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 موضوع التصوف
 
 
 بقلم

 لطف اهللا خوجه.د
 األستاذ املشارك بقسم العقيدة، بجامعة أم القرى
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 البحث ملخص
بدأ البحث بتمهيد، فيه بيان اختالف الناس يف شأن التصوف، من جهة 

كـل دليـل،  ثـم رشع يف دراسـة. مع بيان أدلة كل طائفة. سالمته، أو انحرافه
 .ومناقشته

 .فأوالً ظهر استحالة مجع التصوف بني الفلسفة والسنة
. اشتقاق التصوف من الصوف: ثم تطرق إىل إنكار مجاعة من املتصوفة

 . إنكار اختصاصه بالزهد: وأخرى
: ، والـذي جعلـه املتصـوفة"التخلـق"وانتهى إىل البحث يف مصـطلح 

رد ما هـو معـروف يف الـرتاث فظهر فيه معنى زائد عىل جم. موضوع التصوف
 . اإلسالمي، استوجب فحصه، والتدقيق

. موضـوع التصـوف: ليقف بعدها عىل مصطلح آخر، جعله املتصـوفة
وقد جرى بحث هذا املصطلح، وحترير معناه، بدراسـة مجلـة مـن . الفناء: هو

: أنه يتضمن ثالثة معـاين رئيسـة: التعريفات فيه؛ لتحديد ماهيته، فتوصل إىل
وكلها مرادة يف التصوف، غـري أن . اإلرادة، وفناء الشهود، وفناء الوجودفناء 

البحث كشف عن أمهية بعضها عىل بعض؛ ففنـاء الوجـود كـان األبـرز، ثـم 
ظـاهرة ملموسـة يف  "التخلـق"و  "الفنـاء"وقد بدت العالقـة بـني . الشهود
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ــص إىل أن التصــوف يتضــمن احللــول . هــذين الفنــائني ثــم بدراســتهام خل
وقد كان هذا داعيا للنظر يف نصوص األئمـة، التـي رصحـت هبـذا . حتادواال

 .املعنى، بألفاظ ال يتطرق إليها شك
وقد كانت غاية الدراسة فحص األقـوال، وحتليلهـا، واحلكـم عليهـا، 

 .دون أصحاهبا، الذين فيهم من قد ينسب إليه ما مل يقله
ي كـان غايـة مـا ثم انتقلت الدراسة بعدها إىل مناقشة اعتـذاراهتم، التـ

. أهنا تدفع احلكم بالكفر عن أصحاب الشطحات، ال عن مقاالهتم ذاهتا: فيها
 .كام أهنا تثبت عليهم مقالة احللول، فال تنفيها

 : أكدت هذه النتيجة بفقرتني مها: وبعد أن تبينت ماهية التصوف
 . ظاهرة اهتام املتصوفة -
 .وعالقة التصوف بالفلسفة -

 .كر املحصلةويف هناية البحث جرى ذ
 

* * * 
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Summary of the searching  
started the searching in facilitating, in him 

statement disagreement of the people in matter the 
Sufism, as to his safety, or his deviation. With 
statement proofs of all faction. Then stated in study 
all evidence, and his discussion. 
 So firstly back impossibility of evident gathering 
the Sufism the philosophy and [al-Sunnah].  
Then touching on to denial group from 
[aalmutSawweft]: Derivation of the Sufism from the 
wool. 
 Last: His denial of speciality in the asceticism. 
The searching in term ended to [al-takalluq]  and 
who making his [aalmutSawweft]: Subject of the 
Sufism. So back in him additional meaning on mere 
what he favor in Islamic heritage, his examination 
required, and the investigation.  
To stands after her on last term, making his 
[aalmutSawweft]: Subject of the Sufism. He: [al-
fanaa]. Searching of this term occurred, and 
liberation [ma'naah], in studious altogether from the 
definitions in him; For his aquatic specification, so 
achievement: That he includes three helped head: 
[fanaa] of the will, and [fanaa]  of the witnesses, and 
[fanaa] of the presence. Eats her wanted in the 
Sufism, nevertheless the searching detection about 
importance some her on some; So [fanaa] of the 
presence was produced, then the witnesses. 
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Already [bdt] the relationship between [fanaa] 
and [al-takalluq] touched phenomenon in raved 
[aalfnaay'yn]. Then in their study freed until the 
Sufism includes [al-hulol]. and [al-ettehad].  
Already was this inviter for the sight in texts of 
the leaders, which declared hereby meant, in 
pronunciations does not raise to her suspected. 
 Already purpose was studious examination of 
the statements, and her analysis, and the arbitrator 
on her, without her friends, who in them from already 
attributes to him except decreases him. 
Then the study moved after her to their 
discussion of apologies, which purpose was what in 
her: That she the arbitrator in the hamlet about 
friends enforce payment [aalshTHaat], about their 
articles her self. Just as that she fixs on them article 
of [al-hulol], so does not deny her. 
 After that essence of the Sufism appeared: This 
result in parts of they confirmed:  
apparent accusation [aalmutSawweft].  
and relationship of the Sufism in the philosophy. 
 End of the searching fulfilled running of male 
collected.  

 
* * * 
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! 
 :متهيد

 ."موضوع التصوف": هذا تفسري العنوان.. قبل كل يشء
  ، تـدل عليهـا  .األفكار األساسية التي تكّون فكرة مـا:  فاملوضوع هو

 . وتتعلق هبا
 : فالوضع يف االصطالح، كام جاء يف التعريفات للجرجاين، هو

طلق أو أحس اليشء األول، فهم منه اليشء ختصيص يشء بيشء، متى أ" -
 .)١("الثاين

األفكار األساسـية التـي تكـّون فكـرة : ويف دراستنا هذه، املوضوع هو
وهي التـي متـى أطلقـت لفظـا، أو أحـس هبـا معنـى، فهـم منهـا . التصوف
 .التصوف

ومقصود هذه الدراسة التوصـل إىل هـذا املوضـوع، وحتديـده بدقـة،   
لط بغريه؛ فإن آفـة املتكلمـني يف التصـوف، إمهـاهلم حتديـد ليتميز به، فال خيت

موضوعه؛ ولذا خيلطون بينه وبني غريه، فاليتميز، وال يتبني، فتارة هو فلسفة، 
 ..!!.وتارة معتدل، وتارة غالٍ .. وتارة هو سنة

                                                           
  .١١١ص -)١(
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 :ثم أما بعد
 : فالدارسون للتصوف عىل مذهبني

  أصله، ونشأته، :يا عن اإلسالم يفمذهب يرى التصوف أجنب :األول
 . وأفكاره

   . فهو فكر منحرف كله: وعليه  
                       يقابلـه مـن يقبـل . وهذا رأي مـن يـرفض التصـوف مجلـة وتفصـيال  

 .التصوف بكل ما فيه، ويراه إسالميا خالصا
تلـبس بالفلسـفة . أصـله، وأفكـاره: مذهب يرى التصوف إسالميا يف :الثاين

 . الحقا
 الغايل،(= ، ومنه الفلسفي )السنياملعتدل، (= فمنه اإلسالمي : وعليه  

 ). البدعي
 :  وهذا رأي طائفتني

 . األوىل من املتصوفة -
 .والثانية من غري املتصوفة -

طائفـة مـن املتصـوفة، تـرى كـل مـا يف : ويف مقابل الطائفـة الرافضـة
 : التصوف حسنا، وتقول
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 .)١("الطرق إىل اهللا عدد أنفاس اخلالئق" -
أن املتصوفة، وكـذا غـري املتصـوفة، منقسـمون حيـال : ذلك يتبني من

 !.؟..التصوف نفسه
فمن املتصوفة من يقر بوجود فكـر منحـرف عـن اإلسـالم، يف املـذهب  -

. إنه دخيل، طرأ الحقـا، فتلـبس بالتصـوف: الصويف، لكنه يتربأ منه، ويقول
 .ذلكوآخرون منهم ال يقرون بيشء من . ويعلن متسكه بالكتاب والسنة

ومــن غــري املتصــوفة مــن يعتقــد أن يف التصــوف جانبــا معتــدال، ســنيا،    -
وآخرون يرفضون هذا الرأي، ويعتقدون . إسالميا، جيب أن يعتنى به، وينّمى

 .بطالنه
 .فطائفتان متفقتان يف القول والرأي، خمتلفتان يف املنهج
 )٢(.وطائفتان خمتلفتان يف القول والرأي، وكذا املنهج

 
* * *        

                                                           
  .٢/٣١٧الفتوحات املكية، ابن عريب، - )١(
التصوف يف اإلسالم، التصوف املنشأ : الكتب اليت عنيت بعرض ونقد التصوف مثل: ينظر يف هذا - )٢(

مدخل إىل التصوف اإلسالمي، ابن تيمية والتصوف، نشأة الفكـر  واملصادر، التصوف بني احلق واخللق، 
  .الفلسفي
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من يقبل التصوف من املتصـوفة وغـريهم، ( وحمل النزاع بني الفريقني 
 ): ومن يرفضه
 : أن أحدمها

 .يعتقد إمكانية اجلمع بني الفلسفة والسنة يف حتقيق التصوف - ١
 .يرجح نسبة التصوف إىل الصوف، واشتقاقه منه، واآلخر يمنع منه - ٢
 .الزهديفرس التصوف بالزهد، مفرتضا عالقة الزمة بني الصوف و - ٣
 .اخللق: جيعل موضوع التصوف هو - ٤
عن  ل عىل موافقتها للرشيعة، بام ورديؤكد سالمة طريقة الصوفية، ويدل - ٥

 .األئمة املتصوفة من كلامت، توجب التقيد بالكتاب والسنة
 :أما اآلخر فإنه

 .الفلسفة، والسنة: يعتقد استحالة اجتامع النقيضني - ١
 .يمنع اشتقاق التصوف من الصوف - ٢
 .ليل الصحيح إلثبات عالقة الزمة بني الصوف والزهديطلب الد - ٣
 .الصويف، وماهيته، وما يعنى به؟ "اخللق"يتساءل عن حدود هذا  - ٤
يستفهم عن وجه التشابه يف األفكار بني متصـوفة املسـلمني واملتصـوفة  - ٥

 !.القدماء ؟
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 .يطلب تفسريا لظاهرة االهتامات، التي طالت كثريا من أئمة التصوف - ٦
 ..!.حص والتحرير، ثم النتيجة واحلكموهذا موضع الف

 .فمن ثبت دليله ثبت قوله، وإال فال
 

* * *         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٤  i 
  

 )١(.هل جيتمع النقيضان ؟: أوالً 
 :قضية التصوف من املعارك، حتى بني املعارضني؛ ذلك أن

 . سني معتدٍل، وفلسفي غالٍ : منهم من جيعله عىل قسمني -
يرى التصـوف إال وجهـا واحـدا،  ومنهم من ينكر هذه القسمة، وال -

 . فلسفيا غاليا
 . منـزع هذا غري هذا: ولو تأملنا يف حقيقة اخلالف لوجدنا

ــه إىل  ــرا من ــمني، نظ ــىل قس ــوف ع ــل التص ــد جع ــالفريق األول ق ف
، فمنهم املعتدل، ومنهم الفيلسوف الغايل، وهـو كـذلك، وأمـا )األشخاص(

 ). الفكرة(ا منه إىل الفريق الثاين فقد ذهب إىل إنكار القسمة نظر
ويف هذه احلال كال الفريقني مصيب، الختالف حمل النزاع، أما لو احتـد 

 : حمل النزاع فال
، فال يصح القـول )األشخاص ( كان احلكم مبنيا عىل أساس النظر إىل  فلو -

بــأن التصــوف وجــه واحــد، ال قســمة فيــه؛ ذلــك أن الواقــع يقــرر وجــود 

                                                           
  .٥٩التعريف للجرجاين ص: رظان. وال يرتفعان، كالعدم والوجودال جيتمعان، : النقيضان - )١(

البحث يف هذه الفقرة ليس يف أدلة الفريقني، فقد مضى ذكرها، إمنا املقصود فحص دعوى من يرى : تنبيه
  .هل ميكن ذلك، أم ال؟:  فكرتني متناقضتنيجواز اجلمع بني
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السنيني، والفلسفيني، فاألشخاص متفاوتون . .األشخاص املعتدلني والغالني
 . يف التحقق بالفكرة

إن كثــريين مـنهم كــانوا مـن خيــار : يقــال إمجـاال ": يقـول نيكلسـون
املسلمني، وإن كثريين منهم مل يكونوا مسلمني إطالقا، ولعلها أن تكون أكـرب 

 . )١("الثالثة مسلمة تقليدا
، فـال يصـح القـول بـأن )الفكرة (  كان احلكم مبنيا عىل أساس النظر إىل ولو -

معتدٍل، وغاٍل؛ فإنه من املسـتحيل أن تنقسـم : عىل قسمني) ذاته(التصوف يف 
سنية، وفلسفية؛ فال يتصور أن جتمـع .. معتدلة، وغالية: إىل) يف ذاهتا( الفكرة 

 : الفكرة الواحدة بني نقيضني، كام ال يمكن اتساع املكان الواحد لنقيضني
 . يل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليلفإذا جاء الل -
 . وإذا آمن املرء انتفى الكفر، وإذا كفر انتفى اإليامن -

 . ومن املحال اجتامعهام يف مكان واحد
نعم قد تكون الفكرة عىل درجات، قوة وضعفا، لكن كل ذلك لـه حـد 

  .معلوم، إذا خرج عنه، انتفى االنتساب إىل الفكرة

                                                           
  .٣٣الصوفية يف اإلسالم، نيكلسون، ص - )١(
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أن التصـوف فكـرة، هلـا قواعـد وأصـول : ملعـروفإن األمر املشهور ا
معروفة، من حتقق هبا فهو متصوف حقيقة، ومن مل يتحقق هبـا، وكـان ممتـثال 
لبعض فروعها، فنسبته إىل التصوف من باب التجوز يف اإلطـالق، وال يأخـذ 

). وهذا حال أكثـر املنتسـبني إىل التصـوف ( حكم الصويف احلقيقي اخلالص 
 .تص بالتصوف، بل كل امللل واملذاهبوهذا التقرير ال خي

فاألشخاص متفاوتون يف التحقق بالفكرة، فام مـثلهم ومثـل التصـوف 
إال كنقطة حوهلا دوائر، فالنقطة هي الفكرة، ومن كان عىل الدائرة القريبة كان 
أكثر قربا من الفكرة، فام يزال يدور حول النقطة حتى يتامهـى فيهـا، فيتحقـق 

صوفيا خالصا، وكلام ابتعدت الدائرة عـن النقطـة، كلـام هبا، وحينذاك يكون 
كان من عليها أبعد عن التحقق، حتى نصل إىل أفراد ليس هلم مـن التصـوف 
إال رسوم ظاهرة، ال تسمى يف حقيقة األمر تصوفا، وال يسمون متصوفة، إال 

 . من باب التجوز
فة فإذا تقرر أن التصوف فكرة واحـدة، بأصـوهلا وقواعـدها، واملتصـو

يقرون هبذا، فيبطل حينئذ أن جتمع بني السنة والفلسـفة، فهـي إمـا أن تكـون 
سنية أو فلسفية؛ أما أن تكون كلتيهام فذلك باطل؛ ألنه حمال، ملا تقدم، فالسنة 
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، والفلسـفة  rتناقض الفلسفة أصال، فهام دينان خمتلفان، السنة دين الرسول 
   )١ (.، والفرس، واليوناندين الوثنني عباد األصنام، من حكامء اهلند

.. من أئمة التصوف أمة متقيدة بالكتاب والسنة، صاحلون، أبرار.. نعم
. ومنهم من دون ذلك، ومنهم من ليس من اإلسالم يف يشء. هذا ال شك فيه

 .ففيهم كل األصناف
وعليه فال يصح تصحيح التصوف، أو إبطاله بالنظر إىل هؤالء األئمـة؛ 

احتج عليـه املعـارض : لصالح منهم عىل حسن التصوففإذا احتج املنارص با
فتبقى املسألة عالقة، وأكثر النـزاع . بالزنديق منهم واملبتدع عىل سوء التصوف

من هذه احليثية؛ فإن من الذين صححوا التصوف بنوا قـوهلم نظـرا مـنهم إىل 
املنتسبني إىل التصوف، وما جاء من الثناء عليهم، لكنهم مل ينظـروا مـن جهـة 

ومثله كمن صحح النرصانية؛ ألن فيهم قسيسـني .. لفكرة نفسها، وهذا خطأا
 ..!!.) ٢(ورهبانا، وأهنم ال يستكربون

                                                           
  .٢٧ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، للبريوين ص: انظر - )١(
ولتجدن أقرم مـودة   {: مثة فئة تنحو إىل تصحيح الدين النصراين، وتستدل عليه مبثل قوله تعاىل -)  ٢(

، ]٨٢املائـدة  [} نوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأم ال يستكربونللذين آم
  ..!!. وهذا باطل

  : ألن هؤالء الرهبان والقسيسني
  === .إما أن يكون باقني على نصرانيتهم، فاآلية حينئذ ال تتعرض هلم
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فليسـت كـل أفعـال . أن يفرق بني الفكرة واملنتسبني إليهـا: والصواب
املتصوفة صادرة عن الفكرة الصوفية، بل فيها ما هو صادر عن اتباع وتسـنن، 

يها ما هو صادر عن فكرة صـوفية، معروفـة مـن وف. فهذا ينسب إىل اإلسالم
أمـا نسـبة كـل مـا .. )١(قديم، يف الثقافات القديمة، فهذا ينسب إىل الصـوفية

يصدر عن األئمة إىل التصوف، فمثل نسبة كـل مـا يصـدر عـن املسـلمني إىل 
 ..!!.اإلسالم 

 . ؟) األضداد ( فأين : فإن قيل
كلمـة فلـم ال تكـون  أليست هي كلامت عربية حتمـل معـاين متضـادة،

 .منها؟) التصوف(
                                                                                                                                    

وإذا مسعوا {: وتتمة اآلية تدل على ذلك ، فاآلية حينئذ تشري إليهم،rأو مؤمنني متبعني للنيب حممد === 
ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنـا آمنـا فاكتبنـا مـع     

  .إىل آخر اآلية} ..الشاهدين
ففي كال احلالتني االستدالل باآلية على تصحيح النصرانية باطل، فاآلية حتسن سبيل من ترك النصرانية إىل 

  .سالماإل
أن من صحح التصوف بالنظر إىل أن فيه صاحلني، زاهدين، مثلـه كمثـل مـن صـحح     : فمعىن الكالم

. ناسيا أن صالح هؤالء كان باتباعهم النيب، ليس ألـم نصـارى  . النصرانية، ألن فيه قسيسني ورهبانا
  .كذلك صالح األئمة من املتصوفة، ألم متبعون، ليس ألم متصوفة

النظر والبحث يف األفكـار الصـوفية، يف   : طريق معرفة أصول ومصادر الفكرة الصوفيةهذا هو  -)  ١(
وقد دخلت هذه األفكار . واهلدف واحد فبينها مشتركات رئيسة، يثبت أن اخلط واحد،. الثقافات القدمية

   .إىل البيئة اإلسالمية، وتقلدها طائفة من املسلمني
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 .ليست من األضداد "صوفية"كلمة : أوال: قيل
 . ثم إن كالمنا يف املصطلحات، ال يف جمرد كلامت عربية 

فاملصطلحات كلامت مستعملة أصال، قبل التواضع عـىل اصـطالحها، 
.. ثم إهنا استعملت مصطلحا للداللـة عـىل مـذهب أو فكـرة أو نحـو ذلـك

 وعالمة عىل هذا املذهب أو تلك الفكرة، لتمييزها عن غريهـا، فصارت دليال
ويف عادة املصطلحني أهنم ما وضعوا مصطلحاهتم إال ملنع تداخل غـريه هبـا، 
وبخاصة نقيضها، فال يعقل إذن، بعد االحتياط الشديد منهم عىل التميـز، أن 

التميـز مل يعـد يضمنوها ما يضادها؛ ألن معناه حينئذ انتفاء التميز، وإذا انتفى 
 ..!!.للمصطلح أية فائدة يف وضعه

* * * 
سلمنا أن الفكرة ال تنقسم، لكن أال تفرق بني ما هـو أصـل، : فإذا قيل
 !.وما هو طارئ ؟

لكـن ملـا . يف أصله حممود؛ كونه يف معنى منارصة آل البيـت "التشيع"فهذا  -
 .ذم: انحرف هذا املعنى

 .ذم: صار حكام عىل الرشيعةيف أصله حممود، لكن ملا  "العقل"وهذا  -
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يف أصـله حممـودا؛ لداللتـه عـىل : فلم ال جتعل التصوف من هذا القبيل
فاملذموم . ذم: معنى اإلحسان والعبادة، لكن ملا انحرف بدخول الفلسفة عليه

 .منه طارئ عليه ؟
 :هذا االعرتاض يتضمن أمرين، مها: فاجلواب أن يقال

 .رئأصل، وطا: تقسيم الفكرة إىل: األول -
 .حممودا: جعل أصل فكرة التصوف: الثاين -

موضـوعا  "التصـوف"فممكن غري ممتنـع أن يكـون مصـطلح : فأما األول -
ملعنى معني، ثم طرأ عليه ما يضاد ويناقض املعنى املوضوع، فاستعمل بعدئـذ 

 . يف األول حقيقة، ويف الثاين جتوزا: يف املعنيني
امتنـاع وجـود فكـرة حتمـل  :لكن هذا ال يلغي التقرير اآلنف املتضمن

معنيني متناقضني؛ ألن االمتناع من جهة األصل، وأمـا اإلمكـان فمـن جهـة 
 . الطروء، وشتان ما بينهام

؛ )يف ذاهتـا : ( فكالمنا يف األصل، وقد تقدم التنبيـه عـىل هـذا بـالقول
واملعترب األصل، فاحلكم يتبعه محـدا أو ذمـا، . يف أصل ما وضعت له: واملعنى
طارئ فهو دخيل، وال حكـم لـه، واسـتعامله يف املعنـى األصـل خطـأ وأما ال
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الديمقراطية، أو االشرتاكية، أو الليربالية، : مثل استعامل مصطلحات. مردود
 .للداللة عىل اإلسالم

 .. حممود "التصوف"فافرتاض أن أصل مصطلح : وأما الثاين -
 ..!!.هكذا ابتداء، فتلك دعوى ال تقوم إال بربهان

معــرتض أن يعكــس فيقــرر أنــه مــذموم، فيطالــب هــو أيضــا فــإن لل
 .؟هانبالرب

 .فرجع حتصيل احلقيقة إىل الربهان يف كل حال
فإن . امتناع مجع الفكرة بني النقيضني، من جهة أصلها: وما دام أنه تقرر

 .ما هو ؟.. التحقيق يف هذه املسألة، بتحديد أصل التصوف: املهمة التالية هي
 .فلسفي مذموم ؟ أهو سني حممود، أم

 
* * * 
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 البحث يف نسبة التصوف: ثانياً 
: عىل أنـه. تزكيتهم للتصوف: يبني كثري من املتصوفة واملتعاطفني معهم

 .ذلك اللباس املستحصل من جلود األغنام. مشتق من الصوف
وإىل أي يشء يرمي هذا . فإذا كان مشتقا من الصوف، فام معنى ذلك ؟

 .التقرير؟
أن التصـوف يمثـل اجلانـب الزهـدي التقشـفي يف : ليـهالذي يرمـي إ

اإلسالم؛ كون اللباس اخلشن يدل عىل العيش اخلشن، وال يعـيش باخلشـونة 
 .إال الزاهد يف متاع الدنيا

 :فصورة هذا التقرير كام ييل
إذا لــبس . تصــوف: يقــال. (املتصــوفة يلبســون الصــوف: املقدمــة األوىل -

 ).الصوف
 ).الواقع بحكم.(ن الصوف زاهدون يف الدنيالبسوالذين ي: املقدمة الثانية -
 .املتصوفة زاهدون يف الدنيا: النتيجة -

إبطـال : فهذه النتيجة بنيت عىل املقدمتني، مما يعني أن إبطـال أي مـنهام
 . للنتيجة نفسها
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والسـابقة مـن جهـة  –ويمكن تصوير التقرير من جهة الفكـرة نفسـها 
 :فيقال -األشخاص 

 .الصوف التصوف لبس: األوىل -
 .لبس الصوف هو الزهد: الثانية -
 .التصوف هو الزهد: النتيجة -

 . ثبوت النتيجة نفسها: ويف ثبوت املقدمتني
 :وهذا حمل البحث

 .التصوف لبس الصوف: مناقشة املقدمة األوىل
 . املطلوب التحقق من املقدمة األوىل

 .والسؤال موجه إىل املتصوفة، لبيان كيف حتصلوا عليها؟
 . إذا لبس الصوف. تصوف: أنه يف اللغة يقال :وجواهبم

 .املتصوفة اشتهروا بلبس الصوف: ويف الواقع
 .االشتقاق اللغوي، وحال املتصوفة: فهذا دليلهم

 
* * * 
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 .الصوفية واالشتقاق  اللغوي -١
ملن لبس الصـوف،  "الصويف"فأما عن اللغة، فإنه يصح إطالق وصف 

ف يف هـذا اللقـب الـذي أطلـق عـىل لكن هذا ليس حمل خالف، إنـام اخلـال
، فإنه وإن ذهب مجع من املتصـوفة وغـريهم، إىل اشـتقاق "صوفية"املتصوفة 

 ، فإن بعض املتصوفة رصح بمنع أن يكون له اشتقاق)١(التصوف من الصوف
 :  ال القشريي واهلجويريلغوي، وجعلوه لقبا حمضا، وهبذا ق

العربيـة، قيـاس وال وليس يشهد هلذا االسم مـن حيـث ": قال القشريي - ١
 ) ٢(."اشتقاق، واألظهر فيه أنه كاللقب

واشتقاق هذا االسم ال يصح عىل مقتىض اللغة، من أي ": قال اهلجويري - ٢
معنى؛ ألن هذا االسم أعظم من أن يكـون لـه جـنس يشـتق منـه، وهـم 
يشتقون اليشء من يشء جمانس له، وكل ما هـو كـائن ضـد الصـفاء، وال 

ذا املعنى أظهـر مـن الشـمس عنـد أهلـه، وال يشتق اليشء من ضده، وه
 .)٣("حيتاج إىل العبارة

                                                           
فأما األقوال القائلة باالشتقاق فليس . تقاق ليس جممعا عليه بينهمبيان أن القول باالش: املقصود هنا - )١(

  .هذا حملها
  .٥٥١-٢/٥٥٠الرسالة القشريية، القشريي،  - )٢(
  .١/٢٣٠كشف احملجوب، اهلجويري،  -) ٣(
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 :وقيمة كالمهام تأيت من جهتني
كـوهنام أئمـة كبـارا يف التصـوف، األول يف التصـوف : اجلهة األوىل  -

العريب، والثاين يف التصوف الفاريس، وكتابامها من املصادر الرئيسـة، 
 ."الةالرس"املتقدمة، املعروفة يف التصوف، خصوصا 

أنـه مل يعـرتض أحـد مـن املتصـوفة بإنكـار عـىل هـذا : اجلهة الثانية  -
أفال يدل هـذا عـىل . التقرير، ال من املعارصين هلام، وال من الالحقني

إقرارهم وتسليمهم هبذا التقريـر؟، ويف أقـل األحـوال عـىل انقطـاع 
 .حجتهم، وخلوهم من أدلة يعارضون هبا ؟

 . وأن يوصف بأنه صويف. تصوف: نعم يصح أن يقال ملن لبس الصوف
، هلذا االشتقاق، وهـم الـذين هلـم )١(لكن ما نفعل بإنكار هؤالء األئمة

 .املكانة يف التصوف؟
مثل هذا املوقف ال ينبغي أن يمّر دون حتليل وفهـم ملغـزاه، ومـا يشـري 

 :إليه

                                                           
، يف هذه اآلية دليل على جـواز  ]٤١القصص[} وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار{: يقول اهللا تعاىل -)١(

  .املدح، والذم: أئمة من غري قيد، حىت يف حال الذم، فإطالقه سائغ يف اجلهتني إذنإطالق وصف 



■ ■   ■ ■  

 

p  ٢٦  i 
  

جيعله لقبا، ويرجح هذه النتيجة، وبـام أن الكلمـة لـيس هلـا فالقشريي 
فهـذا يطـرح احـتامل أال تكـون : فليست مشتقة من كلمة أخرى أصل عريب،

 !!. ؟..الكلمة عربية أصال
وهذا وارد، فالكلامت األعجمية، غري العربية، غري مشـتقة، ولـيس هلـا 

 . أصل يف العربية
، كام هـو يف "اهللا"نعم توجد كلامت عربية غري مشتقة، مثل لفظ اجلاللة 

أن : هذا موضع الشاهد، إنام موضـعه بعض األقوال، وإن كان ضعيفا، وليس
 .وهذا هو املطلوب. احتامل أعجمية كلمة ما، كوهنا غري مشتقة، احتامل وارد

ثم األلقاب ال يشرتط فيها أن تكون عربيـة، وال يشـرتط يف اللقـب أن 
فوجهان إذن قد يرجحان كون الكلمة غري . يكون بلغة حامله، وهذا معروف

 :عربية مها
 .يشرتط فيه كونه عربيااللقب ال : أوال -
الكلمة غري مشتقة، والكلامت األعجمية غـري مشـتقة مـن أصـل : ثانيا -

 .عريب
يرفض اشتقاق الكلمة، ويظهر رصامة وحسام أكثر مما أبداه  واهلجويري

القشريي، الذي استعمل عبـارات، فيهـا يشء مـن االعتبـار لقـول مـن قـال 
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ذا ما مل يفعله اهلجويري، الذي ، وه"..واألظهر فيه أنه": باالشتقاق، يف قوله
فهل كـان للجـنس .. "واشتقاق هذا االسم ال يصح عىل مقتىض اللغة": قال

 .الذي ينتمي إليه أثر ؟
إن الثقافة الفارسـية مصـدر رئـيس مـن : فاهلجويري فاريس، وقد قيل

 . مصادر التصوف
فقد تكون رغبة هـذا الفـاريس الصـويف يف احلفـاظ عـىل تـراث بلـده، 

محلته عىل رفض أن يسلبهم العرب لقبا وفكرا، هو ألصـق : ه القديمةوتعاليم
بأمة الفرس منه بأمة العرب، وهو سابق عند الفرس، والحـق عنـد العـرب، 

خصوصا إذا عرفنا أن كثريا من الفـرس . فيستأثروا به، وخيتصوا به لقبا واسام
 . كانوا يتفاخرون بفارسيتهم عىل العرب، وبأفكارهم كذلك

حتامل وارد، وال جيزم به؛ كون دليله حمتمال غري قطعـي، لكـن وهذا اال
ويبقى تأكيده، أو نفيه، وليس هـذا . قد يستفاد منه ملحاولة فهم موقفه احلاسم

 .حمله، وال من صلب البحث، إنام املقصود اإلشارة إىل احتامل وارد
ل وقبل أن يفوت املقام، نذكر أنه كتب كتابه هذا بالفارسية، وذكر فيه ك

ما ذكر يف الكتب العربية عن التصوف، من البحث يف نسبة الكلمة، وما قيـل 
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فيها من األقـوال، وقـد سـاقها كلهـا، والكـالم يف اشـتقاقها مـن الصـوف، 
 .إلخ.. والصفة، والصفاء

من كالم هذين اإلمامني، يمكن اخلروج باحتامل يؤيده، أو يرفضـه مـا 
 :يأيت من مباحث، هو

اللقب أعجمي، لـيس بعـريب، ولـو كانـت صـورته أن الكلمة أعجمية، و -
 .عربية

* * * 
 .الصوفية  ولباس الصوف -٢

من جهة حال املتصوفة، فإن القول بأن التسمية جاءت مـن اشـتهارهم 
 . يرده شهادات أئمة التصوف: بلبس الصوف، واختصاصهم به

أن الصـوف لـيس لبـاس : فهذا القشريي يقرر برصاحة، من غري تأويل
 :فيقول. الصوفية

 .)١("القوم مل خيتصوا بلبس الصوف" -
.. وعدم االختصاص يعني انتفاء النسـبة مـا بـني التصـوف والصـوف

 :وهذه شهادة مهمة

                                                           
  .٥٥١-٢/٥٥٠الرسالة القشريية، القشريي،  - )١(
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 .كوهنا صادرة من إمام متفق عليه -
كونه مل يرد أحد كالمه هذا، ومل يعارضه أحد، ال مـن معارصيـه، وال مـن  -

ثـم يسـكت عنـه أتى بعده، فهل يعقل أن يكـذب يف شـهادته، أو خيطـئ، 
 . مجيعهم، من أوهلم إىل آخرهم، مع ظهور املسألة، وعدم خفائها ؟

، وهـذه )هــ٤٦٥-٣٧٦(كون القشريي عاش يف القرن الرابع واخلـامس  -
الفرتة متقدمة يف التصوف، وبينه وبني بداياته حوايل القرن والنصف، فهذه 

اكتمـل  املرحلة من املراحل األوىل، التـي تلـت مرحلـة التأسـيس، وفيهـا
يف هذه الفرتة خيرج القشريي لينفي العالقـة بـني املتصـوفة ولـبس .. البناء

فهو عارف بعرصه، ومدرك للفرتة التـي سـبقت، لقربـه منهـا، .. الصوف
 .وهذه شهادته القريبة غري البعيدة

فكل هذه الدالئل تبطل اختصـاص املتصـوفة بلـبس الصـوف، كـام قـال 
 .القشريي

أكثـر النـاس فهـام وعلـام بتـاريخ التصـوف، حتى ابن تيمية، وهو من 
وعلومها، ورجاهلا، وممن ذهـب إىل تـرجيح القـول باشـتقاق التصـوف مـن 

 : الصوف، فإنه يقول
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: فقيل يف أحدهم. وهؤالء نسبوا إىل اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف" -
 . صويف

 . وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوف -
 . وال هم أوجبوا ذلك -
 .بهوال علقوا األمر  -
 .)١("لكن أضيفوا إليه؛ لكونه ظاهر احلال -

 :حيتمل أمرين. "لكونه ظاهر احلال": وقوله
 .وهذا مردود بشهادة القشريي. أن ظاهر حاهلم لبس الصوف: األول -
أن لبس الصوف ظاهر حال الزهاد، وهؤالء ملـا نسـبوا إىل الزهـد، : الثاين -

 .نسبوا كذلك إىل الصوف تبعا
حيث مل ينّظروا ليشء مـن . أثبت أهنم مل خيتصوا بهأنه : واملهم يف كالمه

وهذا هـو . أمور االختصاص؛  فلم يشرتطوه، ومل يوجبوه، ومل يعلقوا به األمر
 .املطلوب

فــالعربة بالشــهرة . أن بعضــهم لــبس الصــوف: وال يعكــر عــىل هــذا
 . واالختصاص

                                                           
  .١١/١٦الفتاوى، ابن تيمية،  - )١(



■ ■   ■ ■  

 

p  ٣١  i 
  

إن القول باشتقاق التصوف من الصوف، يلزم منـه أن يكـون األصـل 
س الصوف، فإذا كان العكس هو حاهلم، فحينئذ ال معنـى ألن يكـون فيهم لب

مشتقا من الصوف؛ ألهنم مل يمتازوا به، وهذا ما قرره القشريي من املتصوفة، 
 .ومن غري املتصوفة ابن تيمية، وبذلك يستوي هم وغريهم فيه

* * * 
نسبة التصوف إىل الصوف، من جهة : هذا وإن مما يبطل الوجهني مجيعا

خلـو تعريفـات التصـوف مـن ذكـر الصـوف؛ : تقاق، ومن جهة احلالاالش
فاملتتبع والدارس تعريفات املتصوفة األولني، املؤسسني، منذ بداية التصوف، 

، يلحـظ خلوهـا مـن ذكـر )هــ٤٤٠-٢٠٠(وحتى منتصف القرن اخلامس 
الصوف، إال تعريفا يتيام من بني حوايل ثامنني تعريفا، ذكره اهلجويري نقال عن 

 :نيد قالاجل
السخاء، والرضا، والصرب، واإلشـارة، : التصوف مبني عىل ثامن خصال " -

 .)١("والغربة، ولبس الصوف، والسياحة، والفقر

                                                           
  .١/٢٣٥كشف احملجوب، القشريي،  - )١(
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ومل يذكره القشريي يف رسالته، ومل ينقله نيكلسون يف بحث له، مجع فيـه 
تـذكرة األوليـاء للعطـار، : تعريفات التصوف، من كالم الصوفية، ينقلها من

 ) ١( .األنس للجامي، والرسالة للقشرييونفحات 
يف فلــو كانــت النســبة صــحيحة، فلــم أعرضــوا عــن ذكرهــا يف هــذه 

 !.؟..التعريفات
فـإن هـذا . بأن التعريفات تبلغ األلف، واأللفني: وال يعرتض عىل هذا

قد قيل، لكن عند البحث عنها، ال نحصل من العدد سوى ما ذكـر، ممـا يبلـغ 
 .املائة، عىل أكثر تقدير
فام تقول يف هذه التعريفات املنقولة عن أئمة التصوف يف : فإن قال قائل

مـا : نسبة التصوف إىل الصوف، وهي موجودة يف كتب التصوف، فمن ذلـك
بـاب الكشـف عـن اسـم ": للطويس، حيـث قـال )٢("اللمع"جاء يف كتاب 

 ، ألـيس يف هـذا"الصوفية، ومل سموا هبذا االسم، ومل نسـبوا إىل هـذه اللبسـة
 .؟ "الصوف"نقض دعوى أن التعريفات خالية من كلمة 

 ..!.فرق بني التعريف والتفسري والتعليل: فاجلواب أن يقال

                                                           
  .٤١-٢٨يف التصوف اإلسالمي وتارخيه، نيكلسون، ص -)١(
  .٤٠ص  - )٢(
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مل يـذكروا كلمـة .مـا التصـوف؟: عند تعريـف التصـوف، يف جـواب
 . إال مرة "الصوف"

فقد ذكرت طائفـة مـنهم . مل سموا صوفية ؟: أما عند التعليل يف جواب
 .النسبة إىل الصوف

لتحقيق املذكور يف هذا البحث دقيق؛ فإن التعريفات التي وردت عىل فا
لسان األئمة املتقدمني يف التصوف، والتي مجعت يف كتب الصـوفية املتقدمـة، 

، قـوهلم يف التصـوف )الرسالة للقشريي(= باب التصوف : حتت عناوين مثل
، )عوارف املعارف للسهروردي(= ، ماهية التصوف )التعرف للكالباذي(= 

خلـت مـن ذكـر كلمـة ): كشـف املحجـوب للهجـويري(=باب التصـوف 
 ."الصوف"

 .بطلت املقدمة األوىل.. إذن
* * * 
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 .لبس الصوف هو الزهد: مناقشة املقدمة الثانية
 . لبس الصوف هو الزهد: املقدمة الثانية تقول

فقد يلبس الغنـي الصـوف، . ليست هذه قاعدة يستند إليها: فيقال فيها
 .. بسه الفقريوقد يل

 .. وقد يلبسه أحدهم من غري تقّصد رهبانية، أو زهد، أو فقر
 .قد يلبسه الفقري غري الزاهد؛ ألنه ال جيد غريه، وقد يلبسه الزاهد أيضا

فـال : فهذه األحوال كلها واقعة باالتفـاق، ال يمكـن إنكارهـا، وعليـه
كـم أو يصح اإلطالق بأن لبس الصوف عالمـة الزهـد؛ إذ إن اسـتخراج احل

وال اختصــاص هنــا، فلــبس . القاعــدة ال يــأيت إال مــن طريــق االختصــاص
 . الصوف مل يكن خاصا بالزهاد

 .فهذا حال أغلبهم، يلبسون الصوف: وإذا قيل
وهـؤالء األنبيـاء أعظـم الزهـاد، مل يكونـوا : كال، ال نسـلم هبـذا: قيل

ومـثلهم .. خيصون الصوف باللبس، وال متيزوا به، بـل لبسـوه ولبسـوا غـريه
 )١(.الصحابة رضوان اهللا عليهم

                                                           
   .١٤٧-١/١٣٥زاد املعاد البن القيم، : انظر - )١(
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ولو فرض جدال التسليم هبذا؛ فإن التسليم هبذه املقدمة غـري مفيـدة يف 
بعـد أن بطلـت املقدمـة األوىل؛ ألن . أن التصوف هو الزهد: حتصيل النتيجة

حيث إهنا بنيت عليهام، ال عـىل . صحة املقدمتني معا: املطلوب لصحة النتيجة
 .واحد منهام

معـرتض . التصـوف هـو الزهـد: أن النتيجة نفسها: إىل ذلكويضاف 
عليها، واملعرتض عليها هم املتصوفة، هم الذين رفضوا تعريف التصوف بـه، 

 ..!!.وإن قال به بعضهم
فاملقدمتان باطلتان يف نظر طائفة من املتصـوفة، ونتيجـتهام باطلـة عنـد 

ن بالتصـوف إىل املحققني من املتصوفة وغريهم؛ فكثري من املتصـوفة يرجعـو
 : معنى الزهد؛ ويعللون ذلك

 . آثروا الزهد فيها: أن الصوفية ملا رأوا إقبال الناس عىل الدنيا
نجد أن ظهوره ابتدأ : ، فإنه بالنظر إىل تاريخ التصوف..!!وهذا فيه نظر
وإقبال الناس عىل الدنيا بدأ يف عهد عثامن ريض اهللا عنه، . يف هناية القرن الثاين

فإن ردة الفعـل جـاءت بعـد مائـة ومخسـني : القرن األول، وعليه يف منتصف
 .وهذا بعيد، وحتليل متكلف.. عاما



■ ■   ■ ■  

 

p  ٣٦  i 
  

وحني تتبع معنى الزهد يف كلامت املؤسسني للمذهب نلحظ أمرا يلفت 
 :النظر

 !!. ؟.."الزهد"ال نجد فيها ذكرا لكلمة 
ف ملصـطلح مـا؛ جديـد غـري معـروف حيـرص كـل : ومعلوم أن املعرِّ

 . ىل أن يستل من اللغة الكلمة األوفق، واألوضحاحلرص، ع
، واستعاضـوا عنـه "الزهـد"فإذا كان كذلك، فلم أعرضوا عن كلمـة 

 !.. ؟..الفقر.. قلة الطعام.. إيثار اهللا: بعبارات من قبيل
 !.. هل غابت الكلمة عن قاموسهم ؟

أعرضـوا : كال، بل حارضة، لكن ملا مل يكن حقيقة التصوف هو الزهـد
إعراضهم مل يكن عفوا، بل قصدا وعمدا، وقد فهـم مـن بعـدهم هـذه ف. عنه

 :اإلشارة، فورد الترصيح منهم بمنع اختصاص التصوف بالزهد
التصوف غري الفقر، والزهد غري الفقـر، ": قال شهاب الدين السهروردي -

اسم جامع ملعاين الفقر، ومعاين الزهد، مع : والتصوف غري الزهد، فالتصوف
افات، ال يكون بدوهنا الرجـل صـوفيا، وإن كـان زاهـدا مزيد أوصاف وإض

 . )١( "فقريا

                                                           
  .٥/٧٩عوارف املعارف، ملحق باإلحياء، السهروردي،  -)١(
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فالتصوف ال خيتص بالزهد، وال الزهـد هـو التصـوف، وهكـذا قـال  
 : أيضا

املسترشق الباحث : ونيكلسون. اخلبري بالتصوف، النقاد: ابن اجلوزي
وسعاد . وعبد احلليم حممود اإلمام الصويف املدقق املحقق. املختص بالتصوف

وحممد زكي إبراهيم شيخ العشرية . حلكيم املتصوفة الباحثة العارفة باخلفاياا
 . والتفتازاين شيخ مشايخ الطرق الصوفية. املحمدية

التصوف مذهب معروف يزيد عىل الزهد، ويدل عىل  ":يقول ابن اجلوزي -
 .)١("أن الزهد مل يذمه أحد، وقد ذموا التصوف: الفرق بينهام

وفية األولون كانوا يف احلقيقة زهادا وادعني، أكثـر والص": وقال نيكلسون -
 )٢(."منهم متصوفة

الزهد يف الدنيا يشء، والتصوف ": ويقول الدكتور عبد احلليم حممود   -
الصويف زاهدا، أن يكون التصوف يشء آخر، وال يلزم عن كون 

 .)٣( "الزهدهو

                                                           
  .١٦٥تلبيس إبليس، ابن اجلوزي، ص -)١(
  . ١٢الصوفية يف اإلسالم، نيكلسون، ص - )٢(
  . ٤٠مقدمة املنقذ من الضالل، عبد احلليم بن حممود، ص - )٣(
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لباحثني كام ظن بعض ا -البداية مل تكن ": وتقول الدكتورة سعاد احلكيم -
يف الزهد، الزهد يتبع احلياة النفسية، بل جتلت يف حاالت الوجد، التي  –

 .)١("كانت خري تعبري عن إحساس العبد باحلضور اإلهلي
 الصويف أكثر من زاهد، إذ الزاهد يف ": )٢(وقال الشيخ حممد زكي إبراهيم -

 .)٣("هللالدنيا زاهد يف ال يشء، أما الصويف فال يزهد إال فيام حيجبه عن ا
الفناء يف احلقيقة املطلقة، وهو أمر يميز التصوف بمعنـاه ": وقال التفتازاين -

 .)٤("االصطالحي الدقيق
وكل دارس للتصوف بتحرر، وحيادية، ودقة، سيصل إىل النتيجة ذاهتا، 

 .بغري تكلف
ذلك ال يعني نفي حال الزهد عن املتصوفة عموما، كـال، بـل األمـر ال 

لـيس  –تصـوف بالزهـد، وإال فكثـري مـن املتصـوفة يعدو نفي اختصاص ال
 . كانوا من الزهاد بال ريب -كلهم

 
                                                           

  .٨٩يم، صعودة الواصل، سعاد احلك - )١(
   .صويف معاصر، رائد العشرية احملمدية يف مصر، وله موقع على اإلنترنت - )٢(
هــ  ١٤١٤جملة التصوف اإلسالمي الصادرة عن الس الصويف األعلى يف مصر، عدد رجـب   - )٣(

   .٤٢ص
  .١/٢٥٩املوسوعة الفلسفية العربية  -) ٤(
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 : يقول ابن اجلوزي
الصوفية من مجلة الزهاد، وقد ذكرنا تلبيس إبليس عىل الزهـاد، إال " -

أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وتوسموا بسـامت، 
 .)١("فاحتجنا إىل إفرادهم بالذكر

* * * 
 : خالل ما تقدمومن 

 . من اعرتاض أئمة التصوف عىل قضايا كان املظنون التسليم هبا -
 . وموافقة اآلخرين هلم، إما بالتأييد، أو السكوت وعدم الرد -

نستطيع التأكيد أن التصوف مل يأخذ معناه مـن الزهـد، وال اسـمه مـن 
 الصوف، فال دليل عىل هذا، بل األدلة ضـده، وسـيأيت مزيـد إثبـات هلـذا يف

 .موضعه، عند الكالم عىل ماهية التصوف
 

* * * 
 
 

                                                           
  .١٦١تلبيس إبليس ص -) ١(
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 .التصوف  واخللق:  ثالثاً 
 . إذا مل يكن التصوف هو الزهد، فام هو إذن ؟

وعنـد البحـث يف تـراث . موضوعا للتصـوف "اخللق": ذكر املتصوفة
 : الصوفية التعريفي

يف بضعة تعريفات مهمة، أمهيتها . نجد هذا املعنى ظاهرا، عكس الزهد
اجلنيد، والنـوري، : وهنا تعريفات أئمة حمققني بارزين يف التصوف، مثلمن ك

 .اجلييل، والكاشاين: ويلحق هبم. والغزايل، وابن عريب
تفسري التصوف باخللق، بلفظ رصيح، ال احتامل : ففي تعريفات هؤالء

فيه، إال ما كان من تعريف اجلنيد، فإنه جاء بإشارة رصحية كـذلك، ال حتتمـل 
 :وهذه أقواهلم. التأويل

ليس التصـوف رسـام ":أورد الدكتور عبد احلليم حممود عن النوري قوله - ١
وال علام، ولكنه خلق، ألنه لو كان رسام حلصل باملجاهدة، ولو كان علـام 
حلصل بالتعليم، ولكنه ختلـق بـأخالق اهللا، ولـن تسـتطيع أن تقبـل عـىل 

 .)١("األخالق اإلهلية بعلم أو رسم

                                                           
  .٤٢٦قضية التصوف، املدرسة الشاذلية، عبد احلليم حممود، صعبد احلليم حممود و - )١(
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ذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل يف الصـفات فال": يقول الغزايل - ٢
ختلقـوا : التي أمر فيها باالقتداء والتخلـق بـأخالق الربوبيـة، حتـى قيـل

 .)١("بأخالق اهللا
 : يقول ابن عريب - ٣

 )٢("ألنه خلق فانظر ترى عجبافاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا    "       
ــ: التصــوف": جــاء يف اصــطالحات الصــوفية للكاشــاين - ٤ ــق ه و التخل

 .)٣("باألخالق اإلهلية
ختلقـوا بـأخالق اهللا؛ لتـربز : وهلذا أمرنا السيد األواه فقـال": قال اجلييل - ٥

أرساره املودعة يف اهلياكل اإلنسانية، فيظهـر بـذلك علـو العـزة الربانيـة، 
 .)٤("ويعلم حق املرتبة الرمحانية

صـفات دخـول : سئل اجلنيد عـن املحبـة، فقـال ": يف الرسالة للقشريي - ٦
 . )٥ ("املحبوب عىل البدل من صفات املحب

 ..مدحا، وطلبا: أمر متفق عليه بني الناس "اخللق"
                                                           

  .٤/٣٢٤اإلحياء، الغزايل،  - )١(
  .٢/٢٦٦الفتوحات املكية، ابن عريب،  - )٢(
  .١٦٤ص - )٣(
  .٢/١٩اإلنسان الكامل، اجليلي،  - )٤(
)٢/٦١٥ - )٥.  
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وذكر الصوفية له، وتفسريهم التصوف به، ليس عليه اعرتاض ابتـداء، 
فال يشء يمنع مـن أن يكـون هـذا هـو موضـوع التصـوف، إذا قـدروا عـىل 

 .االستدالل له، وسوق البينات
بعض األلفاظ واجلمـل، التـي وردت : سرتعي االنتباهإنام األمر الذي ي

الفضـائل، : ؛ الذي معنـاه"اخللق"يف هذه التعريفات، مما هي زائدة عىل جمرد 
 :مثل قوهلم. والقيم العليا، والسامحة
).. الغـزايل، اجلـييل(ختلقـوا بـأخالق اهللا ).. النوري(ختلق بأخالق اهللا 

التخلـق )..الكاشـاين(خالق اإلهليـة التخلق بـاأل). ابن عريب(تشبيه بخالقنا 
 ).اجلنيد(دخول صفات املحبوب عىل البدل ).. الغزايل(بأخالق الربوبية 

 : واملتفق عليه بني املسلمني
لـه أوصـاف . اإلله، والرب، وله األلوهيـة، والربوبيـة: أن اهللا تعاىل، وهو -

 .تليق به، ليست كأوصاف املخلوقني
 .ست كأوصاف اهللا تعاىلواإلنسان له أوصاف الئقة به، لي -

 ]١١الشورى [.س كمثله يشء وهو السميع البصريلي{: لقوله تعاىل
 : والذي يلحظ يف هذه األقوال

 . اهللا تعاىل) بتعبريهم. أخالق(= اكتساب اإلنسان صفات : أهنا تقرر -
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 .موضوع التصوف: وأن هذه العملية االكتسابية التخلقية هي -
ء األئمة، من دون اسـتثناء، حتـى يف هذه النتيجة واضحة يف كالم هؤال

 . كالم اجلنيد، وإن استعمل كلامت غري التي استعملها البقية
 .والربوبية ليست إال هللا تعاىل. أخالق الربيوبية: فتارة قالوا
 . واإلهلية له وحده، ال رشيك له. اإلهلية: وتارة قالوا

 .صمرصحني باالسم اخلا. أخالق اهللا تعاىل: ويف ثالثة قالوا
أهنـا عمليـة بـدٍل، : وصف ملحتـوى هـذه العمليـة: ويف تعريف اجلنيد

وليست تبادل، فاملحب يستبدل صفات املحبوب بصـفاته؛ بمعنـى أنـه يـرتك 
واملحب هنا هـو . صفاته ويتخلص منها، ليتلبس بصفات حمبوبه، ويتخلق هبا

 .اإلنسان، واملحبوب هو اهللا تعاىل
 :يفاتفهاهنا أمران، احتوهتام هذه التعر

أو تركه ). بتعبريهم. أخالقه(= اكتساب اإلنسان صفات اهللا تعاىل : األول -
 .صفاته، واكتسابه صفات اهللا تعاىل

عمليـة كاملـة : أن هذه العملية االكتسابية، التخلقيـة، االسـتبدالية: الثاين -
 .كلية، ليست ناقصة جزئية
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أنه ليس جمرد املعنى هو اجلديد املالحظ يف هذا التفسري؛ ولذا تقدم  هذا
 .ختلق، أو خلق

أما هذه املعـاين الزائـدة، . فمجرد التخلق واخللق أمر مألوف، معروف
 :وهذا االعرتاض نلخصه فيام ييل. ففيها من الغرابة، وحتى النزاع ما ال خيفى

، مصطلح جديد، منسـوب إىل الرشـيعة، مل "أخالق اهللا": قوهلم: أوال 
به، فاملعروف اسـتعامل مصـطلحات مـن  يعرف قبل املتصوفة، الذين انفردوا

تتضمن معاين الئقة . وهي قرآنية املورد واملصدر. أسامء اهللا، صفات اهللا: قبيل
أما هذا فال يمتاز بذلك، بل هو منتزع من قول الفالسفة، بالتشـبه . باهللا تعاىل

 )١( .باإلله عىل قدر الطاقة
أن : ه حمـذور، هـوأن التعبري عن األوصاف اإلهلية بـاألخالق فيـ: ثانيا

األخالق، أحوال مكتسبة؛ فـاملتخلق مكتسـب لألخـالق، هـذا هـو املعنـى 
الغالب عليه، وعليه فال يليق أن ينسب إىل اهللا تعاىل؛ ألن أوصافه ذاتيـة، غـري 

 .مكتسبة
أن بقدرة اإلنسان حتصيل مجيع األوصاف : أن هذا املصطلح يفيد: ثالثا

بريهم، ليس فيه قيـد، وال ختصـيص، وال اإلهلية اتصافا، أو ختلقا، بحسب تع

                                                           
  .١/١٦٤، بدائع الفوائد ٧٣التعريفات ص: انظر - )١(
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واملحذور يف هذا ال خيفى؛ فإن أوصاف اهللا تعـاىل . حتديد، بل إطالق وتعميم
 :عىل ثالثة أنواع من جهة اتصاف العبد

نوع يف قدرة اإلنسان االتصاف بمعناها، دون مماثلة، وحيمـد عليـه، مثـل  - ١
 .الرمحة

 .اثلة، ويذم عليه، كالتكربنوع يف قدرة اإلنسان االتصاف بمعناها، دون مم - ٢
ــربء،  - ٣ ــاخللق، وال ــا، ك ــان االتصــاف بمعناه ــوع يســتحيل عــىل اإلنس ن

 )١( .والتصوير
وهذا املصطلح ال يفيد هذا التفصيل، فليس فيـه إشـارة إىل مـا يمكـن 
االتصاف به، وما ال يمكن، وما حيمد عليه، وما يذم، فهو عـام شـامل، وهـو 

 املامثلة يف الكّم؛ أي يف عدد صـفاته، وهـو هبذا املعنى منحرف؛ ألنه يفيض إىل
 ]سورة الصمد. [}ومل يكن له كفوا أحد{: قال تعاىل. حمال

أن يف قـدرة اإلنسـان حتصـيل : أن هـذا املصـطلح يفيـد كـذلك: رابعا
الصفات اإلهلية نفسها، يف كيفها، فيكون له نفس حدود كل صفة، كام هـي هللا 

إلخ، وهـذا ..كوجوده، وقدرته كقدرتهتعاىل، فتكون رمحته كرمحته، ووجوده 

                                                           
  .٢٨٣، عدة الصابرين ص١١/٢٢٦ فتح الباري: انظر -)١(
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املعنى فاسد، لبطالن املامثلة يف الكيف؛ أي يف كيفية وكنه صـفاته، واهللا تعـاىل 
 ]٦٥مريم [.}مياهل تعلم له س{: يقول

 
* * * 

 
أن تفسريهم التصوف هبذه اجلملة فيها من املحـذورات، مـا : فقد تبني

 . عقاليشوش عليها، ويفسد معانيها، ويمنع منها رشعا و
 .. ما أردنا ذلك، وما قصدنا: فإذا رفضوا تلك املعاين، وقالوا

أخالق (= فمنهم الصادق يف قوله، غري أن ذلك ال يصحح هذه اجلملة 
؛ ألن احلكــم مل يتجــه إىل النيــات واملقاصــد، إنــام إىل اجلملــة، والكلمــة، )اهللا

تنفـك عنـه؛  واملصطلح نفسه، فإنه ال حيتمل التأويل الصحيح، واملحـاذير ال
كوهنا مرتبطة باملصطلح نفسه، بمفرادته، وتراكيبه، سواء أرادها املتكلمون أم 
ال، وال يمكن قلب املعنى إرضـاء أو جـربا للخـواطر، فهـذا إفسـاد للكـالم 

وحتوير وتبديل ممن ال يملك ذلك، ويـؤول إىل عـدم الثقـة . واللغة، والذوق
 . باأللفاظ
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لتعّدل هذه اجلملة، بام ينفي عنها هـذه وإذا كان وال بد من فعل يشء، ف
 :، ليكن البديل"التخلق بأخالق اهللا ": املحذورات، فبدل أن يقال

. }وهللا األسامء احلسنى فادعوه هبا{:لقوله تعاىل. الدعاء بأسامء اهللا احلسنى -
 ]١٨٠األعراف[

إن هللا تسـعة : (كـام يف قولـه عليـه الصـالة والسـالم. أو إحصاء أسامء اهللا -
 .)١() اسام، مائة إال واحدا، من أحصاها دخل اجلنةوتسعني

فالتعبد صفة العبد، وهللا األسامء والصـفات، . أو التعبد بأسامء اهللا وصفاته -
 )٢( .فال حمذور

فــإذا أمكــن الرجــوع إىل هــذه املصــطلحات، وتفســري التصــوف هبــا، 
يكـون  حينئذ: واالستغناء عن ذلك املصطلح املبتدع يف لفظه، املبتدع يف معناه

 .يبقى بعد ذلك تصديقه بتطبيقه عىل وجهه الصحيح. خالصا سائغا
هذا دليل عىل أن التصوف ليس : أما مع اإلرصار عليه، فإنه حينئذ يقال

 .من السنة يف يشء

                                                           
  .٦/٢٦٩١إن اهللا مائة اسم إال واحدا : رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب - )١(
  .١/١٦٤بدائع الفوائد  - )٢(
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ودليل آخر يضاف إىل ما سبق حتصيله، من نفي الصـلة بـني التصـوف 
 .والزهد

(= ا اللفـظ املخـرتع أن املتصوفة ما تركوا هـذا املصـطلح هبـذ: واحلال
، وما غـريوا منـه شـيئا، ومل ينقـدوه، بـل سـاروا عليـه، )التخلق بأخالق اهللا

 !!.؟..وتواطؤوا عىل قبوله 
أنه ال اعرتاض عىل تفسري التصوف باخللق، كـام حصـل يف : واخلالصة

تفسريه بالزهد، نعم هو خلق وختلق، لكن بمعنى خاص، غـري معـروف، وال 
قالء، خيرج حتى عن احلّد الرشعي، ويف هذا احلال هو مألوف بني الناس والع

 .دليل ملن أنكر عىل التصوف
 

* * * 
 

ــل ــال القائ ــة: ق ــن األئم ــواتر ع ــد ت ــيس ق ــرتي، : أل ــد، والتس اجلني
أفـال يمكـن .. وغريهم كثري، قـوهلم بوجـوب التقيـد بالرشـيعة؟..والداراين

د اخلاص، فيكون هبذا القي) التخلق بأخالق اهللا(=ختصيص ذلك اللفظ العام 
 .التخلق بام يصح رشعا ؟: املعنى
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أن هذا يعتمد عىل التزام الصوفية هبذا القيـد، وتطبيقـه عـىل : واجلواب
املصطلح، فإن هم فعلوا فنعّام ما فعلـوه، وإن مل يفعلـوا مل يفـدهم هـذا القيـد 

 .وهذا ُيعرف فيام يأيت. بيشء
حتى ال حيتـاج  الواجب ضبط املصطلح نفسه، قبل كل يشء،: ثم أيضا
فام الذي يمنعهم من ذلك، وهو أمر يف قدرهتم فعله، ولـيس . إىل قيود أخرى

 !.من العرس يف يشء ؟
ال يشء يمنعهم منه، فلساهنم ال يشكو عجمة، والغفلة عن هذا الضبط 
ممتنعة؛ فال يصح أن جيتمعوا عىل نسيان ضبط مصطلح كهذا، ويتواطئوا عـىل 

إىل ذلك ولو واحـد، كيـف يمكـن أن يكـون هـذا  املعنى نفسه، دون أن يتنبه
 !.سهوا، جيتمع عليه أقطاب التصوف ؟

 
* * * 
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 .)١(موضوع التصوف: رابعا
 

بالدراسة والتحليل ظهر وبان ضعف العالقة بـني التصـوف والزهـد، 
، والذي "اخللق"عىل جهة االختصاص، وتكشفت بعض اخلفايا يف مصطلح 

 .، وبقيت جوانب حتتاج إىل كشفجعله املتصوفة موضوعا للتصوف
وقد ساق املنارصون هذين املعنيني لتحسينه، وتوكيد صحته، وموافقته 
للرشيعة، أما وقد أظهرت الدراسة خالف ما ذهبوا إليه، فـاملطلوب البحـث 

.. "التخلـق"عن معنى آخر للتصوف غري الزهد، وحتديد املراد من مصـطلح 
 :وهذه هي املهمة التالية

 
* * * 

                                                           
  :مها طريقتان - )١(

  .أن يكون عنوان البحث يشري إىل مجيع املباحث، ال خيتص مببحث، مهما عظم شأنه يف البحث: األول
  .خيتص ببحث هو األهم، وألجله سيق البحث كله، واملباحث تبع، وتوطئة، وتكميل، وحتسني أن: الثاين

إمنا الدليل ينصر الطريقتني معا؛ . فاحلكم مبخالفة الطريقة الثانية للمنهجية العلمية فيه نظر، وال يسنده دليل
  .ثانيةوهذا متحقق يف ال. أن يكون داال على مضمون البحث: فإن املقصود من العنوان
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النظر يف التعريفـات تسـتوقفنا عبـارات، وكلـامت غريبـة املعنـى،  عند
الكتاب، والسـنة، وأقـوال أهـل : ليست متداولة يف الرتاث اإلسالمي؛ أعني

 : مثل. القرون املفضلة
 .الفناء.. الغيبة.. االضمحالل.. الوجد.. السكر.. االصطالم -

ارصين ثم يأتى املحققون من قـدماء الصـوفية، ومـن بعـدهم، إىل املعـ
 : ليقولوا

 .الفناء: إن املعنى الدقيق، والغاية القصوى للتصوف هو -
 .فام الفناء ؟، وعىل أي يشء تدل الكلامت األخرى ؟، وهل بينهام ثمة عالقة ؟

وهي . علينا دراسة التعريفات يف هذا الباب: للوقوف عىل هذه احلقائق
 :عىل قسمني

 .قسم يفرس التصوف بالفناء، بلفظه: األول  -
 .قسم يفرس التصوف بالفناء، لكن بألفاظ أخرى مرادفة: لثاينا -

 
* * * 
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 .التصوف هو الفناء - ١
الفانون بام وجدوا، ألن كل واجد قد فني بام ": يقول الطويس يف تعريفهم - ١

 . )١("وجد
الصويف هو الفاين عن نفسه، والباقي باحلق، قد حتـرر  ": يقول اهلجويري - ٢

ة احلقائق، واملتصـوف هـو مـن يطلـب من قبضة الطبائع، واتصل بحقيق
 .)٢("هذه الدرجة باملجاهدة، ويقوم نفسه يف الطلب عىل معامالهتم

الفنا هو أساس الطريق، وبه يتوصل إىل مقام ": يقول أبو املواهب الشاذيل - ٣
التحقيق، ومن مل جيد بمهر الفنا، مل يستجل طلعة احلَْسنا، وليس له يف غـد 

 .)٣("واليوم نصيب مع القوم
الفناء يف احلقيقة املطلقة، وهو أمر يميز التصوف بمعناه ": يقول التفتازاين - ٤

 .)٤("االصطالحي الدقيق
 

                                                           
  .٤٧اللمع ص - )١(
  .١/٢٣١كشف احملجوب  - )٢(
  .٦٠قوانني حكم اإلشراق ص - )٣(
  .١/٢٥٩املوسوعة الفلسفية العربية  - )٤(
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التصوف فناء صفة العبد، ببقاء صفة ": ويقول الشيخ حممد زكي إبراهيم  - ٥
 .)١("املعبود

وهذا ما فهمه . هو الفناء: إذن حقيقة التصوف، بحسب هذه التعريفات
هدف التصوف : (يزي نيكلسون يف رسالتهاإلنجل قوقرره املسترش

يف التصوف : (، التي نرشها عفيفي ضمن رسائله حتت عنوان)اإلسالمي
 ).اإلسالمي وتارخيه

* * * 
 .ألفاظ مرادفة للفناء -٢

ثمة تعريفات تفرس التصوف بألفاظ مرادفة للفناء، نأخـذ منهـا بعـض 
 :األمثلة

 )٢(."أن يميتك احلق عنك، وحيييك به": قال اجلنيد - ١
 )٣("اإلنسانية وف حال تضمحل فيها معاملصالت":قال أبو يعقوب املزاييل - ٢
 . )٤("املصطلم عنه بام الح من احلق: الصويف: ويقال": قال القشريي - ٣

                                                           
هـ ١٤١٤جملة التصوف اإلسالمي الصادرة عن الس الصويف األعلى يف مصر، عدد رجب  - )١(

  .٤٢ص
  .٢/٥٥١الرسالة  - )٢(
  .٢/٥٥٦الرسالة  - )٣(
  .٢/٥٥٧سالة الر - )٤(
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 .حقيقة الفناء- ٣
الفناء، والتخلـق : النتائج السابقة حددت معنى التصوف يف أمرين، مها

متعـذر؛ كـون األول مصـطلح ومتييز التصوف بمجردمهـا . بأخالق اهللا تعاىل
 .مشرتك ملفاهيم متعددة، واآلخر غامض، ال يعرف حّده

كـل مـن عليهـا {: الزوال، واالضمحالل، قال تعـاىل: فالفناء يف اللغة
 :؛ أي زائل مضمحل، وحيتوي من املفاهيم ما ييل]٢٦الرمحن [ }فان

 .الفناء اإلرادي؛ بمعنى زوال اإلرادة اخلاصة -
 .نى زوال واضمحالل الصفات اخلاصةالفناء الصفايت؛ بمع -
  .الفناء الذايت؛ بمعنى زوال واضمحالل الذات اخلاصة -

 : وهناك مفهومان آخران، ليسا بجديدين كليا، مها
الفناء الشهودي؛ بمعنى أال يشهد الفاين يف الكون سـوى اهللا، مـن : األول -

 .جهة الفعل
كـون سـوى اهللا، مـن الفناء الوجودي؛ بمعنى أال يرى الفـاين يف ال: الثاين -

  .جهة الذات
ال يـزال : ففـي هـذا الفنـاء. والفناء الصفايت جزء من الفناء الشـهودي

يفني عن رؤية كل األشياء، حتى يفنى عن رؤية نفسه وصفاهتا، فيعتقد أن اهللا 
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وثمــة فــرق بــني الصــفايت . فــاعال، خالقــا، مالكــا: تعــاىل متثــل يف كــل يشء
 :والشهودي

والشهودي فناء صفات كـل . واحدة، تفنى صفاهتافالصفايت خيتص بذات  -
 .األشياء

ال يـزال يفنـى : ويف هذا الفناء. والفناء الذايت جزء من الفناء الوجودي
وثمة فـرق . عن وجود األشياء، ووجود نفسه، حتى يستهلك يف وجود احلق

 : بني الذات والوجودي
بـاحللول وهذا مـا يعـرب عـن . فالذايت خاص بذات واحدة، هي التي تفنى -

 . اخلاص
وهذا ما يعـرب عنـه بـاحللول . والوجودي عام بكل الذوات هي التي تفنى -

 .العام
وهـي مستحصـلة بالتأمـل يف معنـى . مخسة أنواع للفناء: فتحصل هبذا

 )١(.الفناء، وأكثرها ذكرها املتصوفة وغريهم، من الذين هلم عناية بالتصوف
أكلهـا، أم : الفكـر الصـويففأهيا املراد بالـذات، والكنـه، واحلقيقـة يف 

 !.بعضها ؟

                                                           
  .١/١٧٣،١٧٧، مدارج السالكني ١/٢٢٨، الرسالة ١٤٨التعرف ص: انظر - )١(
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 .فهذا حيتاج إىل حتديد دقيق ؟
 :ويف التخلق بأخالق اهللا تعاىل مفهومان، مها

 .ختلق كامل؛ أي بكل الصفات: األول -
 .ختلق ناقص؛ أي ببعض الصفات: الثاين -

املقصود بالذات، والكنـه، واحلقيقـة يف  –أيضا  –فأي هذين املفهومني 
 .الفكر الصويف ؟

 .ا أيضا حيتاج إىل حتديد دقيق ؟هذ
: مع استصحاب نتيجة سـابقة. فالتحديد مطلوب، وهذا ما نطمح إليه

أن املتصوفة مل حيددوا التخلق بيشء، بل أطلقوه، ففيه إشارة إىل أنه ختلق كامل 
 .غري ناقص

* * * 
 

 )١(."أن يميتك احلق عنك، وحيييك به": قال اجلنيد - ١
ــزاييل - ٢ ــوب امل ــو يعق ــال أب ــامل ال": ق ــا مع تصــوف حــال تضــمحل فيه

 )٢(."اإلنسانية
                                                           

  .٢/٥٥١الرسالة  - )١(
  .٢/٥٥٦الرسالة  - )٢(
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 . )١("املصطلم عنه بام الح من احلق: الصويف: ويقال": قال القشريي - ٣
ومها مصـطلحان ال يعـربان عـن . ذكر احلياة واملوت: يف تعريف اجلنيد

واملعنـى الـذي . الفنـاء، والبقـاء: حقيقة هذه األحوال، إنام يطلقان ويراد هبام
(= وحييـا . إرادته، صفاته، ذاته: عن) يفنى(= ت الصويف أن يمو: حيمل عليه

 :هذه هي احتامالت الكالم. بإرادة اهللا، بصفاته، بذاته): يبقى
 .مرشوع مطلوب؛ أن يكون عمل اإلنسان وفق إرادة اهللا تعاىل: فاألول -
من املقررات واملبادئ الصوفية؛ أن يـتخىل عـن صـفاته، ويـتحىل : والثاين -

، وهنا يتصـل هـذا املصـطلح )بتعبريهم. أخالق اهللا(= بصفات اهللا تعاىل 
فهذه نقطة التقـاء بـني . "التخلق بأخالق اهللا تعاىل": بمصطلح سابق، هو

 .التخلق، والفناء: هذين املصطلحني
وهـي تشـري إىل حالـة . كذلك من املقـررات الصـوفية املحضـة: والثالث -

وهـذا النـوع . تعـاىل احللول واالحتاد؛ أي يفنى عن ذاته، ليبقى بـذات اهللا
 .يمثل احلالة املشار إليها

موافقـة الرشـيعة، التخلـق : فهذه األنواع كلها حمتملة يف كـالم اجلنيـد
 .بأخالق اهللا، احللول

                                                           
  .٢/٥٥٧الرسالة  - )١(
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وهذا بالنظر إىل مفردات التعريف، دون النظر إىل صـاحب التعريـف، 
 فربام قصد اجلنيد شيئا، وتكلم بكالم حيتمل أكثـر مـن يشء؛ ولـذا ال يمكـن

نسبة القول باحللول واالحتاد إليه، بمجرد تعريفه هـذا، لكـن تربئتـه، وعـدم 
حتميله معاين هذا الكالم كلها، ال يعني عدم سوق االحتامالت الثالثـة؛ فإهنـا 
احتامالت هذا التعريف، وهـي منسـجمة مـع الفكـر الصـويف، صـادرة مـن 

فـرفض اجلنيـد  متصوف، ويستشهد هبا املتصوفة يف تأييد آراء يذهبون إليهـا،
ملعاين احللول ال يربئ الفكر الصـويف منهـا، وال يمنـع املتصـوفة، خصوصـا 

؛ لذا كان لزاما إيراد االحتامالت الـواردة يف احللولية، من استعامل كالمه فيها
 )١( .كالمه، وليس االحتامالت املناسبة حلاله ومقامه

ذا هـو التصـوف ه. ذكر االضمحالل ملعامل اإلنسانية: ويف كالم املزاييل
فهذا املصطلح حيتمـل . الفناء، والتاليش، واملحو: فاالضمحالل هو. عندهم

 .فأهيا املراد ؟. اإلرادة، الصفات، الذات: املعاين اآلنفة؛ اضمحالل
معـامل : لدينا شاهد، ربام ساعد عـىل حتديـد املعنـى املـراد، وهـو قولـه

 . اإلنسانية

                                                           
  .سيأيت توضيح هذا الصنيع يف آخر هذا البحث، يف احملصلة - )١(
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نسانية مصطلح أعم مـن أن فاالضمحالل يلحق اإلنسانية نفسها، واإل
: خيتص باإلرادة، أو الصفات، فهو يشملها ويشمل الذات؛ فاإلنسان جممـوع

وإذا اضـمحلت هـذه الثالثـة مل يبـق لإلنسـان . الذات، والصفات، واإلرادة
 .وجود حقيقي، فحقيقة هذا الكالم إذن وظاهره احللول واالحتاد

حالل، كـام يف تعـرف ويف هذا التعريف مل يذكر احلـال املقابـل لالضـم
اجلنيد، لكن هذا اليغري من املعنى شيئا؛ إذ هذا عـرف متبـع عنـد الصـوفية، 
يذكرون مرتبة الفناء، ويضمرون مرتبة البقاء، فال يذكروهنا، اكتفـاء بـاألول، 
فكل من فني عن نفسه بقي بربه، فالبقاء يتبع الفنـاء لزومـا، فمـرة يذكرونـه، 

 . ومرة ال يذكرونه؛ كونه معروفا
وهبـذا عرفـوه . الفنـاء: ، فاالصـطالم هـووعن الذي سـاقه القشـريي

 : فقالوا
هو غيبوبة العبد عن وجوده، بجاذب احلرضـة اإلهليـة : االصطالم الذايت" -

 .)١("الذاتية، فيذهب عن حسه، ويفنى عن نفسه، وهذا هو مقام السكر
السـكر، : ففي هذا التعريف بيان الحتاد معاين مصطلحات عـدة، هـي

 .كلها بمعنى الفناء. لغيبة، واجلذب، والذهاب، واالصطالموا

                                                           
  .، وهو تعريف اجليلي٤٤معجم االصطالحات الصوفية ص - )١(
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االصـطالم عـن اإلرادة، : ويف هذا التعريف أيضا االحتامالت الثالثـة
(= نـدرك أن املعنـى الثالـث : وبـالرجوع إىل التعريـف. والصفات، والذات

، "غيبوبـة العبـد عـن وجـوده": يف قـوهلم. مقصـود) االصطالم عن الذات
 .ود، غيبة عن الذاتوالغيبة عن الوج

: ، يف قـوهلم)االصـطالم عـن الصـفات(= كذلك حيتمل املعنى الثـاين 
واحلس والنفس يطلقان ويراد هبام فناء . "يذهب عن حسه، ويفنى عن نفسه"

يف هذا السياق، ال  –كام أن نفي الوجود . الشهود، وهو يتضمن فناء الصفات
بغيابه عن وجوده، ومل يعقبـه  قد يراد به فناء الشهود؛ إذ حكم –يف كل سياق 

 .ببقائه يف وجود احلق، أو باستهالكه فيه
فناء الصفات أوال، وفنـاء الـذات : وبذلك يكون هذا التعريف يتضمن

ومحله عىل فناء اإلرادة بعيد؛ فوصف االصطالم، والسـكر ونحومهـا ال . ثانيا
 يستعمل يف فناء اإلرادة، ففـي هـذه األحـوال يـذهب العقـل، ويغيـب عـن

 .حضوره، وفناء اإلرادة ال حيدث فيه هذا الغياب
 

* * * 
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: نرى اتفاق هذه التعريفات عىل االحتامل الثالث: وبعد املقارنة والنظر
: كذلك اتفاقها عىل االحتامل الثاين. الدال عىل احللول واالحتاد. فناء الذات

 .فناء الصفات
اإلرادة يف تعريف  فهذه املعاين غالبة، مع وجود إشارة حمتملة إىل فناء

 .اجلنيد
 : ويف التعريفات للجرجاين

تصفية القلب عن موافقة الربية، ومفارقـة األخـالق : وقيل: .. التصوف" -
 . )١("الطبعية، وإمخاد الصفات البرشية

 .وإذا مخدت الصفات البرشية، بقي بالصفات اإلهلية
دم وهو مـن األئمـة املتقـدمني، وكتابـه مـن أقـ –وقد ذكر الكالباذي 

الغيبة عن صفات البرشـية، باحلمـل املولـه ": يف تعريف الفناء أنه –املؤلفات 
اجلهـل، : وهو أن يفنى عنـه أوصـافه البرشـية، التـي هـي. من نعوت اإلهلية

  )٢(."والظلم

                                                           
  .٢٧ص -)١(
  .١٤٨التعرف ص - )٢(
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فناء اإلرادة؛ إذ ترك الظلم واجلهل يأيت مـن : ويف هذا الكالم إشارة إىل
اء عن اإلرادة البرشية، التـي حتمـل هـذه موافقة اإلرادة اإلرادة اإلهلية، والفن

يف كالمهـم، حتـى ) فنـاء اإلرادة( = وال ينكر وجود هـذا املعنـى . الصفات
 :بالترصيح، وليس هذا حمل البحث

 .إنام يف املعنيني اآلخرين هل مها موجودان، أم ال ؟ -
 .وما منزلتهام، إن كان موجودين ؟ -

شري إىل وجود فناء الـذات ت: فقد تبني أن هذه التعريفات، وغريها كثري
أمـا عـن منـزلتهام فاملباحـث . والصفات يف كالمهم، ولو عىل وجه االحتامل

 .اآلتية معنية بالكشف عنها
* * * 

 .الفناء والتخلق -٤
 : وال يمر هذا التحرير دون التذكري بأمر يفيد يف فهم موضوع التصوف

وهذا . بينهام إذنفبام أن التصوف فرس بالتخلق والفناء معا، فثمة عالقة 
 . زوال، واضمحالل: يعرف من معرفة معنى املصطلحني؛ فقد تقدم أن الفناء

ترك أخالق الذات واإلقـالع عنهـا، وهـذا : والتخلق بأخالق ما، يفيد
 .مقصود لغريه، والتلبس باألخالق األخرى، وهذا مقصود لذاته
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للحـال تـرك : هذا الرتك واإلقـالع هـو املعنـى نفسـه للفنـاء؛ فالفنـاء
 .اخلاص، وتلبس بحال أخرى

فهو فناء عـن أخـالق الـنفس، هـذا . فالتخلق يتضمن معنى الفناء إذن
وهــذا مــا يســمى يف . للتخلــق بعــده بــأخالق اهللا تعــاىل، وهــذا ثانيــا.. أوالً 

 )١(.وقد تقدمت اإلشارة إىل هذه العالقة سابقا. املصطلح الصويف بالبقاء
 . بقاء: وآخره. فناء: ل، أولهفالتخلق فع. فكل فناء يتبعه بقاء
وأما الفناء عن األخـالق . البقاء باألخالق اجلديدة: فمقصوده بالذات
 .القديمة فمقصود لغريه

 :  يقول الشاطبي مبينا العالقة بني التخلق والفناء
 : حاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان"

 .ينالتخلق بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق د: أحدمها -
 .أنه الفناء عن نفسه، والبقاء لربه: واآلخر -

يصلح التعبري بـه عـن : ومها يف التحقيق إىل معنى واحد، إال أن أحدمها
: وكالمها اتصاف، إال أن األول. يصلح التعبري به عن النهاية: واآلخر. البداية

 . يلزمه احلال: والثاين. ال يلزمه احلال

                                                           
  .٢٩ص: انظر - )١(
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: والثـاين. عمـال تكليفيـا: ألولوقد يعرب فـيهام بلفـظ آخـر، فيكـون ا
وجممـوعهام . اتصاف الباطن: والثاين. اتصاف الظاهر: ويكون األول. نتيجته

 .)١("هو التصوف
بقاء بـأخالق اهللا . فناء عن أخالق النفس والذات: فمحّصل التصوف

 . تعاىل
وهكذا نص املتصوفة، ملا تكلموا يف معنى التصوف، ففرسـوه بالفنـاء، 

، وفرسـوه بـالتخلق )بـاملعنى(، أو بنص غري مبارش )باللفظ( إما بنص مبارش 
 .كذلك، باللفظ واملعنى

* * * 
فهـذا املعنـى كـان ظـاهرا . أن الفناء موضوع التصـوف: تبني مما مىض

ــة،  ــرية مرادفــة، كاالصــطالم، واالضــمحالل، والســكر، والغيب بألفــاظ كث

                                                           
أن الشاطيب عكس هذه العالقة، فجعل التخلق أوالً، مث التخلق : يالحظ هنا .١/٢٠٧االعتصام  - )١(

  ..!!.ثانياً
وأما يف كالم الصوفية فالعكس؛ ذلك أن الفناء ختلص من األوصاف املوجودة، لتحصل التخلية، ليمكن  

  .فهذا هو التخلق عندهم. األخالق اإلهلية بعدها التحلي باكتساب
ختلص من األخالق الذميمة فحسب، دون : أنه ينظر إىل معىن التخلق عندهم على أنه: وسبب ما ذهب إليه

  .البشرية عموما، ليحصل بعدها اكتساب احملمودة منها، يف نطاق بشري
  .لق كلي باإلهليةوالفكر الصويف يرى التخلق أعم من ذلك، ختلص كلي من البشرية، وخت
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جعلـت  إلخ، وليس هـذا كـل يشء؛ فـإن طائفـة مـن التعريفـات.. واجلذب
باللفظ نفسه، دون اللجـوء إىل املرادفـات، وذلـك . الفناء: موضوع التصوف

يعطي هذا املعنى توهجا، يستحق به أن يكـون موضـوع التصـوف؛ إذ تكـرر 
بلفظه، وبألفاظ مرادفة، وبه فّرس التصوف يف كالم املتصوفة، وهذا ما مل حيـظ 

 . الزهد، والصوف: به
* * * 

 .عودة إىل حقيقة الفناء
 .به الفكر الصويف ؟ أي معاين الفناء خيتص: يفات ندركن هذه التعرم

ومنـه ( ، والوجـود )ومنـه الصـفات(أن فناء الشهود : فمن املقطوع به
 :يتبني ذلك من التعريفات اآلنفة. هدف وغاية يف هذا الفكر): الذات

، فإهنم ال ينكرون إرادته وقصده، وكونـه )والصفات(فأما فناء الشهود 
لتصوف، فهذا أمر مسّلم به عند مجيعهم، فقد ذكروا أن العبد يـتخلص هدفا ل

النـوري، : من صفاته الذاتية، ليتخلق بأخالق اهللا تعاىل، جـاء ذلـك يف كـالم
 .والغزايل، وابن عريب، واجلييل، والكاشاين، وقد تقدم

، فهو كذلك مراد، بـدليل اهتـام مجـع مـن )والذات(وأما فناء الوجود 
مـن البسـطامي، إىل الشـبيل، واحلـالج، والنـوري، وأيب محـزة املتصوفة بـه، 
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ــن ســبعني،  ــارض، والتلمســاين، واب ــن الف ــريب، واب ــن ع البغــدادي، إىل اب
فال يشك أحد من الباحثني تقريـر هـؤالء هلـذا اهلـدف . والقونوي، وغريهم

مبدأ للتصوف، أو عىل األقل موجود ثابت يف كالم كثـري مـنهم، منسـوب إىل 
 .ل يف كالم كثري منهمبعضهم، حمتم

 . فهذان االجتاهان موجودان يف التصوف إذن
 :وهبذا نقرتب من معرفة الوصف املميز للتصوف

بالـذات، (، والبقاء باإلهليـة )بالذات، أو الصفات( إنه الفناء عن البرشية  -
 ):أو الصفات

فأما الفناء عن الذات البرشية، والبقاء بالذات اإلهليـة، فهـذا هـو عـني 
ل واالحتاد؛ فإن بحلول الذات اإلهلية يف اإلنسان تفنى ذاته، وكذا باحتاد احللو

 :بالذات اإلهلية، فاحللول هو االحتاد يف بعض األقوال، قال اجلرجاين
احللول عبارة عن احتاد جسمني، بحيث تكون اإلشارة إىل أحدمها، إشارة  " -

 ."إىل اآلخر
 )١( ."االحتاد هو تصيري الذاتني واحدة" -

                                                           
  .٤١،٣التعريفات ص - )١(
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أن االحتاد امتزاج كـيل، ال سـبيل لالنفصـال، أمـا : بينهام فرق هولكن 
 .احللول فامتزاج جزئي، يمكن الفصل بني احلال واملحلول

وهذا احللول إما أن يكون خاصا، أو عاما، فإذا كان عاما فهو ما يسمى 
 .بوحدة الوجود؛ ألنه حلول يف مجيع الكائنات

احللـول، : ه يتضمن مبـادئوعليه نفهم قدرا مهام من التصوف هو كون
 .واالحتاد، والوحدة

إن تعريفـات األئمـة املتصـوفة تفيـد هـذا املعنـى : وليس غريبا إن قيل
 .بشكل جيل، ظاهر

حــاال تضــمحل فيــه معــامل : تلــك التعريفــات التــي جتعــل التصــوف
اإلنسانية، وفناءا عن الوجود، فالوجود واملعامل اإلنسانية أسامء وأوصاف تدل 

 .عىل الذات
ــت  ــك التعريفــات التــي خصــت الصــفات بالــذكر، فجعل بــل إن تل

فيها ما يفيد املعنى . الفناء عن صفة العبد، وإمخادا للصفات البرشية: التصوف
 !!.؟.الفناء عن الذات: األول
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فكرة التخلق : بالنظر إىل الكيفية التي يقرر هبا املتصوفة –فحقيقة األمر 
وأن . الفنـاء عـن الصـفات البرشـية: قـالفإنه ال فرق بني أن ي –بأخالق اهللا 

 !.؟.الفناء عن الذات البرشية: يقال
ذلك أن العالقة بني الذات والصفات ال تنفك، فالفصل بينهام ذهنـي، 
. ال حقيقة له يف خارج الذهن، فال صـفات إال بـذات، وال ذات إال بصـفات

. فسـهافمن نفى الصفات البرشية كلها، فإنـه هبـذا قـد نفـى الـذات ن: وعليه
 .فالذات تتغري بالتغري الكيل للصفات

فهؤالء املتصوفة يقولون بالتخلق بأخالق اهللا تعاىل، وال يستثنون شـيئا 
فهو . التخلق يكون كليا، وليس جزئيا: من الصفات اإلهلية، فكالمهم يفيد أن

وما هـذا إال فنـاء . فناء كيل عن الصفات البرشية، وبقاء كيل بالصفات اإلهلية
 .ات ذاته، وليس عن الصفات فحسبعن الذ

فالفنـاء . أن التخلـق جزئـي: وليس هلم خمرج من هذا، إال بأن يقـرروا
والبقـاء يكـون بيشـء مـن . يكون عن يشء من الصـفات البرشـية، ال كلهـا

ما رأينا إال .. وما رأينا يف كالمهم مثل هذا التفصيل. الصفات اإلهلية، ال كلها
 ..!!.اإلمجال والتعميم
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اء عن الصفات البرشية، بحسب إطالق املتصوفة، يعود إىل معنـى فالفن
احللـول، واالحتـاد، ووحـدة : وبذلك يكون معنـاه. الفناء عن الذات البرشية

 .الوجود
وهذا الزم هلم، وإن أنكروه، إال أن يعيدوا صياغة مذهبهم بالتفصـيل، 

 )١(.والتفسري، ونفي أن يكون التخلق كليا
 

* * * 
 

 .احللول، واالحتاد، والوحدة : يف  نصوص املتصوفة
يف هذا الباب، للمتصوفة نصوص كثرية جدا، رصحية العبارة والداللة، 

 :كام أن هلم نصوصا حتتمل هذا املعنى بوضوح
أنه أطلق عىل أيب محزة البغدادي أنـه : ينقل الرساج عن أيب عيل الروذباري -

. ء، وصياح الطيورالرياح، وخرير املا: وذلك أنه سمع صوتا، مثل. حلويل
أن : فرموه باحللول، ثم ذكر الرسـاج الطـويس. لبيك: فكان يصيح ويقول

                                                           
أنه ال يلزم من هذا أن كل صويف فهو من أهل احللول، فإن الزم املذهب ليس : مما جيد التنبيه له هنا - )١(

والبحث يف مسألة من الصويف ليس . مبذهب، وكما يقول الناس كالما، ويرون رأيا، وال يدركون لوازمه
  .حمله هذه الدراسة
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أبا محزة دخل دار احلارث املحاسـبي، وكـان للحـارث شـاة، فصـاحت ، 
فغضب احلارث وعمـد إىل سـكني، . لبيك سيدي": فشهق أبو محزة وقال

إذا أنـت مل : قال أبو محزة. إن مل تتب من هذا الذي أنت فيه، أذبحك: وقال
 )١(."حتسن تسمع هذا الذي أنا فيه، فلم تأكل النخالة بالرماد

سبحاين، سبحاين، ما أعظـم  ":وذكر ابن اجلوزي قول أيب يزيد البسطامي -
سلطاين، ليس مثيل يف السامء يوجد، وال مثيل صفة يف األرض تعـرف، أنـا 

 ."هو، وهو أنا، وهو هو
دخل أبو يزيد  ":  بن سالم قالوساق ابن اجلوزي سنده إىل احلسن بن عيل -

إين أنـا اهللا ال إلـه إال أنـا : مدينة، فتبعه منها خلق كثري، فالتفت إليهم فقال
 ."جّن أبو يزيد؛ فرتكوه: فقالوا. فاعبدون

يـا أبـا يزيـد إن : دفع يب مرة حتى قمت بـني يديـه، فقـال يل ": ونقل قوله -
بون يروين وأنت تريد يا عزيزي، إن كانوا حي: خلقي حيبون أن يروك، قلت

ذلك، وأنا ال أقدر عىل خمالفتك، فزيني بوحـدانيتك، وألبسـني ربانيتـك، 

                                                           
 .١٧٠تلبيس إبليس، ابن اجلوزي، ص. ٤٩٥مع، الطوسي، صالل -)١(
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رأينـاك، فيكـون أنـت : وارفعني إىل أحديتك، حتى إذا رآين خلقك، قالوا
 )١(."ذلك، وال أكون أنا هناك، ففعل يب ذلك

ق وما افرتقنا، وكيف نفرت ": ونقل أبو عبدالرمحن السلمي عن الشبيل قوله -
 . )٢("ومل جير علينا حال اجلمع أبدا 

 .)٣( "الصويف ال يرى يف الدارين مع اهللا غري اهللا ": واهلجويري عنه قوله -
وأما احلالج فقد زعم أن من هتذب بالطاعة، ال يزال يصفو عن البرشية،  -

حتى حيل فيه روح اهللا، الذي كان يف عيسى عليه السالم، فال يريد شيئا إال 
 :لويقو. )٤(كان

 وته الثاقبـــر سنا الهــس وتهــسبحان من أظهر ناس
 اربـيف صورة اآلكل والش اهرـلقه ظـــدا يف خـثم ب

 )٥(باحلاجب كلحظة احلاجب لقهــد عاينه خــحتى لقـ
 

                                                           
 .٣٤٥تلبيس إبليس، ابن اجلوزي، ص: انظر النصوص السابقة عن أيب يزيد يف -)١(
 .٣٤٢طبقات الصوفية، السلمي، ص -)٢(
 .١/٢٣٥كشف احملجوب، اهلجويري،  -)٣(
 احلق واخللق، شقفة، ، التصوف بني١٠/٣٥٥دائرة معارف القرن العشرين، فريد وجدي، : انظر -)٤(

 .٦١ص
مصرع التصوف، البقاعي، . ١٧١تلبيس إبليس، ابن اجلوزي، ص : وانظر. ٣٠ديوان احلالج ص  -)٥(

 .١٧٨ص
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ما انفصلت البرشية عنه وال اتصلت به  ": وذكر عنه السلمي قوله
")١(. 

إىل أصحابه عىل أنـه هـو اهللا  وقد زعم أن اهللا حل فيه، وكان يرسل رسائل -
تعاىل، ويف كتبه يشء كثري من هذا، فهو حمل إمجاع عند أهل العلم أنه يقول 

، ولـه "إين مغرق قوم نوح، ومهلك عـاد وثمـود ": باحللول، وكان يقول
 .)٢("أنا احلق": اجلملة املشهورة

ويروي الطويس عن سهل بن عبد اهللا التسرتي قوله، وقـد سـئل عـن رس  -
النفس رس ما ظهـر ذلـك الرسـ عـىل أحـد مـن خلقـه إال ": س، فقالالنف

فهـذا رصيـح يف احللـول واالحتـاد، . )٣("أنا ربكم األعـىل: فرعون، فقال
 :ومثل هذا الكالم قد يكون منسوبا إىل التسرتي، إال أن

استشهاد الطويس به، وسوقه، يدل عىل رضاه به؛ فإنه ذكـره تقريـرا آلراء   -
 .د ذكر، فهو إذن من اآلراء الصوفيةاملتصوفة، وليس جمر

                                                           
 .٣١١طبقات الصوفية، السلمي، ص -)١(
 .٣٢٩، الفهرست، ابن الندمي ص٢٠٢ديوان احلالج ص  -)٢(
 .٢٩٩اللمع، الطوسي، ص  -)٣(
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، وجعلهـم إيـاه مـن الكتـب "اللمـع"واعتامد املتصوفة كتـاب الطـويس  -
املعتمدة، وعدم نقد يشء فيه، بـام فيـه هـذه الكلمـة ونحوهـا، يـدل عـىل 

 . رضاهم به
* * * 

ولو ذهبنا ننتبع أقواهلم ما خلصنا؛ لكثرهتا، فام من إمام مشـهور لـدهيم 
هذا الكالم، إما بالترصـيح، وإمـا باإلشـارة والتلمـيح، مل  إال ولديه يشء من

يسلم مـن هـذا إال بعضـهم كاملحاسـبي، فهـذه املعـاين موجـودة ظـاهرة يف 
إن كان قاصدا : كالمهم، هذا ال يمكن إنكارها، وتبقى حماكمة كل من قال هبا

 .هلا، أم ال ؟
هللا تعـاىل، فهذا أمر يعرس احلكم به، إذ مـا يف القلـوب ال يعلـم بـه إال ا

وهؤالء كثري منهم التبست عليهم العبارات والكلامت، فخلطـوا بـني املعـاين 
 . احللول، واالحتاد، والوحدة: واأللفاظ، فتكلموا بألفاظ الحتتمل إال معاين

أن هذا اإلرصار عىل تقرير هذه املعاين، بقصد أو بدون : واملهم يف األمر
 :ألساس للتصوفقصد، مل يكن لوال أهنا القضية األصل وا

فمن املتصوفة من فهم هذه املسألة، واعتنقها، فتكلم بكل ذلـك عـن علـم  -
 . ودراية
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ومنهم من مل يدركها، لكن تكلم بمثل تكلم املدرك؛ كون اللغة واحدة عنـد  -
 .اجلميع

عىل تقرير مبدأ التصوف بالصورة نفسـها التـي : وهكذا اتفقت الفئتان
 .كانت عليه قديام

 
* * * 

 
 .حقيقة التصوفالوحدة من  موقع -٥

الفنـاء يف : إذن، قد ُفّرس التصوف باحللول واالحتاد، بالنظر إىل أن معناه
وهذان إنام خيتصان بالفرد وحـده، . الذات اإلهلية، والتخلق بأخالق اهللا تعاىل

 ..: لكن
أين موقع الوحدة من هذه الفكرة، وقـد علـم أهنـا غـري خمتصـة بفـرد 

 !.؟الكائنات املوجودة يف هذا العاملن، بل بكل وحده، وال بجنس اإلنسا
 :هلا موقع أساس يف هذه الفكرة، من جهتني اثنتني: فاجلواب

فمـن هـذه اجلهـة . أن الوحدة حلول يف ذاهتا، لكنهـا حلـول عـام: األوىل -
 .تعلقت بالفكرة
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ليس له من ذاته وجود، . هباءا، ورسابا: أن التصوف يرى كل يشء: الثانية -
جوده، وفعله من غريه؛ من القوة اإلهلية املهيمنة، التي حتل بـه وال فعل، فو

 .فتعطيه الوجود، والفعل
وهذه الفكرة موجودة يف التصوف القديم، ما قبـل اإلسـالم، ثـم إهنـا 

 : انتقلت إىل املسلمني، وقد ذكر البريوين هذا، فقال
 ومنهم من كان يرى الوجود احلقيقي للعلة األوىل فقـط، السـتغنائها "

بذاهتا فيه، وحاجة غريها إليها، وأن ما هو مفتقر يف الوجود إىل غريه، فوجوده 
 . كاخليال غري حق، واحلق هو الواحد األول فقط

باليونانيـة احلكمـة، ) سـوف(وهم احلكامء، فـإن ) السوفية(وهذا رأي 
 . ، أي حمب احلكمة)بيالسوبا(وهبا سمي الفيلسوف 

يب من رأهيم، سموا باسمهم، ومل وملا ذهب يف اإلسالم قوم إىل قر
 ، وأهنم أصحاهبا يف عرص)الصفة(ىل يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إ

 .  )١("، ثم ُصّحف بعد ذلك، فُصّري من صوف التيوس rالنبي 
 

                                                           
، ويف قول البريوين جواب لقول من ٢٧صلة مقبولة يف العقل أو مرذولة حتقيق ما للهند من مقو - )١(

، انظر التصوف يف اإلسالم، عمر فروخ، "سويف: "لقيل" سوفيا"مأخوذ من " صويف"لو كان : قال
 .٢٤،٢٩ص
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 .فناء اإلرادة، وحملها من التصوف  -٦
اهللا فنـاء اإلرادة؛ أي فنـاء إرادة العبـد يف إرادة : مما ذكر من معاين الفناء

وهذا املعنى منه ما هو واجب رشعا، ومنه ما هو مندوب رشعـا، وقـد . تعاىل
الطويس، والكالباذي، والسـلمي، : نص املتصوفة عليه، فهو موجود يف كالم

 . والقشريي، وغريهم
: فلم ُهيمل وُيعرض عنه، وُيغّلب عليـه املعنـى الغـايل: وإذا كان كذلك
تحامـل عـىل التصـوف واملتصـوفة، أليس هـذا مـن ال. فناء الذات والوجود

 !.وتقديم سوء الظن عىل حسن الظن ؟
نعم فناء اإلرادة يف كالمهم موجود، هذا ال ينكره أحد، وإنام : واجلواب

 :الذي محل عىل تفسري التصوف بفناء الذات والوجود دونه أمور، هي
أن هذا النوع موجود يف املتصوفة، كذلك ال ينكره أحد، بصـورة : أوال

احلالج، وابن عـريب، وابـن : الختفى، وبكثرة، وله محلة قائلون به، مثل ظاهر
وهناك مـن اشـتهر بـه، ولـه . الفارض، والتلمساين، والقونوي، وابن سبعني

 .البسطامي، والشبيل: كلامت فيه، مثل
نسبة الكلمة، ومعناها، وما سيأيت، تثبت : أن املباحث السابقة عن :ثانيا

 .هذه النتيجة
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جتـد يف : الذين قالوا بفنـاء اإلرادة، وقـرروه معنـى للتصـوف أن :ثالثا
بصورة ملفتة، بل وتعظـيم مـن . تقريرا لفناء الذات، والوجود: كالم آخر هلم

بالرضا عام قـالوه، وربـام نه عنه، وتأويل كالمهم، مما يوحي قال به، والذب ع
 : اعتقاده، وهذه أمثلة

 
 .الطويس: املثال األول

يدفع عن البسطامي والشبيل، ويتأول كلـامت هلـم، فقد وجدناه يذب و
ليس هلا احتامل إال فناء الذات والوجود، والغريب أن تأويله مل يكن بعيدا عن 
رصيح كالمهم، فام زاد عىل أن وضحه، وزاده تأكيدا، ثم زعم أنه يدفع عنهم 

 !.املعنى الظاهر ملقاهلم ذاك؟
ني أنانيتك، حتى إذا رآين ألبس: وأما قوله": يقول يف ذبه عن البسطامي

 .رأيناك، فتكون أنت ذاك، وال أكون أنا هناك: خلقك قالوا
فهذا وأشباه ذلك يصف فناءه، وفناءه عن فنائه، وقيام احلق عـن نفسـه 

:  rوكل ذلك مستخرج من قولـه . بالوحدانية، وال خلق قبل، وال كون كان
حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه ما زال عبدي يتقرب إيل بالنوافل : يقول اهللا تعاىل(
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كنت عينه، التي يبرص هبا، وسمعه الذي يسمع به، ولسـانه الـذي ينطـق بـه، 
 . ، كام جاء يف احلديث)١( )ويده التي يبطش هبا

وقد قال القائل يف وجده بمخلوق مثله، وقد وصـف وجـده بمحبوبـه 
 :حتى قال

 ـرتناـــرتني أبصــفإذا أبص أنا من أهوى ومن أهوى أنا
 دناــــس اهللا علينا البــــألب روحـان معا يف جسدنحن 

فإذا كان خملوق جيد بمخلوق، حتى يقول مثل ذلك، فام ظنك بـام وراء 
ال يبلغ املتحابـان حقيقـة املحبـة، : ذلك ؟، وبلغني عن بعض احلكامء أنه قال

 .)٢("يا أنا: حتى يقول الواحد لآلخر
أن يقـول اإلنسـان عـن  إذن، يسوغ يف حاالت الوجد والسكر باملحبـة

هكذا يقرر الطويس، وهبذه الطريقة يفرس كالم البسـطامي، ..!!. أنا اهللا: نفسه
فهو مل ينف عنه املقالة، فأثبتهـا، ثـم مل يفرسـها بـام ينفـي عنـه هتمـة احللـول 

 .واالحتاد، بل فرسها به

                                                           
. التواضع: رواه البخاري بنحوه دون بعض الزيادات، يف صحيحه، عن أيب هريرة، الرقاق، باب - )١(
٥/٢٣٨٥.  
  .٤٦٣اللمع، الطوسي، ص - )٢(
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وليس وحده الذي وافق البسطامي يف كالمه، فهـذا أبـو طالـب يقـول 
وهـو موحـد؛ ألنـه . سبحاين، ما أعظـم شـأين: أبو يزيد يقول وقد كان":فيه

 )١(."وّحد بأولية بدت
 :مثله ما أّول به الطويس كالم الشبيل، قال كذلك

دخلت عـىل الشـبيل رمحـه اهللا يف : سمعت أبا عبد اهللا بن جابان يقول "
سنة قحط، فسلمت عليه، فلام قمت عىل أن أخرج من عنده، فكـان يقـول يل 

مّروا أنا معكم حيـث مـا كنـتم، أنـتم يف : (، إىل أن خرجنا من الداروملن معي
 ). رعايتي ويف كالءيت

إن اهللا تعاىل معكم حيث ما كنتم، وهو يرعـاكم : أراد بقوله ذلك: قلُت 
أنه يرى نفسه حمقـا فـيام : ويكلؤكم، وأنتم يف رعايته وكالءته؛ واملعنى يف ذلك

يقة التفريد، والواجـد إذا كـان وقتـه من جتريد التوحيد، وحق: غلب عىل قلبه
أنا؛ يعرب عن وجده، ويرتجم عن احلال الذي قد استوىل عىل : كذلك، فإذا قال
أنا؛ يشري بذلك إىل ما غلب من حقيقة صـفة مشـاهدته قـرب : رسه، فإذا قال

 .)٢("سيده

                                                           
  .٢/٨٦قوت القلوب، أبو طالب املكي،  - )١(
  .٤٧٨اللمع، الطوسي، ص - )٢(
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فهو إذن يقرر ما قاله الشبيل، وال ينكره عليه، وال يفرسه بغري ظاهر، بل 
: ويبني مراده متاما، زاعام أنه بذلك يذب عنه، وغاية ما فعله هويوضحه، 

 . تثبيت ما اهتموا به
اجلنيـد، : ما قيمة أن ينقل نقـوالت عـن األئمـة الصـوفية: ثم بعد هذا

، وأن )١(  rوأيب عثامن احلريي، البسطامي، وغريهم، يف وجوب اتباع النبـي 
 : يقول يف بعض كالمه

 .من هم يف احلقيقة ؟، صفهم لناالصوفية : فإذا قيل لك " -
هــم العلــامء بـاهللا، وبأحكــام اهللا، العــاملون بـام علمهــم اهللا تعــاىل، : فقـال -

املتحققون بام استعملهم اهللا عز وجل، الواجدون، بام حتققـوا، الفـانون بـام 
 .)٢("وجدوا

 !.فناء اإلرادة، وفناء الذات ؟: أليس يف هذا حماولة للجمع بني نقيضني
فنيت إرادته يف إرادة اهللا تعاىل، حتى صار ال يفعل إال ما أمر فكيف ملن 

 !.ولو بدعوى املحبة، والوجد، والسكر ؟. اهللا تعاىل: أن يدعي أنه: اهللا تعاىل
 ..وبدعوى احلال الذي استوىل عىل الرس، وغلبة حقيقة مشاهدته

                                                           
  .١٤٤اللمع ص - )١(
  .٤٧اللمع ص - )٢(
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وبدعوى الفناء عن الفناء، وقيام احلق عن نفسه بالوحدانية، وال خلـق 
 ..!!.بل، وال كون كان وأولية بدتق

العــاملون بــام علمهــم اهللا، املتحققــون بــام ": إال إن كــان يفرســ قولــه
حرمة : فحينئذ.. بام يتوافق وقول البسطامي والشبيل "عز وجل استعملهم اهللا

اللغة منتهكة، واأللفاظ ال معاين هلا حمـددة، فلكـٍل أن يلـبس املعـاين ألفاظـا 
أللفاظ معاين نقيضـة ومضـادة، فكيـف للنـاس أن نقيضة ومضادة، ويضع ل

 !!.؟؟وا كالم بعضهم، إذ كان احلال هذا يفهم
هذا وقد علم أن احلالج زنـديق باتفـاق، قتـل وهـو مّرصـ عـىل قولـه 
باحللول واالحتاد، واليوجد أي مسوغ لتربير كالمـه، وتفسـريه بيشـء يـدفع 

لـه تقريـرا، ال يـرتحم عليـه، ويستشـهد بـبعض أقوا: عنه، ثم نجد الطـويس
 !!.وهذا من أعجب األمور ؟..!!. اعرتاضا

يـرد فيـه عـىل . "اللمـع": هذا الطويس، وهو الذي عقد فصال يف كتابه
 :، وهذا قوله فيه..!!يأيت إىل رأس احللولية لينرصه، ويعظمه، وجيّله: احللولية

 .)١( "..فقال.. الفقري الصادق –رمحه اهللا  –وسئل احلسني بن منصور " -

                                                           
  .١٥١اللمع ص - )١(
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: يف بعـض مـا تكلـم بـه عنـد قتلـه –رمحه اهللا  –ال احلسني بن منصور وق" -
 ، ويورد أن كل مشايخ الطريقة يف بغداد، "حسب الواجد إفراد الواحد

 )١(.استحسنوا منه هذه الكلمة
 .القشريي: املثال الثاين

بغرض تعظيم الرشيعة، والعمـل هبـا،  "الرسالة": ألف القشريي كتابه
 : قال

التنبيه عىل أهنـم جممعـون عـىل : ن ذكرهم يف هذا املوضعوكان الغرض م" -
تعظيم الرشيعة، متصفون بسـلوك طريـق الرياضـة، مقيمـون عـىل متابعـة 

 )٢(."..السنة
وارحتل عن القلوب حرمـة الرشـيعة، فعـدوا قلـة املبـاالة بالـدين أوثـق " -

 )٣( ."..ذريعة
قـل عـن جتـده ين: أنظره بعد هذا التقريـر الصـحيح، امللتـزم بالرشـيعة

 :احلالج نفسه قوال يستشهد به يف تقرير اعتقاد املتصوفة؛ إذ ساق سنده فقال

                                                           
  .٣٧٨، ٤٢٥اللمع ص - )١(
  .١/١٩٨الرسالة، القشريي،  - )٢(
  .١/٢٢،٢٣الرسالة  - )٣(
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سـمعت : أخربنا الشيخ أبو عبد الرمحن السـلمي، رمحـه اهللا تعـاىل، قـال" -
سمعت أبا نرص أمحد بن سعيد األسفنجاين : حممد بن حممد بن غالب، قال

 )١(."لقدم لهألِزم الكل احلدث؛ ألن ا: احلسني بن منصور: قال: يقول
احلالج أكرب منتهك للرشيعة، ليس فيه أدنى تعظيم هلـا، فكيـف يتلقـى 

 !.عنه أمور االعتقاد؟
 !.هل وقع هذا سهوا، يف حالة الالشعور، أم مذهب يف التأويل ؟

 : ويقول القشريي يف درجات الفناء
 . أفناه عن نفسه وصفاته، ببقائه بصفات احلق: فاألول" -
 .ق، بشهود احلقثم فناؤه عن صفات احل -
 )٢(."ثم فناؤه عن شهود فنائه، باستهالكه يف وجود احلق -

ــذات،  ــاء الوجــود وال ــيس ســوى فن االســتهالك يف وجــود احلــق، ل
فاالستهالك ذهاب عني الفاين، واضمحالل ذاته يف ذات احلـق، وإذا حصـل 
هذا، فهذا هو فناء الذات والوجود، وليس الشهود، ويدل عىل هـذا أنـه ذكـر 

                                                           
  .١/٣٢الرسالة  - )١(
  .١/٢٣١الرسالة  - )٢(
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..!!.. د يف املرتبة الثانية، ما قبل الثالثة، وليس بعد الشهود إال الوجـودالشهو
 ..!!.فها هو القشريي، املوصوف باالعتدال يقرره، وينّظر له

 :وليس هذا النص الوحيد عنه يف هذا املعنى، فإنه يقول كذلك
ال عينـا، : ومن استوىل عليه سلطان احلقيقة، حتى مل يشهد مـن األغيـار " -

إنـه فنـي عـن اخللـق، وبقـي : ا، والرسـام، وال طلـال، يقـال عنـهوال أثر
 )١(."باحلق

فقد نفى كل ما يتعلق باألغيار، وهم ما سوى اهللا تعاىل، حتـى أعيـاهنم 
نفاها، وما العني إال الوجود، والذات، وأما األثر فهو الفعل، ولـو أنـه وقـف 

العـني، فكالمـه يف عنده، لكان كالمه يف الشهود، لكنه ما وقف، بل تعداه إىل 
وحدة الوجود، وإن كان ال يقصد هذا، فكالمه ال حيتمل إال هذا، وأما قصده 

 .ونيته فإىل اهللا تعاىل
وألن كالمه واضح يف هذا املعنى، مل يرتدد الباحثون املدققون يف تفسريه 

 :بوحدة الوجود

                                                           
  .١/٢٢٩الرسالة  - )١(
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ئه، فناؤه عن شهود فنا: (يقول الدكتور حممد عابد اجلابري معلقا عىل قوله -
فاالستهالك يف وجود، مع فناء شـهود ذلـك "): باستهالكه يف وجود احلق

 )١(."الوجود، معناه التامهي مع ذلك الوجود، وهذا هو وحدة الوجود
ومن الغريب أن تصـدر الكلـامت األخـرية ": ويقول املسترشق نيكلسون -

ولكـن . عن صويف سنّي كالقشريي؛ ألهنا كلامت رصحية يف وحدة الوجود
غزاها أيضا من ناحية أخرى؛ إذ إهنا ترشدنا إىل اخلطر الذي نسـتهدف هلا م

. له، عندما نأخذ أقوال الصوفية بحرفيتها، ونفهم منهـا معانيهـا الظـاهرة
أن القشريي ال يقصـد بـام يسـمى االسـتهالك يف وجـود احلـق، : والواقع

سوى فناء الصويف عن فكره وإرادته، بالتأمل يف وجود احلق، واسـتهالكه 
يف ذلك، استهالكا ال وعي فيه، ولكن كثريا ما يكون الفناء مصحوبا بحالة 

 )٢(."يفقد فيها الصوفية إحساسهم، وإن كان ذلك ليس باألمر العام فيهم
عىل وحدة الوجـود، إال  –يف ظاهره  –فكالم القشريي رصيح الداللة 

فية أنه جيـب أال نحـاكم الصـوفية إىل هـذا الظـاهر؛ فكثـريا مـا يفقـد الصـو

                                                           
  .٤٧٩العقل األخالقي العريب، اجلابري، ص - )١(
  .١٠١يف التصوف اإلسالمي وتارخيه، نيكلسون، ص -)٢(
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هكـذا يقـول .. إحساسهم حال الفناء، فيتكلمون بظاهر خيالف ما يف باطنهم
 .نيكلسون

وقد أصاب، فظاهر كالم القشريي ال حيتمل إال وحدة الوجود؛ أي أن 
فأمـا أن هـذا هـو مـا . األلفاظ التي استعملها، ال تستعمل إال يف هذا املعنـى

فـربام خانتـه العبـارة، أو قـال يقصده باطنا، فذلك أمر اليعلمه إال اهللا تعاىل، 
عبارات أهل السكر، الذين يرددون ما ال يريدون حقيقته، فوقف عند املعنـى 

 .الذي يقصده، ومل يتأمل يف مالءمته أللفاظه
أن لنا الظـاهر، أمـا البـاطن فللـه تعـاىل، فـاحلكم عـىل : وحمصل األمر

ي منسجم متامـا مـع األلفاظ نفسها، ال عىل القائلني هبا، فام كان يردده القشري
 .احللول، واالحتاد، والوحدة: مبادئ

 
 .أبو عيل اجلوزجاين: املثال الثالث 

وهذا أبو عيل اجلوزجاين، وله كلامت فيها اعتدال، ومع هذا يقول حينام 
رحم اهللا أبا يزيد له حاله وما نطـق ": يسأل عن األلفاظ التي ترد عن أيب يزيد

و حال سـكر، كالمـه لـه وملـن تكلـم عليـه، به، ولعله تكلم عىل حد الغلبة أ
جماهـدة أيب يزيـد وتقطعـه : وليس ملن حيكي عنه، فالزم أنـت يـا أخـي، أوال
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وال ترتق إىل املقام الذي بلغ به، بعد تلك املجاهـدات، فـإن ُبلـغ . ومعامالته
 بك إىل يشء من ذلك، فاحك إذ ذاك كالمه، فليس بعاقل مـن ضـيع األدنـى

 . )١("األعىل منهامن املقامات، وادعى 
 : من هذا النص نفهم ما ييل

يرتحم عىل أيب يزيد، فهو إذن يواليـه عـىل الـرغم مـن شـطحاته : أوال
 .وخروجه عن السبيل

 .ال جيزم أنه قال ما قال يف حالة سكر، فربام قاهلا يف حال صحو: ثانيا
يويص سائله أن يسري يف نفس طريقة أيب يزيد وجماهداته، إذن هـو : ثالثا

 .يصحح طريقته
يرى أن املقام الذي بلغه وقال فيه ما قال، مقام ُبلـغ بـه إليـه؛ أي : رابعا

 .موهبة من اهللا، فهو إذن حيبذه ويرىض به
جييز للسائل أن حيكي كالمه، إن بلغ املقام الذي بلغه، فهو إذن : خامسا

 .ال يرى بأسا فيه
 .جيعل مقامه من أعىل املقامات: سادسا

                                                           
  .٢٤٨طبقات الصويف، السلمي، ص - )١(
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يوجـد )١(واهلروي، والغزايل، واجليالين،كل هؤالء املعتدلون وغريهم،
يساق جنبا إىل جنـب، . فناء اإلرادة، وفناء الشهود، وفناء الوجود: يف كالمهم

 .فال تدري كيف اجتمع لدهيم مثل هذا التناقض ؟
وال . فإن أحسنّا الظن هبم، فهم يقررون معاين الشهود بألفاظ الوجـود

فلم كان هذا منهم، ومل اجتمعـوا . ا إال وقد ركب هذا السبيلنكاد نجد صوفي
 .عليه، حتى صار ظاهرة فيهم ؟

: بأن التصوف ما وضع إال لتقرير مبادئ: ليس لذلك جواب إال القول
: وهكذا هو يف الثقافات الصوفية القديمة. احللول، واالحتاد، ووحدة الوجود

 )٢(.اهلندية، والفارسية، واليونانية
خل بيئة املسلمني، اعتنقه ناس من املسلمني، وأعجبهم بعض مـا فلام د

 -يف بعض املظاهر، ال يف كل يشء  –فيه؛ فإن مما فيه أشياء تتوافق مع اإلسالم 
كالعناية بالروح، ومل يفطنوا إىل أصـل الفكـرة، فتبنـوا مـا فيهـا، بـام يف ذلـك 

م، فصـاروا ألفاظها، ومعانيها، فلم يستطيعوا الـتخلص منهـا، وعرسـ علـيه

                                                           
فتوح الغيب، اجليالين، . ٢٦٧، أبو حامد الغزايل ص٢٤٥، ٣٤٦، ٤/٣٣٨إحياء علوم الدين  - )١(

واعتدال هؤالء نسيب، وليس مطلقا، فهم . ١٦٦-١/١٦٥سالكني، ابن القيم، مدارج ال. ٨٩، ١٧٠ص
  .معتدلون إذا ما قورنوا بغريهم من الغالني

  .٢٧حتقيق ما للهند للبريوين، ص: انظر - )٢(
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يتكلمون هبا، ويفرسون نصوص الرشيعة هبا، حتى لو كانت تأباها، لقناعتهم 
ومـا دام األمـر كـذلك، فالمشـكلة يف . أهنا ال ختالف معاين اإلسـالم: التامة

 .اختالف األلفاظ، فالعربة باملعاين
ومن املؤكد أن فريقا مـنهم، كـانوا يـدركون أن اإلسـالم يـرفض هـذا 

بوجه، وقد كان من مصلحتهم أن يكون له أنصار من النـوع  الفكر وال يقبله،
 ..!!.السابق

* * * 
 .ثناء عىل األئمة احللولية -٧

 :ومما يلحظ، مما تقدم التنبيه عليه، وحيتاج إىل زيادة بيان
: أن ظاهرة التعديل والثناء عـىل األئمـة احللوليـة مـن املتصـوفة، مثـل

بـل عامـة يف سـواد . يس، والقشرييالطو: مل تقترص عىل. احلالج، وابن عريب
 :املتصوفة، وهذه بعض أقواهلم

رأيت احلسـني بـن منصـور : سمعت عيسى القصار يقول": يقول الطويس -
حسـب الواجـد : حني أخرج من احلبس ليقتل، فكان آخـر كالمـه أن قـال
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وما سمع أحد من املشايخ الذين كانوا ببغداد هـذا، إال : قال. إفراد الواحد
 .)١("ه هذه الكلمةاستحسنوا من

إن كـان بعـد ": وينقل ابن اجلوزي عن إبراهيم حممـد النرصـ أبـاذي قولـه -
 : ، يقول ابن اجلوزي"النبيني والصديقني موحد، فهو احلالج

 .)٢("وعىل هذا أكثر قصاص زماننا وصوفية وقتنا" -
مسـتغرق املعنـى، ومسـتهلك الـدعوى، أبـو : ومنهم": ويقول اهلجويري -

نصور احلالج، ريض اهللا عنه، كـان مـن سـكارى هـذه مغيث احلسني بن م
ومشـايخ هـذه الطريقـة . الطريقة، ومشتاقيها، وذا حال وقوى ومهة عاليـة

 :خمتلفون يف شأنه، فهو مردود عند طائفة، ومقبول عن أخرى
فقد رده فريق من أمثال عمرو بن عـثامن، وأيب يعقـوب النهرجـوري،  

 . صفاين، وغريهموأيب يعقوب األقطع، وعىل بن سهل األ
وقبله ابن عطاء، وحممد بن خفيف، وأبو القاسم النرص أبادي، ومجلـة مـن  -

 .املتأخرين من الصوفية

                                                           
 .٣٧٨اللمع، الطوسي، ص  -)١(
  .١٧٢تلبيس إبليس، ابن اجلوزي، ص - )٢(
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اجلنيـد، والشـبيل، واجلريـري، واحلرصـي، : وتوقف يف أمره فريـق مثـل -
 .وغريهم

 .ونسبه فريق آخر إىل السحر وأسبابه -
ري، والشـيخ أيب أما يف أيامنا هذه، فقد كـان للشـيخ أيب سـعيد بـن أيب اخلـ -

يف  –ريض اهللا عـنهم  –القاسم اجلرجـاين، والشـيخ أيب العبـاس الشـقاين 
 .حديثه رس، وكان لدهيم معظام

إذا كان من أرباب : وأما األستاذ أبو القاسم القشريي ريض اهللا عنه فيقول -
املعاين واحلقيقة، فلن يصري مهجورا هبجر من رده، وإن يكن مـردودا مـن 

من اخللق، فلن يصري مقبوال بقبول اخللق، ونحن نرتكـه هللا احلق، ومقبوال 
بحكم التسليم، ونجله بقدر ما وجدنا فيه من دالئل احلق، وال ينكر كـامل 
 .فضله، وصفاء حاله، وكثرة جماهداته، ورياضاته إال قلة من مجلة املشايخ

وقد كان من غري األمانة إغفـال ذكـره يف هـذا الكتـاب؛ ألن بعـض أهـل  -
العذر، واالحتيال، : يكفرونه، وينكرون عليه، وينسبون أحواله إىل الظاهر

ويظنون أن احلسـني بـن منصـور احلـالج هـو احلسـن منصـور . والسحر
احلالج ذلك امللحد البغدادي، الذي كان أستاذ حممد بـن زكريـا، ورفيـق 
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سعد القرمطي، ولكن احلسني هذا الذي اختلف يف أمره كان فارسيا، مـن 
 .بيضاورد

 يكن هجر املشايخ له يعني الطعن يف دينه ومذهبه، بـل يف حـال دنيـاه، ومل -
فقد كان يف بداية أمره مريد سهل بن عبد اهللا، وانرصف عنه دون استئذان، 

، تعلـق باجلنيـد فلـم )١(واتصل بعمرو بن عثامن، وذهب من عنده بال إذن
ر يقبله، وهلذا السـبب هجـروه مجيعـا، فهـو مهجـور املعاملـة، ال مهجـو

 .األصل
أنـا واحلـالج يشء واحـد، فخلصـني جنـوين، : أما رأيت أن الشـبيل قـال -

أنـا واحلـالج يشء : فلو كان مطعونا يف دينه، ملا قال الشـبيل. وأهلكه عقله
 .واحد

 .ومثل هذا. هو عامل رباين: وقال حممد بن خفيف -
وعقـوقهم، أثمـر  –ريض اهللا عـنهم  –فغضب شيوخ الطريقـة واملشـايخ  -

 ."الوحشةاهلجران و

                                                           
كان عنده حروف : وأما عمرو بن عثمان املكي: " ٤٩٩صيف اللمع ما يؤيد هذه احلكاية، جاء فيه  -)١(

فيه شيء من العلوم اخلاصة، فوقع يف يد بعض تالمذته، فأخذ الكتاب وهرب، فلما علم بذلك عمرو بـن  
إن الغالم الذي سرق منه ذلك الكتاب، كان : يقال. سوف يقطع يديه ورجليه، ويضرب عنقه: عثمان قال

   ".هلك يف ذلك، وفعل به ما قال عمرو بن عثماناحلسني بن منصور احلالج، وقد 
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وقد رده بعض أهل األصول، وهـم يعرتضـون عليـه يف ": وقال بعد ذلك -
كلامته التي تعرب عـن االمتـزاج واالحتـاد، وذلـك مبالغـة منـه وهتويـل يف 
العبارة، ال يف املعنى، إذ ال سلطان للمغلـوب عـىل العبـارة، حتـى تصـح 

 .عبارته يف غلبة احلال
يستطيعون فهم املعنى املقصود،  وجيوز أن يكون معنى العبارة مشكال، فال -

ويصور هلم ومههم صورة عنه، فينكرونه، وإنكارهم هذا يرجع إلـيهم، ال 
 ."إىل ذلك املعنى

اعلم أنـه ال جيـوز االقتـداء بكالمـه؛ : ويف اجلملة": ويف السياق نفسه قال -
 ."ألنه كان مغلوبا يف حاله، ال متمكنا

أي أصل، وحاله غري مسـتقر ولكن طريقه غري مستقيمة عىل ": إىل أن قال -
وقد كان يل يف ابتداء حايل منـه قـوى . عىل أي وجه، ويف أحواله فتن كثرية

وقـد صـنفت قبـل هـذا كتابـا يف رشح كالمـه، أثبـت . يف معنى الرباهني
 )١(."بالدالئل واحلجج علو كالمه، وصحة حاله، يف ذلك الكتاب

ة موقـف ، وقـد كشـف اهلجـويري حقيقـ..!!هذا موقفهم من احلالج
املنكرين عليه؛ أن إنكارهم مل يكن ألجل مقالته يف احللول، بل ألمر يف طريقة 

                                                           
  .٣٦٤-١/٣٦١كشف احملجوب، اهلجويري،  - )١(
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تلمذته عىل املشـايخ، يف تنقلـه مـن شـيخ إىل آخـر، وعـدم مراعاتـه أصـول 
 ..!!.ال غري.. التلمذة، من االستئذان واألدب

ويف الوقت الذي كان ينكر فيه اهلجويري مقالتـه يف احللـول واالحتـاد، 
سبب هذا الشطح إىل غلبة احلال، وإن طريقـه غـري مسـتقيم عـىل أي  ُمرجعا

يعود ليقول إنه ألف مؤلفا يرشح فيـه : أصل، وحاله غريه مستقر عىل أي وجه
 !!.؟..كالم احلالج، ليثبت بالدالئل واحلجج علو كالمه، وصحة حاله

 :هذه سنة املتصوفة، وهي سنة عامة، يسريون عليها، بوعي أو بدونه
فـإذا . احللول، واالحتاد، والوحدة: بالعموم واإلمجال مقاالت ينكرون

فرسوها : ما جاءت هذه املقاالت عن أئمة التصوف بلفظ رصيح، ال مرية فيه
بام يفيد تلك املعاين نفسها، ويثبتها، ويؤكدها، بقصد الدفاع عـن قائلهـا، مـع 

 .احللول، واالحتاد، والوحدة: التأكيد عىل رفض مقاالت
 نجد منهم إنكارا واضحا، ورصحيا عىل أعيان احللوليـة، بـل وألجله مل

كل ما نجده تأوال، واعتذارا، أو ذبـا، ودفاعـا، وأن مـن مل يصـل، ومل يـذق، 
 ..!!.فمحال عليه الفهم واإلدراك

 !.احلالج، وابن عريب ؟: ومن كان يف شك، فليسأل هؤالء عن رأهيم يف
* * * 
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 .احتاد وحلول شعوري ال حقيقي -٨
 :تذر الصوفية عن أهل الشطح فقالوااع

هذه الكلامت، التي تفوح باحللول واالحتاد ووحدة الوجـود، قيلـت يف 
حال سكر وغيبة، ووجد، وفناء، ومن كان هذا حاله، فإن احلقـائق تكـون لـه 
رشبا، فيذوق ما ال يذوقه غريه، ممن مل يصل إىل مـا وصـل إليـه، فيعجـز عـن 

: قائق اإلهليـة والكونيـة، إال بعبـارات تـوهمإيصال ما جيده يف نفسه، من احل
 . وهو منها بريء. احللول، واالحتاد، والوحدة

أهنم حمبون عاشقون، والعاشـق : وأقىص ما يمكن أن يعرب به عن حاهلم
يفنى يف معشوقه، وحمبوبه، حتى ينسى معه نفسه، فتنعـدم ذاتـه يف ذاتـه، فـال 

ذا وصل إىل هذه احلـال تبادلـت يشعر بذاته، واليكون شعور إال بمحبوبه، فإ
الضامئر، فخاطبه خطاب الذات، وتكلم بلسانه، فتنتفـي يف حقهـام اإلثنينيـة، 
وحيصل التوحد، وكل ذلك حالة شعورية ال حقيقيـة، وعـىل هـذا دليـل مـن 

 .)١( )كنت سمعه، وبرصه، ويده، ورجله: (السنة، قوله تعاىل
 : وآخر يقولون فيه.. هذا تفسري

                                                           
  .يأيت خترجيه - )١(
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لفاين يصل إىل مرتبة انتفاء الكثرة، ووحدة الذات، يعود إىل أنه الصويف ا
حالة ما قبل الكون واخللق، حيث البقاء ملن مل يزل، والفنـاء ملـن مل يكـن؛ أي 
بقاء الذات اإلهلية، التي مل تزل، وال تـزال، وفنـاء املخلوقـات التـي مل تكـن، 

امت، يف احللول، شطح بمثل تلك الكل: هذه احلالة إذا شعر هبا الفاين. فكانت
 .واالحتاد، والوحدة

هكذا يقرر املتصوفة جواب هذه التهمة، ويف رأهيـم أنـه جـواب يـدفع 
 :عنهم

 :عن كلامت البسطامي يقول الطويس -
رأينـاك، : ألبسـني أنانيتـك، حتـى إذا رآين خلقـك قـالوا: وأما قوله" 

 .فتكون أنت ذاك، وال أكون أنا هناك
فناءه عن فنائه، وقيام احلق عـن نفسـه فهذا وأشباه ذلك يصف فناءه، و

:  rوكل ذلك مستخرج من قولـه . بالوحدانية، وال خلق قبل، وال كون كان
ما زال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه : يقول اهللا تعاىل(
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كنت عينه، التي يبرص هبا، وسمعه الذي يسمعه به، ولسانه الـذي ينطـق بـه، 
 . ، كام جاء يف احلديث)١( )ويده التي يبطش هبا

وقد قال القائل يف وجده بمخلوق مثله، وقد وصـف وجـده بمحبوبـه 
 :حتى قال

 ـرتناـــرتني أبصــفإذا أبص أنا من أهوى ومن أهوى أنا
 دناــــس اهللا علينا البــــألب نحن روحـان معا يف جسد

وراء  فإذا كان خملوق جيد بمخلوق، حتى يقول مثل ذلك، فام ظنك بام
ال يبلغ املتحابان حقيقة املحبة، : ذلك ؟، وبلغني عن بعض احلكامء أنه قال

 .)٢("يا أنا: حتى يقول الواحد لآلخر
 :ويقول أبو طالب -

وهـو موحـد؛ ألنـه . سبحاين، ما أعظم شأين: وقد كان أبو يزيد يقول"
  )٣(."وّحد بأولية بدت

  

                                                           
. التواضـع : رواه البخاري بنحوه دون بعض الزيادات، يف صحيحه، عن أيب هريرة، الرقاق، باب - )١(
٥/٢٣٨٥.  
  .٤٦٣اللمع، الطوسي، ص - )٢(
  .٢/٨٦قوت القلوب، املكي،  - )٣(



■ ■   ■ ■  

 

p  ٩٨  i 
  

 : ويقول الغزايل -
احلقيقة، اتفقـوا عـىل أهنـم مل يـروا يف  العارفون بعد العروج إىل سامء "

الوجود إال الواحد احلق، لكن منهم من كان لـه هـذه احلالـة عرفانـا علميـا، 
ومنهم من صار له ذوقا وحاال، وانتفت عـنهم الكثـرة بالكليـة، واسـتغرقوا 
بالفردانية املحضة، واستهوت فيها عقوهلم، فصاروا كاملبهوتني فيـه، ومل يبـق 

غري اهللا، وال لذكر أنفسهم أيضا، فلـم يبـق عنـدهم إال اهللا،  فيهم متسع لذكر
وقـال . أنـا احلـق: فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقـوهلم، فقـال بعضـهم

 . إال اهللا )١(ما يف اجلبة: وقال اآلخر. سبحاين، ما أعظم شأين: اآلخر
وكالم العشاق يف حـال السـكر يطـوى، والحيكـى، فلـام خـف عـنهم 

عرفـوا أن : سلطان العقل، الذي هو ميـزان اهللا يف أرضـه سكرهم، وردوا إىل
ذلك مل يكن حقيقة االحتاد، بل يشبه االحتاد، مثل قول العاشق، يف حال فرض 

 :العشق
 ان حللنا بدناـــن روحـنح أنا من أهوى ومن أهوى أنا

فال يبعد أن يفجأ اإلنسان مرآة، فينظر فيها، ومل ير املرآة قـط، فـيظن أن 
لتي رآها يف املرآة، هـي صـورة املـرآة متحـدة هبـا، ويـرى اخلمـر يف الصورة ا

                                                           
  .، وهو تصحيف"اجلنة: "يف املصدر - )١(
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الزجاج، فيظن اخلمرة لون الزجاج، فإذا صار ذلك مألوفا عنده، ورسـخ فيـه 
 : فقال. استغرقه: قدمه

 ـرـاكل األمــوتشاهبا فتش رق الزجاج وراقت اخلمر
 رــدح وال مخـــأنام قــوك ـدحــر وال قــأنام مخـفك

وهذا احلالة إذا . كأنه قدح: بني أن يقال. قدح:  أن يقال اخلمروفرق بني
غلبت سميت باإلضافة إىل صاحب احلال فناء، بل فناء الفناء؛ ألنه فنـي عـن 
نفسه، وفني عن فنائه، فإنه ليس يشعر بنفسه يف تلك احلال، وال بعـد شـعوره 

هـذه بنفسه، ولو شعر بعدم شعوره بنفسه، لكان قـد شـعر بنفسـه، وتسـمى 
: وبلسـان احلقيقـة. احتـادا: احلال، باإلضافة إىل املستغرق فيها بلسـان املجـاز

 .)١("أرسار ال جيوز اخلوض فيها: ووراء هذه احلقائق أيضا. توحيدا
 : عن األلفاظ التي ترد عن أيب يزيد ويقول أبو عيل اجلوزجاين -
لغلبـة أو رحم اهللا أبا يزيد له حاله وما نطق به، ولعله تكلم عىل حـد ا"

حال سكر، كالمه له وملن تكلم عليه، وليس ملن حيكـي عنـه، فـالزم أنـت يـا 
وال ترتق إىل املقام الذي بلـغ . جماهدة أيب يزيد وتقطعه ومعامالته: أخي، أوال

                                                           
  .١٣-١٢مشكاة األنوار، الغزايل، ص - )١(
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به بعد تلك املجاهدات، فإن ُبلغ بك إىل يشء من ذلك، فاحك إذ ذاك كالمه، 
 .  )١("وادعى األعىل منها فليس بعاقل من ضيع األدنى من املقامات، 

 
 : ويقول التفتازاين -

كـام الحـظ . ثمرة جتربـة مـن نـوع خـاص: والشطح عند البسطامي"
بأهنـا شـعور باالحتـاد، : وقد وصف ستيس جتربة البسطامي. األستاذ ستيس

وهذه التجربة الصوفية معروفـة جيـدا، . وهو الشعور الذي يتجاوز كل كثرة
ائعة يف كل أنواع التصـوف يف احلضـارات عند داريس موضوع التصوف، وش

املختلفة، وهي جتربة تاليش ما هو ظاهر، وحتطم األسوار، التي حتد املتنـاهي، 
 )٢(."حتى تفنى ذاتيته، وتندمج يف الالمتناهي، ويف حميط الوجود

* * * 
 :وبالنظر فيام ورد عنهم يف هذا املعنى، يمكن حتليل كالمهم كام ييل

 .قد بني عىل رفض عقيدة احللول واالحتاد أصل ردهم واعرتاضهم - ١
 .يربئون أصحاب هذه الكلامت الشاطحة من هذه العقيدة - ٢

                                                           
 .٢٤٨ـ طبقات الصوفية، السلمي ص)١(
  .١٢١مدخل إىل التصوف اإلسالمي، التفتازاين، ص - )٢(



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٠١  i 
  

مع تربئتهم، حيللـون، ويـربرون، ويفرسـون هـذه الشـطحات الـواردة  - ٣
 .عنهم

بالكليـة، . احللول، واالحتاد، والوحـدة: تفسريهم ال يتضمن نفي عقيدة - ٤
 .احلقيقي بل توجيهه نحو االحتاد واحللول الشعوري، ال

احللـول : يقولون بحلـول واحتـاد شـعوري، فرفضـهم األول مقصـوده - ٥
 .واالحتاد احلقيقي

هـو الـذي حيصـل بـالتوهم والظـن، لـيس يف الواقـع : معنى الشعوري - ٦
 .واحلقيقية

يثبتون نوعا من احللول واالحتاد، هو الشعوري، وال يرون يف ذلك بأسا،  - ٧
، بل مقاما من املقامات العالية، التي يسعى  إليها املتصـوف ليكـون وليـا 

 .وال يبلغها إال بالفناء
يستندون يف إثبات وقوع هـذا احللـول واالحتـاد الشـعوري إىل قصـص  - ٨

 .وأحوال وأشعار العاشقني
يستندون أيضا إىل فكرة أن كل يشء يفنـى، فـال يبقـى إال األزيل، وهـو  - ٩

 .بربهشعر بفناء نفسه، وبقائه : اإلله، فإذا بلغ الصويف هذه املرتبة
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ليس كل أحد يفهم ويدرك هذا املقام الشـعوري، إنـام يدركـه الـذي  -١٠
ذاقه، وكان رشبا له، والذوق يكون يف مقام السكر والفناء؛ لذا فال يصح 

فمـن مل يـذق، لـيس كـام . اإلنكار عليهم الختالف املقامات واألحوال
 .ذاق، فإنكاره حينئذ إنكار جاهل، ال يعرف حقيقة احلال

ل أمكن تفصيل هـذا االعتـذار وترشـحيه، وهـذا مفيـد يف وهبذا التحلي
 ..!!.املناقشة

فإهنم يتـربءون ويربئـون أهـل الشـطح مـن عقيـدة احللـول واالحتـاد 
احلقيقي، والذي يقولون به هو احللول واالحتـاد الشـعوري، ويف هـذا احلـال 

. اهللا تعـاىل: يطلق الفاين عبارات تفيد أنه واهللا تعاىل صـارا شـيئا واحـدا، هـو
حيث فني عن ذاته، وبقي بذاته تعاىل، كام هو شعور املحب العاشق مع حمبوبه 

فهذا املعنى املراد واضح، ال لـبس فيـه، وال غمـوض، والخفـاء، . ومعشوقه
فام اليشء الذي ال يفهم، وال يدرك، وهو غامض خفي ال ينكشف : والسؤال

 !.إال لصاحب الذوق والسكر ؟
 .اد الشعوري ؟أيشء غري هذا احللول واالحت

 !!.؟..حقا ثمة يشء غري مفهوم يف كالم املتصوفة
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: فحيث نرى كل األفكار ظاهرة، بلساهنم، مبينة، واضحة غري غامضـة
 يريدون إقناع الباحثني والسائلني وسائر الناس، بأن ثمة يشء يف التصوف، ال 

 )١(!.يمكن فهمه وإدراكه ؟
نـه احتـد بربـه، فصـار فهل الفاين يذوق شيئا غري شـعوره وإحساسـه أ

 .اهللا؟: املوجود واحدا هو
ليس وراء هذا إال احللول واالحتاد احلقيقي، وهـو الـذي يفـرون منـه، 

 ..!!.ويربءون
 !!.فام احلكاية إذن ؟

الذي يظهر أهنم قالوا كذلك، فردوا عدم فهـم وإدراك هـذا احلـال إىل 
جوابا ملن أنكر عليهم انعدام الذوق، وانتفاء التجربة؛ أي جتربة الفناء، ليكون 

 . هذا االحتاد الشعوري، ال احلقيقي
 ..!!. أجابوا بأنه غري حقيقي: وهذا هو الواقع؛ فإنه ملا أنكر عليهم

                                                           
هذه احلقيقة لفتت نظر الفيلسوف اإلجنليزي األصل، األمريكي اجلنسـية ولتـر تـرنس سـتيس      - )١(
هناك صعوبة تتمثل يف أن املتصوفة، : "٧٨، حيث قال ص"التصوف والفلسفة"يف كتابه  )١٩٦٧-١٨٨٦(

مث يبـدءون بعـد   . عادة، يقولون أن جتارم الميكن النطق ا، وال نقلها إىل اآلخرين؛ ألا فوق الوصف
  ".ذلك، وتلك خاصية مشتركة بينهم، يف وصفها، فماذا نفعل إزاء ذلك؟
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. أجابوا بـأن هـذا ال يفهمـه إال مـن ذاق: فلام مل يزل اإلنكار الزما هلم
وهم يعلمون أن غـريهم لـن يـذوق، وصـاروا يسـتدلون بقصـص وأشـعار 

 ..!.ه يساعد يف احلجةالعاشقني، لعل
 : ومن النتائج التي نخرج هبا مما سبق

أن هؤالء يعتقدون باحللول واالحتاد، لكـن بالشـعوري منـه، ال احلقيقـي،  -
 .وفيهم من يقول باحلقيقي. وهذا ما يقررونه، وينظرون له

 .أنه من الغايات، بل هو الغاية األوىل، والكربى: واعتقادهم يف هذا املبدأ -
م من االضطراب ما ليس خيفى؛ فحيث يظهرون إنكار مثل فهؤالء فيه

إهنا نتاج حالة السكر، وكـالم : هذه الشطحات، يعتذرون ألصحاهبا، بالقول
ثم يعودون للتأكيد عىل علو هـذا املقـام، الـذي . السكران يطوى، وال يروى

وهـذا ظـاهر يف . يصل إليه الصويف الفاين، ليقول مـا يقولـه مـن الشـطحات
 :فموضع االضطراب. ويس، والغزايل، واجلوزجاينالط: كالم

أهنــم يعتــذرون مــن يشء ينّظــرون لــه، ويعتقدونــه غايــة، يســعى إليهــا  -
 .املتصوف

فهذا اضطراب ظاهر، محل عليه التعـارض مـا بـني املبـادئ الصـوفية، 
 :واملبادئ اإلسالمية
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أكدوا عىل علو وصحة مقام السكر، وما يقال : فإذا راعوا جانب التصوف -
 . هفي

 .أنكروا ما يكون يف مقام السكر: وإذا راعوا جانب الرشيعة -
اف بعقول الناقدين، بإيراد وقد يكون اضطرابا متعمدا، مقصوده االستخف

 .!!واالعرتاض الرضا،.. القبول، واإلنكار: ونقيضه يف مقام واحد ءاليش
. احللـول، واالحتـاد، والوحـدة: وقد اتفق املسلمون عىل كفر مقـاالت

فيبدو أنه من ابتـداع الصـوفية؛ فاملقالـة . حقيقي، وشعوري: تقسيهام إىلفأما 
كفر يف كل حال، سواء كان عىل سبيل الشعور، أو احلقيقـة، وقـد يـدفع عـن 

 . جهله، أو سكره: صاحب الشطح الكفر
أنـا : فجهله قد حيمله عىل الظن بصحة، وجواز أن يبلغ أن يقول عن نفسه -

: ار التي ساقها الصوفية، ونظروا هلا، كقـوهلممستعمال يف ذلك األعذ. اهللا
فـيظن هـذا . إن املحب العاشق يبلغ به احلب والعشق، أن يتحد بمحبوبـه

وال يدري أن هـذا كفـر، لـيس لـه . أن هذا ممكن يف حق اهللا تعاىل: اجلاهل
 .ورمحة اهللا تعاىل قد وسعت اجلاهل. مسوغ
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ن نظريـة مسـتقرة يف وسكره قد حيمله عىل الشطح، وهو وإن كان ناجتا عـ -
النفس حال الصحو، إال أن نطقه هبـا حـال السـكر، ال يؤاخـذ بـه؛ كـون 

 .السكران مرفوع عنه القلم
فهذه األحوال واألعذار قد تدفع عن صـاحبها الكفـر، لكـن الـذي ال 

 ..!!. وصف هذه الكلامت بأهنا كفر: يندفع بوجه ألبتة
فليس ثمة كفـر يف األرض؛ إذ  كفرا،. أنا اهللا: فإنه إذا مل يكن قول القائل

اختصاصـه بالصـفات : جحد حقوق اهللا تعاىل، ومن حقوقـه: الكفر يف أصله
 . والذات التي تليق به

فهذا قد اعتدى عىل مقـام اهللا تعـاىل . أنا اهللا: فإذا قال اإلنسان عن نفسه
 .واختصاصاته، حيث جعل من نفسه مساويا هللا تعاىل، ندا له، وهذا هو الكفر

إذا  –ل دعوى املحبة املستغرقة هنـا غـري مفيـدة هلـم؛ إذ غايتهـا وإدخا
أمـا بـني اإلنسـان . أن تكون بني متجانسني، كاإلنسان مع اإلنسان –صحت 

واهللا تعاىل، فذلك حمال؛ للتباين الكامل، واخلالف القائم، فاهللا تعاىل ال يشبهه 
 .يشء

أنـه : عن نفسـهفال يمكن أن تنقلب دعوى الفاين : ومهام قيل من العذر
فمقالـة الكفـر . من كوهنا كفرا، إىل كوهنا توحيدا، وإيامنـا، وكـامال. اهللا تعاىل
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أن احلكم قد يسقط عـن املعـذور : كفر، ال تنقلب وال تتغري، غاية ما يف األمر
؛ ..!!فذلك حمـال. أما انقالب احلكم، لتكون الكلمة ذاهتا كفرا وإيامنا. رشعا

 .ألنه مجع بني النقيضني
 !!.ن هذا ما يريد املتصوفة تقريره، وإثباته، وأنى هلم ذلك ؟لك

أن التصـوف جيـايف ويعـارض اإلسـالم يف : ويف صنيعهم هذا ما يثبت
أصله؛ إذ ما ساق هؤالء ملثل هـذا القـول، والتربيـر عنـه، والتمسـك بـه، إال 
اتباعهم واعتقادهم هبذا الفكر، ولو سلموا منه، وختصـلوا، ملـا عرسـ علـيهم 

 .هذه املقاالت، مجلة وتفصيالرفض 
فليت شعري، هل كان الصوفية يدركون كـل هـذه املسـائل اخلطـرية، 

 !!.وهم يقرون باحللول واالحتاد الشعوري، وجيعلونه املقام األعىل ؟
 ..!!.إهنم يقررون وينظرون للوقوع يف الكفر األكرب  -

* * * 
 .شهادات الباحثني -٩

احللـول، : لفكرة الصـوفية هـونخلص إىل أن جوهر ا: من كل ما سبق
وهو أن املتصـوف يسـعى إىل الوصـول إىل مرتبـة . واالحتاد، ووحدة الوجود
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الفناء؛ ليفنى يف الصفات والذات اإلهلية، فـإذا وصـل فهـو الصـويف، وهـذا 
 : شهادات بعض الباحثني

ذهب كثري منهم إىل احللول والوحدة، كام أرشنا إليـه، ": يقول ابن خلدون -
اهلـروي، يف كتـاب املقامـات لـه، وغـريه، : حف منـه، مثـلوملؤوا الصـ

ابن العريب، وابن سبعني، وتلميذمها ابن العفيف، وابن الفارض، : وتبعهم
 .)١("والنجم اإلرسائييل، يف قصائدهم

أن القـول : وقد أمجع النقـاد عـىل ":يقول املسترشق اإلنجليزي نيكلسون -
 )٢(."ميبوحدة الوجود، وهو أخص مظاهر التصوف اإلسال

كيف يمكن لـدين أقامـه حممـد عـىل التوحيـد اخلـالص : ولعله أن يقال" -
. املتشدد أن يصرب عىل هذه النحلة اجلديدة، بله أن يكون معها عىل وفـاق؟

وإنه ليبدو أن ليس يف الوسع التوفيق بني الشخصية اإلهلية املنـزهة، وبـني 
لعامل وروحه، وبرغم احلقيقة الباطنة املوجودة يف كل يشء، التي هي حياة ا

ويف !!. هذا فالصوفية بدل أن يطردوا من دائرة اإلسالم، قـد تقبلـوا فيهـا 
 .)٣("تذكرة األولياء شواهد عىل الشطحات الغالية للحلولية الرشقية

                                                           
  .٤٧٣دون، صاملقدمة، ابن خل - )١(
  .١٠٤يف التصوف اإلسالمي وتارخيه، نيكلسون، ص -)٢(
  .٣١الصوفية يف اإلسالم، نيكلسون، ص -)٣(
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هكذا بدا احلائل بني احلق واخللق يزول شيئا فشيئا، وحتول معنى ": ويقول -
اهللا الواحـد املنـزه عـن  التوحيد إىل وحدة الوجـود، فحلـت حمـل صـورة
الظـاهر يف كـل ) احلـق(صفات املحدثات، صورة الوجود الواحد املطلق 

مظهر من مظاهر اخللق، املتجيل يف صورة الصويف عند فنائه عن نفسـه، يف 
أسـاس التصـوف : وهذه العقيدة مهام حاول الصوفية سرتها. حال وجده

 )١(."اإلسالمي، وجوهره
وحدة الوجود، والفنـاء يف اهللا، : التصوف ثالثةأركان ": ويقول أمحد أمني -

 .)٢("وحب اهللا
احلالة النفسية التي يشعر معها الصويف : ويقصد بالفناء": ويقول التفتازاين -

عنـد صـوفية . اهللا: بذاته، كام يشعر أنه بقي مع حقيقة أسمى، مطلقة، هـي
ف يف تصـو. برامهـا: أو. عنـد صـوفية املسـيحيني. الكلمـة: املسلمني، أو

 :وقد ينطلق بعض الصوفية إىل القول. الربمهية، وهكذا
 . باالحتاد هبذه احلقيقة  -
 .أو أهنا حلت فيهم -

                                                           
  .٧٣يف التصوف اإلسالمي وتارخيه، نيكلسون، ص - )١(
  .٢/٧٨ظهر اإلسالم، أمحد أمني،  - )٢(
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 .أو أن الوجود واحدة ال كثرة فيه  -
ويعود بعضهم إىل البقاء بعد الفناء، فيثبتـون اإلثنينيـة بـني اهللا 

 .)١("والعامل
لصـوفية يف وهو شـيخ مشـايخ الطـرق ا –رمحه اهللا تعاىل  –والتفتازاين 

غري أنه مل يستطع . احللول، واالحتاد، والوحدة: ينزه التصوف من فكرة: مرص
 .أن يدفع وجودها بني املتصوفة

عىل وجود هذه الفكرة يف التصوف واملتصـوفة بصـورة : فاجلميع متفق
إنام اخلالف فيام إذا كانت أصيلة، متثل أصل التصـوف، أم . ظاهرة، غري خفية

 .صل نقي متالئم مع اإلسالمدخيلة، طرأت عىل أ
وبدراسة التعريفات التي جعلت الفناء موضـوع التصـوف، باإلضـافة 

 : يبني. إىل املباحث السابقة، عن عالقة التصوف بالصوف، وبالزهد، وباخللق
أصيلة يف . احللول، واالحتاد، والوحدة: أن قول الذي يذهب إىل أن مبادئ -

ب إىل احلقيقـة، وعليهـا األدلـة أقـر: التصوف، عليها قام، وعليهـا يـدور
 .الظاهرة

                                                           
  .١/٢٥٩املوسوعة الفلسفية العربية، معن زيادة،  - )١(
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وأن قيد الرشيعة الذي وضعه األئمة، يف قوهلم بوجوب العمـل بالكتـاب  -
والسنة، وعدم جتاوزمها، ليس له أثر صحيح، وال جـدي؛ فـإن تقريـراهتم 
حول مفهوم الفناء والتخلق، سواء كان بمعنى الشهود، أو الوجود، تقرير 

 :ال خيضع لقيد رشعي
ن الرشيعة أن يذهل اإلنسان عن كل يشء، وال حيمد عـىل ذلـك؛ فليس م  -

فإنه يفيض إىل تعطيل الرشيعة نفسها، إذا صار الفاين غري مدرك ملـا يكـون 
 . حوله

وليس من الرشيعة يف يشء أن يفنى اإلنسان عن وجوده، حتى يستهلك يف  -
 .وهذا أظهر. اهللا تعاىل: وجود احلق، فيظن نفسه هو

 
* * * 

 .املوضوعأصل  -١٠
 :ويف هذا السياق، يرد تساؤل، وهو

 . ؟. احللول، واالحتاد، والوحدة: مل التصوف محل هذه املبادئ -
 .هل ثمة تفسري هلذا ؟ -



■ ■   ■ ■  

 

p  ١١٢  i 
  

أن الفكر الصويف ينظر إىل مراحل احلياة، فيقسمها إىل ثالثة، : واجلواب
 :هي

 .ما قبل وجود العامل، حيث ال يوجد إال اهللا تعاىل -األوىل 
 .ما بعد إجياد العامل واإلنسان، وامتزاج الروح باملادة -الثانية 
 .العودة إىل احلال األول، واخلضوع لكامل أحكامه -الثالثة 

وفيه أن املخلوقـات كلهـا، واإلنسـان منهـا، كانـت يف املرحلـة األوىل 
موجودة يف الذات اإلهلية، متحـدة بـه، ويف هـذا املعنـى يستشـهدون بـاألثر 

 :تعاىل قالاملكذوب، أن اهللا 
كنــت كنــزا مل أعــرف، فأحببــت أن أعــرف، فخلقــت اخللــق وتعرفــت  " -

 .)١("إليهم

                                                           
  :، وهاك أقوال العلماء يف األثر٣٢٧، ٢/٣٢٢ابن عريب، الفتوحات املكية،  – )١(

، ١٨/٣٧٦الفتاوى " ، وال يعرف له سند صحيح وال ضعيفrليس من كالم النيب : قال ابن تيمية
  .٨/٥٠٧درء تعارض العقل والنقل : يف) ٧(حاشية : وانظر

  ١٤٢متييز الطيب من اخلبيث ص: انظر. تبعه على هذا احلكم الزركشي وابن حجر
  )٦٦( ١/٩٦السلسلة الضعيفة ". ال أصل له: "قال األلباينو

معجم مصطلحات الصوفية ". مل نعثر على إسناد هلذا احلديث القدسي: "وقال الدكتور أنور أبو خزام
  ===.٢/١٣٢، وانظر كالم مال علي القارئ يف تصحيحه ملعناه يف كشف اخلفاء )٢(، حاشية ١٧٥ص
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، واحلالج، ابن عريب تفصـيل هلـذا )ربام املنسوب إليه(ويف كالم اجلنيد 
 )١(.املعنى

فلام وجدت هذه املخلوقات، انفصلت وانفصل اإلنسـان عـن الـذات 
ة طريـق للـتخلص مـن اإلهلية، فحصل ما حصل من الشقاء واألمل، وليس ثم

 . هذا احلال، إال بالعمل عىل الرجوع إىل احلال األول، حالة االحتاد
فغاية التصوف ختليص الروح من اجلسـد، وفـك هـذا االمتـزاج، وبـه 
يكون رجوعه إىل معدنه األول وفناؤه فيه، واحتاده وبقاؤه به، وهـو أن يرجـع 

: زل، وهو تعبري صويف ومعناهالعبد إىل أوله، فيكون كام مل يكن، ويبقى من مل ي
 . االتصال باهللا تعاىل

فإذا وصل هذه املرتبة رجع إىل الـزمن الرسـمدي األزيل، إذمل يكـن إال 
ال أمر وال هني، فيخضع ألحكام ذلـك الـزمن، : اهللا تعاىل، ومل يكن ثمة رشع

 . االحتاد، والفناء، والبقاء باهللا: يف
 .حللول، واالحتاد، والوحدةبا: هذا أصل مسألة التصوف، ولذا قالوا

                                                                                                                                    
إن اهللا تبارك : " أثرا مكذوبا أن عيسى ابن مرمي عليه السالم قال  ويذكر ابن تيمية عن الصوفية=== 

وتعاىل اشتاق بأن يرى ذاته املقدسة، فخلق من نوره آدم عليه السالم وجعله كاملرآة، ينظر إىل ذاته املقدسة 
  .٣١٦، ٢/٢٨٨الفتاوى " فيها، وإين ذلك النور وآدم املرآة

، ١٣٣، يف التصوف اإلسالمي وتارخيه ص٣٥٨عقل العريب ص، بنية ال٤٢رسائل اجلنيد ص: انظر - )١(
  .٢/٦٤٢،٦٤٣، ١١٨-١/١١٧، الفتوحات املكية١٤/٣٢، سري أعالم النبالء ٣٠ديوان احلالج ص
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وهي مسألة كبرية، تستحق بحثا مستقال، وما كان منهـا رضوريـا هلـذه 
، الستكامل جوانبها، وبيان مـا "موضوع التصوف": الدراسة، التي نحن فيها

 .خفي منها، فقد سقناه آنفا
* * * 

 
 :إىل هذا احلّد تكون الدراسة قد توصلت إىل نتائج مهمة

 . االستناد إىل حقائق من كالم املتصوفة، وتقريراهتمبالتدليل عليها، و -
كذلك بتحليل نصوصهم، وحماولة فهمها بصورة تتالءم وال تتخالف مـع  -

 .تنظرياهتم
تلك النتائج أيدهتا كل تلك الدالئل املنوعة، غري أهنـا ليسـت الـدالئل 
الوحيدة، فلدينا هنا دليالن آخران، ربام ساعدا يف كشـف حقيقـة التصـوف، 

 :مها
 .التشابه بني التصوف والفلسفة -
 .ظاهرة اهتام أئمة التصوف -

 .، وهبام نكون وصلنا إىل هنايتهاومها آخر مبحثني يف هذه الدراسة
* * * 
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 .مقارنة بني التصوف والفلسفة: خامسا
 : ذهب عامة الباحثني يف التصوف، من املتصوفة وغريهم إىل

الفارسية، واهلنديـة، : تأن التصوف مذهب قديم قبل اإلسالم، يف الثقافا -
 .واليونانية

وأن املتصوفة املسلمني أخذوا أفكار وتعـاليم املتصـوفة القـدماء وتـأثروا  -
 . هبم

ومن الباحثني من رد أصل التصوف وبدايته إىل املصادر األجنبيـة عـن 
اإلسالم، وأما الذين ردوه إىل أصل إسالمي، فإهنم مل ينكروا تأثره بالعنـارص 

 .رتات الحقةاألجنبية، يف ف
فقد اتفقوا عىل تأثر املتصوفة بالتصـوف القـديم، واختلفـوا متـى كـان 

 .ذلك التأثر ؟
هذا االتفاق محل اجلميع عىل البحـث يف هـذه املصـادر، واملقارنـة بـني 
التصوف يف الثقافات السابقة لإلسالم، والتصـوف يف اإلسـالم، وقـد عنـي 

 : مثلبالبحث يف هذه املقارنة كثري من الباحثني، 
حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو ": البريوين يف كتابه عن اهلند - ١

 ."مرذولة
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 . "التصوف يف اإلسالم": الدكتور عمر فروخ يف كتابه - ٢
 ."نشأة الفكر الفلسفي": الدكتور عيل سامي النشار يف كتابه - ٣
 ."املنشأ واملصادر: التصوف": إحسان إهلي ظهر يف كتابه - ٤
االجتاهـات احلديثـة يف دراسـة التصـوف ": قاوي يف كتابـهالدكتور الرش - ٥

 ."اإلسالمي
.. الفناء، واملحبة، واملعرفـة، واملجاهـدة: واألفكار املقارنة عديدة، مثل

 . إلخ
ويكفي يف هذا املقام أن نعرض ملقارنـة واحـدة، تفصـح عـن املسـألة، 

 :وتكشف عن حقيقة التوافق بني التصوفني
ملـؤرخني، املختصـني بعلـوم الــديانات فقـد رجـع بعـض البــاحثني وا

إىل أصـل  "صـوفية"من غـري املتصـوفة، بكلمـة . اهلندية والفلسفية: القديمة
 . "سوفيا": يوناين، هو كلمة

 .. احلكمة: تعني بالعربية "سوفيا"وكلمة 
يف كتابه اآلنف الذكر، وتبعه عليه . البريوين: وأول من عرف هبذا الرأي

 :عتقادات اهلنودمجع، حيث قال وهو حيكي ا
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ومنهم من كان يرى الوجود احلقيقي للعلـة األوىل فقـط، السـتغنائها "
بذاهتا فيه، وحاجة غريها إليها، وأن ما هو مفتقر يف الوجود إىل غريه، فوجوده 

 . كاخليال غري حق، واحلق هو الواحد األول فقط
 باليونانيـة احلكمـة،) سـوف(وهم احلكامء، فـإن ) السوفية(وهذا رأي 

 . ، أي حمب احلكمة)بيالسوبا(وهبا سمي الفيلسوف 
وملا ذهب يف اإلسالم قوم إىل قريب من رأهيم، سموا باسمهم، ومل 

، وأهنم أصحاهبا يف عرص )الصفة(يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إىل 
 . )١("، ثم ُصّحف بعد ذلك، فُصّري من صوف التيوس rالنبي 

ملاين فون هامر، وحممـد لطفـي مجعـة، املسترشق األ: وهبذا قال كل من
 )٢(.وعبد العزيز إسالمبويل، ذهبوا إىل ما ذكره البريوين آنفا

الصـوفية كـام نعلـم اسـم يونـاين ": وقال به الدكتور حممد مجيل غازي
ولـيس كــام يقولــون إنــه مــأخوذ مــن ) صــوفيا(قـديم مــأخوذ مــن احلكمــة 

 )٣(."الصوف
                                                           

: ، ويف قول البريوين جواب لقول من قال٢٧صحتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة -)١(
 .٢٤،٢٩، انظر التصوف يف اإلسالم، عمر فروخ ص"سويف: "قيلل" سوفيا"مأخوذ من " صويف"لو كان 

قضية التصوف، املنقذ من الضـالل،  . ٣٣التصوف املنشأ واملصادر، إحسان إهلي ظهري، ص: انظر -)٢(
  .٣٢عبد احلليم حممود ص

  .٤٧الصوفية الوجه اآلخر، حممد مجيل غازي، ص - )٣(



■ ■   ■ ■  

 

p  ١١٨  i 
  

 :وهلذا الرأي أدلة ترجحه، فمن ذلك
 . احتاد املدلول: والً أ

 . احلكمة: ؛ فمدلوهلام"صوفية"، "سوفية": احتاد مدلول الكلمتني
 . فأما األول فتقدم دليله من كالم البريوين

 . "احلكمة": يونانية، وترمجتها العربية هي "سوف": فالكلمة
 . "حمب احلكمة": هو "الفيال سوف"و

، وهـو "احلكـيم": هـو عند الصـوفية "الصويف"أن : وأما الثاين فدليله
 . صاحب احلكمة

وهم يكثرون من ذكره، وجيعلونه وصفا الزما للصـويف، فمـن مل يكـن 
: فيقـول –وغـريه  –حكيام فليس له حظ من اللقب، هكذا يقـرر ابـن عـريب 

وإن مل يكن، فال . أن يكون حكيام ذا حكمة: ومن رشوط املنعوت بالتصوف"
 .)١("حظ له من هذا اللقب

 : فإذا كانت
 . "السوفية": هم "احلكامء"، و"سوف": هي "احلكمة" -
 . "الصوفية": هم "احلكامء"، و "التصوف": هي "احلكمة"و -

                                                           
  . ٢/٢٦٦الفتوحات املكية، ابن عريب،  -)١(



■ ■   ■ ■  

 

p  ١١٩  i 
  

 !.فهل جاء هذا التوافق صدفة ؟
بعـض البـاحثني مـن األوربيـني يردهـا إىل الكلمـة ":يقول نيكلسـون

 )١( .."سوفوس، بمعنى ثيو صويف: اإلغريقية
، )إلـه= ثيـو . (احلكمـة اإلهليـة: ياإلغريقية تعنـ "ثيوصويف": وكلمة

 )٢().احلكمة= صويف (
: وقد ذكر الدكتور النشار عن طائفة من اهلنود القدامى، يعرفون باسـم

كانوا يقضون حياهتم يف السـياحة، . احلكيم العاري: ومعناه "جيمنو صوفيا"
 . متأملني اهللا تعاىل

 )٣(.والتأملالسياحة، : وهذا أيضا مذهب يعتنقه الصوفية يف اإلسالم
، واتفـاق كــذلك يف نـوع األعــامل "احلكـيم": فهـذا اتفـاق يف االســم

 .املتعاطاة
نعم، هذا التوافق بمفرده ليس دليال عىل االنتساب، لكـن مجـع األدلـة 
بعضها إىل بعض، وقد سبق منها يشء ليس بالقليل، وحتليـل مضـمون تلـك 

                                                           
  . ١١الصوفية يف اإلسالم، نيكلسون ص - )١(
اإللـه؛ سـويف   ): Theism(يونانيـة، معناهـا احلكمـة اإلهليـة، ثيـو     " ثيو سـويف "كلمة  -)٢(
)Sophy:(احلكمة ..  

  ) .Sophy  مادة( ٨٧٩، املورد ص )التوحيد: مادة( ١/٣٦٠املعجم الفلسفي، صليبا، : انظر
  .٣/٤٢نشأة الفكر الفلسفي، النشار،  - )٣(
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اتـات برهانيـة، يصـعب إثب: األعامل بام يظهر التوافق، حتى يف أدق التفاصيل
 .!!.إمهاهلا

 .احتاد اهلدف: ثانياً 
هدف التصوف يوافق هدف الفلسفة، فكالمها يرميان إىل التشبه باإلله، 

 :"الفلسفة"و  "التصوف"وهذا يتبني من تعريف 
التشـبه باإللـه بحسـب : الفلسفة": ففي تعريف الفلسفة قال اجلرجاين
: يف قولـه  rة، كـام أمـر الصـادق الطاقة البرشية، لتحصيل السـعادة األبديـ

؛ أي تشبهوا به يف اإلحاطة باملعلومات، والتجرد مـن )١()ختلقوا بأخالق اهللا(
 .)٢("اجلسميات

 : ويف تعريف التصوف
لـيس التصـوف رسـام ":أورد الدكتور عبد احلليم حممود عن النوري قوله -

ان علـام وال علام، ولكنه خلق، ألنه لو كان رسام حلصل باملجاهدة، ولو كـ

                                                           
ال نعرف له أصال يف شيء من كتب السنة، وال يف اجلامع الكبري : "ليس حبديث، قال األلباين عنه  - )١(

شرح الطحاوية ص " لكنه مل يعزه ألحد) ٨٩/١ق(تأييد احلقيقة العلية، : للسيوطي، نعم أورده يف كتاب
١٢٠.  

  .٧٣التعريفات، اجلرجاين، ص -)٢(
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حلصل بالتعليم، ولكنـه ختلـق بـأخالق اهللا، ولـن تسـتطيع أن تقبـل عـىل 
 . )١("األخالق اإلهلية بعلم أو رسم

فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجـل يف الصـفات ": الغزايل يقول -
ختلقـوا : التي أمر فيها باالقتـداء والتخلـق بـأخالق الربوبيـة، حتـى قيـل

 .)٢("بأخالق اهللا
   : يب يقولوابن عر -

 .)٣("عجبا ألنه خلق فانظر ترى    فاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا"     
ختلقوا بـأخالق اهللا؛ لتـربز : وهلذا أمرنا السيد األواه فقال": واجلييل يقول -

أرساره املودعة يف اهلياكل اإلنسـانية، فيظهـر بـذلك علـو العـزة الربانيـة، 
 .)٤("ويعلم حق املرتبة الرمحانية

ــق : التصــوف": يف اصــطالحات الصــوفية للكاشــاينوجــاء  - هــو التخل
 .)٥("باألخالق اإلهلية

                                                           
  .٤٢٦املدرسة الشاذلية ص عبد احلليم حممود وقضية التصوف، - )١(
  .٤/٣٢٤اإلحياء  - )٢(
  .٢/٢٦٦الفتوحات  - )٣(
  .٢/١٩اإلنسان الكامل  - )٤(
   .١٦٤ص - )٥(
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فهذا املعنى عند الصوفية يتفق عليه حذاقهم، كالنوري، والغزايل، وابن 
 .عريب

 . التمّثل: فالتشبه والتخلق أمرمها واحد هو
 . يتمثل صفاته: املتشبه بيشء ما -
 .يتمثل صفاته: واملتخلق بخلق يشء ما -

رى تعديل مّس شكل املصطلح، ومل يمّس جـوهره، كـام جـرى وقد ج
 :تعديل االسم سابقا

 ."التخلق": عّدل ليكون. "التشبه": فقوله -
 ."بأخالق اهللا": عّدل ليكون.  "باإلله": وقوله -
 .انتفى عنه القيد. "عىل قدر الطاقة": وبعد أن كان مقيدا -

لتخلق، فمؤدامهـا وهذه تعديالت شكلية، ال أثر هلا؛ فالتشبه يف معنى ا
واحد يف الفلسفة والتصـوف، فكالمهـا يقـرر إمكانيـة الوصـول إىل حتصـيل 

 : الصفات اإلهلية، بدليل
 .أهنام يقوالن باحللول واالحتاد الذايت، بني اإلنسان واهللا تعاىل سبحانه

 . فالنهايات فيهام واحدة، واالختالف يف تسمية الطريق
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ا كانت الفلسفة تقرر قدرة اإلنسـان عـىل وأما التقييد فال أثر له؛ ألنه إذ
االحتاد باهللا تعاىل بواسطة حتصيل مجيع الصفات، مل يعد هلذا التقييد معنى، إال 
من جهة اختالف قدرات البرش، فمنهم من يقدر عىل هذه املرتبة، ومنهم مـن 

 . ال يقدر
 .وهذا التفاوت يقرره الصوفية كذلك، متفقني يف ذلك مع الفالسفة

 
* * * 
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 .ظاهرة  اهتام أئمة التصوف: سادسا
يتضــح أن هــذه الفكــرة مل تظهــر يف صــورة : بدراســة نشــأة التصــوف

مذهب، له محلته، ولـه أصـوله وأفكـاره، إال يف هنايـة القـرن الثـاين، وبدايـة 
أي بعد انتهاء القرون الثالثة املفضلة، فليس من أئمته إذن من هـو  )١(الثالث؛

 :من فوقهم، ويف هذا داللة عىلمن التابعني، دع 
أنه مذهب بدعي حادث، وهذا ما قرره األئمة الذين أنكروا عىل ما جاء به   -

 )٢( .املتصوفة
وأن الذي كان عليه، أولئك املتصوفة الذين سلموا مـن الفلسـفة والغلـو،  -

ليس احلالة الكاملـة بـال شـك، ومثـل هـذا التقريـر نجـده يف كـالم ابـن 
 )٣(.تيمية

نجـد : راجم أئمة التصوف، منذ بدايته حتى القرون الالحقةوبدراسة ت
فإن كثريا مـنهم تعـرض لإلنكـار مـن العلـامء واألئمـة، . فيها حقائق خطرية

فمنهم من هجر، وُحّذر منه، ومـنهم سـجن، ومـنهم مـن هـرب، واختفـى، 
 :ومنهم من ختفى بمذهب آخر

                                                           
  .٤مقدمة التعرف ملذهب أهل التصوف ص: انظر - )١(
  .١٦٦ص". تلبيس إبليس: "على سبيل املثال قول أيب زرعة يف احلارث احملاسيب يف: انظر - )٢(
  . ١/٨٩، االستقامة ١٠/٣٥٨ى الفتاو: انظر - )٣(
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 : ساق ابن اجلوزي سنده إىل أيب عبد الرمحن السلمي قال -
ذو : أول من تكلم يف بلدته يف ترتيب األحوال ومقامات أهل الوالية" -

فأنكر عليه ذلك عبد اهللا بن عبد احلكم، وكان رئيس . النون املرصي
مرص، وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علامء مرص، ملا شاع 

 .أنه أحدث علام مل يتكلم فيه السلف، حتى رموه بالزندقة: خربه
أنه يزعم أنه : وقالوا. رج أبو سليامن الداراين من دمشقوأخ: قال السلمي -

 . يرى املالئكة، وأهنم يكلمونه
أنه يفضـل األوليـاء عـىل األنبيـاء، : وشهد قوم عىل أمحد بن أيب احلواري -

 . فهرب من دمشق إىل مكة
وأنكر أهل بسطام عىل أيب يزيد البسطامي ما كان يقـول، حتـى أنـه ذكـر  -

. معـراج  rيل معـراج كـام كـان للنبـي : ولللحسني بن عيسـى أنـه يقـ
فأخرجوه من بسطام، فأقام بمكة سنتني، ثم رجع إىل جرجان، فأقـام هبـا 

 .إىل أن مات احلسني بن عيسى، ثم رجع إىل بسطام
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إن : وحكى رجل عن سهل بن عبد اهللا التسرتي أنـه يقـول: قال السلمي -
فـأنكر عـذلك . املالئكة واجلن والشياطني حيرضونه، وإن يـتكلم علـيهم

 )١(."عليه العوام حتى نسبوه إىل القبائح، فخرج إىل البرصة فامت هبا
: هذه القصص يذكرها الصوفية، ويقرون بحدوثها، ويذمون املنكـرين

 . أهنم مل يتوصلوا إىل فهم دقائق كالم األئمة، فأنكروا عن جهل
: وممن اعتنى بذكر هـذه احلكايـات، وتفسـري مـا وقـع هلـؤالء األئمـة

 : الرساج الطويس
فذكر ما تعرض له أبو يزيد البسطامي من النكري، ألجل كلامت قاهلا، مثـل  -

، ثـم رشع يـدفع عنـه، بـام يـراه الئقـا صـوابا، "سبحاين، سبحاين": قوله
بأنـه يسـبح اهللا تعـاىل ال  -إن كان قالـه  –كإنكار أن يكون قاله، أو تأويله 

  )٢( .غري

، وملا سمع نبـاح "طعنة، وشم املوت": نوقول النوري ملا سمع أذان املؤذ -
، وأن اهللا تعاىل كان معه يف البيت، ورفعـه إىل "لبيك، وسعديك": الكالب

                                                           
  .١٦٦تلبيس إبليس ص - )١(
        ٤٧٣-٤٧٢اللمع ص -)٢(
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اخلليفة املوفق يف ذلك، وجوابه عن كلامته تلـك، وبكـاء اخلليفـة، وثنـاؤه 
 .)١(عليه، وإخالء سبيله

وما كان يقوله أبو محـزة الصـويف إذا سـمع صـوتا، مثـل هبـوب الريـاح،  -
، فرمـوه "لبيـك": رير املاء، وصـياح الطيـور؛ إذ كـان يصـيح فيقـولوخ

لبعد فهمهـم يف معنـى إشـارته؛ ذلـك أن أربـاب ":باحللول، قال الطويس
القلوب، ومن كان قلبه حارضا بني يدي اهللا، ويكون دائم الذكر هللا، فريى 

لـك األشياء كلها باهللا، وهللا، ومن اهللا، وإىل اهللا، فإذا سمع كالمه، فكـأن ذ
 )٢(."سمعه من اهللا، وال يكون ذلك احلال إال لعبد جمموع عىل اهللا

باب ذكر مجاعة من املشايخ الذين رموهم بالكفر، ونصبوا العـداوة ": قال -
، فأعـاد ذكـر علـة ذلـك؛ أهنـم مل يفهمـوا "معهم، ورفعوهم إىل السلطان

 ..!!. إشارهتم
وابه، وأنه أعاده معـززا ثم ما تعرض له ذو النون، ملا محل إىل املتوكل، ثم ج -

 .مكرما

                                                           
  .٤٩٣-٤٩٢اللمع ص - )١(
  .٤٩٥اللمع ص - )٢(
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وما تعرض له سمنون، الذي كاد أن يرضب عنقـه، بسـبب وشـاية غـالم  -
 . اخلليل

وأبو سعيد اخلراز، أنكر عليه مجاعة من العلامء، ونسبوه إىل الكفر؛ أللفاظ  -
: ، ليس فيه جـواب غـري قـول"كتاب الرس": وجدت يف كتاب صنفه، هو

 ."اهللا"
من القتل، بعد أن أخذ كتابا لعمـرو بـن عـثامن  وذكر ما تعرض له احلالج -

فتنبأ عمرو بقتلـه، وقطـع يديـه . املكي فيه يشء من علوم اخلاصة، وهرب
 )١(.ورجليه، فكان ذلك

وما حدث لسهل بن عبد اهللا، الذي نسبه إىل الكفر رجل ينسب إىل العلـم  -
 .برصةوالعبادة، فهيج عليه العامة، حتى وثبوا عليه، فخرج من تسرت إىل ال

وأبو عبد اهللا احلسني بن مكي الصبيحي، الذي تكلم يف يشء من األسـامء   -
 .والصفات وعلم احلروف، فكفره أبو عبد اهللا الزبريي، وهيج العامة عليه

                                                           
صنيع الطوسي هذا، يدل على توليه احلالج، حيث عده يف املشايخ الذين نسبوا إىل الكفر، ومـا   - )١(

لم يذكره ابتداء، بل أحلقه بعمرو بن عثمان املكي، وقد احتال لذكره، ف.. ذكر منهم إال من ارتضى سريته
إذن احلالج هو . الذي مل يذكر عنه تعرضه لشيء من التهمة، بل ذكر كتابه الذي كان سببا يف قتل احلالج

  ..!!.املقصود بالذكر؛ ألن قصته مناسبة لعنوان الباب، دون عمرو بن عثمان املكي
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وأبو العباس أمحد بن عطاء، الـذي رفـع إىل السـلطان، ونسـب إىل الكفـر  -
 .والزندقة

 )١( .الكفر والزندقةواجلنيد، الذي طلب مرارا، وأخذ، وشهدوا عليه ب -
 : والقشريي ذكر شيئا من هذا فقال

ملا سعى غـالم اخلليـل بالصـوفية : سمعت األستاذ أبا عيل الدقاق، يقول" -
إىل اخلليفة، أمر برضب أعناقهم؛ فأما اجلنيد فإنه تسرت بالفقه، وكان يفتـى 

 .)٢("عىل مذهب أيب ثور
 : يقول املسترشق نيكلسون

اجلنيــد كــان أول مــن صــاغ املعــاين الصــوفية، ويــذهب اجلــامي إىل أن  " -
ورشحهــا كتابــة، وأنــه كــان يعلــم التصــوف رسا يف بيــوت خاصــة، ويف 

ومـن . الرساديب، يف حني كان الشبيل يتكلم يف مسـائل التصـوف عالنيـة
هذا نستنتج أن أهل السنة الذين أعاد إليهم اخلليفة املتوكل سابق نفوذهم، 

وممـا . ادا للصوفية، مـنهم لرجـال املعتزلـةكانوا أكثر تساحما، وأقل اضطه
ما روي من أن ذا النون املرصي عندما اهتم بالزندقة، وأرسـل : يؤيد ذلك

                                                           
  .٥٠١-٤٩٧اللمع ص - )١(
  .٢/٥٠٣الرسالة  - )٢(
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. إىل بغداد ملحاكمته، مثل أمام املتوكل، ووعظه، فعفا عنه، ورده إىل وطنـه
بل اجلنيد نفسه قد اهتم بالزندقة مرارا، واهتم عدد كبري من الصـوفية هبـذه 

 يعرف بمحنة الصوفية ببغداد، وهو املحنة التي فر عـىل إثرهـا التهمة، فيام
 .)١("أبو سعيد اخلراز الصويف إىل مرص

والذين حلقهم هذا احلال أكثر ممن ذكر، بل ال تكاد جتد إماما مـن هـذه 
الطائفـة، مشــهورا يف ناحيــة، إال ولـه قصــة مــع العلـامء والعامــة، مــن هــذا 

 ..!!.القبيل
ة؛ َتَعُرُض أئمـتهم ملثـل هـذه املواقـف الصـعبة، فهذه الظاهرة  الصوفي

 .مل هذه الظاهرة مما متيز هبا الصوفية ؟: يثري التساؤل. والعسرية
 !. هل يمكن أن يكون ذلك كله جتنيا عليهم ؟

 يف عمومها هي من جنس واحد، تـدورمع مالحظة أن التهمة لعامتهم 
تـب الصـوفية، وهـي حول أفكار متقاربة، هي األفكار نفسها املوجـودة يف ك

 .النتائج نفسها التي توصلت إليها هذه الدراسة
ية بدراسة أسباهبا، فإن اخلط العـام  فهذه األحوال التي تعرضوا  هلا َحرِّ
الذي كان عليه الناس اتباع السنة، فمن خالفها تعرض لإلنكار، فهـؤالء إذن 

                                                           
  .٢١-٢٠يف التصوف اإلسالمي وتارخيه ص - )١(
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ن إمام واحد، خالفوا األمة؛ أي أهنم أتوا ببدعة استوجبت هذا النكري، ليس م
بل من كثري من األئمة السنة، وال يف بلد واحد، بل يف كثري من الـبالد، وال يف 

وكان هذا منذ ابتـداء أمـرهم يف هنايـة الثـاين .. قرن واحد، بل يف كل القرون
 .وبداية الثالث اهلجري، أي ملا كانت السنة مهيمنة

لعكـس وا. كـان بالؤهـم وحمنـتهم أشـد: وكلام كانـت السـنة مهيمنـة
 ..بالعكس

اضطر لنفي : فمثل احلالج مل يسلم من القتل، ومن كان معه عىل مذهبه
ابن عريب، وابـن الفـارض، : لكن مثل.. ما نسب إليه، أو التخفي، أو اهلروب
كانوا يقولون مثلام قال احلالج وزيادة، . والتلمساين، والقونوي، وابن سبعني

 ..!!.ومل يلحقهم ما حلق احلالج
* * * 

ئمـة، يبعد أن يكون طرف من هذه األخبار، قد نسج عـىل بعـض األال 
ي، كام نسجت أقوال عىل آخرين، فنسبت إليهم، كاجلنيد، والداراين، والتسرت

 .وهم منها براء
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وإثبات أو نفي نسبة هذه األخبار واألقوال، إىل هؤالء املشايخ، حيتـاج 
معنيـة بـاألقوال  فهـذه الدراسـة.. إىل بحث مستقل، ليس حمله هذه الدراسة

 . ذاهتا، ال بأصحاهبا
 .وهل األقوال إال بأصحاهبا ؟: فإذا ما قيل

هذه األقوال، التي هـي شـطحات، مسـطرة يف كتـب الصـوفية، : قيل
يتناقلوهنا فيام بينهم، قد صارت اجلزء األساس من الرتاث الصويف، حيتجـون 

جيعلوهنـا مـن هبا، ويستندون إليها، بـل ويتفـاخرون هبـا، ويـدعون إليهـا، و
 .الغايات، ومن احلقائق

وأما عدم ثبوهتا عن هذا أو ذاك من املشايخ، فذلك أمر ال هيـم هـؤالء 
املتصوفة؛ فقد كتبوها، ونقلوها، وهم بالتأكيد يعتقدون هبا، ولـوال ذلـك مـا 

 . نرشوها، وما ذبوا عنها
وهؤالء يمثلون اجتاها عاما يف التصوف، هو األظهر، وهو املسيطر عىل 
ساحة التصوف، بل التصوف ال يعرف إال هبم، ومـن خـالل مـا يتكلمـون، 

 .وينقلون
وإن كان ثمة تصوف غري هذا، الذي عليه هؤالء، فهو مغمور خفي، ال 

 .أثر له، أو ربام وجوده متوهم، مظنون
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أهي : فهذه األقوال صارت إذن مستند التصوف املعروف، بغض النظر
 .ثابتة أم ال ؟

الواقع حيتم دراستها، ونقـدها بحاهلـا، كـام هـي، وال  والتعامل مع هذا
يكفي إبطاهلا مـن جهـة الثبـوت، دون إبطـال مضـموهنا، فإبطـال املضـمون 

 .مطلوب يف كل حال
أنـه : بالتنبيه هوما خيشى من نسبة قول إىل غري قائله، فذلك يمكن جتاوز

 .منسوب
ه إليهـا، كانت هذه الدراسة منصبة يف األفكار، واحلكم متج: لكل هذا

ليس عىل القائلني هبا، لكنها ملا نقلت منسوبة إليهم، ذكرناها منسـوبة إلـيهم، 
 :والغرض

 .. نقدها، ال نقدهم -
 .واحلكم عليها، ال احلكم عليهم -

 
* * * 

 
 



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٣٤  i 
  

 :املحّصلة
كل ما سبق من األدلة تبني أن نسبة الصوفية إىل الفلسفة أقرب منها إىل 

 :سنةالسنة، بل ال وجه لنسبتها إىل ال
 . ال يف لفظها؛ فال عالقة هلا بالصوف -
 .وال يف معناها؛ فال عالقة هلا بالزهد -
وال يف تفسريها باخللق؛ فله معنى خاص، يفيض إىل تشبيه اإلنسان باخلالق   -

 .تعاىل
حيـث ظهـر . اإلسـالمي، والقـديم: وال من جهة املقارنة بـني التصـوفني -

 التشابه
إلنكار، بسبب مـا أتـوا بـه، ممـا هـو وال من جهة أئمتها، الذين تعرضوا ل -

خمالف ملا هو سائد يف جمتمع هتيمن عليه السنة والرشيعة؛ فاإلنكار إذن ملـا 
 .تضمنته دعوهتم ومذهبهم من خمالفات واضحة للسنة

فكلها متنع وتعيق نسبة التصوف إىل السنة والتوحيد، فهذه هي نتيجة البحث  
يه أن يسلك ذات األدوات، وإال العلمي، والتارخيي، فمن أراد نقضها فعل

 .!!.فليس لكالمه قيمة
* * * 
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 :إن من يرى أصل التصوف سنيا حممودا، فالربهان الذي يقدمه 
أن أئمة التصوف األوائـل ذكـروا أن طـريقتهم مقيـدة بالكتـاب والسـنة،  -

فأّس التصوف حممود يف أصله؛ إذ هو املتقيد بالرشيعة، واملذموم هو : وعليه
 .ن بعدهم ؟ما أحدثه م

أن هنـاك طريقـة صـوفية، أسسـها األوائـل، : وهذا التقرير مبني عـىل
متقيدة بالرشيعة، واضحة املعامل، مفصلة املسائل، تضـاهي الطـرق الصـوفية 

أن هـذا التقسـيم : يالحظ( الفلسفية والبدعية املنترشة، يف تفصيلها، وترتبيها 
 ).بحسب احلال، وأما إنكار التقسيم فبحسب األصل 

والشأن يف وجود هذه الطريقة املتقيدة بالرشيعة، فلو وجدت، وكانـت 
 !.لكن كيف لو أهنا معدومة، ال وجود هلا ؟. عىل رشطها، فبها ونعمت

كـام ينتفـي . حممود، ومـذموم: حينئذ تنتفي دعوى تقسيم التصوف إىل
فإنه قول يف يشء ال وجـود لـه إال يف . قول من زعم أن أصل التصوف حممود

ان، واملعركة القائمة إنام يف اخلارج، فكيف لنا أن نقارن بني ما يف الذهن األذه
 !.وما يف اخلارج ؟

ومن كان يف شك من هذا، فليخرج لنا طريقة واحدة متقيـدة بالكتـاب 
 .والسنة
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وإذا كان اجلنيد، أو التسـرتي، أو الـداراين، وغـريهم قـد أعلنـوا هـذا 
 : التقيد

 .فأين هي طريقتهم، ومذهبهم ؟ -
 !.أين هي الطرق الصوفية القائمة عىل التقيد بالكتاب والسنة ؟ -

مع العلم أن عامة املتصوفة، قديام وحديثا، يقولون أن طريقتهم متقيـدة 
بالكتاب والسنة، غري أننا ال نرى إال طرقـا فلسـفية، تقـرر الزندقـة بـاحللول 

 عليهـا واالحتاد ووحدة الوجود، وأمثلها طريقة التي تستعمل البـدع، وتسـري
 .!!.الذكر، والعبادة : يف

إىل هؤالء األئمة ما خيدم الطريقة ) املنسوب ( بل إننا نجد من الكالم 
واالتباع )١(الفلسفية، يساق جنبا إىل جنب مع أقواهلم يف التقيد بالرشيعة،

يسمعون هذا مع هذا، وال يدركون التناقض، بل تفرس هلم مؤتلفة متفقة، 
انحرافاته، وهم يزعمون ويظنون أهنم مل خيالفوا فيعتنقون هذا التصوف ب

  )٢( !!.الرشيعة 

                                                           
  .يف الرسالة للقشريي.. اجلنيد، والداراين، والتستري: أقوال الواردة عن األئمة: انظر - )١(
  .يف اللمع. البسطامي، والشبلي: تفسريات الطوسي لشطحات: انظر مثال على ذلك - )٢(
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فاحلاصل والواقع أن طريقة هؤالء األئمة الذين أعلنوا التقيد 
 .!!.جمهولة، غري معروفة : بالرشيعة

 : فإذا كان هذا هو احلال
إن تصــوف هــؤالء األوائــل هــو التصــوف : فكيــف يمكــن أن يقــال

 .الصحيح املحمود؟
إىل جمهـول غـري معلـوم، إىل خطـوط عامـة، لـيس حتتهـا  فهذه إحالـة

تفصيالت جلية، كتلك التي يف االجتاه الفلسفي، فمريد التصوف لن جيد هذه 
 ..الطريقة السنية املزعومة

 )١( !!..لن جيد مفصال إال الفلسفي أو البدعي 
بـل الطريقـة معروفـة، هـي طريقـة السـلف، أهـل القـرون : ولو قيل

 .املفضلة
إذا كان كذلك، فـال يصـح تسـميتها بالتصـوف، وقـد علـم أن : فيقال

وهل من فائـدة  جتتنـى مـن ذلـك إال تصـحيح . هؤالء ال خرب هلم بالتصوف

                                                           
إمنا هو حبسب مـا طـرأ علـى    . فلسفي، وبدعي: إىلال بد هنا من اإلشارة إىل أن هذا التقسيم  - )١(

التصوف، وإال فاألصل أن التصوف فلسفي حمض، لكن بعض من تلبس بالتصوف كان عنده من العلـم  
  .واإلميان ما خيفف به غلواء التصوف، وينقله إىل البدعة، فقد تصرف يف الفكرة نفسها
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الطريقــة الصــوفية الفلســفية؛ إذ ال وجــود يف الواقــع لغريهــا، فكــل حتســني 
 .وتصحيح فال يتجه إال إليها؟

عي يف أن التصوف مصـطلح دال عـىل الزهـد الرشـ: ولو فرضنا جدال
لكـان : ثم إنه تلبس به ما فيه معارضة للرشيعة، حتى صار هو األشهر. أصله

من احلكمة تركه واإلعراض عنه، حتى ال خيتلط احلق بالباطل؛ إذ ال موجـب 
رشعيا وال عقليا للتمسك به، وثمة مصطلح يغني عنـه، لـيس فيـه لـبس وال 

 .الزهد: تضليل هو
 : وهنا مثل

حممود؛ ألنه دال عىل نرصة آل البيت، لكن ملـا  أنه) التشيع ( األصل يف 
ترك أهـل : انحرف معناه، فصار مصطلحا داال عىل سب الصحابة وتكفريهم

 . السنة االنتساب إليه، منعا للتلبيس
فكيف بمصطلح ال يثبت لـه أصـل حممـود، وهـو متضـمن ملـا يضـاد 

 !. اإلسالم، وال وجود للمحمود منه ؟
التي يستند إليها من يرد تقسـيم التصـوف  فمهام قيل، فإن كافة احلجج

تنهار أمام الرباهني العقلية، والشواهد التارخييـة، وكـذا . سني، وفلسفي: إىل
 .األدلة الرشعية
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 ــــــــــــــــــــــــــ    فهرس املراجع   ــــــــــــــــــــــــــ
 .كتب السنة واآلثار - أوال 
ور عىل ألسنة الناس من احلديث، لعبد متييز الطيب من اخلبيث فيام يد - ١

الرمحن بن عيل بن عمر الشيباين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
 .١٤٠٩/١٩٨٨الثالثة 

سلســلة األحاديــث الضــعيفة، ملحمــد نــارص الــدين األلبــاين، املكتــب  -٢
 .١٣٩٨اإلسالمي، الطبعة الرابعة 

. د: البخاري، ضبط صحيح البخاري، أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل - ٣
، الياممة للطباعة )دمشق، بريوت(مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري

 .١٤١٠/١٩٩٠، الطبعة الرابعة )دمشق(والنرش 
: فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن حجر العسقالين، ضبط - ٤

عبد العزيز : حممد الدين اخلطيب، إرشاف: حممد فؤاد عبدالباقي، إخراج
 .املعرفة، بريوت بن باز، دار

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس،  - ٥
إلسامعيل بن حممد العجلوين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة 

١٩٨٨/١٤٠٨. 
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* * * 
 .كتب العقيدة -ثانيا 
ر الكتاب بدائع الفوائد، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، دا -١

 .العريب، بريوت
حممـد رشـاد : درء تعارض العقل والنقل، أليب العباس ابن تيمية، حتقيـق -٢

ــة األوىل  ــالمية، الطبع ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــامل، جامع س
١٣٩٩/١٩٧٩. 

حممد : رشح العقيدة الطحاوية، ألبن أيب العز احلنفي، خرج أحاديثها - ٣
/ ١٤٠٨سالمي، الطبعة التاسعة نارص الدين األلباين، املكتب اإل

١٩٨٨. 
فتاوى وتنبيهات ونصائح، لعبد العزيز بن بـاز، مكتبـة السـنة، القـاهرة،  -٤

 .١٤٠٩الطبعة األوىل 
عبد الرمحن بن : جمموع الفتاوى، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع - ٥

قاسم، طبع بأمر خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز، 
 .الرئاسة العامة لشئون حلرمني الرشيفني إرشاف
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متن العقيدة الطحاوية، أليب جعفر الطحاوي، دار الصميعي، الطبعة  - ٦
 .١٤١٩/١٩٩٨األوىل 

مكتبة . حممد رشاد سامل: االستقامة، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق - ٧
 .ابن تيمية، القاهرة

: لخمي الشاطبي، تعريفاالعتصام، أليب إسحاق إبراهيم بن موسى ال - ٨
 .١٩٨٥- ١٤٠٥. حممد رشيد رضا، دار املعرفة بريوت

عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، ملحمد ابن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،  - ٩
 .دار الكتب العلمية، بريوت. نعم زرزور: تصحيح

* * * 
 .كتب املعاجم واللغة - ثالثا
 .ر الرسور، بريوتالتعريفات، للرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، دا - ١
دائرة معارف القرن العرشين، ملحمد فريد وجدي، دار املعرفة، بريوت،  - ٢

 .١٩٧١الطبعة الثالثة 
معـن زيـادة، معهـد اإلنـامء :املوسوعة الفلسفية العربية، رئـيس التحريـر -٣

 .١٩٨٦العريب، الطبعة األوىل 
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والالتينية،  املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية - ٤
 .١٩٩٤/١٤١٤للدكتور مجيل صليبا، الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، 

املعجم الفلسفي ملجمع اللغة العربية، اهليئة العامة لشئون املطابع  - ٥
 .١٤٠٣/١٩٨٣األمريية، القاهرة 

سري أعالم النبالء، لشمس الدين محد بن أمحد بن عثامن الذهبي، مؤسسة  - ٦
 .١٤١٠/١٩٩٠عيب األرناؤوط، الطبعة السابعة ش: الرسالة، حتقيق

الفهرست البن النديم، أليب الفرج حممد بن أيب يعقوب املعروف  - ٦
أمحد شمس الدين، : يوسف طويل، وضع فهارسه.د: بالنديم، ضبط

 .١٤١٦/١٩٩٦دار الكتب العلمية 
 .دار الفكر. املقدمة، لعبد الرمحن ابن خلدون - ٧

 
* * * 

 لتصوفالكتب الناقدة ل –خامسا 
حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، أليب الرحيان حممد  - ١

 .١٤٠٣/١٩٨٣البريوين، عامل الكتب، الطبعة الثانية 



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٤٣  i 
  

ظهر اإلسالم، ألمحد أمني، ، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة  - ٢
 .اخلامسة

الثقافة العربية، بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف  - ٣
للدكتور حممد اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

 .١٩٩٦الطبعة اخلامسة 
تلبيس إبليٍس، جلامل الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، عنيت  - ٤

 .بنرشه إدارة الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية، بريوت
فة، الدار السلفية، الطبعة التصوف بني احلق واخللق، ملحمد فهر شق - ٥

 .١٤٠٣/١٩٨٣الثالثة 
التصوف يف اإلسالم، للدكتور عمر فروخ، دار الكتاب العريب، بريوت،  - ٦

١٤٠١/١٩٨١. 
التصوف املنشأ واملصادر، إلحسان إهلي ظهري، إدارة ترمجان السنة،  - ٧

 .١٤٠٦الهور، الطبعة األوىل 
عـىل : سـلطان القـارئ، حتقيـقالرد عىل القائلني بوحدة الوجود لعيل بن  -٨

 .١٤١٥/١٩٩٥رضا بن عيل رضا، دار املأمون للرتاث، الطبعة األوىل 
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شطحات الصوفية، لعبـدالرمحن بـدوي، وكالـة املطبوعـات، الكويـت،  -٩
 .١٩٧٦الطبعة الثانية 

عبد املنعم : الصوفية الوجه اآلخر، للدكتور حممد غازي، إعداد -١٠
 .اجلداوي، لقاء صحفي

نور الدين رشيبة، : وفية يف اإلسالم، نيكلسون، ترمجة وتعليقالص -١١
 .هـ١٤٢٢مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية : النارش

يف التصوف اإلسالمي وتارخيه، طائفة من الدراسات قام هبا رينولد  -١٢
أبو العال عفيفي، مطبعة جلنة : نيكلسون، نقلها إىل العربية وعلق عليها

 .١٣٨٨/١٩٦٩مجة والنرش، القاهرة، التأليف والرت
العقل األخالقي العريب، دراسة حتليلية لنظم القـيم يف الثقافـة العربيـة،  -١٣

 .٢٠٠١للدكتور حممد اجلابري، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل 
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، أليب عبد اهللا حممد  -١٤

جلنة من العلامء بإرشاف : أيوب بن قيم اجلوزية، راجعهبن أيب بكر بن 
 . النارش، دار احلديث، القاهرة

نشأة الفكر الفلسفي، للدكتور عيل سامي النشار، دار املعارف، الطبعة  -١٥
 .١٩٧٧السابعة 
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نظريات اإلسالميني يف الكلمة، أليب العـال عفيفـي، اجلامعـة املرصـية،  -١٦
 .٣٣، ص١٩٣٤اجلزء األول، مايو / الثاين جملة كلية اآلداب، املجلد

مرصع التصوف، أو تنبيه الغبي إىل تكفري ابن عريب، لربهان الدين   -١٧
عبد الرمحن الوكيل، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، : البقاعي، حتقيق

 .١٣٧٢/١٩٥٣الطبعة األوىل 
* * * 

 . كتب التصوف - سادسا
نور الدين رشيبة، : لسلمي، حتقيقطبقات الصوفية، أليب عبد الرمحن ا - ١

 .١٤٠٦/١٩٨٦مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 
املعجم الصويف، للدكتورة سعاد احلكيم، مؤسسة دندرة للطباعة والنرش،  - ٢

 .١٤٠١/١٩٨١بريوت، الطبعة األوىل 
. د: معجم اصطالحات الصوفية، للدكتور أنور فؤاد أيب خزام، مراجعة - ٣

 .١٩٩٣عبداملسيح، مكتبة لبنان، نارشون، الطبعة األوىل جورج مرتي 
عبد اخلالق .د: مصطلحات الصوفية، لعبد الرزاق الكاشاين، حتقيق - ٤

 .١٤٠٤/١٩٨٤حممود، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية 
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إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد الغزايل، دار الريان للرتاث، الطبعة  - ٥
 .١٤٠٧/١٩٨٧األوىل 

اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر، لعبد الكريم بن إبراهيم  - ٨
اجلييل، مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، الطبعة الرابعة 

١٤٠٢/١٩٨١. 
اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر، لعبد الكريم بن إبراهيم  - ٩

، دار صالح بن عويضة، منشورات حممد عيل بيضون: اجلييل، حتقيق
 .١٤١٨/١٩٩٧الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

سعدي ضناوي، . د: ديوان احلالج وأخباره وطواسينه، مجعه وقدم له -١٠
 .١٩٩٨دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل 

عبد : الرسالة القشريية، أليب القاسم عبد الكريم القشريي، حتقيق -١٥
 .كتب احلديثة، القاهرةاحلليم حممود، حممود بن الرشيف، دار ال

 .عيل حسن عبدالقادر.د: رسائل اجلنيد، أليب القاسم اجلنيد، حتقيق -١١
رشح عبد الرزاق الكاشاين عىل فصوص احلكم، ملحي الدين بن عريب، -١٨

 مطبعة مصطفى البايب 
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عبد احلليم حممود وقضية التصوف، املدرسة الشاذلية، دار املعارف،  -١٩
 .الثةالقاهرة، الطبعة الث

عوارف املعارف، ملحق باإلحياء، لعبد القاهر بن عبد اهللا  -٢٠
 .١٤٠٧/١٩٨٧السهروردي، دار الريان للرتاث، الطبعة األوىل 

دراســات حــول اإلنســان الصــويف، للــدكتورة ســعاد  عــودة الواصــل -٢١
 .١٤١٤/١٩٩٤احلكيم، مؤسسة دندرة للدراسات، الطبعة األوىل 

إسـعاد عبـد .د: ، دراسة وترمجة وتعليـقكشف املحجوب، للهجويري -٢٢
اهلادي قنـديل، املجلـس األعـىل للشـئون اإلسـالمية، جلنـة التعريـف 

 .١٤١٥/١٩٩٤باإلسالم، القاهرة 
كتاب قوانني حكم اإلرشاق إىل كافة الصوفية بجميع اآلفاق، جلامل  -٢٣

مكتبة الكليات األزهرية، : الدين حممد أيب املواهب الشاذيل، النارش
 .١٣٨٠/١٩٦١هرة، القا

فتوح الغيب، لعبد القادر اجليالين، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص،  -٢٤
 .١٣٩٢الطبعة الثانية 

 .الفتوحات املكية، ملحي الدين بن عريب، دار صادر، بريوت -٢٥
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قوت القلوب، أليب طالب املكي، طبع بمطبعة األنوار املحمدية،  -٢٦
 .القاهرة

عبد احلليم حممود، طه . د: الرساج الطويس، حتقيقاللمع، أليب نرص  -٢٧
 .مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: عبد الباقي رسور، النارش

مقدمة التعرف ملذهب أهل التصوف، أليب بكر حممد الكالباذي، قدم  -٢٨
املكتبة األزهرية للرتاث، : حممود أمني النواوي، النارش: له وحققه

 ١٤١٢/١٩٩القاهرة، الطبعة الثانية 
مدخل إىل التصوف اإلسالمي، للدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاين،  -٣٠

 .١٩٩١دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الثالثة
، روضة الطالبني وعمدة السالكني )٧-١(جمموع رسائل اإلمام الغزايل  -٣١

ــــوار )٢( ــــريوت، )٤(، مشــــكاة األن ــــة، ب ــــب العلمي ، دار الكت
١٤٠٦/١٩٨٦. 

 
* * *  
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 ــــــــــــــــــــــــــــ    فهرس الكتاب    ــــــــــــــــــــــــــــ
 لصفحةا املوضوع

 ٥ ................................................... ملخص البحث
 ٩ ............................................................. متهيد
 ١٤ ....................................... هل جيتمع النقيضان ؟:ً أوال
 .................................... البحث يف نسبة التصوف: ثانياً 
 ..............................الصوفية واالشتقاق اللغوي  - ١
 .................................الصوفية ولباس الصوف  - ٢

 ................. لبس الصوف هو الزهد: مناقشة املقدمة الثانية

٢٢ 
٢٤ 
٢٨ 
٣٤ 

 ٤٠ ............................................ التصوف واخللق: ثالثاً 
 .......................................... موضوع التصوف: رابعا
 ........................................ التصوف هو الفناء - ١
 ....................................... ألفاظ مرادفة للفناء - ٢
 ............................................. حقيقة الفناء  - ٣
 ........................................... الفناء والتخلق - ٤

 ........................................ عودة إىل حقيقة الفناء 

٥٠ 
٥٢ 
٥٣ 
٥٤ 
٦٢ 
٦٥ 
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 .............واالحتاد، والوحدة احللول، : نصوص املتصوفة يف 
 .........................موقع الوحدة من حقيقة التصوف  - ٥
 ......................... ناء اإلرادة، وحملها من التصوف ف - ٦
 ...................................ثناء عىل األئمة احللولية  - ٧
 ..........................احتاد وحلول شعوري ال حقيقي  - ٨
 ........................................شهادات الباحثني  - ٩
 .........................................أصل املوضوع  -  ١٠

٦٩ 
٧٤ 
٧٦ 
٨٩ 
٩٥ 
١٠٧ 
١١١ 

 ............................ مقارنة بني التصوف والفلسفة: خامسا
 ............................................ احتاد املدلول:ً أوال
 ............................................. احتاد اهلدف: ثانياً 

١١٥ 
١١٨ 
١٢٠ 

 ١٢٤ ................................ ظاهرة اهتام أئمة التصوف: سادسا
 ١٣٤ ......................................................... املحّصلة
 ١٣٩ .......................................................... املراجع

 ١٤٩ .............................................. فهرس املوضوعات
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