دراسة في أصل مصطلح التصوف وداللته
د .أمين يوسف عودة

مركز اللغات ،جامعة آل البيت
 0 1في اشتقاق التصوف ومعناه:

عني القدماء والمحدثون على السواء بالبحث في اشتقاق كلمة " تصوف"

ونظروا فيما يتعلق بأصالة هذا المصطلح من الناحية الدينية ،ومدى صلته
باإلسالم على صعيدي الشكل والمضمون 0وسواء أكانت كلمة " صوفي " نسبة أم

ت
أخ َذ ْ
لقباً ،فإن محاولة تحديد األصول التي انحدرت منها ،والفترة الزمنية التي َ
تشيع فيها ،يمكن أن يلقيا ضوءاً على هذه النزعة الروحية في اإلسالم التي شغلت

الباحثين على مختلف مشاربهم ،ولم يتوصل بعد إلى رأي راجح يطمأن إليه 0ولعل

من أهم النتائج المتوقع الحصول عليها من دراسة المصطلح دراسة اشتقاقية
وداللية ،تتمثل فيما ينطوي عليه هذا األصل من مفاهيم أصيلة أو دخلية؛ ليصح

ص ُد ثوابت هذه المفاهيم ومتغيراتها في الفترة المدروسة دراسة تمكننا من
بعد ذلك َر ْ
وصل األسماء بمسمياتها ،والمصطلحات بمفاهيمها ،محاولين اجتناب التعسف

والشطط قدر اإلمكان0

لقد أثار مصطلح التصوف حفيظة فئات غير قليلة منن أهنل السننة ،ووقفنوا منن

دونن ننه موقن ننف الريبن ننة ،ال باعتبن ننار التسن ننمية فقن ننط ،ولكن ننن باعتبن ننار السن ننلوك والنتن ننائج
المعرفية المترتبة عليه 0وهذا الوجه هو األقوى في إثارة الحفيظنة؛ ألن التسنمية فني

ح نند ذاته ننا ال تس ننبب إش ننكاالً إذا ك ننان مض ننمونها ُموافقن ناً للكت نناب والس نننة واإلجم ننا ،

حسنب تصننورات أهننل السنننة أنفسننهم 0وهننناك شنواهد وافنرة قنندمها اإلسننالم منننذ الوهلننة

األولى 0ولعل أول هذه الشواهد مصطلح " الصحبة والصحابة " والصحابة مصطلح

أُطلق على كل من صحب الرسول صلوات الله وسنالمه عليه
37

مؤمن ناً بننه ،وبانتقالننه إلننى الرفيننق األعلننى ،لننم يحننز أحنند بعنند ذلننك علننى شننرف هننذه

التسننمية ،لكنهننا بقيننت شنناهداً إلننى يومنننا عالمننة علننى الرجننال والنسنناء الننذين حظ نوا
بالصننحبة أصننل التسننمية 0بننل إن الصننحابة سننموا بالمهنناجرين واألنصننار ،وهاتننان

تسننميتان أُخريننان ،األولننى أطلقننت علننى الننذين هنناجروا مننن مكننة إلننى المدينننة ف ن ار اًر
بدينهم ،واألخرى األنصار ،وهم الذين استقبلوهم وقاسموهم حياتهم ونصروا نبي الله

صلى الله عليه وسلم ،حين جابهته قريش بالعداء ،وكان األنصار قبل ذلك ُيعرفون

بأسننماء قبننائلهم ،األول والخننزر  0فننإذا مننا انتقلنننا إلننى عصننر التننابعين ،وجنندنا أن

مصطلح " التابع " قد حدث ،وأُطلق على من عاصر نف اًر من الصحابة واقتفى آثار
حينناتهم الدينيننة والدنيويننة 0والعالقننة هنننا بننين االسننم والمسننمى ال تحتننا إلننى مزينند

بين ننان 0وكن ننذلك يقن ننال فن نني بقين ننة المصن ننطلحات ذات الطن ننابع السن ننلوكي أو العلمن نني،
كمصننطلح " الزهنند " أو " الزهنناد " الننذي أ م
ُطلننق علننى جماعننة تنبننذ الشننؤون الدنيويننة
وتقف جل وقتهنا علنى العبنادة ابتغناء الفنوز بنعنيم اوخنرة ،والنجناة منن عنذاب الننار،
وه ننو مص ننطلح ذو ط ننابع س ننلوكي 0وهن نناك مص ننطلح " الفقي ننه " أو " الفقه نناء " وه ننو
مصطلح ذو طابع علمي ،غلب إطالقه على المشنتغلين باسنتنباط األحكنام الشنرعية

مننن مصننادرها 0وهكننذا ،نعثننر علننى جملننة مننن التسننميات يننتم التواطننؤ عليهننا انطالقناً
من حقيقنة المعننى المنراد التعبينر عننه 0بنل إن بعنا التسنميات قامنت علنى أسنال
)(1
قال الحو ياريون َن ْحن أَنصار الل م
نه {
من صفة اللبال 0فقد ورد في قوله تعالى َ َ َ} :
َ ُ
ُ
 ،إن هنذه التسنمية مأخننوذة منن صنفة البيناا فني اللبنال ،إذ كنان أصنحاب عيسننى
بلننبل البيناا) .(2وال شنك أن كنل مننن

علينه السنالم وناصنروه يمتنازون
( )1آل عمران.25،

( )5ورد فنني صننحيح البخنناري أن الح نواريين سننموا كننذلك لبينناا ثيننابهم ( كتنناب أصننحاب النبنني صننلى اللننه عليننه
وسلم) 0دار ابن كثير دمشق0 1997 ،
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البينناا ،يننندر فنني زم نرة

ص نره بعنند ذلننك ،يوان لننم يلننبل
َن َ
الح نواريين مننن جهننة المعنننى 0فالتسننمية بننالحواري مشننتقة مننن صننفة اللبننال أص نالً،
النصنرة للمسننيح عليننه السننالم 0وال يخفننى
علننى أن مضننمونها يفينند التأيينند والمنؤازرة و ُ
على أحد ،ما تُضفيه سمة البياا على هذه الصحبة من طهارة ونقاء0

والقرآن نفسه ال ينني يحندثنا عنن أصنناف عبناد اللنه المنؤمنين ،مسن ـميا كننل زمنرة

منننهم بتسننمية ه نني الغالبننة عل ننى سننلوك أشخاصننها 0فم نننهم التوابننون ،والص ننابرون،
والمحسنون ،والسناجدون ،والراكعنون ،والنذاكرون ،والمتو ـكلنون 00إلنى غينر ذلنك منن
نعوت مستمدة من غلبة الصفة التي تقوم في العبد 0ومن طريف منا قينل منن شنعر

فنني ذكننر هننذه التسننميات ،قننول السننيد الحميننري
محمد صلى الله عليه وآله وسلم:

(ت130ه نن) فنني منند آل

)(3

أه ن ن ن منل التق ن ن ننى وذوي الينه ن ن ننى وأُول ن ن نني اْل ُعل ن ن ننى
الصن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننائمين القن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننائمين القانتين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نراكعين السن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناجديمن الحامدين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

نائقين ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نراتقين السائحين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
الف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن َ

م
نسَن مد
والنن ن ن ن ن ن ن
َ
المن ن ن ن ن ن ن ن ْ
ناطقين َعن ن ن ن ن ن ن منن الحن ن ن ن ن ن ننديث ُ
م
م
يؤُد مد
ن ن ن ن ن َنن الفن ن ن ن ننائقين بنن ن ن ن نني الحجن ن ن ن ننى وال ن ن ن ن ن نس ْ
م
الم ْس ن ن ن ن ن ن منج مد
ن ن ن ن ن ن َنن الس ن ن ن ن ننابقين إل ن ن ن ن ننى ص ن ن ن ن ننالة َ
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن َنن العابن ن ن ن ن ن ن ن ن نندين إل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهَهُ ْم بمتَن ن ن ن ن ن ن ن ن ن َنويد مد

فال مشاحة إذن من إطالق التسميات على هذا النحو ما دامت مستفادة من

الفعل ،أو الشيء ،أو بما اقترن بهما من مستلزمات ،أو لواحق أخرى كاللبال،

والهيئة ،والمكان ،والزمان وما شابه 0ولنا في أهل الصيفة مثال على التسمية

المكانية 0وهو نعت تسمى به فقراء المهاجرين الذين لم يجدوا مأوى لهنم فالذوا "

بصفَّة " مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسبوا إليها 0وهنا نجد أنهم قد
حازوا على شرف التسميات الثالث ،شرف الصحبة ،وشرف الهجرة ،وشرف

الصفة ،وانضووا تحت معاني المصطلحات الثالثة 0فإذا كان أمر التسميات ال
( )7الديوان ،جمعه وحققه وشرحه  :شاكر هادي شكر ،دار مكتبة الحياة ،بيروت0 183 ،
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مشاحة فيه ما دام مضمونه ال يخالف كتاباً وال سنة ،فلنا فيما تقدم أسوة في اعتبار
مصطلح " التصوف " واحداً من المصطلحات التي شا

أمرها في أوائل القرن

الثاني 0ولنا عودة إلى تحديد هذه الفترة الحقاً.

السر الطوسي (ت  )738يعد أول المؤرخين لتجربنة التص ننوف النذين أخنذوا
ا
لعل
على عاتقهم تحقيق أصل التسمية بالصوفي 0فقد عقد لها بابا بعننوان " :بناب الكشنف

عن اسم الصوفية  ،ومل َم ُسنموا بهنذا االسنم ،ولنم نسنبوا إلنى هنذه النسنبة " وفينه ينذكر أن
نداء باألنبينناء صننلوات اللننه وسننالمه علننيهم
هننذه التسننمية مننأخوذة مننن لننبل الصننوف اقتن ً
واألولياء الصالحين

(4).

وهنذا تعلينل منأخوذة منن صنفة اللبنال ،وهنو يخنك الشنكل .بيند

أنه يضيف إليه تعليالً آخر يخنك المضنمون ،وهنو أن التصنوف فني مضنمونه يرتكنز
علنى ثنائينة مننن " المقامنات واألحنوال " التني هني قنوام التجربنة الصننوفية والمقامنات هنني
المراتب الخلقية التي يتدر فيهنا الصنوفي السنالك فني صنعوده الروحني 0أمنا األحنوال فهني
الحنناالت الشننعورية المتباينننة التنني تنهننال علننى وجدانننه هبننة مننن اللننه تعننالى .فالصننوفي ال
يقننف عن نند مق ننام واحنند أو ح ننال واح نندة ،يوانم ننا هننو ف نني

ط ننور انتقننال دائ ننم .وق نند أب ننان

الصوفية أنفسهم عن ذلك بقولهنم " :الصنوفي ابن وقته "؛

( )7الطوسنني ،اللمننع ،حقق ننه وقنندم لننه وخ ننر أحاديثننه  :د عبنند الحل ننيم محمننود وطننه عب نند البنناقي سننرور ،دار الكت ننب
الحديثة ،القاهرة ،1970 ،ك  . 71 -70وقد ورد في بعا األحاديث أن رسول اللنه صنلى اللنه علينه وسنلم أكنل
خشنا ،ولبل خشنا ،لبل الصوف ،واحتذى المخصوف  .رواه ابن ماجة والحناكم 0وعنن أبني موسنى األشنعري قنال
 " :كان رسول الله صنلى اللنه علينه وسنلم يركنب الحمنار ،ويعتقنل الشناة ،وينأتي م ارعناة الضنيف " .رواه الطب ارنني،
ورجالننه رجننال الصننحيح ،قالننه الننذهبي .د .عبنند الحلننيم محمننود وزمليننه ،تخ نريج أحاديننث كتنناب اللمننع ،ملحننق بننذيل
الكتنناب،ك 237ويننروى عننن الحسننن البصننري قولننه  " :لقنند أريننت سننبعين بنندرياً كننان لباسننهم الصننوف " الكالبنناذي،
التع ننرف لم ننذهب أه ننل التص ننوف ،تحقي ننق وتعلي ننق :محم ننود أم ننين الن ننوري ،ط ،5مكتب ننة الكلي ننات األزهري ننة ،الق نناهرة،

،1980ك 0 71السهروردي ،عوارف المعنارف ،ملحنق بنذيل الجنزء الخنامل منن إحيناء علنوم الندين للغ ازلني ،دار
الفكننر ،بيننروت ،ك  . 87وكننان أغلننب الصننوفية يلبسننون الصننوف .أبننو نعننيم األصننبهاني ،حليننة األولينناء وطبقننات
األصفياء ،ط ،7دار الكتاب العربي ،بيروت0 772/1 ،
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ولننذا ،فننإن لقننب ال ازهنند ،مننثال ،لننن يفنني بننالغرا للداللننة علننى مضننمون التصننوف؛ ألن
الزاهد يقف عند مقام الزهد وحسنب ،وهنو منن بعنا مقامنات التصنوف 0واألمنر نفسنه
ينسن ننحب علن ننى التوبن ننة ،والصن ننبر ،والتوكن ننل ،وغيرهن ننا من ننن مقامن ننات 0كن ننذلك األح ن نوال،
كن ننالقبا ،والبسن ننط ،واألنن ننل000فن ننال يصن ننلح واحن نند منهن ننا أيضن ننا للداللن ننة علن ننى معنن ننى
التصننوف 0كتننب الطوسنني " :فلمننا كانن ن نوا] الصننوفية [ فنني الحقيقننة كننذلك ،لننم يكون نوا
مسننتحقين اسننماً دون اسننم ،فكجننل ذلننك مننا أضننفت إلننيهم حنناال دون حننال ،وال أضننفتهم
إلننى علننم دون علننم؛ ألننني لننو أضننفت إلننيهم فنني كننل وقننت حنناالً هننو مننا وجنندت األغلننب
عل ننيهم م ننن األحن نوال ،واألخ ننالق ،والعل ننوم ،واألعم ننال ،وس ننميتهم ب ننذلك ،لك ننان يل ننزم أن
ال دون حننال
أسننميهم فنني كننل وقننت باسننم آخننر ،وكنننت أضننيف إلننيهم فنني كننل وقننت حننا ً
حسب ما يكون األغلب عليهم ،فلما لم يكن ذلك ،نسبتها إلى ظاهر اللبسة؛ ألن لبسنة
الصوف دأب األنبياء عليهم السالم وشعار األوليناء واألصنفياء 000فلمنا أضنفتهم إلنى
ظاهر اللبسة كان ذلك اسماً مجمالً عاماً مخب اًر عنن جمينع العلنوم واألعمنال واألخنالق
واألحوال الشريفة المحمودة"( )2ثم يأتي على ذكر الحواريين في القرآن ،وسبب تسميتهم
بهذا االسم فيقول " :وكانوا قوماً يلبسون البياا ،فنسبهم الله إلى ذلك ولم ينسبهم إلى
نننو مننن العلننوم ،واألعمننال ،واألح نوال التنني كننانوا بهننا مترسننمين )7(" ...فامتننازوا عننن
غيرهم من سائر أتبا المسيح بهذه التسمية0

وكننذلك الشننأن فنني لننبل الصننوف الننذي ارتبطننت داللتننه بالتواضننع للننه عننز وجننل
واالنكسننار لننه يوايثننار الزهنند فنني نعننيم النندنيا رغبننة فنني تحقيننق مقننام القربننة مننن الحننق
تعننالى ،وهننذه مننن سننمات األنبينناء والصننالحين ،فمننن اقتنندى بهننم ولننبل خشننن الثينناب
وأدناها للتواضع ،فقد دخل زمرة الصالحين0
( )2اللمع ،ك.70
( )7نفسننه ،ك .71-70والجنندير بالننذكر أن الكالبنناذي قنند أشننار إلننى بعننا التسننميات التنني أطلقننت علننى الصننوفية
نسنبة إلننى أحنوالهم أو مقامنناتهم مننن مثننل " غربناء" لخنروجهم عننن األوطننان ،و"سننياحون" لكثنرة أسننفارهم وسننياحتهم
فنني البنراري ،و" شننكفتية " إلينوائهم إلننى الكهننوف عننند الضننرورة .والشننكفت :الغننار والكهننف .وأهننل الشننام سننموهم "
جوعية " ألنهم ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب للضرورة ،كما قنال النبني صنلى اللنه علينه وسنلم " :بحسنب
ابننن آدم أكننالت يقمننن صننلبه " .و" فقنراء" مننن تخلننيهم عننن األمننالك 0التعننرف لمننذهب أهننل التصننوف ،ك -59
 .70على أن هذه التسميات لم تصمد كثي اًر أمام مصطلح" الصنوفي" ألنهنا منن أبعاضنه 0وكلمنا عبنر المصنطلح
عن المعنى تعبي اًر أدق ،أثبته التواطؤ والعرف ونفى غيره.
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وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقع ثوبنه
عائشة رضي الله عنها ،ولبل عمر بن الخطاب المرقعة

()8

.

()3

وكنذلك زوجنه

وحديث " ذي طمرين

لو أقسم على الله ألبره " مشهور0
وما يبدو محتمال هو أن لبال الصوف ،كان األكثر تداوال بين النال ،وال سيما
الصفَّة ،بسبب قربه من تناول األيدي دون كبير كلفة،
الفقراء ،كما وجدناه عند أهل ُ
والعتماد المجتمع في ذلك الحين على منتجات األنعام من الصوف 0وهذه األمور،
كما تبدو ،مستفادة من الواقع المعيش 0على أن هناك أمو اًر أخرى انحدرت من

التراث الجاهلي العام ،وأخرى َّ
تشكلت عبر ثقافة اإلسالم الجديدة التي نقلت أخبار
األولين من األنبياء والصالحين ،اقترن فيها الصوف بالعبادة ،والتوجه إلى الله يوالى
ما يستتبع ذلك من نبذ لشؤون الدنيا 0فمن ذلك ما نقله ابن قتيبة في وصف

المسيح عليه السالم 0قال " :بلغني أن عيسى خر على أصحابه وعليه جبة من
صوف وكساء وتبان ]السروال القصير [ حافياً ،مجزوز الرأل والشاربين ،باكياً،
شعثاً ،مصفر اللون من الجو  ،يابل الشفتين من العطش 000فقال :السالم عليكم
يا بني إسرائيل ،أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها ،وال عجب وال فخر ،أتدرون أين
بيتي؟ قالوا  :أين بيتك يارو الله؟ قال :بيتي المساجد ،وطيبي الماء ،يوادامي

الجو  ،ودابتي رجلي ،وسراجي بالليل القمر 000وطعامي ما تيسر ،وفاكهتي
( )3ابن الجوزي ،تاريخ عمر بن الخطاب ،قدم له وعلق عليه :أسامة عبد الكريم الرفاعي،
171

( )8حلية األولياء0 73/5 ،
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ك

وريحاني بقول األرا ،ولباسي الصوف ،وشعاري الخوف ،وجلسائي َّ
الزْمنى ]

المرضى والضعفاء [ والمساكين .أصبح وليل لي شيء ،وأنا طيب النفل غني
مكثر ،فمن أغنى وأربح مني؟"(0)9

وقنند خاطننب اللننه عننز وجننل َّ
نك
نبيننه باالقتننداء باألنبينناء السننابقين فنني قولننه] :أُولئن َ
م
داه ُم ْاقتَمده [(األنعنام )90:وهنا هنم أوالء بننو صنوفة فني الجاهلينة
الذين َه َدى الله فبهُ ُ
َ
األول ننى م ننن الع ننرب ،ك ننانوا يتزَّه نندون ويتعب نندون لل ننه ع ننز وج ننل ،ويخ نندمون الكعب ننة،
ويجيزون الحا  0وبنو صوفة هؤالء هم أوالد الغنوث بنن منر بنن أد الملقنب بصنوفة

وبالربيط 0وذلك أن أمه كانت قد نذرت ،وكان ال يعيش لها ولد ،لئن عاش لتربطن
ب أرس ن ننه ص ن ننوفة ،ولتجعلن ن ننه رب ن ننيط الكعب ن ننة 0ففعل ن ننت وقدمت ن ننه خادمن ن ناً للبي ن ننت ،فع ن ننرف

بننالربيط0

()10

وكننان يقننوم علننى خدمننة الكعبننة وولننده مننن بعننده 0وقننال بهننذه المناسننبة

شع اًر وفاء لنذر أمه:

()11

ت ـ
َّه
رب مم ْن بني ْ
إني َج َعْل ُ
َّ
َّه
فباركن لي بهننا ألي ْ

مربيطةً بم ن ن َّنكةَ َّ
العلي ْة
صالح البرَّي ْة
واجعْلهُ لي مم ْن
م
()15

وقال فيهم مرةُ بن خليف الفهمي ،وهو شاعر جاهلي قديم :
وال َ قَتَ ٌار فَ ْوقَهُ َسفَنعُ الن َّندمم
ب مم ْن ممني
إذا ما
ْ
أجازت صوفةُ الن ْق َ

( )9عيون األخبار.579/5 ،
( )10محمنند بننن السننائب الكلبنني ،جمهنرة النسننب،ط ،1عننالم الكتننب ،بيننروت ،1997 ،ك 0 189وللمزينند انظر:األزرقنني،
كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من اوثار ،ك  .159-158حلية األولياء. 13/1 ،د .جواد علي ،المفصنل فني تناريخ
العرب قبل إسالم ،ط ،1دار العلم للماليين ،مكتبة النهضة ،بيروت ،بغداد.783/1930،7 ،

( )11أخبار مكة وما جاء فيها من اوثار.783/7 ،
( )15المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.783/7 ،
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ويعنين ننا م ننن ه ننذه القص ننة تقلي نند الن ننذر وارتباط ننه بالص ننوفة 0وق نند أب ننان ال نندكتور

الشيبي عن هذه العالقة ،باعتبار الغوث أضحية مقدمة لله ،وكأن أمه تريد القول:
إن ابننني هننذا حمننل مننن هنندي الكعبننة ،فهننو بحكننم المقتننرب إلننى اللننه ،فننإن أبقنناه كننان

مناً منه ،يوان أماته فهو له 0ويضيف :أن أهنل الصينفَّة بلباسنهم الصنوف ،يشنتركون
مع بني صوفة في أن أفراد كلتا الطائفتين منقطعون إلى الله ،وأننه كنان علنيهم منا
يشركهم في الهدي المسوق إلى الكعبة ،وأن أرواحهم كانت في تصرف الله(.)17

ثننم يننذكر بعننا العننادات الجاهليننة واإلسننالمية التنني أبقننت علننى العالقننة الرمزيننة

بين الصوف واألضحية من مثل وأد البنات في الجاهلية ،وذلك بإلبال الفتناة َّ
جبنة
م ننن ص ننوف أو ش ننعر بوص ننفها ش نناة ،ورعيه ننا م ننع الغ نننم س ننت س نننوات ،ث ننم تطييبه ننا

وتزيينها قبل دفنها في الرمال.
ويسننتدعي النندكتور الشننيبي قصننة الننذبيح عبداللننه أبنني محمنند صننلى اللننه عليننه
وآله وسلم حينما نذر أبوه عبد المطلب أن يتقرب إلى الله بتضحية عاشر أبنائه إن
رزقه الله بهذا العدد من البنين ،ثم تم استبدال البدن بالذبيح عبد الله 0ومن المؤكد

أن هن ننذه العن ننادات قن نند انحن نندرت من ننن المصن نندر األول لتقلين نند األضن ننحية الن ننذي يمثلن ننه

إس ننماعيل علي ننه الس ننالم 0وف نني ص نندر اإلس ننالم ،ك ننان الص ننوف يظه ننر ف نني بع ننا

الم نواطن رم ن اًز للتضننحية والمبايعننة علننى المننوت فنني سننبيل اللننه 0ذكننر ابننن سننعد أن
النبنني صننلى اللننه عليننه وسننلم ،أخبننر أصننحابه فنني بدايننة وقعننة بنندر أن اللننه أمنندهم

بالمالئكننة ربطننا علننى قلننوبهم 0وأن المالئكننة نزلننت " والصننوف فنني نواصنني خننيلهم "
فأمرهم صلى الله عليه وسلم بقوله " :إن المالئكة قد سومت فسنوموا " فكان أن

( )17د .كام ننل مص ننطفى الش ننيبي ،رأي ف نني اش ننتقاق كلم ننة ص ننوفي ،مجل ننة كلي ننة اوداب ،بغ ننداد ،2 ،س نننة ،1975
ك.573 -577
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"أعملوا بالصوف في مغافرهم وقالنسهم "0

()17

ويتصل بهذا أيضاً أن علي بنن أبني

طالب ،كرم الله وجه ،كان في هنذا الينوم معلمناً بصنوفة بيضناء( .)12علنى أن قصنة

الننذبيح إسننماعيل ،عليننه السننالم ،تبقننى هنني األصننل فنني ال نربط بننين الصننوف ،رم ن اًز،
ومعنننى التضننحية ،فقنند كننان إسننماعيل هننو المضننحى بننه ،ثننم اسننتبدل اللننه بننه كبش ناً،
وتحول هذا االستبدال بعد ذلك إلى شعيرة من شعائر الحج0

فمننن خننالل النمنناذ اونفننة ،نجنند أن" الصننوف" صننار رمن اًز داالً (وينن از انزياحناً

مدلوالً) 0فالصوفة المعقودة على رؤول الصحابة فني وقعنة
ملحوظاً من جهة كونه َ
بدر ،تعلق مدلولها بتقديم األجساد واألروا فني سنبيل اللنه؛ أي أن البدننة هننا هني

الجسد ،يواراقة الدم هنا حقيقينة وليسنت مجازينة 0وفني المقابنل ،فنإن الغنوث بنن منر
الجنناهلي ،كانننت صننوفته المعلقننة ب أرسننه ال تحيننل علننى معنننى إ ارقننة النندم ،يوانمننا علننى
معنى النفل في العبادة وخدمة بيت الله 0فإذا صح هذا التحليل ،أمكنن النربط بيننه
وبين الجهاد بمعنى القتال والحرب ،والجهاد بمعنى جهاد الننفل والهنوى والشنيطان،

وكالهمننا أصننل وارد فنني الق نرآن والسنننة 0ولقنند تجلَّننى المفهننوم األخيننر فنني مضننمون
التصوف تجليا عاما ،وعلى نحو خاك في مقولة حناتم األصنم (ت  )573فني قولنه
عن سلوك مذهب التصوف ":من دخل في مذهبنا هذا ،فليجعل في نفسه أربع خصال
من الموت :موتاً أبيا وهنو الجنو  ،وموتنا أسنود وهنو احتمنال األذى منن الخلنق ،وموتناً
أحمننر وهننو العمننل الخننالك فنني مخالفننة الهننوى ،وموتننا أخضننر وهننو طننر الرقننا بعضننها

على بعا" ( )17بل إن المعنى يبلغ ذروته في قول سهل بن عبد اللنه (ت )587عنن
( )17ابننن سننعد ،الطبقننات ،تحقيننق :د .إحسننان عبننال ،دار صننادر ،بيننروت .17/5 ،رأي فنني اشننتقاق كلمننة صننوفي،
مجلة كلية اوداب ،بغداد ،2 ،سنة ،1975 ،ك.570-579
( )12رأي في اشتقاق كلمة صوفي ،ك.570
( )17القشننيري ،الرسننالة القشننيرية ،تحقيننق يواعننداد :معننروف زريننق وعلنني عبنند الحمينند بلطننه جنني ط ،5دار الجي ننل،
بيروت ، 1990 ،ك.797-797
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الصن ننوفي ،بمن ننا ين ننذكرنا بمعنن ننى التضن ننحية الجسن نندية 0يقن ننول " :مالن ننه مبن ننا ودمن ننه
هنندر"0

()13

فيتبننين مننن ذلننك أن رمننز الصننوفية يتنازعننه معنيننان ،األول حقيقنني وهننو

المننوت ،واوخننر مجننازي وهننو مننوت النننفل بفطامهننا عننن األه نواء وفضننول الرغبننات
بغيننة استخالصننها للننه عننز وجننل 0وهننذا المعنننى األخيننر هننو المعن َّنول عليننه فنني هننذا
البحننث ،حيننث اقتننرن الصننوف بمجاهنندة النننفل وتصننفيتها مننن شنوائب النندنيا بالزهنند،

والتواضع لله ،واإلقبال عليه دون سواه 0
على أن التصرف في داللتنه هنذه ،يبقنى معنناه ناقصناً نقصناً جوهريناً فني غيناب
جانبنننه المعرفن نني ،النن نناتج عنن ننه باعتبن نناره سن ننلوكاً .فالهن نندف من ننن المجاهن ن ن نندة

(

السلوك الصوفي) هو معرفة الله تعالى فني أسنمائه وصنفاته وأفعالنه ،مصنداقاً لقولنه
نت م
الجن َّنن و م
نل إال مل َي ْعُبن م
ندون{( )18وقنند فسننرها مجاهنند بن ن " إال
تعننالىَ } :و َمننا َخلَ ْقن ُ
اإل ْنن َ
ليعرفون "( )19والمعرفة ثمنرة المجاهندة ،والسنعي الصنوفي 0بنل إن مصنطلح العنارف
يستبدل أحياناً بمصطلح الصوفي باعتبارهما مترادفين 0فقند قينل" :إن الصنوفي ابنن
وقتننه "

()50

كمننا قيننل أيض ناً  " :إن العننارف ابننن وقتننه "

()51

وقنند قيننل فنني المعرفننة" :

المعرفننة حينناة القلننب مننع اللننه " و " المعرفننة تننأتي مننن عننين الجننود ،وبننذل المجهننود

( )13المصدر نفسه ،ك .70
( )18الذاريات.27 ،
( )19أبننو حيننان األندلسنني ،البحننر المحننيط فنني التفسننير ،بعنايننة الشننيخ عرفننان العشننا حس نونة ،دار الفكننر ،بيننروت،
.275/1995،9
( )50السهروردي البغدادي ،عوارف المعارف ،ك .80
( )51ابن قيم الجوزية ،مدار السنالكين ،تحقينق وتعلينق :محمند المعتصنم باللنه البغندادي،ط ،5دار الكتناب العربني ،بينروت،
.719/7 ،1997
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"

()55

0وب ننذا يظه ننر التن نرابط جلين ناً ب ننين المجاه نندة (

وبهما معا يكتمل معنى التصوف

()57

الس ننلوك الص ننوفي) والمعرف ننة،

0

يواذا تابعنننا التحلي ننل ،وعرجنننا عل ننى الن نرأي الننذي يق ننول إن التصننوف مش ننتق م ننن

الصفاء أو منن أهنل الصنفة ،فسنصنل إلنى أن األمنر ال يسنتقيم منن جهنة االشنتقاق
اللغنوي ،ولكننه يسنتقيم منن جاننب المعننى ،فالصنفاء منن تصنفية الننفل منن كنندورات

البشنرية ،وأهنل الصنفة عامنة كنانوا مقيمنين علنى تحقينق هنذه الخصنلة فني نفوسننهم0
وم ننا تج نندر اإلش ننارة إلي ننه أن مث ننل ه ننذه الكلم ننات المؤهل ننة ألن تك ننون أصن نالً اش ننتقاقياً
للتصوف أكثر من غيرها ،تشترك في حرفين على األقل هما الصاد والفاء مع منادة
" ص ننوف " 0وأم ننا الم نندلوالت فمتش ننابهة ،ولم ننا ك ننان التص ننوف يش ننتمل عل ننى معن ننى
الصفاء ،وصفة أهل الصنفة ،وبنه يسنتقيم االشنتقاق لغويناً منن منادة " صنوف " وفني
ضوء ما تقدم من تحليل ،فإن اشتقاق التصوف من الصوف هو الراجح ،وهو الرأي
ط َمأَن إلى صحته ،واوراء األخرى مرجوحة(0)57
الذي ُي ْ

( )55الرسالة القشيرية ،ك .713

( )57يلحنظ هنذا التنرابط فني قولنه تعنالى} :واتقُنوا اللنه ويعلمكنم اللينه {( البقنرة 0)585 ،وفني قولنه} :ينا أيهنا النذين
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا { ( األنفال.)59 ،

( )57اوراء االشتقاقية األخرى تذكر هنا للتنويه فقط؛ ألن أغلب الدراسات قديماً وحديثاً عدتها مرجوحة:
 -1نسبة إلى الصف األول من الصالة0
 -5نسبة إلى صوفة القفا ،وهي خصلة الشعر على القفا0
 -7نسبة إلى الصفوانة ،وهي نو من البقل0
وكما الحظ القشيري ،فإن هنذه اوراء اليشنهد لهنا اشنتقاق منن جهنة القينال اللغنوي0

انظنر  :الرسنالة القشنيرية،

ك .539ابن رزوق ،قواعد التصوف ،صححه ونقحه :محمند زهنري النجنار ،مكتبنة الكلينات األزهرينة ،ك 7د.
عبنند الننرحمن بنندوي ،تنناريخ التصننوف اإلسننالمي مننن البدايننة حتننى نهايننة القننرن الثنناني ،ط ،5وكالننة المطبوعننات،
الكويت،1997 ،ك .89
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مر فيمنا تقندم أن المجاهندة( السنلوك الصنوفي) تفضني إلنى المعرفنة .والمعرفنة
فنني معناهننا النندقيق تقتضنني إدراك حقننائق األشننياء علننى مننا هنني عليننه 0فهننل يسننتقيم
هننذا األمننر مننع تعريفننات الصننوفية أنفسننهم للتصننوف؟ لقنند تنننوول التصننوف بتعريفننات
شتى تزيد على المئين 0وقد جمع منها نيكلسون ثمانية وسبعين تعريفاً منن مصنادر
مختلفة()52وعلق على تعددها وتنوعها بقوله ":وكذلك حال الذين يعرضون للتصوف
بننالتعريف ،ال يسننتطيعون إال أن يحنناولوا التعبيننر عمننا أحسننته نفوسننهم ،ولننن يكننون
تعريف مفهوم يضم كل خفية من الشعور النديني المسنتكن لكنل فنرد ،منا دامنت هنذه
التعريف ن ننات ،عل ن ننى أي ن ننة ح ن ننال ،تص ن ننور باختص ن ننار الئ ن ننق بع ن ننا وج ن ننوه التص ن ننوف
وخصائصه"( ) 57وهذا القول سيكون في غاية الدقة لنو ربنط بناألحوال والمقامنات ،ال
بوج ننوه التص ننوف ،ك ننون التص ننوف ال تع نندد ف نني وجوه ننه ،يوانم ننا التع نندد ف نني أحوال ننه
ومقاماتننه التنني ينبننني عليهننا الوجننه األوحنند للتص نوف وهننو التوجننه لفنناطر السننموات

واألرا في كل حال

( ) 53

ولكن تنوعت األقوال في تعريف التصوف وتكثرت ،تبعاً

لتنو األحوال والمقامات 0وخير شاهد نسوقه هنا هو قول الصوفية أنفسنهم مننن أن
" الصوفي ابن وقته "

( ) 58

عرف التصنوف بمنا
ولسوف يأتي أن بعا الصوفية قد َّ

يحيل على مقام التوكل ،أو الفقر ،أو الزهد وغيرها ،وهذه من ضنمن المقامنات؛ أي
مننن عناصننر التصننوف 0كمننا أن بعضننهم قنند أحننال علننى بعننا المفنناهيم المرتبطننة
( )52تاريخ التصوف اإلسالمي من البداية حتى نهاية القرن الثاني،ك0 12
( )57نيكلسون ،الصوفية في اإلسالم ،ترجمة :نور الدين شربية ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،1921 ،ك.59
( )53يظهر هذا الوجه في قوله تعالى} :إني وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرا حنيفا وما أنا
المشركين {( االنعام ) 39،و } قل إن صالتي ونسكي ومحيناي ومماتي لله رب العالمين {( االنعام.)175،

( )58عوارف المعارف ،ك.80
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من

باألحوال في ذكره لمعنى التصوف ،وكل هذا داخل في المعنى بوصنفه عنصن اًر فني
تكوينه ،ال أنه هو وحسنب 0يقنول السنهروردي البغندادي(ت ":)277وأقنوال المشنايخ
فنني ماهيننة التصننوف تزينند علننى ألننف قننول ،ويطننول نقلهننا "

( ) 59

ويضننيف قننائال" :

ألنهننم أشنناروا فيهننا إلننى أح نوال فنني أوقننات دون أوقننات  000فقنند تننذكر أشننياء فنني
معنننى التصننوف ذكننر مثلهننا فنني معنننى الفقننر 000وحيننث وقننع االشننتباه ،فننال بنند مننن
فاصننل 0فقنند تشننتبه اإلشننارات فنني الفقننر بمهننني الزهنند تننارة وبمعنناني التصننوف تننارة ،وال
يتبين للمسترشدين بعضها منع النبعا ،فنقنول :التصنوف غينر الفقنر ،والتصنوف غينر
الزهد 0فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ،ومعاني الزهد مع مزيند أوصناف يواضنافات
ال يكون بدونها الرجل صوفياً يوان كان زاهداً وفقين اًر "

( ) 70

وفيمنا ينأتي بعنا النمناذ

التي جرت على ألسنة الصوفية في معنى التصوف:
-

أوالً :قننال معننروف الكرخنني(ت500هنن) ":التصننوف هننو األخننذ بالحقننائق،
واليأل مما في أيدي الخالئنق "

( ) 71

مشني اًر فني جزئنه األول إلنى طبيعنة

الجانب المعرفي للتصوف ،وهو معرفة حقائق األشنياء وجواهرهنا ،وعندم

االكتفاء بما تعطيه ظواهرها 0أما الجزء اوخر من التعرينف فيشنير إلنى
مقام الزهد ،وهو التخلي عمنا فني أيندي الننال منن أمنالك رغبنة فني اللنه
تعالى .وبمثل ذلنك يقنول ذو الننون المصنري عنن الصنوفي ":الصنوفي

مننن إذا نطننق أبننان نطقننه عننن الحقننائق ،يوان سننكت نطقننت عنننه الج نوار
بقطننع العالئننق "(  ) 75ولننئن كانننت إشننارتا الكرخنني وذي النننون إلننى المعرفننة
( )59نفسه ،ك .81
( )70نفسه ،ك .39
( )71الرسالة القشيرية ،ك 0 580عوارف المعارف،ك .39
( )75أب ننو عب نند ال ننرحمن الس ننلمي ،طبق ننات الص ننوفية ،تحقي ننق :ن ننور ال نندين شن نريبة،ط ،7مكتب ننة الخ ننانجي ،الق نناهرة،
،1987ك.19

82

مجملتننين مختصنرتين ،فننإن أبننا الحسننن الحصننري(ت731هنن) ينندلي بننبعا

التفاص ننيل ف نني ه ننذا الجان ننب إذ يق ننول" :الص ننوفي م ننن ك ننان وج ننده وج ننوده،

وصننفاته حجابننه"

( )77

والمقصننود مننن كالمننه أن حننال الوجنند يظهننرك علننى

حقيق ننة أن الوج ننود الحقيق نني ه ننو وج ننود الح ننق تع ننالى الغي ننر ،وأن ص ننفات
العبد ،في حال عدم الوجد ،تحول بينه وبين الفناء عن نفسه وعن السنوي،

األمر النذي ينؤدي إلنى عندم قندرة الصنوفي علنى إدراك أن وجنود الحنق هنو

عين وجوده 0
-

ثانيا :سئل سمنون (ت590هن) عن التصوف فقال ":أن ال تملك شنيئًا وال
يملك ننك ش ننيء "

( ) 77

والعالق ننة هن ننا ب ننين المال ننك والممل ننوك عالق ننة تبادلي ننة،

فالمالننك للشننيء يكننون مملوكناً لننه ،كالمننال ،فهننو مملننوك وفنني الوقننت نفسننه
مالننك لقلننب صنناحبه ويننده .فننأن تملننك شننيئاً وال يملك نك شننيء ،هننذا يعننني
التحقيق بمقام العبودية الخالصة حينث تحنررت منن رق األكنوان وأصنبحت
عبوديتك خالصة لله وحده.

-

ثالث ناً :قننال عمننرو بننن عثمننان المكنني(ت591ه نن) ":التصننوف أن يكننون
العبد فني كنل وقنت مشنغوالً بمنا هنو أولنى فني الوقنت "(  .) 72وقنال أحمند
الجري ننري(ت707أو 711هن نن) ":التص ننوف مراقب ننة األحن نوال ول ننزوم األدب
"( )77وق ننال أب ننو بك ننر الش ننبلي (ت 777هن نن) ":التص ننوف ض ننبط حواس ننك

( )77نفسه ،ك.791
( )77اللم ننع،ك 720الرس ننالة القش ننيرية،ك 0 580الهج ننويري ،كش ننف المحج ننوب ،د ارس ننة وترجم ننة وتعلي ننق :د0
إسعاد عبد الهادي قنديل ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ك .577
( )72عوارف المعارف ،ك .81
( )77الرسالة القشيرية ،ك .585
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ومراعاة أنفسك "

()73

وهذه التعريفات كلها تنطلق من حال المراقبة ،وبها

يننتمكن العبنند مننن أداء أعمالننه علننى الوجننه األكمننل ،وكمننا أرينند لهننا أن
تكننون 0وحننال المراقبننة مسننتفاد مننن اإلحسننان فنني قولننه صننلى اللننه عليننه
وآله وسلم ":اإلحسان أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه ينراك
"( .) 78
 رابعاً :سئل الجنيد(ت593هن) عن التصوف فقال ":هو أن يميتك الحنق عننكويحييك به "

( ) 79

وهو قول صادر من حال الفناء ،وفيه يفنى العبد عن

رؤينة نفسننه لي ارهنا برؤيننة اللنه لننه ،فتكننون رؤيتنه باللننه وللنه والحننظ للنننفل
فيهننا 0وي نندخل ف نني المعنننى نفس ننه ق ننول أبنني نص ننر الطوس نني(ت":)738
إسننقاط رؤيننة الخلننق ظ ناه اًر وباطن ناً "

( ) 70

وهننو رؤيننة الكننون علننى حقيقننة

أنننه قننائم باللننه ال بنفسننه ،وأن حقيقتننه العنندم ،ولنوال قيننام الوجننود الحننق بننه

لما ظهر ،أي لما وجد 0وهذه الحقيقة ال تدرك إال من حال الفناء0

 خامساً :سئل ُرَوَي ْم(ت707هن) عن التصوف فقنال ":استرسنال الننفل منع اللنهتعننالى علننى منا يرينند "

( ) 71

ننناظ اًر إلننى التصننوف مننن مقننام الرضننا ،الننذي

يحمنند فيننه اللننه علننى الس نراء والض نراء ،إذ ال مجننال

لالعت نراا أو

السننخط علننى إرادة اللننه ومشننيئته 0والمعنننى نفسننه نق نرأه عننند أبنني سننهل

الصعلوكي(ت783هن) ":التصوف ،اإلعراا عن االعتراا "( .) 75

( )73طبقات الصوفية ،ك.770
( )78البخاري في كتاب اإليمان والسفر.
( )79الرسالة القشيرية ،ك .580
( )70طبقات الصوفية ،ك.207
( )71اللمع ،ك .72عوارف المعارف،ك.81
( )75الرسالة القشيرية ،ك .587
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 سادساً :وهو لرويم أيضاً .وفيه ينتقل بتعريف التصوف من مقام الرضا إلىمق ننامي الفق ننر والتوك ننل 0يق ننول ":التص ننوف مبن نني عل ننى ث ننالث خص ننال،
التمسن ننك بن ننالفقر واالفتقنننار ،والتحقن ننق بالبن ننذل واإليث ننار ،وتن ننرك التصن ننرف

واالختيار "( 0) 77

 سن ننابعاً :قين ننل لعلن نني الحصن ننري ،من ننن الصن ننوفي عنن نندك؟ فقن ننال ":الن ننذي ال تقلن ننهاألرا وال تظل ن نه السن ننماء "

( ) 77

وينبن ننه القشن ننيري(ت772ه ن نن) إلن ننى هن ننذا

التعرين ننف قن ننائالً ":إنمن ننا أشن ننار إلن ننى حن ننال المحن ننو"

( ) 72

هن ننذه جملن ننة من ننن

التعريف ننات ،وك ننل واح نند منه ننا يتك ننأ ف نني معن نناه عل ننى أح نند المقام ننات أو

األحوال 0بل إن كثي اًر منها ينفتح بعضه على بعا من دون أن يكنون
بينهننا كبيننر اخننتالف .كمننا أن المسننؤول الواحنند عننن تعريننف التصننوف أو

الصوفي قد يجيب بغير معنى ،انطالقاً من المقام أو الحال النذي يكنون
غالبن ناً علي ننه ف نني أثن نناء اإلجاب ننة ،أو م ارع نناة لح ننال الس ننائل.

( ) 77

ول ننذلك

اختلفت العبارة ،والمعنى المشار إليه واحد ،وهو كما قال القائل:)73( :

احد
معباراتُنا شتَّى َو ُح ْسُن َك و ٌ

م
ٌّ
الجمال ي ُشي ُر
ذاك
وكل إلى َ

( )77نفسه ،ك.580
( )77نفسه ،ك.587
( )72نفسه والصفحة نفسها.
( )77مننن أق نوال الجنينند فنني التصننوف علننى سننبيل المثننال ":أن تكننون مننع اللننه بننال عالقننة" اللمننع،ك 0 72وقولننه":
التصننوف هننو أن يميتننك الحننق عنننك ويحييننك بننه" و " التصننوف ذكننر مننع اجتمننا  ،ووجنند مننع اسننتما  ،وعمننل مننع
اتبا " الرسالة القشيرية ،ك.580
( )73ص نندر ال نندين الش ننيرازي ،إيق نناظ الن ننائمين ،تق ننديم وتص ننحيح :د 0محس ننن مؤي نندي ،مؤسس ننة مطالع ننات وتحقيق ننات
فرهنكي ،طهران،1771،ك.15
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ولئن كان مفهوم التصوف ،في أحد جوانبنه الهامنة ،يسنتند إلنى ثنائيننة المقامنات

واألح نوال فإنننه مننن جانننب آخننر ،يغتننرف مننن معننين األخننالق اإلسننالمية .وقنند آثرنننا
ذك ننر ه ننذا الجان ننب بمع ننزل ع ننن التعريف ننات الس ننابقة؛ ألن ننه دعام ننة قائم ننة بعينه ننا ف نني

استكمال مفهوم التصوف ،فال تصوف بال أخالق 0ولعل مستند الصوفية األخالقي
ينبننع مننن عننين اويننة القرآنيننة التنني يمنند اللننه تعننالى رسننوله صننلى اللننه عليننه وآلننه
ق عظن م
نيم{(  0) 78ثننم مننا ورد فنني السنننة مننن قولننه
وسننلم فيهننا بقولننه } ":يواَّنن َ
نك لَ َعلننى ُخلُن م َ
صننلى اللننه عليننه وآلننه وسننلم ":إنمننا بعثننت ألتمننم مكننارم األخننالق"(  ) 79ولننذلك تجنند
الصننوفية يعتنندون بهننذا األصننل أيمننا اعتننداد ،والتصننوف عننندهم مقننرون بنناألدب مننن

دون مناز  .قال أبو حفك النيسابوري(ت530هن) ":التصوف كله أدب 0لكل وقنت
أدب ،ولك ننل مق ننام أدب 0فم ننن ل ننزم آداب األوق ننات بل ننغ مبل ننغ الرج ننال ،وم ننن ض ننيع

اوداب فهنو بعيند مننن حينث يظنن القننرب ،ومنردود منن حيننث يرجنو القبنول"

()20

وقننال

محمنند بننن علننى القصنناب(ت532هنن) أسننتاذ الجنينند ،التصننوف":أخالق كريمننة ظهننرت
في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام"(  .) 21وقال أبو محمد الجريري (ت711هن)

إن التصننوف ه ن ننو ":النندخول فنني كننل خلننق سننني ،والخننرو مننن كننل خلننق دننني"

( ) 25

ونسن ننب الهجن ننويري ق ن نوال لبمن ننام محمن نند البن نناقر علين ننه السن ننالم(ت117أو 113ه ن نن)":
التصوف خلنق ،فمنن زاد علينك فني الخلنق زاد علينك فني التصنوف" )27 (0بنل إن أبنا

الحس ننين الن ننوري(ت592هن نن) يتج نناوز البع نند المعرف نني للتص ننوف ليق ننيم أص ننوله عل ننى

( )78القلم.7،
( )79رواه مالك في الموطأ ،ك.737
( )20طبقات الصوفية ،ك .119
( )21اللمع  ،ك .72الرسالة القشيرية،ك .580
( )25اللمع ،ك.72
( )27كشن ننف المحجن ننوب ،ك .577واألرجن ننح أن هن ننذا القن ننول ألبن نني بكن ننر الكتن نناني (ت )755ألن أغلن ننب المصن ننادر
الصوفية تنسبه إليه.
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األخ ننالق وحس ننب 0ق ننال ":ل ننيل التص ننوف رس ننوماً وال علومن ناً ،ولكنه ننا أخ ننالق"0

()27

ولعن ننل الننننوري عن نندل إلن ننى هنننذا ال ن نرأي لشنننيو أدعين نناء التصن ننوف فن نني عص ن نره الن ننذين
يتمسكون بالمعرفنة النظرينة دون العمنل بهنا 0ومنن المعنروف أن المعمنول علينه فني

المعرف ننة عن نند الص ننوفية ه ننو تل ننك المعرف ننة الذوقي ننة الص ننادرة ع ننن حقيق ننة المجاه نندة
بالشريعة 0

وهننناك أق نوال أخننرى غيننر قليلننة تعتمنند البعنند األخالقنني فنني الترجمننة عننن مفهننوم

التصوف ،مما يندل علنى أن األخنالق السننية قاعندة ال غننى عنهنا فني إحكنام مبننى

التصوف ومعناه 0ولقد ظلت هذه القاعدة ثابتة وممتندة حتنى عصنر ذروة التصنوف

مع ابن عربي(ت778هن) الذي تبنى مقولة أسالفه من أن " التصوف ُخلُق زاد فمن
زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف" )22(.ولنم يكتنف الصنوفية بحند التصنوف
نث ن اًر ،بننل عمننل بعضننهم علننى حنند معننناه شننع ًار .قننال أبننو الفننتح البسننتي(ت700ه نن) فنني
معناه المأخوذ من الصفاء ،كما يرى:

()27

مق ْدماً َوظَينوهُ ُمشتقاً مم َن الصيوف
ب الصيوفي
صومف َي مِ حتى لُقـ َ
صافى فَ ُ

فاختَلَفوا
ال في الصيوفي ْ
تَ َ
ناز َ الن ُ
فتى
َوَل ْس ُ
ت أ َْن َح ُل هذا ْ
االس َم َغ ْي َر ً

وفني وصننف الصنوفية وأحنوالهم فني الننذكر والمناجناة والزهنند فني النندنيا محبنة للننه
وشن ن ننوقاً إلين ن ننه بمن ن ننا يوافن ن ننق مفهن ن ننوم التصن ن ننوف ،يقن ن ننول أحمن ن نند بن ن ننن عيسن ن ننى الخ ن ن نراز

(ت539هن):

()23

( )27طبقات الصوفية ،ك.173
( )22ابننن عربنني ،الفتوحننات المكيننة ،تحقيننق وتقننديم :عثمننان يحينني 0تصنندير ومراجعننة:د إب نراهيم منندكور،ط ،5الهيئننة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.777/11 ،1982 ،
( )27البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولنة ،مطبعنة مجلنل المعنارف بحيندر أبناد الندكن ،الهنند،
،1928ك.52
( )23الرسالة القشيرية ،ك .702-707

90

ت الم م
ناجاة للس م
ـر
وتَ ْذك ن ُ
نارُه ْم َوْق َ ُ
كإغ م
فاء ذي ال يس ْك مر
َغ َف ْوا عن الدنينا ْ
َفأ ْ
َه ُل وـد م
كاألن ُجمم الزْه مر
الله
ْ
بن ننه أ ْ ُ

حنين م
فين إلى ال ـذ ْك مر
ُ
قلوب العار َ
هم
نرت
أُدين ْ
ٌ
كؤول للمنايا َعَل ْي ُ
ومهُ ُم جن ن َّنوالةٌ بم ُم َع ْس َك مر
ُه ُم ُ
األرا قتلى بمحب م
م
َّه
فأجسامهُ ْم في
ُ
ُ

العلى تسري
احهُ ْم في ُ
وأرو ُ
الح ْج مب َن ْح َو ُ

ض ـر
عرجوا عن ـ
وما َّ
مل ُب ْؤ ًل وال ُ

عرسوا إال م
بقرب حبيبهم
فمننا َّ

ويروي ذو النون المصري عنن امنرأة رآهنا فني بعنا سنواحل الشنام فسنألها :منن

أي ننن أقبل ننت؟ قال ننت :م ننن عن نند أقن نوام تتج ننافى جن ننوبهم ع ننن المضن ناجع 0فق ننال :وأي ننن
تريدين؟ قالت :إلى رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر الله 0فقال :صفيهم لني؛

فأنشدت:

()28

م
َح مند
فما لهم ه َم ٌم تسمو إلى أ َ
مم
يا ُح ْس َن م ْ م م
َّممد
طلَبه ْم للواحد الص َ
َ
اللذات والَولَدم
نطاعمم و م
ممن المن م
َ
م
رور َّ
س م
حل في َبَل مند
و
نر
ُ
لن َ
طو فيها م
باع َد األ ََب مند
ب َ
قد قا َر َ
الخ ْ ُ
وفني الشو م
الع َندمد
ام مخ ُ
تلقاه ْم َم َع َ

قوم همومهم م
ت
بالله َق ْد َعملقَ ْ
ُُ
ٌ
فمطلب م
ـد ُه ْم
اله ْم وسي ُ
القوم مو ُ
ُ
م
ف وال
إن تُنازُعهُ ْم دنيا وال َش َر ٌ
ما ْ
ل ثن م
ق أَنم ن م
ياب فائ م
وال ململ ْب م
إال
ق
ف نهُ ْم
مس نارع ًة في إثْر َم ْن مزَل منة
رهائم ُن ُغ ْدر م
ان وأ َْومد َي منة
()29
ولذي النون نفسه في وصفهم:
قنلوبهم في بحر َخ ْش م
يوا َّن لربـي صفوةً ممن مع م
يته تمجنري
باد مه
ْ
ُ ُُ
قلوب القومم ممن م م
ملما في م
ض مر الس م
ـر
ت َح َركاتُها
ُس مك َن ْ
و ُ
أبدانهُ ْم قد أ ْ
ْ ْ َ
َ
الفخ مر
صموتاً خاشعين لرـب مه ْم
احهُ ْم تسري إلى َم ْعمد من ْ
تر ُ
وأرو ُ
اه ْم ُ

وألب نني نص ننر السن ن ار الطوس نني (ت738هن نن) أبي ننات ف نني بي ننان معن نني التص ننوف،

وأحنوالهم الصننوفية تكنناد تكننون جامعننة 0وفيهننا تفسننير إشنناري طريننف لمعنناني حننروف

( )28عوارف المعارف ،ك.81
( )29أبو طالب المكي ،علم القلب ،ك.55-51
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كلمة " تصوف " فالتاء من التقى ،والصاد من الصفاء ،والواو من الوفاء ،والفناء منن
()70

الفتوة 0يقول:
ال تس ن ن ن ن ن ن َّ
نأمن مق ن ن ن ن ن ننالتي ي ن ن ن ن ن ننا صن ن ن ن ن ن ننا م

ف حيل ن ن ن ن ن ن ًة وتكليف ن ن ن ن ن ناً
نيل التصن ن ن ن ن ن ينو ُ
لن ن ن ن ن ن َ
ل ن ن ن ن ننيل التص ن ن ن ن ن ينو ُ م
وبطاَلن ن ن ن ن ن ًة
ف ك ْذبن ن ن ن ن ن ًة َ
بن ن ن ن ن ن ن ن ننل معفَّن ن ن ن ن ن ن ن نةٌ وم ن ن ن ن ن ن ن ننروءةٌ وفُتُ ن ن ن ن ن ن ن ن َّنوةٌ
الص ن ن ن ن ن ننفا
نداء و َّ
نى وعل ن ن ن ن ن ن ٌنم واقت ن ن ن ن ن ن ٌ
وتق ن ن ن ن ن ن ً
م
وحقومقن ن ن ن ن ن منه
نام بن ن ن ن ن ننه بحقـن ن ن ن ن ننه ُ
م ن ن ن ن ن ننن قن ن ن ن ن ن َ

ُمتيقـنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نًا ُمتَصـب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ًار ُمتَ َشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ـم ًار
متعن ن ن ن ن ن ن ن ن ـنز ًاز متحن ن ن ن ن ن ن ن ن ـنر ًازِ متو م
اضن ن ن ن ن ن ن ن ننعًا
ً
ُ
ِ
ً تَتَ َشع َشن ن ن ن ن ننع األن ن ن ن ن ن نو ُار من ن ن ن ن ننن أس ن ن ن ن ن نرمم
اره
ُ
صاد الصفا واو الوفا
تاء التقى ُ
ُ

صن ن ن ن ننا
واقبن ن ن ن ن ْنل نصن ن ن ن ننيح َة ناص ن ن ن ن ن منح َن َّ
اج ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننداً بمصن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيا م
وتق يشن ن ن ن ن ن ن ن ن ننفاً وتو َ
وجهالن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ًة ودعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناب ًة م
بمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن از م
َ
ََ
وقناع ن ن ن ن ن ن ن ن ن نةٌ وطن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهارةٌ بصن ن ن ن ن ن ن ن ن ننال م
َ

ندق والوفن ن ن ن ننا بم َسن ن ن ن ننما م
نى وصن ن ن ن ن ٌ
ورضن ن ن ن ن ً
الح ن ن ن ن ن َندثان واألش ن ن ن ن ننبا م
وخ ن ن ن ن ننال عن ن ن ن ن ننن َ
مس ن ن ن ن ن ن ن ن ننتَ م
مط ًار ُمتَ َق َّ
ص ن ن ن ن ن ن ن ن ن َند ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننسيَّا م
ُْ
ُمتبن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ـد َل األشب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا م واألروا م
كتشع ُش ن ن ن منع المش ن ن ن م
نكاة ف ن ن نني المصن ن ن ننبا م

ناء َ َّ م
ناغتنم ين ن ننا صن ن ننا م مِ مِ مِ
فن ن ن ن ُ
الفتن ن ننوة فن ن ن ْ

يوان نعوت هنؤالء الرجنال ،منع منا ورد فني األبينات السنابقة تحينل علنى

أغلننب المعنناني التنني نقلتهننا التعريفننات المتنوعننة للتصننوف ،مننن مثننل :تعلننق
الهمم بالله ،والمجاهدة فيه ،واألننل بنذكره ،والسنكر بمحبتنه ،وامنتالء القلنب

بنور معرفتنه ،وطلنب الفقنر والزهند فني الندنيا 000إلنى غينر ذلنك منن معنان
وصور ترد إلى ركني التصوف األساسيين ،المقامات واألحوال0

ولكننن الس نؤال الننذي يبقننى قائمننا هننو :هننل تمكننن الصننوفية مننن وضننع

تعريف جامع مانع للتصوف ،بحيث يشتمل على الجانب المعرفي والجانب

األخالقي ،فضال عن ركني المقامات واألحوال؟

( )70دي نوان الحال (أش ننعار نس ننبت إل ننى الح ننال ) ،ص نننعه وأص ننلحه :د 0كام ننل مص ننطفى الش ننيبي،ط ،5دار آف نناق
عربية ،بغداد ،1987 ،ك.103
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لعننل الجنينند ،وهننو المنعننوت ب نرئيل الطائفننة ،يلقنني الضننوء علننى هننذا

التسنناؤل 0فمننن أقوالننه الجامعننة فنني تعريننف التصننوف ":تص نفية القلننب عننن
موافقن ننة البرين ننة ،ومفارقن ننة األخن ننالق الطبيعين ننة ،يواخمن نناد الصن ننفات البش ن نرية،
ومجانب ننة ال نندعاوى النفس ننانية،ومنازلة الص ننفات الروحاني ننة ،والتعل ننق ب ننالعلوم

الحقيقين نة ،واس ننتعمال م ننا ه ننو أول ننى عل ننى األبدي ننة ،والنص ننح لجمي ننع األم ننة،
والوفنناء للننه علننى الحقيقننة ،واتبننا الرسننول صننلى اللننه عليننه وآلننه وسننلم فنني

الشريعة"0

()71

وهذا التعرينف علنى طولنه يختصنر فني شنقين ،األول يتمثنل

في مجاهدة النفل وفق الشريعة المحمدية ،واوخر في إدراك الحقيقة ،زبنده

الش نريعة .وبهننذين الشننقين يكتمننل معنننى التصننوف .ولمننا كننان المصننطلح
يجنننح إلننى اإليجنناز ،يوافننادة المعنننى بأقننل قنندر ممكننن مننن األلفنناظ ،فقنند نجنند
مبتغانا عند أبي بكر الكتاني الذي يعنرف التصنوف بأننه ":صنفاء ومشناهدة
"0فالصفاء ،هو المعبر عنه بمجاهدة النفن ننل ( الوسنيلة) والمشناهدة ،هني
المعبر عنها بالحقيقننة( الغاية) والحقيقنة عنند الصنوفية ،شنهادة أن ال إلنه

()75

إال الله كما شهدها الله عز وجل في حق نفسه ،والمالئكة ،وأولنو العلنم
نهدالليه أََّنننهُ ال إملننهَ إال ُهن َنو والمالئ ُكننة وأُولُننو العلننم
وذلننك فنني قولننه تعننالىَ  :شن َ
قائمننا بالقسننط ، )77(وبننذلك يكننون هننذا التعريننف مننؤهالً للتعبيننر عننن معنننى

التصننوف ،مننن ناحيننة فنيننة وموضننوعية؛ لكونننه مختصن اًر ،ومشننتمالً علننى

وسيلة الصوفي في الوصول إلى حقيقة التوحيد0


 

 .2في تاريخ المصطلح:
( )71التع ننرف لم ننذهب أه ننل التص ننوف ،ك .72-77وورد ف نني طبق ننات الص ننوفية :الس ننرمدية ب نندالً م ننن األبدي ننة،
والمعنى واحد ،ك .777

( )75انظر :د.عبد الحليم محمود ،قضية التصوف ،المدرسة الشاذلية ،ط ،5دار المعارف ،القاهره ،ك.778
( )77آل عمران.18 ،

97

إتماماً للفائدة في بحث المصطلح ،يحسن الوقوف على الفتنرة الزمنينة

التي بدأ يشيع فيها 0فقد دفع الطوسي (ت738هنن) تهمنة الحندوث عنن هنذا
المصننطلح ،وأنننه لننم يعننرف إال فنني فت نرة متننأخرة نسننبياً ،ظن ناً منننه أن تهمننة
كهذه قد تخل بنسبة التصوف إلى اإلسالم ،أو النظر إليه على أنه بدعة0

ولقنند م ننر معن ننا أن ال مشنناحة ف نني التس ننمية مننا دام مبناه ننا ومعناه ننا ال

يخالفنان الكتنناب والسننة 0وأمننا البعند الزمننني أو قربنه مننن الصندر األول مننن
اإلسننالم فننال يقلننل مننن قيمننة المصننطلح ،يوان كننان قربننه يزينندها صننالبة فيمننا
لوكننان متننداوالً فيننه 0وأيننا كننان األمننر ،فالطوسنني يحنناول رجننع تنناريخ الكلمننة
إلى ما قبل اإلسالم ،واستناداً إلى محمد بن إسحاق بن يسنار(ت )120فني
كتابه الذي جمع فيه أخبار مكة 0قال ":إنه قبل اإلسنالم قند خلنت مكنة فني
وقننت مننن األوقننات حتننى ال يطننوف بالبيننت أحنند وكننان يجنيء مننن بلنند بعينند

رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف"0

()77

على أن هنذا الخبنر ال يعنول

عليه كثي اًر في البحث الموضنوعي 0بنل إن الطوسني نفسنه يلمنح إلنى الشنك

فيننه 0وهننو إذ يننورده فإنمننا يننورده لالسننتئنال ال اليقننين 0يقننول ":فننإن صننح
ذلك ،فإنه يدل علنى أننه قبنل اإلسنالم كنان يعنرف هنذا االسنم ،وكنان ينسنب

إليننه أهننل الفضننل والصننال "0

()72

وهنننا نتسنناءل :هننل يمكننن أن يكننون هننذا

الرجل الصوفي منحند اًر منن سناللة بنني صنوفة؟ أو ممنن ينسنبون إلنيهم؟ ثنم
يروي الطوسي عن الحسن البصري (ت110هن) أنه قال ":رأيت صوفياً في

الط نواف فأعطيتننه شننيئاً فلننم يأخننذ ،وقننال :معنني أربعننة دوانيننق فيكفيننني مننا

معني"0

()77

ويسننتدل كننذلك بقننول سننفيان الثننوري

( )77اللمع ،ك.77-75
( )72نفسه والصفحة نفسها.
( )77اللمع ،ك.75
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(ت171هنن) ":لنوال أبننو

هاشننم الصننوفي مننا عرفننت دقيننق الرينناء".

()73

وبننناء هننذين الخب نرين يكننون

مصطلح التصوف قد عرف في النصف األول من القرن الثاني الهجري ال

كمننا يننذهب ماسننينيون إلننى أنننه عننرف ألول م نرة ،لقب ناً مفننرداً ،فنني النصننف

الثنناني الهجننري مننن القننرن نفسننه( .)78وممننا يؤكنند صننحة شنناهدي الطوسنني
(ت120تقريب ناً) ،وهوشنناعر

المننذكورين آنف ناً ،قننول مسنناور الننوراق

كوفي مقل ،ومن أصحاب الحديث ،في بيتين من الشعر يعيب فيهمنا علنى
() 79

رجل رياءه وتظاهره بالصال ويذكر فيهما لفظ التصوف:
نين
يوف واألمانةْ
ني ُيقن ن ن ن ن َ
وما يعني التص َ
تصن ن ن ن ن َّنو َ
نال لن ن ن ن ننه أمن ن ن ن ن ٌ
ف َكن ن ن ن ن ْ
م
نق إل ن ن ن ن ننى الخيانن ن ن ن ن ن ْة
نكن
أر َاد ب ن ن ن ن ن منه الطَّري ن ن ن ن ن َ
ول ن ن ن ن ن ننم ُي ن ن ن ن ن ن منرمد اإلل ن ن ن ن ن ننهَ ب ن ن ن ن ن ننه مولن ن ن ن ن ن ن ْ
فممننا ال شننك فيننه أن اسننتعمال هننذه الكلمننة كننان قنند شننا قبننل الخمسننين

وبعد المئة؛ ذلك أن صنورة الصنوفي فني البيتنين ،تكشنف عنن أن التصنوف
كننان معروف ناً وممارس ناً منننذ زمننن ال ننندري حنند بدايتننه ،ولكنننه يكفنني للحنندل
بمدة طويلة نسبياً ،لكني يصنير للتصنوف أدعيناء ،األمنر النذي يؤكند صنحة
الروايننة التنني نقلهننا الطوسنني عننن الحسننن البصننري ،وبننذلك يكننون مصننطلح
التصوف والصوفي ،قد عرفا فيما بين مطلنع القنرن الهجنري الثناني ،ونهاينة

النصف األول منه ،وهو داخل في عصر التابعين0






 0 3في المصدر اإلسالمي للتصوف:

( )73نفسه والصفحة نفسها .ابن الجوزي ،صفة الصفوة،ط،5مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.182/1995،5 ،
( )78انظ ننر :ماس ننينيون ومص ننطفى عب نند ال ننرزاق ،التص ننوف( كت نناب دائن نرة المع ننارف اإلس ننالمية) ط ،1دار الكت نناب اللبن نناني،
ومكتبة المدرسة ،بيروت،1987 ،ك.53
( )79ابن عبد ربه ،العقند الفريند ،شنرحه وضنبطه وصنححه وعننون موضنوعاته ورتنب فهارسنه :أحمند أمنين ،وأحمند
الزين ،يوابراهيم األبياري ،ط ،5مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة513/1925،7 ،
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ولن ننئن كث ن ننر الجن نندل ف ن نني اشن ننتقاق التص ن ننوف ،فقن نند كث ن ننر الخن ننالف ف ن نني

مص ننادره 0عل ننى أن البح ننث هن ننا ل ننن ي نندخل ف نني معت ننرك الخ ننالف بق نندر م ننا
سيحاول استخ ار أركان إسالمية عامة تستحق أن تكون أصوالً للتصوف0
ولقد كان الصوفية األوائل ،وال سيما المعنيون بتأريخ التجربنة الصنوفية ،قند
تصنندوا لبيننان هننذه المسننألة ،فاسننتخرجوا مننن مصنندري التش نريع اإلسننالمي،
الكتاب والسنة ،منا يؤكند شنرعية التصنوف ،وانتمناءه األصنيل لبسنالم .وهنا
هو ذا الطوسي يذهب إلى تقييد التصوف بأربعة أصول إسالمية هي:

() 30

 -1متابعة كتاب الله عز وجل.

-5

االقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

-7

التخلق بأخالق الصحابة والتابعين.

-7

التأدب بآداب عباد الله الصالحين.

وقد أيد أصول الطوسني هنذه كنل منن كتنب منن الصنوفية عنن التصنوف

بعده 0حتى إن ابن خلدون(ت ،)808وهو من غير الصوفية ،يدرك الصلة
الوثيقننة بننين التصننوف ومصنندره اإلسننالمي ،ويقرهننا بمننا يتفننق مننع مجمننل مننا

ذك نره الطوسنني فيقننول ":هننذا العلننم مننن العلننوم الشننرعية الحادثننة فنني الملننة0
وأصنننله أن طرين ننق ه ن نؤالء القنننوم لن ننم تن ننزل عنن نند سن ننلف األمن ننة ،وكبارهن ننا من ننن

الصننحابة والتننابعين ومننن بعنندهم ،طريننق الحننق والهدايننة 0وأصننلها العكننوف

علننى العبننادة ،واالنقطننا إلننى اللننه تعننالى ،واإلع نراا عننن زخننرف النندنيا
وزينتها ،والزهد فيما يقبل عليه الجمهنور منن لنذة ومنال وجناه ،واالنفنراد عنن

الخلق في الخلوة للعبادة 0وكان ذلك عاماً في الصنحابة والسنلف ،فلمنا فشنا
اإلقبننال علننى النندنيا فنني القننرن الثنناني ومننا بعننده ،وجنننح النننال إلننى مخاطبننة

( )30اللمع ،ك.51
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الندنيا ،اخنتك المقبلنون علنى العبننادة باسنم الصنوفية والمتصنوفة

"() 31

وهننذه

شهادة من ناقد تاريخي ذي عين بصنيرة ،وهنو منن غينر الصنوفية ،ينرى أن

أصل التصنوف ننابع منن االقتنداء بالصنحابة والتنابعين ،وهنؤالء هنم النخبنة
الذين اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما فيما يخك أصول الطوسي ،فإن القرآن الكريم ،من بينها ،يعد
المصدر األول لثنائية األحوال والمقامات ،حيث ذكر التوابين،
والصابرين ،والفقراء ،والمتوكلين ،والشاكرين،والراضين ،والذاكرين،
والخاشعين ،والخائفين ،والراجين ،والواجلين ،والمقربين 000وفي ذكر
يد { ) (72إلى غير ذلك
َّم َع َو ُه َو َش مه ٌ
المشاهدين قال تعالننى} :أ َْو أَْلقى الس ْ
مما ورد في السنة ويدخل في المقامات واألحوال .وال يسعنا هنا إال
استحضار معنى التصوف الذي استخلصه البحث آنفا وهو :الصفاء
والمشاهدة 0وقد ذكرنا أن الصفاء هو الوسيلة المجاهدة 0والغاية هي
َّم
ين
المشاهدة المعرفة 0ويستدل على المجاهدة من قوله تعالىَ }:والذ َ
)(73
اف م َقام رب م
ـه
اه ُدوا مف َينا َلَن ْه مدَّيَّنهُم ُسُب َلنا {.
َج َ
وقوله تعالىَ }:وأَما َمن َخ َ َ َ
فإن َ م
نفل َع من الهَوى َّ
الم ْأوى{ (74).وقال صلى الله عليه
َوَنهى ال َ
الجنة هنَي َ
وآله وسلم ":المجاهد من جاهد نفسه في الله" (75).أما سلوك الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم ،والصحابة والتابعين وعباد الله الصالحين،
فالشواهد عليها وافرة في هذا المجال ،ويكتفى بإحالة المتطلع والمستزيد
على كتب السير والحديث والطبقات والتاريخ ،ليلمل مدى انشغال رجال
النفنل( )37وتزكيتها حسب أصول الشريعة0
الصدر األول بمجاهدة
( )31ابن خلدون ،المقدمة ،تحقيق :درويش الجويدي،ط ،1المكتبة العصرية ،بيروت،1992 ،ك.217
( )35ق.73 ،

( )37العنكبوت.79 ،

( )37النازعات.71-70 ،

( )32أخرجننه الترمننذي فنني بنناب فضننائل الجهنناد ،وقننال حننديث حسننن صننحيح  0الجننامع الصننحيح ،تحقيننق :إب نراهيم
عطوة عوا ،دار الحديث ،القاهرة.

( )37تعريننف المجاهنندة فنني االصننطال حسننب ال ارغننب األصننفهاني هننو " :الجهنناد والمجاهنندة ،اس نتفراغ الوسننع فنني
مدافعنة العنندو 0والجهنناد ثالثننة أضننرب :مجاهنندة العندو الظنناهر ،ومجاهنندة الشننيطان ،ومجاهنندة النننفل 0وتنندخل
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أما ثمرة المجاهدة ،وهي المعرفة ،فتستخلك من قوله تعالى}:واتقُوا اللَّه
) ( 77
آم ُنوا مإ َن تَتقوا اللَّه َي ْج َعل
وَيعـلم ُكم الليه {
ومن قوله تعالى}:يا أَييها َ
الذين َ
ُ ُ
)(78
لَ ُكم فُ ْرقَانا{ .أي فرقاناً بين الحق والباطل .وهذا الفرقان هو الذي يمثل
جوهر المعرفة الصوفية ،حينما يسعى صاحبها إلى البحث عن وجه الحق
في األشياء بالتقوى 0والتقوى ليست مجرد علم وحسب ،يوانما سلوك قبل كل
شيء ،أي مجاهدة .فإذا ما انتقلنا إلى األصل الرابع واألخير من أصول
الطوسي ،وهو التأدب بآداب عباد الله الصالحين ،فسوف نجد أنه ينطبق
على الصوفية ،حيث تجلت المعاني السابقة في أقوالهم ذات الطابع المعرفي
الصادر عن تجربة المجاهدة 0ويقول أبو على الدقاق ":من زين ظاهره
بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة" (79).ويقول أبو عثمان
المغربي(ت737هن) ":من ظن أنه يفتح له بهذه الطريقة ،أو يكشف له عن
شيء منها بلزوم المجاهدة فهو مخطأ" (80).ويجدر التنبيه هنا على أن
الصوفية يستعملون مصطلحات متداولة بينهم ،كالكشف والفتح والمشاهدة ،في
سياق التعبير عن الجانب المعرفي لديهم.
ولم يستطع المستشرقون أنفسهم ،على كثافة دراساتهم للتصوف ،واختالف
أهدافهم ) ، (81إال أن يقروا بالمصدر اإلسالمي له .ولعل تجربة نيكولسون في
ثالثتهننا فنني قولننه تعننالى} :وجاهنندوا فنني اللننه حننق جهنناده {

( الحننج ) 38 ،وفنني قولننه تعننالى} :وجاهنندوا

بننأموالكم وأنفسننكم فنني سننبيل اللننه { ( التوبننة )71 ،وقننال صننلى اللننه عليننه وآلننه وسننلم ":جاهنندوا أه نواءكم كمننا
تجاهنندون أعننداءكم"  0مفننردات ألفنناظ الق نرآن ،تحقيننق :صننفوان عنندنان داودي،ط ،1دار القلننم ،والنندار الشننامية،

دمشق ،بيروت،1995 ،ك.508
( )33البقرة.585 ،
( )38األنفال.59 ،
( )39الرسالة القشيرية ،ك.98
( )80نفسه ،والصفحة نفسها.

( )81يكشف أربري عنن أن عنددًا ال بنأل بنه منن المستشنرقين ،انطالقنًا منن موقنف منحناز ،ينرون أن
كل فكرة سليمة أو ذات طابع متميز فني اإلسنالم ،هني منن أصنل أجنبني ،ويجنب أن ينسنبوها إلنى

مصنندر مننن المصننادر غيننر اإلسننالمية ،وهننذا علننى حنند قولننه لننيل بننالعلم الصننادق النزيننه .بننل هننو

أسوأ أشكال التعصب الطائفي.انظر:

Arberry, A.J, An Introduction to the History of Sufism, Oxford,
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هذا المجال ،تكون مثاالً جيداً على ذلك حينما تراجع عن آرائه السابقة التي
أعلنها سنة  ،1907والتي يذكر فيها أن التصوف وليد األفالطونية المحدثة
والمسيحية والغنوصية .وقد كتب سنة 1951مقاالً يثبت فيه تراجعه ،وينفي أن
يكون التصوف وليد الثقافات األجنبية ،ويشير إلى أن ظاهرة الزهد والتصوف
اللتين نشأتا في اإلسالم ،كانتا إسالميتين في الصميم) .(82أما ماسينيون ،فإنه
يرى بعد دراسته لمصطلحات التصوف أن مصادرها أربعة:
.1
.5
.7
.7

لعله

القرآن الكريم ،وهو المصدر الرئيسي للمصطلحات الصوفية.
العلوم العربية اإلسالمية ،كالحديث والفقه وغيرها.
مصطلحات المتكلمين األوائل.
اللغ ننة العلمي ننة الت نني تكون ننت ف نني الش ننرق ف نني الق ننرون الس ننتة المس ننيحية
األولننى مننن لغننات أخننرى ،كاليونانيننة والفارسننية وغيرهمننا وأصننبحت لغننة
العلننم والفلسننفة .ثننم يشننير فنني نهايننة األمننر إلننى أن التصننوف اإلسننالمي
ق نند نش ننأ م ننن ص ننميم اإلس ننالم نفس ننه ،عل ننى األق ننل ف نني الق ننرون الثالث ننة
األولنى (83).بنل إن بعننا المستشنرقين يننرى أننه " ال صننوفية منن غيننر
").(84
إسالم
من المستحسن في ختام هذا البحث ،تسنجيل بعنا أقنوال الصنوفية

أنفسننهم التنني ت نربط ط نريقهم وعلننومهم بننالقرآن الك نريم والسنننة الش نريفة وأخننالق

اإلسالم الرفيعة.

وقال ذو النون المصري ":من عالمات المحبة لله عز وجل متابعة
حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخالقه وأفعاله وأوامره وسننه" ) (85وقال
الجنيد" الطرق كلها مسدودة على الخلق إال من اقتفى أثر الرسول عليه الصالة

( )85في التصوف اإلسالمي وتاريخه ،ترجمة :د  .أبو العال عفيفي .المقدمة ،ك :ل. -
An Introduction to the History of Sufism , P .
()87
(Stoddart, William , The Mystical Doctrines and Methods of Islam, New Delhi, Jaj )87
Company,
( )82الرسالة القشيرية ،ك.777
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والسالم" ) .(86وقال ":من لم يحفظ القرآن ،ولم يكتب الحديث،

ال يقتدى

به في هذا األمر ،ألن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة" ) .(87وقال شاه

الكرماني (ت ":)700من غا بصره عن المحارم ،وأمسك نفسه

عن

الشهوات ،وعمر باطنه بدوام المراقبة ،وظاهرة باتبا السنة ،وعود نفسه أكل

الحالل ،لم تخطىء له فراسة" )88(.وقد عبر الشبلي عن علم التصوف شع ًار
بما ينسجم وقول علي بن أبي طالب عليه السالم في وصفه العلماء الربانيين

بقوله 000":وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل األعلى ،أولئك
()89

خلفاء الله في أرضه."000
ي م
اد لَه
معْل ُم
علم ال نفن ن َ
التصوف ٌ
فيه الفنوائم ُد لكربن م
اب يعرفُها

()90

يقول الشبلي:
سماوي ربوبم ْي
معْل ن ٌنم َسنم ٌّي
ٌّ
م
أه ُل الجز م
الخصوص ْي
ص ْن مع
الة وال ي

( )87نفسه ،ك .770
( )87نفسه ،ص .344عوارف المعارف ،ص .78
( )88الرسالة القشيرية ،ص .328
( ) 89الشريف الرضي ،نهج البالغة من كالم أمير المؤمنين علي عليه السالالم ،رالر ه بضالباه اممالام معماله عباله ،
مؤسسة المعارف ،بيربت ،ص.713
( )90التعريف لمذهب أهل التصوف،ص.101
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مصادر البحث ومراجعه

-

األزرقي ،أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد ،كتاب أخبنار مكنة ومننا جناء
فيها من اوثار ،د.م ،د.ت.

-

البخاري ،أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح ،دار ابنن كثينر،

-

بنندوي ،د .عبنند الننرحمن ،تنناريخ التصننوف اإلسننالمي مننن البدايننة حتننى آخننر

-

البيروننني ،أبننو الريحننان محمنند بننن أحمنند ،تحقيننق مننا للهننند مننن مقبولننة فنني

اليمامة للطباعة والنشر ،دمشق.1997 ،

القرن الثاني ،ط ،5وكالة المطبوعات ،الكويت.1938 ،

العقننل أو مرذولننة ،مطبعننة مجلننل دائنرة المعننارف بحينندر آبنناد النندكن ،الهننند،

.1928
-

الترم ننذي ،أب ننو عيس ننى ب ننن سن ننورة ،الج ننامع الص ننحيح وه ننو س نننن الترمن ننذي.
تحقيق :إبراهيم عطوة عوا ،دار الحديث ،القاهرة ،د.ت.

-

الجرج نناني ،عل نني ب ننن محم نند ،كت نناب التعريف ننات ،ط ،1دار الكت ننب العلمي ننة،
بيروت.1987،

-

ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفر عبد الرحمن ،تناريخ عمنر بنن الخطناب.

قدم له وعلق عليه :أسامه عبد الكريم الرفاعي ،د.م ،د.ت.
-

اب ننن الج ننوزي ،جم ننال ال نندين أب ننو الف ننر عب نند ال ننرحمن ،ص ننفة الص ننفوة ،ط،5
مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.1995 ،
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الحال  ،الحسين بن منصور ،الديوان ،صنعه وأصلحه :د .كامنل مصنطفى

-

الشيبي ،ط ،5دار آفاق عربية ،بغداد.1987 ،

أبو حيان األندلسي ،محمد بنن يوسنف ،البحنر المحنيط فني التفسنير ،بعناينة

-

الشيخ عرفان العشا حسونه ،دار الفكر ،بيروت.1995 ،

ابننن خلنندون ،عبنند الننرحمن بننن محمنند ،مقدمننة ابننن خلنندون .تحقيننق :درويننش

-

الجويدي ،ط ،1المكتبة العصرية ،بيروت.1992 ،
-

الراغب األصفهاني ،مفردات ألفاظ القنرآن .تحقينق :صنفوان عندنان داودي،

-

الرضن نني ،الش ن نريف ،نهن ننج البالغن ننة من ننن كن ننالم أمين ننر المن ننؤمنين علن نني علين ننه

ط ،1دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق ،بيروت.1995 ،

السننالم ،شننرحه وضننبطه اإلمننام محمنند عبننده ،مؤسسننة المعننارف،

د.ت.

بيننروت،

-

ابن ننن سن ننعد ،طبقن ننات ابن ننن سن ننعد .تحقين ننق د .إحسن ننان عبن ننال ،دار صن ننادر،

-

السننلمي ،أبننو عبنند الننرحمن محمنند بننن الحسننين ،طبقننات الصننوفية .تحقيننق:

-

الس ننهروردي البغ نندادي ،عب نند الق نناهر ب ننن عب نند الل ننه ،عن نوارف المع ننارف ،ملح ننق

بيروت ،د.ت.

نور الدين شريبة ،ط ،7مكتبة الخانجي ،القاهرة.1987 ،

بنهاية الجزء الخنامل منن إحيناء علنوم الندين للغ ازلني ،دار الفكنر،

بينروت،

د.ت.

-

السنيد الحمينري ،دينوان السنيد الحميننري .جمعنه وحققنه وشننرحه :شناكر هننادي

-

الشنني ارزي ،صنندر النندين محمنند بننن إبنراهيم ،إيقنناظ النننائمين ،تقننديم وتصننحيح

-

أبو طالب المكي ،محمد بن علي ،قوت القلوب فني معاملنة المحبنوب ،دار

شكر ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،د.ت.

د .محسن مؤيدي ،مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي ،طهران.1771 ،
الفكر ،بيروت ،د.ت.
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-

الطوسنني ،أبننو نصننر السن ار  ،اللمننع .حققننه وقنندم لننه وخننر أحاديثننه:د .عبنند

الحليم محمود ،وطنه عبند البناقي سنرور ،دار الكتنب الحديثنة،

.1970
-

القناهرة،

ابننن عبنند ربننه ،أبننو عمننر أحمنند بننن محمنند ،العقنند الفرينند .شننرحه وضننبطه

وصن ننححه وعنن ننون موضن ننوعاته ورتن ننب فهارسن ننه :أحمن نند أمن ننين وأحمن نند ال ن نزين
يواب نراهيم األبينناري ،ط ،5مطبعننة لجنننة التننأليف والترجمننة والنشننر،
.1925

-

القنناهرة،

علنني ،د .ج نواد ،المفصننل فنني تنناريخ العننرب قبننل اإلسننالم ،ط ،1دار العلننم

للماليين ومكتبة النهضة ،بيروت ،بغداد.1930 ،
-

ابن عربي ،محيي الندين محمند بنن علني ،الفتوحنات المكينة .تحقينق وتقنديم:

عثمننان يحيننى .تصنندير ومراجعننة :د .إب نراهيم منندكور،ط ،5الهيئننة المص نرية

العامة للكتاب ،القاهرة.1982 ،
-

الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ،إحياء علوم الدين ،دار الفكنر ،بينروت،
د.ت .
اب ننن قتيب ننة ،أب ننو محم نند عب نند الل ننه ب ننن مس ننلم ،عي ننون األخب ننار ،دار الكت نناب

-

العربي ،بيروت ،د.ت.
-

القشيري ،عبد الكريم بن هوازن ،الرسالة القشيرية في علم التصنوف .تحقينق

يواعننداد :معننروف زريننق ،وعلنني عبنند الحمينند بلطننه جنني ،ط ،5دار الجيننل،
بيروت.1990 ،
-

ابن قيم الجوزية ،أبنو عبداللنه محمند بنن أبني بكنر ،مندار السنالكين ،تحقينق

وتعلين ن ننق :محمن ن نند المعتصن ن ننم باللن ن ننه البغن ن نندادي ،ط ،5دار الكتن ن نناب العربن ن نني،
بيروت.1997 ،
-

الكالباذي ،أبو بكر محمد ،التعرف لمذهب أهنل التصنوف .تحقينق وتعلينق:

محمود أمين النوري ،ط ،5مكتبة الكليات األزهرية،
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القاهرة.1980 ،

-

الكلب نني ،أبن ننو المن ننذر هشن ننام بن ننن محم نند بن ننن الس ننائب ،جمه ن نرة النسن ننب ،ط،1
علم الكتب ،بيروت.1997 ،

-

ماسينيون ،لنويل ومصنطفى عبند النرزاق ،التصنوف ( كتناب دائنرة المعنارف

األسالمية ) ط ،1دار الكتاب اللبناني ،ومكتبة المدرسة ،بيروت.1987 ،
-

محمن ننود ،د .عبن نند الحلن ننيم ،قضن ننية التصن ننوف ،المدرسن ننة الشن نناذلية ،ط ،5دار

المعارف ،القاهرة ،د.ت.
-

أبننو نعننيم ،أحمنند بننن عبداللننه ،حليننة األولينناء وطبقننات األصننفياء ،ط ،7دار

-

نيكلسننون ،رينول ند ،فنني التصننوف اإلسننالمي وتاريخننه .ترجمننة :د .أبننو الع ننال

-

الهجنويري ،أبننو الحسننن علنى بننن عثمننان ،كشنف المحجننوب .د ارسننة وترجمننة

الكتاب العربي ،بيروت.1980 ،

عفيفي مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،القاهرة.1927 ،

وتعلين ننق :د .إس ن ننعاد عبن نند اله ن ننادي قن ن ننديل ،دار النهضن ننة العربي ن ننة ،بي ن ننروت،

.1980

الدوريات:
-

الش ننيبي ،د .كام ننل مص ننطفى ،رأي ف نني اش ننتقاق كلم ننة ص ننوفي ،مجل ننة كلي ننة
اوداب ،بغداد ،2 ،سنة .1975
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