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ABSTRAK 

 

Kajian ini berusaha untuk mengupas secara terperinci ketokohan al-Sheikh al-Tahanawi 
dan sumbangan beliau dalam menghubung jalinkan antara hadith dengan tasawuf 
melalui kitab beliau yang berjudul “Haqiqah al-Tariqah  min al-Sunnah al-Aniqah”. 
Dari itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendedahkan keperibadian dan latar 
belakang kehidupan tokoh ini dalam dunia keilmuan, dakwah dan pembaharuan Islam 
secara ringkas. Kemudian, usaha pengkaji untuk mengumpul dan menyenaraikan 
beberapa hadith terpilih daripada kitab tersebut bagi menerangkan secara jelas 
hubungan yang rapat antara hadith dan tasawuf yang disertai dengan pandangan dan 
penjelasan dari para ulama Muhaddithin dalam mensyarahkan hadith-hadith tersebut. 
Kajian ini menggunakan metodologi induktif, metodologi analisis data dan metodologi 
pengaplikasian dalam analisis dan penelitian yang dijalankan. Hadith-hadith yang telah 
dikumpulkan oleh pengkaji akan ditakrij dan disandarkan hadith tersebut kepada 
sumber asalnya secara ‘azu, serta ditetapkan taraf (hukum) bagi setiap hadith dari sudut 
penerimaan atau penolakkannya sebagai sumber yang berautoriti. Kajian juga berusaha 
untuk mengeluarkan isi-isi penting (pokok-pokok perbahasan) berhubung dengan 
persoalan tasawuf yang didokongi dengan pandangan dan pendapat golongan 
Muhaddithin dan golongan salaf yang telah cuba untuk menyatukan dan mendamaikan 
antara isu-isu kesufian (dalam tasawuf) dengan hujah-hujah umum para Muhaddithin 
dalam persoalan tersebut. Kajian ini juga berusaha untuk menjelaskan secara terperinci 
Mazhab al-Sheikh al-Tahanawi yang telah berusaha untuk menjauhkan dan menentang 
golongan yang melampau dalam urusan agama. Hasil kajian mendapati bahawa ilmu 
tasawuf mempunyai hubungan yang penting dan erat dengan sunnah Nabi SAW, 
bahkan ia mendorong kepada kesederhanaan dalam beragama. Kajian ini diakhiri 
dengan  menyatakan penemuan dan hasil kajian yang penting disertakan dengan 
beberapa saranan dan cadangan. 
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Abstract  

 
This study highlights the personality of Shaikh al-Thanawi and his efforts to establish 
the relationship between the Prophetic Traditions and Tasawwuf (mysticism) in his 
book “Haqiqah al-Tariqah min al-Sunnah al-Aniqah”. Therefore, this research aims to 
shed focus on this personality along with studying his intellectual, religious and 
reformative life in a brief manner. Afterwards, it will attempt to compile some selected 
prophetic traditions that are narrated in this book. In an attempt to clarify the strong 
association between the Prophetic Traditions and Mysticism based on quoted statements 
of contemporary scholars in explaining those Prophetic Traditions. The researcher has 
adopted several research methodologies in carrying out the study such as inductive, 
analytical and practical approaches. Hence, some Prophetic Traditions along with 
mentioning their references and authenticated sources are compiled in this research. The 
researcher has attempted to identify their degrees in terms of acceptance and rejection, 
and later investigated the validity of those Prophetic Traditions with regard to the study 
of Mysticism. An attempt to reconcile and adjustment between the Mystic thoughts and 
the thoughts of general Hadith scholars regarding some issues of Mysticism has been 
made there supported by the statements of various Hadith scholars and the early Muslim 
scholars. Moreover, this research will concentrate on studying the balanced method of 
Shaikh al-Thanawi through his distance from the excesses and negligences in religious 
matters. This research is summarized in uncovering some significant findings that, the 
Mysticism has an inherent association with the Prophetic Traditions, as itself resembles 
a call to a balanced and intermediate religion. The study will end by mentioning the 
major findings, recommendations and suggestions. 
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  ملخص البحث

يف العالقة بني احلديث  وجهوده: تقوم هذه الدراسة على إبراز شخصية الشيخ التهانوي 
إلقاء  إىل ، فبذلك دف هذه الدراسة"حقيقة الطريقة من السنة األنيقة"والتصوف خالل كتابه 

مجع وحياته العلمية والدعوية والتجديدية باالختصار، مث تتطرق إىل  هذه الشخصية الضوء عن
حماولةً لتوضيح العالقة الوطيدة بني احلديث بعض األحاديث املختارة الواردة يف هذا الكتاب 

وسلك الباحث يف دراسة  .مقتبسا من أقوال العلماء احملدثني يف شرح هذه األحاديث والتصوف
ها خترجي فجمع فيها بعض األحاديث مع. ستقرائي والتحليلي والتطبيقيهذه األحاديث املنهج اال

قام بتثبيت مدى مث  والرد، القبول حيث من ادرجااألصلية، وحتديد  مصادرها إىل هاووعز
صحة حجية هذه األحاديث يف مسائل التصوف مؤيدا بأقوال احملدثني وأسالف هذه األمة 

 .وأفكار عامة احملدثني يف بعض املسائل الصوفيةلصوفية ا للتوفيق والتقريب بني أفكار حماولة
من حيث ابتعاده : فهذه الدراسة أيضاً حماولة يف إبراز وسطية مذهب الشيخ التهانوي 

وختلص الدراسة إىل الكشف عن نتائج هامة يف . وإعراضه عن اإلفراط والتفريط يف اتباع الدين
. النبوية الشريفة، كما هي أيضا دعوة إىل وسطية الدينأن التصوف هلا عالقة صميمة بالسنة 

  .وختتم الدراسة بذكر أهم نتائج وتوصيات ومقترحات
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  شكر وتقدير
وهو أهل الثناء  ،احلمد هللا الذي وفقين وأعانين، فهو الذي بيده العون ومنه التوفيق والسداد

أفضل و .حسانهيليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه على نعمه وآالئه وإ افله احلمد كم واد
ى اخلري واهلدى وأوضح لنا الذي دلنا علسيد اخلالئق واملرسلني، م على يسلتالأمت الصالة و

  .، وعلى آله وأصحابه األخيار، ومن سلك سبيلهم إىل يوم الدينالطريق
من ال يشكر  ال يشكر اهللا«  :حيث يقول ،ثث رسول اهللا ويف مقامي هذا أمتثل حدي

  . ١»الناس 
فيصل أمحد  /ي الفاضل املشرف على هذه الرسالة، فضيلة الدكتورستاذألشكر قدم الفأ

الذي بذل الكثري  ،ماليا، جبامعة قرآن واحلديث، أكادميية الدراسات اإلسالميةقسم ال، شاه
ذه بالرأي واملشورة والتوجيهات القيمة لرفع مستوى ه ، ومل يبخل عليمن وقته وراحته

الثواب،  ، وأجزل لهالرسالة حىت خرجت ذه الصورة، فقد أفادين كثريا، فجزاه اللّه خريا
  .إنه قريب جميب الدعوات

املمتحن الثاين على قراءته ومالحظاته  كر والتقدير لفضيلة الدكتور فوزي درامانمث أقدم الش
ات القيمة اليت هلا دور كبري يف وصول الرسالة تنبيهالو ترشادمهته يف اإلوتصحيحاته ومسا

  .إىل هذه الصورة
أحد املدرسني من القرآن واحلديث، الذي له  للشيخ أنور الرضوان كما أتقدم خبالص الشكر

األمور  منة كبرية على مواصلة هذا العمل، فقد ساعدين كثريا ومل يدخر وسعه يف تسهيل
  .اجلزاء فجزاه اللّه خريسواء كان إداريا أم علميا، 

ممثلة يف القائمني عليها، فقد قاموا مبا جيب  مـالياجلامعة  وال يفوتىن أن أتقدم جبزيل الشكر
  .عليهم حنو طالم خري قيام، وحرصوا على تقدمي كل ما يعينهم على أداء مهمتهم

 نملو عون على املوافقة على اختيار هذا املوضوع،مث إن أمجل الشكر لكل من قدموا ىل من 
  . وتشجيع دائم، حىت متكنت من إمتام هذا العمل قدموا ىل من توجيهات وإرشادات،

، وأن موأهله وحيام، ،مال أملك إال أن أدعو اهللا عز وجل أن يبارك ىف دينه: وأخرياً
  .وعن اإلسالم خري اجلزاء عين مجيزيه

                                                 
: بريوتفؤاد عبدالباقي، حممد : حتقيق .األدب املفرد )م١٩٨٩/هـ ١٤٠٩، سنة ٣ط ( البخاريمد بن إمساعيل حم ١

  .٨٥، ص ١، ج باب من مل يشكر للناسدار البشائر اإلسالمية، 
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يل العلم طريقة  اورضي على حب اإلسالم وشعائره،ين يارب الذين وأمي الكرمينيأيب  ىلإ

  .من املكاره صغرياً وكبرياً اينأتبعها، ومح
  .وإىل أساتذيت الّذين أخذوا بيدي إىل نور العلم واملعرفة

  .اهيفبارك اهللا عز وجل ف هلذه الرسالةيل سبل الراحة ألتفرغ ت  اليت وفريتإىل زوجو
  .مبن استفدت بصحبتهم كثرياً املخلصني أصدقائي وإىل

  ......أهدي مجيعا إليكم
  املتواضع العمل هذا                                     
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