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 دراسة تحليلية لمنشأ التصوف اإلسالمي  على ضوء
الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات
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المطلع النبوي
عن الحارث بن مالك األنصاري أنه مر برسول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال له:

 ً » يا حارث كيف أصبحَت؟« فقال: أصبحُت مؤمنا

حقًا ، قال : »انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة ، فما 

حقيقة إيمانك[؟« ، قال: ألسُت قد َعزَفَْت الدنيا عن 

نفسي ، وأظمأُت نهاري و أسهرُت ليلي ، وكأني أنظر إلى 

ً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون  عرش ربي بارزا

يعني   – يتضاغَوْن  النار  أهل  إلى  أنظر  كأني  و   ، فيها 

ثالث  فالزَم«  عرفَت  حارُث  »يا  قال:   ،  – يصيحون 

مرات ، 

أخرجه البزار والطبراني ، وفي رواية ابن عساكر: 

أنت امرٌؤ نَوَّر اهلل قلبَه .. َعرَفَْت فَالْزَْم. 
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f
المقدمة

الحم�د لل�ه الذي ش�رف األمة بالرس�الة الفضلى وأرس�ل بها أش�رف أنبيائه صاحب 
الس�يرة المثلى صلى الله عليه وآله وس�لم في اآلخرة واألولى وعلى من تبعهم بإحسان 

مترقيا في مراتب اإلسالم واإليمان واإلحسان إلى يوم الدين.
وبع�ُد فعل�م اإلحس�ان يعد ركنا م�ن أركان الدين الت�ي عليها قوام القب�ول والرد وهو 

الركن الثالث في حديث جبريل المعروف لدى العلماء بحديث )أم السنة(.
وق�د لوح�ظ إهمال هذا العل�م وركنه في حياتن�ا التعليمية المعاصرة س�واء من حيث 
الممارس�ة أو من حيث العلم، ولذلك رأينا أن نحيي ما أمات الناس من س�نة المصطفى 
صل�ى الل�ه عليه وآله وس�لم بتجديد دراس�ة الركن الثال�ث من أركان الدي�ن مع تجديد 
أس�لوب الق�راءة والدراس�ة ل�ه .. وخاص�ة بعد إلح�اق الرك�ن الرابع م�ن أركان الدين 

باألركان الثالثة فصارت أركان الدين في هذه الدراسة أربعة:
• وهو علم الشريعة.	 اإلسالم   
• وهو علم العقيدة.	 اإليامن   
• وهو علم مراتب السلوك.	 اإلحسان   
• العل�م بعالم�ات الس�اعة: وه�و العل�م بالمتغي�رات والمس�تجدات )عل�م فقه 	

التحوالت(.
 وكم�ا هي�أ الله لن�ا خدم�ة الرك�ن الراب�ع وقواع�ده ومصطلحات�ه وتطبيقات�ه، فنحن 
الي�وم نتن�اول )علم اإلحس�ان( إلع�ادة أس�لوب قراءته وقراءة م�ا تفرع عنه م�ن العلوم 
والقي�م واآلداب المش�روعة .. إل�ى جانب االعتناء بم�ا كتبه علماء الس�لوك من قواعد 
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ومصطلح�ات وتطبيقات في عل�م )التصوف( الذي هو فرع )الزه�د( والزهد فرع علم 
اإلحسان.

وبه�ذه الدراس�ة نعي�د الفرع إلى أصل�ه دون إف�راط وال تفريط لنعالج المش�كلة التي 
نشأت في مجتمعاتنا المعاصرة حول مسمى التصوف وتعريفه وأصل منشأه .. وسالمة 

األخذ به أو عدم ذلك..
وهذا أوان الشروع في المقصود:

أركان الدين األربعة
تس�تقيم دراس�ة الدين اإلس�المي على أربعة أركان)معالم ، مناس�ك ، عرى ، كما في 

روايات حديث جبريل( )1):
اإلسالم ، وهو علم الشريعة. 1
اإليمان ، وهو علم العقيدة. 2
اإلحسان ، وهو علم مراتب السلوك والتصوف. 3
العلم بعالمات الساعة ، وهو علم فقه التحوالت، متغيراٍت ومستجداٍت. 4

ويجم�ع هذه األركان األربعة حديث جبريل المس�مى بحديث )أم الس�نة( في وحدة 
موضوعية شرعية

حديث جبريل 
اِب ؤ قال :  هو الحديث المش�هور بأم الس�نة ، وقد رواه مس�لم عن ُعَمَر بِن اخلطَّ
بينام نحن ُجُلوٌس عند رسوِل اهللِ m إذ طلع علينا رجٌل شديُد بياِض الثِّياِب شديُد سواِد 
فِر وال يعرُفه مّنا َأَحٌد حتى جلس إىل النبي  m  ، فأسنَد ُركَبَتيِه  َعِر ال ُيرى عليه َأَثُر السَّ الشَّ

ُد أخِبين عن اإلسالِم؟ مَّ إىل ُركَبَتيِه ووضَع كفيه عىل َفِخَذيِه وقال: يا ُمَ

ويف رواية الرتمذي: »معامل دينكم« ، وعند أمحد :  »هذا جبيل أتاكم يعلمكم عرى دينكم« ، وعند   (1(
الطرباين: »مناسك دينكم« .
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دًا رسوُل اهللِ ، وتقيَم  مَّ  قال رسول اهلل m : »اإلسالم أن تشهَد أن ال إله إال اهلُل ، وأنَّ ُمَ
كاَة ، وتصوَم رمضاَن ، وحُتجَّ الَبيَت إن استطَعت إليه سبياًل« ، قال :  الصالَة ، وتؤيت الزَّ

ُقه ، قال : فأخرِبين عن اإليامِن؟ صدقَت . قال : فعِجبنا له يسأُلُه وُيصدِّ
 قال : »أن تؤِمَن باهللِ ، ومالئكتِه ، وُكُتبِه ، ورسِله ، واليوِم اآلِخِر ، وتؤمن بالَقَدِر خرِيِه 
ِه« ، قال : صدقَت ، قال : فأخرِبين عن اإلحسان ؟ ، قال : »أن َتعُبَد اهلَل كأنََّك تراُه ،  وَشِّ
اعِة ، قال : »ما املسؤوُل عنها بِأعَلَم من  فإن مل تكن تراُه فإنَّه يراَك« ، قال : فأخرِبين عن السَّ
ائِِل« ، قال : فأخرِبين عن أماراِتا ؟ ، قال : »أن َتِلَد األَمُة َربَّتها ، وأن ترى احُلفاَة الُعراَة  السَّ

اِء يتطاَوُلون يف البنيان« .  العاَلَة ِرعاَء الشَّ
قال : ثم انطلَق َفلبِثُت َمِلّيًا ، ثم قال يل : »يا ُعمُر أتدري َمن الّسائُل« قاَل : ُقلُت  : اهلُل 

ُمكم دينِكم«. ورسوُلُه أعلُم ، قال : »فإنه جبيُل أتاُكم ُيعلِّ
ُه َيَراَك«،  َه َكَأنََّك َتَراُه، َفإِنََّك إِْن ال َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ وفي رواية في مسلم أيضا: »َأْن َتْخَشٰى اللّٰ

ُه َيَراَك«. ِه َكَأنََّك َتَراُه، َفإِنََّك إِْن َلْم َتَرُه َفإِنَّ وفي روايِة مسند أحمد: »اإِلْحَساُن َأْن َتْعَمَل لِلّٰ
وفي رواية ابن بشران: َقاَل : َفإَِذا َفَعْلُت َذلَِك َفَأَنا ُمْحِسٌن ؟ َقاَل : »َنَعْم« . َقاَل : َصَدْقَت.
وف�ي هذا الكتيب س�يكون موضوعنا هو الركن الثالث من أركان الدين )اإلحس�ان(: 

»أن َتعُبَد اهلَل كأنََّك تراُه ، فإن مل تكن تراُه فإنَّه يراَك«. 

اإلحسان ماهيته ومعناه وغايته
اإلحسان معناه االتقان .. واإلتقان زيادة االبداع في الصنعة والقيام بكافة شروطها.

وغايته بلوغ أعلى درجات مراتب علم اليقين والتمكين والس�ير في طريق المجاهدة: 
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( ، والمحس�نون هم 

أهل اإلحسان .

تعريف اإلحسان
إتق�ان العم�ل الصال�ح المش�روع ظاه�را وباطنا عل�ى طري�ق الترقي ف�ي المأمورات 
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والتوقي عن المنهيات ، مع كمال المراقبة لله في السر والعالنية.

أركان علم اإلحسان
لعلم اإلحسان ركنان:

األول: أن تعب�د اهلل كأنك تراه: وهو أعلى مرات�ب الصديقية الكبرى في المراقبة لله 
من خالل تطبيق األعمال الصالحة واجبة ومندوبة، ومفادها استش�عار واستحضار معية 
الل�ه تعالى كأنه يراه بعين قلبه من غير تش�بيه وال تجس�يم وال تعطيل وال تكييف ، وهي 

مرتبة الصديقية الكبرى.
الث�اين: فإن مل تكن ت�راه فإنه يراك: وه�ي الدرجة األدنى من األولى ومفادها حس�ن 
المراقبة لله تعالى مستشعرا أن الله يراه ومحيط به في طاعته وأعماله وحركاته وسكناته 

وظاهره وباطنه على عين الحقيقة.

بت(  تالزم األركان الثالثة )الثوا

ن علمي اإليصال وعلم الوصول بي
يطل�ق على علم اإلس�الم واإليمان واإلحس�ان )مس�مى الثوابت( وبه�ا تعرف علوم 
الش�ريعة وأحكامها والعقيدة وأقسامها، ومراتب السلوك ومقاماتها، وال ينفك ركن عن 

اآلخر في سير العبد إلى الله تعالى .. بل بينهما تالزم على قسمين:
علام اإليصال: ومها علام اإلسالم واإليامن.

علم الوصول: وهو علم اإلحسان )التزكية(.
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عالقة اإلحسان الشرعية باألركان األخرى
اإلحسان علم الوصول إلى عين الحقيقة المرجوة بين العبد وربه، ويتحقق هذا العلم 

بصدق العمل في علمي اإليصال وهما اإلسالم واإليمان.
فاإلسالم: رشيعة وأحكام.

واإليامن: عقيدة والتزام.
وال يتحقق كمال علم الوصول )اإلحسان( إال بتحقق علمي اإليصال على الوجه الصحيح.

اندراج مصطلح التصوف في مفهوم الزهد واإلحسان 

علم التصوف
علم تفرع عن مفهوم الزهد في اإلس�الم والزهد فرع من علم اإلحس�ان، واإلحس�ان 
ه�و الركن الثال�ث من أركان الدين في حدي�ث جبريل عليه الس�الم وتنطبق أركان علم 

اإلحسان على مفهوم التصوف من كافة الحيثيات.
وبهذا التالزم الشرعي يصبح التصوف اسما ورسما على مطلب الزهد واإلحسان.

ن الزهد واإلحسان موقع التصوف في التطبيق العملي بي

الزهد أوس�ع معنى من التصوف، والتصوف أوسع تطبيقا وتقعيدا وتفريعا من الزهد، 
والتصوف فرع من فروع الزهد ، والزهد فرع من فروع علم اإلحسان.

التصوف موقف شرعي متفرع عن علم اإلحسان
كان ظه�ور مفه�وم التص�وف خالل مرحل�ة التابعين وتاب�ع التابعين كموقف ش�رعي 
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متف�رع ع�ن مفه�وم الزهد لحفظ األلس�نة من الذم واألي�دي من الدم بعد ش�مول الفتن 
ومضالته�ا في مرحلت�ي الملك العض�وض األول والثان�ي، وقد أخذ به�ذا المبدأ كافة 
علماء الش�عوب بدءًا من اإلمام علي زين العابدي�ن الذي زهد في الحكم واألخذ بالثار 
ووضع العلم والدعوة إلى الله بديال عمليا إلصالح الش�عوب، وس�ار أتباع اإلمام علي 
زين العابدين على هذا المنهج متواترا سنده عنه إلى أوالده وأحفاده وتالميذه اآلخذين 

عنه الذين سلكوا مسلك السالمة دون إفراط وال تفريط.

اإلمام علي زين العابدين مؤسس منهج أهل النمط 

لتصوف ئد مدرسة الزهد وا األوسط ورا
أهل النمط األوسط اسم أطلقه اإلمام علي رضي الله عنه على من نهج منهج االعتدال 
ف�ي الفت�ن المضلة قبل قتله رضي الل�ه عنه بقوله : )خري الناس هذا النمط األوس�ط ، 
يلح�ق هب�م التايل ويرجع إليه�م الغايل( ، وفي رواي�ة: )العايل( رواه ابن أبي ش�يبة في 
مصنفه، وقد ش�اهد اإلمام علي رضي الله عنه خالل مراحل حياته ما طرأ من توجهات 

اإلفراط والتفريط في مستوى الصراع الفكري والسياسي.
وكان أول النتائ�ج أم�ام هذا الص�راع المحتدم موقف اإلمام الحس�ن بن علي في ترك 
موقع القرار وموقف وذريته من سادة الصلح)1) من بعده ومن تبعهم بإحسان، ثم موقف 
اإلمام الحس�ين رضي الله عنه في تجنيبه الحرم ص�راع الذم والدم والخروج لإلصالح 

في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم.
كم�ا تحق�ق ه�ذا المعنى بموق�ف اإلمام عل�ي زين العابدي�ن وذريته من بقية الس�يف 

وتالمذته المتخذين موقف االعتدال المفضي إلى:
	 حفظ اللسان من الذم

اهلل  التنازل: )إن  الصلح عىل ذراري اإلمام احلسن أخذا من قوله يف خطبة  )1) أطلق مصطلح سادة 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا( ومن قول اإلمام عيل ريض اهلل عنه : بقية السيف أنمى ولدا 

وأكثر عددا.
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	 وحفظ اليد من الدم
	 وحفظ القلب من الهم

	 ونشر الدعوة إلى الله بالفم والقلم والقدم)1).

ن مرحلة اإلمام علي زين  ن مرحلتي التصوف بي

لشيخ أبي القاسم الجنيد العابدين وا
من�د عهد اإلم�ام علي زين العابدين واإلحس�ان العمل�ي متجه اتجاها س�لميا ، يمثله 
موقف اإلمام علي زين العابدين بعد آثار المعركة الكربلية التي استشهد فيها والده اإلمام 
الحس�ين عليه الس�الم ومن معه من آل البيت الكرام في معركة غير متكافئة ، وحفظ الله 
م�ن ه�ذه الذري�ة اإلمام علي زين العابدين وق�د رأى ما رآه في تل�ك المعركة بأم عينه  ، 
وكان يقول : إن يعقوب عليه السالم بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف، ولم يعلم أنه 
م�ات، وإني رأيت بضعة عش�ر من أهل بيت�ي يذبحون في غداة واح�دة، أفترون حزنهم 

يذهب من قلبي أبدا؟.
فل�م ينه�ج بعد ه�ذه المعركة بنه�ج المطالب�ة بالث�أر .. المطالب�ة التي تبناه�ا آخرون 
وجعلوها عقيدة وشريعة، بل أعرض عن ذلك كله وعاش من بعد ذلك مياالً إلى الزهد 
عن األخذ بالثأر أو المطالبة بالحكم ، مس�تعيضا عن ذلك بنش�ر العلم والعبادة والعزلة 
ع�ن واق�ع الظلم والعدوان ، وكان موقفه أول موقف جس�د معن�ى التصوف إلى موقف 
س�لوك عملي يحفظ به لس�انه من الذم ويده من الدم ، واتس�ع هذا االتجاه الصوفي من 
بع�ده وظ�ل يتنامى ويزداد في اآلخذين بموقفه ، حتى صار التصوف ظاهرة فكرية بارزة 
كت�ب في�ه العديد من كت�اب تلك المرحلة وهم بي�ن إفراط وتفريط واعت�دال حتى ظهر 

اإلمام أبوالقاسم الجنيد ) 221 – 297 ه�(.

)1) بالفم أي: بالدعوة إىل اهلل بالبالغ، والقلم أي: بالتأليف والتصنيف، والقدم أي: بالسري يف طريق 
االقتداء واالهتداء. 
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اإلمام الجنيد سيد الطائفة أول من وضع أنفاس 

التصوف المعتدل ومصطلحاته )1)
كان أول م�ن وض�ع قواع�د ومصطلح�ات وتعريفات التص�وف س�يد الطائفتين )أبو 
القاس�م الجنيد( وترجع إليه ضوابط هذا العلم وأنفاس�ه وهو الذي أثبت أنه )ال مجافاة 
بين الحقيقة والش�ريعة(، ونفى عقائد اإلفراط والتفري�ط التي اتخذها البعض مطعنًا في 
التص�وف وأتباعه، واعتن�ى بتربية المريد على منهج االعت�دال وإحياء منهج أهل النمط 

األوسط.
وق�د كان التصوف قبل ظه�ور اإلمام الجنيد يحمل أْوُجهًا متع�ددة غلب على بعضها 
تي�ار اإلف�راط والغلو .. فكان للجنيد فضل إعادة الوجه الش�رعي لعلم اإلحس�ان الذي 

تفرع عنه الزهد، وعلم التصوف مرتبطا بأهل النمط األوسط.
ولإلم�ام الجنيد عدد من الكتب والرس�ائل في فقه الطريق إلى الله ، ومنها »الس�ر في 
أنف�اس الصوفية« و كتاب »الميثاق« وكتاب »دوائر األرواح« وكتاب »أدب المفتقر إلى 

الله« ، وفيها إعادة صياغة التصوف على نمط التوسط الشرعي واالعتدال الواعي.

)1) يشار هبذا إىل أن للتصوف قواعد وتطبيقات ومصطلحات شأهنا شأن العلوم الرشعية األخرى، 
وعلم  الشافعي،  اإلمام  له  واضع  أول  وكان  ومصطلحات،  وتطبيقات  قواعد  له  األصول  فعلم 
األشعري  اإلمامان  العلم  هذا  رجال  ومن  ومصطلحات  وتطبيقات  قواعد  هلا  )العقائد(  اإليامن 

واملاتريدي.
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لي حجة  اإلسالم  )رجل القرن الخامس( اإلمام الغزا
يعتبر اإلمام الغزالي رحمه الله محرر التصوف عن الفلسفة ، وواضع قواعد االرتباط 
بين الشريعة والحقيقة على وجه االعتدال المشروع ،  وقد كان الهتمام اإلمام محمد بن 
محمد الغزالي بعلوم الش�ريعة ودراس�ته لها على شيخه اإلمام الجويني المعروف بإمام 

الحرمين أثر في تمكنه من هذه العلوم ودقائقها .
ثم س�عى ألخذ علوم ش�تى ينظر في صحتها وفس�ادها ،  وأخذ هذا المنحى س�نوات 
طويل�ة حت�ى خرج بنتيج�ة مفيدة خالصته�ا أن المخرج والحل الصحي�ح هو التصوف 
الخال�ي عن اإلفراط والتفريط ، وألف في هذا األمر كتابه المعروف »إحياء علم الدين« 
كما ألف للمبتدئين »بداية الهداية«  و »يا أيها الولد« ، وله كتابات في علم الفقه والتصوف 

والفلسفة الشرعية ، حفظ بها منهج أهل النمط األوسط .
واس�تقر في أخريات حياته بطوس مس�قط رأسه واتخذ مدرس�ة لتعليم علوم الشريعة 
، كم�ا اتخذ م�أوى ورباطا للتربية الصوفي�ة ، وكانت وفاته في ي�وم االثنين 14 جمادى 
اآلخ�رة ٥٠٥، وكا من المتأثرين به وبمنهجه الفكري جملة من العلماء منهم أبوبكر بن 
العرب�ي)1) والش�يخ عبدالقادر الجيالن�ي وغيرهم ، حتى إن اإلم�ام الجيالني ألف كتابه 

»الُغنية« على غرار ما كتبه شيخه اإلمام الغزالي.

)1) وقد ألف تلميذه ابن العريب فيام بعده كتابيه »العواصم من القواصم« و »رساج املريدين« وانتقد 
فيهام منهجية شيخه اإلمام الغزايل ، خصوصا فيام يتعلق باجلانب الفلسفي ومصادر املعرفة وذكر 

األحاديث التي ال أصل هلا ونحو ذلك.
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لقادر الجيالني مؤسس الطرق الصوفية اإلمام عبدا
كان عهد اإلمام الجيالني عهدا اتسم بالصراع الفكري والسياسي ، شأنه شأن المراحل 
التي س�بقت ، وكان اإلمام الجيالني قد نش�أ نشأة صوفية منذ نعومة أظفاره ، وأخذ علم 
الطريق عن ش�يخه أبي س�عيد المخرمي، ولما هيأ الله له البروز وبنى المدرسة القادرية 
أقبل عليه الناس والطالب من كل حدب وصوب ، مستأنسين باألنفاس التربوية الصوفية 
، واستطاع بحكمته وعلمه أن يضع قواعد بناء الطرق الصوفية كتشكيل اجتماعي شرعي 

يعزل بين التصوف والسياسة، ومن هذه القواعد:
1. أخضع التصوف للفقه ، فكل حقيقة ال تشهد لها الشريعة فهي زندقة.

2. من�ع الش�ريعة والتصوف أن يدوروا في فلك السياس�ة ، وأنكر على علماء الس�وء 
وعلماء السلطان.

3. نف�ى العصمة عن الش�يوخ ل�دى المريدين الغالة لينظروا إلى ش�يوخهم من خالل 
بشريتهم الموجهة بالشرع.

4. أنكر على المريدين مجالس الس�ماع واس�تعاض عنها بمجال�س القرآن ومدارس 
الفقه اإلسالمي والعلوم الشرعية وجعل الترّوح بالحضرات والذكر.

٥. صن�ف العدي�د  من المؤلفات الخاص�ة بالطريق إلى الله وجعلها قاعدة المدرس�ة 
القادرية ، ومنها كتاب »الغنية« و »الفتح الرباني« وغيرها.
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تفرع غالب الطرق الصوفية عن الطريقة القادرية
ب�دأ ظهور الط�رق الصوفية ذات المس�ميات المتع�ددة بتخرج العش�رات من طالب 
الشيخ عبد القادر الجيالني وانتشارهم في األفاق، وخاصة بعد عام حجته األخيرة سنة 
٥٠٥ ه� حيث أخذ عنه المئات من أطراف البالد العربية واإلس�المية، وكان بهم انتشار 
�ْهَرَوْرِدّي كتابه  الط�رق الصوفي�ة وتفريعاتها، وفي هذه المرحلة كتب الش�يخ اإلمام السَّ

»عوارف المعارف« وبسط فيه ضوابط التصوف ودقق مسائله وتوفي عام 632ه�.

أمهات الطرق الصوفية
ظهرت الطرق الصوفية في القرنين السادس والسابع على النحو التالي:

الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجيالني )٥61ه�( القرن السادس.- 1

الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد علي الرفاعي )٥76ه�( القرن السادس.- 2

الطريقة الشعيبية المغربية ألبي مدين)1) )٥94ه�( القرن السادس.- 3

الطريقة البدوية للشيخ أحمد البدوي )67٥ ه�( القرن السابع.- 4

الطريقة الشاذلية للشيخ أبي الحسن الشاذلي )6٥6ه�( القرن السابع.- ٥

الطريقة الدسوقية للشيخ إبراهيم الدسوقي )676ه�( القرن السابع.- 6
وقد أخذ الدس�وقي عن الش�يخ أحمد الواسطي خليفة الشاذلي في مصر، وكانت هذه 
الطرق هي رائدة التصوف في العالم العربي واإلس�المي خالل هذين القرنين ثم اتس�ع 

األخذ بالطرق الصوفية والكتابة عنها سلبا وإيجابا.

)1) تفرعت منها يف القرن السادس الطريقة العلوية احلرضمية عىل يد الفقيه املقدم )6٥3ه�(، وتفرعت 
عنها أيضا الطريقة املشيشية إلبن مشيش املغريب شيخ اإلمام الشاذيل )629ه�( أي يف القرن السابع.
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تقسيم مراحل التصوف

المرحلة األولى
تصوف المواقف

موقف اإلمام علي رضي الله عنه من قرار الحكم بقبول الشورى.- 1
موقف اإلمام الحسن بالتنازل عن قرار الحكم بنهاية مرحلة الخالفة النصية.- 2
موقف اإلمام الحسين بالخروج عن الحرم تجنيبا إلسالة الدم فيه.- 3
موقف اإلمام علي زين العابدين بالزهد في األخذ بالثأر وقرار الحكم.- 4

المرحلة الثانية
مرحلة أهل النمط األوسط

مرحلة تصوف التجريد
ويتلخص في تالميذ اإلمام علي زين العابدين )ت 9٥( ومن نحا نحوهم كس�عيد بن 
المس�يب )ت 94 ( ، وس�عيد بن جبير )ت 9٥(، والزهري )ت 124(، واإلمام محمد 
الباق�ر )ت 114( وأخي�ه اإلمام زي�د )ت 122(، وعمرو بن دين�ار )ت 126(، واإلمام 
جعف�ر الص�ادق)ت 148( ، وأبوحنيف�ة )ت 1٥٠(، واألوزاع�ي )ت 1٥7(، وس�فيان 
الثوري )ت 161(، والليث بن س�عد )ت 17٥(،  ومالك بن أنس )ت 179(،     وعبد 
الل�ه بن المبارك)ت 181(،  والش�افعي)ت 2٠4( ، وأحمد بن حنبل)ت 241(، وأبي 

الحارث المحاسبي )ت 243( ، وشيوخ أصحاب الرسالة القشيرية)1).

النيسابوري الشافعي ، ولد سنة 376ه�  أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشريي  )1) مؤلفها هو 
يف شهر ربيع األول يف بلدة )استواء( ، وكان سكاهنا من العرب الذين قدموا خرسان ، وهو عريب 
من قبيلة قشري بن كعب ، أخذ أول مرة بقريته استوا، ثم رحل إىل نيسابور وارتبط بالشيخ أيب عيل 
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المرحلة الثالثة
د تصوف األفرا

وه�م جمل�ة من صوفية الس�ياحة األف�راد الذي�ن اعتزل�وا المجتمع وتفرغ�وا للعبادة 
والطاع�ة ف�ي الكهوف والبراري ، ول�م يخل منهم زمان من األزمن�ة، وقد تناول العديد 
منه�م الش�يخ عب�د الكريم بن هوازن القش�يري في رس�الته ، مثل إبراهيم ب�ن أدهم )ت 
162(، والفضي�ل ب�ن عياض )ت 187( ، ومعروف الكرخ�ي )ت 2٠٠( ، وذي النون 
الحاف�ي )ت 227(،  ، وبش�ر  �َقطي )ت 2٥1(  السَّ �ِرّي  والسَّ المص�ري )ت 24٥(، 
والحارث المحاس�بي )ت 243( تك�رر، وداود الطائي )ت 16(، وش�قيق البلخي )ت 
194(، وأبي يزيد البس�طامي )ت 261(، وس�هل التس�تري )ت283(، وعبد الرحمن 

الداراني )ت 21٥) .

بعة المرحلة الرا
مذهبية التصوف

وب�دأت باإلم�ام الجني�د )ت 297( ، حي�ث وض�ع قواع�د ومصطلح�ات التص�وف 
المعت�دل،  كان فقيه�ا عل�ى مذه�ب أبي ث�ور، وتصدر للفتوى وهو ابن عش�رين س�نة ، 
َقطي والحارث المحاس�بي ومحمد بن علي القصاب ، مات  �ِرّي السَّ وصحب خاله السَّ

سنة )297ه�(.

الدقاق ودخل يف زمرة مريديه وزوجه ابنته ، وعكف عىل طلب العلوم ، وكتب كتبًا عديدة منها: 
و  »الفصول«،  و  »املعراج«،  و  األرواح«،  »إحياء  و  اإلشارات«،  »لطائف  و  القشريية«  »الرسالة 
»اللمع«، وكتاب »التوحيد النبوي«، وكتاب »التيسري يف علم التفسري«، و »ترتيب السلوك«، تويف 

يوم األحد 16 ربيع األول عام 46٥ه� ودفن بجوار شيخه الدقاق.
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المرحلة الخامسة

تحرير التصوف عن الفلسفة

وكان رائد هذه المرحلة اإلمام أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغّزالي 
)ت ٥٠٥( الذي واجه الِفَرق والنَِّحل المتنوعة كالفالس�فة والباطنية وغالة علم الكالم 
حة لمس�يرة العلوم  وغ�الة عل�وم الحقائق ، وصنف العش�رات م�ن المؤلف�ات المصحِّ
الشرعية ، وربطها بالحقيقة على الوجه المعتدل ، ككتاب »إحياء علوم الدين« و»منهاج 

العابدين« وغيرهما.

المرحلة السادسة

نشوء الطرق الصوفية

وبدأت باإلمام عبدالقادر الجيالني ) ت ٥61 ( واضع أسس الطرق الصوفية وكياناتها 
االجتماعية، وقد فعل ذلك عندما الحظ فش�و االضطراب السياس�ي وشمول الفتن في 
ب�الده وم�ا حولها ، فوقف موقف�ا عمليا يحفظ به من تهيأ له  حفظ�ه من الناس، وخاصة 

طلبة العلم الشرعي ومريدي الطريق إلى الله.
وأخضع التصوف لعلم الشريعة ، ومنع الصوفية من الدوران في فلك السياسة، وألزم 
المريدين طلب العلم وحفظ وتالوة القرآن ، وعدم االشتغال بالسماع الملهي عن ذلك 

، وتفرع عن طريقته القادرية أمهات الطرق الصوفية كما سبق ذكره.
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المرحلة السابعة
تعدد الطرق وفروعها

ف�ي ه�ذه المرحلة تع�ددت الطرق ف�ي العالمين العربي واإلس�المي بانتش�ار تالمذة 
أمه�ات الط�رق ، وأس�همت ه�ذه الط�رق ب�ادئ ذي ب�دء في حف�ظ الجل األوس�ع من 
المريدين والس�الكين والناس�كين الذين حذوا حذو ش�يوخهم في فتح دور العلم ودور 
التسليك والتزكية ،  بل وكان منهم من شارك في معارك الجهاد ضد الصليبيين والروس 
وم�ن قاتل مع العثمانيي�ن في معاركهم في أوروبا ، إال أن م�رور الزمن وظهور التنافس 
بي�ن أتباع بعض الطرق أفرز االتجاه الس�لبي من طرفي اإلفراط والتفريط ، وخاصة بعد 
أن وضع�ت كل طريق�ة ألتباعها من الطق�وس وااللتزامات ما يفّردها عن غيرها ، فنش�أ 

بذلك التنافس رغبة في االمتداد واالحتواء لألتباع .
ويصع�ب حصر الطرق الصوفي�ة وتفريعاتها لكثرتها ، وألنها ليس�ت موضوع بحثنا ، 

فنحيل الراغب في ذلك إلى مراجع البحث ومصادر التدوين.
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أول من كتب في التصوف
كان أول م�ن كت�ب ف�ي التص�وف ال�ذي هو خالص�ة علم الزه�د واإلحس�ان  اإلمام 

أبوالحارث المحاسبي ) ت 243 ( صاحب كتاب »آداب النفوس«.
ثم تاله الشيخ أبوسعيد الخراز ) ت 277) في كتابه »الطريق إلى الله«.
ثم تاله اإلمام الجنيد ) ت 297( في كتاب »السر في أنفاس الصوفية«.

ثم تاله الشيخ أبوعبدالرحمن السلمي )ت 325) صاحب كتاب »آداب الصوفية«.
ثم تاله الشيخ أبونصر سراج الدين الطوسي )ت 378) صاحب كتاب »اللمع«، وهو 

أول كتاب مبوب في هذا الفن.  
ثم تاله أبوبكر الكالباذي )ت 380) صاحب كتاب »التعرف لمذهب التصوف«.

ثم تاله أبوطالب المكي )ت 386) صاحب »قوت القلوب«.
ثم تاله األصفهاين ) ت 430) صاحب كتاب »األربعين على مذاهب المتحققين من 

الصوفية«.  
ثم تاله أبوعثمان الهويجري ) ت 465) صاحب كتاب »كشف المحجوب«.

ثم تاله عبدالكريم بن هوازن القشيري )ت 465) صاحب كتاب »الرسالة القشيرية«،
ث�م ت�اله اإلمام أبوحام�د الغزالي حجة اإلس�الم صاحب كتاب »إحي�اء علوم الدين« 
و»منهاج العابدين« )ت 505(، وقد أدرك اإلماُم الجيالنيُّ ) ت 561( في ش�بابه اإلماَم 
الغزال�يَّ في أخريات حياته وتأثر به فألف كتاب�ه »الُغنَْية« على نفس تبويب »إحياء علوم 

الدين«.
�ْهَرَوْرِدّي ) ت 632 ( وكتب كتابه  وج�اء من بع�د اإلمام الجيالن�ي الش�يخ عم�ر السَّ

المشهور »عوارف المعارف« على غرار ما كتبه من قبله مع تفصيل وإيضاح .
وكان�ت كتاب�ة كل من هؤالء األش�ياخ مرتبط�ًة بما كان ف�ي المرحلة م�ن وعي وفكر 
معتق�دات ، إال أنهم يجمعون على يربط التصوف بالكتاب والس�نة ، ويعزون ما وضعه 
علم�اء ال�ذوق والتص�وف من التفريع�ات والتبويب�ات والمصطلحات إلى التوس�ع في 
األخذ بهذا العلم والنظر في أهدافه وغاياته ، ش�أنه ش�أن علوم اإلس�الم واإليمان التي 

اعتنى بها علماء الملة ، ووسعوا فيها البحوث والدراسات .
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ومنه�م من ن�زع إلى اإلفراط والتفريط ، ومنهم من ثبت عل�ى منهج االعتدال.. منهج 
أهل النمط األوسط.

 

وضع قواعد تربية المريدين عند أهل التصوف 
من أسس التصوف وقواعده لدى شيوخ التربية التزام المريد المتعبد لله : 

• شروط تطبيقات إسالمه باألركان الخمسة علما ومعرفة وممارسة 	
• وتطبيقات إيمانه باألركان الستة ممتزجة ببعضها ببعض 	

فينبث�ق ع�ن ديمومتها واس�تمرارها اس�تئناس العب�د بعبادة ربه ، فيس�تغرق ف�ي إتمام 
شروطها وأركانها ومندوباتها وآدابها.

فيكون بذلك محط نظر الله ومحبته ، ويتحقق ذلك بأمور منها:
التزام الطاعة وحسن العبادة لله.- 1
دخول الخلوة)1) تحت نظر الشيخ.- 2
إماتة حظ النفس ومحاربة أثر الهوى والشيطان والدنيا.- 3
انصرافه عن الخلق بالكلية وإقباله على الله بكليته.- 4
االس�تعداد للترق�ي في مرات�ب اليقين الثالثة علما وعم�ال واعتقادا، وهي - ٥

أساس االنطواء في ثمرات علم اإلحسان.

)1) اخللوة الصغرى أو اخللوة الكربى، فالصغرى أن يظل بني الناس معتزال عنهم بقلبه مع ترتيب وقته 
غري خمتلط هبم وال مشارك يف غفلتهم، واخللوة الكربى الدخول يف عزلة تامة عن اجلميع مدة ما 

يقرره الشيخ لصفاء نفسه وصالح حاله.
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تربية النفوس أساس علم التصوف
يعتن�ي علم اإلحس�ان وم�ا تفرع عنه من الزه�د ومفهوم التصوف بدءًا ونهاية بمس�ألة 

النفس وعالمها المتلون والمتنوع.
والنفس أداة معنوية في تركيب الباطن اإلنساني مرتبطة كل االرتباط بمطالب الجسد 

وشهواته , ولها هيمنة قوية على االختيار والسلوك والمواقف.
وأس�اس س�المة النفس س�المة العقيدة ، فنفس المس�لم مهما كانت أحواله وأعماله 
فه�ي نف�س استس�لمت لمواله�ا ويرجى لصاحبه�ا الخير، وباإلس�الم تته�ذب النفس 

وتترق�ى قال تعالى: )ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( .

فالكافر ال تستلم نفسه حتى يسلم، والمنافق ال تستلم نفسه حتى يتوب.

تب الترقي أنواع النفوس في مرا
النفس األمارة وهي النفس التي تقود صاحبها إىل فعل املعايص وترك الطاعات ، . 1

وعدم التوبة واحلرسة عىل ما فرط يف جنب اهلل.
النفس اللوامة وهي النفس التي تلوم صاحبها عىل فعل املعصية وتدعوه إىل التوبة . 2

وجتديد عهد اإلنابة بينه وبني مواله.
النف�س امللهمة وه�ي النفس التي يلهمها اهلل الصرب عىل فعل الطاعات والصرب عن . 3

فعل املعايص واملنهيات.
النف�س املطمئن�ة وهي النفس التي اس�تقرت عىل فعل الطاع�ات والفرح هبا وعىل . 4

جتنب املعايص وكراهية فعلها من غري انتكاس وال ارتكاس..
النف�س الراضي�ة وهي النفس التي اس�لمت الوجه�ة إىل اهلل تع�اىل يف التوكل عليه . 5

والرض�اء بقضاءه وقدره والصرب عىل البالء وش�هود احل�ق يف كل ما جيري من أمر 
اخلري يف أهله والرش فيمن ابتيل به مع التزام الذكر والشكر ودوام الفكر.
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النف�س املرضي�ة وه�ي النفس التي ترتق�ي إىل أعىل درجات ع�ني اليقني وعالمتها . 6
اخلروج عن عادة املثل يف املرشوب واملطعوم والتخيل عن الدنيا وجاهاتا، والرضا 
بالكفاف وعدم االنتصاف ويس�توي عنده امل�دح والذم  مرتقيا يف اخلوف والرجاء 

وحسن الظن باهلل عىل وجه احلقيقة.
النف�س الكاملة وه�ي النف�س املتحققة بأعىل مراتب حق اليقني مش�اهدة وكش�فا . 7

وحاال ومرتبة ومقاما وقربا من اهلل وخوفا منه ورجاء فيه واستغراقا به وهي مرتبة 
الصديقية الكبرى.

ن  تب علم اليقي مرا
تثمر الديمومة لدى المريد والس�الك على الطاعة وحس�ن العب�ادة وتجنب المنهيات 

وفضول الكالم ثمرات متدرجة تبدأ بعلم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين.

ن تعريف علم اليقي
 ظهور آثار العلم والعمل الشرعي في سلوك المريد والسالك وبروز عالمات التوكل 
والرضا في تدرجه التربوي والمعرفي مستيقنا سالمة ما يدعى إليه وما يلزم بتطبيقه وفق 

النصوص الشرعية واإلرشادات األبوية.

ن ن اليقي تعريف  عي
اإليمان المجرد الصرف الذي ال ينقضه ش�ك وال ريب فيما يس�معه ويقرؤه من علم 
الحقائ�ق وما يبلغ إليه أهل المراتب العليا من األحوال والمقامات والكرامات وانفعال 
الظواه�ر دون اعت�راض وال افت�راض وتلم�ع ف�ي قلب�ه لوام�ع الجذب اإلله�ي وورود 
التن�زالت القلبي�ة والقالبية م�ن خالل الطاعة واألعم�ال الصالحة، وه�و المعنى األول 
لمفه�وم الحدي�ث القدس�ي: »وال ي�زال عب�دي يتق�رب إيل بالنوافل حت�ى أحبه فإذا 
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أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... إلخ«.
والمقصود به في هذه المرتبة استيحاش النفس من كل ما يخالف الشرع سمعا وبصرا 

وكتابة وسيرا بين الناس.

ن تعريف حق اليقي
انكش�اف حجب البصيرة عن كثافات النفوس خالل ترقيها وكمال استسالمها لباريها 
وقبول ما يظهر للمراد من كشف ولمعات نورانيات ومكافحات يقينية خارقة مع األدب 
الظاهر والباطن، وهو المعنى الثاني للحديث القدس�ي »كنت س�معه الذي يسمع به، 

وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا ..احلديث«.

شروط الدخول إلى العلوم الثالثة
موت النفس والرضاء بالقضاء والقدر واالنطراح الكلي للمشيخة والدوام على حسن 

التلقي والترقي ومالزمة التوقي.

حسن التلقي

قب�ول التوجيه والتس�ليك المؤدي إلى م�وت النفس ورياضة ال�روح والقلب والعقل 
وحسن التزامهما بالمأمور به واجتناب المنهي عنه ) عبادة � وعادة � وعلما � وتربية(

حسن الترقي

دوام واستمرار الزيادة في األعمال والطاعات وطلب العلم النافع تحت توجيه الشيخ 
ونظره مما يؤدي إلى ضبط وظائف األوقات وملئ شواغرها، وإصالح الباطن وتصفيته.
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مالزمة التوقي
محافظة المريد والس�الك على تجنب المعاصي والمخالفات الحس�ية والمعنوية من 
صغائ�ر وكبائر وموبق�ات، فالمحافظة على م�ا ُذكر مقياس الوصول إل�ى الله، وإهمال 

ذلك أو التشاغل عنه من غير توبة وال رجوع انقطاع وحرمان.

ن الثالثة تب اليقي شروط التحقق بمرا
إطابة المطعم والتوقي من الشبه في المال والحال والعيال.- 1
إسقاط هم الرزق وطلبه وعدم النظر لما في أيدي الناس.- 2
دوام الطاعة والعبادة مع االنكسار والخضوع لله في كل األحوال.- 3
التجريد الكلي في التوكل على الله.- 4
ترك فضول الكالم والخوض فيما ال يعنيه.- ٥

ثمرات العلوم الثالثة 

ن ن وحق اليقي ن اليقي ن وعي علم اليقي
بفضل من الله وعطاء سرمدي يهب الله للعبد المحض مرتبة العرفان .. وهي ما يطلق 

على العبد فيها .. العارف بالله، ومرتبة الصديقية الكبرى.
والع�ارف بالله يس�توي عن�ده الفقر والغن�ى والمدح وال�ذم، واإلقبال علي�ه واإلدبار 
عن�ه ويش�هد الحق في كل فعل وح�ادث وقضاء وقدر وال ُتَكيَّف ه�ذه المرتبة باأللفاظ 

والشرح وإنما هي سر من أسرار الله في خاصة خلقه.
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ن مقامات السالكي
املق�ام األول مق�ام »التوبة«: وم�ن ال توبة له ال مقام له، والتوب�ة أصل المقامات . 1

وبها يرث السالك أو ل مدارج المقامات واألحوال.
املق�ام الثاين »الورع« : وهو كم�ال االحتياط في األخذ والعطاء والمعاملة ويثمر . 2

الحال الوهبي وهو الشوق وثمراته ارتياح القلب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب.
املقام الثالث »الزهد« وهو الزهد في االمتالك ومجانبة كل حرام وشبهة وتعريفه . 3

خشوع النفس وخضوعها.
املق�ام الرابع »الص�ب«  وهو ارتياض النف�س على أعمال الطاع�ات والتقلل من . 4

حالل الشهوات والصبر على ترتيب وظائف األوقات .. ويورث  األنس بالله.
املق�ام اخلام�س »مق�ام الفقر« وهو التج�رد الكلي عن اكتس�اب مطال�ب الحياة . 5

وزوال الطم�ع فيم�ا ف�ي أيدي الن�اس .. ويثمر ق�رب العبد بإيمان�ه وتصديقه ثم 
بإحسانه وتحقيقه.

املقام الس�ادس »الشكر« وهو ش�كر النعم وصرفها في طاعة الله مع تعظيم حق . 6
المنع�م وص�دق االلتجاء إليه وعالمته وجود الهيبة ف�ي القلب مع عدم النظر لما 

سبق منه من األعمال الصالحة.
املقام السابع »اخلوف« وهو استشعار الخوف من غضب الحق مع دوام المراقبة . 7

للترقي في طلب رضاه ويسمى استيالء سلطان الحال على القلب.
املق�ام الثام�ن »الرجاء« وهو حس�ن الظ�ن بالله وتالش�ي القن�وط المفضي إلى . 8

اليأس واإلحباط وثمراته الوصول إلى الله فال يكون همه وشغله غير خالقه..
املق�ام التاس�ع »التوكل عىل اهلل« وه�و التفويض لله تعالى ف�ي كافة أموره وترك . 9

تدبير النفس واالنخالع عن الحول والقوة، ويورث الفناء وهو سقوط األوصاف 
المذمومة، وصاحب الفناء مستغرق بالحق عن الخلق )ومن يتوكل على الله فهو 

حسبه(.
املقام العاش »الرضاء« وهو كما ل التسليم لله والفرح بما أعطاه ومنَّ به عليه . 10

م�ن نعمة اإلس�الم واإليم�ان : »ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل ربا وباإلس�الم 
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دين�ا « ويثم�ر مقام البقاء وهو بقاء الصفات المحمودة بعد فناء الصفات البش�رية 
المذموم�ة، وصاح�ب البقاء يرتق�ي إلى مقام ال يحجبه فيه الح�ق عن الخلق وال 

الخلق عن الحق.
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التعريفات ومصطلحاتها عند الصوفية
 وض�ع علم�اء التصوف له�ذا العلم قواع�د وتعريفات ومصطلحات ينضبط بها س�ير 

المريد إلى الله ومنها:

لحقيقة تعريف الشريعة والطريقة وا
الش�ريعة كالس�فينة والطريقة كالبحر والحقيقة كالدر والآلل�ئ، فمن أراد الدرر ركب 

السفينة ثم شرع في البحر بشروط الشروع ثم وصل إلى الدرر بأسباب اإليصال.
 والش�ريعة إقام�ة أح�كام فيم�ا أمر الله ورس�وله ب�ه من العب�ادات وأعم�ال الطاعات 
كالوض�وء والصالة والصوم وال�زكاة والحج وطلب الحالل وت�رك الحرام وغيرها من 

األوامر والنواهي.
والطريق�ة قط�ع المفاوز والمس�افات باألخذ بأس�باب التقوى والقرب م�ن الله على 
حس�ب نظر المشايخ في التسليك، وأما الحقيقة فهي الوصول إلى المقصد وإليها يشير 
الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وس�لم لحارثة: »لكل حق حقيقة فام حقيقة 
إيامن�ك فأج�اب وقال رصف�ت نفيس ع�ن الدنيا فاس�توى عندي حجره�ا ومدرها 
وذهبه�ا وفضتها وأضمأت هناري وأس�هرت لييل« رواه الطبران�ي وعبد الرزاق وابن 

عساكر وغيرهم.
ويف فقه علم الساعة:
الشريعة يقابلها الذكر

والطريقة يقابلها الفكر
والحقيقة يقابلها الشكر.
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ن الذكر ذخيرة السالكي
الذكر هو عدة الس�ائرين بالمقامات القلبية إلى الله تعالى وعدة الكاملين في مقامات 
الوص�ول الروحانية المعبر عنها بلطائف األحوال واألنفاس الموصلة إلى الله س�بحانه 

وتعالى.
وال يصل أحد إلى الله سبحانه وتعالى إال بذكره ألنه منه بدأ وإليه يعود: )ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ(    .
والذك�ر يوصل الذاك�ر إلى المذكور بل يجع�ل الذاكر مذكور ق�ال تعالى:)ى 

ائ(   .
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أقسام الذكر
ذكر باألقوال وهو االستغفار بعد المعصية.. 1
ودوام الله�ج بالذكر : )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ . 2

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڌ( .

وذكر باألعمال من مثل قوله تعالى : )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک . 3
ک گ گ گ گ(   .

وذكر باألحوال: وهو الذكر بالش�وق والمحبة وطي مس�افات السير إلى الله قال . 4
تعال�ى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(   .، وقول�ه ف�ي الحدي�ث القدس�ي: 
»م�ن تقرب إيل ش�با تقربت إليه ذراعا ، ومن أتاين يم�يش أتيته هرولة  ، وإن 
ذك�رين يف نفس�ه ذكرت�ه يف نفيس ، ومن ذك�رين يف مأل ذكرت�ه يف مأل خري منه« 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »أال أنبئكم بخري أعاملكم وأزكاها 
عن�د مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من عطاء الذهب والفضة وأن 
تلق�وا عدوك�م فترضبوا أعناقهم ويرضب�وا أعناقكم؟ قال: ما ذاك يا رس�ول 

اهلل؟ قال: ذكر اهلل«.
وأله�ل التصوف تعريفات ومصطلح�ات كثيرة جعلوها أس�اس الترقي في مراتب 
اإلحس�ان ، ولكنا تجاوزنا تناولها هنا لعدم الحاجة إليها من جهة ، والنعدام الترس�م 

بها في المرحلة الغثائية من جهة أخرى.
ويمكن التعرف عليها من خالل كتب القوم الشهيرة ك� »الرسالة القشيرية« وغيرها.



النسخة حتت التعديل31

نماذج الصوفية

أه�ل العزمات: هم األف�راد الخارجون عن المألوف إل�ى درجة اإلفراط - 1
الذي ال يقتدى بهم، ومنهم بعض أصحاب الطريقة القشيرية .

أهل التجري�د: المتوكلون على الله في س�رهم وجهرهم وأرزقهم وكافة - 2
أمورهم الدينية والدنيوية مع عدم التعلق باألسباب.

أهل األخذ باألس�باب: هم الذين يربطون بين التوكل واألسباب والتمتع - 3
المشروع )اعقلها وتوكل(.

اإلف�راط املذم�وم: الذين نزع�وا بتصوفهم نح�و الغلو في عل�وم الحقائق - 4
ووقعوا في مسببات االلحاد والزندقة والحلول واالتحاد.

التفري�ط املذم�وم: وه�م الذي�ن أس�قطوا العم�ل بالطاع�ات والعب�ادات - 5
وأّولوها إلى تأويالت تعطل وظائف الش�ريعة والعقيدة ومراتب الس�لوك 

.. كالباطنية والقرامطة.

لمتصوفة الصوفية وا
الصوفية أو الصويف: من انطبقت عليه ش�روط حس�ن التلقي والترقي والتوقي تحت 

نظر شيخ حاذق مربي.
املتصوف�ة أو املتصوف: من تش�به بأه�ل التصوف ف�ي اللباس والحركة واالنتس�اب 

اإلسمي من غير تحقق بالمراتب المذكورة.
الطرق الصوفية

الطرق الصوفية هي التركيبات االجتماعية الش�رعية ألتباع منهج النمط األوسط ممن 
ينتمي إلى ما يلي:

المذهبية اإلسالمية  )إسالم إيمان( المعتدلة من غير إفراط وال تفريط.- 1
الصوفية )االحسان( من غير إفراط وال تفريط.- 2
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حب آل البيت المعتدل )والء وانتماء( من غير إفراط وال تفريط.- 3
وأم�ا الط�رق التي نحت إلى اإلف�راط والتفريط فهي طرق صوفي�ة لكنها ال تنتمي إلى 
أه�ل النم�ط األوس�ط، وال يعتب�ر جنوحه�ا وإفراطه�ا أو تفريطها حجة عل�ى التصوف 
المعتدل الحامل لهذا المسمى الشرعي )أهل النمط األوسط( ، فلكل وجهة هو موليها.
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العوامل واألسباب التي ساعدت على األخذ 

تباعه تساع طرقه وأ بالتصوف وا
لم�ا كان التص�وف فرع�ا م�ن الزهد ، والزه�د فرعا من اإلحس�ان ، وأص�ل التصوف 
المواقف التي اتخذها آل البيت وكبار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أمام التحوالت  
السياسية  المؤدية إلى الوقوع باللسان في الذم واليد في الدم ، وما يترتب على ذلك من 
اخت�الف وجهات النظ�ر بين الفرق والجماع�ات ، وتفاقم الصراع خ�الل مرحلة مقتل 
الخليف الثالث والرابع ، وما ترتب على المرحلة الكربلية وما خّلفته من دماء وعدوان ؛ 
لم�ا كان كل ذل�ك ظه�ر تيار الزه�د المعبر عن موق�ف أئمة آل البيت وم�ن تبعهم من 
الصحابة والتابعين على صفة السكون وتجنب المصادمة مع أصحاب القرار السياسي،

 حفظا لدماء المسلمين ،
واتجاه�ا للعناي�ة بالميراث النبوي من العلم والتدين الس�ليم عن ش�وائب الفتنة على 

مدى األزمان التالحقة  منذ ذلك الحين ،
حتى دخول التتار المغول إلى بغداد في 9 صفر 6٥6 وإس�قاط الخالفة العباس�ية في 

عهد الخليفة المستعصم بالله ، 
وتدمير كافة مظاهر الدولة اإلسالمية ، وقتل اآلالف من المسلمين ، وحرق الكثير من 

المؤلفات القيمة في مختلف العلوم،
فش�ارك العدي�د من صوفي�ة المرحلة في محارب�ة الغزو المغولي ثم الغ�زو الصليبي ، 
وكان م�ن أولئك القائد العثماني محمد الفات�ح وجملة من حكام وأمراء الدولة ، الذين 

ارتبطوا بمنهج التصوف ، وكذلك القائد صالح الدين األيوبي.
وصار التصوف رائد الجهاد في سبيل الله من جهة ، وحامي راية منهج النمط األوسط 
م�ن جهة أخرى ، قائمًا على محاربة الغزاة مع المحافظة على بيضة اإلس�الم من صراع 
المذاهب والفرق المتناحرة خالل المرحلة العثمانية حتى مرحل ضعف الدولة العلية .
وف�ي ه�ذه المرحل�ة بدأ الضع�ف الفك�ري والذوقي يع�م الطوائف الصوفي�ة ، ونحا 

البعض إلى اإلفراط والبعض إلى التفريط ، ولم يسلم من ذلك إال القليل القليل .
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وظ�ل هذا احلال من�ذ ضعف الدولة العثامنية حتى ظهور املرحلة الغثائية بس�قوط دولة 
اخلالفة .

وأثناء هذه املرحلة بدأت احلمالت االسترشاقية عىل اإلسالم  كله ، واشتدت احلمالت 
ع�ىل التصوف والصوفي�ة رغبة يف تفكيك تركيباتا االجتامعي�ة التي ظلت حتمي املجتمع 
اإلس�المي من االخ�رتاق ، وذلك بإعادة ترتي�ب محلة قرار احلكم والعل�م الذين التزموا 
بالتخطي�ط االس�ترشاقي يف نق�ض ع�رى املذهبية والتص�وف وحمبة آل البي�ت ، وحتجيم 
عيوب ونقائص وإفراطات وتفريطات بعض الصوفية بالدراس�ات والبحوث املغرضة ، 

حتى حتقق هلم املطلب من خالل الرتكيبات السياسية والدينية والفكرية اجلديدة.
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المحاذير المحسوبة على غالة التصوف
تن�اول المعترض�ون على اإلف�راط أو التفري�ط في منه�ج التصوف بالنق�د والتجريح 

للظواهر التالية:
اعتقاد غالة الصوفية ثبات العقيدة باإللهام والوحي الخاص لألولياء.. 1
االتصال بالروحانيين من الجن ، وتسخيرهم واالعتقاد في ضّرهم ونفعهم.. 2
عقيدة الحلول ، وهي القول بأن الصوفي الكامل تتجس�د فيه صفات الربوبية عن . 3

طريق التدرج في مراتب بالترقي.
القول بوحدة الوجود ، كقولهم : ليس في الوجود إال الله ، وما ظواهر الكون في . 4

اإلنسان والحيوان واألكوان إال مظاهر تعكس حقيقة واحدة هي الحقيقة اإللهية.
مظاه�ر تقديس األم�وات واإلفراط في التعل�ق بذواتهم الميتة والق�ول بعودتهم . ٥

للحياة.
االعتماد في تفسير الظواهر على الخوارق واألقاويل الخرافية.. 6
إظه�ار الصل�ة بالق�وة الروحانية م�ن خرق العادة ب�أكل الجم�ر والزجاج وحمل . 7

الثعابين وطعن األجساد ومخالفة ظاهر الشريعة.
إس�قاط البعض العمل واالعتقاد بعدم وجوب الص�الة والصوم والحج على من . 8

اكتملت مراتب يقينه ، وتأويل المأمورات الشرعية بما لم ينزل الله به من سلطان.
الحركات المش�ينة كالرقص والتهتك والصراخ المفضي إلى س�قوط هيبة الشرع . 9

الشريف ، والتشبه بطقوس النصارى واليهود في كنائسهم وبيعهم.
وق�د انتق�د رجال التص�وف األثبات من أهل النمط األوس�ط كافة ه�ذه المحاذير ، 
ووصفوا أصحابها بالجنوح والزندقة ، وتبرؤوا من اآلخذين بها والمترس�مين بآرائها 

الباطلة.
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ء إلى صوفية النمط األوسط ندا
لقد صار من الواجب المتحتم على من ارتبط بهذا المنهج اإلسالمي المسند أن يعيد 
النظ�ر في الحال�ة التي يعيش�ها منهج التصوف النمط�ي بخصوصه من حيثي�ات كثيرة ، 

ومنها:
1- حالة اإلفراط البشعة في الغالة.
2- حالة التفريط البشعة في الجفاة.

3- حال�ة الغفلة في المنتس�بين للنمط األوس�ط ، وض�رورة إحياء منهجي�ة االعتدال 
فيهم.

فهذه الحاالت صارت غرضا مقصودا ألضداد مدرسة التصوف اإلسالمي ، تهدم في 
كيان�ه وتقوضه م�ن قواعد بنيانه ، ونحن اليوم في تصوفن�ا المرحلي ال نرى في مجموع 
طرائقنا المشتهرة شروط األخذ بعلوم اإلحسان على وجهها الصحيح، حتى لو بقي ثمة 
من األش�ياخ المترسمين بمس�مى الطريقة وحفظ عهدها الذوقي فإنه ال يملك أمر أتباع 
قد انغمس�وا في حضارات المراحل وأخذوا علوم الزمان بأس�اليب مقطوعة الصلة عن 

التسليك الصوفي الخاص.
وربما نقر ببقاء الوالء الخاضع للتصوف وش�يء م�ن االنتماء االجتماعي المتداعي ، 
مع ضعٍف باٍد في مسألة الوعي واستيعاب مهمات المرحلة وشروط البقاء لهذا المنهج 

الوسطي المعتدل.
لقد س�رقت المداس المناوئة مس�مى الوسطية الشرعية لنفس�ها ، ورمت علة اإلفراط 
والتفري�ط على المدرس�ة الصوفية دون اس�تثناء ، ولم نر من أتباع الط�رق الصوفية ِغيرًة 
على اس�تعادة الحق المشروط ، وإنما نرى دفاعًا مستميتًا على العادات والتقاليد وكأنها 

.m شرعة أبي القاسم
فه�ل من غيور على اإلس�ناد والعدالة؟ وه�ل من قارئ ينظر في القراءات االس�تباقية 

لصاحب الرسالة؟ )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ (  .
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الخاتمة
ال ي�زال التص�وف إل�ى اليوم يعي�ش تناقضات جم�ة في أتباع�ه ، وبه�ذه التناقضات 
والمتناقضات تبنت المدارس المعارضة للتصوف حمالت التشويه والتشريك والتبديع 
، مع أن مدارس المعارضة في حقيقة تطبيقاتها محشوة بعلل اإلفراط والتفريط من نواح 
كثي�رة إال أن عل�ة المنافس�ة والتحريش طغت على أس�لوب المعالجات ، فاتخذت من 
الفعل ورد الفعل وس�يلة للصراع المحتدم عبر التاريخ ، وبهذه القاعدة الس�لبية يصعب 
التميي�ز بين األنماط الس�ليمة وغيرها م�ن األنماط المعلول�ة ، إال إذا جعلنا أهل النمط 

األوسط أساس القياس للسالمة واالعتدال.
وله�ذا ف�إن دراس�تنا هذه تميزت بإب�راز دور أهل النمط األوس�ط وتعميد تسلس�لهم 
الشرعي سندا وعدالة ، بعيدا عن االلجفاء والغلو المتداول بن الفرق كلها ، مع اإلشارة 
إلى ما وضعه أهل التصوف العدول من التعريفات والمصطلحات لهذا العلم الش�رعي 
اله�ام ، وقد بس�طنا في كتابنا هذا ما تيس�ر لن�ا من الضوابط والقواع�د باختصار ، ومتى 
م�ا رغب الباحث في االط�الع على ما كتب في هذا العلم أص�وال وفروعا فليرجع إلى 

أمهات كتب التصوف المبسوطة.
نسأل الله أن يجعل ما صغناه وسيلة لرأب الصدع بي المسلمين ، وتقريبا علميا لفهم 
مبدأ التوس�ط واالعتدال المش�روع في مسيرة علم اإلحسان المرتبط موضوعا ومشرعا 
ب�أركان الدي�ن األربعة المس�تنبطة م�ن حديث جبري�ل المعروف لدى علم�اء األصول 

بحديث أم السنة .
والله من وراء القصد..

أبوبكر العدني ابن علي المشهور
جدة المحروسة 13 جمادى األول 144٠ه�
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الفهرس
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