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 اهلل رسول سيدي إلى

 كعلػ  عليػو السػبلـ كأٚػل الصػبلة أفضػل مػع ا١تواضػع، الكتػاب ىذا اىدم
 .الدين يـو إىل تةعهم كمن ا١يامُ الغر كصحةو كذريتو آلو

 بالسػػػػػواد فعلػػػػػيكم اختبلفػػػػػا رأيػػػػػتم فػػػػػ ذا ضػػػػػبللة. علػػػػػ  ٕتمػػػػػع ال أمػػػػػي إف"
 (ُ)"األعظم
 كانتحػاؿ الغػالُ ٖريػف عنػو ينفػوف عدكلػو خلػف كػل من العلم ىذا ٭مل"
 (ِ)"اٞاىلُ كتأكيل ا١ةطلُ

                                                 

ٖقيػػق / ٤مػػػد فػػػؤاد عةػػػد الةػػػاقي، دار ، : سػػػنن ابػػػن ما،ػػػةق(ِّٕ)ت ابػػن ما،ػػػة، ٤مػػػد بػػػن يزيػػدركاه  (ُ)
عةػػد ٟػػاكم، أبػػو ا ؛ كركاه اٟػػاكم يف ا١سػػتدرؾ بلفػػ، قريػػا،َّّص ِاحيػاء الكتػػا، القػػاىرة، )د.ت(، ج

عطػػػا، دار  عةػػػد القػػػادرق(: ا١سػػػتدرؾ علػػػ  الصػػػحيحُ، ٖقيػػػق/ مصػػػطف  ٤َْٓمػػػد النيسػػػابورم )ت اهلل
َكت   .َُِصُـ، جَُٗٗالكتا العلمية، ب

ق(، مسػػػػند ال ػػػػاميُ، ٖقيػػػػق/ ٛػػػػدم السػػػػلفي، َّٔركاه الطػػػػ اٍل، سػػػػليماف بػػػػن اٛػػػػد ال ػػػػامي )ت (ِ)
َكت   .ّّْصُـ، جُْٖٗمؤسسة الرسالة، ب





 ُُ                                                    مقدمة:
 َِ     سبلمي، النيب كظهور علـو االسبلـن أة الفكر اإل

 ُِ                                  علـو القرآف كقضية الةدعة
 ِِ                         علـو اٟديث كىجـو ا١ست رقُ

 ِٓ     علم الفقو كأصولو كأ٫ية ا١ذاىا كحيويتها ا١تجددة
 ً ًبية الركحية علم التصوؼ ا١ف  ُْ    ل عليو كمدارس ال

 ْٕ موقف أئمة ا١ذاىا من التصوؼ                        
 َٓ القاضي ال وكاٍل كدفاعو عن التصوؼ                   

 ُٓ                            الدكر التارٮي للتصوؼ       
 ٕٔ ٤اربة التصوؼ                                           
 ٖٔ التاريخ الركحي كاإلٯاٍل                                   
 ُٕ ٪وذج ا١درسة اإلسبلمية كأزمة التعليم ا١عاصر            

 ّٕ                  من الفن اإلسبلمي اٞميل              
 ٕٓ            قضية كحدة الو،ود يف تاريخ الفكر اإلسبلمي

 ٕٕ             قضية التوسل يف تاريخ الفكر اإلسبلمي
 َٖ                      علم الكبلـ كالدفاع عن االسبلـ

 ّٗ الغزايل حجة اإلسبلـ                             اإلماـ 
 ْٗ موالنا ،بلؿ الدين الركمي كفلسفة اٟا               
 ْٗ اإلماـ ابوبكر العدٍل كفقو التحوالت                   

 ٓٗ                     يف الفكر السياسي، تعدد ا٠يارات
 ٕٗ                 لفلسفة، استيعاب كإضافةيف ا

 ٗٗ             حركة التدافع ٖكم التاريخ اإلسبلمي



 َُِ         قضية آؿ الةيت يف التاريخ اإلسبلمي 
 َُْ      التعايش السلمي يف اجملتمعات اإلسبلمية

 َُٔ يف التاريخ اإلسبلمي          التحوالت الك ل 
 ُُِ   مية التارٮية كاٞماعات ا١عاصرةا١دارس اإلسبل

 ُُِ مدرسة حضرموت التارٮية                      
 ُُٔ ٚاعات صنعها االستعمار                     
 ُُٔ الفكر اإلسبلمي كالرأٝالية ا١عاصرة            
 ُُٕ اٟضارة الغربية تتحدل ا١سلمُ               

 ُُٖ اإلسبلمي من خبلؿ نظرية النةض الكليتاريخ الفكر 
 ُُٗ ا١نهج ا١عريف اإلسبلمي                          
 ُّٖ منهجية قراءة التاريخ يف ضوء فقو التحوالت     

 ُٕٓ                                          تاريخ الفكر األكركيب كالفكر اإلسبلمي يف العصور الوسط ، قراءة مقارنة
 ُْٕ أسةاب تقدـ الغرب                            

 ُٕٔ                                        ا٠ا٘ة
 ُٕٗ                              نةذة عن ا١ؤلف

 ُٕٗ مصفوفة التحوالت الك ل يف التاريخ اإلسبلمي
العػػػاإل اإلسػػػبلمي  مصػػػفوفة اٟركػػػات كاٞماعػػػات اإلسػػػبلمية الكػػػ ل ا١عاصػػػرة يف

                   كمدارسها الفكرية
َُِ 

 َِِ                                     الستعمار اٟديث كمدارسها الفكرممصفوفة حركات اٞهاد اإلسبلمي ضد ا
 َِّ                            ا١صادر كا١را،ع

 
 
 



 
 ثقافػػػػة كذك النجةػػػاء الطػػػػبلب مػػػن كػػػػاف دماء،القػػػ طػػػػبليب أحػػػد للةيػػػت زارٍل

  بزيارتو. سررت عالية
ػػػػدثنا  مػػػػا سػػػػألٍ مث ا١وسػػػػوعية قراءاتػػػػو منػػػػو ك١سػػػػت متعػػػػددة؛ مواضػػػػيع يف ٖك

 التطػور بنظريػة آمػن كػاف ا١تناقضػة. الفكريػة التيػارات من الطوفاف ىذا أماـ العمل
ًؾ إل ال ػاب يكػاد .الكثَ أقر  عوارىا، عرؼ فيها تعمق ماعند مث  أكقػر  إال تيػارا يػ

 يكػػػن إل مػػػن كالسػػػتينات ا٠مسػػػينات يف انػػػو :تقػػػوؿ نكتػػػة لةنػػػاف يف لػػػو قلػػػت فيػػػو.
 ٛػارا. يكػوف ماركسػيا كػاف مػن كالتسػعينات الثمانينات كيف ٛارا، يكوف ماركسيا
 أف كنصػػحتو كقناعاتػػو. مداركػػو كتتوسػػع كيتغػػَ يتطػػور يػػـو كػػل اإلنسػػاف أف ا١عػػٌ
 ا١تلةس. بعُ يسكل ا١راقا بعُ يقرأ

 صػػػناعة إىل نظػػػرم لفتػػػت األذكيػػػاء الطػػػبلب أحػػػد مػػػع اٞميلػػػة اٞلسػػػة ىػػػذه
 كالػػػي السياسػػػة ٣ػػػاؿ يف فقػػػ  لػػػيس الفوضػػػ  صػػػناعة علينػػػا. ٘ػػػارس الػػػي الفوضػػػ 
 ا١راكػػػػز ع ػػػػرات ىنػػػػاؾ الفكػػػػر. ٣ػػػػاؿ يف أيضػػػػا كلكػػػػن ا٠بلقػػػػة، الفوضػػػػ  تسػػػػم 

 مئػػات يصػػدركف م ػػةوىة ،هػػات مػػن ولػػوفٯي  الػػذين ا١ئػػات يكػػن إل إف كا١فكػػرين
ًاث عن كاألْاث الدراسات  أمػاـ تقػف نفسػ  لتجد كالدين. كالتاريخ كالفكر ال
 كحػدة عػن ال ػةاب ت ػتت ،تسػد فرؽ سياسة تنفيذ ىدفها متعمدة فكرية فوض 
ػػارس كالفكػػر. كالػػوعي التصػػور  .كالفكػػر كاجملتمػػع السياسػػة يف التمػػزؽ أنػػواع كػػل ٘ك
كلػػيس ذلػػ   شػػيء. كػػل يف كالت ػػكي  شػػيء كػػل نقػػض .الػػنقض سياسػػة ذكتنفػػ

فق  بل عمل بػرامج منتظمػة يف قنػوات فضػائية ال شػغل ٢ػا إال الت ػكي  يف كػل 
 قضية كموضوع إسبلمي مستخدمُ قراءات مغلوطة للتاريخ كالفكر اإلسبلمي.



 الفكريػػػػػة بػػػػػاألبوة يسػػػػػم  ال كاٞامعػػػػػات ا١ػػػػػدارس نظػػػػػاـ أف بلػػػػػو الطػػػػػُ كزاد
 يعطػػي كالكػػل الكػػل مػػن يأخػػذ الكػػل ،أبنػػاء كال فكػػرم أب يو،ػػد فػػبل .كالركحيػػة
 ا١تبلطمة. التيارات من متبلطم ْر يف االٕاه كيضيع القدكة فتضيع للكل،
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 ىػل لكػن ا١ػؤرخُ، بػُ عليػو متفػق قػوؿ ذلػ  ،عا١يػة حضػارة اإلسػبلـ أقاـ
 يىػػػ اٟضػػػارة ٝػػات أىػػػم كػػػاف إذاك  ؟حا٢ػػا ىػػػي ككيػػػف ؟قائمػػة حضػػػارتو الزالػػت
 اٟضػػػػارة. ىػػػػذه بقػػػاء يعػػػػٍ ىػػػذا بقػػػػاء فػػػ ف كمنهجهػػػػا، كىويتهػػػا هػػػػاكثقافت علومهػػػا
 بقػػاع كػػل يغػػزك ا١سػػجد كىػػو اٟضػػارة ىػذه رمػػوز مػػن رمػػز أىػػم أف نبلحػػ، كلكننػا
 ا١اليػػػة ا١ؤسسػػػات يغػػػزك اإلسػػػبلمية ا١اليػػػة التعػػػامبلت فقػػػو كػػػذل  تقريةػػػا، األرض
 الزالػت فقػ  ليسػت اٟضػارة ذهىػ إف القوؿ نستطيع ذل  كعل  .كبنوكها العا١ية
 الفكػر يف ديلبػ القائمػة، ا١اديػة للحضػارة حقيقػي بديل كتقدـ تغزك ىي بل قائمة

 أكثػر الغربيػة األْػاث مراكػز تقػارير ب هادة اإلسبلـ كالزاؿ ،كالتعامبلت كالسلوؾ
 اإلسػػػبلمية اٟضػػػارة ىػػػل :مػػػن السػػػؤاؿ يتحػػػوؿ كهبػػػذا نت ػػػار.اال سػػػرعة يف األديػػػاف
 كػػػل رغػػػم ا١ػػػدة ىػػػذه طيلػػػة الةقػػػاء اٟضػػػارة ىػػػذه اسػػػتطاعت كيػػػف :إىل ؟قائمػػػة

 االسػػػػػتعمار مػػػػػن ،الغربيػػػػػة اٟضػػػػػارة ٖػػػػػدم كأخطرىػػػػػا ،كا،هتهػػػػػا الػػػػػي التحػػػػػديات
 فيهػا؟ السر كما خصائصها؟ ىي كما ؟العا١ية كال ركات الفضائيات إىل بالسبلح

 أ٫يػة ىلإ اإلشػارة مػع ،عليػو اإل،ابػة ا١تواضػع الكتػاب ىػذا ٭ػاكؿ سػوؼ ما ذل 
 منػػو يعػػاٍل الػػذم اللػػةس كىػػو ،اإلسػػبلمية كالدكلػػة اإلسػػبلمية اٟضػػارة بػػُ التفرقػػة
  ال ةاب. بعض
َين خطػػػػرين مػػػػن اليػػػػـو يعػػػػانوف ا١سػػػػلموف لكػػػػن   الفكػػػػرم الغػػػػزك أك٢مػػػػا كةػػػػ
 كالصػػػراع الػػػدنيا حػػػا أمػػػراض كثانيهمػػػا .(ُ)كسياسػػػية اقتصػػػادية تةعيػػػة مػػػن كتةعاتػػػو

                                                 

 كالعكس صحي  أيضا فالتةعية االقتصادية أك السياسية تؤدم إىل التةعية الفكرية. (ُ)
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 كالفسػاد ككطنيػة. دينيػة شػعارات شػكل يأخػذ لصػراعا ىػذا أحيانػا كػاف كاف عليها
 ىػػػذين عػػػبلج نسػػػتطيع كال الػػػدنيا، حػػػا أشػػػكاؿ مػػػن شػػػكل ٣ػػػرد ىػػػو ا١ست ػػػرم
 لؤلسػػػػف ك٫ػػػػا التزكيػػػػة. كعلػػػػم الكػػػػبلـ علػػػػم خػػػػبلؿ مػػػػن إال كموا،هتهمػػػػا ا١رضػػػػُ
ًبػوم. التعليمػي األمػة كاقػع مػن ا١غيةػاف العلماف  كتعمػد قصػد عػن تغييػا كىػو كال
 نفسها. عن الدفاع كسائل من مةاأل لتجريد
، األمػػة ٗوضػػها الػػي ا١عػػارؾ أىػػم مػػن الػػوعي معركػةك    معركػػة كبػػاألخ  اليػػـو
 الػي ا١ختلفػة القػيم حركب يسم  ما أك .(ُ)كالسلوؾ كا١فاىيم القيم لتغيَ الوعي

 كالسياسػػػػػػػػػية كاال،تماعيػػػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػػػة كالفكريػػػػػػػػػة اإلٯانيػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػدة تسػػػػػػػػػتهدؼ
ًبويػة كالسلوكية كا١فاىيمية القيمية اٟركب تل  .اإلسبلمية ةلؤلم كاالقتصادية  كال

 كاجملػاالت. األصػعدة كافػة كعلػ  ،انػا كل من اإلسبلمية األمة عل  هتجم الي
َة ىدامػػة قػػيم لفػػرض  السػػخافة أك ا١نفعػػةك  ا١تعػػة كقػػيم االسػػتهبلؾ قػػيم كىػػي كخطػػ
 ا٢ويػة. كفقػداف الفكريػة ةالتةعيػ مػن ذلػ  يسػتتةع كمػا .األمريكػي الراب أغاٍل مثل
   العصر. كمواكةة كالتقدـ التطور شعار ٖت ذل  ككل

 إسػػبلمية ٚاعػػات ليصػػة  آخػػر؛ ب سػػبلـ اإلسػػبلـ اسػػتةداؿ ٤اكلػػة كػػذل  
َىػػػػػا إىل الطائفيػػػػػة الصػػػػػراعات مػػػػػن ،كمتعارضػػػػػة متةاينػػػػػة  الصػػػػػراع مسػػػػػميات مػػػػػن غ
 كالسػػَ الغػرب رضػا كىػو كاحػد شػػيء علػ  إال تفػقي ال بعضػها ٚاعػات كالضػرار.

 اإلسػػبلـ فمػػن ا١زعومػػة؛ "العو١ػػة" سػػياؽ يف اإلنسػػانية""بػػػ  يصػػفو ا الػػي قيمػػو مػػع
 القػيم بكػل يقةػل ليػ ايل إسػبلـ أك أمريكػي إسػبلـ ٔعػٌ يكػوف قػد الذم السياسي

                                                 

( تغيػَ القػػيم مثػل القةػػوؿ بالنظػػاـ الةنكػي كالربػػا، كتغيػَ ا١فػػاىيم مثػػل الفػن الطائفيػػة بػُ السػػنة كال ػػيعة، ُ)
 كتغيَ السلوؾ مثل قضية اٟجاب عل  سةيل ا١ثاؿ.
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 إىل ،للمجتمعػػػات ا١ػػػدمرة كاٟزبيػػػة الػػػدكيل كبالةنػػػ  الغربيػػػة كاالقتصػػػادية السياسػػػية
 يف كىكػػػػذا، اإلسػػػػبلمية الفػػػػرؽ مػػػػن سػػػػواه ١ػػػػا ا١كفػػػػر ت ػػػػددا١ ا١تعصػػػػا اإلسػػػػبلـ
 إال اٟػق اإلسػبلـ مػن ٭مػل ال م ػوه مسخ إىل اإلسبلـ لتحويل تنتهي ال سلسلة
و. إال السامقة قيمو كمن اٝو    (ُ)ٝر

 باٟاضػر الوعي إىل بنا يؤدم كالذم التارٮي بالوعي يةدأ الصحي  الوعيك  
ًاثى  ف  "إ بػػل: .ا١سػػتقةل تو،هػػات كمعرفػػة  العقػػل ٖػػر ؾ الػػي اليانعػػة الركضػػة ىػػو الػػ

 كػػػػل   يف اٟقيقػػػػي اإلنسػػػػاٍل الفكػػػػر ٖريػػػػر حػػػػوؿ الكامنػػػػة القػػػػو ةي  كىػػػػو كالو،ػػػػداف،
ك٢ػػػػػذا فػػػػػ ف ىػػػػػدؼ ىػػػػػذا الكتػػػػػاب ىػػػػػو تصػػػػػحي  الػػػػػوعي بالتػػػػػاريخ  (ِ)العصػػػػػور".

 اإلسبلمي كحيويتو ا١ستمرة.
 فػ ف كلؤلسػف أشػكالو، بكػل كالسػلوؾ الفعػل مػن عليو يةٌ ٔا الوعي كأ٫ية

 اإلعػػبلـ خػػبلؿ مػػن فػػتمكن عليهػػا كيعمػػل اٟقيقػػة ىػػذه يعػػرؼ (ّ)ا٠ػػار،ي العػػدك
 الكثػػَ، لػػدل الػػوعي ي ػػوه أف مػػن أشػػكا٢ا بكػػل كمو٢ػػا أن ػػأىا الػػي كاٞماعػػات

اعاهتػػػا، األمػػػة أفػػػراد بػػػُ كالصػػػراع كالةغضػػػاء العػػػداكة يةػػػث أفك   كانػػػت حػػػُ يف ٚك

                                                 

ًاتيجي السػػػنوم جمللػػػة الةيػػػاف، العػػػدد الثػػػامن  ( أنظػػر: األمػػػة يف معركػػػةُ) تغيػػػَ القػػػيم كا١فػػػاىيم، التقريػػػر االسػػػ
 ـ.َُُِق،ُِّْ

 http://www.arab-
center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=ُٖٓ: 
takrerٖ&catid=َّ:strategic-report-&Itemid=ٕٓ 

 .ُْٗٗ/ُِ/ِٓمستجاب، ٤مد: تراث يوسف زيداف ،،ريدة أخةار األدب، القاىرة،  (ِ)
( ا١قصػػػػود بالعػػػػدك ا٠ػػػػار،ي ىػػػػو مػػػػن اٝػػػػاه رك،يػػػػو ،ػػػػاركدم: اٟاخاميػػػػة اٞهولػػػػة، ام اللػػػػويب الصػػػػهيوٍل ّ)

 اليهودم.

http://www.arab-center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185
http://www.arab-center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185
http://www.arab-center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185
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 كاحملةػة السػليم الػوعي ن ػر األكليػاءك  العلمػاء مػن رثهمك  كمن كالرسل األنةياء رسالة
ػػػػنىةي  تىٍسػػػػتىًوم كىالى ) اهلل خلػػػػق مػػػػع كالػػػػود كالتسػػػػام  ٍٟىسى ػػػػي ئىةي  كىالى  ا  ًىػػػػيى  بًػػػػال ًي  اٍدفىػػػػعٍ  الس 
نى ى  ال ًذم فىً ذىا أىٍحسىني  نىوي  بػىيػٍ اكىةه  كىبػىيػٍ يمه  كىيلي  كىأىن وي  عىدى  (.ًٛى

 كال تؤمنػوا حػى اٞنػة تػدخلوا ال) :(ُ)كسػلم عليو اهلل صل  اهلل رسوؿ كيقوؿ
 :قػػػاؿ اهلل رسػػػوؿ يػػػا بلػػػ  قػػػالوا ؟بػػػو ٖػػػابوف مػػػا علػػػ  أدلكػػػم أال ٖػػػابوا حػػػى تؤمنػػػوا
 .(بينكم السبلـ أف وا

 كاٟػػػق كالعػػػدؿ اٟػػػا ديػػػن نػػػوأ علػػػ  اإلسػػػبلـ تقػػػدَل يػػػتم أف مػػػن ال"بػػػد لكػػػن
 إىل ٚيعػػػان  النػػػاس يهػػػدم يػػػند كا٠ػػػَ، كالسػػػبلـ كالتحضػػػر كالةنػػػاء كالتسػػػام  كاٞمػػػاؿ
ػػع كاإلخػػوة اإليثػػار إسػػبلـ ،(ِ)كاألحسػػن" األفضػػل  كعػػدـ الصػػف كتوحيػػد الكلمػػة ٚك
 علػ  اٞماعات بعض عمل ا٨صر ذل  عن بدال ا٠الق، أل،ل ا٠لق ك٤ةة التنازع
 كالتنػػػاحر كال ػػػ  القتػػػل يف ا١تسػػػةةة كاألزمػػػات كالفػػػن السياسػػػية الصػػػراعات افتعػػػاؿ

 ا١سػػػػلمُ، إٯػػػػاف يف كالت ػػػػكي  التكفػػػػَ كحػػػى بػػػػل كاإلر،ػػػػاؼ، ةلػػػػةكالةل كا٠صػػػومة
ًة تسػػػػمية كمت .شػػػػعاران  السػػػػيف كاٗػػػػذكا ًة، النهضػػػػة بعصػػػػر االسػػػػتعمار فػػػػ  الغػػػػزك كفػػػػ
 كأخر،ػػت الػػوعي، كزيػػف ا١فػػاىيم فقلةػػت الصػػحوة، بعصػػر الفكريػػة كالغيةوبػػة الثقػػايف
 فيػو يعلػم كال، صبلة يوف تقاـ كال فيو مسجد ال مةٌ إىل ا١سجد حضن من ا١درسة
ًبية كالتزكية اإلحساف علـو  القرآف، قراءة حى ٖسن ال أ،ياؿ فتخر،ت النةوية. كال

فاىيم تزكية أك بو ٗلق ببل القرآف ف،ٖ كأخرل  كالتةديع. كفَتال ٔك
                                                 

ق(: األدب ا١فػػػرد، ٖقيػػػق ٤مػػػد ناصػػػر االلةػػػاٍل، دار الصػػػديق ِٔٓالةخػػػارم، ٤مػػػد بػػػن إٝاعيػػػل )ت (ُ)
 .ُِٕ؛ الط اٍل: مسند ال اميُ رقم ِٕٕـ، صُٕٗٗللن ر كالتوزيع، 

٣لػػة الكلمػػة، منتػػدل الكلمػػة للدراسػػات  عةػػد اهلل، يسػػرم عةػػد الغػػٍ: أزمػػة الفكػػر اإلسػػبلمي ا١عاصػػر، (ِ)
َكت، اجمللد كاالْاث،  .ِٓ،ص، ََِٖ، ٖٓ،العدد ُٓب
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 ىػػي كمػػا الدكلػػة فقػػ  ليسػػت اإلسػػبلمي ا١نظػػور مػػن التػػاريخ دراسػػة ككحػػدة
 نيبيتػػو  عنػػد ىػػي كمػػا اٟضػػارة كال (ـُُّٖ-َُٕٕ) Hegel (ُ)ىيجػػل عنػػد

Arnold Joseph Toynbee (ِ)(ُٖٖٗ -ُّٕٗ)اسػػػػػوالدك  ـ 
 كالرسػل األنةيػاء كلكػن (ُّٔٗ-َُٖٖ) Oswald Spengler (ّ)شةنجلر
 ىػػو اٟقيقػػي فالتػػاريخ ،اجملتمعػػاتك  ال ػػعوب حركػػة يف اٟقيقػػي كدكرىػػم كاألكليػػاء
 دراسػػػة اقتصػػػار أمػػػا معػػػو.ك٣ت الربػػػاٍل الػػػويل العًػػػاإل معرفػػػة أك ك٣تمعػػػو النػػػيب معرفػػػة
َىػػػا السياسػػػية كأحػػػوا٢م ا١لػػػوؾ علػػػ  التػػاريخ  فهػػػو فقػػػ ، االقتصػػػادية اٟيػػػاة أك كغ
 دراسػػة عػػدـ بػػالطةع يعػػٍ ال ىػػذاك  احملركػػة. عواملػػو كحقيقػػة التػػاريخ فهػػم يف تزييػػف
 أحػػواؿ يف بػل ا١لػػ  بػبلط يف لػػيس اٟقيقػي خالتػػاري كلكػن كالػػدكؿ. ا١لػوؾ أحػواؿ

  كالركحية. ا١ادية أبعادىا ككل العوامل بكافة فيهم؛ يؤثر كمن  عوبال
 اإلسػػػػبلمي، التػػػػاريخ لدراسػػػػة تصػػػػل  ال ٚيعهػػػػا ةالغربيػػػػ ا١نػػػػاىج أف كاٟقيقػػػػة

 كالكرامػػات، كا١عجػػزات كال ػػيطاف كاٞػػن كا١بلئكػػة الػػوحي مثػػل كمواضػػيع فقضػػايا
                                                 

يف مدينػة شػتوت ،ػارد األ١انيػة، درس الفلسػفة كالبلىػوت مث ركػز دراسػتو أكثػر  ُٕٖٕىيجل: كلػد يف  (ُ)
يف أعبلـ التصوؼ األ١اف، عمل مدرسا خصوصػيا، مث مدرسػا يف ،امعػة ييػل مث يف ،امعػة ىيػدل ج ك،امعػة 

ن: ا١وسػػػعصػػره. )بػػػدكمبػػرلُ، يعػػد أعظػػم الفبلسػػػفة األ١ػػاف يف  وعة الفلسػػفية، ا١ؤسسػػة العربيػػػة ، عةػػد الػػٛر
َكت  (.ْٕٓصِـ، جُْٖٗللدراسات كالن ر، ب

( تػػوينيب، ارنولػػد: مػػػؤرخ ا٧ليػػزم لػػو العديػػػد مػػن ا١ؤلفػػات منهػػػا تػػاريخ اٟضػػارة ا٢لينيػػػة ك٤اكمػػة اٟضػػػارة ِ)
َىا، لكن أ٫ها كتابو : دراسة للتاريخ.) ال يخ، رأفت: تفسَ مسار التػاريخ، عػُ للدراسػات ك  الةحػوث كغ

 (.ُٓٗ-ُّٗ،صَََِاإلنسانية كاال،تماعية، القاىرة
ًة طويلػة مػن حياتػو، أشػهر كتةػة ّ) ( اسوالد شةنجلر: مؤرخ كمفكر أ١ػاٍل، عػاش حيػاة يف غايػة مػن العزلػة فػ

ن:، عةػد آنذاؾ. )بػدكمهتور اٟضارة الغربية، كالذم سةا ضجة كةَ يف أكركبا  اشػةنجلر، دار القلػم،  الػٛر
َكت   كما بعدىا(. ّ، صُِٖٗب
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 ا١صػادر بينمػا إثةاتػان. أك ان نفيػ سػواء معهػا، التعامػل الغربيػة ا١نػاىج ىػذه تستطيع ال
 ا١سػػار يف الغيػػا قػػول كتػػدخل الغيػػيب، العامػػل أ٫يػػة تثةػػت الصػػحيحة اإلسػػبلمية
َان ) إ٬ابيػػػان  سػػػواء التػػػارٮي،  كدكر بػػػدر غػػػزكة يف حػػػدث كمػػػا (شػػػران ) سػػػلةيان  أك (خػػػ
  ا١ثاؿ. سةيل عل  فيها ال يطاف
 كافػػػة نسػػػتةعد أال علينػػػاف اإلسػػػبلمي التػػػاريخ حقيقػػػة نفهػػػم أف أردنػػػا إذا إذف
 التارٮيػػػة ا١صػػػادر تثةػػػت كالػػػي الغيػػػيب، العامػػػل فيهػػػا ٔػػػا للتػػػاريخ الصػػػانعة العوامػػػل

 كم ػوه نػاق  فهػم إىل إال اسػتةعاده يؤدم كال كأ٫يتو. كتدخلو ك،وده الصحيحة
 ىػو كمػا التارٮيػة، الركايػات لكػل ا١طلق القةوؿ من اٟذر مع اإلسبلمي. للتاريخ
   التارٮي. حثالة منهج يف معلـو

 الركحػي التػاريخ كخاصػة اإلسػبلمي التػاريخ ركح وى اإلسبلمي الفكر كتاريخ
 تػػوكأ٫ي الفكػػر خطػػورة يتضػػ  كال التػػاريخ، أحػػداث مػػن لكثػػَ كا١و،ػػو كا١ػػؤثر ،منػػو
 كحيػاهتم كاقتصػادىم ،هػادىم كيف دك٢ػم قيػاـ يف ا١سػلمُ. تػاريخ يف يتض  كما

 سػر ىػي الركحيػة كاٟيػاة اإلٯػاٍل فالفكر ضعفهم،ك  كتفوقهم كنزاعاهتم اال،تماعية
 كانػت األمػة كا،هػت الػي ا١خػاطر أىم من ككثَ ضعفهم سر كىي ا١سلمُ قوة

 ا١عاصر. الفكرم الغزك إىل كانتهاءن  الردة حركة من ابتداءن  ،فكرية
 تػػػرتة  إل كالفكريػػػة العلميػػػة حيػػػاهتم أف الفكػػػرم ا١سػػػلمُ تػػػاريخ لنػػػا ك٭كػػػي

 السياسػػػػية األكضػػػػاع ا٨طػػػػاط فػػػػرغم كازدىارىػػػػا، الػػػػدكؿ كرقػػػػي سياسػػػػيال بالتقػػػػدـ
 كالتجديػػػد الفكػػػر كعةػػػاقرة نوابػػػ  ظهػػػور يسػػػتمر كاالضػػػطرابات الداخليػػػة كالفوضػػػ 
 سػػػػةيل علػػػػ  - ا٢جػػػػرم السػػػػابع القػػػػرف أكاخػػػػر ففػػػػي العلميػػػػة، كاٟركػػػػة كاإلصػػػػبلح

 الػػذين رالتتػػا يػػد علػػي ا٠بلفػػة كدار ا١سػػلمُ عاصػػمة بغػػداد سػػقوط بعػػد -ا١ثػػاؿ
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 اٟضػارة يف يظهػر كالفوضػ  الػدمار ىذا كل فةعد، اإلسبلمي العاإل شرؽ حطموا
 ،٤ػػدثان  (ُ)ق(َِٕ)ت العيػػد دقيػػق بػػن الػػدين تقػػي أمثػػاؿ العلمػػاء نوابػػ  اإلسػبلمية
 الػػػػػدين كهبػػػػػاء ،كمتكلمػػػػػان  أصػػػػػوليان  (ِ)ق(ُْٕ)ت الةػػػػػا،ي الػػػػػدين عػػػػػبلء كالعبلمػػػػػة
َىم ،كمعلمان  مربيان  (ّ)ق(ُٕٗ)ت النق ةندم    (ْ)الكثَ. كغ
 ا١دى ػة السػريعة القفػزة ىػذه اف :"(ٓ)ىونكػو زيغريد األ١انية ا١ست رقة تقوؿ

 ظػاىرة ٢ػي شػيء الػبل مػن بػدأت كالػي الصػحراء أبنػاء قفزىػا الي اٟضارة سلم يف
                                                 

َم،  َُِّ - ُِِٖق / َِٕ - ِٓٔابػػػػن دقيػػػػق العيػػػػد: ) (ُ) ـ( ٤مػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن، تقػػػػي الػػػػدين الق ػػػػ
لػو العديػد مػن ا١ؤلفػات منهػا:  ا١عركؼ كأبيو ك،ده بابن دقيق العيد: قػاض، مػن أكػابر العلمػاء باألصػوؿ، ٣تهػد

َىػا. )إحكاـ األحكاـ، كأصػوؿ الػدين  : الػدرر الكامنػة يف أعيػاف ا١ائػة الثامنػة، ٖقيػق/ ، ابػن حجػرالعسػقبلٍلكغ
 الػػدين:؛ الزركلػػي، خػػَ ْٗصُ، جـُِٕٗضػػاف، ٣لػػس دائػػرة ا١عػػرؼ العثمانيػػة، حيػػدر آبػػاد  عةػػد ا١عيػػد٤مػػد 

َكتٓاألعبلـ، دار العلم للمبليُ ط  (.ِّٖصٔـ، جَُٖٗ، ب
دين الةػػػا،ي: عػػاإل باألصػػػوؿ ـ( علػػي بػػػن ٤مػػد، عػػػبلء الػػ ُُّٓ - ُِّْق /  ُْٕ - ُّٔالةػػا،ي ) (ِ)

كالػػرد  كاٟسػػابكتػػا يف الفػػرائض   حياتػػو. لػػوكا١نطػػق كاٟسػػاب. فػػاؽ أىػػل زمانػػو يف ا١نػػاظرة، كتق ػػف يف أكاخػػر 
حجػر: الػدرر الكامنػة  األصػوؿ )ابػنالسػوؿ يف علػم  كغايػةعل  اليهود كأشهر كتةو: ك ف اٟقائق، قػي ا١نطػق، 

 (.ّّْ/ْ؛ الزركلي: األعبلـ، َُُ/ ّ
ـ، ـ، مػػن العلمػػاء الربػػانيُ، ُُّٕق/ ٤ُٕٕمػػد هبػػاء الػػدين النق ػػةندم الةخػػارم: كلػػد قػػرب ٓػػارل عػػاـ  (ّ)

انظػػر: ٤مػػد اٛػػد ا٠فػػي. )مؤسػػس الطريقػػة النق ػػةندية يف التزكيػػة كالسػػلوؾ. كىػػي طريقػػة تقػػـو علػػ  الػػذكر القلػػيب 
 كما بعدىا(. ُِ، صََِٗابلس درنيقة: الطريقة النق ةندية كأعبلمها، ا١ؤسسة اٟديثة للكتاب، طر 

( النػػدكم، أبػػو اٟسػػن علػػي : ر،ػػاؿ الفكػػر كالػػدعوة يف اإلسػػبلـ، تعريػػا: سػػلماف اٟسػػيٍ النػػدكم، دار ْ)
؛ كعن أعبلـ ىذا القرف انظػر علػ  سػةيل ا١ثػاؿ : ابػن حجػر العسػقبلٍل: ْٔصْج ـ،ََِِدم ق القلم،

 الدرر الكامنة يف أعياف ا١ائة الثامنة.
 زيغريػػد:  ػػس العػرب تسػػتطع علػػ  الغػػرب، نقلػو عػػن األ١انيػػة: فػاركؽ بيضػػوف ككمػػاؿ دسػػوقي،ىونكػو،  (ٓ)

َكت،  دار صػػػادر، يف ٣ػػػاؿ  أ١انيػػػة مست ػػػرقةـ( ُٗٗٗ - ُُّٗ) ىونكػػػو:. زيغريػػػد ّّْص )د.ت(، بػػػ
عػرؼ عنهػا إنصػافها لئلسػبلـ كتارٮػو. مػن  .ُُْٗعلػ  شػهادة الػدكتوراه عػاـ الدراسات الدينية، حصلت 

 (.ٖ،ٕىونكو:  س العرب تستطع عل  الغرب، ) الغرب،أىم كتةها  س العرب تستطع عل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الػػي ا١تبلحقػة العلميػة انتصػػاراهتم كاف .اإلنسػاٍل الفكػر تػػاريخ يف باالعتةػار ،ػديرة
 لدر،ػػػة نوعهػػا يف لفريػػدة العصػػػر ىػػذا يف ا١تحضػػرة لل ػػػعوب دةسػػا مػػنهم ،علػػت
َىػا تقػارف أف مػن أعظم ٕعلها  حػدث كيػف .متػأملُ نقػف أف ىنػا كتػدعونا، بغ
 " ؟ىذا

 الضػػػػياع مػػػػن اليونػػػػاف تػػػػراث إنقػػػػاذ علػػػػ  العػػػػرب يعمػػػػل إل :"(ُ)أيضػػػػا كتقػػػػوؿ
ًاؼ العػػادة ،ػػرت الػػذم الوحيػػد الفضػػل كىػػو فقػػ ، كالنسػػياف  ىحػػ ٢ػػم بػػو االعػػ
 إيصػالو مثى   كمػن ا٠اصػة، با١عػارؼ كتزكيػده كتنظيمػو عرضػو ٔجر د يقوموا كإل اآلف،
 القػػػرنُ حػػػى العربيػػػة التعليميػػػة الكتػػػا مػػػن ٭صػػػ  ال عػػػددنا إف ْيػػػث أكركبػػػا إىل
 قلمػػا أمػػر كىػػذا- كػػانوا فقػد معرفيػػة، مػػادة أفضػػل للجامعػػات قػدمت (ُٕ -ُٔ)

 كاٟسػاب كاٞػ  التطةيقيػة كالفيزياء للكيمياء ا١ؤس سُ -األكربيُ باؿ عل  ٮطر
 كعلػػػػػػػم األرض، طةقػػػػػػػات كعلػػػػػػػم الكػػػػػػػركم، ا١ثلثػػػػػػػات كعلػػػػػػػم ا١عاصػػػػػػػر، بػػػػػػػا١فهـو

   .الكبلـ" كعلم اال،تماع،
 الػي اال٨طػاط ٟالة ا١سةةة العوامل ىي ما كىو مهم سؤاؿ أمامنا ي ز لكن

؟ موفا١سػػػل فيهػػػا يعػػػيش  عامػػػل :، األكؿيُرئيسػػػ عػػػاملُ ىنػػػاؾ أف كاٞػػػواب اليػػػـو
 النفسػػػي ا٠ػػػواء يف كيتمثػػػل الػػػذايت العامػػػل .خػػػار،ي عامػػػل :كالثػػػاٍل داخلػػػي، ذايت

 كتف ػي كال ػهوات الػةطن كعةػادة كحةهػا الدنيا عل  كالتهافت ا١عنوم كاال٨طاط
َىػػا كعجػا كبغضػاء كحسػػد حقػد مػػن القلػا أمػراض  ىػػي الػي ا١هلكػػات مػن كغ

 يتمثػل ا٠ػار،ي كىػو اآلخػر كالعامػل لعةػاد.ا لرب كليس للذات عةادة حقيقتها يف
 ا١قػػػػػدرات علػػػػػ  اليهوديػػػػػة األيػػػػػادم ٖركػػػػػو الػػػػػذم االسػػػػػتعمارم الغػػػػػرب تسػػػػػل  يف

                                                 

 كيكيةيديا، ىونكو، زيغريد. (ُ)
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 السياسػػػػية ا٢يمنػػػػة كيف كالثقػػػػايف الفكػػػػرم الغػػػػزك كيف ا١سػػػػلمُ كمػػػػوارد االقتصػػػػادية
 مػػػػػن ان ،يوشػػػػ ذلػػػػ  يف مسػػػػتخدمان  ا١سػػػػلمُ. صػػػػاح مػػػػن ليسػػػػت ةأ،نػػػػد كفػػػػرض
عيػات كمنظمات اإلسبلميُ، من كحى ُكا١ستغرب العمبلء  كشػةكات ،دكليػة ٚك
 ال اؽ. اإلعبلـ من عا١ية
 تارٮنػػػا بينمػػػا م ػػػرؼ، كالفكػػػرم العلمػػػي تارٮنػػػا ىػػػل :أيضػػػا آخػػػر كسػػػؤاؿ 

 فيػػػػو السياسػػػػي تارٮنػػػػا حػػػػى اٟقيقػػػػة أنػػػػو .أحػػػػدىم يقػػػػوؿ كمػػػػا اسػػػػود؟ السياسػػػػي
األحيػاف أقػاموا دكؿ كفتحػوا ألف ىػؤالء اٟكػاـ يف كثػَ مػن  .األبػيض كفيو األسود

كيػف نسػتفيد السػؤاؿ  دكؿ كشجعوا العلم كالعلمػاء كن ػركا اإلسػبلـ كدافعػوا عنػو. 
بالفعػػػل معظػػػم الػػػدماء الػػػي سػػػفكت بػػػُ ا١سػػػلمُ كانػػػت إذ مػػػن دركس التػػػاريخ؟ 

بسػػةا الصػػراع علػػ  السػػلطة.  ك٢ػػذا كػػاف كثػػَ مػػن حكمػػاء ىػػذه األمػػة يتجنةػػوف 
حفاظػا علػ  دمػاء ا١سػلمُ. كمػا فعػل اإلمػاـ اٟسػن السياسة خوفا عل  دينهم ك 

الػػذم أسػػس مدرسػػة حضػػرموت الػػي ن ػػرت اإلسػػبلـ يف ا١قػػدـ  بػػن علػػي كالفقيػػو
ا٢ند كآسيا كأفريقيا كالزالت. ككما فعل االماـ النورسي الذم قاؿ: اعػوذ بػاهلل مػن 

 ال يطاف كالسياسة. فحاف، عل  اإلٯاف يف ك،و مو،ات اإلٟاد. 
لسياسػػػة ىػػػو موقػػػف سياسػػػي يػػػدؿ علػػػ  الػػػورع كالفػػػرار بالػػػدين مػػػن إف تػػػرؾ ا

 اجملازفات يف زمن ا٢رج أم القتل. 
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 النػور ثػورة عةاده إىل اهلل برسالة كسلم كآلو عليو اهلل صل  ٤مد النيب بعثة كانت
 مػن تنهل العلـو كل فانةثقت الفكرية، ألميةكا اٞهل عل  كا١عرفة كالعلم الظبلـ، عل 
 الكرَل: الكتاب حددىا الي األربعة احملاكر يف كتركزت كسلم. كآلو عليو اهلل صل  النيب
ُى  عىلىػػػ  الل ػػػوي  مىػػػن   "لىقىػػػدٍ  ػػػٍؤًمًن ػػػوالن  فًػػػيًهمٍ  بػىعىػػػثى  ًإذٍ  اٍلمي ليػػػو أىنٍػفيًسػػػًهمٍ  ًمػػػنٍ  رىسي  آىيىاتًػػػوً  عىلىػػػٍيًهمٍ  يػىتػٍ

ػػةى  اٍلًكتىػابى  كىيػيعىل ميهيػمي  كىيػيػزىك يًهمٍ  ًٍٍٟكمى ػانيوا كىًإفٍ  كىا ؿو  لىًفػػي قػىٍةػلي  ًمػنٍ  كى " ضىػبلى ُو  عمػػراف آؿ ميةًػ
 الػػتبلكة األربعػػة: احملػػاكر ىػذه علػػ  اإلسػػبلمي كالفكػر اٟضػػارة اسػػتندت ك٢ػذا ،(ُْٔ)

  كاٟكمة. كالكتاب كالتزكية
 النةػوم العلػم طػبلب كأخػذ التخصصػات بدأت التابعُ كتابع التابعُ ،يل كمع
 ا١ختلفػػػة، كالفكريػػػة العلميػػػة ا١ػػػدارس فػػ زت معينػػػة، علميػػػو فنػػػوف يف أكثػػػر يتخصصػػوف

 ال ػػػريف باٟػػػديث ٗصػػػ  مػػػن كمػػػنهم كعلومػػػو، القػػػرآف بقػػػراءة ٗصػػػ  مػػػن فمػػػنهم
ًا،م كالتعػػديل اٞػػرح علػػـو مػػن كفركعػػو َة كالػػ  يف ٗصػػ  مػػن كمػػنهم كاألنسػػاب. كالسػػ
ًبيػػػػة التزكيػػػػة يف ٗصػػػػ  مػػػػن كمػػػػنهم ٞػػػػوارح(ا )أحكػػػػاـ كاألحكػػػػاـ الفقػػػػو  الركحيػػػػة كال

 اللغػػػة بعلػػػم ٗصػػػ  مػػػن كمػػػنهم بالتصػػػوؼ، ٝػػػي الػػػذم القلػػػوب( )أحكػػػاـ كالسػػػلوؾ
 علمػػػاء كػػػاف بػػػل ،ا١عاصػػر األكػػػادٯي بػػػا١فهـو لػػػيس التخصػػ  ىػػػذا لكػػػن (ُ)كىكػػذا.

 كلغويػػػػا كصػػػػوفيا كأصػػػػوليا ك٤ػػػػدثا فقيهػػػػا أحػػػػدىم فيكػػػػوف موسػػػػوعيُ، علمػػػػاء السػػػػبلـا
 نوضػ  ذلػ  كعلػ  (ِ)بػو. فيوصػف معينػا فنػا أحػدىم علػ  يغلػا كاف كلكن كىكذا،

                                                 
َكت، دار الكتا العلمية، يف التصوؼ ىػ(: اللمعّٖٕ( الطوسي، أيب نصر عةداهلل السراج )تُ)  .َِ-ُّص ،ََُِب
: العقػػػػود اللؤلؤيػػػػة يف تػػػػاريخ الدكلػػػػة ق(ُِٖ( ينظػػػػر علػػػػ  سػػػػةيل ا١ثػػػػاؿ ال اٟصػػػػر: ا٠زر،ػػػػي، علػػػػي بػػػػن اٟسػػػػن بػػػػن كىػػػػاس)تِ)

ىػػػػ( : طةقػػػات ا٠ػػػواص أىػػػل ّٖٗ؛ ال ػػػر،ي، أيب العةػػػاس أٛػػػد بػػػن أٛػػػد ) ت ِْٗ/ صُـ،جُُْٗالرسػػػولية،)د.ف(، القػػػاىرة
َكت الصػػػػػػػػدؽ كاإلخػػػػػػػػبلص، الػػػػػػػػدار اليمنيػػػػػػػػة ل  ؛: ٔٓ -ْٓ، ّٖٗ، ِّٗ، َِٗ، ُٕٔ -ُِٕـ: ُٖٔٗلن ػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػع، بػػػػػػػػ

ن )ت طةقػػػػػػات صػػػػػػلحاء الػػػػػػيمن، ٖقيػػػػػػق/ عةػػػػػػد اهلل اٟة ػػػػػػي، مكتةػػػػػػة االرشػػػػػػاد،  ىػػػػػػػ(:َِٗال يهػػػػػػي، عةػػػػػػدالوىاب بػػػػػػن عةػػػػػػد الػػػػػػٛر
 ُٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ِْ، ِّـ، ُْٗٗصنعاء
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 عليهػػا كاٟفػػاظ ال ػػرعية للنصػػوص سػػلموفا١ فهػػم ىػػو اإلسػػبلمي بػػالفكر ا١قصػػود أف
 هبا. كالعمل

 أف إال األمػػة بػػُ متػػواتر كالقػػرآف كالقػػراءات، التفسػػَك  الػػتبلكات علػػـو كىػػي
 آلػػػو كعلػػ  عليػػو اهلل صػػل  ا١صػػطف  اٟةيػػػا عػػن رككه عػػنهم اهلل رضػػي ةالصػػحاب
 مػن كاشػتهر أدائهػا، يف اٟركؼ ككيفيات ألفاظو بعض يف ٥تلفة طرؽ عل  كسلم
 كصػػلت حػى أخػرل قػراءات كزادت بأدائهػا، أيضػان  تػواترت معينػة طػرؽ سػةع ذلػ 
 القػػراءات ىػػذه لوفيتػػداك  القػػراء زاؿ كال قػػوة. أقػػل بسػػند لكػػن القػػراءات الع ػػر إىل

 ففػػػ  التفسػػػَ أمػػػا مكتوبػػػان، علمػػػان  تكصػػػار  كدكنػػػت العلػػػـو كتةػػػت حػػػى كركاياهتػػػا
 كيعلمػوف يفهمونو فكانوا لؤلحداث ان كمعاصر  ان مواكة العرب بلغة نزؿ الكرَل القرآف
 اجملمػل ٢ػم يةػُ -كسلم كآلو عليو اهلل صل - اهلل رسوؿ ككاف ان كمركة ان مفرد معانيو
 حػى بعػدىم من إىل مث التابعُ إىل العلم ىذا تداكؿ مث ا١نسوخ. نم الناسخ كٯيز

 (ِ)كالواقػػػدم (ُ)ق(َُّ )ت الطػػػ م اإلمػػػاـ أمثػػػاؿ إىل ككصػػػلت الكتػػػا دكنػػػت
                                                 

بػػن يزيػػد الطػػ م، أبػػو ،عفػػر: ا١ػػؤرخ  ـ( ٤مػػد بػػن ،ريػػر ِّٗ - ّٖٗق /  َُّ - ِِْابػػن ،ريػػر الطػػ م ) (ُ)
ا١فسر اإلماـ. كلد يف آمل ط ستاف، كاستوطن بغداد كتويف هبا. كعرض عليو القضاء فامتنع، كا١ظػاإل فػأ . لػو الكثػَ 
من ا١ؤلفات منها أخةار الرسل كا١لوؾ يعرؼ بتاريخ الط م، ك،امع الةياف يف تفسَ القرآف يعرؼ بتفسَ الطػ م، ك 

رآت( كغَ ذل . كيعػد مػن ثقػات ا١ػؤرخُ، ككػاف ٣تهػدا يف أحكػاـ الػدين ال يقلػد أحػدا، بػل قلػده بعػض النػاس )الق
 (.ٗٔ/ٔاألعبلـ، كآرائو. )الزركلي:كعملوا بأقوالو 

ـ( ٤مد بن السػهمي، أبػو عةػد اهلل، الواقػدم: مػن أقػدـ  ِّٖ - ْٕٕق /  َِٕ - َُّالواقدم ) (ِ)
ق، يف  َُٖأشهرىم، كمن حفاظ اٟديث. كلد با١دينة، كانتقل إىل العراؽ سنة  ا١ؤرخُ يف اإلسبلـ، كمن

)الزركلػػػي:  أيػػاـ الرشػػيد، لػػو العديػػػد مػػن ا١ؤلفػػات الػػي تنسػػػا إليػػو منهػػا: كتػػاب ا١غػػػازم، ككتػػاب الطةقػػات.
 (.ُُّ/ٔاألعبلـ،
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 علػػـو ن ػػأت عليػػو كحفاظػػا إعجػػازه كبيػػاف الكػػرَل القػػراف خدمػػة كيف .(ُ)كأمثا٢مػػا
 .(ِ)كببلغة كصرؼ ٨و العربية، اللغة

ي ضوء علػ  قضػية الةدعػة، إذ أف النػيب ٤مػد صػل  اهلل كموضوع ٚع القرآف يلق
عليػػػو كعلػػػ  آلػػػو كسػػػلم إل ٬مػػػع القػػػرآف كلكػػػن الػػػذم قػػػاـ ّمعػػػو ىػػػو ا٠ليفػػػة ابػػػوبكر 

. ّف يقتلػػوف يف معػػارؾ اٞهػػادآعمػػر اف ٛلػػة القػػر  أخػػ هعنػػدما  الصػػديق رضػػي اهلل عنػػو
يب ىػو بدعػة، كىػي فلػيس كػل مػا إل يفعلػو النػ ،كىذا ا١وضوع يوض  معٌ كلمة الةدعة

اٟجة الي يتخذىا الةعض لتةديع كتكفَ ا١سلمُ. فالتعريف الصحي  للةدعة ىػو مػا 
 .ْليس لو أصل يف الدين أك ما خالف ن  شرعي

 -اهلل رسػػوؿ ْػػديث يتعلػػق الػػذم العلػػم كىػػو اٟػػديث علػػـو ن ػػأت ككػػذل 
سػػينان  كتصػػحيحان  كمتنػػان  نادان إسػػ ،-كسػػلم كآلػػو عليػػو اهلل صػػل   ٔنهجيػػة كتضػػعيفا ٖك
يًن،  ":ٔكلػػػذل  يقػػػوؿ ابػػػن ا١ةػػػارؾ .(ٓ)عػػػايل كحػػػرص ،ػػػدا دقيقػػػة ٍسػػػنىادي ًمػػػنى الػػػد  اإٍلً

                                                 

نُ)  . ّْٕ، صُُٖٗ، القاىرة ْط : ا١قدمة، دار القلمق(َٖٖ)ت ( ابن خلدكف، عةدالٛر
َكت ) (ِ)  .ُِصُ(، جد.ف. د.تأمُ، اٛد: ظهر اإلسبلـ، ب
ن )ت ّ ك ٤مػػد ق( : االتقػػاف يف علػػـو القػػرآف، ٖقيػػق/ ٤مػػود أٛػػد قيسػػية ُُٗ( السػػيوطي، ،ػػبلؿ الػػدين عةػػدالٛر

 ،ُِٕـ،صََِّاشرؼ االتاسي، مؤسسة النداء، ابوظيب 
ق(: ،ػػامع العلػػـو كاٟكػػم يف شػػرح ٕٓٗٛن اٟنةلػػي )ت( ينظػػر علػػ  سػػةيل ا١ثػػاؿ: ابػػن ر،ػػا، زيػػن الػػدين عةػػدالر  ْ

 القػػػػاىرة ، ٖقيػػػػق/ ٤مػػػػد االٛػػػػدم أبػػػػو النػػػػور، الناشػػػػر، دار السػػػػبلـ للطةاعػػػػة كالن ػػػػر كالتوزيػػػػع،ِٜسػػػػُ حػػػػديثا، ط
 .  ُٖٕصِق، جُِْْ

ـ(: ىػدم السػارم مقدمػة فػت  الةػارم ب ػرح صػحي  الةخػارم، ُْْٗالعسقبلٍل، ابن حجر اٛد بن علػي )ت (ٓ)
 .ِٓ- ِِ(، ص د.ف. د.تإلسكندرية، )ا
ق(: ا١سػند الصػحي  ا١ختصػر بنقػل العػدؿ عػن العػدؿ اىل رسػوؿ اهلل صػل  اهلل عليػو ُِٔمسلم بػن اٟجػاج )ت( ٔ

َكت )د  كسلم، ًاث العريب، ب  .َُصُت( جٖقيق/ ٤مد فؤاد، دار احياء ال
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ٍسنىادي لىقىاؿى مىٍن شىاءى مىا شىػاءى   صػل  النػيب عهػد منػذ اٟػديث تػدكين كبػدأ ".كىلىٍوالى اإٍلً
كيٍنػتي أىٍكتيػاي كيػل  " :قىػاؿى  الػذم عمػرٟديث عةػداهلل بػن  كسلم آلو كعل  عليو اهلل

ػػػل مى أيرًيػػػدي ًحٍفظىػػػوي، ٍٝىعيػػػوي ًمػػػٍن رىسيػػػوًؿ الل ػػػًو صىػػػل   اهللي عىلىٍيػػػًو كىسى ػػػٍيءو أى ًٍ قػيػػػرىٍيشه  شى ٍتػػػ فػىنػىهى
كىل مي يف أىتىٍكتياي كيل  شىٍيءو تىٍسمىعيوي كىرىسيوؿي الل ًو صىل   اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى بى ىره يػىػتى  :كىقىاليوا

ػػٍكتي عىػػًن اٍلًكتىػػاًب، فىػػذىكىٍرتي ذىلًػػ ى ًلرىسيػػوًؿ الل ػػًو صىػػل   اهللي  اٍلغىضىػػًا، كىالر ضىػػا، فىأىٍمسى
ػػل مى، فىأىٍكمىػػأى بًأيٍصػػةيًعًو ًإىلى ًفيػػًو، ٍػػريجي  ؿ:فػىقىػػا عىلىٍيػػًو كىسى اٍكتيػػٍا فػىوىال ػػًذم نػىٍفًسػػي بًيىػػًدًه مىػػا ٮى

 كاظهػر ،(ِ)ا١نهجػي التػدكين بػدأ للهجػرة الثانيػة ا١ائة كانت حى ،ُ" ًمٍنوي ًإال  حىقي 
 عمليػة أف ا٢نػدم آبػادم اٟيػدر اهلل ٛيػد للدكتور "منةو بن ٫اـ صحيفة" كتاب
 عهػػد حػػى مسػػتمرة كدامػػت ذاتػػو، النةػػوة عهػػد يف بػػدأت قػػد كتدكينػػو اٟػػديث ٚػػع

مػع اٟػديث قػاـ ّ حيػث .(ّ)زمنيػة فجوة تتخللها إلك  كالصحاح، السنن أصحاب
مث قػػػاـ ٚاعػػػة مػػػن  عمػػػر بػػػن عةػػػدالعزيز. ابػػػن شػػػهاب بنػػػاء علػػػ  أمػػػر مػػػن ا٠ليفػػػة

لكػػػن االمػػػاـ الةخػػػارم كػػػاف اكؿ مػػػن كضػػػع   .ْالعلمػػػاء ّمػػػع اٟػػػديث علػػػ  أبػػػواب
صػػػ  كتػػػاب بعػػػد أكتػػػاب للصػػػحي  فقػػػ  ْسػػػا منهجيػػػة دقيقػػػة ٤ػػػددة ليصػػػة  

 القراف عند أىل السنة كاٞماعة.

                                                 
قيػػػق/ ٤مػػػد ٤ػػػي الػػػدين، ا١كتةػػػة العصػػػرم، ق(: سػػػنن ايب داككد، ِٖٕٓأبػػػو داككد، سػػػليماف بػػػن االشػػػعث )ت( ُ

َكت،)د ت(،  -صيدا   . ّْٔٔحديث رقم  ُّٖصّجب
، القػػاىرة ُمطةعػػة الفجػػر اٞديػػد ط ( سػػا١اف، توفيػػق أٛػػد عةػػدالغٍ: ا١نهػػل اٟػػديث يف علػػـو اٟػػديث،ِ)

 .  ُٓ-ُُ، صُُٗٗ
َكت كا١ست رقُ، دار ابن كثَ االست راؽالندكم، أبو اٟسن علي: حوؿ  (ّ)   .  ْٕـ، صََِِ، ب
ن )ت ْ ق(: ألفيػػة السػػيوطي يف علػػم اٟػػديث، اك نظػػم الػػدرر يف ُُٗ( السػػيوطي، ،ػػبلؿ الػػدين عةػػدالٛر

َكت   كما بعدىا. ٔـ، صََِْعلم األثر، دار ابن حـز ب
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َان  ارتةاطػػا بػػو مرتةطػػة أخػػرل علػػـو ثاٟػػدي علػػم بظهػػور كارتػػة   مػػن كتعػػد كةػػ
َة التػاريخ علػم مثػل ا١ساعدة لو علـوال ًا،م كالسػ  ،األنسػاب كعلػم كالطةقػات كالػ

 العربيػػػة كالقةائػػػل األشػػػراؼ أنسػػػاب فكانػػػت خاصػػػة عنايػػػة العػػػرب بػػػو اعتػػػٌ الػػػذم
َة أ٫يػػة لػػو اٟػػديث كعلػػم موثقػػة، كاضػػحة صػػر٭ة  كسػػنتو النػػيب حػػديث كػػوف كةػػ

 خاصػػة، عنايػػة ا١سػػلموف بػػو اعتػػٌ ك٢ػػذا الكػػرَل القػػرآف بعػػد للت ػػريع الثػػاٍل ١صػػدرا
َان، اىتمامػػػػان  بػػػػو كاىتمػػػػوا  األمػػػػم عػػػػن اإلسػػػػبلـ أمػػػػة بػػػػو اهلل ميػػػػز ٦ػػػػا عػػػػد حػػػػى كةػػػػ
 أف بالتسػػجيل ك،ػػدير كافػػة. العػػاإل أمػػم عنػػد اٟػػديث لعلػػم نظػػَ ال إذ األخػػرل.

 الزنادقػة من الوضاعُ كموا،هة النيب حديث عل  اٟفاظ من ٘كن اٟديث علم
 للعلػػم فا١نتحلػػو  وفكا١نػػافق للحكػػاـ ملقػػُكا١ت كال ػػعوبيُ كالةػػدع األىػػواء كأربػػاب
 منػػو للحػػ  شػػعواء ٛلػػة اٟػػديث علػػم اليػػـو يوا،ػػو كلؤلسػػف(ُ)حقيقػػة. غػػَ عػػن

ككػاف أكؿ مػن بػدأ  (ِ).الػدين كنقض الوعي تزييف ٛلة من كجزء فيو كالت كي 
 علػػػم اٟػػػديث كبالػػػذات يف الةخػػػارم ا١ست ػػػرؽ اليهػػػودم ،ولػػػد يف الت ػػػكي  يف

كتبلميػذىم  أمثاؿ شاخت ك،وينةػوؿ تسهَ. كتةعو بعد ذل  ٚع من ا١ست رقُ
مث من يسموف أنفسهم بالقرآنيُ. كاٟقيقػة اف السػنة كعلػم اٟػديث  .ّمن العرب

 كيفيػة الصػبلة ىو ال رح العملي كالتفصػيلي جملمػل القػرآف الكػرَل. فػالقرآف إل يةػُ
                                                 

( بليػػػػػػػػػػق، عزالػػػػػػػػػػدين: منهػػػػػػػػػػاج الصػػػػػػػػػػاُٟ مػػػػػػػػػػن أحاديػػػػػػػػػػث كسػػػػػػػػػػنة خػػػػػػػػػػامت األنةيػػػػػػػػػػاء كا١رسػػػػػػػػػػلُ،)د.ف(، ُ)
َكت  .  ِّ،صُٖٕٗب

َكت ينظر:  (ِ) ًاث، مركز دراسات الوحدة العربية، ب  .ِٕٔـ، ص َُِْبلقزيز، عةد اإللو: نقد ال
كالعقديػػة ١ػػدارس الطعػػن يف الصػػحيحُ،  يػػة( ينظػػر علػػ  سػػةيل ا١ثػػاؿ: أمػػُ عمػػر ٤مػػد: ا١نطلقػػات الفكر  ّ

ػة ؛ حبلؽ، كائل: تاريخ النظريات ا(ب ت، ب ـ)،امعة العلـو اإلسبلمية العا١ية،  لفقهية يف اإلسبلـ، تٚر
َكت أٛد موصللي،   .ُٗـ، ص ََِٕالناشر: دار ا١دار اإلسبلمي، ب
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  ك٤اربػة اٟػديث كالسػنة ىػو ٤اربػة للقػرآف الكػرَل نفسػو.كال مقدار الزكاة كىكػذا. 
كما أف الرسالة السماكية إل تكن ٣ػرد بػبلغ لفظػي ينتهػي عنػد اإلبػبلغ، بػل ىػي 

لىقىػٍد مىػن  الل ػوي  متكاملة تتض  يف قولػو تعػايل:" سلوكية تربوية تعليمية إببلغيوعملية 
يًهٍم عىلىػػػػ  الٍ  ليػػػػو عىلىػػػػٍيًهٍم آىيىاتًػػػػًو كىيػيػػػػزىك  ُى ًإٍذ بػىعىػػػػثى فًػػػػيًهٍم رىسيػػػػوالن ًمػػػػٍن أىنٍػفيًسػػػػًهٍم يػىتػٍ ػػػػٍؤًمًن مي

ُو  ؿو ميةًػػػ ػػػانيوا ًمػػػٍن قػىٍةػػػلي لىًفػػػي ضىػػػبلى ػػػةى كىًإٍف كى ًٍٍٟكمى ػػػمي اٍلًكتىػػػابى كىا آؿ  ُْٔ". كىيػيعىل ميهي
مد صل  اهلل عليػو كسػلم كىي عملية مستمرة يقـو هبا ر،اؿ كراثة النيب ٤ عمراف.

٭مػػػل ىػػػذا العلػػػم مػػػن كػػػل خلػػػف عدكلػػػو ينفػػػوف عنػػػو ٖريػػػف "الػػػذين قػػػاؿ فػػػيهم: 
 .(ُ)الغالُ كانتحاؿ ا١ةطلُ كتأكيل اٞاىلُ"

 بػػػػدقيق كالتعمػػػػق اٟػػػػديث فقػػػػو يف كاالسػػػػتنةاط بػػػػالفهم ٚاعػػػػة تٗصصػػػػ مث
 كا١نسػػوخ الناسػػخ كميػػزكا ال ػػرع كأصػػوؿ الػػدين كحػػدكد األحكػػاـ ترتيػػا يف النظػػر

 كاإلٚػػػػػػػاع كالسػػػػػػػنة بالكتػػػػػػػاب العمػػػػػػػـو مػػػػػػػن كا٠صػػػػػػػوص الفػػػػػػػركع مػػػػػػػن كاألصػػػػػػػوؿ
   .(ِ)كالقياس
 يف كالسػػػػنة الكتػػػػاب مػػػػن ال ػػػػرعية األحكػػػػاـ اسػػػػتنةاط علػػػػم ىػػػػو الفقػػػػو علػػػػمف
 باألحكػػاـ العلػػم نػػوبأ كػػذل  كيعػػرؼ كا١عػػامبلت، العةػػادات مػػن اٞػػوارح أعمػػاؿ
 منػاىج فهػي الفقهيػة ا١ػذاىا أمػا التفصيلية. أدلتها من ا١ستنةطة العملية ال رعية

                                                 

ق(، مسػػػػند ال ػػػػاميُ، ٖقيػػػػق/ ٛػػػػدم السػػػػلفي، َّٔركاه الطػػػػ اٍل، سػػػػليماف بػػػػن اٛػػػػد ال ػػػػامي )ت (ُ)
َكت   .ّّْصُـ، جُْٖٗمؤسسة الرسالة، ب

 .ُٓ، ُْالسراج: اللمع، (ِ)
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 الفهػػػم ىػػػو الفقػػػو كألف ،(ُ)ا١ػػػذىا أصػػػوؿ يسػػػم  مػػػا أك األحكػػػاـ ىػػػذه اسػػػتنةاط
 السػػتنةاط ٤ػػدد كمػػنهج ضػػواب  كضػػع مػػن البػػد كػػاف ال ػػرعية للنصػػوص الة ػػرم
 الفقهيػػػة ا١ػػػذاىا أ٫يػػػة تػػػأيت نػػػاى كمػػػن كالسػػػنة، الكتػػػاب مػػػن ال ػػػرعية األحكػػػاـ
 ال كفقهيػػػة ت ػػػريعية فوضػػػ  ا١ػػػذاىا غيػػػاب يعػػػٍ فسػػػوؼ إل مػػػا علميػػػة كضػػػركرة
   ٢ا. ضاب 

 دليػػل لػػيس يػػةالفقه ا١ػػذاىا ظهػػور فػػ ف آخػػر ،انػػا كمػػن ،انػػا مػػن ىػػذا
 يصػػور أف الػػةعض ٭ػػاكؿ كمػػا خلػػل أك اإلسػػبلـ يف ثلمػػة يعػػد كال اإلسػػبلـ ضػػعف
 الفكػػرم الفقهػػي كالتنػػوع ا١ػػذاىا ظهػػور فػػ ف مػػان ٘ا ذلػػ  مػػن العكػػس بػػل ذلػػ ،
 ؼاالخػػتبل ألف الة ػػر اختبلفػػات احتػػواء علػػ  كقدرتػػو اإلسػػبلـ عظمػػة علػػ  دليػػل
َة ا١سػػاحة ىػذه لديػػو اإلسػػبلـك  أساسػية طةيعػػة الة ػػر بػُ  ىػػذه كػػل الحتػواء الكةػػ

هبػػػذه ا١ػػػذاىا مػػػن  موفكالتػػػزاـ ا١سػػػل النػػػاس. بػػػُ كالنفسػػػية العقليػػػة االختبلفػػػات
يف رقعػػػػة  ظمػػػة ا١سػػػلمُ كتػػػػدينهم اٞميػػػل كانضػػػػةاطهم العجيػػػا ٢ػػػػذه ا١نػػػاىج.ع

ظهػػرت ميػػزة كمػػا  اىل السػػنغاؿ كمػػن تنزانيػػا اىل داغسػػتاف. اامتػػدت مػػن إندكنيسػػي
َفة اإلسػػػػػبلمية كالةنػػػػػوؾ  َة منهػػػػػا قضػػػػػية الصػػػػػ ىػػػػػذا التعػػػػػدد الفقهػػػػػي يف قضػػػػػايا كثػػػػػ

تخل  مػن ىيمنػة الةنػوؾ اإلسبلمية عندما احتاج ا١سػلموف اىل فقػو يسػتطيع اف يػ
 الربوية.

 غػزكة يف حػدث مػا ا١سػلمُ بػُ حػدثت الػي الفقهيػة ا٠بلفػات أكائػل كمن
 ال) :-كسػػػػلم آلػػػػو كعلػػػػ  عليػػػػو اهلل صػػػػل  - النػػػػيب مػػػػؤذف أذف عنػػػػدما قريظػػػػة بػػػػٍ

                                                 

َكت الو،يز يف اصوؿ الفقو،)د.ف(،( زيداف، عةدالكرَل : ُ)  .ّٖٓـ،صَُِْب
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 كزحفػوا السػَ يف سػراعان  ا١سػلموف فخػرج (ُ)(قريظػة بػٍ يف إال العصر أحد يصلُ
 الصػػبلة نػؤدم مػنهم فريػق فقػاؿ العصػر، صػبلة كقػت اركهمتػد حػى قريظػة بػٍ إىل
 كقػاؿ الصػبلة، كقػت يفػوت ال كحػى ا٠ػركج علػ  العػـز أراد ف ٪ػا السػَ نواصػل مث

 بػٍ إىل كصػلوا نػدماكع األمػر، ،ػاء كمػا قريظػة بػٍ يف إال نصلي ال بل آخر فريق
 علػػ  دؿتػػ اٟادثػػة كىػػذه عملػػو، علػػ  ان أحػػد يعنػػف فلػػم بػػذل  النػػيب خػػ أ قريظػػة
 كعلػ  صػواب، علػ  الطػرفُ كأف ال رعي، لؤلمر الة رم الفهم اختبلؼ إمكانية
 عليهػا لػيس الثةػوت قطعيػة الداللػة قطعيػة فالنصػوص ا١ذىيب، ا٠بلؼ نفهم ذل 

 قطعيػػة الثةػػوت ظنيػػة ىػػي الػػي النصػػوص يف ا٠ػػبلؼ كلكػػن ا١ػػذاىا، بػػُ خػػبلؼ
 الداللة. ظنية الثةوت ةظني أك الداللة، ظنية الثةوت قطعية أك الداللة

 ١ختلػػػف كحػػػبلن  ا١سػػػلم اجملتمػػػع ٟا،ػػػة تلةيػػػة الفقهيػػػة ا١ػػػذاىا ظهػػػرت ك٢ػػػذا
 كدلػػيبلن  كا١عػػامبلت العةػػادات مػػن الػػدين فػػرائض أداء يف النػػاس ٘ػػس الػػي ا١سػػائل
 كقوتو. اإلسبلـ حيوية عل 

 األكؿ اإلسػػبلمي العصػػر يف كا١ ػػرعُ اجملتهػػدين الفقهػػاء ىػػؤالء ظهػػور كػػاف
 كػػػػل مواكةػػػػة علػػػػ  كقػػػػدرهتا كاالنت ػػػػار الةقػػػػاء علػػػػ  األمػػػػة ىػػػػذه قػػػػدرة علػػػػ  دلػػػػيبلن 

 عوامػل مػن ان مهمػ عػامبلن  ا١ػذاىا ىذه كانت بل كالتطور، التغَك  اٟياة متطلةات
 مػػن بكثػػَ أكػػ  األصػػوؿ علػػ  االتفػػاؽ كػػاف حيػػث كالعمليػػة الفكريػػة األمػػة كحػػدة

 الت ػػػػػريعية الفوضػػػػػ  مػػػػػن األمػػػػػة ا١ػػػػػذاىا ىػػػػػذه فأمنػػػػػت الفػػػػػركع. يف االخػػػػػتبلؼ
 إىل األمػػػر هبػػػا انتهػػػ  حػػػى األخػػػرل كالػػػديانات األمػػػم هبػػػا أصػػػيةت الػػػي كالفقهيػػػة،

                                                 

دار  اٞامع ا١سند الصحي ، ٖقيق/ ٤مد زىػَ بػن ناصػر، (:قِٔٓ ( الةخارم، ٤مد بن إٝاعيل )تُ)
 .ُُِصٓق، جُِِْطوؽ النجاة 
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 اٟاٝػة األكىل ا٠طػوة ىػو كالػذم السياسة عن الدين فصل يسم  ما إىل الوصوؿ
 .(ُ) السماكية الديانات عن كاالرتداد اإلٟاد إىل

 مػػػػن غػػػػضي الك  قهيػػػػة،الف ا١ػػػػذاىا مػػػػن يقلػػػػل ال :"(ِ)الةػػػػاحثُ أحػػػػد يقػػػػوؿ
 هبػا، االتصػاؿ كال ،عليهػا االطػبلع ٢ػم يتيسػر إل الذين إال كالدينية العلمية أ٫يتها
 خػػػػَ بػػػػذل  كفػػػػاهتم ٙراهتػػػػا، كمػػػػن منهػػػػا، فحرمػػػػوا كفركعهػػػػا بقواعػػػػدىا التمػػػرس كال

 كػػل منهمػػا ىػػدموا معػػا، كاإلسػػبلـ العػػرب علػػ  اٟاقػػدة كال ػػعوبية ككػػانوا كثػػَ؛
 (ّ)ب يء". ذل  بعد يأتو٫ا إل مث ،شيء

 بػن العابػدين زيػن علػي بػن زيػد اإلمػاـ مػذىا ىو تارٮيان  ا١ذاىا أكؿ كيعد
 ى ػاـ ضػد ثػار ٣تهػدان  عا١ػا ككػاف ىػػ(ُِِ)ت (ْ)طالا أيب بن علي بن اٟسُ

 ا١تػػويف السػػياغي كشػػرحو اجملمػػوع. كتػػاب مؤلفاتػػو: أىػػم مػػن فقتػػل، ا١لػػ  عةػػد بػػن
 الكةػػػػَ. الفقػػػػو ٣مػػػػوع شػػػػرح النضػػػػَ ض: الػػػػرك كتػػػػاب يف (ٓ)ىػػػػػ(ُُُِ)ت سػػػػنة

 األمصػػػار علمػػػاء ١ػػػذىا اٞػػػامع الزخػػػار الةحػػػر الزيديػػػة: كتػػػا أىػػػم مػػػن كػػػذل 
                                                 

 .  ُٕٖ، ُٖٔ( الندكم: ر،اؿ الفكر، صُ)
 . ِِٖـ، صََُِ( فيض اهلل، ٤مد فوزم: ا١ذاىا الفقهية، دار القلم، دم ق ِ)
 ( ينظر أيضا : ٤مد سعيد رمضاف الةوطي: البلمذىةية اخطر بدعة، دم ق،)د.ف د.ـ د.ت(.ّ)
لػو  القرشػي. كيقػاؿ( زيد بن علي بن اٟسُ بن علي بن أيب طالا: اإلماـ، أبو اٟسُ العلوم ا٢ػا ي ْ)

ا١ل  بعػػػد أف ضػػػيق عليػػػو. مث )زيػػػد ال ػػػهيد( مػػػن كةػػػار ا٢ػػػا يُ يف عصػػػره، قػػػاـ بثػػػورة ضػػػد ى ػػػاـ بػػػن عةػػػد
 (ٗٓ/ّاست هد يف أحد ا١عارؾ مع األمويُ. .) الزركلي: األعبلـ،

كن ػػػػأ بصػػػػنعاء فقػػػػرأ علػػػػ  أعيػػػػاف  َُُٖكلػػػػد سػػػػنة  اٟيمػػػػ  مث الصػػػػنعاٍل ياٟسػػػػُ بػػػػن أٛػػػػد السػػػػياغ (ٓ)
علمػاء العصػر  العلـو ال رعية كصار من أعياف يفعلمائها، كاف زميبل للقاضي ٤مد بن علي ال وكاٍل، برع 

ق(: الةػػدر الطػػالع ٔحاسػػن مػػن بعػػد القػػرف َُِٓ، ٤مػػد بػػن علػػي )تا١ؤلفػػات. )ال ػػوكاٍلكلػػو العديػػد مػػن 
َكت )د.ت(،  (.َِْ/ُالسابع، دار ا١عرفة، ب
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 مػػػن ،ػػدان  قريػػػا الزيػػدم كالفقػػو . (ُ)ىػػػػ(َْٖ)ت ا١رتضػػ  ٭ػػِ بػػػن أٛػػد لئلمػػاـ
 كالنظػػػر اال،تهػػػاد كيف األحكػػػاـ، مػػػن كثػػػَ يف معػػػو يلتقػػػي حيػػػث ال ػػػافعي الفقػػػو

   .(ِ)النصوص أعوزت كلما بالقياس كالعمل اديث،األح بصحاح كاالستدالؿ
 كا١غػرب ك،ػيبلف( كالػديلم )ط سػتاف إيػراف يف كاسػعان  انت ػاران  ا١ػذىا كحقق

 ك،ػػوده امتػػد حيػػث كمصػػر، ا٠ػػزر ْػػر ك،نػػوب كاٟجػػاز كالػػيمن االدارسػػة( )دكلػػة
   ا١عاصر. الوقت كحى تقريةان  عاـ َََُ من ألكثر التارٮي

يػػػز  ٕػػػا كال اٞػػػائر الظػػػاإل اإلمػػػاـ علػػػ  ا٠ػػػركج بو،ػػػوب ؿبػػػالقو  ا١ػػػذىا ٘ك
 عػػػدـك  اال،تهػػػاد بػػػاب بفػػػت  ٘يػػػز كػػػذل  الةيػػػت. ألىػػػل باإلمامػػػة كالقػػػوؿ طاعتػػػو
 كمسػػػػايرة ٪ػػػػاء اإلسػػػػبلمية ا١ػػػػذاىا أكثػػػػر اعتػػػػ  ك٢ػػػػذا للمجتهػػػػد. التقليػػػػد ،ػػػػواز

 .(ّ)العصور لتطورات
 مث اهلل، بكتػػػا علػػػ  يقػػػـو ال ػػػرعية األحكػػػاـ اسػػػتخراج يف ا١ػػػذىا كمػػػنهج

 ذلػػ  بعػد ٬ػػيء مث ا١رسػلة، كا١صػػاح االستحسػاف كمنػػو القيػاس مث اهلل رسػػوؿ سػنة
 ،(ْ)عنػو ينهػ  قةحػو يقػر كمػا حسػنان، يكػوف كحسػنو صحتو العقل يقر فما العقل،
 اإلمػػػػاـ مدرسػػػػة مدرسػػػػتُ: إىل انقسػػػػمت الةيػػػػت آؿ مدرسػػػػة أف بالػػػػذكر كاٞػػػػدير
 إقامػة أل،ػل اٟكػم طلػا أك الظػاإل، اكماٟػ عل  ا٠ركج يف السبلـ عليو اٟسُ

                                                 

ٚيػع العلػـو كلػد ٔدينػػة  يفاإلمػاـ ا١هػدم أٛػد بػن ٭ػِ بػن ا١رتضػ  بػن مفضػل االمػاـ الكةػَ ا١صػنف  (ُ)
س العلػػػـو ال ػػػرعية كتةحػػػر فيهػػػا كاشػػػتهر فضػػػلو بويػػػع باإلمامػػػة إال أنػػػو خػػػاض حركبػػػان كإل در  ٕٕٓذمػػػار سػػػنة 

 (.ُُٓ/ُال وكاٍل: الةدر الطالع،كالتأليف. )تستقر لو حى اعتز٢ا كاعتكف عل  العلم 
 . ُُٕ،ُِٕ( فيض اهلل: ا١ذاىا الفقهية، ِ)
 .ُِٓ-َٖٓ( أبو زىرة، ٤مد: اإلماـ زيد، القاىرة، )د.ف، د، ت(، صّ)
 .َٗٓ( ٤مد أبو زىرة: اإلماـ زيد، ْ)
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 كسػػػف  للفتنػػة منعػػان  اٟكػػم تػػرؾ يف السػػبلـ عليػػو اٟسػػن اإلمػػاـ كمدرسػػة ال ػػرع،
ًبية كالتفرغ الدماء،    كالعةادة. كالزىد كالتعليم لل

 كالةعػػد كالتػػيخي بػػل ا١ػػذىيب، بالتسػػام  الػػيمن يف الزيػػدم ا١ػػذىا ٘يػػز كقػػد
 اآلخػرين مػع بالتعامػل الطائفيػة اآلفػة عػن كالتخلي ا١ذىةية التفرقة كعدـ الفن عن
 ان ٪وذ،ػػ ٯثػػل ٔػػا العلميػػة الزيديػػة مػػدارس يف تػػدرس السػػنة أىػػل كتػػا كانػػت حػػى

   .(1)ا١ذىيب للتعايش
 (ِ)ىػػ(ُْٖ)ت الصػادؽ ،عفػر اإلمػاـ مػذىا التػارٮي التسلسل يف يأيت مث
 مػػن صػػاتالتخص ٚيػػع ٚعػػت فقهيػػة إسػػبلمية ،امعػػة أسػػس مػػن أكؿ يعػػد الػػذم
 اربيقػػ مػػا طبلهبػػا عػػدد كبلػػ  كاٟػػديث، كالتصػػوؼ الكػػبلـ كعلػػم كاألصػػوؿ الفقػػو
 خاضػػعة غػػَ بكو ػػا ٘يػػزت الزمػػاف، ذلػػ  يف كةػػَ عػػدد كىػػو طالػػا، آالؼ أربعػػة

 اإلصػػبلح  علػػ تعمػػل كانػػت بػػل كسياسػػاهتم. اٟكػػاـ ٔطالػػا متػػأثرة أك للسػػلطة
ًؾ نػػإك كاال،تمػػاعي الػػديٍ  الػػي ا٠صػػومات عػػن كالنػػأم را١ةاشػػ السياسػػي ا١عػػ
   (ّ)آنذاؾ. اإلسبلمي بالعاإل تعصف كانت

                                                 

ًبػػوم عنػػد الزيديػػة يف الػػيمن خػػبلؿ القػػرنُ اٟػػادم ع ػػر كالثػػاٍل ع ػػر ُ) ( قػػان ، غالػػا ٛيػػد: الفكػػر ال
 .ُٖٔ-ُٕٔ، ، صَُِِمارس(،  –)يناير  ٕٔا٢جريُ، ٣لة الثوابت، صنعاء، العدد 

ن ٤مػد الةػاقر بػن علػي زيػن العابػدين بػن ـ( ،عفر بػ ٕٓٔ - ٗٗٔق / ُْٖ - َٖ،عفر الصادؽ ) (ِ)
كلػػو  ع ػػر عنػد األماميػة. كػاف مػػن أ،ػبلء آؿ الةيػت.ا ثنػاالاٟسػُ السػة ، ا٢ػا ي القرشػػي، سػادس األئمػة 

كلقا بالصادؽ ألنو إل يعرؼ عنو  منزلة رفيعة يف العلم. أخذ عنو ٚاعة، منهم اإلماماف أبو حنيفة كمال .
اء من بػٍ العةػاس ككػاف ،ريئػا علػيهم صػداعا بػاٟق. لػو رسػائل ٣موعػة يف  الكذب ق . لو مواقف مع ا٠لف

سػػَ أعػػبلـ النػػةبلء، ٖقيػػق/ ب شػػراؼ  (:ـُّْٖق/ْٖٕ)ت  عةػػد اهلل،  ػػس الػػدين أبػػو كتػػاب. )الػػذىيب
َكت   (.ُِٔ/ِ األعبلـ، الزركلي:؛ ِٔٓ، ِٓٓصٔ، جـُّٗٗشعيا االرناؤكطي، مؤسسة الرسالة، ب

 .ٔٓ،ٓٓ،صَََِ: قصة الطوائف،) د.ف(، دم ق( األنصارم، فاضل ّ)
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 إىل نسػػػةة ع ػػػرم، االثنػػػا ا١ػػػذىا أك اٞعفػػػرم ا١ػػػذىا مذىةػػػو علػػػ  يطلػػػق
 إف القػوؿ إىل ا١ػذىا يسػتندك  إمامػان، ع ر اثنا ىم الةيت آؿ من األئمة إف قو٢م
 كأصػػػوؿ .(ُ)لػػاطا أيب بػػػن لعلػػي با٠بلفػػة أكصػػػ  -كسػػلم عليػػػو اهلل صػػل - النػػيب

 (ِ)كا١عاد. كاإلمامة كالنةوة كالعدؿ التوحيد :ٜسة ا١ذىا
 كيسػتند النهائيػة، الفكريػة مةانيػو إىل كصػل حػى بأطركحاتػو ا١ذىا تطور مث
 كيعتػ  الةيػت. آؿ عػن ركايػات مػن لػديهم صػ  كمػا كالسػنة الكتاب عل  ا١ذىا
 كباكسػتاف ا٢نػد مػن ةاعػوأت ٯتػد حيػث امتػدادان  ال ػيعة مػذاىا أكػ  ا١ػذىا ىذا

  العربية. اٞزيرة كشرؽ كلةناف كتركيا العراؽ حى كإيراف
 ٤مػود اٟلػيم عةػد األزىػر شػيخ األكػ  لؤلمػاـ ىػاـ توضػي  ذكر من ىنا كالبد

 القػػوؿ ىػػو السػػنة أىػػل كبػػُ األماميػػة ال ػػيعة بػػُ كاألصػػلي اٞػػوىرم الفػػرؽ أف كىػػو
 أئمػة بػُ كقعػت الػي كػالفركؽ فرعيػة فركؽ ىي الفركؽ من عداه كما األئمة. ب مامة

٫َػا. كاٟنفػي كال ػافعي اال،تهػاد  أصػل مػن قضػية اإلمامػة قضػية يػركف فال ػيعة كغ
 تلحػػق ال ا،تماعيػػة مصػػلحية قضػػية أ ػػا السػػنة أىػػل يراىػػا بينمػػا اإلسػػبلمية، العقيػػدة
 ؿاألك  فاالىتمػػػػػاـ الفرعيػػػػػة الفقػػػػػو قضػػػػػايا مػػػػػن السياسػػػػػة قضػػػػػية أف أم .(ّ)بالعقيػػػػػدة
 يػػرل بينمػػا ،وانةهػػا. ٚيػػع مػػن كإصػػبلحها اإلنسػػانية الػػنفس ،ػػوىر يف ىػػو لئلسػػبلـ

                                                 

 كما بعدىا. ُِٗص ـ،ُٓٗٗ( ينظر: اٞندم، عةداٟليم: اإلماـ ،عفر الصادؽ،)د.ف(، قمُ)
َازم، ٤مػػد اٟسػػيٍ، آيػػة اهلل العظمػػ : منتخػػا ا١سػػائل اإلسػػبلمية، ٞنػػة اإلمػػاـ ا١هػػدم للطةاعػػة  (ِ) ال ػػ

ًٚة،  .ٗ- ٕ)د.ف(، ص  ُٗٗٗكالن ر كال
.  ٔٗ، ٗٓ، ص٤ََِٔمػود، عةػػد اٟلػػيم: التفكػػَ الفلسػػفي يف اإلسػػبلـ، مطةعػػة اإلٯػػاف، القػػاىرة،  (ّ) 

ينظر أيضان الدراسة القيمة لل يخ أمُ اٟداء: فقو اآلؿ بُ دعول اإل٫ػاؿ كهتمػة االنتحػاؿ،)د.ف( صػنعاء، 
 ـ.ََُِ
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 أف كاٟػػػق النةويػػػة. للرسػػػالة امتػػػداد أل ػػػا الػػػدين أصػػػوؿ مػػػن أصػػػل اإلمامػػػة أف ال ػػػيعة
 النعػػرات ىػػذه إلثػػارة سػػبلـاال ألعػػداء فرصػػة أصػػة  ال ػػيعي السػػٍ ا٠ػػبلؼ موضػػوع
 بفتػػػػنهم كأشػػػػغا٢م كإضػػػػعافهم ا١سػػػػلمُ ٘زيػػػػق منهػػػػا ييهػػػػدؼ الػػػػي كالةغضػػػػاء كالفتنػػػػة

 ٤مػػود اإلمػاـ األزىػػر شػيخ فتػػول إىل اإلشػارة مػػن ألبػد كلػػذل  الداخليػة. كخبلفػاهتم
 إسػػبلميان  مػػذىةان  باعتةػػاره ع ػػرية االثنػػا ال ػػيعة ٔػػذىا اهلل إىل التعةػػد ّػػواز شػػلتوت
 مأ األزىػر. كعلمػاء شػيوخ قيػةب سػار الفتػول ىذه كعل  السنة أىل مذاىا كسائر

 اإلسبلمية. ا١ذاىا أحد ع رية االثنا أف
 ،ػػنس اإلسػػبلمية األمػػة أف إىل مصػػر مفػػي ٚعػػة علػػي الػػدكتور ال ػػيخ كي ػػَ

 كيتجػػو كاحػػدة صػػبلة يصػػلي اٞميػػع أف طا١ػػا كشػػيعي، سػػٍ بػػُ فيػػو فػػرؽ ال كاحػػد
ر يف ا١سػػػػلموف العلمػػػاء الفتػػػول ىػػػػذه أكػػػد مث كاحػػػدة لقةلػػػة  الػػػػدكيل اإلسػػػبلمي ا١ػػػ٘ؤ
  .(ُ)ـََِٓ عاـ األردف عماف يف دا١نعق

 الطػػػػرفُ مػػػػن كا١غرضػػػػُ اٞهػػػػبلء بػػػةعض ا١ػػػػذىا ىػػػػذا أصػػػػة  لؤلسػػػػف لكػػػن
 مػػػن الصػػػراع صػػػرؼ لغػػػرض ا١سػػػلمُ بػػػُ كا١ذىةيػػػة الطائفيػػػة النعػػػرات إلثػػػارة كسػػػيلة
 كشػيعة سػنة صػراع إىل كالصهاينة وفا١سلم كبُ احملتلة كفلسطُ القدس حوؿ صراع
 صػراع يف األمػة طاقػات استنزاؼ فيتم ا١عتادة. االستعمارية تسد فرؽ لسياسة تنفيذان 
 أحيانػػا صػػراع لنػػا حكػػ  التػػاريخ كػػاف كإذا العػػاإل. حكػػم يف كم ػػركعهم اليهػػود ٮػػدـ
 يقػػود كػػاف الػػذم أف أيضػػا لنػػا سػػجل ف نػػو مػػثبل بغػػداد يف كاٟنابلػػة ال ػػيعة بػػُ يثػػور
 السػػػلا ١مارسػػػة عليػػػو رضػػػوا٭ كػػػانوا الػػػذين العيػػػاركف ىػػػم الطػػػرفُ مػػػن الصػػػراع ىػػػذا

 .(ِ)ٖدث مصادمة كل من كاالستفادة كالنها
                                                 

 .َُٗٓ/ ِ( اٟداء: فقو اآلؿ، ُ)
َكت طرابي ي، ،ورج: مصائر الفلسف (ِ)  .ُٗـ، ص ُٖٗٗة بُ ا١سيحية كاإلسبلـ، دار الساقي، ب
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 ثابػػػػت بػػػػن النعمػػػػاف حنيفػػػػة أيب اإلمػػػػاـ مػػػػذىا التارٮيػػػػة الناحيػػػػة مػػػػن ظهػػػػر مث
 العػػراؽ أىػػل إمػػاـ حنيفػػة أبػػو كيعػػد فػػارس؛ مػػن كالػػده أصػػل كػػاف ،(ُ) ق( َُٓت)

 مػػنهم لمػػاءالع مػػن ٚلػػة عػػن الفقػػو أخػػذ الػػرأم. أىػػل مػػذىا مذىةػػو كيسػػم  آنػػذاؾ
 السػنتاف لػوال أم النعمػاف". ٢لػ  السػنتاف لػوال :"(ِ)يقوؿ ككاف علي، بن زيد اإلماـ
َان  ارتةاطػػػان  ٧ػػػد ك٢ػػػذا ٢لػػػ . الةيػػػت آؿ عنػػػد قضػػػا٫ا الػػػي  ا١ػػػذىا فرعيػػػات بػػػُ كةػػػ

 الزيدم. ا١ذىا مع اٟنفي
 كالقيػػػػػػػػاس كاإلٚػػػػػػػػاع كالسػػػػػػػػنة الكتػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػو )منهجػػػػػػػػو( ا١ػػػػػػػػذىا كأصػػػػػػػػوؿ
 عهػػػػػػد يف انت ػػػػػاران  حقػػػػػق فقػػػػػد للمػػػػػػذىا، التػػػػػارٮي الو،ػػػػػود مػػػػػاأ كاالستحسػػػػػاف،

 كالعػػػػػػراؽ كأفغانسػػػػػتاف كباكسػػػػػػتاف تركيػػػػػا يف منت ػػػػػػران  كالزاؿ كالعثمػػػػػانيُ العةاسػػػػػيُ
 .(ّ)كاألردف كلةناف كسوريا

                                                 

أبػػو حنيفػػة، النعمػػاف بػػن ثابػػػت، التيمػػي بػػالوالء، الكػػويف، إمػػاـ اٟنفيػػػة، الفقيػػو اجملتهػػد احملقػػق، أحػػد األئمػػػة  (ُ)
 اإلفتػاء.ككاف يةيع اٟرير كيطلػا العلػم يف صػةاه، مث تفػرغ للتػدريس ك  األربعة عند أىل السنة. كلد كن أ بالكوفة.

طلةو ا١نصور العةاسي للقضاء بةغداد، فرفض فحةسػو إىل أف مػات ككػاف قػوم اٟجػة، مػن أحسػن النػاس منطقػا،  
كرٯا يف أخبلقو، ،وادا، حسن ا١نطق كالصورة، كعن اإلماـ ال افعي: الناس عيػاؿ يف الفقػو علػ  أيب حنيفػة. لػو 

، صػبلح الػدين خليػل بػػن )الصػػفدمبةغػداد. لفقػو، تػويف " مسػند يف اٟػديث، ٚعػو تبلميػذه، ك " ا١خػػارج " يف ا
َكت ْٕٔأيةػػػػػػ  )ت ًاث العػػػػػػريب، بػػػػػػ ؛ الزركلػػػػػػي: ُّٓصٕ، جَََِق(: الػػػػػػوايف بالوفيػػػػػػات، دار إحيػػػػػػاء الػػػػػػ
 (. ّٔ/ٖاألعبلـ،

 .ِٖٔ( أبو زىرة، ٤مد: تاريخ ا١ذاىا اإلسبلمية، دار الفكر العريب، القاىرة )د.ت(، ،صِ)
؛ فيػػػػػاض، سػػػػػليماف، األئمػػػػػة األربعػػػػػة، كزارة الثقافػػػػػة كالفنػػػػػوف  ِْ- ّٗلفقهيػػػػػة، ( فػػػػػيض اهلل: ا١ػػػػػذاىا اّ)

ًاث، الدكحة   .ُٓ-ُّ، صَُُِكال
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 أىػػػل إمػػػاـ ،(ُ)ىػػػػ(ُٕٗ )ت األصػػػةحي أنػػػس بػػػن مالػػػ  اإلمػػػاـ مػػػذىا مث
 ا١نورة. ا١دينة يف كالتابعُ العلماء من ٚلة عن العلم أخذ ا١دينة،

 سػةيل يف بيتػو خ ػا سقف يومان  باع حى العلم طلا يف مثابران  صابران  كاف
 ال ديد. ال د يف منتظران  شيخو باب عل  ٬لس ككاف العلم، طلا

 كمػػا خاشػػع تقػػي بقلػػا إال يػػأنس ال نػػور "العلػػم كمريديػػو: لتبلميػػذه يقػػوؿ ككػػاف
 ".باٟكمة اهلل أنطقو إال الدنيا يف أحد زىد

 كػاف مسػلكا. مربيػان  أيضػان  كػاف بػل ك٤دث فقيو ٣رد مال  اإلماـ يكن إل ك٢ذا
 بنػػور يػػذىا الػػدين يف كاٞػػداؿ ا١ػػراء ب ػػيء، لػػيس الػػدين يف "اٞػػداؿ لتبلميػػذه: يقػػوؿ
 الضغن". كيورث القلا، يقسي اٞداؿ إف ،العةد قلا من العلم

 يتفقػو كإل تصوؼ "من :(ِ)ؿفقا بالتزكية أيضان  كلكن بالفقو، فق  مال  يهتم إلك 
 ال أنػو أم ٖقػق". فقػد بينهمػا ٚػع كمن تفسق فقد يتصوؼ كإل تفقو كمن تزندؽ فقد
 مػع كحا٢ػا الػنفس كأحػواؿ القلػا علػم دكف بػاٞوارح ا٠ػاص الظػاىر بالفقو العلم ينفع
 اهلل.

 يغتسػل كسػلم عليػو اهلل صػل  اهلل رسوؿ ْديث ليحدث ٬لس عندما ككاف
 ككقػػار كخ ػػوع ٓضػػوع منصػػة علػػ  كيقعػػد كيػػتعمم ،ديػػدة ثيابػػان  سكيلػػة كيتطيػػا
 كسلم. عليو اهلل صل  ا١صطف  مع أدبان  بعود أخره إىل أكلو من اجمللس كيةخر

                                                 

َم األصػةحيبن مال   مال  بن أنس (ُ) أبػو عةػد اهلل، إمػاـ دار ا٢جػرة كأحػد األئمػة األربعػة مولػده  اٟمػ
لػػػو كتػػاب ا١وطػػػأ كرسػػالة يف الػػػوع، ككتػػػاب ككفاتػػو يف ا١دينػػػة، كػػاف صػػػلةا يف دينػػػو بعيػػدا عػػػن األمػػراء كا١لػػػوؾ 

 (.ْٖ/ٖا١سائل كرسالة يف الرد عل  القدرية كتفسَ غريا القرآف. )الذىيب: سَ أعبلـ النةبلء،
زركؽ، اٛػد بػن اٛػد ؛  ْ، ص(د.ف. د.ت: منهاج العارفُ، القػاىرة )ق(٤َٓٓمد )ت أبو حامد، الغزايل (ِ)

َكيت، دم ػػػػػػػقق(: قواعػػػػػػػد التٖٗٗال نسػػػػػػػي ا١غػػػػػػػريب )ت كسػػػػػػػنزاٍل، ٤مػػػػػػػد ؛  ُٓـ، صََِْصػػػػػػػوؼ، دار الةػػػػػػػ
 .ُّـ، صََِٓعةدالكرَل: موسوعة الكسنزاف فيما اصطل  عليو اىل التصوؼ كالعرفاف، دار احملةة ،دم ق 
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 ق(َٖٗ)ت (1)الرشيد ىاركف عليو عرض عندما رائعان  موقفان  مال  لئلماـ كيسجل
ػػة العلمػػاء ؼاخػػتبل إف ا١ػػؤمنُ أمػػَ "يػػا قػػاؿ: حيػػث ا١وطػػأ ككتابػػو مذىةػػو فػػرض  علػػ  ٛر
 اهلل". يريد ككل ىدل، عل  ككل عنده، ص  ما يتةع كله  األمة. ىذه

 كفتػول كاإلٚػاع، كالسػنة، الكتػاب، يف: ا١الكي)منهجػو( ا١ذىا أصوؿ كيتمثل
 كا١صػػاح كاالستصػػحاب، االستحسػػاف، مث القيػػاس، مث ا١دينػػة، أىػػل كعمػػل الصػػحايب،
 .(ِ)رؼكالع كالعادات كالذرائع، ا١رسلة،
 طلػا القرشػي. ا١طلػيب (ىػػَِْ)ت (ّ)ال ػافعي إدريس بن ٤مد اإلماـ ظهر مث
َىا كالعراؽ كاليمن كا١دينة مكة يف العلم  أيضػان  أخػذ بػل كالفقو باٟديث يكتف كإل كغ

                                                 

ـ( ىػػاركف بػػن ٤مػػد ا١هػػدم بػػن ا١نصػػور العةاسػػي:  َٖٗ - ٕٔٔق/  ُّٗ - ُْٗىػػاركف الرشػػيد ) (ُ)
أبػػػوه غػػػزك الػػػرـك يف القسػػػطنطينية،  ككالةكلػػػد بػػػالرم،  العػػػراؽ، كأشػػػهرىم. خػػػامس خلفػػػاء الدكلػػػة العةاسػػػية يف

كبويػػع با٠بلفػػة بعػػد كفػػاة أخيػػو ا٢ػػادم سػػنة  فصػػاٟتو ا١لكػػة إيػػرين كافتػػدت منػػو ٦لكتهػػا بسػػةعُ ألػػف دينػػار.
 ف.كاتصلت ا١ودة بينو كبُ مل  فرنسة شػار١اف فكػاف يتهاديػاف التحػ ق، كازدىرت الدكلة يف أيامو. َُٕ

ككػػاف الرشػػيد عا١ػػا بػػاألدب كأخةػػار العػػرب كاٟػػديث كالفقػػو، فصػػيحا، لػػو شػػعر، حازمػػا كرٯػػا متواضػػعا، ٭ػػج 
، كإل تػزؿ ،ػزيتهم ٖمػل إليػو مػن القسػطنطينية طػوؿ حياتػو،  َة مػع ملػوؾ الػرـك سنة كيغزك سػنة، لػو معػارؾ كثػ

 (.ِٔ/ٖلي: األعبلـ،)الزرك يف " سناباذ " من قرل طوس، كهبا ق ه. . تويفسنة ِّكاليتو 
دار  ،: الكواكػػػا الدريػػػة يف تػػػرا،م السػػػادة الصػػػوفيةق(َُُّ)ت عةػػػد الػػػرؤؼ، زيػػػن الػػػدين ٤مػػػد ( ا١نػػػاكمِ)

َكت ؛ فػػػيض اهلل: ا١ػػػذاىا ٕٔ- ٓٔ ،؛ فيػػػاض، األئمػػػة األربعػػػةِٔ- ِْصُ، جـََِٖالكتػػػا العلميػػػة، بػػػ
 .ٕٓ- ّٕالفقهية، 

ي ا١طلػيب القرشػي، أبػو عةػد اهلل: أحػد األئمػة األربعػة عنػد أىػل ال افعي، ٤مد بن إدريػس بػن العةػاس ا٢ػا  (ّ)
ػػػل منهػػا إىل مكػػة كىػػو ابػػن سػػػنتُ. كذىػػا إىل مصػػر سػػػنة  كزار بغػػداد مػػرتُ. السػػنة. كلػػد يف غػػزة بفلسػػطُ ٛك

 فتويف هبا، كقػ ه معػركؼ يف القػاىرة. قيػل فيػو كػاف ال ػافعي أشػعر النػاس كأدهبػم كأعػرفهم بالفقػو كالقػرآات. ُٗٗ
َىػا،  كقاؿ اإلماـ ابن حنةل: ما أحد ٦ن بيده ٤ ة أك كرؽ إال كلل افعي يف رقةتػو منػة. درس الفقػو كاٟػديث كغ

َة، أشػػهرىا كتػػاب األـ يف  كأفػػى كىػػو ابػػن ع ػػرين سػػنة. الػػذىيب: سػػَ الفقػػو. )ككػػاف ذكيػػا مفرطػػا. لػػو مؤلفػػات كثػػ
 (.ِٔ/ٔزركلي: األعبلـ،ال ؛ُِِ/ُ؛ الصفدم: الوايف بالوفيات،ِ/ُٗأعبلـ النةبلء،
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 أصػوؿ يف كتػا مػن أكؿكىػو  العػراؽ كأىل اٟجاز أىل طريقة بُ فجمع الكبلـ علم
 علػم بينمػا ال ػرعية األحكػاـ هبػا يسػتنة  الػي كالةحػوث دبالقواعػ العلػم كىػو ،(ُ) الفقو
حيػث كػاف ا٠ػػبلؼ بػُ مدرسػة الػػرأم   .(ِ)نفسػػها ال ػرعية باألحكػاـ العلػػم ىػو الفقػو

 يف العػػراؽ كمدرسػػة اٟػػديث كاألثػػر يف اٟجػػاز. كبسػػةا كثػػرة كضػػع اٟػػديث يف العػػراؽ
كاستنةاطا للمعػاٍل للدين  احتياطا القياس عل  اٟديثك الرأم  العراؽ قدـ أىل كالزندقة

كعػابوا علػ  أىػل اٟػديث كثػرة الركايػة بػدكف تػدبر  من النصػوص لةنػاء األحكػاـ عليهػا.
كبا١قابػػل كػػاف أىػػل  كفهػػم كاسػػتنةاط. أك القػػدرة علػػ  الػػرد علػػ  أم اشػػكاؿ اك ،ػػداؿ.

اٟديث يعيةوف علػ  أىػل الػرأم أخػذىم بالقيػاس كتقدٯػو علػ  خػ  الواحػد ) حػديث 
ػػػو اهلل  الواحػػػد(. فوضػػػع كتابػػػو الرسػػػالة ،امعػػػا بػػػُ اٟػػػديث فظهػػػر االمػػػاـ ال ػػػافعي ٛر

كالرأم مةينا الناسخ كا١نسوخ، كالعػاـ كا٠ػاص، كا١طلػق كا١قيػد، كاجملمػل كا١ةػُ، كالعػاـ 
 أحاديػثالذم أريد بو ا٠اص كالظاىر الػذم أريػد بػو غػَ ظػاىره. كتكلػم علػ  حجيػة 

لقيػاس كاالٚػاع كاال،تهػاد كشػركط ا١فػي يف ديػن اآلحاد كتقدٯها. كػذل  تكلػم عػن ا
 .ّاهلل

 الصػػػػحيحة باألحاديػػػػث كالسػػػػنة، الكتػػػػاب :ىػػػػي ال ػػػػافعي ا١ػػػػذىا كأصػػػوؿ
ػػ  كاٟسػػنة، ًط كال منقطعػػان، كال مرسػػبل يكػػوف أال علػػ  الواحد)اٟػػديث( ٓك  ي ػػ

 ال ككػذل  ال ػريعة يف العامػة لؤلقيسػة ٥ػالف غػَ كونػو مػن اٟنفيػة شػرطو مػا فيو
ًطي  أنكػػػر أنػػػو بػػػل ،مالػػػ  اإلمػػػاـ شػػػرط كمػػػا ا١دينػػػة أىػػػل عمػػػل ٥الفتػػػو عػػػدـ  ػػػ

                                                 

 . َُٖ( فيض اهلل: ا١ذاىا الفقهية، ُ)
َكت،)د.فِ)  .ٕ،ٖد.ت(، ص ( عةد الوىاب خبلؼ: علم أصوؿ الفقو، ب
ق( : ا١نخػوؿ مػن تعليقػات األصػوؿ، ٖقيػق/ ٤مػد حسػن ىيتػو، دار َٓٓ( الغزايل، ٤مد بن ٤مد )ت ّ

   .ٓ-ّالفكر، )د.ت(، ص 
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 مػػن أصػػل لػػو كػػاف إذا القيػػاس مث ا١فػػرد ا٠ػػ  كدافػػع ا١دينػػة أىػػل بعمػػل االحتجػػاج
  كالسنة. الكتاب
 "شػػػرع فقػػػد استحسػػػن مػػػن" أف اعتػػػ  بػػػل باالستحسػػػاف ال ػػػافعي يعمػػػل كال
 ٭ػتج كال ا١ػالكيُ مثػل ا١رسػلة صػاحبا١ يعمػل ال كذل  حنيفة، أبا بذل  ٥الفان 
 ا٠طأ. الحتماؿ الصحابة بأقواؿ

 أيضػػػان  كػػاف بػػػل ٤ػػدثو  فقيػػوو  ٣ػػػرد ال ػػافعي يكػػن إل اآلخػػػرين، األئمػػة كمثػػل
 فػػػأفل ، الػػػنفس كعػػػز بػػػالتعمق العلػػػم أحػػػد طلػػػا مػػػا :يقػػػوؿ لطبلبػػػو، كقػػػدكة مربيػػػان 
 علػ  اؿ: "اسػتعينو كيقو  أفل  العلم كخدمة النفس كذلة اليد بضيق طلةو من كلكن
  ا١ هور: القوؿ صاحا كىو بالفكر". االستنةاط كعل  بالصمت الكبلـ

 بةياف تفصيلها عن سأنةي  بستة إال العلم تناؿ لن أخي
 زماف كطوؿ أستاذ كصحةة كبلغة كا،تهاد كحرص ذكاء
و فكاف  كقػاؿ: ختمػة سػتُ القػرآف رمضػاف يف كٮػتم الليل ثلث يقـو اهلل ٛر

 يثقػػل ال ػػةع ألف فتقيأهتػػا يػػدم فأدخلػػت مػرة إال سػػنة ع ػػرة سػػت منػػذ شػػةعت مػا
 ":(ُ)كيقػوؿ العةادة. عن كيضعف النـو ك٬لا الفطنة كيزيل القلا كيقسي الةدف
 ".الناىد عل  اٟلي من أحسن الزاىد عل  الزىد فف  بالزىد علي 

                                                 

 .ِِّ/ُت،الصفدم: الوايف بالوفيا (ُ)
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 مصػػر يف توا،ػػد حيػػث انت ػػاران  ا١ػػذاىا أكثػػر مػػن ال ػػافعي ا١ػػذىا كيعتػػ 
 أشػػػػهر كمػػػػن اندكنيسػػػػياك  كأفريقيػػػػا كا٢نػػػػد كاٟجػػػػاز كالػػػػيمن كإيػػػػراف كالعػػػػراؽ اـكال ػػػػ
 .(ُ) األيويب الدين كصبلح األيوبية الدكلة ا١ذىا ٢ذا اعتناقان  اإلسبلمية الدكؿ
 الكتػػاب مذىةػػو: كأصػوؿ (ِ)ىػػػ(ُِْ )ت حنةػل بػػن أٛػد اإلمػػاـ مػذىا مث
 بػػػل إٚػػػاع، كال صػػػحايب وؿقػػػ كال قيػػػاس كال رأم عليػػػو يقػػػدـ كال ا١رفػػػوع كاٟػػػديث

 إذا أمػػا الصػػحابة. مػػن ٥ػػالف ٢ػػا لػػيس إذا الصػػحايب فتػػول مث إٚػػاع. ك،ػػود أنكػػر
 يتةػُ إل فػ ف كالسػنة، الكتػاب إىل أقوا٢م أقرب أختار مسألة يف الصحابة أختلف

 األخػػػػػذ مث ب ػػػػيء، ٬ػػػػػـز كإل عنهػػػػا ٮػػػػرج كإل ا١ختلفػػػػػة األقػػػػواؿ سػػػػػرد األقػػػػرب، لػػػػو
 سوا٫ا. ٬د إل إذا ضعيفكال ا١رسل باٟديث

يػػػز  ٦ػػػن خػػػ  فيهػػػا لػػػو لػػػيس ب ػػػيء اإلفتػػػاء بعػػػدـ حنةػػػل بػػػن أٛػػػد اإلمػػػاـ ٘ك
 ىػؤالء كمػن .ان ٤ػدث بػل فقيهػا لػيس أنػو لػو العلمػاء بعػض كصػف ٧د ك٢ذا سةقوه.
 مػػػػن: كػػػػل علػػػػ  حنةػػػػل بػػػػن أٛػػػػد اإلمػػػػاـ ٖفػػػػ، كقػػػػد الطػػػػ م، ،ريػػػػر أبػػػػن اإلمػػػػاـ

 ا١رسلة. كا١صاح ع،الذرائ كسد كاالستصحاب، االستحساف،
                                                 

ق(: شػذرات الػذىا َُٖٗالدم قي )ت عةد اٟيابن العماد، ؛  ِ/ُٗ( الذىيب: سَ أعبلـ النةبلء،ُ)
َكت )د.ت(،  َُٖ؛ فػيض اهلل: ا١ػذاىا الفقهيػػة، ٖصِ،ج يف أخةػار مػن ذىػا، دار الكتػا العلميػة، بػ

 .َُٕ؛ سليماف فياض: األئمة األربعة، 
عةػػػد اهلل، ال ػػػيةاٍل الػػػوائلي: إمػػػاـ ا١ػػػذىا اٟنةلػػػي، كأحػػػد األئمػػػة اإلمػػػاـ ابػػػن حنةػػػل، أٛػػػد ٤مػػػد، أبػػػو  (ِ)

َة يف طلةػو، ابتلػي زمػن ا١ػأموف  األربعة. أصلو من مرك. ككلد بةغداد. فن أ م تغبل بالعلم، كسػافر أسػفارا كثػ
، بفتنة خلق القرآف. لو عدة مؤلفات منها: ا١سػند، ككتػاب الزىػد كلؤلسػف الزاؿ ٥طوطػا. ككػاف أٝػر اللػوف

يتػػػػػػو  الػػػػػػذىيب: سػػػػػػَ أعػػػػػػبلـ باٟنػػػػػػاء. )حسػػػػػػن الو،ػػػػػػو، طويػػػػػػل القامػػػػػػة، يلػػػػػػةس األبػػػػػػيض كٮضػػػػػػا رأسػػػػػػو ٟك
 (.َِّ/ُ؛ الزركلي: االعبلـ،ُِِ/ُِالنةبلء،
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 كإل قةالسػػاب ا١ػػذاىا كمػػا ينت ػػر إل ف نػػو أٛػػد ١ػػذىا التػػارٮي الو،ػػود أمػػا
 كالتزامػػو اال،تهػاد عػن ا١ػػذىا لةعػد ذلػ  خلػػدكف بػنا كيعلػل أتةػػاع كثػَ لػو يكػن
 كمػػػا أٛػػػد مػػػذىا أتةػػػاع لػػػةق أسػػػةاب تلخػػػي  كٯكػػػن النصػػػوص، بظػػػاىر ا١طلػػػق
 التايل: إىل الةاحثُ بعض ي َ

 كا١نقوؿ. الركاية عل  االعتماد يف ت ددال .ُ
 لضركرة. إال اال،تهاد يف التضييق .ِ
 كالقسوة. بالقوة ا١ذىا ن ر عل  كالعمل أتةاعو ٚود .ّ
 األخرل. ا١ذاىا عن ظهوره رتأخ .ْ
 العصػػػػر يف السػػػػعودية اٟكومػػػػة إال اإلسػػػػبلمي التػػػػاريخ يف دكلػػػػة تتقلػػػػده إل .ٓ

 .(ُ)اٟديث
 (ِ)فيهم. ا١غالُ صوت عكارتفا  ةديعكالت بالتكفَ ٟنابلةا اشتهار .ٔ
 ظػػػل يف بػػػرزت فهػػػي الفقهيػػػة، ا١ػػػذاىا ىػػػذه لظهػػػور التارٮيػػػة الظػػػركؼ أمػػػا

 معركػة يف زيػد اإلمػاـ قتل حيث كالفكرية، السياسية كالصراعات بالفن ٘وج حركة
 أيب اإلمػػػاـ كضػػػرب مسػػػمومان، الصػػػادؽ ،عفػػػر اإلمػػػاـ كمػػػات أميػػػة بػػػٍ ضػػػد ثورتػػػو
 مالػػػ  اإلمػػػاـ حػػػاؿ كػػػاف ككػػػذل  العلػػػويُ ا٢ػػػا يُ مػػػع و١واقفػػػ كسػػػجن حنيفػػػة

                                                 

 .ُّٕ؛ فياض: األئمة األربعة،  ُّٗ( فيض اهلل: ا١ذاىا الفقهية، ُ)
ـ، ََِْوذ،ػا، )د.ف( الريػاض ا١الكي، حسن بن فرحاف: قػراءة يف كتػا العقائػد، ا١ػذىا اٟنةلػي ٪ (ِ)

 .َُِص
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 كاهتػػم ىػػ(ُْٓ) (ُ)الزكيػػة الػنفس ٤مػػد ثػورة مػػن ١وقفػو كتفػػاه خلعػت حػػى ضػرب
 مػػن فػػرض حػػةكم اهلل رسػػوؿ بيػػت آؿ يػػا القائػػل: كىػػو للعلػػويُ بالت ػػيع ال ػػافعي

 ال علػػػيكم يصػػػل إل مػػػن أنكػػػم الػػػذكر عظػػػيم مػػػن يكفػػػيكم...  انزلػػػو القػػػراف يف اهلل
 لو. صبلة

 مػػػن ١وقفػػػو كاٟػػػةس كالضػػػرب لئلىانػػػة حنةػػػل بػػػن أٛػػػد اإلمػػػاـ تعػػػرض بينمػػػا
   القرآف. خلق قضية

 اٟكػػػم مسػػػألة يف كخاصػػػة ا١سػػػلم اجملتمػػػع بقضػػػايا متػػػأثرين األئمػػػة كػػػاف إذف
 أكػ  كانػت الػي ا٢امػة القضػايا من اٟكم كقضية ٕاىها ا١ةدئي السليم كا١وقف
 كسػػلم عليػػو اهلل صػػل  النػػيب منهػػا حػػذر كالػػي كا١سػػلمُ لئلسػػبلـ ا١هػػددة ا١خػػاطر
 النػػاس ت ػػةث عػػركة انتقضػػت فكلمػػا عػػركة عػػركة اإلسػػبلـ عػػرل لينتقضػػن) :فقػػاؿ
 .(ِ)(الصبلة كآخرىن اٟكم نقضا فأك٢ن تليها بالي

 إىل الػػدعوة علػػ  األمػػة يف كالعلػػم كاإلصػػبلح الفكػػر ر،ػػاؿ كةػػار عمػػل كقػػد
 كالوحػػػػػدكم التقػػػػػرييب بػػػػػنهجهم عرفػػػػػوا حيػػػػػث مية،اإلسػػػػػبل ا١ػػػػػذاىا بػػػػػُ التقريػػػػػا

                                                 

ـ( ٤مػػد بػػن عةػػد اهلل بػػن اٟسػػن بػػن اٟسػػن بػػن علػػي  ِٕٔ - ُِٕق / ُْٓ - ّٗالػػنفس الزكيػػة ) (ُ)
سرا ضد  ، بويعبن أيب طالا، النفس الزكية. كلد كن أ با١دينة. ككاف غزير العلم، فيو شجاعة كحـز كسخاء

ادؿ فيهػا الطرفػاف اٟجػج مث انتػدب ا١نصػور عيسػ  بػن موسػ  العةاسيُ، دارت بينو كبُ ا١نصػور رسػائل تةػ
كثةػت ٢ػم ثةاتػا عجيةػا،  العةاسي، فسار إليػو بأربعػة آالؼ فػارس، فقاتلػو ٤مػد بثبلٙائػة علػ  أبػواب ا١دينػة.

ككػاف  مث تفػرؽ عنػو أكثػر أنصػاره، فقتلػو عيسػ  يف ا١دينػة. فقتل منهم بيده يف إحدل الوقائع سػةعُ فارسػا.
 (.َِِ/ٔالزركلي: األعبلـ،باٟمزة. )لسمرة، ضخما، ي ةهونو يف قتالو شديد ا

 ْٖٕٔ( ركاه الط اٍل يف ا١عجم الكةَ، رقم ِ)
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 األمػػػة ىػػػذه أعػػػداء عمػػػل بينمػػػا (ُ)ك ضػػػتها. األمػػػة كحػػػدة ٨ػػػو سػػػعيان  كاإلصػػػبلحي
 أمػا ا١عػركؼ. تسػد فػرؽ ١ةدأ ٖقيقا لتمزيقها كالطائفية ا١ذىةية النعرات إثارة عل 

 نهجمػػػ يقػػػدموا إل فهػػػم ا١ػػػذاىا علػػػ  ا٠ػػػركج فيػػػو كا١قصػػػود اال،تهػػػاد اىل الػػػدعاة
 كإذا الفوضػ . اىل أقػرب دعػوة ىػي كبالتػايل ال ريعة، من كاألخذ التعامل يف ٤دد
 ا١و،ػػػودة ا١ػػذاىا اىل مػػذىا أضػػاؼ انػػو معنػػاه فهػػذا ٤ػػدد مػػنهج أحػػدىم قػػدـ

كقػػػػد ظهػػػػر فائػػػػدة االخػػػػتبلؼ ا١ػػػػذىيب الفقهػػػػي يف قضػػػػية  كا١ ػػػػركحة. كا١خدكمػػػػة
َفة اإلسبلمية كالةنوؾ اإلسبلمية، حيث اسػتف مػن التعػدد الفقهػي كأخػذكا  اادك الص

َفة اسبلمية مواكةة ١تطلةات العصر.  ما يوفق إقامة ص
(2)

 مقػػػػػاـ إىل هبػػػػػا للوصػػػػػوؿ النةػػػػػوم الػػػػػنفس تزكيػػػػػة علػػػػػم أنػػػػػوب التصػػػػػوؼ ييعػػػػػرؼ
 ىػي كالتزكيػة ،(ّ) يػراؾ( ف نػو تػراه تكػن إل فػ ف تػراه، كأن  اهلل تعةد )أف اإلحساف
ُى  عىلىػ  الل ػوي  مىن   "لىقىدٍ  ا١سلمُ مع النيب مهاـ إحدل  رىسيػوالن  فًػيًهمٍ  بػىعىػثى  ًإذٍ  اٍلميػٍؤًمًن
ليو أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  يًهمٍ  آىيىاتًوً  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ ػةى  اٍلًكتىػابى  كىيػيعىل ميهيػمي  كىيػيزىك  ًٍٍٟكمى ػانيوا كىًإفٍ  كىا  ًمػنٍ  كى

                                                 

منتػػدل  زكػػي: الػػدفاع عػػن فكػػرة التقريػػا بػػُ ا١ػػذاىا اإلسػػبلمية يف زمػػن احملنػػة، ٣لػػة الكلمػػة، ،( مػػيبلدُ)
َكتالكلمة للدراسات كاألْاث  .ْٔص ،ََِٖ،ٖٓعدد، الالسنة ا٠امسة ع رة ،، ب

ر تعز عاصمة الثقافة،ِ)  .ََِٗ(  من ْث للكاتا بعنواف: علماء التزكية كدكرىم العلمي كالدعوم، م٘ؤ
َم، عةػػػػد الكػػػػرَل بػػػػن ىػػػػوازف )تّ) َية،ْٓٔ(  الق ػػػػ  ،ُمؤسسػػػػة الكتػػػػا الثقافيػػػػة ط ىػػػػػ(: الرسػػػػالة الق ػػػػ

َكت يم اٞوزيػػػػػػػػػة، ٤مػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن أيب لل ػػػػػػػػػيخ زكريػػػػػػػػػا األنصػػػػػػػػػارم ؛ ابػػػػػػػػػن لقػػػػػػػػػ ٓحاشػػػػػػػػػية  ُٔ، ص،)د.ت(بػػػػػػػػػ
دار  ،، ٖقيػق/ ٤مػػد حامػد الفقػػيىػػ( : مػػدارج السػالكُ بػُ منػػازؿ إيػاؾ نعةػد كإيػػاؾ نسػتعُُٕٓبكػر)ت

َكت  الكتػػاب العػػػريب، ؛ أبػػػو اٟسػػػن علػػػي  ُٓ؛ زركؽ، : قواعػػػد التصػػوؼ، ْٕٔ -ْْٔصّ،جُّٕٗبػػػ
 . ّّـ، صََِِدم ق  دار القلم،الندكم: ربانية ال رىةانية، 
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ؿو  لىًفػػػي قػىٍةػػػلي  " ضىػػػبلى ُو  عليػػػو اهلل صػػػل - النػػػيب كفػػػاة كبعػػػد ،(ُْٔ) عمػػػراف آؿ ميةًػػػ
 ضػػػػم ك٢ػػػػذا ٗصصػػػػان، أكثػػػػر ب ػػػػكل تتةلػػػػور اإلسػػػػبلمية العلػػػػـو أخػػػػذت ،-كسػػػػلم
 منهػا ،اإلسػبلمية كاٟضػارة كالفكػر العقيػدة قػواـ ىي كمدارس، علـو عدة اإلسبلـ

ًبيػػػػة التزكيػػػػة يف ٗصػػػػ  مػػػػن  الػػػػنفس تزكيػػػػة التزكيػػػػة، علػػػػم فمدرسػػػػة ،كالسػػػػلوؾ كال
 أف بعػػػد مػػػدكنان  علمػػػان  ا١لػػػة يف التصػػػوؼ علػػػم كصػػػار .(ُ)القلػػػا كأحػػػواؿ كالةػػػاطن
 صػػػدكر مػػن تتلقػػػ  أحكامهػػا كانػػػت حيػػث فقػػػ ، كسػػلوؾ عةػػػادة الطريقػػة كانػػت
 كاٟػػػديث التفسػػػَ مػػػن بالكتػػػاب دكنػػػت الػػػي العلػػػـو سػػػائر يف كضػػػع كمػػػا الر،ػػػاؿ
   .(ِ) ذل  كغَ كاألصوؿ كالفقو

 اٞانػا، ىذا يف تصا ككلها للتصوؼ، التوضيحية التعاريف تعددت ك٢ذا
 ك ". دٌل خلػػػق كػػػل مػػػن كا٠ػػػركج سػػػٍ خلػػػق كػػػل يف الػػػدخوؿ التصػػػوؼ " مثػػػل

 أك بالتصػػػػػػػوؼ". عليػػػػػػػ  زاد بػػػػػػػا٠لق عليػػػػػػػ  زاد فمػػػػػػػن خلػػػػػػػق، كلػػػػػػػو "التصػػػػػػػوؼ
 .(ّ)"كم اىدة صفاء "التصوؼ
 تعظػػيم علػػ  "٣معػػُ علمػػاؤه كػػاف فقػػد اإلسػػبلمية ال ػػريعة علػػـو مػػن كألنػػو

 ٥لػػػُ غػػػَ السػػػنة متابعػػػة علػػػ  مقيمػػػُ الرياضػػػة طريػػػق بسػػػلوؾ متصػػػفُ  ػػػريعةال
 كإل كاجملاىػدات ا١عػامبلت مػن خػبل من أف عل  متفقُ الديانة، آداب من ب يء

                                                 

ن: ا١قدمػة،  ِّْ، ِّٕ، ُٕ -ُُلسراج : اللمع، ص ( اُ) ؛ النػدكم:  ْٗٔ؛ ابن خلدكف، عةد الػٛر
: األربعػوف علػ  مػذىا ق(َّْ)ت عةػد اهللاٛػد بػن  ؛ األصفهاٍل، أبو نعػيم ّٓ- ّّربانية ال رىةانية، 

َكت  احملققُ من الصوفية، ، ب  .ِٓ-ُِ، صقُُْْدار ابن حـز
 .ْٗٔ( ابن خلدكف: ا١قدمة، ِ)
 . ّْـ، صََِّ، القاىرة ، دار ا١عرؼعةد اٟليم: ا١نقذ من الضبلؿ، قضية التصوؼ ،( ٤مودّ)
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ًيػػػان  كػػػاف كالتقػػػول الػػػورع أسػػػاس علػػػ  أمػػػره يػػن  فيمػػػا كتعػػػاىل سػػػةحانو اهلل علػػػ  مف
 .(ُ)بو" اغً من كأىل  نفسو، يف ىل  مفتونان  يدعيو

 "اعلػم :(ّ) الربػاٍل الفػت  كتابػو يف (ِ)ىػػ(َُِٓ)ت ال وكاٍل القاضي يقوؿ
 يسػػػتوم حػػػى الػػػدنيا يف الزىػػػد ىػػػو الةػػػاطن علػػػم يعػػػٍ: احملمػػػود التصػػػوؼ معػػػٌ أف

 يسػتوم حػى كالػذـ ا١ػدح مػن النػاس عػن يصػدر فيمػا الزىػد مث كتراهبػا ذىةها عنده
 ىكػذا كػاف فمن إليو ا١قربة ادةكبالعة اهلل بذكر االشتغاؿ مث كذمهم مدحهم عنده
 عنهػػا ٯحػػو ٔػػا فيػػداكيها القلػػوب أطةػػاء مػػن يكػػوف ذلػػ  كعنػػد حقػػان  الصػػويف فهػػو

 الغرائػػػػػز ىػػػػػذه كأمثػػػػػاؿ كالريػػػػػاء كالعجػػػػػا كاٟسػػػػػد الكػػػػػ  مػػػػػن الةاطنيػػػػػة الطواغيػػػػػت
 كػػاف أبوابػػان  لػػو اهلل يفػػت  مث الػػذنوب. كأقػػة  ا١صػػاحا أخطػػر ىػػي الػػي ال ػػيطانية

َ  ٤جوبػػػان  عنهػػا  عػػػن صػػافيان  حينئػػػذ صػػار ... كباطنػػػو ظػػاىره عػػػن أمػػاط لكنػػػو هكغػػ
 ٭جةهػا ال ٟػواس كيظهػر كيسػمع فيةصر ،الذنوب دنس عن مطهران  الكدر شوب
 ا١ػػػػػدعُ يف ثػػػػػاٍل فرضػػػػػنا كإذا" :يقػػػػػوؿ أف . إىل"حا،ػػػػػا... اٟػػػػػق حقػػػػػائق عػػػػػن

 بػػدا فػػ ف القػػوَل ا٢ػػدل ىػػذا كعلػػ  الصػػفات هبػػذه يكػػن إل مػػن كالسػػلوؾ للتصػػوؼ
 كالسػػػنة الكتػػػاب ىػػػو الػػػذم منهجهػػػا كينػػػايف ا١طهػػػرة ال ػػػريعة ىػػػذه ٮػػػالف امػػػ منػػػو

                                                 

َم: الرسالة، ُ)  . ّٕ( الق 
ال وكاٍل: ٤مد بػن علػي بػن ٤مػد بػن عةػد اهلل: فقيػو ٣تهػد مػن كةػار علمػاء الػيمن، مػن أىػل صػنعاء.  (ِ)

كمات حاكما هبا. ككػاف يػرل  ُِِٗ قضاءىا سنة كلد هبجرة شوكاف من ببلد خوالف، كن أ بصنعاء. ككيل
 (.ِٖٗ/ِاألعبلـ، الزركلي:لو العديد من ا١ؤلفات ا١ هورة. ) ٖرَل التقليد ١ن كصل إىل در،ة اال،تهاد.

: أّد العلـو الوشي ق(َُّٕ)ت صديق بن حسن ،كما بعدىا ؛ انظر أيضا: القنو،يَُّْصِ( جّ)
َكت ، دار الكتػػا العلميػػةقيػػق / عةػػد اٞةػػار زكػػارا١رقػػـو يف بيػػاف أحػػواؿ العلػػـو ٖ ؛  َّٕ/ ِ، ُٕٖٗ، بػػ

 .َُٔـ،صََّٕصنعاء مكتةة اٞيل اٞديد، ةدالفتاح اليافعي: ا١نهجية العامة،ع ،قديش



 

 

                                       
 

11 

 ف نػػػو ؛ىكػػػذا ىػػػو مػػػن ك،ػػػود األكليػػػاء ىػػػؤالء علػػػ  يقػػػدح كال ىػػػؤالء... مػػػن فلػػػيس
 فػػػ ف ىػػػذا فػػػاعرؼ هبػػػديهم. مهػػػديان  كال طػػػريقتهم سػػػالكان  كال مػػػنهم معػػػدكدان  لػػػيس
 تقػع ال للواقػع طابقػةم غػَ نسػةة إلػيهم منسػوبُ أفػراد أك فػرد ٔجرد قـو يف القدح
 شػرعية فتػول كىػذه ".بنػوره.. يةصػر كال هبديػو يهتػدم كال ال رع يعرؼ ال ٦ن إال

َة  مػػػن كأنػػػو الصػػػوفية يف يقػػػدح مػػػن علػػػ  منكػػػرا كالصػػػوفية. التصػػػوؼ حػػػق يف كةػػػ
 هبديو. يهتدم كال اٟنيف ال رع يعرؼ ال الصوفية يف يعيا
 ٣مػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػن التصػػػػػػػػػوؼ كتػػػػػػػػػاب يف (ُ) ق(ِٖٕ)ت تيميػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػن كيقػػػػػػػػػوؿ 
َىم ا،تهػػد كمػػػا اهلل، طاعػػة يف ٣تهػػػدكف أ ػػم كالصػػػواب :"(ِ)الفتػػاكل  أىػػػل مػػن غػػػ
 مػػن ىػػو الػػذم ا١قتصػػد كفػػيهم ا،تهػػاده، ْسػػا ا١قػػرب السػػابق ففػػيهم اهلل، طاعػػة
 فيتػوب يػذنا مػن كفػيهم فيخطػ،، ٬تهد قد من الصنفُ من كل كيف اليمُ، أىل
 احملققػُ عنػد كلكػن كالزندقة، الةدع أىل نم طوائف إليهم انتسا كقد يتوب.. أكال
 م ػػػايخ أكثػػر فػػ ف مػػثبلن  (ّ)( ىػػػَّٗت) كػػاٟبلج مػػنهم ليسػػوا التصػػوؼ أىػػل مػػن

                                                 
ق كعػاش يف دم ػق كمصػر، ُٔٔابن تيمية، اٛد بن عةد اٟليم اٟراٍل: اإلماـ كالفقيو كا١فسر، كلد ْراف سنة  (ُ)

حجػر:  ا١ؤلفػات. )ابػنر بسةا فتاكل لو مث أطلق مث حةس يف دم ق كتػويف يف السػجن، لػو الكثػَ مػن حةس يف مص
 (.ُْْ/ُ؛ الزركلي: األعبلـ، ُٖٔ/ُالدرر الكامنة ،

ن فتػاكل، ٚػعال٣مػوع  ق(:ِٖٕ)ت عةػد اٟلػيم، اٛػد (  ابن تيميةِ) َكت د. فالنجػدم اٟنةلػي، ) عةػد الػٛر ( بػ
 .ُٖع ر كتاب التصوؼ، ص ، اجمللد اٟادم)د.ت(

اٟبلج، اٟسػُ بػن منصػور: تضػاربت حولػو ا١صػادر يعػد تػارة مػن كةػار ا١تعةػدين كتػارة مػن ا١لحػدين، رده  (ّ)
َىػػا،   بعػػض م ػػايخ التصػػوؼ، كأبػػو أف يكػػوف لػػو قػػدـ يف التصػػوؼ، أصػػلو مػػن فػػارس كتنقػػل بػػُ مػػدف العػػراؽ كغ

ضػرب كىػو صػابر ال يتػأكه كال يسػتغيث حػى قتػل.) السػلمي، كثرت الوشايات بػو إىل ا١قتػدر العةاسػي فسػجن ك 
ن ٤مػػد )ت َكتُِْأبػػو عةػػد الػػٛر ؛ الزركلػػي، خػػَ الػػدين:  ِّٔ،صُٖٗٗق( : طةقػػات الصػػوفية، )د.ف( بػػ

اٟسػُ بػن منصػور: حقػائق التفسػَ أك خلػق خبلئػق القػرآف كاالعتةػار،  ؛ ينظر أيضا: اٟبلج،َِٔ/ِاألعبلـ، 
(. كلػػو أقػػواؿ كنصػػوص ينػػزه اهلل عػػن اٟلػػوؿ ِْ- ُِ،صََِٔمكتةػػة مػػدبويل، القػػاىرة ٖقيػػق/ ٤مػػود ا٢نػػدم،

 (.َُْكاالٖاد كما اهتم. )أنظر: اٟبلج: حقائق التفسَ أك خلق خبلئق القرآف كاالعتةار، 
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 .(ُ)."..  ىػػػ(ِٕٗت) ٤مػػد بػػن اٞنيػػد مثػػل الطريػػق: عػػن كأخر،ػػوه أنكػػركه الطػػرؽ
 .كىكذا برأ ابن تيمية التصوؼ

 زكايػػػػػا مػػػػػن زاكيػػػػػة كالتصػػػػػوؼ :"(ِ)ق( ُٕٓ)ت اٞوزيػػػػػة قػػػػػيم ابػػػػػن كيقػػػػػوؿ 
َىا لتسػتعد كهتػذيةها الػنفس كتزكية اٟقيقي السلوؾ  األعلػ  الرفيػق صػحةة إىل لسػ
 :(ّ)ق( َِٗ ٨ػو )ت سػنموف قػاؿ كمػا ،أحػا مػن مػع ا١رء ف ف ٖةو من كمعية
 أعلم". كاهلل أحا من مع ا١رء ف ف كاآلخرة الدنيا ب رؼ احملةوف ذىا

 الةػػاطٍ كالنفسػػي الركحػػي الةنػػاء علػػ  يعمػػل علػػم التصػػوؼ فػػ ف ذلػػ  كعلػػ 
 يػػد علػػ  العملػػي كاالقتػػداء كالرياضػػة اجملاىػػدة يف السػػنة إتةػػاع خػػبلؿ مػػن للمػػؤمن،
 مػػػػن كالتفسػػػػَ كاٟػػػػديث الفقػػػػو يف ال ػػػػرعية كالتعػػػػاليم ا١فػػػػاىيم ٭ػػػػوؿ مػػػػريب شػػػػيخ
 كمػن نفسو ال يخ سلوؾ خبلؿ من كالتطةيقي العملي اٞانا إىل النظرم اٞانا

                                                 

اٞنيد بن ٤مد ا٠راز الةغدادم: أبرز أئمة التصوؼ كعلمائو حى لقا بسػيد الطػائفتُ ألنػو ٚػع بػُ  (ُ)
لفقػػػو كالتصػػػوؼ، عػػػرؼ بالصػػػبلح كالعلػػػم كالػػػدعوة إىل اهلل، فتخػػػرج بصػػػحةتو خبلئػػػق يف سػػػلوؾ طريػػػق اهلل، ا

تػػو:عاصػػر اٟػػبلج كال ػػةلي كأنكػػر علػػ  اٟػػبلج. )أنظػػر  : حليػػة أبػػو نعػػيم أٛػػد بػػن عةػػد اهللاألصػػةهاٍل،  تٚر
َكت   يػػػا الةغػػػدادم،ا٠ط ؛ِٓٓصَُىػػػػ، جَُْٓاألكليػػػاء كطةقػػػات األصػػػفياء، دار الكتػػػاب العػػػريب، بػػػ

َكت )د.ت(، جق(ّْٔأٛد بن علي أبو بكر)ت  (.ُِْصٕ: تاريخ بغداد، دار الكتا العلمية، ب
ـ( ٤مػػد بػػن أيب  َُّٓ - ُِِٗق/  ُٕٓ - ُٗٔ.ابػػن قػػيم اٞوزيػػة )ُّٕ/ِ( مػػدارج السػػالكُ ،ِ)

 شػيءال ٮػرج عػن  ل يخ ابن تيميػة حػى كػاف دم ق. تتلمذبكر الدم قي: الفقيو العبلمة مولده ككفاتو يف 
مػن أقوالػو، كىػػو الػذم ىػذب كتةػػو كن ػر علمػػو، كسػجن معػو يف قلعػػة دم ػق، كأىػُ كعػػذب بسػةةو، كأطلػػق 

َة  تيمية. ككافبعد موت ابن  ا١ػوقعُ، كالطػرؽ  منهػا: إعػبلـحسن ا٠لػق ٤ةوبػا عنػد النػاس، لػو مؤلفػات كثػ
َىا) ابن حجر: الدرر الكامن  .(ٔٓ/ٔالزركلي: األعبلـ، ؛ََْ: ّة، اٟكمية يف السياسة ال رعية كغ

اٞػودة. مقطوعػات يف غايػة  ال ػعراء. لػوبن ٛزة، أبو اٟسن، أك أبو بكر: صػويف ناسػ ، مػن  سنموف (ّ)
؛ الزركلػػػػػػػػػي: َّٗ/َُمػػػػػػػػػن الةصػػػػػػػػػرة. سػػػػػػػػػكن بغػػػػػػػػػداد كتػػػػػػػػػويف هبػػػػػػػػػا )االصػػػػػػػػػةهاٍل: حليػػػػػػػػػة األكليػػػػػػػػػاء ، كىػػػػػػػػػو

 (.َُْ/ّاألعبلـ،
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 لػػػػو كالػػػػدعاء الظاىريػػػػة، األعمػػػػاؿ يف )التلميػػػػذ( ا١ريػػػػد ؾسػػػػلو  علػػػػ  إشػػػػرافو خػػػػبلؿ
 يف الثالثػة ا١رتةػة ىػو التصػوؼ فػ ف كهبػذا ،باطنػان  الليل ديا،َ يف كاٟف، بالصبلح
 عليػو اهلل صػل  النػيب علػـو مػن علػم كىػو اإلحسػاف(، – اإلٯاف– )اإلسبلـ الدين
 كسلم.

ًبية ىذه كبفضل  الصػويف عنػد ك،ل عز ا١وىل يكوف -اإلحسانية – الركحية ال
 فػػبل كأفعالػػو. كحواسػػو اطفػػوكعو  شػػعوره كػػل عليػػو ٯتلػػ  الكلػػي، الو،ػػودم احملػػور ىػػو
َىػا يو،ػد كال اإل٢يػة، القدرة مظاىر من ان مظهر  فيو يرل إال شيئان  يرل  فأصػة  .(ُ) غ

 كالتأسػي لبلسػتلهاـ كمػثبلن  للسػلوؾ عليػا ٪ػاذج بسػلوكها تقػدـ ٥تػارة، صػفوة الصوفية
 .(ِ) طاقةال قدر

 كتعػػػػرض الفتوحػػػػات، بعػػػػد اإلسػػػػبلـ أمػػػػة الفػػػػاحش كالغػػػػٍ الػػػػًؼ عػػػػم كعنػػػػدما
 أىػػل فال ػػهوات، كػػا كعةػػادة ا١اديػػة كعمػػت كيانػػو يف خطػػَ لتهديػػد ا١سػػلم اجملتمػػع
 عرفػػوا كلػػذل  السػػنة إتةػػاع يف لسػػلوكهم اجملتمػػع يف متميػػزين كالزىػػد كالعةػػادة الصػػبلح
َان  أف علػػػ  .(ّ)الػػػرا،  ىػػػو كمػػػا عػػػاـ ب ػػػكل الصػػػوؼ للةسػػػهم الصػػػوفية باسػػػم  كثػػػ
 لل ػػػهرة منعػػػان  معػػػُ، بلةػػػاس يتميػػػزكا أف ٭ةػػػوف كال الصػػػوؼ يلةسػػػوف ال كػػػانوا مػػػنهم

 .(ْ)هلل كتواضعان 
                                                 

٣لػػة إسػػبلمية  –دراسػػة استك ػػافية  –اٟضػػور ا١تسػػامي بػػُ الػػدافع كالغايػػة كليػػد: التصػػوؼ كسػػيكولو،ية  ،( منػػَُ)
كمػػا  ِٓـ، صََِْىػػ، ُِْٓ، السػنة التاسػعة ربيػع ّٔ، العػدد ، ا١عهػد العػا١ي للفكػر اإلسػبلمي، كاشػنطنا١عرفػة
 بعدىا.

ن: تاريخ التصوؼ اإلسبلمي، ،( بدكمِ)  صدير.ـ، التُّٗٗالقاىرة،  ككالة ا١طةوعات، عةد الٛر
. كعػػػن مػػػدل الػػػًؼ كا١اديػػػة الػػػي كانػػػت سػػػائدة آنػػػذاؾ انظػػػر علػػػ  سػػػةيل ا١ثػػػاؿ: ْٕٔ( ابػػػن خلػػػدكف: ا١قدمػػػة، ّ)

َكت )د.ت(،ج دار الفكر، : األغاٍل، ٖقيق/ َٝ ،ابر،ق(ّٔٓ) االصةهاٍل، ابو الفرج  .َِٓ- ُِٗص ِب
 . ّْعةد اٟليم: قضية التصوؼ،  ،( ٤مودْ)
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 ،كاللغػػػػة كاٟػػػػديث الفقػػػػو مثػػػػل ا١لػػػػة علػػػػـو كػػػػل مثػػػػل مثلػػػػو العلػػػػم ىػػػػذا تطػػػػور مث
ًبوية الطرؽ التصوؼ علم يف كتأسست  الفقػو. يف ا١ذاىا تأسست كما السلوكية، ال

تلػػف كالسػػنة، الكتػػاب علػػ  األصػػوؿ، يف تتفػػق طػػرؽ كىػػي  مثػػل الفػػركع، بعػػض يف ٗك
ًبيػػػػػة مػػػػػدارس ىػػػػػي الصػػػػػوفية ؽ. فػػػػػالطر (ُ) ك٣السػػػػػها األذكػػػػػار  يف كالسػػػػػلوؾ الركحيػػػػػة ال
 اإلسبلـ.

 كإل تصػػػوؼ مػػػنك  ،تفسػػػق دفقػػػ يتصػػػوؼ كإل تفقػػػو مػػػن :" (ِ)مالػػػ  اإلمػػػاـ قػػػاؿ 
 قولو: ال افعي اإلماـ عن ك،اء ". ٖقق فقد بينهما ٚع كمن تزندؽ فقد قويتف

 كاالقتػػداء بػػالتلطف ا٠لػػق كع ػػرة التكلػػف تػػرؾ ثػػبلث: دنيػػاكم مػػن إىل "حةػػا
 (ّ)التصوؼ". أىل بطرؽ

 اٛػػد اإلمػػاـ أف (ْ) ق( ُُٖٖ ت) اٟنةلػػي السػػفاريٍ ٤مػػد العبلمػػة كنقػػل
 يسػػػتمعوف أ ػػػم قيػػػل: مػػػنهم أفضػػػل وامػػػاأق اعلػػػم ال الصػػػوفية: عػػػن قػػػاؿ حنةػػػل بػػػن

   (ٓ)ساعة اهلل مع يفرحوا دعوىم قاؿ: ؟كيتوا،دكف
                                                 

: ىدايػػػػة الػػػػراغةُ يف السػػػػَ كالسػػػػلوؾ اىل ملػػػػ  ق(َُّّ)تةػػػػد اٟػػػػاف، بػػػػن علػػػػي ع ،ا١ػػػػالكي( أنظػػػػر: ُ)
 .ٗ- ٕت(، ص  القاىرة، )د. مكتةة القاىرة، ا١لوؾ،

 .ُٓزركؽ: قواعد التصوؼ، ؛  ْمنهاج العارفُ،  :( الغزايلِ)
حاديػث : ك ف ا٠فايا كمزيل اإللةاس فيما اشػتهر مػن األ ق(ُُِٔ)ت ( العجلوٍل، إٝاعيل بن ٤مدّ)

َكت  علي ألسنة الناس، ًاث العريب، ب  .ُّْص  ُ، ج ()د.تدار احياء ال
السػػػفاريٍ، ٤مػػػد بػػػن أٛػػػد بػػػن سػػػاإل السػػػفاريٍ،  ػػػس الػػػدين، أبػػػو العػػػوف: عػػػاإل باٟػػػديث كاألصػػػوؿ  (ْ)

كاألدب. كلػػد يف سػػػفارين مػػػن قػػرل نػػػابلس كرحػػػل إىل دم ػػق فأخػػػذ عػػػن علمائهػػا، كعػػػاد إىل نػػػابلس فػػػدرس 
 (.ُْ/ٔالزركلي: األعبلـ،فيها. )تويف كأفى، ك 

 .َُٔص ُجـ، ُّٗٗ، القاىرةِ، مؤسسة قرطةة ط(  غذاء األلةاب شرح منظومة اآلدابٓ)
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 ال ػػافعية مثػػل معػػُ، مػػذىا علػػ  )التصػػوؼ( التزكيػػة علػػم يقتصػػر إل كمػػا
 عمػػبلن  كزيديػػة، شػػافعية كلهػػا -ا١ثػػاؿ سػػةيل علػػ  - الػػيمن يعػػم كػػاف بػػل السػػنة،
 مػػػػػع طويػػػػػل بػػػػػاع كأئمتػػػػػو الزيػػػػػدم ا١ػػػػذىا ألىػػػػػل كػػػػػاف حيػػػػػث كتدريسػػػػػان. كتأليفػػػػان 

ًبيػػػة القلػػػيب باٞانػػػا اىتمػػػوا إذ كتأليفػػػان، سػػػلوكان  التصػػػوؼ  كػػػذل  االحسػػػانية. كال
 بعػػػض يف السياسػػػة تفسػػػده إل مػػػا السػػػٍ التصػػػوؼ مػػػع طيةػػػة عبلقػػػات ٢ػػػم كػػػاف

 صػاحا (ُ)ىػػ(ْٕٓ)ت ٛػزة بػن ٭ػِ بػاهلل ا١ؤيد اإلماـ حاؿ كاف كما األحياف
        ق(ُُٗ)ت (ِ)السػػػػػػػػرا،ي علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن ٤مػػػػػػػػد كاإلمػػػػػػػػاـ التصػػػػػػػػوؼ. يف مؤلفػػػػػػػػات
َه ًبيػػػػػػة هتػػػػػػتم صػػػػػػوفية كأربطػػػػػػة زكايػػػػػػا بصػػػػػنعاء توا،ػػػػػػد كمػػػػػػا األئمػػػػػػة. مػػػػػػن كغػػػػػ  بال

                                                 

ا١ؤيد، ٭ِ بن ٛزة بن علي بن إبراىيم، اٟسيٍ العلوم الطاليب: من أكابر أئمة الزيدية كعلمػائهم يف  (ُ)
أياـ عمره. كلد يف صنعاء. كأظهر الدعوة بعد كفاة ا١هدم  كراريس مؤلفاتو زادت عل  عدد  إفاليمن. يقاؿ 

ق كتلقا با١ؤيد باهلل )أك ا١ؤيد برب العزة( كاستمر إىل أف تويف يف حصن ىػراف  ٤ِٕٗمد بن ا١طهر سنة 
يف أصػوؿ الفقػو،  كاٟػاكمالوصوؿ إىل علم األصػوؿ،  ك ايةقةلي ذمار من مؤلفاتو ال امل يف أصوؿ الدين، 

القلوب عن أدراف األكزار كالذنوب يف التصوؼ. ككاف م هورا ب ،ابة الدعوة كلو كرامػات كمػا ذكػر  كتصفية
ال ػػوكاٍل. إضػػافة إىل عػػدـ إقدامػػو علػػ  التكفػػَ كالتفسػػيق بالتأكيػػل ككػػاف كثػػَ الػػذب عػػن أعػػراض الصػػحابة 

لػػػػػػػػي: ؛ الزركُّّصِجال ػػػػػػػػوكاٍل: الةػػػػػػػػدر الطػػػػػػػػالع ) الطوائػػػػػػػػفرضػػػػػػػػ  اهلل عػػػػػػػػنهم كعػػػػػػػػن أكػػػػػػػػابر علمػػػػػػػػاء 
 (.ُُّ،ٖاألعبلـ،

الوشلي السرا،ي، ٤مػد بػن علػي بػن ٤مػد بػن أٛػد، ا١لقػا با١نصػور بػاهلل: مػن أئمػة الزيديػة بػاليمن.  (ِ)
، دعا إىل نفسو سنة  ق. فةويع، كاستمرت إمامتو  َِٗكلد بذمار، تفقو هبا كبصعدة. ف ز يف ٥تلف العلـو

أسػػػره السػػػلطاف عػػػامر بػػػن عةػػػد  داران، كإل يغػػػرس غراسػػػان،فلػػػم يعمػػػر  ككػػػاف كرٯػػػا ال يػػػدخر در٫ػػػاع ػػػر سػػػنُ. 
، الةػػػػدر هبػػػا. )ال ػػػوكاٍلالوىػػػاب يف كقعػػػة بينهمػػػػا علػػػ  أبػػػواب صػػػػنعاء، كمػػػات بعػػػد ثبلثػػػػة أشػػػهر مػػػن أسػػػػره 

 (.ِٖٗ/ٔ؛ الزركلي: األعبلـ،ِِْ/ِالطالع،
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 )ت (ِ)اهلل عةػػػد ا١هػػػدم اإلمػػػاـ أف ٯانيػػػة حوليػػػات كاتػػػا كيػػػركم (ُ).االحسػػػانية
 ر،ػػػاؿ أف إال بػػػو، للتػػػ ؾ علػػػواف بػػػن اٛػػػد ال ػػػيخ قػػػ  زيػػػارة علػػػ  عػػػـز ق(ُُِٓ
 .(ّ) دينية منها أقرب سياسية ابألسة ذل  من منعوه دكلتو
 كاف ،ال ػيعي ع ػرم االثنػا ا١ػذىا يف كالسػلوؾ ةالتزكيػ علػم عػرؼ كذل  
 حينػػػػا التصػػػػوؼ بعلػػػػم كعػػػػرؼ حينػػػػا العرفػػػاف علػػػػم أك العرفػػػػاف، باسػػػػم عػػػػرؼ كػػػاف
 (ْ)آخر.
 فيػػػو ا١ندسػػُ مػػن ٮػػل إل اإلسػػبلمية العلػػػـو ككػػل التصػػوؼ علػػم أف علػػ  
 زيفهػػم كبينػػوا ٢ػػؤالء تصػػدل مػػن ىػػم التصػػوؼ أىػػل كػػافك  .(ٓ)كا١نحػػرفُ كاحملػػرفُ

                                                 

ٛػػد بػػن ٭ػػِ ؛ ا١هػػدم، اإلمػػاـ أ ِْ -ِِطةقػػات صػػلحاء الػػيمن،  علػػ  سػػةيل ا١ثػػاؿ: ال يهػػي: نظػػر( يُ)
 ىػػػػ(: تكملػػػة األحكػػػاـ كالتصػػػفية مػػػن بػػػواطن اآلثػػػاـ، ٖقيػػػق/ عةػػػد اهلل بػػػن ٛػػػود العػػػزم،َْٖا١رتضػػػ ، )ت

، ال ػػػػػػػػػػػػػػوكاٍل: الةػػػػػػػػػػػػػػدر الطػػػػػػػػػػػػػػالع ؛ِ- ُُ، صََِٕصػػػػػػػػػػػػػػنعاء مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػػػاـ زيػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػي،
عةػػػد العزيػػػز سػػػلطاف: العػػػارؼ  ،ا١نصػػػوب؛  ٖٗصّ،جُّٗ،ِٕٕ،ِٔصِ،جّٖٖ،َّْ،ُٕٖصُج

عةػػد  ،اٟة ػػي؛ ُُْ، ُٔ، َٔ، صََِْصػػنعاء،  كزارة الثقافػػة كالسػػياحة، م السػػودم،بػػاهلل عةػػد ا٢ػػاد
 .ٓٔ- ّٔـ، صُٕٔٗصنعاء  مركز الدراسات كالةحوث اليمٍ،اهلل ٤مد: الصوفية كالفقهاء يف اليمن، 

 أكػػػ  أكالد أبيػػػو كىل َُِٖاإلمػػػاـ ا١هػػػدم عةػػػد اهلل بػػػن أٛػػػد ا١توكػػػل ابػػػن علػػػ  ا١نصػػػور كلػػػد يف سػػػنة  (ِ)
. )ال ػػػػوكاٍل: الةػػػػدر بويػػػػع لػػػػو باإلمامػػػػة ُُِّأعمػػػػاال منهػػػػا رٯػػػػة مث كاليػػػػة عمػػػػراف مث ١ػػػػا تػػػػو  كالػػػػده سػػػػنة 

 (.َّٔ/ُالطالع،
حوليات ٯانية، اليمن يف القرف التاسع ع ػر ا١ػيبلدم، ٖقيػق/ عةػد اهلل اٟة ػي، دار اٟكمػة اليمانيػة،  (ّ)

 .ِْـ، ص ُُٗٗصنعاء
َكت للمزيد ينظر: اٟيدرم، ك (ْ)  ٕىػػ، ص ُِْٗماؿ: العرفاف ال يعي، دار ا٢ػادم للطةاعػة كالن ػر، بػ

 كما بعدىا.
: ٖفػة الػزمن ق(ٖٓٓ)ت ؛ األىػدؿ، بػدر الػدين أبػو عةػد اهلل اٟسػُّّ-ُُ/  َُ( ابن تيمية، اجمللد ٓ)

َكت  )د. ف(يف تاريخ اليمن، ٖقيق / عةد اهلل ٤مد اٟة ي،   . َِٗ،ِٖٗـ، صُٖٔٗب
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 العقائػػد مػػن ٣لػػوب التصػػوؼ أف الةػػاحثُ بعػػض كادعػػ  .(ُ)مػػنهم النػػاس كحػػذركا
َىا انيةكالنصر  ا٢ندكسية  كبينػوا ال ػةهات ىػذه علػ  ردكا نآخري باحثُ أف إال   كغ

 (ِ)النةوية. كالسنة الكتاب من مأخوذ أصيل إسبلمي علم التصوؼ أف

 العلميػػػػة حياتػػػػو بػػػػدايات يف متػػػػأثران  ال ػػػػوكاٍل علػػػػي بػػػػن ٤مػػػػد القاضػػػػي كػػػػاف
 فكتػػا ،كمداركػػو علومػػو توسػػعت مػػا سػػرعاف أنػػو علػػ  النجديػػة، الوىابيػػة با١درسػػة
 التصػػػوؼ مػػػن موقفػػػو صػػػحي  بينػػػت الػػػي الفتػػػاكم كأفػػػى ا١ؤلفػػػات كألػػػف الكتػػػا

 مػػػػن التصػػػػوؼ علػػػػم تلقػػػػ  أف بعػػػػد ،(ّ) علميػػػػان  ضػػػػجةالنا حياتػػػػو أكاخػػػػر كالصػػػػوفية
 علػػػ  صػػػوفيان  كأصػػػة  (ْ)ق(ُُْٖ )كلػػػد ا١وصػػػلي السػػػحٍ بعةػػػد الوىػػػا ال ػػػيخ

                                                 

َكت )د.ت(ىػػػ(:إحياء علػػـو الػػدين، دَٓٓ، ٤مػػد بػػن ٤مػػد الطوسػػي )ت( الغػػزايلُ) ؛ َْ، ّٗ/ُ، ار ا١عرفػػة، بػػ
ىػػ(: ك ػف الغطػاء عػن حقػائق التوحيػد كعقائػد ا١وحػدين كذكػر ٖٓٓاألىدؿ، بدر الدين أبو عةػد اهلل اٟسػُ ) ت 

، مطةعػػة االٖػػاد العػػاـ التونسػػي ارقُاألئمػػة األشػػعريُ كمػػن خػػالفهم مػػن ا١ةتػػدعُ كبيػػاف حػػاؿ ابػػن عػػريب كاتةاعػػو ا١ػػ
 .  َُٕ، صـُْٔٗ ، تونسلل غل،

ن بػػػػدكم، تػػػػاريخ التصػػػػوؼ اإلسػػػػبلميِ) ؛ ْٓ،ْْ، صُّٗٗ، الكويػػػػت ، ككالػػػػة ا١طةوعػػػػات( عةػػػػد الػػػػٛر
ة، حسػُ مػؤنس كإحسػاف صػدقي العمػد،  شاخت، ،وزيف ك بوزكرث، عػاإل كليفورد، تراث اإلسبلـ، تٚر

ػػة، عػػدناف عةػػػاس  ،؛ اتػػػور ٓٔ- ِٔص ِ، جُٖٗٗالكويػػت  ا١عرفػػة، آندريػػو : التصػػوؼ اإلسػػػبلمي، تٚر
 أبو حامد ٤مد بن ٤مػد الطوسػي ،أيضان : الغزايل نظر. ي ُِ، صََِّعلي، من ورات اٞمل، كولونيا 

َكت ق(َٓٓ)ت  . ُّٗ- َُّـ، صُٖٖٗ، ا١نقذ من الضبلؿ، )د. ف(، ب
 .ُّصِالسابع، ج الةدر الطالع ٔحاسن من بعد القرف مثبل: ينظر(ّ)
 ا١وصػلي اٟسػيٍلسيد عةد الوىاب بن ٤مد شاكر بن عةد الوىاب بن حسُ ابن العةاس بن ،عفر ا (ْ)

ككثػػػر اتصػػػالو بالقاضػػػي ال ػػػوكاٍل.  ُِّْكقػػػدـ إىل صػػػنعاء يف سػػػنة  ُُْٖمولػػػدا كبلػػػدا كمن ػػػأ كلػػػد سػػػنة 
إلشػارة كقػد تلقػ  منػو الػذكر علػ  كصفو ال وكاٍل انو كػاف ،يػد الفهػم فصػي  اللسػاف حسػن العةػارة حسػن ا

 (.ّٕٖ/ ُ: الةدر الطالع، ال وكاٍلالنق ةندية. )الطريقة 
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 الػػويل"، حػػديث يف الػػويل "قطػػر التصػػوؼ يف مؤلفاتػػو كمػػن .(ُ) النق ػػةندية الطريقػػة
 كالتزكية. التصوؼ يف كامل مؤلف كىو

 مػػا الطػػالع الةػدر كتابػػو يف للصػػوفية مػن للكثػػَ تراٚػػو خػبلؿ مػػن كتػػا كقػد
ًامػػو ك٤ةتػػو موقفػػو يوضػػ   مػػن أك الزيديػػة مػػن فيةالصػػو  ىػػؤالء كػػاف سػػواء ٢ػػم كاح
 حػوؿ كالتلدد ل  فما الويل:" قطر كتابو يف قاؿ الذم ىو كال وكاٍل ،السنة أىل
 .(ِ)" بالر،اؿ هتامة غصت كقد .... ٧د

 عػن تػاب مث العلميػة تػوحيا أكؿ يف ىػاٚهم فقػد كاضرابو عريب ابن من موقفو أما
 أقػػوا٢م مػػن كػػاف مػػا كػػل مػػن كأتػػ أ ىػػؤالء حػػاؿ يف أتوقػػف اآلف "كأنػػا :(ّ)يقػػوؿ ،ذلػػ 

 اهلل يتعةػػػػدٍل كإل كنهارىػػػػا ليلهػػػػا الػػػي الواضػػػػحة الةيضػػػػاء ال ػػػريعة ٢ػػػػذه ٥الفػػػػا كأفعػػػا٢م
 نقػل كمػا كتػةهم يف ٔػا ا١راد أف كىا اإلسبلـ أىل من أمره ظاىر يف صار من بتكفَ
 قائلػػػو علػػػ  قػػػاض كأنػػػو العػػػريب كا١ػػػدلوؿ الظػػػاىر ا١عػػػٌ ا١سػػػتنكرة الكلمػػػات مػػػن همعػػػن

 ".عنو يتا إل قائلو أف لنا أين فمن الصراح كالضبلؿ الةواح بالكفر

 ٚيػع علػ  كا١سػلمُ اإلسػبلـ تػاريخ يف كةَ دكر كالصوفية للتصوؼ كاف 
 :ا١ثاؿ سةيل عل  ذل  من األصعدة.
ًبيػة م ػايخ كػاف كالفكػرم: كالدعوم العلمي الدكر -ُ  الربػانيوف كالصػوفية ال
 صػفاء مػن الركحيػة بالفضػائل متصفُ القلوب، كتزكية، النفوس إصبلح إىل متجهُ

                                                 

 .ّٕٖ/ ُال وكاٍل: الةدر الطالع،   (ُ)
َكت َُِٓ( ال وكاٍل، ٤مد علي )تِ)  .َٓص  ،ََُِق(: قطر الويل يف حديث الويل، )د.ف( ب
 .ُّ/ِال وكاٍل: الةدر الطالع،  (ّ)
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 ،(ُ)كالتػػأثَ ا١كانػػة علػػو مػػن عظيمػػا شػػأنا مػػنهم الكثػػَ كبلػػ  الػػركح، كإشػػراؽ القلػػا
 ٔختلػػػف ال ػػػرعية العلػػػـو فيهػػػا يػػػدرس مػػػاكنأ كا٠انقػػػاكات كالزكايػػػا األربطػػػة ككانػػػت

َىػا. كاللغة كالفقو كالقراءات التفسَ من ٗصصاهتا  كةػار أئمػة يػد علػ  بنيػت (ِ)كغ
           كػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػا .(ْ)ا١ثػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػةيل علػػػػػػػػ  (ّ)ق( ِٔٓ)ت الةخػػػػػػػػارم اإلمػػػػػػػػاـ أمثػػػػػػػػاؿ
              كتصػػػػػػػوؼ فقػػػػػػػو مػػػػػػػن العلػػػػػػػـو معظػػػػػػػم ٖصػػػػػػػيلهم يف ٬معػػػػػػػوف العلمػػػػػػػاء مػػػػػػػن كثػػػػػػػَ
النػػػػػوكم  كاإلمػػػػػاـ (ٓ)ق(َٔٔ)ت السػػػػػبلـ عةػػػػػد بػػػػػن عػػػػػزال أمثػػػػػاؿ ذلػػػػػ  كغػػػػػَ كلغػػػػػة

                                                 

 .ْٕصْلفكر ،ج( الندكم : ر،اؿ اُ)
؛ ال ػػر،ي: طةقػػات ا٠ػػواص: ِْٗ/ ُظػػر علػػ  سػػةيل ا١ثػػاؿ ال اٟصػػر: ا٠زر،ػػي: العقػػود اللؤلؤيػػة، ين( ِ)

، ٖٔ، ٕٔ، ِْ، ِّ؛ ال يهػػي: طةقػػات علمػػاء الػػيمن،  ٔٓ -ْٓ، ّٖٗ، ِّٗ، َِٗ، ُٕٔ -ُِٕ
، )د.ف يخ ثغر عػدفـ ( : تار َُْٓىػ/ ْٕٗ؛ با٥رمة، أبو ٤مد الطيا بن عةد اهلل بن أٛد ) ت  ُٗٔ
 .ُٖٗ، ُْٓ – ُّْ، ِٔ، ُٔ، ِْٓ، ْٕ، ِْٔص،د.ت( د. ـ
َة الةخػػػارم، َٕٖ - َُٖق/  ِٔٓ - ُْٗالةخػػػارم ) (ّ)  ـ( ٤مػػػد بػػػن إٝاعيػػػل بػػػن إبػػػراىيم بػػػن ا١غػػػ

اإلماـ يف علم اٟديث، صاحا اٞامع الصحي  كالتاريخ، طلا اٟديث كسافر إىل أكثر ٤دثي األمصار، 
ًفػوا بفضػلو كشػهدكا يف خراساف كم دف العػراؽ كاٟجػاز كال ػاـ كمصػر، كقػدـ بغػداد، كا،تمػع إليػو أىلهػا كاع

كفيػػػات األعيػػػاف : ق(ُٖٔخلكػػػاف، أٛػػػد بػػػن ٤مػػػد بػػػن أيب بكػػػر )ت ابػػػن) كالدرايػػػة.بتفػػػرده يف علػػػم الركايػػػة 
َكت، دار صادر، ٖقيق/ إحساف عةاس، كأنةاء أبناء الزماف  (َُٗ- ُٖٖصْـ، جُُٕٗ ب

ق(: ىػػدم السػػارم مقدمػػة فػػت  الةػػارم ب ػػرح صػػحي  ِٖٓعسػػقبلٍل، ابػػن حجػػر اٛػػد بػػن علػػي )تال (ْ)
 . ُّف( اإلسكندرية )د.ت(، ص  الةخارم، )د.

 ُِِٔ - ُُُٖق /  َٔٔ - ٕٕٓ) عز الدين عةد العزيز بن عةد السػبلـ بػن أيب القاسػم السيػلمي (ٓ)
، ن ػػأ يف  كالفقػػو، كبػػرز يف الػػدعوة ىػػػ ٕٕٓعػػاـ  سػػوريايف  حػػورافاألصػػل كلػػد يف  مغػػريبسػػلطاف العلمػػاء،  ـ(

سن الصورة، منةس  األسارير، متواضعان يف مظهره كملةسو، ككاف يف كنف أسرة متدينة. كاف ،ليبلن مهابان ح
ضػر كبػدأ ٭ التصػوؼسػل   أبػو اٟسػن ال ػاذيلإال أنػو بعػدما التقػ  بال ػيخ  الصػوفيةبداية أمره منكران علػ  

، رفػض ا١سػا١ة مػع الصػػليةيُ كالتعامػل معهػم، ككػاف لػػو ابػن عػػريبدركسػهم كمػا ر،ػع أيضػان عػػن إنكػاره علػ  
ن: أئمة الفقػو  اد التتار.)مواقف قوية كشجاعة مع السبلطُ كا١مالي  كيف الدعوة ٞه ال رقاكم، عةد الٛر

 (.ِّٔ- ّٗٓ، ص ُّٖٗالتسعة، )د.ف( القاىرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/577_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 السػػػػػػػػػػػػػػػرىندم كاإلمػػػػػػػػػػػػػػػاـ (ِ)ق(ُُٕٔ ت)الػػػػػػػػػػػػػػػدىلوم  إلمػػػػػػػػػػػػػػػاـكا (ُ)(ق ٕٔٔت)
كاإلمػػػػاـ  (ْ)ـ(ُٖٗٗ ت)ال ػػػػعراكم  كاإلمػػػػاـ ا١ثػػػػاؿ سػػػػةيل علػػػػ  (ّ)ق( َُّْت)

   .اٟايل عصرنا يف ـ(َُِّال هيد الةوطي )ت
 الصػػػحةة مػػػنهج ىػػػو التزكيػػػة علػػػم يف التعلػػػيم ك للػػػتعلم ا١تةػػػع ا١ػػػنهج كػػػاف كمػػػا 
 علػػيهم اهلل رضػػواف كػػانوا حيػػث الصػػحابة، مػػع النةػػوم ا١ػػنهج ٬سػػد هبػػذا كىػػو، كالرفقػػة
 فكػاف، كسػلم كآلػو عليػو اهلل صػل  الكػرَل للرسػوؿ صػحةتهم خبلؿ من علومهم يتلقوف
ًة ال ػػيخ يصػػحا الطالػػا أك ا١ريػػد  عمليػػان  أخػػذا كالسػػلوؾ العلػػـو ألخػػذ الػػزمن مػػن فػػ

                                                 

ـ( ٭ػػػػػػػِ بػػػػػػػن شػػػػػػػرؼ بػػػػػػػن مػػػػػػػرم اٟػػػػػػػوراٍل، النػػػػػػػوكم،  ُِٕٕ - ُِّّق/  ٕٔٔ - ُّٔالنػػػػػػػوكم ) (ُ)
 ال ػػافعي، أبػػو زكريػػػا، ٤يػػي الػػػدين: شػػيخ اإلسػػبلـ، عبلمػػػة بالفقػػو كاٟػػػديث. مولػػده ككفاتػػو يف نػػػوا مػػن قػػػرل

الكثػَ مػن ا١ؤلفػات منهػا: األربعػوف  طػويبل. لػوحوراف، بسورية كاليها نسةتو. تعلم يف دم ػق، كأقػاـ هبػا زمنػا 
ا١رسػلُ. الصػاُٟ مػن كػبلـ سػيد  كريػاضكمنهاج الطػالةُ كا١نهػاج يف شػرح صػحي  مسػلم حديثا النوكية، 

قيػق/ ٤مػػد بػن ٤مػػد الطنػػاحي، ال ػافعية الكػػ ل، ٖ (: طةقػػاتقُٕٕالسػةكي، تػػاج الػدين بػػن علػي )ت)
 (.ّٓٗصٖج ق،ُُّْىجر للطةاعة كالن ر، القاىرة 

ـ( العبلمة الفقيو احملدث، يعد احد كةػار  ُِٕٔ - ُٗٗٔق/  ُُٕٔ - َُُُ( شاه كيل اهلل الدىلوم )ِ)
عصػػره. با٢نػد. ٚػع بػُ الفقػو كالتصػوؼ ككػاف شػيخ الطريقػة النق ػةندية يف  د٢ػيا١صػلحُ كاجملػددين، مػن أىػل 

؛ الزركلػي: َُٓ- ُِ/ْالكةَ يف أصوؿ التفسػَ كحجػة اهلل الةالغػة ) النػدكم: ر،ػاؿ الفكػر، مؤلفاتو: الفوزمن 
 (.  ُْٗ/ُاألعبلـ،

كلد ٔدينػة سػرىند با٢نػد،  ـ( ُِٓٔ - ُّٔٓق /  َُّْ - ُٕٗ)اٛد السرىندم الدىلوم الفاركقي  (ّ)
ًبيػػة كالسػػلوؾ كالتصػػوؼ علػػ  يػػد كسػػافر إىل سػػيالكوت لطلػػا العلػػم فصػػحا كةػػار الع لمػػاء بعصػػره، مث أخػػذ ال

ال يخ عةد الةاقي النق ةندم الدىلوم، ف ز إماما للسالكُ كقدكة للعارفُ، حى لقا ٔجدد األلف الثاٍل، لو 
كمػا بعػدىا؛ القنػو،ي: أّػد  ُْٕ/ّر،ػاؿ الفكػر،)النػدكم:  إثةػات النةػوةالعديػد مػن ا١ؤلفػات منهػا ا١كتوبػات ك 

، جالعل    (.ُّْ/ُ؛ الزركلي: األعبلـ،ِِٓصّـو
 كزيػػر األكقػػاؼفسػػر ا١ العبلمػػة( اإلمػػاـ ـُٖٗٗ - ُُُٗ/  ىػػػ ُُْٗ- ٤ُِّٗمػػد متػػويل ال ػػعراكم ) (ْ)
٦ػػا  بطػػرؽ مةسػػطة كعاميػػة القػػرآف الكػػرَلا١سػػلمُ يف العصػػر اٟػػديث؛ فسػػر العلمػػاء  األسػػةق. مػػن أشػػهر صػػرما١

 ، لقةػػػو الػػػةعض ب مػػػاـ الػػػدعاة.)العػػػاإل العػػػريبيف ٚيػػػع أ٨ػػػاء  ا١سػػػلمُ،علػػػو يسػػػتطيع الوصػػػوؿ ل ػػػر٭ة أكػػػ  مػػػن 
 (.َُٓ، صََِٔالسناف، ٛد كالعنجرم، فوزم، أىل السنة األشاعرة، دار الضياء، الكويت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1329_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 العلػػػم ىػػو التصػػوؼ علػػم أك التزكيػػػة علػػم فػػ ف كهبػػذا نظريػػػان  أخػػذا فقػػ  لػػيسك  سػػلوكيان،
ًبػػوم السػػلوكي العملػػي التطةيقػػي  الػػدين علػػـو فػػ ف كػػذل ،  األخػػرل اإلسػػبلـ لعلػػـو ال
ًابطة سلسلة ع  تؤخذ كانت  ٦ػا كسػلم، عليو اهلل صل  النيب إىل ا١تصل السند من م
 .(ُ)هبا التبلعا من ال ريعة حف،
 ا١ػنهج علػ  يسػَ اإلسبلمية اٟضارة كيف اإلسبلمي تارٮنا يف تعليمال ككاف 
ًبية يف النةوم  ؛كالتلميػذ للطالػا معػان  كالركحػي العقلػي الةنػاء حيػث مػن كالتعليم ال
 القػػرآف يعلػػم مقػػرئ ٢ػػا يقػػرر الرسػػولية الدكلػػة عهػػد يف اإلسػػبلمية ا١درسػػة فكانػػت
 يملتعلػ خػركآ الفقػو لتعليم كفقيو يثاٟد علم لتعليم ك٤دثه  السةع القراءات عل 
ًبية صويفه  كشيخه  )ا١واريث( الفرائض علم  .(ِ)النفس كتزكية كالسلوؾ لل

 ىػو كىػذا ك٦ارسػة، كتربيػة سلوؾ ىو بل معلومات ٣رد ليس ال رعي فالعلم
ًبية يسم  ما أك لتعليمية،ا العملية يف الصويف اٞانا  .(3)االحسانية ال
 اإلسػبلـ ن ػر ٖقق اإلسبلمية الفتوح حركة توقف فةعد الدعوم الدكر كأما 
 كشػػرؽ ا٢نػػد مثػػل، ذلػػ  بعػػد فيهػػا انت ػػر الػػي الةلػػداف كػػل يف الصػػوفية يػػد علػػ 

                                                 

: طةقػػػػػات ؛ ال ػػػػػر،ي َْٗ، ّٖٗ/ ُعلػػػػػ  سػػػػػةيل ا١ثػػػػػاؿ ال اٟصػػػػػر : ا٠زر،ػػػػػي: العقػػػػػود اللؤلؤيػػػػػة،  نظػػػػػر(يُ)
 . ُْٓ – ُّْبا٥رمة: تاريخ ثغر عدف،  ؛ ُٕٔ – ُِٕ، ٖٖا٠واص، 

 .َِِ/ ِعل  سةيل ا١ثاؿ: ا٠زر،ي: العقود،  نظر(  يِ)
الكػػػيبلٍل، ما،ػػػد عرسػػػاف، ىكػػػذا ظهػػػر ،يػػػل صػػػبلح الػػػدين كىكػػػذا عػػػادت  علػػػ  سػػػةيل ا١ثػػػاؿ: نظػػػر( يّ)

لنةػػوم سػػائدان يف العػػاإل اإلسػػبلمي، فعلػػ  . كػػاف ىػػذا ا١ػػنهج إُٕص، ََِّالقػػدس، دار الفرقػػاف، عمػػاف 
ىػ إىل سلطاف مصر يطلةوف منو إرساؿ مػن يعلمهػم شػرائع ْْٕسةيل ا١ثاؿ عندما أرسل مسلمي ا٢ند سنة 

ابػن شػاىُ  ة. )ياإلسبلـ، بعث إليهم ال يخ ركن الدين ا١لطػي، ال ػيخ الصػويف، كشػيخ ا٠انقػاة السرياقوسػ
ىػ( : نيػل األمػل يف ذيػل الػدكؿ، ٖقيػق / َِٗ-ْْٖبن خليل اٟنفي ) الظاىرم، زين الدين عةد الةاس  

َكتا١كتةة العصرية، عمر عةد السبلـ تدمرم،   (.ُٖصُ،جُ، قسمََِِب
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 دكر للتصػوؼ كاف كما كغرهبا. ككسطها أفريقيا كشرؽ ،(1)ك ا٢ا ككسطها آسيا
 (2)اإلسبلـ ضد اليوناٍل الفلسفي الفكر موا،هة يف

َه، ،هػػػػػادمه  دكر للصػػػػػوفية كػػػػػاف  كػػػػػذل اٞهػػػػػادم: الػػػػػدكر-ِ ًة يف سػػػػػواء كةػػػػػ  فػػػػػ
 أك ،(ْ)(قُِٔ)ت أدىم بن إبراىيمك  (ّ)ق( ُُّ ت) دينار بن مال  أمثاؿ الفتوحات

ًة يف  كػاف لذما (قٖٗٓ)ت األيويب الدين صبلح أمثاؿ كالتتار الصلييب الغزك موا،هة ف
 كيتػ ؾ ،(ٓ)م ػاٮهم عنػد بنفسػو ٭ضػر فكػاف كالتصػوؼ، بالصػوفية كػامبلن  ارتةاطػان  مرتةطان 
 أكؿ ٢ػػػم أن ػػػأ مػػػن كىػػػو ،(ٕ)السػػػماع ٣ػػػالس ليحضػػػر إليػػػو يسػػػتدعيهم كػػػاف كمػػػا ،(ٔ)هبػػػم

 مػػػع م ػػػاركُ الصػػػوفية كػػػاف كػػػذل  .(ٖ)الفاطميػػػة الدكلػػػة إسػػػقاط بعػػػد مصػػػر يف خانقػػػاه

                                                 

يف صػػناعة  ، صػػة  األع ػػ ق(:ُِٖ، اٛػػد بػػن علػػي الفػػزارم )ظػػر علػػ  سػػةيل ا١ثػػاؿ : القلق ػػندمني( ُ)
َكت )د.ت(، ىػػػدل، دكر التصػػػوؼ يف انت ػػػار  ،؛ دركيػػػش َّٗصْج االن ػػػاء، دار الكتػػػا العلميػػػة، بػػػ

 .َُٓ-ٕٗ، صََِْالقاىرة  عُ للدراسات كالةحوث،اإلسبلـ يف آسيا الوسط  كالقوقاز، 
 بعدىا . َِٖ ( الندكم، ر،اؿ الفكر،ِ)
مػػن كسػػةو، كيكتػػا ا١صػػاحا  مالػػ  بػػن دينػػار الةصػػرم، أبػػو ٭ػػِ: الػػورع الزاىػػد، مػػن ركاة اٟػػديث. كػػاف يأكػػل (ّ)

 (.َِٔ/ٓيف الةصرة. )الزركلي: اإلعبلـ، رة. تويفباأل،
ًؾ ا١لػ  كالتػنعم كتفػػرغ للعةػادة كالزىػد بعػػد أف أدىػم( أبػو إسػحاؽ إبػراىيم بػػن ْ) : كػاف كالػػده مػن ملػوؾ خراسػاف، فػػ

ابػػن  ؛ّٕٔ/ٕ: األصػػفهاٍل: حليػػة األكليػػاء،)انظػػرالتصػػوؼ. تفقػػو ك،اىػػد يف قتػػاؿ الػػرـك حػػى صػػار علمػػا مػػن أعػػبلـ 
ن )تاٞػػػػػػوزم،  (، ق(: صػػػػػػفة الصػػػػػػفوة، دار اٟػػػػػػديث، القػػػػػػاىرة، )د.تٕٗٓٚػػػػػػاؿ الػػػػػػدين أبػػػػػػو الفػػػػػػرج عةػػػػػػد الػػػػػػٛر

 (.ّّْصِج
ن بػػن إٝاعيػػل ا١قدسػػي )تٓ) ق(: الركضػػتُ يف أخةػػار الػػدكلتُ، النوريػػة كالصػػبلحية، ٓٔٔ( أبػػو شػػامة، عةػػد الػػٛر

 .ُِٖ)د.ف( القاىرة )د.ت(، ص
ق(: النػػػوادر السػػػلطانية كاحملاسػػػن ِّٔو احملاسػػػن يوسػػػف بػػػن رافػػػع )تظػػػر علػػػ  سػػػةيل ا١ثػػػاؿ: ابػػػن شػػػداد، أبػػػين( ٔ) 

 .ُّّـ، صُْٗٗ، ِاليوسفية، ٖقيق/ ٚاؿ الدين ال ياؿ، مكتةة ا٠ا٧ي، القاىرة ط 
 .َُُ( ابن شداد: النوادر السلطانية،ٕ)
طػ  كاآلثػار، ا١عػركؼ ا١واع، كاالعتةػار يف ذكػر ا٠ (:قْٖٓ( ا١قريزم، تقي الدين أيب العةاس أٛد بن علي )تٖ)

 .ُٖٕصّ(. جد.ت د. ـبا٠ط  ا١قريزية، )د.ف 
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 فت  كعندما (ُ).أحد منهم يتخلف إل انو قيل حى حطُ معركة يف األيويب الدين صبلح
َىا كيف، للصوفية رباط هبا أن أ ا١قدس بيت   .(ِ) اإلسبلمية ا١دف من غ

فػات  القسػطنطينية، الػذم قػاؿ عنػو اٟةيػا ا١صػطف   ،الفػات  ٤مدكذل  
َىػا كلػنعم اٞػيش ةالقسطنطيني" لتفتحن  :ّصل  اهلل عليو كسلم ، فلنعم األمَ أم

د شػػيخ صػػويف تػػر  ٤مػػد الفػػات  تربيػػة دينيػػة صػػوفية راقيػػة علػػ  يػػ ذلػػ  اٞػػيش".
 أصػػػة مث ارتػػة  عنػػػدما  عػػايل ا٢مػػػة ىػػػو العػػاإل الربػػػاٍل أٛػػػد بػػن اٝاعيػػػل الثػػػوراٍل.

شػػابان كسػػلطانان بال ػػيخ الصػػويف الكةػػَ آؽ  ػػس الػػدين. الػػذم ظػػل يقػػوم عزٯتػػو 
٤مد الفػات  يتمتػع بصػفات  فذل . كاركحيان حى فت  اهلل لو  ةالقسطنطينيلفت  

ًكيػة. ككػاف  شخصػية عجيةػة، فكػاف يتحػدث ٜػس ٖػدث  إذالغػات غػَ اللغػة ال
إىل مسػػػيحي يتوضػػػأ مػػػن ،ديػػػد حػػػى يةقػػػ  علػػػ  كضػػػوء دائػػػم. كيػػػـو الفػػػت  أمػػػر 
اٞيش ا١سلم أف يتوضأ سةع مرات قةل تنفيذ ا٢جـو ككاف كىو سػلطاف يقةػل يػد 

ًبيػػػة الصػػػوفية القػػػوة الركحيػػػة ْم مريػػػد متواضػػػعأشػػػيخو كػػػ . لقػػػد كػػػاف التصػػػوؼ كال
 ؿ ا١سلمُ، ٔختلف مستوياهتم.الدافعة لؤلبطا

                                                 

الػػػػػوردم، ( ابػػػػن الػػػػوردم، ابػػػػو حفػػػػ  عمػػػػر بػػػػن مظفػػػػر: تتمػػػػػة ا١ختصػػػػر يف أخةػػػػار الة ػػػػر ا١عػػػػركؼ بتػػػػاريخ ابػػػػن ُ)
َكت )د.ف ْٕٗت) ظػػػر أيضػػػا: الصػػػايف، ٤مػػػد حسػػػُ: دراسػػػات يف ا١ػػػنهج كالفكػػػر ين. ٓٗصِد. ت(، جق(، بػػػ

 .ِّٕـ، صَُِٔز االبداع الثقايف، صنعاء التارٮي، مرك
ن )تِ) حسػػػن احملاضػػػرة يف تػػػاريخ معرفػػػة القػػػاىرة، )د.ف(  (:قُُٗ( السػػػيوطي، ،ػػػبلؿ الػػػدين عةػػػد الػػػٛر

خانقػاكات الصػوفية يف مصػر يف  ٤مػد:رزؽ، عاصػم  أيضػان:ينظر  ؛َِٔػ  ِٕٓص  ِـ، جَُٗٗالقاىرة 
، ُـ جُٕٗٗيل، القػاىرة ، مكتةػة مػدبو ـ(ُُٕٓػ  ُُُٕىػػ / ِّٗػ  ٕٔٓ)العصرين األيويب كا١ماليكي 

 .  ُِٗػ  ُِٖ
 .ُُٖٖٗركاه اٛد، رقم  ّ
 .ُْٓ-ُّْا٠طيا: الةطولة كالفداء، ْ
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     (ُ)ـ(َُٕٓ)ت اهلل ىدايػػػػػػػة أمثػػػػػػػاؿ اٟػػػػػػػديث، االسػػػػػػػتعمار موا،هػػػػػػػة يف مث 
            كأتةػػػػػػػػػػػػاع (ِ) (ـُُّٖ )ت ال ػػػػػػػػػػػػهيد عرفػػػػػػػػػػػػاف اٛػػػػػػػػػػػػد كال ػػػػػػػػػػػػيخ اإندكنيسػػػػػػػػػػػػي يف
               (ّ)ـ(ُُٕٖ) افداغسػػػػػػػػػػػػػػػت يف شػػػػػػػػػػػػػػػامل كال ػػػػػػػػػػػػػػػيخ ا٢نػػػػػػػػػػػػػػػد يف دىلػػػػػػػػػػػػػػػوم اهلل كيل

 مكػػػػػػػػػػـر عمػػػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػػػيد فلسػػػػػػػػػػطُ يف (ْ)ـ(ُّٓٗ)ت القسػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػدين كعػػػػػػػػػػز
                                                 

أم مػػػوىل ،ةلػػػي ،ػػػايت، العػػػاإل الداعيػػػة، أصػػػلو مػػػن السػػػادة  -ا١لقػػػا سػػػونن فوتونػػػ  ،ػػػايت  اهلل:ال ػػػريف ىدايػػػة  (ُ)
، ٤مػػد ضػػياء ال تغػػايل. )شػػهاباإلسػػبلـ يف ،ػػاكة ك٣اىػػدة الغػػزك  العلػػويُ يف حضػػرموت، كػػاف لػػو دكر كةػػَ يف ن ػػر

مػن  كلؤلئمػةنوح: اإلماـ ا١ها،ر أٛد بن عيس  بن ٤مد بن علي العريضي بن ،عفر الصادؽ مالو كلنسلو  كعةد اهلل
 .(ْٓا٠طيا، الةطولة كالفداء، كما بعدىا؛  َٖص ـ،ُْٖٗ، دار ال ركؽ، ،دة كا١يثرأسبلفو من الفضائل 

، مث رحػػل إىل د٢ػػػي سػػػنة د٢ػػػيدينػػة يف م شػػػاه كيل اهلليف مدرسػػة  الداعيػػػة. تعلػػػماجملاىػػد  عرفػػػاف:أٛػػد بػػػن ٤مػػد  (ِ)
ك٫ػا مػن أبنػاء  ال ػاه عةػد العزيػز الػدىلومـ، كتتلمذ عل  يػد ال ػاه عةػد القػادر الػدىلوم كأخيػو  َُٖٔىػ _ ُُِِ

" تونػ دينػة "ال يخ شاه كيل اهلل، مث عاد إىل حياة اٞندية كاٞهاد مرة أخرل، كانضم إىل ،يش "أمَ خاف" حػاكم م
ـ، كأخػذ ٭ثٌػو علػ  اٞهػاد كالقتػاؿ يف سػةيل اهلل،  َُُٖىػػ_ ُِِٓ"، كذلػ  يف سػنة را،سػتافإحدل مدف إقلػيم "

 اإل٧ليػز. عمػلكي جعو يف حربو لئل٧ليز، مث إل يلةث أف ترؾ اٞيش بعدما عىًلم بالصُّػل  الػذم أ،ػراه أمػَ تونػ  مػع 
دكلػػػة إسػػػبلمية يف  ػػػاؿ ا٢نػػػد، است ػػػهد أثنػػػاء معركػػػة مػػػع حػػػاكؿ تأسػػػيس يف الػػػدعوة كاإلصػػػبلح كتػػػأثر بػػػو خلػػػق كثػػػَ، 

 كما بعدىا(. ٕٖ،الندكم: ربانية ال رىةانية؛ ُُِا٠طيا، الةطولة كالفداء،  ) ا٢ندكس
كأحػد أشػهر ا١قػاكمُ   ػاؿ القوقػاز( عاإل كفقيو، شيخ الطريقة النق ػةندية يف ـُُٕٖ - ُٕٕٗ( اإلماـ شامل )ّ)

قػػاد ا١قاكمػػة ضػػد  الداغسػػتانية.، غيمػػرميف قريػػة  ُٕٕٗلطريقػػة النق ػػةندية . كلػػد عػػاـ للو،ػػود الركسػػي كمعػػو شػػيوخ ا
 القفقػػػاس بأسػػػدلقػػػا  ُٖٗٓإىل  ُّْٖمػػػن  سػػػتافكداغ ال ي ػػػافكىػػػو ثالػػػث أئمػػػة  حػػػركب القوقػػػازالػػػركس خػػػبلؿ 

 (.ُِٓطولة كالفداء،. ) ا٠طيا: الةاٞةاؿ كصقر
عػػػز الػػػدين القسػػػاـ: ٤مػػػد عػػػز الػػػدين بػػػن عةػػػد القػػػادر القسػػػاـ: ٣اىػػػد، مػػػن أسػػػرة متدينػػػة كالػػػده شػػػيخ الطريقػػػة  (ْ)

داعيػا كمربيػا يف بلػده إىل أف احتػل الفرنسػيوف سػاحل سػورية  ٔصػر. عمػلالنق ةندية يف ،ةلة البلذقية درس يف األزىر 
الفرنسػػػيوف، فػػػذىا  كمريديػػػو. كطػػػاردهفقػػػاد ثػػػورة يف ٚاعػػػة مػػػن تبلميػػػذه  ُُٖٗيف  ايػػػة اٟػػػرب العامػػػة األكىل سػػػنة 

فأقػػػاـ يف حيفػػػا بفلسػػػطُ كتػػػوىل فيهػػػا إمامػػػة ،ػػػامع  َُِٗدم ػػػق، مث غادرىػػػا بعػػػد اسػػػتيبلء الفرنسػػػيُ عليهػػػا سػػػنة 
تػػاب: مػػع ال ػػيخ ٤مػػد كامػػل القصػػاب علػػ  تػػأليف ك ا١سػػلمُ. كتعػػاكفاالسػػتقبلؿ كخطابتػػو، كرياسػػة ٚعيػػة ال ػػةاف 

كبسػػةا ظهػػور الصػػهيونية ثػػارت فلسػػطُ علػػ  االنكليػػز، كظهػػرت بطولػػة القسػػاـ يف معػػارؾ خاضػػها يف  كالةيػػاف.النقػد 
تل  الثورة، منفردا مػع ر،الػو، يقػاتلوف كلمػا ك،ػدكا سػةيبل إىل القتػاؿ، كيػأككف إىل الكهػوؼ كا١غػاكر. است ػهد أكاخػر 

 (.ِٖٔ/ٔ: األعبلـ،لي)الزرك حيفا.الثورة، فدفن يف قرية ال يخ ّوار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1831
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1797
https://ar.wikipedia.org/wiki/1871
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/1797
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1834
https://ar.wikipedia.org/wiki/1859
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
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 القػػادر كعةػػد ليةيػػا يف (ِ)ـ(ُُّٗ)ت ا١ختػػار عمػػر ك مصػػر يف (ُ)ـ(ُِِٖت)
 السػػػػػػوداف يف (ْ) ـ( ُٖٖٓ)ت كا١هػػػػػػدم اٞزائػػػػػػر يف (ّ) ـ(ُّٖٖت) اٞزائػػػػػػرم

                                                 

نقيػػا األشػراؼ يف مصػػر كشػػيخ م ػايخ الطػػرؽ الصػوفية. كلػػد بأسػػيوط  السػيوطي:السػيد عمػػر مكػـر بػػن حسػػُ  (ُ)
، ٤مػد: شخصػيات ٢ػا تػاريخ، دار السػبلـ، القػاىرة )عمػارةقاد األمة ا١صرية ٞهاد اٟملة الفرنسػية.  باألزىر.كدرس 
 (.َُٓ-ُْٕـ، صََِٖ

مر بن ٥تار بن عمر ا١نفي: أشهر ٣اىدم طرابلس الغرب يف حرهبم مع ا١ستعمرين االيطاليُ. عمر ا١ختار: ع (ِ)
ًبيػة كالتعلػيم يف الزاكيػة السنوسػية بػاٞغةوب،  قةائل بادية برقة. أحدمن قةيلة " ا١نفة "  كلد يف الةطنػاف )ب قػة( تلقػ  ال

كسػػافر معػػو إىل السػػوداف  " باٞةػػل األخضػػر بقػػرب ا١ػػرج.كأقامػػو ٤مػػد ا١هػػدم اإلدريسػػي شػػيخا علػػ  " زاكيػػة القصػػور 
ق كعاد إىل برقة شيخا لزاكية القصػور، فأقػاـ إىل أف  ُُِّق، فأقيم هبا شيخا لزاكية " كل  " إىل سنة  ُُِّسنة 

 .علػػ  يػػد االيطػػاليُ كأعػػدـق( فكػػاف مػػن أىػػم زعمػػاء اٞهػػاد. حػػى اسػػر  ُِّٗاحتػػل الطليػػاف مدينػػة بنغػػازم )سػػنة 
 (.ٔٔ/ٓ: األعبلـ،ركلي)الز 
عةػػد القػػادر اٞزائػػرم: عةػػد القػػادر بػػن ٤يػػي الػػدين بػػن مصػػطف  اٟسػػٍ اٞزائػػرم: األمػػَ، اجملاىػػد، مػػن العلمػػاء  (ّ)

ق، فػػزار ا١دينػػة كدم ػػق كبغػػداد. ك١ػػا دخػػل  ُُِْمػػع أبيػػو سػػنة  هبػػا. كحػػجكلػػد يف كىػػراف بػػاٞزائر كتعلػػم  ال ػػعراء.
ـ( بايعو اٞزائريػوف فتػزعم حركػة اٞهػاد كأن ػأ معامػل لؤلسػلحة كاألدكات  ُّْٖ -ق  ُِْٔالفرنسيُ اٞزائر )سنة

ن بػػن ى ػػاـ  َة. كعنػػدما ىػػادف سػػلطاف ا١غػػرب األقصػػ  عةػػد الػػٛر اٟربيػػة. ككػػاف يف معاركػػو يتقػػدـ ،ي ػػو بةسػػالة كةػػ
نهػػا إىل أنةػػواز ـ( فنفػػوه إىل طولػػوف، كم ُْٕٖق ) ُِّٔفاضػػطر لبلستسػػبلـ سػػنة  فرنسػػا، ضػػعف أمػػر عةػػد القػػادر،

ق، كتػويف فيهػا. مػن  ُُِٕاسػتقر يف دم ػق سػنة  شػرط عػدـ العػودة إىل اٞزائػر. سػنُ. أطلػقحيث أقػاـ نيفػا كأربػع 
 (.ْٓ/ْ)الزركلي: األعبلـ، يف التصوؼ. كا١واقفيف العلـو كاألخبلؽ،  كرسالةمؤلفاتو: ذكرل العاقل 

اـ العػػاإل الصػػويف كلػد يف ،زيػػرة تابعػة لدنقلػػة، مػن أسػػرة ىا يػػة.  ٤مػد أٛػػد بػن عةػػد اهلل، ا١هػدم السػػوداٍل: اإلمػ (ْ)
كػاف أبػػوه فقيهػا، فػػتعلم منػػو القػراءة كالكتابػػة. كحفػ، القػػرآف كىػػو يف الثانيػة ع ػػرة مػن عمػػره. كمػػات أبػوه كىػػو صػػغَ، 

، فقرأ الفقػو كالتفسػَ، كالتصػوؼ. كانقطػع يف ،زيػرة يف ا َة، كذىا إىل ا٠رطـو لنيػل األبػيض، فعمل مع عمو مدة قص
ـ  ُُٖٖق/ ُِٖٗمدة ٜسة ع ر عاما للعةادة كالدرس كالتدريس. ككثػر مريػدكه، كاشػتهر بالصػبلح. كتلقػا سػنة 

بػُ القةائػل ٭ضػوف  -بالػدراكيشكيعرفػوف -با١هدم ا١نتظر ككتا إىل فقهاء السوداف يػدعوىم لنصػرتو. كانةػث أتةاعػو 
ألػػف سػػوداٍل كىزمػػوه. كاسػػتوىل ا١هػػدم علػػ   َٓتالػػو فهاٚػػو ٨ػػو علػػ  اٞهػػاد. كأرسػػلت اٟكومػػة ا١صػػرية ،ي ػػا لق

فأبيػػد. كىػػا،م بعػػض  Hicksق. كىاٚػػو ،ػػيش مصػػرم ثالػػث بقيػػادة ىػػيكس باشػػا  ََُّمدينػػة )األبػػيض( سػػنة 
لػوا رأسػو علػ  حربػة )سػنة  Charles George Gordonأتةاعو ا٠رطـو كفيها غوردف باشا   َُِّفقتلوه ٛك

، مػػات ق( كانقػاد السػػوداف ك لػػو للمهػػدم. ككػػاف فطنػػا فصػػيحا قػػوم اٟجػػة، كقطػػن ا١هػػدم أـ درمػػاف ا١قابلػػة للخرطػػـو
 (.َِ/ٔالتعاي ي. )الزركلي: األعبلـ، لعةد اهللباٞدرم يف أـ درماف كقد أكص  با٠بلفة من بعده 
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َىم. ا١غػػػػرب يف (ُ)ـ( ُّٔٗ )تا٠طػػػػايب الكػػػػرَل عةػػػػد ك٤مػػػػد  كال ػػػػريف(ِ) كغػػػػ
 أغسػطس يف شػعةية عسكرية ٛلة قاد الذم النق ةندم ا١كي حسن بن إٝاعيل
كيف الصػػػوماؿ ال ػػػيخ ٤مػػػد عةػػػداهلل  .(ّ)اال٧ليػػػز مػػػن عػػػدف لتحريػػػر ـُْْٖ عػػػاـ

حسػػػػن كيف موريتانيػػػػا ال ػػػػيخ مػػػػاء العينػػػػُ كابنػػػػو ا٢يةػػػػة كيف السػػػػنغاؿ ال ػػػػيخ عمػػػػر 
َيػػا ع ثمػػاف فػػودم كيف مػػايل ال ػػيخ ٛػػ  اهلل التكػػركرم كاٛػػد حةيػػا اهلل كيف نيج

 . ْال ريف
 القػػػػادة) اجملتمػػػػع قػػػػادة ىػػػػم التصػػػػوؼ م ػػػػايخ فاال،تمػػػػاعي: كػػػػا الػػػػدكر -ّ

 الصػػػوفية كالزكايػػا األربطػػة كانػػػت كمػػا حسػػنة، كقػػػدكة كتو،يهػػان  سػػلوكان  ال ػػعةيوف(
 السػػةيل، كعػػابرم للمحتػػا،ُ كإيػػواء ،(ٓ)كا١سػػاكُ للفقػػراء الطعػػاـ إطعػػاـ أمػػاكن

                                                 

ك،هػػػاد، م كلػػد يف بلػػدة أ،ػػدير يف بيػػت علػػ ٤مػػد بػػن عةػػد الكػػرَل ا٠طػػايب: زعػػيم ثػػورة الريػػف ا١غػػريب. (ُ)
قاتػػل األسػػةاف، كانتصػػر بعػػدة معػػارؾ فأن ػػاء ٚهوريػػة الريػػف كخػػاؼ الفرنسػػيوف القػػرآف كتعلػػم بفػػاس.  حفػػ،

يف إىل الفرنسػيُ ا كأطةقت عليو الدكلتاف، فاستسلم مضػطر  امتداد الثورة إىل داخل ا١غرب فحالفوا األسةاف.
يف ْػػػر ا٢نػػػد، شػػػرقي إفريقيػػػة حيػػػث كنفػػػي إىل ،زيػػػرة )رينيػػػوف(  ُّْْذم القعػػػدة  ُِ/ ُِٔٗمػػػايو  ِٓ

 (.ُِٔ/ٔ: األعبلـ،)الزركلي القاىرة.كتويف يف  مكث ع رين عاما.
٦ػدكح،  ،؛ الزكيب َُْ- ُِٖ،؛ رزؽ، خانقاكات الصوفية  َُِ- َُُ( ا٠طيا، الةطولة كالفداء، ِ)

بلٍل، ىكػػذا ؛ الكػػي َُٓ، صََِْدم ػػق  دار األىػػايل،الطػػرؽ الصػػوفية، ظػػركؼ الن ػػأة كطةيعػػة الػػدكر، 
؛ ابػػػػو خليػػػػل، شػػػػوقي: االسػػػػبلـ ٕٖ، ؛ النػػػػدكم: ربانيػػػػة ال رىةانيػػػػةَُٖ-ُٕٕظهػػػػر ،يػػػػل صػػػػبلح الػػػػدين، 

 .ِٗ- ُِكحركات التحرر العربية، دار الفكر، دم ق )د.ت(، ص
ـ(: ىدية الزمن يف أخةار ملوؾ ٟج كعػدف، ا١طةعػة السػلفية، القػاىرة ُّْٗتفضل، )العةديل، اٛد  (ّ)

 .ُْٗق، صُُّٓ
 كما بعدىا. ُٖٗ( ا٠طيا، الةطولة كالفداء،  ْ
؛ال يهػػػػػػػػي: صػػػػػػػلحاء الػػػػػػػػيمن،  َِٓ،ٖٗعلػػػػػػػػ  سػػػػػػػةيل ا١ثػػػػػػػػاؿ: ال ػػػػػػػر،ي، طةقػػػػػػػػات ا٠ػػػػػػػواص،  نظػػػػػػػر( يٓ)

 كمابعدىا.ِٗٗ،ِّ
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 كاٟكػاـ النػاس كبػُ، النػاس بُ الةُ ذات إصبلح يف دكر الصوفية  ايخ١ كافك 
 ال ػػيخ كػػاف كمػػا كاٟكػػاـ األمػػراء أمػػاـ النػػاس عػػن كا١ػػدافعُ كالتوسػػ ، با٠دمػػة

ػػػػو (ُ) (ق ٓٔٔ ت) علػػػػواف بػػػػن ٛػػػػدأ  أحيانػػػػان  بػػػػل (ِ)ا١ثػػػػاؿ. سػػػػةيل علػػػػ  اهلل ٛر
 تعجػز السػلطة أف كالبلفػت .(ّ)با٨رافهػا شػعورىم أك ا٨رافها عند السلطة موا،هة
 القػػرف )ت بيػػٍاأل اهلل عةػػد بػػن سػػفياف ال ػػيخ مػػع حػػدث كمػػا مػػنهم االنتقػػاـ عػػن
 أبنػػاء مػػن ا١نكػػر أىػػل علػ  كاإلنكػػار اجملتمػػع يف اٟسػػةة دكر أدكا كػذل  .(ْ)ق(ٔ

 .(ٔ)السبلطُ أماـ حى ا٠مور شرب ٤اربة كيف .(ٓ) الدنيا
 مراكػػػػز كالتكايػػػػا األربطػػػػة بعػػػػض تكانػػػػ كالتجػػػػارم: االقتصػػػػادم الػػػػدكر -ْ
 الفواكػػػػو كعصػػػػَ ا١ ػػػػركبات كصػػػػنع كالقناديػػػػل ا١كػػػػانس صػػػػنع مثػػػػل ا١هػػػػن لتعلػػػػيم

                                                 

أٛد بن علواف، أبو العةاس، صفي الػدين: اإلمػاـ الفقيػو الصػويف. ا١ ػهور بالكرامػات، مػن قريػة يفػرس  (ُ)
أ النحػػو كاللغػػة كنظػػم ال ػػعر كعمػػل كاتةػػا يف بعػػض الػػدكاكين السػػلطانية كمػػا كػػاف مدينػػة تعػػز. قػػر  مػػن ضػػواحي
 كالةحػػػراألعظػػػم كالفتػػػوح ا١صػػػونة كاألسػػػرار ا١خزكنػػػة،  منهػػػا: التوحيػػػد، كرسػػػائلكتةػػػا،   قةلػػػو. كألػػػفأبػػػوه مػػػن 

 عةػػد العزيػػز: التوحيػػد األعظػػم، ٖقيػػق/ ق(ٓٔٔ)ت علػػواف، اٛػػد )ابػػن شػػعر.ا١ ػػكل الغريػػا، كلػػو ديػػواف 
 (.َُٕ/ُ: األعبلـ،الزركلي(؛ )ا١قدمةكما بعدىا  ُّـ، صَُِّا١نصوب، )د.ف( صنعاء

 ،ُٔ؛ با٥رمة: ثغر عدف، َِٖ، ِْٕ – َِٕعل  سةيل ا١ثاؿ: ال ر،ي: طةقات ا٠واص، نظر ( يِ)
 .ُٗٗ، َُُ، ََُ( ال ر،ي: طةقات ا٠واص، ّ)
. سػػػفياف بػػػن عةػػػد اهلل االبيػػػٍ: ُْٖ -ُْٔ؛ ال ػػػر،ي: طةقػػػات ا٠ػػػواص، ُِٓ( با٥رمػػػة: ثغػػػر عػػػدف، ْ)

فقيػػو عػػاإل فاضػػل، اشػػتغل يف أكؿ حياتػػو بػػالعلم مث تفػػرغ للعةػػادة كالزىػػد حػػى ظهػػرت عليػػو عبلمػػات القةػػوؿ 
ًؾ يف اٞهػػاد ضػػد الصػػليةيُ يف دميػػاط كالواليػػة الػػي تناقلهػػا عنػػو ا١ؤرخػػوف. تػػويف يف ٟػػج  ػػاؿ عػػدف.)  اشػػ

 .(ُْٖ -ُْٔال ر،ي: طةقات ا٠واص، 
 .ِٕٔ،ٔٗ؛ ال يهي، صلحاء اليمن،ُٕٔ، ال ر،ي: طةقات ا٠واص، ُْٓ(با٥رمة: ثغر عدف: ٓ)
 .ُِٖ – َُٖ، ٔٗ، ٓٗ؛ ال ر،ي: طةقات ا٠واص، ّٖٔ/ ُ( ا٠زر،ي: العقود اللؤلؤية، ٔ)
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 كصػػنع كا١وسػػيق  ا٠ ػػا علػػ  كاٟفػػر ا٠ػػ  كفػػن اٞميلػػة الفنػػوف تعلػػيم كػػذل 
 (ُ)مهنة.ُٖ التكايا بعض يف تعلم الي ا١هن ٣موع كبل  .الصيٍ ا٠زؼ
ًبػوم: األسػلوب -ٓ  كمػػا كمريػديهم طبلهبػم معاملػة علػ  ٭رصػوف كػانوا ال
 أحػػػػد مػػػػع حػػػػدث مثلمػػػػا أكالدىػػػػم يطعمػػػػوف كمػػػػا م كيطعمػػػػو  أكالدىػػػػم يعػػػػاملوف
 تعمػػل أف ٢ػػا: فقػػاؿ فرك،ػػان. ا١ػػريض ابنهػػا تطعػػم أف زك،تػػو أرادت عنػػدما ا١ ػػايخ
 كػػاف كمػػا .(ِ) لولػػدىا ذلػػ  تفعػػل فػػبل كإال فرك،ػػان  لديػػو ا١ريػػدين مػػن كاحػػد لكػػل

 إال .(ّ)معهػم كاللػُ األخػبلؽ سهولة مع الطلةة عل  العظيم بالص  ٯتاز بعضهم
 الصػػػػبلة عػػػن تػػػػأخرىم عنػػػد لطبلبػػػو الضػػػػرب أسػػػلوب يسػػػػتخدـ كػػػاف بعضػػػهم أف

 .(ْ) بال ريعة التمس  يف ت ددىم قةيل من كىذا الصة ، صبلة كخاصة
(5)

ًا،م التػػػػارٮي االسػػػػتقراء يسػػػػتطيع  ًبيػػػػة التزكيػػػػة علمػػػػاء مػػػػن ع ػػػػرات لػػػػ  كال
ػة سػتُ عػن يربػو ما –كالسلوؾ  ىػؤالء أ٫يػة عػن عامػة كليػة صػورة يقػدـ أف -تٚر
 العامة: التارٮية اٟقائق من ككثَ، كدكرىم العلماء

                                                 

ػة اكرخػاف ٤مػد علػي، دار النيػل للطةاعػة كالن ػػُ) ر، ( اكقويو،ػو، ،يهػاف: موالنػا ،ػبلؿ الػدين الركمػي، تٚر
 .َٔـ، صََِٗالقاىرة 

 .ِٕٓ، ِٔٓ/ُ(  ا٠زر،ي: العقود، ِ)
 .ُٖٖ(  ال ر،ي: طةقات ا٠واص، ّ)
 .ِٕٓ/ ُ(ا٠زر،ي: العقود، ْ)
ر العلمػػػي األكؿ لكليػػػة اآلداب ،امعػػػة تعػػػزٓ) . ن ػػػر كتػػػاب تعػػػز عاصػػػمة ََِٗ( مػػػن ْػػػث قػػػدـ إىل ا١ػػػ٘ؤ

 ـ.ََِٗالثقافة، مايو
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ًأسوف كأحيانان  نم زي علماء )التصوؼ( التزكية ماءعل كاف -ُ َ  ي  العلـو من ان كث
 ال رط كىو الفقو، علم مثل ال رعية، غَ أك ال رعية سواء األخرل
 كالكبلـ كاألصوؿ القراءات كعلم ا١ريد، يتفقو أف للتصوؼ األساسي
َىا كالفل  كاٟساب كاٟديث كالفرائض  بالفقو فؤك يةد أ م كا١عتاد .(ُ)كغ

 كةار من ومهمعل يتلقوا أف .بعد(ِ)كالتزكية التصوؼ يف أكثر يتخصصوف مث
 الفقو بُ اٞمع يف ىي األساسية القاعدة كانت ك٢ذا .(ّ)عصرىم علماء

 كالتصوؼ.
 الذين ا١علمُ العاملُ العلماء من كانوا الرفيع العلمي ا١ستول هبذا -ِ

 .(ْ) اإلسبلمية ال رعية العلـو ٥تلف تدريس كٯارسوف العلم ين ركف
 كمراكز ا١ختلفة، اليمنية ا١ناطق يف كا١سا،د ا١تعددة األربطة كيةنوف

                                                 

 -ُِٕال ػر،ي: طةقػات ا٠ػواص، ص؛ العقػود اللؤلؤيػة : صػر: ا٠زر،ػيعل  سةيل ا١ثػاؿ ال اٟ نظر(  يُ)
؛  ُٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ِْ، ِّطةقػػػػات صػػػػلحاء ،ص  ؛ ال يهػػػػي: ٔٓ -ْٓ، ّٖٗ، ِّٗ، َِٗ، ُٕٔ

 .  ُٖٗ، ُْٓ – ُّْ، ِٔ، ُٔ، ِْٓ، ْٕ، ِْٔبا٥رمة: تاريخ ثغر عدف، 
؛ ِّٕ/ُ: العقػود اللؤلؤيػة،؛ ا٠زر،ػيُِٖ؛ ُِٕ، ٓٗ، ٖٖ، ْْ، ّْ( ال ر،ي: طةقػات ا٠ػواص، ِ)

 .ِِٕ، ِِٔ: لحاء اليمنال يهي: ص
 .َِِ، َُِ/ ُ( انظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ا٠زر،ي : العقود اللؤلؤية، ّ)
عل  سةيل ا١ثاؿ : اٞندم، ٤مػد بػن يوسػف بػن يعقػوب، السػلوؾ يف طةقػات العلمػاء كا١لػوؾ، نظر ( يْ)

؛ ال ػػػػر،ي، طةقػػػػات  ْٖٕص، )د.ت(صػػػػنعاء ُ،ػػػػػ مكتةػػػػة االرشػػػػاد،ٖقيػػػػق / ٤مػػػػد بػػػػن علػػػػي األكػػػػوع، 
.  ِٔ،ُٔ. ؛ با٥رمػػػة: ثغػػػر عػػػدف، ٗٗ، ٔٗ، ٖٔ، ٕٔ: لحاء الػػػيمن؛ ال يهػػػي: صػػػ ٕٓ، ٓٗا٠ػػػواص، 

كدكرىػػم ىػػذا يف الػػيمن يتوافػػق مػػع دكرىػػم التػػارٮي يف األقطػػار اإلسػػبلمية ا١ختلفػػة آنػػذاؾ. أنظػػر علػػ  سػػةيل 
ن؛السػػػخا ِّٓ،ُّٓ/ُا١ثػػػاؿ : ابػػػن حجر:الػػػدرر، : ق(َِٗ)ت كم،  ػػػس الػػػدين ٤مػػػد بػػػن عةػػػد الػػػٛر

َكت )د.ت( ،اجمللػد )د.ف( الضػوء البلمػػع ألىػػل القػرف التاسػػع،  ؛ النػػدكم : ربانيػػة ال  ِْٓ- ِّٖصْبػػ
 كما بعدىا. ٕٓرىةانية،



 

 

                                       
 

11 

احة اٞانا كلُ ا٠لق ْسن ٘يزكا كقد .(ُ)كتربوية علمية  كبذؿ النفس ٝك
 اٟبلؿ تيقن بعد إال األكل كعدـ هبا كالزىد الدنيا من كالتقلل كا١اؿ اٞاه

(ِ). 
 الزيارات يتةادلوف فكانوا بينهم فيما كطيةة كدية بعبلقات التزكية علماء ٘تع -ّ

 كسلم عليو اهلل صل  النيب لتعاليم ٖقيقان  بينهم. فيما كا١راسبلت لوديةا
 خارج تزكية بعلماء مرتة  بعضهم كاف كما .(ّ) بينكم( السبلـ )أف وا
  اإلسبلمي. العاإل مستول عل  اليمن

 إىل كالػدعوة للتػدريس العامػة اٟيػاة إىل ٮرج أف قةل التزكية عاإل أف ا١عتاد من -ْ
ًة يف رٯػػػ كػػػاف اهلل. ًة تسػػػميتها تسػػػتطيع فػػػ  للرقػػػي، الركحػػػي التػػػدريا دكرة فػػػ

 كالعزلػػػػػػة كالتجػػػػػػرد كاالنقطػػػػػػاع كا٠لػػػػػػوة للعةػػػػػػادة التفػػػػػػرغ ت ػػػػػػمل كىػػػػػػي بػػػػػػالركح
ًة كىػػذه .(ْ)كالسػػياحة  ىػػذه خػػبلؿ مػػن يػػتمكن حيػػث التزكيػػة لطالػػا مهمػػة فػػ
 هبػا كالػتحكم الػنفس ىػول كسػر مػن كالقيػاـ الصػياـ يف كالرياضات اجملاىدات

ًة ىذه بعد التزكية عاإل أف كيبلح، زمامها. مل ك   ركحػي تأثَ قوة ٯتل  الف

                                                 

، ٗٗ-ٔٗ؛ ال يهػػػػي: صػػػلحاء الػػػػيمن،  ِٔ،ُٔ؛ با٥رمػػػة : ثغػػػػر عػػػدف ، ّٖٔ/ُ( ا٠زر،ػػػي، العقػػػػود ،ُ)
ِْٓ. 

-ِٗٗ؛ ال يهػػػػػػػػػي :صػػػػػػػػػلحاء الػػػػػػػػػيمن، ِٖٔ،ِٕٔ،َِٓ،ُٖٖ،ُٗطةقػػػػػػػػػات ا٠ػػػػػػػػػواص، ( ال ػػػػػػػػػر،ي: ِ)
َُّ،ٕٔ،ٖٔ،ٗٔ،ُٔٗ. 

، ُْٖ – ُْٔ؛ ال ػػػػر،ي: طةقػػػػات ا٠ػػػػواص، ُِٓ( انظػػػػر علػػػػ  سػػػػةيل ا١ثػػػػاؿ: با٥رمػػػػة: ثغػػػػر عػػػػدف، ّ)
 .ِّٗ/ ُا٠زر،ي: العقود اللؤلؤية، 

 .ُِّل ر،ي: طةقات ا٠واص، ا ؛ ّٖٗ/ ُ( انظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ا٠زر،ي: العقود اللؤلؤية، ْ)
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 .(ُ)حولػػو النػػاس التفػػاؼ كيف اهلل إىل الػػدعوة يف يسػػاعده ٦ػػا النػػاس علػػ  كةػػَ
 مػػػن انسػػػحاب ىػػػو التصػػػوؼ أف الػػػةعض زعػػػم تنفػػػي التارٮيػػػة اٟقػػػائق كىػػػذه
 التزكيػػػة علػػػم أف  ػػػَي التػػػارٮي االسػػػتقراء بينمػػػا قضػػػاياه. عػػػن كاعتػػػزاؿ اجملتمػػػع

 يصػ  فػبل قضػاياه. كمعاٞػة للمجتمع اإلصبلحي ا١نهج ىو كاف )التصوؼ(
 الػنفس كأمػراض الدنيا حا من ٕرد كقد إال كاجملتمع اٟياة إىل ا٠ركج لداعية
ًل فػػػػبل  هلل عملػػػػو يكػػػػوف كلكػػػػن، با١ناصػػػػا أك بالنسػػػػاء يغػػػػرل أك با١ػػػػاؿ ي ػػػػ

  (ّ)ـ(ُّٕٗ)ت تػوينيب ارنولد اال٧ليزم رخا١ؤ  أف بالذكر .كاٞدير(ِ) احتسابان 
ًة ك،ػػػود رصػػػد  فيمػػػا لل ػػػعوب كا١صػػػلحُ العظمػػػاء عنػػػد كا٠لػػػوة لبلنعػػػزاؿ فػػػ
 بدراستها. قاـ إنسانية حضارة ع رين من يقرب

 الػيمن مػدف يف أربطػة عػدة الواحػد لل ػيخ يكػوف أف أحيانػان  ا١عتػاد مػن كػاف -ٓ
 كيعمػػػػػركف يةنػػػػوف كػػػػانوا كػػػػػذل  .(ْ) ال ػػػػريعة علػػػػـو فيهػػػػػا تػػػػدرس ا١ختلفػػػػة
 .(ٓ)ا١ختلفة كا١دارس ا١سا،د

                                                 

، القػػػاىرة ، )د.ف(سػػػعيد: تربيتنػػػا الركحيػػػة ،علػػػ  سػػػةيل ا١ثػػػاؿ: حػػػول نظػػػر( عػػػن أ٫يػػػة ىػػػذه اجملاىػػػدات يُ)
 كما بعدىا. ُُٗـ، صََِٕىػ/ ُِْٖ

القػػػاىرة:  مكتةػػػة القػػػاىرة، : عػػػوارض ا١عػػػارؼ، ق(ِّٔ)ت السػػػهركردم، أبػػػو حفػػػ  عمػػػر بػػػن ٤مػػػد (ِ)
الدراسة التارٮية الي قدمها ما،د عرساف الكيبلٍل كالي تؤكد ىػذه اٟقيقػة أيضا  نظر؛ ي ّٖٓ، صََِْ

 : ىكذا ظهر ،يل صبلح الدين كىكذا عادت القدس، مر،ع سابق.
لػػػو العديػػػد مػػػن ا١ؤلفػػػات منهػػػا تػػػاريخ اٟضػػػارة ا٢لينيػػػة  ُٖٖٗارنولػػػد تػػػوينيب: مػػػؤرخ ا٧ليػػػزم كلػػػد عػػػاـ (ّ)

َىػػا، لكػػن أ٫هػػا   دراسػػة للتػػاريخ. كلػػو نظريػػة يف تفسػػَ التػػاريخ اٝاىػػا التحػػدم  تابػػو:كك٤اكمػػة اٟضػػارة كغ
 (.ُّٗـ، صَََِ، رأفت: تفسَ مسار التاريخ، عُ للدراسات، القاىرة )ال يخكاالستجابة 

 .ّٖٔ/ ُ؛ ا٠زر،ي: العقود،  ِٔ، ُٔظر عل  سةيل ا١ثاؿ: با٥رمة، ين( ْ)
 .ِْٓ، ٗٗ -ٔٗ، لحاء اليمن(ال يهي: صٓ)
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 كالفقػػػػراء للمحتػػػػا،ُ األكػػػل موائػػػػد كبسػػػ  الطعػػػػاـ ب طعػػػػاـ التزكيػػػة علمػػػػاء ٘يػػػز -ٔ
 كمريديػو طبلبػو بكفايػة يقػـو ا١ريب ال يخ أف ا١عتاد من كاف كما ،(ُ) كالطبلب

 الغػبلء ليػايل مػن ليلػة يف أحػدىم عنػد ا،تمػع أنو كيذكر .(ِ)كا١أكل ا١سكن من
 .(ّ) نسمة أالؼ ثبلثة

 بزيػػػػارهتم فيقومػػػػوف )التصػػػػوؼ( التزكيػػػػة علمػػػػاء كد يطلةػػػػوف كاألمػػػػراء ا١لػػػػوؾ كػػػػاف -ٕ
 إعفػػاءىم ك٭ػػاكلوف بػػل شػػفاعتهم، كيقةلػػوف قػػدرىم، مػػن كالتعظػػيم كمواصػػلتهم،

َفضػوف عليػو. الضريةة سيتحقق ما ٯل  أحدىم كاف إذا أحيانان  الضرائا من  ف
 كيتجنػا كاألمػراء ا١لػوؾ يتجنػا كػاف مػن منهم اشتهر ضان أي أنو عل  .(ْ) ذل 
ا .(ٓ) كيردىا بل منهم األمواؿ أخذ  ١عرفتهم منهم كاألمراء ا١لوؾ تقرب كاف كٔر
 بذل . الناس إىل يتقربوف ف  م كبالتايل كةَ، شعيب رضا عل  ٭وزكف أ م

 مػػن كمػػنهم .(ٔ) كالػػورع كالعػػدؿ الزىػػد كامػػل مػػع القضػػاء، يتػػوىل مػػن مػػنهم كػػاف -ٖ
 كسػػجل .(ٖ) كالوصػػايا كالوقػػف اإلن ػػاء كتابػػة تػػوىل مػػن كمػػنهم .(ٕ) الػػوزارة تػػوىل
َة، ٤مودم كانوا أ م ا١ؤرخُ عنهم ية. ا١ناصا أعل  يف كىم الس  الٝر

                                                 

ال يهػػػػػػػي: صػػػػػػػلحاء الػػػػػػػيمن،  ؛ َِٓ،ٖٗظػػػػػػػر علػػػػػػػ  سػػػػػػػةيل ا١ثػػػػػػػاؿ: ال ػػػػػػػر،ي، طةقػػػػػػػات ا٠ػػػػػػػواص، ني( ُ)
 كمابعدىا.ِٗٗ،ِّ

 .َِٗ – ِٖٗ( ال ر،ي: طةقات ا٠واص،  ِ)
 .َٓ( ال ر،ي : طةقات ا٠واص، ّ)
 .َِٓ، ُٗ، ٖٖ، ٕٓ، ال ر،ي: طةقات ا٠واص، ْٖٕ/ ُ( اٞندم: السلوؾ:  ْ)
 .َِٕ -ِْٔ، ِْٓ، ّْ، لحاء اليمنيهي: صظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ال  ين( ٓ)
ال يهػػي:  ؛َُُ -ٓٗ، ال ػػر،ي: طةقػػات ا٠ػػواص، َِِ، َُِ، ِّٓ – ِِٓ/ ُ( ا٠زر،ػػي: العقػػود، ٔ)
 .ٔٗ، ِٗ – َٗ، لحاء اليمنص
 .ِّ، ِِ، لحاء اليمن( ال يهي: صٕ)
 .ِْ لحاء اليمن،( ال يهي: ص ٖ)
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ًامهم الناس ٚهور ْا التزكية علماء ٘تع -ٗ  علػ  تػأثَ ٢ػم ككاف كتقديرىم، كاح
 شػيء يسػلةوىم أك يسػرقوىم أف ٬لػو م انواك الطرؽ قطاع أف حى ،(ُ) القلوب
 ا٠لػػق معػػو ٭ػػج أحػػدىم حػػج إذا كػػاف ذلػػ  كأل،ػػل الركحيػػة. ك،ػػاىتهم بفضػػل
 .(ِ) هبم كت كان  الطريق ألماف طلةان  الكثَ

 بػل السػنة، ال ػافعية مثػل معػُ، مػذىا علػ  )التصػوؼ( التزكية علم يقتصر إل -َُ
 .(ّ) كتدريسان  ليفان كتأ عمبلن  كزيدية، شافعية كلها اليمن يعم كاف

 كاف ىذا أف إال، اٟنيف بال رع ٥لة أعماال مارس مث التصوؼ أدع  من ظهر -ُُ
 علػيهم يرد من أنفسهم التزكية علماء كاف كما،  العاـ التارٮي السياؽ شواذ من

 .(ْ) مسلكهم خطاء كيةُ
 كحسػن اسػتقامتو علمػوا ن٦ػ إال بػالتلقي علػومهم يأخػذكف ال العلػم طبلب كاف -ُِ

 َ ققػػػػوا، توسػػػػ  يرفضػػػػوف كػػػػانوا ذلػػػػ  مػػػػن يتأكػػػػدكا إل كمػػػػا كأمانتػػػػو. دينػػػػو مػػػػن ٖك
 .(ٓ) العلم من ءب ي منو التلقي أك الدراسة

                                                 

 .ُُٕ – ُٔٗ، ِٗ – َٗ، يمنلحاء الظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ال يهي: صين( ُ)
؛  َُٔ – ِٕٓ/ُ؛ ا٠زر،ػػػي: العقػػػود،  َْٖ – ْٖٕ/ ُظػػػر علػػػ  سػػػةيل ا١ثػػػاؿ: اٞنػػػدم: السػػػلوؾ: ين( ِ)

 .ّٖٔ، ُٖٖ، ْٔ -ٕٓال ر،ي: طةقات ا٠واص، 
. كػاف ألىػل َّ- ُُ، ؛ ا١هدم: تكملػة األحكػاـ ِْ -ِِ، لحاء اليمنعل  سةيل ا١ثاؿ: ال يهي: ص نظر( يّ)

ًبيػة االحسػانية كػذل    ا١ذىا الزيدم كأئمتو باع طويل مع التصوؼ سلوكان كتأليفػان، حيػث اىتمػوا باٞانػا القلػيب كال
كاف ٢م عبلقات طيةة مع التصوؼ السٍ ما إل تفسده السياسة يف بعػض األحيػاف كمػا كػاف حػاؿ اإلمػاـ ا١ؤيػد بػاهلل 

َه من األئمة. حيث توا،د بصنْٕٗ٭ِ بن ٛزة )ت ًبيػة االحسػانية. يىػ( كغ : نظػرعاء زكايا كأربطة صوفية هتػتم بال
عةػػػػد العزيػػػػز  ،؛ ا١نصػػػػوب ٖٗصّ،جُّٗ،ِٕٕ،ِٔصِ،جّٖٖ،َّْ،ُٕٖصُج ،ال ػػػػوكاٍل: الةػػػػدر الطػػػػالع

اٟة ػػػي: ؛ ُٔ، َٔمػػػن صََِْصػػػنعاء،  كزارة الثقافػػػة كالسػػػياحة، سػػػلطاف: العػػػارؼ بػػػاهلل عةػػػد ا٢ػػػادم السػػػودم،
 .َٕ- ّٔ ،الصوفية كالفقهاء

 .َُٕص ( األىدؿ: ك ف الغطاء،ْ)
 .ُّٕ/ُ( ا٠زر،ي : العقود اللؤلؤية ،ٓ)
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ًبيػة للتزكيػة كعلم للتصوؼ ما االستعمار شاىد  قػوم تػأثَ مػن كالسػلوؾ كال
 ك،يوشػو االسػتعمار ضػد اٞهػاد قػادة كػاف ككيػف اإلسبلمية، ال عوب يف كفاعل
 مكػـر عمػر إىل اإندكنيسػي يف اهلل ىدايػة مػن التصػوؼ أىل من سبلـاال علماء ىم
َىم القساـ الدين عز إىل مصر يف  االسػتعمار نفػذ لػذل  اإلسػبلـ. أبطاؿ من كغ

َة خطػػة  ُما١سػػل لتجريػػد التصػػوؼ ضػػرب خػػبلؿ مػػن اإلسػػبلـ لضػػرب ،ػػدا خطػػ
سػػػكهم قػػػوهتم عوامػػػل مػػػن  أبػػػرز ككػػػاف سػػػتعمارية.اال للهيمنػػػة ا١قػػػاـك باإلسػػػبلـ ٘ك

 كالتايل: ا٠طة ىذه مظاىر
 األ،يػػاؿ. تربيػػة يف اإلسػػبلـ دكر مػػن للحػػد ا١سػػجد عػػن ا١درسػػة فصػػل -ُ

 الحتػػػػواء التػػػػدين ٔظهػػػػر تتمظهػػػػر اسػػػػتخةاراتية ٔجموعػػػػات ا١سػػػػجد كاسػػػػتهداؼ
 لتو،يػػػػػو ٗضػػػػػع دينيػػػػػة تنظيمػػػػػات يف كتنظػػػػػيمهم ا١سػػػػػا،د يرتػػػػػاد الػػػػػذم ال ػػػػػةاب

 االستخةارات.
 دراسػػػػة فتحػػػوؿ ا١درسػػػة مقػػػررات مػػػػن )التصػػػوؼ( التزكيػػػة علػػػم حػػػذؼ -ِ
 نصوص. حف، ٣رد إىل الدين

 األربطػػػػػةك  ا١سػػػػػا،د خر٬ػػػػػي توظيػػػػػف كعػػػػػدـ ا١درسػػػػػة خر٬ػػػػػي توظيػػػػػف -ّ
 كالرباط. ا١سجد كتركوا للمدرسة ىمأبناء يرسلوف الناس فأصة 
 الكتػػػػاب مػػػػن ضػػػػخمة ٛلػػػػة خػػػػبلؿ مػػػػن كالصػػػػوفية التصػػػػوؼ ٝعػػػػة ت ػػػػويو -ْ
 يف"    (ُ):ـ(ُٖٔٗ)ت Ruyer ركيػػػر يقػػػوؿ ا١ػػػأ،ورين. ا١ ػػػايخ كحػػػى يُكالصػػػحف

                                                 

ـ(: فيلسػػػوؼ فرنسػػػي، اىػػػتم ُٖٔٗ-َُِٗ. رٯونػػػد ركيػػػر ) ُٔٗ( مالػػػ  بػػػن نػػػيب: القضػػػايا الكػػػ ل،ُ)
 بفلسفة علم األحياء كفلسفة تقنية ا١علومات.) كيكيةيديا: رٯوند ركير(.



 

 

                                       
 

11 

 غػػػَ بكلمػػات عنػػو الػػتكلم أك كصػػفو يكفػػي القػػيم مػػن نظػػاـ خلػػع فيهػػا يػػراد مػػرة كػػل
اعػػػػات ضػػػػخمة إعبلميػػػػة آلػػػػة تسػػػػلي  مت ذلػػػػ  كأل،ػػػػل مناسػػػػةة".  مرتةطػػػػة اسػػػػبلمية ٚك
 ا١ختلفة. اإلعبلمية الوسائل بكافة التصوؼ ٝعة لت ويو ال يطانية با١خابرات
ًاؽ ٤ػاكالت -ٓ  كللسػػيطرة م ػػوىة ٪ػػاذج لتقػػدَل فػيهم كالػػدس الصػػوفية اخػػ
 لؤلمة. كا١عنوية الركحية الوحدة كضرب كتركيضهم. عليهم
 اإلسػػبلـ عػػن ٢ػػا كا١ةعػػدة لؤلمػػة ا١ ػػتتة كالعقائػػد األفكػػار كزرع ت ػػجيع -ٔ
 كالعلمانية. كا١اركسية القومية مثل

 يقةػػل لي اليػػان  إسػػبلمان  إمػػا، مزيفػػان  إسػػبلمان  تقػػدـ إسػػبلمية اتٚاعػػ تصػػنيع -ٕ
َيان  إسبلمان  الغريب أك الفكر  بال ػكل كتو،يههػا ا١سػلمُ عواـ عل  للسيطرة ،تكف

قيقا ك١صاٟهم. ٢م، ا١ناسا  ا١سلمُ. كحدة لتمزيق ٖك

 تػػاريخ كاإلٯػػاٍل، الركحػػي التػػاريخ يف ىػػو وحيويتػػ كسػػر ا١سػػلمُ تػػاريخ حقيقػػة 
، ا١صػػلحُ العلمػاء تػػاريخ .-كسػلم عليػػو اهلل صػل - النػػيب كراثػة ٛلػػوا الػذين الر،ػاؿ
 إصػبلح يف كسػلم عليػو اهلل صل  النيب كراثة دكر يؤدكف كانوا الذين الربانيُ العلماء
ًبيػة كالتسام  خلقو( ك٤ةة اهلل )٤ةة احملةة إىل كالدعوة اجملتمع  التزكيػة مػنهج علػ  كال
 دراسػػة كٯثػػل اإلسػػبلمية. كال ػػعوب اجملتمعػػات علػػ  الةػػال  التػػأثَ ٢ػػم فكػػاف النةػػوم.
 اإلسػػبلمية اٟضػػارة كركح كطةيعػػة ،ػػوىر حقيقػػة اإلسػػبلمية اٟضػػارة يف اٞانػػا ىػػذا
 الر،ػػاؿ ىػػؤالء مػػن .(ُ)اٟضػػارية لل خصػػية الو،ػػداٍل التكػػوين الػػةعض يسػػميو مػػا أك

                                                 

مية دعػػػا إليػػػو عفػػػت ال ػػػرقاكم. )ال ػػػرقاكم، عفػػػت: يف فلسػػػفة ىػػػذا ا١ػػػنهج يف دراسػػػة اٟضػػػارة اإلسػػػبل (ُ)
َكت  (.َِـ، ص ُٖٓٗاٟضارة اإلسبلمية، دار النهضة العربية، ب
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 زيػػػػن علػػػػي كاإلمػػػػاـ ا٢ائػػػػل، اإلصػػػػبلحي كدكره الةصػػػػرم اٟسػػػػن ا١ثػػػػاؿ سػػػػةيل علػػػػ 
     (ِ) (ق ُّٓت) العدكية كرابعة ،الصادؽ ،عفر كاإلماـ (ُ)ق(ْٗ)ت العابدين

 ا٠ػػواص كإبػػراىيم أدىػػم بػػن كإبػػراىيم ،(ّ) (ق َِٖ )ت اٟسػػن بنػػت كنفيسػػة
 (ٓ)َمالق ػػػػػك (ْ)ىػػػػػػ(ِّْ)ت ث احملاسػػػػػيبكاٟػػػػػار ٤مػػػػػد بػػػػػن كاٞنيػػػػػد اٟػػػػػايف كب ػػػػػر

                                                 

 االثنػازين العابدين: علي بن اٟسُ بن علي بن أيب طالا، ا٢ا ي القرشي، أبو اٟسػن: رابػع األئمػة  (ُ)
اٟلػم كالػورع. مولػده ككفاتػو با١دينػة. كػاف مػع كالػده  ع ر عند األمامية، كأحد من كػاف يضػرب هبػم ا١ثػل يف

اإلماـ ال هيد اٟسُ يف كرببلء مرضا فلم يقاتل، أحصػي بعػد موتػو عػدد مػن كػاف يقػوهتم سػرا، فكػانوا ٨ػو 
)الػذىيب: سػَ أعػبلـ  مئة بيت. قاؿ بعػض أىػل ا١دينػة: مػا فقػدنا صػدقة السػر إال بعػد مػوت زيػن العابػدين.

  .(ّٖٖ/ْالنةبلء، ،
رابعػػة بنػػت إٝاعيػػل العدكيػػة، أـ ا٠ػػَ، مػػوالة آؿ عتيػػ ، الةصػػرية: العابػػدة الناسػػكة، مػػن أىػػل الةصػػرة،  (ِ)

: الزركلػػػػي)كمولػػػػدىا هبػػػػا.: مػػػػن كبلمهػػػػا: "اكتمػػػػوا حسػػػػناتكم كمػػػػا تكتمػػػػوف سػػػػيئاتكم" كتوفيػػػػت بالقػػػػدس. 
 (.َُ/ّاألعبلـ،

 طالػػا: صػػاحةة ا١ ػػهد ا١عػػركؼ ٔصػػر. تقيػػة السػػيدة نفيسػػة بنػػت اٟسػػن بػػن زيػػد بػػن اٟسػػن بػػن علػػي بػػن أيب (ّ)
ن ابػػن ،عفػػر الصػػادؽ. كاٟػػديث. كلػػدتصػػاٟة، عا١ػػة بالتفسػػَ   ٔكػػة، كن ػػأت يف ا١دينػػة، كتزك،ػػت إسػػحاؽ ا١ػػ٘ؤ

ػػع عليهػػا اإلمػػاـ ال ػػافعي. ككانػػت ٖفػػ، القػػرآف. حجػػت ثبلثػػُ حجػػة. كانتقلػػت إىل القػػاىرة فتوفيػػت فيهػػا. ككػػاف  ٝك
َا من اٟديث. )الزركلي: األعبلـ،العلماء يزكرك ا ك   (.ْْ/ٖيأخذكف عنها، كىي أمية، كلكنها ٝعت كث

( احملاسيب، اٟارث بن أسد أبو عةد اهلل: االماـ الفقيو، كلد كن أ بالةصرة، كمات بةغداد. يعد من أكابر ْ)
َىم. كىػو الصوفية. كاف عا١ا باألصوؿ كا١عامبلت، كاعظا مؤثرا لػو مؤلفػات يف الزىػد كالػرد علػ   ا١عتزلػة كغػ

أستاذ أكثػر الةغػداديُ يف عصػره. مػن مؤلفاتػو آداب النفػوس، كا١سػائل يف أعمػاؿ القلػوب كاٞػوارح، الرعايػة 
ٟقػوؽ اهلل عػػز ك،ػػل. )األصػػفهاٍل، أبػػو نعػػيم اٛػد: حليػػة األكليػػاء كطةقػػات األصػػفياء، دار الكتػػاب العػػريب، 

َكت  ـ(، سػػػػَ أعػػػػبلـ ُّْٖق/ْٖٕأبػػػو عةػػػػد اهلل )ت ؛ الػػػػذىيب،  ػػػػس الػػػػدين ّٕصَُق، جَُْٓبػػػ
َكت   (.َُُصُِـ، جُّٗٗالنةبلء، ٖقيق/ ب شراؼ شعيا االرناؤكطي، مؤسسة الرسالة، ب

َم: ال افعي الصويف ا١فسر، كاف إماما قدكة يف  عةد ا١ل ( أبو القاسم عةد الكرَل بن ىوازف بن ٓ) بن طلحة الق 
ًبية كالسلوؾ كالعلم، كش الػذىيب، سػَ أعػبلـ الرسػالة. )يخ خراساف يف عصػره، لػو العديػد مػن ا١ؤلفػات أ٫هػا الزىد كال

 (.ِٖٗ/ُٖالنةبلء،
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 اٞػػيبلٍل كاإلمػػاـ الغػػزايل كاإلمػػاـ  (ُ)ق(ِّٔ)تعمػػر أبػػو كالسػػهركردم (قْٔٓ)ت
 (ْ)العةػػػػػػػػػػاس أبػػػػػػػػػػو كا١رسػػػػػػػػػػي  (ّ)ىػػػػػػػػػػػ(ٔٓٔ)ت ال ػػػػػػػػػػاذيل كاإلمػػػػػػػػػػاـ (ِ)ق(ُٔٓ)ت
 ا١تةػػػػػػػويل كإبػػػػػػػراىيم (ٔ) ق(ٖٕٔ)تاليػػػػػػػافعي اسػػػػػػػعد بػػػػػػػن اهلل كعةػػػػػػػد (ٓ)ق(ٖٔٔ)ت

                                                 
أىػػم كتػػا التصػػوؼ عػػوارؼ ا١عػػارؼ، اخػػذ  أحػػد( شػػهاب الػػدين عمػػر السػػهركردم الةكػػرم الةغػػدادم: صػػاحا ُ)

ًة اإلماـ عةد القادر اٞيبلٍل، قاؿ ع نو الذىيب: "ال يخ اإلماـ العاإل العلم كالتصوؼ من عمو ابو النجيا كصحا ف
 (.ّّٕ/ِِسَ أعبلـ النةبلء، : ". )الذىيبالقدكة الزاىد العارؼ احملدث شيخ اإلسبلـ

ػػل إىل بغػػداد شػػابا كطلػػا  ( اٞػػيبلٍل، عةػػد القػػادر بػػن موسػػ  اٟسػػٍ:ِ) اإلمػػاـ الزاىػػد اجملػػدد، كلػػد يف ،ػػيبلف، كاٖر
التػادايف، ٤مػد بػن ٭ػِ: قبلئػد  و ٚهور ا١سلمُ )للمزيد عنػو أنظػر:العلم كسل  التصوؼ حى برز كاشتهر كانتفع ب

ًاث، القاىرة  كما بعدىا(. ُّٗ/ُ؛ الندكم: ر،اؿ الفكر ،َٖ- ْص ََِْاٞواىر، ا١كتةة االزىرية لل
اإلمػاـ  ال ػاذيل ا١غػريب: عةػد اهلل. أبو اٟسن علي بن ٕٓقضية التصوؼ، ا١درسة ال اذلية،  ٤مود:( عةد اٟليم ّ)

ًبيػػػػة كالسػػػػلوؾ، كلػػػػد بػػػا١غرب كتفقػػػػو كتصػػػػوؼ بتػػػػونس مث سػػػػكن  الصػػػويف الزاىػػػػد إليػػػػو تنتسػػػػا الطريقػػػة ال ػػػػاذلية يف ال
اإلسكندرية داعيا إىل اهلل كمربيا، خرج ٣اىدا للصليةيُ يف معركة ا١نصورة رغم انو كاف ضريرا، تػويف بصػحراء عيػذاب 

العػػػ  يف خػػػ  مػػػن غػػػ ، ٖقيػػػق/ صػػػبلح الػػػدين ا١نجػػػد، )د.ف(،  د:٤مػػػ،  ػػػس الػػػدين )الػػػذىيبللحػػػج. كىػػو متو،هػػػا 
 (.َُِ-ُٓ: قضية التصوؼ ،عةد اٟليم؛ ٤مود، ِِّصٓ، جُْٖٗالكويت

( ا١رسػي ابػػو العةػػاس: الفقيػػو االمػػاـ ا١ػػريب، كلػػد باألنػػدلس تلقػػ  العلػػم كالتصػػوؼ مػػن اإلمػػاـ ابػػو اٟسػػن ال ػػاذيل،  ْ)
كفػػاة شػػيخو، سػػكن اإلسػػكندرية كظػػل فيهػػا معلمػػا كمربيػػا لعػػدد كةػػَ مػػن العلمػػاء اخػػذ م ػػيخة الطريقػػة ال ػػاذلية بعػػد 

، ٣ػػدم ٤مػػد: ابػػو العةػػاس مرسػػي، مذىةػػو كآراءه )إبػػراىيمالسػػكندرم. كالصػػاُٟ، مػػن أبػػرزىم اإلمػػاـ ابػػن عطػػاء اهلل 
دار الكاتػػا  ٤مػػود: العػػارؼ أبػػو العةػػاس مرسػػي، عةػػد اٟلػػيم؛ ـَُِْالصػػوفية، دار الكتػػا العلميػػة، القػػاىرة 

 ـ(.ُٗٔٗالعريب، القاىرة
عػػاـ  األنػػدلسيف  مرسػػيوشػػهاب الػػدين أبػػو العةػػاس أٛػػد بػػن حسػػن بػػن علػػي ا٠زر،ػػي األنصػػارم ا١رسػػي، كلػػد ٔدينػػة  (ٓ)

حفػػ، القػػراٌف الكػػرَل يف سػػنة كاحػػدة كتعلػػم باألنػػدلس أصػػوؿ  .سػػعد بػػن عةػػادة، يتصػػل نسػػةو بالصػػحايب ـُُِٗ/ ىػػػُٔٔ
ىػ فأخذ منو التصوؼ َْٔيف عاـ  ال اذيلأبو اٟسن ال يخ الفقو كالقراءة كالكتابة، كمارس التجارة مع كالده إىل أف قابل 

ًبيػة كالسػلوؾ إضػافة إىل الفقػو كالتفسػَ ًبيػػة ُِْْكانتقػل معػو إىل مصػر عػاـ لفلسػفة كاٟػديث كا١نطػػق كا كال ـ. اشػتغل بال
 كما بعدىا(. ُٕٓمود: قضية التصوؼ، ) ٤كالدعوة ككرث مقاـ شيخو حى كفاتو باإلسكندرية.

( أبو ٤مد عةد اهلل بن أسػعد بػن علػي اليػافعي اليمػٍ مث ا١كػي ال ػافعي، شػيخ اٟجػاز كلػد بعػدف فاشػتغل بػالعلم ٔ)
كحةةت إليو ا٠لوة كاالنقطاع كالسياحة يف اٞةاؿ كصحا ال يخ عل  الطواشػي كىػو الػذم سػلكو طريػق التصػوؼ مث 

ًشد بعلومػو كيقتػدل كعلمػا يستضػاء بػأنواره كيهتػدل لػو الكثػَ مػن  هبا. كافٔكة كتزكج  الـز العلم مث ،اكر إماما يس
ا١ؤلفػات يف أنػواع العلػـو إال أف غالةهػا صػػغَ اٟجػم. ككػاف يصػرؼ أكقاتػو يف ك،ػػوه الػ  كأغلةهػا يف العلػم كثػَ اإليثػػار 

ًفعػا عػػن أبنػاء الػػد نيا معرضػا عمػػا يف أيػديهم ككػػاف ٨يفػا ربعػػة مػن الر،ػػاؿ كالصػدقة مػػع االحتيػاج متواضػػعا مػع الفقػػر م
 (.َِٗ/ٔشذرات الذىا، العماد:ابن  ؛ُِٕمربيا للطلةة كا١ريدين )ال ر،ي: طةقات ا٠واص،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/616_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1219
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%89
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َىم (ِ)الركمػػي الػػدين ،ػػبلؿ كموالنػػا .(ُ)ق(ٕٕٖ)ت  كتػػا بػػو تزخػػر ٦ػػا كثػػَال كغػػ
ًا،م.   ال

 علػ  كن ػاطو برا٣و كقصور بالعقل، االىتماـ أزمة من ا١عاصر التعليم يعاٍل
 كارتةػاطهم كالػركح للقلػا الكامػل كاإلغفػاؿ فقػ . العقليػة القدرات كتن ي  تنمية
 مػػن تعػػاٍل أ،يػػاؿ ٗػػرج إىل يػدفع ٦ػػا كسػػلم. عليػػو اهلل صػل  كبػػالنيب ك،ػػل عػػز بػاهلل
 القػيم كتػدىور األخبلقػي اال٨طػاط يف ا٠لػل ىػذا صػور فنػرل خطػَ. تربػوم خلل
ًبػػوم لػػدكر٫ا كاٞامعػػة ا١درسػػة لفقػػداف اجملتمػػع يف  متكامػػل إنسػػاف بنػػاء يف ا٢ػػاـ ال

ًبػػ الةنػػاء أ٫يػػة علػػ  صػػراحة يػػن  اٞامعػػات قػػانوف أف رغػػم كركحيػػان. عقليػػان   ومال
 اٞامعية. كالوظيفة اٞامعي العمل من ،زء كأنو للطالا

                                                 

اإلماـ ا١ريب إبراىيم بن علي بن عمر ا١تةويل األٛدم من بلده متةوؿ من الغربية قدـ إىل القػاىرة كتػر   (ُ)
الغناـ كأخذ عن ال يخ يوسف ال لسي األٛدم كانتفع بصحةتو. امتل  مزرعة كاف  عل  يد ال يخ إبراىيم

َة للجمعػة كاٞماعػات  َان بطنطػا ككثػر طبلبػػو،  كأن ػػأينفػق منهػا علػ  طبلبػو كزكاره، أن ػػأ زاكيػة كةػ ،امعػان كةػ
س عليػػػػو يف ككػػػاف كةػػػار الدكلػػػة كمػػػن دك ػػػم يزكركنػػػو للتػػػ ؾ بػػػو، عػػػرؼ بػػػالكثَ مػػػن الكرامػػػات. كتػػػزاحم النػػػا

ال فاعات ككاف يزكدىم برسائلها اك يتو،و ىو بنفسو يف ا١هم منها. تػويف أثنػاء تو،ػو لزيػارة القػدس كا٠ليػل 
 (.ِٓ/ُالسخاكم: الضوء البلمع،كالرملة. )ٔكاف بُ غزة 

 الركمػػي. العػػاإل٤مػػد بػػن ٤مػػد بػػن حسػػُ هبػػاء الػػدين الةلخػػي؛ ا١عػػركؼ ٔوالنػػا ،ػػبلؿ الػػدين  الركمػػي:(  ِ)
يف تركيػػا اٟاليػػة. انتقػػل مػػع أبيػػو  سػػبل،قة الػػرـككالفقيػػو ا١ػػريب. عػػرؼ بػػالركمي ألنػػو قضػػ  معظػػم حياتػػو لػػدل 

ذ"، حيث لقي الرعاية من األمَ السػلجوقي "عػبلء الػدين قةقةػا ـُِِٔ/  ىػ ِّٔيف عاـ  قونيةكاستقر يف 
كاختػػَ للتػػدريس يف أربػػع مػػدارس بػػػ"قونية". يعػػد مػػن ابػػرز مفكػػرم اإلسػػبلـ. ابػػرز مؤلفاتػػو ا١ثنػػوم.) النػػدكم: 

 (.ََْ-ُّٗر،اؿ الفكر ،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/632_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1226
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 يسػَ فكػاف الزاىيػة، اإلسػبلمية اٟضػارة كيف اإلسبلمي تارٮنا يف التعليم أما
ًبيػػػػة يف النةػػػػوم ا١ػػػػنهج علػػػػ   معػػػػان  كالركحػػػػي العقلػػػػي الةنػػػػاء حيػػػػث مػػػػن كالتعلػػػػيم ال

 .(ُ) كالتلميذ للطالا
 ىػو كىػذا ك٦ارسػة، كتربيػة سلوؾ وى بل معلومات ٣رد ليس ال رعي فالعلم

 ركحيػة. تربويػة مػدارس ىػي الصػوفية فػالطرؽ التعليميػة، العمليػة يف الصويف اٞانا
 (ِ) .دان ئسا النةوم ا١نهج ىذا ككاف

 ىػػذاك  الغربيػػة. الطريقػػة علػػ  اإلسػػبلمي الػػدين نػػدرس أننػػا ي ػػَ اليػػـو كالواقػػع
 اإلسػػػػػبلـ دراسػػػػػة تولػػػػػٖ حيػػػػػث اإلسػػػػػبلمي للعػػػػػاإل الغػػػػػريب االسػػػػػتعمار آثػػػػػار مػػػػػن

 بػػُ لقػػاء كمػػن تطةيقيػػة كركحيػػة سػػلوكية ،وانػػا مػػن فيػػو ٔػػا ا١سػػجد مػػن كال ػػريعة
 يف كةكا١ ػػار  ا٠مػػس الصػػلوات عػػدد ىػػي اليػػـو يف مػػرات ٜػػس كالطالػػا األسػػتاذ
 اجملتمػػػع ،عػػػل ٦ػػػا كتلميػػػذه األسػػػتاذ بػػػُ كأتراحهػػػا أفراحهػػػا يف اال،تماعيػػػة اٟيػػػاة
 حفػ، بنظػاـ معػُ لقاء ساعات حددت الي ا١درسة إىل ،كاحدة ٟمة يف ا١سلم

 منعػػػتك  كطبلبػػػو األسػػػتاذ بػػػُ كامػػػل كانفصػػػاـ سػػػلوكيان  تطةيقهػػػا دكف للمعلومػػػات
 للعلػػػػم معػػػػان  كالتطةيػػػػق للعلػػػػم معػػػػان  ةكالعةػػػػاد للعلػػػػم مسػػػػجدا تصػػػػة  أف مػػػػن ا١درسػػػػة
 معان. كالسلوؾ

 تعلػػػيمك  تربيػػػة نظػػػاـ كلػػػيس للمعلومػػػات نظػػػاـ ٣ػػػرد إىل الػػػدين تعلػػػيم فتحػػػوؿ
ليػػو" التزكيػػة علػػم كىػػو علومهػػا مػػن علػػم أىػػم ال ػػريعة علػػـو كفقػػدت  آيىاتًػػوً  عىلىػػٍيًهمٍ  يػىتػٍ

                                                 

 .َِِ/ ِ( ينظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ا٠زر،ي: العقود، ُ)
 بعدىا.كما  ُٕٕ( ينظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ما،د عرساف الكيبلٍل: ىكذا ظهر ،يل صبلح الدين،  ِ)
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يًهمٍ  ػػػمي  كىيػيػػػزىك  ػػػةى  اٍلًكتىػػػابى  كىيػيعىل ميهي ًٍٍٟكمى  يهػػػتم الػػػذم العلػػػم كىػػػو ُْٔ عمػػػراف آؿ "كىا
 للدين. كالسلوكي كالركحي كالقليب العملي باٞانا
 كالعلػػػم كالػػػدركس الصػػلوات فيهػػػا تقػػاـ ،دمسػػػا ا١ػػدارس ّعػػػل إال  ضػػة كال

 ٣ػػػرد العلػػػم مػػػن ٬عػػػل كالسػػػلوؾ العلػػػم بػػػُ ا١تعمػػػد الفصػػػل ىػػػذا فػػػ ف إل مػػػا معػػػان 
ثىلً " الكتاب يف ،اء كما حافظو يضيع نصوص ًٍٟمىارً  كىمى  ".أىٍسفىارنا ٭ىًٍملي  ا

 قصػػائد ىػي كسػلم عليػو اهلل صػل  النػيب اتةعهػػا الػي الػدعوة كسػائل أىػم مػن 
 كػػػاف ٦ػػػا ا٢ ػػػيم، يف النػػػار كانت ػػػار العػػػرب يف تنت ػػػر كانػػػت حيػػػث لػػػو، ا١ػػػدي 
 كي ػػهركف ينػػةدا١ إىل فيػػذىةوف الكػػرَل، النػػيب ىػػذا رؤيػػةل ال ػػوؽ نفوسػػهم يف يةعػػث

   الزماف. ذل  يف اإلعبلـ كسائل أىم لقصائدكا ال عر كاف كبالفعل .إسبلمهم
 القػدكة ىػذه تتمتػع هبا، يقتدم قدكة إىل النفسية الناحية من اإلنساف ٭تاج 

 ا١ػػػػدي  ىػػػػذا يسػػػػمع مػػػػن هبػػػػا يقتػػػػدم حػػػػى ك٦دكحػػػػة ٦جػػػػدة كصػػػػفات ٓصػػػػائ 
 ا١مجد.
 ،أ  أـ شػػاء قػػدكة يتخػػذ إنسػػاف ككػػل ف،إنسػػا كػػل حيػػاة يف ىامػػة كالقػػدكة 
 بػػوعي ٢ػػم قػػدكة كبناتنػػا شػػةابنا اليػػـو يتخػػذ كلؤلسػػف كعػػي. غػػَ عػػن أك كعػػي عػػن

 كأىػػػػل كاجملػػػػوف، كالعػػػػرم ا٠بلعػػػػة كأىػػػػل كالفنانػػػػات الفنػػػػانُ كعػػػػي بغػػػػَ أك مػػػػنهم
 ال ػػػةاب بعػػػض نػػػرل أصػػػةحنا السػػػةا ك٢ػػػذا السػػػيئة، كا١ظػػػاىر كاأللفػػػاظ السػػػلوؾ
 يف يلػػػػةس الةنػػػػات بعػػػػض ك٧ػػػػد التقػػػػاليع ألىػػػػل تقليػػػػدان  غريػػػػا ب ػػػػكل رأسػػػػو ٭لػػػػق
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 شاشػػػة علػػػ  شػػػوىدف البلئػػػي العاريػػػات للفنانػػػات تقليػػػدان  أيضػػػان  العػػػارم اٟفػػػبلت
 كاٞرائد. اجملبلت صفحات كيف التلفاز
 كالفػن النجػـو اسم كإطبلؽ ا١مثلُ، ٢ؤالء أدكاتو ٔختلف اإلعبلـ مدح إف
َة قدكة ش  ببل منهم ٬عل عليهم،  كالةنات. لل ةاب خط
ًكنػػا إل ك،ػػل عػػػز ا١ػػوىلأل،ػػل ذلػػ     بػػػل هبػػا، نقتػػدم قػػدكة بػػػدكف ىكػػذا ي
 كتابػػو يف مػػدحها هبػػا، نقتػػدم قػػدكة السػػاعة، قيػػاـ حػػى األ،يػػاؿ كلكػػل لنػػا ،عػػل
 اٟةيػػا كىػػو هبػػا، كيقتػػدم يتةعهػػا مػػن ك٭ػػا عليهػػا، كيصػػلي ٯػػدحها مػػن كأثػػاب

 كسلم. عليو اهلل صل  ا١صطف 
 اآليػات مػن يدبالعد كمواقفو كسلوكو أخبلقو مدح قرآٍل، منهج النيب مدحك  
ىٍ،ػرنا لىػ ى  كىًإف   (ِ) ًٔىٍجنيوفو  رىب  ى  بًًنٍعمىةً  أىٍنتى  مىا " الكرٯة: ػرى  ألى ٍنيػوفو  غىيػٍ  كىًإن ػ ى  (ّ) ٦ى
ػػاءىكيمٍ  القلم..."لىقىػػدٍ  ("ْ) عىًظػػيمو  خيليػػقو  لىعىلىػػ   مىػػا عىلىٍيػػوً  عىزًيػػزه  أىنٍػفيًسػػكيمٍ  ًمػػنٍ  رىسيػػوؿه  ،ى
ُى بً  عىلىٍيكيمٍ  حىرًي ه  عىًنتُّمٍ   ةبالتو  (".ُِٖ) رىًحيمه  رىءيكؼه  اٍلميٍؤًمًن

 لكػل أثػاب ا١وىل إف بل للمؤمنُ كتربوية نفسية ضركرة القرآٍل ا١نهج كىذا 
ٍنػػتيمٍ  ًإفٍ  قيػػلٍ " قػػائبلن: بػػو يقتػػدل مػػن ةُّػػوفى  كي  لىكيػػمٍ  كىيػىٍغًفػػرٍ  الل ػػوي  ٭يٍةًػػٍةكيمي  فىػػات ًةعيوٍل  الل ػػوى  ًٖي

 .عمراف آؿ "(ُّ) رىًحيمه  وره غىفي  كىالل وي  ذينيوبىكيمٍ 
 اإلسػػػبلـ شػػػعراء لكػػػل النػػػيب، حيػػػاة يف نةويػػػة سػػػنة النػػػيب مػػػدح كػػػاف ىكػػػذا 

 الصػػحابة سػػنة كػػاف مث زىػػَ. بػػن كعػػا حػػى ثابػػت بػػن حسػػاف مػػن لػػو ا١عاصػػرين
 أخػػػػبلؽ لتمجيػػػػد هػػػػمم كا١ػػػػدح ا١عاصػػػػر. كقتنػػػػا حػػػػى مُا١سػػػػل كصػػػػاح كالتػػػػابعُ
 كي ػػعر بػػو، لبلقتػػداء ي ػػجع أك بػػو قتػػدلي حػػى القػػدكة ا١متػػدح كشػػخ  كسػػلوؾ
 االقتداء. يستحق رفيع سامي ب خ  يقتدم أنو ا١قتدم
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 القػدكة ،وانػا مػن مهػم ،انػا ىدـ يعٍ النيب، مدح إبطاؿ إىل الدعوة إف
ًكدكالر فضائيات فنانُ الفراغ ىذا ليمؤل، للنشء كتربويان  نفسيان  الضركرية  حػى الة
 الػػنشء إلػػيهم يتطلػػع الػػذين النجػػـو ىػػمك   ػػاباتكال لل ػػةاب القػػدكة ىػػم يصػػةحوا

 ا١راىق. الغر
 بػل ."٤مػد مػدح يف قصػيدة لػيس ديننػان " كهبتانػان: زكران  الػةعض قػوؿ أخطر ما
 يف مدحػػػو القػػػرآٍل ا١ػػػنهج كألنػػػو الربانيػػػة القػػػدكة ألنػػػو ٤مػػػد مػػػدح يف قصػػػيدة ديننػػػا
 اإلنسػػػػاٍل لوؾالسػػػػ ك٪ػػػػوذج للمجتمػػػػع، اٟقيقػػػػي القائػػػػد فهػػػػو النةويػػػػة السػػػػنة كألنػػػػو
ػػا أمػػا قولػػو صػػل  اهلل عليػػو كسػػلم:"  ب تةاعػػو. اهلل أمرنػػا الػػذم الكامػػل الى تيطٍػػريكٍل كىمى

ـ ػػ  ابٍػػنى مىػػٍرَلىى عىلىٍيػػًو الس ػػبلى " فهػػو كاضػػ  يف قولػػو كمػػا. عنػػدما أىطٍػػرىٍت الن صىػػارىل ًعيسى
ل نقوؿ ال تتكلم كما يتكلم فبلف فهػذا ال يعػٍ عػدـ الكػبلـ. كمػا اطػرت النصػار 

عيس  أم ال نقوؿ: ابن اهلل كثالث ثبلثة كإلو من إلو تعاىل اهلل عما ي ركوف علػوا  
َا  .كة

(1)

 (ِ)ق(ٕ)القػػػػرف عػػػػريب بػػػػن ٤يػػػػي ال ػػػػيخ عنػػػػد الو،ػػػػود كحػػػػدة نظريػػػػة ظهػػػػرت 
 أك ،ك،ػػػل" عػػز سػػػواه الو،ػػود يف لػػيس "أنػػػو كملخصػػها ركحيػػة، ٕربػػػة بعػػد كأصػػحابو

                                                 

 .َِٓ- ِِٓللمزيد عن ىذا ا١وضوع ينظر: الصايف: دراسات يف ا١نهج كالفكر التارٮي،  (ُ)
ىػػػ، اخػػذ العلػػم كالتصػػوؼ عػػن ٚلػػة مػػن علمػػاء َٔٓابػػن العػػريب، ٤يػػي الػػدين: كلػػد ٔرسػػية يف األنػػدلس عػػاـ  (ِ)

 أشػػهرىالػػو الكثػػَ مػػن ا١ؤلفػػات  عصػػره، ترحػػل يف العػػاإل اإلسػػبلمي حػػى اسػػتقر بػػو ا١قػػاـ يف دم ػػق متوفيػػا فيهػػا
الػدين ابػن  ٤يػيق(: مناقػا ال ػيخ األكػ  َُُّ)ت عةػد الػرؤؼ، زين الػدين ٤مػد )ا١ناكمالفتوحات ا١كية. 

؛ الزركلي، خػَ الػدين، ُكحاشية رقم  َٖ- ّٕ، صََِٗعريب، ٖقيق/٤مد إبراىيم اٟسٍ، )د.ف(، دم ق
 (.ُِٖ/ٔد ، األعبلـ
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 مظهػر إال ىػو مػا الكوف أك الو،ود ىذا .حيث بالصورة" كثَ باٞوىر كاحد "العاإل
 كالو،ػػػػود، الػػػػذات عػػػػُ ىػػػػي كالصػػػػفات األٝػػػػاء أف علػػػػ  كصػػػػفاتو، اهلل أٝػػػػاء ٕلػػػػي
 كعليػػػة، ا٠لػػػق كىػػػو الو،ػػػود ك٦كػػػن ك،ػػػل عػػػز اهلل كىػػػو الو،ػػػود كا،ػػػا إىل ينقسػػػم
 علمػػػاء ٚهػػور عنػػد بينمػػا ،ػػود،الو  كا،ػػا أمػػاـ العػػدـ حكػػم الو،ػػود ٦كػػن فحكػػم
 أف ينفػوف أك يثةتػوف ال كلكػن كالصفات األٝاء ٕلي مظهر ىو الو،ود أف ا١سلمُ
 كػػػػاف )سػػػػةحانو( القػػػػدَل أف يعػػػٍ النفػػػػي ألف الػػػػذات. عػػػُ ىػػػػي كالصػػػػفات األٝػػػاء
 بػػُ فيػػو الفقهػػاء اخػػتبلؼ عػػريب ابػػن كسػػةا ك،ػػل. عػػز اهلل ْػػق ٤ػػاؿ كىػػذا، متكثػػران 
 اٟػاف، اإلمػاـ مثػل العلماء من ككثَ فيو ال وكاٍل القاضي كمذىا ،كمكفر لو منزه

َه كعػدـ إليػو نسػةت الػي ا١قػوالت مػن بػال اءة (ُ)ػ(ىػ ُُٗت) السيوطي  ألنػو تكفػ
ا ػا أك عليػو كزكرت العةػارات ذهىػ يقل إل انو أك كفرم معٌ يقصد إل ٔر  تػاب نػوإ ٔر
 كانػػت إذا- كا٠لػػق اهلل بػػُ التمييػػز عػػدـ أنكػػركا فقػػد الصػػوفية ٚهػػور أمػػا .(ِ)منهػػا
 القػدـ إفػراد التوحيػد إ٪ػا "اٞنيػد: اإلمػاـ يقػوؿ ذلػ  كيف ،-ذلػ  تعٍ الو،ود كحدة
 كػػل كيف الصػػانع؟". ىػػي الصػنعة تكػػوف ىػػل ال ػػاذيل:" اإلمػاـ كيقػػوؿ اٟػػدث". عػن

                                                 

َم السػيوطي، ،ػبلؿ الػدين: اإلمػاـ اٟػاف، لػو ٨ػو  ( اٞبلؿ السػيوطي:ُ) ن بػن أيب بكػر ا٠ضػ  ََٔعةػد الػٛر
األغنياء كاألمراء يزكركنو  كتةو. ككافمصنف، ن أ يف القاىرة يتيما، ك١ا بل  أربعُ سنة اعتزؿ الناس، فألف أكثر  

َدىا. كطلةوكيعرضوف عليو األمواؿ كا٢دايا  و، كأرسػل إليػو ىػدايا فردىػا. مػن كتةػو: السلطاف مراران فلػم ٭ضػر إليػ ف
َىػػػا )السػػػخاكم: الضػػػوء  كتفسػػػَا٠لفػػػاء  كتػػػاريخاإلتقػػػاف يف علػػػـو القػػػرآف،  ؛ ُِّصِالبلمػػػع، جاٞبللػػػُ، كغ

 (.َُّ/ّ؛ الزركلي: األعبلـ،ُُّصُالطالع، جال وكاٍل: الةدر 
تكفَ ابن عػريب مثػل الةقػاعي، ( موقف علماء ا١سلمُ من ىذه القضية اختلفوا إىل ثبلثة مواقف األكؿ ِ)

كا١وقف الثػاٍل تنزيػو ابػن عػريب عػن الكفػر مثػل السػيوطي كال ػعراٍل كالثالػث عػدـ التكفػَ كالتػ ؤ مػن األقػواؿ 
. "إف اهلل إل يتعةدٍل بتكفَ من كاف ظاىره اإلسبلـ :"ا١نسوبة إليو كىذا موقف القاضي ال وكاٍل الذم قاؿ

 (.ِّٓ-ِّٔ،الفكر ) الصايف: دراسات يف ا١نهج ك 
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 التػػػاـ االلتػػػزاـ إىل دعػػػا بػػػل التكػػػاليف ب سػػػقاط كأصػػػحابو عػػػريب ابػػػن يقػػػل إل األحػػػواؿ
 الػػػذين األكركبيػػػُ، نظريػػػة عػػػن عػػػريب ابػػػن نظريػػػة ٗتلػػػف كمػػػا كأحكامهػػػا. ل ػػػريعةبا

 وفا١سػلم عند بينما اهلل(. )نستغفر اهلل ىو الكل أك، الكل يف الكل ىو اهلل يعت كف
 .ُفعلو من كخلقو كفعلو، ك،ل عز اهلل إال العاإل ىذا يف يو،د ال انو

 تكفػػػػَ عليهػػػػا ترتػػػػا كالػػػػي ا١عاصػػػػر اإلسػػػػبلمي الفكػػػػر قضػػػػايا مػػػػن توسػػػػلال 
   بال رؾ. اهتاـ أم ت ري ، كأحيانا تةديع كأحيانا
 أسػػئلة ثبلثػػة نسػػأؿ أف يستحسػػن ا٠بلفيػػة القضػػايا يف انػػو نوضػػ  أف كالبػػد 
 .ا٠بلفيػػػة القضػػػايا لفهػػػم كمنهجيػػػة صػػػحي  ب ػػػكل ا٠بلفيػػػة القضػػػية نفهػػػم حػػػى

 الثػػاٍل كالسػػؤاؿ ا٠ػػبلؼ؟ طػػريف ىػػم مػػن أك ؟كمػػن مػػن ُبػػ ؼا٠ػػبل األكؿ السػػؤاؿ
 األدلػػة ىػػي مػػا الثالػػث كالسػػؤاؿ ا٠ػػبلؼ. ن ػػأة تػػاريخ أم ٠ػػبلؼ؟ا ىػػذا ن ػػأ مػػى

 بػُ كػاف القضػية ىػذه يف ا٠ػبلؼ األكؿ: السػؤاؿ إ،ابػة ؟فريػق كػل عند ال رعية
ػو تيميػػة ابػن ال ػيخ  كبػػُ -ا١ماليػ  عصػػر يف ق ٖ القػرف يف ظهػر الػػذم- اهلل ٛر
 أحػػػد كىػػػو السػػػتة. ا١ػػػذاىا يف بػػػل األربعػػػة، ا١ػػػذاىا يف ا١سػػػلمُ علمػػػاء ٚهػػػور
 زمنو. يف ا١سلمُ علماء من بطلا تيمية ابن حةس أسةاب
 التوسػػل أنكػػر مػػن أكؿ كػػاف الثػػاٍل: للسػػؤاؿ ك ،ابػػة التارٮيػػة الناحيػػة كمػػن 

 تيميػػػة ابػػػن ال ػػػيخ النػػػيب لزيػػػارة الرحػػػاؿ  ػػػدب أك الصػػػاُٟ مػػػوت  أك بػػػالنيب اهلل إىل

                                                 
 .ِِٔ-ِِٓـ، صَُِٔ( الصايف، ٤مد حسُ: دراسات يف ا١نهج كالفكر التارٮي، مركز االبداع الثقايف، صنعاء  ُ
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 .ـ( َُّٓ / ق ُٕٓ )ت (ُ) القػػػيم ابػػػن ال ػػػيخ أمثػػػاؿ تبلميػػػذه مػػػن تةعػػػو كمػػػن
 علػ  ،ديػد مػن ظهػر حػى اإلسبلمي الفكر تاريخ يف استمرارا الفكر ىذا ٬د كإل
 كتػػػتلخ  .(ِ) ـ( ُِٕٗ / ق َُِٔ )ت بعةػػػد الوىػػػا بػػػن ٤مػػػد ال ػػػيخ يػػػد

 كال ينفػع فػبل عملو، انقطع اتم من أف للتوسل الرافض األكؿ الطرؼ نظر ك،هة
 بالتوسػػل تقػػوؿ الػػي األخػػرل النظػػر ك،هػػة كتػػتلخ  شػػرؾ. اهلل غػػَ كسػػؤاؿ يضػػر.
ػٍلنىا كىمىػا" التوسػل: آيػة يف كمػا قػراٍل منهج ٭ا ٔن اهلل إىل التوسل أف يف  ًمػنٍ  أىٍرسى

ػػهيمٍ أىنػٍ  ظىلىميػػوا ًإذٍ  أىنػ هيػػمٍ  كىلىػػوٍ  الل ػػوً  بًػػً ٍذفً  لًييطىػػاعى  ًإال   رىسيػػوؿو  ػػاءيكؾى  فيسى  الل ػػوى  فىاٍسػػتػىٍغفىريكا ،ى
 تػابوت قصة يف كماك  (.ْٔالنساء) "رىًحيمنا تػىو ابنا الل وى  لىوى،ىديكا الر سيوؿي  ٢ىيمي  كىاٍستػىٍغفىرى 

 كمػا الصػحابة كمػنهج ىػاركف، كآؿ موسػ  آؿ تػرؾ ٦ا بقية فيو الذم إسرائيل بٍ
 فكا كسػػػلم. عليػػػو اهلل صػػػل  عرهشػػػ مثػػػل موتػػػو بعػػػد النػػػيب آثػػػار مػػػع يفعلػػػوف كػػػانوا

                                                 

كلد كتويف  ابن قيم اٞوزية: ٤مد بن أيب بكر الدم قي، أبو عةد اهلل،  س الدين: من فقهاء اٟنابلة. (ُ)
ف ال ٮرج عن شيء من أقوالػو، بػل ينتصػر لػو يف ٚيػع مػا يصػدر تتلمذ لل يخ ابن تيمية حى كا يف دم ق.

كأطلػق بعػد مػوت  كىو الذم ىذب كتةػو كن ػرىا، كسػجن معػو يف قلعػة دم ػق، كأىػُ كعػذب بسػةةو، عنو.
اٟكميػة  كالطػرؽا١ػوقعُ  منها: إعبلـكاف حسن ا٠لق ٤ةوبا عند الناس، لو الكثَ من ا١ؤلفات  تيميةابن 

َىػػػػػا. )الزركلػػػػػيالعليػػػػػل يف مسػػػػػائل القضػػػػػاء كالقػػػػػدر كاٟكمػػػػػة كالتعليػػػػػل.  كشػػػػػفاءرعية يف السياسػػػػػة ال ػػػػػ : كغ
 (.ٔٓ/ٔاألعبلـ،

٤مػػػد بػػػن عةػػػد الوىػػػاب بػػػن سػػػليماف التميمػػػي النجػػػدم: كلػػػد كن ػػػأ يف العيينػػػة بنجػػػد كرحػػػل مػػػرتُ إىل  (ِ)
مػنهج ال ػيخ ابػن تيميػة، ،هػر انتقػل إىل العيينػة، ناىجػا  ٧ػد. مثإىل  كالةصرة. كعاد كال اـ كا١دينةاٟجاز، 

ق، كحصػل  ُُٕٓـ، مث قصػد الدرعيػة بنجػد سػنة َُّٕق/ُُّْبدعوتو إىل إحياء فكر ابن تيمية سنة 
َىػػا ٤مػػد بػػن سػػعود كأكالده، فاسػػتولوا ْػػد السػػيف علػػ  شػػرؽ اٞزيػػرة كلػػو، ك،ػػزء مػػن الػػيمن.  علػػ  دعػػم أم

لو العديد من ا١ؤلفات منها: كتاب التوحيد  ية.السعود. كأسست باسم دعوتو الدكلة كاٟجازكمكة كا١دينة 
َه. يعتػػػ ه أنصػػاره ٣ػػػدد التوحيػػػد، بينمػػا يعتػػػ ه ٥ػػالفوه مكفػػػر للمسػػػلمُ  : األعػػػبلـ، )الزركلػػػيكخػػار،ي. كغػػ

ٔ/ِٕٓ.) 



 

 

                                       
 

11 

 دكف مػػػن يضػػر كال ينفػػػع ال كا١يػػت اٟػػػي ألف اٟيبػػ التوسػػػل مثػػل با١يػػػت التوسػػل
 ا١توسػػل ألف ميتػػا اهلل إىل بػػو التوسػػل كػػاف حيػػا اهلل إىل بػػو التوسػػل ،ػػاز كمػػن اهلل.
 حػػػديث كاالسػػػتغاثة التوسػػػل أدلػػػة مػػػن كػػػذل (ُ) ٯػػػوت. ال قيػػػـو حػػػي كاحػػػد إليػػػو

 بػػػُ للفصػػػل القيامػػػة يػػػـو بػػػالنيب كيسػػػتغيثوف كلهػػػم ا٠لػػػق سػػػليتو  حيػػػث ال ػػػفاعة
 الػػدين يػػـو كىػػو القيامػػة يػػـو بػػو كاالسػػتغاثة بػػالنيب التوسػػل ٬ػػوز كػػاف فػػ ذا النػػاس.
 تصػدؽ القراف آيات كل ف ف ذل  كأل،ل الدنيا. يف بو التوسل فيجوز اٟق كيـو
 ال ػًذينى  آىمىنيػوا كىال ػًذينى  كىرىسيػوليوي  الل ػوي  كىلًػيُّكيمي  ًإ٪ ىػا تعػاىل:" قولػو مثل اآلف. اىل النيب عل 

ةى  ييًقيميػػوفى  ػػاةى  كىيػيٍؤتيػػوفى  الص ػػبلى  عليػػو اهلل صػػل  فهػػو .(ٓٓ) ا١ائػػدة "رىاًكعيػػوفى  كىىيػػمٍ  الز كى
ليػػوا كىقيػػلً  تعػػاىل:" كقولػػو كلينػػا. كسػػلم ػػيػىرىل اٍعمى  كىاٍلميٍؤًمنيػػوفى  كىرىسيػػوليوي  عىمىلىكيػػمٍ  الل ػػوي  فىسى
ػػتػيرى  ىػػا فػىيػينىة ػػئيكيمٍ  كىال  ػػهىادىةً  اٍلغىٍيػػاً  عىػػاإلًً  ًإىلى  دُّكفى كىسى ٍنػػتيمٍ  ًٔ ليػػوفى  كي  .(َُٓ) التوبػػة "تػىٍعمى
 اىل شػفيعنا الوقػت نفػس يف كىػو كي ػاىده. عملنػا يرل كسلم عليو اهلل صل  فهو
ػػٍلنىا كىمىػػا :"ك،ػػل عػػز قولػػو يف اهلل  ًإذٍ  أىنػ هيػػمٍ  كىلىػػوٍ  ل ػػوً ال بًػػً ٍذفً  لًييطىػػاعى  ًإال   رىسيػػوؿو  ًمػػنٍ  أىٍرسى

ػػػوا ػػػهيمٍ  ظىلىمي ػػػاءيكؾى  أىنٍػفيسى ػػػديكا الر سيػػػوؿي  ٢ىيػػػمي  كىاٍسػػػتػىٍغفىرى  الل ػػػوى  فىاٍسػػػتػىٍغفىريكا ،ى  تػىو ابنػػػا الل ػػػوى  لىوى،ى
ػػػا  عليػػػو اهلل صػػػل  بػػػالنيب اليػػػو بالتوسػػػل يأمرنػػػا ك،ػػػل عػػػز فػػػاهلل (ْٔ) النسػػػاء "رىًحيمن
أىف  رى،يػبلن ضىػرًيرنا أىتىػ  الن ػيب  صىػل   و "أيد ذل  حديث عثماف بن حنيف فعنػ كسلم.

الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىقىاؿى يىا نىيب  الل ػًو ادٍعي الل ػوى أىٍف يػيعىػاًفيىًٍ فػىقىػاؿى ًإٍف ًشػٍئتى أىخ ػٍرتي ذىلًػ ى 
ػػػػوى أىٍفضىػػػػلي آًلًخرىتًػػػػ ى كىًإٍف ًشػػػػٍئتى دىعىػػػػٍوتي لىػػػػ ى قىػػػػاؿى الى بىػػػػٍل ادٍعي الل ػػػػ وى يل فىػػػػأىمىرىهي أىٍف فػىهي

ا الػدُّعىاًء الل هيػم  ًإٍل  أىٍسػأىلي ى كىأىتػىوى، ػوي إًلىٍيػ ً كىأىٍف يىػٍدعيوى هًبىػذى ٍُ  ى يػىتػىوىض ػأى كىأىٍف ييصىػل يى رىٍكعىتػىػ

                                                 

 َٗ- ٖٔ: عةدالفتاح قديش: ا١نهجية العامة ،نظر( للمزيد يُ)
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ػ ٍٛىػًة يىػا ٤يىم ػدي ًإٍل  أىتػىوى،  ػػل مى نىػيب  الر  وي بًػػ ى ًإىلى رىيب  يف بًنىًةي ػ ى ٤يىم ػدو صىػل   الل ػوي عىلىٍيػًو كىسى
 1"قىاؿى فػىفىعىلى الر ،يلي فػىةػىرىأى  ...حىا،ىًي ىىًذًه فػىتػىٍقًضي كىتي ىف عيًٍ ًفيًو كىتي ىف عيوي يف  

ػػي  كالنةػػوة كاإلٯػػاف الػػدين إثةػػات يف يتخصػػ  علػػم كىػػو األصػػوؿ بعلػػم أيضػػان  ٝك
 كمػػػا ا١نطػػػق كأسػػػاليا العقليػػة كاٟجػػػج باألدلػػػة العقيػػػدة كحفػػ، اإلسػػػبلـ عػػػن كالػػدفاع
 كػػػره الةدايػػػة كيف .(ِ)كاإلمامػػػة كالقػػػدر كالقضػػػاء ك،ػػػل عػػػز اهلل صػػػفات بقضػػػايا اشػػػتغل
 ،عفػػػػػػػػػػر اإلمػػػػػػػػػػاـ يقػػػػػػػػػػوؿ فمػػػػػػػػػػثبل، الكػػػػػػػػػػبلـ مسػػػػػػػػػػائل يف ا٠ػػػػػػػػػػوض اإلسػػػػػػػػػػبلـ علمػػػػػػػػػػاء
 يف تكلموا اقوم فاف العرش فوؽ فيما تتكلموا كال العرش دكف فيما :"تكلموا(ّ)الصادؽ

 فتاىوا". اهلل
 فكػػػػر فػػػػ ز الكػػػػبلـ( )علػػػػم األصػػػػوؿ علػػػػم ظهػػػػور يف السياسػػػػية األكضػػػػاع كأثػػػػرت

َة مرتكػػا ":فقػػالوا كظلمهػػم أميػػة بػػٍ حكػػم يػػرفض للخػػوارج  بػػٍ أف أم كػػافر" الكةػػ
 بػرز الفكػر ٢ػذا فعػل كػرد كنتيجػة ا١سػلمُ، ضػد الكةػائر مػرتكيب من أل م كفار أمية

 الكفػػر مػػن ينفػػع ال كمػػا معصػػية اإلٯػػاف مػػع يضػػر ال فقػػالوا:" (ر،ئػػةا١) اآلخػػر: الفكػػر
  (ْ)طاعة".

                                                 
ًمذم رقمَُٓٔٔرقم  اٛد،ركاه  ُ ؛ الطػ اٍل يف  َُُٖ؛ اٟػاكم رقػمُّٕٓة رقػم؛ ابن ما،َِّٓ؛ كال

 .ُُّٖا١عجم الكةَ رقم
؛ الغػػزايل، ٤مػد بػػن ٛػػد: ا١نقػذ مػػن الضػبلؿ، ٖقيػػق/ ٚيػل صػػليةا ككامػػل ْٖٓ( ابػن خلػػدكف: ا١قدمػة، ِ)

َكت )د. ف(، عيػػػػػػػػادة،  علػػػػػػػػم الكػػػػػػػػبلـ، )د. ف(، يف ؛ اٛػػػػػػػػد ٤مػػػػػػػػود صػػػػػػػػةحي:  ِٗ، ُٗـ، صُٖٖٗبػػػػػػػػ
 ا بعدىا.كم ِ،ص ُٖٕٗاإلسكندرية 

؛ بػُ الةاحػث ،ػورج طرابي ػي زيػف اقػواؿ تنسػا اىل ائمػة ا١ػذاىا يف ذـ ٕ( صةحي: يف علم الكػبلـ،ّ)
 (.َُٔ،َُٓعلم الكبلـ.) انظر: ،ورج طرابي ي: مصائر الفلسفة،

 .َِ( صةحي: يف علم الكبلـ،ْ)
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 / ق َُُ )ت الةصػػػػػرم اٟسػػػػػن اإلمػػػػػاـ القضػػػػػية ىػػػػػذه عػػػػػن سػػػػػئل كعنػػػػػدما
 كػػػػاف إذ (ِ) ـ( ْٖٕ / ق ُُّ )ت عطػػػػاء بػػػػن كاصػػػػل تلميػػػػذه بػػػػرز (ُ)ـ(ِٖٕ
َة مرتكػػا أف فقػرر ،ػػانيب ْػديث م ػػغوالن  اٟسػن  بػػل ان مؤمنػػ كال كػافران  لػػيس الكةػ
 ي ػػرح ا١سػجد مػن ،انػا يف الةصػرم اٟسػػن اعتػزؿ مث منػزلتُ، بػُ منزلػة يف ىػو
 ا١عتزلة. اسم ذل  بعد عليهم فأطلق كاصل. اعتزلنا الةصرم: اٟسن فقاؿ رؤيتو

 ٣ةػػػور اإلنسػػػاف أف )أم اٞػػػ  عقيػػػدة إ٬ػػػاد يف دكر أميػػػة لةػػػٍ كػػػاف كػػػذل 
 علػ  أعمالنػا إ٪ا كيقولوف: ائر،اٞ ٟكمهم الناس يرضخ حى كذل  أفعالو( عل 
 إ ػػا كيقولػػوف ا١عاصػػي يرتكةػػوف قػػـو بػػُ فكػػرم صػػراع ظهػػر كىكػػذا اهلل. مػػن قػػدر
 .(ّ)كالقػدر القضػاء حػوؿ اٞػدؿ فظهػر .ذلػ  عن اهلل ينزىوف كآخرين، اهلل م يئة
 أشػاركا حيػث الظلػم عػن ك،ػل عػز اهلل ينزىػوا أف أرادكا اإلنسػاف ْريػة قػالوا فالذين
 أف أم بالعػػدؿ، فقػػالوا، يعػػذهبم مث اعليهػػ ٣ةػػورين للعةػػاد األفعػػاؿ اهلل ريقػػد كيػػف

                                                 

زمنػػػو. مػػػن العلمػػػاء  اٟسػػػن بػػػن يسػػػار الةصػػػرم، أبػػػو سػػػعيد: تػػػابعي، إمػػػاـ أىػػػل الةصػػػرة، كحػػػ  األمػػػة يف (ُ)
با١دينة، كشا يف كنف اإلماـ علي بن أيب طالا، عمل مع ابػن زيػاد  )الزركليالفقهاء الفصحاء ال جعاف 

لػػػو ىيةتػػػو يف القلػػػوب فيػػػدخل علػػػ  الػػػوالة يػػػأمرىم  الةصػػػرة. ككانػػػتكايل خراسػػػاف يف عهػػػد معاكيػػػة، مث سػػػكن 
 أذاه. تػػػويفيوسػػػف مواقػػػف، كقػػػد سػػػلم مػػػن  مػػػع اٟجػػػاج ابػػػن الئػػػم. كلػػػوكينهػػػاىم، ال ٮػػػاؼ يف اٟػػػق لومػػػة 

 (.ِِٔ/ِ: األعبلـ،بالةصرة. )الزركلي
كاصل بن عطػاء الغػزاؿ، أبػو حذيفػة: رأس ا١عتزلػة كمػن أئمػة ا١تكلمػُ. ٝػي أصػحابو با١عتزلػة العتزالػو  (ِ)

طائفػػػػة تنسػػػػا إليػػػػو، تسػػػػم  " الواصػػػػلية " كىػػػػو الػػػػذم ن ػػػػر مػػػػذىا  الةصػػػػرم. كمػػػػنهمحلقػػػػة درس اٟسػػػػن 
ا١ر،ئػػة " ك " ا١نزلػػة بػػُ ا١نػػزلتُ " ك "  منهػػا: "أصػػناؼزاؿ كلػػد با١دينػػة، كن ػػأ بالةصػػرة. لػػو مؤلفػػات االعتػػ

الزركلػػػي: ". )معػػػاٍل القػػػرآف " ك " طةقػػػات أىػػػل العلػػػم كاٞهػػػل " ك " السػػػةيل إىل معرفػػػة اٟػػػق " ك " التوبػػػة 
 (.َُٗ/ٖاألعبلـ،

 .ُِ،َِ( صةحي: يف علم الكبلـ،ّ)
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 أف أك بالقػػػدر قػػػالوا كالػػػذين عليػػػو، يعذبػػػو مث فعػػػل علػػػ  إنسػػػاف ٬ػػػ  ال عػػػادؿ اهلل
 ٭ػدث أف ٯكػن ىػل فأشػاركا با١ ػيئة ك،ل عز اهلل ينزىوا أف أرادكا مسَ اإلنساف
 ملكػػو يف حكػػم مػػن أف إذ ،ػػل؟ك  عػػز اهلل م ػػيئة عػػن غصػػا العػػاإل ىػػذا يف شػػيء
 (ُ)لفعلو. خالق ٥َ اإلنساف إف قاؿ من عل  ردا ظلم، ما

 عطاء. بن كاصل إىل ا١نسوبة، ا١عتزلة فرقة ظهرت ىكذاك 
  ٜسة: ا١عتزلة كأصوؿ  
 ليسػػػت الصػػػفات كأف كا١ماثلػػػة الت ػػػةيو عػػػن منػػػزه ك،ػػػل عػػػز اهلل أف التوحيػػػد: -1

 ٥لوؽ. كالقرآف ٤اؿ ىذاك  القدماء تعدد كإال الذات غَ شيئان 
 أفعػاؿ ٮلػق ال كاهلل فعلػو خػالق كىػو تصػرفو يف حػر اإلنسػاف أف كىػو العػدؿ: -1

 العةاد.
 يغفػػػػر كال سػػػػوءا، كا١سػػػػيء إحسػػػػانان، احملسػػػػن ٬ػػػػازم اهلل أف :كالوعيػػػػد الوعػػػػد -1

َة ١رتكا   يتوب. أف إال الكة
َة مرتكػا ا١نػػزلُ: بػػُ ا١نزلػة -1  مؤمنػػان  فلػػيس لكفػػركا اإلٯػاف بػػُ منزلػػة يف الكةػػ

  النار. يف ٥لد كافر، كال
 لػػدعوة ن ػػران  ا١ػػؤمنُ علػػ  ذلػػ  ك،ػػوب ا١نكػػر: عػػن كالنهػػي بػػا١عركؼ األمػػر -1

 اٟػاكم علػ  ا٠ػركج ك،ػا كلػذل  يستطيع ٔا كل للضالُ كىداية اإلسبلـ
 ا١نحرؼ. الظاإل
 كدكر اإلسػػػػبلمية الػػػػدكؿ مػػػػن كثػػػػَ علػػػػ  تػػػػأثَ الفكريػػػػة ا١درسػػػػة ٢ػػػػذه كػػػػاف

 بويػػة بػػٍ دكلػػة كعهػد كالواثػػق كا١عتصػػم ا١ػػأموف عهػد يف العةاسػػية الدكلػػة يف ارٮيتػ
                                                 

 أحاديثػػوق(: كتػاب األربعػػُ يف أصػوؿ الػدين، قػػرأه كخػرج َٓٓحامػػد ٤مػد بػن ٤مػػد )ت الغػزايل، أبػو (ُ)
 .ُٖد.ت(، ص  د. ـكعلق عليو: ٤مود بيجو، )د.ف 
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َة االختبلفػات بعػض مػع الػيمن يف الزيديػة األئمػة كدكلػة ال ػيعية الدكؿ ككل  اليسػ
 بينهم. فيما

َان  دكران  ا١عتزلة لعا كقد  ا١سػلمُ غػَ فكػر أمػاـ اإلسػبلـ عػن الػدفاع يف كة
 يوحنػػػػا كأطركحػػػػات، اإلسػػػػبلـ ضػػػػد كا٢ندكسػػػػية ةوذيػػػػةال أطركحػػػػات أمػػػػاـ كخاصػػػػة
 مػػا ا١سػػلم لػ  قػػاؿ إذا للمسػػيحيُ: ي ػَ كػػاف الػػذم (1) ـ(ْٕٗت) الدم ػقي

 ا١سػي  ٝػي مب :ا١سػلم النصػراٍل ؿليسأ مث اهلل، كلمة إنو لو فقل ا١سي  يف تقوؿ
 قاىػاأل اهلل كلمػة قػائبل: ا١سػلم ٬يةػو حػى ب ػيء يػتكلم كال كليسػكت ؟القػراف يف
 أـ ٥لوقػػػة كركحػػػو اهلل كلمػػػة ىػػػل فاسػػػألو: بػػػذل  أ،ػػػاب فػػػ ف، منػػػو كركح مػػػرَل إىل
َد ٥لوقػػة قػػاؿ ففػػ  ؟٥لوقػػة غػػَ  كال كلمػػة لػػو تكػػن كإل إذف كػػاف اهلل فبػػأ عليػػو فػػ
 بنظػػػػر زنػػػػديق الػػػػرأم ىػػػػذا يػػػػرل مػػػػن فأل ا١سػػػػلم فسػػػػيفحم ذلػػػػ  قلػػػػت فػػػػ ف ركح،

 (2)ا١سلم.
 حػػى ذلػػ  يف ت ػػددكا مث ٥لػػوؽ، اهلل كػػبلـ أف ىػػذا علػػ  ا١عتزلػػة رد فكػػاف 
 أشػركو فقػد قػدَل القػراف إف قػاؿ مػن ألف ،اإلسػبلـ عػن خػرج ذلػ  أنكػر من عدكا
 .مطلقػا تنزيهػا ك،ػل عز اهلل تنزيو ىو كالتوحيد ،كفر كىذا القدـ، صفة يف اهلل مع

 الػػػػديٍ ا١سػػػػئوؿ ا١ػػػػؤمنُ أمػػػػَ باعتةػػػػاره ،ق(ُِٖ)ت ا١ػػػػأموف ا٠ليفػػػػة كناصػػػػرىم
                                                 

، الدكلػػة األمويػػةخػػبلؿ حكػم  دم ػقيف  ٕٔٔيوحنػا الدم ػػقي أك القػديس يوحنػػا الدم ػقي: كلػػد عػػاـ  (ُ)
حػاز علػ  صػداقة ا٠لفػاء األمػويُ أمثػاؿ  ا٠بلفة األموية، كاف كالده يعمل كزيرنا يف ببلط مسيحية عائلةمن 

ى اـ بن عةد ا١ل . عرؼ ٔؤلفاتو البلىوتية الفلسػفية للػدفاع عػن ا١سػيحية الكنسػية. )للمزيػد ينظػر: نصػر 
َكت اهلل، ،وزيػػػف: منصػػػور بػػػن سػػػر،وف ا١عػػػركؼ بالقػػػديس يوحنػػػا الدم ػػػق ي، ا١كتةػػػة الةولسػػػية اللةنانيػػػة، بػػػ

 ـ(. ُُٗٗ
 .ُٔ،ُٕ( صةحي: علم الكبلـ،ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 ىانػػةاالك  بالضػػرب يتعػػرض ككػػاف القػػرآف، خلػػق فتنػػة يسػػم  مػػا ظهػػرتف وم،كالػػدني
 هبػػػذا، اإلقػػػرار همبعضػػػ كرفػػػض العلمػػػاء، مػػػن القػػػرآف ٓلػػػق اإلقػػػرار يػػػرفض مػػػن كػػػل
 كػػاف فػػ ذا األصػػوؿ، يف اٟنابلػػة مدرسػػة فػػ زت ،(ُ) حنةػػل بػػن أٛػػد اإلمػػاـ مػػنهم
 العقػػػل يف ن الػػػ حكمػػػت اٟنابلػػػة مدرسػػػة فػػػ ف الػػػن  يف العقػػػل حكمػػػوا ا١عتزلػػػة
 .(ِ) للعقل كتعطيل كالت ةيو، التجسيم إىل غبلهتا بعض ككصل
 اٟنابلػػة إمػػاـ كىػػو ىػػػ(ٕٗٓ)ت (ْ)اٞػػوزم ابػػن (ّ) يقػػوؿ اٟنابلػػة ىػػؤالء كيف 

 مرتةػة إىل نزلػوا قػد كرأيػتهم ا١ػذىا هبػا شػانوا كتةػا فصػنفوا ٢ػم:" منتقػدان  عصره يف
 علػ  آدـ خلػق تعاىل اهلل أف عوافسم ،اٟس مقتض  عل  الصفات فحملوا العواـ
 يرضػوف مث ... كيػدين ... كعينػُ الذات عل  زائدا كك،ها صورة لو فأثةتوا صورتو
 فسػػموىا ،كالصػػفات األٝػػاء يف بالظػػاىر أخػػذكا كقػػد يعقػػل كمػػا ال بقػػو٢م العػػواـ

 كإل .العقػػػػل مػػػػن كال النقػػػػل مػػػػن ذلػػػػ  يف ٢ػػػػم دليػػػػل ال مةتدعػػػػة تسػػػػمية بالصػػػػفات
 إىل كال ،تعػػػاىل هلل الوا،ةػػػة ا١عػػػاٍل إىل الظػػػواىر عػػػن الصػػػارفة نصػػػوصال إىل يلتفتػػػوا
 حػػى فعػػل صػػفة يقولػػوا بػػأف يقنعػػوا كإل اٟػػدكث ٝػػات مػػن الظػػاىر يو،ةػػو مػػا إلغػػاء

                                                 

 . ِّٓ، صُق، جُُّْقم  مؤسسة االماـ الصادؽ، ،عفر: ْوث يف ا١لل كالنحل، ،( السةحاٍلُ)
ن: ا١ ةهة كاجملسػم،  ،( خليفةِ) ؛ ينظػر علػ  ِٗ، صُٗٗٗدار الػرازم للطةاعػة كالن ػر، القػاىرة عةدالٛر

ٖقيػػق/ ٤ػػا الػػدين ا٠طيػػا، دار  : العواصػم مػػن القواصػػم،ق(ّْٓ)ت ا١ثػػاؿ: ابػػن العػػريب، أبػػو بكػػر سػةيل
َكت )د.ت(،  .ِّٖصِج اٞيل، ب

، ص ُِٗٗعمػػػاف، دار االمػػػاـ النػػػوكم، ( دفػػػع شػػػةو الت ػػػةيو بػػػأكف التنزيػػػو، ٖقيػػػق/ حسػػػن السػػػقاؼ، ّ)
ٗٗ-َُِ  . 
ن بػػن علػػي بػػن ٤مػػد اٞػػو  (ْ) زم القرشػػي الةغػػدادم، أبػػو الفػػرج: عبلمػػة عصػػره يف ابػػن اٞػػوزم، عةػػد الػػٛر

 عنػو.كلد كتػويف بةغػداد، تعػرض للحػةس مث أفػرج التاريخ كاٟديث، من فقهاء اٟنابلة، لو كثَ من ا١ؤلفات. 
 (.ُّٔ/ّ؛ الزركلي: األعبلـ،ُّْ/ّكفيات األعياف، خلكاف: )ابن
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 ،اللغػة تو،يػو علػ  ٨ملهػا ال :قػالوا ذات صفات أ ا أثةتوا ١ا مث ،ذات صفة قالوا
 ،شػدة علػ  كسػاؽ كلطػف ربػ معػٌ علػ  كإتيػاف ك٣ػيء كقػدرة نعمػة علػ  يد مثل
 .اآلدميػُ نعػوت مػن ا١عهػود ىػو كالظػاىر ا١تعارفػة ظواىرىػا علػ  ٨ملهػا قػالوا بػل

 مػن كيػأنفوف الت ػةيو مػن يتحر،ػوف مث .أمكػن إذا حقيقتػو علػ  ٭مػل إ٪ا كال يء
 تػػةعهم كقػػد .الت ػػةيو يف صػػري  ككبلمهػػم السػػنة أىػػل ٨ػػن كيقولػػوف ،إلػػيهم إضػػافتو
 يػػا ٢ػػم فقلػػت ،كا١تةػػوع التػػابع نصػػحت فقػػد قػػائبل:" سػػتطردكي ."العػػواـ مػػن خلػػق

 ٖػػػت كىػػو يقػػوؿ حنةػػػل بػػن أٛػػد األكػػػ  كإمػػامكم نقػػل أصػػػحاب أنػػتم أصػػحابنا
 مث منػػػو لػػػيس مػػػا مذىةػػػو يف تةتػػػدعوا أف ف يػػػاكم .يقػػػل إل مػػػا أقػػػوؿ كيػػػف :السػػػياط
 يف قيػػػل ١ػػػا ف نػػػو اٞارحػػػة القػػػدـ كظػػػاىر ،ظاىرىػػػا علػػػ  ٖمػػػل األحاديػػػث يف قلػػػتم
ت ركح ىي صفة هلل أف النصارل اعتقدت اهلل ركح يس ع  قػاؿ كمػن .مػرَل يف ٞك

 األصػػل بػػو يثةػػت مػػا يهمػػل أال كينةغػػي .اٟسػػيات ٣ػػرل أ،ػػراه فقػػد بذاتػػو اسػػتول
 نقػػػرأ :قلػػػتم أنكػػػم فلػػػو بالقػػػدـ لػػػو كحكمنػػػا ،تعػػػاىل اهلل عرفنػػػا بػػػو ف نػػػا العقػػػل كىػػػو

 قةػػي  الظػػاىر علػػ  ياىػػاإ ٛلكػػم إ٪ػػا .أحػػد علػػيكم أنكػػر مػػا كنسػػكت األحاديػػث
 ىػذا كسػيتم كلقػد منػو لػيس مػا السلفي الصاح الر،ل ىذا مذىا يف تدخلوا فبل

 أيضػػا مػذىةكم زينػتم مث ٣سػم إال حنةلػي يقػػاؿ ال صػار حػى قةيحػا شػينا ا١ػذىا
 (ُ) ".لعنتو أ،از ا١ذىا صاحا أف علمتم كلقد .معاكية بن ليزيد بالعصةية

                                                 

، مؤسسػة اٟلػيب، : ا١لػل كالنحػلق(ْٖٓ)ت َلعةػد الكػر ، أبو الفت  ٤مػد بػن أيضان: ال هرستاٍل نظر( يُ)
َكت  .ِٓص )د.ت(، ب
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 كال ّسػم لػيس :"(ُ)ك،ػل عز اهلل أف اٟديث بكأصحا السنة أىل يقوؿ بينما 
ن" ك،ػػل عػػز قػػاؿ كمػػا العػػرش علػػ  نػػوكأ األشػػياء ي ػػةو  كال "اسػػتول العػػرش علػػ  الػػٛر
 اهلل تعػاىل قػاؿ كمػا نػور نػوكأ كيػف بػبل اسػتول نقػوؿ بػل القػوؿ يف اهلل يػدم بُ نقدـ
 كاألرض...". تالسماكا نور

 مػػػػن كػػػػاف بػػػػل، أصػػػػوليا تكلمػػػػان م يكػػػػن إل حنةػػػػل بػػػػن أٛػػػػد اإلمػػػػاـ أف كاٟقيقػػػػة
 أشار كما األصوؿ يف تكلموا مذىةو إىل ينتسةوف ٦ن بعض كلكن اٟديث، أصحاب
 عػػػاـ ب ػػػكل لكػػػن ،(ّ) كأىلػػػو الكػػػبلـ علػػػم ذـ مػػػنهم كالػػػةعض .(ِ) اٞػػػوزم ابػػػن بػػػذل 
 إمػػا كانػػت األخػػرل ا١ػػدارس أف إذ كالكػػبلـ. الفقػػو بػػُ بػػاٞمع اٟنابلػػة مدرسػػة ٘يػػزت
  .(ْ)كبلـ رسمدا أك فقهية

 ٖػػػػرزان  كالت ػػػػةيو التأكيػػػػل إنكػػػػار عػػػػاـ ب ػػػػكل حنةػػػػل بػػػػن أٛػػػػد مػػػػذىا كػػػػاف
 كحػػركؼ قػػدَل القػػرآف إف بػػالقوؿ ٘يػػز األصػػوؿ يف اٟنابلػػة فكػػر أف علػػ  للػػدين،
 كأنػػػو كاحػػدة، ،هػػػة يف فحػػددكه ،(ٔ) العلػػػو ،هػػة يف اهلل كأف ،(ٓ) كألفػػػاظ ككلمػػات

                                                 
ار : مقػػاالت اإلسػػبلميُ كاخػػتبلؼ ا١صػػلُ، ٖقيػػق/ ىلمػػوت ريػػً، دق(ِّْ)ت ( االشػػعرم، ابػػو اٟسػػن علػػيُ)

 .ُُِ، صَُٖٗفرانز شتايز، فيسةادف ا١انيا، 
 كما بعدىا. ٗٗ( دفع شةو الت ةيو، ِ)
ن عةػدالعزيز ال ػةل،( ا٢ركم، ٤مد األنصارم: ّ) ا١دينػة  مكتةػة العلػـو كاٟكػم، ذـ الكبلـ كأىلو، ٖقيق/ عةػد الػٛر

 كما بعدىا. َِـ، صُٖٗٗا١نورة 
 .ٕٖ،ورج طرابي ي: مصائر الفلسفة،  (ْ)
يف الػذب عػن سػنة ايب  : الػركض الةاسػمق(َْٖ)ت ؛ الػوزير، ٤مػد بػن إبػراىيم ِْ( ال هرستاٍل: ا١لل كالنحػل، ٓ)

 . َّٖ، ص، )د.ت(ٖقيق/ علي ٤مد العمراف، دار عاإل الفوائد، القاسم
دار ابػػن  : السػػنة، ب د، ٖقيػػق/ ٤مػػد سػػعيد سػػاإل القحطػػاٍل،ق(َِٗعةػػداهلل بػػن أٛػػد )ت ،حنةػػلابػػن : نظػػر( ئ)

: إثةػػات صػػفة العلػػو، ٖقيػػق/ ق(َِٔ)ت ؛ ابػػن قدامػة، عةػػداهلل بػػن أٛػػد ا١قدسػيَُّىػػػ، صَُْٔالػػدماـ  القػيم،
ٖقيػق/  : طةقات اٟنابلة،ق(َٔٓ، ٤مد الفراء )تىػ؛ أبو يعل َُْٔالكويت، الدار السلفية، داهلل الةدر، بدر عة

َكت )د.ت : منهػاج ق(ِٖٕ)ت عةػد اٟلػيم، اٛػد بػن ؛ ابن تيميةِّْصُ(، ج٤مد حامد الفقي، دار ا١عرفة، ب
، ُ، جمعػػة ٤مػػد بػػن سػػعود، الريػػاض )د.ت(٤مػػد رشػػاد، ،ا /ٖقيػػق ،النةويػػة يف نقػػض كػػبلـ ال ػػيعة القدريػػة السػػنة
 .  ْٔص
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 التجسػػػيم حػػد إىل الصػػػفات اتإثةػػ يف غػػاىل مػػػن كمػػنهم .(ُ) العػػػرش علػػ  ،ػػالس
 (ِ) سابقا. ذكر كما

 ٚيعػان  يكونػوا إل حنةػل ابػن عصػر يف السػلف أف التارٮيػة با١بلحظػة كاٞدير
 السػػػػلف مػػػػن ٚهػػػػور أٛػػػػد اإلمػػػػاـ خػػػػالف بػػػػل األصػػػػوؿ، يف كاحػػػػد مػػػػذىا علػػػػ 

 .(ّ) ٥لوؽ( كاللف، قدَل )القرآف قدَل كليس ٥لوؽ القرآف لف، أف يف كخاصة
 يسػم  مػا كبػُ ا١عتزلػة كىػم بػالعقليُ يسػم  مػا بػُ ا٠ػبلؼ ىػذا ظل كيف
 األشػػػػعرم اٟسػػػػن أبػػػػو اإلمػػػػاـ إىل نسػػػػةة االشػػػػاعرة ظهػػػػر اٟنابلػػػػة كىػػػػم بالنصػػػػيُ

 اكأيػػػدك  .(ٓ)كالعقػػػل الػػػن  بػػػُ اٞمػػػع ٤اكلػػػة مفكػػػرى مثػػػل الػػػذم (ْ)ىػػػػ( ِّْ)ت

                                                 

ٖقيػػػق/ عطيػػػة الزىػػػراٍل، دار الرايػػػة،  : السػػػنة،ق(ُُّ)ت ( ا٠ػػػبلؿ، أٛػػػد بػػػن ٤مػػػد بػػػن ىػػػاركف اٟنةلػػػيُ)
دار  : بػػػدائع الفوائػػػد،ق(ُٕٓاٞوزيػػػة )ت ، ٤مػػػد بػػػن ايب بكػػػر؛ ابػػػن قػػػيمُِٓ، صُج (د. ت) الريػػػاض،

َكت )د.ت( اف اهلل اكػػ   . رد العلمػػاء اف اهلل عػػز ك،ػػل يف ،هػػة ىػػوَْ ،ّٗ، صِ، جالكتػػاب العػػريب، بػػ
 من ذل . أم اك  من ،هة العلو كمن كل اٞهات.

َكت  ،( اليافعيِ)  ا. َِّ- ُّٔـ، ََُِعةد الفتاح قديش: التجسيم كاجملسمة، مؤسسة الرسالة، ب
النػػػوكم، عمػػػاف األردف احملةػػػوب كنيػػػل السػػػركر ا١طلػػػوب، دار االمػػػاـ  حسػػػن: هتنئػػػة الصػػػديق ،السػػػقاؼ( ّ)

بػػن علػػي كاٟػػارث بػػن  كداككدأمثػػاؿ اإلمػػاـ الةخػػارم كمسػػلم كابػػن كػػبلب كأبػػا ثػػور  .ٕٓ، ٔٓ، صـُّٗٗ
 (.ٕٓ، ٔٓالسقاؼ: هتنئة الصديق، ا١ركزم. ) أسد احملاسيب ك٤مد نصر 

علػػػي بػػػن إٝاعيػػػل بػػػن إسػػػحاؽ، ينتسػػػا إىل الصػػػحايب أيب موسػػػ  األشػػػعرم:  األشػػػعرم:أبػػػو اٟسػػػن  (ْ)
علػػػ  مػػػذىا ا١عتزلػػػة مث  الةصػػػرة. كػػػافكلػػػد يف  مؤسػػػس مػػػذىا األشػػػاعرة. مػػػن األئمػػػة ا١تكلمػػػُ اجملتهػػػدين.

عػػػن أصػػػوؿ الديانػػػة.  كاإلبانػػػةالعديػػػد مػػػن ا١ؤلفػػػات منهػػػا مقػػػاالت اإلسػػػبلميُ  بةغػػػداد. لػػػو خػػػالفهم. كتػػػويف
 (.ِّٔ/ْ: األعبلـ، )الزركلي

ػػػػػة: نصػػػػَ مػػػػركة كوربػػػػاف، ىنػػػػرم: تػػػػاريخ الفلسػػػػفة اإلسػػػػبلمية، ت  (ٓ)  قةيسػػػػي، عويػػػػدات للن ػػػػػر  كحسػػػػنٚر
َكت  ال معانػػػدة بػػػُ ال ػػػرع ا١نقػػػوؿ كاٟػػػق  . يقػػػوؿ اإلمػػػاـ الغػػػزايل:"َِٕ،َِٔـ، صََِْكالطةاعػػػة، بػػػ

َكتُ". االقتصاد يف االعتقاد، دار الكتا العلمية طا١عقوؿ  .ٗـ، صََِْ، ب
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 السػػػنة أىػػػل مقالػػػة ال ػػػرعية، كالنصػػػوص العقليػػػة باألدلػػػة أم الكػػػبلـ، علػػػم ٔنػػػاىج
 األربعػػة ا١ػػذاىا لعلمػػاء كاٞماعػػة السػػنة ألىػػل مػػذىةان  ممػػذىةه فأصػػة  كاٞماعػػة

 مػػن اإلسػبلمي العػاإل مسػاحة انت ػاره كغطػ  اٟنابلػػة، ٚاعػة مػن ٚهػور فػيهم ٔػا
 كفخػػر الغػػزايل يػػد علػػ  ا١ػػذىا ىػػذا تطػػور أف بعػػد أفريقيػػا غػػرب كحػػى اإندكنيسػػي
 (ُ) .الرازم الدين

 ككػػػػػانوا األشػػػػػاعرة، مػػػػػع كفػػػػػاؽ علػػػػػ  اٟنابلػػػػػة كػػػػػاف ٮيػػػػػةالتار  الناحيػػػػػة كمػػػػػن
 إثةػات أىػل مػن ا١تكلمػُ كػانوا أل ػم األخػرل، الفػرؽ موا،هػة يف هبػم يعتضدكف
َم نصػػػر أيب اإلمػػػاـ زمػػػن يف الفػػػريقُ بػػػُ الفتنػػػة حػػػدثت حػػػى الصػػػفات،  الق ػػػ

 ورظهػ التنػافر ىػذا مػن كزاد بيػنهم، فيمػا كةػَ ٘ايز إىل أدت كالي (ِ)ىػ(ُِٓ)ت
 .(ّ) اٟنابلة بُ اجملسمة بعض

 (أزليػػػة معػػػاف)أزليػػػة  صػػػفاتو أف ك،ػػػل عػػػز اهلل صػػػفات يف شػػػاعرةاأل كمػػػذىا
َه، ىػػي كال ىػػو ىػػي يقػػاؿ ال بذاتػػو قائمػػة َه، ال كال ىػػو ال كال غػػ  معػػاٍل أل ػػا غػػ

                                                 

؛ ابػػػػػن عسػػػػػاكر، علػػػػػي بػػػػػن حسػػػػػن ْْٔ؛ ابػػػػػن خلػػػػػدكف: ا١قدمػػػػػة،  ُٗ( ال هرسػػػػػتاٍل: ا١لػػػػػل كالنحػػػػػل، ُ)
ًم فيمػػػا نسػػػا لئلمػػاـ أيب اٟسػػػن األشػػػعرم،ق(ُٕٓ)ت َكت،  دار الكتػػاب العػػػريب، : تةيػػُ كػػػذب ا١فػػ بػػػ

مؤسسػة : معيد النعم كمةيد الػنقم، ق(ُٕٕ)ت عةد الوىاب، تاج الدين ؛ السةكيَْ، ّٗىػ، صَُْْ
َكت الكتا الثقافية،  . ِٔـ، صُٖٔٗب

َم: (ِ) َم، أبػػو نصػػر: االمػػاـ ا١فسػػر العبلمػػة مػػن كةػػار  عةػػد الػػرحيم الق ػػ بػػن عةػػد الكػػرَل بػػن ىػػوازف الق ػػ
َية ا١ ػهور يف علػم التصػوؼ. علػت  العلماء، من بٍ ق َ. كالده أبو القاسػم صػاحا كتػاب الرسػالة الق ػ

تدعاه نظػاـ لو شهرة كأبيو. زار بغداد يف طريقة إىل اٟج، ككع، هبا، فوقعت فتنة بُ اٟنابلة كال افعية، اسػ
إىل نيسػػػابور، فػػػبلـز الػػػوع،  إكرامػػػا. عػػػادا١لػػػ  إىل أصػػػةهاف لتجنػػػا الفتنػػػة بةغػػػداد فػػػذىا إليػػػو كلقػػػي منػػػو 

 (ِْْ/ُٗ: سَ اعبلـ النةبلء،)الذىيبكالتدريس. كتويف هبا. 
ًم،   عساكر: تةُ( ابن ّ)  . ِٖٕ/ّ؛ السةكي: طةقات ال افعية الك ل، ُْٔكذب ا١ف
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 مفهػـو ا. كرفضػو (ُ) قػدَل بكبلـ متكلم أنو ذل  عل  كالدليل .أحواؿ ال بو قائمة
 كىػػو، نفسػػو علػػ  ال ػػيء ٛػػل منػػو يلػػـز إذ ذاتػػو، عػػُ ىػػو عا١ػػان  كونػػو نػػوأ ا١عتزلػػة
   (ِ)الذات. عن زائد معٌ أ ا ثةت الذات عُ الصفة كوف بطل كإذا باطل.

 إذا كلكػنهم فعػل(، )صػفات الصفات من لنفسو أثةت ما هلل يثةتوف شاعرةكاأل
 بصػفات يصػفونو الػذين كا١ ػةهة اجملسػمة مػن كالتكييػف بالتجسػيم يقوؿ من ك،دكا

 عػػػػن التنزيػػػػو كإثةػػػػات التأكيػػػػل طريػػػػق يسػػػػلكوف فحينئػػػػذ كاٞهػػػػة، اٟػػػػد مثػػػػل احملػػػػدثات
 يليػػػػق بنحػػػػو ك،ػػػػل عػػػػز اهلل صػػػػفات ا١تػػػػأخركف األشػػػػاعرة أكؿ كمػػػػا .(ّ)احملػػػػدثات 
 كالعػػُ الو،ػػود، أك بالػػذات كالو،ػػو بالقػػدرة اليػػد تأكيػػل مثػػل لؤلذىػػاف، تقريةػػان  ّبللػػو،
  (ْ)ذل . عن اهلل تعاىل اٞوارح عن لو تنزيهان  ،...كىكذا كالرعاية باٟف،

 الصػػفات قػػاؿ: مػػن أف التحقيػػق :"أف ذكػػركا تالصػػفا قضػػية يف عػػاـ كب ػػكل
 كمػػن الضػػركريات، مػػن الػػذات كتقػػدـ بالػػذات قائمػػة الصػػفة أف إىل نظػػران  الػػذات غػػَ
 قػاؿ: كمػن الصػفات، عػن منفكػة غَ الذات أف إىل نظران  الذات عُ الصفات قاؿ:
َان  كانت كلو ذكاتان  لكانت عينان  كانت لو أل ا غَ كال ُع ال ًكيػا، لـز غ  كىػو ال
 كالةحػث إدراؾ، اإلدراؾ درؾ عػن كالعجػز اٟػاالت، ْقيقػة أعلم كاهلل احملاالت، من
  (ٓ)إشراؾ". اهلل ذات سر عن

                                                 

 كما بعدىا.  َِلل كالنحل، ص( ال هرستاٍل: ا١ُ)
َكت، ِدار ا١ؤرخ العريب طعةد ا٢ادم : خبلصة علم الكبلـ،  ،( الفضليِ)  .َُٗ،صُّٗٗب
ًم، صّ)  . ّٖٖ( ابن عساكر: تةُ كذب ا١ف
عمػػػػػاف مكتةػػػػػة االمػػػػػاـ النػػػػػوكم، عةػػػػػد اهلل بػػػػػن صػػػػػديق: فػػػػػت  ا١عػػػػػُ بنقػػػػػد كتػػػػػاب األربعػػػػػُ،  ،( الغمػػػػػارمْ)

 .ّ،صَُٗٗ
ٖقيػػػػق/ اٛػػػػد فريػػػػد  : خػػػػَ القبلئػػػػد شػػػػرح ،ػػػػواىر العقائػػػػد،ق(ُُٖٔ)ت عثمػػػػاف الكليسػػػػي ،( العريػػػػاٍلٓ)

َكت ا١زيدم، دار الكتا العلمية  .ْٕ، ص )د.ت(، ب



 

 

                                       
 

12 

 مريػػػػػدان  قػػػػػادران  عا١ػػػػػان  -تعػػػػػاىل- كونػػػػػو يف كلهػػػػػم ا١تكلمػػػػػُ بػػػػػُ خػػػػػبلؼ كال
 ذاتػػو غػػَ الصػػفات كػػوف يف ٗػػالفوا كلكػػنهم الصػػفات، سػػائر يف ذاكىكػػ متكلمػػان،

َه. كال ىو ال أك ذاتو عُ أك  غ
 مواقػػف لػػو تيميػػة ابػػن كػػاف،  ـُْ ىػػػ/ٖ القػػرف يف تيميػػة ابػػن ال ػػيخ ظهػػر مث
 حيػث اٟنابلػة، عػن ٥ػالف فكػر ذك لكنو، اٟنابلة فقهاء من ككاف التتار مع قوية

 ابػػػن أف منهػػػا كفقهيػػػة، عقائديػػػة ،وىريػػػة اقضػػػاي عػػػدة يف حنةػػػل بػػػن أٛػػػد خػػػالف
 تيميػة ابػن فكػر علػ  يؤخػذ بينمػا ،(ُ) ك،ػل عز اهلل عن كاٞسمية اٟد نف  حنةل
 ،العلػػػػػو ،هػػػػػة يف اهلل فإ قولػػػػػو إىل إضػػػػػافة كبالتجسػػػػػيم، ،ْػػػػػد ٤ػػػػػدكد اهلل فإ قولػػػػػو

 ٚهػػػور أف حػػػُ يف .(ِ) تعػػػاىل اهلل بػػػذات اٟػػػوادث كقيػػػاـ كالنػػػزكؿ اٟركػػػة كإثةػػػات
 اٟركػػػة مػػػن كاحملػػػدثات اٞهػػػات عػػػن مطلقػػػا تنزيهػػػا ك،ػػػل عػػػز اهلل ينزىػػػوف سػػػلمُا١

َىا كالنزكؿ  كػذل  شػيء. كمثلػو لػيس ك،ػل عػز فهػو كاٞسػمية اٞوارح كعن كغ
 شػد ٖرٯػو منهػا: ا١سػائل مػن العديػد يف ا١سػلمُ علمػاء ٚهور تيمية ابن خالف
 كخػػالف بػو، كالتوسػػل ،(ّ) كسػلم كآلػػو عليػو اهلل صػػل  ٤مػد النػػيب زيػارة إىل الرحػاؿ

                                                 

؛ السػػػقاؼ، حسػػػػن بػػػػن علػػػي: التنديػػػػد ٔػػػػن عػػػدد التوحيػػػػد، دار االمػػػػاـ ّٖ( السػػػقاؼ: هتنئػػػػة الصػػػػديق، ُ)
 .ُُ-ٖالنوكم، عماف، )د.ت(، 

يف تأسػيس  : بيػاف تلةػيس اٞهميػةق(ِٖٕ)ت ثػاؿ: ابػن تيميػة، أٛػد بػن عةػداٟليم( انظر عل  سػةيل ا١ِ)
؛ ُّٕ، ََُ، ُُٕ، ُُٔ، ّٗ، ّّ، ٗ، ٖ/ُ، )د.ت(، ٣مػػػػػػػػػػع ا١لػػػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػػػد، بػػػػػػػػػػدعهم الكبلميػػػػػػػػػػة

ػػرد كنسػػا ذلػػ  اىل السػػيد اٞليػػل االمػػػاـ ِٖٗابػػوبكر الدم ػػقي )ت ،اٟصػػيٍ ق(: دفػػع شػػةو مػػن شػػػةو ٘ك
ًاث، القاىرة، صاٛد، ا١كتةة االزىرية   .ّْٓ: التجسيم كاجملسمة، : اليافعي؛ ينظر أيضان ُِّلل

دار ا١عرفػػة، : فػػت  الةػػارم شػػرح صػػحي  الةخػػارم،  ق(ِٖٓ)ت ابػػن حجػػر اٛػػد بػػن علػػي ،( العسػػقبلٍلّ)
َكت   ْٔ، كمػػا بعػػدىا؛ حسػػن السػػقاؼ: هتنئػػة الصػػديق، َٖ/ُ؛ الػػدرر الكامنػػة ،ٔٔصّ، جقُّٕٗبػػ

 كما بعدىا.
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َه، إىل اٟنابلػػػة بعػػػض ذىػػػا حػػػى ا١سػػػائل مػػػن كثػػػَ يف اٟنابلػػػة  فعػػػل كمػػػا تكفػػػ
 مػػػػن ٚهػػػػور فعػػػػل ككمػػػػا ق(ٕٕٓ)ت (ُ) اٟنةلػػػػي ر،ػػػػا بػػػػن الػػػػدين زيػػػػن ال ػػػػيخ
 للتوحيػد: تقسػيمو كػذل  ا١سػائل أىم من كلعل .(ِ) األربعة ا١ذاىا من العلماء
 ابػن ال ػيخ مػن أخػذه تقسػيم كىػو الصػفات، كتوحيد ةإلوىي كتوحيد ربوبية توحيد
 بينمػػػا .(ْ) لئلسػػػبلـ أساسػػػية عقيػػػدة ،علػػػو أنػػػو إال (،قّٕٖ)ت (ّ)اٟنةلػػػي بطػػػة

 يظهػػػر األصػػػل يف كػػافر ىػػػو كا١نػػافق كػػػافر، أك مػػؤمن سػػػول يو،ػػد ال انػػػو األصػػل
 الكراىيػػة الةيػػت آؿ يناصػػةوف الػػذين النواصػػا مػػن الػػةعض عػػده كػػذل  اإلسػػبلـ.
 سػةق مػا إىل ف ضػافة ا١عاصػركف العلمػاء أمػا (ٓ)الةيػت. كآؿ علي اإلماـ يف لكبلمو

 ظهػر علػ  -ك،ػل عػز -شاء لو اهلل كاستقرار بالنوع، العاإل بقدـ قولو عليو خذكاأ
َىا بعوضة،  فيػو حػاكؿ الػذم موقفػو تيميػة البػن يسػجل كلكػن (ٔ)ا١يخػذ. مػن كغ

                                                 

رد دفع شةو من شةو : ٍي( اٟصُ) ن بػن  .ُِّ،٘ك ابن ر،ا : اإلماـ اٟاف، العبلمة زين الدين عةد الٛر
، كأخػػذ عػػن ىػػػ ْْٕسػػنة  دم ػػققػػدـ إىل  بغػػداديف  ىػػػ ّٕٔأٛػػد الةغػػدادم الدم ػػقي اٟنةلػػي، كلػػد سػػنة 

ديث كالفقو كحصل العلم عل  أكابر أىل عصره فعبل شأنو ك كبل  در،ػة اإلمامػة حػى النوكم، كاشتغل باٟ
؛ الزركلػػي: َُٗ/ّ.) العسػػقبلٍل: الػػدرر الكامنػػة، ىا اٟنةلػػيا١ػػذقصػػده طػػبلب العلػػم، كصػػار مػػن أعػػبلـ 

 (.ِٓٗ/ّاألعبلـ،
 ، كما بعدىا.ْٔ( السقاؼ: هتنئة الصديق، ِ)
اإلمػػاـ القػػدكة، العابػػد الفقيػػو احملػػدث، شػػيخ العػػراؽ أبػػو عةػػد اهلل، عةيػػد اهلل بػػن ٤مػػد العكػػ م اٟنةلػػي،  (ّ)

: سػػَ أعػػبلـ )الػػذىيب الكػػ لاإلبانػػة  منهػػا:مػػن ا١ؤلفػػات  كلػػد سػػنة أربػػع كثػػبلث مئػػة، لػػو العديػػد ابػػن بطػػة،
 (.ِٗٓ صُٔالنةبلء، ج

 .ٕٕ-ٖ( للتفصيل يف ىذا ا١وضوع ينظر: السقاؼ: التنديد ٔن عدد التوحيد، ْ)
 كما بعدىا. َٖ/ُ( ابن حجر العسقبلٍل: الدرر الكامنة، ٓ)
 ُُ-ٖالسقاؼ: هتنئة الصديق، ( انظر:ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/744_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
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 سػػلوؾ كىػػو القلػػوب بػػُ ليفكالتػػأ كاٟنةليػػة األشػػعرية بػػُ النظػػر ك،هػػات تقريػػا
 (ُ).سبلـاال علماء كةار

َان  لؤلسػػػػف ف نػػػػو التصػػػػوؼ ،انػػػػا كيف  ىػػػػذا يف ال ػػػػيخ فهػػػػم يسػػػػاء مػػػػا كثػػػػ
 بأحػػػدث ظهػػػر كمػػػا اٞيبلنيػػػة الطريقػػػة علػػػ  التصػػػوؼ أخػػػذ تيميػػػة فػػػابن اٞانػػػا،
 كتػاب كىػو التصػوؼ كتػا أىػم أحػد شػرح كػذل  كىػو يػده، ٓ  تارٮية كثيقة
 التصػوؼ موضػوع شػرح تيميػة ابػن ككػاف اٞػيبلٍل، رد القػادعةػ لئلماـ الغيا فتوح
 .إليو نسا ٦ا اٟقيقي التصوؼ ف أ فتاكيو ٣موع من بذل  ا٠اص اٞزء يف

 ْػػةس فتػػول أصػػدركا ا١سػػلمُ علمػػاء فػػ ف الفكريػػة، ا١درسػػة ىػػذه تػػاريخ أمػػا
ػ التجسػيم يف خاصػة فتاكيػو أحػدثتها الػي للفتنػة منعػان  تيميػة ابن ال يخ  زيػارة رَلٖك
 السػجن يف كتػويف أخػرل مػرة حػةس مث أطلػق مث فحةس كسلم، عيو اهلل صل  النيب

 بػػن ٤مػػد ال ػػيخ ظهػػور حػػى ا١درسػػة ٢ػػذه تػػارٮي ك،ػػود أم ىنػػاؾ يظهػػر كإل .(ِ)
 الفكػػػػر ىػػػػذا معتنقػػػػة ا١عػػػػركؼ، بتارٮهػػػػا السػػػػعودية الدكلػػػػة ظهػػػػورك  الوىػػػػاب عةػػػػد

 ا١ادية. هتاإمكانا بكل ا١سلمُ بُ ن ره إىل كساعية
 ال ػكوؾ، ألىػل دكاء انػو الكػبلـ علػم مػن السػليم ا١وقػف فػ ف عػاـ كب كل

 ك،ػػػدير (ّ)فيػػػو. يتوسػػػع كال الػػػدكاء، قػػػدر علػػػ  منػػػو فيأخػػػذ شػػػةهو، نفسػػػو يف كمػػػن
 هبػػذا التسػػل  أ٫يػػة حػػوؿ ال ػػوكاٍل القاضػػيك  الغػػزايل ذكػػره مػػا إىل اإلشػػارة بالػػذكر

                                                 

َكت  مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة ناشػػػػػػركف، ح قػػػػػػديش: يف الطريػػػػػػق إىل األلفػػػػػػة اإلسػػػػػبلمية،عةػػػػػػدالفتا  ،( اليػػػػػافعيُ) بػػػػػػ
 .ِٗٔص ـ،ََِٗ

 . َِِ،َُِ/ّّ، كما بعدىا ؛ النويرم:  اية األرب،َٖ/ُ( ابن حجر: الدرر الكامنة، ِ)
تػػػػػرَل دار العلػػػػػم كالػػػػػدعوة، ( زيػػػػػن بػػػػػن إبػػػػػراىيم بػػػػػن ٝػػػػػي : هبجػػػػػة الطػػػػػالةُ يف مهمػػػػػات أصػػػػػوؿ الػػػػػدين، ّ)

 .ٕـ،صََِٗ
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 لنصػرة العقليػة بػالعلـو ا١ ػتغلُ علػ  للػرد أك ا١ت ػككُ ١وا،هة كالعلماء للدعاة
 ا١عاصر. الفكرم الغزك ١وا،هة اليـو األمة إليو ٖتاج ما كىو .(ُ)اٟنيف ال رع

 ظهػور يف مػثبل الفكػر ىذا حيوية ٬د اإلسبلمي الفكر لتاريخ ا١بلح، لكن
 بفلسػفة الركمػي الػدين ،ػبلؿ موالنػا كظهػور كركحي فكرم كمجدد الغزايل االماـ

 اإلمػػػػاـ زمػػػػن خاصػػػػة الكػػػػبلـ علػػػػم عقبلنيػػػػة لطغيػػػػاف ،ػػػػديل كػػػػرد كالعاطفػػػػة ٟػػػػاا
   .الرازم

َا، اتسػػػاعا العةاسػػػية اإلسػػػبلمية الدكلػػػة اتسػػػاع بعػػػد  ًٚػػػة حركػػػة كبعػػػد كةػػػ  ال
َىػػػػػاك  اليونانيػػػػػة االٟاديػػػػػة الفلسػػػػػفة خطػػػػػر مػػػػػن ا١سػػػػػلموف عػػػػػاٌل الن ػػػػطة  علػػػػػ  تأث

 كعةػػػادة الػػػًؼ كمظػػػاىر الػػػدنيا كحػػػا الركحػػػي اال٨طػػػاط خطػػػر كمػػػن ا١سػػػلمُ،
َا انت ػػارا انت ػػرت كانػػت الػػي ال ػػهوات  دينهػػا امػػر ،ػػدد مػػن ٢ػػا اهلل فقػػيض ،كةػػ
 نصػػػر نػػػوأل اإلسػػػبلـ، ْجػػػة ا١سػػػلموف لقةػػػو الػػػذم الغػػػزايل ٤مػػػد بػػػن ٤مػػػد االمػػػاـ
 كنصػػر كاال٢يػػات، الغيػػا قضػػايا يف اكهتافتهػػ خطلهػػا كبػػُ الفلسػػفة علػػ  ال ػػريعة
 اىل النػػاس إلعػػادة كاحسػػاف تربيػػة كعلػػم كالتصػػوؼ التزكيػػة علػػم إعػػادة يف اإلسػػبلـ
 اإلسبلـ. كركح الدين حقيقة
 
 

                                                 

ال ػػػػػػوكاٍل، ٤مػػػػػػد بػػػػػػن علػػػػػػي: أدب الطلػػػػػػا، صػػػػػػنعاء ؛ ّالغػػػػػػزايل: االقتصػػػػػػاد يف االعتقػػػػػػاد، ص( انظػػػػػػر: ُ)
 .ُِٓ، ُِْ، ُُّـ،صُٕٗٗ
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 زمػن يف الركمػي الدين ،بلؿ موالنا ظهور اإلسبلمي الفكر تاريخ حيوية من
 التػػػػدين إىل بالػػػػدعوة فػػػػأت  الكػػػػبلـ، بعلػػػػم االشػػػػتغاؿ كغلةػػػػة العقليػػػػة النزعػػػػة سػػػػيادة
 كا١خلػوؽ ا٠ػالق بػُ األساسػية العبلقػة أف موضػحا العقػيم، باٞػدؿ كليس باٟا
 ألنػو كاألرض السػماكات يف مػا لو كسخر اإلنساف خلق اهلل كاف حا. عبلقة ىي
 الػػدىاء ينمػػاب عليػػُ، أعلػػ  إىل اإلنسػػاف يرتفػػع كالتسػػليم كالعاطفػػة كباٟػػا ٭ةػػو،
 ال يطاف. بضاعة كا١كر

 ا١صػػػاعا أف إذ ال ػػػر فلسػػػفة قضػػػية كضػػػ  انػػػو الركمػػػي فلسػػػفة ٚيػػػل نكمػػػ
 كال إليػو كيعػود إليػو يلجػأ حػى لػو اهلل حػا من ىي ا١ؤمن ٬دىا الي كاالبتبلءات

َه يغً  .(ُ)بغ
ًاـ التقػػػدير ا١سػػػلم العػػػاإل ىػػػذا لقػػػي الػػػذم الوقػػػت يف كلؤلسػػػف  مػػػن كاالحػػػ

 العربية. األكادٯيات يف ٣هوؿ شةو يزاؿ ال العاإل، معات،ا معظم

إف ٕديػػػػػد الفكػػػػػر اإلسػػػػػبلمي ىػػػػػو يف ٕديػػػػػد الفهػػػػػم كاالسػػػػػتنةاط للنصػػػػػوص 
 كالعلػػػػػم التحػػػػػوالت فقػػػػػو ظهػػػػػور اإلسػػػػػبلمي الفكػػػػػر تػػػػػاريخ حيويػػػػػة مػػػػػنال ػػػػػرعية، ك 
 علػػػػي بػػػػن بكػػػػر يبأ اإلمػػػػاـ يػػػػد لػػػػ ع الع ػػػػرين القػػػػرف كاخػػػػرأ يف السػػػػاعة بعبلمػػػػات
َات مػػػع للتعامػػػل كاإلنسػػػاف. الزمػػػاف إليػػػو ٭تػػػاج الػػػذم العلػػػم فهػػػو ا١ ػػػهور.  متغػػػ

                                                 

 .ََْ-ُّٗ/ُ( للمزيد أنظر: الندكم : ر،اؿ الفكر،ُ)
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 .(ُ)٭ػػػدث سػػػوؼ ٔػػػا أخػػػ  الػػػذم كالنةػػػوم القػػػرآٍل ا٢ػػػدم خػػػبلؿ مػػػن األحػػػداث
، كقراءة التػاريخ ا١سػتقةلي مػن كا٢دؼ من ىذا العلم السبلمة من فن آخر الزماف

 عقل كحده.خبلؿ الن  كليس ال

 بػػػػػُ االخػػػػػتبلؼ بػػػػػدأ -كسػػػػػلم كآلػػػػػو عليػػػػػو اهلل صػػػػػل - الرسػػػػػوؿ كفػػػػػاة بعػػػػػد 
 يف كػػػػ م إسػػػػبلمية مػػػػدارس ظهػػػػرت أف ثمػػػػا لةػػػػ مث ا٠بلفػػػػة، قضػػػػية يف ا١سػػػػلمُ

 منها: السياسي، الفكر تاريخ
 ناٟسػ اإلمػاـ موقػف بعػد تأسسػت مدرسػة كىي اٟسن: اإلماـ مدرسة (ُ

 ا١سػػػػلمُ، دمػػػػاء علػػػػ  حفاظػػػػان  اٟكػػػػم علػػػػ  ا١نازعػػػػة تػػػػرؾ إىل تػػػػدعو الفتنػػػػة، مػػػػن
ًبيػػة كالػػدعوة العلػػم يف كالعمػػل َ  ا١درسػػة ىػػذه ألئمػػة ككػػاف، ال ػػػعوب مػػع كال  ان تػػػأث
 حػػج أثنػػاء حػػدث الػػذم ا١وقػػف يف كاضػػحا ظهػػر عػػاـ كقةػػوؿ ال ػػعوب علػػ  كةػػَ
 فتنحػ  الزحػاـ ل دة سوداأل اٟجر استبلـ يستطع إل حيث ا١ل  عةد بن ى اـ
 اغػػاظ ٦ػػا اٟجػػر. السػػتبلـ النػػاس لػػو ففسػػ  العابػػدين زيػػن اإلمػػاـ أتػػ  مث منتظػػرا.
َا ؟ىذا من فقاؿ ى اـ  ّواره: ككاف قائبل الفرزدؽ عليو فرد لو. ٖق

 كاٟـر كاٟل يعرفو كالةيت * كطأتو الةطحاء تعرؼ الذم ىذا
 العلم الطاىر النقي التقي ىذا * كلهم اهلل عةاد خَ ابن ىذا
 الكـر ينتهي ىذا مكاـر إىل * قائلها قاؿ قريش رأتو إذا

                                                 
ًبيػة اإلسػبلمية، )د.ـ(   (ُ)  ـ،ََِٓا١ هور، ابوبكر العدٍل بن علي: إحياء لغة اإلسبلـ العا١ية، أربطة ال

 .ٗٔ-ّٔص
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 يستلم ،اء ما إذا اٟطيم ركن * راحتو عرفاف ٯسكو يكاد
 يةتسم حُ إال يكلم فما * مهابتو من كيغضي حياء يغضي
 ختموا. قد اهلل أنةياء ّده * ،اىلو كنت إف فاطمة ابن ىذا
 علػػػ  كاٞماعػػػة السػػنة أىػػػل علمػػػاء ٚهػػور تفػػػاؽا ا١درسػػػة ىػػذه مػػػن تفػػرع مث
 اهلل صػل - لقولػو امتثػاال فاسػقا، كػاف فإك  ا١سػلم اٟػاكم عل  ا٠ركج ،واز عدـ
 ".عةػػػد علػػػيكم تػػػأمر كإف كالطاعػػػة كالسػػػمع اهلل بتقػػػول أكصػػػيكم :"-كسػػػلم عليػػػو
 األمػر اتنازعو  كال أمركم اهلل كاله من كأطيعوا شيئا بو ت ركوا كال اهلل اعةدكا "كقولو:
 الراشػػدين كا٠لفػاء نةػػيكم سػنة مػػن تعرفػوف ٔػا كعلػػيكم أسػود عةػػدا كػاف كإف أىلػو

َه .(ُ)"بالنوا،ػػػذ عليهػػػا كعضػػػوا ا١هػػػديُ  السػػػمع إىل الداعيػػػة األحاديػػػث مػػػن كغػػػ
   كالطاعة.
 علػػ  ا٠ػػركج مدرسػػة كىػػي علػػي: بػػن زيػػد كاإلمػػاـ اٟسػػُ اإلمػػاـ مدرسػػة (ِ
 ال ػػػرع، إقامػػػة أل،ػػػل اٟكػػػم طلػػػا أم ةيػػػت،ال آؿ مػػػن كػػػاف كإف، الظػػػاإل اإلمػػػاـ
-علػػي بػػن اٟسػػُ أف مبلحظػػة مػػع الزيػػدم. ا١ػػذىا تارٮيػػان  ا١درسػػة ىػػذه كمثػػل
 كمقيمػػان  مصػػلحان  بػػل ٤اربػػان  ٮػػرج كإل ألحػػد بيعػػة عنقػػو يف تكػػن إل -عنػػو اهلل رضػػي
 منػػو حػػذر كمػػا عضػوض مللػػ  إىل الراشػػدم اٟكػم لػػنقض كرافضػػا (ِ)اهلل. حجػة
 الظػػاإل اٟػػاكم علػػ  ا٠ػػركج أف مبلحظػػة ٬ػػا كمػػا كسػػلم. عليػػو اهلل صػػل  النػػيب

                                                 

 .ُِٔركاه الط اٍل، ا١عجم الكةَ، حديث رقم  (ُ)
( أنظػػر: العبلمػػة ابػػوبكر العػػدٍل ابػػن علػػي ا١ ػػهور: سػػبلمة الػػدارين يف دراسػػة مواقػػف السػػةطُ العلمػػُ ِ)

 .ْٖر٭اني رسوؿ اهلل اإلماـ اٟسن كاإلماـ اٟسُ االربطة اإلسبلمية، )د.ف د.ت(،
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 كالػػي ا١ػػدمرة الغوغائيػػة الثػػورات طريقػػة علػػ  كلػػيس إمػػاـ رايػػة ٖػػت يكػػوف أف ٬ػػا
 األمريكية. ا٠بلقة الفوض  خلفها قفت

ع ػر.  االثػٍ األئمػة يف اإلمامػة ْصر وؿتق الي اإلمامية ال يعة مدرسة (ّ
 ع رم. االثنا ا١ذىا ياتارٮ ا١درسة ىذه لكمث

 الػدين حراسػة ىػي اإلمامػة. أك ا٠بلفػة كظيفة تعريف كاف األحواؿ كل كيف
 علمػاء ٚهػور عنػد باإلٚاع كا،ا األمة يف هبا يقـو ١ن كعقدىا الدنيا، كسياسة

   (ُ)ا١سلمُ.
كيظهػػر التػػاريخ السياسػػي للمسػػلمُ اف معظػػم اٟػػركب فيمػػا بيػػنهم كسػػف  

السياسػػة كاٟػػرص علػػ  كرسػػي اٟكػػم، ك٢ػػذا كػػاف يف التػػاريخ الػػدماء كػػاف بسػػةا 
اٞانػػػػػا الناصػػػػػع كاٞانػػػػػا األسػػػػػود، امػػػػػا التػػػػػاريخ الفكػػػػػرم  للمسػػػػػلمُالسياسػػػػػي 

 كىو ا١فخرة اٟقيقية للتاريخ اإلسبلمي. ناصعا،كالعلمي فكاف 

 للنػػيب اٟكمػة كبأحاديػػث الكػرَل القػراف بنػػزكؿ عمبلقػا اإلسػػبلمي الفكػر كلػد
 الفكػػػػر إف القػػػػوؿ نسػػػػتطيع ال كلػػػػذل  كسػػػػلم. الػػػػو كعلػػػػ  عليػػػػو اهلل صػػػػل  ٤مػػػػد

 اليونػػاٍل الفكػػر يف ىػػو كمػػا ال ػػيخوخةك  كال ػػةاب الطفولػػة ٔراحػػل مػػر اإلسػػبلمي
 ال للفلسػػفة ا١عاصػػر األكركيب األكػػادٯي التعريػػف أف كاٟقيقػػة .ا١ثػػاؿ سػػةيل علػػ 
 :أ ػا الفلسػفة لػديهم تعػرؼ حيػث اإلسػبلمي، الفلسػفي الفكػر تػاريخ عل  ينطةق

                                                 

؛  َُ، صار اٟػديث، القػاىرة )د.ت(ىػ(: األحكاـ السػلطانية، دَْٓعلي )تأبو اٟسن  ( ا١اكردم،ُ)
مركز االماـ عز الدين بن اٟسن،  : العناية التامة يف ٖقيق مسألة اإلمامة،ق(ََٗ)ت عز الدين بن اٟسن

ًكنية، نسخة  .ٕص الك
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 .(ُ)"كالبلىػػػوت اإلٯػػػاف مسػػػلمات عػػػن ا١سػػػتقل الػػػدنيوم الفػػػردم التفكػػػَ ،هػػػد"
 اٟسػاب كيػـو كال ػر كا٠ػَ كا٠ػالق كا٠لػق الو،ػود قضػية ا١سػلم فهػم الةدء فمنذ

  اٟياة. كمعٌ كا١صَ
ًٚػػػة حركػػػة مػػػع اليونانيػػػة الفلسػػػفة ا١سػػػلموف عػػػرؼ  ا٠لفػػػاء شػػػجعها الػػػي ال
ًٚػػػػت، العةاسػػػيوف َه أرسػػػػطو كتػػػػا كالفارسػػػػية كاليونانيػػػة السػػػػريانية مػػػػن ف  يف كغػػػػ
 ٢ػػػم مسػػػلموف فبلسػػػفة كظهػػػر .ِاإل٢يػػػات حػػػىك  كالرياضػػػيات كالطةيعيػػػات ا١نطػػػق

 انتمػػػػػائهم نتيجػػػػػة بػػػػػذاهتا أيضػػػػػا كا١سػػػػػتقلة باليونػػػػػاف ا١تػػػػػأثرة الفلسػػػػػفية شخصػػػػػيتهم
 بعػػػػض يف أثػػػػر فكػػػػرم زكغػػػػ إىل ٖػػػػوؿ أف التيػػػػار ىػػػػذا لةػػػػث امػػػػ لكػػػػن اإلسػػػػبلمي.
َا ا١سلمُ  كالن ػور الةعػث من الدين أسس كنفي بال ريعة االستهتار يف سيئا تأث

 ْجػػػة لقػػػا الػػػذم الغػػػزايل حامػػػد أيب اإلمػػػاـ لئلسػػػبلـ اهلل قػػػيض حػػػى كاٟسػػػاب،
 العميػػػػق كتابػػػػو خػػػبلؿ مػػػػن اإلٟاديػػػة الفلسػػػػفة علػػػ  ال ػػػػريعة نصػػػر ألنػػػػو اإلسػػػبلـ
 بقػػدـ قػػو٢م مثػػل مواضػػيع، ثبلثػػة يف الفبلسػػفة فيػػو كفػػر كالػػذم الفبلسػػفة. هتافػػت
َه، يعلػػػػم كال نفسػػػػو يعلػػػػم كقػػػػو٢م العػػػػاإل.  نفػػػػس ح ػػػػر بعػػػػدـ بعضػػػػهم كقػػػػوؿ غػػػػ

 دعػػا بػػل العقلػػي، للنظػػر رفضػػو عػػدـ الغػػزايل لئلمػػاـ يسػػجل انػػو علػػ  .(ّ)األ،سػػاد
 ٭ػتكم كػاف الػذم منطق أك علم بدكف الغيا قضايا يف كلمالت رفض كلكنو إليو،
 بػػُ التوفيػق رشػد ابػن ذلػ  بعػػد حػاكؿ مث للم ػاىدات. نظػرىم يف فبلسػفةال إليػو

 كػاف كلكنػو التهافػت هتافػت فكتا منزؿ ككتاب كال ريعة عقلي كنظر الفلسفة

                                                 

 .ُُكورباف، ىنرم: تاريخ الفلسفة اإلسبلمية،  (ُ)
ن: الفلسفة  ِ َكت بدكم، عةدالٛر  .َُ،ٗـ، صُٕٖٗكالفبلسفة يف اٟضارة العربية، ا١ؤسسة العربية للدراسات كالن ر، ب
 كما بعدىا. َِٖ/ُ( الندكم : ر،اؿ الفكرّ)
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 حامػػػد أيب ك،ههػػػا الػػػي الضػػػربة يػػػدفع كإل نفسػػػها اليونانيػػػة الفلسػػػفة لكػػػبلـ تكػػػرار
  الوثنية. للفلسفة
َازم الػػػدين صػػػدر ظهػػػر مث   أف حػػػاكؿ الػػػذم (ـَُْٔ /قََُٓت) ال ػػػ
 ا١تعالية. باٟكمة ٝيت كالي كالعرفاف الفلسفة بُ ٬مع

 للمسػػػػلمُ، كاٟضػػػػارم السياسػػػػي التػػػػاريخ كالتضػػػػاد التػػػػدافع سػػػػنة حكمػػػػت
 علػػػ  الػػػيمن تػػػاريخ ففػػػي، كالػػػدكؿ اٟكػػػم يف اإلسػػػبلمية ا١ػػػذاىا تػػػداكلت حيػػػث
 الػػػػػيمن حكػػػػػم اإلٝاعيليػػػػػة كحػػػػػى كالزيديػػػػػة السػػػػػنية الػػػػػدكؿ تػػػػػداكلت ا١ثػػػػػاؿ سػػػػػةيل
 عاـ. ب كل كا١سلمُ اإلسبلـ لتاريخ بالنسةة اٟاؿ ككذل  ا١ختلفة. كمناطقو

 كعظمػػػػة كالطةيعػػػػة، كالكػػػػوف اٟيػػػػاة سػػػػنن مػػػػن الة ػػػػر اخػػػػتبلؼ أف كاٟقيقػػػػة
 أك اسػيةالسي اٟيػاة يف ىػذا سػواء ٢ػا. وكاحتوائ اإل٢ية للسنن قةولو يف وى اإلسبلـ

َىا يف  ا١يادين. من غ
 اإلسػػػبلمية العلػػػـو ظهػػػور يف مهمػػػان  عػػػامبلن  ا١تتابعػػػة التارٮيػػػة األكضػػػاع كانػػػت
َات كاالختبلؼ الفتنة فكانت ا١ختلفة،  النػيب أحاديػث علػ  للحفػاظ دافعػا كالتغ
ييػػز كسػػلم، كآلػػو عليػػو اهلل صػػل   اجملتمػػع حا،ػػة ككانػػت ا١وضػػوع، مػػن الصػػحي  ٘ك
 حػوؿ االخػتبلؼ ظػل يف الفقهيػة كا١ػذاىا الفقػو علػم لظهور دافعان  َةا١تغ ا١سلم

 كحػػػا ا١اديػػػة طغيػػػاف ككػػػاف الثةػػػوت. ظنيػػػة النصػػػوص أك الداللػػػة ظنيػػػة النصػػػوص
ًبيػػة كطػػرؽ التصػػوؼ علػػم لظهػػور دافعػػان  السػػنة مظػػاىر كاختفػػاء الػػدنيا  الركحيػػة، ال
 قضػػايا يف مُا١سػػل كاخػػتبلؼ ا٢نػػدم كالفكػػر ا١سػػيحي الفكػػر ٖػػدم كػػاف كمػػا
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 الفكريػػػة كمدارسػػػو الكػػػبلـ علػػػم لظهػػػور دافعػػػان  كالصػػػفات كالقػػػدر كالقضػػػاء اإلمامػػػة
   ا١ختلفة.

، كالتػػدافع التضػػاد حركػػة ٖكمػػو اإلسػػبلمي الفكػػر حيويػػة كانػػت إذف ىكػػذا
 كقػالوا ،معػان  كمعاكيػة علػي اإلمػاـ كفػركا الػذين ا٠ػوارج ظهػر كنتائجها للفتنةفدفعا 
َة، مرتكا بكفر  اإلٯػاف مػع يضر ال قالوا الذين ا١ر،ئة ظهر للخوارج دفعاك  الكة
 قػػالوا الػػذين ا١عتزلػػة ظهػػر للمر،ئػػة دفعػػاك  طاعػػة، الكفػػر مػػع ينفػػع ال كمػػا معصػػية
َة مرتكا  للحنابلػةدفعػا ك  اٟنابلػة ظهػر للمعتزلة دفعاك  ا١نزلتُ، بُ منزلة يف الكة
 ك،ػػود مػػن ي ػػهد إل لػػذما تيميػػة ابػػن فكػػر ظهػػر شػػاعرةلؤل دفعػػاك  األشػػاعرة ظهػػر
 بػركز يف سػةا ٦ا، عل  يد ٤مد بن عةدالوىاب اٟديث العصر يف سول تارٮي
 بعػػػػد ا٠ميػػػػٍ لئلمػػػػاـ الفقيػػػػو كاليػػػػة نظريػػػػة يف ا١تجػػػػدد لكػػػػن ع ػػػػرم االثنػػػػا الفكػػػػر
 التػدافع كحركػة الو،ود يف ا١دارس ىذه ٚيع كاستمرت .السنة أىل خبلفة سقوط
 بػػل، لػػديها مػػا أفضػػل كإبػػراز صػػـوا٠ ضػػد كاجملاىػػدة التنػػافس علػػ  اهتسػػاعد الػػذم

 علػػػ  ردا الفقػػػو كيف بينهػػػا، فيمػػػا كالتنػػػافس التضػػػاد نتيجػػػة تطػػػورت الفػػػرؽ ىػػػذه فإ
 بينهمػػا التوفيػػق مدرسػػة مث، ١الػػ  الػػن  مدرسػػة ظهػػرت حنيفػػة أليب الػػرأم مدرسػػة

 التصػػوؼ ظهػر كالػًؼ السػنة علػ  للخػركج رفضػا كالسػلوؾ الػدعوة كيف لل ػافعي،
 الةيػػػت آلؿ العػػػداء ا١ناصػػػةة أميػػة بػػػٍ لدكلػػػةدفعػػا  السياسػػػة كيف ا١ختلفػػػة. دارسػػؤ

 كعلػػم عقبلنيػػة مػػن ٯثلػػو ٔػػا الػػرازم بظهػػور كػػذل  ا١ختلفػػة. ٔذاىةػػو الت ػػيع ظهػػر
 رفضػػان  إ٢ػػي كع ػػق ركحانيػػة مػػن ٯثلػػو ٔػػا الركمػػي الػػدين ،ػػبلؿ موالنػػا ظهػػر الكػػبلـ

 ا١ثاليػػػة يف مغػػػرؽ مثػػػايل فكػػػر مػػػن ٯثلػػػو أػػػ عػػػريب ابػػػن كبظهػػػور اٞامػػػدة، للعقبلنيػػػة
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 كاٝػاه منػو ىػو كتػ أ إليػو نسػا ٕسػيمي فكػر مػن ٯثلو ٔا تيمية ابن ظهر الركحية
 الصفات. إثةات

 الفكػػػػػػػر كاف كالركػػػػػػػود بػػػػػػػاٞمود أصػػػػػػػيا اإلسػػػػػػػبلمي العػػػػػػػاإل أف يقػػػػػػػوؿ كمػػػػػػػن
 خلػػػدكف ابػػػن لظهػػػور بػػػذل  لػػػو نسػػػلم ال ـُّ القػػػرف يف توقػػػف كالفقػػػو اإلسػػػبلمي

 الػػػػػػػػػدين كصػػػػػػػػػدر ـ(ُّْٕ ق/ٕٕٔ)ت ا٠طيػػػػػػػػػا كابػػػػػػػػػن ـ(َُْٔق/َٖٖ)ت
َازم  اٟػػػػداد كاإلمػػػػاـ (قَُّْ)ت كالسػػػػرىندم ـ(َُْٔ ق/ََُٓت ) ال ػػػػ

 ظهػػػور حػػػى السلسػػػلة كاسػػػتمرت ق(ُُٕٔ)ت الػػػدىلوم كاإلمػػػاـ (قُُِّ)ت
 كقػػػدـ اإلٟػػػاد مو،ػػػة خضػػػم يف الع ػػػرين القػػػرف يف (ـَُٔٗ)ت النورسػػػي اإلمػػػاـ
 اإلمػاـ ك (ـُّٖٗ )ت إقةػاؿ ك٤مػد الكػرَل، للقػراف اريةاإلشػ التفاسػَ أركع احد
 متجػدد كفهػم (ـُٖٗٗ)ت ال ػعراكم كاإلمػاـ (ـُٖٕٗ )ت ٤مود اٟليم عةد

 العرفػػػػػػػاف يف ٣ػػػػػػػددا ـ(ُٖٗٗق/َُِّ)ت ا٠ميػػػػػػػٍ اإلمػػػػػػػاـ مث الكػػػػػػػرَل، للقػػػػػػػراف
 العػػػػاإل يف كػػػػ ل ٕديػػػػد ٟركػػػػة كباعػػػػث، عنػػػػد ال ػػػػيعة اٟكػػػػم كفلسػػػػفة الفلسػػػػفةك 

 لكتػػػاب ا٠ميػػػٍ اإلمػػػاـ كب ػػػرح .معػػػو ٗتلػػػف أك تتفػػػق سػػػواء ال ػػػيعي اإلسػػػبلمي
 كالتصػػػػوؼ للعرفػػػػاف كاحػػػػدا إسػػػػبلميا امتػػػػدادا يكػػػػوف عػػػػريب البػػػػن اٟكػػػػم فصػػػػوص
 اإلمػػاـ ظهػػور مث ال ػػيعي. السػػٍ االنقسػػاـ أمامػػو يةهػػت الػػذم الواحػػد اإلسػػبلمي

 ةا١عاصػػػػر  ا١رحلػػػػة يف متطلػػػػا ،ديػػػػد علػػػػم عػػػػن كاشػػػػفا العػػػػدٍل ا١ ػػػػهور بػػػػوبكرأ
 التجزيئيػػة النظػػرة أف كاٟقيقػػة .السػػاعة كعبلمػػات التحػػوالت فقػػو ىػػوك  كاحتيا،اهتػػا

 الفكػػػر ٟركػػػة الكليػػػة اٟقيقيػػػة النظػػػرة مػػػع تتفػػػق ال كال ػػػيعة السػػػنة بػػػُ تقسػػػم الػػػي
 ىػػو فكػػر ألم اٟقيقػػي القيػػاس أف كمػا الضػػيق. التقسػػيم ٢ػػذا ا١تجػػاكز اإلسػبلمي

 مػػن النػػاس إٯػػاف أنقػػذ النورسػػي فتفسػػَ س.النػػا كٮػػدـ الواقػػع احتيا،ػػات يلػػيب ٔػػا
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 اجملػػػاالت، كػػػل يف الغػػػرب تتحػػػدل دكلػػػة أقامػػػت للخميػػػٍ الفقيػػػو ككاليػػػة اإلٟػػػاد.
 آلخػػػػر اإلرشػػػػادية كاللوحػػػػات العبلمػػػػات للنػػػػاس اظهػػػػر ورللم ػػػػه التحػػػػوالت كفقػػػػو
 الزماف.

 إذ اٞػػدؿ، يف ىيجػػل مػػنهج علػػ  لػػيس ىػػذه اإلسػػبلمي التػػاريخ حركػػة طةيعػػة
 بأحجػػاـ كلػػو تتوا،ػػد اليػػـو حػػى زالػػت ال كالفػػرؽ ا١ػػدارس ٚيػػع بػػل ،فيهػػا نفػػي ال

 بينهػػا، فيمػػا متدافعػػة (ُ)الة ػػرم. ا٠لػػق يف كالتعػػدد التنػػوع لطةيعػػة اسػػتمراران  ٥تلفػػة
 سواه. ما اماـ اإلسبلـ عن كمدافعة

 ٝػػػي مػػػافي ا١سػػػلمُ بػػػُ حػػػاد انقسػػػاـ ورظهػػػ يف سػػػةةان  الفػػػن ن ػػػوب كػػاف 
 عليػو اهلل صػل  ٤مػد النػيب بيت آؿ قضية يف كالتفري  اإلفراط كظهر كسنة، شيعة
 أك كالسػػػا فػػػيهم الغلػػػو لدر،ػػػة الػػػةعض لػػػدل ٤ةػػػتهم يف إفػػػراط كسػػػلم، آلػػػو كعلػػػ 
 حقهػػم يف تفػػري  أك، كسػػلم عليػػو اهلل صػػل  ٤مػػد النػػيب صػػحابة بعػػض يف الطعػػن

 اٞهلػػػػة بعػػػػض يفعػػػػل كػػػػم أنسػػػػاهبم يف الطعػػػػن أحيانػػػػان  بػػػػل ٢ػػػػم، االةكا١ػػػػو  كمػػػػودهتم
 لعػػنيي  كػػاف حيػػث األمويػػة الدكلػػة زمػػن كػػاف كمػػا فػػيهم الػػةغض أك .(ِ)كالنواصػػا

                                                 

( يعػػػًؼ ا١فكػػػر األمريكػػػي كيػػػل ديورانػػػت اف نظػػػاـ التػػػدافع ٭كػػػم أيضػػػا تػػػاريخ أكركبػػػا بػػػل كالعػػػاإل. لكػػػن ُ)
ة سامي الكعكػي ك دي) .بالتأكيد ليس بسمات التاريخ اإلسبلمي ورانت، كيل: أبطاؿ من تاريخ العاإل، تٚر

، َكت  دار الكتاب العريب، َٝ كـر  .(َِ،صََُِب
َا. كقػد حػذر رسػوؿ اهلل صػل  اهلل عليػو ِ) ( ٘يز العرب بعلػم األنسػاب ب ػكل دقيػق كاىتمػوا بػو اىتمامػا كةػ

كهن النػاس الطعػن يف األنسػاب ك النياحػة كسلم من الطعن يف األنساب فقاؿ: ثبلثػة مػن أمػر اٞاىليػة ال يػً 
، ٖقيػػق/ ٛػػدم ا١عجػػم الكةػػَ :ق(َّٔ)ت ، سػػليماف بػػن اٛػػدكقػػو٢م مطرنػػا بػػنجم كػػذا ك كػػذا .)الطػػ اٍل
 (.ُٗصُٕج ـ،ُّٖٗالسلفي، مكتةة العلـو كاٟكم، ا١وصل 
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 ا١عاصػر الوقػت يف اٞهلػة بعػض عنػد ٭ػدث كمػا كا١نػابر. أ عل  من علي اإلماـ
 ىػذه مػن ليمالسػ كا١وقػف .بدفع من ا١خػابرات ا٠ار،يػة لتنفيػذ سياسػة فػرؽ تسػد

 كال إفػػػراط ال كسػػػلم، عليػػػو اهلل صػػػل  كرسػػػولو اهلل بػػػو أمػػػر مػػػا حسػػػا ىػػػو القضػػػية
ػػري  ال ػػًذم ذىلًػػ ى  ":ك،ػػل عػػز بقولػػو النػػيب قػػر  ٔحةػػة اهلل أمػػر تفػػري ،  ًعةىػػادىهي  الل ػػوي  يػيةى  
ًٟىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا ال ًذينى  ػوىد ةى  ًإال   أىٍ،رنا عىلىٍيوً  أىٍسأىليكيمٍ  الى  قيلٍ  الص ا  كىمىػنٍ  اٍلقيػٍر ى  يف  اٍلمى
ًىًؼٍ  ػػنىةن  يػىٍقػ ػػا لىػػوي  نىػزًدٍ  حىسى " غىفيػػوره  الل ػػوى  ًإف   حيٍسػننا ًفيهى  آؿ فمػػودة .ِّ ال ػػورل شىػكيوره
 اهلل صػػل  اهلل رسػػوؿ كقػػاؿ، ُكمػػا قػػاؿ أىػػل التفسػػَ  ك،ػػل عػػز اهلل هبػػا أمػػر الةيػػت
ػػٍذمتيٍ  ًإفٍ  مىػػا فًػػيكيمٍ  رىٍكػػتي تػى  قىػػدٍ  ًإٍل   الةيػػت:" آؿ عػػن كسػػلم آلػػو كعلػػ  عليػػو  لىػػنٍ  بًػػوً  أىخى
ً  بػىٍعًدم تىًضلُّوا ٍُ ٍةػله  الل ػوً  ًكتىػابي  اآٍلخىرً  ًمنٍ  أىٍكةػىري  أىحىدي٫يىا الثػ قىلى ٍػديكده  حى  الس ػمىاءً  ًمػنٍ  ٦ى
ػػػرىيت  اأٍلىٍرضً  ًإىلى  ػػػا أىالى  بػىٍيػػػًي  أىٍىػػػلي  كىًعتػٍ ًقىػػػا لىػػػنٍ  كىًإنػ هيمى ًى ػػػى   يػىٍف " لىػػػي  عى  يىػػػرًدىا حى ٍٟىػػػٍوضى ا

(ِ). 
 كػاف مػا إال القيامػة يػـو ينقطػع سػةاك  نسػا كػل :(ّ)كسػلم عليو اهلل صل  كقاؿ

                                                 
َكت ُمػػد شػػاكر، مؤسسػػة الرسػػالة ط: ،ػػامع الةيػػاف يف تأكيػػل القػػرآف، ٖقيػػق/ اٛػػد ٤،ريػػر ٤مػػد ابػػن الطػػ م، أبػػو ،عفػػر ُ ، بػػ

 .ِٖٓ-ِٓٓصُِ، جـ َََِ
؛ كالطػػ اٍل يف ْٕٔٓ؛ كركاه آخػػركف بألفػػاظ ٥تلفػػة، اٟػػاكم يف ا١سػػتدرؾ،رقمُُُُِ رقػػم ،اٛػػد( ركاه ِ)

ًمذم يف السػنن،ُِْٗا١عجم الكةَ، رقم  ؛ تعػددت ُْٖٖ؛ كالنسػائي يف السػنن، رقػم ّٖٕٔرقػم  ؛ كال
فهػػم ىػػذا اٟػػديث الصػػحي  عػػن النػػيب صػػل  اهلل عليػػو كعلػػ  الػػو كسػػلم، اٞعفريػػة االثنػػا  الفػػرؽ اإلسػػبلمية يف

ع رية فهموه يف إمامػة االثنػا ع ػر إمامػا، كالزيديػة فهمػوه يف ك،ػوب أف يكػوف اٟكػم يف الةطنػُ، مػن ذريػة 
. كاتفػق اٞميػع اٟسن كاٟسُ، كأىل السنة كاٞماعػة فهمػوه باالقتػداء العلمػي كالسػلوكي آلؿ الةيػت الكػراـ

 عل  صحة اٟديث كأ٫يتو. 
 .ِٗٔٓ؛ كالط اٍل رقم ُُْٖٓرقم  ( ركاه اٟاكم يف ا١ستدرؾ كصححوّ)
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 النػػػيب آؿ ٤ةػػػة يف اٟػػػض علػػػ  الدالػػػة األحاديػػػث ىػػػي ةَ ككثػػػ ."نسػػػيبك  سػػػةيب مػػػن
 كاف ٢م دكرا مهما يف ٛل الرسالة كتاريخ اإلسبلـ.  .(ُ)كذريتو
ًات طيلػػػػػة تمػػػػػعاجمل قػػػػػادة ىػػػػػم الةيػػػػػت آؿ كػػػػػاف ذلػػػػػ  كأل،ػػػػػل   التػػػػػاريخ فػػػػػ

ًاـ من بو ٭ضوف ٔا اإلسبلمي  فكػاف اإلسػبلمية كاجملتمعػات ال ػعوب كتقدير اح
 كعمػر القسػاـ الدين عز أمثاؿ اجملاىدين. كالقادة الصاُٟ كاألكلياء العلماء منهم
َىم ا٠طػػايب عةػػد الكػػرَل ك٤مػػد اٞزائػػرم كعةػػدالقادر كالسنوسػػي مكػػـر  الكثػػَ كغػػ

َىػا كأفريقيػا كا٢نػد آسيا شرؽ يف اإلسبلـ ن ر من همكمن الطيا.  أصػقاع مػن كغ
ًا،م كالطةقات كاالنساب.  العاإل. ببلد  كما أكضحت ذل  كتا التاريخ كال

 تعػػػػػيش اإلسػػػػػبلـ دخػػػػػوؿ منػػػػػذ عػػػػػاـ ب ػػػػػكل االسػػػػػبلمية اجملتمعػػػػػات كانػػػػػت 
 التعػػايش فكػػاف .السياسػػة تفسػػده مػػاإل ،(2)السػػلمي التعػػايش مػػن متعػػددة حػػاالت
 ككػػػاف كالتجػػػارم. االقتصػػػادم كالتعػػػايش اال،تمػػػاعي، كالتعػػػايش كالػػػديٍ، ا١ػػػذىيب
 السػػنة أىػػل كتػػا بعػػض اف كا١ػػذىيب الػػديٍ كالتسػػام  التعػػايش مظػػاىر مػػن مػػثبل
 .(3)اليمن يف الزيدية عند ا١قررة الكتا ضمن تدرس

                                                 

، َُُِاٟػػػػداء، أمػػػػُ بػػػػن صػػػػاح ىػػػػراف: األحاديػػػػث الػػػػي صػػػػححت يف فضػػػػل اآلؿ، )د.ف(، صػػػػنعاء  (ُ)
 .ْٓ-َّص
العبلقػػات اإلنسػػانية يف اجملتمػػع الواحػػد، ينظػػر: بنػػاكم، ،عفػػر: التعػػايش يف اجملتمػػع اإلسػػبلمي، دراسػػة يف  (ِ)

 ـ.ُٗٗٗدار ا٠ليج العريب، )د.ـ(، 
ًبػػوم عنػػد الزيديػػة يف الػػيمن خػػبلؿ القػػرنُ اٟػػادم ع ػػر كالثػػاٍل ع ػػر  (ّ) القػػان ، غالػػا ٛيػػد: الفكػػر ال

 .ُٖٔـ، صَُِِ، ٕٔع ر كالتاسع ع ر ا١يبلديُ(، ٣لة ثوابت، صنعاء، العدد  ا٢جريُ )الثامن
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 ٖكػم كانػت الػي القةليػة كالتقاليػد عػراؽاأل اال،تمػاعي التعػايش مظاىر كمن 
 بتهديػد تسػم  ال كانػت كالػي خػاص. ب ػكل كاليمن عاـ ب كل العربية اجملتمعات
َة حكمػة علػ  تػدؿ ككانت اجملتمعي. كاألماف السلم  اجملتمػع م ػاكل معاٞػة يف كةػ

 كالػػػديات بالصػػػل  حلهػػػا يغلػػػا فكػػػاف كالتحػػػارب. القتػػػل قضػػػايا فيهػػػا ٔػػػا ا١ختلفػػػة.
 الػػػػذم األسػػػػود العيػػػػا مػػػػن اآلمنػػػػة بػػػػالطريق ا١سػػػػاس مػػػػثبل تعػػػػد ككانػػػػت راضػػػػاة،كا١

   .(ُ)العقوبة يستو،ا
 مػػػػػوان، يف ك،ػػػػػوده مظػػػػػاىر أبػػػػػرز فكػػػػػاف كاالقتصػػػػػادم، التجػػػػػارم التعػػػػػايش امػػػػػا
ػػارس ا١تعػػددة. بػػدياناهتا كاٞاليػػات كالفئػػات الطوائػػف كػػل تتوا،ػػد حيػػث .ُا١سػػلم  ٘ك
 أسػػس ذلػػ  يعػػزز .(2)كأعػػراقهم أديػػا م ٔختلػػف ميػػعاٞ بػػُ اٟػػرة كا١ةػػادالت التجػػارة
 األديػػاف مػػع التعػػايش اىل كالػػداعي النةويػػة كالسػػنة الكتػػاب علػػ  ا١ةػػٍ اإلسػػبلمي الفكػػر
 عليهم االعتداء عدـ يف حرمة ك٢م التجارة ىذه يف كةَ دكر لليهود ككاف .(3)األخرل
 ذمػػػػة ٢ػػػػم أم ذمػػػػة، كأىػػػػل معتقػػػػداهتم حسػػػػا كالعةػػػػادة العمػػػػل ٦ارسػػػػة يف كحػػػػريتهم
 كالقتػػل االضػػطهاد علػػيهم ٘ػػارس كانػػت الػػي أكركبػػا بعكػػس ىػػذا كحكػػامهم. ا١سػػلمُ
ًة كل بُ كالطرد ًة ف  .(4)كف

                                                 
 ـ.ُٖٓٗ( د. ـينظر عل  سةيل ا١ثاؿ: أبو غاًل، فضل: الةنية القةلية يف اليمن، )د.ف  (ُ)
ق(: صػفة بػبلد الػيمن كمكػة َٔٗينظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ابن اجملاكر، ٚاؿ الدين ايب الفػت  يوسػف ال ػيةاٍل )ت (ِ)

َكت  دار التنػػػػوير، كبعػػػػض اٟجػػػػاز، ا١عػػػػركؼ بتػػػػاريخ ا١ستةصػػػػر، تصػػػػحي  اكسػػػػكر لػػػػوففرين، ، ُّْـ، صُٖٔٗبػػػػ
َكت  عةد اهلل؛ ابن بطوطة، أبو ُْٔ،ُْْ ًاث، بػ ٤مد: ٖفة النظار يف عجائا االبصػار ا١عػركؼ بالرحلػة، دار الػ

 .ِْٓ-َِْـ، صُٖٔٗ
َة النةوية، األسس كا١قاصد، )د.ف  (ّ)  .َِ-ُّ، صَُِٖ(،د. ـٚعة، علي: التعايش مع اآلخر يف ضوء الس
ىػ(: ا١سال  كا١مال ، ٖقيػق/ دم غويػو، دار صػادر اكفسػت، ليػدف َّّ)ت عةد اهللالقاسم ابن خرداذبة، أبو  (ْ)

قيػػػػق/ عطيػػػػػة َِٕـ، صُٖٖٗ ؛ ،ػػػػواين، س. د: دراسػػػػات يف التػػػػاريخ اإلسػػػػبلمي كالػػػػػنظم اإلسػػػػبلمية، تعريػػػػا ٖك
 .ِِٕ، صَُٖٗالقوصي، ككالة ا١طةوعات، الكويت 
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َان  هتديػػػدان  شػػػكلت كػػػ ل ٖػػػوالت بعػػػدة اإلسػػػبلمية األمػػػة مػػػرت  علػػػ  خطػػػ
 ملػػ  إىل راشػدم مػن اٟكػػم نقػض مث الفتنػة مث بػػالردة بػدأت ُ،كا١سػلم اإلسػبلـ
 السياسػػي التمػػزؽ مث كالةطػػوف ال ػػهوات كعةػػادة ا١اديػػة طغيػػاف مث كراثػػي عضػػوض
 شػػػػاعت الػػػػي اإلٟاديػػػة كالفلسػػػػفة كالةاطنيػػػػة الزندقػػػة حركػػػػات مث الوحػػػػدة، كفقػػػداف

 كاألنةيػػػاء، النةػػػوة فكػػػرة كرفػػػض ال ػػػرع علػػػ  العقػػػل تقػػػدَل عنػػػاكين ٖػػػت أطركحاهتػػػا
 بػػػػرد بػػػػن كب ػػػػار طػػػػالوت كابػػػػن الػػػػرازم زكريػػػػا كابػػػػن كالراكنػػػػدم، ا١قفػػػػع ابػػػػن فظهػػػػر

َىم  كسػػػػػقوط اٟػػػػػديث االسػػػػػتعمار مث التتػػػػػار غػػػػػزك مث الصػػػػػلييب، الغػػػػػزك مث ،(ُ)كغػػػػػ
 أىػػػػم مػػػػن ىػػػػذه كانػػػػت الوطنيػػػػة. بالدكلػػػػة يسػػػػم  مػػػػا كظهػػػػور اإلسػػػػبلمية ا٠بلفػػػػة
 ىػػػذا كػػػل اإلسػػػبلمي الفكػػػر كػػػاكا  كقػػػد اإلسػػػبلمي، تارٮنػػػا يف الكػػػ ل احملطػػػات
 هبا. ان كمتأثر  ان كمؤثر  مستوعةهاك  ٢ا موا،ها التطورات

 ىػػػػذه بكػػػل أخػػػػ  قػػػد كػػػػاف كسػػػلم عليػػػػو اهلل صػػػل  اهلل رسػػػػوؿ أف كاٟقيقػػػة 
 بػػػػُ إف" :-كسػػػػلم عليػػػػو اهلل صػػػػل - قػػػػائبلن  كالفتنػػػػة الػػػػردة مػػػػن فحػػػػذر التحػػػػوالت
 ٯسػػيك  كػػافران  ٯسػػيك  نػػامؤم فيهػػا الر،ػػل يصػػة  ا١ظلػػم الليػػل كقطػػع فتنػػا أيػػديكم
 ا١اشػػػي مػػػن خػػػَ فيهػػػا القػػػائمك  القػػػائم مػػػن خػػػَ فيهػػػا القاعػػػد كػػػافران  يصػػػة ك  مؤمنػػان 

 كونػػوا :قػػاؿ ؟اهلل رسػػوؿ يػػا تأمرنػػا فمػػا :قػػالوا إليهػػا السػػاعي مػػن خػػَ فيهػػا ا١اشػػيك 
 بعضػػكم يضػرب كفػػارا بعػدم تر،عػػوا ال" قػائبلن: الفتنػػة كمػن .(ِ)"بيػػوتكم أحػبلس

                                                 

 ا.، كما بعدىُّٓ( األنصارم: قصة الطوائف، ُ)
 ِْْٔ؛ أبو داكد، رقم  َّٖٔ( ركاه اٟاكم يف ا١ستدرؾ رقم ِ)
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َان  ،-كسػػلم عليػػو اهلل صػػل  -اؿكقػػ (ُ)"بعػػض رقػػاب  )٧ػػد(: ا١ ػػرؽ ٨ػػو بيػػده م ػػ
ى  ًإف   ىىا) ى  ًإف   ىىاىينىػا ًمػنٍ  اٍلًفػنى ى  ًإف   ىىاىينىػا ًمػنٍ  اٍلًفػنى ٍيػثي  ًمػنٍ  ىىاىينىػا ًمػنٍ  اٍلًفػنى  يىٍطليػعي  حى

 :"(ّ)فقػػاؿ كمضػػر ربيعػػة موضػػع ٧ػػد مػػوطن أ ػػا ذلػػ  كحػػدد .(ِ) (ال  ػػٍيطىافً  قػىػػٍرفي 
 أصػوؿ عنػد الفدادين يف القلوب غل،ك  اٞفاءك  اليمن اىل بيده أشارك  ناىه اإلٯاف
  كمضر". ربيعة يف ال يطاف قرف يطلع حيث اإلبل أذناب
ػػػم   :(ْ)كسػػػلم عليػػػو اهلل صػػػل  كقػػػاؿ  ػػػاًمنىا يف  لىنىػػػا بىػػػارًؾٍ  الل هي  كىيف  قىػػػاليوا ٯىىًننىػػػا كىيف  شى
زًؿي  ىينىػاؾى  قىػاؿى  ٧ىًٍدنىا كىيف  قىاليوا ٯىىًننىا كىيف  شىاًمنىا يف  لىنىا بىارًؾٍ  الل هيم   قىاؿى  ٧ىًٍدنىا ي  الػز الى  كىاٍلًفػنى
ػػٍيطىاًف". قػىػػػٍرفي  يىٍطليػػعي  كىهًبىػػا  كيقػػػًب العلػػم "يقػػػةض:(ٓ) كالسػػبلـ الصػػػبلة عليػػو كقػػػاؿ ال  
 .القتل" القتل قاؿ اهلل رسوؿ يا ىو إٯا ا٢رج قالوا ا٢رج كيكثر الفن كتظهر الزماف
 اهلل صػل - الل ػوً  رىسيػوؿً  عػنٍ  عنػو، ا٠ار،ُ اإلسبلـ أدعياء من كذل  كحذر 
 اٍلًفٍعػلى  كىييًسػيئيوفى  اٍلًقيػلى  ٭يًٍسػنيوفى  قػىػٍوـه  كىفػيٍرقىػةه  اٍخػًتبلىؼه  أيم ًى  يف سىيىكيوفي » :-كسلم عليو

ٍريقيػػػػوفى  تػىػػػػرىاًقيػىهيمٍ  ٬يىػػػػاًكزي  الى  اٍلقيػػػػٍرآفى  كىيػىٍقػػػػرىءيكفى  ػػػػٍهمً  ميػػػػريكؽى  ينً الػػػػد   ًمػػػػنى  ٯى  الى  الر ًمي ػػػػةً  ًمػػػػنى  الس 
ػػػى   يػىٍرً،عيػػػوفى  ػػػمٍ  فيوقًػػػوً  عىلىػػػ  يػىٍرتىػػػد   حى ػػػرُّ  ىي ػػػنٍ  طيػػػو ى  كىا٠ٍىًليقىػػػةً  ا٠ٍىٍلػػػقً  شى  كىقػىتػىليػػػوهي  قػىػػػتػىلىهيمٍ  ًلمى
ػػافى  قىػػاتػىلىهيمٍ  مىػػنٍ  شػػيء يف ًمٍنػػوي  كىلىٍيسيػػوا الل ػػوً  ًكتىػػابً  ًإىلى  يىػػٍدعيوفى   «. ًمػػنػٍهيمٍ  وً بًالل ػػ أىٍكىلى  كى
 (ٔ)«الت ٍحًليقي » :قىاؿى  ًسيمىاىيمٍ  مىا الل وً  رىسيوؿى  يىا :قىاليوا

                                                 

 كركاه آخركف. ُُِرقم  ( ركاه الةخارم،ُ)
 (،َُٗٓ( ركاه اإلماـ أٛد، رقم )ِ)
 .ٗٔٓ( ركاه الط اٍل، ا١عجم ،ّ)
 .ٕٗٗ( ركاه الةخارم، رقمْ)
 .ٖٖٕٕ( ركاه أٛد، رقم ٓ)
 .ْٕٕٔركاه أبو داككد يف السنن، رقم  (ٔ)
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كحػػذر صػػل  اهلل عليػػو كعلػػ  آلػػو كسػػلم مػػن تكفػػَ ا١سػػلمُ كقػػتلهم بسػػةا 
أخػوؼ مػا أخػاؼ علػ  أمػي ثػبلث ر،ػل قػرأ كتػاب اهلل حػى ": ىذا التكفَ فقاؿ

ًط سػيفو كضػرب ت عليو هبجػة ككػاف عليػو رداء االسػبلئياذا ر  ـ أعػاره اهلل ايػاه اخػ
بو ،اره كرماه بال رؾ قيل يا رسػوؿ اهلل الرامػي أحػق هبػا اـ ا١رمػي ؟ قػاؿ : الرامػي 
كر،ػػل أتػػاه اهلل سػػلطانا فقػػاؿ مػػن أطػػاعٍ فقػػد أطػػاع اهلل كمػػن عصػػاٍل فقػػد عصػػ  
اهلل ككػػػذب لػػػيس ٠ليفػػػة اف يكػػػوف ،نػػػة دكف ا٠ػػػالق كر،ػػػل اسػػػتخفتو االحاديػػػث  

 ُ".أحدكثة حدث بأطوؿ منها اف يدرؾ الد،اؿ يتةعوكلما قطع 
 " :(ِ) فقػػػػػاؿ عضػػػػػوض ملػػػػػ  إىل راشػػػػػدم مػػػػػن اٟكػػػػػم نقػػػػػض مػػػػػن كحػػػػػذر

ـً  عيرىل لىيػينػٍقىضىن   ٍسبلى ػا بًػال ًي  الن ػاسي  تى ىػة ثى  عيٍركىةه  انٍػتػىقىضىتٍ  فىكيل مىا عيٍركىةن  عيٍركىةن  اإٍلً  تىًليهى
ٍٟيٍكمي  نػىٍقضنا كىأىك ٢يين   ةي  ريىين  كىآخً  ا  ". الص بلى

 كعةػػػػػادة الػػػػػدنيا كحػػػػػا ،اكفتنتهػػػػػ ا١اديػػػػػة طغيػػػػػاف مػػػػػن التحػػػػػذير أشػػػػػد كحػػػػػذر
 موعػػػػدكم كإف شػػػػهيد علػػػػيكم اكأنػػػػ فػػػػرط أيػػػػديكم بػػػػُ ٍلإ" :(ّ) فقػػػػاؿ ال ػػػػهوات،
 ت ػػػركوا أف علػػػيكم أخ ػػػ  لسػػػت ٍلكإ ىػػػذا مقػػػامي مػػػن إليػػػو ألنظػػػر ٍلكإ اٟػػػوض
 أخ ػػ  كلكػػن ".... :(ْ) خػػرأ حػػديث يف كيقػػوؿ الػػدنيا". علػػيكم أخ ػػ  كلكػػٍ

 تنافسػػوىا كمػػا فتنافسػػوىا قػػةلكم مػػن علػػ  بسػػطت كمػػا علػػيكم الػػدنيا تةسػػ  أف
 أىلكتهم". كما فتهلككم

                                                 
، ُٖصَِجـ، ُّٖٗ مكتةػة العلػػـو كاٟكػػم، ا١وصػػل ٖقيػق/ ٛػػدم السػػلفي، ( الطػ اٍل، سػػليماف بػػن أٛػد: ا١عجػػم الكةػػَ، ُ

 .ُٗٔحديث رقم 
 .َُِِٔ؛ كركاه اٛد رقم ْٖٕٔ( الط اٍل: ا١عجم الكةَ، رقم ِ)
 (.َِْْ( ركاه الةخارم، رقم )ّ)
 .ّٗ( الط اٍل: ا١عجم الكةَ، رقم ْ)
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ػػاؼي  مىػػا أىٍخػػوىؼى  ًإف   " :(ُ)فقػػاؿ اإلٟاديػػة كالفلسػػفات الزندقػػة مػػن كحػػذر  أىخى
 ". الل سىافً  عىًليمً  مينىاًفقو  كيلُّ  أيم ًي  عىلى 

 عليػو اهلل صػل  -فقػاؿ الدكلػة كانقساـ كالت رذـ سياسيال التمزؽ من كحذر
 رأيتمػػوه فمػػن يديػػو كرفػػع كىنػػات كىنػػات ىنػػات بعػػدم سػػتكوف إ ػػا :"(ِ)-كسػػلم
 كػاف مػن كائنػا فػاقتلوه ٚيػع كىػم سػلمك  عليػو اهلل صػل  ٤مػد أمػة أمر تفريق يريد
 ي ػػػقك  ٚػػػاعتكم يفػػػرؽ مػػػن فجػػػاء ٚاعػػػة علػػػ  كنػػػتم إذا :"(ّ)كقػػػاؿ النػػػاس". مػػػن
 كاف". من كائنان  فاقتلوه صاكمع

 اٟػديث كاالسػتعمار التتػار ك الصػليةيُ عػن -كسلم عليو اهلل صل - كاخ 
اعى  أىفٍ  ييوًش ي  " :(ْ)فقاؿ اعى  كىمىا أيفيقو  كيل   ًمنٍ  اأٍليمىمي  عىلىٍيكيمٍ  تىدى لىػةي  تىدى  عىلىػ  اأٍلىكى

َه  يػىٍومىئًػذو  أىنٍػتيمٍ  قىاؿى  يػىٍومىًئذو  بًنىا ًقل ةو  أىًمنٍ  الل وً  رىسيوؿى  يىا قػيٍلنىا قىٍصعىًتهىا ثًػ  تىكيونيػوفى  كىلىًكػنٍ  كى
 قىػاؿى  الٍػوىٍىنى  قػيليػوًبكيمٍ  يف  كى٬ىٍعىػلي  عىػديك كيمٍ  قػيليػوبً  ًمنٍ  اٍلمىهىابىةى  يػىٍنتىزًعي  الس ٍيلً  كىغيثىاءً  غيثىاءن 
ٍٟىيىاةً  حياُّ  قىاؿى  اٍلوىٍىني  كىمىا قػيٍلنىا  كعلػ  عليػو اهلل صل  -هبذا ".كىوٍوتً اٍلمى  كىكىرىاًىيىةي  ا
 .(ٓ)ا١وت ككراىية الدنيا حا أنو ا١رض شخ  -كسلم آلو

 ذات سػػػػواء ا١عاصػػػػرة الفكريػػػػة التيػػػػارات اليػػػػـو ا١سػػػػلموف يعانيػػػػو ٦ػػػػا كػػػػذل 
 مػػػػػػن ا١دسوسػػػػػػتاف الةهائيػػػػػػة الةابيػػػػػػة اك االٛديػػػػػػة القاديانيػػػػػػة مثػػػػػػل الػػػػػػديٍ الطػػػػػػابع

                                                 

 .ُْٓٗٗ؛ كالط اٍل يف ا١عجم الكةَ رقم ُّْاه اٛد ،رقم ( رك ُ)
 ؛ كأبو داكد كالط اٍل يف ا١عجم الكةَ.َُِْ( ركاه النسائي،رقمِ)
 .ّٓٔ( ركاه الط اٍل يف ا١عجم الكةَ، رقمّ)
 .ِِّٕٗ( ركاه اٛد، رقمْ)
إ٪ػػػا الػػػدنيا  كالولػػػد؛لػػػ  ا١ػػػاؿ يف تعريػػػف الػػػدنيا يقػػػوؿ موالنػػػا ،ػػػبلؿ الػػػدين الركمػػػي: ليسػػػت الػػػدنيا أف ٘ (ٓ)

 .ّٓا١ذمومة أف تركن إىل الدنيا كتنس  اهلل". ،يهاف اكقويو،و: موالنا ،بلؿ الدين الركمي، ص
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 (ُ)كالعلمانيػػػػػػة كاللي اليػػػػػػة ا١اركسػػػػػػية مثػػػػػػل ديػػػػػػٍ طػػػػػػابع ذات غػػػػػػَ أك االسػػػػػػتعمار،
َىا كالو،ودية  لؤلمة. ٦زقة فكرية تيارات من كغ
 الرأٝػػايل النظػػاـ كفػػرض ال ػػرؽ علػػ  الغػػرب ىيمنػػة أك بالعو١ػػة يسػػم  مػػا مث
 الربػا فيػو يػأكلوف زمػاف النػاس علػ  :"يػأيت(ِ)-كسػلم عليو اهلل صل - قاؿ الربوم.
 بػُ :"(ّ)ؿغةػاره". كقػا مػن نالػو مػنهم يأكػل إل فمػن كلهػم النػاس أك ناس فيأكل
 كثػر إفك  الربػا :"(ْ)فقػاؿ  ايتػو عػن كا٠مر". كأخ  كالزنا الربا يظهر الساعة يدم
 قل". إىل تصَ عاقةتو ف ف

 عػػنهم قػػاؿ الػػذين اإلنسػػاف، كبنػػاء الر،ػػاؿ مدرسػػة ىػػي النةويػػة ا١درسػػة كألف
 عدكلػػو خلػػف كػػل مػػن العلػػم اىػػذ يػػرث :"(ٓ)-كسػػلم عليػػو اهلل صػػل - اهلل رسػػوؿ
ريػػػف ا١ةطلػػُ كانتحػػػاؿ اٞػػػاىلُ تأكيػػل عنػػػو ينفػػوف  أمػػػاـ كقػػػف فقػػد ".الغػػػالُ ٖك
ًبيػػػة ر،ػػاؿ التحػػوالت ىػػذه  ٣اىػػػدان  الصػػديق أبػػوبكر كقػػػف الػػردة فأمػػاـ النةويػػة، ال
 ا٠بلفػػػػة بقةولػػػػو اإلسػػػػبلمية الدكلػػػػة علػػػػ  كحػػػػاف، علػػػػي اإلمػػػػاـ كقػػػػف الفتنػػػػة كأمػػػػاـ

 الدكلػػة علػػ  حفاظػػان  ا٠بلفػػة عػػن بالتنػػازؿ اٟسػػن اإلمػػاـ عػػدهب كمػػن هبػػا كالنهػػوض
 ملػ  إىل راشػدم مػن اٟكػم نقػض أمػاـ مث الفتنػة. كاسػتمرار الػدماء لسف  كمنعان 

 أمػػػػاـ مث زيػػػػد، اإلمػػػػاـ مث كػػػػرببلء، يف مست ػػػػهدان  اٟسػػػػُ اإلمػػػػاـ كقػػػػف عضػػػػوض
                                                 

ا١قصػػود بالعلمانيػػػة ىنػػا العلمانيػػػة اإلٟاديػػػة الػػي ٖػػػارب الػػػدين مثػػل مػػػا عمػػػل أتػػاتورؾ. كلػػػيس ا١قصػػػود  (ُ)
 العلمانية الي تعٍ حرية الدين كاالعتقاد.

 .َُِِٓ( ركاه الةيهقي يف السنن الك ل،رقمِ)
 ٕٓٗٔ( ركاه الط اٍل يف ا١عجم االكس ، رقمّ)
 .ِِِٔ( ركاه اٟاكم يف ا١ستدرؾ،رقمْ)
 .َََِٕ( ركاه الةيهقي يف السنن الك ل، رقمٓ)
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 مػػاـاإل مػػن ،يػػل بعػػد ،يػػل كةػػار أئمػػة كقػػف الػػدنيا كحػػا كطغيا ػػا ا١اديػػة تسػػرب
 بػػن كاٞنيػػد اٟػػايف ب ػػر مث الصػػادؽ ك،عفػػر عةػػدالعزيز بػػن كعمػػر الةصػػرم اٟسػػن
 عةػدالقادر اإلمػاـ مث الغػزايل حامػد أبو اإلماـ حى احملاسيب أسد بن كاٟارث ٤مد

 السلسػػػػػػػلة، آخػػػػػػػر إىل ،(ُ) (ق ْٗٓ)ت ا١غػػػػػػػريب شػػػػػػػعيا مػػػػػػػدين كأبػػػػػػػو اٞػػػػػػػيبلٍل
ًبيػػة مػػدراس فتأسسػػت ًبيػػة طػػرؽ كىػػي، الصػػوفية طرؽبػػال ٝيػػت الػػي الركحيػػة ال  ال
ًبيػػػة يف كاٞيبلنيػػػة الغزاليػػػة ا١درسػػػػة لظهػػػور نتيجػػػة ك كالسػػػلوؾ كالتزكيػػػة  الركحيػػػػة ال
 الغػػزك كا،هػػوا الػػذين كالر،ػػاؿ األيػػويب الػػدين صػػبلح ،يػػل ظهػػر كالسػػلوؾ كالتزكيػػة
 األيػػػويب الػػػدين كصػػػبلح ٤مػػػود الػػػدين نػػػور فظهػػػر اٟػػػديث، كاالسػػػتعمار الصػػػلييب
 ا١ختػػػار كعمػػػر القسػػػاـ عزالػػػدين ظهػػػر اٟػػػديث كباالسػػػتعمار ،(ِ) ت الفػػػا ك٤مػػػد
 اٞزائرم. عةدالقادر كاألمَ

 ا١عتزلػػػػة مػػػػن اإلسػػػػبلـ ومتكلمػػػػ كقػػػػف اإلٟاديػػػػة كالفلسػػػػفات الزندقػػػػة كأمػػػػاـ
َىم كاٟنابلة ديةيكا١اتر  األشاعرةك   كالدين. اإلسبلـ عن مدافعُ، كغ

 أمػػػػاـ كاٞهػػػػاد كا١داكلػػػػة افعالتػػػػد حركػػػػة اإلسػػػػبلمي التػػػػاريخ حكمػػػػت كىكػػػػذا
 إل األمػػػة علػػػ  أمػػػراض مػػػن نػػػزؿ مػػػا لكػػػن ،الكػػػ ل كا١خػػػاطر ا١سػػػتمرة التحػػػوالت

 ا١سػػػػلمُ علػػػػ  الكفػػػػر شػػػػعوب كتكالػػػػا الػػػػدنيا كحػػػػا العضػػػػوض فا١لػػػػ  ترتفػػػػع
                                                 

ايػػػػة، اإلمػػػاـ الزاىػػػد العابػػػػد ا١ػػػريب، كلػػػد كسػػػكن بةجابػػػو مػػػدين شػػػعيا بػػػن اٟسػػػػن التلمسػػػاٍل ا١غػػػريب:  (ُ)
َة كالكثَ من األتةػاع مػن أشػهر مريديػو ال ػيخ ٤ػي الػدين ابػن  عنػو الكثػَ  عػريب. تػركلحصلت لو شهرة كة

ٚػػع مػػن كبلمػػو كتػػاب مفػػاتي  الغيػػا،  ٕاكزىػػا. ٦ػػابتلمسػػاف، كقػػد قػػارب الثمػػانُ أك  الكرامػػات. تػػويفمػػن 
كما بعدىا  ْٓ/ِكم: الكواكا الدرية،ا١نا ؛ُِّ، صالتادايف: قبلئد اٞواىر) إلزالة الريا، كسً العيا.

 (.ٔٔ/ّ؛ الزركلي األعبلـ،
 الكيبلٍل: ىكذا ظهر ،يل صبلح الدين األيويب. نظر:( يِ)
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 كالزالػػػػػت األمػػػػػة منهػػػػػا تعػػػػػاٍل ان أمراضػػػػػ الزالػػػػػت كلهػػػػػا السياسػػػػػية، الوحػػػػػدة كفقػػػػداف
 كحلو٢ػػػػا ا١عاصػػػػرة األزمػػػػات فهػػػػم يف التػػػػارٮي الػػػػوعي أ٫يػػػػة تػػػػأيت كىنػػػػا تػػػػدافعها.
ًضة.  ا١ف

 كالتقريػػػػػػا اإلصػػػػػػبلح ٤ػػػػػػاكالهتم نػػػػػػرل ناجملػػػػػػددي مهػػػػػػاـ أكىل مػػػػػػن أنػػػػػػو علػػػػػػ 
ع كالتجديد  ىػؤالء مػن ا١ختلفة. كالتيارات ا١دارس بُ خاصة ا١سلمُ كلمة ٚك
 سػةيل عل  الزبيدم كا١رتض  الدىلوم كاإلماـ السرىندم اإلماـ اجملددكف األعبلـ
 ا١ثاؿ.

 اٟضػارة تػاريخ كونت متعدد إسبلمية مدارس اإلسبلمي التاريخ يف ظهرت 
اهتػػػػا خصائصػػػػها ٢ػػػػا مدرسػػػػة ككػػػػل اإلسػػػػبلمية ربتهػػػػا ك٦يزاهتػػػػا ٝك  هبػػػػا. ا٠اصػػػػة ٕك
 عػػػن منهػػػا كػػػل أتةػػػاع ددعػػػ يزيػػػد كػػػ ل، معاصػػػرة إسػػػبلمية ٚاعػػػات اآلف تتوا،ػػػد
 :كمنها ،تقريةا إنساف مليوف ٜسُ

 الغػريب الفكػر يف متأصػلتُ غػربيتُ نظػريتُ تسػق  بطريقة اإلسبلـ انت ر  
 كاالسػػػػتجابة التحػػػػدم كنظريػػػػة ٢نػػػػد،توف اٟضػػػػارات صػػػػراع نظريػػػػة ك٫ػػػػا اٟػػػػديث
 أفريقيػػػػا كغػػػػرب أفريقيػػػػا كشػػػػرؽ آسػػػػيا كشػػػػرؽ ا٢نػػػػد يف اإلسػػػػبلـ انت ػػػػر اذ لتػػػػوينيب.
 الربػػانيوف العلمػػاء كػػاف اسػػتجابة. كال ٖػػدم كال صػػراع بػػدكف ك ا٢ػػا آسػػيا ككسػػ 
َىػػػا حضػػػرموت مػػػن  لئلنفػػػاؽ التجػػػارة ك٦ارسػػػة اهلل إىل للػػػدعوة الػػػدعاة يرسػػػلوف كغ
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 ن ػػػػر مػػػػن كا١عاملػػػػة السػػػػلوؾ خػػػػبلؿ مػػػػن فتمكنػػػػوا الػػػػدعوة. كعلػػػػ  أنفسػػػػهم علػػػػ 
 .(ُ)صراع كبدكف كحا هبدكء اإلسبلـ
 اإلمػاـ حفيػد ىػػ(ّٓٔ)ت ا١قػدـ الفقيػو ٚع تقريةا السادس القرف آكاخر يف
 سػػيفو ككسػػر القةائػػل شػػيوخ حضػرموت يف ىػػػ(ّْٓ )ت ا١هػػا،ر عيسػػ  بػػن اٛػد

 كهبػػػذا كالعلػػػم. للػػػدعوة متفرغػػػا مسػػػلم. علػػػ  سػػػيفا ٭مػػػل لػػػن انػػػو كأشػػػار أمػػػامهم
 ا١ػػنهج ىػػذا خػػبلؿ مػن اإلسػػبلـ ن ػػرت الػػي التارٮيػة حضػػرموت مدرسػػة تأسسػت

 اهلل إىل دعػػاة ٮر،ػػوف اٟضػػارمة كػػاف حيػػث أفريقيػػا، كشػػرؽ آسػػيا كشػػرؽ ا٢نػػد يف
 .(ِ)بالتجارة متسةةُ
 فتةعػػوه كالتصػػوؼ، السػػبلح، نػػزع إىل اٟضػػرمية األكسػػاط يف دعوتػػو أثػػرت  

َىم آؿ باعلوم قومو ذل  يف  ا١ػدف مػن كثػَ يف ـالسػبل دعائم فأرس  كثَ. كغ
ًاؾ عػن األمػة أبنػاء مػن ،انةػان  كصػرؼ اٟضػرمية، كالقرل  كاٟػركب الفػن يف االشػ
 حػػػى اٟػػػبلؿ، كالكسػػػا كاإلصػػػبلح كالتصػػػوؼ، كالثقافػػػة العلػػػم حيػػػاة إىل األىليػػػة
 ال عا. قطاعات معظم كعم بينهم منت ران  ذل  أصة 

 ٔختلػف االقتصػادم لالعم ىو ا١قدـ الفقيو أرساه الذم التصوؼ منهج كمن
 .(3) ذل  عنو شيهر حى هبا كاالىتماـ الزراعة كاف ذل  كأبرز أنواعو

                                                 

)ٖريػػر(: التحػػػوالت الفكريػػػة يف العػػػاإل اإلسػػبلمي، ا١عهػػػد العػػػا١ي للفكػػػر  عةػػػد الفتػػػاح،ػػالودم، عليػػػاف  (ُ)
 ِّْـ، صَُِْاإلسبلمي، عماف األردف

، ُـ، جُْٗٗ، ا١دينػػػػػة ا١نػػػػػورة ّمػػػػػد أٛػػػػػد: أدكار التػػػػػاريخ اٟضػػػػػرمي، دار ا١هػػػػػا،ر طال ػػػػػاطرم، ٤ (ِ)
 .ُٖٓص
  .َّٔ، َّٓ/ُال اطرم: أدكار التاريخ اٟضرمي،  (ّ)
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 قػاـ حضػرموت، أ٨ػاء يف علميػة تربويػة دعويػة  ضػة ا١ػنهج ىػذا ٙػار من ككاف
 أيب كآؿ ا٠طيػا كآؿ فضػل أيب آؿ مػن كإخػوا م العلػويُ مػن الػديٍ العلم ٛلة هبا

َىم، حػػػػامت أيب كآؿ ىرمػػػػز  العلػػػػم كن ػػػػر كاإلٯػػػػاف اإلصػػػػبلح ٨ػػػػو  ضػػػػوا لػػػػذينا كغػػػػ
َم ن ػواف فقػاؿ ،كالعلػم بالفضػل معاصػريهم ٢ػم اعػًؼ كالػذين كالتعليم.  )ت اٟمػ
  ا٢جرم: السادس القرف أكاخر حضرموت زار عندما ىػ(ّٕٓ

 العوامت كالنجـو ترَل بةطن *** عهدهتم الذين أخواٍل اهلل رع 
 حامت آؿ الغرة أخيو كأبنػاء *** ٤مد بن النجػدة حليف عليان 
 .(ُ) ساإل بن ٭ِ العلم لأى كسيد *** مهذب فقيو من ترَل يف كمن
ن عةػػد ال ػػيخ ا١كػػػي العبلمػػة كقػػوؿ  .(ِ) اليػػػافعي أسػػعد بػػػن اهلل عةػػد بػػن الػػػٛر

  ىػ(ٕٕٗ)ت
 رحةا مةتسمان  بالة ر فألفيتػػو *** مسلمان  حضرموت بوادم مررت
 غربا كال شرقان  يلقوف ال أكابر *** العػػل  ،هػػابذة وفي كألفيت

 الكانػػػدىلوم اليػػػاس ٤مػػػد الصػػػويف ال ػػػيخ أسسػػػها كالتةليػػػ : الػػػدعوة ٚاعػػػة -
ًكيز اٞماعػػة ىػػذه تتميػػز ا٢نػػد، يف ـ(ُْْٗ ت) ًبيػػة كالتزكيػػة الػػدعوة علػػ  بػػال  كال

 كةػَ دكر ٢ػا .اإلسػبلمي كغَ اإلسبلمي العاإل أ٨اء كل يف ن اطها انت ر كالزىد.
 تنت ػػر بػدأت الػي كاإلٟػاد ا١اديػة تيػارات أمػاـ كالركحانيػة اإلٯػاف إىل النػاس دعػوة يف
 .(ّ)اإلسبلمية ا١نطقة يف

                                                 

  .ِْٖـ، صََِّ( اٟامد، صاح: تاريخ حضرموت، مكتةة الرشاد، صنعاء، ُ)
قيػػق / ٤مػػد يسػػلم عةػػد النػػور، مركػػز النػػور حملػػة مػػن زاكيػػة التػػاريخ اٟضػرمي، ٖ حسػػن:بالفقيػو، عةػػد اهلل  (ِ)

  .َْـ صََِٓللدراسات كاالْاث، صنعاء 
 َُ- ٕـ. ص ََُِالكندىلوم، ٤مد زكريا: رسائل يف الدعوة إىل اإلسبلـ، دار كحي القلم، دم ق (ّ)
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 كػػاف الػػذم النورسػػي الزمػػاف بػػديع اإلمػػاـ مؤسسػػها إىل نسػػةة النورسػػية: ٚاعػػة -
 اإلٟاديػػة العلمانيػػة مو،ػػات تركيػػا غػػزت كعنػػدما كالزىػػد. التصػػوؼ مػػن كةػػَ قػػدـ علػػ 

 تفسػػَ ىػػي الػػي النػػور رسػػائل كتابػػة يف شػػرع النورسػػي كحػػةس كقتلػػوا. لعلمػػاءا كحػػورب
 ىػذه انت ػرت مث الكرَل. كالقراف كاإلٯاف اإلسبلـ عن للدفاع نفسو كفرغ الكرَل. للقراف
 .(ُ)العاإل أ٨اء معظم يف كذل  اٞماعة
ًبيػػة اىتمتػػا صػػوفيتاف طريقتػػاف ك٫ػػا كال ػػاذلية: ةالتيجانيػػ -  كالسػػلوؾ: كالتزكيػػة بال
 انت ػرت مػا سػرعاف الػي ـ(ُُٖٓ)ت التيجػاٍل اٛد ال يخ اٞزائر يف يةالتيجان أسس
 اٟسػػػػن أيب الكةػػػػَ ال ػػػيخ أسسػػػػها الػػػي ال ػػػػاذلية كػػػػذل  كلػػػو. اإلسػػػػبلمي العػػػاإل يف

 اإلسػبلمية اٞماعػات أكػ  مػن تعػداف الطريقتػاف كىاتاف ،ق(ٔٓٔ)ت ا١غريب ال اذيل
  .(ِ)العاإل مستول عل 

 كػػػاف الػػذم (ُْٗٗ)ت الةنػػا حسػػن ال ػػيخ أسسػػها :وفا١سػػلم اإلخػػواف  -
 إسػبلمي إحيػاء حركة يريدىا الةداية يف ككاف ال اذلية، اٟصافية الطريقة عل  صوفيا
 .السياسي باٞانا االىتماـ ذل  بعد عليها غلا لكن شاملة،
 ٧ػػػد يف بعةػػد الوىػػا بػػن ٤مػػد ال ػػػيخ أسسػػها الػػي كىػػي السػػلفية: اٟركػػة -

 تيميػة. ابػن ال ػيخ إىل الفكريػة ،ذكرىا تعود السعودية. الدكلة أساسها عل  قامتك 
 ٢ا. ا١خالفة اإلسبلمية اٞماعات كل كتكفَ الت دد عليها غلا
 

                                                 

القػاىرة  أنظر عل  سةيل ا١ثاؿ كليس اٟصر: التصوؼ كرسائل النور للنورسػي، ٣موعػة أْػاث، دار سػوزلر، (ُ)
 ـ.َََِٔ

عةػد : أصػوؿ الطريقػة ال ػاذلية، ٖقيػق/ ٤مػد ق(ٖٗٗ)تينظر علػ  سػةيل ا١ثػاؿ: زركؽ، اٛػد بػن الفاسػي (ِ)
 ـ.ََِٖنصار، دار الكرز، القاىرة  القادر
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 اٟقيقي الفيصل فهي كا١صادر، التارٮية الوثائق إال تأرٮو يف ا١ؤرخ ٭كم ال 
 أقػػرب ٣املػػة يسػػتطيع ال ذلػػ  كأل،ػػل تػػارٮي. اك فكػػرم موضػػوع أم علػػ  مللحكػػ
 التػػارٮي الػػوعي لن ػػر ىػػي كمػػا التارٮيػػة اٟقيقػػة عػػرض كا،ةػػو مػػن بػػل اليػػو، النػػاس
ًة يف اٟقيقيػة. اٟػرب سػاحة ىػي الػي الػوعي معركة يف كالعدؿ السليم  االسػتعمار فػ
ويلػو رعايتػو تٖػ دينيػة ٚاعات ظهرت اإلسبلمي للعاإل األكركيب  مػن كت ػجيعو. ٘ك
 .(ّ)القرآنيوف يسم  كما (ِ)االٛدية كالقاديانية (ُ)الةهائية أبرزىا:

 ا٢يمنػػػة متطلةػػػات اسػػػتيعاب مػػػن كا١تجػػػدد اٟيػػػوم اإلسػػػبلمي الفكػػػر ٘كػػػن 
َف ٝػػػي مػػػا فظهػػػر ا١عاصػػػرة. الغربيػػػة للحضػػػارة الرأٝاليػػػة  فقػػػوك  ،اإلسػػػبلمية ةبالصػػػ
َىػػػا كالتوريػػق كالصػػكوؾ كا١زارعػػػة كاالستصػػناع ا١راْػػة كتقػػدَل حلػػوؿ ماليػػػة  .(ْ)كغ

 بدال من نظاـ الةنوؾ الربوم.

                                                 

 .َْ-ٗ، صُٗٔٗ، ٤سن: حقيقة الةابية كالةهائية، مكتةة ا١عارؼ، بغدادعةد اٟميد (ُ)
القاديػػػاٍل كالقاديانيػػػة ثػػػورة علػػػ  النةػػػوة احملمديػػػة، ا١كتةػػػة السػػػلفية، القػػػاىرة  النػػػدكم، أبػػػو اٟسػػػن علػػػي: (ِ)

 .  َِ-ُُ، صُٓٓٗ
، زينػو، علػي ٤مػػد: القرآنيػوف، ن ػػأهتم، عقائػدىم، أبػرز اعبلمهػػم، ادلػة القػػرآنيُ كتفنيػدىا، دار القػػةس (ّ)

 .َُُِ دم ق
، ص َُِٖللن ػػر كالتوزيػػع، عمػػاف ا١وسػػوم، حيػػدر يػػونس: ا١صػػارؼ اإلسػػبلمية، مؤسسػػة اليػػازكرم  (ْ)

 ، صََِِ؛ شػػيخوف، ٤مػػد: ا١صػػارؼ اإلسػػبلمية، دار كائػػل للطةاعػػة كالن ػػر كالتوزيػػع، عمػػاف َُٓ-ُِ
ُٓ-َٖ. 
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 كلػيس كسػيلة ٣ػرد أنو للماؿ اإلسبلمي الفكر نظرة بُ أساس فارؽ كىناؾ 
 كبػػُ .عليػػو ك٤اسػػا فيػػو مسػػتخلف كاإلنسػػاف اهلل مػػاؿ ا١ػػاؿ كاف ذاتػػو، ْػػد غايػػة
 ذلػ  بعػد يهػم كال ذاهتػا، ْػد غايػة ا١ػاؿ علػ  اٟصػوؿ يعد الذم الرأٝايل الفكر
كىكػػذا اثةػػت الفكػػر اإلسػػبلمي قدرتػػو علػػ  مواكةػػة  ٔالػػو. ا١ػػاؿ صػػاحا يفعػػل مػػا

كىنػػػػاؾ فػػػػارؽ آخػػػػر بػػػػُ الرأٝاليػػػػة كاإلسػػػػبلـ كىػػػػو اف  متطلةػػػػات اٟيػػػػاة ا١عاصػػػػرة.
اقليػػة غنيػػة بعكػػس النظػػاـ الرأٝػػايل. اإلسػػبلـ ال يسػػم  بو،ػػود احتكػػارات لصػػاح 

 يساعد عل  ذل  ك،ود نظاـ للوراثة يفتت ٘ركز الثركة يف اقلية. 

 ا١سػػلموف؟ كتػػأخر الغػػرب تقػػدـ ١ػػاذا كىػػو مزيػػف سػػؤاؿ أمػػاـ الػػةعض يقػػف 
قةػػوؿ لكػػن السػػؤاؿ اٟقيقػػي ىػػو مػػا ىػػو التقػػدـ؟ ىػػل ىػػو امػػتبلؾ التكنلو،يػػا مػػع ال

با٨طػػاط االنسػػػاف؟ اٟضػػارة الغربيػػػة الػػي يعت ىػػػا الػػةعض قػػػدكة ٬ػػا االقتػػػداء هبػػػا 
كأزمػػات نفسػػية كعقليػػة كالعائلػػة تعػػاٍل مػػن: دمػػار الةيئػػة الطةيعيػػة كتفكػػ  اجملتمػػع 

َة آخرىا ،درم القركد مدمرة للفرد  .كأمراض كبائية ك،نسية خط
ًات ىػػػو ا١وضػػػوع أف لنػػػا تةػػػُ التارٮيػػػة النظػػػرة أف ىػػػي كاٟقيقػػػة   ن ػػػاط فػػػ
قيقػ ،اإلسػبلمي التاريخ يف كركود  الكػرَل: القػراف عنهػا أخػ  الػي التػداكؿ لسػنة اٖك

   .الناس" بُ نداك٢ا األياـ كتل "
 تكػػػػػػوف أف ٯكػػػػػن ال العػػػػػػريبك  ياإلسػػػػػبلم العػػػػػاإل لواقػػػػػػع قػػػػػراءة أم أف علػػػػػ  

 عػػػػاإل وكىػػػػ السػػػػرم، العػػػػاإل أك ارضػػػػي، التحػػػػت العػػػػاإل إىل النظػػػػر بػػػػدكف صػػػػحيحة
ًة كاٞمعيػػات السػػرية ا١خػػابرات َاهتػػا ،ا١تسػػ  ىػػذه .السػػريُ العمػػبلء ك،يػػوش كتأث
َة السػػػرية القػػػول ػػػارس تسػػػد، فػػػرؽ سياسػػػة أنػػػواع كػػػل ٘ػػػارس الػػػي ا٠طػػػ  ٘زيػػػق ٘ك
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نع كاإلسبلمية، العربية اجملتمعات لق، حقيقة  ضة ٘ك  اجملتمعػات تػدمر نزاعػات ٗك
 حقيقيػة قػراءة أم إف ا١نطقػة. يف الكػ ل القػوة إسػرائيل لةقػاء ذل  كل كتنهكها.

 ك٣انةػة بػل ،صػائةة تكػوف لػن كا١ػؤثرة اٟقيقيػة األبعاد ىذه تستةعد ا١سلمُ لواقع
 للحقيقة.
سػػػا   كحضػػػارهتم، ا١سػػػلمُ تتحػػػدل الغربيػػػة اٟضػػػارة اف تػػػوينيب نظريػػػة ْك
 مقاومة  ٥ػاض مػن حالػة كتعػيش التحػدم، ٢ذا تستجيا اإلسبلمية اٟضارة ف ف

 كىةػػػػوط صػػػػعود بػػػػُ يتفاعػػػػل التػػػػاريخ يػػػػزاؿ كال للغػػػػرب. كا١اديػػػػة الفكريػػػػة ا٢يمنػػػػة
لكػػػن مػػػا ىػػػي أسػػػةاب تقػػػدـ الغػػػرب  بةعيػػػد. كلػػػيس قريةػػػا نتائجػػػو سػػػنرل حضػػػارات

 ؟ا١زعـو

 اال ىػػػػو مػػػا اتاٟضػػػار  كقيػػػاـ التػػػاريخ حركػػػػة اف الكلػػػي النػػػةض نظريػػػة تقػػػوؿ
. كاٟضػػػػارة اإلسػػػػبلمية ُمتعػػػػددة الظهػػػػور كاالشػػػػكاؿ الطاقػػػػة اشػػػػكاؿ مػػػػن شػػػػكل
رد صػعود اك ىةػوط دكؿ، كلكػن حقيقتهػا ا ػا رسػالة كفكػر، آخػر رسػالة ٣ليست 

مػػػػن السػػػػماء، كلػػػػذل  اٟضػػػػارة اإلسػػػػبلمية مسػػػػتمرة باسػػػػتمرار ىػػػػذا الفكػػػػر الػػػػذم 
ًاث الفكػػػرم للمسػػػلمُ ٔػػػا حػػػول مػػػن ا،تهػػػادات  مر،عيتػػػو الكتػػػاب كالسػػػنة كالػػػ

كتاريخ علمي ناصع. كهبذا يظهر لنا مدل اختبلفهػا عػن اٟضػارات األخػرل مثػل 
اٟضػػارة اليونانيػػػة اك الركمانيػػػة. كيتضػػ  لنػػػا ١ػػػاذا تتػػداكؿ أمػػػم متعػػػددة التنػػػاكب يف 

                                                 
 .ٕٕ-ٕٓالصايف: دراسات يف ا١نهج،  ُ
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ًؾ اىل ال بر، كىكذ . كيتضػ  لنػا اٛل ىذه اٟضارة، من العرب اىل الفرس اىل ال
 رة عل  الةقاء كاالستمرار رغم كل التحديات الي توا،هها.قدرة ىذه اٟضا

هلل عػػػز ك،ػػػل. كلكػػػن  ما١عرفػػػة ىػػػي أٝػػػ  مقصػػػد لئلنسػػػاف يف أدائػػػو التعةػػػد
تكتنػػػف ىػػػذه ا١عرفػػػة إشػػػكالية حقيقيػػػة ٖػػػدد مسػػػتول كدقػػػة كصػػػدقية ىػػػذه ا١عرفػػػة 

اىج تتعػػػدد ا١عرفػػػة كأطركحاهتػػػا كبتعػػػدد ا١نػػػ نفسػػػها.كىػػػي إشػػػكالية منػػػاىج ا١عرفػػػة 
أك معرفػػة اهلل كالتواصػػل  بػػو،كخاصػػة يف قضػػية التعػػرؼ إىل اهلل عػػز ك،ػػل كاالتصػػاؿ 

ىػػل نعػػرؼ اهلل بػػالن  أـ  كىػػو:الثبلثػػة السػػالفة تثػػَ تسػػاؤؿ خطػػَ  ا١نػػاىجك  معػػو.
. ىػػػذه اإلشػػػكالية ال تو،ػػػد (ُ) كالو،ػػػدافنعػػػرؼ اهلل بالعقػػػل أـ نعػػػرؼ اهلل بالقلػػػا 

 ـ، إذ أف ا١نهج القرآٍل للمعرفة ب كل عاـ يقـو عل   يف اإلسبل
ػاءى  نىسيػوؽي  أىن ػا يػىرىٍكا أىكىإلىٍ ا١ثاؿ عل  ذل  يف ا١عرفة اٟسية قولو تعاىل "   ًإىلى  اٍلمى

ٍٞيػػػػػريزً  اأٍلىٍرضً  ػػػػػلي  زىٍرعنػػػػػا بًػػػػػوً  فػىنيٍخػػػػػرًجي  ا  يػيٍةًصػػػػػريكفى  أىفىػػػػػبلى  كىأىنٍػفيسيػػػػػهيمٍ  أىنٍػعىػػػػػاميهيمٍ  ًمٍنػػػػػوي  تىٍأكي
 .(ِٕ)السجدة "

كقد كضػ  ىػذا ا١ػنهج ا١عػريف االسػتقرائي مػن تعلػم قابيػل لكيفيػة دفػن أخيػو 
 غيرىابنػا الل وي  فػىةػىعىثى " ىابيل من خبلؿ م اىدتو كمبلحظتو للغراب الذم دفن غرابان.

ػػثي  ًيىػػوي  اأٍلىٍرضً  يف  يػىٍةحى َي ٍيػػفى  ًل ػػٍوأىةى  يػيػػوىارًم كى ػػ كىيٍػلىتىػػا يىػػا قىػػاؿى  أىًخيػػوً  سى  أىكيػػوفى  أىفٍ  ٍزتي أىعىجى
ا ًمٍثلى  ُى  ًمنى  فىأىٍصةى ى  أىًخي سىٍوأىةى  فىأيكىارًمى  اٍلغيرىابً  ىىذى  .(ُّ)ا١ائدة " الن اًدًم

                                                 

َفػو الػذم قػاؿ اإلٯػاف إحسػاس ُ) ( النموذج التارٮي ٢ذا الصػراع ا١نػاىجي كمػا حػدث بػُ برنػارد اكؼ كل
: العصػور )اليوسػفالػدين. ور كبُ بيً ابػيبلرد الػذم قػاؿ اهلل عػز ك،ػل كىػا العقػل لئلٯػاف بػو كمعرفػة كشع

 (.ُِْالوسط  األكركبية، 
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ا١ػػنهج اٟسػػي إىل ظهػػور العلػػـو التطةيقيػػة عنػػد العػػرب  وفكأدل اٗػػاذ ا١سػػلم
   (ُ) القدٯة.يف الوقت الذم إل تعرؼ ىذا اجملاؿ اٟضارة األكركبية  كا١سلمُ،
ا١ػػػػػنهج اإلسػػػػػبلمي إل يقػػػػػف عنػػػػػد اٟػػػػػواس كحػػػػػدىا كطريػػػػػق للػػػػػوعي لكػػػػػن   

كا١عرفػػة، بػػل ٕػػاكز ا١بلحظػػة كالتجريػػا كاالسػػتقراء كالقيػػاس لػػوعي كإدراؾ ظػػواىر 
 كحقائق الكوف كا١ادة كما كراء ا١ادة.

 تػىقيوميػوا أىفٍ  ًبوىاًحػدىةو  أىًعظيكيػمٍ  ًإ٪ ىػا قيػلٍ ففي ا١عرفة العقلية كالفكرية قولو تعاىل:" 
ٌى  لًل وً  ػارى  الل ٍيػلى  لىكيػمي  كىسىخ رى تعاىل:" و(. كقولْٔ" سةأ )تػىتػىفىك ريكا مثي   كىفػيرىادىل مىثٍػ  كىالنػ هى

ػػػػٍمسى  ػػػػرى  كىال   ػػػػػوـي  كىاٍلقىمى ػػػػخ رىاته  كىالنُّجي ىيىػػػػػاتو  ذىلًػػػػ ى  يف  ًإف   بًػػػػػأىٍمرًهً  ميسى يػىٍعًقليػػػػػوفى  لًقىػػػػٍوـو  آلى
 ،ينيػػػوهًبًمٍ  كىعىلىػػػ  كىقػيعيػػػودنا ًقيىامنػػػا الل ػػػوى  يىػػػٍذكيريكفى  ل ػػػًذينى ا "تعػػػاىل:. كقولػػػو (ُِ)"النحػػػل 
لىٍقػتى  مىػا رىبػ نىػا كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  خىٍلقً  يف  كىيػىتػىفىك ريكفى  ا خى ػذى  فىًقنىػا سيػٍةحىانى ى  بىػاًطبلن  ىى
 عمراف. ؿ( آُُٗ) الن ارً  عىذىابى 
 ؟(ِ) ق(ِّ)ت الػػدرداء أيب عمػػل أفضػػل كػػاف مػػا ٢ػػا: قيػػل الػػدرداء أـ عػػنك 
 (ّ) التفكر.: قالت

                                                 

أصػػػو٢ا كمبل٤هػػػا اٟضػػػارية، دار النهضػػػة  العػػػرب،حػػػبلؽ: العلػػػـو عنػػػد  كحسػػػاف(  حػػػريب عةػػػاس عطيتػػػو ُ)
َكت   ـ.ُٓٗٗالعربية، ب

 مث تفػرغتا،را يف ا١دينة،  صحايب ،ليل كاف  بن قيس األنصارم ا٠زر،ي: عوٯر بن مال الدرداء،( أبو ِ)
ظهر اإلسبلـ اشتهر بال جاعة كالنس . توىل قضاء دم ػق زمػن عمػر. كىػو أحػد الػذين ٚعػوا  للعةادة. ك١ا

 ، أبػو نعػيم اٛػد بػن عةػد اهلل:خػبلؼ. )االصػةهاٍلالقرآف، حفظا، عل  عهد النيب صل  اهلل عليو كسلم ببل 
َكت   (.َُٖصُق، جَُْٓحلية األكلياء كطةقات األصفياء، دار الكتاب العريب، ب

ق(: ا١صػػنف يف األحاديػث كاألخةػػار، ٖقيػػق/ كمػاؿ يوسػػف اٟػػوت، ِٖٓ(ابػن أيب شػػيةة، أبػو بكػػر )تّ)
ق(: شػػػعا اإلٯػػػاف، ْٖٓالةيهقػػػي، ابػػػوبكر بػػػن اٛػػػد )ت ؛ُُُصٕق، جَُْٗمكتةػػػة الرشػػػد، الريػػػاض

 .ِِٔصُق، جُِّْحامد، مكتةة الرشد للن ر، الرياض عةد العليٖقيق/ 
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 قػػػيس عةػػػد بػػػن عػػػامر عػػػن ،(ُ) ىػػػػ(َُُالةصػػػرم )ت اٟسػػػنكيف األثػػػر عػػػن 
 النػػػيب أصػػػحاب مػػػن ثبلثػػػة كال اثنػػػُ كال كاحػػػد غػػػَ تقػػػاؿ: "ٝعػػػ (ِ) ىػػػػ(َٗ)ت
كعػػن  ."التفكػػر اإلٯػػاف، نػػور أك اإلٯػػاف، ضػػياء إف: يقولػػوف كسػػلم عليػػو اهلل صػػل 

ػػػرضػػػا:" اٟسػػػن الةصػػػرم أي ػػػاعىة تػىفىكُّ  بػػػن إبػػػراىيم كسػػػئل(ّ) ".ليلػػػة قيػػػاـ مػػػن خػػػَ سى
 مػن إال كالصػمت التفكػر العةػادة رأس "فقػاؿ: العةػادة، عػن (ْ) ىػ(ُُٔ)ت أدىم
 (ٓ) "...ك،ل عز اهلل ذكر

ػن مى  ذىرىأٍنىػػا لىقىػػدٍ أمػا مػػنهج ا١عرفػػة القلةيػة مػػن القػػرآف فقولػة تعاىل:" َنا ًٞىهى ثًػػ  ًمػػنى  كى
ًػػن   ٍٞ نٍػػسً كىا ا ه  كى٢ىيػػمٍ  هًبىػػا يػىٍفقىهيػػوفى  الى  قػيليػػوبه  ٢ىيػػمٍ  إٍلً ُي  الى  آىذىافه  كى٢ىيػػمٍ  هًبىػػا يػيٍةًصػػريكفى  الى  أىٍعػػ

ػػػػػػػػػػمٍ  بىػػػػػػػػػػلٍ  كىاأٍلىنٍػعىػػػػػػػػػػاـً  أيكلىئًػػػػػػػػػػ ى  هًبىػػػػػػػػػػا يىٍسػػػػػػػػػػمىعيوفى  ػػػػػػػػػػمي  أيكلىئًػػػػػػػػػػ ى  أىضىػػػػػػػػػػلُّ  ىي  اٍلغىػػػػػػػػػػاًفليوفى  ىي
َيكا أىفػىلىػػػػػمٍ  .كقولػػػػػو تعػػػػػاىل:"(ُٕٗ)"األعػػػػػراؼ ػػػػػوفى  اأٍلىٍرضً  يف  يىًسػػػػػ  قػيليػػػػػوبه  ٢ىيػػػػػمٍ  فػىتىكي

                                                 

اٟسن بن يسػار، أبػو سػعيد: التػابعي الناسػ  العابػد الفقيػو كػاف مػن العلمػاء الربػانيُ  الةصرم،( اٟسن ُ)
كمػػػػػا بعػػػػػدىا؛ الزركلػػػػػي:  ُُّ/ِ: حليػػػػػة األكليػػػػػاء،سػػػػػلطاف. )االصػػػػػةهاٍلالػػػػػداعُ إىل اهلل بػػػػػبل خػػػػػوؼ مػػػػػن 

 (.ِِٔ/ِاألعبلـ،
بن عةد قيس التميمي العةدم الزاىد، ركل عن عمر كسلماف الفارسي، كتويف يف حدكد السػةعُ ( عامر ِ)

ق(: الػوايف ْٕٔالصفدم، صػبلح الػدين خليػل بػن أيةػ  )ت؛ ُٓ/ْ: سَ أعبلـ النةبلء،للهجرة. )الذىيب
َكت  ًاث العريب، ب  (.ّٓصُٔ، جَََِبالوفيات، دار إحياء ال

/ ٤مػػػود حسػػػن، دار الفكػػػر، العظػػػيم، ٖقيػػػقالقػػػرآف  الدم ػػػقي: تفسػػػَاعيػػػل ( ابػػػن كثػػػَ: أبػػػو الفػػػداء إّٝ)
َكت   .ُٖٓ/صُ، جُْٗٗب

مػػن أغنيػػاء بلػػخ،  كػػاف أبػػوه( إبػػراىيم بػػن أدىػػم بػػن منصػػور، التميمػػي الةلخػػي أبػػو إسػػحاؽ: الزاىػػد العابػػد  ْ)
يعػػيش مػػن العمػػل  فالعلمػػاء. ككػػاعػػن كثػػَ مػػن  كاٟجػػاز. كأخػػذتفقػػو كرحػػل إىل بغػػداد، كزار العػػراؽ كال ػػاـ 

ًؾ مع اجملاىدين يف قتاؿ  . )االصةهاٍلاليدكم كي   (.ّٕٔ/ٕ: حلية األكلياء،الرـك
. للمزيػػػد عػػػن أ٫يػػػة العقػػػل يف اإلسػػػبلـ ينظػػػر: زقػػػزكؽ، ٛػػػد ٛػػػدم: َِ/ُُ( الةيهقػػػي: شػػػعا اإلٯػػػاف،ٓ)

 .كما بعدىا ِٓ، صُّٕٗكديكارت، دار ا١عارؼ، القاىرة  بُ الغزايلا١نهج الفلسفي 
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ػػا هًبىػػا يىٍسػػمىعيوفى  آىذىافه  أىكٍ  هًبىػػا يػىٍعًقليػػوفى  ػػ  الى  فىً نػ هى ػػ  كىلىًكػػنٍ  اأٍلىٍبصىػػاري  تػىٍعمى  اٍلقيليػػوبي  تػىٍعمى
 .(ْٔ)"اٟج  الصُّديكرً  يف  ال ًي 

" اتقػػػوا فراسػػػة ا١ػػػؤمن ف نػػػو  (ُ) كسػػػلمصػػػل  اهلل عليػػػو  ا١صػػػطف كقػػػوؿ اٟةيػػػا 
ػػافى  قىػػدٍ  ًإن ػػوي " (ِ)". كقولػػو صػػل  اهلل عليػػو كسػػلم :ينظػػر بنػػور اهلل ػػا كى  قػىػػةػٍلىكيمٍ  مىضىػػ  ًفيمى

ػافى  ًإفٍ  كىًإن وي  ٤يىد ثيوفى  اأٍليمىمً  ًمن ػًذهً  أيم ػًي  يف  كى ػري  فىً ن ػوي  ًمػنػٍهيمٍ  ىى كقػوؿ  ". ا٠ٍىط ػابً  بٍػني  عيمى
ػل مى  عىلىٍيػوً  الل ػوي  صىػل   الل وً  رىسيوؿي  ػةن  لًل  ػٍيطىافً  ًإف   "(ّ):كىسى ـى  بًػاٍبنً  لىم  ػةن  كىلًٍلمىلىػ ً  آدى  فىأىم ػا لىم 
ٍٟىق   كىتىٍكػًذياه  بًال  ػر   فىً يعىػاده  ال  ٍيطىافً  لىم ةي  ػةي  كىأىم ػا بًػا  كىتىٍصػًديقه  بًػا٠ٍىًٍَ  فىً يعىػاده  اٍلمىلىػ ً  لىم 

ٍٟىق   ػد وً الل ػ ًمػن أىن ػوي  فػىٍلػيػىٍعلىمٍ  ذىًل ى  كى،ىدى  فىمىن بًا ػدى  كىمىػنٍ  الل ػوى  فػىٍليىٍحمى  فػىٍليىتػىعىػو ذٍ  اأٍليٍخػرىل كى،ى
 .{بًاٍلفىٍح ىاءً  كىيىٍأميريكيمٍ  اٍلفىٍقرى  يىًعديكيمٍ  ال  ٍيطىافي }قػىرىأى  مثي   الر ً،يمً  ال  ٍيطىافً  ًمنٍ  بًالل وً 

ٍٟىاًرثً  عىنً ك  ، أىن ػوي  مىاًل و  بن ا ػل مى، عىلىٍيػوً  الل ػوي  صىػل   وً الل ػ ًبرىسيػوؿً  مىػر   األىٍنصىػارًم   كىسى
ٍيػػفى "  لىػػوي: فػىقىػػاؿى  ؟ يىػػا أىٍصػػةىٍحتى  كى ػػاًرثي :"  حى : حىقًّػػا، ميٍؤًمننػػا أىٍصػػةىٍحتي  قىػػاؿى  اٍنظيػػرٍ  فػىقىػػاؿى
؟ مىا ًقيقىةن، شىٍيءو  ًلكيل   فىً ف   تػىقيوؿي ًقيقىةي  فىمىا حى ؟ حى : ًإٯىاًن ى  عىػنً  نػىٍفًسػي عىزىفىػتٍ  قىػدٍ  فػىقىاؿى
ًل ى  كىأىٍسهىٍرتي  نٍػيىا،الدُّ  ػأىٍل   نػىهىارًم، كأظمأ لًيىًلي، ًلذى ػأىٍل   بىػارًزنا، رىيب   عىػٍرشً  ًإىلى  أىٍنظيػري  كىكى  كىكى

ٍٞىن ػػػةً  أىٍىػػػلً  ًإىلى  أىٍنظيػػػري  ػػػا، يػىتػىػػػزىاكىريكفى  ا ػػػأىٍل   ًفيهى ػػػا، يتضػػػاغطوف الن ػػػارً  أىٍىػػػلً  ًإىلى  أىٍنظيػػػري  كىكى  ًفيهى
:  (ْ) ثىبلثنا. "، فىاٍلزىـٍ  رىٍفتى عى  حىاًرثي  يىا"  فػىقىاؿى

                                                 

ًمػػػػػذم رقػػػػمّٕٗٔ( ركاه الطػػػػ اٍل يف ا١عجػػػػم الكةػػػػَ رقػػػػم ُ) ال ػػػػهاب القضػػػػاعي يف مسػػػػػنده  ؛َِّٓ؛ ال
 .ِِٔرقم
َىم. ُُْْكركاه مسلم رقم  ُّّْك َُِّ(  ركاه الةخارم رقم ِ)  كغ
ًمػػػػػذم رقػػػػػػم ّ) كالطػػػػػػ اٍل يف ا١عجػػػػػػم الكةػػػػػػَ  َُُُٓكالنسػػػػػػائي يف السػػػػػػنن الكػػػػػػ ل رقػػػػػػم ُِْٗ( ركاه ال

 .ََُِحةاف يف صحيحو رقم  كابن ْْٖٓرقم
؛ كابػػن أيب شػػيةة َُُِْ؛ كركاه عةػػد الػػرزاؽ يف مصػػنفو رقػػمِّٖٗ( ركاه الطػػ اٍل يف ا١عجػػم الكةػػَ رقػػمْ)

 .ََُٗٓيف شعا اإلٯاف برقم ؛ كالةيهقيْٕيف مصنفو برقم
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ب ػػػواىد ا١عرفػػػة مػػػن خػػػبلؿ القلػػػا أك مػػػن خػػػارج  ملػػػيءكالتػػػاريخ اإلسػػػبلمي 
أطػػار اٟػػػواس، كلعػػػل أشػػػهرىا حادثػػػة عمػػػر رضػػػي اهلل عنػػػو عنػػػدما نػػػادل مػػػن فػػػوؽ 

الػذم معػو كىػو يةعػد  كاٞػيشإذ رأل كىو يف ا١دينة سػارية  اٞةل.ا١ن : يا سارية 
 .(ُ) األمياؿعنو أالؼ 

مػػػن ىػػػذه  اشػػػرح شػػػيئ -كػػػـر اهلل ك،هػػػو-ككػػػاف اإلمػػػاـ علػػػ  بػػػن أيب طالػػػا 
كأمػػػػات  عقلػػػػو،" قػػػػد أحيػػػػا  (ِ) ك،ػػػػلا١عرفػػػػة بقولػػػػو عػػػػن السػػػػائر يف طريػػػػق اهلل عػػػػز 

فأنػػػار لػػػػو  الػػػ ؽ،، كبػػػػرؽ لػػػو المػػػع كثػػػَ غليظػػػةنفسػػػو، حػػػى دؽ ،ليلػػػو، كلطػػػف 
كدار اإلقامػػػة  ة،السػػػبلمكسػػػل  بػػػو السػػػةيل، كتدافعتػػػو األبػػػواب إىل بػػػاب  الطريػػػق،

كأرضػػػ   قلةػػػو،ٔػػػا اسػػػتعمل  كالراحػػػة،كثةتػػت ر،ػػػبله بطمأنينػػػة بدنػػػو يف قػػػرار األمػػػن 
 ربو".

كعل  ذل  أكد ٚهػور علمػاء اإلسػبلـ ٔختلػف مػذاىةهم كتو،هػاهتم علػ  
. كإف كػاف أك علػـو الواليػة (ّ) با١كاشػفةك،ود ا١عرفة القلةية أك ما يسػميو الػةعض 

َىم، ألفالتصػػوؼ ب ػػكل أكثػػر مػػن اخػػت  هبػػذه ا١عرفػػة أىػػل  التصػػوؼ علػػم  غػػ

                                                 

َك  كا١لػػػػوؾ،تػػػػاريخ األمػػػػم كالرسػػػػل  (:قَُّ( الطػػػػ م، ٤مػػػػد بػػػػن ،ريػػػػر )تُ) ت دار الكتػػػػا العلميػػػػة، بػػػػ
: الكامػػل يف التػػػاريخ،  اٞػػزرم،؛ ْٓٓ،ّٓٓص ِق، جَُْٕ ابػػػن األثػػَ أبػػػو احملاسػػن علػػػ  بػػن أيب الكػػػـر

َكت )د.ت  ٤مػد:أبػو حامػد ٤مػد بػن  الغػزايل، ينظػر:كللمزيد عن ا١عرفػة القلةيػة  ؛ْٕٔصُ(، ج)د.ف( ب
 ّ، ج ََِْاىرة أحيػاء علػـو الػػدين، ضػة  نصػو كخػػرج أحاديثػو/ ٤مػػد ٤مػد تػامر، مؤسسػػة ا١ختػار، القػػ

 كما بعدىا. ّص
َكت العلمية: صةحيضةطو ككضع فهارسو  الةبلغة،(  ج ِ)  .ّّٕ، صُٕٔٗالصاح، )د.ف(، ب
عةػد ٚػع  تيميػة،فتػاكل ابػن  (: ٣مػوعقِٖٕعةػد اٟلػيم )ت تيمية، أٛد( ينظر عل  سةيل ا١ثاؿ: ابن ّ)

ن َكت )د.تفالنجدم اٟنةلي، )د. الٛر  .َِْصْ، جِِْصِج، ُٖٔص  ُ (، ج(، ب
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. ككػاف بعػػض الفقهػػاء ينكػػركف مثػػل ىػػذه (ُ) للمسػػلميهػتم باٟالػػة القلةيػػة كالركحيػػة 
 (ِ)ا١عرفػػػػػػػػػػػػػػة الك ػػػػػػػػػػػػػػفية أمثػػػػػػػػػػػػػػاؿ القاضػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػاح بػػػػػػػػػػػػػػن مهػػػػػػػػػػػػػػدم ا١قةلػػػػػػػػػػػػػػي 

كلكػػن بعػػد حادثػػة خاصػػة كقعػػت لػػو مػػع ابنتػػو تةػػُ لػػػو  (،ـُٔٗٔىػػػ/َُُٖ)ت
 للحػػػـر مبلصػػػقا ككػػػاف كػػػةٔ بيتػػػو يف زينػػػا ابنتػػػو مرضػػػتصػػػدؽ ىػػػذه ا١عرفػػػة. إذ 

 كتػذكر مػرارا عليهػا يغلػق ككػاف اٟػـر يف فعػل ٔػا ،دار كراء من كىي ٗ ه فكانت
   (ّ) حقا. قالت ما فيجد اٟـر إىل فيخرج ككذا كذا ت اىد أ ا

كػػػػػذل  كػػػػػاف حػػػػػاؿ معظػػػػػم الفبلسػػػػػفة ا١سػػػػػلمُ يثةتػػػػػوف ا١عرفػػػػػة القلةيػػػػػة أك 
عرفػػة اإلٯانيػػة كلػػيس للمعرفػػة الفلسػػفية، كمػػا ىػػو اٟػػاؿ عنػػد كلكػػن للم االشػػراقية،

 (ْ) ا١ثاؿ.الكندم عل  سةيل 
معرفػػة اهلل ىػػي العقػػل كالقلػػا معػػا. كسػػواء كانػػت ا١عرفػػة بػػاهلل عقليػػان  كأدكات

ككػػل  كأفعا٢ػػا.أك ذكقيػػان فػػ ف موضػػوعها الػػذات اإل٢يػػة مػػن حيػػث صػػفاهتا كأٝائهػػا 
كل مػػن أشػػكاؿ ىػػذه ا١عرفػػة. فا١عرفػػة اٟسػػية نػػوع أك فئػػة مػػن الة ػػر يناسػػةهم شػػ

                                                 

 .)طةعة القاىرة(ِٕ- ِٓ/ّعلـو الدين، الغزايل: إحياء( ُ)
كلػد يف قريػة مقةػػل مػن بػبلد كوكةػاف، بػاليمن، ن ػػأ يف  (  صػاح بػن مهػدم بػن علػي ا١قةلػػي: فقيػو ٣تهػد.ِ)

 قََُٖإىل مكػة سػنة  التقليد. رحلككاف عل  مذىا اإلماـ زيد، فخرج عن  ثبل كتعلم فيها كيف كوكةاف.
مػػن مؤلفاتػػو العلػػم ال ػػػامخ يف إيثػػار اٟػػق علػػ  اآلبػػاء كا١ ػػػايخ.  فاشػػتهر، ككتػػا فيهػػا مؤلفاتػػو، كتػػػويف هبػػا.

 (.ِٖٖ/ُ)ال وكاٍل: الةدر الطالع،
. أشػػػػار األسػػػػتاذ الػػػدكتور ٤مػػػػد الكمػػػػايل إىل  ػػػػوؿ ا١عرفػػػػة اٟسػػػػية ِٕٔ/ُالةػػػػدر الطػػػػالع ، ال ػػػوكاٍل:( ّ)

ريف عنػػد ا١قةلػػي. ينظػػر: الكمػػايل، ٤مػػد ٤مػػد: ا١نظػػور ا١عػػريف عنػػد العبلمػػة كالعقليػػة كالقلةيػػة يف ا١نظػػور ا١عػػ
 .ُّٔ،ُّْ،، صنعاءََِٗديسم -يوليو ِ، العددِّا١قةلي، ٣لة كلية اآلداب، ،امعة صنعاء، اجمللد

معة ،ا اإلنسانية،٣لة كلية اآلداب كالعلـو  الكندم،( الكمايل، ٤مد ٤مد: أصالة ا١ذىا ا١عريف عند ْ)
 .ّٓ، صََِٗيونيو -يناير ُ، العددِّصنعاء، اجمللد
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كا١عرفػػة العقليػػة معرفػػة ا٠ػػواص بينمػػا ا١عرفػػة القلةيػػة الركحيػػة ىػػي  العػػواـ،ىػػي معرفػػة 
 (ُ). ا٠واصمعرفة خواص 

 الصػػػػػديقُ علػػػػػم كىػػػػػو :"(ِ)يقػػػػوؿ اإلمػػػػػاـ الغػػػػػزايل عػػػػػن ىػػػػػذه ا١عرفػػػػة القلةيػػػػػة
َه عنػػد القلػػا يف ظهػػري نػػور عػػن عةػػارة فهػػو ا١كاشػػفة علػػم أعػػٍ كا١قػػربُ،  تطهػػ
َة أمور النور ذل  من كينك ف ا١ذمومة، صفاتو من كتزكيتو  مػن يسػمع كاف كث
 ٖصػػل حػػى ذاؾ إذ فتتضػػ  متضػػحة، غػػَ ٣ملػػة معػػاٍل ٢ػػا فيتػػوىم أٝاءىػػا قةػػل
كمػ كبأفعالػو، التامػات، الةاقيات كبصفاتو سةحانو، اهلل بذات اٟقيقية ا١عرفة  وْك
 النةػػػوة ٔعػػػٌ كا١عرفػػػة الػػػدنيا، علػػػ  لآلخػػػرة ترتيةػػػو كك،ػػػو آلخػػػرة،كا الػػػدنيا خلػػػق يف

 لئلنسػاف، كال ػياطُ ا١بلئكػة لفػ، كمعٌ ال يطاف، كمعٌ الوحي، كمعٌ كالنيب،
 ٔلكػػػػوت كا١عرفػػػػة إلػػػػيهم، الػػػػوحي كصػػػػوؿ ككيفيػػػػة لؤلنةيػػػػاء، ا١لػػػػ  ظهػػػػور ككيفيػػػػة

 فيػػو، كال ػػياطُ كػػةا١بلئ ،نػػود تصػػادـ ككيفيػػة القلػػا كمعرفػػة كاألرض، السػػموات
 كعػػذاب كالنػػار كاٞنػػة اآلخػػرة كمعرفػػة ال ػػيطاف، ك١ػػة ا١لػػ  ١ػػة بػػُ الفػػرؽ كمعرفػػة
". كبػػُ الغػػزايل أف لػػئلدراؾ در،ػػات، األكىل ىػػي كاٟسػػاب كا١يػػزاف كالصػػراط القػػ 

قوة اٟس، كالثانيػة قػوة العقػل، كالثالثػة قػوة أخػرل كراء العقػل، مث النةػوة كىػي طػور 
 .(ّ) العقلو نور ال يصل إليو آخر ٭صل في

                                                 

 .ُُصُج إ٢امهم،(  ا١لطاكم: الصوفية يف ُ)
 .ُّصُج الدين،( إحياء علـو ِ)
 .ُُٓ(  ال مايل: تاريخ الفلسفة العربية اإلسبلمية ،ّ)
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فمن آمن باألنةياء كصدؽ بالرؤيا الصػحيحة لزمػو  :"ُكذل  يقوؿ الغزايل    
ال ٤الػػػػة أف يقػػػػر بػػػػأف القلػػػػا لػػػػو بابػػػػاف بػػػػاب إىل خػػػػارج كىػػػػو اٟػػػػواس كبػػػػاب إىل 
 ا١لكػػوت مػػن داخػػل القلػػا كىػػو بػػاب اإل٢ػػاـ كالنفػػث يف الػػركع كالػػوحي فػػ ذا أقػػر

 ".ف ٭صر العلـو يف التعلم كمةاشرة األسةاب ا١ألوفةهبما ٚيعا إل ٯكنو أ
أف ىنػاؾ حػواس باطنيػة كراء  الركمػي،كعن ا١عرفة القلةيػة ي ػَ ،ػبلؿ الػدين 

ًابكنسػػػػةة   الظػػػػاىرة،ىػػػػذه اٟػػػػواس  كا٠ػػػػزؼ إىل الػػػػذىا ا٠ػػػػال  مػػػػن التػػػػ   الػػػػ
 " أف اٟػػػواس الظػػػاىرة تسػػػتمد غػػػذائها كقوهتػػػا مػػػن األبػػػداف ك(ِ)ا١سػػػةوؾ.  كيقػػػوؿ

األشةاح ، أما اٟواس الةاطنيػة ، ف  ػا تسػتمد غػذائها كقوهتػا مػن النفػوس كاألركاح 
، كأف قػػوت األكىل الظػػبلـ الػػذم فطػػرت عليػػو األ،سػػاـ ، كقػػوت اآلخػػرة اٟػػواس 
الةاطنػػػة ، النػػػور الػػػذم فطػػػرت عليػػػو األركاح كالقلػػػوب... إف الػػػذين اعتمػػػدكا علػػػ  

ما عػداىا ، ضػيعوا حواسػهم الةاطنػة ،  حواسهم الظاىرة كاقتصركا عليها ، كأنكركا
كفقػػدكا قػػواىم كمػػواىةهم الػػي مػػنحهم اهلل إياىػػا ، كأصػػةحوا ٤جػػوبُ عميانػػا ، ال 
ٯ ػػوف إال بعكػػازة أك بقائػػد يقػػودىم ، كأصػػة  كثػػَ مػػن اٟقػػائق كالػػدقائق مسػػتورة 

 عنهم".
العامة ىي أنو يسػتطيع كػل مسػلم أف يصػل إىل مسػتول  اإلسبلميةكالقاعدة 

 مىػنٍ  " (ّ)ؿ من ىذه ا١عرفة كلكن ب ػركطها ْسػا اٟػديث القدسػي الصػحي عا
ٍٟىٍربً  آذىنٍػتيػػػوي  فػىقىػػػدٍ  كىلًيًّػػػا يل  عىػػػادىل ػػػٍيءو  عىٍةػػػًدم ًإيلى   تػىقىػػػر بى  كىمىػػػا بًػػػا ػػػا   ًب ى  ٦ً ػػػا ًإيلى   أىحى

                                                 

 .ِٔ/ّ( إحياء علـو الدين،  ُ)
 .َْٓ، ر،اؿ الفكر الندكم: (ِ)
 .َُِٔ( ركاه الةخارم رقم ّ)
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 كيٍنػتي  أىٍحةىٍةتيػوي  فىػً ذىا أيًحة ػوي  حىػى   بًالنػ وىافًػلً  ًإيلى   يػىتػىقىػر بي  عىٍةػًدم يػىػزىاؿي  كىمىػا عىلىٍيوً  افٍػتػىرىٍضتي 
هي  بًػػػوً  يػيٍةًصػػػري  ال ػػػًذم كىبىصىػػػرىهي  بًػػػوً  يىٍسػػػمىعي  ال ػػػًذم ٝىٍعىػػػوي   ال ػػػًي  كىرًٍ،لىػػػوي  هًبىػػػا يػىػػػٍةًطشي  ال ػػػًي  كىيىػػػدى
ػأىلىًٍ  كىًإفٍ  هًبىػػا ٯىًٍ ػي يٍعًطيػىن ػػوي  سى ن ػػوي  اٍسػػتػىعىاذىٍل  كىلىػًئنٍ  ألى يًعيذى ػػٍيءو  عىػنٍ  د ٍدتي تػىػػرى  كىمىػا ألى  أىنىػػا شى
ػٍوتى  يىٍكػرىهي  اٍلميػٍؤًمنً  نػىٍفػسً  عىػنٍ  تػىػرىدًُّدم فىاًعليوي  ػاءىتىوي  أىٍكػرىهي  كىأىنىػا اٍلمى " . ىكػذا يصػَ  مىسى

بعػػػػد أف يتةػػػػع ا١ػػػػنهج  اإل٢يػػػػة،ا١ػػػػؤمن يسػػػػمع كيػػػػرل كيػػػػةطش مػػػػن خػػػػبلؿ القػػػػدرة 
ػػديكا ًذينى كىال ػػ اإلسػػبلمي يف ا١عرفػػة. كيعػػزز ىػػذا اٟػػديث قولػػو عػػز ك،ػػل:"  ًفينىػػا ،ىاىى

ُى  لىمىعى  الل وى  كىًإف   سيةػيلىنىا لىنػىٍهًديػىنػ هيمٍ  . فاجملاىػدة للػنفس ىػو ت( العنكةػو ٗٔ) اٍلميٍحًسًن
كبالتػػايل إىل ا١عرفػػة بػػو.   ك،ػػل،ا١ػػنهج الػػذم يقػػود إىل االىتػػداء إىل سػػةل ا١ػػوىل عػػز 

ٌى  لًل ػوً  تػىقيوميوا أىفٍ  ًبوىاًحدىةو  أىًعظيكيمٍ  ًإ٪ ىا قل كذل  ٠  ىذا ا١نهج قولو تعاىل:"  مىثٍػػ
قىػاؿى ال ػًذم  كأكد عل  ك،ػود ىػذا العلػم بقولػو عػز ك،ػل:" ..".تػىتػىفىك ريكا مثي   كىفػيرىادىل

ػػا رىآىهي ميٍسػػتىًقرًّا  هي ًعٍلػػمه ًمػػنى اٍلًكتىػػاًب أىنىػػا آىتًيػػ ى بًػػًو قػىٍةػػلى أىٍف يػىٍرتىػػد  إًلىٍيػػ ى طىٍرفيػػ ى فػىلىم  ًعٍنػػدى
ػػػكىرى فىً ٪ ىػػػا يىٍ ػػػكيري ًعٍنػػػ ليػػػوىٍل أىأىٍشػػػكيري أىـٍ أىٍكفيػػػري كىمىػػػٍن شى ا ًمػػػٍن فىٍضػػػًل رىيب  لًيىةػٍ ػػػذى هي قىػػػاؿى ىى دى

ي كىرَله )  النمل. (َْلًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىً ف  رىيب  غىًٍ
ىػػ( عػن اٞمػع بػُ ا١ػنهج َِٗ)ت (ُ) السخاكمكيقوؿ األماـ  س الدين 

" فمػن الطػػالةُ مػن راح إدراكػو بالةحػث كالنظػر كىػػؤالء  (ِ) القلػيب العقلػي كا١ػنهج
كرئيسػػػهم أرسػػطو... كمػػػنهم مػػن سػػػل  طريػػق تصػػػفية الػػنفس مػػػن  الةػػاحثُ،زمػػرة 

                                                 

ن بن ٤مد،  س الدين: مؤرخ كفقيو كعاإل باٟديث كالتفسػَ، كلػد يف  السخاكم،( ُ) ٤مد بن عةد الٛر
القاىرة، كتويف با١دينة ساح يف الةلداف سياحة طويلػة، كألػف الكثػَ مػن ا١ؤلفػات مػن أشػهرىا الضػوء البلمػع 

 (.ُْٗ/ٔ، األعبلـ،التاسع. )الزركلييف أعياف القرف 
 .ُّٕ، ُّٔ اإلسبلـ،التفكَ الفلسفي يف  ٤مود:ليم ( عةد اِٟ)
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الرياضػػػػة، كأكثػػػػرىم يصػػػػل إىل أمػػػػور ذكقيػػػػة يك ػػػػفها لػػػػو العيػػػػاف ك٬ػػػػل أف توصػػػػف 
التصػػػفية، بلسػػاف... كمػػنهم مػػػن ابتػػدأ أمػػػره بالةحػػث كالنظػػر كانتهػػػ  إىل التجريػػد ك 

فجمػػػع الفضػػػيلتُ كينسػػػا مثػػػاؿ ىػػػذا اٟػػػاؿ إىل سػػػقراط كأفبلطػػػوف كالسػػػهركردم 
 كالةيهقي".

:" (ِ)منهج ا١عرفػة القلةيػة عنػد الصػوفية قػائبلن (ُ)ىػ(َٖٖكض  ابن خلدكف )ت
كالػػذكر يتةعهمػا غالةػػان ك ػف حجػاب اٟػػس، كاالطػبلع علػػ   كا٠لػوةمث أف اجملاىػدة 

اٟػػس إدراؾ شػػيء منهػػا ك الػػركح مػػن تلػػ  العػػواإل  عػػواإل مػػن أمػػر اهلل لػػيس لصػػاحا
كسػػػػةا ىػػػػذا الك ػػػػف أف الػػػػركح إذا ر،ػػػػع مػػػػن اٟػػػػس الظػػػػاىر إىل الةػػػػاطن ضػػػػعفت 
ػػدد ن ػػؤه كأعػػاف علػػ  ذلػػ   أحػػواؿ اٟػػس كقويػػت أحػػواؿ الػػركح كغلػػا سػػلطانو  ٕك
الذكر فأنو كالغػذاء لتنميػة الػركح كال يػزاؿ يف ٪ػو كتزايػد إىل أف يصػَ شػهودان بعػد أف  

اف علمان كيك ف حجػاب اٟػس ... فيتعػرض حينئػذ للمواىػا الربانيػة ، كالعلػـو ك
اللدنية كالفت  اإل٢ي كتقرب ذاتو يف ٖقيق حقيقتهػا مػن األفػق األعلػ  أفػق ا١بلئكػة 
... مث أف الك ػػػػػػف ال يكػػػػػػوف صػػػػػػحيحان كػػػػػػامبلن عنػػػػػػدىم إال إذا كػػػػػػاف ناشػػػػػػئان عػػػػػػن 

 (ّ)االستقامة".
                                                 

ن خلػػدكف،(  ابػػن ُ) بػػن ٤مػػد ابوزيػػد: الفقيػػو كاألصػػويل كا١ػػؤرخ كلػػد بتػػونس مػػن أسػػرة حضػػرمية  عةػػد الػػٛر
كزار العديػػد مػػن الةلػػداف كاٟكػػاـ، اعػػًؼ  كمصػػر،اشػػتهر بػػالعلم ف ػػغل كظػػائف حكوميػػة كعلميػػة يف تػػونس 

 )ابػػنأشػهر مؤلفاتػو كتػػاب ديػواف العػػ  ككتػاب ا١ةتػدأ كا٠ػػ ، كا١قدمػة  دثوف. مػػناحملػبفضػلو العلمػاء الغربيػػوف 
 (.َّّ/ّ؛ الزركلي: األعبلـ،ٕٓ/ٕالعماد: شذرات الذىا، 

إحيػػػػاء علػػػػـو  الغػػػػزايل،أيضػػػػان  ؛ ينظػػػػرْٕٓ ،ْٕٔـ، ص ُُٖٗ، القػػػػاىرة ْ(  ا١قدمػػػػة ، دار القلػػػػم، طِ)
يعػػػرؼ الػػػةعض ك ػػػف  .ِٓ/ّ ـ،ََِْالقػػاىرة ١ختػػػار،االػػدين، ضػػػة  نصػػػو: ٤مػػػد ٤مػػد تػػػامر، مؤسسػػػة 

 حجاب اٟس أنو خركج الركح من اٞسد يقظة مع عدـ االنفصاؿ النهائي عنو.
 .ُّْالتفكَ الفلسفي يف اإلسبلـ ، ٤مود:(  عةد اٟليم ّ)
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 فيػػػو ىػػػم مػػػا إدراؾ عػػػن أذىلهػػػم:"(ُ) ىػػػػ(ُٕٓكيقػػػوؿ ابػػػن قػػػيم اٞوزيػػػة )ت
 عػنهم فاستسػركا بػو ىػم مػا علمهػم عن ْا٢م كضن لو ىم ما شهود عن كىيمهم

 كحػػػا غيػػػا يهيجػػػو صػػػادؽ قصػػػد عػػػن مقػػػامهم بصػػػحة ٢ػػػم ت ػػػهد شػػػواىد مػػػع
 أدؽ مػػػػن كىػػػػذا موقػػػػده لػػػػو ينك ػػػػف ال غريػػػػا كك،ػػػػد علمػػػػو عليػػػػو ٮفػػػػ  صػػػػادؽ
 ."الوالية أىل مقامات

نهج ا١عػريف عنػد ا١سػلمُ مقيػد أكالن باسػتقامة ا٠يلػق كثانيػان ك٢ذا ف ف ىذا ا١ػ
ىػػػذه ا١عػػػارؼ كالعلػػػـو  إفبػػػو كقػػػالوا  كالتقيػػػداإل١ػػػاـ بعلػػػـو ال ػػػريعة كالتفقػػػو بالػػػدين 

فمػن عمػل ٔػا علػػم  كالسػنة،ا١تحصػلة مػن ىػذا ا١ػنهج ىػو نتيجػة العمػػل بالكتػاب 
ألنػو كلمػا ترقػ  العةػد يف  عنػده.تكلم كما تكلموا كصػار ٚيػع مػا قػالوه بعػض مػا 

. ك٢ذا كاف ىػذا ا١ػنهج عنػد (ِ) اإلفهاـباب األدب مع اهلل تعاىل دؽ كبلمو عل  
ا١سلمُ ،امعان للمناىج الثبلثة اٟسية كالفكرية كالو،دانية. كقد بُ ىػذا ا١ػنهج 

مػػػنهم القاضػػػي ٤مػػػد بػػػن علػػػ   اإلسػػػبلـ،القلػػػيب يف ا١عرفػػػة عػػػدد مػػػن كةػػػار علمػػػاء 

                                                 

عػريب، ( مدارج السالكُ يف منازؿ إياؾ نعةػد كإيػاؾ نسػتعُ، ٖقيػق/ ٤مػد حامػد الفقػي، دار الكتػاب الُ)
َكت  الفقيػو العػاإل كلػد  اهلل،بن أيب بكر الدم قي، أبػو عةػد  اٞوزية ٤مد. ابن قيم ُِٖصّ، جُّٕٗب

لػػو يف ٚيػػع مػػا  ينتصػػرك مػػن أقوالػػو،  شػػيءكتػػويف يف دم ػػق. تتلمػػذ لل ػػيخ ابػػن تيميػػة حػػى كػػاف ال ٮػػرج عػػن 
مضػػركبا. كأطلػػق بعػػد  معػػو يف قلعػػة دم ػػق، كأىػػُ كعػػذب بسػػةةو، كطيػػف بػػو علػػ  ٚػػل عنػػو. سػػجنيصػػدر 

َة  دار  ال ػػرعية مفتػػاحا١ػػوقعُ كالطػػرؽ اٟكميػػة يف السياسػػة  منهػػا: إعػػبلـمػػوت ابػػن تيميػػة. لػػو مؤلفػػات كثػػ
الدرر الكامنػة يف أعيػاف ا١ائػة  (:قِٖٓحجر العسقبلٍل، شهاب الدين اٛد )ت )ابنالسعادة كزاد ا١عاد. 
؛ ََْصّـ، جُِٕٗرة ا١عػارؼ العثمانيػة، حيػدر آبػادضػاف، ٣لػس دائػ عةػد ا١عيػدالثامنة، ٖقيق/ ٤مد 
 (.ٔٓ/ٔالزركلي: األعبلـ، 

 .ّٔ/ ٓركح ا١عاٍل ، األلوسي:( ِ)
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" مث االشػػػػتغاؿ بػػػػذكر اهلل كبالعةػػػػادة (ِ) يقػػػػوؿالػػػػذم ، (ُ) ق(َُِٓ)ت ال ػػػػوكاٍل
َه... فيةصػر كيسػمع كيفهػم  ا١قربة إليو... مث يفت  اهلل بابان كاف عنها ٤جػوب كغػ

 ْواس ال ٭جةها عن حقائق اٟق حا،ا".
طريػػق اجملاىػػدة كالرياضػػة كالصػػـو عػػن غػػَ طريػػق ال ػػريعة كالسػػنة  اتةػػعأمػػا مػػن 

ػػػػا تكػػػػوف اسػػػػتغواءات شػػػػيطانية فر  احملمديػػػػة، ٔػػػػا تنقػػػػدح لػػػػو علػػػػـو كمعػػػػارؼ لكنهػػػػا ٔر
الركحية اجملػردة الػي تػتم  تحذر علماء اإلسبلـ من الرياضا نفسانية، ٢ذاكتبلعةات 

ًيض بغػَ  إفكقػالوا  ا١صػطف ،بغَ ىدل ال رع كإتةاع سػنة اٟةيػا  ًاءل للمػ مػا يػ
العلػػـو غػػَ ٦نوعػػة عػػن الرىةػػاف  ال ػػرع إ٪ػػا يكػػوف اسػػتغواء شػػيطاٍل، فهػػذه فنػػوف مػػن

:" إذا عػػػػػارض ك ػػػػػف  (ْ) ىػػػػػػ(ٔٓٔ. كمػػػػػا يقػػػػػوؿ اإلمػػػػػاـ ال ػػػػػاذيل )ت(ّ) كال ا٫ػػػػػة

                                                 

كلػد  ( ال وكاٍل: ٤مػد بػن علػي بػن ٤مػد بػن عةػد اهلل: فقيػو ٣تهػد مػن كةػار علمػاء الػيمن، مػن أىػل صػنعاء.ُ)
كمػػات حاكمػػا هبػػا. ككػػاف يػػرل ٖػػرَل  ُِِٗ ككيل قضػػاءىا سػػنة بصػػنعاء.هبجػػرة شػػوكاف مػػن بػػبلد خػػوالف، كن ػػأ 
 (.ِٖٗ/ِاألعبلـ، الزركلي:ا١ هورة. )لو العديد من ا١ؤلفات  التقليد ١ن كصل إىل در،ة اال،تهاد.

ـ ََِِ( ٖقيػػق كترتيػػا/ أبػػو مصػػعا ٤مػػد صػػةحي بػػػن حسػػن حػػبلؽ، مكتةػػة اٞيػػل اٞديػػد صػػػنعاء ِ)
العلػػػـو ـو الوشػػػي ا١رقػػػـو يف بيػػػاف أحػػػواؿ صػػػديق بػػػن حسػػػن: أّػػػد العلػػػالقنػػػو،ي، ؛ َُٓٓ-َُّْصِج

َكت  ٖقيق  .ُّٕ ،َّٕص ِج ،ُٕٖٗ/ عةد اٞةار زكار، دار الكتا العلمية، ب
ق(: غيث ا١واىػا العليػة يف شػرح اٟكػم ٤ِٕٗمد بن إبراىيم بن عةاد النفرم ) عةد اهللأبو  الرندم،( ّ)

 .ُّٖ،َّٖ، ص ََِٓة االٯاف، القاىرة ٖقيق عةد اٟليم ٤مود ك٤مود ال ريف، مكتة العطائية،
ال ػاذيل ا١غػريب: اإلمػػاـ  عةػد اهلل. أبػو اٟسػن علػي بػػن ٕٓ ال ػػاذلية،( ٤مػود: قضػية التصػوؼ، ا١درسػة ْ)

ًبيػػػة كالسػػػلوؾ، كلػػػد  كتصػػػوؼ بتػػػونس مث  بػػػا١غرب كتفقػػػوالصػػػويف الزاىػػػد إليػػػو تنتسػػػا الطريقػػػة ال ػػػاذلية يف ال
كمربيا، خرج ٣اىدا للصليةيُ يف معركػة ا١نصػورة رغػم انػو كػاف ضػريرا، تػويف  سكن اإلسكندرية داعيا إىل اهلل
ق(: العػػ  يف خػػ  مػػن غػػػ ، ْٖٕ،  ػػس الػػدين ٤مػػد )تللحػػج. )الػػذىيببصػػحراء عيػػذاب كىػػو متو،هػػا 

: قضػػية التصػػوؼ، ؛ عةػػد اٟلػػيم ٤مػػودِِّصٓ، جُْٖٖٗقيػػق/ صػػبلح الػػدين ا١نجػػد، )د.ف( الكويػػت
 (.َُِ-ُٓ ا١درسة ال اذلية،
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الكتػػاب كالسػػنة فتمسػػ  بالكتػػاب كالسػػنة كدع الك ػػف كقػػل لنفسػػ  إف اهلل تعػػاىل 
كال  كاإل٢ػاـ،كإل يضػمنها يل يف ،انػا الك ػف  كالسػنة،ضمن العصػمة يف الكتػاب 

كال اإل٢ػػػاـ، كال ا١ ػػػاىدة إال  بالك ػػف،لػػ  ال ينةغػػػي العمػػػل ا١ ػػاىدة".  كعلػػػ  ذ
 .  (ُ) التصوؼكىذا ىو منهج أىل  كالسنة،بعد عرضو عل  الكتاب 

 لل ػػرع، أمالقلةيػػة دكف تفقػػو كتعلػػم  كالتصػػفيةكمػػا أف اٗػػاذ طريػػق الرياضػػة 
تصوؼ بدكف تفقو ىو زندقة كمػا قػاؿ اإلمػاـ مالػ :" مػن تفقػو كإل يتصػوؼ فقػد 

 (ِ) ".كمػػػن تصػػػوؼ كإل يتفقػػػو فقػػػد تزنػػػدؽ، كمػػػن ٚػػػع بينهمػػػا فقػػػد ٖقػػػقتفسػػػق، 
طػػػرؽ الوصػػػػوؿ إىل اٟكمػػػػة كا١عرفػػػػة بػػػاهلل ىػػػػي طريػػػػق العقػػػػل  أمثػػػػلك٢ػػػذا قػػػػالوا إف 

 .(ّ) معان كطريق التصفية القلةية 
ػنٍ  ينةغػي لػيس ":(ُ) ق( ُِٓ)ت  الػداراٍل سليماف كيقوؿ أبو  شػيئا أ٢ػم ًلمى

ػػد بػػو، عمػػل األثػػر يف ٝعػػو فػػ ذا األثػػر، يف يسػػمعو حػػى بػػو يعمػػل أف ا٠ػػَ مػػن  ٛك
 ." نفسو يف ما كافق حُ اهلل

                                                 

ًاث، القاىرة ٭ِ:(  التاديف، ٤مد بن ُ)  .ُٓٔـ ،ََِْقبلئد اٞواىر، ا١كتةة األزىرية لل
َكيت، دار ٖٗٗ( زركؽ، اٛػػػد بػػػن اٛػػػد ال نسػػػي )تِ) َكيت،ق(: قواعػػػد التصػػػوؼ، ضػػػةطو: ٤مػػػود بػػػ  الةػػػ

لسػػػػلوؾ، مكتةػػػة اٞيػػػػل ا١نهجيػػػػة العامػػػة يف العقيػػػػدة كالفقػػػو كا اليػػػافعي: عةػػػد الفتػػػػاح؛ ُـ، صََِْدم ػػػق
 ُٓٗ/ّعػػػػن حاشػػػػية العػػػػدكم علػػػػ  شػػػػرح الزرقػػػػاٍل، ، نقػػػػبلَُُ ـ، صََِٕ-ىػػػػػُِْٖاٞديػػػػد، صػػػػنعاء

 .ُٖٗصُج إ٢امهم،ينظر أيضا: ا١لطاكم: الصوفية يف  ؛ْٖٕ/ُالقارم،  عل كمرقاة ا١فاتي  ١بل 
 .ُُْ،َُْ اإلسبلـ،(  ٤مود : التفكَ الفلسفي يف ّ)
ن العنسػػي ا١ػػذحجي، ُُٓصّج العظػػيم،القػػرآف ( ابػػن كثػػَ: تفسػػَ ُ) . أبػػو سػػليماف الػػداراٍل، عةػػد الػػٛر

الزاىػػد ا١ ػػهور، مػػن أىػػل داريػػا بغوطػػة دم ػػق رحػػل إىل بغػػداد، كأقػػاـ هبػػا مػػدة، مث عػػاد إىل ال ػػاـ، كتػػويف يف 
  (.ِْٗ/ّاالعبلـ، ا١تصوفُ. )الزركليكاف من كةار  بلده.
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 بػػو فنعػػٍ: ال ػػط  كأمػػا:" (ُ)كحػػذر اإلمػػاـ الغػػزايل مػػن أقػػواؿ ال ػػط  فقػػاؿ
 يف العريضػػة الطويلػػة الػػدعاكم أحػػد٫ا الصػػوفية بعػػض أحدثػػو الكػػبلـ مػػن صػػنفُ
 إىل قػػػـو ينتهػػػي حػػى الظػػػاىرة األعمػػاؿ عػػػن ا١غػػٍ كالوصػػػاؿ تعػػاىل اهلل مػػػع الع ػػق
: فيقولػػوف با٠طػػاب، كا١ ػافهة بالرؤيػػة كا١ ػػاىدة اٟجػاب كارتفػػاع االٖػػاد دعػول
 صػلا الػذم اٟػبلج منصػور بن باٟسُ فيو كيت ةهوف كذا، كقلنا كذا، لنا قيل

ػا اٟػق، أنػا بقولػو كيست ػهدكف اٞػنس، ىػذا مػن كلمات إطبلقو أل،ل  حكػي ٔك
 عظػػيم الكػػبلـ مػػن فػػن كىػػذا سػػةحاٍل، سػػةحاٍل قػػاؿ أنػػو يالةسػػطام يزيػػد أيب عػػن
 ".العواـ يف ضرره

الػذم يقػر بعلػم التصػوؼ ك  (ِ) ىػػ (ِٖٕ)ت كذل  كاف ٖذير ابن تيمية 
ػًو إىلى الل ػًو إذىا أىقٍػةػىليػوا  با١عرفة القلةية ك٭ذر من مزالقها :" َنا ًمٍن أىٍىػًل التػ وى،ُّ ًث مثي  إف  كى

ػػػًذًه عىلىػػػ  ذًٍكػػػرًًه كى  ٍٞىاًمعىػػػةى كىىى ػػػًذًه الرُّبيوبًي ػػػةى ا ػػػًهديكا بًقيليػػػوهًبًٍم ىى نىابىػػػًة إلىٍيػػػًو : شى ًعةىادىتًػػػًو كىاإٍلً
ػي ه  ى ... اإٍلًحىاطىةى اٍلعىام ػةى فىً ن ػوي ًبكيػل  شىػٍيءو ٤ًي ٍُ فػىقىػٍد يىٍ ػهىدي اٍلعىٍةػدي اٍلقىػٍدرى اٍلميٍ ػتػىرىؾى بػىػ

ٍٟىػػػقُّ  ػػػػوى ا ٍصػػػنيوعىاًت كىىي ػػػػاًمله ٢ىىػػػا فػىػػػػيىظينُّ أىن ػػػوي ا٠ٍىػػػػاًلقي اٍلمى ػػػوى شى ػػػا ال ػػػػًذم ىي ػػػػودي ًفيهى اٍلمىٍو،ي
 .(ُ)"ًلميطىابػىقىًتًو لىوي يف نػىٍوعو ًمٍن اٍلعيميوـً كىًإ٪ ىا ىيوى صينػٍعيوي 

                                                 

 .ّٗ/ُ( إحياء علـو الدين ،ُ)
صػدرت منػو فتػاكل  ا٢جػرم،ظهػر يف القػرف الثػامن  اٟنابلػة،أٛد بػن عةػد اٟلػيم بػن تيميػة مػن فقهػاء (  ِ)

فصػدر  كسػلم،منهػا انكػاره شػد الرحػاؿ لزيػارة قػ  النػيب صػل  اهلل عليػو  ا١سػلمُ،خالف فيها ٚهػور علمػاء 
ػػػو اهلل يف السػػػ بػػػاٟةس،ضػػػده حكػػػم  جن. دافػػػع عػػػن التصػػػوؼ مث خػػػرج منػػػو كإل يلةػػػث اف عػػػاد إليػػػو كتػػػويف ٛر

،السليم كىا،م ما اٝاىم صوفية األرزاؽ  فتوح الغيا لئلمػاـ عةػد  التصوؼ:أىم كتا  أحدكشرح  كالرسـو
 كما بعدىا(. َٓصُُ. ٣موع فتاكل ابن تيمية، جْٔ/ُالدرر الكامنة ، حجر: )ابنالقادر اٞيبلٍل. 

 .ُٖٔ/  ُ تيمية،( ٣موع فتاكل ابن ُ)
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ػػػػػػػفىاتً  كىأىٍىػػػػػػػلي  :"(ُ) كػػػػػػػذل كيقػػػػػػػوؿ    تىػػػػػػػارىةن؛ ييًصػػػػػػػيةيوفى  كىاٍلميخىاطىةىػػػػػػػاتً  اٍلميكىاشى
أىٍىػػػػلً  ؛أيٍخػػػػرىل كىٮيًٍطئيػػػػوفى  ؿً  الن ظىػػػػرً  كى ػػػػاًد؛ مىػػػػوىارًدً  يف  كىااًلٍسػػػػًتٍدالى ا ااًلٍ،ًتهى ػػػػاى  كى٢ًىػػػػذى  كى،ى
ػػيعيهيمٍ  عىلىػػٍيًهمٍ  ػػل مى  عىلىٍيػػوً  الل ػػوي  صىػػل   رىسيػػولًوً  كىسيػػن ةً  الل ػػوً  ًبًكتىػػابً  يػىٍعتىًصػػميوا أىفٍ  ًٚى  كىأىفٍ  كىسى
تػىهيمٍ  مىوىاً،يدىىيمٍ  يىزًنيوا هًتًمٍ  مٍ كىآرىاءىىي  كىمي ىاىىدى  ".   رىسيولًوً  كىسين ةً  الل وً  ًبًكتىابً  كىمىٍعقيوالى

 (ِ)كالسػػنة.كعلػػ  ذلػػ  فضػػاب  ا١عرفػػة القلةيػػة الك ػػفية ىػػو أتةػػاع الكتػػاب 

علػػ  اف ىػػذا السػػلوؾ الركحػػي الػػذم ٖػػدث عنػػو ابػػن خلػػدكف كال ػػوكاٍل كقػػةلهم 
َىم مػن ا١سػلمُ ينقسػم إىل مراتػا عػدة كمقامػ ات متةاينػة كػل اإلمػاـ الغػزايل كغػ

ًقػػي كقدرتػػو علػػ   سػػواء يف العػػركج الركحػػي  ،(ّ) ذلػػ علػػ  حسػػا اسػػتعداده يف ال
. كبسػػا ذلػػ  تعػػددت مقػػوالت كمفػػاىيم كحػػدة (ْ)أك يف مكاشػػفة أنػػوار القلػػا 

الو،ػػػود عنػػػدما قػػػاؿ هبػػػا بعػػػض مػػػن أىػػػل التصػػػوؼ أك مػػػن نسػػػةت إليػػػو مثػػػل ىػػػذه 
بتنػػػػػػوع  الغيػػػػػػوب،ع تنػػػػػػزالت إذ " تتنػػػػػػو  القلةيػػػػػػة.ا١قػػػػػػوالت بنػػػػػػاء علػػػػػػ  م ػػػػػػاىداتو 

 .(ُ)القلوب " تاستعدادا

                                                 

 .َِْ/ْن تيمية ،( ٣موع فتاكل ابُ)
 .ُّٖ،َّٖغيث ا١واىا،  النفرم: ؛َِِ، ُٕٔعوارؼ ا١عارؼ،  السهركردم:( ِ)
،( القنو،ي: أّد ّ)  .ََْ/ُ العلـو
عػػػن األكىػػػاـ كالوسػػػاكس. كأمػػػا إذا اسػػػتندت إىل  ال ٗلػػػواف ا١علومػػػات اآلفاقيػػػة  النورسػػػي: "اعلػػػم( يقػػػوؿ ْ)

تصػػفت عػػن االحتمػػاالت ا١زعجػػة. فػػانظر مػػن ا١ركػػز إىل  ،بالػػذات كا١ ػػعورةاألنفػػس كاتصػػلت بالو،ػػدانيات 
 ِِٔ، صََِّالعريب النورم، سوزلر للن ر، القاىرة  فتنتكس". ا١ثنوماحملي ، كال تعكس 

كضػع حواشػيو: عةػد الػوارث  الػدين: تنػزؿ األمػبلؾ مػن عػاإل األركاح إىل عػاإل األفػبلؾ، ٤يػي عػريب،( ابػن ُ)
َكتالعلمية، ٤مد علي، دار الكتا   .ُٔـ، صَََِ ب
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لكػػن ٭صػػل فيهػػا مػػن  سػػريعة.فػػةعض ا١ ػػاىدات القلةيػػة تسػػتغرؽ ٟظػػات 
األنػػوار كاألسػػرار كا١عرفػػة كالسػػركر مػػا يكفػػي صػػاحةها مػػن اليقػػُ كاٟػػا هلل عمػػره  

   (ُ) كلو.
ٔعػػػػػػٌ أف طريػػػػػػق اجملاىػػػػػػدة  الطريػػػػػػق،كيػػػػػػذكر الػػػػػػةعض أف اٟػػػػػػا اإل٢ػػػػػػي أكؿ 

. ك٢ػػذا ٧ػػد (ِ)كتػػذكؽ ىػذا اٟػػا  ك،ػػل،ياضػة تةػػدأ ٓاطفػػة اٟػا إىل اهلل عػػز كالر 
كإف رمػػز لػػو  اإل٢ػػي،الكثػػَ مػػن شػػعر كفكػػر أىػػل التصػػوؼ يتمحػػور حػػوؿ اٟػػا 

َىاأكثرىم برموز شعرية مثل ليل  كسلم    .(ّ) كغ
كمػػا أف أىػػل اإلسػػبلـ يغلػػػا أحيانػػان علػػ  ٚاعػػػة مػػنهم تػػر،ي  مػػػنهج دكف 

١سػػػلموف حظهػػػم إىل حػػػد بعيػػػد مػػػن االنقسػػػامات ا١نهجيػػػة يف آخػػػر، حػػػى أخػػػذ ا
ا١عرفة. ففريق منهم حكم العقػل يف الػن  كقػدـ العقػل عنػد التعػارض كىػؤالء ىػم 

فسػػػػق  بعضػػػػهم يف  للعقػػػػل،معطػػػػبل  العقػػػػل،كفريػػػػق حكػػػػم الػػػػن  علػػػػ   ا١عتزلػػػػة.
 (ُ) اٟنابلة.التجسيم كالت ةيو كىؤالء ىم غبلة 

                                                 

قصػي مػع  ٤مػد:)خالػد، خالػد  خالػد.(كىو ما حدث عل  سةيل ا١ثاؿ للكاتا اإلسبلمي خالد ٤مػد ُ)
 (.َُٖ،َُٕ، صََِْدار ا١قطم، القاىرة  التصوؼ،

ـ ََِٔالو،ود من الغزايل إىل ابن عريب، صفحات للدراسػات كالن ػر، دم ػق  ٤مد: كحدة(  الراشد، ِ)
 .ُِٕص
 .ِْٓ/ُر،اؿ الفكر كالدعوة ، م:الندك ( ّ)
ن )تُ) ق(: دفػػع شػػةو الت ػػةيو بػػأكف التنزيػػو، ٖقيق/حسػػن السػػقاؼ، دار ٕٗٓ( ابػػن اٞػػوزم، عةػػد الػػٛر

 .ََُ،ٗٗ، صُِٗٗاالماـ النوكم، عماف
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ل فػألتـز بقدسػية الػن  كإل يعطػل العقػل، إال انػو الن  كالعقػ بُكفريق كازف 
كىػؤالء  كسػلم،قدـ ا١عرفة القلةية كاالرتةاط الو،داٍل باهلل كالرسوؿ صل  اهلل عليػو 

 (ُ) كاالشاعرة.ىم أىل التصوؼ 
ألف النػاس ٥تلفػوف يف تكػوينهم  الطةيعػي،كىذه االختبلفات ىػي يف حػدكد 

كمػنهم  العقػل،منهم من يغلا عليو قوة ف سواء،كالركحي كليسوا  كالفكرمالعقلي 
كمنهم مػن تغلػا عليػو قػوة  بالن .من يفضل االلتزاـ باٟسي، كبالتايل يف التقيد 

كمػػن عظمػة كقػػوة اإلسػػبلـ ككسػػعو أف  الو،ػػداٍل،العاطفػة كالقلػػا كالتو،ػػو الركحػي 
مػػػػع الػػػػدعوة إىل  قػػػػدراهتم.لديػػػػة القػػػػدرة علػػػػ  احتػػػػواء كػػػػل فئػػػػات الة ػػػػر ٔختلػػػػف 

 عدـ التطرؼ كادعاء اٟق ا١طلق.الوسطية ك 
كموقف العلماء ا١سلمُ ىو عدـ تكفَ أم مسػلم حيػث ٗتلػف رؤل كػل 
مسلم حسا مسػتواه ا١عػريف ، فمعرفػة اٞاىػل غػَ معرفػة ا١تةحػر ، كمعرفػة الفقيػو 

ال ػػػػػػػعراٍل  بٗتلػػػػػػػف عػػػػػػػن معرفػػػػػػػة أىػػػػػػػل الك ػػػػػػػف ، يقػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػاـ عةػػػػػػػد الوىػػػػػػػا
ػو اهلل يقػوؿ : مػن ادعػ  مقػاـ :" ٝعػت سػيدم علػي ا٠ػ (ُ)ق(ّٕٗ)ت واص ٛر

                                                 

القاضػػي،  ـ؛ََِّقضػػية التصػػوؼ، دار ا١عػػارؼ، القػػاىرة  الضػػبلؿ،(  ٤مػػود، عةػػد اٟلػػيم: ا١نقػػذ مػػن ُ)
ًبػػوم عنػػد ا١تكلمػػُ أٛػػد عرفػػات: ا كمػػا  ٓٔ، صُٔٗٗا٢يئػػة ا١صػػرية العامػػة، القػػاىرة  ا١سػػلمُ،لفكػػر ال

 بعدىا.
ًاث العػػريب، القػػاىرة )د.ت( جُ) . أبػػو ُْصُ( اليواقيػػت كاٞػػواىر يف بيػػاف عقائػػد األكػػابر، دار احيػػاء الػػ

مػن أكػابر العلمػاء،  ق، حصل العلػم حػى صػارٖٖٗا١واىا عةد الوىاب بن اٛد ال عراٍل: كلد ٔصر عاـ
فكػػػػػاف فقيهػػػػػا ٤ػػػػػدثا صػػػػػوفيا، لػػػػػو ع ػػػػػرات ا١ؤلفػػػػػات ١ختلػػػػػف العلػػػػػـو ال ػػػػػرعية. )ال ػػػػػعراٍل، عةػػػػػد الوىػػػػػاب 

 ـ، جََِّمكتةػػػة االٯػػػاف، القػػػاىرة  ٤مػػػود،ٖقيػػػق / منيػػػع عةػػػد اٟلػػػيم  ا١تةوليػػػة،ق(: األخػػػبلؽ ّٕٗ)ت
 كما بعدىا(. ٔصُ
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ا١عرفة كىو ٬رح عقائد أحد من أىل الفرقة اإلسبلمية من كل ك،و فهػو كػاذب ، 
ف ف من شركط العارؼ باهلل دخوؿ اٟضرة اإل٢ية ، كإذا دخلهػا رأل عقائػد ٚيػع 
ا١سلمُ شارعة إليها كمتصػلة هبػا كاتصػاؿ األصػابع بػالكف ، فػأقر ّميػع عقائػد 

 مُ ْق كك ف كم اىدة ، كلو من بعض الو،وه".ا١سل
باهلل كالػي ٯكػن أف تتػاح إلنسػاف ال ٯكػن بلوغهػا كالوصػوؿ  الكاملةفا١عرفة 

إليهػػا بػػاٟس ألف اٟػػس يعػػٍ با١وضػػوعات ا١اديػػة كاهلل عػػز ك،ػػل لػػيس مػػادة. كال 
بػػػػالوىم ألف الػػػػوىم ٮػػػػت  بالصػػػػورة كاهلل عػػػػز ك،ػػػػل خػػػػالق الصػػػػور كالتصػػػػور، كال 

كأقصػ  مػا ٯكػن  معلػوال.لعقل ألف العقل يهتم بعلل األشياء كأسةاهبا كاهلل ليس با
أف يصػػػل إليػػػو العقػػػل ىػػػو أف يثةػػػت أف اهلل عػػػز ك،ػػػل ىػػػو العلػػػة األكىل، كأنػػػو لػػػيس  

فةقيػػػػػت إذان ا١عرفػػػػػة الذكقيػػػػػة أك القلةيػػػػػة أك الو،دانيػػػػػة كىػػػػػي أعلػػػػػ   شػػػػػيء.كمثلػػػػػو 
عنهػػػػا بأيػػػػة كسػػػػليو مػػػػن كسػػػػائل كال ٯكػػػػن اإلفصػػػػاح  الصػػػػحيحة،درا،ػػػػات ا١عرفػػػػة 

كإذا مػا بلغهػا اإلنسػاف تضػاءلت أمامهػا أ٪ػاط  اليقػُ،التعةَ اإلنساٍل، كىي قمػة 
. كبينػػػت أفقػػػان كشػػػهودان كاسػػػعان ال ٯكػػػن للحػػػس كالعقػػػل (ُ) ا١عرفػػػة األخػػػرل ٚيعػػػان 

 يةلغاه.لوحد٫ا أف 
ًشػػد با١عرفػػة اٟسػػية  علػػ  أف مػػنهج ا١عرفػػة القلةيػػة عنػػد ا١سػػلمُ مقيػػد كمس

ًشػد بال ػريع كالعقلية، فهػي ليسػت  كالسػنة.اإلسػبلمية، الكتػاب  ةألنو مقيد كمس
عنهػػا العقػػل كينتفػػي منهػػا اٟػػس، بػػل ىػػي  يغيػػامعرفػػة ال ضػػاب  ٢ػػا كال معيػػار، 

 منهج التوازف الكلي بُ اٟس كالعقل كالقلا. 
                                                 

َكت( ٤مود، عةد القادر: دراسات يف الفلسفة الُ) ، ُٖٕٗدينية كالصوفية كالعلمية، دار الفكػر العػريب، بػ
 .ّٕٓ ،ّْٕص
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ؿ فتغليا منهج علػ  آخػر يضػر ٔسػتول ا١عرفػة كصػدقيتها فعلػ  سػةيل ا١ثػا
أصػػػػحاب ا١ػػػػنهج العقلػػػػي اختلفػػػػوا كتعارضػػػػوا كتناقضػػػػوا، كإل تسػػػػتطع كػػػػل اٞهػػػػود 
ا١ةذكلػة للتوصػػل إىل مقيػػاس عقلػػي يػػزف بػػُ اٟػػق كالةاطػػل بالنسػػةة لؤلمػػور الغيةيػػة، 
كأمور ما كراء اٟجا. ككل ما ٯكن أف يصػل إليػو العقػل احتمػاالت كتر،يحػات 

كىػػػذه االختبلفػػػات بػػػُ  .(ُ) فيػػػوال تنتهػػػي إىل اليقػػػُ االسػػػتداليل الػػػذم ال شػػػ  
أصحاب ا١نهج العقلي ليس فق  يف قضايا الغيا، بػل اختلفػوا كػذل  يف العلػـو 

فظهػرت النظريػات ا١ختلفػة، ككػل نظريػة  نػاظريهم.الظاىرة الطةيعية ا١ اىدة أماـ 
َان مػػا يصػػعا اٞمػػع  مثػػل نظريػػة النسػػةية كنظريػػة  بينهمػػا،ٗتلػف عػػن األخػػرل، ككثػػ

 .(ِ)ل  سةيل ا١ثاؿ ال اٟصر الكوانتم ع
كذل  عرؼ عن أىل ا١عرفة القلةية التحذير من التحدث هبا. يقوؿ اإلمػاـ 

 الػي ا١كاشػفة علػم دكف فقػ  ا١عاملػة علػم الكتػاب ىػذا من كا١قصود:"(ُ) الغزايل
 نظػػر كمطمػػع الطػػالةُ مقصػػد غايػػة ىػػي كانػػت كإف الكتػػا إيػػداعها يف رخصػػة ال

 علػػيهم اهلل صػػلوات األنةيػػاء يػػتكلم إل كلكػػن إليػػو طريػػق املػػةا١ع كعلػػم الصػػديقُ،
 فيػػو يتكلمػػوا فلػػم ا١كاشػػفة علػػم كأمػػا. إليػػو كاإلرشػػاد الطريػػق علػػم يف إال ا٠لػػق مػػع
 ا٠لػػق إفهػػاـ بقصػػور مػػنهم علمػػان  كاإلٚػػاؿ، التمثيػػل سػػةيل علػػ  كاإلٯػػاء بػػالرمز إال
  ػػػج عػػػن العػػػدكؿ إىل يلسػػػة ٢ػػػم فمػػػا - األنةيػػػاء كرثػػػة كالعلمػػػاء - االحتمػػػاؿ عػػػن

                                                 

 .ُّٗ،ُّٖ( ٤مود: التفكَ الفلسفي يف اإلسبلـ، ُ)
ػػػػة فػػػػت  اهلل  األنيػػػػق،(  غػػػػرين ، برايػػػػات: الكػػػػوف ِ) َكت  ال ػػػػيخ،تٚر ًٚػػػػة، بػػػػ ، ََِٓا١نظمػػػػة العربيػػػػة لل

 كما بعدىا. ُّٗص
 .ٖ/ُ( إحياء علـو الدين ،ُ)
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بػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػوم اٟػػػػػػػػػداد )ت  ...". كيقػػػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػػػاـ عةػػػػػػػػػد اهللكاالقتػػػػػػػػػداء التأسػػػػػػػػػي
، مػػػػع مػػػػن إل يصػػػػل إىل (ُ)ق(ُُِّ :" كمػػػػن شػػػػأف ا١ػػػػتكلم يف بيػػػػاف ىػػػػذه العلػػػػـو

إشػػػكالية  ؾغموضػػػا". كىنػػػاشػػػيء منهػػػا بطريػػػق الػػػذكؽ أنػػػو ال يزيػػػدىا بيانػػػو ٢ػػػا إال 
،ػػػػػبلء التوضػػػػػي  كالةيػػػػػاف ٢ػػػػػذه  أخػػػػػرل ىػػػػػي عػػػػػدـ كفػػػػػاء الكلمػػػػػات بالقػػػػػدرة علػػػػػ 

.    (ِ)العلـو
كأل،ػػػػل إٯػػػػاف ا١ػػػػؤرخُ ا١سػػػػلمُ هبػػػػذه ا١نهجيػػػػة ا١تعػػػػددة يف ا١عرفػػػػة ٘تلػػػػ، 
مؤلفػػاهتم التارٮيػػة بقصػػ  الكرامػػات كخػػوارؽ العػػادة كالغيػػا كالػػي يصػػعا علػػ  
ا١ػػػؤرخ ا١عاصػػػر التأكػػػد مػػػن صػػػحتها ْسػػػا ا١ػػػنهج العلمػػػي ا١تةػػػع اآلف. حػػػى إذا 

ه الركايػػات مػػن خػػبلؿ نصػػوص صػػحيحة الركايػػة كالسػػند ا١تةػػع يف مػػنهج أتػػت ىػػذ
 علم اٟديث عند ا١سلمُ.

ا١ػػنهج اإلسػػبلمي يفسػػر التػػاريخ ٔو،ػػا الكتػػاب كالسػػنة النةويػػة. أم ٔو،ػػا 
(  ِ) ٢ػا.مكمػل كمفسػر اإلخةار الرباٍل كالنةوم، حيث يعد التاريخ ،ػزء مػن الديانػة ك 

                                                 

بػػػػن علػػػػوم  عةػػػػد اهلل. ٖٕـ، صُّٗٗىػػػػػ/ُُْْدار اٟػػػػاكم، )د.ـ(،  الصػػػػوفية،فػػػػائس العلويػػػػة يف ا١سػػػػائل ( النُ)
اٟداد: اإلماـ كالفقيو كا١ريب الصويف، كلد يف ترَل ْضرموت كتويف فيهػا، لػو الكثػَ مػن ا١ؤلفػات يف الػدعوة كاإلرشػاد. 

 (.َُْ/ْاألعبلـ، : )الزركلييعت  ٣دد طريقة السادة اؿ باعلوم يف التصوؼ. 
َكت َٔٔتعمػػػػر )( الػػػػرازم، فخػػػػر الػػػػدين ٤مػػػػد بػػػػن ِ) ـ، َََِق(: مفػػػػاتي  الغيػػػػا، دار الكتػػػػا العلميػػػػة، بػػػػ
 .ُِّصُج
ر العلمي األكؿ ٞامعة الوسطية ْضرموت، ُ  ـ.َِِِ/ٗ/ُٖ ( كرقة علمية قدمت يف ا١٘ؤ
ًبيػػة اإلسػػبلمية، عػػدف ( ا١ ػػهور، أبػػوبكر العػػدٍل بػػن علػػي: إحيػػاء لغػػة اإلسػػبلـ العا١يػػةِ) ، الناشػػر: أربطػػة ال

 .ُُْ، َُْىػ، صُِْٔ
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كسػػلم ٫ػػا معيػػار اٟكػػم كالنظػػر يف  كآلػػو كالكتػػاب كسػػنة النػػيب ٤مػػد صػػل  اهلل عليػػو
 الت ريع كيف اٟكم عل  التاريخ كذل .

التػػارٮي يتضػػمن احملػػاكر الثبلثػػة، ٤ػػور  اإلسػػبلميكنسػػتطيع القػػوؿ إف الفكػػر 
ل الػذم لػيس منهج الةحث من خبلؿ علم اٟديث كمػنهج السػند كاٞػرح كالتعػدي

ًا،م كعلػػم الطةقػػات كعلػػم لػػو نظػػَ يف العػػاإل ، كخدمتػػو علػػـو أخػػرل مثػػل علػػم الػػ
َىا مػن العلػـو َم مػن منظػور الكتػاب كالسػنة، االنساب كغ ، ك٤ػور ا١ػنهج التفسػ

كضػػم مػػاإل  سػػواء با١ػػأثور أك ا١عقػػوؿ، كالػػذم ٔو،ةػػو فسػػر كقػػائع التػػاريخ ا١ختلفػػة،
، أك الرؤيػػػػة ك٤ػػػػور النظريػػػػة الفلسػػػػفية الكليػػػػة تضػػػػمو أم مدرسػػػػة كضػػػػعية معاصػػػػرة،

ا١فسػػرة للتػػاريخ مػػن خػػبلؿ اإلخةػػار كالقصػػ  القػػرآٍل كالنةػػوم كالػػذم قػػدـ  الكليػػة
. مػن ٔو،ةو الفهم الكلػي لقضػية الو،ػود كاالنسػاف يف ا١اضػي كاٟاضػر كا١سػتقةل

 .ُخبلؿ النصوص االستةاقية كالنصوص االستقرائية

يقػػػػـو الفكػػػػر القػػػػرآٍل للتػػػػاريخ علػػػػ  أسػػػػاس النظػػػػرة الكليػػػػة الواحػػػػدة للكػػػػوف. 
اهلل للسػماكات كاألرض، مث قصػة خلػق آدـ كصػراع  خلػقفالتاريخ يةدأ مػن حػدث 

الكفػر كاإلٯػػاف، بػُ آدـ كإبلػػيس ليسػػتمر السػياؽ القػػرآٍل للتػػاريخ علػ  أسػػاس أنػػو 
يق  علينػا قصػ  األنةيػاء كالرسػل مث صراع بُ ا٠َ كال ر كبُ اٟق كالةاطل، ل

                                                 
( ا١ هور، أبوبكر بن علي: النةذة الصغرل ١عرفة الركن الرابع من أركاف الدين كعبلماتو الك ل كالوسط   ُ

 .ُٗـ، ص َُِِق/ُّّْكالصغرل، مركز االبداع الثقايف، عدف 
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ًة العهػػػد النةػػػوم ال ػػػريف كيسػػػتمر اإلخةػػػار التػػػارٮي ليخ نػػػا عػػػن إعػػػادة  يعػػػارت فػػػ
 .  ُا٠لق يـو القيامة كانتهاء الصراع بُ ا٠َ كال ر إما يف اٞنة أك يف النار

للتاريخ يتةع منهج التوثيػق التػارٮي "ك،ػاءؾ يف ىػذه  القرآٍلخةار يف ىذا اإل
"ككػبلن نقػ  عليػ  مػن أنةػاء الرسػل".  ِ(. كالوصف التػارٮيَُِق ". )ىود اٟ

 .(َُِ)ىود

                                                 
 .ِٗٔ( الصايف: دراسات،  ُ
( أكؿ مػػن دعػػا إىل ا١ػػنهج ُٖٖٔ -ُٕٓٗ) Leopold Von Rankeرانكػػو  ( يعػد ليةولػػد فػػوف ِ

الوصػػػفي ا١وضػػػوعي للتػػػاريخ يف العصػػػر اٟػػػديث. كىػػػو مػػػنهج "كصػػػف مػػػا كػػػاف كمػػػا كػػػاف" كالةػػػدء بالةحػػػث 
إىل مصادر معاصػره للحقةػة موضػوع الدراسػة، مصػران التارٮي دكف أحكاـ مسةقة ٔوضوعية كافية كباالستناد 

لمؤرخ أال يضيف ١ادتو شيئان بقصد زيادة سحرىا اٞمايل، أك سػعيان إلحػداث تػأثَ ببلغػي. عل  انو ينةغي ل
أم كػاف منهجػو ا١ػنهج الوصػفي كالػدعوة إىل ا١وضػػوعية التامػة دكف أم تػأثَ أك تػدخل مػن ا١ػؤرخ نفسػػو. أك 

يقػػـو بػذل  بػػأ م اال٨يػاز إىل أم طػرؼ، أك الػػدفاع عػن أم بػػرامج دينيػو أك قوميػػو أك سياسػية، ككصػػف مػن 
ليسػػػوا مػػػؤرخُ بػػػل ٣ػػػرد كتػػػاب ن ػػػرات. كهبػػػذا قامػػػت فكػػػرة ا١وضػػػوعية التارٮيػػػة عنػػػد رانكػػػو علػػػ  مثػػػل ىػػػذا 
الفصػػػل بػػػُ الػػػػذات كا١وضػػػوع أك ال خصػػػي كالػػػػواقعي. ٤ػػػاكالن عػػػػدـ التعةػػػَ عػػػن االىتمػػػػاـ بصػػػوره ذاتيػػػػة أك 

لتػاريخ ال ينةغػي أف يكػوف ميصػاغان بطريقػو شخصيو لكػل األحػداث التارٮيػة الػي كصػفها. كمػا كػاف رأيػو أف ا
ًبويػػة مػػن خػػبلؿ الوقػػائع اجملػػردة كاألفكػػار،  تو،يهيػػة تربويػػة مةاشػػرة. حيػػث ٯكػػن أف ٭قػػق ىػػذه األىػػداؼ ال
كدكف تدخل ا١ؤرخ نفسػو. كاٞػدير بالػذكر أف الوصػف كػاف مػن أىػم منػاىج ا١عرفػة ب ػكل عػاـ منػذ التػاريخ 

ػػػة أٛػػػد ٛػػػدم ٤مػػػود، ا٢يئػػػة القػػػدَل، كخاصػػػة عنػػػد اليونػػػاف. )ك َر، آرنسػػػت: يف ا١عرفػػػة التارٮيػػػة، تٚر اسػػػ
 (.ِّ، صُٕٗٗا١صرية العامة للكتاب، القاىرة 
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كيتةػػع مػػنهج تفسػػَ اٟػػدث التػػارٮي "ك١ػػا بلػػ  أشػػده كاسػػتول آتينػػاه حكمػػان 
( أم ألنػػػو مػػػن احملسػػػنُ أتػػػاه اهلل ُُْكعلمػػػان ككػػػذل  ٧ػػػزم احملسنُ".)القصػػػ 

 .ُاٟكم كالعلم
بغػػَ اٟػػػق كظنػػوا أ ػػم إلينػػا ال ير،عػػػوف". يف األرض  ك،نػػوده"كاسػػتك  ىػػو 

(. أم أنػػو اسػػتك  يف األرض ألنػػو ظػػن أنػػو لػػن يعػػود إىل اهلل، كال ّٗ)العنكةػػوت 
 يو،د حساب ألعمالو. 
 التػاريخ.أف اهلل ىو الفاعل األكؿ كاألخػَ يف حركػة  القرآٍلكيةُ ىذا ا١نهج 

ًفيهػػا ففسػػقوا فيهػػا  فحػػق عليهػػا القػػوؿ فػػدمرناىا "كإذا أردنػػا أف  لػػ  قريػػة أمرنػػا م
َان" )اإلسراء  حركة التاريخ كتوايل ظهور األمم يقوؿ اهلل عػز  من ،كىو  (.ُٔتدم

ػػػرًينى )ك،ػػػل "  ػػػٍأنىا ًمػػػػٍن بػىٍعػػػًدًىٍم قػىٍرننػػػػا آخى :" مثي  ".. كيقػػػوؿ ايضػػػػا(ُّا١ؤمنػػػػوفمثي  أىٍن ى
 (".ِْأىٍن ىٍأنىا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم قػيريكننا آخىرًينى )ا١ؤمنوف 

كا٠افض كىو ا١عز كا١ذؿ " أإل تر كيف فعػل ربػ   الرافعاهلل عز ك،ل ىو ف
كعلػػػ  ذلػػػ  مػػػا حركػػػة التػػػاريخ إال ٕليػػػات األٝػػػاء كالصػػػفات  (.ٔبعػػػاد" )الفجػػػر 

 . ُالربانية كظهور فاعليتها

                                                 
( منهج الوصف مث التفسَ أك ٚع الوثاؽ مث الةحث بعد ذل  عن العلل كاف ا١نهج الذم دعا إليو ا١ػؤرخ ُ

الػذم حػاكؿ الػتخل  مػن  ،ـ(ُّٖٗ- Hippolyte Adolphe Taine (ُِٖٖالفرنسػي تػاين 
ىيمنػػة الفكػػر ا١ثػػايل ا٢يجلػػي. علػػ  أسػػاس أف تلػػ  الوقػػائع أك الظػػواىر تتحػػدث عػػن نفسػػها كتفسػػر نفسػػها 
بنفسها كالتخل  من أم معايَ أك أحكػاـ مسػةقة أك قةليػة أك ال ػعور بػأم تعػاطف شخصػي أك نفػور، أم 

علػ  العثػور  اف الػدافع الكػامن كراء كػل أْاثػو ىػو أف عل  ا١ؤرخ اٟياد الكامػل أك عػدـ اال٨يػاز. كي ػَ اىل
 (ُْٔ، ُْٓتعةَ غَ معقد يفسر األحداث العظيمة التعقيد. ) الصايف: دراسات،

 .َِٕ( الصايف: دراسات،  ُ
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تأخػػذ شػػكل أكسػػع يف ا١نظػػور القػػرآٍل، فهػػي  ُكمػػا أف نظريػػة العنايػػة اإل٢يػػة
بػ ري اأٍلىٍمػرى ًمػنى الس ػمىاًء ًإىلى اأٍلىٍرًض تدبَ كلي ي مل ا١ؤمن كا لكافر ككل ا٠لق:" ييدى

اريهي أىٍلفى سىنىةو ٦ً ا تػىعيدُّكفى". )السجدة   (.ٓمثي  يػىٍعريجي إًلىٍيًو يف يػىٍوـو كىافى ًمٍقدى

أك  تكما ٯتاز ا١نهج القرآٍل بالقدرة عل  ا٠ركج مػن اٞزئيػات إىل الكليػا 
"سػػنة  ، كمػػا ،ػػاء يف الكتػػاب العزيػػز ُ، ام ا١ػػنهج االسػػتقرائيالقػػوانُ أك السػػنن

                                                 
( يو،د فكر العناية اإل٢ية يف كل من اليهودية كا١سػيحية، لكػن ْسػا تصػوراهتم ا٠اطئػة، ففػي اليهوديػة  ُ

ـ( أكؿ مػػن َّْيػػة خاصػػة بةػػٍ إسػػرائيل كيف الفكػػر ا١سػػيحي كػػاف القػػديس سػػاف أكغسػػطُ )تالعنايػة الربان
قػػاؿ هبػػذه النظريػػة، فػػ ذا كػػاف عػػاإل الطةيعػػة مظهػػر لقػػدرة اهلل فػػ ف عػػاإل اإلنسػػاف مظهػػر لعنايتػػو حسػػا قولػػو، 

ُ مدينة اهلل كمدينة كانتصار ا١سيحية ىو أبرز مظاىر العناية اإل٢ية. إذ أف حركة التاريخ ىي حركة الصراع ب
ًة العصور الوسط   ال يطاف، حيث النصر كإف طالت مدة الصراع ١دينة اهلل. ككاف ىذا الفكر الذم ساد ف
ي ر ٢م عدكا م مثل اٟركب الصليةية، فةحسا ىػذه النظريػة اٟػركب ىػي إرادة ربانيػة، كانتصػار الصػليةيُ 

عناية اإل٢ية، لكن ىذه النظرية بطةيعة اٟاؿ تسق  أماـ توايل كإقامة ٦لكة بيت ا١قدس مظهران من مظاىر ال
األحػػداث التارٮيػػػة حيػػػث سػػػقوط ا١مالػػػ  الصػػػليةية كانتهػػػاء ىػػػذا اٟلػػػم. )صػػػةحي، أٛػػػد ٤مػػػد: يف فلسػػػفة 

؛ ينظػػر أيضػا: مػػوس، ق. ُّٕ،ُِٕـ، ص ََِْالتػاريخ، دار الوفػاء لػػدنيا الطةاعػة كالن ػػر، اإلسػكندرية 
ػػػة عةػػػد العزيػػػز توفيػػػق ،اكيػػػد، ا٢يئػػػة العامػػػة للكتػػػاب، القػػػاىرة سػػػانت ؿ.ب: مػػػيبلد  العصػػػور الوسػػػط ، تٚر

 (.ّٔـ، صُٕٔٗ
( ا١ػػػنهج االسػػػتقرائي: يةػػػدأ بدراسػػػة اٞزئيػػػات ليصػػػل منهػػػا إىل قػػػوانُ عامػػػة أك صػػػي  عامػػػة، كيعتمػػػد علػػػ   ُ

َات  التحقػػػق با١بلحظػػػة ا١نظمػػػة كيف العلػػػـو التطةيقيػػػة تكػػػوف ا١بلحظػػػة خاضػػػعة للتجريػػػا كالػػػتحكم يف ا١تغػػػ
ا١ختلفػػة، كذلػػ  عكػػس ا١ػػنهج االسػػتنةاطي، حيػػف الةػػدء بفرضػػية عامػػة مث ٤اكلػػة اثةاهتػػا )ينظػػر: ٤مػػد زيػػاف 

(. ْٗ،ْٖ، صََِِا٢يئػػػة ا١صػػػرية العامػػػة للكتػػػاب، القػػػاىرة عمػػػر: الةحػػػث العلمػػػي، مناىجػػػو كتقنياتػػػو،
التجربػػة، أك مػػا يسػػم  بػػا١نهج التجػػرييب. كأصػػحاب كيػػرتة  ا١ػػنهج االسػػتقرائي ٔػػنهج ا١بلحظػػة كا١ ػػاىدة ك 

ا١ػػنهج التجػػػرييب يرفضػػػوف القػػػوؿ باألفكػػػار الفطريػػػة )اٟدسػػػية( كينكػػػركف قػػػدرة العقػػػل علػػػ  اكت ػػػاؼ حقػػػائق 
الواقػػع ب ػػكل مسػػتقل عػػن ا٠ػػ ة اٟسػػية أك حػػى اعتةػػاره أداه للمعرفػػة. كباسػػم ىػػذا ا١ػػنهج حػػاكؿ الػػةعض يف 
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كىػػو  (.ِٔاهلل يف الػػذين خلػػوا مػػن قةػػل كلػػن ٕػػد لسػػنة اهلل تةػػديبلن " )األحػػزاب: 
ا١ػػنهج الػػذم ٘كػػن مػػن خبللػػو ابػػن خلػػدكف علػػ  سػػةيل ا١ثػػاؿ مػػن الك ػػف عػػن 

كىأىًطيعيػوا يػؤدم إىل الف ػل كا٢زٯػة "مثػل سػنة أف التنػازع بعض سنن حركػة التػاريخ. 
ػػليوا كىتىػػٍذىىاى رً٭يكيػػٍم كىاٍصػػً يكا ًإف  الل ػػوى مىػػعى الص ػػاًبرًينى"  الل ػػوى كىرىسيػػولىوي كىالى تػىنىػػازىعيوا فػىتػىٍف ى

كسنة التداكؿ، كهبذا ا١ػنهج اسػتقرأ فقػو التحػوالت مػنهج السػبلمة  (.ْٔ)االنفاؿ 
 َ  .ُةكسنن ا١واقف يف تفاصيل كث

                                                                                                            

ككػػل علػػـو الغيػػا. حيػػث أصػػةحت ا١ػػادة ىػػي اٟقيقػػة األساسػػية خاصػػة منػػذ  الغػػرب نقػػض الكنيسػػة كالػػدين
القػػرف السػػابع ع ػػر ا١ػػيبلدم. كيػػدعي أنصػػار ىػػذا ا١ػػنهج أنػػو ٯتػػاز عػػن سػػائر أنػػواع ا١عرفػػة األخػػرل ٔميػػزات 
عدة منها أنو يولد اليقُ التاـ كمقدرتو عل  ك ف أسػرار الطةيعػة. كعلػ  ذلػ  خطػ  الفبلسػفة ا١لحػدكف، 

الوا إف اإلدراؾ اٟسي مةاشر ك،وىرم، ألف ا١و،ود ا١درؾ باٟس ىػو كحػده الػذم ال نػزاع فيػو. فاٗػذت فق
اٟسػػػػية نزعػػػػة إٟاديػػػػة كاضػػػػػحة. علػػػػ  أف ىنػػػػاؾ فبلسػػػػػفة غػػػػربيُ كةػػػػار عارضػػػػوا ىػػػػػذه النظػػػػرة، أمثػػػػاؿ رينيػػػػػو 

اس. ( الػػذم حػػػذر مػػن ا١عرفػػػة احملػػددة فقػػػ  بواسػػطة اٟػػػو َُٓٔ)ت  René Descartesديكػػارت
ـ( إذ رفػػػػض مػػػػا ذىةػػػػت إليػػػػو ا١درسػػػػة َُْٖ)ت Immanuel Kant( َُْٖكإمانويػػػػل كػػػػان  )ت

اال٧ليزية الي زعمت أف ا١عرفػة مسػتمدة مػن اٟػواس. كاٞػدير بالػذكر اف ىػذه النظػرة للمعرفػة حصػلت علػ  
علػ  ا١عرفػػة ىػػ(، الػذم رأل أف االقتصػار ّّّانتقػاد العديػد مػن مفكػرم اإلسػبلـ مثػل اإلمػػاـ ا١اتريػدم )ت

َكٍل  اٟسػػية يوقػػع اإلنسػػاف يف ا٠طػػأ ألف معارفػػو ذاهتػػا غػػَ ٤سوسػػة، مث أف فيػػو عقػػل كركح كغػػَ ذلػػ . كالةػػ
ىػ( حيث أعت  اف ا١عرفػة اٟسػية تغلػا علػ  عػواـ النػاس دكف عقبلئهػم كعلمػائهم. فعامػة النػاس َْْ)ت 

ىػػػػ( َٓٓذلػػ . كػػذل  اإلمػػػاـ الغػػزايل )ت٘يػػل إىل احملسػػوس مػػػن األشػػياء كتعجػػز عػػػن اإلدراؾ الػػذم يفػػػوؽ 
مػػػػن إل يعػػػػرؼ إال ا١ػػػػدرؾ بػػػػاٟواس فقػػػػد نسػػػػ  اهلل إذ لػػػػيس ذات اهلل مػػػػدركا يف ىػػػػذا العػػػػاإل  الػػػػذم يػػػػذكر أف

كىػػػػو أشػػػهر مػػػن انتقػػػػد االعتمػػػاد علػػػػ  اٟػػػواس كالعقػػػل يف الوصػػػػوؿ اىل ا١عرفػػػة اٟقيقيػػػػة.  بػػػاٟواس ا٠مػػػس.
 (ٖٖ، ٕٖ)الصايف: دراسات، 

سػػػةيل ا١ثػػػاؿ: ا١ ػػػهور، ابػػػوبكر بػػػن علػػػي: مػػػنهج السػػػبلمة الػػػواعي ا١نقػػػذ مػػػن طوفػػػاف الػػػوىن ( ينظػػػر علػػػ   ُ
ًاث، عدف   ـ.ََِٔق/ُِْٕكالتداعي، مركز االبداع الثقايف للدراسات كخدمة ال
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أضػػػف إىل ذلػػػ  أف ىػػػذا ا١ػػػنهج عنػػػد ٖليلػػػو كدراسػػػتو للحػػػدث التػػػارٮي، يأخػػػذ 
بكافػػػػة العوامػػػػل الصػػػػانعة ٢ػػػػذا اٟػػػػدث كمنهػػػػا العامػػػػل الغيػػػػيب أك تػػػػدخل قػػػػول الغيػػػػا 
للمسػا٫ة يف صػنع اٟػدث التػارٮي، كمثػاؿ علػ  ذلػ  ركايتػو ١ػا حػدث يف معركػة بػػدر 

ألكؿ ٢ػػػذه ا١عركػػػة هبػػػدؼ استئصػػػاؿ ا١ػػػؤمنُ مث نػػػزكؿ مػػػن أف ال ػػػيطاف كػػػاف احملػػػرض ا
ا١بلئكة مسلحُ مقاتلُ مع ا١سلمُ. ىذه الرؤية الػي تأخػذ باٞانػا الغيػيب مفقػودة 

ػا٢ىيٍم كىقىػاؿى ٘امان لدل كافػة ا١نػاىج اٟديثػة لدراسػة التػاريخ. " كىًإٍذ زىي ػنى ٢ىيػمي ال  ػٍيطىافي أىٍعمى
ػا تػىػرىاءىًت اٍلًفئىتىػاًف نىكىػ ى عىلىػ  عىًقةػىٍيػًو الى غىاًلاى لىكيمي الٍ  ػٍم فػىلىم  ػاره لىكي يػىٍوـى ًمنى الن ػاًس كىًإٍل  ،ى

ػػػػًديدي اٍلًعقىػػػػاًب"  ػػػػاؼي الل ػػػػوى كىالل ػػػػوي شى ػػػػا الى تػىػػػػرىٍكفى ًإٍل  أىخى كىقىػػػػاؿى ًإٍل  بىػػػػرًمءه ًمػػػػٍنكيٍم ًإٍل  أىرىل مى
 (.ْٖ)األنفاؿ 

. ُكما يعلمنا اإلخةار القرآٍل كالنةػوم للتػاريخ بأ٫يػة العامػل الفيزيػائي كالطةيعػي 
فالةيئػػة الفيزيائيػػة كالطةيعيػػة احمليطػػة باإلنسػػاف تتػػأثر كتتفاعػػل مػػع فعػػل اإلنسػػاف، إف كػػاف 

                                                 
مػن أىػم  ـ(ُّٕٗ)ت   Arnold Joseph Toynbee( كػاف ا١ػؤرخ اإل٧ليػزم أرنولػد تػوينيب ُ

اىل أ٫ية الةيئة الطةيعية يف قياـ أك سقوط اٟضارات يف نظريتو الي اٝاىا نظرية فبلسفة التاريخ الذين تنةهوا 
التحػػػػدم كاالسػػػػتجابة، كملخصػػػػها باختصػػػػار شػػػػديد أف الةيئػػػػة الطةيعيػػػػة أك الظػػػػركؼ الة ػػػػرية الػػػػي تتحػػػػدل 

يسػتثَ  اإلنساف، ٖػديان مناسػةان، ىػي الػي تسػةا يف قيػاـ اٟضػارات، كلػيس الةيئػة السػهلة ألف ىػذا التحػدم
قػػول اإلبػػداع يف اإلنسػػاف أمػػا سػػقوط اٟضػػارات فينػػتج عػػن فقػػداف ىػػذا التحػػدم، إضػػافة إىل عوامػػل أخػػرل. 
ك٢ػػذا فػػ ف تفسػػَ قيػػاـ كسػػقوط اٟضػػارات عنػػد تػػونييب يأخػػذ يف ،ػػزء كةػػَ منػػو إىل الةعػػد الطةيعػػي الفيزيػػائي، 

م، أم احملفػػز الفيزيػػائي لصػػنع اٟضػػارة. فػػالكوارث أك الصػػعوبات الطةيعيػػة ىػػي احملفػػز الفيزيػػائي للفعػػل الة ػػر 
 كما بعدىا(. ِّٗ)صةحي: يف فلسفة التاريخ ،
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َان َٓ أك شران ب ر. فالكفر كاإلفسػاد يػؤدم إىل غضػا الطةيعػة بػأمر رهبػا. كاإلٯػاف  خ
إىل عطػػاء الطةيعػػة كخػػدمتها للمػػؤمن كمػػا يف حػػديث السػػحابة الػػي كاإلصػػبلح يػػؤدم 

. كقولػػػو عػػػز ك،ػػػل: " كلػػػو أف أىػػػل القػػػرل آمنػػػوا كاتقػػػوا (ُ)تسػػػقي زرع ا١ػػػؤمن ا١تصػػػدؽ 
(. كظهػػر العامػػل الطةيعػػي ٔٗ )األعػػراؼلفتحنػػا علػػيهم بركػػات مػػن السػػماء كاألرض". 

السبلـ من خبلؿ الطوفاف، كيف  الفيزيائي يف السياؽ التارٮي القرآٍل يف قصة نوح عليو
تسػػخَ الػػري  لسػػليماف عليػػو السػػبلـ، أم يف اخضػػاع الطةيعػػة لنػػيب اهلل سػػليماف. مث يف 
غزكة األحزاب كتأثَ ا١نػاخ كالػري  علػ  األحػزاب كىػزٯتهم. كىػذه ا١نهجيػة القرآنيػة يف 

بػػػل اف الفكػػػر  قػػػراءة كفهػػػم التػػػاريخ كالواقػػػع تفتقػػػد إليهػػػا كػػػل ا١ػػػدارس التارٮيػػػة اٟديثػػػة.
األكركيب اٟػػديث يقػػـو علػػ  فكػػرة أف ال عبلقػػة بػػُ الفعػػل اإلنسػػاٍل كاحػػداث الطةيعػػة 
كالكػوف. كىػو الفكػر الػذم بػدأه فػولتَ ٔوقفػو أف اهلل خلػق العػاإل كفقػا لقػوانُ ثابتػػة ال 

 . ِعبلقة ٢ا بأفعاؿ االنساف من خَ اك شر

                                                 

َم )تُ) ق(: صػحي  مسػلم، ٖقيػق/ ٤مػد فػؤاد ُِٔ( ينظر علػ  سػةيل ا١ثػاؿ: مسػلم بػن اٟجػاج الق ػ
؛ ابػػن حةػػاف، أبػػو حػػامت ٤مػػد ِْٖٗ، رقػػمِٖٖصْـ، جُٓٓٗعةػػدالةاقي، مطةعػػة عيسػػ  الةػػايب، القػػاىرة

(: ا١سػػند الصػػحي  علػػ  التقاسػػيم كاالنػػواع، ا١عػػركؼ بصػػحي  ابػػن حةػػاف، ٖقيػػق/ ٤مػػد علػػي قّْٓ)ت 
َكت، ط ، ب  .ُّٖٕـ، رقم َُِِ، ُسو٪ز كخال  أمَ دمَ، دار ابن حـز

 .ُٖٗ( صةحي: فلسفة التاريخ،  ِ
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 .ُالتػػاريخلػػ  ا١ػػنهج اٞػػديل الظػػاىر يف حركػػة كالقػػرآف الكػػرَل ألقػػ  الضػػوء ع 
ػػدىًت اأٍلىٍرضي فيقػػوؿ ا١ػػوىل عػػز ك،ػػل:"  كىلىػػٍوالى دىفٍػػعي الل ػػًو الن ػػاسى بػىٍعضىػػهيٍم بًػػةػىٍعضو لىفىسى

 ". ُى ػػػذىًل ى ،ىعىٍلنىػػػا ُِٓ )الةقػػػرةكىلىًكػػػن  الل ػػػوى ذيك فىٍضػػػلو عىلىػػػ  اٍلعىػػػالىًم (. كيقػػػوؿ:" كىكى
َنا )الفرقػػاف ًلكيػػل  نىػػيبد عىػػديكًّ  اًدينػػا كىنىًصػػ ُى كىكىفىػػ  ًبرىب ػػ ى ىى (. كأل،ػػل ُّا ًمػػنى اٍلميٍجػػرًًم

ذلػػػػ  مػػػػن ٝػػػػات كرثػػػػة األنةيػػػػاء كالػػػػدعاة الربػػػػانيوف أف يةتلػػػػوا باإليػػػػذاء كالعػػػػداكات 
كيوضػ  القػرآف الكػرَل اف حركػة التػاريخ ىػي حركػة تػدافع بػُ ا٠ػَ  كالقػدح فػيهم.

الظػػبلـ، ك٢ػػذا كػػاف البػػد لكػػل نػػيب أك داعيػػة ربػػاٍل كال ػػر كاالٯػػاف كالكفػػر كالنػػور ك 
 من عدك يؤذيو كسنة من سنن اهلل يف التاريخ كا٠لق.

كذل  ٮ نػا اهلل عػز ك،ػل عػن طةيعػة حركػة التػاريخ بػُ ا٠ػالق كاٟضػارات 
ػػ ػػٍذنىا أىٍىلىهى ػػٍلنىا يف قػىٍريىػػةو ًمػػٍن نىػػيبد ًإال  أىخى ػػاًء اإلنسػػانية ، يقػػوؿ ا١ػػوىل:" كىمىػػا أىٍرسى ا بًاٍلةىٍأسى

ػنىةى حىػى  عىفىػٍوا كىقىػاليوا قىػٍد ْٗكىالض ر اًء لىعىل هيٍم يىض ر عيوفى ) ٍٟىسى ػافى الس ػي ئىًة ا ٍلنىا مىكى ( مثي  بىد 

                                                 
قػػػػة أك طريقػػػػة يف معنػػػػاه اليونػػػػاٍل يعػػػػٍ تصػػػػادـ اآلراء ا١تقابلػػػػة بقصػػػػد معرفػػػػة اٟقي Dialectic( اٞػػػػدؿ  ُ

َقلػػػيطس  ؽ ـ( ٔعػػػٌ الصػػػراع  ََٓ)حػػػوايل  Heraclitesاإلقنػػاع، الػػػذم اسػػػتعملو الفيلسػػػوؼ اليونػػاٍل ى
-َُٕٕ) Hegelكالتغػػػَ ا١سػػػتمر يف الطةيعػػػة. كاشػػػتغل بػػػو بعػػػض الفبلسػػػفة الغػػػربيُ، علػػػ  أف ىيجػػػل 

مركةهمػا أنػو قػانوف الو،ػود ( طور ىذا ا١عٌ فعػد اٞػدؿ الػذم ىػو عةػارة عػن القضػية كالنقػيض ٢ػا مث ُُّٖ
ًكيػا ١نطػق اٞػدؿ.  وؿ دائم ْسا ىػذا ال َكرة كتغَ ٖك كالطةيعة كالفكر كاجملتمع، كأف اٞميع يف حالة ص

ـ( ليضع نظريتو ا١ادية يف تفسَ التاريخ. لكنػو ألػةس ا١ػنهج لةاسػان ُُٖٖاخذ ىذا ا١نهج كارؿ ماركس )ت
طةيعية عل  حد سواء. اعتقد ماركس أف ا١نهج اٞديل يسػتطيع اف يفسػر ماديان لتفسَ الظواىر اإلنسانية كال

٣ػػػرل التطػػػور كالتغػػػَ ا١سػػػتمر يف اجملتمػػػع كيف الطةيعػػػة، كحركػػػة دائمػػػة، كذلػػػ  عكػػػس ا١نػػػاىج األخػػػرل ذات 
 (.ُّٖ-ُّٓالنظرة االستاتيكية اٞامدة )الصايف: دراسات، 
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ػػٍذنىاىيٍم بػىٍغتىػػةن كىىيػػٍم الى يىٍ ػػعيريكفى )  ( كىلىػػٍو أىف  أىٍىػػلى ٓٗمىػػس  آبىاءىنىػػا الض ػػر اءي كىالس ػػر اءي فىأىخى
بيوا  ػػػػػذ  ػػػػػمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكػػػػٍن كى ػػػػػاتو ًمػػػػنى الس  اٍلقيػػػػرىل آمىنيػػػػػوا كىاتػ قىػػػػٍوا لىفىتىٍحنىػػػػػا عىلىػػػػٍيًهٍم بػىرىكى

 .َُُ(".األعراؼ ٔٗفىأىخىٍذنىاىيٍم ًٔىا كىانيوا يىٍكًسةيوفى )
فالةأسػػاء كالضػػراء حركػػة تارٮيػػة كأسػػلوب ربػػاٍل إلعػػادة األمػػم لرهبػػا كاإلنابػػة  

 ة إىل اهلل سةا للرخاء كالسعادة عل  األرض.إليو، كالعود

تتةػػػٌ أحػػػد مػػػدارس تفسػػػَ التػػػاريخ القػػػوؿ اف الةطػػػل أك األفػػػراد ا١ػػػؤثرين ىػػػو 
 حيػػث ا١ػػنهج القػػرآٍل كالنةػػوم الصػػانع اٟقيقػػي للتػػاريخ. كىػػذه رؤيػػة إل تغػػا عػػن

فأثةت مػا بذلػو أنةيػاء  ُة التاريخاإلنساف الةطل يف حرك ما يسم  دكر أظهر ّبلء
مػػػن دكر، مثػػػل قصػػػة طػػػالوت، كىػػػي قصػػػة تارٮيػػػة ٖمػػػل التوصػػػيات  كأكليػػػاءه اهلل

الثبلثة الضركرية للنهضة بػأم امػة تريػد لنفسػها النهضػة كالنصػر. "كىقىػاؿى ٢ىيػٍم نىةًػيػُّهيٍم 
ػػا قىػػاليوا أىٌل  يىكيػػو  ػػقُّ ًإف  الل ػػوى قىػػٍد بػىعىػػثى لىكيػػٍم طىػػاليوتى مىًلكن نىػػا كى٨ىٍػػني أىحى في لىػػوي اٍلميٍلػػ ي عىلىيػٍ

بًاٍلميٍلً  ًمٍنوي كىإلٍى يػيٍؤتى سىعىةن ًمنى اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإف  الل وى اٍصػطىفىاهي عىلىػٍيكيٍم كىزىادىهي بىٍسػطىةن يف 
ًٍٍٞسًم كىالل وي يػيٍؤيت ميٍلكىوي مىٍن يى ىاءي كىالل وي كىاًسعه عىًليمه ) ( كىقىػاؿى ٢ىيػٍم ِْٕقرة الةاٍلًعٍلًم كىا

ػػًكينىةه ًمػػٍن رىب كيػػٍم كىبىًقي ػػةه ٦ً ػػا تػىػػرىؾى آؿي  نىةًػػيػُّهيٍم ًإف  آيىػػةى ميٍلًكػػًو أىٍف يىػػٍأتًيىكيمي الت ػػابيوتي ًفيػػًو سى
 " ُى ٍنػػػػتيٍم ميػػػػٍؤًمًن ػػػػٍم ًإٍف كي يىػػػػةن لىكي ػػػػةي ًإف  يف ذىلًػػػػ ى آلى ًئكى ٖىًٍمليػػػػوي اٍلمىبلى ػػػػاريكفى  ػػػػ  كىآؿي ىى ميوسى

ػٍن شىػًربى ِْٖالةقرة ) ػرو فىمى ٍٞينيوًد قىػاؿى ًإف  الل ػوى ميٍةتىلًػيكيٍم بًنػىهى ( فػىلىم ػا فىصىػلى طىػاليوتي بًػا
                                                 

التػاريخ أف الةطػل ىػو صػانع األحػداث كىػو ٤ػرؾ التػاريخ، ( تقـو ىذه النظرية لتوماس كارليل عل  تفسػَ  ُ
سواء ىو صانع عصره كليس العصر يصنعو، أك ىو نتاج ظركؼ كفعاليات كبيئة عصره. كال يكوف الةطل ىنا 

 كما بعدىا(. ُٕفق  يف السياسة كلكن يف كل اجملاالت. )صةحي: فلسفة التاريخ،
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ٍ  ًإال  مىػًن اٍغتػىػرىؼى غيٍرفىػةن بًيىػًدًه فى ىػرًبيوا ًمٍنػوي ًإال   ٍ  كىمىػٍن إلىٍ يىٍطعىٍمػوي فىً ن ػوي ًمػ  ًمٍنوي فػىلىػٍيسى ًمػ
ىػػػاليوتى قىلًػػػيبلن ًمػػػنػٍهيٍم فػىلى  ػػػوى كىال ػػػًذينى آمىنيػػػوا مىعىػػػوي قىػػػاليوا الى طىاقىػػػةى لىنىػػػا اٍليػىػػػٍوـى ًّ ػػػاكىزىهي ىي ػػػا ،ى م 

َىةن بًػً ذٍ  ثًػ قيو الل ًو كىٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىةىػٍت ًفئىػةن كى ًف كى،ينيوًدًه قىاؿى ال ًذينى يىظينُّوفى أىنػ هيٍم ميبلى
، الػػػػذم يتمتػػػػع (. فأعطػػػػاىم أكال: القائػػػػدِْٗينى" )الةقػػػػرة الل ػػػػًو كىالل ػػػػوي مىػػػػعى الص ػػػػاًبرً 

كثانيػػػا: رد ٢ػػػم التػػػابوت  بصػػػفتُ مهمتػػػُ كىػػػي العلػػػم كالقػػػدرة اٞسػػػدية العاليػػػة.
كتوضػ  ىػذه  الذم فيو بقية ٦ػا تػرؾ آؿ موسػ  كالػذم كػانوا يتوسػلوف بػو إىل اهلل.
٭ػػػػا كبيثػػػػارىم اآليػػػػة الكرٯػػػػة اف مػػػػن كسػػػػائل النصػػػػر ا١همػػػػة التوسػػػػل اىل اهلل ٔػػػػن 

كبةقيػػة ٦ػػا تركػػوا. كىػػي ٖمػػل يف معانيهػػا االنكسػػار اىل اهلل كعػػدـ الغػػركر بػػالنفس، 
بػل التػذلل كا٠ضػوع كالتوسػل إليػو ٔػا ٭ػا. كاألخػذ بأسػةاب تػدخل قػول الغيػػا 

كثالثا: اختةار ال رب من النهر لبلنتصار علػ   كعدـ االكتفاء باألسةاب ا١ادية. 
العػػدك ا٠ػػار،ي. كىػػذا يػػذكرنا بأ٫يػػة تزكيػػة الػػنفس قةػػل  الػػنفس قةػػل االنتصػػار علػػ 

فاألمػة الػي ال تسػتطيع اف تنتصػر علػ  أىوائهػا كشػهواهتا ال  اٞهاد علػ  األعػداء.
 تستطيع النصر عل  األعداء. 

كقد تنةو فقو التحوالت ٢ذه ا١نهجية يف قػراءة التػاريخ فأثةػت مػا آلؿ الةيػت 
ة اإلسػػبلـ كقيمػػو مػػن خػػبلؿ مػػا اٝػػاه أىػػل مػػن دكر شػػرعي كتػػارٮي يف ٛػػل رسػػال

النم  األكس  من سادة الصل  كبقية السيف. كجزء من القرار كاالستقرار سػواء  
. كػػػذل  اثةػػػت مػػػا ألكليػػػاء اهلل كالعلمػػػاء ُكػػػانوا يف قمػػػة اٟكػػػم اك يف رعايػػػة العلػػػم
 العاملُ من دكر يف اجملتمعات اإلسبلمية.

                                                 
النم  األكس  من سادة الصل  كبقية السػيف، )د ف، د ـ(، ( ا١ هور، ابوبكر بن علي: إحياء منهجية  ُ

 كما بعدىا. َِٔ، صََِٗ/َُّْ
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. كالرؤيػػة الػػي ُلتفسػػَ النفسػػي للتػػاريخأمػػا يف ا   التفسةةير السفسةةي ليتةةاريخ:
فػػ ف القػػرآف الكػػرَل كاٟػػديث  تأخػػذ بتػػأثَ اٞانػػا النفسػػي علػػ  السػػلوؾ االنسػػاٍل

رؤيػػة كليػػة شػػاملة يف  سػػةقا كػػل مػػدارس التفسػػَ النفسػػي ا١عاصػػرة، إذ قػػدما النةػػوم
ر إىل اإلخةػا السػبلـ،التفسَ النفسػي لتػاريخ اإلنسػانية منػذ األب األكؿ آدـ عليػو 

 ا١ستقةلي بالتاريخ كاألحداث.
كيوضػػ  اإلخةػػار القػػرآٍل كالنةػػوم يف أف دافػػع السػػلوؾ نفسػػي، كالػػنفس تتػػأثر 
بعػػػاملُ أك٢مػػػا ذايت أك داخلػػػي كآخػػػر خػػػار،ي، أمػػػا الػػػذايت فمتػػػأثر بطةيعػػػة خلػػػق 

إذ أف اإلنسػػاف ٥لػػوؽ مػػن قالػػا طيػػٍ كنفخػػة ركحيػػة  كالركحيػػة،اإلنسػػاف الطينيػػة 
ٛىىػػػ و مىٍسػػػنيوفو كىًإٍذ قىػػػ ربانيػػػة،" ػػػرنا ًمػػػٍن صىٍلصىػػػاؿو ًمػػػٍن  ػػػاًلقه بى ى ػػػًة ًإٍل  خى ًئكى اؿى رىبُّػػػ ى لًٍلمىبلى

ػػػاً،ًدينى" ِٖ) ػػػو يٍػتيوي كىنػىفىٍخػػػتي ًفيػػػًو ًمػػػٍن ريكًحػػػي فػىقىعيػػػوا لىػػػوي سى  (. ِٗ)اٟجػػػر( فىػػػً ذىا سى
نزعػة طينيػة كىػي الػي ٘ثػل الصػفات السػلةية مػن ال ػهوات  نزعتػاف،ك٢ذا تتجاذبو 

اٟيوانيػػػػة مػػػػن اٟقػػػػد كالطةػػػػاع  كالطعػػػػاـ كاألخػػػػبلؽختلػػػػف أنواعهػػػػا مػػػػن اٞػػػػنس ٔ
                                                 

 Psychohistoryظهر يف العصر اٟديث كأثناء تطور علم النفس مػا يسػم  بالتػاريخ النفسػي (  ُ
عػػػن دراسػػػة الػػػدكافع النفسػػػية لؤلحػػػداث التارٮيػػػة. مػػػن خػػػبلؿ اٞمػػػع بػػػُ ك،هػػػات نظػػػر أك رؤل  عةػػػارةكىػػػو 
ج النفسي مع منهجية الةحث يف العلـو اال،تماعية لفهم دكافع السلوؾ السياسي كاال،تماعي لؤلفراد العبل

كاٞماعات كاألمم يف التاريخ. كيعرؼ أيضا أنو التطةيق ا١نهجي لنتائج كأساليا علػم الػنفس للمسػاعدة يف 
لنفسػػي للتػػاريخ تتمحػػور حػػوؿ تفسػػَ كفهػػم سػػلوؾ الفػػرد كاٞماعػػة يف ا١اضػػي كاٟاضػػر. ك٣ػػاالت التفسػػَ ا

تاريخ األسرة كالطفولة كدراسة األفراد الةارزين تارٮيا أك العظماء، كدراسة األمم كاٞماعات، أم علم النفس 
ن بػػػػن خلػػػػدكف )ت عةػػػػديعػػػػد ا١ػػػػؤرخ العػػػػريب ك  اٞماعػػػػات. َات نفسػػػػػية َُْٔالػػػػػٛر ـ( أكؿ مػػػػن قػػػػدـ تفسػػػػ

َ -لؤلحػػػداث التارٮيػػػة، ٦ػػػا عػػػد معػػػو . أحػػػد أعظػػػم فبلسػػػفة التػػػاريخ يف العػػػاإل -اتو األخػػػرلإضػػػافة إىل تفسػػػ
 (.ُٗٗ)الصايف: دراسات، 
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كالقػيم كاألخػبلؽ  العليػا السػةعية كالكسػل ا.... كنزعػة ركحيػة تسػمو بػو ٨ػو ا١ثػل
كالدين كالذكر هلل كالسمو إىل اهلل. مث إضافة إىل ىاتُ النزعتُ تػأثَ داخلػي آخػر 

أىػػم العوامػػل ا١ػػؤثرة يف  أحػػدثيػػة، حيػػث تكػػوف كىػػو التػػأثَ الػػوراثي، أك اٞةلػػة الورا
ٖىًٍمليػوي قىػاليوا يىػا مىػٍرَلىي  كيف ذل  ي َ القرآف الكرَل بقولو:" السلوؾ. فىأىتىٍت بًًو قػىٍومىهىا 

ػػٍيئنا فىرًيًّػػا ) ػػٍوءو كىمىػػا كىانىػػٍت ِٕلىقىػػٍد ً،ٍئػػًت شى ػػافى أىبيػػوًؾ اٍمػػرىأى سى ػػاريكفى مىػػا كى ( يىػػا أيٍخػػتى ىى
:" كانظػػر يف (ُ) كسػػلم(. كيقػػوؿ رسػػوؿ اهلل صػػل  اهلل عليػػو ِٖا". )مػػرَل أيمُّػػً  بىًغيًّػػ

 أم نصاب تضع كلدؾ ف ف العرؽ دساس".
َات: األكؿ تػػػػػأثَ ال ػػػػػػيطاف  كأمػػػػػا العوامػػػػػل ا٠ار،يػػػػػة فتتمثػػػػػل يف عػػػػػدة تػػػػػأث
ككسوسػػتو لتحريػػػ  اٞوانػػا اٞسػػػدية أك الطينيػػة كاألخػػػبلؽ اٟيوانيػػة يف اإلنسػػػاف 

ػػٍرتىًن  قىػػاؿى أىرىأىيٍػتىػػ ى " ا ال ػػًذم كىر ٍمػػتى عىلىػػي  لىػػًئٍن أىخ  ػػذى ىٍحتىػػًنكىن  ذير يػ تىػػوي  ًإىلى ىى يػىػػٍوـً اٍلًقيىامىػػًة ألى
ػػػزىاءن مىٍوفيػػػورنا ًِٔإال  قىلًػػػيبلن ) ػػػزىاؤيكيٍم ،ى ػػػن مى ،ى ػػػٍن تىًةعىػػػ ى ًمػػػنػٍهيٍم فىػػػً ف  ،ىهى ػػػٍا فىمى ( قىػػػاؿى اٍذىى

ىٍيلًػػػػ ى كىرىً،لًػػػػ ى ( كىاٍسػػػػتػىٍفزًٍز مىػػػػًن اٍسػػػػتىطىٍعتى ًمػػػػنػٍ ّٔ) هيٍم ًبصىػػػػٍوًت ى كىأىٍ،لًػػػػٍا عىلىػػػػٍيًهٍم ًٓ
ػػػٍيطىافي ًإال  غيػػػريكرنا". ) ًد كىًعػػػٍدىيٍم كىمىػػػا يىعًػػػديىيمي ال   ػػػارًٍكهيٍم يف اأٍلىٍمػػػوىاًؿ كىاأٍلىٍكالى (. ْٔكىشى

كالتػأثَ الثػاٍل تػػأثَ ا١لػ  ب ٢ػػاـ ا٠ػَ ، كيف ذلػػ  يقػوؿ رسػػوؿ اهلل صػل  اهلل عليػػو 
ػػػٍيطىاًف فىً يعىػػػاده (ِ)كسػػػلم ػػػةي ال   ػػػةن فىأىم ػػػا لىم  لىػػػً  لىم  ـى كىلًٍلمى ػػػةن بًػػػاٍبًن آدى ػػػٍيطىاًف لىم  : " ًإف  لًل  

ػػدى  ػػٍن كى،ى ٍٟىق  فىمى لىػػً  فىً يعىػػاده بًػػا٠ٍىًٍَ كىتىٍصػػًديقه بًػػا ػػةي اٍلمى ٍٟىق  كىأىم ػػا لىم  بًال  ػػر  كىتىٍكػػًذياه بًػػا

                                                 

ق(: مسند ال هاب، ٖقيق/ ٛدم السػلفي، مؤسسػة الرسػالة، ْْٓ( ركاه القضاعي، أبو عةداهلل ٤مد)ُ)
َكت   .ُُْ، رقم َّٕصُـ، جُٖٔٗب

ًمػػػػػذم رقػػػػػػم ِ) اٍل يف ا١عجػػػػػػم الكةػػػػػػَ كالطػػػػػػ   َُُُٓكالنسػػػػػػائي يف السػػػػػػنن الكػػػػػػ ل رقػػػػػػم ُِْٗ( ركاه ال
 .ََُِكابن حةاف يف صحيحو رقم  ْْٖٓرقم
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ػػػدى اأٍليٍخػػػرىل فػىٍليىتػىعىػػػو ٍذ بًالل ػػػًو ًمػػػٍن ذىلًػػػ ى فػىٍلػػػيػىٍعلىٍم أىن ػػػ ػػػٍد الل ػػػوى كىمىػػػٍن كى،ى وي ًمػػػٍن الل ػػػًو فػىٍليىٍحمى
 ال  ٍيطىاًف الر ً،يًم مثي  قػىرىأى} ال  ٍيطىافي يىًعديكيٍم اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍح ىاًء {".

ي آخػػر ىػػو العػػاملُ ا٠ػػار،يُ ىنػػاؾ عامػػل خػػار، ىػػذينكإضػػافة إىل تػػأثَ  
ػا ال ػًذينى  تأثَ الةيئة ا٠ار،ية كالصحةة. كأل٫ية ذل  يقوؿ ا١وىل عز ك،ػل:" يىػا أىيػُّهى

" )التوبػػة  ُى (. كقىػػاؿى الن ػػيبُّ صىػػل   الل ػػوي عىلىٍيػػًو ُُٗآمىنيػػوا اتػ قيػػوا الل ػػوى كىكيونيػػوا مىػػعى الص ػػاًدًق
ػػل مى  كىسى
ػػػلُّ مىٍوليػػػودو ييولىػػػدي عىلىػػػ  اٍلفً (ُ) ػػػانًًو  :" كي طٍػػرىًة فىػػػأىبػىوىاهي يػيهىو دىانًػػػًو أىٍك يػينىص ػػػرىانًًو أىٍك ٯيىج سى

ػػػٍدعىاءى" ػػػا ،ى ػػػٍل تػىػػػرىل ًفيهى ػػػةى ىى ػػػًة تػيٍنػػػتىجي اٍلةىًهيمى ثىػػػًل اٍلةىًهيمى صػػػل  اهلل عليػػػػو -. كقػػػاؿ كىمى
إ٪ا مثػل ،لػيس الصػاح ك،لػيس السػوء كحامػل ا١سػ  كنػافخ الكػَ  :"(ِ)-كسلم

٭ذي  كإما أف تةتاع منو كإما أف ٕد منػو ر٭ػا طيةػة كنػافخ فحامل ا١س  إما أف 
 الكَ إما أف ٭رؽ ثياب  كإما أف ٕد منو ر٭ا منتنة".

كنستطيع أف نقوؿ أف ضػاب  اإليقػاع بػُ العوامػل الذاتيػة الداخليػة كالعوامػل 
ٍسػػوي يف االػػذم أخػػ  بػػو القػػرآف:"  العقػػل،ا٠ار،يػػة ىػػو  ػػٍرهي نػينىك  ٠ٍىٍلػػًق أىفىػػبلى كىمىػػٍن نػيعىم 
 (.  ٖٔيػىٍعًقليوفى.")يس

تأيت أ٫ية العامل الذايت أنو يعد من نوازع النفس األمارة بالسوء كبالتػايل مػن 
ًقي هبا إىل مقامات ركحية عالية.   ا١هم معرفة كيفية عبل،ها ك٣اىداهتا، كال

القػػرآف الكػػرَل علػػ  أثػػر العامػػل النفسػػي علػػ  السػػلوؾ  يقػػدمهاكاألمثلػػة الػػي 
َة. بػػدءا مػػن ٖريػػ  ال ػػػيطاف لنػػوازع ال ػػر عنػػد آدـ كحػػواء عليهمػػػا  اإلنسػػاٍل كثػػ
ػٍل أىديلُّػػ ى عىلىػ  شىػجىرىًة ا٠ٍيٍلػًد كىميٍلػػ و  ـي ىى السػبلـ:" فػىوىٍسػوىسى إًلىٍيػًو ال  ػػٍيطىافي قىػاؿى يىػا آدى

                                                 

 .ُّٖٓ(  ركاه الةخارم، رقم ُ)
 .َّٕٕ(  ركاه أبو يعلي يف مسنده، رقمِ)
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(. فخاطا فيهما حا ا٠لود كا١ل ، ك٫ا من نوازع كغرائػز َُِ)طو". الى يػىةػٍلى 
 س.النف

ألخيػػو ىابيػػل، ككيػػف كانػػت الػػنفس ىػػي الػػدافع األساسػػي  قابيػػلمث يف قتػػل 
اإل،رامي" فىطىو عىٍت لىوي نػىٍفسيػوي قػىٍتػلى أىًخيػًو فػىقىتػىلىػوي فىأىٍصػةى ى ًمػنى ا٠ٍىاًسػرًينى".  ٢ذا الفعل
 (.َّ)ا١ائدة

كتتعػدد ٪ػاذج التفسػَ النفسػي للتػاريخ يف القػراءة القرآنيػة مثػل معركػة حنػػُ: 
ثٍػػػػرىتيكيٍم فػىلىػػػٍم تػيٍغػػػًن " ةىػػػٍتكيٍم كى و ًإٍذ أىٍعجى ٍُ َىةو كىيػىػػػٍوـى حينػىػػػ ثًػػػ لىقىػػػٍد نىصىػػػرىكيمي الل ػػػوي يف مىػػػوىاًطنى كى

ىػػػا رىحيةىػػػٍت مثي  كىل ٍيػػػتيٍم ميػػػٍدًبرًينى" )التوبػػػة ػػػٍيئنا كىضىػػػاقىٍت عىلىػػػٍيكيمي اأٍلىٍرضي ًٔ (. ِٓعىػػػٍنكيٍم شى
 ىزٯة ا١سلمُ أكؿ ا١عركة. فالعجا بالنفس كالغركر كاف سةةا يف 

كذل  إذا كانت حركة التاريخ عند الةعض ما ىي إال نتيجة دكافػع السػلوؾ 
اإلنسػػاٍل، فػػ ف ا١فهػػـو اإلسػػبلمي للػػدافع ىػػو الةاعػػث ك ا٠ػػاطر:" فمةػػدأ األفعػػاؿ 

مث ا٠ػػاطر ٭ػػػرؾ الرغةػػة كالرغةػػة ٖػػػرؾ  -سػػواء خػػاطر خػػػَ أك خػػاطر شػػر-ا٠ػػواطر
لنيػة كالنيػة ٖػرؾ األعضػاء كا٠ػواطر احملركػة للرغةػة تنقسػم إىل مػا العػـز كالعػـز ٭ػرؾ ا

يػػدعو إىل ال ػػر أعػػٍ إىل مػػا يضػػر يف العاقةػػة كإىل مػػا يػػدعو إىل ا٠ػػَ أعػػٍ إىل مػػا 
ينفػػػع يف الػػػدار اآلخػػػرة فهمػػػا خػػػاطراف ٥تلفػػػاف فػػػافتقرا إىل اٝػػػُ ٥تلفػػػُ فا٠ػػػاطر 

 (ُ)داعي إىل ال ػر يسػم  كسواسػا".احملمود يسػم  إ٢امػا كا٠ػاطر ا١ػذمـو أعػٍ الػ
كعلػػػ  ذلػػػ  فػػػ ف مػػػا يسػػػم  با٠ػػػاطر ىػػػو أكؿ التفكػػػَ بال ػػػيء سػػػلةا أك إ٬ابػػػا مث 
يتحػػوؿ ىػػذا التفكػػَ إىل الفعػػل كالسػػلوؾ. كىػػذا ىػػو التفسػػَ الػػديٍ لةاعػػث الفعػػل 

                                                 

َكت، )د ف، د ت(، جُ)  .ِٕصّ(  الغزايل أبو حامد، ٤مد بن ٤مد: إحياء علـو الدين، ب



 

 

                                       
 

111 

: "إف األشػػػياء الػػػي ٗػػػرج مػػػن (ُ) السػػػبلـب ػػػكل عػػػاـ. يقػػػوؿ السػػػيد ا١سػػػي  عليػػػو 
ت كاألفعاؿ، تػأيت مػن نفػس اإلنسػاف، كىػي الػي ٯكػن أف تكػوف القلا، كالكلما

طاىرة أك قذرة، مقدسة أك ٧سة، فمن الػنفس تولػد األفكػار ال ػريرة كالقتػل كالزنػا 
ًاء كاٟسػػد كالك يػػاء كحيػػاة الفجػػور كالةخػػل. كىػػذه  كالسػػرقة كشػػهادة الػػزكر كاالفػػ

 ر مث الفعل.ال ركر ىي الي تنجس اإلنساف". إذف النفس أكال مث الفك
كيوضػ  الكتػػاب الكػػرَل العديػد مػػن الةواعػػث للسػلوؾ، أكال باعػػث للسػػلوؾ  
كقػد حػددىا ا١ػوىل فقػ . كباعػث للسػلوؾ لتحقيػق أىػداؼ دنيويػة  اآلخرة،لطريق 

ًَ اٍلميقىٍنطىػرىةً عز ك،ل فقاؿ: ُى كىاٍلقىنىػاًط  " زيي نى لًلن اًس حياُّ ال  هىوىاًت ًمنى الن سىاًء كىاٍلةىًن
نٍػيىا  ٍٟىيىػػػاًة الػػػدُّ ٍٟىػػػٍرًث ذىلًػػػ ى مىتىػػػاعي ا ػػػو مىًة كىاأٍلىنٍػعىػػػاـً كىا ًمػػػنى الػػػذ ىىًا كىاٍلًفض ػػػًة كىا٠ٍىٍيػػػًل اٍلميسى

ًػٍم ُْكىالل وي ًعٍندىهي حيٍسني اٍلمىيىًب ) ىٍَو ًمٍن ذىًلكيٍم لًل ًذينى اتػ قىٍوا ًعٍندى رىهب  ( قيٍل أىؤينػىة ئيكيٍم ًٓ
ٕىٍ  ػا كىأىٍزكىاجه ميطىه ػرىةه كىرًٍضػوىافه ًمػنى الل ػًو كىالل ػوي ،ىن اته  اًلًدينى ًفيهى ٖىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى رًم ًمٍن 

َه بًاٍلًعةىاًد )آؿ عمراف   (.ُٓبىًص
فػػػػدكافع السػػػػلوؾ شػػػػهوة اٞػػػػنس أك غريػػػػزة اٞػػػػنس مث حػػػػا األكالد أك غريػػػػزة 

الكثػَ ه بواعػث للسػلوؾ عنػد الةقاء كالتناسل مث حا ا١اؿ أك غريزة التمل . فهذ
 كصػػحةأمػػا باعػػث اآلخػػرة فهػػو نتيجػػة سػػبلمة القلػػا  نػػتج عنهػػا التػػاريخ األنػػوم.

الفكػػر كالتصػػور كصػػحة العػػـز كعػػدـ االرتكػػاف كا٠ػػور. فيتو،ػػو السػػلوؾ إىل عةػػادة 
  التاريخ األبوم.اهلل كالعبلقة مع اإلنساف كالكوف كبالتايل صناعة 

فػػبل تػػرل أف  كاإلطػػبلؽ،رؤيػػة اإلسػػبلمية بػػُ الكةػػت ٖكػػم ال التػػوازفك٢ػػذا نظريػػة 
بػل إف الػنفس إذا أطمعػت طمعػت  فركيػد،الكةت يؤدل إىل ا١رض النفسي كما يقػوؿ 

                                                 

ة ،ر،ي يعقوب، )ُ) َكت(  ىيجل، فردري : حياة يسوع، تٚر  .ٕٔـ، صُْٖٗد ف(، ب
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ػػاؼى   (ُ) قنعػتكإذا أيقنعػت  كمػا يقػوؿ أىػل التزكيػة. يقػػوؿ ا١ػوىل عػز ك،ػل:" كىأىم ػا مىػٍن خى
ـى رىب ًو كىنػىهى  النػ ٍفسى عىًن ا٢ٍىوىل ) ٍٞىن ةى ًىيى اٍلمىٍأكىل" )النازعات ( فى َْمىقىا  (.ًُْ ف  ا

َىػػا علػػ  اإلنسػػاف كاجملتمػػع   كبنػػاء علػػ  نظػػرة اإلسػػبلـ ىػػذه إىل الػػنفس كأ٫يػػة تأث
كاجملػػػددين يف التػػػاريخ اإلسػػػبلمي ىػػػو إصػػػبلح الػػػنفس أكال حػػػى  ا١صػػػلحُكػػػاف عمػػػل 

ػػػػػتعػػػػػاىل:لقولػػػػػو  اجملتمػػػػػع،ٯكػػػػػن إصػػػػػبلح  ػػػػػري مى ػػػػػا " ًإف  الل ػػػػػوى الى يػيغىيػ  ػػػػػريكا مى ػػػػػى  يػيغىيػ  ا ًبقىػػػػػٍوـو حى
كب صػػػػبلح الػػػػنفس يصػػػػل  الفػػػػرد كبصػػػػبلح الفػػػػرد يصػػػػل   (ِ)(.ُُبًأىنٍػفيًسػػػػًهٍم...")الرعد

اجملتمػػػػع كبصػػػػػبلح اجملتمػػػػع تصػػػػػل  الدكلػػػػػة. كىػػػػذا ىػػػػػو أسػػػػػاس عمػػػػل األنةيػػػػػاء كالرسػػػػػل 
 كا١صلحُ اجملددين كالعلماء الربانيُ.

  ْالة ػػػرم كالعامػػػل السػػػكاٍل ّبأ٫يػػػة العامػػػل االقتصػػػادم القػػػرآفكػػػذل  يأخػػػذ  
يقػػػػوؿ ا١ػػػوىل عػػػػز  الػػػدكؿ.يف صػػػنع التػػػػاريخ كقيػػػاـ  )قػػػػوة اٞيػػػوش( كبالعامػػػل العسػػػكرم

                                                 

ق(: عػػػػوارؼ ا١عػػػػػارؼ، مكتةػػػػة القػػػػاىرة، القػػػػػاىرة ِّٔ( السػػػػهركردم، أبػػػػو حفػػػػ  عمػػػػػر بػػػػن ٤مػػػػد )تُ)
 ُّٓـ، صََِْ

(  ينظػػػػػر علػػػػػ  سػػػػػةيل ا١ثػػػػػاؿ: النػػػػػدكم، أبػػػػػو اٟسػػػػػن: ر،ػػػػػاؿ الفكػػػػػر كالػػػػػدعوة يف اإلسػػػػػبلـ، دار القلػػػػػم، ِ)
 كما بعدىا. ُُْصُـ، ج ََِِدم ق

ـ( صاحا التفسَ االقتصادم للتاريخ، كتضمنت نظرتو القوؿ إف اجملتمع ُُٖٖ( يعد كارؿ ماركس )ت ّ
َىا فهي كالقدر احملتـو كاٟرية ىي "معرفة الضركرة"  .ٮضع لقوانُ ت ةو قوانُ الطةيعة ال قةل لئلنساف بتغي

 (.ِّٗ،ُِّ)صةحي: فلسفة التاريخ، 
هػػر ذلػػ  ،ليػػان يف ا٢جػػرات السػػامية كيف غػػزكات ( يعػػد العامػػل السػػكاٍل عامػػل مهػػم يف صػػنع التػػاريخ، كيظ ْ

كا١غػوؿ كاألتػراؾ. كيف كػل ىػذه التحركػات اإلنسػانية الضػخمة كانػت  كيف غزكات القةائل اٞرمانية قةائل ا٢وف
تسػػق  ٦الػػ  كإم اطوريػػات كتقػػـو ٦الػػ  كإم اطوريػػات ،ديػػدة، ككػػاف السػػةا الرئيسػػي فيهػػا ىػػو االنفجػػار 

نقػػػ  ا١ػػػوارد الطةيعيػػػة كضػػػيق العػػػيش فتةػػػدأ حػػػاالت ا٢جػػػرة الضػػػخمة. )الصػػػايف: السػػػكاٍل ٦ػػػا يتسػػػةا معػػػو 
 (.ُٕدراسات، 
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ُى كى،ىعىٍلنىػػاكيٍم أىٍكثػىػػ ٍدنىاكيٍم بًػػأىٍموىاؿو كىبىنًػػ ػػر ةى عىلىػػٍيًهٍم كىأىٍمػػدى ػػمي اٍلكى َنا". ك،ػػل:" مثي  رىدىٍدنىػػا لىكي رى نىًفػػ
(. كىذه العوامل الثبلثة قوة ا١اؿ كاالقتصاد كالقوة الة ػرية كالقػوة العسػكرية، ٔ)االسراء

ىي يف اٟقيقة عوامل قياـ الدكؿ كاٟضارات. كال ٯكن ألم حضارة أك دكلة أف تقـو 
كلكػػن لػػيس كعوامػػل كحيػػدة يف صػػنع التػػاريخ كمػػا تفػػًض  بػػدكف ىػػذه العوامػػل الثبلثػػة.

 رس تفسَ التاريخ.بعض مدا
توضػػػ  أف التػػػاريخ اإلنسػػػاٍل تارٮػػػاف: تػػػاريخ  رؤيػػػة فقػػػو التحػػػوالتعلػػػ  أف 

أبػػػوم كتػػػاريخ انػػػوم، فالتػػػاريخ األبػػػوم ىػػػو تػػػاريخ أبونػػػا ادـ كأبونػػػا إبػػػراىيم علػػػيهم 
أم تػػاريخ األنةيػػاء كالرسػػل كالصػػاُٟ اجملػػددين كقصػػة الصػػراع بػػُ اإلٯػػاف  السػػبلـ

ريخ انوم ينطلق من قوؿ اإلنساف كمػا قػاؿ ال ػيطاف أنػا كال ر. كتا كالكفر كا٠َ
. كىػػػو تػػػاريخ الصػػػراع علػػػ  الػػػدنيا كالسػػػلطة كا١ػػػاؿ كالنفػػػوذ، ككػػػل تػػػاريخ ُخػػػَ منػػػو

اٟركب كالصراع العةثػي مثػل حػركب نػابليوف أك اٟػرب العا١يػة، فهػو تػاريخ كلكػن 
 .  ال غَ تاريخ انوم ك٨ن ندرسو ألخذ الفائدة كالع ة منو

حيويػػة التػػاريخ االٯػػاٍل مػػن خػػبلؿ ثنػػائي الكتػػاب كا١صػػطفُ، ام فػػ ف  ٢ػػذاك 
نىا ًمػػػٍن ًعةىاًدنىػػػا الكتػػػاب كاالنسػػػاف الػػػذم ٭ملػػػو " مثي  أىٍكرىثٍػنىػػػا اٍلًكتىػػػابى ال ػػػًذينى اٍصػػػطىفىيػٍ

ػػاًبقه بًػػا٠ٍىيػٍرىاًت بًػػً ٍذًف ال ل ػػًو ذىلًػػ ى ىيػػوى فىًمػػنػٍهيٍم ظىػػاإًله لًنػىٍفًسػػًو كىًمػػنػٍهيٍم ميٍقتىًصػػده كىًمػػنػٍهيٍم سى
َي ") فاطر ًة  (. كىم الذين اٝاىم توينيب النخةة الػي تقػود اٟضػارة.ِّاٍلفىٍضلي اٍلكى

ثل ذل  يف قوؿ النيب ٤مد صل  اهلل عليو كسلم: " ػا الن ػاسي أ٘ك م ا بػىٍعدي ، أىالى أىيػُّهى َى
ػا  فىً ٪ ىا أىنىا بى ىره ييوًشػ ي أىٍف يىػٍأيتى رىسيػوؿي رىيب  فىأي،ً  ً: أىك ٢ييمى ٍُ يػاى ، كىأىنىػا تىػارًؾه فًػيكيٍم ثػىقىلىػ

ػػث  عىلىػػ     ًكتىػػابي اهلًل ًفيػػًو ا٢ٍيػػدىل كىالنُّػػوري فىخيػػذيكا ًبًكتىػػاًب اهلًل ، كىاٍستىٍمًسػػكيوا بًػػوً  ، فىحى
                                                 

 كما بعدىا. ُٓ( ينظر: ا١ هور، أبوبكر بن علي: إحياء لغة اإلسبلـ العا١ية،  ُ
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ػػريكيمي اهللى يف أىٍىػػًل    :ًكتىػػاًب اهلًل كىرىغ ػػاى ًفيػػًو ، مثي  قىػػاؿى  ػػريكيمي كىأىٍىػػلي بػىٍيػػًي أيذىك  بػىٍيػػًي ، أيذىك 
 ".اهللى يف أىٍىًل بػىٍيًي ، أيذىك ريكيمي اهللى يف أىٍىًل بػىٍيًي 

إف قػػراءة التػػاريخ كالواقػػع كا١سػػتقةل يف ضػػوء فقػػو التحػػوالت تقػػدـ رؤيػػة كليػػة 
شػػػػػػاملة ال تغفػػػػػػل عامػػػػػػل اك ،انػػػػػػا مػػػػػػن اٞوانػػػػػػا الصػػػػػػانعة للتػػػػػػاريخ كاٟضػػػػػػارة 

رؤيػػػة التحيػػػز اىل ،انػػػا اك عامػػػل ٤ػػػدد كصػػػانع كاالنسػػػاف. كيسػػػق  امػػػاـ ىػػػذه ال
أسػػػاس يف حركػػػة التػػػاريخ. بػػػل يػػػدعو اىل توسػػػعة ا١ ػػػهد يف قػػػراءة الواقػػػع كالتػػػاريخ، 
كرب  كل ذلػ  بالقػدرة الكليػة للخػالق كارادتػو كتعاليمػو كرسػاالتو كفهػم سػننو الػي 

إل،ابػة كضعها يف الكوف لبلستفادة منها. اف الفلسفة الغربية ا١عاصرة ف ػلت يف ا
علػػ  أىػػم سػػؤاؿ فلسػػفي كىػػو ١ػػاذا اٟيػػاة؟ كمػػا معػػٌ اٟيػػاة؟ كاال،ابػػة علػػ  ىػػذا 
السػػؤاؿ تتجلػػ  بوضػػوح يف الرؤيػػة الػػي تقػػدمها ا١نهجيػػة القرآنيػػة كالنةويػػة يف قػػراءة 
الكػػػوف كالتػػػاريخ كالكتػػػاب كالسػػػنة، أم منهجيػػػة فقػػػو التحػػػوالت يف قػػػراءة التػػػاريخ 

ود كاالحػػداث بػػدكف االٯػػاف بػػاهلل ا٠ػػالق العظػػيم كالواقػػع، فػػبل معػػٌ للحيػػاة كالو،ػػ
كىػػػو  –ا١ريػػػد. كإذا كانػػػت ا١نهجيػػػة األكركبيػػػة ا١عاصػػػرة تعتمػػػد فقػػػ  علػػػ  العقػػػل 

يف قػػراءة التػػاريخ فػػ ف ا١نهجيػػة القرآنيػػة النةويػػة ٕمػػع بػػُ العقػػل  -٤ػػدكد القػػدرات
بلمية يف ىػذا كالن  يف قراءة كفهػم التػاريخ كالواقػع كال يو،ػد مثيػل للحضػارة اإلسػ

فالػػػداعي إىل ٤ػػػض يف اٞمػػػع بػػػُ العقػػػل كالػػػن : "  اجملػػػاؿ. يقػػػوؿ االمػػػاـ الغػػػزايل
التقليػػد مػػع عػػزؿ العقػػل بالكليػػة ،اىػػل، كا١كتفػػي ٔجػػرد العقػػل عػػن أنػػوار القػػرآف 

. فهػػػذه حضػػػارة ٕمػػػع بػػػُ العقػػػل كالرسػػػالة السػػػماكية، إل تلػػػػ  (ُ)"كالسػػػنة مغػػػركر
 ء. كىذه ىي عظمة اٟضارة اإلسبلمية. العقل كإل تتخل عن رسالة السما

                                                 

َكت )د.ف (( إحياء علـو الدين،ُ)  .ُٕصّـ، جََِّب
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إف ىػػػػذا ا١ػػػػنهج الكػػػػوٍل ال ػػػػامل لدراسػػػػة التػػػػاريخ تفتقػػػػد إليػػػػو كػػػػل ا١نػػػػاىج  
ا١عاصػػػػرة فأحػػػػداث الطةيعػػػػة لػػػػديهم ٣ػػػػرد مصػػػػادفات خػػػػة  ع ػػػػواء ال عبلقػػػػة ٢ػػػػا 

كما أ م ال يدرسوف أك يؤمنػوف بػأم تػدخل لقػول الغيػا   اإلنساف.بسلوؾ كفعل 
   ة.التارٮييف األحداث 

كهبذا ف ف ا١نهج القرآٍل للتاريخ ٭قق أىدافػو السػماكية يف العظػة كالعػ ة كيف 
ًبيػػة القلةيػػة كالو،دانيػػة كالعقليػػة كيف الػػرب  بػػُ ا١اضػػي كاٟاضػػر كا١سػػتقةل كيف  ال
التنةيو لكافة العوامل الصانعة للحدث التارٮية ليستطيع ا١ؤمن أف يقف عل  بينػو 

 (ُ) لئلنساف.ل الوعي الكوٍل كالتارٮي كالوظيفي من أمره، كيف رفع مستو 
كنستطيع القوؿ اف قراءة التاريخ ٔو،ػا منهجيػة فقػو التحػوالت ىػو صػوت 
انػػذار قػػوم للتنةػػو للتحػػوالت القادمػػة يف تػػاريخ الة ػػرية كالػػدعوة اىل االسػػتفادة مػػن 

 العدم القرآٍل كالنةوم يف استقراء ما ىو قادـ.

 كتػػاريخ اإلسػػبلمي الفكػػر تػػاريخ مػػن كػػل بػػُ كاخػػتبلؼ اتفػػاؽ نقػػاط ىنػػاؾ
 .امنهمػػػػ كػػػػل ن ػػػػأة منػػػػذ االخػػػػتبلؼ يةػػػػدأ الوسػػػػط . العصػػػػور يف األكركيب الفكػػػػر
 ظهػػور مػػع بػػدأ اإلسػػبلمي للفكػػر عاصػػرا١ التػػاريخ كىػػو الوسػػي  األكركيب فالتػػاريخ
 مػع بػدأ الػذم اإلسػبلمي الفكػر مثػل مثلػو ا١سي ، السيد كتعاليم سيحيةا١ الديانة
 الكةػَ التحػوؿ أف عل  .السماكية كرسالتو كسلم عليو اهلل صل  ٤مد النيب ظهور

                                                 

َكت ( ينظػػػػر زيػػػػداف، عةػػػػد الكػػػػرَل: السػػػػنن اإل٢يػػػػة يف األمػػػػم ُ) كاٞماعػػػػات كاألفػػػػراد، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة ، بػػػػ
 .ٕـ، صُّٗٗ
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 الػػػذم ـ(ْٔ حػػػوايل ت) (ُ)بػػػولس القػػػديس مػػػع كػػػاف ا١سػػػيحي الفكػػػر تػػػاريخ يف
 مسػػػػػيحية نيػػػػػةرىةا بػػػػػذل  فن ػػػػػأت قدٯػػػػػة. (ِ)غنوصػػػػػية مػػػػػع ا١سػػػػػي  تعػػػػػاليم مػػػػػزج

 ركمػا سػقوط يف بالتسػةا كاهتامهػا ا١سػيحية علػ  الوثنيػة ىجـو مع مث ،(ّ)منحرفة
 سػػػػػػػتُأك، سػػػػػػاف يػػػػػػد علػػػػػػ  الػػػػػػدين عػػػػػػػن الػػػػػػدفاع يف الفلسػػػػػػفة إىل اللجػػػػػػوء ن ػػػػػػأ
 عػػػػن للػػػػدفاع ا١سػػػػلمُ عنػػػػد الكػػػػبلـ علػػػػم ن ػػػػوء يقابلػػػػو مػػػػا كىػػػػو (ْ)ـ(َّْ)ت

 اليونانيػػة الفلسػػفة بػػُ عػػداءال أف علػػ  كا٢ندكسػػي. ا١سػػيحي الفكػػر أمػػاـ اإلسػػبلـ
 الفلسػػػػفة رفػػػػض إىل يتعػػػػدل كػػػػاف بػػػػل ا١سػػػػالة، ىػػػػذه عنػػػػد يتوقػػػػف إل كا١سػػػػيحية
 الثقافػػة نةػػذ إىل ا١سػػيحية عنػػد األمػػر ككصػػل .كأطركحاهتػػا ا١سػػيحية الديانػػة ألسػػس
 عػػػاـ أثينػػا يف الفلسػػفة ،امعػػػة إقفػػاؿ مث .(ٓ) كاالحتقػػار بالوثنيػػػة ككصػػمها اليونانيػػة

                                                 

فيهػػػا كاتةػػػا تقريةػػػا نصػػػف  كأثػػػرالقػػػديس بػػػولس كاٝػػػو اٟقيقػػػي شػػػاكؿ، كلػػػد بطرسػػػوس، اعتنػػػق ا١سػػػيحية  (ُ)
، )قتيةػػػةالكتػػػاب ا١قػػػدس ا١تػػػداكؿ بػػػُ ا١سػػػيحيُ، تعػػػرض للحػػػةس كتػػػركم بعػػػض ا١صػػػادر  ايتػػػو باإلعػػػداـ. 

 (.ّٕ،ّٔ ـ، صََِٓ ق كريفها، )د.ف(، دم ق شهاب: أديرة ككنائس دم
غنوصػػية: لغويػػا تعػػػٍ ا١عرفػػة، ىػػي نزعػػػة فكريػػة ٘ػػزج بػػػُ الفلسػػفة بالػػدين، قائمػػػة علػػ  ا١عرفػػة اٟدسػػػية  (ِ)

اٟفػػػٍ: ا١عجػػػم ال ػػػامل  للمػػػيبلد. )عةػػػد ا١ػػػنعميف القػػػرنيُ االكؿ كالثػػػاٍل  بػػػاهلل. ظهػػػرتللوصػػػوؿ اىل ا١عرفػػػة 
 .(ُٖٓـ، صَََِكتةة مدبويل، القاىرة١صطلحات الفلسفة، م

٣موعػػػػػة مػػػػػن الكتػػػػػاب: ا١وسػػػػػوعة ا١يسػػػػػرة يف األديػػػػػاف كا١ػػػػػذاىا ا١عاصػػػػػرة، النػػػػػدكة العا١يػػػػػة لل ػػػػػةاب  (ّ)
 .ََٓـ، صُٗٗٗاإلسبلمي، الرياض

ـ، مث ّْٓ: كلد يف مقاطعة نوميديا يف اٞزائر عاـستُ،أك  القديس.ُّٕصةحي، يف فلسفة التاريخ،  (ْ)
 ركمػا مث ميبلنػو كػاف مانويػا فلمػا اسػػتمع إىل القػديس ام كزيػوس اعتنػق ا١سػيحية سػاعد علػ  ذلػػ  انتقػل إىل

ًافػات كمدينػة اهلل كىػو يف فلسػفة التػاريخ.)  كالدتو ا١سيحية مونيكا. لو العديد من ا١ؤلفػات مػن أ٫هػا: االع
ن: فلسفة العصور الوسط  ،بدكم َكت ،، ككالة ا١طةوعات كدار القلمعةد الٛر  (.ُٖ- ُٓـ،صُٕٗٗب

 كما بعدىا. ِٓ: مصائر الفلسفة، طرابي ي (ٓ)
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 كانػت بينمػا .(ُ)٦تلكػاهتم كمصػادرة اٞامعػة أسػاتذة مػن كةػَ عدد كنفي ـِٗٓ
ػػػة َا بازدىػػػار حظيػػػت كفلسػػػفتها اليونػػػاف علػػػـو تٚر  القػػػركف يف ا١سػػػلمُ عنػػػد كةػػػ
ً،م الكتػػػاب كيػػػوزف، للهجػػرة األكىل  كبنػػػا تػػػو.تٚر علػػػ  مكافػػأة الػػػذىا زافيػػػٔ ا١ػػ
 .(ِ)الكةَ العلمي العمل ٢ذا خصيصا اٟكمة بيت ا١أموف ا٠ليفة
 العقػػل ٖكػػيم إىل تػػدعو الػػي األكركبيػػة العقبلنيػػة ن ػػأت التنػػوير عصػػر مػػع مث

 ا١عتزلػػػة يػػػد علػػػ  ن ػػػأت الػػػي اإلسػػػبلمية العقبلنيػػػة ٓػػػبلؼ كىػػػو، شػػػيء كػػػل يف
 الػدين ألف الدين ىاٚت األكركبية العقبلنية كانت ف ذا، التوحيدك  اإلٯاف إلثةات
 اإلسػبلمية العقبلنيػة فػ ف ٥ر،اتػو، كرفػض العقػل ىػا،م -الكاثوليكي - ا١سيحي
ًـ اإلسػػػػبلـ ألف الػػػػدين عػػػػن دافعػػػػت  ا١سػػػػيحية فعلػػػػت كمػػػػا يلغػػػػو كإل العقػػػػل احػػػػ

 كفػػػػػولتَ ق(َّّ)ت (ّ)اٞةػػػػػائي علػػػػػي أبػػػػػو بػػػػػُ الفػػػػػرؽ ىػػػػػو كىػػػػػذا ؛الكاثوليكيػػػػػة
Voltaire بػُ فيمػا االتفػاؽ نقاط برزأ أما ا١ثاؿ. سةيل عل  (ْ)ـ(ُٖٕٕ)ت 

                                                 

َكت  الةػػػػاز:العػػػػريٍ، السػػػػيد  (ُ)  : طرابي ػػػػي؛ ٗ، ص ُِٖٗٗالدكلػػػػة الةيزنطيػػػػة، دار النهضػػػػة العربيػػػػة، بػػػػ
 .ّٔمصائر الفلسفة، 

ػػػة نصػػػَ مػػػركة كحسػػػن قةيسػػػي، دار عويػػػدات  (ِ) للطةاعػػػة  كوربػػػاف، ىنػػػرم: تػػػاريخ الفلسػػػفة اإلسػػػبلمية، تٚر
َكت كما بعدىا. رغم إنصاؼ كورباف يف كثَ من ا١واضػع للحضػارة اإلسػبلمية،  ٕٔـ، صََِْكالن ر، ب

إال أف م كلة ا١ست رقُ الغربيُ أ م ال يسػتطيعوف فهػم اٟضػارة كالفكػر اإلسػبلمي اال مػن خػبلؿ الثقافػة 
ًاكي. اليونانية القدٯة أك من خبلؿ فكرىم ا١عاصر. مثل أف يسمي أبو  سعيد اٞنايب باالش

( أبػػو علػػي اٞةػػائي : ٤مػػد بػػن عةػػد الوىػػاب، الةصػػرم، ا١عتػػزيل كػػاف زعيمػػا يف علػػم الكػػبلـ كإليػػو نسػػةة ّ)
الةدايػػػػػة كالنهايػػػػػة  الطائفػػػػػة " اٞةائيػػػػػة " .لػػػػػو العديػػػػػد مػػػػػن ا١ؤلفػػػػػات منهػػػػػا: " تفسػػػػػَ القػػػػػرآف " .) ابػػػػػن كثػػػػػَ:

 (. ّٔ/ٕ، الزركلي : األعبلـ ُِٓ/ُُ
 Morley, J., Voltaire, Londonولتَ: كاتػا فرنسػي اشػتهر بعدائػو للكنيسػة كالػدين)( فػْ)

ُِّٗ.) 
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 يف كحػػػػر قػػػػدره صػػػػانع اإلنسػػػػاف أف ىػػػػو األكركبيػػػػة العقبلنيػػػػةك  اإلسػػػػبلمية العقبلنيػػػػة
 األكركبيػػػػة كالعقبلنيػػػػة اإلسػػػػبلمية العقبلنيػػػػة بػػػػُ االخػػػػتبلؼ ىػػػػذا كلعػػػػل اختياراتػػػػو.
 يف اإلسػػبلمية العقبلنيػػة ن ػػأت إذ منهمػػا. كػػل ن ػػأة يف التارٮيػػة الظػػركؼ بسػػةا
 كفكػػر راتحضػا علػػ  كا١سػلمُ العػػرب انفتػاح ظػػركؼ يف لئلسػبلـ األكىل القػركف
 الػػػػدين عػػػػن الػػػػدفاع اإلسػػػػبلـ كعقػػػػبلء مفكػػػػرم علػػػػ  لزامػػػػا فكػػػػاف آنػػػػذاؾ، العػػػػاإل

 يوا،ػػػو ال انػػػو اعتةػػػار علػػػ  العقلػػػي، اٞػػػدؿ بأسػػػاليا لػػػو ا١نػػػافس الفكػػػر كدحػػػض
 ع ػػر سػػةعة مػػن يقػػرب مػػا بعػػد فن ػػأت األكركبيػػة العقبلنيػػة أمػػا الفكػػر. إال الفكػػر
 كانػت كالػي البلعقبلنيػة الػدين ،ػاؿر  ا٨رافػات ١وا،هػة ا١سػيحية ظهػور عل  ان قرن

 ننسػػػػ  أال علينػػػػا كلكػػػػن آنػػػػذاؾ. األكركبيػػػػُ عنػػػػد ا١ن ػػػػود كالتطػػػػور العلػػػػم ٖػػػػارب
 بيػػػػً عليهػػػػا عمػػػػل الػػػػي مثػػػػل كالػػػػدين العقػػػػل بػػػػُ التوفيػػػػق يف ا١سػػػػيحية احملػػػػاكالت

 ـ(ُِْٕ )ت(ِ) االكػويٍ كتومػا Peter Abelard ـ(ُُِْ )ت (ُ)ابػيبلر
Tomas Aquinas كابػػػن رشػػػد بػػػنكا لغزايلبػػػا كتػػػأثره إعجابػػػو ثةػػػت كالػػػذم 

                                                 

، كيعتػ  أشػهر عقبلنيػي أكركبػا ،امعػة بػاريس( ابيبلرد، بيً فيلسوؼ فرنسي م هور لو الفضل يف إن اء ُ)
ًة  ابػػيبلرديف العصػػور الوسػػط  . كيلػػد  ػ  ُُُّقػػرب نانػػت بفرنسػػا. قػػاـ بتػػدريس البلىػػوت بةػػاريس يف الفػػ

ـ. كأسػس مػػع اثنػػُ مػػن زمبلئػو مدرسػػة تطػػورت تػػدر٬ينا حػػى أصػةحت، فيمػػا بعػػد، ،امعػػة بػػاريس.  ُُُٖ
كالبلىػػوت. كدعػػػا إىل اسػػتخداـ ا١نطػػق لفهػػم النصػػػرانية كالػػدفاع عنهػػا. لػػػو ككػػاف لػػو إسػػهامنا يف ٣ػػػاؿ ا١نطػػق 

 ,Abelard, Peter., Historica Calamitatumالعديد من ا١ؤلفات منها كتػاب نعػم كال.) 
The Story of my misfortunes, Translated by Henry Adams Bellwos, 

New York, ُِِٗ,ppُِff).. 
دك٪يناكيٍ كفيلسوؼ مسيحي كاثوليكي، لو تأثَ كةػَ علػ  الفلسػفة األكركبيػة يف  توما االكويٍ راىا (ِ)

: تػاريخ الفلسػفة األكركبيػة يف العصػر  العصور الوسط  كحى الوقػت اٟاضػر سػواء ٥الفػة لػو أك موافقػة. )كػـر
 (.ِِّالوسي ، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 كعلػػم الغػػزايل فلسػػفة فضػػل انػػو إال ،كالفلسػػفة الػػدين بػػُ التوفيقيػػة نظرتػػو يف سػػيناء
اصة االشعرم الكبلـ  كحدكثػو، العػاإل كقػدـ تعػاىل، اهلل ك،ػود إثةػات مسألة يف ٓك

 ا١ػػػػػػػنهج يف الكثػػػػػػػَ عنػػػػػػػو كاخػػػػػػػذ سػػػػػػػينا بػػػػػػػابن االكػػػػػػػويٍ تومػػػػػػػا تػػػػػػػأثر كػػػػػػػذل  .(ُ)
 .(ِ)كا١صطلحات

 ال ػػػػ  فلسػػػػفة مثػػػػل قضػػػػايا عػػػػدة يف الغػػػػزايل باإلمػػػػاـ ابػػػػيبلرد تػػػػأثر كػػػػذل  
 (ْ) ديكػػػارت لػػػدل ال ػػػ  فلسػػػفة ابػػػيبلرد بيػػػً سػػػةق حيػػػث .(ّ)النيػػػات. كقضػػػية

Descartes الغزايل حامد بأيب امتأثر  عاـ، بأربعمائة (َُٓٔ)ت.   
 يفعػل أف سػتطيعي ال اهلل أف إىل توصػل حى الن ، يف العقل ابيبلرد حكم 
 سػػوء مػػن العةػػارة ىػػذه يف مػػا كرغػػم عليػػو، فعلػػو ٦ػػا أحسػػن كال فعػػل مػػا غػػَ شػػيئان 
 أم فعػػل علػػ  قػػادران  كػػاف اهلل إف األكىل: ْجتػػُ، ذلػػ  يػػ ر أنػػو إال اهلل مػػع أدب
 إل إذا ظا١ػػان  اهلل سػػيكوف ذلػػ  كعلػػ  فيكػػوف، كػػن لػػو يقػػوؿ أف فيكفػػي أراد، خػػَ

                                                 

مػػن الفلسػػفة ا١سػػيحية يف ؛ حسػػن حنفػػي: ٪ػػاذج ِْ(  زقػػزكؽ: ا١ػػنهج الفلسػػفي بػػُ الغػػزايل كديكػػارت، ُ)
َكت دار التنػػوير، العصػػر الوسػػي ،  صػػنعاء )د.ف( ،هػػاد ناشػػر: الفلسػػفة، االغػػ م، ؛  ِِٔـ،صُُٖٗبػػ

 . ِٖـ،صََِٕ
 .ٖٓ/ِشاخت، ،وزيف ك بوزكرث، كليفورد، تراث اإلسبلـ، (ِ)
ٖقيػق/ ٚيػل  ،كاٞػبلؿا١نقذ مػن الضػبلؿ كا١وصػل إىل ذم العػزة  (:قَٓٓ)ت ٤مد بن أٛد الغزايل، (ّ)

َكت  دار االندلس، عياد، ككاملصليةيا  إذ ال ػكوؾ ىػي ا١وصػلة . يقوؿ الغػزايل:"ٖٓ- ّٖـ، صُٖٖٗب
 ". )ميػزافإىل اٟق. فمن إل ي   إل ينظر، كمػن إل ينظػر إل يةصػر، كمػن إل يةصػر، بقػي يف العمػ  كالضػبلؿ

 (. َْٗصـ. ُْٔٗالعمل، )د. ف( القاىرة 
سوؼ، كرياضي، كفيزيائي فرنسي، يلقا بػػ"أبو الفلسػفة اٟديثػة" كيعتػ  ال خصػية ( رينيو ديكارت : فيلْ)

َة: "أنػاـ ،ك صاحا ا١قولػة ُٕيف القرف العقبلنيةالرئيسية ١ذىا  ن أفكػر، إذف أنػا م ال ػه و،ػود) عةػدالٛر
 (.ْٖٖ/ُبدكم: موسوعة الفلسفة،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 لسػػةا إال شػػيئان  يفعػػل ال اهلل أف كالثػػاٍل: فعلػػو. رهمقػػدك  يف كػػاف خػػَ أكػػ  يفعػػل
 ذلػػػػ  كعلػػػػ  كحسػػػػن، مبلئػػػػم ىػػػػو مػػػػا كػػػػل إال اهلل يصػػػػنع إل ك٢ػػػػذا ك،يػػػػو، كػػػػاؼ
 (ُ)صنعو. اهلل أستطاع ما كل كىو ٦كن عاإل أفضل ىو فالعاإل
 العػاإل، ىػذا مػن أحسػن اإلمكاف يف ليس قولو (ِ)الغزايل اإلماـ إىل ينساك  
 .العػدؿ" ينػاقض كظلمػا اٞػود ينػاقض ٓػبل لكاف " ٮلقو إلك  كذل  كاف لو ألنو

 يف اهلل مػػػع مؤدبػػػان  كػػػاف الغػػػزايل أف علػػػ  .ابػػيبلرد سػػػةق الغػػػزايل يكػػػوف ذلػػػ  كعلػػ 
 كقػػد ا١عتزلػػة. بعػػض إىل القػوؿ ىػػذا ينسػػا كػػذل  فكرتػو، كعػػرض عةاراتػػو صػياغة
 ا١رتضػػ  فأ إال ،(ّ)الغػػزايل اإلمػػاـ فهػػاٚوا الفقهػػاء بعػػض علػػ  القػػوؿ ىػػذا أشػػكل
   (ٓ).الغزايل عن مدافعا القوؿ ىذا يف شرحا قدـ (ْ)الزبيدم

                                                 

(ُ)  Marenbon, J., Philosophy of Peter Abelard, Cambridge ََُِ, 
pp ُِٔff.  

ن بدكم: فلسفة العصور الوسط ،   .ُٗ/ ُ؛ عةد الٛر
 .ِْٓ؛ كتاب األربعُ يف أصوؿ الدين،َّٓصْإحياء علـو الدين، ج (ِ)
ق(: الكواكػػا السػػائرة يف أعيػػاف ا١ائػػة العاشػػرة، ٖقيػػق/ َُُٔن ٤مػػد )تالغػػزم، ٧ػػم الػػدين ٤مػػد بػػ (ّ)

َكت   .ُُٕصُـ، جُٕٗٗخليل ا١نصور، دار الكتا العلمية، ب
مػ(: اإلماـ الفقيو احملدث اللغوم النسابة، أصلو من العراؽ ككلػد َُٕٗق/َُِٓا١رتض  الزبيدم )ت (ْ)

لكثَ من ا١ؤلفات منهػا: إٖػاؼ السػادة ا١تقػُ يف شػرح إحيػاء يف ا٢ند كن أ يف زبيد كمات يف القاىرة. لو ا
 (.َٕ/ٕ: األعبلـ،)الزركليعلـو الدين، كتاج العركس من ،واىر القاموس. 

إيقػػاظ ا٢مػػم شػػرح اٟكػػم، ٖقيػػق/ ٤مػػد عػػزت، ا١كتةػػة  (:قُِِْابػػن عجيةػػة، اٛػػد بػػن ٤مػػد )ت (ٓ)
ق(: خبلصػػػة األثػػػر يف أعيػػػاف القػػػػرف ُُُُٟمػػػوم )ت؛ احملػػػيب، ٤مػػػد إٗالتوفيقيػػػة القػػػاىرة )د. ت(، ص

َكت )د.ت(، ص  .ُِٔاٟادم ع ر، دار صادر، ب



 

 

                                       
 

111 

 ا١فكػػػػرين تػػػػأثر إىل يعػػػود األكركبيػػػػة العقبلنيػػػػة إيقػػػاظ يف الفضػػػػل أف كاٟقيقػػػة
 العقليػػػة. أرسػػػطو فلسػػػفة شػػػارح رشػػػد ابػػػنك  الغػػػزايل كخاصػػػة با١سػػػلمُ األكركبيػػػُ
 .(ُ)البلعقػبلٍل ١سػيحيا البلىػوت يف العقػل ٖكػيم يف احملاكالت أىم من فكانت
 اٟالػػػػػة علػػػػػ  كعقبلنيػػػػػة عقػػػػػل كلمػػػػػة اسػػػػػتخداـ علػػػػػ  نػػػػػتحف، اٟقيقػػػػػة يف لكننػػػػػا

 مػا لفعػل ا١انع ىو أم .(ِ)اٟمق ضد كالنهي اٟجر ىو لغة العقل ألف ،األكركبية
 اٟجػػر أم العقػػل عػن خر،ػػت الػػي األكركبيػة اٟالػػة علػػ  ينطةػق ال كىػػذا يليػق. ال

 فكػػر عليػػو نقػػوؿ أف ٯكػػن اٟالػػة ىػػذه كيف ،ضػػوع للغرائػػزكا٠ عقػػل أال إىل كاٟجػػز
كػػػذل  تتعػػػدد الفهػػػـو الة ػػػرية يف كػػػل مػػػن الفكػػػر اإلسػػػبلمي   لػػػو. مػػػدح أقصػػػ  يف

كالفكػػر األكركيب لكػػن مػػع اخػػتبلؼ اف فهػػـو الفكػػر اإلسػػبلمي تر،ػػع اىل مر،عيػػة 
 الػػن  السػػماكم سػػواء القػػرآٍل اك السػػنة النةويػػة الصػػحيحة، بينمػػا الفهػػم األكركيب
اٟػػػديث يتعػػػدد دكف ك،ػػػود مر،عيػػػة نصػػػية ٤ػػػددة لػػػو. كبالتػػػايل اختبلفاتػػػو شاسػػػعة 

 كضخمة.
 مػػػػنهج ٔنهجػػػػو ديكػػػػارت ع ػػػػر السػػػػابع القػػػػرف يف الفلسػػػػفة ر،ػػػػاؿ أبػػػػرز مػػػػن
 إف قيػػل حػػى أكركبػػا يف أثػػر مػػا كىػػو ا١نهجػػي. بال ػػ  يعػػرؼ مػػا أك أكال، ال ػػ 
 خػػػركج إىل دعػػا ألنػػو ي،التكنولػػػو، التطػػور طريػػق علػػ  أكركبػػػا أقػػداـ كضػػع إنتا،ػػو
 .(ّ)الطةيعػػػة المػػػتبلؾ التطةيقػػػي العملػػػي اٞانػػػا إىل النظػػػرم ،انةهػػػا مػػػن الفلسػػػفة

                                                 

 .ُٕٔـ،ص َُِِالقاىرة دار السبلـ،  فقيو الفبلسفة كفيلسوؼ الفقهاء، ( ٤مد عمارة: ابن رشد،ُ)
َكت ب د، ج (ِ) : لسػاف العػرب، دار صػادر، بػ ة: . مػادْٖٓصُُابن منظور األفريقي، ٤مػد بػن مكػـر

 عقل.
َكتمال : م كبلت اٟضػارة، القضػايا الكػ ل، دم ػق ،( نيبّ) كمػا  ُُٖ، صـَََِ، دار الفكػر، بػ

 بعدىا. 
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 أف ثةػػت بػػل تقريةػػا، قػػركف ٓمسػػة الغػػزايل اإلمػػاـ إليػػو سػػةقو كػػاف ا١ػػنهج ىػػذا لكػػن
 كإل العقػل حكػم الغػزايل أف فػارؽ مػع(ُ)منػو. كاسػتفاد بػو كتػأثر للغزايل قرأ ديكارت

 العقػل عػزؿ مع التقليد ٤ض إىل فالداعي :"(ِ)يقوؿ ذل  كيف سنة،كال القرآف يل 
 كاٟقيقػة مغػركر". كالسػنة القػرآف أنػوار عػن العقػل ٔجػرد كا١كتفػي ،اىػل، بالكلية
 مػر ركػود مػن اإلسػبلمية العقبلنيػة أيقػ، الغػزايل أف الكثػَ عػن غابػت الػي التارٮية
 لػػو، قػراءة أك للغػزايل معرفػة َغػ عػن الػػةعض عنػو ي ػيع كمػا العقػل ٭ػارب كإل هبػا.
 كإل اليونانيػػة العقليػػة بػػالعلـو اقػػر كمػػا ،(ّ)إلغػػاءه كعػػدـ العقػػل ٖكػػيم إىل دعػػا بػػل

ًاضػػػو كلكػػػن عليهػػػا، يعػػػًض  كىػػػو الفلسػػػفة، يف اإل٢يػػػات لفػػػرع كػػػاف كانتقػػػاده اع
 كالنةػػوة اإلسػػبلـ ينػػاقض كالػػذم فيهػػا، العلمػػي كغػػَ التخمينػػات أك التكهػػٍ الفػػرع

 فيها. لةس ال سافرة ٔوا،هة
 يػػزد إل حيػػث ،ـ(ُٕٕٔ)ت (ْ)ىيػػـو ديفيػػد الفيلسػػوؼ الغػػزايل تػػأثَ ك ػػل 
 كىػػو ،(ٓ)شػػيئُ بػػُ تػػزامن ٣ػػرد أ ػػا عنهػػا الغػػزايل قالػػو ٦ػػا أكثػػر للسػػةةية ىيػػـو نقػػد

                                                 

كمػػػا بعػػػدىا. اثةػػػت ىػػػذا الةاحػػػث التطػػػابق الواضػػػ  بػػػُ نصػػػوص الغػػػزايل  ُِ( زقػػػزكؽ: ا١ػػػنهج الفلسػػػفي ،ُ)
د: اثػػػر العػػػرب يف اٟضػػػارة كنصػػوص ديكػػػارت يف أطركحتػػػو للػػدكتوراه ىػػػذه؛ انظػػػر أيضػػا: عةػػػاس ٤مػػػود العقػػا

. كىنػػػاؾ شػػػكوؾ علميػػػة مػػػن أف ديكػػػارت اخػػػذ ،ػػػزء كةػػػَ مػػػن عملػػػو يف َٗص َُِٕاألكركبيػػػة، القػػػاىرة 
 الرياضيات من عمر ا٠ياـ.

 .ُٕصّ( إحياء علـو الدين، جِ)
 .ٓٓ( زقزكؽ: ا١نهج الفلسفي، ّ)
: فيلسػػوؼ كاقتصػادم كمػؤرخ  (ْ) فػاركؽ: ديفيػػد ، عةػد ا١عطػػي، لػو عػػدة مؤلفػات. )أسػػكتلندمديفيػد ىيػـو

َكت  ، الفيلسوؼ األديا، دار الكتا العلمية، ب  ـ(.ُّٗٗىيـو
ػػػػػػة عػػػػػػادؿ زعيػػػػػػً،ٓ) القػػػػػػاىرة  دار احيػػػػػػاء الكتػػػػػػا العربيػػػػػػة، ( رينػػػػػػاف، ارنسػػػػػػت: ابػػػػػػن رشػػػػػػد كالرشػػػػػػدية، تٚر

 .ْْ. نقبل عن ٤مد ٛدم زقزكؽ: ا١نهج الفلسفي بُ الغزايل كديكارت،ُِـ،صُٕٔٗ
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 بػُ الفػارؽ أف عل  .(ُ)معركؼ ىو كما السةةية من عاـ ب كل االشاعرة موقف
 ديفيػػد بينمػػا للعػػاإل، ا١تجػػدد ا٠لػػق نظريػػة إثةػػات أراد يلالغػػزا اف ىػػو كىيػػـو الغػػزايل
 ك،ل. عز ا٠الق نفي أم، األكىل العلة نفي اىل يرمي كاف ىيـو

 ـ(ُِْٖ)ت (ِ)مػػػػػػػػاريت رٯػػػػػػػػوف الػػػػػػػػدكمينيكي الراىػػػػػػػػا يف الغػػػػػػػػزايل أثػػػػػػػػر كمػػػػػػػػا 
Martini Raymond ـ(ُِٔٔ)ت (ّ)بسػػػكاؿ كيف Pascal Blaise 

 كلػيس (ْ)بسػكاؿ. حجػة تسػم  كالػي اآلخرة ،ودك  إثةات يف ا١ هورة اٟجة صاحا
، أرائهػم مػن كثػَ يف اليهػود علمػاء كذل  بل ،بالغزايل تأثركا ا١سيحيُ ا١فكرين فق 

 مثػل الغػزايل، اإلمػاـ كتػا مػن صػفحات بػل كاملة مقاطع ا١ هورة كتةهم يف فاخذكا
َىػا، كا١يػزاف، كا١ كاة، ،كاإلحياء كالتهافت، كا١نقذ،، ا١قاصد كتا:  بعػد كذلػ  كغ
تهػػا  كتوسػػع أكركبػػا يف كتةػػو ن ػػر علػػ  ذلػػ  فسػػاعد عصػػرىم. فبلسػػفة علػػ  للػػرد تٚر
  .(ٓ)هبا كالتأثر عليها اإلقةاؿ

                                                 

 .ُّٔ، صـ، القاىرةََُِدار السبلـ صبلح الدين اٛد: عقائد األشاعرة، ،االدليب(  ُ)
رٯػػوف مػػاريت: ر،ػػل ديػػن كمة ػػر كمست ػػرؽ دكمنيكػػي، كلػػد يف قطالونيػػا كتػػويف يف برشػػلونة، أ،ػػاد اللغػػة  (ِ)

مدرسػػػة لتعلػػيم العربيػػػة  كأن ػػأكتةػػػا للػػرد علػػػ  ا١سػػلمُ دفاعػػػا عػػن ا١سػػػيحية، سػػافر إىل تػػػونس   كألػػفالعربيػػة 
ن، )بػػػػػػػػػدكملمة ػػػػػػػػػرين. ل َكتعةػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػٛر ـ، ُّٗٗ، موسػػػػػػػػػوعة ا١ست ػػػػػػػػػرقُ، دار العلػػػػػػػػػم للمبليػػػػػػػػػُ، بػػػػػػػػػ

 (.َُّ،َّٗص
ًع اآللػػة اٟاسػػةة، فيزيػػائي كرياضػػي كفيلسػػوؼ فرنسػػي. )عةػػود، شػػوقي: معجػػم أدبػػاء  (ّ) بسػػكاؿ، بليػػز: ٥ػػ

 (.ُٖـ، صَُِٔالعاإل، دار ا١ؤلف للطةاعة كالن ر، كىراف 
ـ، ََِٗسػػوعة تػػاريخ أكركبػػا اٟػػديث كا١عاصػػر، دار أسػػامة للن ػػر كالتوزيػػع، عمػػاف الزيػػدم، مفيػػد: مو  (ْ)
 .ّّٕصُج
َكت (ٓ) . ّٓٓـ، ص ُٕٗٗال مايل، عةده: دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسبلمية، دار صادر، ب

ا١ثػاؿ: علػ  سػةيل  Ernest Renanإل ٮف كثَ من ا١ست رقُ إعجاهبم باإلمػاـ الغػزايل، فقػاؿ رينػاف 
 (.ّٓٓ"إل تنتج الفلسفة العربية فكرا مةتكرا كالغزايل". )ال مايل: دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية، 
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 العقػل نقػد كتابػة يف الغػزايل باإلماـ كاضحا كان  إمانويل تأثر ظهر كذل 
، الغػػريب الفكػػر يف التحػػوالت أىػػم أحػػد الػػةعض عػػده الػػذم الكتػػاب كىػػو احملػػض،
 كنقػد للغػزايل. الفبلسػفة هتافػت كتػاب لفهم ٤اكلة ٣رد انو الكتاب ىذا عد حي
 ىػذا ،ػاء، ا١تعػايل باٞػدؿ كا١عنػوف كتابػو من الثالث القسم يف للميتافيزيقا كان 
 عػػػػن أمػػػػا(ُ)زيػػػػادة. أم دكف مػػػػن التهافػػػػت كتػػػػاب يف كرد مػػػػا مػػػػع متطابقػػػػا النقػػػػد

 عليهػػػا اٟكػػػم ٯكػػػن ال أل ػػػا اهبػػػ القةػػػوؿ إىل دعػػػا الػػػي الثبلثػػػة كػػػان  مصػػػادرات
 سػةقو انػو الواضػ  فمن ،(ِ)ك،ل عز كاهلل النفس كخلود اٟرية كىي العقلي بالنظر
 الدينيػػػة األفكػػػار بػػػةعض القةػػػوؿ الفيلسػػػوؼ علػػػ  أف أشػػػار الػػػذم رشػػػد ابػػػن إليهػػػا

 بعػػػػػػد كاٟيػػػػػػاة كعدالتػػػػػػو ككحدانيتػػػػػػو اهلل ك،ػػػػػػود مثػػػػػػل اٟقيقػػػػػػة معرفػػػػػػة إىل للوصػػػػػػوؿ
 البلعقػػبلٍل ا١سػػيحي اإلٯػػاف إنقػػاذ أراد انػػو كػػان  علػػ  بلحػػ،ا١ لكػػن .(ّ)ا١ػػوت
 ٘امػا عكػس كىػذا كالعقػل. اإلٯػاف بػُ الفصػل إىل دعػا لذل  عنو، العقل بتحييد

 ا١سلموف. ا١تكلموف عليو عمل ما
 ا١عػارؼ أىػم أحػد كاف كا١سلمُ العرب من التجرييب ا١نهج معرفة أف عل 
، االكركبيػػػة اٟضػػارة ذلػػػ  بعػػد هبػػػا ٘يػػزت كالػػػي ،ةاإلسػػبلمي اٟضػػػارة مػػن ا١سػػتقاة

                                                 

ا١يبلد، زكي: فبلسفة ا١سلمُ كفبلسفة أكركبا احملدثُ ىل من عبلقة، ٣لة ا١سلم ا١عاصر، ٣لة دكرية  (ُ)
َكت، العدد   .ّٖ-ُٓـ، صَُِْ، ٤ُِٓكمة، ب

 .ٖٗيف: دراسات يف ا١نهج كالفكر التارٮي، صالصا (ِ)
 :Catholic Encyclopedia ، نقػػػبل عػػػن:َُِٖ/ٕ/َّكيكيةيػػػديا، فلسػػػفة إسػػػبلمية،  (ّ)

Averroes كام باؾ م ُعل  موقع  َُِٕديسم   ُُ نسخة ٤فوظة. 

http://www.newadvent.org/cathen/02150c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/02150c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/02150c.htm
http://web.archive.org/web/20171211121122/http:/www.newadvent.org/cathen/02150c.htm
http://web.archive.org/web/20171211121122/http:/www.newadvent.org/cathen/02150c.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 رك،ػر مػن ا١ػنهج ىػذا ـ(ُِٔٔ )ت(ُ) Bacon بيكػوف فرانسػيس عرؼ حيث
 ا١سػػلمُ مػػن عرفػػو بػػدكره الػػذم ،ـ(ُِْٗ)ت Bacon Roger (ِ)بيكػػوف

 مػػنهج كىػػو ا١ػػنهج. هبػػذا معرفتهػػا إىل أكركبػػا  ضػػة يف الفضػػل كيعػػود .األنػػدلس يف
 إىل " كالفػارايب سػيناء بػابن بيكوف رك،ر تأثر كذل  (ّ) نفسهم.أ اليوناف يعرفو إل

 ابػن هبػا قػاؿ الي النظريات مع االتفاؽ ٘اـ تتفق الةابا قداسة عن نظريتو أف در،ة
َا لػػػو كػػػاف سػػػيناء ابػػػن اف كاٟقيقػػػة ا٠بلفػػػة". عػػػن سػػػينا  الفكػػػر علػػػ  ضػػػخما تػػػأث

 بػو Albertus Magnus ـ(َُِٖ)ت(ْ)األكػ  ألػ ت تػأثر مثػل ،األكركيب
 (ٓ) النةوة. يف نظريتو كيف للنفس تعريفو يف

  ائيػػػػة كمر،عيػػػػة العقػػػػل إىل كالػػػػداعي فػػػػولتَ قػػػػاده الػػػػذم التنػػػػوير تيػػػػار أمػػػػا
 الػػذم الركمانتيكيػػة تيػػار أمامػػو بػػرز التػػاريخ ،دليػػة فةحسػػا األمػػور علػػ  للحكػػم

                                                 

، التحق ّامعة كام يػدج ُُٔٓنة لندف عاـ ( فرانسيس بيكوف: فيلسوؼ كسياسي ا٧ليزم كلد يف مديُ)
كمػػػن مث رحػػػل إىل فرنسػػػا كاشػػػتغل مػػػػدة يف السػػػفارة اإل٧ليزيػػػة بةػػػاريس مث مػػػػا لةػػػث أف عػػػاد إىل كطنػػػو كشػػػػغل 
مست ػػػػػػػػػػارا للملكػػػػػػػػػػة إليزابيػػػػػػػػػػث، يعػػػػػػػػػػده األكركبيػػػػػػػػػػوف مؤسػػػػػػػػػػس ا١ػػػػػػػػػػنهج االسػػػػػػػػػػتقرائي. )بػػػػػػػػػػدكم: موسػػػػػػػػػػوعة 

 (.ِّٗ/ُالفلسفة،
م، درس يف ،امعػػة أكسػػفورد، تعلػػم اللغػػة العربيػػة كاسػػتفاد مػػن علػػومهم رك،ػػر بيكػػوف: فيلسػػوؼ ا٧ليػػز  (ِ)

علمػػاء  :أيػػوبديػػة،  )أبػػوخاصػػة ا١ػػنهج التجػػرييب، حاربتػػو الكنيسػػة كاعت تػػو سػػاحرا كحكػػم عليػػو بالسػػجن. 
َكت   كما بعدىا(. ُـ، صَُُِالنهضة األكركبية، دار الفارايب للن ر كالتوزيع، ب

َكت ٨ػػو حػرب د رك،يػو:غػاركدم، (ّ) ػػة صػياح اٞهػيم، دار عطيػػة للطةاعػة، بػػ ؛ ْٖ، صُٕٗٗينيػة، تٚر
 .ّّْىونكو، زيغريد:  س العرب تستطع عل  الغرب، 

(ْ)  : أل ت األك : راىا ككاىن دكمنيكي أ١اٍل، حاكؿ تطةيق فلسفة أرسطو عل  الفكر ا١سيحي. )كـر
 (.ُِٕ-ُِٓتاريخ الفلسفة األكركبية، 

 .ْٖ/ِكرث، كليفورد، تراث اإلسبلـ،( شاخت، ،وزيف ك بوز ٓ)
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 كاف .منحطػػػة دكافعػػػو فأل مػػػنح  العقػػػل إف أشػػػار حيػػػث ركسػػػو ،ػػػاؾ ،ػػػاف قػػػاده
   .(ُ)األمور عل  للحكم األساسي ا١عيار ىي كاألخبلؽ قيمال

 ظهػػػػر مػػػػا سػػػػريعا ا١عتزلػػػػة مثلهػػػػا الػػػػي اإلسػػػػبلمية للعقبلنيػػػػة بالنسػػػػةة كػػػػذل 
 ظهػػػر أف يلةػػػث إل مث العقػػػل. كتعطيػػػل الػػػن  قدسػػػية إىل الػػػداعُ اٟنابلػػػة أمػػػامهم
 الغػريب الفكػر إليػو افتقػد ما كىو كالن . العقل بُ قالتوفي حاكلوا الذين األشاعرة
 .أخبلقية أك ركحية مر،عية أم من ا١نسلخ العقل ،انا غلا الذم
 (ِ) (ُُّٖ-َُٕٕ) Hegel ىيجػل ٯثػل كالػي اٟديثػة ثاليػةا١ الفلسػفة يف أما 

 ٧ػػػد كمػػػا .(ّ)الركمػػي الػػػدين ،ػػبلؿ ١والنػػػا شػػػعرية بأبيػػات يست ػػػهد فنجػػده ركادىػػػا، بػػرزأ
 اخػػػػتبلؼ مػػػػع عػػػػريب، ابػػػػن الػػػػدين ٤يػػػػي فةفلسػػػػ تطػػػػابق تكػػػػاد الو،ػػػػود كحػػػػدة يف فلسػػػػفتو
 تعػاىل اٟق فكذل ، لةدنو ركح الركح إف كما إنو "اعلم :(ٓ)يقوؿ عريب فابن ،(ْ)األلفاظ
 ٖكػػػػم الػػػػي الكليػػػػة الػػػػركح عػػػػن ىيجػػػػل كأطركحػػػػة فكػػػػر خبلصػػػػة ىػػػػو كىػػػػذا ".للعػػػػاإل ركح

 و،ػػػودال كا،ػػػا بػػػُ عػػريب ابػػػن ٘ييػػػز ىػػو فكر٫ػػػا، بػػػُ ،ػػػوىرم فػػرؽ ىنػػػاؾ لكػػػن(ٔ)العػػاإل.
 قػػائبل: السػػابقة العةػػارة يكمػػل عػػريب فػػابن ىيجػػل. عنػػد ٧ػػده إل مػػا كىػػو الو،ػػود، ك٦كػػن

                                                 

َكت عةػػد السػػبلـ، صػػفاء ك،عفػػرصػػةحي، اٛػػد ٤مػػود  (ُ) ـ، ُٗٗٗ: يف فلسػػفة اٟضػػارة، دار النهضػػة العربيػػة، بػػ
 .ُٕٗص
يف مدينػػة شػػتوت ،ػػارد األ١انيػػة، درس الفلسػػفة كالبلىػػوت مث ركػػز دراسػػتو أكثػػر يف  ُٕٖٕىيجػػل: كلػػد يف  (ِ)

مدرسػا خصوصػيا، مث مدرسػػا يف ،امعػة ييػل مث يف ،امعػػة ىيػدل ج ك،امعػة بػػرلُ، أعػبلـ التصػوؼ األ١ػاف، عمػػل 
 كما بعدىا(. ْٕٓصِ: ا١وسوعة الفلسفية، جعصره. )بدكميعد أعظم الفبلسفة األ١اف يف 

َكت  (ّ)    .ِٗٗـ، صَُِِراتا اٟوراٍل: ىيغل كالفارايب، دار الفارايب، ب
(ْ)  http://www.maaber.org/ibn_arabi/ibnarabi_ّ.htm 

 .ُِّـ، صُٗٗٗعماف  ، أزمنة للن ر كالتوزيع،( ا١سائل إليضاح ا١سائل، ٖقيق / قاسم ٤مد عةاسٓ)
ػػػػة كتقػػػػدَل كتعليػػػػق: إمػػػػاـ عةػػػػد الفتػػػػاح إمػػػػاـ،ٔ) َكت  وير،دار التنػػػػ ( ىيجػػػػل، فردريػػػػ : العقػػػػل يف التػػػػاريخ، تٚر بػػػػ

 كما بعدىا. ٖٗـ،صََِٕ

http://www.maaber.org/ibn_arabi/ibnarabi_3.htm
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 ككمػػا، كصػفاتو بأٝائػو العػاإل يػدبر تعػاىل اٟػق فكػذل ، بقػواه بدنػو يػدبر الػركح أف ككمػا"
 العػػاإل." يف ْػػاؿ لػػيس تعػػاىل اٟػػق فكػػذل ، بػػو متحػػد كال الةػػدف يف ْػػاؿ لػػيس الػػركح أف

 عنػد فالطةيعػة عػريب ابػن ينفيها الي كاالٖاد اٟلوؿ فلسفة ىيجل فلسفة عل  يؤخذ بينما
 ابػن أف إىل ـ(ُْٓٗ )ت (ِ)نيكلسوف ذىاك  .(ُ)الكلي للعقل ٕسد إال ىي ما ىيجل
َا األكركبيػة النهضػة يف أثػر عػريب َم دانػي كأف ،قويػا تػأث  Alighieri Dante (ّ)االٞػ
 كاالصػػػػػػػطبلحات كاألمثػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػور كيف كاألسػػػػػػػلوب الػػػػػػػنهج يف لػػػػػػػو تتلمػػػػػػػذ ـ(ُُِّ)ت

 األكركبيػػة النهضػػة يف اثػػر عػػريب ابػػن أف إىل ا١ست ػػرقُ أحػػد ذىػػا بػػل الفنيػػة. كاألسػػاليا
َا عاـ ب كل   (ْ).قويا تأث

 ابػػن أف إىل فيػػذىا Palacios Asín ـ(ُْْٗ)ت (5)يػػوسببلث أسػػُ أمػػا
ن ةدع أنتقده ما كىو احملدثة كاألفبلطونية للمسيحية صدل كاف عريب  (6).بدكم الٛر

                                                 

 .َٖىيجل، العقل يف التاريخ،  (ُ)
 نيكلسوف، رينولد: مست رؽ ا٧ليزم ٗص  يف التصوؼ كاألدب الفارسي. )كيكيةيديا، رينولد كيكلسوف(. (ِ)
َم: شاعر ايطايل من فلورنسا، كاتا الكوميديا  (ّ) العػبلـ العػرب موسػوعة ا :عزيػزة فػواؿ، )بابياإل٢ية. داني االٞ

َكت   (.َٖصِ، جََِٗكا١سلمُ كالعا١يُ، دار الكتا العلمية، ب
٤مػود: أصػوؿ الركمانتيكيػة عنػد ٤يػي الػدين  ،؛ قاسػم ِٗٓدراسات يف تاريخ الفلسفة العربية،  ( أنظر: ال مايل:ْ)

ينظػػػر أيضػػػا: ؛ ِٓ- ُِ،صُُٕٗبػػػن عػػػريب، ٣لػػػة معهػػػد الدراسػػػات اإلسػػػبلمية يف مدريػػػد ،اجمللػػػد السػػػادس ع ػػػر ،
َكت ا١كتةة العصرية، عةدالقادر اٛد اليوسف: العصور الوسط  األكركبية،  .ّٔٓ،ّٕٓـ،صُٕٔٗب

اإلسػػػبلمي. ـ، اشػػػتغل بدراسػػػة التصػػػوؼ ُُٕٖببلثيػػػوس، أسػػػُ: مست ػػػرؽ كقػػػس كػػػاثوليكي اسػػػةاٍل كلػػػد عػػػاـ  (ٓ)
 ـ(.ََُِلة العربية، الرياض أسُ ببلثيوس، اجمل ا١عاصر:، ٤مد: رائد االستعراب االسةاٍل )القاضي

ن بدكم، القاىرة (ٔ) ة عةد الٛر . كقد حضا ُُٕ، ٖٗ، صُٓٔٗببلثيوس، أسُ: ابن عريب، حياتو كمذىةو، تٚر
الػدين ابػػن عػػريب:  ٤يػػيعلػ  سػػةيل ا١ثػاؿ: ا١طاكعػػة، ىػدل:  )ينظػػرابػن عػػريب باىتمػاـ كدراسػػة كةػار الةػػاحثُ الغػربيُ 

َاث األمػػة ا١نسػػي، أف ىػػذا االىتمػػاـ إل ٮػػلي  (. علػػ ٖٓ، صََِْاألربعػػوف، أكتػػوبرنػػزكل، مسػػق ، العػػدد ٣لػػة  مػػ
 ,Shahzad, Qaiser, Accommodating Trinityا١سػيحي )من النظر إىل فكره من زاكيػة الثػالوث 

A Brief Note on Ibn Arabi's Views, Journal of Ecumenical Studies, 
Vol.ْٖ,No.ُ,Winter َُِّ.) 
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 مفهػػـو كػػل إف ،هػػة مػػن اٞػػدؿ، مسػػار ٖديػػد يف الغػػزايل مػػع ىيجػػل يلتقػػيك 
 ،ػػػدؿ يػػػرد أف التعصػػػا مػػػن انػػػو الةػػػاحثُ أحػػػد يػػػرل كلػػػذل ، تنػػػاقض علػػػ  ينطػػػوم
 (ُ).اإلسبلميُ ،دؿ إىل إشارة دكف اليوناف إىل ىيجل
 رظهػػػػ مػػػػاركس فلسػػػػفة مػػػع خاصػػػػة ا١ػػػػادم الفكػػػػر فيػػػو بػػػػرز الػػػػذم الوقػػػت كيف 
، ا١اديػة ضػد فعػل ردة يةػدك مػا عل  كانت الي اٟديثة بالركحانية يسم  ما كذل 

 فكػػر كتوصػػل ال ػػديدة، العلميػػة ا١راقةػػة بأسػػلوب األركاح ٖضػػَ ،لسػػات مارسػػتك 
 بػػل تفػػٌ ال الػػركح أف كىػي أدبيػػاهتم، ت ػػَ كمػػا حقػائق عػػدة إىل األكركبيػػة الركحانيػة
 عػػػدـ أك السػػػيئة أعما٢ػػػا بسػػػةا معذبػػػة ركاحكأ منعمػػػة أركاح ىنػػػاؾ كاف باقيػػػة تضػػػل
   .(ِ)با٠الق إٯا ا

 Herder Johan (ّ)ىػردر أعبلمػو مػن كػاف الػذم الركحيػة تيػار بعد مث
Gottfried(ُْْٕ-َُّٖ)كونػػػػػػػػػػػػػػت أك،سػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػرز بأطركحاتػػػػػػػػػػػػػػو ـ(ْ) 

August comte (ُٕٖٗ -ُٖٕٓ) للركحيػة. كمقابػل الوضػعية بالفلسػفة 
 ىػو مػا كػل كإنكػار القػوانُ عػن الةحػث ىػو لعلما من األكركيب العقل ىم كأصة 

                                                 

 .ّٖ-ُٓيبلد: فبلسفة ا١سلمُ كفبلسفة أكركبا احملدثُ، ا١ (ُ)
عةيػػػد، رءكؼ: اإلنسػػػاف ركح ال ،سػػػد، ْػػػث يف العلػػػم الركحػػػي اٟػػػديث، دار الفكػػػر العػػػريب، القػػػاىرة  (ِ)

 .َْ- ِٕ، ص ُٔٔٗ
 Herder, J. G., Another Philosophyىػردر: فيلسػوؼ كر،ػل ديػن كشػاعر أ١ػاٍل. ) (ّ)

of History and Selected Political Writings, Translated Evrigenis, I. 
D. and Pellerin, D., Indianapolis ََِْ, pp ix ff). 

كونػػت، أك،سػػت: عػػاإل ا،تمػػاع كفيلسػػوؼ ا،تمػػاعي، مؤسػػس الفلسػػفة الوضػػعية القائلػػة ال سػػةيل إىل   (ْ)
 كما بعدىا(. ُُّ/ِ: موسوعة الفلسفة،)بدكما١عرفة إال باٟواس كا٠ ة 
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 اإلنسػػػػانية العلػػػػـو فيهػػػػا ٔػػػػا ا١عرفػػػػة منػػػػاحي كػػػػل يف القػػػػوانُ عػػػػن الةحػػػػث غيػػػػيب.
 (ُ)الطةيعية. العلـو مناىج كباستخداـ
 الػػػذم (ِ)ـ(ُُُٗ-ُِِٖ) Wilhelm Dilthey دلتػػػام ظهػػػر مث
 رفػػض ك٢ػػذا، يةاإلنسػػان كالعلػػـو الطةيعيػػة العلػػـو بػػُ فاصػػلة حػػدكد كضػػع إىل دعػػا

 يف كالفيزيائيػة الطةيعيػة العلػـو منػاىج اسػتخداـ يريػدكف الػذين الوضعيُ أطركحات
 عامػػػة، قػػػوانُ إىل الوصػػػوؿ الطةيعيػػػة ا١نػػػاىج ىػػػدؼ أف إذ اإلنسػػػانية؛ الدراسػػػات

 اسػػتخدـ ك٢ػػذا متكػػررة. غػػَ مفػػردة كاقعػػة فهػػم إىل هتػػدؼ التارٮيػػة الدراسػػة بينمػػا
 بينمػػػا يعلػػػل العلػػػم إف حيػػػث، التفسػػػَ مصػػػطل  عػػػن بػػػدال الفهػػػم مصػػػطل  دلتػػػام

 .(ّ) التجربة أك اٟياة تتفهم اإلنسانية الدراسات
 الةاحػػث الفكػػرم التنػػوع يف األكركبيػػة الفلسػػفة أخػػذت العقبلنيػػة طػػور كبعػػد

 اٟداثػػة، بعػد مػػا ٝػي مػػا إىل فوصػلت السػػماكية الرسػاالت عػػن بعيػدا اٟقيقػػة عػن
 كا١نفعػة اللذة بفلسفات مركرا نفسو. العقل ىيمنة من كالتحرر الت ك  تعٍ الي

َىػػػػا كالو،وديػػػػة  يقػػػػوؿ كمػػػػااٟضػػػػارة الغربيػػػػة   كف ػػػػلت ا١اديػػػػة. الفلسػػػػفات مػػػػن كغ
                                                 

ن: دراسػػػػات يف الفلسػػػػفة الو،وديػػػػة، ،( بػػػػدكمُ) َكت  ا١ؤسسػػػػة العربيػػػػة للدراسػػػػات كالن ػػػػر، عةػػػػد الػػػػٛر بػػػػ
 .ُُ،َُـ، صَُٖٗ

فيلسػػػوؼ أ١ػػػاٍل كمػػػؤرخ عمػػػل مػػػع آخػػػرين علػػػ  كضػػػع مػػػنهج ،ديػػػد للعلػػػـو اال،تماعيػػػة  كلػػػيم:( دلتػػػام، ِ)
ػة: ٯػٌ ر. بوبر، ٖرير: مارؾ ، كارؿ: أسطورة اإلطار)بوبركاإلنسانية ٥تلف عن منهج العلـو الطةيعية  ، تٚر

َم، ُْحاشػػية ِِٗ ، صِّٗٗالكويػتعػاإل ا١عرفػػة، طريػف ا٠ػػويل،  الكػػ ل  الةػػاف: ا١ػذاىات؛ كيػد،
ةيف  َكت  التاريخ، تٚر  (.ُّْص ُٕٗٗذكقاف قرقوط، دار القلم، ب
الدراسػػػات  إشػػػكالية ا١ػػػنهج يف صػػػديقي:؛ علػػػي ُْٔ،ُْٓ(الصػػػايف: دراسػػػات يف ا١ػػػنهج كالفكػػػر، ص ّ)

  كاألدبية.اإلنسانية 
http://www.odabasham.net. . ؛ََِٖ/ُِ/َِ  Hamilton, Historicism,ppَٕff  
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 مػػػا كىػػػو: فلسػػػفي سػػػؤاؿ أىػػػم علػػػ  اإل،ابػػػة يف ـ(َُِِ)ت(ُ)،ػػػاركدم رك،يػػػو
 )ت ىوسػػرؿ كػػذل  بػػاهلل. اإلٯػػاف بػػدكف للحيػػاة معػػٌ ال كيوضػػ : ؟اٟيػػاة معػػٌ

 األكركبيػة األزمػة ىػل للسػؤاؿ: طرحػو يف ةاألكركبيػ العلـو أزمة كتابو: يف ـ(ُّٖٗ
 إشػكاالت أىػم ىػي اٟيػاة معػٌ كمػا الو،ػود معػٌ مػا ؟(ِ)معػٌ أـ معرفػة أزمػة ىي

 ا١عاصرة. األكركبية الفلسفة
 ا١عاصػػػػرة كحضػػػػارتو الغػػػػرب  ضػػػػة أسػػػػةاب حػػػػوؿ بالػػػػذكر اٞػػػػدير مػػػػن لكػػػػن
 األ١ػػاٍل ا١فكػػر Max Wiber (َُِٗ-ُْٖٔ) (ّ)فيػػ  مػػاكس إىل اإلشػارة
 ال كتسػتاني التػدين ىػو الغرب لنهضة اٟقيقي السةا أف لو دراسة يف أكد الذم

 ا١لحػدين بعػض يػزعم كمػا كلػيس ،ال كتسػتانتية كاألخبلؽ ال كتستاني كالتصوؼ
 كةػػػار مػػن أف كاٟقيقػػػة بػػاهلل. كالكفػػر الػػػدين تػػرؾ بسػػةا كانػػػت الغػػرب  ضػػة أف

 كركحهػػػػػا اٟضػػػػػارات قيػػػػػاـ سػػػػػةا ىػػػػػي األديػػػػػاف أف بينػػػػػوا الغػػػػػريب ريخالتػػػػػا فبلسػػػػػفة
 (ْ)ا١ؤسسة.
 تقريةػا ٘حػوره ىػو التػاريخ فلسػفة يف األكركيب الفكر عل  ا١بلحظات أبرز كمن

 نسػةوا ٦ن كىيجل أك،ستُ ساف فكاف ؟اإلنساف أـ اهلل التاريخ يصنع من سؤاؿ يف
                                                 

ـ. لػػو الكثػػَ مػػن ا١ؤلفػػات. كالػػي ُِٖٗعػػاـ  كأسػػلم( رك،يػػو ،ػػاركدم: فيلسػػوؼ فرنسػػي كػػاف شػػيوعيا ُ)
دم، الرؤيػػػػػة كالتغيػػػػػَ، رك،يػػػػػو ،ػػػػػارك  فوزيػػػػػة:، فرنسػػػػػا. ) سػػػػػافسػػػػػةةت لػػػػػو موا،هػػػػػة مػػػػػع اللػػػػػويب اليهػػػػػودم يف 

 (.ََِّصنعاء
َكت نيت ةقواٝي، مراد: يف معٌ التاريخ عند  (ِ)  .ُُٗـ، صَُِِ، دار الركافد الثقافية، ب
األخػػبلؽ ال كتسػػتانتية كركح  كتةػػو:عػػاإل ا،تمػػاع كسياسػػي كاقتصػػادم أ١ػػاٍل، مػػن أشػػهر   مػػاكس:فيػػ ،  (ّ)

 Wiber, M., Max Weber, Translated by Harryللمزيػد عنػو أنظػر الرأٝاليػة. )
Zohn, New Yourk ََِٗ) 

 (.ِٓٓ، يف فلسفة التاريخ، )صةحيكتوينيب. أمثاؿ شةنجلر  (ْ)
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 نسػةوا ٦ػن ركسمػا ككػارؿ فػولتَ افككػ الطػرح. اخػتبلؼ عل  ك،ل عز اهلل إىل الفعل
 (ُ)بينهما. اٞمع كان  إمانويل كحاكؿ .اإلنساف إىل الفعل

 ٥تلفػة. بصػي  كلكػن اإلسػبلمي كالفكر اٟضارة يف أيضا برز السؤاؿ ىذا كنفس
 أـ مسػَ اإلنسػاف ىػل أك ؟أفعالػو خػالق اإلنسػاف أـ اإلنسػاف أفعػاؿ خالق اهلل ىل مثل
 .كاألشاعرة ا١عتزلة خاصة الكبلمية لفرؽا بُ مياكبل ،دال ذل  ف كل ؟٥َ

 بفلسػفة تأثرىػا ىػو الغربيػة اٟضػارة ٝات أىم من صار وأن التوضي  من بدكال
 اإلنسػػاف، لسػػلوؾ األسػػاس الػػدافع كأ ػػا كالرغةػػة اللػػذة فكػػر يف (ِ)فركيػػد الػػنفس عػػاإل
 اٟضػارة مػع ؿحػا بػأم يصػ  ال انػو علػ  كاالرتقػاء. كالن ػوء التطور يف داركف كفكر
 كالركحيػػة كا١ثاليػػة ا١اديػػة بػػُ فبلسػػفتها تنػػوع بسػػةا عنهػػا تعمػػيم أم إصػػدار الغربيػػة
 .كاإلٟاد اإلٯاف كبُ

َكرة ملخػػ   األريوسػػية مػػع موحػػدا مث ،اليونػػاف مػػع كثنيػػا بػػدء الغػػريب الفكػػر صػػ
ػػػوؿ تسػػػتمر إل الػػػي ا١وحػػػدة،  الػػػي اإل٢يػػػة العنايػػػة نظريػػػةك  الكنسػػػية ا١سػػػيحية إىل ٖك

 التقػػػػػدـ بفلسػػػػػفة اإلٯػػػػػاف مث ال كتسػػػػػتانتية فظهػػػػػرت ،كاسػػػػػتغلتو االنسػػػػػاف اضػػػػػطهدت
 كاٟداثػػػة كمثاليػػػة، ماديػػػة فلسػػػفات إىل انقسػػػم مث ،بػػػالتنوير ٝػػػي مػػػا بعصػػػر اإلٟاديػػػة
 الػػػبل أك اٟداثػػػة بعػػػد مػػػا عصػػػر يف العدميػػػة إىل انتهػػػ  مث كلي اليػػػة رأٝاليػػػة، البلدينيػػػة
 .أدرية

                                                 

 كما بعدىا. ُِٕصةحي: يف فلسفة التاريخ،  (ُ)
سةق الفيلسوؼ األ١اٍل شوبنهاكر فركيد يف القوؿ إف الرغةة ىي ماىية اإلنساف كأسػاس الدافعيػة لديػو، علػ   (ِ)

نبنهاكر قلػػػل مػػػن أ٫يػػة العقػػػل إزاء الرغةػػػة. )بػػدكم، أف شػػو  َكت عةػػػد الػػػٛر ـ، َُِِ: شػػوبنهاكر، دار القلػػػم، بػػػ
 .َِٖ-َِٔص
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ال عبلقػػة ٢ػػا عػػدة عوامػػل سػػاعدت يف قيػػاـ مػػا ٝػػي بنهضػػة أكركبػػا تظػػافرت 
تارٮيػػة طةيعيػػػة بػػُ ال ػػػعوب كاألمػػػم   كلكػػػن كػػػدكرات، الكفر بػػاهللأك بػػػبالعلمانيػػة 

 كاف من أبرزىا:
النهضة الفكرية كالعقلية بفضل االحتكاؾ بالعرب كا١سلمُ ككاف مػن  -ُ

كػوف الػذم أدخػل ا١ػنهج التجػرييب اىل أكركبػا أبرز ر،االهتا فرانسػيس بي
بعدما أخذه من رك،ر بيكوف الذم بدكره أخذه من العػرب كبػاألخ  
من ابن ا٢يثم. كديكارت صاحا فلسفة ال ػ  الػي قػادت اىل  ضػة 
العقبلنيػػػػػة األكركبيػػػػػة، كثةػػػػػت اف ديكػػػػػارت أخػػػػػذ كقػػػػػرأ لئلمػػػػػاـ الغػػػػػزايل. 

ض، كالػػذم أيضػػا أخػػذ كامانويػػل كػػان  صػػاحا كتػػاب نقػػد العقػػل احملػػ
 كأستفاد من اإلماـ الغزايل كما سوؼ نوض  ذل .

بسػةا  ٖوؿ القوة االقتصادية كا١الية مػن العػرب كا١سػلمُ اىل أكركبػا  -ِ
كنػػتج  الػػذم بػػدأ بػػدكافع دينيػػة، حركػػة الك ػػوفات اٞغرافيػػة كاالسػػتعمار

 عن ذل  أيضا  ا استعمارم استمر منػذ ٜسػمائة عػاـ كحػى اآلف.
. كانعكس    بازدىار اآلداب كالفنوف كالعلـو

 ػػػػػػاؿ أكركبػػػػػػا مػػػػػػن ىيمنػػػػػػة  دكؿ ظهػػػػػػور ال كتسػػػػػػتانتية الػػػػػػي أخر،ػػػػػػت -ّ
الكاثوليكيػػة الةابويػػة كتعاليمهػػا ا١ت ػػددة ضػػد ٦ارسػػة اٟيػػاة ٦ػػا سػػاعد 
علػػ  تغػػَ ٪ػػ  اٟيػػاة اىل العمػػل كالكفػػاح كاالدخػػار حسػػا مػػا أكضػػ  

 ياـ الرأٝالية الغربية.أف التصوؼ ال كتستاني كاف سةا ق ماكس في 
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كالػي أدخلػت أكركبػا يف عصػر  ُٗالثورة الصناعية الي قامت يف القرف  -ْ
ا١يكنػػػػػػة كاإلنتػػػػػػاج االقتصػػػػػػادم الضػػػػػػخم، مث مػػػػػػا ٟقهػػػػػػا مػػػػػػن تطػػػػػػورات 

 تكنلو،ية ساعدت أكركبا يف صناعاهتا العسكرية.
ظهػػػور النظػػػاـ الةنكػػػي يف إيطاليػػػا أكال، مث يف بػػػاقي دكؿ أكركبػػػا مكنهػػػا  -ٓ

واكةػػػة النهضػػة العلميػػػة كالصػػناعية كا٢يمنػػػة علػػ  بقيػػػة دكؿ العػػػاإل مػػن م
سػػػاعد علػػػ  ذلػػػ  ظهػػػور نظػػػاـ العمػػػبلت مػػػن الناحيػػػة ا١اليػػػة الةنكيػػػة. 

نتج عن ذل  طةقػة غنيػة حاكمػة طػورت أدكات حكمهػا اىل ك  الورقية.
شػػػػركات عا١يػػػػة كمنظومػػػػة بنكيػػػػة عا١يػػػػة ٘لكهػػػػا اقليػػػػة يهوديػػػػة. فصػػػػار 

. أم حكػػػػػػم ةب بلوتقراطيػػػػػػة كلػػػػػػيس دٯقراطيػػػػػػحقيقػػػػػػة اٟكػػػػػػم يف الغػػػػػػر 
 األغنياء كليس حكم ال عا نفسو بنفسو.
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َا سػػػػرا،ا كسػػػػلم لػػػػوآ كعلػػػػ  عليػػػػو اهلل صػػػػل  النػػػػيب كػػػػاف  كسػػػػلوكا فكػػػػرا منػػػػ
 .كأخػػبلؽ كفكػػر علػػم مػػن فيهػػا مػػا بكػػل اإلسػػبلـ حضػػارة كلػػدت بةعثتػػو .كأخبلقػػا
 التجديػػػد مػػػن حالػػػة يف لهػػػا٬ع عجيةػػػة ْيويػػػة تتمتػػػع كانػػػت اٟضػػػارة ىػػػذه لكػػػن

 حقػػػل ككػػػل علومهػػػا مػػػن علػػػم كػػػل يف كالتضػػػاد التػػػدافع سػػػنة خػػػبلؿ مػػػن ا١سػػػتمر
َات الظػػركؼ كػػل رغػػم ا١سػػتمر بالتػػدافع تتجػػدد زالػػت كال فيهػػا، حضػػارم  كا١تغػػ
 ًإف  " ٢ػا اهلل كفلػو أمػر األمػة ىػذه يف كالتجػدد ا٠ةيثػة. ا١ػؤامرات كحػى بل احمليطة.

 ".ًدينػىهىا ٢ىىا ٬يىد دي  مىنٍ  سىنىةو  ًمائىةً  كيل   رىٍأسً  عىلى  األيم ةً  ًذهً ٢ًى  يػىةػٍعىثي  الل وى 
 األمػػور علػػ  للحكػػم معيػػارا كسػػلم عليػػو اهلل صػػل  اهلل رسػػوؿ كضػػع كػػذل 

ًة كىػػػي الزمػػاف، آخػػر  إف فقػػػاؿ:" كالػػد،ل كالضػػػبلالت الفػػن فيهػػا تكثػػػر زمنيػػة فػػ
 (ُ)".األعظم بالسواد فعليكم بلفااخت رأيتم ف ذا .ضبللة عل  ٕتمع ال أمي

 اإلسػبلمية العلػـو كػل يف الػوعي تزييػف ىػو اليـو األمة تعانيو ما أخطر كمن
 الصػػػػػري  للػػػػػن  ا١ضػػػػػاد لػػػػػو ا١نحػػػػػرؼ بالتفسػػػػػَ مسػػػػػتهدؼ القػػػػػراف فعلػػػػػم تقريةػػػػػا.
 كاٟػػػ  كالطعػػػن الكػػػرَل بػػػالقراف باالكتفػػػاء بالػػػدعوة مسػػػتهدؼ كاٟػػػديث كللسػػػنة،

 كا١صػػدر الكػرَل للقػػراف كمفسػر كمطةػػق شػارح كىػػو لنةػوما اٟػػديث يف كالت ػكي 
 ا١عػٌ فيحػرؼ فقػو بغػَ منػو األخػذ خػبلؿ مػن مسػتهدؼ كػذل  ،للت ػريع الثاٍل
 ا١ػذاىا إلغػاء إىل الػدعوة خػبلؿ من مستهدؼ الفقو كعلم .منو ا١قصود غَ إىل

 ـاألحكػػػا اسػػػتنةاط منػػػاىج ىػػػي بينمػػػا ا١سػػػلمُ بػػػُ فرقػػػت أ ػػػا ْجػػػة اإلسػػػبلمية

                                                 

 .َّٓٗركاه ابن ما،ة، حديث رقم  (ُ)
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 كعلػػػػػم فيهػػػػػا، كلػػػػػيس ٢ػػػػػا التعصػػػػػا يف كا١ ػػػػػكلة ،كالسػػػػػنة الكتػػػػػاب مػػػػػن ال ػػػػػرعية
ػػوؿ كتكاسػػل كدركشػػة شػػركيات انػػو ْجػػة اسػػتهدؼ التصػػوؼ  علػػم ىػػو بينمػػا ٜك
ًبيػػة التزكيػػة  اليػػـو كاألمػػة التصػػوؼ مػػن لػػيس ال ػػريعة الفٮػػ مػػا ككػػل كالسػػلوؾ كال
 ك،ػدؿ سفسػطة نػوا ْجػة الكبلـ علم كاستهدؼ .الركحية للنهضة اٟا،ة بأمس

 كاإلٯػػاف اإلسػػبلـ عػن الػػدفاع علػم ىػػو بينمػػا ا١سػلم هتػػم ال قضػايا يف منػػو طائػل ال
 الفكػرم الغػزك موا،هػة يف مهػم ىػوك  ا١نطػق كعلػم العقليػة األدلة خبلؿ من كالنةوة

َة عقػػػػوؿ كموا،هػػػػة  ال أ ػػػػا ْجػػػػة ةالعربيػػػػ اللغػػػػة كاسػػػػتهدفت .لئلٟػػػػاد تػػػػدعو كةػػػػ
 اللغػة بينمػا ،كاألعمػاؿ كا١ػاؿ العلػم كلغػة العصػر لغة ىي فاإل٧ليزية العصر تواكا
 كلغػػػة كعلومهػػػا اإلسػػػبلمية اٟضػػػارة كلغػػػة كأثػػػاره كمنهجػػػو الفكػػػر كعػػػاء ىػػػي العربيػػػة
 .لذاتو مقصود ليس آلة علم ٣رد اال٧ليزية اللغة بينما ،الكرَل القراف

 ٢ػػػػػذه كفحػػػػػ  ٘ييػػػػػز دكف اإلسػػػػػبلمية اٟضػػػػػارة أفػػػػػوؿ عػػػػػن القػػػػػوؿ يصػػػػػ  ال
 ٣ػػػرد كلػػػيس رسػػػالة ىػػػو اإلسػػبلمي كالفكػػػر كاإلسػػػبلـ اإلسػػػبلمية اٟضػػػارة مػػة.الكل
 تزدىػػر كتسػػق ، تقػػـو الػػدكؿ مػػثبل. الفػػرس دكلػػة أك الركمػػاف دكلػػة مثػػل فقػػ  دكلػػة

   مزيد. يف ىي يـو كل بل يوما. تتوقف كإل يوما تأفل إل فهي الرسالة أما كتأفل،
 مػػػا مثػػل الغالػػػا، يف رهتن ػػ دكؿ بػػػدكف العػػاإل يف انت ػػػر رسػػالة ىػػػو اإلسػػبلـ

َىػػػػا. كأفريقيػػػػا آسػػػػيا كشػػػػرؽ ا٢نػػػػد يف اٟضػػػػاـر ن ػػػػره  أكركبػػػػا يف ينت ػػػػر كاليػػػػـو كغ
   .اإلسبلمية الدكؿ حاؿ ضعف رغم كأمريكا

 حركػة لسػنن ٗضػع الػي اإلسػبلمية الدكؿ بُ التمييز تقتضي العلمية األمانة
 ال الػػػذم اإلسػػػبلـ لةكرسػػػا فكػػػر كبػػػُ االنػػػدثار، مث كاالزدىػػػار ا١ػػػيبلد مػػػن التػػػاريخ
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 مسػػتمرة كحيويػػة ٕػػدد حالػػة يف ىػػو بػػل الػػدكؿ أحػػواؿ عليػػو تػػؤثر كال حػػدكد يعػػرؼ
   .، خاصة يف رسالتو االخبلقيةكمكاف زماف كل يف

باختصػػػػار،  ضػػػػت أكركبػػػػا ماديػػػػا أل ػػػػا امتلكػػػػت أدكات الثػػػػركة مػػػػن خػػػػبلؿ 
شػػركات االسػػتعمار، كانعكػػس ذلػػ  علػػ  اآلداب كالفنػػوف. مث طػػورت ادكاهتػػا اىل 

لػػػف العػػػرب أل ػػػم تعرضػػػوا إلفقػػػار  العػػػا١ي.عا١يػػػة كبنػػػوؾ ٤تكػػػرة للنظػػػاـ ا١ػػػايل  ٗك
سػػنة. كلػػن ينفػػع العػػريب أف يتجػػرد مػػن ىويتػػو كدينػػو حػػى يكػػوف  ََٓمسػػتمر منػػذ 

ٖكمػػو زمػرة مػػن مػبلؾ الةنػػوؾ اليهػػود  مػػن مػواردهمتطػورا كىػػو منهػوب ثركتػػو ك٣ػرد 
يف االنسػػػبلخ كالتنكػػػر للتػػػاريخ كالػػػدين  بوسػػػائل متعػػػددة. اٟداثػػػة اٟقيقػػػة ليسػػػت

ا١وارد ا١الية كالثركات الي ٖقق حياة بكرامة مػع كلكن يف امتبلؾ  ،كالقيم الركحية
ػػػػر ةى عىلىػػػػٍيًهٍم "  االحتفػػػػاظ بػػػػالقيم الركحيػػػػة الػػػػي ال تقػػػػدر بػػػػثمن. ػػػػمي اٍلكى مثي  رىدىٍدنىػػػػا لىكي

ُى كى،ىعىٍلنىػػ ٍدنىاكيٍم بًػػأىٍموىاؿو كىبىنًػػ َنا كىأىٍمػػدى بػػاألمواؿ كالةنػػُ  .(ٔ) االسػػراء" اكيٍم أىٍكثػىػػرى نىًفػػ
 ككثرة النفَ عز األمم ككرامتها. 
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 نبذة عن المؤلف

 مػن عػدف. ٔدينػة الةحػر شػاط، مػن أمتػار بعػد عل  األمامي ا٠ليج يف كلد 
 حامػد بػن عةػد اهلل مػةالعبل اٟةيا ،ده كالعلم، بالتجارة ا١عركفة الصايف آؿ أسرة

 الصػػػػػايف حسػػػػػُ األسػػػػػتاذ ككالػػػػػده عصػػػػػره، يف الػػػػػيمن علمػػػػػاء كةػػػػػار مػػػػػن الصػػػػػايف
 ٔدينػػػة التلفزيػػػوف كمؤسػػػس كالتلفزيػػػوف لئلذاعػػػة عػػػاـ مػػػدير أكؿ ا١ ػػػهور اإلعبلمػػػي
 األىليػػة با١درسػػة كدرس ـ،ُِٕٗ عػػاـ صػػنعاء مدينػػة إىل أسػػرتو مػػع انتقػػل عػػدف.

 م ػاة ا٠ػامس اللػواء يف الػوطٍ الػدفاع خدمػة أدلك  ،رعةد الناص ٚاؿ ٔدرسة مث
 ا١ا،سػتَ علػ  كحصػل صػنعاء، ،امعػة اآلداب بكليػة التحػق الةيضػاء.، السوادية

   .ـََِٖ عاـ كالدكتوراه ُٖٗٗ عاـ
 كالػػػده كفػػػاه كبعػػػد اٞامعيػػػة، دراسػػػتو أثنػػػاء اٟػػػر العمػػػل يف كالػػػده مػػػع أنظػػػم 
 العا١يػػة، التجاريػػة الوكػػاالت نمػػ العديػػد علػػ  اٟػػائزة للتجػػارة صػػافواف شػػركة أسػػس
َىػػػػا، -العػػػػاإل يف اتصػػػػاالت شػػػػركة اكػػػػ  -األمريكيػػػػة AT&T شػػػػركة منهػػػػا  كغ

 كتػػدريس دراسػػة للعلػػم تفػػرغ مث السػػوؽ، كأْػػاث لؤلْػػاث صػػافواف أسػػس كػػذل 
 العػػػػاـ منػػػػذ كالتكنولو،يػػػػا العلػػػػـو ،امعػػػػة يف بالتػػػػدريس قػػػػاـ ـ،ََِّ العػػػػاـ منػػػػذ

 للتو،يػػػػػػو العػػػػػػايل ا١عهػػػػػػد كيف ،ُٗٗٗ اـالعػػػػػػ منػػػػػػذ صػػػػػػنعاء ،امعػػػػػػة كيف ـُٕٗٗ
 بصػنعاء، ا١صػطف  دار فػرع إدارة تػوىل ـََِِ عػاـ يف ـ.َُِّ العػاـ كاإلرشػاد

 أسػػتاذا مث صػنعاء، ّامعػة اآلداب كليػػة التػاريخ قسػم يف مدرسػػا ََِّ عػاـ عػُ
 عػػػػػاـ لل ػػػػػةاب كرائػػػػػدا ـ،َُِٕ عػػػػػاـ م ػػػػػاركا كأسػػػػػتاذا ـ،ََِٗ عػػػػػاـ مسػػػػػاعدا
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ًاث كخدمػػػػػة للدراسػػػػػات اإلبػػػػػداع مركػػػػػز ـََِٓ عػػػػػاـ أسػػػػػس ـ.َُِٗ  فػػػػػرع الػػػػػ
 النػػػةض نظريػػػة منهػػػا الفكريػػػة كاألن ػػػطة العلميػػػة ا١ؤلفػػػات مػػػن العديػػػد لػػػو صػػػنعاء.
 كليػػػة قةػػػل مػػػن َُِٔ عػػػاـ كػػػـر للتػػػاريخ. ة،ديػػػد تفسػػػَ ٤اكلػػػة كىػػػي الكلػػػي،
 مػن ـَُِٖ عػاـ ككـر ا١تميزة. كالثقافية العلمية ٞهوده اإلنسانية كالعلـو اآلداب

 ٞهػوده اليمنيػُ ا١ن ػدين ٚعيػة الثقافػة ككزارة كاإلبػداع للثقافػة العػريب االٖاد لقة
ًاث علػػػػ  اٟفػػػػاظ يف  للثقافػػػػة العػػػػريب االٖػػػػاد قػػػػبلدة علػػػػ  حاصػػػػبل اإلن ػػػػادم الػػػػ

 كاإلبداع.

دكتػػػػوراه بامتيػػػػاز يف تػػػػاريخ العصػػػػور الوسػػػػط ، تػػػػاريخ العبلقػػػػات بػػػػُ ال ػػػػرؽ  -
قػػػات التجاريػػػة بػػػُ ال ػػرؽ كالغػػػرب عػػػ  الػػػيمن كالةحػػػر كالغػػرب بعنػػػواف: العبل

األٛػػػػػر يف القػػػػػرف الثػػػػػامن ا٢جػػػػػرم الرابػػػػػع ع ػػػػػر ا١ػػػػػيبلدم. ،امعػػػػػة صػػػػػنعاء 
ًؾ مع ،امعة ا١نصورة.ََِٖ  .إشراؼ م 

ما،سػػػتَ بامتيػػػاز يف تػػػاريخ العصػػػور الوسػػػط ، تػػػاريخ العبلقػػػات بػػػُ ال ػػػرؽ  -
بػػع كونػػت تولػػوز يف اٟػػرب )حػػركب صػػليةية( بعنػػواف: دكر رٯػػوف الراكالغػػرب 
 .ـُٖٗٗصنعاء  ةاألكىل. ،امعالصليةية 

 صنعاء ،امعة - ـُّٗٗ مايو - تاريخ قسم - آداب بكالوريوس -

 الوسط . العصور يف أكركبا تاريخ -
 الةيزنطية. الدكلة تاريخ -
 الصليةية. اٟركب تاريخ -
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 كا١مالي . األيوبيُ تاريخ -
 التاريخ. فلسفة -
 معاصرة. فكرية تيارات -
 الركماف. تاريخ -
 العبلقات التجارية بُ أكركبا كا١سلمُ. )دراسات عليا(. -

 . )ككػػػػػػبلءُّٖٗ-ُِٖٗ لئلعبلنػػػػػػات الصػػػػػػايف مكتػػػػػػا مػػػػػػدير مسػػػػػػاعد -
 اليمنية(. اٞوية ا٠طوط

 ـ.ُٖٖٗ-ُّٖٗ لئلعبلنات الصايف مكتا مدير -
 .ََِّ حى ـُٖٖٗ للتجارة صافواف عاـ مدير -
 ـ.ََِّ-ُٖٗٗ السوؽ كأْاث لؤلْاث صافواف عاـ مدير -
 ـ.ََِٓ-ََِّ بصنعاء ا١صطف  دار فرع مدير -
 اٟاضر. الوقت إىل -ََِٓ صنعاء فرع الثقايف اإلبداع مركز مدير-
عضػػػو ا٢يئػػػة العلميػػػة االست ػػػارية جمللػػػة أْػػػاث الوسػػػطية ال ػػػرعية. ،امعػػػػة  -

 الوسطية ال رعية. حضرموت.

 القػػػػاىرة مػػػػدبويل مكتةػػػػة ن ػػػػر كتػػػػاب القادمػػػػة. الفوضػػػػ ، الرأٝاليػػػػة ا يػػػػار -
ََِْ. 

ر العلمي كدكرىم التزكية علماء -  اآلداب لكليػة األكؿ العلمػي كالدعوم. ا١٘ؤ
  .ََِٗتعز ،امعة
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 اآلداب، كليػة ٣لػة ـ.ُٗ القرف يف خالتاري لتفسَ الغربية ا١ناىج يف قراءة - 
 ـ.َُِّيونيو -ابريل ِالعدد ّْ اجمللد

 كليػػػة ٣لػػػة الع ػػػرين. القػػػرف يف التػػػاريخ لتفسػػػَ الغربيػػػة ا١نػػػاىج إىل مػػػدخل -
 ـ.َُِّ ديسم -أكتوبر ْالعدد ّْ اجمللد، اآلداب

 يف دراسػػػات كتػػػاب: يف ن ػػػر للتػػػاريخ. النفسػػػي التفسػػػَ منػػػاىج يف قػػػراءة -
ًاث، كخدمػػػة للدراسػػػات اإلبػػػداع مركػػػز ن ػػػر التػػػارٮي، كالفكػػػر ا١ػػػنهج  الػػػ
 ـ.َُِٔ صنعاء

 التػػػػاريخ يف حضػػػػرموت لػػػػدكر تػػػػارٮي تنػػػػاكؿ، العا١يػػػػة حضػػػػرموت مدرسػػػػة -
 .ََِٕ ا١كبل، اٟداد اإلماـ ندكة يف اإلسبلمي. قدـ

 الو،ػػػػود كحػػػػدة ةكا١ماليػػػػ . قضػػػػي األيػػػػوبيُ عصػػػػر يف الفكريػػػػة الصػػػػراعات -
 إب ،امعػػػػػػػػػػة، اٞػػػػػػػػػػامعي الةاحػػػػػػػػػػث ٣لػػػػػػػػػػة للن ػػػػػػػػػػر، قةػػػػػػػػػػوؿم أ٪وذ،ػػػػػػػػػػا.

 التػػػارٮي، كالفكػػر ا١ػػنهج يف دراسػػػات كتػػاب: يف ن ػػر ـ.َُِّ/ٔ/َُ
ًاث، كخدمة للدراسات اإلبداع مركز ن ر  ـ.َُِٔ صنعاء ال

 كالفكػر ا١ػنهج يف دراسػات كتػاب: يف ن ػر التػاريخ. كدراسػة ا١عرفة مناىج -
ًاث، كخدمة اتللدراس اإلبداع مركز ن ر التارٮي،  ـ.َُِٔ صنعاء ال

 ا١سلحة. للقوات ا١عنوم التو،يو .ََُِالتاريخ ع  اليمن كحدة -
 مقةػوؿ أ٪وذ،ػا. ابػيبلرد بػً الوسػي . األكركيب الفكػر يف كالعقبلنية التوحيد -

 ـَُِّ/ُُ إب ،امعة، اٞامعي الةاحث ٣لة للن ر،
 ٣لػػة يف للن ػػر مقةػػوؿ خ.التػػاري فلسػػفة ضػػوء علػػ  الصػػليةية اٟػػركب تػػاريخ -

 كتػػػػػػػػاب: يف ن ػػػػػػػػر ـ.َُِّ/ُُ/َِإب ،امعػػػػػػػػة، اٞػػػػػػػػامعي الةاحػػػػػػػػث
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 كخدمػة للدراسػات اإلبػداع مركػز ن ر التارٮي، كالفكر ا١نهج يف دراسات
ًاث،  ـ.َُِٔ صنعاء ال

 ا١وحػدة كالنظرة التاريخ ٟركة كالفيزيائي الطةيعي الةعد الكلي، النةض نظرية -
 كالفكػػػر ا١ػػػنهج يف دراسػػػات كتػػػاب: يف ن ػػػر ريخ.كالتػػػا كاإلنسػػػاف للكػػػوف
ًاث، كخدمة للدراسات اإلبداع مركز ن ر التارٮي،  ـ.َُِٔ صنعاء ال

 ٖػػػت األكركيب، الفكػػػر بتػػاريخ مقارنػػػة مػػػع اإلسػػبلمي، الفكػػػر تػػػاريخ حيويػػة -
 الن ر.

 للدراسػػات اإلبػػداع مركػػز ن ػػر كتػػاب التػػارٮي، كالفكػػر ا١ػػنهج يف دراسػػات -
ً  كخدمة  ـ.َُِٔ صنعاء اث،ال

 صػػنعاء اإلسػبلمي. الفكػر كتػاريخ األكركيب الفكػػر تػاريخ بػُ مقارنػة نظػرات -
 الن ر. ٖت ـ.َُِٕ

 .الن ر ٖت النةوية، السنة ضوء عل  الة رية التنمية النا،حوف، كتاب: -
َف ىنرم ا١ؤرخ كفكر ١نهج نقدية قراءة -  يف أكركبػا تػاريخ كتابػة ضوء عل  ب

 . الن ر ٖت ْث  .الوسط العصور
أساسػػػيات ا١نػػػاىج ا١عرفيػػػة لنظريػػػات تفسػػػَ التػػػاريخ، ٣لػػػة آداب اٟديػػػدة،   -

 ـ.َُِِكلية اآلداب، ،امعة اٟديدة، العدد العاشر، يوليو، سةتم  
 ـ.َُِِصوفية اليمن، الفكر كالواقع، منتدل ٣اؿ، -
 ـ.َِِِ، منتدل ٣اؿ،ا١اضي، اٟاضر، ا١ستقةل، الةحر األٛر - 
ر العلمػي األكؿ ٞامعػة  -  منهجية قراءة التاريخ يف ضوء فقو التحوالت، ا١ػ٘ؤ

 ـ.َِِِ/ ٗ/ ُٕالوسطية سيئوف، حضرموت، 



 

 

                                       
 

111 

ًاث كالتػػػاريخ االسػػػبلمي، ٤مػػػد عابػػػد اٞػػػابرم  - نقػػػد للقػػػراءات اٟداثيػػػة للػػػ
، ْٓأ٪وذ،ػػا، ٣لػػة كليػػة اآلداب كالعلػػـو اإلنسػػانية، ،امعػػة صػػنعاء، العػػدد

 ـ.  ََِِةتم  يوليو س

 التػػػػارٮي، األسػػػػةوع فعاليػػػػات التػػػاريخ، حركػػػػة يف كالطةيعػػػػي الفيزيػػػػائي الةعػػػد -
 ـ.ََِِصنعاء ،امعة كاآلثار، التاريخ ٚعية

 (.ََِٓ )شةوة النةوم كالتعليم ا١عاصر التعليم -
 (.ََِٕ)ا١كبل العا١ية حضرموت مدرسة -
 اإلسبلمي)سيئوف(. التاريخ كدراسة األكادٯي ا١نهج -
 (.ََِٕ)عدف تارٮية قراءات، التحوالت فقو يف -
َة كدراسة الغربية ا١ناىج -  (.ََِٗ صنعاء )،امعة النةوية الس
 (.ََِٗ صنعاء )،امعة الرأٝالية ا يار -
 صػػػػػنعاء – للدراسػػػػػات داؿ )مركػػػػػز اإلسػػػػػبلمي التػػػػػاريخ يف التصػػػػػوؼ دكر -

ََِٖ) 
 (.ََِٗ صنعاء – منارات )مركز كلية رؤية، العا١ية ا١الية األزمة -
 (.ََِٗصنعاء ،امعة)األمة.   ضة يف كدكره الغزايل اإلماـ -
 (.ََُِصنعاء ،امعة)تركيا.  يف ا١عاصرة اإلسبلمية اٟركة -
 اليمنيػػػػة الفلسػػػػفية اٞمعيػػػػة)اإلسػػػػبلمي.  الفكػػػػر يف الو،ػػػػود كحػػػػدة قضػػػػية -

َُُِ.) 
 ـ(.َُِّ/ُ/ُِ صنعاء )،امعة النةوية. كالسنة  ريةالة التنمية -
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 ،امعػػػة-التػػػاريخ قسػػػم يف علمػػػي ٝنػػػار للتػػػاريخ. النفسػػػي التفسػػػَ منػػػاىج -
 ـ(.َُِّ/ْ/َّ)صنعاء. 

 أ٪وذ،ػػا. )،امعػػة الركمػػي الػػدين ،ػػبلؿ موالنػػا اإلسػػبلمي، الفكػػر يف اٟػػا -
 (.َُِٓ/ُِ/ِِصنعاء

 ـ(.َُِٔ/ٓ/ّ صنعاء كاإلنساف. )،امعة الفكر ،اركدم، رك،يو -
 ـ(.َُِٖ/ُُ/ُٖ صنعاء )،امعة النا،حوف. -
الفكػػػػػر األكركيب كالفكػػػػػر اإلسػػػػػبلمي يف العصػػػػػور الوسػػػػػط ، قػػػػػراءة مقارنػػػػػة،  -

 ـ.َُِٗسيمنار علمي، قسم التاريخ، ،امعة صنعاء
ًاث اٟداثيػػػػة للقػػػػراءات نقػػػػد -  أ٪وذ،ػػػػا، اٞػػػػابرم اإلسػػػػبلمي، كالتػػػػاريخ للػػػػ

 ـ.ََِِ أكتوبر ِٓ صنعاء ،امعة ،التاريخ قسم، علمي سيمنار
النظرية النسةية إلين تاين كا١نهج التارٮي، سيمنار علمي، قسم التػاريخ   -

 ـ.َُِِنوفم   ِْكالعبلقات الدكلية، ،امعة صنعاء 
سػيمنار علمػي، قسػم التػاريخ كالعبلقػػات حيويػة تػاريخ الفكػر اإلسػبلمي،  -

صػػػػػػػػػػػػػػنعاء،  الدكليػػػػػػػػػػػػػة، كليػػػػػػػػػػػػػة اآلداب كالعلػػػػػػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػػػػػػانية، ،امعػػػػػػػػػػػػػة
 ـ.َِِِ/ِ/ِٕ

ا١نهج الركحي للمعرفة، سيمنار علمي، قسم التػاريخ كالعبلقػات الدكليػة،   -
 ـ.َِِِ/ َُ/ ُُكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، ،امعة صنعاء، 

 اليمن. يف الةيئي الوعي مستول دراسة -
َات لدراسػػػػػات التمهيديػػػػة اال،تماعيػػػػػة تصػػػػػاديةاالق الدراسػػػػة -  يف ا١نػػػػػاخ تغػػػػػ

 اليمن.
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َات أثر دراسة -  الزراعي. القطاع يف ا١ناخ تغ
َات أثر دراسة -  الطاقة. قطاع يف ا١ناخ تغ
َات سيناريو -  اليمن. يف ا١ناخ تغ
َة. النسيجية الصناعات ٘ويل ١ ركع أكلية دراسة -  الصغ
 اليمن. يف عدنيةا١ ا١ياه سوؽ دراسة -
 بصنعاء. الفريوف غاز سوؽ دراسة -
 اليمن. يف األ،ةاف سوؽ دراسة -
-اإلمػػػػػارات-)السػػػػػعودية ألسػػػػػواؽ:دراسػػػػػة تسػػػػػويقية للتحػػػػػويبلت ا٢اتفيػػػػػة  -

 تونس(.-باكستاف-الكويت-الةحرين
 عدف. -دراسة ،دكل اقتصادية ١ ركع مدينة سكنية  -
 عدف. -دراسة ،دكل اقتصادية ١ ركع شاليهات  -
 عدف. -دراسة ىندسية ١ ركع مدينة سكنية  -
 عدف. -دراسة ىندسية ١ ركع شاليهات  -
ر ال عيب العاـ(. -  تصور إعادة بناء كتأىيل مدينة عدف بعد اٟرب )ا١٘ؤ
 ـ.ُٖٗٗ -كزارة التجارة كالتموين  -دراسة إدارة ٣لة التجارة كاالقتصاد  -
ر ال -  ـ.ُُٗٗيمٍ األكؿ للتجارة كاالقتصاد تصور متكامل ١ ركع ا١٘ؤ

 بصػػػػػػػػنعاء ا١صػػػػػػػػطف  دار فػػػػػػػػرع اإلسػػػػػػػػبلمي الفكػػػػػػػػر يف اال،تهػػػػػػػػاد نػػػػػػػػدكة -
 ـ(ََِّ)

 ـ(.ََِّ) صنعاء الثقافة بيت الفلسطيٍ، األرض يـو ندكة -
ًاث إحياء ندكة -  (.ََِْ) صنعاء ،امعة _ اإلسبلمي ال



 

 

                                       
 

111 

 ـ.ََِٔ صنعاء ،امعة الركحي_ اإلسبلـ كرقي عاصرةا١ ا١ادية ندكة -
 .ـََِٓ صنعاء ،امعة _ إسبلمي قصة ندكة -
 كالكتػػػػػاب األدبػػػػػاء اٖػػػػػاد التعليميػػػػػة. العمليػػػػػة يف التزكيػػػػػة علػػػػػم دكر نػػػػػدكة -

 ـ.ََِٔ
 ـ.ََِٔ األدباء اٖاد كالعريب، اليمٍ اإلعبلـ يف الديٍ ا٠طاب ندكة -
 .ََُِصنعاء ة،امع اإلسبلمية. الثقافة عاصمة ترَل -
 اإلصػػػػػبلح ٚعيػػػػػة التكػػػػػافلي. العمػػػػػل يف اٟكوميػػػػػة غػػػػػَ ا١نظمػػػػػات دكر -

َية،  ـ.َُِِصنعاء، ،امعة ا٠
 ـ.َُِّ/ُ/َّ صنعاء ،امعة اإلسبلمي. العاإل يف التنصَ -
 ـ.َُِْ/ُِ/ّصنعاء ،امعة التغريا. -
 صػػنعاء ،امعػػة تػػارٮي، ٪ػػوذج عػػرض ا١سػػلمُ، تػػاريخ يف الفكػػرم الغػػزك -

 ـ.َُِٕ
 صػػػنعاء الثقػػػايف، عةػػػق نػػػادم كاٟاضػػػر، ا١اضػػػي بػػػُ كالصػػػوفية لتصػػػوؼا -

 ـ.َُِٗ/ُُ/ُِ
أعػػػبلـ ا١سػػػلمُ: حجػػػة اإلسػػػبلـ الغػػػزايل، مركػػػز ا١رصػػػد النةػػػوم، صػػػنعاء  -

 ـَِِِ/ُُ/ِٓ

 مظهرىػػػا كونيػػػة طاقػػػة بو،ػػػود ٤مػػػد الػػػدكتور يقػػػوؿ الكلػػػي: النػػػةض نظريػػػة 
 كاإلنسػاف. كالتػاريخ للكػوف اٟػاكم الكلػي النةض حركة قانوف ىو عاـ كلي قانوف
 شػكل يأخػذ الو،ػود ىػذا يف صغَ أك كةَ شيء منها يفلت ال كلي نةض حركة

ًكف الػػػػػدكراف  قيػػػػػاـ شػػػػػكل كيأخػػػػػذ كموهتػػػػػا، النجػػػػػـو كالدة شػػػػػكل كيأخػػػػػذ لئللكػػػػػ
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ًتػػػا منػػػتظم نػػػةض كىػػػو كسػػػقوطها. اٟضػػػارات  مػػػن ابتػػػداء منتظمػػػة حركػػػة عنػػػو ي
 سػرعة بانتظػاـ كانتهػاء الكػوف، ىػذا يف الكػ ل ألعجوبةا كىو الضوء سرعة انتظاـ
َا لػيس كىػذا مػدىش. كانسػجاـ تناغم يف ال مس، حوؿ األرض دكراف  آليػا تفسػ
 هبػػػػذه يتسػػػػم فيػػػػو مػػػػا ككػػػػل كالنػػػػةض باٟيػػػػاة يتسػػػػم كػػػػوف لكنػػػػو كالتػػػػاريخ. للكػػػػوف

 مسػػتويات عػػن عةػػارة ىػػو الػػذم الو،ػػود الو،ػػود، مسػػتويات لكػػل نػػةض ا٠اصػػية.
 احملكومػػة الطاقػػة أشػػكاؿ مػػن شػػكل ىػػي الػػي ا١ػػادة فيهػػا ٔػػا الطاقػػة، نمػػ متدر،ػػة

 مػن ل ػكل تكتػل إال ىػو مػا اإلنسػانية اٟضػارات فقيػاـ ذلػ  كعلػ  النػةض. هبذا
 النػػةض قػػانوف ْسػػا لكػن الطاقػػة ىػػذه تةػػدد إال ىػو مػػا كا يارىػػا الطاقػػة، أشػكاؿ
 ىػذه يف للطاقػة ٘وضع يى كالدكلة كالتاريخ. كالكوف لئلنساف اٟاكم العاـ الكلي

ػا التػاريخ. يف اإلنسػانية للطاقػة شكل اظهر ىي فالدكلة اٟضارة.  كػل لػيس أف ٔك
ػػػاؿ، راقيػػة كحضػػػارة خػػػَ دكؿ ىػػي التػػػاريخ يف الػػدكؿ  كتػػػدمَ شػػػر دكؿ فهنػػاؾ ٚك
 ىنػػاؾ بػػل ا٬ابيػػة، طاقػػة كلهػػا لػػيس الطاقػػة كػػذل  دمػػاء. كسػػف  كأنانيػػة كخػػراب
 حركػػػة ىػػػي نواحيهػػػا مػػػن كثػػػَ يف التػػػاريخ حركػػػة نػػػتكا كإذا مػػػدمرة. سػػػلةية طاقػػػة
 ىػػي التػػاريخ حركػػة فػػ ف ذلػػ  فعلػػ  كالكفػػر، اإلٯػػاف كبػػُ كال ػػر ا٠ػػَ بػػُ الصػػراع
 التػوازف ىػو كىػذا ا١ػدمرة. السػلةية كالطاقة الةناءة اال٬ابية الطاقة بُ الصراع حركة
 الةػػػديع. خػػػالقلل الرائعػػػة األعجوبػػػة الكػػػوف ىػػػذا عليػػػو يقػػػـو الػػػذم ا١تضػػػادات بػػػُ

 كنسػػػيج ا١تناقضػػػات صػػػراع يف نفسػػػها اٞػػػدؿ ٟركػػػة اٟاكمػػػة ىػػػي النػػػةض فحركػػػة
 (ُ)األضداد. نسيج عليو يقـو الذم ا١ةدأ ىو الطاقة توازف أف أم األضداد

                                                 

 كما بعدىا. ْٕالصايف: دراسات يف ا١نهج كالفكر، (ُ)
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 الكونيػة كالطاقػة الكلػي النةض نظرية ْسا كالدكؿ: اٟضارات تولد كيف
 ،ديػػػدة كطاقػػػة ،ديػػػدة ركح دةبػػػوال تكػػػوف كالػػػدكؿ اٟضػػػارات كالدة فػػػ ف للتػػػاريخ
 فقيػاـ السػكاٍل. االنفجػار يف أكال: أساسػية. عوامػل أربعػة التقػاء يف يتمثل ما كىو

 كإل السػػػكاٍل. االنفجػػػار ىػػػو لػػػو كا١ػػػبلـز كمظهػػػره ركحػػػو كػػػاف كالػػػدكؿ اٟضػػػارات
 كأسػػػةاب السػػػكاف. عػػػدد نقػػػ  مػػػن تعػػػاٍل كىػػػي دكلػػػة أك حضػػػارة كالدة ن ػػػاىد
 سػابقا. رأينػا كما سكانيا انفجارا إىل يؤدم الغذاء توفر ثبلثة: السكاٍل االنفجار
 بالتحػػػػدم اإلحسػػػػاس ىػػػػو السػػػػكاٍل االنفجػػػػار حػػػػدكث يف يسػػػػاىم آخػػػػر كعػػػػامبل
 ىػػذه كيف التكػػاثر. يف الفعػػل ردة فتكػػوف مػػا، شػػعا أك مػػا ٚاعػػة بػػو ت ػػعر الػػذم
 كالسػػػػةا لتػػػػوينيب. كاالسػػػػتجابة التحػػػػدم نظريػػػػة مػػػػع النظريػػػػة ىػػػػذه تتوافػػػػق اٞزئيػػػػة

 ٗضػػع كالػػي كاال٩فػػاض، العلػػو بػػُ السػػكاٍل للتكػػاثر الطةيعيػػة الػػدكرة ىػػو الػػثالث
 الكلي. النةض حركة ضمن الكائنات كل تقريةا ٢ا

 االقتصػػػػادية القػػػػوة طاقػػػػة كتػػػػوفر ك،ػػػػود ىػػػػو اٟضػػػػارة قيػػػػاـ يف الثػػػػاٍل كالعامػػػػل
 التجػػارة طػػرؽ علػػ  ك،ودىػػا بسػػةا قامػػت كالػػدكؿ اٟضػػارات مػػن فكثػػَ كا١اليػػة،
 االنفجػار بعامػل يػرتة  العامػل كىػذا كاالقتصػاد. ا١ػاؿ طاقػة قوة ٢ا كفر ٦ا يةالدكل

   الغذاء. توفَ يف عامبل االقتصاد كقوة ا١اؿ كفرة يكوف حيث السكاٍل،
 تسػػػتطيع قويػػة، امكانػػات ذات عسػػػكرية قػػوة قيػػاـ فهػػػو الثالػػث: العامػػل امػػا
ايتهػػا اٟضػػارة ك،ػػود فػػرض  عػػ  الػػي كىػػي خليػػة.كالدا ا٠ار،يػػة االخطػػار مػػن ٛك
 العصةية. بقوة خلدكف ابن عنها
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ٍدنىاكيمٍ  الكرٯػػة:" اآليػػات ٘ثلػػو ىػػذا ككػػل ُى  بًػػأىٍموىاؿو  كىأىٍمػػدى  أىٍكثػىػػرى  كى،ىعىٍلنىػػاكيمٍ  كىبىنًػػ
َنا ُى  بًأىنٍػعىػػاـو  أىمىػػد كيمٍ  تعػػاىل:" كقولػػو االسػػراء. (".ٔ) نىًفػ ن ػػاتو  (ُّّ) كىبىنًػػ  كىعيييػػوفو  كى،ى
 .اءال عر  ".(ُّْ)

 كتقودىػػػا اٞماعػػة توحيػػد تسػػتطيع قويػػة كقيػػػادة زعامػػة ظهػػور الرابػػع كالعامػػل
 كاٟضارة. الدكلة لتأسيس

 مػػػػػوت فػػػػػ ف كالػػػػػدكؿ اٟضػػػػػارات كالدة كأسػػػػػةاب عوامػػػػػل ىػػػػػذه كانػػػػػت فػػػػػ ذا
 األ٫يػة فقػداف مثػل منهػا، كاحػد أك األربعػة، العوامػل ىػذه بفقداف كالدكلة اٟضارة

 ضػعف أك كةػَ، ب كل السكاف عدد تناق  أك دكلة،لل ا١الية كالقوة االقتصادية
 يف سػػػػقوطها أك كالتػػػػدمَ. للغػػػػزك تعرضػػػػها إىل يػػػػؤدم ٦ػػػػا العسػػػػكرية القػػػػوة ككىػػػػن

 للجماعة. ا١وحدة القيادة فقداف نتيجة للتمزؽ يعرضها مدمرة داخلية صراعات
 شخصػػية عسػػكرية  قػػوة كاالقتصػػاد  ا١ػػاؿ قػػوة سػػكاٍل  انفجػػار اٟضػػارة 

 قيادية.
َة(  )طاقػػػة ضػػػارةاٟ  ا١ػػػاؿ قػػػوة  الطاقػػػة(  مػػػن رافػػػد) سػػػكاٍل انفجػػػار  كةػػػ
 قياديػة شخصػية  الطاقػة(  من رافد) عسكرية قوة  الطاقة(  من رافد) كاالقتصاد

 الطاقة(. من رافد)
َات اعتةارىػػا يف النظريػػة ىػػذه تأخػػذ   كللعػػاإل للكػػوف اٟديثػػة الفيزيائيػػة التفسػػ

 منظومػػػػػة عػػػػػن عةػػػػػارة الكػػػػػوف أف كالتػػػػػاريخ كػػػػػوفلل الفيزيػػػػػائي فالتفسػػػػػَ كللو،ػػػػػود،
 فالتػػػػدافع ا١تػػػػوازف، التضػػػػاد عػػػػ  كتسػػػػَ تتحػػػػرؾ الطاقػػػػة( مػػػػن )منظومػػػػة كهربائيػػػػة
 ىػذا إف التاريخ. كيف الكوف يف أساسية طةيعة أعل  قوة من عليو ا١سيطر كالتضاد
 التنػػػػوع كإف العظػػػػيم. للخػػػػالق بديعػػػػة موسػػػػيق  سػػػػول لػػػػيس فيػػػػو مػػػػا بكػػػػل الكػػػػوف
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 بػُ كمػا الرائعػة. الكونيػة كا١عزكفة ا١وسيق  ىذه من أساسي ،زء ىو كاالختبلؼ
ًددات كاخػػػتبلؼ كالتنػػػوع الوحػػػدة كبػػػُ كالتجػػػانس التفػػػرد  تنطلػػػق كاالىتػػػزازات الػػػ
 كبػػُ الفاعلػػة الطاقػػة أك اٟػػي الو،ػػود كبػػُ كالتػػاريخ. الكػػوف بػػُ ا١عقػػدة العبلقػػة
 اإلنسػاٍل التػاريخ تػراث عنهػا نػتج لةمتةاد تفاعلية عبلقة يف ا١سئوؿ، اٟر اإلنساف
 سلةية. أك ا٬ابية ،وانا من فيو ما بكل ا٢ائل

 بػػػػل للتػػػػاريخ مػػػػادم تفسػػػػَ ليسػػػػت النظريػػػػة ىػػػػذه أف إىل اإلشػػػػارة مػػػػن كالبػػػػد
 حػػي مػػن إال يصػػدر ال الػػذم الكلػػي النػػةض ذك التػػاريخ حركػػة طةيعػػة عػػن ك ػػف

 قػػانوف ضػػمن كثانيػة. ُحػػ كػل يف الو،ػػود يف مػػا لكػل كالقيوميػػة اٟيػاة يهػػا قيػـو
   كلو. للكوف بديع كلي كتوازف انسجاـ

 اٞػػابرم عابػػد ٤مػػد قػػراءة ٤مػػد الػػدكتور ينتقػػد :اإلسػػبلمية اٟضػػارة حيويػػة
 اٟضػػػػارة دراسػػػػة يف الةنيػػػوم ا١ػػػػنهج كيػػػرفض اإلسػػػػبلمية كاٟضػػػارة للتػػػػاريخ كأمثالػػػو
 اسػتخدـ يػثح أركػوف، ك٤مػد اٞػابرم عابػد ٤مػد اتةعػو الػذم اإلسػبلمي كالفكر
ًاث ٢ػػدـ ا١ػػنهج ىػػذا  مغلوطػػة صػػورة كقػػدـ شػػأنو. مػػن كاٟػػ  كت ػػويهو العػػريب الػػ

ًاث التػػػاريخ كركح ٟقيقػػػة  الفكػػػػر إحػػػبلؿ هبػػػدؼ كذلػػػػ  كاإلسػػػبلمي، العػػػريب كالػػػػ
 السماكية. بالرسالة ا١رتة  اإلسبلمي الفكر عن بدال الوضعي األكركيب

 الة ػرية تػر إل كالػي العظيمػة اإلسػبلمية اٟضػارة قامػت ٤مد: الدكتور يقوؿ
 كحكمػت السػنة. أك بالكتػاب سواء كسلم عليو اهلل صل  ٤مد للنيب ٙرة ٢ا مثيل
 تػػػػداكلت حيػػػث للمسػػػلمُ، كاٟضػػػارم السياسػػػػي التػػػاريخ كالتضػػػاد التػػػدافع سػػػنة

 سػػػػنن مػػػػن الة ػػػػر اخػػػػتبلؼ أف ةكاٟقيقػػػػ كالػػػػدكؿ. اٟكػػػػم يف اإلسػػػػبلمية ا١ػػػذاىا
 ٢ػا. كاحتوائػو اإل٢يػة للسػنن قةولػو يف ىػو اإلسبلـ كعظمة ،كالطةيعة كالكوف اٟياة
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َىػا يف أك السياسػػية اٟيػاة يف ىػذا سػواء  التارٮيػػة األكضػاع تكانػ ا١يػػادين. مػن غ
 الفتنػػػػػػة فكانػػػػػػت ا١ختلفػػػػػػة، اإلسػػػػػػبلمية العلػػػػػػـو ظهػػػػػػور يف مهمػػػػػػان  عػػػػػػامبلن  ا١تتابعػػػػػػة

َات كاالخػػػتبلؼ  كآلػػػو عليػػػو اهلل صػػػل  النػػػيب أحاديػػػث علػػػ  للحفػػػاظ دافعػػػا كالتغػػػ
ييػػز كسػػلم، َة ا١سػػلم اجملتمػػع حا،ػػة ككانػػت ا١وضػػوع، مػػن الصػػحي  ٘ك  دافعػػان  ا١تغػػ
 ظنيػػػة النصػػػوص حػػػوؿ االخػػػتبلؼ ظػػػل يف الفقهيػػػة كا١ػػػذاىا الفقػػػو علػػػم لظهػػػور
 كاختفػػػػاء الػػػػدنيا كحػػػػا ا١اديػػػػة طغيػػػػاف ككػػػػاف الثةػػػػوت. ظنيػػػػة النصػػػػوص أك الداللػػػة
ًبيػة كطػرؽ وؼالتص علم لظهور دافعان  السنة مظاىر  ٖػدم كػاف كمػا الركحيػة، ال
 كالقضػػػاء اإلمامػػػة قضػػػايا يف ا١سػػػلمُ كاخػػػتبلؼ ا٢نػػػدم كالفكػػػر ا١سػػػيحي الفكػػػر
   ا١ختلفة. الفكرية كمدارسو الكبلـ علم لظهور دافعان  كالصفات كالقدر

، كالتػػدافع التضػػاد حركػػة ٖكمػػو اإلسػػبلمي الفكػػر حيويػػة كانػػت إذف ىكػػذا
 كقػالوا معػان، كمعاكيػة علػي اإلمػاـ كفػركا الػذين ا٠وارج ظهر جهاكنتائ للفتنة فرفضان 
َة، مرتكػػػا بكفػػػر  مػػػػع يضػػػر ال قػػػػالوا الػػػذين ا١ر،ئػػػة ظهػػػػر للخػػػوارج كرفضػػػان  الكةػػػػ
 الػذين ا١عتزلػة ظهػر للمر،ئػة كرفضػان  طاعػة، الكفػر مػع ينفع ال كما معصية اإلٯاف
َة مرتكػػا قػػالوا  كرفضػػان  اٟنابلػػة ظهػػر معتزلػػةلل كرفضػػا ا١نػػزلتُ، بػػُ منزلػػة يف الكةػػ

 مػن ي ػهد إل الػذم تيميػة ابػن فكػر ظهر لؤلشاعرة كرفضا األشاعرة ظهر للحنابلة
 ع ػػرم االثنػػا الفكػػر بػػركز يف سػػةا ٦ػػا، اٟػػديث العصػػر يف سػػول تػػارٮي ك،ػػود
 السػنة. أىػل خبلفة سقوط بعد ا٠ميٍ لئلماـ الفقيو كالية نظرية يف ا١تجدد لكن

 علػػػػ  سػػػػاعدهتا الػػػػذم التػػػػدافع كحركػػػػة الو،ػػػػود يف ا١ػػػػدارس ىػػػػذه ٚيػػػػع كاسػػػػتمرت
 تطػورت الفػرؽ ىػذه إف بػل، لػديها ما أفضل كإبراز ا٠صـو ضد كاجملاىدة التنافس
 حنيفػػة أليب الػػرأم مدرسػػة علػػ  ردا الفقػػو كيف بينهػػا، فيمػػا كالتنػػافس التضػػاد نتيجػػة
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 الػػػػدعوة كيف لل ػػػػافعي، بينهمػػػػا التوفيػػػػق مدرسػػػػة مث، ١الػػػػ  الػػػػن  مدرسػػػػة ظهػػػرت
 كيف ا١ختلفػة. ٔدارسػو التصػوؼ ظهػر كالػًؼ السػنة علػ  للخػركج رفضػا كالسلوؾ
 ٔذاىةػػػو الت ػػػيع ظهػػػر الةيػػػت آلؿ العػػػداء ا١ناصػػػةة أميػػػة بػػػٍ لدكلػػػة رفضػػػا السياسػػػة
 موالنػػا ظهػػر الكػػبلـ كعلػػم عقبلنيػػة مػػن ٯثلػػو ٔػػا الػػرازم بظهػػور كػػذل  ا١ختلفػػة.
 اٞامػػدة، للعقبلنيػػة رفضػػان  إ٢ػػي كع ػػق حانيػػةرك  مػػن ٯثلػػو ٔػػا الركمػػي الػػدين ،ػػبلؿ
 ٯثلػو ٔػا تيميػة ابػن ظهػر ا١ثالية يف مغرؽ مثايل فكر من ٯثلو ٔا عريب ابن كبظهور

 الصفات. إثةات كاٝاه منو ىو كت أ إليو نسا ٕسيمي فكر من
 يف ىيجػػػل مػػػنهج علػػػ  كلػػػيس تدافعيػػػة ىػػػذه اإلسػػػبلمي التػػػاريخ حركػػػة طةيعػػػة

 كلػو تتوا،ػد اليػـو حػى زالػت ال كالفػرؽ ا١دارس ٚيع بل فيها، نفي ال إذ اٞدؿ،
 ىػػػذا كيتميػػػز الة ػػػرم. ا٠لػػػق يف كالتعػػػدد التنػػػوع لطةيعػػػة اسػػػتمراران  ٥تلفػػػة بأحجػػػاـ
 فيو. اجملددين ظهور باستمرار اإلٯاٍل التاريخ

سػػػا  العلػػػػـو كػػػل يف الػػػػوعي تزييػػػف اليػػػـو األمػػػػة تعػػػاٍل الصػػػػايف الػػػدكتور ْك
 للػػػػن  ا١ضػػػػاد لػػػو ا١نحػػػػرؼ بالتفسػػػَ مسػػػػتهدؼ القػػػػراف فعلػػػم ةػػػػا.تقري اإلسػػػبلمية
 كالطعػػن الكػػرَل بػػالقراف باالكتفػػاء بالػػدعوة مسػػتهدؼ كاٟػػديث كللسػػنة، الصػػري 
 الكػػػرَل للقػػراف كمفسػػر كمطةػػق شػػارح كىػػػو النةػػوم اٟػػديث يف كالت ػػكي  كاٟػػ 

 فقػػػػو بغػػػػَ منػػػػو األخػػػػذ خػػػػبلؿ مػػػػن مسػػػػتهدؼ كػػػػذل  للت ػػػػريع، الثػػػػاٍل كا١صػػػػدر
 إىل الػدعوة خػبلؿ مػن مسػتهدؼ الفقو كعلم منو. ا١قصود غَ إىل ا١عٌ يحرؼف

 اسػتنةاط منػاىج ىي بينما ا١سلمُ بُ فرقت أ ا ْجة اإلسبلمية ا١ذاىا إلغاء
 فيهػػػا، كلػػػيس ٢ػػػا التعصػػػا يف كا١ ػػػكلة كالسػػػنة، الكتػػػاب مػػػن ال ػػػرعية األحكػػػاـ
ػػوؿ تكاسػػلك  كدركشػػة شػػركيات انػػو ْجػػة اسػػتهدؼ التصػػوؼ كعلػػم  ىػػو بينمػػا ٜك
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ًبيػػة التزكيػػة علػػم  كاألمػػة التصػػوؼ مػػن لػػيس ال ػػريعة ٮػػالف مػػا ككػػل كالسػػلوؾ كال
 سفسػػطة انػػو ْجػػة الكػػبلـ علػػم كاسػػتهدؼ الركحيػػة. للنهضػػة اٟا،ػػة بػػأمس اليػػـو

 اإلسػػبلـ عػػن الػػدفاع علػػم ىػػو بينمػػا ا١سػػلم هتػػم ال قضػػايا يف منػػو طائػػل ال ك،ػػدؿ
 الغػزك موا،هػة يف مهػم كىػو ا١نطػق كعلػم العقليػة األدلػة خػبلؿ من كالنةوة كاإلٯاف
َة عقػوؿ كموا،هة الفكرم  أ ػا ْجػة العربيػة اللغػة كاسػتهدفت .لئلٟػاد تػدعو كةػ

 بينمػػا كاألعمػػاؿ، كا١ػػاؿ العلػػم كلغػػة العصػػر لغػػة ىػػي فاال٧ليزيػػة العصػػر تواكػػا ال
 كعلومهػػػا سػػػبلميةاإل اٟضػػػارة كلغػػػة كأثػػػاره كمنهجػػػو الفكػػػر كعػػػاء ىػػػي العربيػػػة اللغػػػة
 .لذاتو مقصود ليس آلة علم ٣رد اال٧ليزية اللغة بينما الكرَل، القراف كلغة

 اإلسػػػبلمي ا١ػػنهج أف إىل الصػػايف ي ػػَ للتػػػاريخ: اإلسػػبلمي التفسػػَ يف رأيػػو
 حيػث ا١عاصػرة، ا١نػاىج كل إليو تفتقد التاريخ لدراسة شامل كوٍل منهج للتاريخ
 كالفعػػل اإلنسػػاٍل التػػاريخ حركػػة ربػػ  كيتضػػمن رضكاأل السػػماكات خلػػق مػػن يةػػدأ

 مصػػادفات ٣ػرد ليسػػت الطةيعػة فأحػداث الغيػػيب، كالةعػد الطةيعػػي بالةعػد اإلنسػاٍل
 ال األخػػػرل ا١نػػػاىج أف كمػػػا اإلنسػػػاف. كفعػػػل بسػػػلوؾ ٢ػػػا عبلقػػػة ال ع ػػػواء خػػػة 
 عنػد ا١ػنهج ىػذا .التارٮيػة األحػداث يف الغيػا لقػول تػدخل بأم تؤمن أك تدرس
 كمنهػا اٟػدث ٢ذا الصانعة العوامل بكافة يأخذ التارٮي، للحدث كدراستو يلوٖل

 التارٮي، اٟدث صنع يف للمسا٫ة الغيا قول تدخل أك الغييب العامل
 الفيزيػػػػػػائي العامػػػػػػل بأ٫يػػػػػػة للتػػػػػػاريخ كالنةػػػػػػوم القػػػػػػرآٍل اإلخةػػػػػػار يعلمنػػػػػػا كمػػػػػػا
 فعػػػل مػػػع كتتفاعػػػل تتػػػأثر افباإلنسػػػ احمليطػػػة كالطةيعيػػػة الفيزيائيػػػة فالةيئػػػة كالطةيعػػػي.
َان  كػػػاف إف اإلنسػػػاف،  غضػػػا إىل يػػػؤدم كاإلفسػػػاد فػػػالكفر ب ػػػر. شػػػران  أك ٓػػػَ خػػػ
 للمػػؤمن كخػدمتها الطةيعػة عطػاء إىل يػؤدم كاإلصػػبلح كاإلٯػاف .رهبػا بػأمر الطةيعػة
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 " ك،ػل: عػز كقولػو .(ُ) ا١تصػدؽ ا١ؤمن زرع تسقي الي السحابة حديث يف كما
 كاألرض". السػػػػماء مػػػػن بركػػػػات علػػػػيهم لفتحنػػػػا كاتقػػػػوا نػػػػواآم القػػػػرل أىػػػػل أف كلػػػػو

 (ِ).(ٔٗ )األعراؼ
 أبػػوم تػػاريخ تارٮػػاف: اإلنسػػاٍل التػػاريخ أف توضػػ  اإلسػػبلمية الرؤيػػة أف علػػ 

 أم السػبلـ عليهم إبراىيم كأبونا ادـ أبونا تاريخ ىو األبوم فالتاريخ انوم، كتاريخ
 كا٠ػَ كالكفػر اإلٯػاف بُ الصراع قصةك  اجملددين كالصاُٟ كالرسل األنةياء تاريخ
 .ّمنػػو خػػَ أنػػا ال ػػيطاف قػػاؿ كمػػا اإلنسػػاف قػػوؿ مػػن ينطلػػق انػػوم كتػػاريخ .كال ػػر
 اٟػػػػركب تػػػػاريخ ككػػػػل كالنفػػػػوذ، كا١ػػػػاؿ كالسػػػػلطة الػػػػدنيا علػػػػ  الصػػػػراع تػػػػاريخ كىػػػػو

 تػػاريخ كلكػػن تػػاريخ فهػػو العا١يػػة، اٟػػرب أك نػػابليوف حػػركب مثػػل العةثػػي كالصػػراع
 .الفائدة ألخذ ندرسو نك٨ انوم

 الػػدكتور قػػدـ القادمػػة، الفوضػػ  الرأٝاليػػة، ا يػػار كتابػػو يف الرأٝاليػػة: ا يػػار
 التارٮيػػػػػػػة الناحيػػػػػػػة مػػػػػػػن الرأٝاليػػػػػػػة الغربيػػػػػػػة اٟضػػػػػػػارة مسػػػػػػػتقةل يف رؤيتػػػػػػػو الصػػػػػػػايف

 سػقوط يف األسػاس العامل ىو اجملتمع يف ا١الية الدكرة خلل أف مةينا .كاالقتصادية
 انتهػػاء إىل إضػػافة برمتهػػا. الغربيػػة اٟضػػارة سػػقوط يف كبالتػػايل ا١ػػايل كػػيالةن النظػػاـ
 .(ْ)كاٟضارم التارٮي عمرىا

                                                 

 .ّّٓٓصحي  ابن حةاف، رقم  ؛ْٕٔٔ( صحي  مسلم، رقمُ)
 كما بعدىا. ِٕٔا١نهج كالفكر، الصايف: دراسات يف (ِ)
ًبية اإلسبلمية،  عدف،  ّ  .ٔـ، صََِ( ا١ هور، ابوبكر بن علي: إحياء لغة اإلسبلـ العا١ية، أربطة ال
 ـ. ََِْالصايف، ٤مد حسُ: ا يار الرأٝالية، الفوض  القادمة، مكتةة مدبويل، القاىرة  (ْ)
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بػػػُ يػػػػدم السػػػػاعة فػػػػن كقطػػػػع الليػػػػل ا١ظلػػػػم  الردة  .ُ
 كٯسػيكػافرا   كٯسػييصة  الر،ل فيها مؤمنػا 

كػػافرا يةيػػع أقػػواـ ديػػنهم بعػػرض   كيصػػة مؤمنػػا 
 من الدنيا قليل

بكػػػػػػػر الصػػػػػػػديق أبػػػػػػػو 
 كالصحابة

الفتنػػػػػػة كأدعيػػػػػػػاء   .ِ
اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 ا٠ار،وف عنو

كالػػذين يكفػػػركف 
 ا١سلمُ

رب بعضكم رقاب ال تر،عوا بعدم كفارا يض
 بعض

 -صػػػػل  اهلل عليػػػػو كسػػػػلم-كعىػػػػٍن رىسيػػػػوًؿ الل ػػػػًو 
: ػػيىكيوفي » قىػػاؿى أيم ػػًى اٍخػػًتبلىؼه كىفػيٍرقىػػةه قػىػػٍوـه  يف سى

٭يًٍسػػػػػػنيوفى اٍلًقيػػػػػػلى كىييًسػػػػػػيئيوفى اٍلًفٍعػػػػػػلى كىيػىٍقػػػػػػرىءيكفى 
يًن  ٍريقيػػػػوفى ًمػػػػنى الػػػػد  اٍلقيػػػػٍرآفى الى ٬يىػػػػاًكزي تػىػػػػرىاًقيػىهيٍم ٯى

ٍهًم ًمنى الر ًمي ًة الى يػىٍرً،عيوفى حىى  يػىٍرتىد  ميريكؽى الس  
ػٍن  عىلى  فيوقًػًو ىيػٍم شىػرُّ ا٠ٍىٍلػًق كىا٠ٍىًليقىػًة طيػو ى ًلمى
قػىػػتػىلىهيٍم كىقػىتػىليػػوهي يىػػٍدعيوفى ًإىلى ًكتىػػاًب الل ػػًو كىلىٍيسيػػوا 

ػػػػػافى أىٍكىلى بًالل ػػػػػًو  شػػػػػيء يفًمٍنػػػػػوي  مىػػػػػٍن قىػػػػػاتػىلىهيٍم كى
يىػػػػا رىسيػػػػوؿى الل ػػػػًو مىػػػػا ًسػػػػيمىاىيٍم  وا:قىػػػػالي . «ًمػػػػنػٍهيمٍ 
:  «الت ٍحًليقي » قىاؿى

كقػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ اهلل صػػػػػل  اهلل عليػػػػػو كسػػػػػلم: " 
أخوؼ مػا أخػاؼ علػ  أمػي ثػبلث ر،ػل قػرأ  

رأيػػػت عليػػػو هبجػػػة ككػػػاف  إذاكتػػػاب اهلل حػػػى 
ًط سيفو  عليو رداء االسبلـ أعاره اهلل اياه اخ

عمػػػػػػػار بػػػػػػػن  -علػػػػػػػي 
 ٟسن.ا -ياسر
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كضرب بو ،ػاره كرمػاه بال ػرؾ قيػل يػا رسػوؿ 
الرامػػػي  قػػػاؿ: ا١رمػػػي؟هلل الرامػػػي أحػػػق هبػػػا اـ ا

كر،ل أتاه اهلل سلطانا فقػاؿ مػن أطػاعٍ فقػد 
أطاع اهلل كمن عصاٍل فقد عصػ  اهلل ككػذب 
ليس ٠ليفة اف يكوف ،نة دكف ا٠الق كر،ل 

كلمػػػػػػا قطػػػػػػع أحدكثػػػػػػة   األحاديػػػػػػثاسػػػػػػتخفتو 
 حدث بأطوؿ منها اف يدرؾ الد،اؿ يتةعو".

نقػػػػػػػػػض اٟكػػػػػػػػػم   .ّ
مػػن راشػػدم إىل 
 مل  عضوض

لتنػػػػتقض عػػػػػرل اإلسػػػػبلـ عػػػػػركة عػػػػركة فكلمػػػػػا 
 كأكؿانتقضػػػػػػت عػػػػػػركة ت ػػػػػػةثت بػػػػػػالي تليهػػػػػػا 

 الصبلة  كآخرىانقضها اٟكم 

زيػػػػػد بػػػػػن  -اٟسػػػػػُ 
 علي...

ا١اديػػػػػة الطاغيػػػػػة   .ْ
كعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهوات 
كالةطػػوف )مػػرض 

 حا الدنيا(

ى أىٍيًديكيٍم فػىرىطه كىأىنىا عىلى  ٍُ ٍيكيٍم شىًهيده كىًإف  ًإٍل  بػى
ىٍنظيري إًلىٍيًو ًمٍن مىقىاًمي  ٍٟىٍوضي كىًإٍل  ألى مىٍوًعدىكيٍم ا
ا كىًإٍل  لىٍستي أىٍخ ى  عىلىٍيكيٍم أىٍف تيٍ رًكيوا  ىىذى
نٍػيىا أىٍف تػىنىافىسيوىىا  ٍ  أىٍخ ى  عىلىٍيكيٍم الدُّ كىلىًك

رىسيوًؿ الل ًو قىاؿى فىكىانىٍت آًخرى نىٍظرىةو نىظىٍرتػيهىا ًإىلى 
 صىل   الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى 

-اٟسػػػػػػػػػػن الةصػػػػػػػػػػرم
-زعةد العزيعمر بن 

-،عفػػػػػػػػر الصػػػػػػػػادؽ 
-الكػػػػػػػػػػػاظمموسػػػػػػػػػػػ  
 رعةػػػػد القػػػػاد-الغػػػػزايل

 اٞػػػػػػػػػػيبلٍل كمػػػػػػػػػػدارس
ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الركحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال

 الطرؽ الصوفية()
حركػػػػػػػػػػات الزندقػػػػػػػػػػة   .ٓ

كالفلسػػفة اإلٟاديػػة 
كالةاطنيػػػػػػػػة ا١خربػػػػػػػػة 

 لئلسبلـ.

بعػػػػػدم كػػػػػل  إف أخػػػػػوؼ مػػػػػا أخػػػػػاؼ علػػػػػيكم
 منافق عليم اللساف

االشػػػػػػاعرة  -ا١عتزلػػػػػػة 
فخػػػػػػػػػػػػػػػػػر -الغػػػػػػػػػػػػػػػػزايل-

 الرازم...
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التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؽ   .ٔ
السياسػػػػي كفقػػػػد 
 كحدة الدكلة.

إ ػػػا سػػػتكوف بعػػػػدم ىنػػػات كىنػػػات كىنػػػػات 
كرفػػع يديػػو فمػػن رأيتمػػوه يريػػد تفريػػق أمػػر أمػػة 

كىم ٚيع فػاقتلوه  كسلم٤مد صل  اهلل عليو 
 كائنا من كاف من الناس

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين 
سػػػػػػػػػليماف  -يػػػػػػػػػويباال

٤مػػػػػػػػػػػػد  -القػػػػػػػػػػػػانوٍل 
 الفات .. ا.

الغػػػػػػػزك الصػػػػػػػلييب   .ٕ
كغػػػػػػػػػػػػػزك التتػػػػػػػػػػػػػار 
كاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمار 

 اٟديث.
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقوط 
ا٠بلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلسبلمية. 

اعى  عىلىػٍيكيٍم اأٍليمىػمي ًمػٍن كيػل  أيفيػقو  يو  ًش ي أىٍف تىػدى
اعى  اأٍلىكىلىةي عىلى  قىٍصعىًتهىا قىاؿى قػيٍلنىػا يىػا  كىمىا تىدى

ًمٍن ًقل ةو بًنىا يػىٍومىًئذو قىاؿى أىنٍػتيٍم يػىٍومىًئذو رىسيوؿى الل ًو أى 
َه كىلىًكٍن تىكيونيوفى غيثىػاءن كىغيثىػاًء الس ػٍيًل يػىٍنتىػزًعي  ًث كى
اٍلمىهىابىةى ًمٍن قػيليوًب عىػديك كيٍم كى٬ىٍعىػلي يف قػيليػوًبكيٍم 
ٍٟىيىػػاًة  الٍػػوىٍىنى قىػػاؿى قػيٍلنىػػا كىمىػػا الٍػػوىٍىني قىػػاؿى حيػػاُّ ا

 اًىيىةي اٍلمىٍوتً كىكىرى 

-قطز-صبلح الدين
-عزالػػػػػػػػػدين القسػػػػػػػػػاـ

االمػػػَ -عمػػػر ا١ختػػػار
 رعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

٤مػػػػػػػػػػػػػد  -اٞزائػػػػػػػػػػػػػرم
 -عةد الكرَل ا٠طايب

ال ػػػػػػػيخ  -ىدايػػػػػػة اهلل
مهػػػػػػػػػػػػػػػػػدم -شػػػػػػػػػػػػػػػػامل
 -السوداف

تيػػػػػػػػػارات فكريػػػػػػػػػة   .ٖ
معاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: 
ا١اركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية، 
اللي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
الو،وديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

 العلمانية...

إف أخػػػػػوؼ مػػػػػا أخػػػػػاؼ علػػػػػيكم بعػػػػػدم كػػػػػل 
 عليم اللساف منافق

 

ا١عاصػػػػرة العو١ػػػػة   .ٗ
ا٢يمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )

االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 

لتتػػػػةعن سػػػػنن الػػػػذين مػػػػن قػػػػةلكم شػػػػ ا ب ػػػػ  
كذراعػا بػذراع حػػى لػو دخلػػوا يف ،حػر ضػػا 

 اليهػػػػػػػػػػودالتةعتمػػػػػػػػػػوىم قلنػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػوؿ اهلل 
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كالثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كاٟضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
للغػػػػػػػػػػػرب علػػػػػػػػػػػ  

 العاإل(

  فمن؟قاؿ  كالنصارل؟
 السػػػػػنن ىػػػػػو الطريػػػػػق كا١ػػػػػراد بال ػػػػػ  ]سػػػػػنن: 

كالػذراع ك،حػر الضػا التمثيػل ب ػدة ا١وافقػػة 
٢م كا١ػراد ا١وافقػة يف ا١عاصػي كا١خالفػات ال 

 الكفر[يف 
مرحلػػػػػة مػػػػػا قةػػػػػل   .َُ

 قياـ الساعة
عيسػػػػػػػػػػػػ   -ا١هػػػػػػػػػػػػدم أحاديث اشراط الساعة

 عليو السبلـ
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الحرك  أو الجماع   
 اإلسالمي 

 ا١درسة الفكرية الةلد

 ٚاعة الدعوة كالتةلي  ُ
 ٤مد إلياس

 باكستاف-ا٢ند 
 كبقية أ٨اء العاإل

 تصوؼ سٍ، تربية كسلوؾ

 ٚاعة النور ِ
 بديع الزماف النورسي

كبقيػػػػػػػػة أ٨ػػػػػػػػػاء  -تركيػػػػػػػػا
 العاإل

 تصوؼ سٍ، تربية كسلوؾ

 غرب كمصر ا١ التيجانية كال اذلية ّ
 كبقية أ٨اء العاإل

 تصوؼ سٍ، تربية كسلوؾ

 اإلخواف ا١سلموف ْ
 حسن الةنا

ا١ؤسػػػس حسػػػن الةنػػػا كػػػاف صػػػوفيا  مصر كبقية العاإل
علػػ  الطريقػػػة ال ػػػاذلية اٟصػػػافية. 
لكػػػػػػػػػػػن غلػػػػػػػػػػػا عليهػػػػػػػػػػػا اٞانػػػػػػػػػػػا 

 السياسي.
 السلفية  ٓ

 ٤مد بن عةد الوىاب
، ضد التصوؼ، مدرسة ابن تيمية السعودية كبقية العاإل 

 كتكفر ما عداىا من الفرؽ.
مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػة حضػػػػػػػػػػػػػػػػرموت  ٔ

 التارٮية.
الػػػػػػػيمن كا٢نػػػػػػػد كشػػػػػػػرؽ 

، كبقيػػػػػة آسػػػػػيا كأفريقيػػػػػا
 دكؿ العاإل

 تصوؼ سٍ، تربية كسلوؾ.

 مدرسة االماـ زيد بن علي اليمن ا١درسة الزيدية 
 ٚاعػػة كاليػػة الفقيػػو، مػػن ٕ

 ال يعة األمامية. ا٠ميٍ
 تصوؼ شيعي )عرفاف(. إيراف، لةناف.. ا.
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 ا١درسة الفكرية اجملاىد الةلد
 تصوؼ ىداية اهلل كأكالده اندكنيسيا
 تصوؼ اٛد عرفاف ال هيد كأتةاع كيل اهلل دىلوم ا٢ند

 تصوؼ اإلماـ شامل ركسيا كالقوقاز
 تصوؼ قساـعز الدين ال فلسطُ
 تصوؼ عمر مكـر مصر
 تصوؼ عمر ا١ختار ليةيا
 تصوؼ األمَ عةد القادر اٞزائرم اٞزائر
 تصوؼ ٤مد عةد الكرَل ا٠طايب ا١غرب
 تصوؼ ال يخ ماء العينُ موريتانيا
 تصوؼ عمر التكركرم كاٛد حةيا اهلل السنغاؿ
َيا  تصوؼ عثماف بن فودم نيج
 تصوؼ ا١هدمال يخ ٤مد  السوداف
 تصوؼ ٛ  اهلل ال ريف مايل
 تصوؼ النق ةندم عدف
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ق(: مقاالت اإلسبلميُ كاختبلؼ ا١صلُ، ِّْاالشعرم، ابو اٟسن علي )ت .ُ
 .َُٖٖٗقيق/ ىلموت ريً، دار فرانز شتايز، فيسةادف ا١انيا، 

ق(: األربعػػػػوف علػػػػ  مػػػػذىا َّْ)ت عةػػػػد اهللعػػػػيم اٛػػػػد بػػػػن األصػػػػفهاٍل، أبػػػػو ن .ِ
َكت  ، ب  ق.ُُْْاحملققُ من الصوفية، دار ابن حـز

ق(: األغاٍل، ٖقيق/ َٝ ،ابر، َّْ)ت عةد اهللاألصفهاٍل، أبو نعيم اٛد بن  .ّ
َكت )د.ت(.  دار الفكر، ب

ات ق(: حليػػػة األكليػػػاء كطةقػػػَّْ)ت عةػػػد اهللاألصػػػفهاٍل، أبػػػو نعػػػيم اٛػػػد بػػػن  .ْ
َكت   ىػ.َُْٓاألصفياء، دار الكتاب العريب، ب

ق(: ٖفػػػػة الػػػػزمن يف تػػػػاريخ ٖٓٓاالىػػػػدؿ، بػػػػدر الػػػػدين أبػػػػو عةػػػػد اهلل اٟسػػػػُ )ت .ٓ
َكت  اٟة ي،اليمن، ٖقيق / عةد اهلل ٤مد   ـ.ُٖٔٗ)د. ف( ب

ق(: ك ف الغطاء عػن حقػائق ٖٓٓاالىدؿ، بدر الدين أبو عةد اهلل اٟسُ )ت .ٔ
حدين كذكر األئمة األشعريُ كمن خالفهم من ا١ةتدعُ كبياف التوحيد كعقائد ا١و 

تػػػونس  لل ػػػغل،حػػػاؿ ابػػػن عػػػريب كاتةاعػػػو ا١ػػػارقُ، مطةعػػػة االٖػػػاد العػػػاـ التونسػػػي 
 ـ.                                             ُْٔٗ

ٖقيق / ٤مد يسلم عةد  اٟضرمي،حملة من زاكية التاريخ  حسن:بالفقيو، عةد اهلل  .ٕ
 ـ.ََِٓالنور، مركز النور للدراسات كاالْاث، صنعاء 

تاريخ  ـ(:َُْٓىػ/ ْٕٗ )تأبو ٤مد الطيا بن عةد اهلل بن أٛد  با٥رمة، .ٖ
 د.ت(. ـد. )د.ف  عدف،ثغر 

ق(: األدب ا١فرد، ٖقيق ٤مد ناصر ِٔٓالةخارم، ٤مد بن إٝاعيل )ت .ٗ
 ـ.ُٕٗٗااللةاٍل، دار الصديق للن ر كالتوزيع، 
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ق(: اٞامع ا١سند الصحي ، ٖقيق/ ٤مد ِٔٓرم، ٤مد بن إٝاعيل )تالةخا .َُ
 ق،ُِِْزىَ بن ناصر، دار طوؽ النجاة 

ن )ت بعةػػػػد الوىػػػػاال يهػػػي،  .ُُ صػػػػلحاء الػػػػيمن،  ت(: طةقػػػػاىػػػػَِٗبػػػن عةػػػػد الػػػػٛر
 ـ.ُْٖٗٗقيق/ عةد اهلل اٟة ي، مكتةة االرشاد، صنعاء

النظػػػار يف غرائػػػا االمصػػػار ق(: ٖفػػػة ٤ٕٕٗمػػػد )ت عةػػػد اهللبطوطػػػة، أبػػػو ابػػػن  .ُِ
َكت  ًاث، ب  ـ.ُٖٔٗا١عركؼ بالرحلة، دار ال

ق(: بيػػاف تلةػػيس اٞهميػػة يف تأسػػػيس ِٖٕ)ت معةػػػد اٟلػػيتيميػػة، أٛػػد بػػن ابػػن  .ُّ
 بدعهم الكبلمية، ٣مع ا١ل  فهد، )د.ت(، 

 نعةد الٛرق(: ٣موع الفتاكل، ٚع ِٖٕ)ت معةد اٟليتيمية، أٛد بن ابن   .ُْ
َكت )د.ت(.النجدم اٟنةل  ي، )د.ف( ب

ق(: منهاج السنة النةوية يف نقض كبلـ ِٖٕ)ت معةد اٟليتيمية، أٛد بن ابن  .ُٓ
 ال يعة القدرية، ٖقيق/ ٤مد رشاد، ،امعة ٤مد بن سعود، الرياض )د.ت(.

ق(: دفع شةو الت ةيو بأكف التنزيو، ٕٗٓ)تنعةد الٛراٞوزم، أبو الفرج ابن  .ُٔ
 .ُِٗٗالماـ النوكم، عماف، ٖقيق/ حسن السقاؼ، دار ا

ن )تبن اا .ُٕ ق(: صفة الصفوة، دار ٕٗٓٞوزم، ٚاؿ الدين أبو الفرج عةد الٛر
 القاىرة )د.ت(. اٟديث،

ق(: ا١ستدرؾ عل  الصحيحُ، ٤َْٓمد النيسابورم )ت عةد اهللاٟاكم، أبو  .ُٖ
َكت  رعةد القادٖقيق/ مصطف    ـ.َُٗٗعطا، دار الكتا العلمية، ب

رد كنسا ذل  ِٖٗبكر الدم قي )تأبو  اٟصيٍ، .ُٗ ق(: دفع شةو من شةو ٘ك
ًاث، القاىرة.  اىل السيد اٞليل االماـ اٛد، ا١كتةة االزىرية لل

ق(: حقائق التفسَ أك خلق خبلئق القرآف َّٗاٟبلج، اٟسُ بن منصور )ت .َِ
 .ََِٔكاالعتةار، ٖقيق/ ٤مود ا٢ندم، مكتةة مدبويل، القاىرة
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ق(: السنة، ب د، ٖقيق/ ٤مد سعيد َِٗبن أٛد )ت عةد اهلل حنةل،ابن   .ُِ
 ىػ. َُْٔساإل القحطاٍل، دار ابن القيم، الدماـ 

ىػ(: ا١سال  كا١مال ، ٖقيق/ دم غويو، َّّ)ت عةد اهللخرداذبة، أبو القاسم  .ِِ
 ـ.ُٖٖٗدار صادر اكفست، ليدف 

ؤلؤية يف تاريخ ـ(: العقود اللَُْٗ/ُِٖا٠زر،ي، علي بن اٟسن بن كىاس)ت .ِّ
 ـ.ُُْٗ)د.ف(، القاىرةالرسولية، الدكلة 

ق(: تاريخ بغداد، دار الكتا ّْٔا٠طيا الةغدادم، أٛد بن علي أبو بكر)ت .ِْ
َكت )د.ت(.  العلمية، ب

ق(: السػػنة، ٖقيػق/ عطيػػة ُُّا٠ػبلؿ، أٛػػد بػن ٤مػػد بػن ىػػاركف اٟنةلػي )ت .ِٓ
 الزىراٍل، دار الراية، الرياض، )د.ت(.

، القاىرة ْق(: ا١قدمة، دار القلم طَٖٖ)ت نعةد الٛر، خلدكفابن   .ِٔ
ُُٖٗ. 

ق(: كفيات األعياف كأنةاء ُٖٔخلكاف، أٛد بن ٤مد بن أيب بكر )تابن   .ِٕ
َكت   ـ.ُُٕٗأبناء الزماف، ٖقيق/ إحساف عةاس، دار صادر، ب

ـ(: الع  يف خ  من غ ، ُّْٖق/ْٖٕ)ت  عةد اهللالذىيب،  س الدين أبو  .ِٖ
 .ُْٖٗصبلح الدين ا١نجد، )د.ف(، الكويتٖقيق/ 

ـ(: سَ أعبلـ النةبلء، ُّْٖق/ْٖٕ)ت  عةد اهللالذىيب،  س الدين أبو  .ِٗ
َكت  ـ.  ُّٖٗٗقيق/ ب شراؼ شعيا االرناؤكطي، مؤسسة الرسالة، ب

 .َََِ(، دم قالطوائف، )د.فقصة  فاضل:األنصارم، 
ن اٟنةلي )ت .َّ ،امع العلـو كاٟكم يف ق(: ٕٓٗابن ر،ا، زين الدين عةدالٛر

، ٖقيق/ ٤مد االٛدم أبو النور، الناشر، دار السبلـ ِشرح ٜسُ حديثا، ط
 .قُِْْللطةاعة كالن ر كالتوزيع، القاىرة 
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ـ(: فصل ا١قاؿ فيما ُُٖٗ-قٓٗٓ ت)اٛد رشد، أبو الوليد ٤مد بن ابن  .ُّ
قيق/ ٤مد عمارة، دا ، ِر ا١عارؼ طبُ اٟكمة كال ريعة من اتصاؿ، دراسة ٖك

 القاىرة )د.ت(.
ق(: أصوؿ الطريقة ال اذلية، ٖٗٗزركؽ، اٛد بن اٛد ال نسي ا١غريب )ت .ِّ

 ـ.ََِٖنصار، دار الكرز، القاىرة  رعةد القادٖقيق/ ٤مد 
َكيت، ٖٗٗزركؽ، اٛد بن اٛد ال نسي ا١غريب )ت .ّّ ق(: قواعد التصوؼ، دار الة

 ـ.ََِْدم ق
ق(: طةقات ال افعية الك ل، ٖقيق/ ُٕٕلي )تالسةكي، تاج الدين بن ع .ّْ

 ق.٤ُُّْمد بن ٤مد الطناحي، ىجر للطةاعة كالن ر، القاىرة 
ق(: معيد النعم كمةيد النقم، مؤسسة ُٕٕ)ت بعةد الوىاالسةكي، تاج الدين  .ّٓ

َكت  ـ. ُٖٔٗالكتا الثقافية، ب
ن )ت .ّٔ ألىل ق(: الضوء البلمع َِٗالسخاكم،  س الدين ٤مد بن عةد الٛر

َكت )د.ت(. التاسع،القرف   )د.ف( ب
الطوسي: اللمع يف تاريخ التصوؼ، دار الكتا  عةد اهللالسراج، أيب نصر  .ّٕ

َكت  ـ.ََُِالعلمية، ب
ق(: غذاء األلةاب شرح منظومة ُُٖٖالسفاريٍ، ٤مد بن اٛد اٟنةلي )ت .ّٖ

.غذاء األلةاب شرح منظومة ُّٗٗالقاىرة  ،ِاآلداب، مؤسسة قرطةة ط
 .ُّٗٗالقاىرة  ،ِاب، مؤسسة قرطةة طاآلد

ن ٤مد )ت .ّٗ طةقات الصوفية، )د.ف(  (:قُِْالسلمي، أبو عةد الٛر
َكت  .ُٖٗٗب

عوارض ا١عارؼ، مكتةة  (:قِّٔالسهركردم، أبو حف  عمر بن ٤مد )ت .َْ
 .ََِْالقاىرة، القاىرة: 



 

 

                                       
 

121 

ن )ت السيوطي، .ُْ تاريخ ا٠لفاء، ٖقيق/ ٤مد  (:قُُٗ،بلؿ الدين عةد الٛر
 ـ.ُِٓٗ، القاىرة ُ، مطةعة السعادة طدعةد اٟمييي الدين ٤
ن )ت السيوطي، .ِْ حسن احملاضرة يف تاريخ معرفة  (:قُُٗ،بلؿ الدين عةد الٛر

 ـ.َُٗٗ)د.ف( القاىرة  القاىرة،
ن بن إٝاعيل ا١قدسي )تأبو  .ّْ الركضتُ يف أخةار  (:قٓٔٔشامة، عةد الٛر

 لقاىرة )د.ت(.الدكلتُ، النورية كالصبلحية، )د.ف( ا
ىػ(: نيل َِٗتزين الدين عةد الةاس  بن خليل اٟنفي ) الظاىرم،شاىُ ابن  .ْْ

ا١كتةة العصرية،  تدمرم،ٖقيق / عمر عةد السبلـ  الدكؿ،األمل يف ذيل 
َكت  .ََِِب

ق(: النوادر السلطانية كاحملاسن ِّٔشداد، أبو احملاسن يوسف بن رافع )تابن  .ْٓ
 ـ.ُْٗٗ، ِدين ال ياؿ، مكتةة ا٠ا٧ي، القاىرة طاليوسفية، ٖقيق/ ٚاؿ ال

طةقات ا٠واص أىل الصدؽ  (:ىػّٖٗ )ت بن أٛدال ر،ي، أيب العةاس أٛد  .ْٔ
َكت  كالتوزيع،كاإلخبلص، الدار اليمنية للن ر   ـ.ُٖٔٗب

ق(: ا١لل كالنحل، مؤسسة ْٖٓ)ت عةد الكرَلال هرستاٍل، أبو الفت  ٤مد بن  .ْٕ
َكت )د.ت(.  اٟليب، ب

 ـ.ُٕٗٗق(: أدب الطلا، صنعاء َُِٓال وكاٍل، ٤مد بن علي )ت .ْٖ
ق(: الةدر الطالع ٔحاسن من بعد القرف َُِٓال وكاٍل، ٤مد بن علي )ت .ْٗ

َكت )د.ت(.  السابع، دار ا١عرفة، ب
الويل يف حديث الويل، )د.ف(  (: قطرقَُِٓال وكاٍل، ٤مد بن علي )ت .َٓ

َكت   .ََُِب
ق(: الوايف بالوفيات، دار ْٕٔل بن أية  )تالصفدم، صبلح الدين خليابن  .ُٓ

َكت  ًاث العريب، ب  .َََِإحياء ال
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ق(، مسند ال اميُ، ٖقيق/ ٛدم َّٔالط اٍل، سليماف بن اٛد ال امي )ت .ِٓ
َكت   ـ.ُْٖٗالسلفي، مؤسسة الرسالة، ب

الط اٍل، سليماف بن اٛد: ا١عجم الكةَ، ٖقيق/ ٛدم السلفي، مكتةة العلـو  .ّٓ
 ـ.ُّٖٗم، ا١وصل كاٟك

َكتّٖٕالسراج )ت عةد اهللالطوسي، أيب نصر  .ْٓ  .ََُِىػ(: اللمع، ب
ىػ(: اللمع، دار الكتا العلمية، ّٖٕالسراج )ت عةد اهللالطوسي، أيب نصر  .ٓٓ

َكت  .ََُِب
ـ(، ىدية الزمن يف أخةار ملوؾ ٟج كعدف، ُّْٗالعةديل، اٛد فضل )ت .ٔٓ

 ق.ُُّٓا١طةعة السلفية، القاىرة 
ا٠فايا كمزيل اإللةاس فيما  (: ك فقُُِٔوٍل، إٝاعيل بن ٤مد )تالعجل .ٕٓ

َكت  عل اشتهر من األحاديث  ًاث العريب، ب ألسنة الناس، دار احياء ال
 (.)د.ت

إيقاظ ا٢مم شرح اٟكم، ٖقيق/  (:قُِِْعجيةة، اٛد بن ٤مد )تابن  .ٖٓ
 ٤مد عزت، ا١كتةة التوفيقية القاىرة )د. ت(.

ق(: العواصم من القواصم، ٖقيق/ ٤ا الدين ّْٓبو بكر )تالعريب، أابن  .ٗٓ
َكت )د.ت(  .ا٠طيا، دار اٞيل، ب

ٖقيق / قاسم  ا١سائل،ق(: ا١سائل إليضاح ّٖٔعريب، ٤يي الدين )تابن  .َٔ
 ـ.٤ُٗٗٗمد عةاس، أزمنة للن ر كالتوزيع، عماف 

قائد، ق(: خَ القبلئد شرح ،واىر العُُٖٔالعرياٍل، عثماف الكليسي )ت .ُٔ
َكت )د.ت(. ا١زيدم، دارٖقيق/ اٛد فريد   الكتا العلمية، ب

ًم فيما نسا لئلماـ ُٕٓعساكر، علي بن حسن )تابن  .ِٔ ق(: تةيُ كذب ا١ف
َكت،   ىػ. َُْْأيب اٟسن األشعرم، دار الكتاب العريب، ب
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ق(: الدرر الكامنة يف أعياف ا١ائة ِٖٓالعسقبلٍل، ابن حجر اٛد بن علي )ت .ّٔ
ضاف، ٣لس دائرة ا١عرؼ العثمانية، حيدر آباد  دعةد ا١عيامنة، ٖقيق/ ٤مد الث

 ـ.ُِٕٗ
ق(: فت  الةارم شرح صحي  ِٖٓالعسقبلٍل، ابن حجر اٛد بن علي )ت .ْٔ

َكت   ق.ُّٕٗالةخارم، دار ا١عرفة، ب
ق(: ىدم السارم مقدمة فت  ِٖٓالعسقبلٍل، ابن حجر اٛد بن علي )ت .ٓٔ

 (.تد.ف. د.خارم، اإلسكندرية، )الةارم ب رح صحي  الة
ا١نصوب، )د.ف(  زعةد العزيعلواف، اٛد: التوحيد األعظم، ٖقيق/ ابن  .ٔٔ

 ـ.َُِّصنعاء
ق(: شذرات الذىا يف أخةار من َُٖٗالدم قي)ت يعةد اٟالعماد، ابن  .ٕٔ

َكت )د.ت(.  ذىا، دار الكتا العلمية، ب
الدين، دار ا١عرفة،  علـو ء(: إحياىػ٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .ٖٔ

َكت )د.ت(   ب
يف االعتقاد، دار الكتا  د(: االقتصاىػ٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .ٗٔ

َكتُالعلمية ط  ـ.ََِْ، ب
العواـ عن علم الكبلـ،  (: إٞاـىػ٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .َٕ

َكت   ـ.َُِٖٔقيق/ م هد العبلؼ، )د.ف( ب
من الضبلؿ كا١وصل إىل ذم  ذ(: ا١نقىػَٓٓالطوسي )ت ٤مد بن ٤مد الغزايل، .ُٕ

َكت  ككاملالعزة كاٞبلؿ، ٖقيق/ ٚيل صليةيا   ـُٖٖٗعياد، ب
الفبلسفة، ٖقيق: سليماف  ت(: هتافىػ٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .ِٕ

 .ِّٗـ، صَُٖٗدنيا، دار ا١عارؼ القاىرة، 
األربعُ يف أصوؿ الدين، كتاب ىػ(:  ٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .ّٕ

 د.ت(. ـد. كعلق عليو: ٤مود بيجو، )د.ف  أحاديثوقرأه كخرج 



 

 

                                       
 

112 

د.ف. العارفُ، القاىرة ) ج(: منها ىػ٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .ْٕ
 (.تد.
ميزاف العمل، )د. ف( القاىرة  ىػ(:٤َٓٓمد بن ٤مد الطوسي )ت الغزايل، .ٕٓ

 ـ.ُْٔٗ
ق(: الكواكا السائرة يف أعياف َُُٔبن ٤مد )ت الغزم، ٧م الدين ٤مد .ٕٔ

َكت   ـ.ُٕٗٗا١ائة العاشرة، ٖقيق/ خليل ا١نصور، دار الكتا العلمية، ب
ق(: إثةات صفة العلو، ٖقيق/ َِٔبن أٛد ا١قدسي )ت عةد اهللقدامة، ابن  .ٕٕ

 ىػ.َُْٔالةدر، الدار السلفية، الكويت،  عةد اهللبدر 
َم، عةد الكرَل بن  .ٖٕ َية، مؤسسة الكتا ْٓٔىوازف )تالق  ىػ(: الرسالة الق 

َكت، ، ُالثقافية ط  )د.ت(.ب
ق(: صة  األع   يف صناعة االن اء، ُِٖالقلق ندم، اٛد بن علي الفزارم ) .ٕٗ

َكت )د.ت(.  دار الكتا العلمية، ب
ق(: أّد العلـو الوشي ا١رقـو يف بياف َُّٕالقنو،ي، صديق بن حسن )ت .َٖ

َكت ٖقي ،أحواؿ العلـو  .ُٕٖٗق / عةد اٞةار زكار، دار الكتا العلمية، ب
ق(: بدائع الفوائد، دار الكتاب ُٕٓقيم اٞوزية، ٤مد بن ايب بكر )تابن  .ُٖ

َكت )د.ت(.   العريب، ب
ىػ(: مدارج السالكُ بُ منازؿ إياؾ ُٕٓقيم اٞوزية، ٤مد بن أيب بكر)تابن  .ِٖ

َكت  نعةد كإياؾ نستعُ، ٖقيق/ ٤مد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، ب
ُّٕٗ. 

ق(، ٖقيق / ٤مد فؤاد عةد ِّٕما،ة، ٤مد بن يزيد: سنن ابن ما،ة )تابن   .ّٖ
 الةاقي، دار احياء الكتا، القاىرة، )د.ت(.

ق(: ىداية الراغةُ يف السَ َُّّا١الكي، عةد اٟاف، بن علي اٟلواٍل )ت .ْٖ
 رة، )د. ت(.كالسلوؾ اىل مل  ا١لوؾ، مكتةة القاىرة، القاى
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ىػ(: األحكاـ السلطانية، دار اٟديث، َْٓا١اكردم، أبو اٟسن علي )ت .ٖٓ
 القاىرة )د.ت(.

ق(: صفة ببلد اليمن َٔٗاجملاكر، ٚاؿ الدين ايب الفت  يوسف ال يةاٍل )تابن  .ٖٔ
كمكة كبعض اٟجاز، ا١عركؼ بتاريخ ا١ستةصر، تصحي  اكسكر لوففرين، 

َكت   ـ.ُٖٔٗب
انية، اليمن يف القرف التاسع ع ر ا١يبلدم، ٖقيق/ عةد اهلل ٣هوؿ: حوليات ٯ .ٕٖ

 ـ. ُُٗٗاٟة ي، دار اٟكمة اليمانية، صنعاء
ق(: خبلصة األثر يف أعياف القرف اٟادم ع ر، ُُُُاحمليب، ٤مد اٟموم )ت .ٖٖ

َكت )د.ت(.  دار صادر، ب
عتةار يف كاال (: ا١واع،قْٖٓا١قريزم، تقي الدين أيب العةاس أٛد بن علي )ت .ٖٗ

 .د.ت( ـد. )د.ف  ا١قريزية،ذكر ا٠ط  كاآلثار، ا١عركؼ با٠ط  
ق(: الكواكا الدرية يف ترا،م َُُّ)ت ؼعةد الرؤ ا١ناكم، زين الدين ٤مد  .َٗ

َكت  .ََِٖالسادة الصوفية، دار الكتا العلمية، ب
 ٤ييق(: مناقا ال يخ األك  َُُّ)ت ؼعةد الرؤ ا١ناكم، زين الدين ٤مد  .ُٗ

 .ََِٗين ابن عريب، ٖقيق/٤مد إبراىيم اٟسٍ، )د.ف(، دم قالد
ق(: لساف العرب، دار صادر، ُُٕمنظور األفريقي، ٤مد بن مكـر )تابن   .ِٗ

َكت  ب
ىػ(: تكملة األحكاـ كالتصفية َْٖا١هدم، اإلماـ أٛد بن ٭ِ ا١رتض ، )ت .ّٗ

اـ زيد بن علي، من بواطن اآلثاـ، ٖقيق/ عةد اهلل بن ٛود العزم، مؤسسة االم
 .ََِٕصنعاء

ق(: ذـ الكبلـ كأىلو، ّٔٗبن ٤مد األنصارم)ت عةد اهللا٢ركم، أبو إٝاعيل  .ْٗ
ن  ا١نورة ال ةل، مكتةة العلـو كاٟكم، ا١دينة  زعةد العزيٖقيق/ عةد الٛر

 ـ.  ُٖٗٗ



 

 

                                       
 

111 

الوردم، ابو حف  عمر بن مظفر: تتمة ا١ختصر يف أخةار الة ر ا١عركؼ ابن  .ٓٗ
َكت )د.ف ْٕٗ)تالوردم، بن بتاريخ ا  (.تد. ق(، ب

ق(: الركض الةاسم يف الذب عن سنة أيب َْٖلوزير، ٤مد بن إبراىيم )تابن ا .ٔٗ
 القاسم، ٖقيق/ علي ٤مد العمراف، دار عاإل الفوائد، )د.ت(.

ق(: طةقػػػات اٟنابلػػػة، ٖقيػػػق/ ٤مػػػد حامػػػد َٔٓيعلػػػ ، ٤مػػػد الفػػػراء )تابػػػو  .ٕٗ
َكت )  د.ت(.الفقي، دار ا١عرفة، ب

إبراىيم، ٣دم ٤مد: ابو العةاس مرسي، مذىةو كآراءه الصوفية، دار الكتا  .ٖٗ
 ـ.َُِْالعلمية، القاىرة 

ػػػػة، اإلسػػػػبلمي،التصػػػػوؼ  آندريػػػػو:اتػػػػور،  .ٗٗ عػػػػدناف عةػػػػاس علػػػػي، من ػػػػورات  تٚر
 .ََِّاٞمل، كولونيا 

 ـ.ََِٕاالغ م، ،هاد ناشر: الفلسفة، صنعاء  .ََُ
َكت ) .َُُ  (.تد.ف. د.أمُ، اٛد: ظهر اإلسبلـ، ب
ػة اكرخػاف ٤مػد علػي، دار  .َُِ اكقويو،و، ،يهاف: موالنػا ،ػبلؿ الػدين الركمػي، تٚر

 ـ.ََِٗالنيل للطةاعة كالن ر، القاىرة 
َكت  .َُّ ن: اشةنجلر، دار القلم، ب  .ُِٖٗبدكم، عةد الٛر
ن .َُْ طةوعػػػات، القػػػاىرة، تػػػاريخ التصػػػوؼ اإلسػػػبلمي، ككالػػػة ا١ :بػػػدكم، عةػػػد الػػػٛر

 ـ.ُّٗٗ
ن .َُٓ دراسات يف الفلسفة الو،وديػة، ا١ؤسسػة العربيػة للدراسػات  :بدكم، عةد الٛر

َكت   .ُُ،َُـ، صَُٖٗكالن ر، ب
ن: شوبنهاكربدكم، عةد  .َُٔ َكت الٛر  ـ.َُِِ، دار القلم، ب
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ن .َُٕ فلسػػػفة العصػػػور الوسػػػط ، ككالػػػة ا١طةوعػػػات كدار القلػػػم،  :بػػػدكم، عةػػػد الػػػٛر
َكت  ـ.ُٕٗٗب

ن .َُٖ موسػػػوعة الفلسػػػفة، ا١ؤسسػػػة العربيػػػة للدراسػػػات كالن ػػػر،  :بػػػدكم، عةػػػد الػػػٛر
َكت   ـ.ُْٖٗب

ن .َُٗ َكت :بدكم، عةد الٛر  ـ.ُّٗٗموسوعة ا١ست رقُ، دار العلم للمبليُ، ب
ن بػػػػػػدكم،  .َُُ ػػػػػة عةػػػػػد الػػػػػٛر ببلثيػػػػػوس، أسػػػػػُ: ابػػػػػن عػػػػػريب، حياتػػػػػػو كمذىةػػػػػو، تٚر

 .ُٓٔٗالقاىرة
كا١رسػػلُ، أحاديػػث كسػػنة خػػامت األنةيػػاء  بليػػق، عزالػػدين: منهػػاج الصػػاُٟ مػػن .ُُُ

َكت  . ُٖٕٗ)د.ف(، ب
بناكم، ،عفر: التعايش يف اجملتمع اإلسبلمي، دراسػة يف العبلقػات اإلنسػانية يف  .ُُِ

 ـ.ُٗٗٗاجملتمع الواحد، دار ا٠ليج العريب، )د.ـ(، 
ػة: ٯػٌ طريػف ا٠ػويل، رر. بػوببوبر، كارؿ: أسطورة اإلطػار، ٖريػر: مػارؾ  .ُُّ ، تٚر

 .ََِّلس الوطٍ للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويتاجمل
 ـد. )د.ف دم ػػػق، بدعػػػة،  أخطػػػرالةػػػوطي، ٤مػػػد سػػػعيد رمضػػػاف: البلمذىةيػػػة  .ُُْ

 د.ت(.
الةػػوطي، ٤مػػد سػػعيد رمضػػاف: نقػػض أكىػػاـ ا١اديػػة اٞدليػػة، دار الفكػػر، دم ػػق  .ُُٓ

 ـ.ُٕٗٗ
ًاث، ا .ُُٔ  .ََِْلقاىرةالتادايف، ٤مد بن ٭ِ: قبلئد اٞواىر، ا١كتةة االزىرية لل
التصػػػػػػػوؼ كرسػػػػػػػائل النػػػػػػػور للنورسػػػػػػػي، ٣موعػػػػػػػة أْػػػػػػػاث، دار سػػػػػػػوزلر، القػػػػػػػاىرة  .ُُٕ

 ـ.َََِٔ
)ٖريػػر(: التحػػوالت الفكريػػة يف العػػاإل اإلسػػبلمي،  حعةػػد الفتػػا ،ػػالودم، عليػػاف  .ُُٖ

 ـ.َُِْا١عهد العا١ي للفكر اإلسبلمي، عماف األردف



 

 

                                       
 

111 

َة النةويػػػة، األ .ُُٗ سػػػس كا١قاصػػػد، ٚعػػػة، علػػػي: التعػػػايش مػػػع اآلخػػػر يف ضػػػوء السػػػ
 .َُِٖ(،ـد. )د.ف 

اٞنػػػػدم، أنػػػػور: الػػػػدعوة اإلسػػػػبلمية يف عصػػػػر الصػػػػحوة، دار الفضػػػػيلة، القػػػػاىرة  .َُِ
 ـ.ُٔٗٗ

 ـ.ُٓٗٗ)د.ف(، قمالصادؽ، : اإلماـ ،عفر معةد اٟلياٞندم،  .ُُِ
،ػػػػػواين، س. د: دراسػػػػػات يف التػػػػػاريخ اإلسػػػػػبلمي كالػػػػػنظم اإلسػػػػػبلمية، تعريػػػػػا  .ُِِ

قيق/ عطية القوصي، ككالة ا١ط  .َُٖٗةوعات، الكويت ٖك
َكت .ُِّ  .ُٕٖٗ،ورج طرابي ي: معجم الفبلسفة، دار الطليعة للطةاعة كالن ر، ب
 ـ.ََِّاٟامد، صاح: تاريخ حضرموت، مكتةة الرشاد، صنعاء،  .ُِْ
اٟة ي، عةد اهلل ٤مد: الصوفية كالفقهاء يف اليمن، مركز الدراسػات كالةحػوث  .ُِٓ

 ـ.ُٕٔٗاليمٍ، صنعاء 
 ىراف: األحاديث الي صححت يف فضل اآلؿ، )د.ف(، اٟداء، أمُ بن صاح .ُِٔ

 .َُُِصنعاء 
اٟػػداء، أمػػُ بػػن صػػاح ىػػراف: فقػػو اآلؿ بػػُ دعػػول اإل٫ػػاؿ كهتمػػة االنتحػػاؿ،  .ُِٕ

 ـ.ََُِ)د.ف( صنعاء، 
حسػػػػن السػػػػقاؼ: هتنئػػػػة الصػػػػديق احملةػػػػوب كنيػػػػل السػػػػركر ا١طلػػػػوب، دار االمػػػػاـ  .ُِٖ

 ـ. ُّٗٗالنوكم، عماف األردف 
 : العناية التامة يف ٖقيق مسألة اإلمامة، ب د.اٟسن، عز الدين .ُِٗ
اٟسٍ، سارة بنت ٤مد بن صاح: دراسات يف قضايا معاصرة، دار من احملي   .َُّ

 ـ.َُِٕإىل ا٠ليج للن ر كالتوزيع، عماف 
، ّ: ا١عجم ال ػامل ١صػطلحات الفلسػفة، مكتةػة مػدبويل طمعةد ا١نعاٟفٍ،  .ُُّ

 ـ.َََِالقاىرة 
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ن الفلسػػفة ا١سػػيحية يف العصػػر الوسػػي ، دار التنػػػوير، حنفػػي، حسػػن: ٪ػػاذج مػػ .ُِّ
َكت   ـ.ُُٖٗب

ػػػػة أٛػػػػد موصػػػػللي،  .ُّّ حػػػػبلؽ، كائػػػػل: تػػػػاريخ النظريػػػػات الفقهيػػػػة يف اإلسػػػػبلـ، تٚر
َكت   .ـََِٕالناشر: دار ا١دار اإلسبلمي، ب

 ـ.ََِٕىػ/ ُِْٖحول، سعيد: تربيتنا الركحية، )د.ف(، القاىرة  .ُّْ
َكت اٟيػػػػػػدرم، كمػػػػػػاؿ: العرفػػػػػػاف ال ػػػػػػيع .ُّٓ ي، دار ا٢ػػػػػػادم للطةاعػػػػػػة كالن ػػػػػػر، بػػػػػػ

 ىػ.ُِْٗ
َكت، )د.ف .ُّٔ  (.تد.  خبلؼ، عةد الوىاب: علم أصوؿ الفقو، ب
ق(: ا١ ػػػػةهة كاجملسػػػػػمة، دار الػػػػػرازم للطةاعػػػػػة ُّْٔ)ت نعةػػػػػد الػػػػػٛرخليفػػػػة،  .ُّٕ

 .ُٗٗٗكالن ر، القاىرة 
َكت أبو  .ُّٖ خليل، شوقي: اإلسقاط يف مناىج ا١ست رقُ كا١ة رين، دار الفكر ب

 ـ.ُٖٗٗ
خليل، شوقي: االسبلـ كحركات التحرر العربية، دار الفكر، دم ق أبو  .ُّٗ

 (.)د.ت
درنيقػػة، ٤مػػد اٛػػد: الطريقػػة النق ػػةندية كأعبلمهػػا، ا١ؤسسػػة اٟديثػػة للكتػػاب،  .َُْ

 .ََِٗطرابلس 
 كالقوقػػاز،دكر التصػػوؼ يف انت ػػار اإلسػػبلـ يف آسػػيا الوسػػط   ىػػدل،دركيػػش،  .ُُْ

 .ََِْ عُ للدراسات كالةحوث، القاىرة
الدسوقي، عةد ا١نعم إبراىيم: أثر اٟضارة العربية اإلسبلمية يف النهضة األكركبية   .ُِْ

 ـ.ََِّكنموذج ٟوار اٟضارات، كزارة الثقافة ا١صرية، القاىرة 
َكت  ،ديػػةأبػػو  .ُّْ أيػػوب: علمػػاء النهضػػة األكركبيػػة، دار الفػػارايب للن ػػر كالتوزيػػع، بػػ

 ـ.َُُِ
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ة سامي الكعكي  ديورانت، كيل: أبطاؿ من تاريخ .ُْْ َالعاإل، تٚر َكت   ٝك ، ب كـر
ََُِ. 

ػػػة زكػػػي ٧يػػػا ٤مػػػود كاخػػػرين، دار اٞيػػػل، يػػػلديورانػػػت، ك  .ُْٓ : قصػػػة اٟضػػػارة، تٚر
َكت   ـ.ُٖٖٗب

َكت  .ُْٔ  ـ.َُِِراتا اٟوراٍل: ىيغل كالفارايب، دار الفارايب، ب
راشػػد، رشػػدم كآخػػركف: موسػػوعة تػػاريخ العلػػـو العربيػػة، مركػػز دراسػػات الوحػػدة  .ُْٕ
َكت ا  ـ. ُٕٗٗلعربية، ب
خانقاكات الصوفية يف مصر يف العصرين األيويب كا١ماليكي  ٤مد:رزؽ، عاصم  .ُْٖ
 ـ. ُٕٗٗمكتةة مدبويل، القاىرة  ـ(،ُُٕٓ -ُُُٕىػ / ِّٗ- ٕٔٓ)
ػػػة عػػػادؿ زعيػػػً، دار احيػػػاء الكتػػػػا  .ُْٗ رينػػػاف، ارنسػػػت: ابػػػن رشػػػد كالرشػػػدية، تٚر

 ـ.ُٕٔٗالعربية، القاىرة 
َكتٓاألعبلـ، دار العلم للمبليُ ط ين:الدالزركلي، خَ  .َُٓ  ـ.َُٖٗ، ب
كديكػػػارت، دار ا١عػػػارؼ،  بػػػُ الغػػػزايلزقػػػزكؽ، ٤مػػػد ٛػػػدم: ا١ػػػنهج الفلسػػػفي  .ُُٓ

 .ُّٕٗالقاىرة 
 زىرة، ٤مد: اإلماـ زيد، القاىرة، )د.ف، د، ت(. .ُِٓ
 زىرة، ٤مد: تاريخ ا١ذاىا اإلسبلمية، دار الفكر العريب، القاىرة )د.ت(. .ُّٓ
دار األىػػػايل،  الػػػدكر،ظػػػركؼ الن ػػػأة كطةيعػػػة  الصػػػوفية،الطػػػرؽ  كح،٦ػػػدالػػػزكيب،  .ُْٓ

  .ََِْدم ق 
َكتالفقو، الو،يز يف اصوؿ  :عةد الكرَلزيداف،  .ُٓٓ  ـ.َُِْ)د.ف(، ب
الزيػػػػدم، مفيػػػػد: موسػػػػوعة تػػػػاريخ أكركبػػػػا اٟػػػػديث كا١عاصػػػػر، دار أسػػػػامة للن ػػػػر  .ُٔٓ

 ـ.ََِٗكالتوزيع، عماف 
َكت  زيعور، علي: مػذاىا علػم الػنفس، مؤسسػة عػز .ُٕٓ الػدين للطةاعػة كالن ػر، بػ

 ـ.ُْٖٗ
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زينػو، علػػي ٤مػػد: القرآنيػػوف، ن ػػأهتم، عقائػػدىم، أبػػرز اعبلمهػػم، ادلػػة القػػرآنيُ  .ُٖٓ
 .َُُِكتفنيدىا، دار القةس 

: ا١نهل اٟديث يف علـو اٟديث، مطةعػة الفجػر عةد الغٍسا١اف، توفيق أٛد  .ُٗٓ
 . ُُٗٗ، القاىرة ُاٞديد ط

 ـ.َُِٖ( ـد.ف، د. اؽ كا١ست رقوف، )السةاعي، مصطف : االست ر  .َُٔ
السػػػػػةحاٍل، ،عفػػػػػر: ْػػػػػوث يف ا١لػػػػػل كالنحػػػػػل، مؤسسػػػػػة االمػػػػػاـ الصػػػػػادؽ، قػػػػػم  .ُُٔ

 ق.ُُّْ
 ـ.ََِٕسعفاف، إبراىيم: ىدـ اللغة العربية ١اذا، )د.ف، د.ـ(،  .ُِٔ
السقاؼ، حسن بن علي: التنديد ٔن عدد التوحيد، دار االماـ النوكم، عماف،  .ُّٔ

 )د.ت(.
دار العلػػم  بػػراىيم: هبجػػة الطػػالةُ يف مهمػػات أصػػوؿ الػػدين،ٝػػي ، زيػػن بػػن إ  .ُْٔ

 ـ.ََِٗترَل  كالدعوة،
شػػػهادة علمػػػاء األمػػػة  االشػػػاعرة،، فػػػوزم: أىػػػل السػػػنة كالعنجػػػرمالسػػػناف، ٛػػػد  .ُٓٔ

 ـ.ََِٔالكويت  كالتوزيع،كأدلتهم، دار الضياء للن ر 
السػػػيد، عػػػبلء الػػػدين: كيػػػف يسػػػيطر اليهػػػود علػػػ  اقتصػػػاد العػػػاإل، موقػػػع ساسػػػة  .ُٔٔ
-https://www.sasapost.com/jews-controlوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت، ب

world ـ.َُِِ/ٓ/ُٗ/. شوىد يف 
ػػػة، اإلسػػػبلـ،تػػػراث  كليفػػػورد،،  كبػػػوزكرث،وزيػػػف  شػػػاخت، .ُٕٔ حسػػػُ مػػػؤنس  تٚر

 .ُٖٗٗعاإل ا١عرفة، الكويت  العمد،كإحساف صدقي 
، ا١دينػة ا١نػورة ّال اطرم، ٤مد أٛد: أدكار التاريخ اٟضرمي، دار ا١ها،ر ط .ُٖٔ

 ـ.ُْٗٗ
ن: أئمة الفقو التسعة، )د.ف( القاىرة  .ُٗٔ  .ُّٖٗال رقاكم، عةد الٛر
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ال ػػػػػػػػرقاكم، عفػػػػػػػػت: يف فلسػػػػػػػػفة اٟضػػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػػبلمية، دار النهضػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة،  .َُٕ
َكت  ـ.ُٖٓٗب

ال ػػػػمايل، عةػػػػده: دراسػػػػات يف تػػػػاريخ الفلسػػػػفة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية، دار صػػػػادر،  .ُُٕ
َكت  ـ.ُٕٗٗب

 .ََِّالتغيَ، صنعاءرك،يو ،اركدم، الرؤية ك  فوزية: ساف،  .ُِٕ
نػػوح: اإلمػػاـ ا١هػػا،ر أٛػػد بػػن عيسػػ  بػػن ٤مػػد  كعةػػد اهللشػػهاب، ٤مػػد ضػػياء  .ُّٕ

من أسبلفو من الفضائل  كلؤلئمةبن علي العريضي بن ،عفر الصادؽ مالو كلنسلو 
 ـ.ُْٖٗدار ال ركؽ، ،دة  كا١يثر،

ال ػػػػيخ، رأفػػػػت: تفسػػػػَ مسػػػػار التػػػػاريخ، عػػػػُ للدراسػػػػات كالةحػػػػوث اإلنسػػػػانية  .ُْٕ
 .َََِال،تماعية، القاىرةكا
شيخوف، ٤مد: ا١صارؼ اإلسبلمية، دار كائل للطةاعة كالن ػر كالتوزيػع، عمػاف  .ُٕٓ

ََِِ. 
َازم، ٤مػػد  .ُٕٔ آيػػة اهلل العظمػػ : منتخػػا ا١سػػائل اإلسػػبلمية، ٞنػػة  اٟسػػيٍ،ال ػػ

ًٚة،  )د.ف(. ُٗٗٗاإلماـ ا١هدم للطةاعة كالن ر كال
يػػػػة، الفوضػػػػ  القادمػػػػة، مكتةػػػػة مػػػػدبويل، الصػػػػايف، ٤مػػػػد حسػػػػُ: ا يػػػػار الرأٝال .ُٕٕ

 ـ. ََِْالقاىرة 
الصػػػػايف، ٤مػػػػد حسػػػػُ: دراسػػػػات يف ا١ػػػػنهج كالفكػػػػر التػػػػارٮي، مركػػػػز اإلبػػػػداع  .ُٖٕ

ًاث، صنعاء   ـ.َُِٔللدراسات كخدمة ال
: يف فلسػػػفة اٟضػػػارة، دار ـعةػػػد السػػػبل، صػػػفاء ك،عفػػػرصػػػةحي، اٛػػػد ٤مػػػود  .ُٕٗ

َكت   ـ.ُٗٗٗالنهضة العربية، ب
 .ُٖٕٗمود: يف علم الكبلـ، )د. ف(، اإلسكندرية اٛد ٤، صةحي .َُٖ
صػػػةحي، أٛػػػد ٤مػػػود: يف فلسػػػفة التػػػػاريخ، دار الوفػػػاء لػػػدنيا الطةاعػػػة كالن ػػػػر،  .ُُٖ

 ـ.ََِْاإلسكندرية 
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 ـ، القاىرة.ََُِصبلح الدين اٛد االدليب: عقائد األشاعرة، دار السبلـ .ُِٖ
َكت طرابي ي، ،ورج: مصائر الفلسفة بُ ا١سيحية كاإلسبلـ، دار  .ُّٖ السػاقي، بػ

 ـ.ُٖٗٗ
ًاث العػػػريب، ٣لػػػة ا١عهػػػد ا١صػػػرم  .ُْٖ طوقػػػاف، قػػػدرم حػػػاف،: النزعػػػة العلميػػػة يف الػػػ

 ـ.ُٓٓٗق/ُّْٕ، ّالعدد األكؿ،للدراسات اإلسبلمية يف مدريد، اجمللد 
: ْػػػػوث يف تػػػػاريخ اإلسػػػػبلـ كحضػػػػارتو، مرا،عػػػػات حعةػػػػد الفتػػػػا عاشػػػػور، سػػػػعيد  .ُٖٓ

 ،ُسػػبلـ كحضػػارتو، عػػاإل الكتػػا طلكتابػػات بعػػض ا١ست ػػرقُ احملػػدثُ عػػن اإل
 ـ.ُٕٖٗالقاىرة 

 ـ.ُٖٔٗعاشور، سعيد: أكركبا العصور الوسط ، القاىرة .ُٖٔ
َكت  .ُٕٖ  ـُٖٔٗعاقل، فاخر: مدارس علم النفس، دار العلم للمبليُ، ب
 .    َُِٕ)د.ف(، القاىرة  العرب يف اٟضارة األكركبية، أثرعةاس ٤مود العقاد:  .ُٖٖ
 .ُٗٔٗةابية كالةهائية، مكتةة ا١عارؼ، بغداد، ٤سن: حقيقة الدعةد اٟمي .ُٖٗ
ن  .َُٗ َكت  بدكم:عةد الٛر  كما بعدىا. ّ، صُِٖٗاشةنجلر، دار القلم، ب
ن بػػػدكم: ا١وسػػػوعة الفلسػػػفية، ا١ؤسسػػػة العربيػػػة للدراسػػػات كالن ػػػر،  .ُُٗ عةػػػد الػػػٛر

َكت  ـ.ُْٖٗب
اٛػػػػػد اليوسػػػػػف: العصػػػػػور الوسػػػػػط  األكركبيػػػػػة، ا١كتةػػػػػة العصػػػػػرية،  رعةػػػػػد القػػػػػاد .ُِٗ
 َ  ـ.ُٕٔٗكتب
، ُعةد اهلل ٤مد اٟة ي: الصػوفية كالفقهػاء يف الػيمن، مكتةػة اٞيػل اٞديػد ط .ُّٗ

 ـ.ُٕٔٗصنعاء 
: العربية لغة العلم كاٟضارة، ٣لة ا١عهد ا١صرم للدراسات زعةد العزي، عةد اهلل .ُْٗ

 ـ.ُٕٓٗق/ُّٕٕ،ِ-ُاإلسبلمية يف مدريد، اجمللد ا٠امس، العدد 
أزمة الفكر اإلسبلمي ا١عاصر، ٣لة الكلمة، منتدل عةد اهلل، يسرم عةد الغٍ:  .ُٓٗ

َكت، اجمللد  .ََِٖ ،ٖٓ، العددُٓالكلمة للدراسات كاالْاث، ب
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، الفيلسػػػوؼ األديػػػا، دار الكتػػػا العلميػػػة، يعةػػػد ا١عطػػػ .ُٔٗ ، فػػػاركؽ: ديفيػػػد ىيػػػـو
َكت   ـ.ُّٗٗب

 ـ.َُِٔعةود، شوقي: معجم أدباء العاإل، دار ا١ؤلف للطةاعة كالن ر، كىراف  .ُٕٗ
عةيػػػد، رءكؼ: اإلنسػػػاف ركح ال ،سػػػد، ْػػػث يف العلػػػم الركحػػػي اٟػػػديث، دار  .ُٖٗ

 .ُٔٔٗالفكر العريب، القاىرة 
َكت  الةاز:العريٍ، السيد  .ُٗٗ  .ُِٖٗٗالدكلة الةيزنطية، دار النهضة العربية، ب
عزيػػػزة فػػػواؿ بػػػابي: موسػػػوعة االعػػػبلـ العػػػرب كا١سػػػلمُ كالعػػػا١يُ، دار الكتػػػا  .ََِ

َكت   .ََِٗالعلمية، ب
 .ََِٗعماد الزغوؿ: نظريات التعلم، دار ال ركؽ االردف، عماف  .َُِ
عمػػػػارة، ٤مػػػػد: ابػػػػن رشػػػػد، فقيػػػػو الفبلسػػػػفة كفيلسػػػػوؼ الفقهػػػػاء، دار السػػػػبلـ،  .َِِ

 ـ.َُِِالقاىرة 
غاركدم، رك،يو: العو١ة ا١زعومة، تعريا: ٤مد السةيطلي، دار ال وكاٍل للن ر  .َِّ

 ـ.ُٖٗٗكالتوزيع، صنعاء 
ػػة صػػياح اٞهػػيم، دار عطيػػة للطةاعػػة،  دينيػػة،حػػرب ٨ػػو  رك،يػػو:غػػاركدم،  .َِْ تٚر

َكت   .ُٕٗٗب
 ـ.ُٖٓٗ( ـد. غاًل، فضل: الةنية القةلية يف اليمن، )د.ف   .َِٓ
ًٚػػػة،  .َِٔ ػػػة فػػػت  اهلل ال ػػػيخ، ا١نظمػػػة العربيػػػة لل غػػػرين، بػػػراين: الكػػػوف األنيػػػق، تٚر

َكت   ـ.ََِٓب
ُ، مكتةػػة االمػػاـ الغمػػارم، عةػػد اهلل بػػن صػػديق: فػػت  ا١عػػُ بنقػػد كتػػاب األربعػػ .َِٕ

 .َُٗٗالنوكم، عماف 
أمكنػػػة كأنػػػاس كأفكػػػار، دار يافػػػا العلميػػػة للن ػػػر  فلسػػػفية:الفػػػار، ،ػػػورج: آفػػػاؽ  .َِٖ

 ـ.َُِِكالتوزيع، عماف 
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، ِخبلصػػػػػػػػة علػػػػػػػػم الكػػػػػػػبلـ، دار ا١ػػػػػػػػؤرخ العػػػػػػػػريب ط ا٢ػػػػػػػادم:الفضػػػػػػػلي، عةػػػػػػػػد  .َِٗ
َكت  .ُّٗٗب

ػػػة:  .َُِ ار افريقيػػػا قنيػػػٍ، د رعةػػػد القػػػادفليػػػي، ،ػػػاف شػػػو: التصػػػوؼ كا١تصػػػوفة، تٚر
َكت  ـ.ُٗٗٗال رؽ، ب

ة أكـر  .ُُِ مكتةة  مؤمن،فورد، ىنرم: اليهودم العا١ي، ا١ كلة العا١ية األكىل، تٚر
 .َُِّ ُالقاىرة ط سيناء،ابن 
 ـ.ََِّ،اركدم، الرؤية كالتغيَ، صنعاء رك،يوفوزية  ساف:  .ُِِ
ًاث، الدك  .ُِّ  .َُُِحة فياض، سليماف: األئمة األربعة، كزارة الثقافة كالفنوف كال
 ـ.ََُِفيض اهلل، ٤مد فوزم: ا١ذاىا الفقهية، دار القلم، دم ق  .ُِْ
٣لػػػػة معهػػػػد  عػػػػريب،قاسػػػػم، ٤مػػػػود: أصػػػػوؿ الركمانتيكيػػػػة عنػػػػد ٤يػػػػي الػػػػدين بػػػػن  .ُِٓ

 .ُُٕٗالسادس ع ر ، مدريد، اجمللدالدراسات اإلسبلمية يف 
 اجمللػػػػة ببلثيػػػػوس،القاضػػػػي، ٤مػػػػد: رائػػػػد االسػػػػتعراب االسػػػػةاٍل ا١عاصػػػػر: أسػػػػُ  .ُِٔ

 ـ.ََُِالعربية، الرياض 
ًبػػػػوم عنػػػػد الزيديػػػػة يف الػػػػيمن خػػػػبلؿ القػػػػرنُ  .ُِٕ القػػػػان ، غالػػػػا ٛيػػػػد: الفكػػػػر ال

٣لػة  (،اٟادم ع ر كالثاٍل ع ػر ا٢جػريُ )الثػامن ع ػر كالتاسػع ع ػر ا١يبلديػُ
 ـ.َُِِ، ٕٔثوابت، صنعاء، العدد 

 ـ.ََِٓقتيةة، شهاب: أديرة ككنائس دم ق كريفها، )د.ف(، دم ق  .ُِٖ
ػػػػة: ريل قػػػػر  .ُِٗ دار الفػػػػارايب،  ذبيػػػػاف،ـ، ،ػػػػورج: تػػػػاريخ أكركبػػػػا كبنػػػػاء األسػػػػطورة، تٚر

َكت   .َُُِب
، دار مػػػدارؾ للن ػػػر، َُِٖ-ُُٖٗالقػػػرٍل، متعػػػا: أقطػػػاب الفكػػػر العػػػريب،  .َِِ

 ـ.َُِٖالرياض 
َكت تقػػػػػواٝي، مػػػػػراد: يف معػػػػػٌ التػػػػػاريخ عنػػػػػد ني .ُِِ  ػػػػػة، دار الركافػػػػػد الثقافيػػػػػة، بػػػػػػ

 ـ.َُِِ
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ػػػػة: خػػػػَ اهلل طلفػػػػاح، )  كػػػػار، كلػػػػيم: اليهػػػػود كراء .ِِِ ، د.ـ(، د.فكػػػػل ،رٯػػػػة، تٚر
 ـ.ُِٖٗ

ِِّ. ، يوسف: تاريخ الفلسفة األكركبية يف العصر الوسي ، مكتةة ا١نصور للن ر  كـر
 ـ.َُِٔكالتوزيع، الكويت 

: موسػػػػػوعة الكسػػػػػنزاف فيمػػػػا اصػػػػػطل  عليػػػػػو اىػػػػػل عةػػػػػد الكػػػػرَلكسػػػػنزاٍل، ٤مػػػػػد  .ِِْ
 ـ.ََِٓالتصوؼ كالعرفاف، دار احملةة، دم ق 

دىلوم، ٤مػػػػد زكريػػػػا: رسػػػػائل يف الػػػػدعوة إىل اإلسػػػػبلـ، دار كحػػػػي القلػػػػم، الكنػػػػ .ِِٓ
 ـ.ََُِدم ق

ة نصَ مركة كحسن قةيسي، دار  .ِِٔ كورباف، ىنرم: تاريخ الفلسفة اإلسبلمية، تٚر
َكت  ـ.ََِْعويدات للطةاعة كالن ر، ب

ىكػػػػذا ظهػػػػر ،يػػػػل صػػػػبلح الػػػػدين كىكػػػػذا عػػػػادت  عرسػػػػاف،الكػػػػيبلٍل، ما،ػػػػد  .ِِٕ
 . ُٕٕص ،ََِّعماف  دار الفرقاف، القدس،

ا١ػػالكي، حسػػن بػػن فرحػػاف: قػػراءة يف كتػػا العقائػػد، ا١ػػذىا اٟنةلػػي ٪وذ،ػػا،  .ِِٖ
 ـ.ََِْ)د.ف( الرياض 

٣موعػػة مػػػن الكتػػػاب: ا١وسػػػوعة ا١يسػػػرة يف األديػػػاف كا١ػػػذاىا ا١عاصػػػرة، النػػػدكة  .ِِٗ
 ـ.ُٗٗٗالعا١ية لل ةاب اإلسبلمي، الرياض

اإلسػػػبلـ، مطةعػػػة اإلٯػػػاف، القػػػاىرة، ٤مػػػود، عةػػػد اٟلػػػيم: التفكػػػَ الفلسػػػفي يف  .َِّ
 ـ.ََِٔ

: العػػػػػػػارؼ أبػػػػػػػو العةػػػػػػػاس مرسػػػػػػػي، دار الكاتػػػػػػػا العػػػػػػػريب، معةػػػػػػػد اٟلػػػػػػػي ،٤مػػػػػػػود .ُِّ
 ـ.ُٗٔٗالقاىرة

٤مود، عةد اٟلػيم: ا١نقػذ مػن الضػبلؿ، قضػية التصػوؼ، دار ا١عػارؼ، القػاىرة  .ِِّ
 ـ.ََِّ

،٤مود، مصطف : عاإل األسرار، دار أخةار  .ِّّ  ـ.ُِٗٗالقاىرة  اليـو
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تجاب، ٤مػػػػػػد: تػػػػػػراث يوسػػػػػػف زيػػػػػػداف، ،ريػػػػػػدة أخةػػػػػػار األدب، القػػػػػػاىرة، مسػػػػػػ .ِّْ
ِٓ/ُِ/ُْٗٗ. 
قػػػراءة يف م ػػػركعو الفكػػػرم، مركػػػز اٟضػػػارة  نعةػػػد الػػػٛرم ػػػركح، إبػػػراىيم: طػػػو  .ِّٓ

َكت  ـ.َُِٕلتنمية الفكر اإلسبلمي، ب
ًبيػػػة  .ِّٔ ا١ ػػػهور، ابػػػوبكر العػػػدٍل ابػػػن علػػػي: إحيػػػاء لغػػػة اإلسػػػبلـ العا١يػػػة، أربطػػػة ال

 ـ.ََِٓ)د.ـ( اإلسبلمية، 
ا١ ػػهور، ابػػوبكر العػػدٍل ابػػن علػػي: سػػبلمة الػػدارين يف دراسػػة مواقػػف السػػةطُ  .ِّٕ

العلمػػػُ ر٭ػػػاني رسػػػوؿ اهلل اإلمػػػاـ اٟسػػػػن كاإلمػػػاـ اٟسػػػُ، االربطػػػة اإلسػػػػبلمية، 
 (.تد. )د.ف 

َاث األمػػػة ا١نسػػػي، ٣لػػػة نػػػزكل،  ٤يػػػيا١طاكعػػػة، ىػػػدل:  .ِّٖ الػػػدين ابػػػن عػػػريب: مػػػ
 .ََِْأكتوبر مسق ، العدد األربعوف،

ا١نصوب، عةد العزيز سػلطاف: العػارؼ بػاهلل عةػد ا٢ػادم السػودم، كزارة الثقافػة  .ِّٗ
 .ََِْكالسياحة، صنعاء، 

 –منػػػػَ، كليػػػػد: التصػػػػوؼ كسػػػػيكولو،ية اٟضػػػػور ا١تسػػػػامي بػػػػُ الػػػػدافع كالغايػػػػة  .َِْ
٣لػػػػة إسػػػػبلمية ا١عرفػػػػة، ا١عهػػػػد العػػػػا١ي للفكػػػػر اإلسػػػػبلمي،  –دراسػػػػة استك ػػػػافية 

 ـ.ََِْىػ، ُِْٓ، السنة التاسعة ربيع ّٔلعدد كاشنطن، ا
ا١وسوم، حيدر يونس: ا١صارؼ اإلسبلمية، مؤسسػة اليػازكرم للن ػر كالتوزيػع،  .ُِْ

 .َُِٖعماف 
مؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد للدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كاألْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث،  .ِِْ

https://www.mominoun.com/auteur/ِْْ اطلػػػع عليػػػو يف .
 ـ(.َُِِ/ْ/ٓ
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بػػُ ا١ػػذاىا اإلسػػبلمية يف زمػػن احملنػػة، مػػيبلد، زكػػي: الػػدفاع عػػن فكػػرة التقريػػا  .ِّْ
َكت، السػنة ا٠امسػة ع ػرة،  ٣لة الكلمة، منتدل الكلمة للدراسات كاألْاث، ب

 ـ.ََِٖ، ٖٓالعدد
مػػيبلد، زكػػي: فبلسػػفة ا١سػػلمُ كفبلسػػفة أكركبػػا احملػػدثُ ىػػل مػػن عبلقػػة، ٣لػػة  .ِْْ

َكت، العدد   ـ.َُِْ، ُِٓا١سلم ا١عاصر، ٣لة دكرية ٤كمة، ب
، مالػػػػػػ : م ػػػػػػكبلت اٟضػػػػػػارة، القضػػػػػػايا الكػػػػػػ ل، دم ػػػػػػق، دار الفكػػػػػػر، نػػػػػػيب .ِْٓ

َكت  ـ.َََِب
القادياٍل كالقاديانية ثورة علػ  النةػوة احملمديػة، ا١كتةػة  علي:الندكم، أبو اٟسن  .ِْٔ

 .ُٓٓٗالسلفية، القاىرة 
َكت  االست راؽالندكم، أبو اٟسن علي: حوؿ  .ِْٕ كا١ست رقُ، دار ابػن كثػَ، بػ

 ـ. ََِِ
 ـ.ََِِدار القلم، دم ق  رىةانية،ربانية ال  علي:، أبو اٟسن الندكم .ِْٖ
ر،ػػاؿ الفكػػر كالػػدعوة يف اإلسػػبلـ، تعريػػا: سػػلماف  علػػي:النػػدكم، أبػػو اٟسػػن  .ِْٗ

 ـ. ََِِقالقلم، دم اٟسيٍ الندكم، دار 
يوحنػػػا الدم ػػػقي،  ا١عػػػركؼ بالقػػػديسنصػػػر اهلل، ،وزيػػػف: منصػػػور بػػػن سػػػر،وف  .َِٓ

َكت ا١كتةة الةولسية اللةنانية،   ـ.ُُٗٗب
ػػة: طلعػػت  .ُِٓ ىنتيجتػػوف، صػػموئيل: صػػداـ اٟضػػارات كإعػػادة النظػػاـ العػػا١ي، تٚر

 ـ.ُِٗٗ)د. ف( القاىرة شايا، 
ىونكػػو، زيغريػػد:  ػػس العػػرب تسػػتطع علػػ  الغػػرب، نقلػػو عػػن األ١انيػػة: فػػاركؽ  .ِِٓ

َكت   ت(. )د.بيضوف ككماؿ دسوقي، دار صادر ب
ة ك  .ِّٓ تقدَل كتعليق: إماـ عةد الفتاح إماـ، ىيجل، فردري : العقل يف التاريخ، تٚر

َكت   ـ.ََِٕدار التنوير، ب
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َم،  .ِْٓ ػةالكػ ل يف  الةاف: ا١ذاىاكيد، ذكقػاف قرقػوط، دار القلػم،  التػاريخ، تٚر
َكت   .ُٕٗٗب

َكت  .ِٓٓ اليػػػػافعي، عةػػػػد الفتػػػػاح قػػػػديش: التجسػػػػيم كاجملسػػػػمة، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بػػػػ
 ـ.ََُِ

عامة يف العقيدة كالفقػو كالسػلوؾ، مكتةػة قديش: ا١نهجية ال حعةد الفتا اليافعي،  .ِٔٓ
 ـ.ََِٕصنعاء اٞديد،اٞيل 

قػػديش: يف الطريػػق إىل األلفػػة اإلسػػبلمية، مؤسسػػة الرسػػالة  حعةػػد الفتػػا اليػػافعي،  .ِٕٓ
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