفكشوصوفموي صص-3
و"سووووو    ةص   صر  ص  ووووو صيووووودتصوفمووووووي ةصوفقيوووووورصردودصوفمفسووووو:صخووووو مسوفمط وووووبصوف

صيأم  يه صووف يركصيه صوغ رصذفك
851 

 861صهو(838وففخرصوفرو يص)-1
 861صهو(222ش مصوإلسالمصوي ص  م ةص)ص-2
 861ص(هو242وإلم مصأيوص    صوألتدفس )ص-3
 868ص(هو1223)ص)وف مت (صوفعالمةصم مدصي ص   صوفشوك ت ص-4
 863ص(هو1223))وفعروق (صس شه بصوفد  صوألفوصصص-2
 862ص(هو1332)ص وفق سمصوفد  صجم  ص-8
 865ص(هو1324وفعالمةصم مدصرش دصرض ص)صص-2
 866ص(هو1321)صوفمروغ صممطف صي ص مدوفعالمةصأص-2
 862ص(هو1353وفشتق ط ص)صوألم  صوفعالمةصم مدص-5

 869صردودصفمفسر  صجخر  ص-13
 821 الخاتمة

 821صأو" :صوفت  ئج
 821ص  ت   :صوف وم   

 823 الفهارس
 822صأو" :صيهرسصوا   صوفقرجت ة

 813ص  ت   :صيهرسصوأل  د ا
 816ص  ف   :صيهرسصوأل المصوفم رجمصفهم
 811صرويع  :صيهرسصوفمم درصووفمروجع

 115صخ مس  :صيهرسصوفموضو   
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 ملخص الرسالة

ص

صي صيعد ,صأم صيعد:وف مدصهللصو د ,صووفمالوصووفسالمص   صم ص"صتص
 توو و صي هوو صص(وتقوودصدروسووةصوف فسوو رصيوو صوفموووي صوففكوورصأ ووريهووذ صرسوو فةصم جسوو  رصيعتوووو :ص)ص

صصصوف فس ر,صوأ رصوفت  ةصوفموي ةص   صوفمفسر  صوأروئهمصوأقووفهم.صي صوففكرصوفموي وفي  اصأ رص
صوقدصج  صهذوصوفي اصي صمقدمةصو مه دصو ال ةصيمو صوخ  مة.صصص

:صيقدص ت و صي هصوفي  اصوف عر وصي ف مووصف ةصوومطال  ,صووش ق قه,صو الق هصأم صوف مه دص
صي ف هد,صوأهمصمرو  ه,صوأقس مه.

يقوودص توو و صي ووهصوفي  وواصوف فسوو رصوفموووي صو عر فووه,صوأقسوو مه,صوأدف ووه,صصوأموو صوففموو صوألو :ص
مصوفضووووويطصو كمووه,صووففوورقصي تووهصويوو  صوف فسوو رصوفيووو طت ,صو الق ووهصيقضوو ةصوفظوو هرصووفيوو ط ,صوأهوو

صوف فس ر.صصووفقوو دصف  ع م صمعه,صوأ ر ص   

وأموو صوففموو صوف وو ت :صيقوودص توو و صي ووهصوفي  وواصأ وورصوأليكوو رصوفموووي ةص  وو صوف فسوو ر,صوذكوورصص
فذفكص دوصأم  ة,صمته :صأ ورصوفمفهوومصوفمووي صوفخو طئصف عيو دوص  و صوف فسو ر,صوأ ضو  :صأ ورصوألذكو رص

,صوأ ضوو  :صأ وورصوأليكوو رصوفموووي ةصيوو ص فسوو رصوفقمووصصوفمي د ووةص توودصوفموووي ةص  وو صك ووبصوف فسوو ر
,صوأخ رو ص قدصمي    صأل ورصوأل  د واصوفمووي ةصيو صوفقرجت ,صوم  صفهصيقمةصموس صووفخضرص

صك بصوف فس ر,صوذكرصفذفكص دوصأم  ة.

يقووودص تووو و صي وووهصوفي  ووواصوخووو الوصمووقووووصوفمفسووور  صمووو صوف مووووو,صصوأمووو صوففمووو صوف  فوووا:ص
فووو  ,صوألو :صو" جووو  صوفمووووي صوفمؤ ووود,صوم ووو صفوووهصيووو فرو يصووألفوسووو صو ووورضصفوووذفكصو جووو ه  صمخ  

ووفشوووعروويصمووو صوفمفسووور  ,صووف ووو ت :صو" جووو  صوفتقوووديصف  مووووو,صوم ووو صفوووهصيووو فقرطي صوأيووووص  ووو  ص
صووفيق   صوم مدصرش دصرض ,صوخ مصذفكصيردودصوفمفسر  ص   صيدتصوفقيورصوم ص  ع قصيه .صصصص

صص صوس عرضصي ه  صيقد صوفخ  مة: صووف وم   صوأم  صلف ه , ص وم  صوف   صوفت  ئج صأهم وفي  ا
صروسة.وفت يعةصم صوفد

ص
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ص

Abstract 
 

 Praise be to  allah alone, and peace and blessings be no prophet 

after him, but after: 

 This Master's thesis entitled: (impact of Sufi thought in the study 

and interpretation of criticism) to address the impact of Sufi thought 

researcher in interpretation, and the impact of the trend Sufi 

commentators and their opinions and their words. 

The search came in the introduction, preface and three chapters and an 

epilogue. 

As provided: in which the researcher has dealt with the importance of the 

topic and selected emitters, and research objectives and the methodology 

of the researcher, and the previous studies and research plan. 

introduction: researcher has dealt with the definition of Sufism and 

idiomatically language, and derived, and its relationship to the asceticism, 

and the most important stages, and its divisions. 

The first chapter: it dealt with the researcher interpretation mystic, 

definition, and its divisions, and its evidence, and judgment, and the 

difference between him and the esoteric exegesis, and its relationship to 

the issue visible and the invisible, the most important controls and rules 

to deal with it, and its impact on the interpretation. 

The second chapter: it dealt with the researcher impact ideas mystical 

interpretation, and said so several examples, including: the impact of the 

concept mystic wrong to worship on interpretation, and also: the impact 

of prescribed innovated when mystical books of interpretation, and also: 

the impact of ideas of Sufism in the interpretation of Quranic stories, and 

like him the story of Moses and vegetables ^, and finally held Mbgesa the 

impact of Sufism in conversations written explanation, and said so 

several examples. 

The third chapter: it dealt with the researcher different positions 

commentators of mysticism, and display it two different directions, first: 

the trend mystic pro, and like him Balraza and Alusi and Hubert of 

commentators, and the second: the trend cash of Sufism, and like him 

Balcrdoba and Abu Hayyan and Biqai and Muhammad Rashid Rida, and 

seal commentators on responses Bida graves and related. 

The conclusion: the researcher reviewed the key findings, and 

recommendations stemming from the study. 

 

 

 


