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ُج أْنموذًجا) -وأذنابهم بُغالِة الصُّوفيَِّة ِعنايُة المستشرقين   (الَحالَّ

ُاملواف قُ ُقلُ والعُ ُاإلسالمُ ُعمةُ هللُعلىُنُ ُاحلمدُ  ُالف طرةُ ُالصَّحيح  علىُُوالسالمُ ُ،ُوالصالةُ لس ليم 
ُ ُوالدَُّمحةُ الرَُّنبُُِّدُ مَُّمُ سيِّدنا ُإىلُربِّ، ُوهادُ اعي ُُ،ةُ مَُّيُالُ ه ُوعلى ُالبُ ب ُاصحأُومجيعُ آل ه ،ُة ُرُ ه
 رتض ني ُ

ُه،ُصرتُ لنُ ُينواملختارُ ه،ُحبتُ لصُ امل
 
 .هُوس نَّت هاثارُ آلب عد هُُنيغبلِّوامل

 :وبعدُ 
ُ ُالذيُُاإلسالمُ فإنَّ ُ؛ُهوُاإلسالمُ مَّةُ الُ ُلفُ سُ ُمُ هُْبفُ ُالصَّحيحةُ ُوالسُّنةُ ُتابُ تلقِّيهُالكُ م ْصد ر 
ُالصحيحُ احلُ  ُاملستشرقنيُوأمثاَل مُولنَُّ؛ُالةُ الُمُ ُرُ تنتصُ فسُ ُالمةُبهُتُْكسُ مُْلوُاستُ الذيُ،ُقُّ

ُفهم ُُيعلمونُذلكُجيًدا ُمنُرونُنشُ يُ الُي فتؤ ون  ُالصحيح  ُالدِّين  ُهذا ال ف  ،ُالضَّالالتُ ماُُي 
ُوالُ فاتُ راوالُ  ُوالبُ التُ عبُ زُ ، ُوالكُ عُ دُ ، ُساعُ ُاملسلمنيُ بنْيُُريَّاتُ فُْ، ُذلكُتُ دُ ، ُعلى ُطوُّراتُ هم
ُبُ احلديثُ ُرُ العصُْ ُت طوُّرُ ُدايةًُ، ُت قريًبا،ُالطِّباعةُ ُم ن ُالزَّمان  ُمن ُق رنني  ُاخرتاعُ ُقْبل ،ُذياعُ املُ ُمث
انتشارُ والتِّلفازُ  ُعب ُُْلُ التواصُ ُم واق عُ ُ،ُمثَُّ ُ.يفُالوقتُاحلاضرُ ُاإلنرتنتُ ُرُ االجتماعيِّ

 ُُطُ نشُ ُحيثُ ُ؛باعةُ الطُِّصرُ بعُ ُوكانتُالبدايةُ 
ُكُ ُنقيبُ والتَُّالبحثُ يفُونُستْشر قامل ُالةُ غُ ُتبُ عن

ُوالتِّلمسانِّجُ الَُّحلُ اك،ُُالصُّوفيَّةُ  ُوابنُ الفارضُ ُوابنُ ُ،، ُوابنُ ربُيعُ ُ، قامواُفُهم،يُ وغُ ُ،بعنيُ سُ ُ،
ُوطُ حقيقُ بتُ  ُطباعةًُباعتُ ها ُ،ةُ دَُّعُ ُغاتُ بلُ ُاملسلمنيُ ُالدُ يفُبُ ُون شر وهاُ،رُ يفُذلكُالعصُُْأنيقةًُُها

ُ:(1)هؤالءُنومُ هم،ُي ُ فواُيفُسُ وألَُّبواُعنهمتُ وكُ ُ،العربيةُ ُغةُ اللُُّةًُوخاصَُّ
ُمُ رجُ ،ُوتُ ضُ ابنُالفارُ ُعرُ رُشُ قُونشُ حقَُّ:ُرنسيُ فُ ُم ستْشر قُ ُ(م1181ُ:ت)ديُساسيُُ-1
ُ.ييُِّوصُ للبُ ُ(دةالبُ )ُصيدةُ قُ 
2-ُُ ُتاسي ُم1181ُ:ت)دي ُرنسيُ فُ ُم ستْشر قُ ( ُحقَُّ: ُالطيمنطُ )ق ُق ُويفُِّالصُُُّللشاعرُ (

ُ.ارينُالعطَّريدُالدُِّالفارسيُفُ 
ينُريدُالدُِّفُ لُ (ُتذكرةُالولياء)ُتابُ قُكُ حقَُّ:ُرنسيُ فُ ُم ستْشر قُ (ُم1111ُ:ت)ديُكورتايُُ-8

ُ.ارالعطَّ
ُ.دينُْواَلُ ُفُالعربُِّصوُُّيفُالتَُّبُ كتُ ُُ:إيطالُ ُم ستْشر قُ (ُم1112ُ:ت)مورنيوُُ-4
ُ.للغزالُِّ(ُاللذُمنُالضَُّاملنقُ )تابُكُ ُُمُ رجُ تُ :ُرنسيُ فُ ُم ستْشر قُ (ُم1191ُ:ت)ديُمينارُُ-5

                                                             

ُكتابُ(1)  .بتصرفُ(124-129:ُص)لصاحلُحسابُالغامديُ((ُاعندماُيكونُالعمُسامُناسكًُ:ُ))من
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ُم1121ُ:ت)جولدُتسيهرُُ-6 ُريُ م ُ ُهوديُ ي ُُم ستْشر قُ ( جاحلُ عنُُبُ كتُ : ُلهُالَّ ُ،مادًحا
ُُ.وشارًحاُطريقت ه

ُعرُ شُ ُمُ رجُ ،ُوتُ واملولويةُ ُكتاشيةُ البُ ُبالطريقةُ ُاهتمَُّ:ُرنسيُ فُ ُم ستْشر قُ (ُم1128ُ:ت)هيارُُ-8
ُ.لمسانِّالتِّ
1-ُُُ ُنلينو ُت)كارلو ُم1181: ُإيطالُ ُم ستْشر قُ ( ُاإلشُْ)ُكتابحقَّقُُ: ُراقيةالفلسفة البنُ(
ُ.الفارضُابنُ ُعرُ شُ ُينا،ُوحقَّقُ سُ 
ُ.يالنِّالُ ُرُ القادُ ُيةُعبدُ فُيفُسُ ألَّ:ُإجنليزيُ ُم ستْشر قُ (ُم1149ُ:ت)ُثمرجليُوُ-1
19-ُُ ُم1162ُ:ت)ماسينيون ُُنُأكب ُ مُ (:

 
جاحلُ نيُباملهتمُُِّرنسينيُ نيُالفُ ستْشر قامل ُرُ ونشُُْالَّ

جللُ(واسنيالطَّ)و(ُيوانالدُِّ)ُتابُ كُ ُُرُ نشُ نُمُ ُلُ وهوُأوَُّ،ُهرُ كُْفُ  ُ.ماعنهُديثُ احلُ ،ُوسيأيتُح الَّ
ُأربريُُ-11 ُم1161ُ:ت)آراثر ُجنليزيُ إُم ستْشر قُ ( ُكُ حقَُّ: أهلُُبُ فُملذهُ التعرُّ)ُتابُ ق
ُُ.الباذيُِّكُ ْلُلُ (ُفصوُُّالتَّ

ُُاهتمَُّهؤالءُالذينُُوأكثرُ 
 
ُجودُ الوُ ُحدةُ وُ ُأهلُ ُالصُّوفيَّةُ ُالةُ نُغُ مُ همُهمُتبُ كُ ُُرُ شُْبنُ ونُستْشر قامل

ُكماُسيأيتندقتُ وزُ بك فر همُُاملسلمنيُ ُلماءُ عُ ُح ك مُنالذيُ،لولُ احلُ ُوُادُ واالّتُِّ ُكلُُُّ؛هم هذاُُفلماذا
ُ!هبم؟ُاالهتمامُ 

ُأمَُّ جُ احلُ ا ُأكث ُ ُالَّ ُوبتُ مُُّنُاهتُ مُ ُرُ فهو ُبه ُونشُْتبُ كُ ُُحقيقُ وا ُيفُأوساطُ رُ ه ُولألسفُ ُ،منياملسلُ ُها
ُ!رينُ فنيُواملتنوِّاملثقَُّنُمُ ُ-هُالبعضُ دُُّويعُ -ُهسُ نفُُْدُُّعُ نُي ُ مَُّكثيُ هبذاُُُرَُّاغت ُ 

جالن هو فمَ    ؟المسلمينَ  لماءُ ه؟ وماذا قال عنه عُ قيدتُ ؟ ومتى عاش؟ وما عَ َحالَّ

ُ.رةُ املختصُ ُعنهُيفُهذهُاملقالةُ ُاإلجابةُ ُدُ جُ هذاُماُستُ 
جالن هو مَ   ؟َحالَّ

جُ احلُ ُنصورُ بنُمُ ُسنيُ هوُاحلُ  ُ،بواسطُ ُأُ نشُ ُ،اوسيُ هُمُ دُُّوكانُجُ ،ُبفارسُ ُيضاءُ هُمنُالبُ لُ ،ُأصُْالَّ
ُبُ ،ُوصحُ الصُّوفيَّةُ ُطُ ،ُخالُ راسانُ وخُ ُةُ ومكَُُّ،والبصرةُ ُلُبنيُبغدادُ وتنقَُُّ.راسانُ بُ ُرتُ بت سُُْ:وقيل
ُاإللهُ ُلولُ حُ ُىعحىتُادَُُّ،حُ وشطُ ُالتصوُّفُ الُيفُغُ ُهم،وغيُ ُ،يَُّاملكُُِّارًُمُْ،ُوعُ نيدُ الُ ُوُ،ليَُّبُْالشُِّ
ُكبيًاعُ ُيقولُ اُعمَُُّاهللُ ُتعاىل ُُ،فيه ُةُ ليَّياإلمساعُسلكُ مُ ُكُ حىتُسلُ ُ،عُ شيُّالُيفُالتَّوغُ ُعُ شيَّ،ُوتُ لو ا
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،ُةُ للعامَُُّالصُّوفيَّةُ ُذهبُ رُمُ ظهُ ،ُويُ الرافضةُ ُعندُ ُضُ فُْالرَُّذهبُ مُ ُرُ ظهُ ،ُوكانُيُ الباطنيةُ ُرامطةُ القُ 
ُ،ُوكلُُّجودُ الوُ ُحدةُ ووُ ُ،ادُ واالّتُُِّ،ةُ لوليَّواحلُ ُ،ندقةُ والزَُّفرُ الكُ ُأقوالُ ُمُ بأعظُ ُقُ ،ُونطُ حرُ السُُِّمُ علَّوتُ 

ُ.ُاقًُواث َّذلكُسيأيتُمُ 

جُ احلُ هُبسميتُ اُعنُتُ وأمَُّ عنُُ(1ُ/619)((ُتاريخُبغداد))يفُُالبغداديُُُّىُالطيبُ روُ فقدُُ؛الَّ
جاحلُ ُابنُ  وماُيفُُالناسُ ُعلىُأسرارُ ُمُ تكلَّانُيُ ك)ُ:الغيبُ ُمُ علُ هُيُ اُأنَّزاعمًُُهدُ هُقالُعنُوالُ أنَُّ،الَّ
ُ وُيُ ُ،ملوهبُ قُ  جُ بذلكُُيُ مُِّفسُ ُ؛عنهاُب  ُفصارُ السرارُ ُح الَّ جُ احلُ ُ، ُوقيلُ!(هب ُقُ ل ُُالَّ ُأبوهُ: كان

ُ.[(8ُ/18)للذهبُُ((تاريخُاإلسالم)):ُي نظر].ُوقيلُغي ُذلكُ.ًجاحالَُّ
ُالق طن ُم نُب ذر هالجةُ واحلُ  ُ.قَُّليُ ُ(ُاحلْلجُوهيُآلةُ )ُُبامل حل جُ ض رب هُُوُ،ختليص 

ُأمُْهُ ظُ  ُسنةُ رُ ر ُ فافتُ ُ،(ه 211)ُه ُبعضُ ُت  ُطُ بُ وتُ ُالناسُ ُبه ُكانُيُ ريقتُ عوا ُاليت ُيفُالبلدانُ ُلُ تنقَُّه
ُ((تاريخُبغداد)):ُي نظر]ُ(ه 891)هُعامُلُ ىُإىلُقتُْوهذاُماُأدَُُّ،عنهاُنُ علُ ي ُُحُ مثُأصبُ ُ،ارُ هاُسُ رُ شُْن ُلُ 

ُ.[(2ُ/142)ُالبنُخلكانُ((العيانُوفيات))ُ،(1ُ/894)للخطيبُالبغداديُ
جِ ال أقوالِ بعُض   :ةِ فريَّ الكُ  َحالَّ

ُ ُهناُعلىُمج  ل  ر  جُ احلُ ُنُأقوالُ مُ سأقتص  ُكُ هاُمُ بعضُ ُ،فريةُ الكُ ُالَّ ُهاُبعضُ رُ قهاُونشُ هُاليتُحقَُّتبُ ن
ُ
 
ُوأذناهبُ ستْشر قامل ُالكُُ؛مني يوان ُواسنيُ الطَُّتابُ كُ ُودِّ ُيُ وغُ ، ُنقُ وبعضُ مها، ُبُ لُ ها ُلماءُ العُ ُعضُ ها
ُكُ ُقاتُ الثِّ ُُوُشكيكُ للتَُّالُ فالُمُ ُ؛هرُ نُعاصُ همُعمَُّتبُ يف ُعنهبوتُ اث ُُةُ حَُّيفُصُ الُفيها ُبلُإنَُُّ؛ا
ُواملدافعنيُ بِّمُ  ُي ُ ُيه ُمل ُؤوُِّي ُُراحواُبلُُْ،وهافُ ن ُْعنه ُالصوابُ لوهنا ُعن ُبعيدًة ُهيُُ،تأويالت  كما

ُ!القومُ ُعادةُ 
 المطبوعةِ تبه ن كُ ه مِ أقوالُ : أوًل 
جلل ُكانُيُ ُسائلُ والرَُّتبُ نُالكُ مُ ُددُ عُ ُح الَّ ُنقَُُّ،هباعُ هاُلتُْلُ رسُ اليت

 
ُكتُ ستْشر قبُعنهاُامل ُنقيبُ ون

ُال ي فُ ُباعُ الضُِّ ُأخرُ ُ،عن ُوطُ حىت ُونُ بُ جوها ُكُ ُشاهدُ ُأكبُ ُفكانتُُْ؛روهاشُ عوها هُر ُفُْعلى
ُلط عنُ ُالُ هناكُمُ لكانُُتبُ هذهُالكُ ُعُْطبُ ت ُُملُُْفإنَّهُلوُ!علىُالساحرُ ُحرُ السُُِّبُ فانقلُ ُ،هتُ ندقُ وزُ 
ُنسُ فيُعضُ بُ ال ُالعلماءُ بُ ما ُُه ُكُ اًلُامُ ّتُ ُعدُّوهولُ ُ،هيلإالثِّقات  ُوهيُيف ُأم ا ُالُ مُ ُفالُ،هتبُ ُعليه،

ُلماءُ هُالعُ لُ هاُمباُنقُ قارنتُ اسني،ُومُ ُووالطَُّيوانُ الدُِّ:ُهيُْتاب ُ هُوكُ سائلُ راءيتُرُ قُ ُاللُ نُخُ ومُ .ُفيهاُنُ للطعُْ
ُُ.هتبُ هُيفُكُ المُ كُ ل ُُقُ طابُ همُمُ المُ كُ ُُأنَُُّتُ جدُْهمُوُ تبُ يفُكُ ُقاتُ الثِّ
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ُ ُتُ حىتَُُّقولُ نُالنُّمُ ُهذا،ُوقدُأكثرتُ  ُكانُيُ ُجُ الَُّاحلُ ُحقيقةُ ُللقارئُ ُتبنيَّ ُغرتَُّوالُيُ ُ،عوُإليهدُْوما
ُهُاإلَليُُّشقُ ُعُ لهُإالَُُّنبُ الُذُ ُوأنُُْ،امظلومًُُلُ هُق تُ نُأنَّرونهُمُ صوِّوماُيُ ُلهُالبعضُ بهُُرُ عتذُ مباُيُ 
ُ.اهللُ ُهُيفُذاتُ يامُ وهُ 
ُ :( )تبه المطبوعةِ ن كُ ومِ 
ُرُ نُنشُ مُ ُلُ أوَُُّو،ُقةًُدُ اُوزنُْفرًُكُ ُُرُ قطُ هُالذيُيُ عرُ شُ ُنُ ايُووهوُدُ ُ:يوانالد   -1

 
ُرنسيُُّالفُ ُستْشر قُ هُامل

ُكثيُ باعتُ طُ ُمثُأعادُ،ماسينيون  !بُ نُالعرُ مُ ُه
ُقاسمُممَُّرُ مثُأعادُنشُُْ،رهُماسينيوننُنشُ مُ ُلُ وأوَُُّ:واسينالطَّ  -2 ُ(الطواسني)اس،ُودُعبَّه
راج،ُالسُِّطسُ:ُوهيُ؛واسنيُ طُ ُرةُ وفيهُعشُ ،ُ(طاسني)أوُ(ُطس)ُعُ فهيُمجُُْ؛(احلواميم)ثلُمُ 

ُالفُ وطسُ ُالنُّوطسُالدائرة،ُُوطسفاء،ُالصَُّوطسُهم، تباس،ُوطسُلُوااللُْوطسُالزُ قطة،
ُعُ لُ واطَُّ،واسنيُ الطَُّأُ نُقرُ ومُ ُ!نزيه،ُوطسُالتَّوطسُالسرارُيفُالتوحيدُ وحيد،ُاملشيئة،ُوطسُالتَّ
ُالرُّ ُوعلى ُعب َُُّسوماتُ عليها ُكلُُُّرُ اليت ُعن ُيشُ ُ؛طاسنيُهبا ُطالسُ أهنَُُّكُُّال ُمُ السُ كطُ ُُمُ ا

 .همتبُ يفُكُ ُةُ اإلمساعيليَُّسوماتُ ورُ ُ،حرةُ السَُّ
العم الُالكامل  ةُ)ُهتاب  كُ ُُاسُيفدُعبَّ قاس مُممَّ هُض  بعُُْعُ مج  ُ،ب اط ُ ُفس يُ وه وُتُ ُ:التفسيير -8
جُ لل ُ،الالتُ وض   ُالتُ عبُ زُ نُخ   م  اُفي هُم   ُغ  مُ ،ُورُ فاملص  حُ ُرتي بُ ت ُُبُ حس   ُي  اتُ بُاآلورتَّ  ُ،(ح  الَّ
 .واسنيُ والطَُّيوانُ اُيفُالدُُِّمَّحااًلُُنُ ماُفيهُأحسُ ُُأنَُّإالَُّ
ُعبارةُ ُ:ستان المعرفةِ بُ  -4 ُُوهو ُضُ مُ ُقليلةُ ُيقاتُ ر ُوُ عن ُمُْطبوعة ُالكاملةُ)ن العمال
جُ لل  .موزُ ورُ ُمُ السُ هاُطُ ج لُُّوُ،(ح الَّ
ُممَُّمج ُ ُ:ويات  رْ ومَ  أقوال   -5 ُقاسم ُعبَّعها ُكُ د ُمن ُتُ اس ُكتابُ عُ وأودُ ُالتصوُّفُ ب ُيف هُها
جُ العمالُالكاملةُلل)  .(ح الَّ
ُكُ ُدُ أورُ ُ:واييات  ورِ  أحاديي ُ  -6 هُوات   رُ ُلك نُُْ-نااثُ ح دَُُّ،نااثُ ح دَُّ-ُاثنيُ احمل دُُِّريق  ةُ هُعل ىُطُ لمات  فيه ا

ُ!يتأُْكماُسيُ ُُ،جالُ الُرُ ُأوهامُ 
  

                                                             

ُكتابُُكلُُُُّ( ) جُ ))هذهُالنقوالتُمن ُقواحملقُُِّ.م2992الناشرُرياضُالريس،ُالطبعةُالوىلُُلقاسمُممَّدُعبَّاس،((ُالعمالُالكاملةُللح الَّ
ُعراقيُ فُورُ مثقَُُّوُباحثُ  ُت ُُ،رمعاصُ ُوائي ُعام ُمهتمُ 2911ويف ُكان ُكتُ ه ، ُبتحقيق ُأمثالبُاملتصوُِّا ُفة ُالَُّاحل: ُج ُعربُوالبسطامي وابن

ُ.وغيهمُ،والسهروردي
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ُج أْنموذًجا) -ِعنايُة المستشرقين وأذنابهم بُغالِة الصُّوفيَِّة   (الَحالَّ

  ((يوانالد  ))تاب ن كِ مِ  هأقوالِ بعُض: 
ُ(:211ُُُُ:ُص)قالُُ-1

،ُي            اُس             رِّيُوجن ْ            وائي ،ُلبَّي            ك  ُلبَّي            ك 
ُ

،ُي         اُق ْص         ديُوم عن         ائي  ُلبَّي         ك،ُلبَّي         ك 
ُ ،ُب     ْلُأن     تُت      ْدعونُإلي     ك ُفه     لُُْ؛أْدع     وك 

ُ
ُإيَّ               اكُأْمُ  ي               ت  ُإيَّ               ائيناج  ُناجي               ت 

ُ ُك لِّ        يُوي       اُمس ْع        يُوي       اُب ص         ري ُك        لَّ ُي       ا
ُ

ُي                 اُمج ْل                  يتُوت باع يض                 يُوأْجزائ                 ي 
ُ ُي                 اُمج ْل                  يتُوت باع يض                 يُوأْجزائ                 ي

ُ
ُمب عن                    ائي  ُكلِّ                    كُم لب                    وس  ُوك                    لُّ

ُُ
ُ:(211:ُص)ُوقالُ-2

ُن اس                     وت هُ  ُس                     ْبح ان ُم                     ْنُأ ْظه                     ر 
ُ

ُس                        ن اُال ُ  ُه وت                        هُالثَّاق                        بُ س                        رَّ
ُ ُخ ْلق                                  ه ُظ                                  اه رًُمث َُّ اُيف  ُاب                                 د 

ُ
ُو الشَّ                           ار بُ   ُص                           ور ة ُاآلك                            ل  ُيف 

ُ خ ْلق                          هُ  ُل ق                          ْدُع اي  ن                          هُ  ُح                          ىتَّ
ُ

ُب احل اج                         بُ   ُك ل ْحظ                        ة ُاحل اج                         ب 
ُ ُ

ُ!اإلنسانُ ُوبالناسوتُ ُ،اإللهُ ُبالالهوتُ ُ:يع 

رُ،ُإذُظهُ إنسانيةُ ُةُ ناسوتيَّ،ُوحالة ُلويةُ عُ ُةُ الهوتيَُُّلهُحالةُ اهللُتعاىل ُُنَُّإُ:يفُهذهُالبياتُ ُيقولُ 
ُنُالكذبُ ،ُومُ اللُ نُالضَُّمُ ُباهللُ ُنعوذُ ُ-لولُ احلُ ُوهذاُعنيُ -ُالشاربُ ُوُلُ اآلكُ ُاإلنسانُ ُورةُ يفُصُ 

ُُعلىُاهللُ ُواالفرتاءُ  ُ.لمُ عُ ُبغيُ تعاىل 
ُ
ُ(:215:ُص)وقالُُ-8

ُبع                                    ُأي                                   تُ رُ  ُبْل                                   ق ُ ُنيُ ربِّ
ُ

ُتُ نْ                 ق                 الُأُ ُنُأن                تُ م                  ُتُ ْل                فقُ  
ُ ُ

ُ(:218:ُص)وقالُُ-4

ُواج             بُ  ُب             د ين ُاهلل ُوالك ف             ر  ُك ف              ْرت 
ُ

ُق ب                   يحُ   ،ُوعن                   د ُاملس                   ل مني  ُعل                   يَّ
ُ ُ
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ُج أْنموذًجا) -ِعنايُة المستشرقين وأذنابهم بُغالِة الصُّوفيَِّة   (الَحالَّ

ُ(:211:ُص)وقالُُ-5
،ُوه        ْلُي ص         ب  ُق  ْل        بُع         نُ ُُ؟ؤاديف          ق        دُت ص         ب َّْرت 

ُماز ج              ْتُر وح              كُر وح             يُيفُد ن               وِّيُوب ع             اديُ
ُوم                       راديُ ُكم                      اُأنَّ                       كُأنِّ ُفأن                     اُأن                      ت 
ُ ُ

ُ(:814:ُص)وقالُُ-6
ُو ج                              ود هُب،ُوو ج                              ود يُب                              ه

ُ
ُوو ْص                       ف هُفه                        وُل                        هُواص                        فُ  

ُ ُل                  واله ُملُأع                  ر ْفُر ش                  اديُول                  وُْ
ُ

ُك                       انُل                       هُع                       ار فُ   ُل م                       ا ُالي 
ُُ

ُ:-خماطًباُاهللُجلَُّجالله-ُ(816:ُص)وقالُُ-8
ُج ب ل                 ْتُر وح                 كُيفُر وح                يُكم                ا

ُ
ُالع ب                     قُْ  ب                     ل ُالع ْن                    ب ُبامل س                    ك  ُُي 

ُ ُش                       يء ُمسَّ                         ُف                      إذاُمسَّ                       ك 
ُ

ُأن                        اُالُن ف                        رت قُْف                        إذاُ  ُأن                        ت 
ُُ

ُوجلَُّ-ُ(811:ُص)وقالُُ-1 ُ:-خماطًباُاهللُعزَّ
ُم ز ج                 تُر وح                 كُيفُر وح                يُكم                ا

ُ
ُُت                       ز ج ُال م                       رة ُبامل                       اء ُال                       زُّاللُ  

ُ ُش                       يء ُمسَّ                         ُف                      إذاُمسَّ                       ك 
ُ

ُأن                اُيفُك                لُِّح                 الُ   ُف                إذاُأن                ت 
ُ ُ(:824:ُص)ُهوقولُ ُ-1

ُبَّ                                   ائيُب                                   أنُِّأحُ ُغُْل                                   ُأبُْال ُأُ 
ُ

ُهُْينُ السَّ                فُ ُرُ س                 كُ وانُُْالبح                رُ ُتُ ْب                ك ُر ُ 
ُ ُوُْم             ُك            ونُ ي ُُالصَّ            ليبُ ُي            نُ ل            ىُدُ عُ  ُيت 

ُ
ُُي                         دُ رُ ح                         اُأُ طُْبُ والُالُْ 

 
ُهُْين                         دُ والُامل

ُ ُ
ُ(:824صُ)وقالُُ-19ُ

ُأْمُأن                   اُه                   ذاُيفُإَل                     ني ؟ ُأأن                   ت 
ُ

ُااثن         نيُ   ُحاش         اي ُم          نُإاثب         ات  ُحاش         اك 
ُُ
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ُج أْنموذًجا) -ِعنايُة المستشرقين وأذنابهم بُغالِة الصُّوفيَِّة   (الَحالَّ

ُ(:825:ُص)وقالُُ-11
ُوم                                      ُِّ ُمن                                     ك  ْب                                     ت  ُع ج 

ُ
ُاملتم                                              ُِّي                                             اُم ْني                                             ة ُ 

ُ ُح                                       ىت ُأْدن  ْيت                                         ُمن                                       ك 
ُ

ُأنَّ                                                               كُأنُِّ  ُظ نن                                                               ت 
ُ ُيفُالو ْج                                 د ُح                                 ىت ُوغ ْب                                 ت 

ُ
ُع                                           ُِّ  ُأفْ ن  ْيت                                           ُب                                         ك 

ُُ
ُ(:828:ُص)وقالُُ-12

ُب                             الُش                               كُِّ ُأن                             اُأن                              ت 
ُ

ُفس                                                       بحان كُس                                                       بحان 
ُ ُوت وحي                                                        د كُت وحي                                                        د ي

ُ
 ُ ُوع ص                                                       يان كُع ْص                                                       يان 

ُ ُإْس                                                خاطي ُوإْس                                                خاط ك 
ُ

 ُ ُوغ فران                                                              كُغ ْف                                                             ران 
ُ ُ

ُ(:889:ُص)هُقولُ ُوُ-18
ُأ ن             اُم             ْنُأ ْه            و ىُو م             ْنُأ ْه            و ىُأ ن             ا

ُ
ُانُ دُ اُب                         ن                         ْلُلُ حُ ُانُ وح                         َن ْ                        ن ُرُ  

ُ ُهُ ت ُرُْص                                     ُأبُْت ُرُْص                                    بُْذاُأُ إُ ف                                    
ُ

ُانُ ت  ُرُْص                                                      ْبُأ ُُهُ ت ُرُْص                                                      بُْذاُأُ إ ُوُ  
ُ ُ

ُ(:884:ُص)ُهوقولُ ُ-14

ُوَْل                                     أ ُُالتَّوحي                                    دُ ب ُُتُ ْس                                    لُ 
ُ

ُعْن                                      ُيُ غ                                         ُوهُ هُأْس                                      أنِّ
ُ ُكُ هُ أْس                       ُي                       فُ كُ  ُوأَْل                        ُي                       فُ و

ُ
ُونَّ                                         ُه                                         أ ُُيحُ حُ وص                                         

ُ ُ
  ُ((واسينالطَّ ))ه ه من كتابِ أقوال: 
ُ:(119:ُص)ُقالُ-1

ُديسُ ْق                               ت ُ ُي                              كُ يُفُ ودُ ح                               جُ 
ُ

ُيسُ ْه                                  وُ ت ُ ُي                                  كُ يُفُ ل                                   قُْعُ وُ  
ُ كُ ُمُ وم                                                                                                                                       اُآدُ  ُإالَّ

ُ
ُيسُ ل                                    ْبُإ ُُنْيُ ب                                     نُيفُالُْم                                    وُ  

ُ ُ
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ُج أْنموذًجا) -ِعنايُة المستشرقين وأذنابهم بُغالِة الصُّوفيَِّة   (الَحالَّ

ُ:(112:ُص)ُوقالُ-2
ُإبليسُ ُتُ ناظرُْت ُ) ُيع )ُةُ توَّيفُالفُ ُرعونُ وفُ ُمع ُإبليسُ ُ؛(يطرةُ والسَُُّة ُوَّالقُ : ُفقال ُتُ دُْسجُ ُإنُْ:
أناُُتُ وقلُُْ.ةُ توَّالفُ ُنزلةُ نُمُ مُ ُتُ طُْهُسقُ سولُ برُ ُتُ آمنُُْإنُْ:ُرعونُ فُ ُوقالُ.توَّةُ الفُ ُُاسمُ ع ُُِّطُ سقُ 
رُ  أ ن ا}:ُوقالُإبليسُ ُ.توَّةُ الفُ ُساطُ نُبُ مُ ُتُ طُْولُسقُ وقُ ُعوايُ عنُدُ ُتُ عُْرجُ ُإنُُْ:اأيضًُ ي ْ ْنهُ  خ  {ُم 
 ع ل ْمتُ  م ا}ُ:عونُ رُْوقالُفُ ُ.(جودُ الوُ ُدةُ حُْإىلُوُ ُشيُ ي ُ)ُايًُغُ هُغيُ ُرُ حنيُملُي ُ ُ[12:ُالعراف]

اُمَّ)ُوالباطلُ ُُاحلقُِّبنْيُُزُ نُميي ُِّهُمُ ومُ يفُقُ ُفُْعرُ حنيُملُيُ ُ[81:ُالقصص]{ُغ ْي ي إ ل هُ  نُْمُ  ل ك مُْ
،ُوأناُذلكُالاثرُ ُ،هفواُآاثارُ رُ فاعُُْهفُوعرُ ملُتُ ُإنُْ:ُأناُتُ وقلُُْ.(!ذاكهُيفُقولُ ُمعذورُ ُرعونُ فُ ُع ُأنَُّيُ 

ُاحلقُُّ ُفصاحبيَّاحقُ ُباحلقُُِّاأبدًُُلتُ زُ ُُمالنُُِّ؛وأنا دُدُِّهُ ُوإبليسُ ُ.رعونُ وفُ ُإبليسُ ُاوأستاذيَُّا،
،ُةُ لبتَّأُبالواسطةُ ُرَُّقُ وملُيُ ُعواهُ عُعنُدُ وماُرجُ ُيفُاليمُُِّقُ غرُ أ ُُرعونُ عواه،ُوفُ عُعنُدُ وماُرجُ ُبالنارُ 
ُ،تُ ْلُتُ وإنُقُ ُ،[19:ُيونس]{ُإ ْسر ائ يلُ ُب  ن وُب هُ ُآم ن تُُْالَّذ يُإ الَُُّإ ل هُ ُال ُُأ نَّهُ ُآم ْنتُ }:ُقالُولكنُْ
ُ(.ُوايُ عُْعنُدُ ُتُ عُْماُرجُ ل ُُ؛جاليُ دايُورُ تُيُ عُ طُ أوُقُ ُ،تُ ْبُلُ أوُصُ 
   ((فةعرِ ستان المَ بُ ))ن كتابه مِ َكلمات: 

ُكُ  ُ.لولُ احلُ ُمنهاُرائحةُ ُفوحُ وتُ ُالسمُ بالطَُّهُ بُ أشُُْلماتُ وهي
ُ:املعرفةُ ُفُ صُ وهوُيُ ُ(216-215:ُص)قالُ
،ُهاُماكدُ قُ ،ُبارُ هاُفاقدُ قُ ،ُالصُ دُ هاُرامُ قُ ،ُوامُ دُ هاُالحُ سُ ،ُمارُ هاُقاصدُ قُ ،ُماحُ هاُواحدُ صاحبُ )
،ُدُ هاُراصُ دُ ،ُالعُ هاُزاهدُ خائفُ ،ُدُ هاُخامُ عُ ،ُصارُ دُ هاُجاهُ عُ ،ُسارُ دُ هاُالقُ قُ ،ُمارُ هاُشاكدُ قُ تارُ 
ُأرُْناهبُ أطُْ ُكأهنَُّباهبُ ا،ُأسُْباهبُ ا، ُكأهنَُّا، ُكأهنَُّا ُكأنَّا ُكأنَّا، ُكأنَّه ُكأهنَُّه، ُكأهنَُّه، ُكأنَّا ُكأنَّا، ُبُ ه اُنياهنُ ه،
،ُوالُهيُ ُوالُهوُ ُ،هوُ ُا،ُالُهيُ اُهبا،َُلاُهبُ نياهنُ ا،ُبُ حاهبُ اُأصُْحاهبُ ا،ُأصُْنياهنُ اُبُ كاهنُ ا،ُوأْرُكاهنُ أْرُ

 ُ(.ُهوُ إالَُُّ،ُوالُهوُ ُهوُ إالَُُّ،ُوالُهيُ ُهيُ إالَُُّهوُ 
  ْ((نصوص الولية))من  ل  نق 
ُ:(228:ُص)قالُ
ُ ىَُلم،ُمثُيُ تجلًَّفاُفيُ تلطُُّقُ اللُُْثُ دُِّهُيُ إنَُّ،هاُالناسُ أيُّ) رواُفُ كُ يهُلُ لَِّلم،ُفلوالُتُ ُربيةًُعنهمُتُ ُسترت 
ُ  ُليسُيُ ،ُلكنَّدىُاحلالتنيُ عليهمُإحُُْيُ دُ يًعا،ُفالُيُ نواُمجُ ت ُفُ هُلُ رُ ت ُْ،ُولوالُسُ لةًُمجُ  ُظةًُُحلُ ع ُُِّسترت 
لُُه،ُفالُعنيُ ذاتُ ُميُيفُأنوارُ سُْىُجُ ه،ُوتالشُ وتيَّتُ يَّيتُيفُالهُ وتُ ناسُ ُكتُْلُ حىتُاست هُ ُ،رتيحفأسُْ
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ُُ.(خبُ والُُجهُ ،ُوالُوُ والُأاثرُ 
 :هتباعِ ه ِل سائلِ ن رَ مِ  نقول  
 :(288:ُص)قالُُ-1
ُوُ ُالمُ السَُّ) ُلُ عليكُيا ُفإنَُُّ؛فرُ الكُ ُلكُحقيقةُ ُفُ وكشُ ُ،ريعةُ الشَُُّعنكُظاهرُ ُاهللُ ُرُ ست ُ دي،

ُقيقةُ حُ ُكفيُملعرفةُ هُيُ دُ حُْوُ ُهذاُالنقلُ ُوُ(.يَّةُ لُ جُ ُعرفةُ مُ ُفرُ الكُ ُقيقةُ وحُ ُ،يُ فُ خُ ُرُ فُْكُ ُُريعةُ الشَُُّظاهرُ 
والُ،ُالشرعُ ُدودُ بُ ُدُ التقيُُّمُ علىُعدُ ُالناسُ ُريءُ تُ ُنهمُمُ غيتُ ففيهُبُ ُ؛هيتُ بهُوبسُ ُنيُ املعتنُ ُدُ قاصُ مُ 

ُامُ كوأحُالشريعةُ ُسومُ رُ ُندُ عُ ُالوقوفُ  ُظاهرُ ُفإنَُُّ؛الظاهرةُ ها ُ!خفيُ ُفرُ كُ ُ-هعمُ زُ ُبُ حسُ -ها
ُ.واإلضاللُ ُاللُ منُالضَُُّباهللُ ُنعوذُ 
ُ:(285:ُص)وقالُُ-2
ُ.(رآنُ هذاُالقُ ُثلُ مبُ ُمُ  ُأتكلَّنُ كُ ميُ )
ُ:(248ُ:ص)وقالُُ-8
ُ(نهمابيُُْقُ فالُفرُُْنُحيثُاحلقيقةُ ،ُوأمَّاُمُ نُحيثُاالسمُ مُ ُقانُ فرتُ ي ُُواإلميانُ ُفرُ الكُ )ُ
ُ:(258:ُص)وقالُُ-4
ُأُ ) ُقلُْمَُّيُ لقُ لو ُيف ُجُ ُةُ بُذرَّا ُكنتُ وإنُُِّ،تذابُ الرضُلُ ُبالُ على ُالنارُ ُالقيامةُ ُيومُ ُُلو ُيف
ُ.(انياهنُ مُبُ هندُ ال ُُةُ النَُّتُ لُْولوُدخُ ُ،النارُ ُتُ ْقُرُ حُْل ُ
ُ:(254:ُص)وقالُُ-5
ُ.النارُ ُنُ اُخازُ مالكًُ:ُيع (ُهُْاُونارُ كًُتُمالُ ق ُرُ حُْل ُُْه،راُرُشُ م ُُِّلوُطارتُُْتُ حُْأصبُ )

 :والحادي ِ  واياتِ ن الر  ه مِ أقوالُ 
كُّم هُعلىُُ،وجلَُُّعزَُُّهُعلىُاهللُ بُ ذُ هُوكُ الالتُ نُضُ مُ ُةُ وهذهُأمثل ُوت   حدِّاثني 

ُط ريقة ُامل يفُالثِّقات 

ُرُ  كاية ُأحاديث  ُاهلل ُصلَّىُاهلل ُعليهُوسلَّمُ ح  اث هُبش رُ سول  دِّ اث هُُ،رُ عنُب شُ ُ،ُيفُأنَّهُالُي  دِّ بلُي 
ُاحملفوظُ ُاهللُ عنُ...ُإميان هُور ؤيت هُوع قل ه ُ:(281-261:ُص)ُإخل...وعنُاللَّوح 
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ُنُ تحُ هُامُْجاللُ ُجلَُُّاهللُ ُإنَُّ:ُديُ القُ ُلمُ ،ُعنُالعُ املوجودُ ُاليقنيُ ،ُعنُاملعروفُ ُناُاإلميانُ اثُ حدَُُّ-1
ُ...نياهُبالدُُّقُ خلُْ
ُبالرُّاثُ حدَُُّ-2 ُالصَُّنا ُامللُ ادقةُ ؤيا ُعن ُقالاحلكيمُ ُكُ ، ،ُ ُالكروبُ حدَُّ: ُاللَّالكبيُ ُاثنا ُعن ُوحُ ،

ُ...لهُوفيهُةُ احملبَّنُمُ ُأعزَُُّيءُ هُبشُ قُ خلُُْاهللُ ُدُ عبَّماُتُ :ُ،ُقاللمُ ،ُعنُالعُ احملفوظُ 
ُُرةُ دُْ،ُعنُسُ الوجيهُ ُلُ ناُالعقُْاثُ حدَُُّ-8

 
ُإنَُّ:ُ،ُقالاملكنونُ ُوحُ ،ُعنُالرُّالدائمةُ ُتهى،ُعنُاحلياةُ نُْامل

ُ...هنائعُ بصُ ُكورُ ذُْه،ُمُ بآياتُ ُعروفُ مُ ُاهللُ 
ُبيتُ اثُ حدَُُّ-4 ُقوسُ ُاهللُ ُنا ُعن ُبُ اهللُ ُتعاىل، ُعن ُقالالوسيعُ ُاهللُ ُيتُ ، ،ُ ُالُربُُِّمحاتُ رُ :
ُ...ىصُ ّت ُْ
ُالياقوتُ اثُ حدَُُّ-1 ،ُاملشهودُ ُنُ أُْ،ُعنُالشَُّالكائنةُ ُورةُ ،ُعنُالصُُّاملخمرُ ُياءُ ،ُعنُالضُِّرُ المحُ ُنا

ُ:ُ...هُقاله،ُأنَّجاللُ ُجلَُُّعنُاحلقُِّ
ُاالسمُ اثُ حدَُُّ-1 ُعنُالرُّالعزيزُ ُنا ُعنُاملعىنُاحمليطُ القديُ ُوحُ ، ُعنُاهللُ ، ُتعاىلُقالُ، ُتُْبُ وجُ :
ُ ُلُ هُْل ُُاملألوفةُ وحيُرُ  ُ...يتمس 

 روهعاصِ ه عنه مُ لَ ا نقَ ه ممَّ أقوالُ : ثانًيا
ُبكرُ ُ-1 ُأبو ُمَّ-ُولُُّالصُُُّقال ُعاصُ وهو جاحلُ ُرُ ن ُكتابُ ُُ-هسُ وجالُ ُالَّ ُيف تاريخُ))ُكما

ُيُ ينًُكانُحُ ):ُ(8ُ/11)ُهبُِّللذَُُّ((اإلسالم ُللواحدُ ُ،ُويقولُ ةُ بوبيَّعيُالرُّ،ُويدَُّيفُالبالدُ ُلُ نتقُ ا
ُ،ُوأنَُّخُ عيُالتناسُ دَُّويُ .ُدُ أنتُممَُّ:ُولذاُ؛وحُ أنتُنُ :ُ(َلذا:ُأي)ُولذاُ؛مُ أنتُآدُ :ُهنُأصحابُ مُ 

ُ(.إليهُتُْلُ انتقُ ُالنبياءُ ُأرواحُ 
جُ احلُ ُيتُ قدُرأُ ):ُهُقالأنَُّ(18ُ/292)ُ((املنتظم))يفُُوزيُِّالُ ُابنُ ُرجُ أبوُالفُ ُعنهُلُ ونقُ ُ-2 ُالَّ

،ُويفُ صُ ُكُ هُأنهُناسُ ،ُوكانُظاهرُ دُ تزهَُّاُيُ ،ُوفاجرًُغُ تبالُ اُيُ ،ُوغبيُ لُ تعاقُ ُيُ جاهاًلُُه،ُفرأيتُ تُ سُْوجالُ 
ُراهمُأنَُّا،ُوأُ صارُإماميُ ُاإلمامةُ ُونُ رُ ا،ُأوُي ُ ليُ عتزُ صارُمُ ُونُاالعتزالُ رُ ي ُ ُبلدةُ ُأهلُ ُأنَُُّمُ لُ فإذاُعُ 

ُ((اذًُشعبُ مُ ُاحلركةُ ُفيفُ وكانُخُ ُ،ايُ ن ُِّصارُسُ ُنةُ السُُُّهم،ُأوُرأىُأهلُ نُإمامتُ اُمُ لمًُندهُعُ عُ 
ُعمرُ ُوُ-8 ُبنُ قال ُ-ُثمانُ عُ ُو ُالفُ الفرُْ))يفُكما :ُص)ُالبغداديُُِّالقاهرُ ُلعبدُ((قرُ قُبني

ُ.ُ(هذاُثلُ مُ ُأقولُ ُ ُأنُْنُ كُ ميُ ُ:فقالُ،نُالقرآنُ اُمُ يئًُشُ ُتُ اُفقرأُْيهُيومًُماشُ كنتُأُ ):ُ-(248
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البنُ((ُسانُامليزانُ لُ ))كماُيفُُُ-هلُ قت ُُْدُ هُوشاهُ رُ نُعاصُ وهوُمَّ-ُهويُ يُّحُ ُبنُ ُرُ قالُأبوُعمُ ُوُ-4
جُ احلُ ُسنيُ حُ ُجُ خر ُاُأُ مَُّل ُ)ُ:(8/211)ُرُ جُ حُ  ُمُ زاحُ أ ُُلُْوملُأزُ ُ،الناسُ ُلةُ يفُمجُ ُضيتُ مُ ُلُ قتُ ي ُل ُُالَّ

ُفإنُُِّ- ُفيهنُ روُْالذيُتُ ُفُ املوقُ :ُيع -ُ؛هذاكمُنَّولُ هُ الُي ُ ُ:هصحابُ فقالُل ُُ،هحىتُرأيتُ ُالناسُ 
ُرواهاُعنهُع ب يدُاهللُبنُ )ُُ:قالنُّالعسُُْرُ جُ حُ ُقالُابنُ ُ.(لُ تُ مثُقُ ُ،ايومًُُاثالاثنيُ ُإليكمُبعدُ ُعائدُ 
ُوإسنادُ ُ،ييفُُّالصَُُّأمحدُ  ُوالقصَُّ(صحيحُ ها ُالطيبُ دُ أورُ ُةُ ، ُُالبغداديُُُّها ُ((هتارُيُ ))يف
ُ.هندُ بسُ (1/819ُ)
جُ احلُ ُرُ عاصُ ُنوهوُمَّ-ُشاذُ م ُُْبنُ ُقالُأبوُبكرُ ُوُ-5 هُندُ بسُ ُالبغداديُُُّالطيبُ ُكماُرواهُ ُُ-الَّ
ُكيس)ُالةُ ومعهُخم ُُلُ رجُ ُورُ ينُ عندناُبالدُُِّرُ حضُ )(:1ُ/896ُ)ُ((تاريخُبغداد))يفُ ُُيعلُوهي
ُكانُيُ ُ،ُ(وَنوهُال ل ىُوهوُالع ْشبُفيه دواُجُ فوُ ُخالةُ واُاملُ شُ ففتَُّ،والُبالنهارُ ُيلُ هاُباللَّقُ فارُ فما

ُكُ  ُللتابًُفيها جا ُقالغدادُ إىلُبُ ُهُ جُِّفوُ ُ،فالنُ ُبنُ اُإىلُفالنُ ُالرحيمُ ُنُالرمحنُ مُ ُ:هنوانُ عُ ُح الَّ ،ُ:
رُ فأُ  ُوع رُ حض  ُفقال، ُضُعليه، ُخطِّ: ُكتُ هذا ُوأنا ُهت ُبُْي ُفقالوا، ُالنُّدَُّت ُُكنتُ : ُتُ رُْفصُ ُ،ةُ بوَّعي
،ُإالُاهللُ ُالكاتبُ ُعندنا،ُهلُ ُعُ المُُْنيُ هذاُعُ ُ،ُولكنَُّبوبيةُ يُالرُّعُ ماُأدَُّ:ُ؟ُفقالبوبيةُ عيُالرُّدَُّتُ 

ُ.(!؟فيهُآلةُ ُوأناُواليدُ 
جالهل كان    ا؟مطي  رْ قيَ ا إسماعيلي  ا رافضي   َحالَّ

جُ ُأنَُُّرغمُ  ُغُ ُمعدودُ ُاحل الَّ ُيدلُُُُّأنَُّإالَُُّ،ةُ وفيَّالصُُُّالةُ من ُما ُأنَُّهناك ُسلُ على ُلكُ سُْمُ ُكُ ه
ُأقوالُ اإلمساعليَّ ُالع لماء ُاليتُتُ ُة،ُوفيماُيأيتُذ كر  ُ:ةُ الباطنيَُّهع قيدتُ ُتُ ثبُ ب عض 

ُُقالُ-1 حسن
 
ُُاحلنفيُُُّنوخيُُّالتَّامل ُاحملاضرة))يف 1ُ)ُ((نشوار /161ُ ُبعضُ بُ أخُْ)(: ُن

ه،ُعاتُ دُ ُعضُ إىلُبُ ُ-هبتوقيعُ ُةُ قعأوُرُ ُسالةُ رُ :ُأي-ُلهُتوقيعُ ُجُ خرُ :ُ،ُقالابُ تَّهُمنُالكُ أصحابُ 
ُفحفُ عليَُُّتالهُ  ُقولُ ُتُ ظُْ، ُفيهمنه ُه ُآنُ : ُللدَُّأوانُ ُاآلنُ ُوقد ،ُهراءُ الزَُّالفاطمّيةُ ُ،اءُ الغرَُّولةُ ك،

ُ؛راسانُ إىلُخُ ُروجُ هاُيفُالُ فُ عُْضُ ُةُ معُقوَُّاهرةُ الظَُّللفئةُ ُنُ ذُ ،ُوأُ ماءُ والسَُُّالرضُ ُلُ بأهُُْاحملفوفةُ 
ُ.ُ(هُ باعُ ُلُ العدُُْطُ بسُ ه،ُويُ ناعُ قُ ُاحلقُُُّفُ كشُ ي ُلُ 
ُقالُُوُ-2 :ُقالُ،الزرقُ ُبنُ ُاث ُأبوُاحلسنُ حدَُّ)(:1ُ/161ُ)ُ((نشوارُاحملاضرة))يفُأيًضا
ُقدُ مَُّلُ  جُ احلُ ُمُ ا ُكثيًُتُ اسُُْعو،دُْي ُُبغدادُ ُالَّ ُمُ غوى ُالناسُ ا ُوكانُطُ ؤساءُ والرُُّن ُيفُالرَّعُ مُ ، ُافضةُ ه

ُ.(همريقُ نُطُ هُمُ خولُ دُ ل ُُ؛أقوى
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دواُجُ عليهُوُ ُالقبضُ ُيُ لقُ اُأُ مَُّل ُ)ُ:(18ُ/148)ُ((املنتظم))يفُُاحلنبليُُُّوزيُِّالُ ُابنُ ُقالُوُ-8
ُكُ  ُهبُُّالذَُُّهلُ ونقُ ُ.(فوهرُ فاعُُْرامطةُ القُ ُعاةُ دُ ُهذاُأحدُ ُ:يُ ودُ ونُ ُ،موزةُ رُْمُ ُاُفيهاُأشياءُ قاعًُاُورُ تبًُمعه
ُكثي ُيفُُوُ،(14/828)ُ((السي))يفُ ُ.(11/188((ُ)البدايةُوالنهاية))ابن 
ُكانُيُ نَُّإُ:وقيلُ:ولُُّقالُالصُُّ)ُ:(18ُ/294)ُاأيضًُقالُُوُ-4 ُنضاُمُ ىلُالرِّإهُر ُمُْأُلُ وَُّأُعوُيفدُْه
ُ.عُ ي ْدعوُإىلُالتشيُّ:ُأي-ُ(دُ ممَُُّآلُ 
ُُهبُُّالذَُّالدِّينُُمشسُ قالُُوُ-5 ُكُ الشَّافعيُّ ُوكان:ُ)(28ُ/814)((ُبالءالنُُّأعالمُيُ سُ ))تابهُيف
ُالناسُ ُعوندُْي ُُمباُيهموصُ ي ُُواحي،النَُّإىلُالنافذينُ ُهأصحابُ ُإىلُهكاتباتُ مُ ُنمُ ُجائبُ عُ ُالكتبُ ُيف

ُعلىُقومُ ُكلَُُّبوااطُ ُيُ ُوأنُُْ،تبةُ رُ ُإىلُتبةُ ورُ ُ،حالُ ُإىلُحالُ ُنمُ ُهملُ قُْن ُ ُنمُ ُبهُهمر ُمُ ْأُي ُُوماُإليه،

ُنمُ ُغيُ ُهافُ عرُ ي ُُالُ،موزةُ رُْمُ ُبألفاظُ ُوأجابُهم،وانقيادُ ُهمجابتُ استُ ُروقدُُْم،قوَلُ عُ ُبُ حسُ 
ُعويجُ التَُّذلكُداخلُ ُويفُ،عويجُ ت ُُعلىُاهللُ ُاسمُ ُفيهاُورةُ صُ ُهاعضُ ب ُُويفُإليه،ُتب ُتُ وكُ ُهاب ُتُ كُ 
ُ.(السالمُ ُعليهُعليُ ُ:كتوبُ مُ 
جُ احلُ إنُ:ُ)(261ص)((ُالفهرست))يفُُديُ النَُّقالُابنُ ُوُ-6 ُيعةُ الشَُُّذاهبُ مُ ُرُ ظهُ كانُيُ ُُالَّ

ُ.(تُفيهقدُحلَُّةُ لوهيَّأنَُّالُ ُعيويدَُّ،ُةُ للعامَُُّالصُّوفيَّةُ ُ،ُومذاهبُ للملوكُ 
ُكُ ُجاءُوُ-8 ُالطُّغُ ))ُتابُ يف ُ)وسييبة ُص(( :262ُ )ُ ُكُ نقاًلُ-ُالطُّوسيُِّبرواية ُتابُ ُعن
ُ،مَُّصارُإىلُقُ ُجُ الَُّاحلُ ُأنَُّ:ُ)-يبُِّالشَُُّلكاملُ (491ُ:ُص((ُ)عشيُّفُوالتَّصوُُّالتَُّنيبُ لةُالصُِّ))

أناُُ:ويقولُ،اأيضًُُنُ تدعيُأباُاحلسُ سُْيهُويُ تدعُ سُْي ُُ-يعيوبيتُالشُِّالنُّ-ُسنُ أبُاحلُ ُفكانُقرابةُ 
ُ.(هنُدارُ هُمُ ويُ بابُ ُهُابنُ دُ رُ ه،ُفطُ كيلُ ووُ ُاإلمامُ ُرسولُ 
ُكاملُ ُوُ-1 ُكُ ُيبُُّالشَُُّقال لناُُرُ ذكُ يُ (:ُ)492:ُص((ُ)عشيُّوالتَُّفُ صوُُّالتَُّبنيالصلةُ))تابُيف
ُإمساعيليُ ربًُشُْمُ ُيُيجنُْزُ ُابنُ  ُا ُوجُ وذلكُأنَُّ؛جُ الَُّيفُاحلُ ُاظاهرًُا ُواثائقُ ُأوراقُ بنْيُُدُ ه هُت ُلُ صُ ُتُ ثبُ ت ُُه

واحيُإىلُالنَُّافذينُ هُالنَّهُأصحابُ كاتباتُ نُمُ مُ ُجائبُ عُ ُاملوجودةُ ُتبُ وكانُيفُالكُ »ُ:ةُ باإلمساعيليَّ
حىتُُ،رتبةُ إىلُمُ ُرتبةُ خرى،ُومُ إىلُأُ ُنُحالُ همُمُ لُ قُْنُن ُ همُبهُمُ ر ُمُ ويأُُْ،عوُالناسُ دُْيهمُمباُيُ وصُ تُ 
ُالغايةُ بُْي ُ  ُوأنُْالقُ ُلغوا ُكلَُّاطُ ُيُ ُصوى، ُحُ ُومُ قُ ُبوا ُوأفُْقوَلُ عُ ُبُ سُ على ُقُ ُ،همهامُ م ُرُ دُْوعلى

مُُعوتُ دُ ُثُِّهمُيفُبُ ريقتُ ،ُوتلكُهيُطُ ةُ مساعيليَّاإلُراتبُ ،ُوتلكُهيُمُ «همقيادُ همُوانُْجابتُ استُ 
ُ،عويجُ علىُتُ ُكتوبُ مُ ُاهللُ ُفيهاُاسمُ ُورةُ صُ »فيهُُتابُ كُ ُُاأيضًُُُالوراقُ وكانُبنْيُ.ُفىالُُي ُُْكما
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ُكُ المُ عليهُالسَُُّيُ علُ ُ:كتوبُ مُ ُعويجُ ذلكُالتَُّويفُداخلُ  ،ُ«هالُ نُتأمَُُّمُ عليهاُإالَُُّفُ الُيقُ ُتابةًُ،
ُكانتُإمساعيليَّ.ُعوةُ الدَُُّرُ مُيفُنشُْسلوهبُ وأُ ُةُ اإلمساعيليَُّوتلكُأسرارُ  هُصالُ اتُِّبوتُ واثُ ُجُ الَُّاحلُ ُةُ وقد

 .(هلُ يفُقتُُْرُ املباشُ ُببُ السَُُّ؛-ةُ نُاإلمساعيليَّالذينُهمُمُ -ُرامطةُ بالقُ 
جُ الهل كان ُُ   ؟اساحرً  َحالَّ
ُ(1ُ/611)((ُتاريخُبغداد))يفُُالبغداديُُُّالطيبُ ُكماُرواه-ُعُ القطُ ُيعقوبُ ُقالُأبوُ-1

ُ،ههادُ هُواجتُ ريقتُ طُ ُنُ سُْنُحُ مُ ُاُرأيتُ مُ ل ُُ؛نصورُ مُ ُبنُ ُسنيُ نُاحلُ يتُمُ ابنُ ُتُ جُْزوَّ)ُ:-ههُعنندُ بسُ 
ُ.ُ(كافرُ ُُبيثُ خُ ُ،تالُ مُ ُأنهُساحرُ ُسيةُ ي ُُةُ مدَُُّدُ فبانُلُبعُْ

ُبنُ ُاهللُ ُبيدُ عُ ُسنيُ أبُاحلُ ُبطُُِّتُ قرأُْ)ُ:(286:ُص)((ُالفهرست))يفُُديُ النَُّقالُابنُ ُوُ-2
ُطاهرُ ُأمحدُ  ُأب ُرجُ ُُ:يفورطُ ُبن ُمُ ي ُُ،اذًُشعبُ ُمُ تااًلُُمُ اًلُكان ىُتحلَّي ُُ،الصُّوفيَّةُ ُذاهبُ تعاطى
ُ.ُ(الكيمياءُ ُناعةُ نُصُ اُمُ شيئًُُفُ عرُ وكانُيُ ُ،نُذلكاُمُ فرًُوكانُصُ ُ،لمُ عُ ُعيُكلَُّويدَُُّ،همألفاظُ ب
ُتاريخُبغداد))يفُُالبغداديُُُّروىُالطيبُ ُوُ-8 ))(1ُ ُإىلُعليُِّبإسنادُ (611ُ/ ُدُ أمحُ ُبنُ ُه

ُ ُإىلُاَلندُ ُه ُاملعتضدُ وجَُُّ:والديُيقولُ ُتُ عُْمسُ )ُ:قالُ،احلاسبُ  ُ،عليهاُفُ قُ ي ُل ُُ؛هافُ أتعرَُّمورُ ل 
ُ،حبةُ الصُُُّبُ طيُِّشرةُ العُ ُنُ سُ وكانُحُ ُ،نصورُ مُ ُبنُ ُسنيُ فُباحلُ عرُ ي ُُلُ رجُ ُفينةُ وكانُمعيُيفُالسَُّ

ُ،طُِّإىلُالشَُُّبُ نُاملركُ مُ ُيابُ لونُالثِّنقُ الونُيُ واحلمَُُّ،وَننُعلىُالساحلُ ُنُاملركبُ ناُمُ جُْاُخرُ فلمَُّ
ُ.(!تعاىلُإىلُاهللُ ُقُ عوُاللُْوأدُُْ،حرُ السُُِّمُ تعلَّل ُُئتُ جُ ُ:ئتُإىلُهاهنا؟ُقاليشُجُ إُ:لهُفقلتُْ
ُابنُ ت ُعُ ن  ُُوُ-4 ُمالكوطَّحُمُ رُْكُيفُشُ املسالُ ))يفُُاملالكيُُُّالعربُُِّه جُ احلُ )ب ُ(8ُ/498)((ُأ ُالَّ

ُ.(الكافرُ ُالساحرُ 
،ُحرُ السُُِّمُ وتعلَُّندُ إىلُاَلُ ُرُ ساف ُ :ُ)(1ُ/455)ُ((ب ُنُغُ ُمُ ُيفُخب ُب ُالعُ ))يفُُهبُُّقالُالذَُُّوُ-5

ُحالُ ُلُ فحصُ  ُبه ُهرُ يطانُ شُ ُله ُاحلالُ ُبُ ، ُمثُبُ اإلميانُُّمنه ُكُ ُتُْدُ ، ،ُهُ مُ دُ ُأباحتُُْفرياتُ منه

ُصُ رُ وكسُ  ُواشُْمُ نُ ت ُالناسُ ب ُتُ ه، ُعلى ُفضُ بالكراماتُ ُحرُ السُُِّه ُخلُُْلَُّ، ُيفُُ.(كثيُ ُُقُ به وقال
جُ احلُ :ُ)(1ُ/591)ُ((يزانُاالعتدالُ مُ )) ُخُ سلُ ،ُمثُانُْفُ صوَُّوتُ ُهُ تألَّ..ُ.ندقةُ علىُالزَُّاملقتولُ ُالَّ
ُ.(املخاريقُ ُمُ ،ُوأراهُ حرُ السُُِّمُ ،ُوتعلَّينُ نُالدُِّمُ 
ُكاملُ ُوُ-6 ُكُ ُيبُُّالشَُُّقال عنُُناقاًلُ(498ُ:ُص)((ُعُ شيُّوالتَُّفُ صوُُّالتَُّبنيلةُالصُِّ))تابُيف
ُ،املوتىُييي ُْ»هُأنَُّجُ الَُّعنُاحلُ ُرُ هُ وقدُاشتُ :ُ)-قهاُماسينيونحقَُّ-ُجُ الَُّللحُ ((ُصوصُ أربعةُنُ ))
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وكانُذلكُُ،يُ الطَُّنمُ ُةًُدَُّاُعُ هُأحيُ أنَُّرُ وأظهُ ُ،تهيهُ شُْويُ ُتارُ هُماُُيُ رونُ ضُ وي ُُْ،همونُ دُ ُيُ ُنَُّالُ ُوأنَُّ
(.ُاتُ يجنُْوالنُِّحرُ للسُُِّاسًُارُ كانُمُ ُهواُعنهُأنَّوُ ورُ ُ.«فاعيُُّكماُروىُالرُُِّمُ العظُ ُاهللُ ُهُاسمُ عرفتُ مبُ 

ُ.رةُ حُ السَُُّمُ السُ نُطُ وهيُمُ ُ،هاُفارسيُ لُ أصُُْلمةُ كُ ُُ:والنيجنات
جِ   :آراُء العلماِء وأهِل التاريِخ والتراِجم في الَحالَّ

ُابنُ ُ-1 ُت)ُالنَّديُ ُقال ُيفُُُ(819: ُص)ُ((رستهُْالفُ ))ك تاب ه :286ُ ُعُ )(: ندُيدَّعي
،ُللعامَّةُ ُالصُّوفيَّةُ ُ،ُومذاهبُ للملوكُ ُالشِّيعةُ ُذاهبُ مُ ُرُ ظهُ ،ُويُ باحللولُ ُ،ُويقولُ هُاإلَليَّةُ أصحابُ 
قدَّسُعمَّاُلَُّوتُ جُ ُوُتُفيه،ُوأنَّهُهوُهو،ُتعاىلُاهللُ قدُحلَُّذلكُيدَّعيُأنَُّاإلَليَّةُ ُضاعيفُ ويفُتُ 
ُكبيًُلوُ هؤالءُعُ ُيقولُ  ُ(.اا
ُُوُ-2 ُكُ ُ(421ُ:ت)ُهْيُوُ كُ مسُُْابنُ قال ُتابُ يف 5ُ)ُ((ممُ بُالُ ارُ تُ ))ه /16ُ عنهُُرُ ظهُ )(:

هوتُ ُلولُ بُ ُهُيقولُ ،ُوأنَّهُإلهُ عىُأنَّهُادَُّأنَّ:ُومبدينةُالسالمُ ُبالهوازُ  ُ.ُ(الالَّ
ُكُ (421ُ:ُت)ُالبغداديُُُّالقاهرُ ُقالُعبدُ ُوُ-8 (:241ُ:ُص)ُ((قرُ قُبنيُالفُ الفرُْ))هُتابُ يف
ُإليه؛تباعُ أُتبُ بكُ ُروافُ ظُ ) ُذاتُ ُ:وفيهاُه ُغايةُ نُْومُ ُ،الذاتُ ُيا كُأنَُّدُ شهُ ن ُُ،هواتُ الشَُُّتهى

ُكلُُِّرُ املتصوِّ ُبصُ مانُ ويفُزُ ُ،ورةُ بصُ ُمانُ زُ ُيف لكُُستجيُ وَننُنُ ُ،نصورُ مُ ُنيُبنُ سُ احلُ ُورةُ ناُهذا
ُ.ُ(الغيوبُ ُمُ كُياُعالَُّمحتُ جوُرُ رُْون ُ 
ُكُ ُ(595:ُت)ُالغزالُُّأبوُحامدُقالُُوُ-4 عنُُ(191:ُص)ُ((ةضائحُالباطنيَّفُ ))تابهُيف

جُ  ُص ل ب وهُ ُو م اُق  ت  ل وهُ ُو م ا}ُ:بُ لُْالصَُُّتُ يفُوقُُْأُ قرُ وكانُيُ ُ،قُُّحلأناُاُ،أناُاحلقُُُّ:كانُيقولُ :ُ)احل الَّ
ُ.([158:ُالنساء]{َُل  مُُْش بِّهُ ُو ل ك نُْ
ُ(.إالُاهللُ ُبَّةُ ،ُوماُيفُالُ أناُاهللُ ):ُأنهُقال(61ُ:ُص)((ُميلالرَّدُالُ ))ُونق لُعنهُيفُك تابُ ُ-5
ُكانُيقولُ (181ُُُ:ص)((ُبيسُإبليسُ لُْت ُ ))يفُ(518ُ:ُت)ُوزيُِّالُ ُابنُ ُرُ وذكُ ُ-6 عنُُأنه

و ه.ُ(هثلُ مُ ُفُ ؤلِّأ ُُكانُأنُْبإمُْ:ُ)القرآنُ  ُ.وقدُتقدَّمَُن 
ُكُ ُ(684:ُت)ُاعيالسَُُّأجنبُ ُابنُ قالُُوُ-8 جأخبارُ))ُتابهيف عنُ)(:88ُُُ:ص)((ُاحل الَّ
جباتُُ:هُقالأنَُّعاويةُ مُ ُبنُ ُثمانُ عُ  ُ،منهمُألهُواحدُ فسُ ُ،ومعهُمجاعةُ ُورُ ينُ دُ ُيفُجامعُ ُاحل الَّ

وسى؟ُفيماُقالُمُ ُماُتقولُ ُ:فقالُ،قُيحُ ُلمةُ كُ ُُ:؟ُقالرعونُ فيماُقالُفُ ُماُتقولُ ُ،ياُشيخُ ُ:وقال
ُكُ لهنَُُّ؛حقُيُمةُ لُ كُ ُُ:قال ُ.(لُ اُيفُالزُ ت ُرُ كماُجُ ُُاُيفُالبدُ ت ُرُ جُ ُمتانُ لُ ما
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ُرُ ذكُ :ُ)-يسيُ ُبتصرُّف–(8ُ/29ُ)ُُ(841:ُت)للذَّهبُِّ((ُتاريخُاإلسالم))وجاءُيفُُ-1
ج:ُلُ وقُ حُ ُابنُ  ُاحل الَّ ُكانُمنهُإىلُعُ ُاهللُ ُوحُ فيهُرُ ُأنهُحلَُُّمُ زعُ ُأنَّ عليهُُريُ مُ ُيسىُابنُ الذي

ُكانُيقولُ ُمُ ،ُوزعُ السالمُ  ُ.(كونفيُ ُ،نُْكُ :ُيءُ للشَُُّأنه
جِ ال ىعل قهاءِ والفُ  لماءِ العُ  كمُ حُ   :َحالَّ

  :منهم ؛لماءِ ن العُ مِ  كبير    عدد   عبذةِ والشَّ  ندقةِ والزَّ  فرِ بالكُ عليه  َحَكم
ُعُ ُ-1 ُُياضُ القاضي ُاملال كيُّ ُبتُ الشُِّ))يف ُص)ُ((املصطفىُقوقُ عريفُحُ فا :ُبقول هُ(165:
ُمُ ُرُ املقتدُ ُامُ أيَُّبغدادُ ُقهاءُ فُ ُعُ أمجُ ) ُقُ ةُ املالكيَّن ُوقاضي ُعُ ضاتُ ، ُأبو ُقتُُْاملالكيُُُّمرُ ا ُلُ على

ج ُ.(أناُاحلقُُُّ:هوقولُ ُ،لولُ باحلُ ُوالقولُ ُ،ةُ عواهُاإلَليَّدُ ل ُُ؛هب ُلُْوصُ ُاحل الَّ
ُابنُ ُوُ-2 ُُوزيُِّالُ ُقال ُاحل نبليُّ 1ُ)ُ((املنتظم))يف /286)(ُ ُ،هرُ صُْعُ ُقهاءُ فُ ُمجاعُ إبُلُ ت ُقُ :
ُ.(ذلكُصابواُيفأُو

جُ ُمُ دُ ُعلىُإباحةُ ُرُ العصُُْلماءُ عُ ُقُ ات َّفُ :ُ)(154:ُص)ُ((يسلبيسُإبلُ تُ ))وقالُيفُ ُ،ُفأوَّلُ احل الَّ
مُ ُإنَّهُحاللُ :ُنُقالمُ  ُالعلماءُ قُ وواف ُ ُ،وُالقاضيأبوُعمرُ ُالدَّ نُمُ ُعصومُ مُ ُليلُ دُ ُواإلمجاعُ ُ...ه

ُ.(الطأُ 
ُت يميَّة ُيفُ-8 لهُفتوىُُياقُ يفُسُ ُ(814:ُص)ُ((اجملموعةُالرابعةُ-جامعُاملسائل))ُوقالُابن 

ُ.هفُحالُ عرِّاليتُتُ ُدقةُ لُعلىُالزَّنُْتُ ،ُوقُ ظلومُ مُ ُاُغيُ مًُلُظالُ ت ُقُ :ُ)جُ عنُاحلالَُُّعُ دافُ نُيُ مُ ُكمُ يفُحُ 
ُالذيُقالُ إُو ُكُ نَّ ُ،...ُ،همقرائُ وفُ همُلمائُ عُ ُاإلسالمُ ُأهلُ ُفاقُ هُباتِّلُ قت ُُْبُ وجُ اُيُ اُوظاهرًُباطنًُُافرًُه

جُ للُرُ نتصُ والُيُ  ُ.(مُ أعلُ ُواهللُ .ُهورسولُ ُهللُ ُعدوُ ُقُ نافُ أوُمُ ُ،هبالُ ُإالُجاهلُ ُح الَّ
ُيُ ُدُ نُاعتقُ مُ :ُ)(2ُ/419)ُ((تاوىموعُالفُ مُ ))وقالُيفُ جُ هُدُ عتقُ ما اليتُُنُاملقاالتُ مُ ُاحل الَّ

جُ لُت ُقُ  ُكافرُ ُ،عليهاُاحل الَّ ُفإنَُّاملسلمنيُ ُفاقُ باتُِّدُ رتُ مُ ُفهو ُق ُ إّنَُُّاملسلمنيُ ُ؛ ُعلىُاحلُ تُ ا ُلولُ لوه
ُماءُ يفُالسَُُّإلهُ :ُهوقولُ ُ،أناُاهللُ :ُهولُ كقُ ُُ،واإلحلادُ ُدقةُ نُْالزَُّلُ أهُُْقاالتُ نُمُ ذلكُمُ ُوُ وَنُُْ،ادُ واالّتُِّ
ُ.(يفُالرضُ ُوإلهُ 

جُ :ُ)(418ُ-8/419ُ)ُ((الفتاوىُالكبى))وقالُيفُ عليهُُتُْبتُ اليتُاثُ ُدقةُ نُْعلىُالزَُّلُ ت ُقُ ُاحل الَّ
إنَّهُ:ُنُقال،ُومُ املسلمنيُ ُباتِّفاقُ ُلُ القتُُْبُ وجُ عليهُملاُيُ ُالذيُاثبتُ ُرُ والمُُْ،هإقرارُ ُيُ ه،ُوبغُ بإقرارُ 
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نُعنهُمُ ُتفاضُ ماُاسُُْ:بهُلُ تُ والذيُقُ .ُضالُ ُ،ُوإمَّاُجاهلُ دُ لحُ مُ ُفهوُإمَّاُمنافقُ ُحقُيُيُ بغُ ُلُ ت ُقُ 
ُ(.هيعُ ُعنُمجُ اًلُه،ُفضُْلُ قت ُُْبُ وجُ هُيُ ،ُوبعضُ فرُ الكُ ُأنواعُ 
ُواملشايخُ ُالصُّوفيَّةُ ُمنهُسائرُ ُأ ُبَّتُ :ُ)(14ُ/814)ُ((بالءُأعالمُالنُّي ُسُ ))يفُُهبُُّقالُالذَُُّوُ-4

إىلُُهُ بُ نُنسُ ،ُومنهمُمُ لولُ هُإىلُاحلُ بُ سُ نُنُ ه،ُومنهمُمُ روقُ هُومُ يتُ سُ ُوءُ نُسُ ىُمُ رتُ ماُسُ ل ُُ؛والعلماءُ 
جُ لُت ُقُ :ُ)(16ُ/265)ُ،ُوقالُأيًضا(عبذةُ ،ُوإىلُالشَُّدقةُ نُْالزَّ ُ(.دقةُ نُْعلىُالزَُّعُ رُْالشَُُّيفُ بسُ ُاحل الَّ
ُإىلُسُ ))يفُُنفيُُّغلطايُاحلُ وقالُمُ ُ-5 ُاملصطفىُوتاريخُمُ اإلشارة ُبعُْية ُمنُاللفادُ ن ُ((ه
جُ :ُ)(589:ُص) ُ.(ةُ بوبيَّعيُالرُّاملدَُُّنديقُ الزُِّاحل الَّ
ُُثيُ كُ ُُوقالُابنُ ُ-6 نُمُ ُواحدُ ُيُ عنُغُ ُيُ كُ حُ :ُ)(11ُ/158)ُ((هايةدايةُوالنِّالبُ ))يفُالشَّاف عيُّ
ُكافرًُكافرًُُُلُ تُ هُقُ ه،ُوأنَّلُ همُعلىُقتُْاعُ إمجُُْةُ والئمَُُّلماءُ العُ  ُم ُْا،ُوكان ا،ُوهبذاُذًُشعبُ اُمُ هًُوِّاُمُ قًُخرُ ا

ُأكثرُ  ُمُ (فيهُالصُّوفيَّةُ ُقال ُيف ُوقال ُ)11/188)ُرُ آخُ ُوضعُ ، ُبإمجاعُ ت ُقُ (: ُرُ وأكثُ ُقهاءُ الفُ ُل
ُ.(الصُّوفيَّةُ 

ُُوُ-8 ُُلدونُ خُ ُابنُ قال 1ُ)ُ(هتارُيُ ))يف /624)(ُ ُالفُ : ُلُ بقتُُْفةُ املتصوُُِّوأكابرُ ُقهاءُ أفىت
جُ  ُ.(احل الَّ

ُُقالنُّالعسُُْرُ جُ حُ ُابنُ قالُُوُ-1 :ُ(1ُ/296)ُ((زهةُاللبابُيفُاللقابنُ ))يفُعنهُالشَّاف عيُّ
ُ.(دقةُ نُْعلىُالزَُّلُ تُ الذيُقُ ُويفُُّالصُُّ)
اُأمَُّ:ُ)(2ُ/1999)ُ((وكانالشَُُّتاوىُاإلمامُ نُفُ بانُمُ حُالرَّالفتُْ))كماُيفُوكانُُُّوقالُالشَُُّ-1
جُ احلُ  ُالقافلةُ ُمُ قدَُّومُ ُ،همرُ هُعُ ت ُلُ َن ُُوأهلُ ُربُيعُ ُاُابنُ هبُلُ غُ الذيُشُ ُحدةُ الوُ ُبابُ ل ُُفهوُالفاتحُ ُالَّ

ُاملقالةُ  ُهذه ُوُ ولكنَُّ،فريةُ الكُ ُيف ُأهُُْرُ صُْبعُ ُدُ جُ ه ُالدُُِّةُ ومحيَُّيُ خُ ُةُ بقيَُّهلُ يف عواُطُ فقُ ُ،ينعلى
ُكلَُّذُ عابُ واهمُبشُ هُْت ُ نُاسُْقواُمُ ،ُومزَّاإلسالمُ ُوارمُ بصُ ُبيثةُ الُ ُهُ أوصالُ  ُ.(اخيًُُزاهمُاهللُ فجُ ُ؛قُ زَّمُ ُه

جالهذا هو    :ن الناسِ مِ  ئتانِ فِ فيه  تل، وقد غَ َحالَّ

ُالتُ عبُ زُ والُ ُاتُ فريَّدُّواُهذهُالكُ وعُ ُ،لولُ واحلُ ُجودُ الوُ ُحدةُ وُ ُأصحابُ ُالصُّوفيَّةُ ُالُفيهُبعضُ غُ 
ُكذاُي  ْزع موناإلَليُُِّقُ شُْنُالعُ مُ  ،!ُ
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ُوغُ  ُفيه ُللبعًُت ُ-ال ُتُ ُبُ العرُ ُنيُ وائيِّوالرُُّابُ تَّالكُ ُبعضُ ُ-نيم ستْشر قا ُالتَّشرَّالذين علىُُدُ مرُّبوا
ُاحلُ ُبارُ باعتُ ُ؛والوطانُوعلىُاجملتمعاتُ ُ،ينالدُِّ جأنَّ اُعلىُأيديُظلومًُمُ ُلُ تُ هُقُ وأنَُّ،َلمُزُ رمُُْالَّ
ُُ!موهنُ نعتُ كماُيُ ُُينُ املستبدُُِّامُ كَُّاحلُ 

جُ  ُاحل الَّ ُأنَّ ُالع لماء  ُم ن ُواحد  ُغي  ُنق ل  ُم تهوِّرًاُُوقْد ُم تمرًِّدا ُالدُّولُ ُ،كان ُإفساد  ُُي روم  وقْلب 
ُُ؛الشريعةُ  ُلِّخُ ُابنُ منهم ُيف ُالعيان))كان ُوفيات ))(2ُ /146ُ ُالُ ( ُكُ عن ُيف هُتابُ وي 

ُالثالاثةُ ُإنَُّ)ُ:قالُ؛((الشامل)) جُ احلُ يع ُ-ُهؤالء ُعلىُواصُ ت ُُ-عُ املقفَُُّوابنُ ُ،نابَُّوالُ ُ،الَّ وا
ُوالتَّالدولةُ ُبُ قلُْ ُواسُْاململكةُ ُإلفسادُ ُضُ عرُُّ، ُوارتادُ مالتُ واستُ ُلوبُ القُ ُعطافُ تُ ، ُواحدُ ُكلُُُُّها،

ُامنهمُق طرًُ ُالُ أمَُّ: ُ،ُوارتادُ كُ الرتُُُّالدُ ب ُُيفُأطرافُ ُلُ وغَُّت ُُعُ املقفَُُّ،ُوابنُ الحساءُ ُفأكنافُ ُنابُُّا
جُ احلُ  ُمعهمُكانلِّخُ ،ُإالُأنَُّابنُ(غدادُ ب ُُق طرُ ُالَّ ُ.استبع دُأنُيكونُابنُاملقفَّع 
ُأمحدُ ُاهللُبنُ ُبيدُ عُ ُسنيُ أبُاحلُ ُبطُُِّتُ قرأُْ)(:286ُ:ُص)((ُالفهرست))يفُُديُ النَُّقالُابنُ ُو

ُرومُ ،ُيُ اُللعظائمُ بًُرتكُ ،ُمُ الطنيُ اُعلىُالسَُّسورًُجُ ُارًُتهوِّاُمُ قدامًُُمُ وكانُجاهاًلُ:...ُبنُأبُطاهرُ 
ُ.ُ(ولُ الدُُُّإقالبُ 

ُ((نشوارُاحملاضرة))نوخيُيفُالتَُّرُ ذكُ كماُ-ُرُ املقتدُ ُالعباسيَُُّلليفةُ اُحامدُ ُالوزيرُ ُحُ لذلكُنصُ 
ىُه،ُوأدَُّدُ علىُيُ ُقُ خلُُْ،ُوارتدَُّريعةُ الشَُُّبُ قلُ ُيُ بقُ ُإنُُْ،املؤمننيُ ُياُأميُ ):ُوقالُلهُ-(1ُ/164)

ُ.(كلطانُ سُ ُوالُ ذلكُإىلُزُ 
ُعلىُعُ ُالصُّوفيَّةُ ُالةُ بغُ ُاإلسالمُ ُنايةُأعداءُ عُ ُأسبابُ ُالكريُ ُئُ للقارُ ُضحُ هُاتَّولعلَّ ج  موًماُوباحلالَّ

 :قاط  نِ  الثِ ذلك في ثِ  تلخيصُ ُنُ كُ ،ُوميُ جه ُال صوصوُ 
ُوإبعادُ قائدُ عُ ُإفسادُ ُ:الولى ُعُ هم ُعن ُالشوائبُ مُ ُةُ النقيَُّالصافيةُ ُاإلسالمُ ُقيدةُ هم ُن
 .عوذةُ والشَُُّالتُ زعبُ والُ 

 .ادُ واالّتُُِّلولُ واحلُ ُ،واإلحلادُ ُفرُ الكُ ُلماتُ إىلُظُ ُاإلسالمُ ُورُ نُنُ همُمُ إخراجُ ُ:الثانية
ُوإُيادُ وضُ الفُ ُإاثارةُ ُ:الثالثة ُُخُ شرُُْى ُدُ ُدُ بالتمرُُّ،املسلمنيبني ُ،هعُ رُْوشُ ُتعاىلُاهللُ ُينُ على
 .عليهُهُمسوبُ ولكنَُّ،باإلسالمُ ُلهُلةُ الُصُ ُجديدُ ُينُ دُ ُوإحداثُ 
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ُُاُزالُ مُو ُاملسل مني  ُُجُ احلالَُُّقتلُ مُ ُمنذُ ُ-همءُ لماعُ ُهُ بلُْ-بعض  ُعام  ُعلىُألف  إىلُقْبل ُماُي زيد 
تل فنيُ ناُهذاُومُ يُ  ولوُُ،هقيدتُ عُ ُسادُ فُ ُضوحُ وُ ُرغمُ ُ،اُفيههمُبعضًُبعضُ ُلُ ضلِّي ُُ؛اُبي ًِّناالفًُاختُ ُفيهُخم 

ُ!همتُْهذهُلكفُ ُغيُ ُاإلسالمُ ُلعداءُ ُنُمثرةُ نُمُ ملُيكُ 
  :تامِ وفي الخِ 

ُض الل هُوز ندقت هُُهبُُّينُالذَُّالدُُِّسُ مشُُْوُ،ةُ يميَّت ُُابنُ ُاإلسالمُ ُيخُ شُ ُهمباُقالُ ُمُ أختُ  ُوبيان  ج  عنُاحلالَّ
ُبهُ،وك فر هُالذيُق ت ل ُبس بب ه ُالناس  ُ:أنَّهُق ت ل ُم ظلوًماُموت ومهُّ هُ،وعنُاغرتار ُب عض 

ُاحلُ ُرُ ظهُ نُيُ مُ ُنُالناسُ مُ :ُ))(1ُ/816)ُ((مموعُالفتاوى))يفُُاإلسالمُ ُيخُ قالُشُ  جُ أنَّ ُالَّ
وليسُُُ،نُالناسُ مُ ُثيُ كُ ُُوهذاُظنُُُّ،اليتُعليهاُهؤالءُوقيةُ الذَُُّاحلقيقةُ ُفُ الُ ُيُ ُقهيُيفُ ُلُباجتهادُ ت ُقُ 

ُأنُُْرُ قدُ هُيُ أنَُّعواهُ دُ ُ:ثلُ مُ ُ،نيُ الطائفتُ ُفاقُ لُباتِّتُ ،ُوقُ فرُ اُهوُالكُ لُعليهُإّنَُّتُ بلُالذيُقُ ُ؛كذلك
ُي ُ أنَُّاحلجُُُّهُ نُفاتُ هُمُ أنَُّعواهُ منه،ُودُ ُيُ بُ ُالقرآنُ ُضُ عارُ يُ  ُيطوفُ بيتًُ ُبُْه ُيءُ بشُ ُقُ تصدَُّبهُويُ ُا
ُيُ ُ،رهدَُّقُ  ُعنهُاحلجَُُّطُ سقُ وذلك ُأُ . ُتُ أ ُُمورُ إىل الذينُُاملسلمنيُ ُفاقُ باتُِّفرُ الكُ ُبُ وجُ خرى
ُ.((...ُهمتُ وفيَّوصُ ُ،همقراؤُ وفُ ُ،همقهاؤُ وفُ ُ،همادُ بَّوعُ ُ،ماؤهملُ عُ :ُاهللُ ُاُرسولُ دًُممَُُّدونُأنَُّشهُ يُ 

ُعبدُ -ُرُْدب َّفتُ :ُ)(14ُ/845)ُ((بالءالنُُّأعالمُ ُي ُسُ ))يفُُهبُُّوقالُالذَُّ جُ احلُ ُلةُ َن ُُ-اهللُ ُيا ُالَّ
ُ؛كسُ نفُُْبُْذلك،ُوحاسُ ُقُ ،ُواتَّعُْورَّ،ُوتُ فُْ،ُوأنصُ دقةُ نُْالزَُّعاةُ ،ُودُ القرامطةُ ُؤوسُ نُرُ الذيُهوُمُ 

ُهورُ علىُالظُُّريصُ ،ُحُ ئاسةُ للرُِّبُي،ُم ُ لإلسالمُ ُدوُيعُ ُائلُ مشُ ُءُ هذاُاملرُُْائلُ مشُ ُلكُأنَُُّنُ هُ بُْت ُُفإنُْ
ُكانُأنَُّ-باهللُ ُوالعياذُ -لكُُنُ هُ بُْت ُُوإنُُْ.هت ُلُ نَُن ُمُ ُْأُبَّفتُ ُ،وبقُيُبباطلُ  ُ،اقُ م ُ ُ-هذهُواحلالةُ -ه
ُ؛هينُ كُعلىُدُ بُ قلُُْتُ ثبِّي ُُ،ُوأنُْكُللحقُِّقُ وف ُِّي ُُكُأنُْبربُِّثُْغُ ك،ُواستُ إسالمُ ُدُْدُِّفجُ ُ،اديُ هُْاُمُ هاديًُ
 .(إالُباهللُ ُةُ ،ُوالُقوَُّمُ هُاملسلُ دُ ْبُعُ ُبُ يفُقلُُْهُاهللُ فُ قذُ ي ُُورُ دىُنُ اَلُ اُفإّنَُّ

  :وأخيًرا

ُةُ مَُّلألُ ُدوةُ القُ ُعُ وضُ يفُمُ ُزُ ت بُ ُيفُهذاُالزمانُ ُجُ احلالَُُّىُشخصيةُ ،ُعندماُترُ الكريُ ُهاُالقارئُ أيُّ
ُملُيُ ُجُ رُاحلالَُّنُأمُْمُ ُرونُ هؤالءُاملتأخُُِّمُ لُ هلُعُ :ُلتتساءُ ُينبغيُلكُأنُْفُ؛ةُ اإلسالميَّ هُعلمُْما

ُقيقةُ هُوحُ صونُإىلُأقوالُ خلُ خون؟ُوهلُسيُ ة،ُوالُاملؤرِّة،ُوالُالصوفيَّمَُّالُ ُروه،ُوالُعلماءُ عاصُ مُ 
ُكماُأوُْكانتُهذهُأقوالُ ُُمثُإنُُْ!هم؟ريقُ طُ ُهُمنُغيُ كرُ فُ  منُُلةُ وعلىُمجُ ُ،لة ُمنهاعلىُمجُ ُقفناكُ ه

ُ؟ولْوالد كاُلك،ُهًُدوًةُوموجُِّقُ ُيكونُ ُأنُُْلُ قبُ ستُ ُفهلُُْ؛فيهاُالتَّاريخُوالرتاجمالعلماءُوأهلُُآراءُ 
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 ُُكُ مسالُ ُكذلكُأنَُُُّعلمُ ت ُُأنُُْوالُبدَُّ
نُبهُمُ ُقُ ماُيتعلَُّبكلُُِّباحُ ُيُ أالَُُّسادُ الفُ ُرُ يفُنشُُْلنيُ بطُ امل

ُفُاملواقُ ُمعهاُبعضُ ُضافُ ،ُويُ قُ تلُ أوُختُ ُةُ اإلُيابيَُّالوانبُ ُعظَّمُ ت ُُ،ُولكنُْفسدةُ مُ 
 
مثُ،ُلةُ شكُ امل

معهمُُستمرَُّي ُُأنُُْبالشخصيةُ ُبُ عجُ نُللمُ كُ ميُ ُعمُ الطُُّابتالعُ ُ،ُوبعدُ إىلُالناسُ ُهاصاحبُ ُبُ بَّيُ 
ُملُيكُ ُلُ قبُ ،ُحىتُيُ اتدرُييُ ُيفُالضاللُ ُلُ دخُ ليُ  ُُلُ عقُ ،ُوحىتُيُ نُقبلُ هُمُ لُ ب ُ قُْي ُ ُنُْمبا نُيكُ ملُما
ُ!اهللُ ُه،ُوالعاصمُ لُ عقُ يُ 

ُترُ  ُيُ ُإبرازُ ُفحاتُ نُصُ مُ ُوصفحةًُُثااًلُمُ ُ-أخيُالكريُ -ىُوهكذا ُبعضُ ُباسمُ ُينُ الدُُِّمُ هدُ ما
جُُإليهُنيُ املنتسبُ  ُ.بذلكُاإلسالمُ ُأعداءُ ُنايةُ ،ُوعُ كاحلالَّ
ُنُأوسعُ مُ ُلوبُ إىلُالقُ ُالشخاصُ ُبيبُ ّتُ ُتأاثيُ ُكُبأنَُّإىلُقلبُ ُلُ هُيصُ ذنك،ُولعلَّيفُأُ ُسُ وأناُأمهُ 
بيب هُللنُّفوسُ ُلُ الباطُ ُلرتويجُ ُالبوابُ  ؛ُفكمُلُ معانُالباطُ ُمُ دُْجاءُهبُ ُاإلسالمُ ُولذاُفكماُأنَُُّ؛وّت 

ُ.منهمُوالتحذيرُ ُلُ الباطُ ُموزُ رُ ُمُ هُهدُْصوصُ ن ُُنتُْضمَُّتُ 
 ه أجمعينَ بِ ه وصحْ وعلى آلِ  د  نا محمَّ م على نبي  وسلَّ  ى اللُ وصلَّ 


