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 الفصل األول

 تعريف التصوف اإلسالمي
 

ليس هناك تعريف حمدد متفق عليه بني مجيع األطراف للتصوف اإلسالمي، ويرجع ذلك ألسباب منها أن بعض 
اإلنسانية يصعب عادة أن يعرف تعريفا دقيقا حمددا، العلوم كالفلسفة وعلم الكالم والتصوف وغريها من العلوم 

وذلك أن هذه العلوم مرتبطة باإلنسان ذاته من جوانب نفسية وروحية وعقلية وشعورية وغري ذلك، مما جيعل 
  .األحكام اليت يصدرها اإلنسان على هذه العلوم صادرة من الناحية اليت ينظر إليها ومتأثرة بشعوره وإحساساته

 
األسباب العامل الزمين والبيئي وأثرمها يف حتديد معىن التصوف، وذلك أن التصوف مر مبراحل خمتلفة ومن هذه 

 .كما نشأ يف بيئات متنوعة، فكان نظرة املتصوفة وغريهم من العلماء إىل التصوف ختتلف اختالفا كبريا
خالقي والفلسفي واإلشراقي وغري ومنها أيضا، وجود التيارات املختلفة يف التصوف ذاته، كالتيار الروحي واأل

 .ذلك من التيارات املختلفة
ومن أجل هذه األسباب اليت ذكرناها اختلفت تعريفات املتصوفة واملشتغلني بالتصوف هلذا العلم، ويقول 

، 1"من هو؟ فكل عّبر مبا وقع له: ما معناه؟ ويف الصويف: وتكلم الناس يف التصوف"القشريى يف هذا الصدد 
  2 جمموعة من التعريفات ذكرها القشري يف رسالتهونورد هنا

 3الدخول يف كل خلق سين، واخلروج من كل خلق دينّ: التصوف .١
 4أن يكون العبد يف كل وقت مبا هو أوىل به يف الوقت: التصوف .٢
 5أخالق كرمية ظهرت يف زمن كرمي من رجل كرمي مع قوم كرام: التصوف .٣
 6ال ميلكك شيءأن ال متلك شيئا و: التصوف .٤
 7إسترسال النفس مع اهللا تعاىل على ما يريده: التصوف .٥
 8األخذ باحلقائق واليأس مما يف أيدى اخلالئق: التصوف .٦
صفوة القرب بعد : وقال أيضا هو. خلق، فمن زاد عليك يف اخللق فقد زاد عليك يف الصفاء: التصوف .٧

 9كدورة البعد
 10التصوف اجللوس مع اهللا بال هّم .٨
 11مراقبة األحوال ولزوم األدب: التصوف .٩
 12االنقياد للحق: التصوف .١٠
 13حال تضمحل فيها معامل اإلنسانية: التصوف .١١
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 14من صفا قلبه: الصويف .١٢
 15متام األدب: التصوف .١٣
 16من صفي ربه قلبه: الصويف .١٤
عنوة ال صلح . وتصفية القلوب. عالقةوهو أن تكون مع اهللا تعاىل بال . أن خيتصك اهللا بالصفاء: التصوف. ١٥
 17وذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع. فيها

قد أفلح من "أما الصفاء فإشارة إىل قوله تعاىل . التصوف صفاء ومشاهدة: 18قال الشيخ عبد احلليم حممود
 20" واملالئكة وأولو العلمشهد اهللا أنه ال إله إال هو"وأما املشاهدة فهي إشارة إىل قوله تعاىل  19"زكاها

والشيخ عبد احلليم حممود ال شك يعاجل القضية من وجهة نظر صوفية، مما يعين أن التعريف اليت يعرضها لنا يف 
 هي نتيجة لدراسته للتعريفات اليت جاءت يف الرسالة القشريية اليت حققها هو 21"قضية التصوف"آخر كتابه 

التعريفات اليت جاءت يف الرسالة القشريية جند أن أصحاهبا ينظرون   هذهنفسه وحممود بن الشريف، وإذا تأملنا
 :التصوف من جانبني

هو اجلانب اخللقي وذلك واضح من أل ألفاظ اليت استخدموها للداللة على ذلك وهي ألفاظ : األول
 ."الصفاء، واألدب، واخللق، وأخالق، وانقياد، ومراقبة"كـ

استرسال النفس مع اهللا، وأن تكون مع اهللا بال "لك بني أيضا من أقواهلم كـهو التوحيد، وذ: واجلانب الثاين
 .وغري ذلك من التعبريات اليت يعربون عن الوصول إىل مرحلة التوحيد املطلق" عالقة، واجللوس مع اهللا بال هّم

 
القرن  منتصفوإذا رجعنا إىل تاريخ وفاة أصحاب هذه التعريفات جند أهنا تقع بني منتصف القرن الثالث و

؟ وإذا "خلق وتوحيد"الرابع اهلجريني، فهل هذا يعين أن النظرة السائدة إىل علم التصوف يف تلك الفترة على أنه 
كان هذا كذلك وهو ما توحيه النصوص، فماذا كانت نظرة الناس إىل التصوف قبل تلك الفترة، أي قبل 

بعد " خلق وتوحيد"ي النظر إىل التصوف على أنه منتصف القرن الثالث اهلجري، وهل تغريت هذه النظرة، أ
 ؟"منتصف القرن الرابع

 
إن من الباحثني من يرى أن هناك تيارات ومذاهب خمتلفة يف احلركة الصوفية اإلسالمية، فيتكلمون عن التصوف 
الفلسفي والتصوف السلفي والتصوف السين والتصوف اإلشراقي، والتصوف الروحي وغري ذلك، ويعتقدون 

ا تيارات أو مذاهب صوفية خمتلفة لكل منها رجاهلا وممثلوها يف تاريخ التصوف اإلسالمي، مث هناك أيضا من أهن
، ويتعامل مع هذه املدارس على أن 22يقول بوجود مدارس صوفية خمتلفة، كمدرسة الكوفة، وبغداد، والشام
 شك أمر ال سند له يف تاريخ التصوف لكل منها مميزاهتا وممثليها، أي أهنا مستقلة بعضها عن بعض، وهذا ال

اإلسالمي، فنحن ال نعتقد بوجود تيارات أو مذاهب يف تاريخ التصوف اإلسالمي كما أنه ليس هناك مدارس 
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للتصوف اإلسالمي باملعىن االصطالحي وكل ما هنالك أن التصوف اإلسالمي مر مبراحل خمتلفة، وكان له أيضا 
مية من غري أن يكون ممثلوه مستقلني بعضهم عن بعض، فكان الناس ينظرون ممثلون يف كثري من البلدان اإلسال

أيب هاشم الكويف "إىل التصوف على أنه زهد وتقشف وعبادة، يف الفترة اليت عاش فيها صوفية كـ
، ورابعة )تقريبا/هـ١٢٠ولد سنة(، وجابر بن حيان)هـ١١٠تـ(، واحلسن البصري)هـ١٠٥تـ(املتصوف
، وذي النون )هـ٢٤٢تـ(، إىل أيام احملاسيب)هـ٢١٠تـ(وعبدك الصويف، )هـ١٨٥تـ(العدوية
وال " سلوك خلقي وتوحيد"، مث تغريت نظرة الناس إىل التصوف فأصبح ينظر إليه كأنه )هـ٢٤٥تـ(املصري

هـ يعرفون التصوف تلك ٣٥٠هـ إىل سنة ٢٤٠ندري ما الذي جعل املتصوفة الذين عاشوا ما بني سنة
ولعل من أهم احلوادث اليت وقعت يف العامل اإلسالمي " خلق وتوحيد"ت بنا واليت توحي بأنه التعريفات اليت مر

عاما، ولعل هذه احلادثة هي اليت ١٤هـ فتنة اإلمام أمحد بن حنبل اليت استغرقت ٢٣٢هـ و٢١٨ما بني سنيت 
خلصومة بني املعتزلة وأمحد بن كان هلا كبري أثر يف تغري املفاهيم يف كثري من نواحي الفكر اإلسالمي، وذلك أن ا

حنبل كانت يف مسائل التوحيد بصورة عامة، ويف الصفات خاصة وعلى األخص يف صفة الكالم، ولعل هذا 
الذي جعل املتصوفة يتجهون بتفكريهم حنو التوحيد والبحث عن صفات اهللا، فقد بدأ الناس ينظرون إىل علم 

ظيفته احلجاج عن العقائد الدينية باألدلة العقلية، وبدأ النظر إىل الكالم بعد هذه الفتنة على أنه علم دفاعي و
وظهر نتيجة هلذه الفتنة مذهب األشاعرة يف علم الكالم، وكذلك " سلوك أخالقي وتوحيد"التصوف على أنه 

ظهر مصطلح أهل السنة واجلماعة بعد ذلك بقليل، وتشكلت تيارات أصولية متعصبة كانت هتاجم باستمرار 
لتصوف وعلم الكالم والفلسفة بل وأتباع املذاهب الفقهية فتعرض أتباع اإلمام الشافعي يف بغداد هجوما رجال ا

من قبل احلنابلة وكذلك األحناف، وكان القشريي ممن تعرضوا هلذا اهلجوم أيضا من قبل احلنابلة، واستمر 
 .وانتصر له ونشره ورغب فيه الميالتصوف مضطهدا إىل أن جاء الغزاىل فأعاد له اعتباره يف اجملتمع اإلس

 
استمر ولكن " خلق وتوحيد"ومل يتغري شيء عن مفهوم التصوف بعد اإلمام الغزاىل أي أن النظر إليه على أنه 

املناهج تغريت فنجد أن املتصوفة اعتمدوا على منهج فلسفي وآخر اشراقي للوصول إىل كنه األبعاد األخالقية 
 حكمة كله، -أي التصوف-فإنه "يقول) هـ٥٦٠تـ( ولذلك جند ابن عريبوالتوحيدية للتصوف اإلسالمي،

فإنه أخالق، وهي حتتاج إىل معرفة تامة، وعقل راجح، وحضور ومتكن قوي من نفسه، حىت ال حتكم عليه 
األغراض النفسية، وليجعل القرآن إمامه صاحب هذا املقام، فينظر إىل ما وصف احلق به نفسه، ويف أي حالة 

ه بذلك الذي وصف نفسه، ومع من صرف ذلك الوصف الذي وصف به نفسه، فليقم الصويف هبذا وصف نفس
   23"..الوصف بتلك احلال مع ذلك الصنف، فأمر التصوف أمر سهل ملن أخذه هبذا الطريق

واحلكمة تعين الفلسفة، ويقول " حكمة"فواضح أنه يتصور التصوف خلقا وتوحيدا ولكنه مع ذلك يقول إنه 
 .نه حيتاج إىل عقل راجح، وهذا أيضا يعطى العقل جماال يف دراسة التصوف عندهأيضا إ
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وقد استمر التصوف حامال هذا املفهوم ذاته إىل عهد قريب ولعل السنوسي الذي ينسب إليه العقيدة السنوسية 

 ."األخالقي العقيدي"مثال واضح للتصوف
فنتساءل ما إذا كانت هناك " زهد وتقشف"بأنه  تصوفولنرجع إىل التعريف القدمي للتصوف وهو النظر إىل ال

أية رابطة أو عالقة بني هذا التعريف القدمي للتصوف وبني التعريف الذي ظهر بعد منتصف القرن الثالث تقريبا 
 ؟"خلق وتوحيد"وهو أنه 

 
تعبري مبا هو ظاهر واحلق أن الرابطة ما زالت موجودة بني التعريفني، وذلك أن التعريف األول كان عبارة عن ال 

من أصحاب السلوك الصويف، كما أن املفاهيم واألفكار مل تكن قد ظهرت يف تلك املرحلة املتقدمة بشكل 
واضح، وملا ظهرت هذه املفاهيم الصوفية بوضوح واستقرت املصطلحات الصوفية بدأ الناس ينظرون إىل لب 

فة إىل عوامل أخرى منها الصراع الفكري الذي التصوف كما بدأوا يتعمقون يف مفاهيمه وموضوعه، وباالضا
أشرنا إليه قبل قليل أدى إىل ظهور تعريف جديد للتصوف يركز على توضيح اللب دون القشرة اليت مل تعد 
ذات أمهية كبرية للواقع، ولكن مع ذلك امسر الصوفية ميارسون التقشف والزهد مع أنه مل يعد هدفا وال غاية 

 .للتصوف
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 الفصل الثاين
 آراء الباحثني يف أصل التصوف

 
جرت عادة الدارسني للتصوف اإلسالمي افتتاح دراساهتم هلذا املوضوع بالبحث عن أصل هذه التسمية، 

 التوصل إىل شيء من املعرفة املؤكدة يف نشأة هذا التيار وتطوره يف -على ما يبدو-وغرضهم من وراء ذلك
 .ض ما قاله العلماء يف أصل التصوف اإلسالمي ونشأتهالفكر اإلسالمي، وتبعا هلذه العادة فلنستعر

 
 "تصوف"أصل كلمة 

" سوف"، ويعتقد أن لفظ )هـ٤٤٠تـ(وقد نقل هذا الرأي عن أيب الرحيان البريوين:  القول باألصل اليوناين-أ
يف وهم احلمكاء " الصوفية"هو أصل كلمة " بيالسوبا"وهو باليونانية يعين احلكمة، وبذلك مسي الفيلسوف 

اإلسالم، وذلك أن هؤالء القوم املسلمون ذهبوا إىل قريب مما ذهب إليه فالسفة اليونان يف احلكمة، فلذلك مسوا 
 24"صوفية"

من الباحثني، فباالضافة إىل امهال القدماء من املؤرخني للتصوف اإلسالمي، هلذا الرأي،  وقد نقد هذا الرأي كثري
، فكذلك أنكره )هـ٤٦٥تـ(، والقشريي)هـ٣٨٠تـ(، والكالباذي)هـ٣٧٨تـ(كالسراج الطوسي

احملدثون من الدارسني للتصوف اإلسالمي، وقد رد نولدكه على فون هامر الذي اعتقد باألصل اليوناين هلذه 
السني اليونانية تكتب "التسمية، مشريا إىل املشكالت اللغوية والتارخيية اليت تعترض على طريقها، وذلك أن 

اليونانية إىل " سويف"سينا ال صادا، وأن ليس يف اللغة اآلرامية كلمة متوسطة لالنتقال من باطراد يف العربية 
 25"العربية" صويف"

ويرى الدكتور عبد احلليم حممود أن السبب الذي جعل أنصار نظرية األصل اليوناين للتسمية كفون هامر وحممد 
عدهم عن احلكمة اإلهلية، ويقرهبا من الظاهر لطفي مجعه، هو أهنم خافوا أن النسبة الصوفية إىل الصوف تب

إن أصحاب هذا الرأي يعطون قوة وتأيدا، ملن "ويهاجم الدكتور عبد احلليم القائلني هذا الرأي، قائال . والشكل
أما أدلته يف ذلك فهي تتلخص يف " يزعم أن التصوف اإلسالمي وليد الفلسفة األفالطونية وهو رأي باطل

  .نقطتني
 
لفظ الصويف أو الصوفية عرف قبل إنتشار علوم األوائل يف العامل اإلسالمي، أي قبل ترمجة احلكمة إىل  أن -أوال

  .اللغة العربية
 
اليونانية، تدل على احلكمة الطبيعية، وكانت ) سوفيا( وهو ما ذهب إليه الدكتور زكي مبارك، أن الكلمة -ثانيا

الطبيعية، وقد ترجم املسلمون كثريا من الكتب اليونانية يف الطب احلكمة أو الفلسفة عند اليونان هتتم بالعلوم 
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كما مسوا الطبيب حكيما، ومن هنا عرفوا هذه الكلمة مبعىن الطب " باحلكمة"والفلسفة ومسوا هذه العلوم 
 26"نأما احلكمة الروحانية ، فمن البعيد أن يكونوا حملوها ألهنم كانوا يرون اليونان من عبدة األوثا"والفلسفة 

 
ويظهر أن كال من القائلني باألصل اليوناين والقائلني بأن الكلمة من لبس الصوف، له ما يربره إىل ما يذهب 

الذي يعين احلكمة يف اليونانية، يالئم أكثر من " صويف"إليه، وذلك أن الفريق األول يرون أن القول بأن لفظ 
جهم اليت تعتمد على الذوق واالهلام والكشف، غريه من مصطلحات السلوك الصويف ونشاطهم الروحي ومناه

املشتق من الصوف مما يتضمن من اإلشارة " صويف"ومن جهة أخرى يتخوفون من ما ميكن أن جير إليهم اسم 
أما املعارضون هلذا التوجيه هم أيضا . إىل ارتباط القوم بالشكل والظاهر، وهم يف احلقيقة أهل اجلوهر والباطن

صل اليوناين يؤدي إىل نتائج وخيمة وذلك أن هذا التوجيه جيعل علم التصوف برمته علما يرون أن القول باأل
دخيال بعيدا عن الروح اإلسالمية، مث إن التوجيه الثاين وهو أن اللفظ جاء من الصوف ال يتناىف مع روحانية 

 .التصوف
 
ا القول القشريى قائال وأول من اعترض على هذ). ص( القول بأهنم منسوبون إىل صفة مسجد الرسول-ب
إهنم منسوبون إىل صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فالنسبة إىل الصفة ال جتيء على حنو : ومن قال"

أما الصفة اليت ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، "قال ابن تيمية  27"الصويف
 يف مشال املسجد باملدينة النبوية، كان يأوى إليها  من فقراء فكانت يف مؤخر مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم،
ويكثر املهاجرون إىل املدينة من األغنياء والفقراء واآلهلني . املسلمني من ليس له أهل وال مكان يأوى إليه

لصفة والعزاب فكان من مل يتيسر له مكان يأوى إليه يأوى إىل تلك الصفة اليت يف املسجد، ومل يكن مجيع أهل ا
جيتمعون يف وقت واحد بل منهم من يتأهل أو ينتقل إىل مكان آخر يتيسر له وجييء ناس بعد ناس وكانوا تارة 
يكثرون وتارة يقلون، فتارة يكونون عشرة أو أقل، وتارة يكونون عشرين وثالثني وأكثر وتارة يكونون ستني 

فقد قيل كانوا حنو أربعمائة من الصحابة وقد وأما مجلة من آوى إىل الصفة من الصحابة مع تفرقهم . وسبعني
 وكان فقراء املسلمني من أهل الصفة وغريهم يكتسبون عند إمكان االكتساب الذي.. قيل كانوا أكثر من ذلك

وأما إذا أحصروا يف سبيل اهللا عن الكسب فكانوا . ال يصدهم عما هو أوجب أو أحب إىل اهللا من الكسب
 ورسوله، وكان أهل الصفة ضيف اإلسالم، يبعث إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يقدمون ما هو أقرب إىل اهللا

مبا يكون عنده، وإن الغالب كان عليهم احلاجة ال يقوم ما يقدرون عليه من الكسب مبا حيتاجون إليه من 
 28"الرزق

 
 ينسب إليها كثري من إن الصوفية نسبة إىل الصفة، اليت: قال قائلون" 29قال املرحوم الشيخ مصطفي عبد الرازق

الصحابة، فيقال أهل الصفة، وأهل الصفة هم زهاد من مهاجري الصحابة فقراء غرباء، كانوا سبعني ويقلون 
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. حينا ويكثرون، ال مسكن هلم وال مال وال ولد، يسكنون صفة املسجد، وهو موضع مظلل يف مسجد املدينة
 ."الصفيلكن النسبة إىل الصفة ال جتيء على الصويف بل على 

هو اعتراض لغوي، وهو أن " الصويف"ويتضح مما سبق أن االعتراض الوحيد الذي وجه إىل هذا التوجيه ملصطلح 
، ولكن هلذا التوجيه ما يؤيده من األدلة القوية ويقربه "الصفي"بل على " الصويف"النسبة إىل الصفة ال جتيء على 

اصفات منها أهنم كانوا من فقراء املسلمني وكانوا ال من الصوفية، وذلك أن أهل الصفة كانوا يتصفون مبو
بانقطاعهم  ميلكون ال ماال وال دارا، ومنها أهنم كانوا زهادا من أهل التقوى والورع، ومنها أهنم اشتهروا

لالشتغال بطاعة اهللا وعبادته، مع أهنم كانوا يكتسبون أحيانا إذا مسحت هلم الظروف، ومنها أهنم كانوا خليطا 
ناس جاء بعضهم من مكة وبعضهم من مناطق أخرى خمتلفة، باالضافة إىل ذلك فمن احملتمل جدا أهنم من ال

 .كانوا يتدارسون يف صفة املسجد القرآن أو اإلسالم بصورة عامة
  

وإذا صح توفر مجيع تلك املواصفات على أهل الصفة، فمن البني أن بينهم وبني من عرفوا بالصوفية فيما بعد من 
 املشتركة ما جيعلنا نعتقد أن بني الفريقني صلة وثيقة، وذلك أن الصوفية والسيما القدماء منهم اشتهروا الصفات

النسبة إىل الصفة ال جييء على الصويف بل على الصفي فمن  وأما االعتراض بأن. أيضا جبميع تلك الصفات
ألن هذا اللفظ يبدو ثقيال على " الصفي"ظ املمكن أن يكون الواو يف الصويف زائدة، أي أهنم زادوا الواو على لف

ومهما . اللسان، وزيادة هذه احلروف أو حذفها إما للثقل أو ألغراض لغوية أخرى أمر مألوف يف اللغة العربية
يكن من شيء فإن من املؤكد أن هذا التوجيه ال يقل شأنا وال قوة من التوجيه القائل بأن التسمية مشتقة من 

 . بينهما فيما بعدوسوف نقارن" الصوف"
 
" الصوف"واألقرب إىل املعقول هو أنه مشتق من " صويف" يرى غالبية الباحثني أن التوجيه األنسب ملصطلح -ج

تنتسب إىل الصوف، وكما أنه يقال تقمص إذا لبس ) التصوف(إن لفظة "يقول الدكتور عبد احلليم حممود 
وهو مظهر وشكل - الكلمة تنتسب إىل امللبس وإذا كانت..القميص، كذلك يقال تصوف إذا لبس الصوف

والواقع أن التصوف معىن معروف ال شأن له باملظاهر ". " فليس معىن ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال-ورسم
وإذا كان بعض األشخاص ال يزالون ميارون يف قيمته أو فائدته، فإهنم ال يتخذون التسمية تكأة هلذه . واألشكال
 مل توضع يف األصل للتصوف مبعناه العادي، الذي نفهمه اآلن، وإمنا -تصوف-كلمة إن هذه ال"."املماراة

الزاهدين واملتنسكني، فسمي هبا هؤالء  وضعت يف املبدأ لتدل على منط من العزوف عن الدنيا، إهنا كانت عالمة
 30"الذين انصرفوا عن الدنيا

 
والكالباذي " اللمع"السراج الطوسي صاحب كتاب من املتقدمني، " صويف"ومن القائلني هبذا التوجيه لتسمية 

تلبيس "يف كتابه) هـ٥٩٧تـ(وكذلك ذهب ابن اجلوزي" التعرف ملذهب أهل التصوف"صاحب كتاب 
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إىل قريب من هذا املعىن، ومن قال هذا من املعاصرين الشيخ مصطفى عبد الرازق يف مقال له يف دائرة " إبليس
بار واملستشرق ماسينيون ونولدكة ومارغليوث، ودومينك سورديل، املعارف اإلسالمية، والدكتور زكي م

التصوف مصدر الفعل اخلماسي املصوغ من صوف للداللة على لبس الصوف، ومن "وغريهم، ويقول ماسينيون 
وينبغى رفض ما عدا ذلك من األقوال اليت قال هبا . مث كان املتجرد حلياة الصوفية يسمى يف اإلسالم صوفيا

  31"واحملدثون يف أصل الكلمةالقدماء  
 

فإن مما ال شك فيه أن ما أورده " صويف"ولكن مع أن غالبية الباحثني أبدوا رضاهم عن هذا التخريج لكلمة 
القشريي يف رسالته يسبب هلم نوعا من االضطراب وذلك إنه يشكك يف اختصاص القوم بلبس الصوف، فيقول 

يقال رجل صويف، وللجماعة صوفية، ومن يتوصل إىل ذلك يقال له مث هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة، ف"
واألظهر فيه أنه . وليس يشهد هلذا االسم من حيث العربية قياس وال اشتقاق. متصوف وللجماعة املتصوفة
إنه من الصوف، وهلذا يقال تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس : كاللقب، فأما قول من قال

 32"وجه، ولكن القوم مل خيتصوا بلبس الصوفالقميص، فذلك 
 

وأرجح األقوال وأقرهبا إىل العقل مذهب القائلني بأن الصويف نسبة إىل "ويقول الشيخ مصطفي عبد الرازق 
الصوف، وأن املتصوف مأخوذ منه أيضا، فيقال تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس القميص، 

قاق، وهو خمتار كبار العلماء، مثل صاحب اللمع وشارح الرسالة القشريية، فلهذا القول وجه سائغ يف االشت
 33"ومن غريهم كابن خلدون وابن تيمية

 
العربية كما هو واضح، ولكن األمر الذي مل يكن موفقا هو عالقة  ونسبة الصوفية إىل الصوف موفق من حيث

تها مبا يفهم عادة من مضمون التصوف أو ما هذا اللبس بالصوفية والسبب الذي كان وراء هذه التسمية ومالءم
 .يدعيه املتصوفة من الروحانية

باالضافة إىل العالقة اللغوية، فأنصار هذا التخريج سواء القدماء منهم أو احملدثون جيمعون على أن هناك عالقة 
اذي محيمة بني الصوف واملتصوفة أو التصوف، وذلك أن املؤرخني للتصوف كالسراج الطوسي والكالب

والقشريي، وابن خلدون وغريهم يؤكدون أن الصوف لبسه األنبياء واألولياء، ومن نسب الصوفية إىل الصوف 
فإمنا ذلك لتعبريهم عن ظاهر أحواهلم، وذلك أهنم قوم ابتعدوا عن الدنيا وملذاهتا، وخرجوا من بالدهم 

 34"هتموهاجروا، وأجاعوا أكبادهم، ولبسوا الصوف يف الغالب طوال فترة حيا
 أهنم مل خيتصوا بلبس الصوف دون غريهم، ولذلك أظهر -كما مر بنا-ولكن القشريى يضيف إىل ذلك 

 شكوكه يف عالقة لبس الصوف بالزهاد املسلمني، ولكنه أخطأ، العتقاده أن 35الدكتور على سامي النشار
تسمية من الصوف، ولكنه القشريى ينكر أن تكون التسمية مشتقة من الصوف، فالقشريي ال ينكر اشتقاق ال
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يفيدنا بأن الزهاد املسلمني مل خيتصوا بلبس الصوف يف الفترة اليت عاش فيها وما قبلها، وهذا ال شك أمر يف 
 .غاية األمهية، وهو أمر يدعونا إىل دراسة هذا اجلانب بشيء من التعمق

 
 أصبحت لبسة - والقرن الرابع أي ما بني منتصف القرن الثاين-ويف غضون ذلك"يقول املستشرق ماسينيون 

يقول مانسينيون هذا وهو " الصوف، أي عباءة من الصوف، وما برحت من أخص أزياء املسلمني من أهل السنة
، وال ندري كيف يصح ملاسينيون اجلمع 36يعتقد يف نفس الوقت أن التصوف اإلسالمي نشأ شيعيا يف الكوفة

ح من أخص أزياء املسلمني السنيني ما بني منتصف القرن الثاين بني هذين القولني، أعين القول بأن الصوف أصب
وهناية القرن الرابع، والقول بالنشأة الشيعية للتصوف اإلسالمي، إال إذا قلنا أن التصوف نشأ شيعيا أوال وإنتشر 

يف بغداد، هـ وهي السنة اليت تويف فيها عبدك الصويف ٢١٠بني الشيعة حىت بداية القرن الثالث، وبالتحديد سنة 
وهو الذي يقول عنه ماسينيون أنه كان آخر أئمة الشيعة يف التصوف، كما يقول أن كلمة صويف كانت أول 

هـ تقريبا، وإذن فالبد ٢١٠أمرها مقصورة يف الكوفة، مما يعين أنه يذهب إىل أن التصوف ظل شيعيا حىت سنة
نه ال وجه للبس الصوف قبل هذا الوقت بالنسبة أن نقول  أنه إنتشر بعد ذلك بني املسلمني من أهل السنة، أل

للمسلمني السنيني، بناء على رأي ماسينيون، ألهنم مل يكونوا صوفية، ومل يكن التصوف قد وجد فيما بينهم 
 .بعد
 

ويورد ماسينيون قوال آخر يف لبس الصوف، وهو أن فرقد السنجي تلميذ احلسن البصري عاب عليه البعض 
ي مدى إنتشار هذه الظاهرة يف تلك الفترة، وذلك أننا جند روايات تناقض ما نقله بلبس الصوف، وال ندر

ماسينيون، وتشري إىل أن لبس الصوف كان يدل على الورع والزهد والتقشف فيما بني منتصف القرن األول 
ما ) هـ١٥٠(ومنتصف القرن الثاين، وقد روى البغدادي يف تارخيه أن املفسر املشهور مقاتل بن سليمان املتوىف

كان يلبس قميصا إال لبس حتته صوفا، وذلك إشارة إىل زهده واحلياة التقشفية اليت كان يعيش فيها، وإذا 
 كان يشري إىل -سواء كان ذلك بني الشيعة أو أهل السنة-أن لبس الصوف  صحت رواية البغدادي فهذا يعين

عىن الذي أخذ يشري إليه هذا امللبس فيما بعد ذلك الزهد والورع والتقشف واالبتعاد عن ملذات الدنيا، وهو امل
 .أيضا

قائمة، فالقشريي ال ينكر أن لبس الصوف كان موجودا ) هـ٤٦٥تـ(إذن ال تزال املشكلة اليت أثارها القشريي
ومنتشرا يف الفترة اليت عاش فيها وما قبلها، كما أنه ال ينكر أن لبس الصوف كان إشارة إىل تلك املعاين اليت 

يعين أن لبس " ولكن القوم مل خيتصوا بلبس الصوف"رنا إليها قبل قليل، وإذا كان هذا كذلك، فهل كالمه أش
الصوف كان أمرا شائعا بني الزهاد، سواء أكانوا من املتصوفة أم من غريهم من زهاد املسلمني؟ ليس هناك 

اية البغدادي من شكوك يف لبس الصوف أمامنا تأويل آخر ملا تثريه أقوال ماسينيون والقشريي وما يفهم من رو
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يف تلك الفترة، وإذا كان هذا كذلك، فمن البني أن ليس هناك من سبب واضح لتسمية بعض هؤالء الزهاد 
بالصوفية، ألن لبس الصوف كان ظاهرة عامة لدى الزهاد وكانت تدل على التقشف، وليس هناك جمال لقول 

  .سوى ذلك لألسباب اليت مرت بنا
 

 إىل ما كنا بصدده، وهو السبب الذي جعل غالبية الباحثني خيتارون التخريج القائل إن التصوف نسبة ولنرجع
، وقد تبني لنا أن ليس "الصفة"إىل الصوف، وجعلهم أيضا يتركون التوجيه اآلخر هلذه التسمية وهو نسبته إىل 
يث اللغة بينما الثاين ليس كذلك، هناك من سبب معقول لذلك، غري أهنم رأوا أن التخريج األول موفق من ح

ولكننا وجدنا أن األدلة التارخيية تعوز هذا التخريج، وأن لبس الصوف مل يكن خاصا على اجلماعة الذين عرفوا 
 .فيما بعد بالصوفية، وإن إرتبط لبس الصوف تارخييا بالزهد والتقشف

 
 الرأي، والسيما إذا اعترضتها مشكالت وخالصة القول أن الشواهد اللغوية ليست كافية وحدها لتقرير هذا

تارخيية، وهو أمر واضح يف نسبة الصوفية إىل الصوف، كما أن عدم توفر الشواهد اللغوية أو ضعفها ال يعين 
استحالة وقوع احلادثة، فعدم توفر الشواهد اللغوية القاطعة بأن التصوف نسبة إىل الصفة، ال يعين أبدا استحالة 

لصفة، والسيما إذا كانت هناك أدلة معنوية وتارخيية تؤكد وجود عالقات وطيدة بني أهل نسبة الصوفية إىل ا
 .الصفة والصوفية يف بعض النواحي

 
 نأيت إىل بقية التخرجيات هلذه التسمية وهي معظمها خترجيات ضعيفة، ومنها أن هذه التسمية نسبة إىل -د

 مشتق من الصفاء، فاشتقاق الصويف من الصفاء بعيد يف ومن قال ألنه"الصفاء، أو من الصف، ويقول القشريي، 
ولكن اللغة  إنه مشتق من الصف، فكأهنم يف الصف األول بقلوهبم فاملعىن صحيح،: وقول من قال. مقتضى اللغة

 37"ال تقتضي هذه النسبة إىل الصف
وجبانب هذين . تعوزهمإذا كال من هذين التوجهني للتسمية مرفوض ألسباب لغوية كما أن الشواهد التارخيية 

الرأيني مثة رأي آخر حياول البعض جاهدين أن يضعوه جبانب التخرجيات الثالثة األوىل، وهو الرأي القائل بأن 
نسبة إىل قبيلة بدوية مينية انفردت خبدمة الكعبة يف العصر اجلاهلى، وقد حاول الدكتور النشار أن " الصويف"لفظ 

) هـ٥٩٧تـ(يف حلية األولياء وابن اجلوزي) هـ٤٣٠تـ(وال نقلها أبو نعيميثبت هذا التخريج مستندا إىل أق
وذلك أن بعض املؤلفني يدعون أن  يف تلبيس ابليس، إال أنه مل جيد خمرجا من املشكالت التارخيية لكلمة صويف،

نظر يف هذه املسألة هذه الفظة مل تعرف يف القرون الثالثة األوىل وهو ما ذهب إليه ابن تيمية، ولكننا إذا أمعنا ال
جند أن الدكتور النشار كان متأثرا يف دعواه مبنهجه العقيم الذي حاول أن يدرس من خالله الفلسفة اإلسالمية، 

 : ينطلق من أمور يعتربها مسلمات وهي-كما يتضح من كتبه-وهو 
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 .ة أن ما يعرف بالفلسفة اإلسالمية اليوم ال متثل الفلسفة اإلسالمية احلقيقي-اوالً 
 أن الفكر األشعري وما كان قريبا منه من آراء املعتزلة والشيعة، هو الفكر الفلسفي اإلسالمي الصحيح، -وثانيا 

وحجته يف ذلك أن علم الكالم اإلسالمي عامة، وعلم الكالم األشعري خاصة أقرب إىل الكتاب والسنة مما 
صوف اإلسالمي، فهو يعتقد أن التصوف أنواع، يعرف اآلن بالفلسفة اإلسالمية، وبنفس هذه النظرة يدرس الت

وأن هناك نوعا إسالميا قريبا من الكتاب والسنة، وهو حياول أن جيد مكانا هلذا النوع الذي توهم وجوده يف 
العصر اجلاهلى، وحياول متريره يف العصور اإلسالمية األوىل، وهذا التصور األصويل للفلسفة اإلسالمية ال شك 

ئج وخيمة عند كثريين من أنصار هذا التيار، وسوف نتناول هذه املسألة بشيء من التفصيل يف أنه أدى إىل نتا
 .، ولكننا أردنا هنا أن ننبه القاريء الدوافع الكامنة وراء هذه الدعاوى الصارخة38كتاب آخر إن شاء اهللا

 األوىل، فذلك ألن ابن تيمية أما قول ابن تيمية الذي مفاده أن لفظ التصوف مل يكن معروفا يف القرون الثالثة
مصادره ما روي عن اإلمام أمحد وأيب سليمان الداراين وسفيان الثوري وغريه من الفقهاء وخاصة احلنابلة منهم، 
وإذا كان موقف ابن تيمية من تاريخ هذه التسمية معروفا، وهو أنه حياول أن يبعدها من القرون الثالثة األوىل 

فيني بأهنا القرون اخلرية، فإن من األمور الثابتة اليت توصل إليها احملققون من الباحثني اليت يعتربها هو وكل السل
يف تاريخ هذه التسمية، أن هذه التسمية كانت معروفة يف أواخر القرن الثاين اهلجري بني الشيعة وخاصة 

 يف ذلك، ويسانده كالم الكوفيني، وقد اتفقت كلمة االستاذين الكبريين الشيخ مصطفى عبد الرازق وماسينيون
، وقد لقب هذا اللفظ بشخصيات صوفية منهم عبدك 39ابن خلدون من أن هذه اللفظة حدثت يف املائة الثانية

 .)هـ١٠٥تـ(، وابو هاشم الكويف املتصوف) تقريبا١٢٠ولد سنة (، وجابر بن حيان)هـ٢١٠تـ(الصويف
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 الفصل الثالث
 نشأة التصوف اإلسالمي وتطوره

 
 يتعلق بنشأة التصوف، فقد انقسم الناس إىل فرق ثالثة، الفرقة األوىل منهم وهم غالبية الدارسني ممن أما فيما

يعتد برأيهم، اتفقوا على أن التصوف إجتاه روحي إسالمي ينبع من أصول إسالمية، ومن هؤالء الباحثني القدماء 
وغريهم، ومن املعاصرين الشيخ حممود من أنصار التصوف كالقشريي والكالباذي والسراج الطوسي والغزاىل 

عبد احلليم والشيخ مصطفي عبد الرازق والدكتور زكي مبارك، والشيخ حسنني حممد خملوف، ومن املستشرقني 
نولدكة وماسينيون ونيكلسون، فهؤالء مجيعا يرون أن التصوف نشأ أسالميا أو عربيا خالصا، وأن املصطلحات 

ليت تبدو أهنا قدمت من حضارات أجنبية كحضارة اليونان واهلند وفارس وأفكار وبعض األفكار اليت جندها فيه وا
على أنه إذا كانت مادة التصوف  "40يقول ماسينيون. يهودية أو مسيحية، فال تعدو أن تكون من احملسنات

ومنت يف إسالمية عربية خالصة فمما ال خيلو من فائدة أن نتعرف على احملسنات  األجنبية  اليت أدخلت  عليه 
 .كنفه

وهكذا استطاع الباحثون احملدثون  أن يلمسوا يف التصوف اإلسالمي  كثريا من خصائص  العكوف  عند  
، [Wensinck]، وفنسنك[Asin Palacios]رهبان  النصارى، ومن  هؤالء الباحثني  آزين بالجيوس

ومل تدرس بعد . نقولة عن السريانية، وطائفة كبرية من املصطلحات الفلسفية اليونانية امل[T.Andrae]وأندريه
أما من حيث اخلصائص السنسكريتية يف التصوف  [Blochet].  شواهد احملسنات اإليرانية اليت ساقها بلوشيه

، فقد ذهب البريوين وداراشكوه إىل أن هناك تشاهبا بني األبنشاد أو [Horten]اإلسالمي، وهو قول هورتن
ول، ومل يقم بعد ما ساقاه من األدلة إال القليل، وجند من ناحية أخرى أن حبث اليوجا سوترا وأنظار املتصوفة األ
يف طرق الصوفية احملدثني، تدلنا على تسرب بعض طرائق اهلنود إىل " الذكر"املراحل اليت أدت إىل إدخال 

 ."التصوف اإلسالمي
 

والصوفية، "نيون، فيقول ويذهب مستشرق آخر وهو دومينك سورديل إىل هذا املذهب الذي جنده عند ماسي
ولكن منذ أن حرص لويس ماسينيون، بصورة خاصة . بالتأكيد، قد تضمنت معلومات جاءهتا من عقائد غريبة

على إبراز اجلذور القرآنية للحركة الصوفية، قلما نازع أحد، بعد ذلك، يف أصالة هذه املدرسة الروحانية اخلاصة 
ن أهلها كانوا يعلمون عقائد، يف الغالب يصعب تأويلها، ويتميز بعضها باإلسالم، واليت يتطلب درسها اليقظة أل

 41"عن بعض مبعان دقيقة
وأما الشيخ الدكتور عبد احلليم حممود فهو يرى يف نشأة هذه احلركة رؤية خمتلفة متاما مما يراه أمثال ماسينيون 

مي للتصوف وبالتأثري األجنيب ونيكلسون ودومينك سورديل ونولدكه  وغريهم من القائلني باألصل اإلسال
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املتأخر، وبطبيعة األمر فإن الشيخ عبد احلليم ينطلق من منطلق صويف، ويرى أن ما ذهب إليه هؤالء املستشرقون 
الذي يرى " مريكس"بعيد عن الصواب سواء أكانوا معتدلني كماسينيون ومن يرى رأيه، أو متطرفني كـ

الذي اعتقد أن التصوف خليط من األفالطونية " جونس"ل التصوف مأخوذا من رهبانية الشام، وأمثا
ويرى أن هوالء الباحثني وقعوا يف خطأ، ألهنم وقفوا من التصوف موقفهم من الثقافة . والزرادشتية والفيدا

 فهو ليس كذلك، ألنه يعتمد على الشعور -يف نظره– الكسبية اليت فيها جمال للتأثر والتأثري، أما التصوف
   عن طريق  حتصيلها  ميكن  اليت  العلوم  من  وليست  طريقهم،  واتباع  املتصوفة خذ بسلوكوالذوق واأل

 42والدرس  القراءة
 

واحلقيقة أن الباحثني اختلفوا يف حتديد مصادر التصوف اإلسالمي، فقال فريق منهم أنه نشأ من تعاليم الدين 
، وكل ما يطلق عليه هذا االسم مستورد من تصوف يف اإلسالم أصال اإلسالمي، ورأى آخرون أن ليس هناك

، بينما حياول آخرون أن يتوسطوا بني الفريقني، معتقدين بوجود نوعني من التصوف، نوع 43خارج اإلسالم
 .إسالمي ونوع دخيل مستورد من خارج اإلسالم

ا من هذه اآلراء يف إذا حنن أمام آراء ثالثة خمتلفة يف حتديد مصادر التصوف اإلسالمي، والبد أن حندد موقفن
مصادر التصوف اإلسالمي، ولكن كيف السبيل إىل ذلك، وما هي القاعدة اليت ينبغي أن نعتمد عليها وحنن 
حناول اختاذ موقف عادل من هذا اخلالف؟ ويف اعتقادنا أن احلل يكمن يف البحث أوال عن سبب اختالف 

فمنهم من " اإلسالم"اختالفهم يف مفهومهم لكلمة أصحاب هذه اآلراء الثالثة، وهو على ما أعتقد يرجع إىل 
يفهم من اإلسالم على أنه النصوص فقط أي القرآن والسنة، ولذلك جند البعض يتساءلون ما إذا كان هناك يف 

، ومنهم من 44القرآن علم كالم أو علم تصوف، وجتد البعض يصرون على القول بوجود هذه العلوم يف القرآن
شمل مجيع العلوم اليت نشأت يف ظل هذا الدين، سواء أكانت ناشئة عنه مباشرة أم متأثرة يرى أن لفظ اإلسالم ي

، ومثة خالف آخر "التراث"به حبيث حتمل يف طياهتا مجيع معامله األساسية أو بعضها، فيفهم من اإلسالم على أنه 
ى أنه النصوص فقط أو التراث وهو اخلالف املنهجي، فمن احملتمل أن يفهم كل من الباحثني من لفظ اإلسالم عل

فقط، أو أنه يدل على النصوص والتراث معا، ولكنهما خيتلفان يف املنهج الذي ينبغي أن نتبع يف تعاملنا مع 
النصوص أو التراث أو كليهما، فريى بعضهم أن األنسب أن يكون هذا املنهج منهجا عقالنيا، يف حني يرى 

واجب اتباعه، بينما يعتقد آخرون أن هناك مثة مناهج أخرى هي يف آخرون أن املنهج الظاهري هو املنهج ال
 .احلقيقة أوىل من املنهج العقالين واملنهج الظاهري وهي مناهج كالعرفان واالهلام واالشراق والكشف وغري ذلك

 
ن على فإذن هناك مشكلتان يف هذه املسألة، مشكلة حتديد املفهوم، ومشكلة حتديد املنهج، وإذا اتفق الباحثا

 :حتديد األول فمن الصعب أن يتفقا على حتديد الثاين، وهنا نصبح أمام مفاهيم ومناهج ثالثة
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مع القول باملنهج الظاهري، وهو مذهب أمحد ) أي أنه النصوص فقط(االعتماد على املفهوم الضيق لإلسالم . ١
 .وابن تيمية ومن سار على منواهلم

مع القول باملنهج العقالين، وهو ) أي أنه النصوص والتراث معا(ة اإلسالم االعتماد على املفهوم الواسع لكلم .٢
 .مذهب املتكلمني والفالسفة

مع القول باملنهج الكشفي أو ) أي أنه النصوص والتراث معا(االعتماد على املفهوم الواسع لكلمة اإلسالم  .٣
 .الذوقي، وهو مذهب املتصوفة

 
ي حيدد املنهج، وذلك أننا إذا أخذنا املفهوم األول مثال فإننا مضطرون اتباع ومن البني بنفسه أن املفهوم هو الذ

املنهج الظاهري، إذ ليس من املمكن أن نأخذ منهجا سواه، وإذا أخذنا املفهوم الثاين فالبد من أن نعتمد على 
 .أحد املنهجني العقلي والذوقي

 
را باملفهوم واملنهج معا، وتتقرر نتيجة دراسته تبعا وعلى هذا يكون موقف الباحث من القضية اليت يدرسها متأث

لذلك، بل املفهوم واملنهج معا مها الذان يقرران طبيعة األدلة واحلجج اليت يعتمد عليها الباحث، فنجد مثال أن 
اآلخذين باملفهوم الضيق لإلسالم واملنهج الظاهري يعتمدون غالبا على كتابات ابن تيمية وابن اجلوزي، وابن 

  .م اجلوزية، وابن عبد الوهاب وغريهم من أرباب هذا املنهجقي
 

فمن الواضح أن الترجيح بني املذاهب الثالثة السابقة يف نشأة علم التصوف يف اإلسالم أمر ال طائل حتته، إذ 
اهج املسألة مسألة منهجية وليست جمرد خالف يف اآلراء، والسؤال اآلن ما إذا كان من املمكن أن نوحد هذه املن

الثالثة، ويكون لدينا منهج واحد يف دراسة العلوم اإلسالمية، من الواضح أن ذلك مستحيل، ألن هذه املناهج 
كانت معروفة منذ زمن قدمي، وليس بإمكاننا اليوم أن نغريها، ولكن من املمكن أن نغري مفاهيمنا لإلسالم، إذ 

ىل اإلسالم على أنه التراث بأكملها أمكن لنا أن نفهم املفاهيم هي اليت حتدد املناهج، فلو استطعنا أن ننظر إ
كيف أصبح التصوف الفلسفي تصوفا إسالميا، وكيف أصبحت الفلسفة اإلسالمية املتأثرة بالفلسفة األفالطونية 
احملدثة فلسفة إسالمية خالصة، وكيف أصبح علم الكالم املعتزيل علم كالم إسالمي خالص، وبناء على ما مر 

واضح أن نظرتنا إىل اإلسالم هي اليت حتدد كل شيء فإذا كنا نعتقد أن اإلسالم جمموعة نصوص ال بنا، من ال
 .دخل للعقل فيها، فمن الصعب بل من املستحيل أن نفهم احلضارة اإلسالمية برمتها

 
مي، وليس فإذن هناك تصوفا إسالميا باملعىن الواسع هلذه الكلمة، كما أن هناك فلسفة إسالمية وعلم كالم إسال

من احلكمة يف شيء أن نبحث للتصوف اإلسالمي مصادر غري إسالمية يف خارج البيئة اليت نشأ فيها، وتطور يف 
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كنفها، فالتصوف اإلسالمي هو ذلك التصوف الذي نشأ يف بيئة إسالمية مستمدا عناصره من الدين واجملتمع 
 .والبيئة مجيعا

 
ررنا فما هي األسباب اليت جعلته ينشأ يف البيئة اإلسالمية ويف تلك وإذا كان التصوف إسالمي النشأة على ما ق

 :الفترة اليت ظهر فيها بالذات؟ هناك عدد من األجوبة هلذا السؤال أمهها
 أن التصوف نشأ يف اإلسالم تعبريا لرفض اإلجتاه األموي يف احلياة الذي أشاع البذخ والترف ولبس احلرير، -أ

  45يف مالبس اخلدم حىت
 أنه نشأ كرد فعل لفرض العقائد اإلسالمية على األمم اآلرية املغلوبة، فكان يف التصوف ختلص من عقيدة -ب

 46التوحيد املطلق
من تصوف عمر وابن عمر إىل تصوف احلسن البصري " أنه نشأ من الدين اإلسالمي مباشرة، وتطور -ج

بشر احلايف ومعروف واجلنيد والشبلي وأيب وعمرو ابن عبيد وسفيان الثوري ورابعة العدوية، مث إىل تصوف 
 47"يزيد، مث إىل تصوف احلالج وابن عريب واجليلي والرومي والعطار والسهراوردي واخليام وابن الفارض

 
واحلقيقة أن التصوف اإلسالمي نشأ نتيجة هلذه العوامل الثالثة جمتمعة، ألن الصوفية فرقة مثلها مثل الفرق 

ان هناك فرق عقيدية كثرية نشأت يف اجملتمع اإلسالمي يف العصر األموي، وقد قلنا اإلسالمية األخرى، فقد ك
لدى درسنا هلذه الفرق إهنا ظهرت نتيجة لعوامل ثالثة لعوامل سياسية وقبلية واقتصادية ودينية، وهذه العوامل 

يف نشأة التصوف هي ذاهتا اليت أوجدت التصوف يف البيئة اإلسالمية، فالعامل السياسي لعب دورا هاما 
اإلسالمي، وذلك أن اهلزمية السياسية اليت منيت بأنصار اإلمام على بعد أن تنازل احلسن اخلالفة ملعاوية، انقسم 
املهزومون إىل فريقني، فريقا محل السيف ضد احلزب احلاكم وهؤالء هم اخلوارج، وفريقا آخر اختذ موقفا سلبيا 

  .م الشيعة وهم الذين نشأ التصوف فيهممساملا من احلكومة األموية، وهؤالء ه
 

أما العامل القبلي فقد لعب هو اآلخر دورا مهما وذلك أن األمويني كانوا يعاملون املسلمني غري العرب 
كمسلمني من الدرجة الثانية، فكان البد أن يكون هناك صراع عنصري بني العرب والفرس، ومن شأن صراع 

 منط احلياة لدي األمويني وبني الشيعة، وهو الذي جعلهم يرفضون تلك كهذا أن يغذي الفروق املوجودة بني
احلياة األموية اليت كان من أهم مساهتا االنغماس يف امللذات حىت نشأ يف املدينة املنورة وهي عاصمة اإلسالم 

 .األوىل جيل من املخنثني متثل يف الشعراء العذريني
ية كبرية يف نشأة مذهب تقشفي كاملذهب الصويف من أهم مساته اإلميان أما العامل الديين فال خيفى ما له من أمه

بالكشف واالرتفاع بالتزكية وغري ذلك من املعتقدات اليت من اليسري استنباطها من النصوص القرآنية، ففي 
 الكشف هناك التقشف هناك آيات كثرية تبني أن احلياة الدنيا فانية وأن احلياة اآلخرة هي الباقية، وبالنسبة لفكرة
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آيات تشري إىل أن اهللا يؤيت احلكمة من يشاء، وكذلك هناك آيات أخرى تأمر بتزكية النفس وحتذر من عواقب 
 .تدنيسها وهكذا ميكن أن نرجع كثريا من املفاهيم الصوفية إىل النصوص القرآنية ذاهتا

وإذا تقرر ذلك فال بأس إذا أن وهكذا لعبت هذه العوامل جمتمعة دورا أساسيا يف نشأة التصوف اإلسالمي، 
 .نبحث إن شئنا املؤثرات اخلارجية اليت كان هلا دور يف توجيه أو تغري بعض املفاهيم الصوفية
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 الفصل الرابع

 أنواع التصوف وأشكاله
 

من الباحثني من يرى وجود نوعني من التصوف، أحدمها إسالمي واآلخر غري إسالمي، ومن هؤالء ابن اجلوزي 
ية وابن قيم اجلوزية واألستاذ النشار وآخرون تأثروا بكتاباهتم، وهؤالء ينظرون إىل التصوف، كما هو وابن تيم

حال غريه من العلوم اإلسالمية، من منظور فقهي، فما كان موافقا ملناهج الفقهاء واحملدثني من أهل النقل وأهل 
سواء أكان منهجا فلسفيا أو إشراقيا أو عقليا الظاهر اعتربوه سنيا، وما كان خمالفا يسري يف منهج خمالف هلم 

 .اعتربوه غري إسالمي، واسندوه إىل مصادر أخري بعيدة عن املصادر اإلسالمية
والواقع أن ال سبيل إىل إنكار التصوف أو إبعاده عن اإلسالم مهما كان شكله، مادام هناك أدلة قرآنية تؤكد 

وتقلل من شأن احلياة الدنيا وما فيها وتشجع املؤمنني بالتقوى فضل الزهد والتقشف واالهتمام باليوم اآلخر، 
، وكان هناك نصوص تقبل أنواعا من التأويل الباطين وحتمل يف طياهتا أشكاال من املعاين 48والتقرب إىل اهللا

وأنظر إىل "الواردة يف قوله " محار"الرقيقة اليت جتتذب القارئ حنو عامل اخليال، مثال ذلك تأويل ابن عريب  لكلمة 
، ومن مثَّ فمن اخلطأ تصوير الصراع بني الفقهاء والتيار الصويف بأنه 49باجلسد، ألن اجلسد محار النفس" محارك

صراع بني احلق والباطل أو بني الكفر والعقيدة،  وليس هناك من شك يف أن لبعض الصوفية آراء ال ميكن أن 
 يربر رفض التصوف كليا  وإخراج أصحابه من دائرة تكون مقبولة  يف اإلسالم، ولكن هذا األمر وحده ال

 .اإلسالم
 
ذلك أن التيار الصويف حيمل يف طياته تيارات خمتلفة رمبا تكون بعضها متناقضة يف بعض االحيان، ألنه مر  

مبراحل خمتلفة، كما تأثر  رجاله بثقافات خمتلفة، ويذكر بعض دارسي تاريخ التصوف اإلسالمي مراحل ثالثة، 
ىل هي املرحلة اليت تغطي القرون الثالثة األوىل وهي مرحلة البحث عن الذات أو هي فترة الصراع من أجل األو

البقاء، على حد تعبري نيكلسون، واملرحلة الثانية هي مرحلة التوفيق بني التصوف وخصومه اليت انتهت بانتصار 
حلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد االنتصار وتتميز التصوف على الفقهاء على يد اإلمام أيب حامد الغزايل، أما املر

،  وقد ظهر بعد ذلك إجتاهان للتصوف كما يقول نيكلسون، ومها إجتاه 50بإنتشار املؤلفات الكربى يف التصوف
، وقد إنتشر التصوف يف 51ميتافيزيقي ميثله ابن عريب والسُّهراوردي املقتول، وإجتاه شعيب متثل يف الطرق الصوفية

ء العامل اإلسالمي بفضل الطرق الصوفية، وكان من قبيل الصدفة أن يكون واحد من مؤسسي هذه مجيع احنا
الطرق الصوفية شيخ سلفي حنبلي املذهب، وهو الشيخ عبد القادر اجليالين، ويرى املستشرق الفرنسي دومينيك 

نابلة يرجع إلنتشار سورديل أن َتمكُن التصوف من قلوب عدد كبري من الفقهاء وخاصة الشافعية وبعض احل
،  وكان بعض احلنابلة قد قاموا 52التصوف ابتداء من القرن الثاين عشر امليالدي عن طريق اجلماعات الصوفية
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الفرقان بني أولياء "البن اجلوزي و" تلبيس إبليس"مبحاوالت كثرية لرد التصوف واالنتصار للفقهاء وكتاب  
 .اين مثال واضح لذلكالبن تيمة احلر"  الرمحن  وأولياء الشيطان

 
ولنعد إىل ما كنا بصدده، فهل ميكن القول بعد هذا أن هناك تصوفا سنيا وآخر غري سين حقا، كما يقوله بعض 

نسبة إىل مذهب أهل السنة أي األشاعرة، أم إىل السنة النبوية، فإذا " السين"الدارسني للتصوف اإلسالمي؟ وهل 
املعلوم أن كثريا من املتصوفة بل غالبيتهم كانوا على اطالع واسع بالسنة األخري، فمن  كنا نعين السين باملعين

النبوية، وقد اعتمدوا على هذه السنة يف مجيع احباثهم حىت أهنم مل يكتفوا بالصحيح منها بل أخذوا أيضا 
باملعىن " السين"األحاديث الضعيفة واملوضوعة أحيانا وذلك حبا منهم لصاحب هذه السنة، وإذا كنا نقصد من 

، "أهل السنة واجلماعة"اآلخر فال شك أننا يف هذه احلالة يف حاجة ماسة إىل البحث عن تاريخ مدلول مصطلح 
وليس بإمكاننا يف هذه العجالة أن نتتبع تاريخ مصطلح أهل السنة ومدلوله، ولكننا نعلم أن هذا املصطلح، 

كان يطلق على احملدثني، على أن الكلمة مرادفة أما األول ف "اجلماعة"و" أهل السنة"مركب من كلمتني مها 
فأهل احلديث أو أهل السنة، على معىن واحد، ولفظ اجلماعة نسبة إىل عام اجلماعة وهو العام " حديث"لكلمة 

الذي تنازل فيه احلسن بن على اخلالفة ملعاوية بن أيب سفيان، فكان هذا األخري يسمي أنصاره باجلماعة، مث 
يف تلك الفترة مصطلحي " اجلماعة" على مجيع املوالني للدولة األموية، وكان يقابل مصطلح أصبح اللفظ لقبا

زياد بن أبيه بلغه، عن "وعلى هذا نعرف أن أصول هذا املصطلح سياسية، ولذلك يروى أن " اخلوارج والشيعة"
قه أربعة آالف درهم كل رجل يكىن أبا اخلري من أهل البأس والنجدة أنه على رأي اخلوارج، فدعاه فواله ورز

ما رأيت شيئا خريا من لزوم الطاعة والتقلب : شهر، وجعل عمالته يف كل سنة مائة ألف، فكان أبو اخلري يقول
مث ظهر مصطلح أهل السنة واجلماعة بعد منتصف القرن . يعين بني أنصار اخلالفة األموية 53"بني أظهر اجلماعة

 األشعري وأمحد بن حنبل، مث أصبح لقبا على األشاعرة دون غريهم، مث الرابع، وكان يطلق على أنصار اإلمامني
أصبح هذا املصطلح يستعمل يف مقابل مصطلح الشيعة، ويعين يف هذه احلالة مجيع املسلمني ما عدا الشيعة، 

 أن معنيني يف نفس الوقت، أوهلما طائفي وثانيهما ديين، واحلقيقة" أهل السنة واجلماعة"وهكذا أصبح ملصطلح 
مدلوىل هذا املصطلح كانا متطابقني، وذلك أن مجيع املسلمني ما عدا الشيعة كانوا أتباعا للعقيدة األشعرية أو 
 .املاتريدية بعد القرن الرابع، ولذلك قيل أهل السنة، هم غري الشيعة وهم أيضا أتباع العقيدة األشعرية واملاتريدية

 
لسين يعنون بذلك التصوف األشعري أو علم الكالم األشعري، وهو والقائلون بالتصوف السين أو علم الكالم ا

 .رأي أشاعه املستشرقون أيضا
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واحلقيقة أن ليس هناك تصوفا سنيا وآخر غري سين، أعين تصوفا خاصا بأهل السنة باملعىن الذي ذكرناه، ولكن 
د ذاهتا وما نقوله عن التصوف هناك تصوفا إسالميا فقط، ألننا نعين باإلسالم احلضارة وال نعين به النصوص حب

 .ينسحب على جماالت الفكر اإلسالمي كالفلسفة والكالم وغري ذلك من العلوم اإلسالمية
إن الرأي الذي يذهب إىل تقسيم التصوف إىل سين وغري سين أو إسالمي وغري إسالمي، وكذلك احلال يف 

شعري يف العامل اإلسالمي، كالشيخ مصطفى عبد الفلسفة وعلم الكالم، جاء نتيجة لتأثر بعض أنصار املذهب األ
الرازق وعلى سامي النشار، بدراسات املستشرقني الذين كانوا حياولون إنكار أصالة الفكر اإلسالمي بناء على 
أسس عنصرية كرينان ومن حنا حنوه، وحىت يتسىن هلم هذا الرأي، راحوا يبحثون عن الفلسفة اإلسالمية احلقيقية 

اث الفلسفي اإلسالمي، فقالوا إن هذه الفلسفة اليت بني أيدينا ليست فلسفة إسالمية حقيقية، وإمنا بعيدا عن التر
ينبغي أن يلتمس الفلسفة اإلسالمية احلقة يف مذاهب املتكلمني وعلم أصول الفقه وعلوم التفسري واحلديث وغري 

لرأي ينتهي إىل القول أن الفلسفة اإلسالمية ذلك من العلوم الدينية اليت أنتجها املسلمون، ومن الواضح أن هذا ا
احلقة هي الدين اإلسالمي يف حد ذاته، ولكن كثريا من الباحثني اإلسالميني مل يتفطنوا إىل هذه النتيجة اليت 
تنتهي إليها نظرية رينان، فذهبوا يؤكدون هذا الرأي ويبحثون عن فلسفة إسالمية حقيقية بعيدا عن التراث 

ي، وقد دعا إىل هذا املذهب وألول مرة الشيخ مصطفي عبد الرازق، وجاء بعده الدكتور على الفلسفي اإلسالم
سامي النشار وآخرون، فأخذوا يطبقون هذا املنهج على مجيع تيارات الفكر اإلسالمي، وبدأوا يتحدثون عن 

أخرى غري علم كالم إسالمي وآخر غري إسالمي، وتصوف إسالمي وآخر غري إسالمي، وفلسفة إسالمية و
إسالمية وهكذا، أصبح هؤالء يقسمون التراث اإلسالمي إىل قسمني، قسم إسالمي وقسم دخيل، وميزاهنم 
الوحيد يف ذلك هو مقارنتهم هلذه التيارات بالنصوص، وهذا املنهج ال شك منهج عقيم ترتب عليه نتائج 

تطيع أن نقبل هذا التقسيم االعتباطي خطرية، سوف نتعرض لفحصها فيما بعد، وغرضنا هنا أن نبني أننا ال نس
للتراث اإلسالمي، وذلك أنه يفتقر إىل األدلة املنطقية، فعلى أي أساس نصنف تصوف ابن عريب بأنه غري 
إسالمي، وعلى أي اساس نقول عن تصوف الغزاىل بأنه تصوف إسالمي، أمل ينشأ كل من الرجلني يف بيئة 

من باهللا ورسوله وباليوم اآلخر ومجيع أركان اإلسالم؟ ومن الذي إسالمية؟ أو مل يكن كل منهما مسلما يؤ
يستطيع أن يقول إن فكر ابن عريب ال ميت إىل الدين اإلسالمي بصلة وهو مل يتوقف حلظة واحدة من االستدالل 
بالنصوص القرآنية واحلديث النبوي يف كل مؤلفاته، وهل اختالف منهج الرجلني وحده كاف ألخراج فكر 

 من حظرية اإلسالم، أم أن تأثر أحدمها بالفكر اليوناين أو الفلسفة اليونانية هو الذي جيعلنا نصفه بأنه غري أحدمها
إسالمي، وماذا نقول عن فكر الذين تأثروا باملستشرقني يف عصرنا من أبناء املسلمني ومنهم األستاذ مصطفي 

أن ننبه القارئ عليها، وهي  مشكالت حتتاج عبد الرازق وعلى سامي النشار؟ هذه هي املشكالت اليت نريد 
 .حقا إىل دراسة متعمقة وموضوعية
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 الفصل اخلامس
 االجتاه الصويف الفلسفي احلديث

 
هذا التيار امتداد ملذهب اإلمام الغزايل يف التصوف الفلسفي الذي انتهى إىل الشيخ حمي الدين بن عريب وشهاب 

شريازي، وقد وجد هذا التصوف الفلسفي عند احملدثني مجاعة اعتقدوا الدين السهراوردي املقتول وصدر الدين ال
به وأخلصوا له النية فعملوا من أجل جتديده وإخراجه بصورة حديثة، ومن أهم ممثلي هذا التيار حممد إقبال 

، وهذا التيار أقل التيارات 54والشيخ عثمان أمني والشيخ عبد احلليم حممود والدكتور السيد حسني نصر
سالمية احلديثة، فاالجتاه األصويل الذي متثله الوهابية واألشعرية احلديثة والشيعة هو أقوى اجتاه عقدي أو اإل

كالمي شهده العامل اإلسالمي خالل القرون الثالثة املاضية، بل إن هذا االجتاه األصويل شهد صراعا داخليا عنيفا 
رين األشعري والشيعي، ومحل على الوهابية كال طوال القرن املاضي، حيث حاربت الوهابية كال من التيا

منهما، كما ذكرنا قبل قليل، مما يدل داللة قاطعة أن هذا التيار الصويف الفلسفي مل يستطع أن يصمد أمام هذه 
 .التيارات األصولية العاتية، مما أدى يف هناية املطاف إىل اختفاء هذا التيار الروحي من الساحة الفكرية شيئا فشيئا

 
ومهما يكن من أمر، فإنه ال شك يف أن عالقة وطيدة الصلة بقيت بني هذه االجتاهات الدينية سواء أكانت 
اجتاهات روحية أو أصولية كالمية، وجتد هذه الصلة جذورها أوال عند رجال التيار األصويل الشيعي، إذ مل يكن 

 لألصول االعتقادية لإلمامية اإلثناعشرية، هلم بد من العتراف القيمة املعرفة اإلشراقية مع تشددهم ومتسكهم
وتأكيدهم للجوانب العملية، كما هو احلال عند أنصار اخلمينية، ذلك أن املذهب الشيعي اإلثناعشري جيد 
أصوله من العقيدة اإلمامية، فمن الطبيعي أن ال يتوقع منهم إنكارا للمعرفة اإلشراقية أو رفضها، ولكننا جندهم 

من أمهيتها العملية يف الوقت احلاضر، طبعا هذا ال يعين أن الفلسفة اإلشراقية ماتت يف الفكر يكتفون بالتقليل 
الشيعي احلديث إذ أننا جند عددا ال يستهان به من الدراسات ركزت على هذا اجلانب، ولكن هذه الدراسة مل 

  .تكن يف قوة مثيالهتا األصولية
 

مل يدر ظهره للتيارات الروحية وإمنا حاول تأصيلها تبعا ملنهجه ومن جهة أخرى فإن التيار األشعري احلديث 
األصويل وقد مثل هذا االجتاه خري متثيل دراسات الدكتور على سامى النشار الذي خصص دراسة التصوف 

وقد حاول أن يبني أنه وجد يف تاريخ الفكر " نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم"اإلسالمي اجلزء الثالث من كتابه 
ويف نظري أن هذا القول ملا يدعو إىل العجب، " بالتصوف السلفي"سالمي نوعا من التصوف مساه األستاذ اإل

ذلك أننا نعلم يقينا أن ليس هناك عالقة بني السلفية والتصوف، والفرق بني هذين املصطلحني كالفرق بني أمحد 
كما ال ميكن للسلفية أن تتبع  هجا سلفيا،ابن حنبل واحلارث ابن أسد احملاسيب، فالتصوف ال ميكن أن يتبع من

 .منهجا صوفيا، إذ لو فعل أحدمها كذلك ألصبح على ما هو عليه الثاين ولفقد أخص خصوصياته
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ولكن املهم أن األشعرية احملدثة بقيت تعترف بقيمة التيار الروحي اإلسالمي وإن حاولت اخضاعه للمنهج 
 .تكمن فيه العالقة القائمة بني هذين التيارينالسلفي، فهذا االعتراف حبد ذاته هو الذي 

 
أما التيار السلفي الوهايب فقد وقف من التصوف موقفا صارما، وملا كان ظهور التصوف الشعيب الذي متثل يف 
الطرق الصوفية بعد القرن الثاين عشر امليالدي قد أدى إىل انتشار التصوف يف مجيع أحناء العامل  اإلسالمي، 

رق فترة االحنطاط ابتداء من القرن السابع عشر امليالدي، فكثر فيها االميان باخلرافات والتوسل دخلت هذه الط
باملقبورين واالستغاثة هبم،  وكان هذا التصوف الشعيب قد انتشر يف اجلزيرة العربية مبا فيها صحراء جند، وقد 

ستغاثات وما شاهبهما بل عدَّ بعض حارب ابن عبد الوهاب هذا النوع من التصوف أنكر عليهم التوسالت واال
هذه األفاعيل من الشركيات وأفىت بشرك فاعليها، وأما التصوف الفلسفي فمن األرجح أنه مل يكن له أتباع يف 
جند، ولكن بعض رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب تشري إىل وجود أفراد من أتباع مذهب ابن عريب، وقد 

 . االحتاديني أتباع مذهب ابن عريبأفىت ابن عبد الوهاب بكفر هؤالء 
 
أما موقف أتباعه من التصوف فهو أشد صالبة وأكثر تشددا من موقف ابن عبد الوهاب نفسه، فقد تبىن بعض  

أنصار ابن عبد الوهاب رأيا يف التصوف  مل يقله ابن عبد الوهاب وال خطرت يف باله يوما من األيام، وهو أن 
، أراد أصحابه به هدم العقيدة اإلسالمية، ويرى بعض اآلخرين أن التصوف التصوف مذهب دخيل يف اإلسالم

واإلسالم شيئان خمتلفان وأن بينهما بون شاسع وفرق كبري جدا، فأتباع ابن عبد الوهاب ينظرون إىل التصوف 
ح ، وواض55وكأنه مذهب دخيل يف اإلسالم، وال ينظرون إليه كمذهب من مذاهب اإلسالم كما فعل ابن تيمية

 .أن هذا التيار السلفي ال ميت بصلة إىل التصوف
ومهما كانت أمهية هذه اخلالفات بني التيارات العقدية اليت متثل التيار الديين يف الفكر اإلسالمي احلديث، فإن 

 :من السهل استكشاف السمات العامة هلذا االجتاه، ومن أمهها
 .امليل إىل األصول األوىل لإلسالم -١
 .ألصول األوىل لإلسالم هي اليت ينبغي أن تنبع منها الفلسفة اإلسالميةالقول بأن هذه ا -٢
 .حماولة تأصيل العلوم اإلسالمية كعلم الكالم والتصوف استنادا إىل منهج أصوىل متشدد -٣
 .رفض الفلسفة املشائية ووصمها بالتقليد والتبعية -٤
 . الدخيلاعتبار الثورات السلفية يف اإلسالم ثورات قامت ضد الفكر اليوناين -٥
القول باستمرارية التفكري الفلسفي اإلسالمي حىت بعد وفات ابن رشد وابن خلدون عن طريق التيارات  -٦

 .السلفية والصوفية
 .القول بأن الفلسفة اإلسالمية مل تفهم بعد على حقيقتها -٧
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اق أو وصايا التقليل من أمهية العقل يف التفكري الفلسفي اإلسالمي ووضعه إما حتت خدمة النصوص أو االشر -٨
 .األئمة

 .التقليل من شأن النظريات العلمية ورميها أحيانا بالعجز عن تفسري الوجود بشكل مقنع -٩
. االدعاء بوجود تناقض بني الفلسفات العقلية والعلم التجرييب احلديث-10
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 الفصل السادس
 اعتراضات املنكرين للتصوف

 
يف نظر الشيخ عبد احلليم -فرق ثالثة   فقد جاء منأما االعتراضات اليت وجهت إىل التصوف من قبل خصومه

 :56حممود، وهي اعتراضات الفقهاء وتتلخص فيما يلى
 . قوهلم إن التصوف دخيل على اإلسالم، إذ ليس يف اإلسالم إال التقوى والورع والزهد-أ
ذهبنا نلتمس يف  إن األدلة على وجود اهللا ووحدانيته وقدرته وإرادته موجودة يف القرآن الكرمي، فإذا -ب

 .متاهات التصوف ال نأمن أن نضل يف جماهل الطريق
 إن التصوف ليس يف متناول اجلميع، وما مل يكن مبتناول الناس مجيعا، يكون تكليفا مبا ال يطاق، واهللا ال -ج

 .يكلف نفسا إال وسعها
 .اإلسالم التصوف ضعف واإلسالم قوة، وما شأنه كذلك من الواضح أنه ال يتالءم مع روح -د
 

وأما مآخذ العقليني على التصوف، فإن الشيخ عبد احلليم يرى أهنا تعود إىل اخلالف املوجود يف املنهج بني 
الفريقني، وذلك أن العقليني يعتقدون أن العقل هو الوسيلة الوحيدة للوصول إىل اليقني يف حميط ما وراء الطبيعة، 

 العقلية، باإلضافة إىل ذلك فإن اإلسالم حث على استعمال العقل ويربهنون على وجود اهللا مستندين إىل األدلة
 .واآليات اليت تدل على ذلك خارجة يف نطاق احلصر

وخالصة القول أن مآخذ املنكرين للتصوف تتلخص يف نقطتني، األوىل اهتامهم له بأنه دخيل، أخذ أصحابه من 
 .ثقافات األمم األخرى

صل إىل اهللا عن طريق الكشف واملشاهدات، والوصول إىل معرفة اهللا معرفة أن التصوف علم يدعى أنه يتو-ثانيا
 .حقيقية، إما أن تكون بالنص املتواتر أو باألدلة العقلية، وما سوى ذلك فغري مقبول

 
وقد الحظ أمهية هذين االعتراضني الصويف الكبري حمي الدين بن عريب، فتعرض هلما بالرد عليهما يف مقدمة كتابه 

وال حيجبنك أيها الناظر يف هذا الصنف "فيقول ملن اهتم الصوفية باألخذ من كتب الفالسفة " حات املكيةالفتو"
من العلم الذي هو العلم النبوي املوروث منهم صلوات اهللا عليهم إذا وقفت على مسألة من مسائلهم قد ذكرها 

ل الذي هو الصويف احملقق أنه فيلسوف فيلسوف، أو متكلم أو صاحب نظر يف أي علم كان، فتقول يف هذا القائ
لكون الفيلسوف ذكر تلك املسألة وقال هبا واعتقدها وأنه نقلها منهم أو أنه ال دين له فإن الفيلسوف قد قال هبا 
وال دين له، فال تفعل يا أخي فهذا القول  قول من ال حتصيل له، إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطل، فعسى 

وأما قولك إن .. ا عنده من احلق والسيما أن وجدنا الرسول عليه السالم قد قال هبا تلك املسألة فيم57تكون
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قلت مسعها من فيلسوف أو طالعها يف كتبهم فإنك رمبا تقع يف الكذب واجلهل، أما الكذب فقولك مسعها أو 
طل، وأما قولك أن طالعها وأنت مل تشاهد ذلك منه، وأما اجلهل فكونك ال تفرق بني احلق يف تلك املسألة والبا

الفيلسوف ال دين له فال يدل كونه ال دين له على أن كل ما عنده باطل وهذا مدرك بأول العقل عند كل 
عاقل، فقد خرجت باعتراضك على الصويف يف مثل هذه املسألة عن العلم والصدق والدين واخنرطت يف سلك 

  58"ر واالحنرافأهل اجلهل والكذب والبهتان ونقص العقل والدين وفساد النظ
وأما رده على العقالنيني واملتكلمني الذين ال يرون سبيال للوصول إىل العقيدة الصحيحة سوى العقل، فقد قال 

فليت شعرى هذا الذي يطلب يعرف اهللا من جهة الدليل ويكفر من ال "بعد كالم عن ثبوت العقيدة بالتواتر 
ال وهل يصلى ويصوم أو ثبت عنده أن  ل هو مسلم أمينظر كيف كانت حالته قبل النظر ويف حال النظر ه

حممدا رسول اهللا إليه أو أن اهللا موجود، فإن كان معتقدا هلذا كله فهذه حالة العوام فليتركهم على ماهم عليه 
وال يكفر أحدا، وإن مل يكن معتقدا هلذا إال حىت ينظر ويقرأ علم الكالم فنعوذ باهللا من هذا املذهب حيث أداه 

 59"النظر إىل اخلروج عن اإلميانسوء 
 

ويف العصر احلديث قويت شوكة أعداء التصوف من السلفيني والوهابيني، أتباع مذهب ابن تيمية وابن قيم 
اجلوزية يف دراسة التوحيد، وقد نتج من ذلك أن شن هؤالء السلفيون هجوما شامال على كل ما له عالقة 

عودية وهي معقل التيار السلفي متنع إىل عهد قريب ادخال الكتب بالتصوف والصوفية، وقد كانت احلكومة الس
الصوفية يف اململكة السعودية، كما أن االنتساب إىل الطرق الصوفية اعترب من قبل اجلهات الرمسية للشؤون الدينية 

يالدي قد أمرا غري مشروع، وكان ظهور التصوف الشعيب الذي متثل يف الطرق الصوفية بعد القرن الثاين عشر امل
أدى إىل إنتشار التصوف يف مجيع احناء العامل  اإلسالمي، وقد كان للطرق الصوفية  دور مهّم  يف نشر الدعوة 
اإلسالمية يف بعض أحناء العامل يف عصر إزدهارها وخاصة يف إفريقيا وبعض املناطق يف آسيا، إال أن اجلانب 

رق فترة االحنطاط ابتداء من القرن السابع عشر امليالدي السليب للطرق الصوفية قد ظهر عند ما دخلت هذه الط
فكثر فيها االميان باخلرافات والتوسل باملقبورين واالستغاثة هبم،  وكان هذا التصوف الشعيب قد إنتشر يف اجلزيرة 

  وهو العربية أيضا مبا فيها صحراء جند، وقد شاءت األقدار أن يظهر داعية يف تلك الفترة نفسها يف منطقة جند
الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي حارب هذا النوع من التصوف وأنكر على الصوفية التوسالت واالستغاثات 
وما شاهبهما، بل عدَّ بعض هذه األفاعيل من الشركيات وأفىت بشرك فاعليها، وأما التصوف الفلسفي الذي  

  ميثله السُّهراوردي املقتول، والثاين إجتاه إنساين سار يف إجتاهني فلسفيني، األول منهما، إجتاه إشراقي ميتافيزيقي
ميثله ابن عريب  فمن األرجح أنه مل يكن له أتباع يف جند، ولكن بعض رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب تشري 
إىل وجود افراد من أتباع مذهب ابن عريب، وقد أفىت ابن عبد الوهاب بكفر هؤالء  االحتاديني أتباع مذهب ابن 

وكذلك أيضا من أعظم الناس ضالال  متصوفة يف معكال وغريه مثل ولد موسى بن جدعان، " فقال عريب
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وسالمة بن مانع وغريمها، يتبعون مذهب ابن عريب وابن الفارض، وقد ذكر أهل العلم  أن ابن عريب من أئمة 
، وتربأ من )ص(حممدأهل مذهب االحتادية وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى، فكل من مل يدخل يف دين 

، فابن عبد الوهاب يشري 60"دين االحتادية فهو كافر بريء من اإلسالم وال تصح الصالة خلفه وال تقبل شهادته
إىل وجود بعض أتباع ابن عريب يف جند يف ذلك الوقت، ولكن بعض الباحثني يشككون يف وجود افراد كهؤالء 

ومما "ك، ويقول الشيخ عبد اهللا صاحل العثيمني يف هذا الصدد ينتحلون مذهبا صوفيا فلسفي الرتعة يف جند آنذا
يتوقعه املرء  خلو حميط مثل احمليط النجدي آنذاك من املذاهب الصوفية، ولكن رسائل الشيخ تشري إىل وجود 
أفراد متصوفة على مذهب ابن عريب وابن الفارض، مثل ولد موسى بن جدعان وسالمة بن مانع، وأفراد 

الغريب أن تكون بينهم وبني مذهب فلسفي يف نزعته أية صلة، لكن إذا سلم  ن الرجلني منمغمورون كهذي
بصحة ما ورد يف رسالة الشيخ  فإنه يالحظ إحنصار ذلك األمر يف معكال اليت تكون جزءا من مدينة الرياض 

 61"احلالية
ية يتمذهبون بالتصوف الفلسفي، إذنً من املمكن القول بأنه مل يكن هناك يف جند يف تلك الفترة مجاعات صوف 

وحىت إذا سلمنا مبا جاء يف رسائل الشيخ حممد من إشارة إىل وجود مثل هذا النوع من التصوف فرمبا يكون 
  !ذلك لوجود أفراد قليلني يف معكال، وإذا كان هذا كذلك، فما سبب عداء ابن عبد الوهاب للصوفية؟

ليدي الذي كان بني فقهاء احلنابلة واملتصوفة، فابن عبد الوهاب ليس هناك من سبب آخر إال ذلك العداء التق 
تبىن موقف ابن تيمية واسالفه السلفيني من التصوف، وكان ابن تيمية يستثين بعض املشايخ كاجلنيد وأيب سليمان 

 الفقهاء الداراين من املتصوفة الذين يذمهم ويسميهم بأولياء الشيطان، فكان يفرق بني التصوف  املوافق ملذاهب
 .62وبني تصوف آخر كان يراه أنه بدعة

 
أما ابن عبد الوهاب فلم يقبل من التصوف شيئا، وقد توهم بعض الباحثني أن ابن عبد الوهاب يفرق بني أنواع 

، واحلقيقة أننا ال جند يف كتب ابن عبدالوهاب أي إشارة 63التصوف، وأنه يقبل جوهر التصوف دون مظاهره
أو مظاهره، كما أننا ال جند أي إشارة إىل قبول أي نوع من أنواع  ر التصوف وأشكالهإىل التفرقة بني جوه

التصوف، بل ميكن أن نقول إن موقف ابن عبدالوهاب من التصوف أشد صالبة من موقف أسالفه السلفيني  
ابلة من كابن تيمية وابن اجلوزي، وعلى كل، فموقف ابن عبد الوهاب من التصوف هو موقف معظم فقهاء احلن

إذا صح " تصوفا فقهي الرتعة"التصوف متاما، وكما هو معروف فإن الفقهاء ال يقبلون التصوف إال إذا كان 
التعبري، أي تصوفا خيضع ملناهج الفقه، وهذا طبعا مستحيل النه يف هذه احلالة ال يكون التصوف تصوفا وامنا 

 .يكون فقها
 



 
 

 

 

27

وأكثر تشددا من موقف ابن عبد الوهاب  ف فقد كان أشد صالبة أما موقف أتباع ابن عبد الوهاب من التصو 
نفسه، فقد تبىن بعض أنصار ابن عبد الوهاب رأيا يف التصوف  مل يقله ابن عبد الوهاب نفسه، وال خطر يف باله 
يوما من األيام، وهو أن التصوف مذهب دخيل يف اإلسالم، أراد أصحابه به هدم العقيدة اإلسالمية، ولكي ال 

إن أعظم "همنا أحد باالفتراء على اآلخرين، دعونا نرى رأي أحد أنصار السلفية الوهابية يف التصوف إذ يقول يت
هذه الفتنة اليت تلبست للمسلمني برداء الطهر والعفة .. فتنة ابتلي  هبا املسلمون قدميا وحديثا هي فتنة التصوف

دقة، ومحلت كل الفلسفات الباطنية ومبادئ االحتادية والزهد واإلخالص وأبطنت كل أنواع الكفر واملروق والزن
والزندقة، فأدخلتها إىل عقائد اإلسالم وتراث املسلمني على حني غفلة منهم، فأفسدوا العقول والعقائد، ونشروا 
اخلرافات والدجل والشعوذة، ودمروا األخالق وأتوا على بنيان دولة اإلسالم من القواعد حيث حارب املتصوفة 

 واجلهاد والبصرية يف الدين، بل  والزواج والعمل والكسب فنصبوا للقرآن والسنة حربا ال هوادة العلم
اعلم أوال "قال " التصوف حبر من القاذورات"، ويقول هذا الكاتب نفسه يف كتاب آخر حتت عنوان 64"..فيها

 توجد يف فلسفات اهلند وإيران أن التصوف حبر من القاذورات فقد مجع املتصوفة كل أنواع الكفر والزندقة اليت
واليونان، وكل مكر القرامطة والفرق الباطنية وكل خرافات احملرفني، وكل دجل املدجلني وكل وحي الشياطني 

، ويرى بعض اآلخرين أن التصوف واإلسالم شيئان خمتلفان وأن بينهما 65"ووضعوا كل ذلك يف إطار التصوف
الشيخ ابن باز عما إذا كان جائزا االنتساب إىل الطرق الصوفية، ، وسئل مرة 66بونا شاسعا وفرق كبري جدا

نوصيكم بوصية اهللا ورسوله، وننصحكم بلزوم أهل السنة واجلماعة، وحنذركم ما أحدث أهل الطرق "فأجاب 
من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غري مشروعة وأدعية فيها شرك باهللا، أو ما هو ذريعة إليه 

 اهللا، وذكره باالمساء املفردة بكلمة آه، وليس من أمسائه سبحانه وتوسلهم باملشايخ يف كاالستغاثة بغري
، فأتباع ابن عبد الوهاب ينظرون إىل التصوف بأنه مذهب دخيل يف اإلسالم، وال ينظرون إليه 67"..الدعاء

وفة من كمذهب من مذاهب اإلسالم كما كان حال قدماء السلفيني، وأكثر من أنصف التصوف واملتص
طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إهنم مبتدعون خارجون عن :"السلفيني الشيخ ابن تيمية احلراين  إذ قال

السنة، ونقل عن طائفة من األئمة يف ذلك من الكالم ما هو معروف، وتبعهم يف ذلك طائفة من  أهل الفقه 
.  م بعد األنبياء، وكال  طريف هذه األمور ذميموطائفة غلت فيهم، وادعوا أهنم أفضل اخللق، وأكمله. والكالم

والصواب أهنم جمتهدون يف طاعة اهللا، كما اجتهد غريهم من أهل طاعة اهللا، ففيهم السابق املقرب حبسب 
اجتهاده، وفيهم املقتصد الذي هو يف أهل اليمني، ويف كل من الصنفني من قد جيتهد فيخطيء، وفيهم من يذنب 

،  فالتصوف مذهب من مذاهب 68ومن  املنتسبني  من هو  ظامل  لنفسه عاص لربه.  ويتوب أو ال يتوب
اإلسالم  واملتصوفة فرقة من فرق املسلمني اجملتهدين يف طاعة اهللا، ومنهم من جيتهد فيصيب أو خيطيء، ومنهم 

ى، فال داعي من خيطيء فيتوب أوال يتوب كما قال ابن تيمية، وحاصل الكالم أهنم مثل أي مجاعة إسالمية أخر
 .إلخراجهم عن امللة
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