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الوفااخوان الصفا وخالن   
عمي طو لفتو د. م.  

 كمية اإلمام األعظم الجامعة
dr.alitaha22@gmail.com  

:الممخص  
األفكار  من خاللالدين اإلسالمي  حاولت تدمير الوفا()إخوان الصفا وخالن جماعة أن         

، والمعتقدات الفاسدة التي حاولت مزج الدين اإلسالمي الحق، وآراءىم الفمسفية المأخوذة من النظريات
إخوان وقد حاول البحث التعرف عمى أفكارىم ومعتقداتيم ودحضيا باألدلة العممية، وبين البحث أن )

والفمسفة والشريعة  جماعة سرية ال ُيعرف عددىا جمعت أصناف العممىم  ا(وخالن الوف الصفا
ىذه الجماعة  تنشأ، وقد  وخالن الوفا ُعرفت باسم رسائل الصفاوصنفت رسائل في أجزاء الفمسفة 

من المعتقدات  ، ولدييا الكثيرخفية في منتصف القرن الرابع اليجري العاشر الميالدي، في البصرة
  .بيةالغي موروالرسل واأل نبياءلالنظرتيم  فيالفاسدة المتمثمة 

 الكممات المفتاحية:
. اخوان الصفا وخالن الوفا، رسائل، األنبياء والرسل، األمور الغيبية   

Brothers of Safa and Khallan Al-Wafa 

Dr. Ali Taha  Lafta 

College of Imam Al- A'atham University 

Abstract:        

 The group (Ikhwan al-Safa and Khallan al-Wafa) tried to destroy the 

Islamic religion through corrupt ideas and beliefs that tried to mix the true 

Islamic religion, and they tried to search for ideas and beliefs and refute them 

with scientific evidence. Science, Philosophy and Sharia The letters in 

philosophy are known as the letter Al-Safa and Khelan Al-Wafa. This hidden 

group arose in Basra in the fourth century AH and the tenth century AD, and 

contains many corrupt beliefs represented in their doctrine of prophets, 

messengers and the unseen. 

key words: (Brothers of Safa and Khallan Al-Wafa, Messages, prophets 

and messengers, unseen matters) . 

mailto:dr.alitaha22@gmail.com


 هـ4443-م  2022. لسنة ( 3االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال    

 

 

 

 
1222 

 :المقدمة
مام المتقين وعمى  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وا 

 . يوم الدين إلىلو وأصحابو وعمى من سار عمى نيجو آ
 وبعد:

 اإلسالميةكبرى في الدراسات  أىمية اإلسالمية والجماعات لدراسة الفرق إن  
وذلك لمتعرف عمى فكر ىذه الجماعات والفرق لما قد يكون ليا من اثر عمى بعض 

 وراء اليدف من كونبعيد وقد ي أومن قريب  اإلسالميالدين  إلىالتي تنسب  األفكار
، التي المي وتغييره بتحريفاتيم الفاسدةفاسدة تدمير الدين اإلسال والمعتقدات األفكارىذه 

أحدى ىذه  )إخوان الصفا وخالن الوفا(انت جماعة لم ينزل بو من سمطان، وك
الفمسفية المأخوذة من  مزج الدين اإلسالمي الحق، وبين آراءىملتي حاولت الجماعات، ا

( وان القت ةرسطيواألات)األفالطونية، لميونانيين مثل النظري العقمية النظريات الفمسفية
 ىذه البحث في عمينا فمزم آخرينوالرفض من  من بعض األشخاص القبولىذه األفكار 
 والحد من انتشارىا بين المسممين. لمتعرف عمييا ونقدىا األفكار واآلراء

 اختيار الموضوع:  أسباب
 أناسفكر راج في عصرىم وكانت ىذا الفكر نابع عن  كان ليذا الجماعة .1

 لبيان حقيقتو.متخفين فكان البد في البحث عن الفكر 
الجماعات والفرق السابقة  أفكارمن يحاول النظر في  واألخريظير بين الحين  .2

 والترويج ليا.
واآلراء الفاسدة ليذه الجماعات والفرق ومواجيتيا  األفكارالبد من دراسة تمك  .3

 .والتصدي لكل من يحاول نشرىا بين المسممين
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 الدراسات السابقة:
ومن الباحثين من عة الجمقد كتب في ىذه ا الباحثين قدر بحثي وجدت من عمى

ووزنيا بالميزان العممي الدقيق لبيان حقيقة ىذا الفكر وضرره من  أفكارىمبحث في 
 :من ذلك نفعو
 حيان التوحيدي . ألبي والمؤانسة : اإلمتاع - 1
 . الصفا وخالن الوفا : لعمر الدسوقيإخوان   - 2
 الصفا : لعادل العوا . إخوان حقيقة - 3

 الصعوبات:
البحث كان عن جماعة سرية غير ظاىري العين والحقيقة فواجيت صعوبة لكون      

في التعرف عمييم بشكل جازم، ولكونيم جماعة كان ليا المؤيد بشدة، وكان ىناك 
 المعارض المتشدد .

 خاتمة:مبحثين ، و و ،  خطة البحث : اشتمل البحث عمى  مقدمة
، ونشأتيم، وسبب تسميتيم وخالن الوفا : تعريف إخوان  الصفاالمبحث األول

 :مطالبثالثة  : وفيووظيورىم
 . وخالن الوفا المطمب االول : تعريف إخوان الصفا

 : نشأتيم . ثانيالمطمب ال
 : مكان ظيورىم . لثالمطمب الثا
وفيو ، وعقائدىم: وآراءىم ، مراتبيموخالن الوفا رسائل إخوان الصفا: نيالمبحث الثا

 ثالثة مطالب
 . وخالن الوفا رسائل إخوان الصفا :المطمب االول 

 .مآراءىو  مراتبيمالمطمب الثاني : 
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 المطمب الثالث : عقائدىم .
 ، فما كان فيو منبحثوختامًا أحمُد اهلل تعالى عمى توفيقي إلتمام ىذه ال

وصمى اهلل عمى سيدنا  ،، وما كان فيو من خطأ فمن نفسيصواب فمن فضل اهلل تعالى
.محمد وآلو وصحبو وسمم  

 األولالمبحث 
وفيو وسبب تسميتيم، ونشأتيم، وظيورىم:  وخالن الوفا إخوان الصفا تعريف

 ثالثة مطالب:
 األولالمطمب 

 وسبب تسميتيم وخالن الوفا الصفاإخوان  تعريف 
جماعة سرية ال ُيعرف عددىا جمعت أصناف ىم  :وخالن الوفا الصفاإخوان  أواًل:
 الصفارسائل ل في أجزاء الفمسفة ُعرفت باسم والفمسفة والشريعة وصنفت رسائ العمم

 .(1)وخالن الوفا
بأنيم أشخاص عديدون، من مختمف الفئات والطبقات، دون تحديد  وىناك من عرفيم:

ألسماء ىؤالء األشخاص، وال ألسماء بعضيم عمى األقل، فيم يقولون في الرسالة 
، وفضالئيم، متفرقين في الثامنة واألربعين ))إن لنا إخوانا وأصدقاء من كرام الناس

، ومنيم طائفة والوزراء والعمال والكتابألمراء ، فمنيم طائفة من أوالد المموك واالبالد
واألدباء والفقياء ، ، ومنيم طائفة من أوالد العمماءمن أوالد اإلشراف والدىاقين والتجار

 .(2)، ومنيم طائفة أوالد الصناع والمتصرفين وأمناء الناس((وجممة الدين

نفسيا كما تشير أطمقت الجماعة عمى : وخالن الوفا تسميتيم بإخوان بــالصفاثانيًا: 
 .(3)ذلك رسائميم ــ اسم )إخوان الصفا وخالن الوفاء( ، و )أىل العدل وأبناء الحمد(
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وقد ورد اسم إخوان الصفا في غير موضع من الشعر العربي ففي أبيات ألوس بن 

 حجر جاء.
 .(4)يمر كمريخ الوليد المقزع ((       )) وودع الصفا بقرزل       

 حناك البراء بن ربعي الفقعسى أبيات جاء فييا. والبي
 .(5)الكف إال إصبع  ثم  أصبع (( وما      )) أولئك إخوان الصفا رزئتيم      

إن ىذه التسمية تسترعي بعض االىتمام، فيي تسمية تطمق اصطالحًا عمى وقيل : 
أن ىذه التسمية ، غير ىذا االسم الجماعة التي وضعت الرسائل المنسوبة إلى

رر في كثير من وكاصطالح أيضًا تعبر عن مدلول أشمل ألننا نجد إن كممة إخوان تتك
، حيث تقترن كممة اإلخوان أحيانا رسائل الدرزية، وحتى في بعض الالكتابات الباطنية

تطمق عمى كافة الباطنيين، كداللة عمى االنتماء المذىبي  فالثانيةبتسمية الموحدين، 
الحم الوثيق الشخصي بين العقائدي عند إخوان الصفا تعبير عن التوالمنحنى 
، بتعبير آخر اإلخوان في المصطمح الباطني ىم الرفاق في االصطالحات الموحدين

 .(6)الحزبية المعاصرة ...
 المطمب الثاني

 نشأتيم 
نشأة ىذه الجماعة خفية في منتصف القرن الرابع اليجري العاشر الميالدي،           

حيث المجتمع الزاخر بالفرق الدينية، وموطن رجال الفكر  (7)وكان ذلك في البصرة
والفمسفة، والدراسات العقمية والمغوية وحيث كانت البصرة مركزًا لمفكر اإلسالمي 

ناسب اتخذىا إخوان الصفا مركزًا ليم ومن ىذا الناىض وذات موقع استراتيجي م
المركز الحيوي انتشرت دعوتيم التي حممو إتباع مخمصون في كافة أنحاء الدولة 
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اإلسالمية ويعمق إخوان الصفا االنتشار فيقولون إن لنا إخوانا من كرام الناس وفضالئيم 
 .(8)متفرقين في البالد

 القرن الرابع اليجري:وىناك من الدالئل ما يؤيد ظيورىم في 
الظروف السياسية مواتية ومواكبة لظيورىم وخاصة عندمًا ألت مقاليد األمور في  .1

ىــ فشجعوا بتوليو الخالفة وأظيروا ما كان 334سنو  الدولة العباسية ألحمد بن إل بوية
 .(9)خافيا

أبي من أنو حمل عدة من الرسائل إلى شيخو  (10)اورده أبو حيان التوحيديا م. 2
ىــ، حين تولى صمصام الدولة ممك العراق 373عام سميمان المنطقي السجستاني

ويستدل من ذلك إن جماعة إخوان الصفا كانت قد استكممت تنظيميا في ىذا الوقت 
 .(11)وان الرسائل كانت قد دونت، وانتشرت في األسواق، وتداوليا أيدي القراء

، فيقولون لم يكد (12)بوفاة الفارابي . يرى أحد الباحثين وقت ظيور إخوان الصفا3
يمضى عمى وفاه الفارابي ثالثون عامًا حتى ىب جماعة من صفوه عمماء العصر، 

قدميين من فالسفة اإلغريق، واليند، الذين أحاطوا بنظريات اآل حكماؤهوخاصة 
وفارس، وقتموىا بحثًا، وتمحيصًا، واستنبطوا منيا أراء خاصة، وقد أطمقوا عمى أنفسيم 

 أسم إخوان الصفا، وخالن الوفاء .
عرفت ىذه الجماعة في منتصف القرن الرابع اليجري، ويرجح األستاذ عمر      

وىذه السنوات كانت أياما سيئة عمى  ،ىـــ تقريباً 373-334الدسوقي ظيورىم بين سنتي 
تفمت العالم اإلسالمي، فقد بمغت فييا الخالفة العباسية من الضعف حدا جعل األمور، 
ستيالء من يدىا، فاستقل كل أمير بمقاطعتو، مما شجع إل بوية عمى دخول بغداد واال

، وكان ىذا نذير شر عمى العالم اإلسالمي، حيث تجرأ عمى عمى مقر الخالفة العباسية
، ويظير أن إخوان الصفا كانوا من ىؤالء الذين ق وكل زنديقالخالفة العباسية كل نام
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، وتجرأوا عمى إظيار فأظيروا من أمرىم ما كان خافيا بويو، شجعوا بمجيء إل
 .(13)رسائميم

 المطمب الثالث 
 مكان ظيورىم 

 اختمف الباحثون حول تأسيس، ومكان ظيور إخوان الصفا عمى اتجاىين:
يرى أصحاب ىذا االتجاه إن جماعة إخوان الصفا ظيرت في  االتجاه األول:       

الصفا في البصرة، وفرع  إخوان )دي بور(:البصرة ولذا يطمق عمييا المستشرق 
في التعبير عن الجماعة  :(جولد تسييركما يستخدم المستشرق) (14)جماعتيم في بغداد

، وسوف نذكر بغداد ومنيم من يسندىم إلى، (15)عبارة جماعة إخوان الصفا البصرية
أصحاب ىذه اآلراء بشيء من اإليجاز خدمة لمبحث، فمن يرى إن الجماعة ظيرت في 

 البصرة، وبغداد من الباحثين العرب اإلسالميين.
، حمقو أخوية قرمطية المستشرق بندلي جوزي: حيث يشير إلى إن إخوان الصفا  -1

وراء تحقيقيا بالطرق السممية أسست في البصرة لنشر المبادئ اإلسماعيمية، والسعي 
العقمية، وىو يستند بذلك وفق ما يجميو النص إلى المستشرق الذي يسندىم بدوره إلى 

 نفس المكان.
 طو حسين: يرى إن  الجماعة تأسست في البصرة، وليا فروع في بغداد. -2
غداد ، عمر الدسوقي: يعتبر جماعتين ــ األولى البصرية ــ والثانية يسمييم جماعة ب -3

 وىو خطأ وقع فيو والتباس لم يستدركو.
 .(16): يعتمد عمى التوحيدي في إسنادىم لمبصرةأحمد زكي باشا -4
، واتخذت البصرة مركزًا نشأه الجماعة عمى حدود فارس عبده الشمالي: يشير إلى -5

 ليا معتمدًا عمى القفطي في اإلسناد.
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 محمد يوسف موسى. -6
، ومنيا تفرقوا إلى مختمف البصرة كانت مقرىم الجر: يريان إنحنا الفاخوري وخميل  -7

 البمدان.
 .(17)حسن مروة: يعتمد بإسناده إلى رواية أبي حيان التوحيدي ومن غيره -8

فيرى أصحاب ىذا االتجاه إلى القول بأن مركز دعوة إخوان الصفا، االتجاه الثاني: 
لشام، ثم بعد ذلك أوجدت ليا فروعًا وبداية نشأتيم كحركة سرية كان بمدينة )سممية( با

، تؤكد انتقال أئمة الرأي عمى مخطوطات مكتشفة حديثاً وقد اعتمد أصحاب ىذا 
اإلسماعيمية من مكان إلى آخر إلى إن استقروا في )سممية( ، كمركز تبث الدعوة منو 

 ، وفيو وضع الوكالء والدعاة بعد إن استتر األئمة.  
 ومن قال بذلك:

 ر.عارف تام -1
 الدكتور سامي النشار. -2
وىو يضيف إلى الدالئل التي يستند إلييا فريقو،  :الدكتور محمد فريد حجاب -3

مما يجعل )السممية(  األول والثانيالظروف السياسية لمشام في العصرين العباسي 
 .(18)مكانًا مناسبًا لظيور جماعة إخوان الصفا فييا ، واتخاذ مقرًا رئيسيًا لحركتيم

 لمبحث الثاني ا
 وآراءىم، وعقائدىم: وفيو ثالثة مطالب مراتبيمو ، وخالن الوفا رسائل إخوان الصفا

 المطمب االول
 رسائل إخوان الصفا 

 أواًل: عدد الرسائل
اختمف إخوان الصفا أنفسيم في عدد رسائميم فيذكرون في فيرس رسائميم إن    

وغرائب الحكم وطرائق اآلداب وحقائق عددىا اثنتان وخمسون رسالة في فنون العمم 
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، في تيذيب اثنتان وخمسون رسالة، ورسالةويذكرون في موضع أخر أنيا  (19)المعاني
صالح األخالق وفي موضع ثالث يتحدث اإلخوان عن األفكار الفمسفية التي  (20)النفوس وا 

 .(21)أوجزوىا في الرسائل في اثنتين وخمسين رسالة
الرسائل يشير اإلخوان إلى إن عددىا أحدى وخمسين ))ففي مواضع أخرى من 

رسالة فقط ورد ذلك في رسالة أجناس العموم وأنواعيا كما جاء في الرسالة العاشرة من 
الرسائل الناموسية اإلليية أن عدد الرسائل أحدى وخمسون رسالة في غرائب العموم 

صالح األخالق(( في الرسالة الحادية  كما ورد، و (22)وطرائق اآلداب وتيذيب النفس وا 
عشرة من العموم الناموسية ، ذكرنا في خمسين رسالة تقدمت لنا قبل ىذه الرسالة فنون 
العمم وغرائب الحكمة وىذه الرسالة ىي آخر الرسائل من القسم الرابع وىي الحادية 

 .(23)والخمسون
 واختمف الباحثون أيضًا حول عدد الرسائل

جماعة زيد بن رفاعة صنفوا خمسين رسالة في  : أنذكر أبو حيان التوحيدي  -1
، وأفردوا ليا فيرسًا وسموىا رسائل إخوان يع أجزاء الفمسفة عممييا وعمميياجم

 .(24)الصفا
، خمسون منيا في خمسين عددىا أحدى وخمسون مقالة: أن الرسائل ذكر القفطي -2

عمى طريق نوعًا من الحكمة ، ومقالة حادية وخمسون جامعة ألنواع المقاالت 
 .(25)االختصار واإليجاز

فيذه االضطرابات في عدد رسائل إخوان الصفا ربما يعود أساسا إلى اختالف        
حيث تفيد طبعت ليبزج عام  (26) مخطوطات الرسائل نفسيا والتي طبع بعضيا فيما بعد

أو القاىرة  م1886أما طبعات بومباي و  ،م بأن عدد الرسائل خمسون رسالة1883
فتفيد كميا بأن عدد الرسائل اثنتان وخمسون رسالة وزعم  م1957أو بيروت  م1928
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أن رسائل إخوان الصفا مازالت في حاجة إلى تحقيق عممي دقيق إال أننا نرجح أن عدد 
الرسائل ىو اثنتان وخمسون رسالة ولعل من أىم األسباب التي دفعتنا إلى ىذا الترجيح 

وأسمائيا وترتيبيا في كل من الرسائل والرسالة  ىو االتفاق التام بين عدد الرسائل
 .(27) الجامعة

 ثانيًا: موضوعات الرسائل
اشتممت رسائميم عمى ذكر العموم التي يتعاطاىا البشر وقد ذكروا أنيا  ثالثة      

 أجناس ىي:
العموم الرياضية وىي عمم اآلداب التي وضع أكثرىا لطمب المعاش وصالح أمر  -1

 الحياة الدنيا ــ وىي تسعة أنواع: 
وعمم المغة العربية والنحو، وعمم الحساب والمعامالت،  ،راءةعمم الكتابة والق         

م والكيمياء وعمم الشعر والعروض، وعمم الزجر والفأل وما يشاكمو، وعمم السحر والعزائ
والحيل وما يشاكميا، وعمم الحرف والصنائع، وعمم البيع والشراء والتجارات والحرث 

 والنسل، وعمم السير واألخبار.
العموم الشرعية الوضعية وىي التي وضعت لطب النفوس وطمب اآلخر وىي ستة  -2

 أنواع:
، والمشتغمون (28) أويل، وعمم التوالمشتغمون بو ىم القراء والحفظةعمم التنزيل         

، وعمم الروايات واألخبار )عمييما الصالة والسالم( بو ىم األئمة وخمفاء األنبياء
والقائمون بو ىم أصحاب الحديث وعمم الفقو والسنن واألحكام وعمماؤه ىم الفقياء، وعمم 

وعمم  التذكار والمواعظ والزىد والتصوف وأىمو ىم العباد والزىاد والرىبان ومن شاكمتيم،
 تأويل المنامات وأصحابو ىم المعبرون.
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 العموم الفمسفية الحقيقية : -3
، وأوسطيا معرفة حقائق أوليا محبو العمومكانت الفمسفة في نظر اإلخوان          

كانت العموم  دات بحسب الطاقة اإلنسانية وأخرىا القول والعمل بما يوافق العممو الموج
التي تؤدي إلى تحقيق أو تأكيد ىذا المفيوم والعموم الفمسفية الفمسفية تضم كافة العموم 
 .(29)الحقيقية في نظر اإلخوان

 أربعة أنواع :
.(30)وتشمل العدد واليندسة والنجوم والموسيقىالرياضيات:  -أ  

، ومعرفة عة الشعر والخطب والجدل والبرىانوىي معرفة صناالمنطقيات :  -ب
والجدل ويسبق ىذا المعرفة بعمم المدخل إلى صناعة صناعة المغالطين في المناظرة 

المنطق ايساغوجى والمقاالت قاطيغورياس، والعبارة باريمنياس، وتركيب األلفاظ 
 .(31)أننوليطيقا األولى، والبرىان أنوليطيقا الثانية

وتشمل عمم المبادئ الجسمانية، وعمم السماء والعالم وعمم الكون الطبيعيات :  -ج
 مم حوادث الجو، وعمم المعادن، وعمم النبات ، وعمم الحيوانوالفساد، وع

، وعمم الروحانيات وعمم النفسانيات، وعمم  وىي عمم معرفة الباريدـ اإللييات: 
 السياسة، وعمم المعاد.

فيرى اإلخوان أنو البد من التدرج في النظر في ىذه العموم وأول ما ينظر فييا     
 الرياضيات ، ثم المنطقيات ، ثم الطبيعيات ، ثم اإللييات.
إال إن رسائميم ال تخرج عن  ورغم أن الباحثون لم يراعوا تقسيم رسائميم عمى ىذا النحو

 ثالثة أقسام رئيسية ىي:
 يضم الرياضيات والمنطقيات.و  : القسم الرياضي -1
 ويضم الجسمانيات والطبيعيات.القسم الطبيعي:  -2
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 .(32)ويضم النفسانيات العقميات واإلليياتالقسم اإلليي:  -3
 ثالثًا: مصادر الرسائل

 أخذوا عموميم من أربعة مصادر ىي :
 (33)كتب الفمسفة بصورة رئيسية الكتب المصنفة عمى السنة الحكماء والفالسفة -1

وتشير الرسائل في عدد من المواضيع إلى كتب الفالسفة مثل المجسطي في عمم النجم 
 .(35)وكتاب األصول في عالم اليندسة ألقميدس وغيره من الكتب (34)لبطميموس

عمى صحة النظر الفمسفي الكتب  الكتب المنزلة بصورة استشيادية واستدالليو -2
اهلل عمييم ، مثل التوراة ، واإلنجيل ، والفرقان المنزلة التي جاءت بيا األنبياء ، صموات 

وغيرىا من صحف األنبياء المأخوذة معانييا بالوحي من المالئكة ، وما فييا  من 
وال تكاد تخمو رسالة من رسائل اإلخوان من االستشياد بآيات الكتب  (36)اإلسرار الخفية

 المنزلة أو بحديث من أحاديث األنبياء والرسل.

لنظري والمعرفة المستمدة من الكائنات الطبيعية والصناعات البشرية وىي التأمل ا -3
 التي يسمييا اإلخوان الكتب الطبيعية.

، المعروف عند الفرق عمم الجفر العموم الباطنية أو عمم اإلعداد والحروف أو -4
 وىي التي يسمييا اإلخوان الكتب اإلليية التي ال يمسيا إال المطيرون من (37)الباطنية

المالئكة وىي جواىر النفوس وأجساميا وأنواعيا وجزيئاتيا، وتصريفيا لألجسام 
 . (38)وتحريكيا ليا

 رابعًا: تحقيق الغاية من الرسائل

 حاولت جماعة إخوان الصفا تحقيق غايتيم من خالل رسائميم والمتمثمة:
والعقائد  نشر أفكار الجماعة ومواقفيا من القضايا العامة وطرح الشعارات والقيم -1

 التي تتفق مع أىداف الجماعة.
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التثقيف السياسي في أطار خط واحد لموقوف عمى جميع المسائل النظرية حتى  -2 
 يمكن منع أي محاولة لمخروج عمى أسس النظرية أو تحريفيا.

حشد الخمفاء عن طريق نشر الرسائل لتوسيع جبية المواجية وتعميق الصالت مع  -3
 وكسب تعاطفيم مع الحركة عمى األقل.مختمف طبقات الناس 

نشر مساوئ النظام والتحريض الجماعي الشامل ضده، حيث ال تحريض سياسي  -4
ايجابي وألعمل سياسي مثمر، دون رسائل أو جرائد تصدر بانتظام وتوزع توزيعًا 

 شاماًل، وىو ما يسمى بالخيط السياسي.
واحد وىذا يؤدي بالتالي إلى ربط جميع فروع التنظيم برباط عمل واحد وبفكر  -5

تسمية القوى الذاتية وتحسين العمل التنظيمي وتدريب األعضاء كفريق كامل لمحركة 
عالوة عمى اشتمال الرسائل والكتب السرية األخرى عمى العنصر المساعد في تييئة 
أعضاء الجماعة والمتمثل في الجانب األدبي الذي يعبر عن وجيو نظر الجماعة 

 .(39)نظريتيا السياسيةوفمسفتيا و 
 آراء  بشأن أشخاص ومؤلفي الرسائل:  خامساً 

ــاك عــدة اتجاىــات بشــأن مــؤلفي وكــاتبي ىــذه الرســائل، وتتمثــل ىــذه االتجاىــات  ىن
 :باآلتي

، وأبو سميمان محمد ن الرابع اليجري ىم زيد بن رفاعةإن واضعي الرسائل في القر  -1
، الحسن عمي بن ىارون الزنجاني وأبوبن مشير معشر البستي المعروف بالمقدسي ، 

 وأبو احمد الميرجاني أو النيرجوري ، والعوفي وأبي محمد بن أبي البغل.
 إن الحكيم المجريطي ىو الذي وضع رسائل إخوان الصفا أو الرسالة الجامعة. -2
إن أحد أالئمو من آل البيت في العصر العباسي األول ىو الذي وضع ىذه  -3

 م االتفاق حول اإلمام الواضع ليا.الرسائل ، مع عد
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إن الحرم األربعة لإلمام )أحمد الوفي( ىم الذين وضعوا الرسائل وىؤالء الحرم ىم  -4
، وعبداهلل بن ابي حمدان، وعبداهلل بن يعبداهلل بن المبارك، وعبداهلل بن سعيد الحسين

 .(40)ميمون القداح
تنسب تأليف الرسائل إلى اإلمام األولى يخمص)مصطفى غالب( إلى نظريتين فرعيتين: 

 أحمد بن عبداهلل خاصة من دعاتو األربعة:
من الذي سبرنا غور النصوص والوثائق السرية اإلسماعيمية تؤكدان اإلمام أوال: 

اإلسماعيمي أحمد بن عبد اهلل ىو الذي أشرف بنفسو عمى تصنيف رسائل إخوان الصفا 
عبد اهلل بن ميمون القداح و عبد اهلل بن  باإلضافة إلى دعاتو األربع الحرم الذي ىم

سعيد الحسين وعبد اهلل بن المبارك و عبد اهلل بن حمدان الذي كتبوا ما نصو عمييم ، 
ووصل منو إلييم ، فأخذ كل واحد منيم بكتابو ما يشير بو عميو من العموم أو يرسمو 

قد عمى الغالب في إليو إذا كان غائبًا في ميمة في مكان بعيد وكانت اجتماعاتيم تع
 (.209سممية في سوريا حوالي سنو )

اجتمعت طائفة من اإلسماعيمية وآلفو اثنين وخمسين رسالة فمسفية عرضوىا عمى  ثانيًا:
اإلمام احمد الوفي فسماىا رسائل إخوان الصفا وبعد محاوالت كثيرة أمكن العثور عمى 

 السرية وىم. أسماء بعض مؤلفي الرسائل من بعض مخطوطات اإلسماعيمية
 أبو سميمان محمد بن معشر البستي ويعرف بــ المقدسي. -1
 .(41)أبو الحسن عمي بن ىرون الزنجاني -2
 أبو أحمد الميرجاني. -3
 أبو الحسن العوفي. -4
 أبو حيان التوحيدي. -5
 زيد بن رفاعة. -6
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 محمد أبو الفرج. -7
 أبو سميمان محمد بن طاىر السجستاني. -8
 العمري. أبو زكريا -9

 عبدالسالم بن الحسين البصري. -10
 أبو سفيان. -11
 .(42)الحمواني -12

كانت اإلسماعيمية يعتقدون إن اإلمام احمد وىو أخر أحفاد اإلمام وينسب كوريان:  
إسماعيل الذي بمغ أشده ما بين القرنين الثاني والثالث لميجرة ىو مؤلف مجموعة  

ى تأليفيا ولحل ىذه الصعوبة التاريخية يمكننا أن رسائل إخوان الصفا أو انو مشرف عم
من أنو منذ عيد اإلمام كان ىناك نواه ليذه الرسائل ما لبثت  )ايفانوف(نقر بما قال بو 

 .(43) إن توسعت مع زمن حتى أصبحت مجموعة رسائل إخوان الصفا
 المطمب الثاني

  مراتبيم وأراءىم 
 أواًل: مراتب أخوان الصفا

كانت إلخوان الصفا درجات ومراتب ينتشر عميو األعضاء بحسب مكانيم في        
الدعوة ووفقا لعمر العضو ومبمغ تمكنو من العموم والمعرفة ويركز إخوان الصفا عمى 
بث دعوتيم في نفوس الشباب ألنيم أكثر طواعية في تمقي المبادئ الجديدة واعتناقيا 

 ولإلخوان أربع مراتب :
، البالغون مريدون ذوو الصانع وىم المبتدئونوىم ال :األبرار الرحماءاإلخوان  مرتبة -1

، وجودة ين ويوصفون بصفاء الجوىر والنفوسمن العمر خمس عشرة سنة حتى ثالث
 القبول وسرعة التصور.
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بين سن الثالثين حتى سن  وىم المعممون، وىم ما: األخيار والفضالءاإلخوان  -2
الرؤساء ذوي السياسات ويتميز أصحاب ىذه المرتبة بمراعاة  األربعين، وىي مرتبة
عطاء الفيض والشفقة والرحمةاإلخوان وسخاء الن  عمى اإلخوان. فس وا 

بين سن األربعين حتى  وىم طبقة القادة، وىم ما اإلخوان األخيار والفضالء الكرام: -3
ر والقيام بدفع سن الخمسين، وىي مرتبة المموك ذو السمطان واألمر والنيي والنص

العناد والخالف، وىؤالء ىم عمماء اإلخوان يعرفون النواميس ويدونون العقائد 
 .(44)ويوضحون المناىج ويدافعون عن الحقائق ويعممون عمى نشرىا

وىم طبقة المقربين من اهلل، وىم الذين تجاوزا الخمسين، مرتبة الكمال األخيرة:  -4
الباطنية، وصار يشيد حقائق األشياء عمى ما ىي  وىؤالء انكشفت ليم الحقيقة الروحية

، الوجود منافذة إلى إسرار المنزل عميو كالمالئكة المقربين، وينفذ إلى إسرار كتاب
ويقول كوربان إن ىذه المراتب عند إخوان الصفا ىي مزيج من مفاىيم الصابئة 

 .(45)اإلسماعيمية
 وخالن الوفا ثانيًا : آراء إخوان الصفا

اإلنسان الكامل العالم الخبير الفاضل الذكي المستبصر عندىم  اإلنسان الكامل: -1
، عراقي اآلداب، عبراني المخبر، رسي النسبة، عربي الدين، حنفي المذىبفإنما ىو: فا

شامي النسك، يوناني العموم، ىندي البصيرة، صوفي السيرة، ممكي ، مسيحي المنيج
 معارف.ليي الالرباني الرأي اال ،األخالق

كان إخوان الصفا ال يقبمون النساء في جماعتيم، وال الكيول وىذا نظرتيم لممرأة:  -2
ما يشير إلى إن نظرتيم لممرأة واحدة مع فرق اإلسماعيمية والباطنية ، فالمرأة في نظر 

إنجاب النسل ولغرض االستمتاع الجنسي عند من ال  إخوان الصفا ليا ميمتان:
 .(46)الناحية العقمية فيي مثل الصبيان والجيال والخدم والحمقى يستطيع التعفف أما من
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إن بعض المعطيات ذات األصل اإلسالمي قد لقبت عند إخوان الصفا  فمسفتيم: -3
، وليس من قبيل الصدفة أن تحتل يونانية المتعمقة بخصائص األعدادبالمعطيات ال

( رسالة 51)عددىا اإلخوان وأن يكونالحسابية الفيثاغورثية مركزًا مرموقًا في رسائل 
( يمعب دورًا 17( في العموم الطبيعية فالرقم )51= 3×17وأن تبحث سبعة عشر منيا )

( يشير إلى عدد األشخاص 17بارزًا في الغنوص الييودي أضف إلى ذلك أن الرقم )
ي )المغيرة( والذين سوف يبعثون إبان ظيور اإلمام الميد الذين تكمم عنيم ألعرفاني

ويعطي لكل منيم حرفًا من الحرف السبعة عشر التي تؤلف أسم اهلل األعظم ، وكذلك 
يسرون عمى أبواب حران وىي  ينيمون من بحر)إل ع . م . س(متصوفًا  51فإن 

 .(47)مدينة الصابئة والمركز الشرقي لمفمسفة الفيثاغورثية
 المطمب الثالث

 ىمعقائد
 نظرتيم إلى األلوىية والتوحيد:  -1

لمتدليل عمى  طونيةأخذ إخوان الصفا في رسائميم بنظرية الفيض األفال           
باأللوىية، وقد عمل إخوان الصفا عمى تمفيق عدة نظريات فمسفية في محاولتيم  أراءىم

ن ومزجوىا و طعند أفالإظيار صحو معتقدىم في األلوىية فأخذوا بنظرية الفيض 
وبفمسفة الفالسفة الطبيعيين من القول بالعناصر األربعة بفمسفة فيثاغورس في األعداد 

ومما يذكر أن نظرية الفيض  (48) باإلضافة إلى فمسفة أرسطو القائمة بالييولى والصورة
مؤسس ىذه  طونلحديثة، وأول من قال بيا أفالا طونيةالفمسفة األفال ترجع إلى
األولى من المجمد الثالث  ، وقد لخص إخوان الصفا نظرتيم في الفيض بالرسالةالمدرسة

بقوليم  أن اهلل تعالى لما كان تام الوجود كامل الفضائل عالما بالكائنات قبل كونيا 
، لم يكن من الحكمة أن يحبس تمك الفضائل في ذاتو فال متى شاء قادرا عمى إيجادىا
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يفيض من فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل منو كما  ،يجرد بيا وال يفيضيا
، ومادام الفيض منو متصال متواترا غير منقطع فيسمى أول عين الشمس النور والضياء

ذلك الفيض العقل الفعال وىو جوىر بسيط روحاني نور محض في غاية ذلك الفيض 
العقل الفعال وىو جوىر بسيط روحاني نور محض في غاية التمام والكمال والفضائل ، 

وفاض من ، فكر العالم صور المعمومات وفيو صور جميع األشياء، كما تكون في
وىي النفس الكمية وىي جوىرة روحانية بسيطة  ،ر دونو في الرتبةالعقل الفعال فيض أخ

قابمة لمصور والفضائل من العقل الفعال عمى الترتيب والنظام ... وفاض من النفس 
حانية ، وىي جوىرة بسيطة رو األولى أيضا فيض أخر دونيا في الرتبة يسمى الييولى

  .(49)قابمة من النفس من الصور واألشكال بالزمان شيئا بعد شيء

 :نظرتيم إلى األنبياء والرسل -2
 ،ىي منزلة األنبياء يرى إخوان الصفا: أن أرفع منزلة يرتفع إلييا اإلنسانو         

، وأن تمام منزلة النبي في ست وأربعين خصمة من لمرتبة الفالسفة والحكماءويمييم في ا
من البشر،  فإذا اجتمعت ىذه الخصال في واحد ،فضائل البشرية أوليا الرؤية الصادقة

، واإلمام ك الشخص ىو المبعوث وصاحب الزمان، فان ذلفي أي وقت من الزمان
في  لمناس مادام حيا وىذا يعني أنيم ال يؤمنون بـ )ختم النبوة(، وان النبي محمد 

، ويزعمون إن ىذه الخصال إذا وجدت في إنسان خاتم األنبياء والمرسمين زعميم ليس
فالسفة، فيي عندىم أصبح نبيًا مرساًل فالنبوة عندىم ىي درجة يرتقي إلييا العمماء وال

، ومن أجل ذلك نراىم يجمعون فقد اعتبروا كل فيمسوف كبير نبي ولذلك ،أرقى الدرجات
 ،وسقراط ،(50)وزرادشت، (عمييم الصالة والسالم)حمد وم ،وعيسى ،موسى االنبياء بين

 .(51)في طبقة واحدة  ، )عمييما السالم(الحسيناالمام و  ،عمياالمام و  ،وفيثاغورس
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فيزعم إخوان الصفا بأن الشريعة اإلليية المنزلة عمى األنبياء جبمة روحانية تبدو        
من نفس جزئية في جسد بشري بقوة عقمية تفيض عمييا من النفس الكمية بإذن اهلل 

، لتجذب بيا النفوس الجزئية وفي وقت من األوقات ،ارتعالى في دور من األدو 
، والمذاىب ىدفيا واحد، ويرون أن جميع األديان (52)وتخمصيا من أجساد بشرية متفرقة

، وال يوجب الخالف عندىم وكأن وسائميا، فيذا ال يعني التناقض وان وجد اختالف في
اليدف النيائي إلخوان الصفا من ىذه النغمة المربية ىو محو األديان والوقوف عمى 

 .(53)أطالليا
 نظرتيم إلى األمور الغيبية: -3

إخوان الصفا باألمور الغيبية وعندىم الجنة ىي عالم )األرواح( ال يؤمنون 
وسعة السموات، والنار عالم)الكون والفساد(التي ىي دون فمك القمر، وأن أىل جينم 
ىي النفوس المتعمقة بأجساد الحيوانات التي تناليا اآلالم واألوجاع دون سائر 

 . (54)دات التي في العالمو الموج
في ويرون  أن البعث والقيامة أمور تقال لعامة الناس، وأما الخاص ومن قد نظر        

، وذلك ألن كثيرا من العقالء والحكماء ينكرون خراب العموم ، فان ىذا ال يصمح ليم
، والجيد ليم أذن أن يعتقدوا أمر اآلخرة ، ويقولون إن شديداً  السموات ويأبون ذلك إباء
اني أخرى وىذا ينكر الصفا اليوم األخر كما جاء بو القران الجنة والنار ىي رموز لمع

 .ويؤمن بو المسممون
ويرون أن من اآلراء الفاسدة من يرى ويعتقد أن اهلل الرحيم الرؤوف يعذب  

، وكمما احترقت أجسادىم خندق في النار غيظا عمييم وحنقا الكفار والعصاة في
ــ عمى حد  لتحرق ثانية، فيذا الرأيلدم وصارت لحما ورمادا عادت فييا الرطوبة وا
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، واالعتقاد بأنو قميل الرحمة شديد القسوة ــ تعالى اهلل عن  زعميم ــ يعني اإلساءة هلل
 (55)ذلك عموا كبيرًا.

ويبدو أن مزاعم إخوان الصفا حول الجنة والنار لم تكن إال قناعا ستروا وراءه 
ىو انتقال الروح من جسد  –بالتناسخ معتقدىم األساسي في ىذا الموضوع وىو القول 

إلى جسد أخر عند الموت فإن أرواح الصالحين منيم تمتحق باألنبياء وأرواح غيرىم 
، إال أنيا واضحة جمية يصرحوا بيذه العقيدة في رسائميم ومع أنيم لم -تمتحق بالشريرين

في عدم بين السطور التي تتحدث عن النفس والجسد ، فكان الخوف أو التقية سببا 
 ذكرىا صراحة في رسائميم.

، وقوليم بالتناسخ إن األستاذ سعيد زايد لمح في بحثو عن عقيدة إخوان الصفا         
فقد لمح إلييا تمميحا بعد أن أورد نصا من نصوص الرسائل فقال وىذا القول قريب من 

 . (56)فكرة التناسخ التي يقول بيا الفيثاغوريون
 الخاتمة

العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى آلو وصحبو الحمد هلل رب 
 أجمعين، وبعد:

 فقد خمص البحث الى النتائج اآلتية:
جماعة سرية ال ُيعرف عددىا جمعت أصناف ىم  :وخالن الوفا إخوان الصفا .1

 والفمسفة والشريعة وصنفت رسائل في أجزاء الفمسفة ُعرفت باسم رسائل الصفا العمم
 الوفاوخالن 

أطمقت الجماعة عمى نفسيا كما تشير : وخالن الوفا تسميتيم بإخوان بــالصفا .2
 ذلك رسائميم ــ اسم )إخوان الصفا وخالن الوفاء(
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ىذه الجماعة خفية في منتصف القرن الرابع اليجري العاشر الميالدي،  تنشأ .3
حيث المجتمع الزاخر بالفرق الدينية، وموطن رجال الفكر  وكان ذلك في البصرة

اتخذىا إخوان الصفا مركزًا ليم ومن ىذا المركز  ،والفمسفة، والدراسات العقمية والمغوية 
 .الحيوي انتشرت 

اشتممت رسائميم عمى ذكر العموم التي يتعاطاىا البشر وقد ذكروا أنيا  ثالثة  .4
 أجناس ىي:

 الرياضيات والمنطقيات.القسم الرياضي : ويضم -
 القسم الطبيعي: ويضم الجسمانيات والطبيعيات. -
 القسم اإلليي: ويضم النفسانيات العقميات واإللييات -
اختمف إخوان الصفا أنفسيم في عدد رسائميم فيذكرون إن عددىا اثنتان وخمسون  . 5

 .رسالة
 أخذوا عموميم من أربعة مصادر ىي :: مصادر الرسائل. 6
  الفمسفةكتب -
الكتب المنزلة التي جاءت بيا األنبياء ، صموات اهلل عمييم ، مثل التوراة ، واإلنجيل ، -

 والفرقان
التأمل النظري والمعرفة المستمدة من الكائنات الطبيعية والصناعات البشرية وىي -

 التي يسمييا اإلخوان الكتب الطبيعية.
العموم الباطنية أو عمم اإلعداد والحروف أو عمم الجفر ، المعروف عند الفرق  -

 .الباطنية
...وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين   
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 ،م1942، طبعة القاىرة سنة ىو عمي بن محمد بن العباس ينظر: اإلمتاع والمؤانسة، التوحيدي: (1)
 .257-256ص
 ،دار المدى لمثقافة والنشر، الطبعة األولى :إخوان الصفا فمسفتيم وغايتيم ، فؤاد معصوم، الناشر (2)

 .45م، ص 1998
، م1957رسائل أخوان الصفا ، تقديم طو حسين واحمد زكي، الجزء األول، دار صادر بيروت  (3)

 .21ص 
إخوان الصفا وخالن الوفاء، عمر الدسوقي، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر، الطبعة الثالثة،  (4)

 .48ص  ،م1973القاىرة 
 .49، ص المصدر السابق (5)

 - مكتبة األقصى، األردنالحركات الباطنية في العالم اإلسالمي، محمد أحمد الخطيب، ينظر:  (6)
 .172م، ص 1984 -ىـ 1404 ،عمان، الطبعة األولى

 .8/ ص2، جلتىحٍديل ،اإلمتاع والمؤاوسةٌىظر:  (7)

)أربعة  م1928 ،القاىرة، طو حسين واحمد زكي، الجزء الرابع ، رسائل إخوان الصفاينظر:  (8)
 .188، ص أجزاء(

 .83ٌىظر: إخىان الصفا، ػمر الدسىقً، ص  (9)

 .10ص  /1جلتىحٍدي ، ل اإلمتاع والمؤاوسة، (10)

ق، تحقيق رضا تجدد، طبعة طيران، ص امحمد ابن اسح: ىو ابن النديم ينظر: الفيرست، (11)
322. 

 .321، ص به الىدٌمال، الفهرستٌىظر:  (12)

 .257-256، ص لتىحٍديلٌىظر: اإلمتاع والمؤاوسة،  (13)

محمد عبد  :دي بور، تاريخ الفمسفة في اإلسالم، ترجمةينظر: تاريخ الفمسفة في اإلسالم،  (14)
 .                113 -109، ص م1948، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاىرة اليادي أبو ريدة

ترجمة: د. محمد يوسف موسى  ،جولد تسيير ينظر: العقيدة والشريعة اإلسالمية في اإلسالم، (15)
 .239، صم1959 وآخرين، الطبعة الثانية، دار الكتب الحديثة، مصر

الدين فودة،  عز تقديم: د.الفمسفية السياسية عند إخوان الصفا، محمد فريد حجاب، ينظر:  (16)
 .55ص، م1982الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
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 .55ص، محمد فريد حجابالفمسفية السياسية عند إخوان الصفا، ينظر:  (17)
 ، وينظر: النظام الداخمي لحركة إخوان الصفا، خيراهلل سعيد،61ص السابق، رالمصدينظر:  (18)

 . 39ص ،م1993 ،دمشق، الطبعة األولى -، سوريةدار كنعان لمدراسات الناشر:
 .21ٌىظر: الرسائل، الجسء األول، ص  (19)

 .250الجسء الرابغ، ص  ،، الرسائل43، ص السابق المصدر ٌىظر: (20)

 .77ٌىظر: الرسائل، الجسء االول ، ص  (21)

 .282، ص السابقالمصدر  (22)

 .284-283، ص وفسهٌىظر: المصدر  (23)

 .5ص /2ج، للتىحٍديٌىظر: اإلمتاع والمؤاوسة،  (24)
، مطبعة محمد أمين الخانجي :يححتص، القفطي بإخبار الحكماء، أخبار العمماءينظر:  (25)

 .58ص/1جىـ،1326،، القاىرالسعادة
ص /2، ج م1912ينظر: تاريخ آداب المغة العربية، جورجى زيدان، دار اليالل، القاىرة  (26)

394. 
 .23ٌىظر: الرسائل، الجسء االول، ص  (27)

 .85، ص محمد فرٌد حجاب ،فلسفٍة السٍاسٍة ػىد إخىان الصفاٌىظر: ال (28)

 .49-48ص/2، ج جىرجى زٌدان ،ٌىظر: تارٌخ آداب اللغة الؼربٍة (29)

، ىو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي أحياء عموم الدين،ينظر:  (30)
 .39-38ص  /1ج، م1969دار الشعب، القاىرة 

 .455ص  /1م، ج1967إخوان الصفا، جميل صمبيا،  دائرة المعارف المبنانية، بيروت ينظر:  (31)
 .86ٌىظر: الفلسفٍة السٍاسٍة ػىد إخىان الصفا، محمد فرٌد حجاب، ص  (32)

 .42، ص الجسء الرابغٌىظر: الرسائل،  (33)

 .382ص  ،الجسء الرابغوٌىظر: الرسائل:  ،49، ص الجسء االولالرسائل،  (34)

 . 72، ص الجسء االول، السابق المصدر (35)

 .42، ص الجسء الرابغٌىظر: الرسائل:  (36)

 .43، ص السابقالمصدر  ٌىظر: (37)

 /5جم، 1944 -ىــ 1363ينظر: الذريعة الى تصانيف الشيعة ، افا بزرك الطيراني، النجف،  (38)
 .122ــ 118ص 

 .96ٌىظر: الفلسفة السٍاسٍة ػىد إخىان الصفا، محمد حجاب فرٌد، ص   (39)

 .77صالفلسفة السٍاسٍة ػىد إخىان الصفا، محمد فرٌد حجاب، ٌىظر:   (40)
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مصطفى غالب،  د. ،نذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضرتاريخ الدعوة اإلسماعيمية م ينظر: (41)
 . 76، ص م1953، سوريا دار اليقظة العربية

، مصطفى غالب د. ،نذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضرتاريخ الدعوة اإلسماعيمية م ينظر: (42)
 . 76ص 

 .77المصدر السابق، ص ينظر: (43)
ينظر: الوجود عند إخوان الصفا، وجيو احمد عبداهلل ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  (44)

 . 33-32، ص م1989
وينظر: رسالة  ،142ص، عبداهلل األمين ،الفرق والمذاىب القديمة المعاصرةينظر: دراسات في  (45)

 .134، ص م1959بيروت  دار مكتبة الحياة، جامعة الجامعة، تحقيق: عارف تامر، 
، م1962، عمر فروخ ، الطبعة األولى، بيروت الفكر العربي إلى أيام ابن خمدونتاريخ ينظر:  (46)

 .396ص
 .126-125ينظر: الوجود عند إخوان الصفا، وجيو احمد عبداهلل، ص  (47)
 .386تاريخ الفكر العربي، عمر فروخ ،  ص ينظر:  (48)
 . 180ينظر: الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي، محمد أحمد الخطيب، ص  (49)
، وعاش في مناطق أذربيجان  ىو فيمسوف إيراني ومؤسس الديانة الزرادشتية : رادشتز  (50)

حتى ظيور  وكردستان، وظمت تعاليمو وديانتو ىي المنتشرة في مناطق واسعة من وسط آسياً 
 .19: صالبن النديمت، الفيرسينظر:  اإلسالم.

 .178-179ص ،الرسالة السادسة ، الجزء الرابعينظر: رسائل إخوان الصفا ،   (51)
 .390ينظر: تاريخ الفكر العربي، عمر فروخ ،  ص (52)
 .190ص، الرسالة السادسة، الجزء الرابعرسائل إخوان الصفا، ينظر:  (53)
 . 78ص، الرسالة السادسة، الجزء الثالثالرسائل ، ينظر:  (54)
 . 62ــ 61ص  ،الرسالة األولى، الجزء الرابع، الرسائل ينظر:  (55)
 .  188ص محمد احمد الخطيب، الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي،ينظر:  (56)
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