
 
 
 
 
 
 
 

 
 موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف

 
 
 
 

 إعداد
 الدكتور / عبدالرؤف حمود عبدالرؤف

 مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة اإسامية بطنطا

  

١١∬∫



   
 2   موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف                            

 b 
احؿد ه رب اًعوعل ، اًذي سقده اأمر وهق قغ يؾ رء ىدير . واًصاة 

 واًسام قغ أوضؾ ظؾؼ اه أمعل ؾقدكو حؿد وقغ آًف وصحبف أمعل .

وفذا سحٌ يتـوول احديٌ قـ ؿخصقي هو مؽوكتفو ذ اًػؽر اإؾامل 
ظوصي وقا يتعؾؼ سعؾؿ احديٌ  . ووحووظ اسـ أي مرة مـ أوائؾ مـ شـووًقا صحقح 
اإموم اًبخوري سواظتصور واًنح ، طتك صور ختٍه مؼصد اًطاب وهػهؿ 

ا سعده ونطقا صحقح وشوع واكتن سل اًـوس ، واقتؿد قؾقف يثػ مـ ضوءو
اًبخوري . وىد أيثر اإموم احووظ اسـ طجر اًعسؼاي مـ اًـؼقل قـ احووظ اسـ 

 أي مرة ذ يتوسف وتح اًبوري .
وهذا اًبحٌ يتـوول سصقرة دىقؼي ضزءا مـ وؽر اإموم احووظ اسـ أي مرة 

سو أو يضع وهق مقىػف مـ اًتصقف ذ اإؾام . وعغ اًرهؿ مـ أكف م يػرد يتو
طوؿقي قغ يتوب ذ اًتصقف إا أكف سعد اًبحٌ واًدراؾي وضدت أن ًؾحووظ اسـ 

مـتنة ذ صـويو يتوسف ) هجي اًـػقس وحؾقفو  اإؾاملأي مرة آراء ذ اًتصقف 
وهق اًؽتوب اًذي اظتٍ سف صحقح اإموم اًبخوري  -سؿعروي موهو ومو قؾقفو ( 

 ومػصؾي أطقوكو أظرى . جؿؾي أطقوكو -وىوم سنطف  
وشرضع أمقي هذا اًبحٌ ذ مع ؿتوت اًؽثػ مـ اععؾقموت اعتـوصرة واًتل 
حتوج إم شرشقى ذ يتى احووظ اسـ أي مرة . وووعفو ذ مؽون واطد ًسفقًي 
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اًتعرف قغ وؽر هذا اًعوم اجؾقؾ ذ مسوئؾ ًطوعو طدث طقل سعضفو اظتاف  
 ًػي اًسـي .واهوموت ًؼوئؾقفو سؿخو

وؽون مـ اًقاضى سقون رأي اًعؾاء مـ شعؾؼقا سوًسـي وؿفد هؿ أهؾ اًعؾؿ 
 ذ زموهؿ سوًتبحر ذ اًعؾؿ واًعؿؾ معو قغ مقاوؼي اًؽتوب واًسـي .

 وؽون هذا اًبحٌ اًذي أؾلل اه شعوم أن جعؾف ظوًصو ًقضفف اًؽريؿ .
 قغ اًـحق اًتوز :وىد ىسؿً اًبحٌ ًعدد مـ اعسوئؾ ؾقف أشـووهو 

 اًتعريػ سؿػردات اًبحٌ . ادبحث اأول :
 مقىػ احووظ اسـ أي مرة مـ أدققوء اًتصقف . ادبحث الثاي:

مقىػ احووظ اسـ أي مرة مـ اًتصقف اًؼوئؿ قغ اًؽتوب  ادبحث الثالث :
 واًسـي  .

 أؾلل اه شعوم اًعقن واًتقوقؼ واًرؿود
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أكصوري   (1)أسق حؿد قبداه سـ ؾعد سـ ؾعقد سـ أي مرة اأزدي اأكدًز 
يون  وهق مـ سقً يبػ سوعغرب ،، (2)ذريي ؾقد اخزرج  ؾعد سـ قبودةظزرضل مـ 

كزل مٍ  ،(4)، ذا مسؽ سوأصر واقتـوء سوًعؾؿ وآًف  (3)قوعو قوسدا ظػا ؿفػ اًذير 
 (5)اؿتغؾ سعؾؿ احديٌ وصور مـ قؾائف ويون موًؽل اعذهى . و

مـ يتبف : ) مع اًـفويي اظتٍ سف صحقح اًبخوري ، ويتوب هجي اًـػقس 
 .(6)ل احسون ( وحؾقفو سؿعروي موهو ومو قؾقفو ، ويتوب اعرائ

و اًعـقان اأصك اًذي ووعف احووظ اسـ أي مرة ًؾؽتوب اأول هق : ) 
ذير وقف: أكف اخذ مـ اًبخوري صاصائي طديٌ مع اًـفويي ذ سدء اخػ واًغويي ( 

 .(7) وسضعًو، سحذف اأؾوكقد مو قدا راوي احديٌ، ًقسفؾ طػظفو
                                                 

 م .15/2002ًبـوكط –سػوت–. دار اًعؾؿ ًؾؿايل  89ص  4اًزريك : اأقام ضـ  ( 1)
اًؼوهرة  -. مصطػك اًبوي احؾبل 8: طوؿقي قغ ختٍ اسـ أي مرة ص  اكظر : اًشقخ اًشـقاي ( 2)

 م  1920
 قك–.حؼقؼ : حؿد قك اًـجور  457ص  1احووظ اسـ طجر : شبصػ اعـتبف ستحرير اعشتبف . ضـ  ( 3)

 ًبـون . –اًعؾؿقي .سػوت اًبجووي . داراًؽتى حؿد
 4ط   اًؼوهرة–. حؼقؼ كقر اًديـ ذيبي . مؽتبي اخوكجل 439اسـ اعؾؼـ : ـبؼوت اأوًقوء ص  (  4)

 م . 1994هـ . 1415
 . 89ص  4اأقام ضـ  (  5)
 اعرضع اًسوسؼ كػسف . (  6)
 م .1941سغداد . –. مؽتبي اعثـك  599ص 1طوضل ظؾقػي : يشػ اًظـقن ضـ  (  7)
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اًعؾاء مـفؿ : اًشقخ : ؿفوب وىد اقتـك سنح اًؽتوب اأول قدد مـ  
وري اًـقر اًسم (حً مسؿك )1783 -هـ 1197اًديـ أمد سـ حؿد اًسجوقل )

،  واًشقخ حؿد اًشـقاي ؿقخ اأزهر ًف (1) (قغ متـ ختٍ اًبخوري اسـ أي مرة
طوؿقي قغ ختٍ اسـ أي مرة ، ـبعً ذ مطبعي مصطػك اًبوي احؾبل قوم 

ًف ذح م(  1810 -هـ  1225حقك سـ حؿد اعسوخل )م .واًشقخ 1920
 .(2)ًؾؿختٍ أيضو 

وىد ذح احووظ هذا اعختٍ ذ يتوسف ) هجي اًـػقس وحؾقفو سؿعروي موهو 
ومو قؾقفو ( . ـبع ذ مطبعي اًصدق اخػيي مٍ ذ جؾديـ وىد طؼؼ اأصؾ 

ووي ، واًشقخ اهودي اعخطقط وكسخف اًشقخ إؾاققؾ سـ قبداه اعغري اًص
قبداًؼودر اًتقكز، واًشقخ قبداًصؿد احسقـل اًسـون اأزهري ، وذ دار اًؽتى 

 وكنشف دار اجقؾ سبػوت دون حؼقؼ . 1972اًعؾؿقي سػوت 
وذ مضؿقن هذا اًؽتوب يؼقل احووظ : ) هذا اًؽتوب حتقي قغ مؾ مـ 

وأطؽومفو واإؿورة ام احؼقؼي درر ورائض اًنيعي وؾــفو ورهوئبفو وآداهو 
سحؼقؼتفو ، و اإؿورة ام يقػقي اجؿع سل احؼقؼي واًنيعي وشبقل اًطرق اًـوضقي 
اًتل أؿور  ) قؾقف اًسام ( إًقفو ، واإؿورة ام سقون أودادهو واًتحذير قـفو ، 

                                                 
دار إطقوء اًؽاث اًعري  -اعثـك اًـوذ مؽتبي . 154ص  1قؿر يحوًي : معجؿ اعمًػل ضـ  (  1)

 . سػوت
 .  228ص  13معجؿ اعمًػل ضـ  (  2)

≒≪≡≫



   
 7   موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف                            

ورسا اؾتدًؾً قغ سعض اًقضقه اًتل ففرت مـ احديٌ سآيوت وسلطوديٌ  
و وشؼقهو وؿـفو سوًؾػظ ومـفو سوععـك ، وأشبعً ذًؽ سحؽويوت ًقشحذ اًػفؿ شـوؾبف

وًقتبل هو اععـك ورسا أذت ذ سعض اعقاوع ام رء مـ شقسقخ اًـػس قغ 
هػؾتفو ًعؾفو شـتفل قـ هقفو ، وأودقً وقف ؿقئو مـ سقون ـريؼ اًصحوسي وآداهو ، 

كؼؾفؿ ، وطسـ خوـبتفؿ ، ومو يستـبط ومو يستـبط مـ طسـ قبوراهؿ وحرزهؿ ذ 
.وًف مـ (1) مـ ذًؽ مـ آداب اًنيعي إذا شعرض ًػظ احديٌ ًٌء مـ ذًؽ (

ذح طديٌ : ) قبودة سـ اًصومً ( أورده سوًتدويـ سعد أن اعمًػوت أيضو : )  
: ) سويعقي  -قؾقف اًصاة واًسام  -أودقف ذ يتوسف : ) هجي اًـػقس ( وهق : ىقًف 

( أوًف : ) احؿد ه اًذي أـؾع مـ اًساء ًػظ ظػ  ..غ أن ا شنيقا سوه ؿقئو ق
اًخ ( وًف : ذح ) حديٌ اإوؽ ( أورده سعد ذيره وقف  أوًف : )  ... سريتف ؿؿقؾو 

اًخ( وًف ذح : )  ... احؿد ه اًذي أففر سؿؼته اًتـزيؾ شطفػ مـ ىد اظتوره 
اًخ (  ...احؿد ه اًذي أففر مـ ه ىدرشف سخرق قوداشف طديٌ اإهاء (أوًف : ) 

 .(2) أورده سوًتدويـ سعد أن ذيره ذ يتوسف : ) هجي اًـػقس (
 . (3)ومـ شامقذه : حؿد سـ احوج صوطى يتوب اعدظؾ 

                                                 
دار اجقؾ .  4ص  1احووظ اسـ أي مرة : هجي اًـػقس وحؾقفو سؿعروي موهو ومو قؾقفو ضـ  (  1)

 ًبـون .–سػوت 
 .  1040ص 2يشػ اًظـقن ضـ  (  2)
اه اًعبدري اًػورد كزيؾ مٍ ، ًزم اًشقخ أسو حؿد حؿد سـ حؿد سـ حؿد سـ احوج أسق قبد ( 3)

هـ  737سـ أي مرة وعودت قؾقف سريوشف وصور مؾحقفو سوعشقخي واجاًي سؿٍ . وموت ذ ؾـي 
                = 
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هـ 675وقـ وووشف ىول اسـ اعؾؼـ :  ) موت ذ شوؾع قن مـ ذي اًؼعدة ؾـي  
. و ىول اًزريك ذ (1)سف (  يتؼك معروف وىؼه –سؿٍ – ، وىد ؿوخ ودوـ سوًؼراوي

 .(2)م ( 1296هـ ، 695اأقام أكف شقذ ؾـي ) 

وإموم واظتؾػ اًعؾاء ذ ًػظ اًتصقف مـ طقٌ ااؿتؼوق واجؿقد ،
هػ مشتؼي وأن ااؿتؼوىوت ا ششفد هو وقؼقل :  "شصقف  "اًؼشػي يرى أن يؾؿي 

) صؿ هذه اًتسؿقي هؾبً قغ هذه اًطوئػي وقؼول : رضؾ صقذ ، وًؾجاقي صقوقي ، 
ومـ يتقصؾ إم ذًؽ يؼول ًف : متصقف ، وًؾجاقي اعتصقوي . وًقس يشفد هذا 

 .(3)اؿتؼوق ، واأففر أكف يوًؾؼى ( ااؾؿ مـ طقٌ اًعرسقي ىقوس وا 

ولرضعف  صؿ اظتؾػ اًؼوئؾقن سواؿتؼوق ذ مصدره اًؾغقي واععـقي ،
م ) أهؾ اًصػي مـ اًصحوسي اًذيـ أو إسعضفؿ ذ أصؾ اؿتؼوىف ام ) اًصقف ( ، 

                                                                                                                        
وىد سؾغ اًثاكل أو ضووزهو . اكظر : احووظ اسـ طجر : اًدرر اًؽومـي ذ أققون اعوئي اًثومـي =   
قبداععقدوون .اًـوذ : جؾس دائرة اععورف اًعثاكقي . طقدر أسود . حؼقؼ حؿد  507ص  5ضـ 

 م . 1972هـ، 1392اهـد . –
 .  439ـبؼوت اأوًقوء ص  (   1)
. واكظر : اإموم اًسققـل : طسـ اعحورة ذ شوريخ مٍ واًؼوهرة ضـ  89ص  4اأقام ضـ  (  2)

 اًؼوهرة .–ًبوي احؾبل دار إطقوء اًؽتى اًعرسقي . ققسك ا 1. ط  523ص  1
. حؼقؼ اإموم اأيؼ اأؾتوذ اًديتقر /  464اإموم اًؼشػي : اًرؾوًي اًؼشػيي ص  ( 3)

 م .1989هـ ، 1409قبداحؾقؿ حؿقد ، اًديتقر حؿقد سـ اًنيػ . ممؾسي دار اًشعى 
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ًتل شعـل احؽؿي ( ، أو إم ) ؾقوقو ا هيعقشقن ذ اعسجد اًـبقي ا يػورىق ايوكق 
ؾ ( أو إم ـز وضـف سل يدي اه قـؿ وقـػ اأول ًؽقهـو إم ) اًصي ( ، أـسوًققكوكق

وقؼقل اإموم اًؽاسوذي ذ يتوسف اًتعرف حً قـقان : ) م ؾؿقً .  (1)) اًصػوء ( 
اًصقوقي صقوقي ؟ ىوًً ـوئػي : إكا ؾؿقً اًصقوقي صقوقي ًصػوء أهارهو وكؼوء 

صقوقي أهؿ ذ اًصػ اأول سل يدي اه قز . وىول ىقم : إكا ؾؿقا (2)آصورهو 
وضؾ سورشػوع مؿفؿ وإىبوهؿ سؼؾقهؿ قؾقف ووىقوفؿ سنائرهؿ سل يديف . وىول 

قغ قفد  ايوكق ىقم : إكا ؾؿقا صقوقي ًؼرب أوصووفؿ مـ أهؾ اًصػي اًذيـ
. وىول ىقم : إكا ؾؿقا صقوقي ًؾبسفؿ اًصقف، وأمو كسبفؿ إم رؾقل اه 

 .(3)صػي واًصقف وؼد قؼ قـ فوهر أطقاهؿ ( اً
وهذا يعـل أن اًتصقف ًف اؿتؼوق إموا . اأول مـ ضفي فوهر احول ووقف 

 يشتؼ اًتصقف مـ اًـسبي أهؾ اًصػي أو ًؾبس اًصقف .
وااؿتؼوق اًثوي مـ ضفي اأطقال ووقف يستؿد اًتصقف اؿتؼوىف مـ اًصػوء 

 سـ احورث  احوذ اععـك قـد اإموم سن أو مـ اًصػ اأول .وىد وضد هذا
 . (4) طقٌ ىول : ) اًصقذ مـ صػو ىؾبف ه ( هـ(227)

                                                 
. كن  62-1ص  1/ وتحل اًزهبل : دراؾوت ذ اًتصقف اإؾامل ضـ  اكظر سوًتػصقؾ : ا.د (   1)

 م .1998هـ  . 1418 1مٍ . ط –مؽتى اأؿقًؾؾطبوقي . ــطو 
 ووًتصقف مشتؼ مـ اًصػوء قغ هذا اععـك . (  2)
ستٍف يسػ . حؼقؼ أرصر ضقن أرسري .  5اًؽاسوذي : اًتعرف عذهى أهؾ اًتصقف ص  ( 3)

 م .1994 -هـ 1415 2اًؼوهرة ط  –مؽتبي اخوكجل
 . 5اًتعرف ص  ( 4)
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م أيثر مـ موئي إااصطاح وؾف شعريػوت قدة وصؾً  وأمو اًتصقف ذ 
شعريػ ، وذًؽ يرضع إم أن يؾ مـ شـوول اًتصقف سوًتعريػ حؽل قـ درستف 
وكظرشف اخوصي سف وطده ، وفذا يـظر إم اًتصقف قغ أؾوس أكف زهد ، واآظر 

 قغ أؾوس أكف قبودة . إًقفقغ أؾوس أكف ظؾؼ ، وهػمو يـظر  إًقفيـظر 
: اًتصقف مبـل قغ صان ظصول اًسخوء هـ(  297وىد قروف اإموم اجـقد ) 

، واًروو ، واًصؼ ، واإيثور ، واًغرسي ، وًبس اًصقف ، واًسقوطي ، واًػؼر . 
 وىول أيضو : اًتصقف : أن يؿقتؽ احؼ قـؽ ، وحققؽ سف .

 .(1)هـ(: اًتصقف صػوء ومشوهدة 322وىول أسق سؽر اًؽتوي ) 
حؿقد أن شعريػ اإموم اًؽتوي هق  ويرى اإموم اأيؼ اًديتقر / قبداحؾقؿ

ًؾتصقف وقؼقل : ) إذا كظركو ام شعريػ اًؽتوي ونكـو كجد قبورشف  ًراضحاًتعريػ ا
اعختٍة ىد معً سل ضوكبل مو اًؾذان وقا كرى يؽقكون ذ وطدة متؽومؾي 

مو شعريػ اًتصقف . أطدمو :وؾقؾي ، واًثوي : هويي  أمو اًقؾقؾي وفل اًصػوء ، وأ
 .(2)اًغويي وفل : اعشوهدة . واًتصقف مـ هذا اًتعريػ ـريؼ   وهويي (

 ًؾتصقف ، وفق احووظ اسـ أي مرةهذا اًتعريػ اأظػ هق اًذي ارشضوه و
ًصػوء ااؿتؼوىف  أن مصدريرى أن ًػظ اًتصقف مشتؼ وًقس ضومدا ، و

                                                 
اكظر : اإموم اأيؼ اًديتقر / قبداحؾقؿ حؿقد : ىضقي اًتصقف :مؼدمي يتوب اعـؼذ مـ  ( 1)

 .داراععورووًطبعياًثوًثي . 47– 38اًضال . ص 
 . 43اعرضع اًسوسؼ ص  ( 2)
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 .(1)ء( وقؼقل:)وؾا صػً سقاــفؿ شسؿقا سوؾؿ اًصقوي وهق مشتؼ مـ اًصػو 

رهؿ أن احووظ اسـ أي مرة يرى اؿتؼوق اًتصقف مـ اًصػوء إا أكف ىد 
اؾتخدم أؾاء يثػة ذ اًداًي قغ أهؾ اًتصقف ، وىد اؾتخدم يؾ اؾؿ ذ 

وأطقاهؿ وسل مقوعف ًؾداًي قغ اعراد مـف وؿقز هذه اأؾاء سل اًصودىل 
 اأدققوء . ووؾتخدم ًؾصـػ اأول أرسعي أًؼوب وهل :

     . (3) اًصقوي أهؾ – 2    . (2) اًصػي أهؾ – 1
 .(5)اعتصقوي   - 4  . (4) اًسؾقك أهؾ – 3

 .  "اعتصقوي واعـتسبقن ًؾؿتصقوي  "واؾتخدم ًأدققوء ًؼى 
  

                                                 
 . 136ص  1.واكظرضـ 12ص  1هجي اًـػقس ضـ  (  1)
 . 24ص  1كػسف  ضـ  ( 2)
 . 12ص  1كػسف  ضـ  ( 3)
 . 76ص  1كػسف ضـ  (4)
 . 19ص  1كػسف ضـ  (5)
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 د ــمهي 

ورق احووظ اسـ أي مرة سل كققل مـ اًصقوقي ذ كسبتفؿ ًؾصدق ذ 
اًتصقف مـ قدمف ، وـسى اًصودىل ًؾصػوء وؾاهؿ سلهؾ اًصػي واًصقوقي 

 . -شؼدم  يا–وأهؾ اًسؾقك 
مـتسبو ًؾتصقف وًقس مـ أهؾف أمو اًـقع اآظر وػاه احووظ اسـ أي مرة 

 وفؿ أهؾ دقووى هػ طؼقؼقي .
وىد قوب احووظ ذ يامف قغ اعـتسبل ًؾتصقف قددا مـ اعسوئؾ صؿ سل 

وضف احؼ وقفو .وهل :
 

مثؾ اًعبودة ذ اإؾام اًغويي اًتل ظؾؼ اإكسون هو ، سؾ ويؾ اعخؾقىوت 
اًذاريوت: ﾞ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ   ﾔﾝ ؼقل ؾبحوكف وشعوم : يذًؽ ، ي

( واه شعوم أطؼ سلن يعبد أكف وطده رب اًساوات واأرض ، وا إًف إا هق 56
ﾞ  ｳ  ｲ ؾبحوكف، وأمر اه ؾبحوكف اًرؾؾ سباغ ذًؽ أىقامفؿ وؼول ؾبحوكف: 

  ﾀ   ｿ  ｾ        ｽ   ｼ   ｻ   ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴﾝ  :25اأكبقوء . ) 
وىد اهتؿ اًصقوقي سوًعبودة اهتامو يبػا قغ اقتبور أهو اًطريؼ اًقطقد 
اعقصؾ ه ؾبحوكف وشعوم ، مميديـ قغ أكف اسد أن خؾق اًعبودة ه شعوم مـ يؾ 
ك ىد يعقؼف قـ اًقصقل ه ؾبحوكف  ر طظ ، وأن حػظ اًعوسد وقفو كػسف مـ يؾ ذر

 ص اًتوم .وشعوم وقـ اإظا
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ومـ هذه اأمقر اكتظور اأضر سعد اًعؿؾ  ، واجزاء سعد اًعبودة مبوذة سلن  
يرى اًعبد ذًؽ ًـػسف قوضا ، وهذا ظطل خرج قـ اإظاص ذ اًعبودة ، سؾ 

وشعوم  ،  ضعؾف اًناج اًطقد خرضو قـ جؿؾ حؼقؼ اًعبقديي اًتوم ه ؾبحوكف
: قغ معـكمعـك احريي واًعبقديي  اعتؼدمل ذشؽؾؿ ىقم مـ : )وقؼقل ذ يتوسف اًؾؿع

أن اًعبد ا يـبغل أن يؽقن ذ اأطقال ، واعؼوموت اًتل سقـف وسل اه شعوم 
يوأطرار ، أن مـ قودة اأطرار ـؾى اأضرة ، واكتظور اًعقض قغ مو يعؿؾقن 

ـتظر مـ مقاه أضرة وا مـ اأقال ، وًقسً قودة اًعبقد يذًؽ : أن اًعبد ا ي
ققوو قغ مو يلمره سف مقاه ، وؿتك ـؿع ذ رء مـ ذًؽ وؼد شرك ؾؿي اًعبقد : 
أن اًعبقد إن أقطوهؿ مقاهؿ قطقي قغ مو أمرهؿ سف ، واؾتعؿؾفؿ وقف يون ذًؽ 

 (1)( مـ شػضؾ مقاهؿ قؾقفؿ ا سوؾتحؼوىفؿ
وًؼد وصػ احووظ اسـ أي مرة أصحوب هذه اأوعول سوجفؾ مػرىو سل 
اًسوًؽل اًػضاء وسل هماء ، وقؼقل قـد ذطف حديٌ  ) مـ ىوشؾ ًتؽقن يؾؿي 

: ) هـو إؿورة صقوقي أن اجفود قـدهؿ هق  (2)اه هل اًعؾقو وفق ذ ؾبقؾ اه( 
                                                 

. حؼقؼ : اإموم اأيؼ اأؾتوذ اًديتقر / قبداحؾقؿ  531اكظر : اًناج اًطقد : اًؾؿع ص  ( 1)
هـ 1380حؿقد ، ـف قبداًبوىل هور . دار اًؽتى احديثي سؿٍ .مؽتبي اعثـك سبغداد . 

 م .1960
ص  3أظرضف اإموم  اًبخوري . يتوب اجفود . سوب مـ ىوشؾ ًتؽقن يؾؿي اه هل اًعؾقو ضـ  ( 2)

 1407سػوت اًطبعي اًثوًثي، –دار اسـ يثػ ، اًقامي . حؼقؼ : د. مصطػك ديى اًبغو. 1034
 م . 1987 -هـ
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ديٌ طل رضع مـ اجفود وؼول ًؾصحوسي ذ هػ هذا اح اجفود اأيؼ ،  يا أظؼ 
، واجفود اأيؼ هق ضفود  (1) "هبطتؿ مـ اجفود اأصغر إم اجفود اأيؼ  ": 

اًـػس ، وتؽقن جوهدهؿ هو أن شؽقن يؾؿي اه هل اًعؾقو ، يا أظؼ قز وضؾ قغ 
أطببتف يـً ؾؿعف : )ا يزال اًعبد يتؼرب از سوًـقاوؾ طتك أطبف ونذا ًسون كبقف

هذا هق ـريؼ اًسودة   (2) اًذي يسؿع سف وسٍه اًذي يبٍ سف ويده اًتل يبطش هو (
اًػضاء مـفؿ . وأمو اًذي يؼقل أهؾ اجفؾ : كقاصؾ وكجوهد طتك كرى ؿقئو مـ 
ظرق اًعودات واًؽراموت ولوًئؽ قـدهؿ ضفول  ، ومـفؿ مـ ىول : إهؿ يدظؾقن 

 .(3) ] 11احٍ: [ パ  ビ ピ  ブ プ  ベ ペﾟ｀ حً ىقل اه شعوم:
وذ كػس اععـك يـؼؾ اًشقخ قبداًؼودر اجقاي ىقل سعضفؿ : ) قبود اه قز 
 وضؾ اًذيـ حؼؼً قبقديتفؿ ًف ا يطؾبقن مـف دكقو وا آظرة ، وإكا يطؾبقن مـف هق ا

. (4)هػه ( 

                                                 
سؾػظ ىريى مـ ًػظ احديٌ . وىول : هذا أظرضف اًبقفؼل ذ يتوب اًزهد اًؽبػ قـ ضوسر ( 1)

. حؼقؼ اًشقخ قومر أمد طقدر . ممؾسي 165إؾـود وقف وعػ . اًزهد اًؽبػ ًؾبقفؼل ص 
 م .1987 -هـ1408 1ًبـون .ط–اًؽتى اًثؼووقي . سػوت 

ص  5ذ يتوب اًرىوق . سوب اًتقاوع . ضـ أظرضف اًبخوري ذ صحقحف قـ أي هريرة  ( 2)
2384. 

 . 151ص  1اكظر : هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
. ىدم ًف : ظؾقؾ اعقز . دار  71-70اكظر : اًشقخ قبداًؼودر اجقاي : اًػتح اًرسوي ص  ( 4)

 اًريون ًؾؽاث .
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وجوًسي اعشويخ وىراءة اًؽتى وااـاع   يؽقن مؽتسبو سوًتعؾؿ اًعؾؿ إمو أن
هق ذًؽ اًعؾؿ اًذي هبف اه عـ يشوء مـ قبوده دون ،أو يؽقن قؾا ًدكقو ، و

ايتسوب ، وؾؿل سوًؾدي أكف مـ ًدن اه شعوم . ىول ؾبحوكف ذ طؼ اًعبد اًصوًح 
: ﾞ  ゴ  ゲ  グ  ギﾝوهذا اًتؼسقؿ اهتؿ سف اًصقوقي وسقـقه 65: اًؽفػ. )

هـ (  : )  اًعؾؿ 899وووعقا ًف اًػقارق اًشورطي ًؽؾ ىسؿ .يؼقل اًشقخ زروق ) 
إمو أن يػقد سحثو قغ اًطؾى وطثو قؾقف ، وإمو أن يػقد يقػقي اًعؾؿ ووضفف ، وإمو أن 

دى إًقف . ووأول مـ قؾقم اًؼقم : قؾؿ اًققظ  يػقد أمرا وراء ذًؽ ظؼيو هه
.) وا (1)واًتذيػ ، واًثوي : قؾؿ اععومات واًعبقديي ، واًثوًٌ : قؾؿ اعؽوؿػي ( 

قؾؿ إا ستعؾقؿ مـ اًشورع أو مـ كوب مـوسف إكوسي ، ومو شػقده اًعبودة واًتؼقى ، إكا 
 .(2)هق وفؿ يقاوؼ اأصقل وينح اًصدور ، ويقؾع اًعؼقل ( 

اسد وأن شقصؾ ام اه شعوم ومعروتف طؼ  واًعؾقم مقعفو قـد اًصقوقي
هـ(  : ) اًعؾقم صاصي : قؾؿ يتعؾؼ سنففور 1225معروتف ، يؼقل اًشقخ اسـ قجقبي ) 

اًظوهر ويسؿك : قؾؿ اًنيعي وقؾؿ احؽؿي ، وقؾؿ يتعؾؼ سنصاح اًبوــ ، 
ويسؿك قؾؿ اًتصقف وقؾؿ اًطريؼ ، ومو يسبقون ، وقؾؿ مقهقب ، ويسؿك قؾؿ 

يقصؾ صوطبف ًعؾؿ احؼقؼي وفق كوىص  ؼقؼي ، وهق اًثؿرة واًغويي ، وؽؾ قؾؿ ااح
                                                 

. حؼقؼ : قبداعجقد ظقوز . دار اًؽتى اًعؾؿقي  60اًشقخ زروق اًػود : ىقاقد اًتصقف ص  ( 1)
 م .2005. هـ  1421 2ًبـون ط–. سػوت 

 ستٍف . 31ىقاقد اًتصقف ص  ( 2)
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، إذ صؿرة اًعؾؿ اًعؿؾ ، وصؿرة اًعؿؾ احول ، وصؿرة احول اًذوق واًقضدان ، وهق  
هويي اًعروون  ، واسد مـ ؿقخ مرب يـؼؾ اعريد مـ قؾؿ اًنيعي إم قؾؿ اًطريؼي 

 . (1)مع حؼقؼ اًنيعي (
وودقوء اًعؾؿ اًؾدي اسد أن يؽقن سعد اًتحؼؼ سوًعؾؿ اًنقل ، ووًؽشقى 
اًذي ذيره اًشقخ اسـ قجقبي مؼصقد ، وهق مو كودى سف اعحؼؼقن مـ أهؾ اًتصقف 

 مقعو .
أمو ادقوء قؽس ذًؽ وفق ضفؾ واوح قغ طد شعبػ احووظ اسـ أي مرة 

ؿتصقوي طقٌ يلشقن سلًػوظ ) صؿ سؼل سحٌ مع سعض اعـتسبل ًؾ:اًذي يؼقل 
ويمصروكف قغ قؾؿ اًنع اعـؼقل ، ويؼقًقن :  يدققهو وؿـفو ىقهؿ سوًعؾؿ اًؾدي

إهؿ أظذو سغػ واؾطي وهػهؿ أظذ سوًقاؾطي ، وهذا مـفؿ ضفؾ وظطل ا ؿؽ 
 .(2)وقف وا ظػوء ( 

صؿ يقوح احووظ اسـ أي مرة مو جى حؼؼف ذ اًعؾؿ اًؾدي طتك يصح 
تػريؼ وقف سل اًصودق واًدقل ، وفـوك ذوط اسد مـ شقاورهو وقؿـ يدقل أن اً

قـده قؾا ًدكقو يعؾؿ سف  ، وقؼقل : ) واحؼ ذ هذا اعقوع أن يؼول : اًعؾؿ اًؾدي هق 
طؼ اؿؽ وقف ، ًؽـ اًدًقؾ قغ شصديؼ مـ ادقك وضقده أن يؽقن قؾؿف قغ 

ذ شقضفف قوروو سوخقاـر صوحفو اًؽتوب واًسـي ظوًصو مـ اًشقائى صودىو 
                                                 

. حؼقؼ : اًعؿراي 21اكظر : اًشقخ أمد سـ قجقبي : ذح صاة اًؼطى اسـ مشقش ص  ( 1)
 اعغرب . سدون شوريخ .–اخوًدي قبداًسام . دار اًرؿود احديثي . اًدار اًبقضوء 

 . 46ص  1اكظر : هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
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 .(1) وووؾدهو معروي يؾقي : أن قؾؿ اخقاـر ىوئؿ سذاشف ( 
، يؼقل وهذا اًذي ذيره احووظ هق مو أيده يبور مشويخ اًصقوقي اعحؼؼل

اإموم اجـقد : ) مـ م يسؿع احديٌ ، وجوًس اًػؼفوء ، ويلظذ أدسف قـ اعتلدسل 
 . (2)أوسد مـ اشبعف (

زىقا و  احؼ أن يبور اعشويخ يوكقا يتعؾؿقن اًعؾؿ اًنقل مع يقهؿ ىد ره
اًعؾؿ اًؾدي وجؿعقا سل اًعؾؿل معو مع ؿدة اًعؾؿ اًنقل قؾقفؿ . وػوي 
اهجقيري قـ أي يزيد اًبسطومل ىقًف : ) قؿؾً ذ اعجوهدة صاصل ؾـي وا 

ىوئا : ) واحؼقؼي  اهجقيريوضدت ؿقئو أؿد قك مـ اًعؾؿ ومتوسعتف ( . صؿ يعؾؼ 
أن اًطبع أمقؾ إم اجفؾ مـف إم اًعؾؿ ، ويؿؽـ قؿؾ اًؽثػ سوجفؾ دون مشؼي ، 
وا يؿؽـ اخطقة واطدة سوًعؾؿ دون قـوء ، وساط اًنيعي أدق وأظطر يثػا مـ 

ويؾ دقووى اعدقل –أكف دال قؾقف وؿـ اؾتؼوم هـو اؾتؼوم هـوك –ساط اآظرة 
 .(3)(  ذ مورؾي اًنيعي، ويتعرى أمومفو يؾ أرسوب اًؾسونشتاؿك 

وسوًرهؿ مـ هذه اًدىي ذ ىبقل اًعؾؿ اًؾدي ، وووع ذوط ًؼبقًف يا 
ذيرهو احووظ اسـ أي مرة وهػه مـ مشويخ اًصقوقي ، واًتحذير مـ اًؼقل سف إا 

                                                 
 . 47ص  1ػقس ضـ اكظر : هجي اًـ ( 1)
 . 43ىقاقد اًتصقف ص  ( 2)
. دراؾيوشرميوشعؾقؼوًديتقرة / إؾعود ىـديؾ .  318اكظر : اهجقيري : يشػ اعحجقب ص  (3)

 م .1974هـ ، 1394ـبعي اعجؾس اأقغ ًؾشمون اإؾامقي 
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اًؾدي أو اإهوم أو قغ مقاوؼي اًؽتوب واًسـي ، ونن اًصقوقي أيدوا قغ أن اًعؾؿ  
اًؽشػ ا يتعدى صوطبف مـ طقٌ اًعؿؾ ، وفق طول وردي ، يؼقل اًشقخ زروق 
: ) مبـك اًعؾؿ قغ اًبحٌ واًتحؼقؼ ، ومبـك احول قغ اًتسؾقؿ واًتصديؼ ، ونذا 
شؽؾؿ اًعورف مـ طقٌ اًعؾؿ كظر ذ ىقًف سلصؾف مـ اًؽتوب واًسـي وآصور اًسؾػ ، 

صؾف ، وإذا شؽؾؿ مـ طقٌ احول ، ؾؾؿ ًف ذوىف ، إذ ايقصؾ أن اًعؾؿ معتؼ سل
يؼتدى سف  إًقف إا سؿثؾف ، وفق معتؼ سقضداكف . ووًعؾؿ سف مستـد أموكي صوطبف ، صؿ ا

.  (1)، ًعدم قؿقم طؽؿف ، إا ذ طؼ مثؾف (

احؾقل : ) يقن اًٌء طوصا ذ اًٌء وختصو سف سحقٌ شؽقن اإؿورة إم 
واحؾقل كققون : طؾقل ضقاري ،  ،أطدمو إؿورة إم اآظر حؼقؼو أو شؼديرا 

وطؾقل هيوي ، ووجقاري : قبورة قـ يقن أطد اجسؿل فروو ًمظر يحؾقل 
اجسؿل سحقٌ شؽقن اإؿورة إم اعوء ذ اًؽقز . واحؾقل اًنيوي قبورة قـ احود 

أطدمو إؿورة إم اآظر يحؾقل موء اًقرد ذ اًقرد ، وقسؿك اًسوري وقف طوا 
 (2) واعني وقف حا ( .

وىد أمع اًصقوقي قغ روض كظريي احؾقل ، مميديـ قغ أن اه شعوم مـزه 
                                                 

 . 39ىقاقد اًتصقف ص  ( 1)
حؿد = اعٍي .   –دكون درويش ـحؼقؼ ق.  608وت ص ـوء اًػؽقمل : اًؽؾقـاكظر : أسق اًبؼ (2)

.  125م . واكظر :اجرضوي : اًتعريػوشص 1998 -هـ1419سػوت  –ممؾسي اًرؾوًي =   
 هـ1415ًبـون –حؼقؼ :إسراهقؿ اإسقوري . داراًؽتوسوًعري .سػوت
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 ًعؼؾ .قـ احؾقل وااحود سوأضسوم مستدًل قغ ذًؽ سوًؼرآن وأدًي ا 
وبدايي أمعقا قغ أكف ؾبحوكف وشعوم ) ًقس سجسؿ وا ؿبح وا صقرة وا 

يتحرك وا يسؽـ ،  اوؽاق ، ا اضتاع ًف وا ؿخص وا ضقهر وا قرض ، ا
يزداد ، ًقس  سذي أسعوض وا أضزاء ، وا ضقارح وا أقضوء ، وا  وا يـؼص وا

وت ، وا شلظذه اًسـوت وا شداوًف دري قؾقف اآو سذي ضفوت وا أمويـ ، ا
، وا شعقـف اإؿورات ، ا حقيف مؽون وا جري قؾقف زمون ، ا دقز قؾقف  تاأوىو

اعاؾي وا اًعزًي وا احؾقل ذ اأمويـ ، ا حقط سف اأوؽور وا حجبف اأؾتور ، 
 .(1)وا شدريف اأسصور (

مقصقف سا وصػ سف كػسف ، يا ويؼقل اًطقد ذ اًؾؿع : ) واه شعوم 
( . 11اًشقرى:   ザ ﾂ ﾃ      ﾄﾅ ﾆ   ﾇ ﾈ ゴ وصػ سف كػسف

واًذي هؾط ذ احؾقل هؾط أكف م حسـ أن يؿقز سل أوصوف احؼ وسل أوصوف 
: أن اه شعوم ا حؾ ذ اًؼؾقب ، وإكا حؾ ذ اًؼؾقب اإيان سف ،  اخؾؼ

واًتصديؼ ًف ، واًتقطقد واععروي ، وهذه أوصوف مصـققوشف ، مـ ضفي صـع اه 
 . (2)هؿ ، ا هق سذاشف أو سصػوشف حؾ وقفؿ ، شعوم اه قز وضؾ قـ ذًؽ قؾقا يبػا ( 

جـقد ىقًف ذ كػل احؾقل مع اًتعجى مـ ويـؼؾ اإموم اًؼشػي قـ اإموم ا
ىوئؾ هذا اًؼقل : ) متك  يتصؾ مـ ا ؿبقف ًف وا كظػ سؿـ ًف ؿبقف وكظػ ؟! 

                                                 
 . 13اًتعرف ص  ( 1)
 . 542اًؾؿع ص  ( 2)
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هقفوت هذا فـ قجقى إا سا ًطػ اًؾطقػ مـ طقٌ ا درك ، وا وهؿ وا  
 .(1)إطوـي إا إؿورة اًقؼل وحؼقؼ اإيان (

ؾقفو ، ووًطقد ذ اًؾؿع يعدد أصـوف وشؼأ اًصقوقي مـ هذه اعؼوًي ومـ ىوئ
احؾقًقل ويميد واهؿ وسعدهؿ قـ اعؾي ىوئا : ) سؾغـل أن موقي مـ احؾقًقي ، 
زقؿقا أن احؼ شعوم ذيره ، اصطػك أضسومو طؾ وقفو ، سؿعوي اًرسقسقي ، وأزال 

سوًـظر ام  قـفو معوي اًبنيي .... وبؾغـل أن مـفؿ مـ ىول سوأكقار ، ومـفؿ مـ ىول
اًشقاهد اعستحسـوت كظرا جفؾ ، ومـفؿ مـ ىول : طول ذ اعستحسـوت وهػ 
اعستحسـوت ، ومـفؿ مـ ىول : طول ذ اعستحسـوت وؼط ، ومـفؿ مـ ىول : قغ 

 اًدوام ، ومـفؿ مـ ىول : وىتو دون وىً وقا سؾغـل .
، يوور ، يؾزمف وؿـ صح قـف رء مـ هذه اعؼوات : وفق وول سنموع اأمي 

 .  (2)اًؽػر وقا أؿور إًقف (
ووًطقد وهػه يؽػرون اعؼوًي وم يثبً قـدهؿ أن أطدا مـ اًصقوقي ىول 
هو ، وقؼقل اًطقد : ) سوب ذير هؾط احؾقًقي ، وأىوويؾفؿ قغ مو سؾغـل ، وؾؿ 

 .(3)أقرف مـفؿ أطدا ، وم يصح قـدي رء هػ اًباغ ( 
أي مرة اًؼقل سوحؾقل حً اأىقال اًشـقعي وقؼقل :  احووظ اسـ وىد صـػ

) ومـفؿ ىقم يلشقن سؾػظ ؿـقع وقؼقًقن : أكو هق وهق أكو . ويدققن ذًؽ طوا 
                                                 

 33اًرؾوًي اًؼشػيي ص  (1)
 .ستٍف 541اًؾؿع ص  ( 2)
 . 541اًؾؿع ص  ( 3)
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 وجعؾقكف مـ اأطقال اًروقعي اًعظقؿي . 
وىوئؾ هذا إمو أن يؽقن ىد هطل قغ قؼؾف وؼول هذا وهق ا يعؼؾ مو ىول ، 
وؼد ارشػع اخطوب قـ هذا وا يؾتػً إم يامف وا شقسي ًف وا حسى مؼومو سؾ 

 . (1)هق رب مـ اجـقن 
وإمو أن يؽقن ضوها حؽل قـ هػه، وًقس ًف سذًؽ طول وفذا يـبغل شلديبف 

 قو ، وهق أن يرضع اخوًؼ خؾقىو واعخؾقق ظوًؼو .أن ذًؽ مستحقؾ قؼا وذ
 .(2)وإمو أن يؽقن ًف مذهى ووؾد ، وؾا أن شعؾؼ سطريؼ سح سف وضعؾف طوا ( 

هـ ( طقٌ ىول ذ 728وىد كؼؾ مثؾ هذا اًؼقل قـ اإموم اسـ شقؿقي) 
سعض ذوي اأطقال ىد حصؾ ًف ذ طول اًػـوء اًؼوس ؾؽر اًرؾوئؾ واعسوئؾ : )

، واًسؽر وضد سا مققز وؼد يؼقل ذ شؾؽ احول ؾبحوي، أو مو  وهقبي قـ اًسقى
ذ اجبي إا اه، أو كحق ذًؽ مـ اًؽؾات اًتل شمصر قـ أي يزيد اًبسطومل أو هػه 
مـ اأصحوء، ويؾات اًسؽر أن شطقى وا شروى وا شمدى إذا م يؽـ ؾؽره 

 .سسبى حظقر مـ قبودة أو وضف مـفل قـف
ولمو إذا يون اًسبى حظقرًا م يؽـ اًسؽران معذورًا، ا ورق ذ ذاك سل 

                                                 
كاطظ أن احووظ اسـ أي مرة يؾتؿس اًعذر ًصوطى اًؼقل مـ سوب إطسون اًظـ ، ظوصي وقا  ( 1)

يتعؾؼ سحؽؿ اإيان ، وم يؿـعف ذًؽ مـ رمقف سوجـقن : أن اعجـقن هػ مؽؾػ وا شني 
سو ًطوئػي معقـي ، وؽام اعجـقن قؾقف قؾقف اأطؽوم اًنققي وا يعد ىقًف طوا أو مؼومو أو مـسق

 وطده .

 . 49ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
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اًسؽر اجساي واًروطوي وسؽر اأضسوم سوًطعوم واًناب، وؾؽر اًـػقس  
سوًصقر، وؾؽر اأرواح سوأصقات، وذ مثؾ هذا احول هؾط مـ هؾط سدققى 

، ودققى اًغوًقي ذ قك ااحود واحؾقل اًعقـل ذ مثؾ دققى اًـصورى ذ اعسقح
اًغوًقي ذ مثؾ احاج أو احويؿ سؿٍ أو  وأهؾ اًبقً، ودققى ىقم مـ اجفول

 .(1)( هػمو، ورسا اؿتبف قؾقفؿ ااحود اًـققل احؽؿل سواحود اًعقـل اًذاي
ومو ؾبؼ يتضح أن احووظ اسـ أي مرة يقاوؼ  اعحؼؼل مـ اًصقوقي طقٌ 
يرى أن هذه اأىقال ا شصح مطؾؼو ، طتك وإن يون ىوئؾفو ىد هطل قغ قؼؾف أو 
يـؼؾفو ضفا ، ويرى أن طول أهؾ اًثبوت أوم سوًؼبقل ، وهق احول اأيؿؾ وقؼقل : 

ا اًشلن اًتلدب وااطؽام واًقىور ذ وإكا طؽل قـ اًسودة اًػضاء مـ أهؾ هذ) 
مؼوموهؿ ، وم خؾ ىط سلدب مـ آداب اًنيعي ا ذ طول طضقرهؿ وا ذ طول 

طل أظذه احول وؽون يؼقل : أطد أطد ونذا ضوءت  (2)هؾبتفؿ ، مثؾ مو وعؾ اًثقري 
 .  (3) اًصاة صغ (

                                                 
اًسقد حؿد رؿقد روو . حؼقؼ : 168ص  1اسـ شقؿقي : جؿققي اًرؾوئؾ واعسوئؾ ضـ  اإموم ( 1)

 اًـوذ : جـي اًؽاث اًعري . سدون شوريخ .
ؾػقون سـ ؾعقد سـ منوق اًثقري أسق قبد اه اًؽقذ صؼي طووظ وؼقف قوسد إموم طجي مـ  (2)

رؤوس اًطبؼي اًسوسعي ويون رسا دًس موت ؾـي موئي وإطدى وؾتل وًف أرسع وؾتقن ؾـي . 
ؾقريو  –. حؼقؼ / حؿد ققامي دار اًرؿقد  244اكظر : احووظ اسـ طجر : شؼريى اًتفذيى ص 

 م . 1986 -هـ 1406
 ستٍف 49ص  1هجي اًـػقس ضـ  (  3)
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ففر أن احووظ اسـ أي مرة ىد ىسؿ اًصقوقي إم ىسؿل : وضاء وأدققوء أو 
مـتسبل قغ طسى شعبػه ، وىد قوب قغ اعـتسبل واأدققوء قدم مسؽفؿ 

 . سوًؽتوب واًسـي ، وىقل سعضفؿ سوحؾقل 
أمو اًؼسؿ اأول ونن احووظ يرى طسـ ـريؼتفؿ وطسـ جوهدهؿ ، ومقؾ 

 ؾػهؿ إم اه شعوم ظوصي وأن ؾػهؿ إم اه شعوم قغ اًؽتوب واًسـي .
مسؽقا سوًؽتوب واًسـي ذ ـريؼ ؾػهؿ إم اه شعوم  وم ونن اًصقوقي ىد 

اًؽتوب واًسـي وعغ ؾبقؾ اعثول  يؼتـعقا سلذواق ومقاضقد وأطقال إا إذا يوكً قغ
هـ ( : يؾ وضد ا يشفد ًف اًؽتوب 283ا احٍ) ىول ؾفؾ سـ قبداه اًتسؽي ) 

هـ( : رسا شـؽً احؼقؼي ىؾبل 215واًسـي وبوـؾ ، وىول أسق ؾؾقان اًداراي ) 
 .(1)أرسعل يقمو وا آذن هو أن شدظؾ ىؾبل إا سشوهديـ مـ اًؽتوب واًسـي (

هـ( ذ يتوسف ااقتصوم سذًؽ ىوئا : 790ؿفد هؿ اإموم اًشوـبل) وىد 
مو ضوء ذ ذم اًبدع وأهؾفو قـ اًصقوقي اعشفقريـ قـد  : اًقضف اًراسع مـ اًـؼؾ)

أن  : (2)وإكا ظصصـو هذا اعقوع سوًذير وإن يون وقا شؼدم مـ اًـؼؾ يػويي، اًـوس 
وأن اظؽاع اًعبودات ،  هؾقن ذ ااشبوع يثػا مـ اجفول يعتؼدون وقفؿ أهؿ متسو

وطوؿوهؿ مـ  . ويعؿؾقن قؾقف،  واًتزام مو م يلت ذ اًنع اًتزامف مو يؼقًقن سف 
                                                 

 .  146اكظر : اًؾؿع ص  (  1)
 يؼصد اًـؼؾ قـ اًؽتوب واًسـي وأىقال اًسؾػ . (  2)
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ذًؽ أن يعتؼدوه أو يؼقًقا سف ولول رء سـقا قؾقف ـريؼتفؿ اشبوع اًسـي واضتـوب مو  
 .(1)ظوًػفو (

ؾبقا حسـ ـريؼي وقؿدح احووظ ـريؼتفؿ ذ جوهدة اًـػس متخذا مـفو 
 أهؾ اًتصقف إموا مبقـو أن هذا اعدح ىد اؾتحؼقه اًتزامفؿ سوًنع أؿد اًتزام. 

ىول : ) إذا أكػؼً  قـ اًـبل  وقؼقل قـ طديٌ اًسقدة قوئشي
اعرأة مـ ـعوم سقتفو هػ مػسدة يون هو أضرهو سا أكػؼً وًزوضفو أضره سا يسى 

. أن وقف ) دًقؾ حسـ (2)وًؾخوزن مثؾ ذًؽ ا يـؼص سعضفؿ أضر سعض ؿقئو ( 
ـريؼ أهؾ اًصقوي ونن يؾ مو يون وقف خوًػي ًؾـػس وم يؽـ مـقع ذقو ونن 

هذه اًؼوقدة  سحسى ىقاقد اًنيعي   (3)ا اؾتؼريً صوطبف ذ ذًؽ ملضقر . إذ
ددهو إن ؿوء اه هػ مـؽنة ولظذ أهؾ اًطريؼ مـ أضؾ ذًؽ ذ خوًػتفو مرة 

 .(4)واطدة ( 

وأمو شػصقا وؼد اؾتدل احووظ اسـ أي مرة قغ طسـ ـريؼ أهؾ اًتصقف 
سوًؽتوب واًسـي ،  سلدًي مـ اًسـي ذيرهو ًؾداًي قغ اًتزام اًصقوقي ذ أوعوهؿ

                                                 
حؼقؼ: ؾؾقؿ سـ ققد اهاز .دار اسـ قػون، .  119ص  1اكظر : اإموم اًشوـبل : ااقتصوم ضـ  (  1)

 م1992 -هـ 1412 1اًسعقديي . ط 
  パ  ビ  ピ  ブ  プچ أظرضف اًبخوري  يتوب اًبققع . سوب ىقل اه شعوم (  2)

 . 728ص  2. ج  267اًبؼرة: چ
 يعـل : اؾتؼرأت سنسدال اهؿزة  . (3)
 . 136ص  2هجي اًـػقس ضـ  (  4)
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وضعؾفو ىقدا يستحؼ ووقؾف اعدح وشوريف اًؾقم ، وىوقدة ًؾتػريؼ سل اًصودق  
 واًدقل .

ذير اه شعوم مـ أوضؾ اأقال اًتل يتؼرب هو اًعبد ه شعوم ، وهق مـ 
اأقال اًتل م حدهو اًنع سعدد او سقىً سؾ ورد اأمر اإهل وقف سوًؽثرة ، وؼول 

( ،وىول ١٤اأحزاب: ﾝ┷  ┸  ┹  ┺  ┻  ┼  جئﾞ ؾبحوكف وشعوم : 
ﾞ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ      ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ ؾبحوكف :

ﾔ    ﾘ   ﾗ  ﾖ  ﾕﾝ :ووًذير اًؽثػ ؾبى ًؾػاح . وأيد ٤١الجمعة . )
يون  أكف وقا روشف قـف اًسقدة قوئشي  شؾؽ اععوي اًؼرآكقي  اًـبل

يسػ قـ أي هريرة ىول : يون رؾقل اه .و (1)يذير اه شعوم قغ يؾ أطقوكف (
وؼول : ) ؾػوا هذا مدان ؾبؼ ذ ـريؼ مؽي وؿر قغ ضبؾ يؼول ًف : مدان 

اعػردون ؾبؼ اعػردون ( ىوًقا : يو رؾقل اه مو اعػردون ؟ ىول : ) اًذايرون اه 
 .(2)يثػا واًذايرات (

وىد اهتؿ اًصقوقي ذ أورادهؿ سنقاء أمر ذير اه شعوم ، طتك ضعؾقه هق 
اًذير ريـ ىقي ذ  ) اأؾوس ذ اًطريؼ ام اه شعوم ، يؼقل اإموم اًؼشػي :

ـريؼ احؼ ؾبحوكف وشعوم ، سؾ هق اًعؿدة ذ هذا اًطريؼ ، وا يصؾ أطد إم اه 
                                                 

 . 194ص  1أظرضف اإموم مسؾؿ ذ صحقحف . سوب ذير اه شعوم ذ طول اجـوسي . ضـ  (  1)
 . 63ص 8اإموم مسؾؿ ذ صحقحف . سوب احٌ قغ ذير اه شعوم . ضـ أظرضف  (  2)
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إا سدوام اًذير . وىول اًثقري : ًؽؾ رء قؼقسي وقؼقسي اًعورف اكؼطوقف قـ ذير  
. ويؼقل اًشقخ اسـ قجقبي : ) اًذير إذا أـؾؼ يـٍف ًذير اًؾسون ، (1)اه شعوم (
ىقي ذ اًقصقل ، وهق مـشقر اًقايي ، وؿـ أهؿ اًذير وؼد أقطل  وهق ريـ

 .(2)اعـشقر ، ومـ ؾؾى اًذير وؼد قزل ( 
: ذ طديٌ :  يرى أن اًصقوقي وضؾقا هذا اأمر وقؼقل احووظ اسـ أي مرةو

اعؾؽ وًف احؿد وهق قغ رء ىدير .  ) مـ ىول ا إًف إا اه وطده ا ذيؽ ًف ًف
ذ يقم موئي مرة يوكً ًف قدل قن رىوب ويتبً ًف موئي طسـي وحقً قـف موئي 
ؾقئي ويوكً ًف طرزا مـ اًشقطون يقمف ذًؽ طتك يؿز وم يلت أطد سلوضؾ مو 

دًقؾ قغ شػضقؾ أهؾ اًصقوي ، يمظذ ذًؽ    (3)ضوء سف إا أطد قؿؾ أيثر مـ ذًؽ (
عؾ هذا اأضر اًعظقؿ عـ ىول هذا اًؼقل موئي مرة ، وؽقػ سؿـ هق يقمف يؾف مـ ض

هؽذا ا يػؽ إا قـد أداء وريضي أو رورة اًبنيي ونن ـريؼفؿ مبـل قغ دوام 
وهؿ  . 17اًسجدة: ﾞ      ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━  ─  〞  〝ﾝ (4)اًذير واحضقر 

أكف : أكف ضوء ذ وصػ طوًف ذ ذًؽ متبعقن ًسـي ؾقدكو رؾقل اه 
                                                 

 . 387 -382اكظر اأىقال اًسوسؼي وهػهو  : اًرؾوًي اًؼشػيي ص  (  1)
. حؼقؼ د / قبداعجقد  47اًشقخ أمد سـ قجقبي : معراج اًتشقف إم طؼوئؼ اًتصقف  ص  (  2)

 اعغرب . سدون شوريخ .–اًدار اًبقضوء  –ظقوز . مريز اًؽاث اًثؼوذ اعغري 
ذ يتوب سدء اخؾؼ . سوب صػي إسؾقس وضـقده . أظرضف اإموم اًبخوري سسـده قـ أي هريرة ( 3)

 . 1198ص  3ضـ 
 . 387 -382اكظر اأىقال اًسوسؼي وهػهو  : اًرؾوًي اًؼشػيي ص  (  4)
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مو قؿؾ  ":  يون ـقيؾ اًصؿً يثػ اًذير وقغ هذا سـقا ـريؼفؿ ، وىد ىول 
 .(2)((1) "آدمل  مـ قؿؾ أكجك ًف مـ قذاب اه مـ ذير اه

هويي قظؿك ، وذير اه سوًؾسون وؾقؾي  إموذير اه إذا هق اًقؾقؾي ًؾقصقل 
 ًؾحضقر اًؼؾبل ، ومو وؾقؾتون ًؾؼرب واًقصقل .

متبعو ًؽـ ًتحؼقؼ هذه اًغويي اسد مـ أن يؽقن اًذاير متلؾقو سوًـبل
 ًأوامر ؾوئرا قغ اًـفٍ اًـبقي، وًقس متبعو ًـػسف، وهذا هق ذط اًؼبقل اأول.

هذا اًنط مقوحو اًسـي ذ اًذير ويقػ  وىد شؽؾؿ احووظ اسـ أي مرة ذ
: ) وهذا اًذير اًذي  حؼؼفو اًعبد مصححو عـ وؾقا اًطريؼ ذ هذا اًبوب ىوئا

يبؾغ سف اًعبد هذا احول إكا هق سعد أداء اًػرض : أن مو كحـ سسبقؾف هق يؾف مـ 

                                                 
مروققو قـ ؾقدكو معوذ سـ ضبؾ . وكسبف اسـ موضي رواه اإموم أمد ذ مسـده سوًؾػظ اعذيقر  ( 1)

 :قـ أي اًدرداءواحويؿ ذ اعستدرك وهػمو مـ ىقل ؾقدكو معوذ سـ ضبؾ واًـص قـدهؿ : )
ىول : أا أكبئؽؿ سخػ أقاًؽؿ و أرووهو ًؽؿ قـد مؾقؽؽؿ و أروعفو ذ أن رؾقل اه 

مـ أن شؾؼقا قدويؿ وترسقن أقـوىفؿ و  درضوشؽؿ و ظػ ًؽؿ مـ إقطوء اًذهى و اًقرق و
يرسقن أقـوىؽؿ ىوًقا سغ يو رؾقل اه ىول : ذير اه ىول : و ىول معوذ سـ ضبؾ : مو قؿؾ امرؤ 

ىول اًبقفؼل ذ ؿعى اإيان : و رويـو ذ يتوب  ( سعؿؾ أكجك ًف مـ قذاب اه مـ ذير اه
سـ ؾعقد قوًقو و روى آظر احديٌ مـ وضف اًدققات مـ طديٌ مؽل سـ إسراهقؿ قـ قبد اه 

. حؼقؼ حؿد اًسقد  394ص  1آظر قـ معوذ سـ ضبؾ مروققو . اكظر : ؿعى اإيان ضـ 
 هـ .1410،  1ًبـوكط –سسققي زهؾقل . دار اًؽتى اًعؾؿقي .سػوت

 . 36ص  4هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
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، (1)ة سوب اعـدوسوت ، ومقع اعـدوب يؾف ا يؼقم سػريضي واطدة وؽقػ سوعتعدد 
ويذًؽ م يلظذ اًؼقم ذ مثؾ هذه اعـدوسوت طتك أيؿؾقا ورووفؿ اًتل هل 

 اأصؾ ذ اًديـ وطقـئذ أظذو وقا ذيركو .
وىد وىع سعض اًـوس ذ اًعؽس سوًسقاء وسؿعقا مثؾ هذا احديٌ وؿبفف 
وليثرو مـ اعـدوسوت ووقعقا يثػا مـ اًقاضبوت ، وصوروا يا ىول صوطى 

، ومعـوه أهؿ طووظق قغ  "ردوا اأصقل وروقو واًػروع أصقا  "اأكقار : 
قغ اًقاضبوت وزهدوا ذ اًقاضبوت  وشعؾؼقا ذ  (2)اعـدوسوت يا طووظ أهؾ اًتقوقؼ

┍  ┎  ┏  ┐   ﾞ ذًؽ سرضوء وضؾ اه شعوم ، وىد ىول ضؾ ضاًف

┙   ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒  ┑┚ﾝ  :وقال عز ،  218اًبؼرة

┱  ┲  ┳  ┴  ┵  ┶  ┷  ┸  ┹   ┺   ┻  ┼    ﾞ:  وجل
                                                 

مؼصقد احووظ هـو هق اًذير سوًؾسون سوأذيور اععرووي اًداظؾي ذ سوب اًـقاوؾ ، وإا ونن  (  1)
  ｻ  ｼ   ｽ      ｾ   ｿچ پ  پ  پ  اًصاة اعػرووي ذير وشؼوم أضؾ اًذير ، ىول شعوم : 

ﾀ  ﾁ  ﾂ  ذ ىقًف ًِِذْيِرى وضقه : أطدهو : . ىول اإموم اًرازي ) 14ـف: چ
ي ونن ذيري أن أقبد ويصك ز . وصوكقفو : ًتذيري وقفو اؿتال اًصاة قغ ًذيري يعـل ًتذير

اأذيور قـ جوهد . وصوًثفو : أي ذيرهو ذ اًؽتى وأمرت هو . وراسعفو : أن أذيرك سوعدح 
واًثـوء واضعؾ ًؽ ًسون صدق . وظومسفو : ًذيري ظوصي ا ششقسف سذير هػي . وؾودؾفو  : 

 22( . مػوشقح اًغقى ضـ  ـؾى وضفل ا شرائل هو وا شؼصد هو هروًو آظرإظاص ذيري و
 م 2000 -هـ 1421 -سػوت  -دار اًؽتى اًعؾؿقي  1. ط  18ص

هذا اًقصػ مدح ًؾػوقؾ وذم ًغػه ، وهق مـ سوب اًذم سذير اًضد ، واععـك : إن يون اًػوقؾ  ( 2)
 ىد ووؼ ذ وعؾ اًطوقوت ووًتورك خذول .  
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وـسلًف ضؾ ضاًف اًتقوقؼ إم أداء وروف وااضتفود ذ . ]50 – 49احجر: [  ﾝجئ   
 .  (1) أقال مو كدسـو إًقف وىبقل ذًؽ واًسعودة سف سؿـف ا رب ؾقاه (

ن وعؾفؿ ًؾقاضبوت ىصدهؿ وقف روو اه واستغوء واعؼصقد مـ يام احووظ أ
رمتف ، وأهؿ ـومعقن ذ اًرمي يعقًقن قؾقفو ذ اًؼبقل وًقس قغ أقاهؿ خووي أن 

طقٌ وردقـ أي يؽقن ىد ؿوهو ريوء أو قجى ، وهؿ ذ ذًؽ مؼتدون ؾـتف 
ىول : ) مو مـؽؿ مـ أطد يـجقف قؿؾف ( وؼول ًف رضؾ :  هريرة أن رؾقل اه 

  (2)وا أكً يو رؾقل اه ؟ ىول : ) وا أكو إا أن يتغؿدي اه سرمتف وًؽـ ؾددوا ( 
، وىد أسرز احووظ هذا اًؼقد ًئا يؼول : إهؿ ققًقا قغ اًعؿؾ وأدائف وكسقا رمي 

 اه شعوم .

اًؽسقي قـد اًصقوقي وؾقؾي ًتفذيى كػقس اعريديـ ، وكؼؾفو مـ ظال 
 اًؽسقي ام أطسـ اأطقال .

وىد قروفو أؾتوذكو اًديتقر قبداه اًشوذز سلهو : ) هذيى وشسؾقؽ 
اعريديـ سوًؼصد وهقئي اعـوخ ًذًؽ قغ يد قورف جرب سغقي شعريػ 

عد خؾقصفؿ مـ ذور أكػسفؿ  وأهقائفؿ اًسوًؽل سرهؿ ، وشقصقؾفؿ اًقف س
                                                 

 . 36ص  4هجي اًـػقس ضـ   ( 1)
ص  8أظرضف مسؾؿ ذ صحقحف : سوب : ًـ يدظؾ أطد اجـي قؿؾف سؾ سرمي اه شعوم . ضـ  (  2)

139 . 

≒≪≪٨



   
 32   موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف                            

 .(1)ودكقوهؿ (  
، وووعقا  وًؾصقوقي اهتام يبػ سلمر اًؽسقي طقٌ شؽؾؿقا ذ مبودئفو 

 .(2)هو ىقاقد ًتسػ قؾقفو ، وضعؾقهو أول درضوت اًسؾقك  
ويميد احووظ اسـ أي مرة هذا اععـك اؾتداا سحديٌ سدء اًقطل 

قغ أن اًؽسقي ًؾؿريد أوضؾ مـ هػهو : أن وقؼقل : ) وقف دًقؾ (3)
أول كبقشف يوكً ذ اعـوم وا زال يرشؼل طتك يؿؾً طوًتف اًـبل
 .(4)أوضؾ اًبن وؾق يون هػ اًؽسقي أوضؾ ًؽون أوم هو مـ هػه ( وهق

ووًؽسقي ا سد مـفو ًؾؿريد ظوصي ذ سدايي ؾؾقيف سعد اكتبوهف مـ هػؾتف ، 
اسـ أي مرة أكف اسد مـ شقاور قدد مـ اأمقر طتك شمي اًؽسقي  ويرى احووظ

 صارهو اًؽسقيي ًؾؿريد.

                                                 
. مؽتبي  36ص  4ا.د / قبد اه اًشوذز :اًتصقف اإؾامل ذ مقزان اًؽتوب واًسـي  ضـ  ( 1)

 م .2001ــطو –اأزهر احديثي 
. حؼقؼ : اًديتقر / قوصؿ اًؽقوز . دار 28اكظر : أسق اًـجقى اًسفروردي : آداب اعريديـ ص  ( 2)

 م .2005هـ، 1436 1ًبـوكط –اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 
أظرضف اإموم اًبخوري ذ صحقحف يتوب سدء اًقطل .  سوب يقػ يون سدء اًقطل إم رؾقل  ( 3)

 . 4ص  1ضـ اه
 . 11-10ص  1 هجي اًـػقس ضـ ( 4)
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أيد اًصقوقي مرارا قغ هذا اأمر ، مميديـ اكف اسد مـ يؾ وعؾ وىقل 
 ًؾؿريد وًؾشقخ معو أن يؽقن قغ اًؽتوب واًسـي .

طسـ ـريؼ أهؾ اًتصقف سوشبوقفؿ اًؽتوب  ـق وؾبؼ طديٌ احووظ 
 واًسـي وقدم اخروج قـفا .

واحول يذًؽ ذ اًؽسقي اًصقوقي ووعشويخ  ومريدوهؿ مسؽقا سوًسـي ذ 
مقع أطقاهؿ ، وزاد اقتـوئفؿ هو ذ مسوئؾ اأصقل اًتل يـبغل أن يؽقكقا 

شستـبط مـ وؽر احووظ  قؾقفو ذ ؾػهؿ إم اه شعوم ، ومـ هذه اعسوئؾ اًتل
 : (1)اسـ اي مرة 

 

هذا أصؾ قظقؿ ذ اًؽسقي اًصقوقي ًؽؾ مو يلي سعده مـ مسوئؾ شتعؾؼ 
سوًؽسقي . ومعؾقم أن اًعؾؿ ىسان : قؾؿ مؽتسى ىوئؿ قغ دراؾي اعسوئؾ 
اًنققي اعستـبطي مـ اًؽتوب واًسـي ، وآظر مقهقب يسؿك سوًعؾؿ اًؾدي ، 

                                                 
اىتٍت قغ هوشل اعسلًتل اعذيقرشل ًسببل : أوها : أن احووظ اسـ أي مرة ذيرمو ساطي  ( 1)

. اًثوي : أها مـ اعسوئؾ اًتل أظذت قغ أهؾ اًتصقف إمو طؽا سغػ دًقؾ ، وإمو طؽا قغ 
ا احووظ اسـ أي مرة ويقػ ـوئػي اأدققوء دون اعحؼؼل . ولردت أن أسل يقػ اؾتدل قؾقف

أن اعحؼؼل مـ قؾاء اًتصقف مورؾقمو سطريؼي قؿؾقي قغ اًؽتوب واًسـي مع ؿفودة قوم مـ 
 قؾاء اًسـي هؿ سذًؽ .
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 .ؿ وهق اًذي هبف اه شعوم عـ يشوء مـ قبوده دون ؾوسؼ شعؾ 

ووًـقع اأول صبتً سف مسوئؾ اًنع أصقا ووروقو وا ؾبقؾ إصبوهو 
وهق ـريؼ اًقصقل اًذي أيد قؾقف يبور اعحؼؼل مـ مشويخ اًصقوقي  ؾقاه ،

هـ ( : ) ا يصؾ اًعبد 319، وطذرو مـ ظاوف ، وقؼقل أسق احسل اًقراق ) 
، ومـ ضعؾ اًطريؼ ام ذ ذائعف   إم اه إا سوه ، وسؿقاوؼي طبقبف

 .(1)اًقصقل ذ هػ ااىتداء يضؾ مـ طقٌ يظـ أكف مفتد ( 
وىد ذير احووظ اسـ أي مرة أن مشويخ اًتصقف يوكقا يتحؼؼقن 
وحؼؼقن اعريديـ سوًعؾؿ اًنقل ، ويصؼؾقن قؾقمفؿ سؿعروي اًصحقح 

ء واًػوؾد ويضعقهؿ قغ ـريؼ احؼ دون زيغ قـف ) وقـؼؾ قـ سعض وضا
ا أصدىؽ طتك شلشقـل سدًقؾل ،  "أهؾ هذا اًشلن إذا ظطر ًف اخوـر يؼقل : 

ا خوًػ اًؽتوب وا  (2)دًقؾ مـ اًؽتوب ودًقؾ مـ اًسـي : ًعؾؿف أن اًرسوي 
اًسـي وقجتؿع ًف اًعؿؾ سوًعؾؿل معو اًؾدي واًنقل . هذا هق طوهؿ ا 

اعـؼقل وقعؿؾقن ها معو ، اًؾفؿ إا  يـػردون أسدا ًؾعؿؾ سوًؾدي طتك يقاوؼف
قـد رورة ا يؿؽـ اًعؾؿ سوًقاىع مـ ضفي اعـؼقل ، وقبل هؿ اًعؾؿ ذ ذًؽ 

                                                 
. حؼقؼ : مصطػك قبداًؼودر قطو . دار اًؽتى اًعؾؿقي .  230اًسؾؿل : ـبؼوت اًصقوقي ص  (  1)

 م .1998هـ 1419 1ًبـون . ط –سػوت 
 يؼصد اخوـر اًرسوي ، وؾقلي مزيد شػصقؾ ًف سعقن اه شعوم قـد ذير اخقاـر واًتؿققز سقـفو . ( 2)
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كحتوم اًقىً قؾقفؿ صؿ يـظرون ذ اًعؾؿ  أقـل اًعؾؿ اًؾدي وقعؿؾقن سف ا 
 .(1)(  إًقفاعـؼقل سعد ذًؽ وقجدوكف مقاوؼو عو هدوا 

ععروي واًعؿؾ رورة اسد مـ شقاورهو ذ ووأظذ سوًعؾؿ اًنقل ذ ا
اًصقذ ؿقخو يون أو مريدا ، ووًصقوقي يتعؾؿقن اًنع ويعؿؾقن سف ، وا 

– يذًؽ يؽقكقا أن يـبغل أو–يؽيقن اًعؿؾ سوًسـي ذ أمقرهؿ اًتعبديي ، وفؿ 

ذ اًتعبد آظذيـ سوأؾبوب ذ يؾ أطقاهؿ  اعصطػك ـريؼي قغ يسػون
طتك وإن اقتؼدوا أن اأؾبوب هػ ممصرة سذاهو وأن اعمصر ذ اًؽقن هق اه 

، وؽون اًقاطد مـفؿ يتزود سوًطعوم واًناب ذ ظؾقشف (2)وطده قغ احؼقؼي 
                                                 

 ستٍف يسػ . 46ص  1هجي اًـػقس ضـ  (1)
اظتؾػً اًػرق ذ اًعاىي اًتلصػيي سل اًسبى واعسبى ، وكؼؾ هذا ااظتاف اإموم اًبقجقري  ( 2)

مـ اقتؼد أن اأؾبوب اًعوديي يوًـور واًسؽل واأيؾ واًنب  ذ ذطف ًؾجقهرة وقؼقل : )
أو سؼقة ظؾؼفو .شمصر ذ مسببوهو يوحرق واًؼطع واًشبع واًري سطبعفو وذاهو وفق يوور سوإموع

ومثؾ اًؼوئؾل سذًؽ  . اه وقفو وػل يػره ىقان، واأصح أكف ًقس سؽوور سؾ ووؾؼ مبتدع
اععتزًي اًؼوئؾقن سلن اًعبد خؾؼ أوعول كػسف ااظتقوريي سؼدرة ظؾؼفو اه وقفػوأصح قدم 

ومـ اقتؼد أن اعمصر هق اه، ًؽـ ضعؾ سل اأؾبوب ومسببوهو شازمًو قؼؾقًوسحقٌ ا .  يػرهؿ
جزات اأكبقوء ًؽقهو قغ يصح خؾػفو وفق ضوهؾ، ورسا ضره ذًؽ إم اًؽػر، ونكف ىد يـؽر مع

ومـ اقتؼد أن اعمصر هق اه وضعؾ سل اأؾبوب واعسببوت شازمًو قوديًو سحقٌ  .ظاف اًعودة
. ووًػرق ذ ذًؽ أرسعي يا يمظذ مـ يتى   يصح خؾػفو وفق اعممـ اًـوضل إن ؿوء اه شعوم

. حؼقؼ اأؾتوذ  167ص اكظر : اإموم اًبقجقري : ذح ضقهرة اًتقطقد اًسـقد . ( . 
 م 2002هـ ، 1422.  1اًؼوهرة . ط –اًديتقر / قك معي . دار اًسام 
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ذ طديٌ يا أظؼت اًسقدة قوئشي  ورطاشف متلؾل سػعؾف 
ً : ) ويون خؾق سغور طراء وقتحـٌ وقف وهق اًتعبد اًؾقوز سدء اًقطل طل ىوً

ذوات اًعدد ىبؾ أن يـزع إم أهؾف ويتزود ًذًؽ صؿ يرضع إم ظدجي وقتزود 
عثؾفو طتك ضوءه احؼ ( . وهؿ ذ ذًؽ طريصل قغ اًبعد قـ اًريوء واًغرور 

ء وإن واًعجى سوًـػس وذًؽ : ) أن اخروج سغػ زاد وقف رء مـ اادقو
ن م يـطؼ سف ، وم يـق ، وقخوف قغ ووقؾ ذًؽ أن يؽؾف اه ًـػسف وقعجز قـ لي

 .(1)شقوقي مو أراد ذ وضفتف ( 
 

، (2)اًتؼك : شػعؾ مـ سرك وهق ـؾى اًؼيي اًتل هل اًزيودة واًـاء
، وعـ ؾقدكو ويذًؽ صحوستف اًؽرام ،  اًتؼك ؾـي يون يػعؾفو اًـبلو

يون  إذا ىدم مـ ؾػر سدأ سوعسجد وصغ أن اًـبليعى سـ موًؽ
. يؼقل احووظ اسـ أي مرة : ) ذ احديٌ دًقؾ قغ اًتؼك سؽؾ مو  (3)وقف (

ضعؾً ًف طرمي وشروع إا أكف يؽقن ذًؽ قغ ًسون اًعؾؿ وقمظذ وضف اًتؼك 
يؾ مو ضعؾف اه وقف وضفو  يبدأ سوعسجد شؼيو . وؽذًؽمـ يقن ؾقدكو

م يػعؾ وقف إا مـ اخػ ، واًدًقؾ قغ أن ذًؽ يؽقن قغ ًسون اًعؾؿ أكف
                                                 

 . 11ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 ًبـون–. دار صودر . سػوت  395ص  10اكظر : ًسون اًعرب ضـ  ( 2)
 . 170ص  1أظرضف اًبخوري . يتوب أسقاب اعسوضد  . سوب اًصاة إذا ىدم مـ ؾػر . ضـ  ( 3)
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اًصاة اًتل مـ أضؾفو روع ، وؽذًؽ يؾزم ذ هػه أا يؽقن شعظقؿف واًتؼك  
سف إا قغ اًقضف اعنوع ، وهذا اععـك يون أهؾ اًصقوي أيثر اًـوس اطؽامو 

،  (1)ي ، وأن يؽقن ذًؽ ااطؽام قغ ًسون اًعؾؿ يا شؼدم  عو ضعؾ ًف طرم
طتك أكف يذير قـ سعض اأيوسر مـفؿ أكف دظؾ اعسجد وـز وىدم رضؾف 
اًقسور وقىع مغشقو ًشدة احقوء مـ اه ًؽقكف وىعً مـف خوًػي اًسـي ذ دظقل 

ًعؾاء : مـ سقتف : أن اًسـي ذ دظقل اعسجد شؼديؿ اًرضؾ اًقؿل ، وىد ىول ا
كز وؼدم اًقسور أظرضف وىدم اًقؿل ، ونكف معذور سوًـسقون ، ووكظر إم 
اطؽام هذا اًسقد يقػ يون وهق وقا وىع مـف معذور قغ ًسون اًعؾؿ وـوهقؽ 

 . (2)قـ هػه ( 
وهذا يظفر أن احووظ اسـ أي مرة يرى أن ـريؼ اًتصقف ذ اًؽسقي 

أن أهؾف مـ اعحؼؼل هؿ أيثر اًـوس اشبوقو ًؾسـي ، ىوئؿ قغ اًؽتوب واًسـي ، و
وأطرص اًـوس قغ أدائفو ، وأمو مـ ظوًػفو وؾقس مـفؿ سؾ هق مـ اأدققوء 

 اعـتسبل ، وهذه ىوقدة ًؽؾ مو يلي مـ مسوئؾ ذ هذا اًبوب .
                                                 

ظ أن اًشقخ احووظ اسـ أي مرة أيد قغ هذا اععـك أيثر مـ مرة ، وذًؽ أن مسلًي اًتؼك  ( 1) يهاطر
مـ اعسوئؾ اًتل يثر طقهو اجدل ىديا وطديثو مـ طقٌ منوققتف وقدمفو ، صؿ إذا يون 

شؼيو ؟  منوقو وؽقػ يؽقن ؟ ومو هل اأؿقوء اًتل جقز اًتؼك هو ؟ ومتك يسؿك اًػعؾ
ومتك يسؿك هػ ذًؽ ؟ ووحووظ ويثػ مـ أهؾ اًعؾؿ يرون اؾتحبوب اًتؼك سؽؾ مو ضعؾً ًف 

 طرمي وسريي ًؽـ سنط أن يؽقن ذًؽ قغ ًسون اًعؾؿ اًنقل وًقس سوهقى .
 . 190ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
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ـ هػؾتف أن يؼصد اشػؼ اًصقوقي قغ أن أول مو يؾزم اعريد سعد ااكتبوه م
إم ؿقخ كوصح مرؿد قؾقؿ سعققب اًـػس وأهراوفو ودواققفو وأدويي 
أمراوفو ، مممـ قغ ديـف ، معروف سوًـصح واأموكف ، يبٍه سعققب كػسف ، 
وخرضف مـ دائرة طسف : أن مـ م يؽـ ًف ؿقخ يؼقده إم ـريؼ اهدى ىوده 

 . (1)اًشقطون إم ـريؼ اًردى 
احووظ اسـ أي مرة ذًؽ اععـك مـ طديٌ ؾقدكو قبداه وىد اؾتـبط 

ووؾتلذكف ذ اجفود وؼول : يؼقل : ضوء رضؾ إم اًـبلسـ قؿر
. وقؼقل : ) وقف دًقؾ قغ أن  (2)أطل واًداك ىول : كعؿ . ىول : وػقفا    وجوهد( 

ػؿد اًدظقل ذ اًسؾقك واعجوهدات اًسـقي وقف أن يؽقن قغ يد قورف سف و
إم مو هق اأصؾح وقف واأؾد سوًـسبي إم طول اًسوًؽ : أن هذا اًصحوي 

 عو أن أراد اخروج إم اجفود م يستبد سرأي كػسف ذ ذًؽ طتك اؾتشور
، هذا هق مو ذ اجفود اأصغر ، وؽقػ سف ذ   (3)مـ هق أقؾؿ مـف وأقرف 

                                                 
.  4شقصقػ اًـفويوت ص . واكظر : اسـ مومل : كعً اًبدايوت و 28اكظر : آداب اعريديـ ص  ( 1)

ضـ  واًسـي اًؽتوب مقزان ذ اإؾامل شوريخ .واكظر :اًتصقف ًبـون .سدون –دار اًػؽر سػوت 
 . 240ص  4

 . 1094ص  3أظرضف اًبخوري . يتوب اجفود واًسػ . سوب اجفود سنذن اأسقيـ  ضـ  ( 2)
يميد هذا اععـك أيضو طديٌ ؾقدكو أؾقد سـ طضػ اًذي رواه اإموم مسؾؿ ذ صحقحف . ىول :  (  3)

                = 
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تحؼؼل اًذيـ ا يدظؾقن ذ اجفود اأيؼ . وهذا أدل دًقؾ أهؾ اًصقوي اع 
اعجوهدات واًسؾقك إا حً يد ؿقخ قورف سوًسؾقك ويؼقًقن سلن مـ دظؾ 
ذ ذًؽ دون ؿقخ ىؾ أن جئ مـف رء ، وإن ضوء وا يصؾ إم مؼوم اعري ، 
ومعروتف ووطـتف ، اًؾفؿ إن يون ذًؽ سخرق اًعودة وؾقس اًؽام قؾقف وإكا 

 .(1)احؽؿي ( اًؽام قغ مو ضرت سف قودة 
: أن اًؽسقي ذ اًعودة اسد أن شؽقن قغ يد ؿقخ  مؼصقد يام احووظ و

قورف ، وهق مو شعورف قؾقف اعسؾؿقن ؾؾػو وظؾػو ذ يؾ وـ مـ وـقن اًعؾقم 
                                                                                                                        

يعؼقب سـ وشؼورسو ذ اًؾػظ ىوا طدصـو وطجوج سـ اًشوقر طسـ سـ قك احؾقاي )طدصـل =   
أن طدصف أسو ؾعقد اخدري أن قبد اه سـ ظبوب طدصف أن يزيد سـ اهود طدصـو أي طدصـو إسراهقؿ 

أؾقد سـ طضػ سقـا هق ًقؾي يؼرأ ذ مرسده إذ ضوًً ورؾف وؼرأ صؿ ضوًً أظرى وؼرأ صؿ ضوًً 
أيضو ىول أؾقد وخشقً أن شطل حقك وؼؿً إًقفو ونذا مثؾ اًظؾي وقق رأد وقفو أمثول اًنج 

وؼؾً يو رؾقل اه سقـا أكو اًبورطي  ول وغدوت قغ رؾقل اه قرضً ذ اجق طتك مو أراهو ى
اىرأ اسـ طضػ ىول وؼرأت صؿ  مـ ضقف اًؾقؾ أىرأ ذ مرسدي إذ ضوًً  ورد وؼول رؾقل اه

اىرأ اىرأ اسـ طضػ ىول وؼرأت صؿ ضوًً أيضو وؼول رؾقل اه  ضوًً أيضو وؼول رؾقل اه 
اسـ طضػ ىول ووكٍوً ويون حقك ىريبو مـفو ظشقً أن شطله ورأيً مثؾ اًظؾي وقفو أمثول 

شؾؽ اعائؽي يوكً شستؿع ًؽ وًق  اًنج قرضً ذ اجق طتك مو أراهو وؼول رؾقل اه
. يتوب صاة  ( . أظرضف اإموم مسؾؿ ذ صحقحفىرأت أصبحً يراهو اًـوس مو شستؽ مـفؿ

دار اجقؾ سػوت دار اأووق . 194ص  2ـ . سوب كزول اًسؽقـي ًؼراءة اًؼرآن . ضـ اعسووري
 ًبـون .–اجديدة ـ سػوت

 . 146ص  3هجي اًـػقس ضـ  ( 1)

≒≪≫∝
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، وقـد يؾ شرسقي ًؾسؾقك اًظوهر أو ًأظاق ، اسد مـ وضقد ؿقخ قورف  
دأب اعسؾؿقن قغ ذًؽ  يقضف ويرؿد ويـصح ويبل اخطل مـ اًصقاب  ،

، وؽون يرؿدهؿ إم يؾ وعؾ مـذ اًصدر اأول ، ووًصحوسي رسوهؿ اًـبل 
مـ  وا يؿؾقن مـ اًسمال ، وا يؿؾصوًح ، ويوكقا يسلًقكف 

اإضوسي ، صؿ سعد ذًؽ ىوم اًصحوسي سؽسقي اًتوسعل وفؾ اأمر يتتوسع طتك يقم 
يتعؾؿ مـ هػ اًـوس هذا ، ا يـؽره  إا ضوهؾ دقل مغرور سـػسف يظـ أكف ىد 

 ؿقخ مري .

اًتخك أطد درضوت اًؽسقي اًصقوقي ، يؼقم يغػه مـ مسوئؾ اًتصقف 
طتك يمي صؿرشف ذ ـريؼ اًسػ إم اه شعوم ، ووقف يبدأ اعريد قغ اًؽتوب واًسـي 

 سـبذ وشرك معقىوت اًسؾقك إم اه شعوم .

اًتخك قـد أهؾ اًؾغي يعـل : اًتػرغ ، يؼول : خغ ًؾعبودة وهق شػعؾ مـ 
ء اخؾق ، واعراد اًتؼؤ مـ اًنك وقؼد اًؼؾى قغ اإيان . وظغ قـ اًٌ

 . (1)أرؾؾف وظغ ؾبقؾف وفق خك قـف 
واًتخك قـد اًصقوقي يعـل : شرك يؾ مو يشغؾ قـ اه شعوم ، يؼقل 

                                                 
 . 237ص  14اسـ مـظقر : ًسون اًعرب ضـ  ( 1)
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اًطقد ذ اًؾؿع : ) واًتخك هق اإقراض قـ اًعقارض اعشغؾي سوًظوهر  
واًبوــ وهق اظتقور اخؾقة ، وإيثور اًعزًي ومازمي اًقطدة ، وقـ يقؾػ سـ 

)رمف اه شعوم ( ذ معـك اًتخك  : ىول : هق اًعزًي : أكف م (هـ   304)احسل
 . (1)يؼق قغ كػسف ووعػ ووقتزل مـ كػسف ًرسف (

وىول اإموم اًؼشػي : ) اًتخك : اظتقور اخؾقة واإقراض قـ يؾ 
 .(2)رء ؿغؾ قـ احؼ ( 

، وهروفؿ ذ ذًؽ شصػقي حؾ  يؼدم اًصقوقي اًتخك ذ اًؽسقي قـ هػه
 اععورف وهق اًؼؾى مـ يؾ قوئؼ يعقىف قـ اؾتؼبول اععورف اًرسوكقي .

واحووظ اسـ أي مرة يميد ذًؽ اععـك ، ويستـبط ًف دًقا مـ طديٌ 
سدء اًقطل ، وقؼقل : ) ذ احديٌ دًقؾ أهؾ اًصقوي طقٌ يؼقًقن : إن 

خغ أوا طتك م يبؼ مـ ن اًـبلاًتحك ا يؽقن إا سعد  اًتخك : أ
جفقده هويي ، وؾا أن يون خؾقف أوضؾ وأذف مـ خك هػه واًبن ىوس قـ 

طتك طصؾ ًف خك مـ كسبي ذًؽ اًتحك ، اًتخك هو ، وؿف ضؼيؾ
                                                 

 . 440اًؾؿع ًؾطقد : ص  ( 1)
. اعجؿع اًعؾؿل سوًعراق  53د/ىوؾؿ اًسومرائل : أرسع رؾوئؾ ذ اًتصقف ًؾؼشػي ص  ( 2)

 م .1962
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وًذًؽ ىول : طتك سؾغ مـل اجفد : أن اًتخك هق وؿف إًقف طتك سؾغ مـ  
 . (1)اًتحك هق إًؼوء اًقطل إًقف ( جوهدة اًـػس اًغويي ، و

ويستـبط احووظ ذًؽ اععـك أيضو مـ طديٌ اععراج اًذي يؼقل وقف 
 : ولشقً سطسً مـ ذهى مؾئ طؽؿي وإياكو وشؼ مـ اًـحر إم مراق (

. وقؼقل : ) وقف دًقؾ (2)اًبطـ صؿ هسؾ اًبطـ ساء زمزم صؿ مؾئ طؽؿي وإياكو ( 
                                                 

 . 16ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
. وقد أرجع الؽثر  1173ص  3أخرجه البخاري . كتاب بدء اخؾق . باب ذكر ادائؽة . جـ  ( 2)

    ┆  ┅  ┄   ┃چ من راح احديث وادػرين هذا احديث إى أكه ادؼصود من قوله تعاى 
 ي رح الصدر قوان : يؼول اإمام الرازي : )  ]1اًنح: [ چ

أتاه وصق صدره وأخرج قؾبه وغسؾه وأكؼاه من ادعاي ثم مأه عؾًا اأول : ما روى أن جزيل
وإياكًا ووضعه ي صدره . واعؾم أن الؼاي ضعن ي هذه الرواية من وجوه : أحدها : أن الرواية 

وذًؽ مـ اععجزات وا جقز أن شتؼدم كبقشف . وصوكقفو صغرهأن هذه الواقعة إكا وقعت ي حال 
: أن شلصػ اًغسؾ ذ إزاًي اأضسوم واععوي ًقسً سلضسوم وا يؽقن ًؾغسؾ وقفو أصر . صوًثفو : 

 أكف ا يصح أن يؿأ اًؼؾى قؾًا ساه شعوم خؾؼ وقف اًعؾقم . 
اًبعثي ضوئز قـدكو وذًؽ هق اعسؿك سوإرهوص واجقاب قـ اأول أن شؼقيؿ اععجز قغ زمون 

يثػ ، وأمو اًثوي واًثوًٌ وا يبعد أن يؽقن طصقل ذًؽ اًدم اأؾقد ومثؾف ذ طؼ اًرؾقل
قامي ًؾؼؾى اًذي يؿقؾ إم اععوي وحجؿ قـ اًطوقوت ونذا اًذي هسؾقه مـ ىؾى اًرؾقل

غ اًطوقوت حؽزًا قـ اًسقئوت وؽون ذًؽ أزاًقه قـف يون ذًؽ قامي ًؽقن صوطبف مقافبًو ق
يوًعامي ًؾؿائؽي قغ يقن صوطبف معصقمًو وأيضًو وأن اه شعوم يػعؾ مو يشوء وحؽؿ مو 

 يريد.
در مو يرضع إم اععروي واًطوقي صؿ ذيروا وقف وضقهًو : ـرح اًصـواًؼقل اًثوي : أن اعراد مـ ؿ

                = 

≒≪≫٩



   
 43   موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف                            

: أكف م يقوع اإيان  "ا يؽقن حك إا سعد خك  "أهؾ اًصقوي ذ ىقهؿ  
واحؽؿي ذ اًبوــ اعبوريي طتك ؿؼً وهسؾً وطقـئذ مؾئً ، ووًشؼ 

، وعغ ىدر اًتخك  (1)واًغسؾ هق اًتخك ، ومو مؾئ سف مـ احؽؿي هق اًتحك  
 .(2)يؽقن اًتحك ( 

                                                                                                                        
واإكس وؽون يضقؼ صدره قـ مـوزقي اجـ واإكس واًؼاءة  عو سعٌ إم اجـأطدهو : أكف =   

مـ يؾ قوسد ومعبقد ؾقى اه وآشوه اه مـ آيوشف مو اشسع ًؽؾ مو مؾف وصغره قـده يؾ رء 
اطتؿؾف مـ اعشوق وذًؽ سلن أظرج قـ ىؾبف مقع اهؿقم ومو شرك وقف إا هذا اهؿ اًقاطد وا 

ول وا يبوز سا يتقضف إًقف مـ إيذائفؿ طتك صوروا ذ ققـف دون يون خطر سبوًف هؿ اًـػؼي واًعق
. دار 4ص  32اًذسوب م جبـ ظقوًو مـ وققدهؿ وم يؿؾ إم موهؿ ( اكظر : مػوشقح اًغقى ضـ 

. واكظر : اًطوهر سـ قوؿقر : شػسػ  1م ط 2000 -هـ 1421ًبـون  –سػوت -اًؽتى اًعؾؿقي 
 م . 1997 -شقكس  -. دار ؾحـقن ًؾـن واًتقزيع  408ص  30اًتحرير واًتـقير ضـ 

    ┘  ┗  ┖  ┕   └چ أعح إم مثؾ ذًؽ اععـك اإموم اًرازي قـد شػسػ ىقًف شعوم (1)
  ┅  ┄   ┃چ وىول عحؿدچ    ┘  ┗  ┖  ┕چ    وؼول : ) ىول مقؾك ]25ـف: [چ

اأطزاب: [چ  ﾈ  ﾉچ صؿ إكف شعوم مو شريف قغ هذه احوًي سؾ ىول]1اًنح: [چ  ┆
ووكظر إم اًتػووت ونن ذح اًصدر هق أن يصػ اًصدر ىوساً ًؾـقر واًناج اعـػ هق أن ]46

 . 35ص  22(  . مػوشقح اًغقى ضـ يعطل اًـقر 
أيثر مـ مرة  ، ذ صغره . وىد وىعً طودصي ؿؼ اًصدر ًؾـبل 187ص  3هجي اًـػقس ضـ  ( 2)

ىبؾ اًبعثي ، وسعد اًبعثي ، وًؽؾ مـفو طؽؿي يا يؼقل احووظ اسـ طجر : ) ووأول : وىع وقف مـ 
، ويون  "ولظرج قؾؼي  وؼول هذا طظ اًشقطون مـؽ "اًزيودة يا قـد مسؾؿ مـ طديٌ أكس  : 

طون ، صؿ وىع ؿؼ اًصدر هذا ذ زمـ اًطػقًقي ، وـشل قغ أيؿؾ اأطقال مـ اًعصؿي مـ اًشق
قـد اًبعٌ : زيودة ذ ايرامف ًقتؾؼك مو يقطك إًقف سؼؾى ىقي ذ أيؿؾ اأطقال مـ اًتطفػ ، صؿ 

                = 
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أي مرة اًتخك إم كققل : مؽتسى وهػ مؽتسى  يؼسؿ احووظ اسـ
يون يتحـٌ ذ مستدا قغ ذًؽ سحديٌ سدء اًقطل اًذي ورد وقف أكف
، وقؼقل : ) وقف اًغور اًؾقوز ذوات اًعدد ، وأن ؾقدكو ضؼيؾ ىد هطف

دًقؾ قغ أن اًتخك قغ رسل : مؽتسى ووقض مـ اه شعوم ، ووعؽتسى 
مـ اخؾقة ذ اًغور واًتحـٌ وقف ، واًػقض هق هط ؾقدكو اًـبلمثؾ وعؾ 

 . ضؼيؾ ووؿف ًف 
وؼد يؽقن مـ اًسوًؽل مـ خؾقف سوًؽسى ا هػ ، وىد يؽقن خؾقف 

وهػمو ،  (1)، واًػضقؾ سـ ققوض  (1)سوًػقض ا هػ مثؾ إسراهقؿ اسـ أدهؿ
                                                                                                                        

وىع ؿؼ اًصدر قـد إرادة اًعروج إم اًساء ًقتلهى ًؾؿـوضوة وحتؿؾ ان شؽقن احؽؿي ذ =   
،وحتؿؾ ان شؽقن  شؼرر ذ ذقفهذا اًغسؾ ًتؼع اعبوًغي ذ اإؾبوغ سحصقل اعرة اًثوًثي يا 

احؽؿي ذ اكػراج ؾؼػ سقتف اإؿورة إم مو ؾقؼع مـ ؿؼ صدره وأكف ؾقؾتئؿ سغػ معوجي يترر 
هو ومقع مو ورد مـ ؿؼ اًصدر واؾتخراج اًؼؾى وهػ ذًؽ مـ اأمقر اخورىي ًؾعودة مو 

ة وا يستحقؾ رء مـ ذًؽ جى اًتسؾقؿ ًف دون اًتعرض ًٍوف قـ طؼقؼتف ًصاطقي اًؼدر
ىول اًؼرـبل ذ اعػفؿ ا يؾتػً إكؽور اًشؼ ًقؾي اإهاء أن رواشف صؼوت مشوهػ( . وتح 

 . 205ص  7اًبوري ضـ 
إسراهقؿ سـ أدهؿ سـ مـصقر سـ يزيد سـ ضوسر، اًؼدوة اإموم اًعورف، ؾقد اًزهود، أسق إؾحوق  ( 1)

اًعجك، وىقؾ: اًتؿقؿل، اخراؾوي اًبؾخل، كزيؾ اًشوم.ىول اًبخوري: ىول ز ىتقبي: إسراهقؿ سـ 
قرة أدهؿ مقؿل يروي قـ مـصقر ىول: ويؼول ًف: اجعك.وذ  رؾوًي  اًؼشػي، ىول: هق مـ ي

                = 
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ف يا وعؾ وقؽتسى ويػوض قؾق (2)وىد جؿع ًبعضفؿ احوًتل  
ووجؿع سل . (3) ويثػ مو هؿ ، وهق وضؾ اه يمشقف مـ يشوء (ًؾـبل

 اًـققل يعد أيؿؾ طوا مـ أطدمو وطده .

                                                                                                                        
سؾخ، مـ أسـوء اعؾقك، أصور صعؾبو أو أركبو، وفتػ سف هوشػ: أهذاظؾؼً ؟ أم هذا أمرت ؟ =   

وـزل، وصودف راققو أسقف، ولظذ قبوءشف، وأقطوه ورؾف، ومو معف، ودظؾ اًبوديي، وصحى 
اكظر : اًثقري ، واًػضقؾ سـ ققوض ، ودظؾ اًشوم، ويون يليؾ مـ احصود وطػظ اًبسوشل   . 

 . 389ص  3ػ أقام اًـباء ضـ ؾ
اًػضقؾ سـ ققوض اسـ مسعقد سـ سن، ااموم اًؼدوة اًثبً، ؿقخ ااؾام، أسق قؾقوًتؿقؿل  (1)

اًػسققل اخراؾوي، اعجوور سحرم اه. وًد سسؿرىـد، وكشل سلسققرد، وارحؾ ذ ـؾى 
ن اًػضقؾ سـ ققوض اًعؾؿ.ىول أسق قار احسل سـ طريٌ، قـ اًػضؾ سـ مقؾك، ىول: يو

ؿوـرا يؼطع اًطريؼ سل أسققرد وهظس، ويون ؾبى شقستف أكف قشؼ ضوريي، وبقـو هق يرشؼل 
  ┖   ┕      └  ┓  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍چ اجدران إًقفو، إذا ؾؿع شوًقو يتؾق

┗  ┘  ┙  ┚  ┛  ├     ┝  ┞  ┟   ┠   ┡  ┢  ┣    ┤  ┥┦  
وؾا ؾؿعفو، ىول: سغ يو رب، ىد آن، ورضع، وآواه [  16] احديد: چ     ┩  ┨   ┧

اًؾقؾ إم ظرسي، ونذا وقفو ؾوسؾي، وؼول سعضفؿ: كرطؾ، وىول سعضفؿ: طتك  كصبح  ونن وضقا 
قغ اًطريؼ يؼطع قؾقـو. ىول: وػؽرت، وىؾً: أكو أؾعك سوًؾقؾ ذ اععوي، وىقم مـ اعسؾؿل 

ؿ إا أرشدع، اًؾفؿ إي ىد شبً إًقؽ، وضعؾً شقستل هوهـو، خووقي، ومو أرى اه ؾوىـل إًقف
 . 423ص  8اكظر : ؾػ أقام اًـباء ضـ جوورة اًبقً احرام.

 وهذه هل طول اًؽال سلن جؿع ًف اًتخك اعؽتسى واًػقض مـ اه شعوم . ( 2)
 . 17ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
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يؼقم اًتخك اعؽتسى قغ قدد مـ اعسوئؾ مؽؿؾي ًبعضفو ، واسد 
أطدهو قـ اآظر وا يعرف هو  ًؾسوًؽ مـفو مؾي واطدة سحقٌ ايـػؽ

، وكؾؿح مـ وؽر احووظ اسـ أي مرة أن اًتخك هوًبو ،  شرشقى مستؼؾ
 اعؽتسى يشتؿؾ قغ صاصي مسوئؾ رئقسقي وهل 

 مققز اخقاـر  . -جوهدة اًـػس             ضـ  –ب               اخؾقة وااقتزال –أ 

اخؾقة قغ احؼقؼي هل : ) حودصي اًن مع احؼ سحقٌ ايرى هػه ، 
وأمو صقرهو وفق مو يتقصؾ سف إم هذا اععـك مـ اًتبتؾ ام اه شعوم وااكؼطوع 

اخؾقة أظص مـ اًعزًي، وهل سقضففو وصقرهو كقع مـ . )و (1)قـ هػه (
رهو قـد اًؼقم ا طَد ااقتؽوف، وًؽـ ا ذ اعسجد، ورسا يوكً وقف، وأيث

، واًؼصد ذ (  قؾقف اًسام) ًف، ًؽـ اًسـي ششػ ًأرسعل سؿقاقدة مقؾك 
ثاصقن، إذ هل أصؾ اعقاقدة، وضوور قؾقف اًصاة واًسام سحراء :اً احؼقؼي
ويذا اقتزل كسوءه، وؿفر اًصقم واطد. وزيودة اًؼصد وكؼصوكف ، ؿفرًا 

اقتؽووف قؾقف اًصاة واًسام ًؾعن، وهل يوعريد ذ ؾؾقيف. وأىؾفو قنة 
 .(2) (ًؾؽومؾ زيودة ذ طوًف، وًغػه شرىقي، وا سد مـ أصؾ يهرضع إًقف

                                                 
. حؼقؼ : حؿد قبداًسام  37اسـ قطوء اه اًسؽـدري : مػتوح اًػاح ومصبوح اأرواح ص  ( 1)

 ًبـون .–إسراهقؿ . دار اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 
 . 77ىقاقد اًتصقف ص  ( 2)

≒≪√≫



   
 47   موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف                            

شطفػ اًؼؾى مـ أدكوس وًؾخؾقة هويي أضؾفو ذقً وهل )  
اعاسسي، وإوراد اًؼؾى ًذير واطد، وطؼقؼي واطدة، وًؽـفو سا ؿقخ خطرة، 

ف ( وهو وتقح قظقؿ، وىد ا شصح  ًر  .(1)سلىقام، وؾقعتؼ يؾ أطد هو طو
احووظ اسـ أي  وؾؾخؾقة ذ سوب اًتخك مـزًي قظقؿي ، وجؾ ذًؽ ونن

أن اخؾقة هل اأوم ذ اًبدايي وأهو ققن ًإكسون قغ اًعبودة  يرى مرة
واًصاح. وػل طديٌ سدء اًقطل : ) دًقؾ قغ أن اأوم سلهؾ اًبدايي اخؾقة 

طقٌ يون ذ أول أمره خؾق سـػسف وؾا اكتفكأن اًـبل وااقتزال :
ىدر ًف م يػعؾ ذًؽ ، وسؼك يتحـٌ سل أهؾف، وصور طوًف إم اكف إذا ؾجد 

أن يـعزل هؿز أهؾف وتضؿ رضؾفو طقٌ يسجد ، وذ اًبدايي م يؼـعف 
 قـفؿ ذ اًبقً طتك ظرج إم اًغور . 

ًإكسون قغ شعبده وصاح ديـف : أن ووقف دًقؾ قغ أن اخؾقة ققن 
، ويؾ  (2)عو اقتزل قـ اًـوس وظا سـػسف أشوه هذا اخؼ اًعظقؿ اًـبل

                                                 
 كػسف . ( 1)
ن ىد يظـ أن احووظ اسـ أي مرة يؼقل سويتسوب اًـبقة . ًؽـ طؼقؼي اأمر هػ ذًؽ وفق يؼصد أ ( 2)

يون ذ ظؾقشف . اخؾقة يوكً هل اًسبى اًظوهر ذ جلء اًقطل ، وأن اًقطل أول مو ضوءه
وىد سل احووظ أن ذًؽ يؾف يلي قغ طسى ىسؿي اه شعوم وًقس سوضتفود اًعبد . ووًـبقة م شلشف 

اًقطل مـ اه أكف اظتغ ، سؾ ضوءشف ذ طول ظؾقشف أهو احوًي اًتل يؽقن وقفو مستعدا ًتؾؼل 
 ؾبحوكف وشعوم دون أن يؽقن هـوك مشقؿوت أو معطات هذا اًتؾؼل .
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 . (1)أطد إذا امتثؾ ذًؽ أشوه اخػ سحسى مو ىسؿ اه ًف مـ مؼوموت اًقايي (  

وهل شػؽق قـ اًتحـٌ   (2) واخؾقة : )يـويي قـ اكػراد اإكسون سـػسف (
ة كػسفو قبودة ونن زيد قؾقفو مـ اًطوقوت وفق اًتحـٌ ، ومعـك ) ووخؾق

 .(3)اًتحـٌ اًتعبد وفق كقر قغ كقر ( 

حدث احووظ اسـ أي مرة قـ اًقاضى وعؾف ذ اخؾقة طتك شؽقن قغ 
 اهدي اًـبقي ، مستدا قغ يامف سـصقص مـ طديٌ سدء اًقطل .

ًؾخؾقة طتك شؽقن صحقحي سحسى وهذه اأمقر هل سؿثوسي ذوط 
 اًنع وتمي صارهو سنذن اه شعوم.

 

يون خرج إم اًتحـٌ سا يصؾح مـ زاده دًقؾ هذا اًنط أن اًـبل
ًؾعقش ـقل مؼومف وقف، واحؽؿي ذ ذًؽ أن اخروج سوًزاد وقف إففور ًقصػ 

رهو ووعػفو : أن اعرء أسدا ًقس ًف ىقة قغ شؾؽ اعقر إا ًؾعبقديي واوتؼو
سنقوكي مـ اه ؾبحوكف وشعوم ، واخروج سغػ زاد وقف رء مـ اادقوء وإن يون 

                                                 
 . 11ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 9ص  1اعرضع اًسوسؼ كػسف ضـ  ( 2)
 اعرضع اًسوسؼ كػسف . ( 3)
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م يـطؼ سف وم يـق وقخوف قغ ووقؾ ذًؽ أن يؽؾف اه ًـػسف وقعجز قـ شقوقي  
 . (1)مو أراد ذ وضفتف ( 

يون خرج إم اًغور وأهؾف يعؾؿقن سؿقوعف ، وموذا يريد ودًقؾف أكف 
 سخروضف ، واحؽؿي ذ ذًؽ مـ وضقه :

اًقضف اأول : أكف معرض هق وأهؾف عو يطرأ مـ اأمراض وهػهو مـ 
اأقراض ونذا يون ًأهؾ قؾؿ سؿقوعف قؾؿقا إم أيـ يذهبقن إًقف إذا ـرأ 

 رء مـ ذًؽ .
اًقضف اًثوي : أن ذ إظبور اأهؾ سذًؽ إدظول هور قؾقفؿ وإزاًي 
ًؾقؾقاس قـفؿ : ًـفؿ يتقىعقن مصػه إم مقاوع ختؾػي مؽـي ونقامف هؿ 
سذًؽ إزاًي عو ذيركوه وإدظول اًنور قؾقفؿ ًؽقهؿ يعؾؿقن أكف مـؼطع 

 مو ىد قؾؿ .اًعظقؿ ومشغقل سف، وذ إدظول اًنور مـ اأضر واًثقاب ًؾتعبد 
اًقضف اًثوًٌ : مو ذ ذًؽ مـ اًدققة ًأهؾ واإظقان وإن يون م 
يطؾى ذًؽ مـفؿ : أن اًغوًى مـ اًـػقس ااكبعوث عو يتؽرر قؾقفو مـ 

 اأمقر .
اًقضف اًراسع : أن مـ قروف مـؼطعو ًؾتعبد ومشغقا سف ونن أراد صحبتف 

                                                 
 . 11ص 1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
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 ـريؼف ، ومـ أراد هػ ذًؽ قغ مو هق سسبقؾف مـ هػ أن يدظؾ قؾقف ظؾا ذ 
 .(1)م يصحبف ووؾؽاح مـف وزال قـف مو يؾحؼف مـ اًتشقيش ذ خوًطتف ( 

وؽون خؾقا سغور "قـ اًـبلودًقؾف ىقل اًسقدة قوئشي 
وقف وهق  اًتعبد اًؾقوز ذوات اًعدد  ىبؾ أن يـزع إم أهؾف ، شريد  طراء وقتحـٌ

ذ اًتعبد شؾؽ اًؾقوز اعذيقرة طتك يرضع إم ىبؾ أن يرضع إًقفؿ وا يزال
) وذ هذا دًقؾ قغ أن اًعبودة ا شؽقن إا سعد إقطوء احؼقق (2) ."أهؾف 

ا إقطوء طؼفؿ وؽذًؽ م يؽـ يرضع أهؾف إ واًقاضبوت وشقوقتفو : أكف
 .(3)هػه مـ احؼقق جى إقطوؤه وشقوقتف وطقـئذ يرضع إم اعـدوسوت ( 

صؿ يرضع إم )يستـبط هذا اًنط مـ ىقل اًسقدة قوئشي 
ويتزود عثؾفو، طقٌ إن ) وقف دًقؾ قغ أن اًتبتؾ اًؽك وااكؼطوع ظدجي

م يـؼطع ذ اًغور وشرك أهؾف سوًؽؾقي ، وإكا اًدائؿ ًقس مـ اًسـي : أكف
إم اهؾف  عخرج إم اًعبودة شؾؽ اأيوم اًتل يون حـٌ وقفو صؿ يرضيون

 .(4)ًروراهؿ صؿ خرج ًتحـثف ( 
                                                 

 .12ص  1كػسف  ضـ  ( 1)
 .9ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
 . 10ص  1اًـػقس ضـ هجي  ( 3)
 .9ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 4)
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وسذًؽ يظفر أن اخؾقة مستحبي أهؾ اًبدايي أن وقفو مـ اًتلمؾ  
صػقي اًؼؾى وشـؼقي اًنيرة مـ أدراها اًتل شعقؼ قـ واًتػؽر مو يعل قغ ش

اًقصقل إم اه شعوم . ًؽـ هذه اخؾقة اسد أن شؽقن ووؼ اعنوع ذ ؾـتف 
 هػ ظورضي قـف ، وإا حقًً إمو إم شبتؾ يك ىد هك اإؾام قـف ، أو

.  قـ اًقصقل إم اه شعوم شؽقن ظؾقة يسقطر وقفو اًشقطون قغ اًعبد وقعقؼف
أو ا يؼدر اًعبد قغ اعقاصؾي وقفو وقؼطعفو ًعدم ىدرشف قغ ااؾتؿرار سسبى 

 أظذه كػسف سوًشدة .

أا شدع مقسقرا إا سذًتف وا اعستطوع ذ أمر اعطوع، وىقؾ: اعجوهدة ) سذل 
 .(1)وأن يهؽن مـ اًؼؾى موطف (  شؽك ملمقرا إا كوزًتف. وىقؾ: ظؾع اًراطي

ضفود اًـػس ضزء أصقؾ وهوم ذ اًؽسقي اًصقوقي وهق يـدرج حً و
مسوئؾ اًتخك : ذًؽ أن اًـػس يا أظؼ ؾبحوكف قغ ًسون ؾقدكو يقؾػ 

وقا شلمر سف  أمورة سوًسقء إا مـ رطؿ اه ، ووإكسون اعسؾؿ حتوج إم جوهدهو
خوًػو ًؾنع ، ويظؾ يذًؽ طتك شصػ كػسف مطؿئـي ، وسذًؽ يؽقن اإكسون 

) اًؽقس مـ دان كػسف وقؿؾ عو :  يقسو قوىا وًقس قوضزا ، يا ىول
 .(2)سعد اعقت ، واًعوضز مـ أشبع كػسف هقاهو صؿ مـك قغ اه ( 

                                                 
 . 62أرسع رؾوئؾ ذ اًتصقف ص  ( 1)
. حؼقؼ  1423ص  2أظرضف سؾػظف اسـ موضي ذ ؾــف . سوب ذير اعقت وااؾتعداد ًف . ضـ  ( 2)

 طسـ . اكظر : اًؽمذي :طديٌ اإموم ًبـون .وىول–د/حؿد وماد قبداًبوىل. دار اًػؽر سػوت 
                = 
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ؿجوهدهو اهتامو وأن ًؾـػس هذا اخطر اًعظقؿ وؼد اهتؿ اًصقوقي س 
يبػا شػقىقا وقف قغ هػهؿ، ورضح هو ـريؼفؿ يا ىول احووظ اسـ أي مرة : 
) أهؿ سـقا ـريؼفؿ قغ شرك طظقظ اًـػس ومؾ اأذى وشرك اأذى 

 . (1)وإدظول اًنور ( 
) مو اًعؿؾ ذ أيوم اًعن وىد اؾتـبط احووظ اسـ أي مرة مـ ىقًف

هذه ( . ىوًقا وا اجفود ؟ ىول ) وا اجفود إا رضؾ  أوضؾ مـ اًعؿؾ ذ
دًقا قغ جوهدة اًـػس : أهؿ (2)ظرج خوـر سـػسف وموًف وؾؿ يرضع سٌء (

يؼقًقن : ا شبؾغ اأطقال اًـػقسي إا سنذهوب اًـػس اًـػقسي، واعخوـرة ذ 
 .(3)اعجوهدات هو شبؾغ اًغويوت ( 

ًتخك مؼرون سؿجوهدة اًـػس وقدم اشبوع ووًؽىل مرهقن سوًتخك ، وا
 (4) اهقى .

                                                                                                                        
اًعري  اًؽاث إطقوء وآظرون .دار ؿوير أمد اًشقخ . حؼقؼ 638ص  4ضـ  اًؽمذي ؾــ=   

 ًبـون . –سػوت .
 . 50ص  2هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 . 329ص  1أظرضف اًبخوري . يتوب اًعقديـ . سوب وضؾ اًعؿؾ ذ أيوم اًتنيؼ ضـ   ( 2)
 .75ص  2هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
هـ( : اًـعؿي اًعظؿك : اخروج 340ذ اًرؾوًي : ) ىول أسق سؽر اًطؿستوي  ) ىول اإموم اًؼشػي ( 4)

 . 275مـ اًـػس : أهو أقظؿ طجوب سقـؽ وسل اه شعوم ( . اًرؾوًي ص 
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وذ يرى اًصقوقي خوًػي اًـػس مؾي واطدة : أهو ششتفل يؾ معصقي ،
هـ ( : ) ا شصحى مع اه إا  245يؼقل ذو اًـقن اعٍي ) ذًؽ اععـك 

، وا مع اًـػس إا سوعخوًػي ، وا مع  سوعقاوؼي ، وا مع اخؾؼ إا سوعـوصحي
وحديٌ اًذي ويستدل احووظ قغ هذا اععـك س.(1)اًشقطون إا سوعحورسي ( 

قـ اسـ قبوس ىول مو رأيً ؿقئو أؿبف سوًؾؿؿ  أظرضف اإموم اًبخوري سسـده 
) إن اه يتى قغ اسـ آدم طظف مـ اًزكو مو ىول أسق هريرة : قـ اًـبل 

ؽ ا حوًي وزكو اًعل اًـظر وزكو اًؾسون اعـطؼ واًـػس شتؿـك أدرك ذً
) وجفود اًـػس أمر روري(2) وششتفل واًػرج يصدق ذًؽ يؾف أو يؽذسف (

ذ احديٌ : إن اًذي ـبعً قؾقف أهو شتؿـك ذًؽ يمظذ ذًؽ مـ كصف
احرام وششتفقف ، وؿـ هذه صػتفو وضبً خوًػتفو قؼا وديـو : أهو شػي 

 .(3)سصوطبفو ًؾفاك ( 

يدًؾ احووظ اسـ أي مرة قغ هذا اععـك مستـدا حديٌ اعزء صاشف 
                                                 

–. حؼقؼ د/ يقؾػ زيدان . دار اجقؾ .سػوت 21اكظر : اًسؾؿل : اعؼدمي ذ اًتصقف ص  (1)

 م .1999هـ .1419 1ًبـون . ط
 . 2304ص  5أظرضف اًبخوري . يتوب ااؾتئذان . سوب زكو اجقارح دون اًػرج .ضـ   ( 2)
 . 201ص  1. واكظر أيضو ضـ  193ص  4هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
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أن رضا دظؾ :ـ أي هريرةقاًذي أظرضف اإموم اًبخوري سسـده  
ضوًس ذ كوطقي اعسجد وصغ صؿ ضوء وسؾؿ قؾقف اعسجد ورؾقل اه

شصؾ ( . ورضع ارضع وصؾ ونكؽ م ) وقؾقؽ اًسام وؼول ًف رؾقل اه
وصغ صؿ ضوء وسؾؿ وؼول ) وقؾقؽ اًسام وورضع وصؾ ونكؽ م شصؾ ( . 
وؼول ذ اًثوكقي أو ذ اًتل سعدهو قؾؿـل يو رؾقل اه وؼول ) إذا ىؿً إم 
اًصاة ولؾبغ اًقوقء صؿ اؾتؼبؾ اًؼبؾي وؽؼ صؿ اىرأ سا شقن معؽ مـ اًؼرآن 

شستقي ىوئا صؿ اؾجد طتك شطؿئـ صؿ اريع طتك شطؿئـ رايعو صؿ اروع طتك 
ؾوضدا صؿ اروع طتك شطؿئـ ضوًسو صؿ اؾجد طتك شطؿئـ ؾوضدا صؿ اروع 

وقف دًقؾ وقؼقل : ) طتك شطؿئـ ضوًسو صؿ اوعؾ ذًؽ ذ صاشؽ يؾفو ( . 
أهؾ اًصقوي : أن وضقحي اًـػس سا وقفو مقت هو ، ومقهو طقوهو . مقت 

. يمظذ ذًؽ مـ وعؾ اًصحوي عو (1)يؿقت ( اًـػس طقوهو ، مـ أطى أن حقو 
أىر سوخطل ووضح ققى كػسف أطقوهو سؿعروي احؼقؼي ، وًق أكف م يعؽف وم 

اًصاة اًصحقحي ، يسلل ًظؾ قغ طوًتف اأوم ، وم يتعؾؿ مـ اًـبل 
وم يؽشػ ًف طجوب اععروي ، وًذًؽ يؼقل اًصقوقي : ) إن احجى يؾفو مـ 

وىد كؼؾ  . (2) ح ًف اخروج اًؽك قـفو وؼد وصؾ وقرف (أكػسفؿ وؿـ ص

                                                 
 . 17ص  2اكظر : هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 . 25ص 2هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
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)ىول اإموم اًؼشػي اًعديد مـ اأىقال اًتل شدل قغ هذا اععـك ومـفو : 
اجـقد: أرىً ًقؾي، وؼؿً إم وردي، وؾؿ أضد مو يـً أضده مـ احاوة 

وؾؿ واًتؾذذ سؿـوضوي ًري، وتحػ، ولردت اًؼقوم سا م أىدر قؾقف، وؼعدت، 
وءة مطروح قغ أـؼ اًؼعقد، وػتحً اًبوب، وظرضً، ونذا رضؾ مؾتػ ذ قب

ي، روع رأؾف، وىول: يو أسو اًؼوؾؿ، إم اًسوقي وؼؾً: يو اًطريؼ. وؾا أطس 
 ؾقدي مـ هػ مققد؟ وؼول: سغ ىد ؾلًً حرك اًؼؾقب أن حرك إم ىؾبؽ.

دواءهو؟  وؼؾً: وؼد وعؾ وا طوضتؽ؟ وؼول: متك يصػ داء اًـػس
 وؼؾً: إذا ظوًػً اًـػس هقاهو صور داؤهو دواءهو.

ولىبؾ قغ كػسف، وىول: اؾؿعل، ىد أضبتؽ هذا اجقاب ؾبع مرات 
ولسقً أن شسؿعقف إا مـ اجـقد، وؼد ؾؿعً، واكٍوً قـل وم أقروف. وم 

 أىػ قؾقف سعد.
 وىول أسق سؽر اًطؿستوي: اًـعؿي اًعظؿك: اخروج مـ اًـػس: أكف

 أقظؿ طجوب سقـؽ وسل اه قز وضؾ.
 .(1)( سٌء مثؾ خوًػي اًـػس واهقىوىول ؾفؾ سـ قبد اه: مو قبد اه

                                                 
 .276-275اًرؾوًي اًؼشػيي ص  ( 1)
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، وًؾخقاـر ذ سوب اًعبودات (1)اخوـر ) ظطوب يرد قغ اًضائر ( 
 ظطر قظقؿ ، وفل ؾبقؾ شدظؾ اًشقطون سوًقؾقؾي وإوسود اًعبودات .

وىد اقتـك اًصقوقي سوخقاـر أؿد اقتـوء : وذًؽ ًتؿققز سعضفو قـ 
سعض . ومققز اخقاـر داظؾ ذ سوب اًتخك اًسوسؼ ًؾتحك ، ووخقاـر مـفو مو 
هق دء يـبغل اًتخك قـف مطؾؼو طتك يصػ اًعبد مفقئو ًؾتحك سوخقاـر 

 احسـي .

وعدهو اإموم قبداًؼودر اجقاي  اظتؾػ اًصقوقي ذ حديد اخقاـر ،
ؾتو ، وهل قـده : ظوـر اًشقطون ، وظوـر اًروح ، وظوـر اعؾؽ ، وظوـر 
اًعؼؾ ، وظوـر اًقؼل ) وخوـر اًـػس يتـوول اًشفقات ومتوسعي اهقى اعبوح 
مـف واجـوح ، وظوـر اًشقطون يلمر ذ اأصؾ سوًؽػر واًنك واًشؽقى 

وقده ، وذ اًػزع سوععوي واًتسقيػ سوًتقسي ، ومو واًتفؿي ه قز وضؾ ذ 
وقف هاك اًـػس ذ اًدكقو واآظرة . ووخوـران مذمقمون حؽقمون ها سوًسقء 

 ، ومو ًعؿقم اعممـل .
                                                 

. حؼقؼ : د/ قوصؿ اًؽقوز . مؾحؼ سؽتوب  100قل اًػاح  ص اًشقخ / حؿد اعرصػل : دا ( 1)
 م .2005هـ، 1436 1ًبـوكط –آداب اعريديـ ًؾسفروردي . دار اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 
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وظوـر اًروح وظوـر اعؾؽ : يردان سوحؼ واًطوقي ه قز وضؾ ، ومو  
عؾؿ . وفا حؿقدان ا يؽقن قوىبتف ؾامي اًدكقو واآظرة ، ومو يقاوؼ اً

 يعدمفا ظصقص اًـوس .
وأمو ظوـر اًعؼؾ ، وتورة يلمر سا شلمر سف اًـػس واًشقطون ، وأظرى سا 
يلمر سف اًروح واعؾؽ ، وذًؽ طؽؿي مـ اه وإشؼون ًصـعف ، ًقدظؾ اًعبد ذ 
اخػ واًن سقضقد معؼقل ، وصحي ؿفقد ومقز ، وقؽقن قوىبي ذًؽ مـ 

 ا ًف وقؾقف .اجزاء قوئد
وأمو ظوـر اًقؼل ، وهق روح اإيان ومقرد اًعؾؿ ، وػد مـ اه شعوم 

هـ (مس ظقاـر وهل : 966. وقدهو اًشقخ حؿد اعرصػل ) (1)ويصدر قـف (
ظوـر احؼ ، وظوـر اعؾؽ ، وظوـر اًؼؾى ، وظوـر اًـػس ، وظوـر 

 . (2)اًشقطون
                                                 

. حؼقؼ : أسق  205-204ص  1اًشقخ قبداًؼودر اجقاي : اًغـقي ًطوًبل ـريؼ احؼ ضـ  ( 1)
 م .1997هـ . 1417 1اًعؾؿقي . ط قبداًرمـ صاح ققيضي . دار اًؽتى 

يؼقل اًشقخ حؿد اعرصػل: ) اخوـر  ظطوب يرد قغ اًضائر ، وؼد يؽقن سؾؼوء احؼ ، وشورة  ( 2)
فالذي من قبل اه سؾؼوء اعؾؽ ، وشورة سؾؼوء اًؼؾى ، وشورة سؾؼوء اًـػس ، وشورة سؾؼوء اًشقطون . 

ؾقف مؾؽ وا ىؾى وا كػس وا ؿقطون ، وًف ، وقامتف اكف إذا ظطر ا يعؽض ق خاضر حق
ونكا يعؾؿ صدىف سؿقاوؼي اًعؾؿ ، ومـ  وإذا كان من قبل ادؾكقغ اًؼؾى طؽؿ يػريسي اًسبع . 

هـو ىقؾ : يؾ ظوـر ا يشفد ًف فوهر وفق سوـؾ ، وقامتف اكف جى عحؿقدك أسدا مع يراهقي 
ىريى مـ ظوـر اعؾؽ ، إا أن سقـفا ورىو وهق  وفق وإذا كان من قبل الؼؾباًـػس إا إذا زيً . 

                = 
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ورأى أن اخقاـر شعقد ام  فهذا ااظتا احووظ اسـ أي مرةوأىر  
: ) ىد اظتؾػً اعتصقوي اظتاوو يثػا ذ هذه اخقاـر،  أرسعي ظقاـر وقؼقل 

وأطسـ مو ىقؾ وقفو وأخصف أن اخقاـر قغ أرسعي أىسوم : كػسوي وؿقطوي 
ومؾؽل ورسوي ، ووًرسوي أوهو ، وهق مثؾ عحي اًؼق وا يثبً ، يؾقف اًـػسوي 

 .(1)واعؾؽل ( ، واًشقطوي 

ووع احووظ اسـ أي مرة ذوـو اسد مـفو ذ احؽؿ قغ اخقاـر طتك 
يتؿ اًتؿققز سقـفو ًقعرف اًصحقح مـ اًػوؾد ، وهذه اًنوط مـفو مو هق ذ 
ذات اإكسون إذا أراد اًتؿققز سل اخقاـر سـػسف ، ومـفو مو هق ظورج قـف إذا 
                                                                                                                        

ان اًؼؾى شػورىف ذ اًشفقة ، واًشقق ، واحـل واًطقش ، واًطػان ، واإكصوف واعحبي =   
واًرهبي ، واًعشؼ واًقًف ، واجـقن ذ احؼ : وهذا ؾبى شرضقح اعممـل قغ اعائؽي ، وأمو 

وليثره يدقق إم اشبوع ؿفقة ، واؾتشعور يؼ  ن قبقل الـػسوإذا كان ماعائؽي وا هؿ مـ ؿفقة . 
، أو مو هق مـ ظصوئص أوصوف اًـػس ، وقامتف أكؽ حس ذ اًؼؾى أعو وذ اًصدر وقؼو ، 

وإذا كان من قبل وذ اأقضوء وضعو ، وذ اًـػس ظقػي ، ورسا يذهى ويعقد طتك شبؾغ مرادهو .
اًضاًي ، ويضؾ يؾ أطد قغ ىدر مو يطقؼ سف ، وقامتف  وفق ظبقٌ ، وأيثره يدقق إمالشقطان 

إذا ظطر يستػز ويستعجؾ ، وا جد اًؼؾى مـف راطي ، ويلكؽ اؾتؼبؾً اًظؾات ، ويازضؽ 
اًريوء وااًتػوت إم هػ احؼ وشـدق أقضوؤه قـد كزوًف قؾقؽ وىد ؾؿقا مو يون مـ ىبؾ احؼ 

ؾ اًؼؾى هوشػو ، ومـ ىبؾ اًـػس هوضسو ، ومـ ىبؾ ظطوسو ، ومـ ىبؾ اعؾؽ إهومو ، ومـ ىب
 . 101-100اًشقطون وؾقاؾو ( . داقل اًػاح  ص 

 . 25ص  2هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
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 سغػه . أراد اًتؿققز 
وػل ذاشف اسد ) أن يؽقن قؾؿف قغ اًؽتوب واًسـي ظوًصو مـ اًشقائى 
، صودىو ذ شقضفف ، قوروو سوخقاـر صوحفو وووؾدهو معروي يؾقي : أن قؾؿ 

 . (1)اخقاـر قؾؿ ىوئؿ سذاشف ( 
أمو إذا م شؽـ وقف هذه اًنوط واسد أن يعرض شؾؽ اخقاـر قغ ؿقخ 

خقاـر ) وأضؾ ذًؽ أظذ اًػضاء واًعوروقن هو اًعفد جرب قوم سلطقال ا
قغ اعبتدئل ًؾسؾقك أا خػقا يؾ ظوـر يرد قؾقفؿ يوئـو مو يون : ًقبقـقا هؿ 

 .(2)شؾؽ اخقاـر اًػوؾدة واًصوحي ومو وقفو سعد اعشوهدة واًعقون ( 
) ومـ ذًؽ مو طؽل قـ سعض اًػضاء مـفؿ أقـل اًػضاء اعحؼؼل 

أشوه ؿخص يريد اًسؾقك ، ولدظؾف ًؾخؾقة وشريف أيومو صؿ دظؾ قؾقف ، أكف 
وىول ًف : يقػ شرى صقري قـدك ؟ وؼول: صقرة ظـزير ، وؼول اًشقخ : 
صدىً ، صؿ شريف ذ ظؾقشف أيومو صؿ دظؾ قؾقف وؾلًف مثؾ اأوم وؼول ًف : 

دىً صقرة يؾى م يذًؽ إم أن ىول ًف صقرة اًؼؿر ًقؾي ياًف وؼول ًف ص
اآن يؿؾ طوًؽ وطقـئذ أظرضف مـ اخؾقة ، وا ذاك إا أن اًـػس إذا يوكً 
ذ رققكتفو وؿفقاهو مثؾ اعرآة اًصدئي  ونذا أظذ صوطبفو ذ اعجوهدة وفل 

                                                 
 . 47ص 1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 . 48ص  1كػسف ضـ  ( 2)
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صؼوًي ًف يصؼوًي اًصؼول  ًؾؿرآة ، وؼبؾ أن شتؿ صؼوًتفو إذا ىوسؾتفو اأؿقوء  
وقفو ونذا مً صؼوًتفو وارشػع قـفو وىع اعثول وقفو مػسقدا ًبؼوء سعض اًصدأ 

ذًؽ اًصدأ يؾف ففر وقفو مثول اأؿقوء مـ هػ زيودة وا كؼصون ورضعً مقز 
 .(1)يؾ ظوـر سحدشف ًصػوئفو ( 

ومـ هذا اعـطؾؼ ونن اًصودىل مـ أهؾ هذا اًشلن ) إذا ظطر ًف اخوـر 
 . (2)ـ اًسـي ( يؼقل: ا أصدىؽ طتك شلشقـل سدًقؾل، دًقؾ مـ اًؽتوب ودًقؾ م

 ووًتؿققز سل اخقاـر ًف ؿلن قظقؿ ذ اًتخك وذًؽ : ) أن مـ ا
يعرف هذا اًشلن ؾبؼ إًقف اخقاـر اًـػسوكقي واًشقطوكقي واعؾؽقي وقعؿؾ قغ 
يؾ ظوـر خطر ًف مـفو وا يػرق وقفو سل اًصوًح واًػوؾد وقؽقن ذ قؿك 

｟  〝  ﾞ ىقًف قز وضؾ : ووال ، ويؾ مـ اشبعف يذًؽ ، وقصدق قؾقفؿ

    ━  ─    〞ﾝ :٤١١الكهف ). 

يعرف اًصقوقي اًتحك سوكف : ) اًتشبف سوًصودىل سوأىقال ، وإففور 
. ويػرق اًشقخ اسـ قجقبي سل اًتخك واًتحك سؼقًف : ) اًتخؾقي (4)اأقال ( 

                                                 
 كػسف . ( 1)
 . 46ص  1كػسف ضـ  ( 2)
 . 48ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
 . 53ًإموم اًؼشػي ص  أرسع رؾوئؾ ذ اًتصقف (4)
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هل اًتـزه قـ أظاق اًبفوئؿ واًشقوـل ، واًتحؾقي هل اًتخؾؼ سلظاق  
اًروطوكقل ، ولظاق اًبفوئؿ : ااهتام سوأيؾ واًنب واًـؽوح ، وأظاق 
اًشقوـل : احسد واعؽر ، واخديعي ، واًغش ، واًؽؼ ، واًغضى ، وهػ 

وطسـ اخؾؼ ، ذًؽ . وأظاق اًروطوكقل ؾامي اًصدر ، وؾخووة اًـػس ، 
 . (1)واًتقاوع ، واحؾؿ واًتلي ، واًسؽقـي ، واًطؿلكقـي وهػ ذًؽ مـ اًعؾقم ( 

وًتحك يلي سعد اًتخك ، وا يؽقن مرة واطدة ، وًقس قغ درضي و
ذ طديٌ واطدة ، وبدايي ) قغ ىدر اًتخك يؽقن اًتحك (. ودًقؾف ىقًف

ي وإياكو وشؼ مـ اًـحر إم مراق ولشقً سطسً مـ ذهى مؾئ طؽؿاععراج : )
 . (2)اًبطـ صؿ هسؾ اًبطـ ساء زمزم صؿ مؾئ طؽؿي وإياكو ( 

ا يؽقن  "يؼقل احووظ اسـ أي مرة : ) وقف دًقؾ أهؾ اًصقوي ذ ىقهؿ 
: أكف م يقوع اإيان واحؽؿي ذ اًبوــ اعبوريي طتك  "حك إا سعد خك 

ووًشؼ واًغسؾ هق اًتخك ، ومو مؾئ سف مـ ؿؼً وهسؾً وطقـئذ مؾئً ، 
واحديٌ ) دًقؾ  .(3)احؽؿي هق اًتحك ، وعغ ىدر اًتخك يؽقن اًتحك ( 

أهؾ اًصقوي ذ ىقهؿ : إن قؿؾ اعبتدئ يسى ، وقؿؾ اعـتفل شرك : أن 
                                                 

 .ستٍف . 22-21ذح صاة اًؼطى اسـ مشقش ص  ( 1)
 شؼدم خرجف . ( 2)
. وىد شؼدم اًؽام قـ معـك هذه اًعبورة قـد احديٌ قـ اًتخك  187ص  3هجي اًـػقس ضـ  ( 3)

. 
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ذ استداء أمره يون خؾقف سوًضؿ واًغط وهل زيودة ذ اًشدة واًؼقة ، اًـبل 
اًؽام قؾقف ذ طديٌ سدء اًقطل، ويون خؾقف هـو سوًغسؾ وهق شـظقػ يا مر 

اعحؾ . ويذًؽ طول اعبتدئ واعـتفل قـدهؿ ، ووعبتدئ ؿلكف اًؽسى وهق 
، واًشدة واعـتفل ؿلكف اًـظر ذ  اأظذ ذ اأقال اًصوحوت وهل اًؼقة

شعؾؼ اًشقائى وؽؾ رء يرى وقف ؿقئو مو مـ يتعؾؼ سف مـ اًشقائى اًبوــ ومو 
 .(1)شريف طتك يتـظػ اًبوــ مـ اًؽدورات  وا يبؼ وقف هػ اه شعوم ( 

اًتحك يؽقن سوًؽىل ذ اعؼوموت اًسـقي  ، ووقف يتحغ اًعبد سوعؼوم صؿ 
يؽىك ذ كػس اعؼوم ، صؿ سعده اعؼوم اأقغ طتك يتحغ اًعبد سوعؼوموت مقعفو 

 وقؿتؾئ سوععوي واععورف اًسومقي .: 
واعؼوم هق ) مو يؼقم سوًعبد ذ اأوىوت مـ أكقاع اععومات وصـقف 
اعجوهدات ، وؿتك أىقؿ اًعبد ذ رء مـفو قغ اًتام وفق مؼومف طتك يـتؼؾ وقف 

 .(2)إم مؼوم آظر ( 
،  وىد اظتؾػ اًصقوقي ذ حديد قدد اعؼوموت وؼقؾ ) إهو ؾبع مؼوموت

                                                 
 . 185ص  3كػسف ضـ  ( 1)
 . 132اًرؾوًي اًؼشػيي ص .. واكظر :  45أرسع رؾوئؾ ذ اًتصقف ًإموم اًؼشػي ص  (2)
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 .(1)وىقؾ شسع ، وىقؾ قن مؼوموت ، وىقؾ أيثر مـ ذًؽ (  
 "ذ آداب اعريديـ ، وهل قـده  وىد قدهو ستػصقؾ اإموم اًسفروردي

ااكتبوه ، اًتقسي ، اإكوسي ، اًقرع ، حوؾبي اًـػس ، اإرادة ، اًزهد ، اًػؼر ، 
 .(2) "اًصدق ، اًتصؼ ، اًصؼ ، اًروو ، اإظاص، اًتقيؾ قغ اه شعوم 

 اؿؽط اًصقوقي ذ اًؽىل إطؽوم اعؼوم طتك يصح اًؽىل : ونن مـ ا
 .(3)شقسي ًف ا شصح ًف اإكوسي، ومـ ا ورع ًف ا يصح ًف اًزهد 

وىد شؽؾؿ احووظ اسـ أي مرة ذ هذا اًنط سٌء مـ اًتػصقؾ وأحؼ 
 معف ذوـو شستـبط مـ وؽره قغ اًـحق اًتوز :

ـ دًقؾ هذا اًنط قـد احووظ احديٌ اًذي أظرضف اإموم اًبخوري ق
أضقد اًـوس ويون يون رؾقل اهىول : ؾقدكو قبداه اسـ قبوس

أضقد مو يؽقن ذ رمضون طل يؾؼوه ضؼيؾ ويون يؾؼوه ذ يؾ ًقؾي مـ رمضون 
                                                 

. رؾوًي  421د/ قبد اعـعؿ اًؼًز : اجفقد اًػؽريي ًتصحقح اًطريؼ ًدى اًصقوقي ص  ( 1)
 ديتقراة .

 . 23آداب اعريديـ ص  ( 2)
 . 132اكظر : اًرؾوًي اًؼشػيي ص  (3)
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 .(1)(  أضقد سوخػ مـ اًريح اعرؾؾيوقدارؾف اًؼرآن وؾرؾقل اه 
سوهؿؿ شـول ووقف يؼقل : ) ذ  احديٌ دًقؾ أهؾ اًسؾقك اًذيـ يؼقًقن 

اعؼوموت ا سوأسدان ، ووقف مـ اًػؼف أكف مـ أراد زيودة اخػ وؾقـظر ذ 
اأؾبوب اعؼقيي ًؾعزائؿ يلشقف اًعقن ، وا يلظذ اأمقر مـ ظورج ، ويـظر إم 
اأؿقوخ ًقس إا ، ونكف إن وعؾ حؼف اًػتقر واًعجز اًذي هق وصػ اًبنيي ، 

: أكف إذا ضعؾ (2) "عـ ضعؾ مف مو واطدا ـقسك  "سؼقًف : وهذا أؿور
مف مو واطدا وهق هؿ اآظرة ذهبً قـف أوصوف اًبنيي وـؾبفو حظقففو 

. وعؾق اهؿي معل  (3) وظػً قؾقف اًعبودة ، وضوءه اًعقن مـ طقٌ ا حتسى (
قغ اًؽىل إذ سف شتعؾؼ اهؿي سوعؼوم اأقغ وقستصغر اًعبد مو هق وقف ًطؾى 

 قغ .اأ

                                                 
 . 6ص  1. ضـ اهيتوب سدء اًقطل. سوب يقػ يون سدء اًقطل ًرؾقل أظرضف اإموم اًبخوري:  (1)
قـ قبد اه سـ مسعقد ىول : ًق أن أهؾ اًعؾؿ صوكقا أظرضف اسـ موضي سؾػظ آظر  قـ ؾقدكو  ( 2)

اًعؾؿ وووعقه قـد أهؾف ًسودوا سف أهؾ زموهؿ . وًؽـفؿ سذًقه أهؾ اًدكقو ًقـوًقا سف مـ 
دا هؿ آظرشف يػوه يؼقل ) مـ ضعؾ اهؿقم مو واطؾؿعً كبقؽؿ  -دكقوهؿ . وفوكقا قؾقفؿ  : 

اه هؿ دكقوه . ومـ ششعبً سف اهؿقم ذ أطقال اًدكقو م يبول اه ذ أي أوديتفو هؾؽ ( . يتى 
حؿد وماد قبد اًبوىل . دار  حؼقؼ :. 95ص  1اإيان . سوب ااكتػوع سوًعؾؿ واًعؿؾ سف . ضـ 

 . سػوت–اًػؽر 
 . 228ص  3هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
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ة هذا ذط مؼقد عو ىبؾف ونن قؾق اهؿي جى أا يؽقن داوعو ًأظذ سوًؼق
) :ن يؽقن اًؽىل سوًتدريٍ . ودًقؾف ىقًف أذ سدايوت اًعبودات ، سؾ اسد 

وأسنوا إن اًديـ ين وًـ يشود اًديـ أطد إا هؾبف وسددوا وىورسقا 
 . (1)واؾتعقـقا سوًغدوة واًروطي ورء مـ اًدجي (

يؼقل احووظ اسـ أي مرة : ) ذ هذا إؿورة إم اًؽسقي سوًتدريٍ ذ 
مـ كقاوؾ اًؾقؾ  اًسؾقك واًؽىل ، ومـع اأظذ سوًؼقة أوا ذ اًتعبدات

واًـفور وهػ ذًؽ : أن مـ يلظذ سذًؽ ذ سداءة أمره يغؾبف اًديـ سوًرورة 
أن قؿر اسـ اخطوب  "ًؼؾي اًريووي وقا أظذ سسبقؾف ، ومثؾ هذا مو روي 

 وؼد ؾؾقان سـ أي طثؿي ذ صاة اًصبح ، وؾا يون مـ اًغد مر قغ
ؾؾقان ذ اًصبح وؼوًً : إكف سوت يصك  اًشػوء أم ؾؾقان وؼول هو : م م أر

وغؾبتف ققـوه ، وؼول قؿر : أن أؿفد صاة اًصبح ذ اجاقي أطى إز مـ أن 
. ووكظر يقػ وضؾ طضقر اًصاة ذ اجاقي قغ ىقوم اًؾقؾ يؾف (2) "أىقم ًقؾي 

                                                 
 1.يتوب اإيان .سوب  إن اًديـ ين ضـ اإموم اًبخوري سسـده قـ ؾقدكو أي هريرةأظرضف  ( 1)

 23ص 
ص  2أظرضف اإموم موًؽ ذ اعقـل . يتوب اًـداء ًؾصاة . سوب مو ضوء ذ اًعتؿي واًصبح . ضـ  ( 2)

ااوم  .اًطبعي  حؼقؼ: حؿد مصطػك اأقظؿل . ممؾسي زايد سـ ؾؾطون آل هقون. 180
 م2004 -هـ 1425
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 ، مع أن ىقوم اًؾقؾ وقف مـ اعشؼي مو هق معؾقم ًؽـ عو أن يون ذًؽ اًؼقوم يؾف 
مـ ضـس اعـدوب وآل أمره إم أن أوىع اخؾؾ ذ وضؾ مـ وضوئؾ 

وؾق ىوم مـ اًؾقؾ سعضف ، وكوم سعضف وطر اعػروووت يرهف قؿر
اًصاة ذ موقي ًؽون مـ اآظذيـ سوًؽال وم يؼع قؾقف سذًؽ هؾبي ذ كؼص 

شف طتك وضقؾي وا هػهو ، ونذا أظذ اعرء أوا كػسف سوًروؼ واًريووي ذ شعبدا
يصػ مو أظذ مـ ذًؽ قودة يوكً اًعبودة قؾقف يسػة ا مشؼي قؾقف وقفو طتك 

 .   (1) يبؾغ هو اًـفويي وهق يلكف م يزد قغ كػسف ؿقئو (
ومعـوه : ) ىورسقا اجد وا شلظذوا  "وسددوا وىورسقا " وًذا ىول 

اأظذ اًؽك اًذي شصؾقن سف إم اعشودة وقغؾبؽؿ اًديـ ، وؾددوا : أي ًقؽـ 
ضد يؾ ؿخص قغ مو شؼتضقف سـقتف وـوىتف ومزاضف ، ومـ هذا اًبوب راح 
يثػ مـ اًعبود : أهؿ يلظذون أكػسفؿ أوا سلن يعوكدوا مـ ًقس مثؾفؿ مـ 
أهؾ اًـفويوت وقلظذوا ملظذهؿ ، ويسؾؽقا مسؾؽفؿ وقؼطع هؿ ذ احول 
قـفؿ : أكف ىد يؽقن مـ أرادوا اًتشبف سف أيثر ىقة ذ سدكف مـفؿ ، وأقدل 
مزاضو ، وأظذ كػسف أوا وقا هق سسبقؾف اآن سوًتدريٍ ذ اًسؾقك واًؽىل 

اإموم  (2)ؿـ سـ رزق  طتك صور ًف مو هق سسبقؾف مـ اًتعبد مزاضو، وهذا ىول ي
                                                 

 . 75ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
ويون أصؾ يؿـ ْسـ رزق مـ اًثغر ، مـ ىريي   د مـ أهؾ شطقؾي يؽـك أسو سؽرـيؿـ سـ رزق اًزاه (2)

                = 
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طذار طذار  أهؾ اًبدايوت مـ أن شتشبفقا سلهؾ اًـفويوت ونن  "ذ اًطريؼل  :  
 .(1)(  "هـوك مؼوموت م حؽؿقهو 

واؾتعقـقا سوًغدوة واًروطي ورء "وشؽؿؾي هذا اععـك ذ ىقًف
) طقٌ يستحى أهؾ اًسؾقك أن شؽقن اًبدايي أوا ذ اًؾقؾ  "مـ اًدجي 

ـفور ريعتل ريعتل صؿ يزيد قغ ذًؽ مو يشوء وسحسى اًـشوط : ًئا خك واً
كػسف مـ ااؾتعوكي يا شؼدم طتك يبؾغ سوًتدريٍ مو أمؾ : أن مـ أظذ مـ هذه 
اأوىوت سؼدر ـوىتف مـ اًعبودات شرىك إم مو ؿوء مـ اعراشى اًسـقي ، وا 

اًؽىل سوًزيودة شوريو ًؾـؼص يدريف ذ ذًؽ شعى ، ونذا أظذ سذًؽ يون أسدا ذ 
 .(3)((2)طتك يبؾغ سذًؽ إم هويي مو يؼتضقف طول اًبنيي 

سعد اًقصقل اسد مـ اعداومي طتك حصؾ اًؽىل ذ اعؼوموت 

                                                                                                                        
وور شطقؾي=    ر ْقٌ  ده ، ىول ًـو أرسهق اًؼوؾؿ : ىول ز أرسهق اًؼوؾؿ ْسـ اًشؿر : قروً قغ اًؼريي هو طر

ف ًِد ، وقرض قك ىؼه سعسؼان ، قغ صػي اًـفر ، مؽتهقب قؾقف اؾؿه .اكظر  شقر سشؿجؾي.وه
 سشوريخ اًعؾاء واًرواة ًؾعؾؿ سوأكدً:  احووظ أي اًقًقد قبد اه سـ حؿد سـ يقكس اأزدي:

 م .1988هـ/ 1408حؼقؼ قزت اًعطور احسقـل . مطبعي اعدي . اًؼوهرة  198ص  2ضـ 
 . 75ص  1هجي اًـػقس ضـ   (1)
 يؼصد احووظ سذًؽ أن آظر طول اًبنيي هق اًقايي . ( 2)

 . 77ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 3)
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واًعبودات ، ونن اًسوًؽ عو قؾً متف ، ومـع أظذ كػسف سوًؼقة ذ اًبدايي ،  
وؿوهد ذًؽ  .اعداومي قؾقفو واعتوسعي سقـفو رزىف اه اًطوقوت وضى قؾقف 

إن اعائؽي شصك قغ أطديؿ مو دام ذ مصاه اًذي صغ وقف موم ): ىقًف
 .(1)حدث وقف شؼقل اًؾفؿ اهػر ًف اًؾفؿ ارمف ( 

يؼقل احووظ اسـ أي مرة: ) ذ احديٌ دًقؾ أهؾ اًصقوي اًذيـ 
يؼقًقن : إن اًطوقي إذا م شتبعفو ـوقي أظرى وفل مدظقًي ، يمظذ ذًؽ مـ 

، وؾا يوكً  "اعائؽي شصك قغ أطديؿ مو دام ذ مصاه  ": ىقًف 
صاشف أو سعضفو مؼبقًي شبعفو ظػ آظر ، وهق ضؾقؾف طتك اؾتغػرت ًف 

 . (2)اعائؽي وؽون ظػا شبعف ظػ ( 

 اأدب هق ريـ اًؽىل وقاده اًذي ا يقضد إا سف ، ووأدب ذ اعؼوم
وإطؽومف وؾقؾي اًقصقل واًؽىل ، وًقس ذًؽ ذ مؼوم دون مؼوم سؾ هق ذ 

 مقعفو .
وأضؾ هذا اععـك يؼقل أهؾ اًصقوي :  مـ كول مؼومو ودام قؾقف سلدسف 

                                                 
. سوب احدث ذ اعسجد  يتوب أسقاب اعسوضدأظرضف اإموم اًبخوري سسـده قـ أي هريرة ( 1)

 . 171ص  1.ضـ  
 . 192- 191ص ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
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شرىك إم مو هق أقغ مـف ، وؿـ دام قغ اًتلدب ذ اعؼوم اًذي أىقؿ وقف شرىك ذ  
ًـبقة اًتل ا مشوريي ًؾغػ وقفو سعد اعؼوموت طقٌ ؿوء اه شعوم قدا مؼوم ا

وهذا يعـل أن اًؽىل ذ اعؼوموت مفا سؾغ اًعبد وقف ًـ يصؾ .  اًـبل
إم مؼوم اًـبقة أسدا ، وذًؽ أن اًـبقة مـحي واصطػوء مـ اه شعوم ، وًقسً 

 . (2)شـول سؽثرة قبودة أو ؾؿق ذ مؼوموت اًقصؾ واًؼرب 
وإذا أشؿ اًعبد ذًؽ يؾف سلن ؾدد ذ اًعبودة وىورب ، وداوم قغ 

 "وأسنوا  "اًطوقوت ، وأطؽؿ اآداب وؾف اًبشورة سوًؽىل سـص ىقًف 
اًذي يتخذه احووظ اسـ أي مرة ؿوهدا أهؾ اًسؾقك ذ ىقهؿ : ) مـ سؾغ 

وا دام قغ هذه سعض اعـوزل ودام قؾقف سلدسف ونكف يؽىك إم مو هق أقغ مـف ، 
                                                 

 ستٍف . 10ص  1اكظر : هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
قؼقدة أهؾ اًسـي أن اًـبقة هػ مؽتسبي سؾ هل وضؾ مـ اه شعوم ، يؼقل اإموم اًؾؼوي ذ  ( 2)

 أرضقزة اًتقطقد :
 ذ اخػ أقغ قؼبي وم شؽـ كبقة مؽتسبي *** وًق رىك

 سؾ ذاك وضؾ  اه يمشقف مـ *** يشوء ضؾ اه واهى اعــ
)ىقًف: وم شؽـ كبقة مؽتسبي( أي ا يؽتسبفو اًعبد سؿبوذة أؾبوب يؼقل اإموم اًبقجقري :

خصقصي يؿازمي اخؾقة واًعبودة وشـوول احال يا زقؿً اًػاؾػي  : ووًذي ذهى إًقف 
أن اًـبقة ظصقصي مـ اه شعوم ا يبؾغ اًعبد أن يؽتسبفو. ويػنوهو اعسؾؿقن مقعًو 

سوظتصوص اًعبد سساع وطل مـ اه شعوم سحؽؿ ذقل شؽؾقػل ؾقاء أمر ستبؾقغف أم ا، وهؽذا 
 . 211( . اكظر : ذح ضقهرة اًتقطقد ص  اًرؾوًي، ًؽـ سنط أن يممر سوًتبؾقغ
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احول ايزال ذ شرق طتك يبؾغ هويي اعـوزل اًروقعي قؿا مـفؿ قغ مؼته  
 .(1)اًبشورة ( 

اعدصر : [ﾞ┛  ┚  ┙ﾝ يؼقل احووظ اسـ أي مرة : ) ذ ىقًف شعوم  
دًقؾ أهؾ اًصػي ذ ىقهؿ سوؾتصحوب اًعؿؾ وشرك ااًتػوت ودوام ]6

اإىبول واحضقر : أن اًـظر إم يثرة اًعؿؾ حدث اًؽسؾ ، وؽقػ سف إذا يون 
اًـظر ًغػ اًعؿؾ ؟ ، ومـف ىقهؿ : اًقىً ؾقػ ، يريدون سف : اىطع اًقىً 

ة اًعؿؾ وهػ سوًعؿؾ ًئا يؼطعؽ سوًتسقيػ : وأن ااًتػوت سوحظقظ ويثر
 .(2)ذًؽ هاك ، واًسوًؽ إذا اًتػً إم اهاك يون هوًؽو ( 

وأقظؿ أكقاع هذا ااًتػوت مو يون ذ حؾ اًؼرب واعـوضوة وهق اًصاة 
، وا يؾتػً اًعبد إم رء آظر هػ رسف ؾبحوكف وشعوم ، وا يؾتػً إم ؿقطون 

اه شعوم . ويستدل احووظ  وا إم سنيي وا إم أقراوفو سؾ يؼبؾ سؽؾف قغ
عـ اؿتؽك أكف خقؾ إًقف أكف جد اًٌء ذ اسـ أي مرة هذا اععـك سؼقًف

. (3)اًصاة وؼول : ) ا يـتؼؾ أو ا يـٍف طتك يسؿع صقشو أو جد رحو ( 
                                                 

 . 76ص  1اكظر : هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 . 24ص  1اكظر : هجي اًـػقس ضـ  ( 2)
 .64ص  1. ضـ أظرضف اإموم اًبخوري. يتوب اًقوقء. سوب ا يتقول مـ اًشؽ طتك يستقؼـ ( 3)
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وقؼقل : ) هـو إؿورة ًطقػي وذًؽ أكف عو يون اًعبد ىد شقضف إم احرة اًعؾقي  
إم اًبنيي وققاروفو ونكف ظول ذ احول ونن ضوءه أمر متحؼؼ وفق  وا يؾتػً

. ) ووقف مـ اإؿورة أهؾ اًؼؾقب أا (1)طؽؿ رسوي واضى اامتثول ًف ( 
 .(2)يؾتػتقا إم اًشؽقك وا إم اًعقارض ا ىؾقا وا يثػا ( 

مـ ذًؽ ذ وأا يؾتػتقا إم اًشقطون ووؾقؾتف ، وىد طذر
 ىول :ذي أظرضف اإموم اًبخوري سسـده قـ ؾقدكو أي هريرةاحديٌ اً
) إذا كقدي سوًصاة أدسر اًشقطون وًف راط ونذا ىي أىبؾ ىول اًـبل

ونذا صقب هو أدسر ونذا ىي أىبؾ طتك خطر سل اإكسون وىؾبف وقؼقل اذير يذا 
أو أرسعو ؾجد  ويذا طتك ا يدري أصاصو صغ أم أرسعو ونذا م يدر صاصو صغ

 . (3)ؾجدي اًسفق (
يؼقل احووظ اسـ أي مرة: ) وقف دًقؾ أهؾ اًصقوي أهؿ أظذو سدوام 

: أن هذا اعصك مو ـرأ قؾقف ااؿتغول وقدم ااًتػوت إم طديٌ اًـػس وهػهو 
  .(4)اًـسقون إا مـ ضفي اًتػوشف إم طديٌ اًعدو ، وسا ذيره سف ومقؾف إًقف ( 

                                                 
 .152ص  1هجي اًـػقس ضـ  ( 1)
 . 153ص  1كػسف ضـ  ( 2)
 . 1196ص  3أظرضف اإموم اًبخوري . يتوب سدء اخؾؼ . سوب صػي إسؾقس وضـقده . ضـ  ( 3)
 . 29ص  4هجي اًـػقس ضـ  ( 4)
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 اخامة 
وسعد هذه اًـظرة اععروقي ذ مقىػ احووظ اسـ أي مرة مـ اًتصقف 

 يتضح اآي :
مـ ظال ىراءة احووظ اسـ أي مرة ذ اًتصقف اإؾامل ىراءة جؿؾي  -1

 يظفر أكف اشبع ذ سقون اعسوئؾ اعـفٍ اًتوز :

 منوققتفو إموا . قغ واًتدًقؾ اًنيػي اًسـي ذ اعرادة اعسلًي سقون –أ 
 أطوديٌ وأن ، اعسلًي هذه ذ اعتنقل اًصقوقي قؿؾ طسـ سقون –  ب

 . هؿ ششفد اًنيػي اًسـي
سقون اًنوط اًقاضى شقاورهو ذ اعسلًي اعراد سقوهو طتك شصبح  -ضـ 

 قغ اًسـي .
أيد احووظ اسـ أي مرة مرارا قغ وضقب اًتؿسؽ سوًؽتوب واًسـي ،  -2

ا ذ سقون مسوئؾ اًتصقف ، وؾبقا ًتؿققز اًصودق مـ  وضعؾفا طؽر
 اعدقل . وا قجى ذ ذًؽ ووحووظ ؿقخ ذ اًسـي وأطد اعداوعل قـفو .

ورق احووظ اسـ أي مرة سل اًصودىل واأدققوء ذ اًتصقف سوؾتخدام  -3
 أؾاء ختؾػي شدل قغ يؾ ـوئػي دون اأظرى .

مرة سبقون طسـ ـريؼي أهؾ اًتصقف ذ اًؽسقي ،  اهتؿ احووظ اسـ أي -4
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وأيثر مـ ااؾتدال قغ ذًؽ مـ اًسـي اعطفرة ، مع اًتليقد قغ رورة  
 يقهو قغ اًؽتوب واًسـي .

واوؼ احووظ اسـ أي مرة اعحؼؼل مـ مشويخ اًتصقف ذ كؼد اأىقال   -5
ؿ ، وذًؽ اًشـقعي اعـسقسي ًؾتصقف وًقسً مـف ، وقاوؼ كؼده كؼده

 راضع ًقطدة اعسؾؽ ووطدة اًغويي ذ اًـؼد .

أيد احووظ اسـ أي مرة قغ رورة ؾبؼ اًتخك قغ اًتحك طتك مع  -6
 يقكف هػ مؽتسبو ، وأكف قغ ىدر اًتخك يؽقن اًتحك .

شؽؾؿ احووظ اسـ أي مرة قـ اخقاـر وأىسومفو ، وأكف اسد مـ اًتسؾح  -7
طتك يستطقع اعريد مققز هذه اخقاـر ، وؽؾ سؿقزان اًؽتوب واًسـي ، 

ظوـر ا يشفد ًف اًؽتوب واًسـي وفق ظوـر كػز أو ؿقطوي وإا وفق 
 رسوي أو مؾؽل .

اًؽىل ذ اعؼوموت اًسـقي هق هويي اًسوًؽ إم اه شعوم ، واحووظ اسـ أي  -8
 مرة يرى أكف اسد ذ اًؽىل مـ ذوط طتك يمي صؿرشف ، وأهؿ هذه

 اًنوط هق اأدب وبوأدب شـول اعؼوموت .

وذ اًـفويي أؾلل اه شعوم اًتقوقؼ واًسداد واًؼبقل ، وأن جعؾ هذا 
اًعؿؾ ظوًصو ًقضفف اًؽريؿ . وصغ اه قغ ؾقدكو حؿد وقغ آًف 

  وصحبف وؾؾؿ . وؾام قغ اعرؾؾل واحؿد ه رب اًعوعل .
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 أهم امراجع 
 اًؼرآن اًؽريؿ -1

 اًسـي اًـبقيي  -2

: آداب اعريديـ : أسق اًـجقى اًسفروردي  حؼقؼ : اًديتقر / قوصؿ  -3
 . م2005 هـ،1436 1 ًبـوكط–اًؽقوز . دار اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 

أرسع رؾوئؾ ذ اًتصقف ًؾؼشػي . د/ىوؾؿ اًسومرائل. اعجؿع اًعؾؿل  -4
 م .1962سوًعراق 

 ًبـوكط–سػوت–ؾؿ ًؾؿايل اأقام : ظػ اًديـ اًزريك . دار اًع -5
 . م15/2002

دار اسـ قػون، .حؼقؼ: ؾؾقؿ سـ ققد اهاز اإموم اًشوـبل .  :ااقتصوم  -6
 م1992 -هـ 1412 1. ط اًسعقديي 

اًتصقف اإؾامل ذ مقزان اًؽتوب واًسـي  : اأؾتوذ اًديتقر / قبداه  -7
 . م2001 ــطو–اًشوذز :  مؽتبي اأزهر احديثي 

اًتعرف عذهى أهؾ اًتصقف : أسق كٍ اًؽاسوذي. حؼقؼ أرصر ضقن  -8
 . م1994 -هـ1415 2 اًؼوهرةط–أرسري . مؽتبي اخوكجل

اًتعريػوت : اجرضوي . حؼقؼ : إسراهقؿ اإسقوري . دار اًؽتوب اًعري .  -9
 هـ1415 ًبـون–سػوت 

اًؼًز . اجفقد اًػؽريي ًتصحقح اًطريؼ ًدى اًصقوقي د/ قبداعـعؿ  -10

≒≪٧≒



   
 75   موقف احافظ ابن أبي مرة من التصوف                            

 رؾوًي ديتقراة . 

اًسقد حؿد رؿقد روو حؼقؼ :اًرؾوئؾ واعسوئؾ : اإموم اسـ شقؿقي .  -11
 اًـوذ : جـي اًؽاث اًعري . سدون شوريخ .

اًرؾوًي اًؼشػيي : اإموم أسق اًؼوؾؿ اًؼشػي . حؼقؼ اإموم اأيؼ  -12
نيػ . اأؾتوذ اًديتقر / قبداحؾقؿ حؿقد ، اًديتقر حؿقد سـ اً

 م .1989هـ ، 1409ممؾسي دار اًشعى 

اًزهد اًؽبػ ًؾبقفؼل . حؼقؼ اًشقخ قومر أمد طقدر . ممؾسي اًؽتى  -13
 . م1987 -هـ1408 1ط. ًبـون–اًثؼووقي . سػوت 

حؼقؼ : أسق هوضر حؿد اًسعقد اًعؼ ذ ظؼ مـ هؼ : احووظ اًذهبل   .  -14
 . سػوت–سـ سسققي زهؾقل دار اًؽتى اًعؾؿقي 

اًغـقي ًطوًبل ـريؼ احؼ اًشقخ قبداًؼودر اجقاي .حؼقؼ : أسق  -15
هـ . 1417 1قبداًرمـ صاح ققيضي . دار اًؽتى اًعؾؿقي . ط 

 م .1997

اًػتح اًرسوي : اًشقخ قبداًؼودر اجقاي . ىدم ًف : ظؾقؾ اعقز . دار  -16
 اًريون ًؾؽاث . سدون شوريخ .

 حؿداعٍي–اًػؽقمل. حؼقؼ قدكون درويش اًؽؾقوت : أسق اًبؼوء  -17
 . م1998 -هـ1419 سػوت–ممؾسياًرؾوًي.

اًؾؿع : اًناج اًطقد  . حؼقؼ : اإموم اأيؼ اأؾتوذ اًديتقر /  -18
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قبداحؾقؿ حؿقد ، ـف قبداًبوىل هور . دار اًؽتى احديثي سؿٍ  
 م .1960هـ 1380.مؽتبي اعثـك سبغداد . 

: أسق قبداًرمـ اًسؾؿل . حؼقؼ د/ يقؾػ زيدان .  اعؼدمي ذ اًتصقف -19
 . م1999. هـ1419 1ط.  ًبـون–دار اجقؾ .سػوت

شبصػ اعـتبف ستحرير اعشتبف . احووظ اسـ طجر اًعسؼاي :.حؼقؼ :  -20
 ًبـون–سػوت. داراًؽتبوًعؾؿقي.  قؾقؿحؿداًبجووي–حؿد قك اًـجور 

. 
عسؼاي. حؼقؼ / حؿد ققامي شؼريى اًتفذيى . احووظ اسـ طجر اً -21

 . م1986 -هـ1406 ؾقريو–دار اًرؿقد 
دار ؾحـقن ًؾـن شػسػ اًتحرير واًتـقير . اًطوهر سـ قوؿقر . -22

 م 1997 -شقكس  -واًتقزيع 
احووظ أي اًقًقد قبد اه سـ . شوريخ اًعؾاء واًرواة ًؾعؾؿ سوأكدًس -23

احسقـل . مطبعي اعدي . حؼقؼ قزت اًعطور : حؿد سـ يقكس اأزدي
 م .1988هـ/ 1408اًؼوهرة 

دار  1طسـ اعحورة ذ شوريخ مٍ واًؼوهرة . اإموم اًسققـل  . ط  -24
 . اًؼوهرة–إطقوء اًؽتى اًعرسقي . ققسك اًبوي احؾبل 

طوؿقي قغ ختٍ اسـ أي مرة . اًشقخ اًشـقاي . مطبعي مصطػك اًبوي  -25
 م . 1920اًؼوهرة  -احؾبل
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داقل اًػاح : اًشقخ / حؿد اعرصػل :. حؼقؼ : د/ قوصؿ اًؽقوز .  -26 
مؾحؼ سؽتوب آداب اعريديـ ًؾسفروردي . دار اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 

 . م2005 هـ،1436 1 ًبـوكط–
دراؾوت ذ اًتصقف اإؾامل :أ.د/ وتحل اًزهبل . مؽتى اأؿقل  -27

 م .1998هـ .1418مٍ . –ًؾطبوقي . ــطو 

–ؾــ اسـ موضي . حؼقؼ د/حؿد وماد قبداًبوىل . دار اًػؽر سػوت  -28

 ًبـون

ؾــ اًؽمذي . حؼقؼ اًشقخ أمد ؿوير وآظرون . دار إطقوء اًؽاث  -29
 . ًبـون–اًعري . سػوت 

ذح ضقهرة اًتقطقد . اإموم اًبقجقري  . حؼقؼ اأؾتوذ اًديتقر /  -30
 م .2002هـ ، 1422.  1اًؼوهرة . ط –قك معي . دار اًسام 

ذح صاة اًؼطى اسـ مشقش : اًشقخ أمد سـ قجقبي احسـل. حؼقؼ  -31
–: اًعؿراي اخوًدي قبداًسام . دار اًرؿود احديثي . اًدار اًبقضوء 

 اعغرب . سدون شوريخ .

ؿعى اإيان . اإموم اًبقفؼل . حؼقؼ حؿد اًسقد سسققي زهؾقل . دار  -32
 . هـ1410 ، 1 ًبـوكط–اًؽتى اًعؾؿقي .سػوت

دار اسـ يثػ ، اًقامي . حؼقؼ : د. مصطػك ديى اًبغواًبخوري .  صحقح  -33
 م . 1987 -هـ 1407 سػوشوًطبعياًثوًثي،–
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 . ًبـون–دار اجقؾ سػوت دار اأووق اجديدة ـ سػوتصحقح مسؾؿ . -34 
ـبؼوت اأوًقوء : اسـ اعؾؼـ  . حؼقؼ كقر اًديـ ذيبي . مؽتبي  -35

 . م 1994.  هـ1415. 4  اًؼوهرةط  –اخوكجل
. حؼقؼ : مصطػك قبداًؼودر : أسق قبداًرمـ اًسؾؿلـبؼوت اًصقوقي  -36

 م .1998هـ 1419 1ًبـون . ط –قطو . دار اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 

ىضقي اًتصقف : اعـؼذ مـ اًضال . اإموم اأيؼ اًديتقر / قبداحؾقؿ  -37
 اًثوًثي .حؿقد . دار اععورف اًطبعي 

ىقاقد اًتصقف: اًشقخ زروق اًػود. حؼقؼ : قبداعجقد ظقوز . دار  -38
 م .2005هـ  . 1421 2ًبـون ط–اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت 

يشػ اعحجقب :اهجقيري . دراؾي وشرمي وشعؾقؼ اًديتقرة / إؾعود  -39
 م .1974هـ ، 1394ىـديؾ . ـبعي اعجؾس اأقغ ًؾشمون اإؾامقي 

: طوضل ظؾقػي . مؽتبي اعثـك  قـ أؾومل اًؽتى واًػـقن يشػ اًظـقن -40
 م .1941سغداد . –

 . ًبـون–ًسون اًعرب : اسـ مـظقر . دار صودر سػوت  -41
سػوت دار إطقوء  -اًـوذ مؽتبي اعثـك  معجؿ اعمًػل : قؿر يحوًي  . -42

 . اًؽاث اًعري سػوت
م طؼوئؼ اًتصقف :  اًشقخ أمد سـ قجقبي . حؼقؼ د إمعراج اًتشقف  -43

–اًدار اًبقضوء  –/ قبداعجقد ظقوز . مريز اًؽاث اًثؼوذ اعغري 
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 اعغرب . سدون شوريخ . 

–سػوت -مػوشقح اًغقى . اإموم اًػخر اًرازي. دار اًؽتى اًعؾؿقي  -44

 1ط م 2000 - هـ1421  ًبـون
اإموم / اسـ قطوء اه اًسؽـدري  . مػتوح اًػاح ومصبوح اأرواح :  -45

 ًبـون .–اًسام إسراهقؿ. دار اًؽتى اًعؾؿقي . سػوت  حؼقؼ : حؿد قبد

حؼقؼ: حؿد مصطػك اأقظؿل . ممؾسي زايد سـ مقـل اإموم موًؽ . -46
 .م2004 -هـ 1425ااوم  .اًطبعي  ؾؾطون آل هقون

اسـ اًؼطى حؿد  كعً اًبدايوت وشقصقػ اًـفويوت : اًؼطى موء اًعل -47
 ًبـون . سدون شوريخ .–. دار اًػؽر سػوت اسـ مومل سـ اًػضؾ
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