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يِب  اِهَّللِب  الِهَّلل ْس  ِب  الِهَّلل ِب يِب    ِب ْس
 

اي أ ي ُّه ا  اِهَّللذِبي   آم ُنو  إِبذ   قِب ل  ا ُكيْس ت  ف  ِهَّللُحو  ِفِب " 
ُ ا ُكيْس   و إِبذ   ۖ   اْسم ج ااِبسِب ف افْس  ُحو  ي  فْس  حِب  اِهَّلل

ُ  اِهَّللذِبي   آم ُنو   قِب ل   نُشُزو  ف انُشُزو  ي  لْسف عِب  اِهَّلل
ُ ِبِب ا ۚ  مِبنُكيْس و  اِهَّللذِبي   ُأوتُو   اْسعِبلْسي  د ر ج اٍت   و  اِهَّلل

" ت  عْسم ُلوو     ِب ٌري 
  (11 آلية سورة  جملاداة، )

 



 
 

اإلهداء  
 

إىل رمز العطاء وعنوان احلنان إىل من حتملت وصربت من أجل 
ىل عرش قليب  عأبنائها إىل السيدة اليت ترتبع 

. الكرمية حفظك هللا و أدامك لنا "إىل الوالدة " 
. حفظك هللا" إىل والدي " إىل رمز الصرامة وعنوان االنضباط 

 –عبد الباسط : إىل رفيق دريب زوجي الكرمي وإخويت األعزاء
.  مسية –إميان 

إىل كل من علمين حرفا واحدا إىل أساتذيت احملرتمني  
 .إليهم مجيعا أهدي مثرة جهدي املتواضع 

 



 

الشكر والتقدير 
 

ق، الوىاب الفتاح الرزاق وصالتو الالشكر واحلمد هلل الباري املصور اخل
 األعظم الذي بعثو هللا ليتم مكارم والنيباألكرم  الرسول وسالمة على

. األخالق
أتوجو ابلشكر والتقدير والعرفان إىل املشرف على ىذا العمل إىل أستاذي 

الذي كثريا ما أرشدين ونصحين فلم " األستاذ الدكتور كمال بن مارس " 
ترىقو وتقلقو مهمة متابعة ودقة قراءتو للعمل ابلرغم من انشغاالتو العديدة 

. فلو مين كل التقدير وأدامو هللا ذخرا للعلم واملتعلمني
كما أتوجو ابلشكر إىل كل من علمين حرف صغري كان أو كبري كما 

أخص ابلذكر مجيع أساتذة قسم التاريخ الذين علموين أبن الذي يدرس 
التاريخ ال يدخل اليأس إىل قلبو ألنو سوف يرى الدنيا أايما يداوهلا هللا 

. بني الناس 
واعرتافا ابلفضل أتقدم خبالص الشكر إىل مجيع عمال املكتبة يف جامعة 

 واىل مجيع مراكز العلم والبحث واملكتبات املتعددة اليت 1945 ماي 8
ماديت العلمية  استقيت منها 

وأتوجو بشكري إىل كل من قدم يل يد العون واملساعدة إلخراج ىذه 
. الدراسة إىل حيز الوجود 

 



  
 قائمة الرموز والمختصرات

 

الطبعة : ط

مجلد  : م

الجزء  : ج

الصفحة  : ص

دون طبعة  :  دط

دون مكان  : دم

دون تاريخ : دت

تحقيق  : تح

ترجمة  : تر

تعليق : تع

تخريج  : تخ

 تقديم: تق

توفي  : ت

 الحد الفاصل بين الهجري والميالدي /: 

   

 



                                                        فيرس الموضوعات

 190 

 

                        المحتوى                                              الصفحة 
  اإلىداء

الشكر و التقدير  
 قائمة الرموز و المختصرات

 (ز-أ)                                                                                   مقدمة
 08                                                  النشأة و المبادئ: الفصل األول
 09تعريف التصوف                                                 : المبحث األول
 19أصل تسمية التصوف                                            : المبحث الثاني
 32نشأة التصوف                                                   : المبحث الثالث
 45تصوفة                                                ممبادئ ال: المبحث الرابع
 58           التصوف أسباب ظيوره و مدارسو في الدولة العباسية: الفصل الثاني

    59التصوف في الدولة العباسية و إنتشاره                           : المبحث األول
 68الفرق الصوفية و أشهر المتصوفة                                : المبحث الثاني
 84مدارس المتصوفة                                               : المبحث الثالث
 87                                آثار التصوف في الدولة العباسية: الفصل الثالث

 88مميزات التصوف العباسي                                       : المبحث األول
 91أثر المتصوفة في الدولة العباسية                                : المبحث الثاني
 97موقف العباسيين من المتصوفة                                  : المبحث الثالث

 104                                                                         خاتمة 
 107                            المالحق                                            

 124                                        قائمة المصادر و المراجع              
 145                                        فيرس الموضوعات                    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 أ 

إنتشرت حركة التصوف في العالم اإلسالمي في القرن الثالث اليجري كنزعات              
ادة ، ثم تطورت حتى صارت ظاىرة إسالمية و منطمقا بفردية تدعو إلى الزىد و شدة الع

ميما من منطمقات اإلسالم، و مدرسة أنجبت منذ أن نشأت شخصيات تركت  بصمات 
واضحة عمى التراث الديني، بعدما انتشروا في مشارق األرض و مغاربيا، و كان لغموض 
طقوس المتصوفة و سرية رموزىم أثر كبيرا في اختالف مواقف السمطات و الفقياء منيم 
. بين مؤيد و معارض، ال سيما بعد أن دخمت بعض البدع التي أبعدتيم كثيرا عن اإلسالم

وقد شكل التصوف في المشرق ظاىرة منفردة خالل القرن الثاني و الثالث ىجريين الثامن 
تحت إسم الطرق الصوفية  و . و التاسع ميالديين خاصة بعد تزايد عدد المنتمين لتياره

التي أخذت في اإلنتشار التدريجي منذ القرن الثالث اليجري الثامن ميالدي ثم إتسعت 
دائرتيا لتشمل عددا من الطرق في القرنين الخامس و السادس اليجريين الحادي عشر و 

الثاني عشر ميالديين، و ىنا نخص بالذكر الدولة العباسية ، بحيث أصبح من غير 
المعقول التغاضي عن حجم ىذه الظاىرة و عن سمطتيا و فاعميتيا و تأثيرىا سمبا أو 

إيجابا في مناط الحياة اإلنسانية كافة و السياسة منيا بصورة خاصة أي عالقة السمطة 
.  العباسية بالمتصوفة

و ألن تاريخ المتصوفة شيد كثيرا من التوترات في السمطة العباسية ، فإن لذلك أسباب 
تدفعيا لذلك خاصة إذا أدركنا خطر الممارسة الصوفية عمى المجتمع نياية القرن الخامس 

اليجري الحادي عشر ميالدي ، أي بداية ظيور و إزدىار ىذه الظاىرة و التي كانت 
محل إىتمام ىذه الدراسة ، و إن تناول موضوع التصوف في الدولة العباسية ىو وجو من 

أىم وجوه دراسة عالقة الدين بالسمطة السياسية في التاريخ اإلسالمي و من ذلك تتمثل 
: أىمية الدراسة في

 أنيا تحاول الكشف عن جانب ميم من جوانب الحركة الفكرية -

 إعطاء صورة واضحة و موضوعية عن صوفية الدولة العباسية -

 قمة الدراسات التاريخية عن الصوفية في المشرق و خاصة في الدولة العباسية -

التعرف عمى العوامل و األسباب التي أدت إلى إنتشار و إزدىار التصوف في  -
 الدولة العباسية التي أطمق عمييا المؤرخون العصر الذىبي لمتصوف

 الرغبة في معرفة دور الصوفية في الدولة العباسية و موقف السمطة منيا -

 .التعرف عمى األثر اإلجتماعي لمصوفية و عالقتيم بالسمطة العباسية -



 مقدمة

 ب 

: أما عن أسباب إختيار الموضوع
: من األسباب الرئيسية التي دعتني إلى دراسة ىذا الموضوع ما يمي

: األسباب الذاتية *
 و اإلنشغاالت التاريخية لرغبة شخصية  ، حيث لفت إتجيت ليذا النوع من البحوث

إنتباىي منذ أن تناولتو كبحث في السنة الثالثة جامعي ، فأردت التكممة فيو ليكون بحث 
. تخرج 

: األسباب الموضوعية*
أىمية الموضوع في الكشف و إماطة المثام عن الجوانب الغامضة في عالقة التصوف - 

بالدولة العباسية، ثم لقناعتي بأننا ال نزال نعيش آثار الماضي رغم القرون المتطاولة التي 
فصمتنا عنو و ال تزال الكثير من الحركات السياسية و الثقافية و اإلجتماعية تستمد 

. برامجيا منو
محاولة إضافة دراسة لتاريخ الدولة العباسية ال سيما حول التيارات الفكرية المتعارف - 

. عمييا فحاولت إبراز دور الصوفية الذين كان ليم تأثير في الدولة العباسية
الثامن الميالدي  /إن الحركة الصوفية برغم من إزدىارىا خالل القرن الثالث اليجري ـ- 

. إال أنو لم يمقى عناية كبيرة مع أن الحاجة ممحة لتفسيرىا
يمثل البحث في ىذا المجال موضوعا جديدا يسيم في إثراء المكتبة و الطالب بصفة - 

. خاصة
و يمعب التصوف دورا ىاما في حياة المسممين و تاريخيم ، فالدارس لمحضارة - 

. اإلسالمية يجد مساحة واسعة ليذا الجانب في حياة المسممين عامة
كان التصوف و ال يزال أسموب و منيجا يمتزم بو الكثير من الناس،  تمثل ذلك بالطرق 

الصوفية و كثرة المنخرطين فييا و تنوع خمفياتيم اإلجتماعية و الثقافية و المينية و 
. التعميمية

إختالف وجيات النظر تجاه التصوف حيث يراه كثير من الناس أنو يمثل الجانب -
الروحي عند المسممين ، و يراه آخرون أنو طريقا لميروب من التكاليف الشرعية و 

الواجبات الدينية و اإلجتماعية و السياسية،  و تحريفيا بزيادة و النقصان ، و من ثم 
. وجب توضيح ذلك
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و لما كان األمر كذلك فقد ارتأيت دراسة المفصل بين الدين و السياسة في ىذا التاريخ 
من خالل عالقة المتصوفة بالسمطة العباسية و ذلك من خالل  

: محاولة اإلجابة عن األسئمة التالية* 
ما شأن المتصوفة و الدولة العباسية؟ و إن كان ثمة عالقة، فما ىو األسموب الذي - 

إنتيجتو الخالفة العباسية في تأطير ىذه العالقة؟ 
ماىي طبيعة عالقة التصوف بالسمطة العباسية؟ و كيف تطورت ىذه العالقة من توافق - 

الخطر فيما إلى تصادم ؟ و ما الذي تخشاه السمطة العباسية من التصوف؟ و أين يكمن 
 يخص الممارسة الصوفية؟

 
: أهم المصادر- (أ
: عرض لممصادر و المراجع*

: القشيري، الرسالة القشيرية- 
يعد القشيري من السادة الصوفية، و ىو مفسر و فقيو و محدث و متكمم و الرسالة 

القشيرية من أىم المصادر التي أفادت الدراسة إلشتماليا عمى العديد من تعريفات في 
 و لقد كان ىذا في الفصل األول لمتصوفة التصوف التي وردت عمى ا

 ":  المنتظم في تاريخ المموك و األمم "،"تمبيس إبميس"إبن الجوزي، كتاب -
يعد إبن الجوزي من أشير عمماء عصره في الفقو و الحديث و التاريخ و ىو عالمة في 
السير و التاريخ و لقد ذكر في كتابو تمبيس إبميس في بابو العاشر في ذكر تمبيسو عمى 
الصوفية و لقد عمد إبن الجوزي في ذكر عيوب الصوفية و لقد إستعنت بو في الفصل 

الثالث أما كتابو المنتظم في تاريخ المموك و األمم فقد أسيب في ذكر ترجمة ألكابر 
. الفقياء و الصوفية

 :إبن األثير، الكامل في التاريخ- 
برع إبن األثير في عموم األدب و كان أبوه من وجياء عصره عاش إبن األثير في مدينة 

بحسن االطالع و الرواية الدقيقة الفاحصة لألحداث الموصل العراقية و قد امتاز كتابو 
 .التاريخية و قد إستعنت بو في ذكر مقتل الحسين الحالج و كان ىذا في المجمد السابع

 
 :أما عن كتب التراجم و الطبقات نذكر -



 مقدمة

 د 

 ":وفيات األعيان و أبناء أبناء الزمان."إبن خمكان -
يعد كتاب وفيات األعيان من أىم المصادر في التراجم و التاريخ األدبي و لقد أفاد ىذا 
الكتاب الدراسة في العديد من المباحث التي ورد فييا شرح لمصوفية و مثال ذلك المجمد 

األول و الثاني و الثالث، الرابع 
 ميزان". "تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و اإلعالم" "العبر في خير من غير."الذهبي-

 ":دول اإلسالم" "اإلعتدال في نقد الرجال
و لقد ذكر و ترجم الذىبي في ىذه المصادر لجميع طبقات و من بينيم الصوفية الذين 

ذكر وفاتيم و أخبارىم حيث قدم ترجمة وافية و من خصائص ىذه المصادر أنيا 
 .إحتضنت سبعة قرون من تاريخ رجال اإلسالم و غيرىم

و من كتب التراجم األخرى التي أفادت الدراسة 
األعالم قاموس تراجم ألشير " لمسبكي و خير الدين الزركمي" طبقات الشافعية الكبرى "

طبقات "و " حمية األولياء" ، و" الرجال و النساء من العرب و المتعربين و المستشرقين
. األصفياني" األصفياء

: أما عن كتب الجغرافيا التي أفادت الدراسة 
" معجم البمدان"يااوت الحموي 

م ببالد الروم، أسر من بالده صغيرا و واجو ياقوت صعوبات 1178/ ىـ574ولد في سنة 
معجم البمدان موسوعة جغرافية واسعة ، و وفرة المادة التي ."كثيرة في حياتو و يعد كتاب

أوردىا و تحدث فييا عن البمدان و األقاليم و المدن و الجبال و األنيار و ىو مرتب 
حسب الحروف األبجدية و الباحث في التاريخ ال يستطيع اإلستغناء عنو و قد أفاد 

. الدراسة في تعريف بعض األماكن التي ورد فييا
: أما عن أهم المراجع المعتمدة نذكر

شطحات الصوفية " فقد إعتمدت عمى الكثير من المراجع من أىميا لعبد الرحمن البدوي 
و " اإلمام الجنيد و التصوف في القرن الثالث اليجري "، زىير ظاظا "أبو يزيد البسطامي

كتب عبد الحميم محمود و التي إحتوت عمى الشرح المفصل لحياة المتصوفة، دمحم حممي 
، و فيو العالقة "والة و أولياء السمطة و المتصوفة في إسالم العصر الوسيط " عبد الوىاب

و غيرىا " متصوفة بغداد" بين التصوف و السمطة بشكل تحميمي، كذلك عزيز السيد جاسم
. من المراجع
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و لفك بعض اإلبيام و شرح العديد من المفاىيم و الشخصيات الصوفية، تطمب األمر 
" معجم التعريفات"الرجوع إلى بعض القواميس و المعاجم و الموسوعات كان أبرزىا، 

". المصطمحات عمم الفقو و التصوف"لمجرجاني، و قاموس 
موسوعة الكسنزان التي تضمنت عمى العديد من الشخصيات :  أما عن الموسوعات 

. المتصوفة أو جميا
و بالرجوع إلى الرسائل الجامعية فقد إستعنت ببعض أطروحات الدكتوراه في بعض  -

التصوف في القرنيين الثاني و الثالث "الجزئيات و من بين ىذه الرسائل، 
الحركة الصوفية " ألبي الخير تراسون ، كذلك رياض مصطفى شاىين" اليجريين

 ".في بالد الشام خالل الحروب الصميبية
 

 عرض الخطة*
أما خطة الدراسة فقد اقتضى تقسيميا إلى ثالثة فصول، فجاء الفصل األول بعنوان 

المبحث األول تعريف التصوف و الثاني . التصوف النشأة و المبادئ في أربعة مباحث
أصل التسمية ، و كالىما احتوى عمى العديد من االختالفات ، كما أوضحت في المبحث 
الثالث نشأة التصوف و منابعو األولى أي قبل ظيوره في الدولة العباسية ، أما في آخر 

. مبحث أشرت إلى مبادئ المتصوفة و التي كشفت تمقائيا عن انحرافاتيم العقدية
أما الفصل الثاني و جاء بعنوان التصوف أسباب ظيوره و مدارسو في الدولة العباسية ، 
و اقتضى تقسيمو إلى ثالثة مباحث ، األول احتوى عمى التصوف في الدولة العباسية و 

انتشاره و فيو صمب الموضوع  ، أما المبحث الثاني فكان فيو ذكر ألشير الفرق الصوفية 
و المتصوفة فحاولت ذكر جميم و أىميم و في األخير تحدثت عن مدارس المتصوفة  

. المتنوعة و مختمفة الرجال و اآلثار
و كان الفصل الثالث بعنوان آثار التصوف عمى الدولة العباسية و احتوى ىذا األخير 

: عمى ثالث مباحث األول كان فيو ذكر لمميزات التصوف في الفترة المدروسة أما الثاني
أثر التصوف السمبي و اإليجابي عمى المجتمع  محاولة تحميل الموقفين و الوصول إلى 

نتيجة كالىما أما الثالث فقد حاولت البحث في موقف السمطة العباسية بالمتصوفة و 
. موقف كالىما من اآلخر



 مقدمة

 و 

ثم أنييت البحث بخاتمة حوصمت فييا النتائج و أبعاد الدراسة في ىذا الموضوع و 
. مجموعة من المالحق و قائمة لممصادر و المراجع المختمفة

 

: ود الدراسةحد*
إنحصرت حدود الدراسة في القرون الثاني الثالث اليجريين الثامن التاسع ميالديين  لمدولة 

العباسية ، ألنو عصر ظيور و إزدىار و تمكين لمطرق الصوفية فييا، ثم إنو العصر 
. المميز لمتصوف بحيث نستطيع  رصد تطوراتو في ىذه القرون الثالثة

 :منهج البحث*
: و لإلمام بجوانب البحث فقد إعتمدت عمى المناىج التالية

في رصد أخبار المتصوفة و كيفية تطورىم من حالة الزىد : المنيج التاريخي الوصفي -
و التقشف إلى حالة التصوف و اإلنحراف 

و قد سمكتو في دراسة و تحميل أسباب ظيور التصوف كظاىرة في : المنيج التحميمي -
الدولة العباسية ، و عوامل إنتشاره ، و عالقة كال من المتصوفة و السمطة العباسية، و 

. العديد من األفكار الجزئية و التي حاولت تحميميا و جمعيا و تنسيقيا
 :الدراسات السابقة*

عثر عمى دراسات سابقة تناولت موضوع التصوف في الدولة العباسية إال مذكرة لم أ
، " التصوف في القرنيين الثاني و الثالث اليجريين و موقف الفقياء األربعة منو" بعنوان 

إال أن ىذه المذكرة درست التصوف من الجانب العقدي الفقيي ، و لم تركز عمى الجانب 
التاريخي، و عالقة السمطة العباسية بالتصوف فاستفدت منيا في أخذ تعريفات بعض 

. المتصوفة
 

: صعوبات الدراسة
ال شك أن البحث في مثل ىذا الموضوع الذي أعتبره شائك القضايا ، متعدد الحقول 

، يجعل الباحث يقف أمام صعوبات  (فمسفية و عقدية و فقيية و تاريخية  )المعرفية 
. جمة أبرزىا



 مقدمة

 ز 

عدم توفر المعمومات الالزمة بشكل مباشر من المصادر المختمفة ،حيث تناثرت ىذه -
المعمومات في ثنايا الكتب و المراجع ، مما دفعني إلى بذل الكثير من الجيد لتجميع ىذه 

. المعمومات
قمة أو إنعدام الدراسات التاريخية ، حيث درس موضوع التصوف من جانبو العقدي -

. الفمسفي أكثر منو تاريخي
. تضارب آراء المؤرخين في الروايات بين مؤيد و معارض لظاىرة التصوف-
لغة الصوفية الرمزية الصعبة جعمتني أجد كثير من الكممات الغير مفيومة و التي -

 .حاولت شرحيا



 

 

 

 

 

 *الفصل األول*
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تعددت داللة كممة التصكؼ، ك اختمفت معانييا بيف الكثيريف كقد كردت ليا تعاريف بيف 
في محاكلة منيـ المساىمة في بدلكىـ المتقدميف منيـ ك المتأخريف ك أدلى بعض الباحثيف 

التعرؼ عمى جكىر ما تعطيو الكممة مف سمككيات ك ال شؾ أف محاكلة التعرؼ عمى ما 
. ذىه إليو مف تعريف ليذا المصطمل يجه أكال التعرؼ أك التطرؽ إلى التعريف الملكؼ 

: تعريف التصوف: المبحث األول
: التعريف الللوو : أوال

صكؼ، يقاؿ كبش أصكؼ ك صكؼ ك صائف ك : في قكاميس الملة العربية تطمق كممة
صاؼ كل ىذا أف يككف كثير الصكؼ ك يقكلكف أخذ بصكفة قفاه إذا أخذ بالشعر السائل 

قـك كانكا في الجاىمية، كانكا يخدمكف الكعبة ك يجيزكف الحاج ك : في نقرتو ك صكفو
: قاؿ. حكى عف أبي عبيدة أنيـ أفتاد القبائل تجمعكا فتشبككا كما يتشبؾ الصكؼ

    ك ال يريمكف في التعريف مكقفيـ    حتى يقاؿ أجيزكا آؿ صكفاف 

: (1)صاؼ عف الشر، إذا عدؿ فيك مف باه اإلبداؿ، يقاؿ صاؼ، إذا ماؿ: فأما قكليـ
بائع الصكؼ، الصاؼ ك الصافي ك األصكؼ ك : ك عرؼ في منجد أف الصّكاؼ

ذك الصكؼ، الصكفاف صكفانة الكثير الصكؼ، ك صكفو، جعمو صكفيا : الصائف
صار صكفيا اختمق بأخالؽ الصكفية، الصكفية فئة مف المتعبديف كاحدىـ : تصكؼ

. (2)صكفي ك ىك مف كاف فانيا بنفسو باقيا باهلل تعالى متصال بحقيقة الحقائق
ىك تصفية القمه مف مكافقة البرية ك مفارقة : أما كقد جاء في المعجـ أف التصكؼ

األخالؽ الطبيعية، ك اخماد الصفات البشرية ك منازلة الصفات الركحانية ك التعمق بعمـك 
. (3)الحقيقية

 

ك ىك مصدر لمفعل الخماسي المصكغ مف التصكؼ لمداللة عمى لبس الصكؼ ك يقاؿ 
. (1)تصكؼ الرجل أؼ مف الفعل لبس الصكؼ

                                                 

عبد السالـ دمحم ىاركف، دار الفكر، : ، معجـ مقاييس الملة، تع(395...-)أبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا  (1)
 . 322، ص 3ـ، ج1979/ ىػ1399ط، دـ، 

، المطبعة الكاثكليكية، ط  (2) ت ، ص ص ، د ، بيركت 19 لكيس معمكؼ، المنجد في الملة ك األده ك العمـك
440،441. 

 .1086، ص 1ـ، ـ2007/ ىػ1428، لبناف، 1 أحمد أبك حاقة، معجـ النفائس الكبير، دار النفائس، ط (3)
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كما تطمق كممة صكؼ بعض دالالت استعماليا بمعنى الميل ك العدؿ يقاؿ صاؼ السيـ 
عف اليدؼ بمعنى ماؿ عنو كما يقاؿ أيضا صاؼ عف الشر إذا عدؿ عنو ك بالتالي 

. (2)صاؼ بمعنى ماؿ 
: ثانيا التعريف االصطالحي

أصبحت كممة التصكؼ مصطمل يتطكر بتطكر العصر الذؼ يكجد بو ك يتأثر بظركؼ 
ىذا العصر أك ذاؾ بحيث نجد معنى التصكؼ في عصر يختمف عنو في عصر آخر ك 

مف صكفي عف صكفي آخر حتى مف شخص كاحد في كقت دكف آخر ألف كل كاحد 
. (3)منيـ يذكره حسبما يشعر ك يتذكؽ 

ك نجد في المعجـ التعريف االصطالحي لو مذىه كمو جد فال يخمطكنو بشيء مف اليزؿ 
ك قيل تصفية القمه عف مكافقة البرية، ك مفارقة األخالؽ الطبيعية ك إخماد صفات ك 
استعماؿ ما ىك أكلى عمى السرمدية ك الفصل لجميع األمة ك الكفاء هلل تعالى عمى 

الحقيقة ك إتباع رسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ في الشريعة ك قيل ترؾ االختيار، ك قيل 
بذؿ المجيكد ك األنس المعبكد ك قيل األعراض عف االعتراض ك قيل الصبر تحت األمر 

. (4)ك النيى ك قيل خدمة التشرؼ ك ترؾ التكمف ك استعماؿ التظرؼ
فئة مف المتعبديف ىدفيـ إفناء الذات ك التجرد : ك جاء في المعجـ كذلؾ تعريف الصكفية

. (5)هلل تعالى دكف سكاه ك االتصاؿ بحقيقة الحقائق
فالتصكؼ يعني عمكما كل مذىه مف طراز باطني عرفاني أك تربكؼ ركحي ميما كاف 

. (1)الشكل التراثي الذؼ ينتسه إليو

                                                                                                                                                    

 معتكؽ جماؿ، بف فرحات فتيحة، بحكث في التليير اإلجتماعي ظاىرة التصكؼ اإلسالمي  فيـ التجربة الصكفية  (1)
 .9ـ، ص2013/ىػ 1434اإلسالمية، دار الكتاه الحديث، القاىرة، 

، 2003، الرياض، 1دمحم بف أحمد الجكير، الردكد العممية في دحض حجج ك أباطيل الصكفة، مكتبة الرشد، ط (2)
 .   20ص 

 سعيد عقيل سراج سعيد، صمة هللا بالككف في التصكؼ الفمسفي دراسة ك نقد، رسالة دكتكراه، كمية الدعكة ك أصكؿ  (3)
 . 12، ص1ىػ، ج1414الديف، جامعة أـ القرػ، السعكدية، 

، معجـ التعريفات، تل دمحم صديق المنشاكؼ، دار (ـ1413- ىػ 816) عمي بف دمحم السيد الشريف الجرجاني  (4)
 .54، ص 2004، القاىرة، 1الفضيمة، ط

 . 367ـ، ص 1969، لبناف، 1 المنجد اإلعدادؼ، دار المشرؽ، ط (5)
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ك المعنى االصطالحي لمتصكؼ كذلؾ ىك العككؼ عمى العبادة ك االنقطاع إلى هللا 
. (3) فييا(2)تعالى ك االبتعاد عف زخرؼ الدنيا ك الزىد

 أنيسياسيكف أما ترجمة كممة initiationك يمكف ترجمة كممة التصكؼ إلى الملة الفرنسية 
. (4) إسالميؾ سكفيـزIslamic Sufismالتصكؼ اإلسالمي ىك 

فالتصكؼ مع أنو عقيدة في األصل أيضا ىك نكع مف األخالؽ الرياضية لمنفس ك ال 
يعرفو إال مف سار في سمكو ك كل كاحد يعرفو مف زاكية معينة ك يحده مف خالؿ نظرتو 

. (5)الخاصة
 

: تعريف التصوف عند المتصوفة: ثالثا
 في رسالتو أكثر مف خمسيف تعريفا مف الصكفية المتقدميف كما ذكر (6)ك قد ذكر القشيرؼ 

المستشرؽ نيكمسكف ثمانية ك سبعيف تعريفا كما ذكر السراج في لمعو أف تعريفاتو تتجاكز 
. (7)مائة تعريف

                                                                                                                                                    

عبد : عبد الكاحد يحي، التصكؼ االسالمي المقارف ك التأثير الحضارة االسالمية في العره مع بحكث أخرػ ، تر (1)
. 27، ص 2013الباقي مفتاح، عالـ الكته الحديث، دط، األردف، 

ىك الترؾ ك األعراض عف المزىكد فيو ك بدايتو الترؾ ك األعراض ك تمكنو االستئناس بتركو ك ترؾ : الزىد (2)
الكدكرات الدنيا ك األعراض عنيا ك االنعزاؿ ك االعتكاؼ عمى العيادة دكف الضرر بالنفس أنظر أيمف حمدؼ، قامكس 

، دار قباء، دط، القاىرة، "دراسة تراثية مع شرح اصطالحات أىل الصفاء مف كالـ خاتـ األنبياء"المصطمحات الصكفية 
   .    74 ، ص2000

العالمية، الحج العمـ ك الصكفية، المؤسسة العربية، دط ،األردف، " متحف بال حدكد" سمسمة مسارات عرض  (3)
   .46ـ، 2007

   .21المرجع السابق، ص : عبد الكاحد يحي (4)
، 1ىاركف بف بشير أحمد صديقي، مصادر التمقي عند الصكفية، إشراؼ، ناصر عبد الكريـ العقل، دار الراية، ط (5)

   .17ىػ، ص 1417الرياض، 
ىك عبد الكريـ بف ىكزاف بف عبد الممؾ بف طمحة بف دمحم النيسابكرؼ القشيرؼ صكفي مفسر، أديه ناثر : القشرؼ  (6)

ىػ، 936زكريا بف دمحم األنصارؼ تػ : انظر. ىػ465 ربيع سنة 16ىػ ك تكفي بنيسابكر في 376كلد في ربيع األكؿ سنة 
حاشية العالمة مصطفى العركسي المسماة نتائج األفكار القدسية، في بياف معاني شرح الرسالة القشرية، تل عبد الكارث 

   .36، ص 1986، باكستاف، 2دمحم عمي، دار الكته العممية، ط
   .  36ـ، ص 1986، باكستاف، 1احساف بف ظيير، التصكؼ المنشأ ك المصادر، إدارة ترجماف السنة، ط (7)
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ك بالتالي يتكضل لنا أف تحديد تعريف كاضل لمتصكؼ سكؼ نجد جسدا ىائال مف 
 أقكاؿ مشايخ في ماىية (1)التعريفات حتى قيل أنيا بملت زىاء ألفيف ك قاؿ السيركرؼ 

. (2)التصكؼ تريد عمى ألف قكؿ ألف ىذه الكممة أصبحت متطكرة بتطكر العصر
: ك ىذه بعض تعاريف التصكؼ التي جاءت عمى ألسنة مشايخ الصكفية

. التصكؼ األخذ بالحقائق ك اليأس مما في أيدؼ الخالئق: قاؿ معركؼ الكرخي
ك سئل ذك النكف المصرؼ عف التصكؼ فقاؿ ىك الذؼ ال يتبعو طمه ك ال يرعجو سمه 

.     (3)ك قاؿ أيضا الصكفية، ىـ قـك أثركا هللا عمى كل شيء فأثرىـ هللا عمى كل شيء
ما أخذنا التصكؼ عف القيل ك القاؿ لكف عف الجكع >> ك قاؿ أحد الصكفية سيد الطائفة 

.   (4)<<ك ترؾ الدنيا
 فقاؿ ببطف جائع ك بدف (5)بأؼ شيء كجدت ىذه المعرفة: ك قد سئل أبك يزيد البسطامي

. (6)عار
التصكؼ ضبط حكاسؾ ك >> ك قاؿ << الصكفي في كل عيد مكؼ >> ك قاؿ الشبمي 
ك قاؿ . الصكفي الذؼ ال يرػ في الداريف مع هللا غيره: كقاؿ أيضا<< مراعاة أنفاسؾ 

ىك الذؼ >> :  ك قاؿ أيضا. <<ىك المنقطع عف الخمق غير متصل بالحق >> : أيضا
. (7)<<ك قاؿ الصكفية أطفاؿ في حجر الحق >> . <<ال يممؾ شيئا ك ال يممكو شيء 

                                                 

ك ىك أبك الفتكح فيمسكؼ إشراقي، شافعي المذىه كلد في سيركرد الكاقعة شماؿ غره إيراف ك قرأ : السيركردؼ (1)
األنصارؼ، المصدر : ىػ أنظر586كته الديف ك كاف مقتمو بأمر مف صالح الديف بعد أف نسه إليو فساد معتقدة سنة 

   . 192السابق، ص 
   .19سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ص  (2)
   .37ص . 14احساف بف ظيير، المرجع السابق، ص  (3)
، 3عبد الحفيع بف ممؾ عبد الحق المكي، مكقف األئمة الحركة السمفية مف التصكؼ ك الصكفية، دار السالـ، ط (4)

   .  259ـ، ص 2001/ ىػ1421القاىرة، 
ىي غاية التصكؼ ك النياية التي يصل إلييا عند تحقيق المشاىدة فإف ىذه المشاىدة ىي حقيقة المعرفة : المعرفة (5)

عبد الرؤكؼ دمحم عثماف، : أنظر. ك قد أعمى الصكفية مف شأنيا ك كصفكا مف كصل إلييا بصفات تفضميـ عف غيرىـ
   .67المرجع السابق، ص 

عبد الرحمف بف عبد الرحيـ بف عبد هللا القرشي، السماع عند الصكفية عرض ك نقد عمى ضكء أىل السنة ك  (6)
الجماعة، رسالة ماجستير، قسـ العقيدة لمدراسات العميا، كمية الدعكة ك أصكؿ الديف، جامعة أـ القرػ، السعكدية، 

   . 63، 62ىػ، ص1421
   .18، ص 3، دت، ج3محمكد المراكبي، عقائد الصكفية في ضكء الكتاه ك السنة، سمسمة الظاىر ك الباطف، ط (7)
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ك ىذه التعريفات ىي الكاضحة مف حيث أنيا تعريفات صكفية أما عندما نذكر تعريفات 
: حسه ترتيبيا الزمني فيي كالتالي

يأتي أكؿ تعريف معركؼ الكرخي ك ىك التعريف المذككر سابقا ك معنى : التعريف األول
: ىذا أف التصكؼ يفترض أساسيف ىاميف

ك معناه أنو تكجد حقيقة ما يجه معرفتيا بطريقة معينة في العبادة بخالؼ  -1
. العبادات األخرػ ك ليا سمكؾ خاص

ىك أساس سمكؾ عممي ك ىك الذؼ يضع شخصية كمعركؼ الكرخي في عدد  -2
 .أكائل الزىاد ال في مرتبة الصكفية الذيف عرفكا بيذا االسـ

ك ىذا ىك التعريف  (صكفي مف صفا قمبو هلل  )يقكؿ بشر الحافي : التعريف الثاني
. (1)الفضل عند غالبية الصكفية الذيف عانكا التجربة الصكفية

قاؿ سيل بف عبد هللا التسترؼ ك يقكؿ فيو الصكفي مف يرػ دمو ىدرا ك : التعريف الثالث
التصكؼ قمة اللذاء ك السككت مع ره العال ك اليره إلى >> : ممكو مباحا ك قاؿ أيضا

. (3)بمعنى أنو طريقة  لمزىد ك التقشف. (2)<<هللا مف جميع الكرػ 
الصكفي مف صفا قمبو ك امتأل قمبو >> : ك ىك ألبي سعيد الخراز: التعريف الرابع

. <<نكرا
أف ال ) عف التصكؼ فقاؿ  (ىػ297متكفى سنة  )سئل سمنكف المحه : التعريف الخامس

. (تممؾ شيئا ك ال يممؾ شئ
الصكفية قـك صفت قمكبيـ مف الكدكرات >> ألبي حسف النكرؼ يقكؿ : التعريف السادس

البشرية ك آفات النفكس ك تحرركا مف شيكاتيـ حتى صاركا في الصنف األكؿ ك الدرجة 
. (4)<<العميا مع الحق فمما ترككا كل ما سرػ الحق صاركا ال مالكيف ك ال مممككيف 

التصكؼ ىك تصفية القمه مف مراجعة الخمقة ك >> ىك لمجنيد ك قاؿ : التعريف السابع
المفارقة مف أخالؽ الطبيعية ك إمانة الصفات البشرية ك اإلبتعاد عف الدكاعي اإلنسانية ك 

                                                 

تاريخ الفكر الفمسفي في اإلسالـ، دار المعرفة الجامعية، << الحركة الصكفية في اإلسالـ >> دمحم عمى أبك رياف،  (1)
   .19، 18 ـ، ص 2008دط، اإلسكندرية، 

   .14سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ص  (2)
   . 20دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص  (3)
   .21نفسو، ص  (4)
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النزكؿ عمى الصفات الركحانية ك السمك إلى العمـك الحقيقية ك نصيحة األمة كميا ك 
. (1)متابعة النبي في الشريعة

الصكفي ىك الذؼ سمـ قمبو كقمه إبراىيـ مف >> ك نقل العطار أيضا عف الجنيد أنو قاؿ 
. (2)<<حه الدنيا 

التصكؼ >>  ىػ يقكؿ 303 المتكفى سنة (3)ىك ألبي ركيـ البلدادؼ: التعريف الثامن
. (4)<<استرساؿ النفس مع هللا تعالى عمى ما يريد 

العالمة الصكفي الصادؽ أف يفتقر بعد اللنى >> :  أنو قاؿ(5)ك عف أبي حمزة البلدادؼ
. (6)<<ك يذؿ بعد اللز ك يخفى بعد الشيرة 
 النيسابكرؼ أنو سئل عف التصكؼ فقاؿ األشكاؿ (7)ك ذكر السممي عف أبي دمحم المرتعش

: ك قاؿ أبك عثماف سعيد بف اسماعيل أحد أكابر ىذه الطائفة. (8)<<ك التمبيس ك الكتماف 
. (9)<<الصحبة مع هللا بحسف األده ك دكاـ المبيت >> : الطائفة

التصكؼ >>  ىػ يقكؿ 322 المتكفى سنة (10)ك ىك ألبي بكر الكتاني: التعريف التاسع
. <<صفاء ك مشاىدة 

                                                 

ق، أنظر، زكريا بف دمحم 297كنيتو أبك الحسف أبك القاسـ أصمو مف البصرة زاىد صكفي تكفي سنة : سمنكف المحه (1)
  .246األنصارؼ، المصدر السابق، ص 

عمي بف دمحم بف سعيد الرضكاني، الحياة العممية في صقمية اإلسالمية، سمسمة الرسائل العممية المكصى بطبعيا، د  (2)
  .460، ص 1996ط، د ـ، 

 ىػ مف أىل 3ركيـ البلدادؼ كاف عالما بالقرآف ك معانيو، عارفا بالتصكؼ ك مبانيو، مف أعالـ التصكؼ القرف  (3)
  . 234زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص : ىػ أنظر303بلداد ك تكفي سنة 

  . 39إحساف بف ظيير ، المرجع السابق، ص  (4)
 ىػ صاحه السرؼ السقطي ك بشر الحافي ك كاف يتكمـ ك 3مف إعالـ التصكؼ في القرف : أبي حمزة البلدادؼ (5)

  . 275ىػ أنظر، زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص 269يدرس في بلداد في مسجد المدينة تكفي 
  .22دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص  (6)
ىك أحد أعالـ التصكؼ في القرف الرابع ىػ أقاـ ببلداد صاحه الجنيد أصبل أحد مشايخ العراؽ : أبي دمحم المرتعش (7)

   . 293ـ أنظر زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص 920ىػ أؼ 328تكفي في العراؽ 
   . 38، ص 37إحساف ابف ظيير، المرجع السابق، ص  (8)
   .35، ص1988، الككيت، 1كماؿ الديف أبي الفضل، المكفي بمعرفة التصكؼ ك الصكفي، مكتبة دار العركبة، ط (9)

 ىػ عرؼ بالتككل ك الكرع ك ىك صكفي 322نسبة إلى الكتاف البلدادؼ األصل تكفى في : أبي بكر الكتاني (10)
   . 302زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص : أنظر
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 في النصف األكؿ مف القرف الرابع ىجرؼ (1)ك ىك ألبي عمى الركذبادؼ: التعريف العاشر
. <<التصكؼ صفكة اللره بعد كدكرة البعد >> ىجرؼ 

الصكفي مف لبس الصكؼ عمى الصفا >> ك يقكؿ أيضا في تعريف آخر كاصفا الصكفي 
. (2)<<ك أطعـ نفسو طعاـ الجفا ك نبذ الدنيا كراء القفا ك سمؾ سبيل المصطفى 

ك ىك ألبي بكر الشمبي الذؼ سبق ك أف أشرنا إليو قائال في ىذا : التعريف الحادو عشر
التصكؼ ضبط حكاسؾ ك مراعاة >> ك قاؿ << الصكفي في كل عيد مكؼ >> الصدد 
ك قاؿ أيضا << ىك المنقطع عف الخمق غير متصل بالحق >> ك قاؿ أيضا << أنفاسؾ 

ك قاؿ الصكفية أطفاؿ في حجر << ىك الذؼ ال يممؾ شيئا ك ال يممكو شئ >> 
. <<التصكؼ الجمكس مع هللا بالىـ >> أما التعريف األخير لو ىك .(3)الحق

التصكؼ >>  ىػ يقكؿ 348ك ىك لجعفر الخمدؼ المتكفى سنة : التعريف الثاني عشر
. <<طرح النفس في العبكدية ك الخركج مف البشرية ك النظر إلى الحق بالكمية 

 ىػ يقكؿ 371ك ىك التعريف ألبي حسف الخضرؼ المتكفى سنة : التعريف الثالث عشر
. <<الصكفي مف كاف كجده كجكده ك صفاتو حجاية >> 

مف >> ك المقصكد بيذا التعريف الحكمة اإلسالمية التي نستخمصيا مف الحديث القائل 
.  (4)<<عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو 

نيار ال يفتقر إلى الشمس ك ليل >> ك ىك ألبي الحسف الخرقاني : التعريف الرابع عشر
.  (5)<<ال يفتقر إلى قمر ك ال نجـ ك عدـ ال يفتقر إلى كجكد 

 

 

>>  ىػ يقكؿ 440الشيخ أبي سعيد بف أبي الخير المتكفى سنة : التعريف الخامس عشر
افي دماغؾ ك تجكد بكل ما في يدؾ ك ال تجزع لشيء ـالتصكؼ ىك أف يتخمى عف كل 

. (6)<<أصابؾ 
                                                 

  .297بلدادؼ أقاـ بمصر ك مات بيا سنة إثنتيف ك عشريف ك ثالثمائة أنظر، نفسو، ص : عمى الركذبادؼ (1)
  23دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص  (2)
   .18دمحم المراكبي، المرجع السابق، ص  (3)
   .24دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص  (4)
 . 35كماؿ الديف أبي الفضل، المرجع السابق، ص  (5)
   .24دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص  (6)
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:  تعريف التصوف عند غير الصوفية-رابعا
 كاف ابتداؤىا الزىد الكمي ثـ ترخص (2)طريقة>>  التصكؼ ىك (1)عند ابف الجكزؼ 

 ك الرقص فماؿ إلييـ طاله اآلخرة مف العكاـ لما يظيركنو مف (3)المنتسبكف إلييا بالسماع
فيقصد بيذا أف . (4)<<الزىد ك ماؿ إلييـ طاله الدنيا لما يركف عندىـ مف راحة ك لعه 

التصكؼ بدأ بمرحمة الزىد أكال ثـ ماؿ ليصبل عبارة عف بدع ك خرافات ال كجكد ليا مف 
. الصحة فتبعيـ عكاـ الناس لما يظير ليـ بأنيـ فئة ممتزمة بشرائع هللا

... ىذا العمـ مف العمـك الشرعية الحادثة في الممة>> :  فقد عرفو كاآلتي(5)أما ابف خمدكف 
ك أصميا العككؼ عمى العبادة ك االنقطاع إلى هللا تعالى ك اإلعراض عف زخرؼ ... الممة

فالتصكؼ عنده بدأ زىدا ك أف األصكؿ التي بني عميو مكجكد في . <<الدنيا ك زينتيا 
>> نفي بداية تفريقو بيف الزىد ك العابد ك الصكفي يقكؿ : مسمؾ الصحابة ك ابف سينا

الصكفي الذؼ يطمق عميو العارؼ ىك المنصرؼ بفكرة إلى قدس الجبركت مستقيما 
. (6)<<لشركؽ نكر الحق بأسره 

. (7)<<الصكفية حركة بدأت زىدا ك كرعا ثـ تطكرت فأصبحت نظاما شديد في العبادة>> 
. (7)<<العبادة

                                                 

ىك أبك عبد هللا شمس الديف دمحم بف أبي بكر بف أيكه بف سعد بف حريز الزرعي ثـ الدمشقي : ابف الجكزؼ  (1)
: أنظر. ىػ751المعركؼ بابف القيـ الجكزيو كلد في سابع مف صفر سنة إحدػ ك تسعيف ك ستمائة ك تكفي في سنة 

عبد الرؤكؼ دمحم عثماف خيرؼ، مكقف إبف القيـ مف التصكؼ، رسالة دكتكراه، قسـ العقيدة لمدراسات العميا، كمية الدعكة 
   .26ـ، ص 1996/ ق1417ك أصكؿ العقيدة، جامعة أـ القرػ، السعكدية، 

ك ىي جماعة صكفية ليا شيخ تنسه إليو ك تخضع لفكرة ك تكجييو ك اإللتزاـ بكرده ك الطاعة لمشيخ، : طريقة (2)
، بيركت، 1عبد القادر البحراكؼ، دار النيضة العربية، ط: سبنسرتر منجياـ، الفرؽ الصكفية في اإلسالـ، تر: أنظر

ىػ، ص 1404، ك كذلؾ أبك بكر الجزائرؼ، إلى التصكؼ يا عباد هللا ، دار البصيرة، دط، اإلسكندرية، 58، ص 1997
23  .   
. مكىبة ركحية معناىا قدرة الشخص عمى سماع أصكات ال يسمعيا الناس اآلخركف حاسة السمع العادية: السماع (3)

عبد العزيز بف عمى العقال، إبف تيمية ك السماع الصكفي مف خالؿ كتاه اإلستقامة، رسالة ماجستير، كمية : انظر
   .20ىػ، ص 1408-1407الدعكة ك اإلسالـ، جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسالمية، السعكدية، 

دمحم بف أحمد بف عمي الجكير، جيكد عمماء السمف في القرف السادس اليجرؼ في الرد عمى الصكفية، مكتبة  (4)
   .54ـ ص 2003/ىػ1424، السعكدية، 1الرشد، ط

   .381، بيركت، دت، ص 1مقدمة، دار الكته العممية، ط (5)
   .55دمحم بف أحمد بف عمي الجكير، المرجع السابق، ص  (6)
   .55نفسو، ص  (7)
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التصكؼ عندىـ لو حقائق ك أحكاؿ >>  التصكؼ (1)ك لقد عرؼ شيخ اإلسالـ ابف تيمية
معركفة قد تكممكا في حدكده ك ىـ يسيركف بالصكفي إلى معنى الصديق، ك أفضل الخمق 

. (2)<<بعد األنبياء الصديقكف 
 

َيَداء ك : كما قاؿ هللا تعالى ِدِقيَف ك الشُّ ـُ ِمَف َالَنِبيِّيَف ك الصِّ ـَ َّللاهُ َعَمْيِي يَف َأْنَع َفَأْكَلِئَؾ َمَع الذِّ
اِلِحيَف ك َحَسَف ُأكَلِئَؾ َرِفيَقا  . (3)<<الصه

>> ك لقد بيف ابف تيمية رحمو هللا أف الصكفية قد أخذت منحى آخر منحرفا فقاؿ في ىذا 
المحقق عندىـ ك ىك القائل : كاف ىؤالء يعكسكف ديف اإلسالـ فيجعمكف أفضل الخمق

. (4)<<بالكحدة 
الصكفي يعنكف بو المتصكفة عمى >> ك بعده عندىـ ما ذكره ابف سبعيف ك إخكانو ىك 

طريقة الفالسفة كما يتبيف لنا مف كالـ شيخ اإلسالـ أف ينتسه إلى الصكفية ليس 
. (5)الصكؼ ك أظير الزىد ك الفقر فأصبل صكفيا لو ما لمصكفية ك عميو ما عمييـ

ك منو نستطيع القكؿ أنو اختمف في ضبط مصطمل التصكؼ مف تفسير ركحي إلى 
تفسير ظاىرؼ، فأما التفسير الباطني الركحي فقد اختص بو الصكفية في شرح أحكاليـ 
الداخمية التي تختمف مف متصكؼ إلى آخر، باإلضافة إلى معانييا المعقدة، أما التفسير 
الظاىرؼ فقد كاف عند غير الصكفية في كصف شدة عبادتيـ ك عككفيـ ك عزكفيـ عف 

 .الدنيا

كىذا في بادغ األمر أما ك قد تلير أحكاؿ الصكفييف إلى االنحراؼ ك االبتداع في أمكر 
الديف حتى شكمكا بيذا فرقة مف الفرؽ الخارجة عف السنة النبكية الشريفة، ك قد حذر ابف 

                                                 

ابف تيمية شيخ اإلسالـ رحمو هللا تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد هللا بف تيمية كلد في ربيع  (1)
أحمد بف دمحم بناني، مكقف : ىػ أنظر728األكؿ سنة إحدػ ك ستيف ك ستمائة مف اليجرة تكفي في ذؼ القعدة مف عاـ 

   .45، 23ـ، ص 2005/ ىػ1426، مكة المكرمة، 3اإلماـ ابف تيمية مف التصكؼ ك الصكفية، دار طيبة الخضراء، ط
، 1ىػ، ج1430، الرياض، 1دمحم بف عبد الرحماف العريفي، مكقف ابف تيمية مف الصكفية، مكتبة دار المنياج، ط (2)

   .223ص 
   .69سكرة النساء، اآلية  (3)
الكحدة، أك كحدة الكجكد ىي عقيدة كبرػ مف عقائد الصكفية، تعني بأكجز عبارة، أف هللا تعالى ك العالـ شيء كاحد  (4)

أحمد بف عبد العزيز القصير عقيدة : ك يعتقدكف بأف الكائنات ىي هللا ك أف هللا يتجمى في صكر المخمكقات أنظر
 .  28ـ، ص 2003/ ىػ1424، المممكة العربية السعكدية، 1الصكفية ك كحدة الكجكد الخفية، مكتبة الرشد، ط

   .224دمحم بف عبد الرحماف العريفي، المرجع السابق، ص  (5)
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تيمية رحمو هللا مف تعاريف المتصكفة لمتصكؼ ك المعنى الذؼ يحاكلكف الكصكؿ إليو ك 
ىك معنى الصديق أؼ أفضل خمق بعد األنبياء ك لذلؾ يجه التدقيق في مصطمحاتيـ ك 

.   مفاىيميـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

أصل تسمية التصوف : المبحث الثاني
ك . فكما اختمف في تعريف التصكؼ فقد اختمفكا كذلؾ في إيجاد أصل لمصطمل التصكؼ

. منو يمكف كضع ثمانية أصكؿ ذىبكا إلييا الباحثكف في ىذا المكضكع  
 : مشتق مف الصفاء :أكال 



 ف النشأة و المبادئوالتص                                                           :الفصل األول

 19 

ك ذلؾ الصفاء أسرار الصكفية ك نقاء أثارىـ ك الصفاء ىك خمكص الباطف مف الشيكات 
فعمـ التصكؼ ييتـ بصفاء القمه مف الشيكات كحه الرئاسة ك حه السمعة (1)ك الكدرات

ك حه الدمحمة مف الناس   ك بصفائو مف الكدرات أؼ األمراض القمبية كالحقد ك الحسد  ك 
. الكبر ك العجه ك اللركر ك سكء الظف بالناس

ك ما جاء ىذا االىتماـ بالقمه إال  أف القمه ىك الممؾ عمى مممكة البدف في اإلنساف  
فإذا صمل الممؾ الراعي صمحت الرعية  أؼ أعضاء جسـ اإلنساف المختمفة ك جكارحو 
اعني بيا العيف ك األذف ك المساف  ك البطف ك اليد ك الرجل ك بالعكس  إذا افسد الممؾ 

أال ك في الجسد >>أؼ القمه فسدت الرعية  ك فد فاؿ النبي صمي هللا عميو ك سمـ 
قاؿ .(2)ركاه بخارؼ ك مسمـ<< مضلة إذا صمحت صمل الجسد كمو أال كىي القمه

القشيرؼ ك مف قاؿ انو مف الصفاء فاشتقاؽ الصكفي مف الصفاء بعيدة في مقتضى 
. (3)الملة

فالجميع >>ك مما ال شؾ فيو أف ىذه األلفاظ محدثة فمـ تكف معركفة في العصر األكؿ 
متفقكف عمى حداثة ىذا االسـ ك عدـ كجكده في عيد رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ ك 

. (4)<<أصحابو ك السمف الصالحيف 
 
 

فة:مشتق من أهل :ثانيا  ص  ال
الذيف كانكا في عيد رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ فيـ بقية مف أىل الصفة ك الصفة 
في مؤخرة مسجد النبي صمى هللا عميو ك سمـ في شماؿ المسجد بالمدينة المنكرة  حيث 

ك ىـ مف المياجريف ك االنصار (5)كاف ينزليا  الفقراء مف المسمميف ممف ليس  لو أىل
                                                 

   .12ـ، ص 1992/ىػ1413، بيركت، 1مفيـك التصكؼ، دار الجيل، ط، عبده غاله احمد عيسى (1)
عبد الرحمف ابف عبد الرحيـ ابف عبد هللا القرشي، السماع عند الصكفية عرض ك نقد عمى ضكء عقيدة أىل السنة  (2)

ك الجماعة، رسالة ماجستير، قسـ العقيدة ك الدراسات العميا، كمية الدعكات ك أصكؿ الديف، جامعة أـ القرػ، سعكدية، 
 . 44ىػ، ص 1421

سعيد عقيل سراج سعيد ، صمة هللا بالككف في التصكؼ الفمسفي دراسة ك نقد، رسالة دكتكراه، قسـ العقيدة لمدراسات  (3)
 . 2 ، ص2ىػ، ج 1414العميا ،كمية الدعكة ز أصكؿ الديف ، جامعة أـ القرػ ، المممكة العربية السعكدية، 

 . 15ىاركف بف بشير احمد الصديقي، المرجع السابق، ص (4)
   .4، ص2سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ج (5)
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فيذا الرأؼ ك إف كاف ,الذيف كاف يكاسييـ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ك يحث الناس عمى مكاساتيـ 
لكنو مع ذلؾ ال .صحيحا مف ناحية المعنى حيث التشابو بيف الحياة ك االنقطاع لمعبادة

  (1 )(صكفي)صفى:ألف النسبة إلى الصفة ).يستقيـ مف الناحية الملكية
ك مف الكاضل الجمي ادعاء المتصكفة ك مف ذىه معيـ مف الكتاه اشتقاؽ التسمية 

يستيدؼ بو ارتباط التصكؼ في نشأتو األكلى بعصكر  (صفة المسجد)مف  (تصكؼ)
ك قد اقر . تاريخية متقدمة بل يستيدؼ ارتباطو بعصر النبي صمى هللا عميو ك سمـ 

منيجيـ في االفتقار ك االعتزاؿ ك التجرد ك التكاكل المزعـك ك ىذا ما ال يقبمو العقل الذؼ 
يستند عمى كتاه هللا ك سنة النبي صمى هللا عميو ك سمـ ك سيرة السمف رضكاف هللا 

. (2)عمييـ
 
 
 
 
 

ك مف اجل التدليل عمى الزعـ الذؼ يذىه إلى اشتقاؽ نشأة التصكؼ مف صفة المسجد 
 ك (3 )يقكلكف في ىذا الصدد لقد اجتمعكا بمسجد المدينة لما اجتمع الصكفية في الخانقاة

.  ال يرجعكف (1) ك الزاكية(4)الربط

                                                 

ـ، 2000، اإلسكندرية منصكرة، 1عبد الفتاح دمحم سيد احمد، التصكؼ بيف اللزالي ك ابف تبمية، دار الكفاء، ط(1)
   .13ص
ـ، 1985-ىػ406، المممكة العربية السعكدية، 2صابر طعيمة، الصكفية معتقدا ك مسمكا، مكتبة المعارؼ، ط (2)

   .23ص
تشير إلى بناء إلتباع الطرؽ الصكفية في اإلسالـ ك ليس إلى نكع معيف مف المباني في الملره سميت :الخانقاة  (3)

ك العثمانيكف بالتكية ك بشكل عاـ استخدـ مصطمل أرباط ك ىك بيت يجتمع فيو التالميذ حكؿ شيخ الصكفية .زاكية
 ىػ انظر سمسمة مسارات، الحج العمـ ك الصكفية، 6-5كازدىر إنشاء الخانقاة في ظل حكـ السالجقة خالؿ القرنيف 

  .28المرجع السابق ص
رياض صالل عمي :أك الرباط ىك الدار التي يسكنيا أىل طريق هللا ك أصل الرباط ما تربط بو الخيكؿ انظر :الربط  (4)

، رسالة (ـ1291-ـ1098 )(ىػ690-ىػ492)حشيش، الحركة الصكفية في بالد الشاـ خالؿ الحركه الصميبية 
   .51ىػ، ص 1426/ـ2005ماجستير، قسـ التاريخ،  كمية اآلداه،  الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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، ك يكفي أف نرفض ىذا الرأؼ في اشتقاقو (2)<<إلى زرع ك ال إلى ضرع ك ال إلى تجارة 
. الملكؼ كما سبق ك أف ذكرنا

 
: مشتق من سوفيا اليونانية:ثالثا 

ك في مجاؿ البحث في ىذا االشتقاؽ اليكناني سكفيا فاف سكؼ باليكنانية الحكمة ك بيا 
ك القكؿ باف الصكفية ينسبكف إلى الينكد القدماء المعركفيف باسـ . (3)سمي الفيمسكؼ
كىك اسـ أطمقو اليكناف عمى الينكد العراة الذيف كانكا يقضكف حياتيـ في )الحكماء العراة 

،ك أف الكممتيف صكفي ك صافي مشتقتاف مف نفس األصل (4)(السياحة متأمميف في هللا
ك نجد الكاته النصراني يشجع ( 5)الذؼ اشتقت منو الكممتاف اليكنانيتاف سكفكس ك سافيس

 . (سكفيا)ك الكممة اليكنانية  (تصكؼ)ىذا الرأؼ فيعقد أصمو بيف الكممة العربية 
، كمعناىا الحكمة فيككف الصكفية (سكفيا)إنيا مشتقة مف لفظة يكنانية األصل ىي :يقكؿ 

لكف المستشرؽ  (الحكمة )عند جرجي زيداف قد لقبكا بذلؾ االسـ الذؼ عرفكا بو نسبة إلى 
،ك قد ذىه البيركني إلى أنيا مأخكذة مف صكفيا (6)استبعد ىذه الصمة ألسباه (نكلدكو)

 سكلف، ك طاليس كانكا  :أك سكفيا اليكنانية الف القدماء اليكناف أؼ الحكماء السبع مثل 
يعتقدكف مف قبل تيذيه الفمسفة  بعقيدة الينكد بأف األشياء إنيا في شيء كاحد ك ىذا رأؼ 

، أما األسباه التي كضعيا (7) أؼ محه الحكمةاالصكفية ك بيا سمي الفيمسكؼ فيال سكؼ
اليكنانية  حرؼ يمثل في العصكر  (سيجما ) أف :نكلدكة لرفضو ليذا االشتقاؽ ك ىي 

                                                                                                                                                    

فيي عبارة عف مسجد صلير ك تطمق أيضا مصمى  ك قيل ىي عبارة عف غرفة لمصالة بيا محراه ك :الزاكية  (1)
ضريل ألحد األكلياء تعمكه قبة ك ىي مف منشات الصكفية يعتزؿ فييا الشيخ ك يعيش كسط تالميذه ك مرديو، 

   .51رياض صالل عمي حشيش،مرجع سابق، ص :انظر 
   . 24صابر طعيمة، المرجع السابق، ص (2)
   .5، ص 2سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ج (3)
   . 45عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  بف عبد هللا القرشي، المرجع السابق،  ص  (4)
، المدينة 1مكسى بف سميماف الدكيش،  رسائل ك فتاكػ في ذـ ابف العربي الصكفي، إدارة المطبكعات بالمدينة، ط (5)

   .21ق ، ص1410المنكرة،  
  . 270، ص 1ـ، ج2012جرجي  زيداف، تاريخ التمدف اإلسالمي، مؤسسة ىنداكؼ، دط، القاىرة،  (6)
حسف دمحم معيف الديف الحاج،  الصكفية في بنلالديش ك أثرىا عمى المجتمع، رسالة دكتكراه،  قسـ العقيدة،  كمية  (7)

   .8-6 ىػ،  ص 1417-1416الدعكة ك أصكؿ الديف،  جامعة أـ القرػ،  السعكدية، 
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العربي في جميع ما عره مف كممات يكنانية ال بحرؼ . المتأخرة بحرؼ السيف
في الترجمة مف اإلغريقية إلى العربية كاف < س>ك ىذا معناه ال يجكز حرؼ .(1)الصاد

كلك أف الصكفية كانت نسبة إلى <  ص>ك لـ يقابل بحرؼ < س>يقابل دائما بحرؼ 
. (2)سكفيا

 
 :مشتق من الصف األول :رابعا 

 ىػ ك عقد بابا في سبه تسمية الصكفية 632ك جاء عمر بف دمحم السيركدؼ المتكفى سنة 
ك يقصدكف ىنا معاني ( 3)بيذا االسـ ك ذكر أنيـ نسبكا إلى الصف األكؿ إلقباليـ عمى هللا

المقدـ بيف يدؼ هللا عمكما ك . معاني كثيرة منيا الصف األكؿ في الصالة كمنيا الصف 
يقكؿ اإلماـ القشيرؼ (4)لكف الملة أيضا  ال تسعفنا في إضافة كممة صكفي إلى ىذا االسـ

كقكؿ مف قاؿ انو مشتق مف الصف فكأنيـ في الصف األكؿ  بقمكبيـ مف حيث  )
 (المحاضرة مع هللا تعالى فالمعنى صحيل ك لكف الملة ال تقتضي ىذه النسبة إلى الصف

كقيل نسبة إلى الصف األكؿ أك المتقدـ بيف يدؼ هللا ك ىك غمط فانو لك كاف كذلؾ . (5)
. (6)لقيل صفي

قيل لو كاف ,كمف قاؿ نسبة إلى الصف المقدـ بيف يدؼ هللا ( :ك قاؿ الشيخ ابف تيمية 
. (7 )(حقو  أف يقاؿ صفية

ك ىذا الرأؼ ك إف جاز مف ناحية المعنى لما فيو مف معنى إقباؿ الصكفية عمى هللا 
بقمكبيـ ك مسارعتيـ إلى المسجد ك حرصيـ عمى الجمكس في الصف األكؿ لما فيو مف 

. (8)فضل فانو ال يجكز مف ناحية الملة إذ النسبة إلى الصف صفى ال صكفي
                                                 

    . 24صابر طعيمة، المرجع السابق، ص (1)
   .14عبد الفتاح دمحم سيد أحمد،  المرجع السابق،  ص ( 2)
فالح بف إسماعيل بف أحمد، العالقة بيف التشيع ك التصكؼ، رسالة دكتكراه، قسـ العقيدة، كمية الدعكة ك أصكؿ  (3)

 . 65ىػ، ص 1411الديف، جامعة اإلسالمية،  السعكدية، 
   .68المرجع السابق ، ص أحمد بف دمحم البناني،  (4)
   .10ىػ، ص 1410، الرياض، 1ليمى بنت عبد هللا، الصكفية عقيدة ك أىداؼ، دار الكطف، ط  (5)
   . 218دمحم بف عبد الرحمف العريفي، المرجع السابق، ص  (6)
   .68أحمد بف دمحم البناني، المرجع السابق، ص  (7)
 .ـ1993/ ىػ1413، بيركت، 1عرفاف عبد الحميد فتاح، نشأة الفمسفة الصكفية ك تطكرىا، دار الجيل، ط (8)
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ك الصف األكؿ يقصد بو كذلؾ الصف األكؿ بقمكبيـ مف حيث المجاىدة ك ارتفاع اليمة 
ك بالتالي .(1)مع هللا ك القره منو أك أنيـ يتربعكف المرتبة األكلى ك الصف األكؿ عند هللا

فاالشتقاؽ مف الصف األكؿ كذلؾ فيو اختالؼ فيل يقصدكف بالصف األكؿ في المسجد 
. لعمك مرتبة ىؤالء أـ يقصد بو الصف األكؿ في مجاىدة أنفسيـ ك عمك مرتبتيـ عند هللا

 
يخدـ الكعبة ك مف ىذا سميت بالصكفية ( 2) غكث بف مر نسبة إلى صوفة وهو:خامسا 

 ك رأكا أف مف :النقطاعيـ إلى عبادة هللا تعالى ك إليو ذىه ابف الجكزؼ، حيث يقكؿ 
انفراد بو بخدمة هللا تعالى ىك صكفة ك ىي اسـ لقـك في الجاىمية انقطعكا إلى هللا  عز ك 

جل ك قطنكا الكعبة فمف تشبو بيـ فيك مف الصكفية ك ىـ المعركفكف بصكفة مف أكالد 
أخي بني تميمة، ك سمى اللكث الصكفة ألنو ما كاف يعيش ألمو كلد . اللكث بف مر

فنذرت لئف عاش لتعمقف برأس صكفة ك لتجعمو ربيط الكعبة ففعمت فقيل لو ك لكلده مف 
. (3)بعده
كلقد تكمـ شيخ ( 4)ك قيل الصكفة ىي قبيمة بدكية كانت تخدـ الكعبة في الجاىمية- 

. اإلسالـ عف ىذه النسبة إلى  صكفة المذككر فأجاز كقكعيا مف حيث الملة 
بعد أف صحل ىذه , ك لـ يتعرض االماـ القشرؼ ليذه النسبة إال أف اإلماـ ابف تيمية 

 (صكفة)فاف النسبة منيا ككفي فكذلؾ  (ككفة)النسبة مف حيث الملة بالقياس عمى كممة 
ضعف صحة ىذه النسبة مف حيث عالقة الصكفية بيذه القبيمة . (صكفي)النسبة منيا 

مف العره ك ذلؾ الستبعاد أف ينسه بعض الزىاد المسمميف إلى قبيمة مف العره كانت 
تعبد هللا عمى جيل بل يجـز الشيخ بأف غاله مف تكمـ باسـ الصكفي ال يعرؼ ىذه القبيمة 

ك لقد ( 5)ك ال يرضى أف ينتمي لقبيمة كانت في الجاىمية ك ىي ال عالقة ليا باإلسالـ
                                                 

   .12،ص1سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ج (1)
بف أد بف طابخة كانكا يخدمكف الكعبة ك يجيزكف الحاج في الجاىمية  أؼ يفيضكف بيـ مف عرفات : غكث بف مر( 2)

ك كاف احدىـ يقكؿ فيقكؿ أجيزؼ صكفة فإذا أجازت قاؿ أجيزؼ خندؼ  فإذا أجازت أذف لمناس كميـ في إجازة أك ىـ  
ىػ، 817مجد الديف دمحم بف يعقكه الفيركز أبادؼ ت : قـك  مف أفناء القبائل  تجمعكا فشبككا كتشبؾ الصكفة، أنظر

  .957ـ، ص 2008/ىػ1429القامكس المحيط، د ط، القاىرة، 
   .98حسف دمحم معيف الديف حاج، المرجع السابق، ص  (3)
   .14عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (4)
   .69أحمد بف دمحم البناني، المرجع السابق، ص  (5)
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بيذا االسـ < الصكفية>سئل الشبمي ك ىك كبير المتصكفة مف المتقدميف لماذا سميت 
. (1)<< اختمف في أصمو ك في مصدر اشتقاقو , ىذا االسـ الذؼ أطمق عمييـ >>:فقاؿ 

 
 ك ىي الشعيرات النابتة في مؤخرة القفا كاف الصكفي : نسبة إلى صوفية القفا-سادسا

فقد قاؿ أبك نصر (2)عطف بو إلى الحق ك صرؼ عف الخمف ك ىذه آراء ضعيفة جدا
 فقد :ق ك ىك أقدـ مؤرخ لمتصكؼ إف ساؿ سائال فقاؿ 378السراج الطكسي المتكفى سنة 

الصكفية كلـ تنسبيـ :نسبت أصحاه الحديث إلى الحديث ك نسبت الفقياء لمفقو فمـ قمت 
ك لـ . الف الصكفية لـ ينفردكا بنكع مف العمـ دكف نكع:فيقاؿ لو  …إلى حاؿ كال إلى عمـ 

يترسمكا برسـ مف األحكاؿ ك المقامات دكف رسـ ك ذلؾ ألنيـ معدف جميع العمـك ك محل 
ك بتالي ىذا الرأؼ ضعيف قميل ( 3 )<<... الشريفة ؽجميع األحكاؿ المحمكدة ك االختال

األخذ بو فحتى في األبحاث التي تتناكؿ مكضكع التصكؼ ك اشتقاقو فيقل الرجكع إلى 
. نسبة التصكؼ إلى صكفة القفا

 
 ك ىي بقمة زغباء قصيرة ك ذلؾ الجتزائيـ بنبات الصحراء ك :سابعا نسبة إلى صوفانه

ىذه األخيرة كانكا يتلذكف عمييا لعدـ المباللة في األكل ك احتقارىا بتقديـ ليا بمثل ىذا 
  (4)النبات ك ىذه كميا أقكاؿ ضعيفة لـ تجد استحسانا عند الكثير مف الباحثيف

 ألف لباس الصكؼ اقره إلى االشتقاؽ الملكؼ ك إلى الظركؼ : ثامنا نسبة إلى الصوف
ك قد >> ، (5)التاريخية التي أحاطت بنشأة التصكؼ فقد كاف يكثر لباسو عند المتصكفة

إف قكما ال يتخيركف :ركػ أف دمحم بف سيريف بملو أف قكما يفضمكف لباس الصكؼ فقاؿ 
كىدؼ نبينا أحه إلينا ك كاف النبي , الصكؼ، يقكلكف أنيـ مشتبيكف بالمسيل بف مريـ

كابف تيمية رحمو هللا يؤكد عمى صحة ىذا << صمى هللا عميو ك سمـ يمبس القطف ك غيره 

                                                 

 .63فالح بف إسماعيل بف أحمد، المرجع السابق، ص  (1)
 .12، ص1سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ج (2)
 .63فالح بف إسماعيل بف أحمد، المرجع السابق، ص ( 3)
 .12، ص1سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ج( 4)
دمحم بف بريكة، مكسكعة الطرؽ الصكفية متكف التصكؼ اإلسالمي، تل البكزيدؼ الحسني، دار الحكمة، د ط، ( 5)

 .77، ص3، ج2009الجزائر، 



 ف النشأة و المبادئوالتص                                                           :الفصل األول

 25 

ك يؤكد كذلؾ أف الصكؼ لباس خاص (1)كيفند اآلراء األخرػ مف ناحية الملة ك اشتقاقيا
. (2)بالجماعة الصكفية أك الزىاد الذيف يرغبكف عف متاع حياة الدنيا

إلى أف أصل التسمية إلى ظاىر التسمية الف لبس الصكؼ دأه األنبياء عمييـ السالـ ك 
شعار األكلياء  ك األصفياء أال ترػ أف هللا تعالى ذكر طائفة مف خكاص أصحاه عيسى 

  ك كانكا (3)<<ِإذ َقاَؿ الَحَكاِرُيكفَ >>عميو السالـ فنسبيـ إلى ظاىر المبسة  فقاؿ عز ك جل
قكما يمبسكف البياض فنسبيـ هللا تعالى إلى ذلؾ ك لـ ينسبيـ إلى نكع مف العمـك ك 

  (4)األعماؿ فكذلؾ الصكفية عندؼ
إلى نكع مف العمـك  الصكفية عندؼ نسبكا إلى ظاىر المباس ك لـ ينسبكا :ك قاؿ الطكسي 

 سألت سائل عف البياف عف عمـ التصكؼ ك مذىه :حيث قاؿ أبك نصر ( 5)ك األحكاؿ
الصكفية ك زعـ أف الناس اختمفكا في ذلؾ فمنيـ مف يلمك في تفصيمو ك رفعو فكؽ مرتبتو 
ك منيـ مف يخرجو عف حد المعقكؿ ك التحصيل ك منيـ نسه إلى التقكػ ك التقشف ك 
لبس الصكؼ ك التكمف في تذكؽ الكالـ ك المباس فمنيـ حتى مف نسبيـ إلى الزندقة ك 

 حيث ارجع ابف تيمية رأيو إلى مجمكعة مف الفتاكػ فانو أكؿ ما ظيرت (6)الضاللة
 زيد ك عبد فالصكفية في البصرة ك أكؿ مف بني دكيرة الصكفية بعض أصحاه الكاحد ؼ

(  7)الكاحد مف أصحاه الحسف

حتى المعنى الملكؼ يقاؿ صكفي مف الصكؼ فيقاؿ تصكؼ إذا لبس الصكؼ كما يقاؿ  ك
تقمص إذا لبس القميص ك تبرقعت المرأة إذا لبست البرقع ك نحك ىذا ك لقد اشرنا إلى 

 .ىذا االشتقاؽ في تعريفنا لمتصكؼ تعريفا للكيا

                                                 

 .10ـ، ص2005/ ىػ1426، د ـ، 1دمحم حامد الناصر، حقيقة التصكؼ، ط (1)
     .71حسف دمحم معيف الديف الحاج، المرجع السابق، ص (2)
     .112سكرة المائدة، اآلية  (3)
أبي نصر عبد هللا بف عمي السراج الطكسي، الممع في تاريخ التصكؼ اإلسالمي، تل كامل مصطفى الينداكؼ،  (4)

  .12ـ، ص2007/ىػ1428، لبناف 2دار الكته العممية، ط
 .12عبد العزيز عمي العقال، المرجع السابق، ص( 5)
   .11آبي نصر عبد هللا بف عمي السراج الطكسي، المصدر السابق، ص (6)
   .72حسف دمحم معيف الديف الحاج، المرجع السابق، ص (7)



 ف النشأة و المبادئوالتص                                                           :الفصل األول

 26 

 ك ىك رأؼ اإلماـ القشيرؼ يقكؿ أف : الرأؼ األكؿ .ك يبرز لنا رأياف في ىذا االشتقاؽ 
الصكفية ليسكا مختصيف بمبس الصكؼ دكف غيرىـ أؼ أف كافة الناس قد يمبسكف 

. (1)الصكؼ
يجيه فيو عمى االعتراض المذككر  ك ىك رأؼ العالمة ابف خمدكف ك ىك :الرأو الثاني

. مف اإلماـ القشيرؼ 
استعرضنا طكائف الناس كالصناع ك الزراع ال نجد طائفة منيـ  أنو لك :الناحية األولى

. يلمه عمى أفرادىا لبس الصكؼ
إف ىذه الطائفة كانت لبس الصكؼ زىدا ك تكرعا عف لبس فاخر الثياه :الناحية الثانية

كاسـ الصكفية ىك نسبة إلى لباس "كىذا ما ذىه إليو شيخ اإلسالـ ابف تيمية في قكلو ( 2)
الصكؼ كىذا ىك الصحيل كما أكد نيكمسكف بأف لباس الصكؼ اتخذه الزىاد متشبييف 

برىباف النصارػ كذلؾ فيما ذىه إليو برككمماف ك قد جاء في صحيل البخارؼ مف حديث 
كقد جاء " كاف أحه الثياه إلى النبي صمى هللا عميو ك سمـ أف يمبسيا الحبرة :" آنس قاؿ

ىي مف بركد اليمف تصنع مف القطف ك :كقاؿ ابف بطاؿ:"في شرح الحبرة كما في الفتل 
( 3 )."كانت أشرؼ الثياه عندىـ

إف لباس الصكؼ كاف غالبا عمى المتقدميف مف سمف ."كقاؿ اليافعي في ىذا الصدد
( 4)"ألنو أقره إلى الخمكؿ ك التكاضع ك الزىد لككنو لباس األنبياء’الصكفية 

ك الصكؼ أغمه لعمـك كجكده ك خشكنتو أكثر مف خشكنة القطف ك ىك أيضا لباس -
( 5)رجاؿ الديف مف األخبار ك الرىباف 

:  ك يرجع قبكؿ اشتقاؽ الصكؼ إلى عدة أسباه ىي 
 .تصكؼ اذا لبس الصكؼ: سالمة االشتقاؽ الملكؼ في ىذا القكؿ فيقاؿ -  (1

ألف لبس الصكؼ ك تفضيمو عمى غيره مف الثياه يعتبر مف األمكر التي -  (2
     (1)اختص بيا كثير مف الصكفية

                                                 

   .69أحمد بف دمحم بناني، المرجع السابق، ص( 1)
 70نفسو ، ص – (2)
 69ص ,المرجع السابق ,فالح بف إسماعيل بف أحمد -  (3)
 72ص , المرجع السابق , حسف دمحم معيف الديف الحاج  (-4)
 81ص , نفسو -  (5)
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ـِ ُبُيكًتا  : " فيقكلو تعالى ف ُجُمكِد اأْلَْنَعا ـْ َسَكًنا َكَجَعَل َلُكـ مِّ ف ُبُيكِتُك َكَّللاهُ َجَعَل َلُكـ مِّ
ـْ  ـْ َكَيْكـَ ِإَقاَمِتُك  َكِمْف َأْصَكاِفَيا َكَأْكَباِرَىا َكَأْشَعاِرَىا َأَثاًثا َكَمَتاًعا ِإَلٰى ۙ  َتْسَتِخفُّكَنَيا َيْكـَ َظْعِنُك

 ك قد جاءت في معرض ذكر نعـ هللا تعالى عمى اإلنساف ك تذكيره بيا منيا أف (2) "ِحيفٍ 
هللا خمق لو األنعاـ ينتفع بيا في عدة أشياء ذكر منيا الصكؼ لكنو نص عمى استخدامو 

 (3)في األثاث ك المتاع ك لما ذكر هللا الممبس بعدىا عمـ ك لـ يخصص الصكؼ كحده 
َف اْلِجَباِؿ َأْكَناًنا:"فقاؿ مها َخَمَق ِظاَلاًل َكَجَعَل َلُكـ مِّ ـُ   َكَّللاهُ َجَعَل َلُكـ مِّ ـْ َسَراِبيَل َتِقيُك َكَجَعَل َلُك

ـْ  ـْ ُتْسِمُمكفَ ۚ  اْلَحره َكَسَراِبيَل َتِقيُكـ َبْأَسُك ـْ َلَعمهُك ُـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ِلَؾ ُيِت ك السرابيل ىي ( 4)" َكذَٰ
 (5 ).الثياه مف القطف ك الكتاف ك الصكؼ

يمكف القكؿ أف الرأؼ الراجل ىك اشتقاؽ التصكؼ مف الصكؼ كىذا ما أكده شيخ -
اتخذ في ذلؾ مرجعاف آال كىما القرآف ك السنة النبكية الشريفة ك :اإلسالـ ابف تيمية 

بالتالي فيك الرأؼ الصائه كقد أكد القشيرؼ ذلؾ ك ىي شيادة ميمة ككنو عاش في 
( 6).ك ىي فترة متقدمة لمتصكؼ  (ىػ465ىػ 386)

كخالصة ليذه االشتقاقات التي نسه إلييا التصكؼ أف بعض ىذه األقكاؿ يعتمد عمى - 
ك مف , صفائي ك مف الصف صفي: فاالشتقاؽ مف الصفاء , اشتقاؽ ال يصل في الملة 

الصفكة صفكؼ كذلؾ فيذا التخصيص لمصكفية بأمر عاـ قد يكجد فييـ أك في غيرىـ 
كذلؾ فقد نسه التصكؼ إلى أمر تاريخي , كذلؾ كالصفاء أك الصفكة أك الصف األكؿ 

كنسبتو إلى قبيمة صكفة الجاىمية أك إلى أصل الصفة مف الصحابة صمى هللا عميو ك سمـ 
.  كفي آخر األمر فالتصكؼ نسه إلى الصكؼ العتبارات تاريخية ك للكية

ك لقد اصطمل عمى المتصكفة بتسميات أخرػ تنسه ربيا إلى أحكاليـ فقد سمكا باللرباء 
ك ذلؾ لخرجكىـ مف أطكافيـ ك اعتزاليـ عف الناس كذلؾ فقد أطمق عمييـ السياحييف لكثرة 

                                                                                                                                                    

قسـ التفسير ك عمـك , رسالة ماجستير, أثر الفكر الصكفي في التفسير دراسة ك نقد, بياء حسف سميماف زعره  -(1)
.     9ص ,  ـ 2012/ق 1434, جامعة اإلسالمية , كمية أصكؿ الديف , القرآف 

 80اآلية ,سكرة النحل – (2)
  10ص, المرجع السابق,  بياء حسف سميماف زعره – (3)
 81اآلية , سكرة النحل– (4)
 10ص , المرجع السابق,  بياء حسف سميماف زعره – (5)
  29ص,ق1432,مكة المكرمة,دط, لطف هللا خكخة، مكضكع التصكؼ ، سمسمة البحكث المحكمة،الكطنية لمنشر– (6)
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اللار ك الكيف  أؼ - المتصكفة-أسفارىـ ك تنقميـ ك سمكا بالشكفتية ك الشكفت بملتيـ 
سكاف الكيكؼ ك أىل الشاـ سمكىـ بالجكعية ألنيـ ينالكف مف الطعاـ إال القميل ك سميكا 

 كىذه (1)بالفقراء ألنيـ يعرفكا أنفسيـ بأنيـ ىك الذؼ ال يممؾ شيء ك اف ممكو بذلو 
 :األسماء قد تككف نابعة مف رياضة الصكفية ك مجاىدة أنفسيـ ألف رياضتيـ تقـك عمى

 كمف ىذا سمكا باللرباء ك الشكفتية ك الخمكة ليست عبادة إسالمية كال خمكة :الخلوة(- 1 
. في اإلسالـ أنيا بدعة محدثة

فالعبادة في اإلسالـ أقكاؿ ك أعماؿ معينة ك ال يكجد نص يجعل مف : الصمت(- 2
. الصمت عبادة

ك لذلؾ سمكا بالجكعية كالفقراء ك لقد فرض هللا سبحانو صياـ رمضاف ك سف : الجوع(- 3
رسكلو صمى هللا عميو ك سمـ أياـ آخر ك حـر الكصاؿ في الصياـ كجكع الصكفية ىك 

. صياـ أياـ كثيرة ال يفطركف فييا مع الملره كال سحكر
الكارد في اإلسالـ ىك قياـ الميل ضمف الحدكد التي رسميا الرسكؿ صمى هللا : السهر(- 4

فمف رغه عف سنتي ...كأصـك كأفطر, كلكني أصمي ك أناـ:" عميو ك سمـ عندما قاؿ
 (3)حيث قاؿ الجنيد ما نزعت ثكبي لمفراش منذ أربعيف سنة. صحيل مسمـ(2)"فميس مني 

كما كاف يفعل الشمبي أك بالكقكؼ عمى رجل كاحدة طيمة : تعذيب النفس بالضرب(- 5
. (4)الميل 

ك " الفقرية"ك يسمكف بالبصرة " الجكعية"كلقد كاف لمزىاد عدة أسماء يسمكف بالشاـ 
ك يسمكف أيضا الصكفية ك الفقراء ك كذلؾ " الملاربة."(5)ك يسمكف بخراساف" الفكرية"

                                                 

 21ص , المرجع السابق,إحساف إليي ظيير (1)
دار , الكشف عف حقيقة التصكؼ ألكؿ مرة في التاريخ, دمحم عبد الرؤكؼ القاسـ (2)

. 615,614ص , ـ1987/ق1408,لبناف,1ط,الصحابة
, 3ط, دار السالـ,مكقف أئمة الحركة السمفية مف التصكؼ ك الصكفية , عبد الحفيع بف مالؾ عبد الحق المكي(3)

. 259ص , ـ2001/ىػ1421,القاىرة
. 644ص , المرجع السابق, دمحم عبد الرؤكؼ القاسـ (4)
بالد كاسعة أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ ك أخر حدكدىا مما يمي اليند طخارستاف ك تشمل نسيابكر ك : خراساف (5)

دار صادر , معجـ البمداف, ياقكت الحمكؼ البلدادؼ: ىراة ك مرك ك ىي أكثر البمداف عنكة ك صمحا لممزيد أنظر
. 350ص ,2ـ,ـ1977/ىػ1397,بيركت,دط
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 ككانت الصكفية منتشرة في جزيرة (1)الزىاد المتزىدة ,العباد المتعبدة النساؾ ك المتنسكة 
العره قبل اإلسالـ ك كانت معركفة باسـ الكيانة حيث كل قبيمة كاىف ك لقد ركػ ابف 

عف جابر بف عبد هللا بني حراـ " يؤمنكف بالجبت ك الطاغكت:"أبي حاتـ في تفسير
.  األنصارؼ 

إف في جيينة كاحد ك في أسمـ كاحدة ك في ىالؿ كاحد ك في كل :سئل عف الطكاغيف فقاؿ
ك العره تسمى كل "حي كاحد ألف معنى كممة كاىف ىك العارؼ جاء في لساف العره 

ك ." مف يتعاطى عمما دقيقا كاىنا كصفيـ مف كاف يسمى منجـ ك الطبيه ك الكاىف
. الكاىف ىك مف يتعاطى الخبر عف الكائنات في المستقبل الزماف ك يدعى معرفة األسرار

(2) 
كاف تضاره اآلراء حكؿ اشتقاؽ مصطمل التصكؼ يقكدنا إلى أمر آخر أال ك ىك متى 

ظيرت كممة صكفي؟ ك ليس المقصكد ىنا نشأة التصكؼ ك إنما ظيكر التصكؼ 
كمصطمل متداكؿ بيف الناس ك لقد اختمفت اآلراء حكؿ العصر الذؼ ظير في الجاىمية 
قبل اإلسالـ، ثـ تجدد ظيكره في عصر اإلسالـ؟ أك أف ىذا االسـ لـ يظير إال في عيد 

. ك يمكف تكضيل ذلؾ في استعراض مكقف فريقيف مف العمماء.اإلسالـ؟
: الفريق األول

 (اللكت بف مر)إف الفريق األكؿ يؤيد الركاية القاتمة بأف رجل في الجاىمية كاف يدعى 
نذرت أمو حيث لـ يكف قد عاش ليا كلد أف تعمق برأسو صكفة أك تجعمو ربيط الكعبة 
ففعمت فقيل لو صكفة كلكلده مف بعده ك في ركاية أخرػ أف أـ ىذا الرجل كانت تمد 

فمما كلدتو ربطتو عند البيت  (هلل عمى إف كلدت غالما ال عبدنو لمبيت):الذككر فقالت
فسمي " ما صار ابني إال صكفة"فأصابو الحر فمرت عميو ك قد سقط ك استرخى فقالت

 (3 ).صكفة ك قد سبق التعرض ليذه الركاية 
ك تعتبر ىاتيف الركايتيف دليال كافيا عمى أف أصل مكلد الكممة كاف قبل اإلسالـ عند 

فيما بعد ك انقطع لمعبادة فقد انتسبت .عره الجاىمية ك إف مف تعمق بالزىد مف المسمميف

                                                 

. 259ص , المرجع السابق, دمحم بف عبد الرحمف العريفي (1)
 748ص ,المرجع السابق,محمكد عبد الرؤكؼ القاسـ (2)
 99ص ,المرجع السابق,حسف دمحم معيف الديف الحاج (3)
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, ك يمكف مناقشة ىذه اآلراء أف ىذه القبيمة لـ تكف مشيكرة ك ال معركفة ,إلى صكفة ىذا
بل أف غاله المتصكفة ال يرضكف االنتساه الى ىذه القبيمة بل إضافة أف ىذا األيسر 
تحكؿ الكممة مف صكفة أك صكفاف إلى كممة صكفي ك صكفية ، ك ال يدؿ عمى كجكد 

  (1). ىذه الكممة بيذه الصيلة قبل اإلسالـ
لفع قديـ عرؼ قبل عصر اإلسالـ ك إف لـ يكف يطمق حينذاؾ " صكفي"ك إف ىذا االسـ 

( 2)بالمعنى االصطالحي الذؼ اشتير بو في العصر اإلسالمي

: الفريق الثاني
ك فريق آخر قاؿ بأنو ظير في عصر اإلسالـ كخالصتو أف ىذا االسـ ظير في بداية 

ك لـ يكف قد عرفو العره في جاىميتيـ قبل اإلسالـ أؼ ظير في ( 3 ),القرف الثاني لميجرة
في أثناء المائة صاركا يعبركف عف ذلؾ أؼ عف الزىد بمفع )ك دليل ذلؾ ( 4)ـ 8/ىػ2القرف 

( 5) (.ألف لبس الصكؼ كثر في الزىاد" الصكفي"

كمما ظير تبيف لنا أف أكثر اآلراء صحة ك أعظميا أنصار ىك الفريق الثاني الذيف قالكا 
أف ظيكر كممة التصكؼ في أثناء المائة الثانية لميجرة ك يأتي تأكيد ىذا في عرض لنشأة 

 .التصكؼ كظاىرة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 81ص ,المرجع السابق, أحمد بف دمحم البناني (1)
. 15ص , المرجع السابق,دمحم عمى أبك رياف( 2)
  .83ص , المرجع السابق, أحمد بف دمحم البناني( 3)
. 16ص , المرجع السابق, دمحم عمى أبك رياف( 4)
. 84ص , المرجع السابق, أحمد بف دمحم البناني( 5)
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 نشأة التصوف: المبحث الثالث
إف ازىد العباد ىك الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ ثـ الصحابة ك التابعيف مصداقا لمحديث 

ك مف تمسؾ " خير القركف القرف الذؼ بعثت فيو ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ"الشريف
ك إف أفضل الخمق بعدىـ ىـ .بعدىـ بالمنيج اإلسالمي الصحيل في العقيدة ك العبادة

( 1)المقتدكف بعمـ ك عمل الصحابة 

ذا كاف مف الطبيعي أف تبدأ الحركة الصكفية بالزىد كمقدمة ال غنى عنيا  فبداية  (2) كا 
يجه عمينا أف نميز بيف الزىد ك التصكؼ فإف الزىد سمة أصمية لإلسالـ نشأ مف الكتاه 

كمع ذلؾ لـ تظير . ك السنة أما التصكؼ فأمر طارغ غريه دخيل في الفكر اإلسالمي
 كيبدك انو قد .(3)كممة الزىاد في القرف األكؿ ك أكائل القرف الثاني عمما عمى طائفة 

ظيرت ظركؼ جديدة في المجتمع اإلسالمي بعد عيد الصحابة ك الخمفاء ك ىذه 
الظركؼ ىي التي أدت إلى أف يتجو الناس إلى الزىد تاركيف مسرح الحياة العامة ىربا 

                                                 

 . 52 ، ص2005، اإلسكندرية،1مصطفى حممي، إبف تيمية ك التصكؼ، دار إبف الجكزؼ، ط( 1)
   .27دمحم عمي آبك رياف،المرجع السابق، ص( 2)
 . 25سعيد عقيل سراج سعيد ، المرجع السابق، ص( 3)
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ك " عثماف"ك " عمي"مف المشاكل خصكصا بعد أف تأـز الحاؿ ك اشتد الصراع بيف أتباع 
             (1)" صفيف"كظيكر الفرؽ بيف صفكؼ المسمميف بعد مكقعة , رضي هللا عنيـ" معاكية"

كقرار التحكيـ الذؼ صدر بتمؾ الصكرة التي تناقميا المؤرخكف اإلسالميكف آراء النخبة مف 
الصحابة أف ينفركا مف ىذا المجتمع الذؼ انقسـ عمى نفسو فاتجيكا إلى هللا يبلكف كجيو 

.  (2)ك فضمو 
ف نشأة التصكؼ في مراحميا األكلى أخذت طابع الزىد كالكرع مف هللا الصافي البعيد  كا 

مف االنحرافات ك بتالي سكؼ يككف الحديث عف كيفية ظيكر التصكؼ في بدايتو األكلى 
ك المصادر التي أخذ منيا ىي مصادر داخمية ك مصادر خارجية في عمكميا ك بالتالي 

. فقد كجدت بتضافر عدة ظركؼ أدت إلى ظيكر التصكؼ
 (3)ـ ظيكر الحركة الصكفية حيث بدأ إعراض الناس عمى سبيل السكؼ 8/ھ2شيد القرف 

فانصرفكا إلى الزىد ك التنسؾ ك ىذا ما أطمق عميو التصكؼ الذؼ أطمق عمى تيار أخذ 
ينتشر في مكازاة الرفاىية ك الترؼ مف جية ك الصراع السياسي مف جية أخرػ ك قد إتسـ 

ك  (4)ىذا التيار باالنقطاع عف كل ما يجرؼ مف حكلو ك اتجو في خطاه ركحي بحث 
قبل ىذا فقد كاف سعي اإلنساف لمتقره إلى هللا سبحانو ك تعالى بل لمقائو ك ابتلاء كجيو 

 َكاَل َتْطُرِد الهِذيَف َيْدُعكَف َربهُيـ ِباْلَلَداِة ."ك قاؿ تعالى  (5)ك كاف ىذا في مراحمو األكلى 
 َما َعَمْيَؾ ِمْف ِحَساِبِيـ مِّف َشْيٍء َكَما ِمْف ِحَساِبَؾ َعَمْيِيـ مِّف َشْيٍء ۖ  َكاْلَعِشيِّ ُيِريُدكَف َكْجَيُو 

                                                 

كاقعة حدثت في صفيف بقره عمى شاطئ الفرات غربييا كاف بيف عمي بف أبي طاله ك معاكية ك انتيت :صفيف ( 1)
،الكامل في التاريخ ،أبي الفداء عبد هللا القاضي، دار الكته " ھ 630"إبف األثير عز الديف :لصالل معاكية لممزيد أنظر

،كذلؾ عبد الحكيـ الكعيبي ،مكسكعة الخالفة اإلسالمية عصر 161، ص 3ـ ،ـ1987 /ھ1407،لبناف،1العممية،ط
. 251ـ،ص 2003،األردف،1الخمفاء الراشديف ، دار أسامة،ط

 27دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص( 2)
كماؿ الديف أبي الفضل، كتاه نادر في نقد الصكفية المكفي في معرفة التصكؼ ك الصكفي،تل دمحم عيسى (3)

 .5ـ، ص 1988 /ھ1408،الككيت، 1صالحية، دار العركبة، ط
 .52،ص 2009 ،دمشق، 1، دار الككيت، ط"إبف العربي أنمكذجا"يحي الراضي، الحه في التصكؼ اإلسالمي( 4)
 .207، ص 2000دار كريبس، ط أصمية، دـ،: اإلسالـ ، تر"جميل مدبؾ، مكسكعة األدياف في العالـ ( 5)
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ـْ َفَتُككَف ِمَف الظهاِلِميفَ  َكَيْبَقٰى  " "ُكلُّ َمْف َعَمْيَيا َفاٍف . " ك قكلو تعالى أيضا (1) " َفَتْطُرَدُى
ْكَراـِ  . (2) " َكْجُو َربَِّؾ ُذك اْلَجاَلِؿ َكاإْلِ

ك قد اتخذ التصكؼ مراحل مختمفة عمى حسه تطكره ففي الفترة األكلى مف الدعكة النبكية 
في مكة كاف دمحم صمى هللا عميو ك سمـ يكرر عمى مسامعيـ بأف حياة اآلخرة خير ك أبقى 

كَف َعف َسِبيِل "  لقكلو تعالى   (3)مف الدنيا  ْنَيا َعَمى اآْلِخَرِة َكَيُصدُّ الهِذيَف َيْسَتِحبُّكَف اْلَحَياَة الدُّ
ِ َكَيْبُلكَنَيا ِعَكًجا  ِئَؾ ِفي َضاَلٍؿ َبِعيدٍ ۚ  َّللاه ك ىذا مفيـك الزىد في العصكر  . (4)"  ُأكلَٰ

اإلسالمية األكلى فيما  بعد تحكؿ التصكؼ إلى النظر ك السعي كمعاشرة الناس ك أعباء 
الحياة تشلل عف ذكر هللا فمذلؾ كانكا يخمدكف إلى العزلة كىنا تحكؿ ىذا اإلنعزاؿ إلى 

 مع هللا ك مف ىنا تحكؿ  (5)محاكلة اإلتحاد 
ك إف مف العكامل التي أدت إلى ظيكر التصكؼ في المرحمة  (6)الكفر ك التطرؼ البيف 

الكاقعة في القرنيف األكؿ ك الثاني اليجرييف ك الذؼ تجمى في نزعة الزىد القكية التي 
. سادت العالـ اإلسالمي

نذكر تعاليـ اإلسالـ التي كردت في القرآف ك السنة النبكية الشريفة ك التي سبق : أكال
التطرؽ إلييا،حيث حث القرآف الكريـ عمى الزىد في الدنيا ك اإلعراض عنيا ك بيف لنا في 

. (7)آياتو حقيقة الدنيا ك نشأتيا ك أنيا ليك ك لعه ك أف اآلخرة ىي الباقية 
ْنَيا ِإاله َلْيٌك َكَلِعٌه " ك ىي الحياة الحقيقية قاؿ تعالى ِذِه اْلَحَياُة الدُّ اَر اآْلِخَرَة ۚ  َكَما ىَٰ فه الده  َكاِ 

ك إف ىذا العامل ىك مف العكامل الداخمية أك  (8)" َلْك َكاُنكا َيْعَمُمكفَ ۚ  َلِيَي اْلَحَيَكاُف 
. المصادر الداخمية لنشكء التصكؼ في مراحمو األكلى مرحمة الزىد

                                                 

. 52سكرة األنعاـ، اآلية ( 1)
 .26.27سكرة الرحمف، اآلية ( 2)
. 207جميل مدبؾ، مكسكعة األدياف في العالـ ، ص ( 3)
. 3سكرة إبراىيـ، اآلية ( 4)
اإلتحاد عقيدة نشأت في بعض األدياف الكثنية ك الفمسفات القديمة خاصة عند النصارػ كما ظيرت في العالـ ( 5)

تحاده مع عمي بف أبي طاله ك تطكرت ىذه  اإلسالمي عند بعض غالة التصكؼ الذيف زعمكا أف حمكؿ هللا تعالى كا 
 . 45أحمد بف عبد العزيز القصير، المرجع السابق، ص :الفكرة إلى إتحاد هللا تعالى مع المتصكؼ الصادؽ أنظر

. 208جميل مدبؾ، المرجع السابق ، ص ( 6)
. 27عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق ، ص ( 7)
. 64سكرة العنكبكت، اآلية ( 8)
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 التطرؼ في الحياة المادية ك السياسية بعد إف اتسعت الفتكحات اإلسالمية ك اتساع :ثانيا
ف السمة البارزة ليذه المرحمة  (1)الرقعة ك اختمط المسممكف بليرىـ مف األمـ ك الشعكه  كا 

ىي الخالفات ك النزعات باإلضافة الحالة االجتماعية لممسمميف في تمؾ الفترة ،ك أدػ 
باإلضافة إلى الحركه األىمية الطكيمة (2)تكسع الرفعة الجلرافية إلى زيادة الترؼ ك الذبل 

التي كقعت في عيد الصحابة ك عيد بني أمية حيث بدأ الخالؼ حكؿ الخالفة اإلسالمية 
ك الذؼ امتد عبر األزمنة حيث بدأ بمشكمة االمامة ، كل ىذا أدػ لمعزلة ك االبتعاد عف 

 اإلضطربات فدفعيـ ذلؾ إلى االنعزاؿ السياسي ك 

الذؼ بكى حتى عمشت ( 4)سعيد بف جبير( 3)الرغبة عف الدنيا ك الخمك الزىد ك مف ىؤالء 
كما ظيرت أحداث فرقت المسمميف شيعا ك أحزابا كل حزه يناصر فريقا ( 5)عمشت عيناه 

فريقا ك أخذ كل فف يؤيد نفسو باألدلة ك بالنصكص الدينية ، ك أىـ ما ميز تمؾ المرحمة 
عف غيرىا أف زىدىا كاف زىدا عمميا ال يعتمد أصحابو عمى النظريات ك القكاعد ، ك كاف 
طابعيا العاـ اإلقتداء بالسمف الصالل ك أتباعيـ كما تميزت أيضا بأف أصكليا كمصادرىا 

األساسية إسالمية بحتة ىي كتاه هللا ك حديث النبي صمى هللا عميو ك سمـ ك حياتو ك 
 (6). حياة الصحابة األجالء باإلضافة إلى عدـ تأثره باألفكار األجنبية

 ك ىـ القائميف بأف التصكؼ نشأ في القرف األكؿ ىجرؼ ك منيـ أبك سراج :الرأو األول
أما قكؿ القائل :"  مف الصكفية لتأكيد رأيو استدؿ عمى قكلو بركايتيف األكلى(7)الطكسي 

أنو إسـ محدث أحدثو البلداديكف فمحاؿ ألنو في الكقت الحسف البصرؼ رحمو هللا كاف 

                                                 

. 33عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص ( 1)
 49دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص ( 2)
. 38دمحم بف أحمد الجكير، المرجع السابق، ص   (3)
تابعي حبشي األصل كاف تقيا ك عالما درس العمـ عف عبد هللا  (ھ46.95).المقرغ المفسر الشييد:سعيد بف جبير  (4)

عبد الرحمف رأفت الباشا، صكر مف حياة التابعيف، دار األده :  أنظرھ95بف عباس قتمو الحجاج بف يكسف الثقفي في 
.  210ـ،ص 1997/ھ1418،دـ،15اإلسالمي،ط

. 39دمحم بف أحمدالجكير، المرجع السابق، ص   (5)
. 34عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (6)
ىك زاىد كاف شيخ الصكفية ممقه بطاككس الفقراء ك تنقل بيف بمداف كثيرة " ـ988/ھ378تكفي :"أبك سراج الطكسي(7)

أنظر زكريا بف دمحم األنصارؼ، " الممع في التصكؼ" بلداد ك دمشق ك الرممة ك البصرة ك دمياط لو كتاه: منيا 
  .65المصدر السابق، ص 
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يعرؼ ىذا اإلسـ ككاف الحسف قد أدرؾ جماعة مف أصحاه رسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ 
رأيت صكفيا في الطكاؼ فأعطيتو شيئا يعني مف الماؿ فمـ يأخذه :ك قد ركػ عنو أنو قاؿ 

" معي أربعة دكانيق فيكفي ما معي:" ك قاؿ
 الصكفي  (1)لكال أبك ىشاـ : ركػ عف سفياف الثكرؼ رحمو هللا أنو قاؿ "أما الركاية الثانية 

 (2)" ما عرفت دقيق الرياء
، ك قاؿ عبد الرحمف  (3)كذلؾ فإف التصكؼ ظير قديما ك ليس محدثا أحدثو البلداديكف 

كما أنو أكؿ مف بنى أكؿ خانقاة ... أف أبا ىاشـ الككفي أكؿ مف دعا بالصكفي:" الجامي
 (4)" لمصكفية في رممة الشاـ

كبالتالي فقد بينكا في ىذه الركايات أف منشأ التصكؼ كاف في القرف األكؿ لميجرة ك في 
نفس الكقت فيكجد مف أرجعو إلى الجاىمية ك أنو ال عالقة لو باإلسالـ إطالقا ك أنو 

أجنبي كإسمو كبالتالي فمكضكع التصكؼ بشكل عاـ فيو الكثير مف اإلختالفات مف حيث 
 .أنو كمصطمل باإلضافة إلى مصدره ك الذؼ سكؼ نجد فيو الكثير مف اإلختالفات

 أف فترة صدر ف أؼ القائميف بأنو نشأ في القرف الثاني ىجرؼ متحججي:الرأو الثاني
اإلسالـ لـ يكف في حاجة إلى أف تنشأ ظاىرة كيذه فالمسممكف جميعا أىل تقكػ ك زىد 

عمى ضكء ما أمر بو رسكؿ هللا كلـ يكف بينيـ مف يريد أف يستقل بسمكؾ أك منيج خاص 
 ك ھ 2بو غير أنو بعض المؤرخيف يركف أنو لما فشى اإلقباؿ عمى الدنيا في أكاخر القرف 

ما بعده جنل الناس إلى مخالطة المتاع لكف بداية االنفتاح ك بركز ظاىرة التصكؼ كتيار 
ديني منحرؼ في التناكؿ الفكرؼ داخل المجتمع اإلسالمي كىذا ما أدػ إلى ظيكر أجياؿ 

 إلى ة باإلضاؼ (5)بعد ذلؾ في المجتمع اإلسالمي ك ىي معزكلة تماما عف ثقافة دينيا 
أف كركد التصكؼ كمفع ألكؿ مرة في النصف الثاني مف القرف الثامف ميالدؼ إذا نعت 

                                                 

 ك قد أتيـ بالزندقة ك ىك أكؿ مف بني أكؿ ھ150أبك ىشاـ عثماف بف شريف الككفي كانت كفاتو عاـ :أبك ىشاـ  (1)
. 87خانقاه في الرممة بفمسطيف،أنظر،أحمد بف دمحم بناني، المرجع السابق، ص 

  .30.31دمحم بف أحمد الجكير، المرجع السابق، ص ( 2)
. 26سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ص   (3)
. 41إحساف إليي ظيير،المرجع السابق، ص   (4)
. 32صابر طعيمة، المرجع السابق، ص   (5)
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ك قيل في القرف الثالث ىجرؼ ك أكؿ مف سمى ببلداد بيذا اإلسـ ( 1)بو جابر بف حياف 
أما شيخ اإلسالـ إبف تيمية ك كثير مف العمماء يركف أف ( 3). ( 2)ىك عبدؾ الصكفي 

 (4) .3ظاىرة التصكؼ ظيرت أثناء القرف الثاني لميجرة لكنو لـ يشتير إال بعد القرف 
ىذا العمـ مف العمـك "كذلؾ يؤيد إبف خمدكف ىذا الرأؼ في إستعراض تعريفو لمتصكؼ 

ك أصميا العككؼ عمى العبادة ك اإلنقطاع إلى هللا ....الشرعية الحادثة في الممة كأصمو 
تعالى في القرف الثاني ك ما بعده ك جنل الناس إلى مخالطة الدنيا، إختص المقبمكف عمى 

 .(5)"العبادة بإسـ الصكفية ك المتصكفة
 

 .(6)كذلؾ فقد أدت حركة الترجمة في القرف الثاني لميجرة مف التراث األجنبي إلى العربية
كاستدؿ كذلؾ القائمكف بيذا بأف جميع األصكؿ أك المبادغ التي بنى عمييا الصكفية 
مذىبيـ مف مقامات ك أحكاؿ ك مجاىدات كالتكبة ك الكرع ك النكر ك الزىد كالفقر ك 

الصبر ك المراقبة ك األنس، كميا مكجكدة في القرآف الكريـ ك السنة الشريفة ك حياة النبي 
 (7) .صمى هللا عميو ك سمـ ك مسمؾ الصحابة

في أثناء المائة الثانية صاركا يعبركف عف ذلؾ أؼ الزىد بمفع الصكؼ :"في قكؿ إبف تيمية
 (8)" ألف لبس الصكؼ يكثر عند الزىاد

كبالتالي ك في األخير يمكف القكؿ أف التصكؼ كظاىرة ظير في القرف الثاني لميجرة ك 
ربما ىذا ىك أعدؿ اآلراء لما كاف فيو مف أدلة يمكف أنيا مأخكذة مف الكاقع باإلضافة لما 
فييا مف مرجعية دينية في قكؿ إبف الجكزؼ ك إبف تيمية رحميما هللا ك لكف ىذا المكضكع 

                                                 

بف عبد هللا الككفي أبك مكسى كاف يعرؼ بالصكفي مف أىل ككفة، فيمسكؼ كيميائي فقد إختمف : جابر بف حياف  (1)
في مكاف مكلده مخمفا الكثير مف المؤلفات، أنظر، عبد السالـ السيد، مكسكعة عمماء العره ك الطه ك الصيدلة، 

. 237ـ، ص 2007،األردف،2الرياضيات،ك الفمؾ، التاريخ ك الجلرافيا، الفمسفة ك الفيزياء ك الكيمياء،األىمية، ط
 ، كقيل أنو كاف عمى رأس فرقة ھ210إسمو عبد الكريـ كأصمو مف الككفة ك تكفي ببلداد عاـ : عبدؾ الصكفي  (2)

. 88أحمد بف دمحم لبناني، المرجع السابق، ص :صكفية شيعية نشأت بالككفة، أنظر
. 42إحساف إليي ظيير، المرجع السابق،ص   (3)
. 27سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ص   (4)
. 381عبد الرحمف إبف خمدكف، المصدر السابق، ص   (5)
. 75عرفاف عبد الحميد فتاح، المرجع السابق، ص   (6)
  .47صابر طعيمة، المرجع السابق، ص ( 7)
. 34.35دمحم بف أحمد الجكير، المرجع السابق، ص  (8)
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في حد ذاتو يفرض ك يثير مكضكع آخر أؼ مصدر التصكؼ ىل ىك ككفي أك مف 
 البصرة ؟

يرػ إبف تيمية أف أكؿ ما ظير التصكؼ في مدينة البصرة ألف  :(1)المصدر مف البصرة-
( 2)فييا مباللة في الزىد ك اللمك في العبادة ك الخكؼ مف هللا ما لـ يكجد غيرىا مف المدف

قصة زرارة : ك قد دلل رأيو بقكلو (الصكفية ك الفقراء)ك ىذا ما أكرده في رسالتو ( 2)المدف
قاضي البصرة قرأ في الصالة قكلو تعالى فإذا نقر في الناقكر، فخر ميتا  (3)بف أبي أكفى

عمى عكس ذلؾ فقد أكد أف الككفة كاف فالتشيع مع أف في خيار أىميا مف العمـ ك  ( 4)
ك  (5)الصدؽ ك السنة ك الفقو ك العبارة أمرا عظيما أما البصرة فقد إشتيرت بعمـ الكالـ 

( 6)"فقو ككفي ك عبادة بصرية"التصكؼ كما تميزت بمباللة في الزىد ك ليذا كاف يقاؿ

(  7)كذلؾ فإف أبي جيير األعمى قرأ عميو صالل المرؼ شيئا مف القرآف فمات

. ك أف أكؿ مف بنى دكيرة لمصكفية ىـ بعض أصحاه عبد الكاحد بف زيد كىك بصرؼ 

                                                 

غره أما بالعراؽ فالبصرة طكليا أربع ك سبعكف درجة ك عرضيا إحدػ ك ـكىما بصرتاف بالعراؽ ك باؿ: البصرة  (1)
ثالثكف درجة ك ىي في اإلقميـ الثالث ك ىي األرض اللميظة ك ىي تدؿ عمى الصالبة ك ىي تعريه لبس راه لممزيد مف 

، ص 1ـ، ـ1977 / ھ1397ياقكت الحمكؼ البلدادؼ،معجـ البمداف ، دار صادر، ، دط، بيركت، : التكسع أنظر
430 .

. 28سعيد عقيل سراج سعيد، المرجع السابق، ص   (2)
ـ، أسعد بف زرارة بف عدس النجارؼ مف الخزرج أحد شجعاف األشراؼ في 622 ، ھ1تكفي سنة : زرارة بف أكفى  (3)

الجاىمية ك اإلسالـ مف سكاف المدينة قدـ مكة باإلسالـ ك ىك أحد النقباء األثني عشر ك تكفي قبل كقعة بدر فدفف في 
 ، التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ إبف أبي خثيمة ، ھ279أبي بكر أحمد بف أبي خثيمة زىير بف جره ت : البقيع أنظر

. 207، ص 3ـ ، ـ2004 /ھ1424، دـ ، 1تل صالح بف فتحي ىمل ، الفاركؽ الحديثة، ط
. 91أحمد بف دمحم البناني، المرجع السابق ، ص   (4)
ىك عمـ يتضمف دالالت العقمية عف صدؽ العقائد اإليمانية ك الرد عمى المبتدعة، المنحرفيف في : عمـ الكالـ  (5)

أمير عبد :اإلعتقادات عف المذاىه السمف ك أىل السنة ك سر ىذه العقائد اإليمانية ىك التكحيد الخالص،أنظر
،ط . 817ـ ، ص 2003 /ھ1424،لبناف،1العزيز،الكجيز في تاريخ اإلسالـ ك المسمميف، دار إبف حـز

. 56مصطفى حممي، المرجع السابق ، ص   (6)
بأرض بابل مف سكداء العراؽ طكؿ الككفة تسع ك ستكف درجة ك نصف، ك عرضيا إحدػ ك ثالثكف : الككفة  (7)

ياقكت الحمكؼ البلدادؼ، معجـ البمداف، دار صادر، المجمد الرابع، دط، : درجة ك ثمثاف ك ىي في اإلقميـ الثالث أنظر
. 490ـ، ص1977، ھ1397بيركت، 
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إف بعض الباحثيف ك مف بينيـ الشيبي يؤكدكف عمى أف التصكؼ  (1 ):المصدر مف الككفة
أكؿ ما ظير في الككفة ك سبه ذلؾ في نظرىـ أف الككفييف قد تأثركا بمكجة الزىاد ك 

ك خير دليل ىك تحكؿ التصكؼ ك إرتباطو بالتشيع في الككفة في ذلؾ الحيف . الرىباف
كانت تعاني إضطراه سياسي بسبه فشميا في مناصرة اإلماـ عمي بف أبي طاله رضي 

 (2) .هللا عنو ك في ىذه الظركؼ ظير التصكؼ بالككفة
تعقيه ك بعد ىذا الطرح نستنتج أف الرأؼ الثاني ليس لديو دليل كاضل أك قكلو بأف 

التصكؼ مكجكد في الككفة ال ألنو تصكؼ ظاىر أما ما ذكره إبف تيمية يدؿ أف ما ذكره 
ال يقيد أف التصكؼ ظير أكؿ مرة في البصرة ألف تكاريخ كفاتيـ جميعا في القرف الثاني 

 كلكف بقكؿ ك إقرار المؤرخكف أف التصكؼ ھ177لميجرة فزرارة بف أبي أكفى تكفي في 
ىك  (إبف تيمية رحمو هللا )ظير في القرف الثاني لميجرة فيذا يدؿ عمى أف الرأؼ األكؿ 

 (3) .األصل ك األقره
ك بعد إستعراض النشأة اإلسالمية لمتصكؼ نقكؿ ك إحقاقا لمحق ك إعماال لممنيجية 

العممية المحايدة في ىذه الظاىرة التاريخية التي الزمت المسمميف فشتت جمعيـ ك فرقت 
كممتيـ يجدر بنا القكؿ أنو لمتصكؼ مصدريف مصدر إسالمي النشأة ك الذؼ تـ التطرؽ 
إليو ك مصدر كفد عمى البيئة اإلسالمية مف األجناس األخرػ بعدما إمتزجت ك إختمطت 

. عقه الفتل اإلسالمي ك نعرض ىذه المصادر
 

: مصادر التصوف* 
لقد ذىه آخركف أف التصكؼ كاف كليد األفكار المختمطة في اإلسالـ ك بقايا الديانات 

  . (4)األخرػ 
ك يبدك تأثر الصكفية بألفاظ نصرانية إستخدميا بعض قدامى  (1) أوال المصدر النصراني

المأثكر اإلستعماؿ عند الحالج ك المأخكذ أساسا ( 2)الصكفية كمفع الناسكت ك الالىكت 

                                                 

. 91أحمد بف دمحم بناني ، المرجع السابق ، ص   (1)
. 28سعيد عقيل سراج سعيد ، المرجع السابق ، ص  (2)
. 93أحمد بف دمحم بناني ، المرجع السابق ، ص   (3)
. 12دمحم حامد الناصر، المرجع السابق، ص   (4)
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المسيحية آنذاؾ كما تجد ألفاظ  (4)المحرؼ كالذؼ كاف يقرأ في الكنائس   (3)مف اإلنجيل 
أخرػ مأخكذة مف النصرانية  مثل النامكس، رحمكت، رىبكت، جبركت، جثماني، 

ركحاني، نفساني، شعشعاني، ىذا بالنسبة إلى األلفاظ كذلؾ نذكر مظاىر الشبو القكية 
بيف حياة الزىاد مف الصكفية ك تعاليميـ ك ما يقابل ىذا كمو مف األحكاؿ ك المقامات 

 (5) .المنسكبة لممسيل ك العديد مف األفكار المذككرة عمى ألسنة المتصكفة ك مبادئيـ
نظرنا عمى الحالة الخاصة التي يعيشيا رجاؿ الديف المسيل مف زىد ك رىبنة ك فإذا 

انقطاع عف المجتمع ك العيش في اإلبرة النائية فيذه المظاىر تتفق إلى حد كبير مع 
المظاىر النصرانية كالحياة في الخانقاكات ك الصكامع كىي مقتبسة مف المسيحية ك كذلؾ 
لبس الصكؼ الذؼ كاف مف عادات الرىباف، كذلؾ شيكع بعض األفكار كالعشق اإلليي 

الذؼ كاف باألساس مصدر مسيحي ك ىذا صحيل عندما نرػ آالؼ المسمميف قد اختمطكا 
 (6). بالنصارػ ك القسيسيف ك الرىباف في أسكاؽ العره يعظكف ك يبشركف 

                                                                                                                                                    

ك ىي في األصل الديف النبي عيسى عميو السالـ المكمل ك المؤيد لمييكدية ديف النبي مكسى عميو : النصرانية  (1)
السالـ ك لقد حرؼ كل مف الدينيف ك يطمق عمييا كذلؾ المسيحية ك ىي كممة مشتقة مف إسـ بمدة الناصرة في الخميل 

ـ، ص 2012/ ھ1433،القاىرة، 1ىاني الحمكد، األدياف ك الطكائف األخرػ، دار كتاه الحديث،ط: في فمسطيف،أنظر
10 .
يراد بو الخالق ك عمـ الالىكت عمـ يبحث في الخالق ك صفاتو ك عالقتو بمخمكقاتو ك يقابل عمـ التكحيد : الالىكت( 2)

  .11في اإلسالـ، أنظر ىاني الحمكد، المرجع السابق، ص 
كىك الكتاه المقدس إسـ اإلنجيل أك البابيل بالملة اإلنجميزية ك ىي تعكد إلى بابميكس في الملة اإلغريقية : اإلنجيل( 3)

ىاني الحمكد، المرجع :أك منطقة جبيل في لبناف ك المسيحييف يؤمنكف أف اإلنجيل عيديف عيد قديـ ك عيد جديد،أنظر
. 12السابق، ص 

ىاني الحمكد، المرجع : ك ىك المبنى الذؼ يقيـ فيو أتباع الديانة المسيحية صالتيـ ك أداء طقكسيـ أنظر: الكنائس( 4)
. 20السابق، ص 

. 63صادؽ سميـ صادؽ، المرجع السابق، ص( 5)
عمر عطا هللا أبك أصبع، مكقف اإلسالـ مف التصكؼ، رسالة ماجستير، معيد الدراسات اإلسالمية، دـ، ( 6)

. 138.142ـ، ص 1978/ھ1398
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كذلؾ مف بيف األفكار المتصكفة المنبعثة مف النصرانية نذكر العزكؼ عف الزكاج ك 
إف طريق الكصكؿ إلى  (1)تطيير الركح عف طريق تعذيه الجسد قاؿ أبك حامد اللزالي 

 (2). هللا سبحانو ك تعالى ال يتـ إال بالتنزه عف الشيكات ك الكف عف المذات
ك ىذا زعـ خاطئ ألف الصكفية ك الزىاد المسمميف الذيف تأثركا بحياة المسيل ك الرىباف 

 (3) .إنما جاؤكا متأخريف
: ثانيا المصدر الهندو

إف كل مف يقرأ في كته المتصكفة بإمعاف ك يفيميا جيدا سيدرؾ بأف المتصكفة قد تأثركا 
إلى حد كبير بأدياف اليند القديمة في تعاليميـ ك عقائدىـ ك قد الحع ىذا أبك الريحاف 
البيركني حينما عقد مقارنات في المذاىه ك كشف عف كجو الشبو بيف مذاىه الينكد ك 
بيف مذاىه المتصكفة ك كذلؾ مجمكعة مف المستشرقيف ك مف بيف األفكار المتصكفة ك 

 .(5) ككحدة الكجكد التي مف عقائد اليند الكثنية  (4)الحمكؿ :الينكد الكثننيف ما يمي
ك قد ثبت باألدلة التاريخية أف الدعكة البكذية كانت نشطة في زمف قبل اإلسالـ في شرؽ 
بالد فارس ك في خرساف ك غيرىا مف بالد آسيا الكسطى ك قد أشار إلى ذلؾ إبف النديـ 

كانت مزدىرة في خراساف  (6)ك كذلؾ البيركني الذؼ تنبو إلى أف الفرقة المعركفة بالبكذية 
ك مف . إلى حدكد الشاـ ك قد سبق الحديث عنيا (2)ك المكصل  (1)كالعراؽ  (7)ك فارس 

                                                 

دمحم بف دمحم بف أحمد أبك حامد الطكسي اللزالي حجة اإلسالـ كلد بطكس سنة خمسيف كأربعمائة :أبك حامد اللزالي (1)
ك كاف كالده يلزؿ الصكؼ برع في عمـك المذاىه أما عف أىـ آثاره، كتاه إحياء عمـك الديف، كتاه المنقذ مف الضالؿ 

. 207عبد السالـ السيد، المرجع السابق، ص : تيافت الفالسفة،أنظر
 أبك الخير تراسكف،التصكؼ في القرنيف الثاني ك الثالث اليجرييف ك مكقف الفقياء األربعة منو، رسالة دكتكراه، قسـ (2)

. 49.50ـ ، ص 2002/ ھ1423العقيدة، كمية الدعكة ك أصكؿ الديف، جامعة أـ القرػ، مكة المكرمة، 
   .26عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص ( 3)
ك ىي عقيدة نشأت في األدياف الكثنية ك الفمسفات القديمة كذلؾ ظيرت في العالـ اإلسالمي عند غالة : الحمكؿ (4)

عبد العزيز : الطكائف ك الحمكؿ ىك إتحاد هللا بخمقو ك اإلتحاد ىك حمكؿ هللا بخمقو ك ىك مختمف في تعريفو أنظر
. 45القصير، المرجع السابق، ص 

  .40أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص  (5)
نشأت ىذه الديانة في األراضي الكاقعة ما بيف اليند ك النيباؿ حكالي خمسمائة عاـ قبل الفيل ك ىي كممة : البكذية( 6)

  .82ىاني الحمكد،المرجع السابق، ص : تعني المتنكر الذؼ لقه بو مؤسس ىذه الديانة ك ىك سيد ىارتا غكتاما، أنظر
ىي مائة ك خمسكف فرسخا ك مثميا طكال ك ىي كالية كاسعة ك أكؿ حدكدىا مف جية العراؽ ك مف جية : فارس  (7)

  .226 ، ص 4الساحل اليند ك مف جية السند مكراف أنظر  ياقكت الحمكؼ، المصدر السابق، ـ 
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مف المعركؼ أف مدينة بمخ كانت مكطنا كبيرا ك ىاما مف مكاطف الصكفية ك قد نشأ فييا 
عدد كبير مف أكائل المتصكفة منيـ إبراىيـ بف أدىـ الذؼ يكصف دائما بأنو كاف أمير 

 (3) .عمى بمخ ثـ تنازؿ عف ممكو ك عرشو ليصبل زاىدا صكفيا
 

تعذيه النفس ك حرمانيا مف الحياة السعيدة ك ىذه الفكرة ك ىي مأخكذة : أما الفكرة الثانية
 (5).(4)مف الديانات القديمة لميند أؼ مف اليندكسية 

ك لقد برىف اكبر المشرقيف ريتشارد ىارتماف ك ماكس ىكرتف أف التصكؼ يستمد أصكلو 
 كذلؾ .(6)مف الفكر اليندؼ ك إف كاف ىكرتف قد بذؿ مف المجيكد في إثبات ىذه النظرية 

مف األدلة نذكر أف التصكؼ إنشر في خراساف ك أف تركستاف كانت مركز تالقي الديانات 
ك الثقافات الشرقية ك اللربية فمما دخل أىميا اإلسالـ صبلكه بصبلتيـ الصكفية القديمة 

كذلؾ فأبك يزيد البسطامي الذؼ يقكؿ أنو أخذ الفناء . (7)فالمسمميف أنفسيـ يعترفكف بيذا 
 (9). الصكفي عف أبي عمى السندؼ ك المعركفة عندىـ بالمراقبة األنفاس (8)

ك لمرد عمى أنصار ىذا الرأؼ نقكؿ أف ىذه النظرية ينقصيا الدليل ك يكذبيا الكاقع 
التاريخي بدليل اف التصكؼ اإلسالمي نشأ قبل أف تتسره األفكار اليندية إلى البيئة 

                                                                                                                                                    

سميت بذلؾ مف عراؽ التربة ك ىك الحرز الذؼ أسفميا ك ىك عمـ ألرض بابل إنما ىك يصف الحجاز ك : العراؽ( 1)
عرض العراؽ مف جية خط اإلستكاء أحد ك ثالثكف جزء أك طكليا خمسة ك سبعكف جزءا ك ثالثكف دقيقة ك أكثر بالده 

. 94، ص 4عرضا مف خط اإلستكاء عكسراف عمى غربي الرحمة أنظر، ياقكت الحمكؼ، المصدر السابق، ـ 
طكليا تسع ك ستكف درجة ك عرضيا أربع ك ثالثكف درجة ك عشركف دقيقة ك ىي باه العراؽ كمفتاح : المكصل  (2)

. 223 ، ص 4ياقكت الحمكؼ، المصدر السابق، ـ: خراساف كمنيا يقصد إلى آذربيجاف أنظر
 / ھ1420، القاىرة، 1هللا مصطفى نكمسكؾ، البكذية تاريخيا ك عقائدىا ك عالقة الصكفية بيا، دار السالـ،ط عبد  (3)

. 396ـ ، ص 1999
ىاني : اليندكسية ك ىي مصطمل يطمق عمى الديانة اليندية التي كانت معتقدات أغمبية اليند ك التكسع أنظر  (4)

. 65الحمكد ، المرجع السابق، ص 
. 44.43أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص   (5)
. 69صادؽ سميـ صادؽ، المرجع السابق، ص   (6)
. 72عبد الرحمف بف عبد الرحيـ بف عبد هللا القرشي، المرجع السابق، ص ( 7)
دمحم بف أحمد الجكير، : فني يفنى فناء ك هللا تعالى أفناه ك ذلؾ إنقطع ك هللا تعالى قطعو أؼ ذىه بو أنظر: الفناء (8)

. 307المرجع السابق، ص 
. 401عبد هللا مصطفى نكمسكؾ ، المرجع السابق، ص  (9)
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اإلسالمية ك قبل أف يظير المرجع الكحيد الذؼ تعرض لكصف عقائد اليند ك معارفيـ ك 
 (1 ).ىك كتاه تحقيق ما لميند مف مقكلة مقبكلة في العقل أك المركنة

المصدر الفارسي      : ثالثا 
يعد ميداف التصكؼ اإلسالمي مف أرحه المياديف التي رحمت فييا إسيامات الفرس في 
أركع صكرىا ك قد تجمى ىذا التبادؿ في فترة النشأة ك في فترة اإلزدىار بل حتى في فترة 
اإلنييار ك يطمق الباحثكف مف الفرس عمى التصكؼ الفارسي إسـ العرفاف الذؼ ىك اقره 

ك ربما يعكد ىذا اإلنتقاؿ إلى الفتكحات اإلسالمية ك (2)إلى فكرة المعرفة عند المتصكفة 
بدخكؿ العديد مف العره ك العجـ في اإلسالـ فكاف البد مف التمازج الحضارؼ ك الثقافي 

ك يمكف أف نجمل أثر المصدر الفارسي في التصكؼ اإلسالمي خاصة في العيكد 
 أكال  نظرية الحق اإلليي ك فكرة اإلماـ المعصـك ثـ القكؿ  بالحقيقية (3 )الساسانية
 .(4)الدمحمية

ك لمرد عمى ىذه النظرية نقكؿ أنيا ك إف كانت صحيحة مف الناحية التاريخية فإننا ال 
نستطيع  يتبيف أف العقائد الفارسية ك األنصار الفمسفية قد إنتقمت عف طريق ىذا اإلتصاؿ 

في صكرة كاضحة إلى العره ك تلملمت في نفكسيـ ك عقكليـ كذلؾ فالتشابو ال يدؿ 
 (5 ).داللة قكية أف المصدر الفارسي مصدر أصمي لمتصكؼ

المصدر اليوناني : رابعا 

                                                 

   . 22عبد الفتاح دمحم أحمد، المرجع  السابق، ص  (1)
. 10إبراىيـ الدسكقي شتا، التصكؼ عند الفرس، دار المعارؼ، دط، القاىرة ، دت، ص  (2)
ك ترجع تسمية  الساسانييف إلى الكاىف الزرادشتي أساسا الذؼ كاف جد أكؿ ممكؾ الساسانييف أردشير : الساسانية (3)

االكؿ أسست الساللة الساسانية مف قبل لممؾ أردشير االكؿ بعد ىزيمة ممؾ البازنييف ك إنتيت عندما حاكؿ ممؾ الدكلة 
طارؽ فتحي سمطاف ،الدكلة الساسانية، :  مكافحة الخالفة اإلسالمية، أنظر651-632الساسانية األخير يزدجرد الثالث 

.   9،ص2013/ ػق1434، 1دار الفكر، ط
 .161عمر عطا هللا أبك أصبل، المرجع السابق،ص  (4)
 .23عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق،ص  (5)
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تأثر التصكؼ بالفكر اليكناني مما أثر بو جميرة مف الكتاه ك الباحثيف ك عمى األخص 
ك األفالطكنية (1)إعتبركا الكالـ في اإللييات الذؼ  نشأ في التصكؼ مأخكذ مف اللنكصية 

ك يقرر الدكتكر النشار أف اللنكص قد سيطر عمى فمسفة الصكفية ك قد أثر في (2)
التصكؼ ك العرفاف ذيكع آراء أفالطكف خاصة بعد حركة الترجمة مف اليكنانية إلى العربية 

ىذا ك قد إستكلت الفمسفة اليكنانية عمى العقمية العربية ك قد شلف بيا الفالسفة 
 (3 ).المسممكف 

ك ليس األفكار فقط دليل عمى ذلؾ ك لكف يكجد بعض المصطمحات كالحقيقة ك العمة ك 
 (4).المعمكؿ ك الكحدة ك الكثرة ك اإلتحاد كل ىذه تعكد في أصميا إلى األفالطكنية المحدثة

مستمدة مف '' صكفية '' ك قد ذىه بعض الباحثيف األكركبييف إلى أنو ما دامت كممة 
اليكنانية ك ىذا دليل أف الفمسفة اليكنانية في رجاؿ الصكفية ك إنيا ىؤالء '' سكفيا '' كممة 

 (5 ).كانكا تالمذة األفالطكنية  المحدثة
ك نحف نستيعد ىذه النظرية أيضا،  ألف ثابت تاريخيا أنو لـ يتـ التفاعل بيف األفكار 

اليكنانية ك األفكار اإلسالمية إال بعد قطع التصكؼ اإلسالمي مرحمة كبيرة في نشأتو ك 
 (6 ).تطكره

مما تقدـ تمخص أف المصدر اإلسالمي ىك الرأؼ الراجع ذلؾ ألف أصكلو العقدية ك 
السمككية مستمدة مف نصكص الكتاه ك السنة ك حياة الرسكؿ صل هللا عميو ك  سمـ ك 

 . في االخير دخل اإلنحراؼ إليو
 

                                                 

كممة يكنانية معناىا المعرفة ك لكنيا تطكرت حتى أخذت معنى إصطالحيا ك ىك التكصيل بطريق : اللنكصية (1)
أبك : الكشف أؼ المعارؼ العميا،أك تذكؽ المعرفة تذكقا ال يستدعي إلى برىنة عقمية ك ىذا مكجكد عند الصكفية، أنظر

   .45الخير تراسكف، المرجع السابق، ص 
ىي التسمية التي أطمقت مف القرف التاسع عشر عمى مدرسة الصكفية ك التي تككنت في : األفالطكنية المحدثة (2)

أبرقاس ، ىرمش، أفالطكف ، األفالطكنية المحدثة عند :  ىػ مبنية عمى تعاليـ أفالطكف ك تابعيو األكائل ، أنظر3القرف 
.  118ـ ، ص1977، الككيت ، 2عبد الرحمف البدكؼ ، ككالة المطبكعات ، ط: العره، تل 

 .81صادؽ سميـ صادؽ، المرجع السابق، ص  (3)
 .143عمر عطا هللا أبك أصبل ، المرجع السابق ص  (4)
 .56. 53ىاركف بف بشير احمد صديقي، المرجع السابق، ص  (5)
. 43أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص  (6)
 .24عبد الفاتل دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (7)
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. مبادئ المتصوفة: المبحث الرابع
 (1)قسـ الصكفية  آداه السمكؾ ك أنكاع المجاىدات ك الرياضيات التي يمارسيا المريد

مثل '' مقاـ'' لتصفية نفسو ك تطييرىا إلى مراحل ك أطمقكا عمى كل مرحمة منيا إسـ 
 ك (2)الكرع ك الزىد ك التككل ك غيرىا ك خصكا كل مقاـ مف المقامات بنكع مف المجاىدة

السمكؾ ك إشترطكا اف ال ينتقل المريد مف مقاـ إلى الذؼ فكقو حتى يقضى حقو ك يستكفي 
 ( 3 ).أحكامو

: المقامات: أوال
ك ىك (4)معناه مقاـ العبد بيف يدؼ هللا عز ك جل فيما يقاـ فيو مف العبادات ك المجاىدات

ـَ '' .مكضكع أك مكضع القياـ ك يشمل األمر الحسي لقكلو ـِ ِإْبَراِىي َقا َكاتهِخُذكا ِمف مه
 ك قاؿ الجرجاني المقامات في إصطالح أىل الحقيقية عبارة عما يتكصل إليو (5)''ُمَصمًّى

                                                 

ىك المجرد عف اإلرادة أؼ المنقطع إلى هللا عف النظر ك اإلستبصار ك تجرد عف إرادتو إذا عمـ أنو ما يقع : المريد  (1)
رفيق العجـ ، مكسكعة مصطمحات : أنظرفي الكجكد إال ما يريده هللا تعالى ال ما يريده عثرة فيمحكا إرادتو في إرادتو، 

    .783ـ، ص 1999، بيركت،1التصكؼ اإلسالمي مكتبة لبناف ، ط
 ػىي قطع النفس عف مألكفيا ك حمميا عمى خالؼ ىكاىا ك منعيا مف الشيكات لكثرة الصـك ك الندـ عل: المجاىدة (2)

 . 829 السابق، ص عرفيق العجـ ، المرج: المخالفات ك أف يعكض النـك بالسير ك الشبع عف الجكع، أنظر
 .196 عبد الرؤكؼ دمحم عثماف خيرؼ، المرجع السابق، ص  (3)
 .119 حسف دمحم معيف الديف الحاج، المرجع السابق، ص  (4)
 .125 سكرة البقرة، آية  (5)
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 (1)المتصكؼ مف تصرؼ ك لو مقاسات يعرؼ بيا فمقاـ كل كاحد  مكضع إقامتو عند ذلؾ
إف قيل ما معنى المقامات ؟ يقاؿ معناه مقاـ العبد '' : ك في ذلؾ  يقكؿ أبك نصر السراح

، ك  المقاـ ىك (2)بيف يدؼ هللا عز ك جل فيما يقاـ فيو مف العبادات ك المجاىدات
إستمرار الحاؿ ك إستقراره ك دكامو بحيث يصبل صفة دائمة لصاحبو ك ىـ يختمفكف في 

 ك قمنا انو قد يقصد بو أمر حسي ك ذكرنا آية (3)المقامات نكعيا ك عددىا إختالفا كبيرا 
َعَسٰى َأف َيْبَعَثَؾ َربَُّؾ '' :  مف سكرة البقرة أما المعنى المعنكؼ ىك في قكلو تعالى125

(4 ) ''.َمَقاًما مهْحُمكًدا
 

ك تأخذ المقامات أنكاع مختمفة مف المجاىدات لكنيا مركبة فيما بينيا أؼ ال تقـك الثانية 
: حتى يكتمل األكؿ ك ىي كالتالي

: مقام التوبة: أوال 
ك ىي تعني الندـ عمى ما فعل اإلنساف مف المخالفات ك العـز عمى عدـ الرجكع إلييا  

في ( 5)فسالؾ الطريق إلى هللا عميو أف يطمه التكبة مف هللا في كل كقت حتى يأتيو اليقيف
ـْ ُتْفِمُحكفَ '' : قكلو تعالى ِ َجِميًعا َأيَُّو اْلُمْؤِمُنكَف َلَعمهُك ِإفه '' :ك قاؿ أيضا '' (6 )َكُتكُبكا ِإَلى َّللاه

ِريفَ  ، يقكؿ اللزالي التكبة مبدأ السالكيف ك رأس ماؿ (7)'' َّللاهَ ُيِحهُّ التهكهاِبيَف َكُيِحهُّ اْلُمَتَطيِّ
، ك قاؿ أبك يعقكه يكسف بف حمداف (8)الفائزيف ك أكؿ أقدـ المريديف في الطريقة

السكيسي رحمو هللا أكؿ مقاـ مف المقامات المنقطعيف إلى هللا تعالى التكبة ك سئل 

                                                 

، معجـ التعريفات قامكس المصطمحات عمـ الفقو ك الملة (ـ1413.ق 816) عمي بف دمحم السيد الشريف الجرجاني (1)
ك الفمسفة ك المنطق ك التصكؼ ك العركض ك البالغة، تل دمحم صديق المينشاكؼ ، دار الفضمية ، دط، القاىرة،  

 .191 ـ، ص 2004
 .107 أحمد بف دمحم البناني، المرجع السابق،  (2)
. 201 أبك الخبر تراسكف، المرجع السابق، ص  (3)
 .79 سكرة اإلسراء، اآلية، (4)
 .202أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص (5)
 .31 سكرة النكر، اآلية  (6)
 .222 سكرة البقرة، اآلية  (7)
 .384 أحمد عبد العزيز القصير، الرجع السابق، ص  (8)
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السكسي عف التكبة فقاؿ التكبة الرجكع مف كل شيء ذمة العمـ إلى ما مدحو العمـ ك 
 (1)معناه اإللتفات إلى ما كاف مف طاعة ك أعمالو

 :مقام الزهد: ثانيا
الزىد في الدنيا ك ترؾ متاعيا الزائل مف سمات الصالحيف ك صفة مف صفات السالكيف 

ْنَيا ِإاله َلْيٌك َكَلِعٌه '' : لطريق هللا، قاؿ تعالى ِذِه اْلَحَياُة الدُّ اَر اآْلِخَرَة َلِيَي ۚ  َكَما ىَٰ فه الده  َكاِ 
أزىد في الدنيا '': كقاؿ رسكؿ هللا صل هللا عميو ك سمـ(2)'' َلْك َكاُنكا َيْعَمُمكفَ ۚ  اْلَحَيَكاُف 

 (3 ).''يحبؾ هللا، أزىد فيما في أيدؼ الناس يحبكؾ

: ك اإلماـ اللزالي يقسـ الزىد إلى درجات ك ىي كالتالي
. ك ىك ترؾ الحراـ: زىد العكاـ

. ك ىك ترؾ الفضكؿ مف الحالؿ: زىد الخكاص
 (4).ك ىك ترؾ كل ما يشلل عف هللا تعالى: زىد العارفيف

ك الزىد مقاـ شريف أساس األحكاؿ الذىنية  ك المراته السنية ك ىك اكؿ قدـ القاصديف 
تخمي أيدؼ : إلى هللا تعالى، كما قاؿ أبك القاسـ الجنيد حينما سئل عف الزىد فأجاه بأنو

. مف األمالؾ ك تخمي القمكه مف الطمع ك ىك مفيـك خاطئ
ْزِؽ :" قاؿ هللا تعالى ِ الهِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َكالطهيَِّباِت ِمَف الرِّ ـَ ِزيَنَة َّللاه  ُقْل ِىَي ۚ  ُقْل َمْف َحره

ْنَيا َخاِلَصًة َيْكـَ اْلِقَياَمِة  ُل اآْلَياِت ِلَقْكـٍ َيْعَمُمكفَ ۗ  ِلمهِذيَف آَمُنكا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ِلَؾ ُنَفصِّ  (5)" َكذَٰ
ك مف أبرز االمكر التي تستدعي اإلنتباه ك يدخل دائرة مقاـ الزىد عند الصكفية ىك (6)

الزىد نكع مف : " ، سئل الشبمي ما ىك الزىد؟ قاؿ (7)ترؾ العمـ: ترؾ الزكاج ك ثانيا: أكال

                                                 

 .41 أبي نصر عبد هللا بف عمي السراج الطكبي، المصدر السابق، ص  (1)
 64سكرة العنكبكت، اآلية  (2)
 .91عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (3)
 . 93عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (4)
 .32 سكرة األعراؼ، اآلية  (5)
 .206أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص  (6)
 .447دمحم بف أحمد بف عمي الجكير، المرجع السابق، ص  (7)
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ك قاؿ أبك سراج في كتابو الممع أف (1)"اللفمة ألف الدنيا عدـ ك الزىد في الالشيء غفمة
 .(2)الزىد يقتضي معانقة الفقر ك إختباره

إف مقاـ التككل مف مقامات السالكيف إلى هللا ك يعني بالثقة بما عند : مقام التوكل: ثالثا
هللا ك اليأس عما في أيدؼ الناس ذلؾ أف المتككل عمى هللا الذؼ يعمـ أف هللا كافل رزقو ك 

 (3)أمره فيركف إليو كحده ك ال يتككل عمى غيره
إف : " ما تقكؿ أنت ؟ قمت: ما التككل؟ فقاؿ: قاؿ أبك مكسى الديمي قمت ألبي يزيد

أصحابنا يقكلكف لك أف السباع ك األفاعي عف يمينؾ ك يسارؾ ما تحرؾ لذلؾ سرؾ، فقاؿ 
أبك يزيد نعـ ىذا قريه ك لكف لك اف أىل الجنة يتنعمكف ك أىل النار في النار يعذبكف ثـ 

، ىذه الصكرة مف مقاـ التككل عندؾ الذؼ "كقع بؾ تمييز بينيما، خرجت مف حممة التككل
ُمكا ِإف ُكنُتـ :" ك لكف عند هللا قكلو تعالى (4)ىك مف المنجيات عند اللزالي ِ َفَتَككه َكَعَمى َّللاه

ِميفَ إ" ك قد جعل هللا التككل سبه نيل محبتو فقاؿ (5)"  مُّْؤِمِنيفَ  ك (6) " ِ فه َّللاهَ ُيِحهُّ اْلُمَتَككِّ
ِ َفُيَك : " ك ضمف هللا سبحانو مف يتككل عميو القياـ بأمره فقاؿ (6) ْل َعَمى َّللاه َكَمف َيَتَككه

أما مفيـك التككل عند الصكفية ىك التككل أؼ اإلنساف المتككل عمى هللا ( 7) "َحْسُبُو 
 (8 )ينبلي لو أف يقعد ك ال يتحرؾ في ىذه الحياة

: مقام الصبر: رابعا
ك ىنا الصكفية ينعتكف إرتباط درجات مقاماتيـ أؼ أف السير في ىذه المقامات يقضي 

ىك عبارة عف ثبات باعث في مقابمة باعث : الصبر): الصبر ك يقكؿ اإلماـ اللزالي
، ذلؾ ألف أداء كل فرضية ك ترؾ كل معصية ال يتـ إال بالصبر فمسالؾ في كمتا (اليكػ 

الصبر ىك حث النفس عمى اف تككف مع  ): الحالتيف محتاج إلى الصبر ك يقكؿ الجنيد

                                                 

 .132حسف دمحم معيف الديف الحاج، المرجع السابق، ص (1)
 .45أبي نصر عبد هللا بف عبى السراج الطكسي، المصدر السابق، ص  (2)
 .207أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص  (3)
   .390محمكد عبد الرؤكؼ القاسـ، المرجع السابق، ص  (4)
 . 23سكرة المائدة، اآلية،  (5)
 .159سكرة آؿ عمراف، اآلية ،  (6)
 .03سكرة الطالؽ، اآلية  (7)
 .208أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص  (8)
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الصبر ىك ترؾ الشككػ مف ألـ البمكؼ : قاؿ الجرجاني.((1)هللا تعالى مف غير اف تجزع 
 (2)للير هللا إال إلى هللا

 ك ليس الفقر مف غير الصبر خاليا مف النتيجة بال إف السير في بقية مقامات التصكؼ 
 (3)يقتضي  الصبر أيضا فأداء كل فريضة ك ترؾ كل معصية ال تتـ إال بالصبر 

، فالصكفية ىنا يقصدكف بمقاـ (4)ك قاؿ الجرجاني أف العبد ال بد أف يرضى بحكـ سيده
 .الصبر ىك تحقيق اللاية الصكفية التي ىي الحقيقية ك الفناء

 .(5 )(الصبر ىك إنتظار الفرج مف هللا تعالى ): حيث قاؿ سيل التسترؼ 
: مقام الشكر: خامسا

مف المقامات التي يتحقق بيا السالككف في طريقيـ إلى هللا مقاـ الشكر ك يعني تحقق 
الصكفي بالشكر أف يككف معترفا بنعمة المنعـ عميو مع إستشعار الخضكع لو، ك قاؿ أبك 

الكـر ك السخاء : جمساء الرحمف يـك القيامة مف جعل في قمبو خصاال: " سميماف الداراني 
 (6)ك الحمـ ك الرأفة ك الشكر ك البر ك الصبر 

:  مقام المحبة: سادسا
 مريده بعد ذلؾ إلى مقاـ أعمى ك ىك مقاـ الحه الصكفي هلل بزعميـ ك ىك (7)ينقل الشيخ

حه بدعي إختص بو الصكفية لككنو قائما عمى عشق هللا ك اليياـ فيو ك يركف أف ىذا 
ك قاؿ الشمبي عف (8)الحه ال يتـ إال بعد الزىد ك التككل ك محاربة الفطرة ك ترؾ الحياة

أنيا كأس ليا كىج إذا إستقر في الحكاس ك سكف في النفكس تالشت ك بما : " المحبة
كاف الحه مرتبط بالمدركات فإف كل حاسة مف الحكاس ليا ميل فالعيف تمتذ باألبصار ك 

                                                 

 .94عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (1)
 .112الجرجاني، المرجع السابق، (2)
 .134حسف دمحم معيف الديف الحاج، المرجع السابق، ص (3)
 .112الجرجاني، المرجع السابق،(4)
. 75،79عبد الفتاح دمحم السيد احمد ، المرجع السابق، ص  (5)
 .212أبك الخير تراسكف، المرجع السابق، ص  (6)
الشيخ، اإلنساف الكامل في التصكؼ ك الطريقة ك الحقيقية البالغ إلى إحدػ التكميل فييا لعممو بآفات النفكس ك  (7)

 .515أمراضيا، أنظر رفيق العجـ، المرجع السابق، ص 
 .388أحمد بف عبد العزيز القصير، المرجع السابق، ص  (8)
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 سئل ابك سعيد الخراز عف المحبة ، فقاؿ طكبى لمف (1)"األذف تمتذ بسماع األصكات 
في قكؿ رابعة العدكية عف ( 2)شره كأس مف محبتو ك ذاؽ نعيما مف مناجاة الجميل 

ك عزتؾ ما عبدتؾ رغبة في جنتؾ بل لمحبتؾ ك ليس ىذا ما قطعت عمرؼ في " المحبة 
فمف صديق المحبة إتباع الرسكؿ صل هللا عميو ك سمـ  في ىديو ك زىده  (3)"السمكؾ إليو

 (4).ك أخالقو ك التأسي بو
: مقام الورع: سابعا

ك الكرع ىك إحتساه خكفا مف الكقكع في المحرمات ك قيل ىي مالزمة األعماؿ 
ك الكرع ىك إمساؾ العيف عف التمذذ بالزىكات ك النفس عف الشيكات ك القمه (5)الجميمة

عف اللفالت ك الركح مف العثرات ك عند الصكفية الكرع دليل الخكؼ ك الخكؼ دليل 
( 6)المعرفة ك المعرفة دليل القربة 

الكرع : ك قاؿ أبك سميماف الدراني" مالؾ دينكـ الكرع" قاؿ رسكؿ هللا صل هللا عميو ك سمـ 
ىك  الراء   ك قيل في الصحاح الكرع  بكسر(7).أكؿ الزىد كما أف القناعة طرؼ مف الرضا

، ك قاؿ سيل بف عبد هللا حيث سئل عف الحالؿ الصافي فقاؿ الحالؿ (8)ىك الرجل التقي
 .(9)الذؼ ال يعمي هللا فيو ك الحالؿ الصافي الذؼ ال ينسى هللا فيو

                                                 

 .198ياف، المرجع السابق، ص ردمحم عبي أبك  (1)
 .389أحمد بف عبد العزيز القصير، لمرجع السابق، ص  (2)
 .838 رفيق العجـ ، المرجع السابق، ص  (3)
ق، حاشية العالمة مكسى مصطفى العركس المسماة نتائج األفكار القدسية 936زكريا بف دمحم األنصارؼ المتكفي  (4)

 ، ص 2 ،ج2 ،ـ2007 لبناف ، 2في بياف شرح الرسالة القشرية، تل عبد الكارث دمحم عبي، دار الكته العممية ، ط
136  . 

 .211 الجرجاني، المرجع السابق، ص  (5)
 .1039.1040رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (6)
عبد حميـ محمكد، محمكد : عكارؼ المعارؼ ، تل . ق632. ق539 شياه الديف ابي حفص عمر السيركردؼ،  (7)

 .282، ص 2000بف الشريف، دار العارؼ، دط، القاىرة ،
دمحم دمحم : ق، الصحاح تاج الملة ك صحاح العربية، مر398أبي نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ المتكفي سنة  (8)

 .1239، ص 2009تامر ك آخركف، دار الحمديف،دط، القاىرة، 
 .44 أبي نصر عبد هللا بف عمي السراج الطكسي، المصدر السابق، ص  (9)
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إف الكرع عند الصكفية ىك العالمة المميزة لمصكفية بعد أف إكتممت لدييـ معالـ الطريق 
ِ اْلَمْشِرُؽ : " مصدقا لقكلو تعالى(1)ألف معناه الباطف ىك أف تدرؾ سكػ هللا في الكجكد َكّلِله

ـه َكْجُو َّللاهِ ۚ  َكاْلَمْلِرُه  ُكلُّ َمْف "  :ك كذلؾ قكلو (2) " ِإفه َّللاهَ َكاِسٌع َعِميـٌ ۚ   َفَأْيَنَما ُتَكلُّكا َفَث
ْكَراـِ  َعَمْيَيا َفافٍ   (3) "َكَيْبَقٰى َكْجُو َربَِّؾ ُذك اْلَجاَلِؿ َكاإْلِ

: الخوف و الرجاء: ثامنا
يقكؿ رفيق العجـ في شرحو لمخكؼ أف الخكؼ يككف عمى قدر الذنكه فمك كاف الرجاء 

قاؿ رسكؿ هللا صل هللا (4).سيستقيـ بال عمل لكاف المحسف ك المسيء في الرجاء سكاء
الخكؼ ذكر : " متفق عميو ك قاؿ سييل التسترؼ " رأس الحكمة مخافة هللا:" عميو ك سمـ

ك الخكؼ كما (5)".ك الرجاء أنثى ك قاؿ سيل كماؿ اإليماف بالعمـ ك كماؿ العمـ بالخكؼ
  .(6)يعرفو سيركردؼ ىك عبارة عف تألـ القمه ك إحتراقو ك تكقع مكركه في اإلستقباؿ

الخكؼ : سمعت اإلماـ أحمد يقكؿ: " ك بيف المركذؼ حالة مف الخكؼ ك الرجاء فقاؿ
 ك يقكؿ  (7)"منعني عف أكل الطعاـ فما أشتييو فإذا ذكرت المكت ىاف عمى كل شيء

ـْ َخْكًفا : " قاؿ تعالى(8)زكريا مف دمحم األنصارؼ ك الخكؼ ممدكح ك مطمكه َيْدُعكَف َربهُي
ـَ َربِِّو َجنهَتافِ "  ك قاؿ (9) "َكَطَمًعا  ك (11) "َكَيْدُعكَنَنا َرَغًبا َكَرَىًبا:  ك قاؿ(10) " َكِلَمْف َخاَؼ َمَقا

ك ىك فزع القمه مف مكركه ينالو  ك سببو تفكر العبد في المخكفات كتفكره في تقصيره  ك 

                                                 

   .129دمحم عمي أبكرياف ، المرجع السابق، ص (1)
 .115 سكرة البقرة اآلية  (2)
 .27. 26 سكرة الرحمف، اآلية  (3)
 .340 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (4)
 .290 شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (5)
 .124 دمحم عمي أبك رياف، المرجع السابق، ص  (6)
 .398 أبك الخير تراسكف، المرجع السابق ص  (7)
ق، حاشية العالمة مصطفى العركسي المسماة نتائج األفكار القدسية مف 926 زكريا بف دمحم النصارؼ المتكفي  (8)

 ، ص 2 ، ج1 ، ـ 2007 ، لبناف ، 2بياف شرحو لرسالة القشيرية ، تل عبد الكارث دمحم عمي، دار الكته العممية ،ط
299. 

 .16 سكرة السجدة، اآلية  (9)
 46 سكرة الرحمف، اآلية  (10)
 .90سكرة األنبياء اآلية  (11)
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ك يقكؿ السيركردؼ  الرجاء فيك مف تعمق القمه بمرغكه فيو مع (1)".إىمالو ك قمة مراقبتو
 (2 ).االخذ باألسباه 

: مقام الرضا: تاسعا
عندما نطالع كتاه هللا ك سنة رسكلو صمى هللا عميو ك سمـ نجد فييا الكثير عف الرضا ك 

ِ َأْكَبرُ :" ذلؾ مثل قكلو تعالى  َف َّللاه ـْ : "، ك قكلو تعالى (3) "َكِرْضَكاٌف مِّ  رهِضَي َّللاهُ َعْنُي
ذاؽ طعـ اإليماف مف : " ، ك قكؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ(4) " ۚ  َكَرُضكا َعْنُو 

 :، ك لمرضا أنكاع"رضى باهلل ربا
: " أؼ بما يفعمو هللا بعبده كالمصائه رغـ إراداتو كما قاؿ هللا تعالى:  الرضا بالقضاء– 1

ـْ َأف َتْدُخُمكا اْلَجنهَة َكَلمها َيْأِتُكـ مهَثُل الهِذيَف َخَمْكا ِمف َقْبِمُكـ  ـْ َحِسْبُت رهاُء ۖ  َأ ـُ اْلَبْأَساُء َكالضه ْتُي  مهسه
 (5)"َكُزْلِزُلكا 

فأصمو كاجه ك ىك مف اإليماف كما قاؿ هللا : الرضا بما أمر به هللا أو بالطاعات-2
ـْ :" تعالى  ـه اَل َيِجُدكا ِفي َأنُفِسِي ـْ ُث َفاَل َكَربَِّؾ اَل ُيْؤِمُنكَف َحتهٰى ُيَحكُِّمكَؾ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُي

مها َقَضْيَت َكُيَسمُِّمكا َتْسِميًما  (6)...".َحَرًجا مِّ
َكاَل َيْرَضٰى :" في قكلو تعالى:  بالمنييات مف الكفر ك الفسكؽ ك العصياف:الرضا - 3

 (8). (7) " ۖ  ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر 
الرضا سركر : "ك قاؿ الحارث" الرضا سككت القمه تحت جرياف الحكـ:" ك قاؿ الحارث 

 (9)".القمه بصر القضاء
ك لقد إختمف العراقيكف ك الخراسانيكف في الرضا ىل ىك مف األحكاؿ اك مف المقامات ، 

الرضا مف جممة المقامات ك ىك نياية التككل ك معناه أنو يتكصل : فأىل خراساف قالكا
                                                 

 298 ،ص2زكريا بف دمحم األنصارؼ ، المصدر السابق ، ج (1)
 .298، ص 2 نفسو، ج (2)
 .72 سكرة التكبة، اآلية  (3)
 .119 سكرة المائدة، اآلية  (4)
 . 214سكرة البقرة، اآلية  (5)
 .65سكرة النساء، اآلية  (6)
 .7 سكرة الزمر، اآلية  (7)
 .226. 225 عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق،ص  (8)
 .293 شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (9)
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إليو العبد أما العراقيكف قالكا الرضا مف جممة األحكاؿ ك ليس كذلؾ كسه لمعبد بل ىك 
 (1).نازلة 

مراده  (أف جعل جينـ عمى يمينو ما سئل أف يحكليا إلى يساره )ك قاؿ الركيـ الرضا ىك 
 .(2)عند الصكفية ىـ مف إذا نزؿ بو أشد البالء ك ال يقتضي زكالو عنو 

: مقام الفقر: عاشرا
كما عرفو رفيق العجـ الفقر رداء الشرؼ ك لباس المرسميف ك جمباه الصالحيف ك تاج 

الفقر :  ، قاؿ إبف جالء(3)المتقيف ك زينة المؤمنيف ك مكفر لمسيئات ك مبمغ إلى اللايات
اف ال يككف فإذا كاف لؾ ال يككف لؾ حتى تؤثر ك قاؿ الكتاني إذ صل اإلفتقار أؼ هللا 

ك لقكؿ هللا عز ك .(4)تعالى صل اللنى باهلل تعالى ألنيا حاالت ال يتـ أحدىما إال باآلخر
ِ اَل َيْسَتِطيُعكَف َضْرًبا ِفي اأْلَْرضِ :" جل  ك عف أبي (5) "ِلْمُفَقَراِء الهِذيَف ُأْحِصُركا ِفي َسِبيِل َّللاه

يدخل الفقراء لمجنة قبل :" ىريرة رضي هللا عنو عف النبي صمى هللا عميو ك سمـ قاؿ
 .(6)ما أمف أحد عمى دينو: ، قاؿ سفياف الثكرؼ " األغنياء بخمسمائة عاـ

: أما عف األحكاؿ فنذكرىا كاآلتي
:  األحوال: ثانيا

ك يقكؿ رفيق العجـ في مكسكعتو الحاؿ معنى يرد مف الحق إلى القمه دكف اف يستطيع 
فالحاؿ سمى حاؿ لتحكلو فاألحكاؿ مكاىه عمكية  (7)العبد دفعو  عف نفسو بالكسه 

سماكية ك ىذه االحكاؿ ال يتحقق بيا إال ذك قمه سماكؼ ك قاؿ بعض مشايخ خرساف 
ك يعرفو الجرجاني، الحاؿ عند أىل الحق معنى يرد عمى .(8)األحكاؿ مكاريث االعماؿ

                                                 

 .400 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (1)
 .182، ص 3 زكريا بف دمحم االنصارؼ، المصدر السابق، ج (2)
 .718 رفيق العجـ ، المرجع السابق، ص  (3)
 .287 شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (4)
 .273 سكرة البقرة، اآلية ،  (5)
ق، حاشية العالمة، ك مصطفى العركس المسماة نتائج األفكار القدسية في 926زكريا بف دمحم االنصارؼ المتكفي  (6)

 .414 ، ص 3ـ ، ج 1971بياف معاني القشرية، تل عند الكارث دمحم عمي، دار الكته، بيركت، 
   .267المرجع السابق، ص : رفيق العجـ (7)
 .265شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (8)
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الحاؿ ىك ما يرد عمى القمه فجأة ك دكف تعمد ثـ يزكؿ بسرعة .(1)القمه مف غير تصنع 
ك الحاؿ يراديو ما يرد عمى القمه مف معاد دكف إختيار المريد ك (2)ك ىك أكائل المقاـ 

 (4)ك الحاؿ في الملة ما عميو اإلنساف مف خير أك شر(3).اإلكتساه منو
 ك قد إستعمل الصكفية ىذه الكممة لمداللة عمى ما يمر بالسالؾ مف صفات متليرة 

ك اما : " ك يقكؿ الطكسي في لمعو.(5)كالخكؼ ك الرجاء ك الحزف ك الطره ك نحك ذلؾ
 .(6)"معنى األحكاؿ فيك ما يحل بالقمه أك تحل بو القمكه مف صفاء ك كدر

 
 
 

: حال القبض و البسط: أوال 
معنى ذلؾ اف العبد قد يتقدـ لو الخكؼ مف ضرر يخشاه في المستقبل فإذا حل بو إنقبض 

 .(8)ك القبض ك البسط حاالت شريفاف (7).ك الرجاء أمر يحصل في اآلجل 
: القرب: ثانيا

ك قد كرد أقره ما يككف (9) "َكاْسُجْد َكاْقَتِره:" قاؿ هللا تعالى لنبيو عميو الصالة ك السالـ
ك يقكؿ رفيق العجـ أف حاؿ القره لعبد شاىد بقمبو قره هللا . العبد مف ربو في السجكد

ك .(11)إلى هللا تعالى بطاعتو ك جميع ىمو بدكاـ ذكره في عالنيتو ك سره (10)منو فتقره

                                                 

 .73. 72الجرجاني،المرجع السابق، ص  (1)
 .380محمكد عبد الرؤكؼ القاسـ، المرجع السابق، ص  (2)
 .197عبد الرؤكؼ دمحم عثماف خيرؼ، المرجع السابق، ص  (3)
 .108أحمد بف دمحم بناني، المرجع السابق، ص  (4)
 دمحم بف بريكة مكسكعة الطرؽ الصكفية المدخل إلى النصكص اإلسالمي، تل البكزيدؼ الحسني اإلسالمي، دار  (5)

 .184 ، ص 9، ج 2009الحكمة، الجزائر، 
 .437 دمحم بف أحمد بف عمى الجكير، المرجع السابق، ص  (6)
   .54، ص 2زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ج (7)
 .744 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (8)
 .19 القرآف الكريـ ، سكرة العمق، اآلية  (9)
 .306 شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (10)
 .753 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (11)
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إتباع السنة ( 1قاؿ ذك النكف ما زاد أحد مف  هللا قربو إال أزداد ىيبة  ك قاؿ النصراباذؼ
ك ىذا (2)تناؿ المعرفة، ك بأداء الفرائض تناؿ القربة، ك بالمكاظبة عمى النكافل تناؿ المحبة 

ىذا الحاؿ ال يساكؼ الصكفية أك المريدكف جميعا في ىذا األمر بل ىك إصطفاءا عمى 
 .(3)درجاتو ألنو مفتاح الطريق إلى حضرة القدس

: الهيبة و األنس: ثالثا
ك قاؿ القشرؼ في رسالتو، الييبة ك األنس ىي الخشية ك اإلجالؿ لمحق تعالى ك منشؤىا 

آَنَس ِمف :  " ك قكلو تعالى(5)ك االنس للة ىك خالؼ الكحشة(4)كماؿ العمـ ك المعرفة باهلل 
 ك لألنس أقساـ أنس بالعبادة ك أنس بالخمكة فسبه األنس معرفة (6) "ِمف َجاِنِه الطُّكِر َناًرا

معرفة العبد كماالت هللا تعالى ك رغبتو ك رىبتو بتجميات الكعد ك الكعيد ك سئل ذك النكف  
 .(7)ما عالمة االنس باهلل تعالى فقاؿ إذا رأيتو يؤنسؾ بخمقو فإنو يكحشؾ مف نفسو

:  حال الجمع و الفرر : رابعا
الجمع لفع يعبر عف إشارة مف أشار إلى الحق بال خمق ك الجمع عند بعض الطائفة 

ك الجمع مأخكذ مف جمع اليمة عمى (8)إشارة إلى الحق بال حق ك الجمع عيف الفناء 
ك الجمع ك الفرؽ (9)الحق تعالى ك التفرقة مأخكذ مف تفرقة في الكائنات مع الحق 

 (10).الصكفي في الطريق مدخالف عظيماف
:  الليبة و الحضور: خامسا

                                                 

 النصراباذؼ، نسبة إلى نصرأباذ مف نيسابكر شيخ خرساف في كقتو صحه الشمبي مات بمكة سنة سبع ك ستيف ك  (1)
، 2زكريا بف دمحم األنصارؼ ، المصدر السابق، ج: ثالث مئة ك كاف عالما بالحديث كثير الركاية مف المنصكفة أنظر

 .22ص 
 .307 شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (2)
 .143 دمحم عمى أبكرياف، المرجع السابق، ص  (3)
   .60زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص  (4)
 .59 أبي نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ، المرجع السابق، ص  (5)
 .29 سكرة الفصص، اآلية  (6)
 .61 زكريا بف دمحم االنصارؼ، المصدر السابق، ص  (7)
 .254 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (8)
 .136 زكريا بف دمحم األنصارؼ ، المصدر السابق، ص  (9)
 .136 دمحم عمى أبك رياف ، المرجع السابق، ص  (10)
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ك يعرفيا رفيق العجـ ك (1)ك يقكؿ القشيرؼ الليبة مف تجميات الحق تارة ك بالخكؼ تارة 
أما الحضكر فقد يككف ( 2)ىي غيبة القمه عف مشاىدة الخمق بحضكره ك مشاىدتو لمحق 

 (3).حضكره بالحق فإذا حدث الحضكر تحققت الليبة
: الفناء و البقاء: سادسا

لقكؿ القشيرؼ أعمـ أف بعض المحققيف قد ذكر أف أقساـ اللناء عشرة بإعتبار رته 
ك .(5)ك الفناء سبق ك اف عرفناه فيك الفناء عف كل سكػ هللا .(4)المقربيف مف عباد هللا

الفناء في إصطالحات الصكفية فيك حاؿ عارض يعتبر مزلة أقداـ السالكيف ك نياية 
ك القكؿ عمى هللا تعالى بال عمـ ك ىك مطاله (6)الشطح مطاؼ الكاصميف ك ىك أساس 

، ك قاؿ (7)الزاعميف رؤية هللا تعالى في الدنيا ك ىك أخطر ما فيو عمى اإلعتقاد ك الديف
 (8)الجنيد في ذلؾ ىك اإلشتلاؿ بكميتؾ

 :حال السكر و الصحو: سابعا
ك (9)فالسكر إستالء سمطاف الحاؿ ك الصحك العكد إلى ترتيه األفعاؿ ك تيذيه األقكاؿ 

 أما رفيق  العجـ السكر (10)قاؿ الجرجاني في معجمو السكر عند  اىل الحق ىك الليبة 
 .(11)ليس شأنو مف الطبع ال يتلير عند كركده ، ك الصحك حادث 

:  المحاضرة و المكاشفة و المشاهدة و المعاينة: ثامنا

                                                 

 .101 زكريا بف دمحم األنصارؼ ، المصدر السابق، ص  (1)
 .696 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (2)
 .141 دمحم عمى أبك رياف، المرجع السابق، ص  (3)
 .91 زكريا بف دمحم األنصارؼ،المصدر السابق، ص  (4)
 .734 رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (5)
 الشطل عبارة عف كممة عمييا رائحة رعكية ك ىك مف زالت المحققيف أؼ غياه الكعي ك القياـ بأفعاؿ مجيكلة ،  (6)

 . 109الجرجاني، المرجع السابق، ص : أنظر
 عمي بف السيد أحمد الكصيفي، مكازيف الصكفية في ضكء الكتاه ك السنة، دار اإليماف ، دط، اإلسكندرية،  (7)

 .172، ص 2001
 .212 شياه الديف أبي حفص عمر السيركردؼ، المصدر السابق، ص  (8)
 .319 نفسو، ص  (9)
 .104 الجرجاني، المرجع السابق، ص  (10)
 .534 نفسو، ص  (11)
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فالمشاىدة ك المعاينة ىما أكفل مف المكاشفة ك الكشف أكمل مف المحاضرة كما أشار 
، (1)المحاضرة تككف إبتداء أؼ أكؿ المراته ثـ المكاشفة : إلى ذلؾ اللزالي بقكلو

 (2).فالمحاضرة ىي حضكر القمه أما الكاشفة ىي حضكر القمه
:  المراقبة و المحاسبة: تاسعا

ِقيًبا: " قاؿ هللا تعالى  ك إذف فمف ثمرات المحاسبة زجر (3) "َكَكاَف َّللاهُ َعَمٰى ُكلِّ َشْيٍء ره
النفس ككخز الضمير ك كاف المحاسبة ىنا ىي نكع مف الحساه الخمقي الذؼ يترته عميو 

ك المراقبة العبد قد عمـ ك تيقف أف هللا تعالى (4)تربية المريد ككصفو في الطريق الركحي 
ك المحاسبة ىي المكازنة بيف الحسنات ك السيئات ك في االبكاه (5).مطمع عمى ما في قمبو

 (6).االبكاه المقاسة بيف الخير ك الشر
 :ك ىذه ىي تسعة االحكاؿ المعركفة ك المؤكد عمييا مف طرؼ المتصكفة أما

 ك (7)(األحكاؿ مكاىه ك المقامات مكاسه) يقكؿ القشيرؼ :الفرر بين الحال و المقام-
يقكؿ رفيق العجـ ، المقاـ عبارة عف طريق الطاله ك مكضعو ك محل اإلجتياد ك تككف 
درجتو بمقدار المشابو في حضرة الحق تعالى ك الحاؿ عبارة عف فضل هللا تعالى  ك 

 ك منو فالمقاـ مف كسه العبد (8)لطفو إلى قمه العبد دكف أف يككف لمجاىدتو تعمق بو
 (9).بتكفيق مكاله ك حسف تأييده ك الحاؿ ىبة مف هللا تعالى لمعبد

                                                 

   .121زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص  (1)
 .142 دمحم عمى أبك رياف، المرجع السابق، ص  (2)
 .52سكرة األحزاه، اآلية،  (3)
 .105عبد الفتاح دمحم سيد أحمد، المرجع السابق، ص  (4)
 .868رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (5)
 .834نفسو، ص  (6)
 .35زكريا بف دمحم األنصارؼ، المصدر السابق، ص  (7)
 .267رفيق العجـ، المرجع السابق، ص  (8)
 .169دمحم بف أحمد الجكبر، المرجع السابق، ص  (9)
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: التصوف في الدولة العباسية و انتشاره: المبحث األول

 132من المعموم تاريخيا أن الدولة العباسية قامت عمى أنقاض الدولة األموية عام 
 656إستمرت في الخالفة أكثر من أربعة قرون ثم سقطت بسقوط بغداد عام  م و749/ىـ
 وذلك في عيد الخميفة المستعصم آخر خمفاء الدولة العباسية (1)م عمى يد التتار1258/ ىـ

ىـ 656 حتى م847/ىـ232في بغداد وكان العصر العباسي الثاني والذؼ بدأ من عام 
( 4) (3) ثم السالجقة(2)م عصر ضعف و إنحالل تحت سيطرة األتراك وبني بويو1258/

حيث كان الخمفاء العباسيين كالريشة في ميب الريح حتى فقدت السمطة الفعمية 
 وىنا يمكننا استدراج األوضاع السائدة في الدولة (5)م11/في القرن الخامس اليجرؼ 

العباسية والتي ساىمت في ظيور التصوف  
 
 
 
 
 

                                                 

وىي كممة أطمقوىا العرب عمى مجموعة القبائل المغولية التي اجتاحت الشرق العربي والبالد اإلسالمية : التتار- (1)
  .321أمينة بيصار، تاريخ العصر العباسي، مطبعة جامعة دمشق، دط، دمشق، دت، ص : لممزيد أنظر

ينتسبون إلى بيرام بن يزدجرد من مموك آل ساسان حيث كانوا من الشيعة المغاليين ولذا كانوا ال : بني بويو- (2)
محمود عرفة محمود، الدول اإلسالمية : ىـ أنظر447- 334يعترفون بحق الخميفة العباسي كانت فترة حكميم سنة 

  .  297المستقمة في الشرق وعالقتيا بالخالفة اإلسالمية، دار الثقافة العربية، د ط، دم، دت، ص 

 من تركستان وحطت رجاليا في مناطق تقع بين بالد ما وراء النير تطائفة من األتراك الغز نزح: السالجقة - (3)
، الكامل في "ىـ630"ابن االثير عز الدين : وينتسبون إلى سمجوق بن دقائق أحد رؤساء األتراك الذؼ تولى قيادتيا أنظر

  .     437، ص 5م، م1987/  ىـ1407، لبنان، 1أبي الفداء عبد هللا القاضي، دار الكتب العممية، ط: التاريخ، تح 

، 1أبي الفداء عبد هللا القاضي، دار الكتب العممية، ط: ، الكامل في التاريخ، تح"ىـ630"ابن االثير عز الدين - (4)
    .     322، ص 4م، م1987/ ىـ 1407لبنان، 

 أنظر كذلك أحمد 7، ص1993، لبنان، 1شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم اإلسالمي ورجاليا، دار العمم، ط- (5)
، 4، بيروت، ج1كسروؼ حسان، دار الكتب العممية، ط: بن دمحم بن يعقوب مسكويو، تجارب األمم وتعاقب اليمم، تح

  .51ص 
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فقد ظير في عيد المنصور الحركات الثورية ضد العباسيين وىي تعتبر حركات 
 وتمرد أبو مسمم (2)والحركة الراوندية( 1)دينية بالدرجة األولى نذكر حركة السنباذ

 وكذلك (5) وفي عيد الميدؼ ظيرت حركة الزندقة(4) وحركة أستاذ سيس(3)الخرساني
اليادؼ ولم يكن عصر ىارون الرشيد خال من الحركات الداخمية الدينية  والمناىضة 

 أما في عيد المأمون (6)لمحكم العباسي والتي كانت في ظاىرىا سياسية من منطمق ديني
-م816/ ىـ222-ىـ201 سنة (7)فقد استفحل حال الزنادقة وظيرت حركة بابك الخرمي

                                                 

ظير في خراسان يطالب بدم أبي مسمم والثأر بو وتيدف إلى إزالة دولة العرب فقد كان مجوسيا : حركة السنباذ- (1)
م، دار أسامة، 656/ ىـ132خالد عزام، موسوعة التاريخ اإلسالمي العصر العباسي األول : إحدػ قرػ نيسابور أنظر

 . 50، ص 2006، عمان، 1ط

فرقة من فرق الروافض وىم الذين زعموا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نص عمى إمامو العباس بن عبد المطمب كما : الراوندية- (2)
نص العباس عمى إمامو عبد هللا إلى أن انتيوا إلى جعفر المنصور وىم نسبة إلى راوند وىي قريبة من أصفان أنظر 

ىـ، تحارب األمم وتعاقب اليمم، تح كسروؼ حسان، دار الكتب 421أبي عمي أحمد بن دمحم بن يعقوب مسكوية ت سنة 
  .  58، ص 3، بيروت، ج1العممية، ط

ىـ في البصرة ومع قيام 137 ىـ توفي 100وىو صاحب الدعوة العباسية في خرسان ولد : أبي مسمم الخرساني- (3)
 سنة 37الدولة العباسية إرتفعت مكانتو وكان محبوب من أتباعو خشي منو الخميفة أبو جعفر المنصور فقتمو عاش 

 وأنظر أحمد إسماعيل 145، ص 1988، بغداد، 1فاروق عمر، الثورة العباسية، دار الشؤون الثقافية العام، ط: أنظر
ىـ، 1431، االردن، 1م، دار الفكر، ط749م 861/ىـ132 ىـ 247الجبورؼ، تاريخ الدولة العباسية في العصر األول 

  .53 ، ص 1م، ج2010

كان زعيم فارسي ليرطقة وثار ضد العرب ادعى النبوة في خرسان أتبعو الكثير إنيزم في معركة : أستاذ سيس- (4)
أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، تح عبد األمير مينا، شركة : دموية أمام جيش عباسي بقيادة الميدؼ أنظر

 أنظر كذلك، عبد الواحد األنصارؼ، مذاىب ابتدعتيا السياسية في 300م، ص 2010/ ىـ1431، 1االعممي، ط
 .  38م، ص 1973/ ىـ1393، بيروت 3اإلسالم، مؤسسة االعممي، ط

يرجع أصل زنديق مقتبسة من األصل اآلرامي صديق ثم أصبحت بالفارسية زنديك ومعناه ممحد فقد : الزندقة- (5)
السيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب العصر العباسي األول، مؤسسة : ه أنظر167طاردىا الميدؼ سنة 

  .  151، ص 3، ج2003شباب الجامعة، إسكندرية، 

فاروق عمر فوزؼ دراسات في التاريخ اإلسالمي أبحاث في النظم والسياسية خالل القرون اإلسالمية األولى، دار - (6)
إبراىيم أيوب التاريخ العباسي السياسي : ، انظر كذلك120م ، ص 2006/  ىـ1425، عمان، 1مجدالوؼ، ط

 421 انظر كذلك أبي سعد المنصور بن الحسين ت سنة 77، د م، ص 1989، 1والحضارؼ، دار الكتاب العممي، ط
  . 81، ص 2ىـ من نثر الدر ، إدارة الثقافة، دمشق، سفر

ىـ في الجاويدانية وىم أصحاب جاويدان حمت فيو وقال بالتناسخ 301بدأت ىذه الحركة سنة : بابك الخرمي (-7)
 أنظر 10، ص2000، دمشق، 1حسين قاسم العزيز، البابكية االنتفاضة ضد الخالفة العباسية، دار اليدػ، ط: أنظر

، لبنان، 4ىـ، الكامل في التاريخ، تح أبي الغداء عبد هللا القاضي ، دار الكتب العممية، ط630كذلك إبن االثير 
 .36، ص 9، م2003/ ىـ1424
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 ولقد جاءت تحت غطاء الزندقة (2)م وقضية اإلفشين834/ىـ 219 (1)م وحركة الزط837
 ولقد اختمفت مسألة خمق القرآن التي قادىا المعتزلة (3)حركات أخرػ مثل حركة المقنعية

في عيد المأمون وأدت ىذه طوائف المتكممين والثورات الداخمية والخارجية إلى انقسام 
المسممين شيعا وطوائف يناىض بعضيا بعض بل يحاول بعضيا القضاء عمى الدولة 

نفسيا ويتضح ىذا من خالل اإلضراب والضعف الذؼ يظير بعد ىذا السرد الموجز لحياة 
ن كانوا عمى حال من القوة فقد دب االنحالل والضعف الداخمي من  الخمفاء العباسيين وا 
خالل ضرب كيان الدولة العباسية أال وىو الدين، حيث يقول المقريزؼ في ىذا الصدد 

عندما قامت دولة بني العباس فإفترقت كممة اإلسالم وسقط إسم العرب من الديوان و "
أدخل األتراك في الديوان وأصبح ليم دول عظيمة جدا وانقسمت مماليك األرض عدة 

  (4)".أقسام
ن القاسم المشترك الذؼ سار (6) باغتياالت لمقادة والفقياء(5)ولقد قامت الباطنية ، وا 

ن من األسباب الداخمية التي (7)سار في تمك الحقبة من الزمن ىو البذخ والشيرة  وا 
/ ىـ192أضعفت المجتمع اإلسالمي في الدولة العباسية الفرق والمذاىب التي ظيرت في 

                                                 

ولقد تمكنوا من السيطرة عن طريق  البصرة وىذه مواقف الدولة العباسية وفرضوا المكوس عمى السفن : حركة الزط-(1)
حورية عبده سالم، الحركات المعارضة لمخالفة العباسية في بالد الحجاز خالل العصر العباسي األول، دار : أنظر

دمحم ماىر حامدة، الوثائق السياسية واإلدارة العائدة لمعصور :  أنظر كذلك 59، ص2008العالم العربي، د ط، القاىرة، 
 90م،ص1985/ىـ1406، سوريا، 3العباسية والسياسية خالل القرون اإلسالمية األولى، مؤسسة رسالة، ط

: قائد عسكرؼ من قواد جيش الخميفة المعتصم باهلل وىو كان يبطن الزندقة وحاكمو المعتصم أنظر: اإلفشين- (2)
  .52م، ص 1982/ ىـ1402، دمشق، 1يوسف العش، تاريخ عصر الخالفة العباسية، دار الفكر، ط

وىي حركة عنصرية دينية ىدفيا إحياء التعاليم المجوسية أنظر، أحمد مختار العبادؼ، تاريخ السياسي : المقنعية - (3)
  . 102م، ص 1972واألندلسي، دار النيضة العربية، دط، بيروت، 

دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب : ىـ ، السموك لمعرفة دول المموك، تح 845بن عبد القادر العبيدؼ المقريزؼ ت - (4)
  . 115، ص 1العممية، دط، بيروت، دت، ج

لقب عام تنطوؼ تحتو طوائف عديدة تمتقي جميعيا في تأويل النصوص الظاىرة و وثبات معان باطمة : الباطنية- (5)
سعد بن فالح بن عبد العزيز العريفي، الزنادقة عقائدىم وفرقيم وموقف األئمة المسممين منيم، دار التوحيد، : أنظر

  .30، ص1م، ج2013/ىـ 1434، الرياض، 1ط

دمحم حسن العيدروس، التاريخ السياسي والحضارؼ لمدولة العباسية، دار الكتاب الحديث، دط، دم - (6)
  .176م، ص 2010/ىـ1431،

أحمد شمبي، موسوعة الحضارة اإلسالمية المجتمع اإلسالمي أسس تكوينو و أسباب ضعفو ووسائل نيضتو،  (- 7)
 .193م، ص 1963، القاىرة، 2مكتبة النيضة المصرية، ط
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، وىذا ما أدػ إلى حدوث صراع كبير إمتد عدة قرون حيث قتموا الناس والخمفاء (1)م808
 وأن ىذه الحركات كانت الغاية منيا، ىي مواجية اإلسالم بالسيف فدبروا (2)العباسين

  (3)المؤامرات والمكايد
 و (5) والمرجئة(4)فنتج عن ذلك وجود مذاىب مختمفة فكرية وكالمية كالسبئية

 وىذا كمو يطمق عميو التمزق المذىبي وما لمس بالدرجة األولى العقيدة (6)الجيمية
 مما أدػ إلى ظيور المذىب االعتزالي في عيد المأمون والذؼ فسح المجال (7)والشريعة

. (8)لوجود الحركات الصوفية و إنشارىا
إن غياب االجتياد والتجديد وىيمنة التقميد و إنتشار الترف والفساد الخمقي بين 

الناس وتزايد االستبداد والقير السياسي الذؼ ترك فراغا كبيرا في عقل األمة وسموكيا أدػ 
ىذا إلى نشوء الصوفية منصرفين من حياة العامة إلى الحياة االنعزالية لالعتكاف عمى 
العبادة لينجوا بأنفسيم ويعيشوا حياة نقية طاىرة، وبغض النظر عن األفكار الييودية 

والنصرانية إال أن دافعيا األصمي ىو االعتزال عن الفساد حتى حادوا بذلك عن اإلسالم 
.   (9)في آخر عيدىم وادخموا في العبادة مشاعر القرب واالتحاد مع هللا

                                                 

، 2ىـ، تاريخ الطبرؼ تاريخ الرسل والمموك، تح دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، ط310ىـ، 224الطبرؼ - (1)
  .29، ص 8م، ج1975مصر، 

م، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 861م 749/ىـ247 ىـ 132أحمد عبد العزيز محمود، التاريخ العباسي  (-2)
 . 143م، ص 2012

  . 9، ص 9الطبرؼ، المصدر السابق، ج- (3)

: القائمون باأللوىية عمى عمي بن أبي طالب رضي هللا عنو نسبة إلى عبد هللا بن سبأ الييودؼ أنظر: السبئية- (4)
/ ىـ1423إبراىيم الفيومي، تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي والدين الخوارج والمرجئة، دار الفكر العربي، د ط، القاىرة، 

  308م، ص 2003

إبراىيم : القائمون بتأخير العمل عن النية والعقد فيؤخذون حكم أصحاب الكبيرة إلى يوم القيامة  أنظر:  المرجئة- (5)
/ ىـ 1423الفيومي، تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي والدين أىل السنة والجماعة، دار الفكر العربي ، دط، القاىرة، 

 .19، ص 2003

 .20نفسو ، ص: أصحاب جيم بن صفوان وىم ينفون الصفات األزلية هلل سبحانو ، أنظر: الجيمية -(6)

ىـ 1426، القاىرة، 1عبد الحميد مظاىرؼ نروؼ، الدعوة اإلسالمية في العصر العباسي األول، مكتبة اآلداب، ط-(7)
  278م، ص 2005/

أحمد شوقي إبراىيم العمرجي، المعتزلة في بغداد وآثرىم في الحياة الفكرية والسياسية من خالفة المأمون حتى وفاة - (8)
  .58م، ص 2000/ ىـ1430، القاىرة، 1المتوكل، دار مدبولي، ط

  .320، ص 2004، األردن، 1عماد الدين خميل، الوسيط في الحضارة اإلسالمية، دار الحامد، ط- (9)
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ن من عوامل إنعزال المتصوفة عن الحياة السياسية ىو إما إلحباطات عدم  وا 
الحصول عمى نتائج عاجمة لما بذلوه من جيد في سبيل ما شيدوه من ظواىر غريبة عن 

 نذكر من ذلك (1)الحياة السياسية اإلسالمية أو لعدم  القدرة عمى مواجية الخمفاء واألمراء
 الذؼ فضل االنعزال عن الناس والسمطان فكان يدعو غيره إلى العزلة إبراىيم بن أدىم

، وكان ينيي عن مجرد النظر إلى أعوان "وال تخمفوا عن الجماعة... فروا من الناس"قائال 
 الفضيل بن عياضالحكام ولقد انتقل من خراسان إلى الشام باحثا عن العزلة وكان 
 فقد إعتزل السري السقطييفضل االنعزال لكي يبقى بعيدا عن األمراض االجتماعية أما 

الناس ودعا إلى العزلة وىذه بعض مواقف متصوفة الدولة العباسية في قضية سبب الذؼ 
. (2)أدػ بيم إلى التصوف

 وىو (3)لقد صح أحيانا إرجاع بعض العقائد كادعاء البابية إلى أصميا الظاىر
التشيع و قد أصبح التصوف كذلك بدوره بابا واسعا في الغمو واليامشية باإلضافة إلى 
ظيور تيارات الزندقة المتعددة أثره في ظيور تيارات مضادة ليا تتمثل في تيارات الزىد 

. (4)والتصوف
 في العصر العباسي حيث كان ليا (5)أما السبب األخر ىو ما سمكتو الشعوبية

األثر الخطير في تشويو مفاىيم العقائد الدينية اإلسالمية وقد إرتبطت الشعوبية والزندقة 
 فقد كان زعماء الحركات (6)م، إرتباطا وثيقا749/ىـ232في العصر العباسي األول 

                                                 

عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين، العمماء والسمطة دراسة عن دور العمماء في الحياة السياسية واالقتصادية في - (1)
  261م، ص2009العصر العباسي األول، المكتب الجامعي الحديث، دط، دم، 

 265-262نفسو، ص - (2)

بحث في تكوين السنية اإلسالمية ونشأة الفرق اليامشية "المنصف بن عبد الجميل، الفرق اليامشية في اإلسالم، -(3)
  .  404، ص2005، لبنان، 1وسيادتيا و استمرارىا، دار الكتاب، ط

الصراع ودوره في نشأة بعض غالة الفرق اإلسالمية من القرن األول حتى "عواطف العربي شنقارو، فتنة السمطة  (-4)
 .198م، ص 2001 ،ليبيا، 2، دار الكتب الوطنية، ط"القرن الرابع اليجرؼ 

الشعوبية وىي حركة ترػ بأن ال فضل لمعرب عمى غيرىم من العجم وتفضيل العجم عل العرب واالنتقاص من  (- 5)
بياء الدين، الجماعات واألقميات والحركات السرية، : قيمتيم ظيرت في دولة األموية وانتشرت في دولة العباسية أنظر

 . 100م، ص2011، دم ،1ط

، عمان، 1أحمد إسماعيل الجبورؼ، عالقة الخمفاء العباسية بالعمماء في العصر العباسي األول، دار الفكر، ط(- 6)
، 1عبد الواحد ذنون طو، دراسات في تاريخ وحضارة المشرق اإلسالمي، ط:   أنظر كذلك144م، ص 2009/ ىـ1430
  .60م، ص 2005ليبيا، 
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الزندقية يظيرون الزىد في البداية كي يقبل عمييم الناس وتتخذ حركتيم في السير نحو 
ىذه إذن العوامل السياسية لنشأة التصوف في الدولة العباسية  .(1)النجاح

أما عن العوامل االجتماعية نستيل الذكر بعامل الترجمة لمكتب الفرس والروم 
واليند مما أنجب أفكار دخيمة في الدين اإلسالمي وىذا ما أشير إليو في الفصل األول 

. (2)مصادر التصوف
كذلك حالة الخمفاء العباسيون الذين كانوا ينعمون بالترف والبذخ  عمى حساب 
العامة المحرومة التي كانت تحيا حياة بؤس وشقاء، فالتاريخ يذكر أن الرقيق كثر في 
العصر العباسي و اختمطت العناصر األعجمية بالعربية وذلك عن طريق الزواج حيث 

 والتي أدخمت إلييا الفساد مما أدػ إلى ة األجنبيءصارت القصور العباسية تتزاحم باألجوا
ونجد الحياة الفكرية ىي األخرػ تجد ( 3)وجود جماعة تفضل الرجوع إلى رعيل الصحابة

منحنى آخرا في التطور المذىل والذؼ يعتبر نيضة حقيقية في مجال التقدم الفكرؼ ، 
وىذا ما أوجد تنوعا في العموم والثقافة بسبب إمتزاج شعوب كثيرة من خالل توسع 

الفتوحات اإلسالمية مما جعل إقبال عدد كبير من الفرس عمى العربية ونقل المثقفون من 
 أدػ إلى اختالط بعض معتقدات الفرس (4)الفرس الذين أجادوا العربية تراثيم إلى العربية

 (5).باإلسالم عند بعض المتصوفة خاصة في آونتيم األخيرة
كان لحركة النقل والترجمة والتي اشتيرت خاصة في عيد المأمون أثر في ظيور 

حركة التدوين أؼ التأليف وكان لصناعة الورق في ذلك يد وكان نتيجة ىذه النيضة 
 وىذا ما أدػ مرة أخرػ إلى (6)الفكرية أثر كبير  في أداء الفقياء والمحدثين والمشرعين

                                                 

 29، ص 6 م، ج2000/ ىـ1421، بيروت، 6دمحم شاكر، التاريخ اإلسالمي، المكتب اإلسالمي، ط (-1)

عبد هللا عمي الشيخ، األىمية، : أسديو ، تاريخ العرب العام حضارتيم مدارسيم الفمسفية والعممية واألدبية، تر (-2)
 . 54م، ص 2002األردن، 

م، ص 1994/ىـ 1414، لبنان، 1حسين الحاج حسن، حضارة العرب في العصر العباسي، المؤسسة الجامعية، ط (3)
75.  

  . 300ىـ، ص 1330، 1أبي حنيفة أحمد بن داود الدينورؼ، األخبار الطوال، مطبعة السعادة، ط- (4)

  .76حسين الحاج حسن، المرجع السابق، - (5)

عصام مصطفى : م، أخبار الدول المنقطعة، تح1216/ ىـ613أبو الحسن عمي بن منصور بن حسن األزدؼ - (6)
  . 309، ص2، األردن، ج1ىزايمة، دار الكندؼ، ط
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االنعزال واالحتفاظ بالرأؼ واالنطواء عمى العبادة بعيدا عن النيضة الفكرية وظير بذلك 
. التصوف

وننتيي من ىذا بأنو ما من شك أن ىذه الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية 
قد تفاعمت معا وأدػ ىذا إلى نضوج الزىد وازدىاره في العصر العباسي وظيوره بصورة 

جديدة بشكل قوؼ أؼ تكوين ظاىرة التصوف اإلسالمي وانتشارىا بسرعة في مختمف 
. أقطار الدولة العباسية و خاصة في الكوفة والبصرة

بعد مرحمة الزىد التي عاشيا المسممون خالل القرن األول والثاني اليجريين 
 و الذؼ كان من مظاىره البساطة والتقميل من التفكير في الدنيا نالسادس السابع ميالديي

واإلكثار من العبادات إال أن في الفترة المتأخرة ظير زىاد من نوع جديد يمكن اعتبارىم 
 حيث كان (1)مرحمة إنتقال من الزىد إلى التصوف ونخص بالذكر في الدولة العباسية،

 الدولة العباسية زىد في ةم من أشير متصوف777/ ىـ161 المتوفي سنة إبراىيم بن أدىم
م 804/ىـ187 تالفضيل بن عياضالحكم و لبس الصوف وطاف في البمدان كذلك نذكر 

 (2) وغيره من المتصوفة العباسيينالكرخيم ومعروف 809/ىـ194 ت وشقيق البمخي
 تميزا كبيرا في التصوف حتى اعتبرت مؤسسة لمتصوف اإلسالمي رابعة العدويةوأحدثت 

. م فيما بعد874/ ىـ261 ت البسطاميوبدت حياتيا أقرب إلى األسطورة ولقد تأثر بيا 
الثامن الميالدؼ ظيرت في المدن طبقات صوفية وىم /ومنذ منتصف القرن الثالث اليجرؼ 

 الصوفية البيضاء، ويعتزلون الناس لتميزىم عن غيرىم ونذكر (3)أناس يمبسون من الخرق 
( 4)م858/ىـ244 ولد الحسين بن منصور الحالجمنيم 

                                                 

عبد الستار السيد متولي، أدب الزىد في العصر العباسي نشأتو وتطوره وأشير رجالو، رسالة دكتوراه، كمية األدب، - (1)
  .56م، ص 1972جامعة أم القرن، مكة المكرمة، 

  .85م، ص 1966، القاىرة، 8شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األول، دار المعارف، ط- (2)

الخرق جمع مفرد خرقة وىو شعار المتصوفة وىي قطعة ثوب ممزقة ترمز لمفقر والخشونة وىي ليا أغراض - (3)
إبن عجيبة الحسني، مصطمحات التصوف، : باطنية كيداية الشيخ والسالك الطريق الصوفية و تطييره من الذنوب أنظر

  .11دار مدبولي، دط، دم، دت، ص

  .8إبراىيم ىالل، المرجع السابق، ص- (4)
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م وفي األخالق 830/ىـ215 ت أبو سميمان الدارانيولقد بحث في المعرفة 
( 1)م954/ىـ343 الحارث بن أسد المحاسبي ببغداد

ظيرت في الدولة العباسية مدارس في البصرة والكوفة والمدينة ولكل منيا مميزاتيا 
وشخصياتيا وىذا بالنسبة ألول ظيور لمتصوف، لكن قبل نياية القرن الثاني 

السابع الميالدؼ حتى شيد نوعا آخر من الزىد نادػ بو متصوفة البصرة والكوفة /لميجرة
 (2).ومصر والشام وىذا لؤلسباب السياسية واالجتماعية وحتى الفكرية التي سبق ذكرىا

لقد عرف ىؤالء بالزىاد و البكاءيين و الجوعية والفقراء وانتيى بيم الحال إلى نوع 
من العبادات الخاصة والتشدد في اإلسراف وبزرت كظاىرة منظمة في صوامع وربط 

 (3).وصار بمثابة إتجاه فكرؼ 
ولقد سبقت اإلشارة أن مقر الصوفية األصمي في الدولة العباسية ىو العراق 
والبصرة ولذلك نجد أغمبية المتصوفة كإبراىيم بن أدىم وداود بن نصير الطائي من 

. (4)العراق، حيث كان في العراق المبالغة في الخوف وكذلك في الكوفة
ولم يكن التصوف في أول نشأتو في الدولة العباسية جماعة معروفة بعينيا ليا 

نما تميزت في بادغ األمر بالزىد المبالغ فيو فقط لكن مع مرور الوقت  نظاميا الخاص وا 
وقعوا في انحرافات وبدع خطيرة بعيدة كل البعد عن تعاليم اإلسالم وصوال إلى ما وصمت 

. (6) برسائميا(5)إليو حركة إخوان الصفاء
ولقد مر التصوف بمراحل منذ نشأتو أول عرف بالتصوف السني تم التصوف 

البدعي ثم ظير ما يعرف بالتصوف الفمسفي، فاألول كان مستخمصا من الكتاب والسنة 
                                                 

م، 1997/ىـ 1418عمي أحمد، تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دط، حمب، - (1)
  .129ص 

  .38دمحم بن أحمد الجوير، المرجع السابق، ص- (2)

  .40، 39نفسو،  ص - (3)

  .66م، ص 1996، بيروت، 1عبد الرحمن البدوؼ، ممحق موسوعة الفمسفة، دار الفارس، ط- (4)

وىم جماعة سياسية فكرية تضم مجموعة من العمماء ذوؼ اختصاصات متعددة ولقد اتخذت ىذا :إخوان الصفا (- 5)
التيار بسبب واقعيم االجتماعي والسياسي فعقدوا العزم عمى إصالح المجتمع ولقد كانت رسائميم التي ظيرت في القرن 

م، 1992الرابع ىـ، تنص عمى كثير من االنحرافات، أنظر عميوش عبود، رسائل إخوان الصفاء، موفم لمنشر، الجزائر، 
 م، 1992، دمشق ،1النظام الداخمي لحركة إخوان صفاء ،دار كتمان ،ط خير هللا سعيد ،:  أنظر كذلك4، ص 1ج

 19ص 

  .27م، ص 1984، لبنان، 1ماسنيون، التصوف، تح مصطفى عبد الرازق، دار الكتاب، ط- (6)
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أما البدعي فيو مختمط بالبدع كالرقص مع الذكر واألوراد الشرعية ،أما الفمسفي فقد ظير 
نتيجة الختالطو بالفمسفات القديمة كاليونانية والفارسية وىذه المراحل الثالث نجدىا في 

 (1).متصوفة الدولة العباسية
ونخمص مما سبق إلى أن صوفية العصر العباسي األول تعامموا في بداية ظيورىم 

مع الحياة السياسية وفق منيج األمر بالعروف والنيي عن المنكر في درجات المشاركة 
ونوعيتيا وىو المنيج الصحيح في األصل ، ولكن منيم من اتخذ أسموب المشاركة 

المباشرة في تغيير المنكر باليد، فمنيم من رفض العمل في أجيزة الدولة لكنو ظل يشارك 
في الحياة السياسية من خالل ما يقدمو من نصح ووعع لمخمفاء ،أما الفريق الثالث فقد 

 (2).إنعزل تماما وانقطعوا فقط إلى العبادة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  الفرق الصوفية و أشير المتصوفة: المبحث الثاني

                                                 

  .32-31بياء حسن سميمان زعرب، المرجع السابق، ص - (1)

  .264عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين، المرجع السابق، ص - (2)
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العاشر الميالدؼ، قام التالميذ الذين أخذوا عن المتصوفة / و في القرن الرابع اليجرؼ 
السابقين يعممون الناس المبادغ التي أخذوىا و ألتف األتباع و المريدون عمى شكل فرق 

تقوم كل فرقة بنشر المبادغ و األسس التي تؤمن بيا و أىم ىذه الفرق في الدولة العباسية 
:  ىي
 (1)و ىي تنتمي إلى أبي عبد هللا الحارث بن أسد المحاسبي البصرؼ : المحاسبية (1

. (3) درس الحديث و الفقو حتى برع فيو و درس المعرفة و ينطق بالحكمة(2)المولود ببغداد
م 781/ىـ165 كان ناسكا عابدا و صوفيا زاىدا ولد سنة (4)أخذ الفقو عن اإلمام الشافعي

 و يمتاز بفصاحة المسان و يظير ذلك من خالل تصانيفو التي (5)م857/ىـ243و توفي
<< >> الرعاية لحقوق هللا >> تمتاز بالوضوح و السيولة في الفيم من أىم كتبو 

 من أىم أقوالو (7) سمي المحاسبي بالمحاسبي لكثرة محاسبة نفسو(6)<<النصائح الوصايا 
و لو ردود << خيار األمة الذين ال تشغميم آخرتيم عن دنياىم وال دنياىم عن آخرتيم >> 

. (8)عمى المعتزلة في عصره
أنيا تيتم بمحاسبة النفس و محاربة بدع الزىاد و العباد : من أىم مبادغ ىذه الفرقة

.       (9)المخالفين لمسنة أدعياء التصوف الذين أسقطوا التكاليف و أدعوا عمم الغيب
 و ىي تنتمي إلى أبي صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصارؼ :القصارية (2

 أىم عمماء أىل عمماء أىل السنة و الجماعة و من أعالم التصوف السني (1)النيسابورؼ 
                                                 

، الكويت، 2دمحم عبده طارق، طارق عبد الحميم، دراسات في الفرق الصوفية نشأتيا و تطورىا، دار األرقم، ط (1)
   .40م، ص 1997/ىـ1417

إحسان عباس، دار صادر، دط، بيروت، :، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، تح (ىـ681-608)ابن خمكان  (2)
 . 58، ص 1م، م1978/ىـ 1398

، 1عمي دمحم بجاوؼ، دار المعرفة، دط، بيروت، دت، م:ىـ، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تح 748الذىبي ت  (3)
   . 430ص 

، بيروت، دت، ص 4عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العممية، ط:  ىـ، الرعاية لحقوق هللا، تح243المحاسبي ت  (4)
3.   
   .430الذىبي، المصدر السابق، ص  (5)
   .6المحاسبي، المصدر السابق، ص  (6)
   .58ابن خمكان، المصدر السابق، ص  (7)
خير الدين الزركمي، األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و النساء من العرب و المتعربين و المستشرقين، دار  (8)

   .153، ص 2م، ج2002، لبنان، 15العمم لمماليين، ط
   .182أحمد بن عبد العزيز القصير، المرجع السابق، ص  (9)
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 وصفو الذىبي بأنو شيخ الصوفية كان عالما فقييا عمى مذىب (2)في القرن الثالث اليجرؼ 
. (4)م في نيسابور في مقبرة الحيرة884/ىـ271 توفي سنة (3)سفيان الثورؼ 

:  من أىم مبادغ ىذه الفرقة
أنيا تيتم بإظيار و نشر المالمة ألن القصار كان يعتبر اآلفة الكبرػ عمى اإلنسان ىي 
إعجابو بنفسو و اىتمامو برضى الخمق و كان يرػ عالج ذلك في اتخاذ طريق المالمة 
التي تقوم عمى حصر المراد في الحق ال في الخمق و مثل ىذا الطريق البد لو من ترك 

استعانة المخموق بالمخموق كاستعانة المسجون : و من أقوالو.(5)السالمة و قبول البالء
 .(6)بالمسجون 

:  الطيفورية (3
 (7)م874/ىـ261و ىي تنتمي إلى أبي يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي ت 

و لقد كان أبو يزيد . (9) أخذ أبو يزيد مذىبو عمى رجل  ىندؼ(8)كان جده مجوسيا فأسمم
 و كان لو أخوان زاىدان (10)البسطامي أوسع صوفية عصره كالما في العقيدة الصوفية
. (12)و لو مخطوطات.(11)عابدان و بسطامي نسبة إلى بسطام و ىي بمدة في خرسان

                                                                                                                                                    

أبي القاسم عبد الكريم بن ىوزان القشيرؼ، الرسالة القشيرية في عمم التصوف، دار الكتاب العربي، دط، بيروت،  (1)
   . 30دت، ص 

دمحم الكسنزان الحسني، موسوعة الكسنزان فيما أصطمح عميو أىل التصوف و العرفان تراجم أعالم الصوفية، دار  (2)
   .82، ص 23، بيروت، دت، ج1آية، ط

، بيروت، 11عمي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط:م، سير أعالم النبالء، تح 1374/ىـ 748الذىبي ت  (3)
   .  50، ص 13م، ج1996/ىـ1417

ىـ، حمية األولياء و طبقات األصفياء، دار الفكر، دط، بيروت، 430أحمد بن عبد هللا األصفياني ت  (4)
   .  231، ص 10م، ج1996/ىـ1416

   .263م، ص1992/ىـ1412، القاىرة، 1عبد الفتاح أحمد القاوؼ، التصوف عقيدة و سموك، مكتبة الزىراء، ط (5)
   . 13، القاىرة، دت، ص2زيد البسطامي، دار المعارف، طؼعبد الحميم محمود، سمطان العارفين أبو  (6)
 . 28، ص1عبد الرحمن البدوؼ، شطحات الصوفية أبو يزيد البسطامي، وكالة المطبوعات،دط، الكويت، دت، ج (7)
   .261خير الدين الزركمي، المرجع السابق، ص  (8)
   .347، ص2عمي دمحم البجاوؼ، دار المعرفة، دط، بيروت، دت، م: الذىبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تح  (9)
   .33أحمد بن عبد هللا األصفياني، المصدر السابق، ص  (10)
، بيروت، 1عبد الفتاح أبو عدة، دار النشار اإلسالمية، ط:م، لسان الميزان، تح 852/ىـ773بن حجر العسقالني  (11)

   .  362، ص 4م، ج2002/ىـ1423
، أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاممة، تح قاسم دمحم عباس، دار ( 4 ، 3 ، 2 ، 1)أنظر الممحق رقم  (12)

   . 168-165، ص ص 2003، سورية،1المدػ لمنشر، ط
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:  من أىم مبادغ ىذه الفرقة
قامت أساسا عمى السكر و معناه أن الصحو عندىم يتحقق بتمكين صفة اإلنسانية و 
اعتداليا، و يتحقق السكر بزوال اآلفة و نقص الصفات البشرية و يعتقد أبو يزيد أن 

الصفي يمقى هللا في ىذه الحياة و السبيل إلى ذلك ىو مفارقة نفسو المخموقة، و ىي فرقة 
 و توجد مقاماتو في كل من المرج و وادؼ الشعير و ىي أماكن (1)تفضل الخموة و العزلة
 . (2)لمزيارة و التبرك بيا

:  الجنيدية (4
 (3 )(لنسبو إلى نسخ الثياب)ىو الجنيد بن دمحم بن الجنيد أبو القاسم القواريرؼ و الخراز 

م أخذ التصوف عن خالو 909/ىـ297 توفي بيا سنة (4)سيد الطائفة من أصل بغدادؼ
. (5)السرؼ السقطي

التاسع ميالدؼ و أكثرىم قبوال عند / يعد الجنيد أعمق صوفية القرن الثالث اليجرؼ 
، أسس الجنيد حمقة لمدرس و (7)، و كان يفتي بحضرتو و ىو ابن عشرين سنة(6)الناس

، و مع كونو مؤمنا بعقيدة الصوفية إال أنو كان (8)أصبح لو مريدون ينيمون من عممو
. (9)يكتميا عن الناس و يظير تعظيم الشريعة و ليذا قبمو الصوفية و غيرىم

                                                 

   .264عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (1)
   .153، ص 6، بيروت، ج2دمحم كرد عمي، خطط الشام، مكتبة النورؼ، ط (2)
   .67م، ص 1981/ىـ1401عمر فروخ، التصوف في اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت،  (3)
عمي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرػ، تح عبد الفتاح دمحم الحمو و آخرون، دار إحياء الكتب  (4)

   .260، ص 2م، ج1964/ىـ1383، دم، 1العربية، ط
، القاىرة، 2عبد الرحمن السممي، الطبقات الصوفية، تح أحمد الشرباصي، مؤسسة دار الشعب، ط (5)

   .30م، ص 1998/ىـ1419
   .164طمعت غنام، أضواء عمى التصوف، عالم الكتب، دط، القاىرة، دت، ص  (6)
م، ص 1994/ىـ1414، بيروت، 1زىير ظاظا، اإلمام الجنيد و التصوف في القرن الثالث اليجرؼ، دار الخبر، ط (7)

21.   
، دم، 1مجدؼ دمحم إبراىيم، التصوف السني حال الفناء بين الجنيد و الغزالي، مكتبة الثقافة الدينية، ط (8)

   .328م، ص 2002/ىـ1422
عدنان أحمد قاسم أبوديو، الزوايا الصوفية في مدينة الخميل في العيد الممموكي، رسالة ماجستير، المعيد العالي  (9)

 . 14م، ص 2000/ىـ1421لآلثار اإلسالمية، جامعة القدس، القدس، 
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و في ذلك عاب عميو أحد الصوفية عندما أراد الجنيد التحدث في بعض المسائل الصوفية 
ال يجوز التكمم بكالم ىذه الطائفة ألنك وقت محنة >> فصاح في وجيو النورؼ قائال 

. (1)<<الصوفية عزلت نفسك و دخمت في طريق العمماء 
ىو التوفيق بين الفقو و التصوف و أقاموا طريقتيم عمى مراقبة : من أىم مبادغ ىذه الفرقة

و أقوال . (2)الباطن و تصفية القمب، و كانت ىذه الطريقة أكثر الطرق انتشارا بين الناس
و لو العديد من اآلثار التي خمفيا و ىي عبارة عن .الجنيد معظميا عن الفناء الصوفي

و توجد زاوية القواسمة نسبة ألحمد .(3)رسائل إلخوانو و إلى بعض الشخصيات في عصره
 .(4)ألحمد القاسمي الجنيدؼ في مزدرية  أبي القاسم الجنيد مدفون بيا

 
:  النورية (5

، بغدادؼ المولد (5)تنتمي ألبي الحسين النورؼ و ىو أحمد بن دمحم النورؼ خراساني األصل
 أخذ التصوف عن السرؼ السقطي و ىو (7)م907/ىـ295، توفى سنة (6)المولد و المنشأ
 و لقد سمي بالنورؼ قيل أن لو نور في وجيو و ىي روايات تنقصيا (8)من أقران الجنيد

. (10) و النورؼ لو طريقة عرفت بإسمو(9)الدقة
أنو كان يفضل التصوف عمى الفقر و تقوم طريقتو عمى : و من مبادغ النورؼ في طريقتو

العزلة و اإلنزواء و يرشد أتباعو إلى العشرة الصحية و كانت طريقتو تشبو معامالت 

                                                 

   .21زىير ظاظا، المرجع السابق، ص  (1)
   .30عبد الرحمن السممي، المصدر السابق، ص  (2)
   .2، 1م، ص 2003حسن عبد القادر، دط، القاىرة، :، أبو قاسم جنيد، رسائل الجنيد، تح (6، 5)أنظر الممحق  (3)
   .151دمحم كرد عمي، المصدر السابق، ص  (4)
   .119أحمد بن عبد العزيز القصير، المرجع السابق، ص  (5)
ىـ، تاريخ مدينة السالم و أخبار محدثيا و ذكر قطانيا العمماء من غير أىميا و  463-392الخطيب البغدادؼ  (6)

   .330، ص 6م، م2001/ىـ1422، بيروت، 1وازدييا، تح يسار عوا و معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط
   .17دمحم الكسنزان الحسني، المرجع السابق، ص  (7)
     .20القشيرؼ، المصدر السابق، ص  (8)
ىـ، مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، دار 768اليافعي اليمني المكي توفي  (9)

   .129، ص 2م، ج1997/ىـ1417، بيروت، 1الكتب العممية، ط
   .272عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (10)
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َو >> الجنيد  و من نوادر ىذه الطريقة اإلىتمام البالغ باإليثار اعتمادا عمى قولو تعالى 
 (2).(1)<<ُيْؤِثُروَن َعَمى َأْنُفِسِيْم َو َلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة 

 

: الخرازية (6
نسبة إلى خرز (  3)(م297/ىـ297توفى )و ىي تنتمي إلى أبي سعيد الخراز بن عيسى 

 (5) أخذ التصوف عن ذؼ النون المصرؼ و السرؼ  السقطي(4)الجمود، بغدادؼ األصل
 و ىو من كبار شيوخ الصوفية و (6)ىرب إلى مصر في أيام محنة الصوفية في بغداد

 و لقد أختمف في وفاتو فقيل (7)يعتبر أبا سعيد الخراز طرازا فريدا من صوفية بغداد
 .(9) و لقد أعتبر القشيرؼ أن التاريخ الثاني ىو الصواب(8)م888/ىـ277م أو 861/ىـ247

 .(9)الصواب

: أىم مبادئ الخرازية
و بنيت طريقتيم عمى الموضوع البقاء و الفناء و المقصود بالفناء سقوط األوصاف 
المذمومة و بالبقاء قيام األوصاف المحمودة و مدار ىذه الطريقة ىي الخالص من 

. (10)األوصاف المذمومة و البقاء عمى األوصاف المحمودة
 

                                                 

   .9سورة الحشر، اآلية  (1)
   .272عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (2)
، القاىرة، 7عبد السالم دمحم ىارون، مكتبة الخانجي، ط:أبي عثمان بن بحر الجاحع، البيان و التبيين، تح  (3)

   . 66، ص 1م، ج1998/ىـ1418
عبد الفتاح دمحم الحمو، :ىـ، الجواىر المضية في طبقات الحنفية، تح 775-ىـ696محي الدين أبي دمحم بن أبي وفاء  (4)

   .168، ص 4م، ج1993/ىـ1413، الجيزة، 2دار ىجر، ط
خير الدين الزركمي، األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و النساء من العرب و المتعربين و المستشرقين، دار  (5)

   . 191، ص 1، ج2002، لبنان، 15العمم لمماليين، ط
، بيروت، 1الخطيب البغدادؼ، تاريخ مدينة السالم، تح بسارعوا ومعروف، دار الغرب اإلسالمي، ط (6)

   .454، ص 5م، م2001/ىـ1422
   .257شمس الدين الذىبي، دول اإلسالم، المصدر السابق، ص  (7)
ىـ، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، تح محمود 1089-ىـ1032ابن عماد شياب الدين الحنبمي الدمشقي  (8)

 . 359، ص 3األرناؤوط، دار ابن كثير، دط، بيروت، دت، م
   .30القشيرؼ، المصدر السابق، ص  (9)
   .276عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (10)
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:  السيمية (7
 و ىو أحد أعالم أىل السنة و (1)و ىي تنتمي إلى أبي سيل بن عبد هللا التسترؼ 

 و ىو أحد أئمة الصوفية و (3)م9/ىـ3 و من أعالم التصوف السني في القرن (2)الجماعة
 توفي (6)أصمو من تستر سكن البصرة. (5) و المتكممين في عموم التصوف(4)و عممائيا

. (7)م896/ىـ283
أنيا تقوم عمى مخالفة النفس و ترويضيا عمى المجاىدة ألنيم : و من مبادغ ىذه الطريقة

يروا أن النفس ىي مصدر الشر و األفعال الذميمة و النفس ىي الحجاب األكبر بين 
 .(8)اإلنسان و الحق و لذلك أوجب مخالفتيا و ترويضيا بالمجاىدة

 

ت ) و ىي تنتمي إلى أبي عبد هللا دمحم بن عمي الحكيم الترمذؼ :الحكيمية (8
و ىو أحد عمماء أىل السنة و الجماعة و من أعالم التصوف السني في  (م898/ىـ285
. (9)م و من كبار مشايخ خرسان10/ىـ4القرن 

أنيا تقوم عمى أساس الوالية فكانت أبحاثو ترمي إلى حقيقة الوالية : و من مبادغ الحكيمية
و درجات األولياء و مراعاة ترتيبيا و إرشاد األولياء في كيفية إظيار الخوارق من العادات 

. (10)و الكرامات
                                                 

   .66عمر فروخ، المرجع السابق، ص  (1)
خير الدين الزركمي، األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و النساء من العرب و المتعربين و المستشرقين، دار  (2)

   .143، ص 3م، ج2002، لبنان، 15العمم لمماليين، ط
عبد الحميم محمود، العارف باهلل سيل بن عبد هللا التسترؼ حياتو و آراؤه، المكتبة العصرية، دط، بيروت، دت،  (3)

   . 15ص 
، 3دمحم البجاوؼ، دار المعرفة، دط، بيروت، دت، م: ىـ، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تح عمي784الذىبي ت  (4)

   .352ص 
   .254الذىبي، دول اإلسالم، المصدر السابق، ص  (5)
ابن عماد الحنبمي، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، تح محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دط، بيروت، دت،  (6)
   .283، ص 2م
ىـ، طبقات الشافعية الكبرػ، تح عبد الفتاح دمحم الحمو، دار حياء الكتب العربية، 771ىـ 727عبد الكافي السبكي  (7)
   .380، ص 3م، ج1964/ىـ1383، دم، 1ط
   .297دمحم الكسنزان الحسيني، المرجع السابق، ص  (8)
دمحم أديب الجادر، دار الكتب العممية، :أبو البركات عبد الرحمن الجامي، نفحات األنس من حضرات القدس، تح  (9)
   .200م، ص 2003، دم، 1ط
   .275عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (10)
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 و ىي تنتمي إلى أبي عبد هللا دمحم بن خفيف بن أسفكتار الضبي الفارسي :الخفيفية (9

. (1)شيخ الصوفية (م981/ىـ371ت)الشيرازؼ 
ىي القيام عمى مذىب الغيبة و الحضور و المراد بالحضور ىو : و من مبادغ الخفيفية

حضور القمب بداللة اليقين حتى يصبح حكمو الغيبي حكما عينيا و المراد بالغيبية غياب 
. (2)القمب من دون الحق

 

و اسمو القاسم  (م953/ىـ342ت )و ىي تنتمي إلى أبي العباس السيارؼ : السيارية (10
بن ميدؼ ابن بنت أحمد يسار أحد عمماء السنة و الجماعة و من أعالم التصوف السني 

العاشر ميالدؼ، و وصف بأنو اإلمام المحدث الزاىد كان من / في القرن الرابع اليجرؼ 
. (3)أىل مرو إحدػ مدن تركمنستان كان فقييا عالما يكتب الحديث ومن الرواة

أنيا أقامت طريقتيا عمى مذىب الجمع و التفرقة أؼ أنو كل ما : و من مبادغ السيارية
يرتبط بمكاسب العبد و كل ما ىو نتيجة قيامو بواجبات العبودية و األحوال البشرية فيو 

تفرقة، و كل ما كان من المواىب اإلليية و كل ما كان نتيجة المطف هلل سبحانو و 
. (4)إحسانو فيو جمع و البد لمعبد من الجمع و الفرق، ألن من تفرقة لو ال عبودية لو

: أما الفرق الصوفية في الدولة العباسية المرفوضتان كما يطمق عمييما اليويجرؼ و ىما
و ىي طريقة تنتمي إلى أبي حممان الدمشقي و الذؼ كان أصمو من فارس و : الحمولية

  (5)منشأه بحمب و قد أظير بدعتو بدمشق و كان يقول بحمول اإللو في األشخاص

 و ىو صوفي (6)نسبة ألبي مغيث الحسين بن منصور بن محمي الحالج: الحالجية أما
م في مقاطعة 858/ىـ244 ولد سنة (1) و حفيد رجل زرادشتي من عبدة النار(7)فارسي
. (6)(5)(4) و لقد عرف بشطحاتو(3) و لقد اشتير عند الفقياء بأنو زنديق كافر(2)فارس

                                                 

   .201أبو بركات عبد الرحمن الجامي، المصدر السابق، ص  (1)
   .276عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (2)
    .201أبو بركات عبد الرحمن الجامي، المصدر السابق، ص  (3)
     .276عبد الفتاح أحمد القاوؼ، المرجع السابق، ص  (4)
   .23اليويجرؼ، المصدر السابق، ص  (5)
   . 96، ص 2004رامي إبراىيم، دار اإليمان، دط، اإلسكندرية، : عبد الرحمن الوكيل، ىذه ىي الصوفية، تع (6)
، 2001عمي بن السيد أحمد الوىيفي، موازين الصوفية، تق سعد بن عبد الرحمن، دار اإليمان، دط، اإلسكندرية،  (7)

   . 189ص 
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و قد أجمعت األمة عمى انحراف الحالج و سوء معتقده و يقول ابن تيمية من اعتقد 
 و منيم  (7)الحالج من المقاالت التي قتل الحالج عمييا فيو كافر مرتد باتفاق المسممين

من يقول أنو كان في الدرجة العميا و في زمانو ما كان أحد مثمو ال في الشرق و ال في 
 (9) و لو في الشعر ديوان ضخم فيو موضوعات متعددة(8)الغرب و ىذا رأؼ المتصوفة فيو

و ىذه ىي الفرق أو الطرق الصوفية في الدولة العباسية أما عن أشير المتصوفة اآلخرين 
: الذين لم تكن ليم طرق 

 

: (م777/ىـ162ت )إبراىيم بن أدىم  (1
 (10)ىو أبو إسحاق إبراىيم بن أدىم بن منصور بن يزيد بن عامر بن إسحاق التميمي

 (1) كان من مشاىير العباد و الزىاد في الدولة العباسية(12) سكان الشام(11)أصمو من بمخ
                                                                                                                                                    

محمود توفيق، المطبعة الرحمانية، د ط، د م، د ت، :ابن الطقطقي، اآلداب السمطانية و الدول اإلسالمية، مر  (1)
   . 189ص 

م، 1999/ ىـ1419، القاىرة، 1يوسف زيدان، ابن عربي الجيمي شرح مشكالت الفتوحات المكية، دار األمين، ط  (2)
   .146ص 

، 1شمس الدين السمفي األفغاني، جيود عمماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، رسالة دكتوراه، دار الصميعي، ط  (3)
   . 1333م، ص 1996/ ىـ1416السعودية، 

   .35م، ص 1995، دم، 1أبكار السقاف، الحالج أو صوت الضمير، دار رامتان، ط  (4)
، 7، ص1998، بيروت، 1، رضوان السح، السيرة الشعبية لمحالج، دار الصادر، ط(9، 8، 7)أنظر الممحق رقم (5)

12 ،13. 
، رياض، 1، قاسم دمحم عباس، الحالج األعمال الكاممة، دار الرياض، ط(13، 12، 11، 10)أنظر الممحق رقم (6)

 .97-94، ص ص 2002
/ ىـ1411، المممكة العربية السعودية، 2ابن تيمية، درء تعارض العقل و النقل، تح دمحم رشاد سالم، إدارة الثقافة، ط (7)

   .70، ص 6م، ج1997
ىـ، أخبار الحالج من أندر األصول المخطوطة في سيرة الحالج، تح، 674عمي بن أنجب الساعي البغدادؼ ت  (8)

   .49م، ص 1997، دمشق، 2موفق فوزؼ الحبر، دار الطميعة، ط
ىـ، مكتبة اآلداب، دط، القاىرة، 3عبد الحكيم حسان،التصوف في الشعر العربي نشأتو تطوره حتى أواخر القرن  (9)

   .254، ص 2008
   .61عمر فروخ، المرجع السابق، ص  (10)
/ ىـ1424، دم، 1صالح بن فتحي ىمل، دار الفاروق، ط:ىـ، التاريخ الكبير، تح 279ابن أبي خيثمة ت  (11)

   .106، ص 2م، م2004
خير الدين الزركمي، األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و النساء من العرب و المتعربين و المستشرقين، دار  (12)

   .87، ص 1، ج2002، لبنان، 15العمم لمماليين، ط 
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 ترك كل ما عنده من (3) و كان مولعا بالصيد(2)قيل أنو كان ابن ممك من مموك خرسان
 .(4)مال و خرج إلى العراق ثم إلى الشام يعمل في البساتين و يحصد الحصاد

  .       (6)(5)صحب سفيان الثورؼ و كانت لو صمة باإلمام األوزاعي

 
 
 
 :م781/ىـ165داود الطائي ت  (2

 أحد (9) الكوفي(8)أبو سميمان، داود ابن نصير الطائي (7)اإلمام الفقيو القدوة الزاىد
 و لقد وضع العديد من (12) شغل نفسو بالعمم و الفقو(11) ولد بعد المئة بسنوات(10)أولياء

. (14) و لقد كان كثير الخوف و الصالة في الميل(13)المصطمحات الصوفية
 

                                                                                                                                                    

عمر عبد : ىـ، تح 170-ىـ161ىـ، تاريخ اإلسالم و وفيات المشاىير و األعالم حوادث و وفيات 784الذىبي  (1)
   . 58، ص 10م، ج 1990/ ىـ1411، بيروت، 1السالم، دار الكتاب، ط

   .24، ص 1الذىبي، ميزان االعتدال، المصدر السابق، م (2)
   .158، ص 1997، سوريا، 1ىادؼ العموؼ، مدارات صوفية، دار النيج، ط (3)
   . 33، ص 1972عبد الحميم محمود، إبراىيم بن أدىم شيخ الصوفية، الييئة المصرية العامة، د ط، د م،  (4)
عبد الحميد العابد، عالقة فقياء : أحد أئمة الشام نشأ يتيم األب و ىو سني متعصب لدينو أنظر: اإلمام األوزاعي (5)

م، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كمية اآلداب و 847-م750/ىـ232-ىـ136السنة بالدولة العباسية في عصرىا األول 
   . 60، ص 2008، 2007العموم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، 7م، ج1996/ ىـ1416ىـ، حمية األولياء و طبقات األصفياء، دار الفكر، دط، بيروت، 430األصفياني ت سنة  (6)
   .367ص 

، بيروت، 11عمى أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط:م، سير أعالم النبالء، تح 1374/ىـ748 الذىبي ت (7)
 .422، ص7م، ج1996/ىـ1417

 .62 عمر فروخ، المرجع السابق، ص(8)
 .18 الذىبي، تاريخ اإلسالم و وفيات المشاىير و االعالم، المصدر السابق، ص(9)
 .283، ص2 شياب الدين الحنبمي الدمشقي، المصدر السابق، م(10)
 .380، ص3 عبد الكافي السبكي، المصدر السابق، ج(11)
 .279 دمحم الكسنزان الحسني، المرجع السابق، ص(12)
 جمال الدين أبي الفرج الجوزؼ، صفة الصفوة، تح خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي، دط، بيروت، (13)

 .442م، ص2012/ىـ1433
 .13 القشيرؼ، المصدر السابق، ص(14)
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 : (م803/ىـ187ت )الفضيل بن عياض  (3
 و ىو الزاىد (2) خراساني من مرو مدينة بفارس(1)أبو الفضل بن مسعود بن بشير التميمي

  (5) كان سبب توبتو مشيور جدا(4) أحد رجال الطريقة(3)الزاىد المشيور
 .(7) شديد العبادة(6)عرف بورعو و خوفو من هللا

 : (م801/ىـ189ت )رابعة العدوية  (4
 و (9) و ىي صوفية كبيرة قيل نشئت في بيئة فقيرة(8)رابعة بنت إسماعيل البصرية العدوية

 و رابعة كانت (11) و ليا كنية ىي أم الخير(10)و ىي موالة آل عتيك بطن من بطون قيس
  (12)متصوفة الرعيل األول و الذؼ أدخمت عميو شيئا جديدا أال و ىو العشق اإلليي

 و لقد اختمفوا في تاريخ (13)و قال عنيا ماسنيون أنيا كانت تعزف بالمعازف ثم تابت
 و قيل أن رابعة خطبيا أبو عبيدة (14)م801/ه185م و قيل 752/ه135وفاتيا فقيل 

                                                 

م، 1978/ىـ1398إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : أبي بكر خمكان، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، تح (1)
 .47، ص4م 
عمد عبد السالم تدمرؼ، دار الكتاب العربي، :ه، تاريخ اإلسالم و وفيات المشاىير و األعالم، تح 748 الذىبي (2)
 .269، ص11م، ج1990/ ىـ1411، بيروت، 1ط
، 2ه، تيذيب األسماء و المغات، دار الكتب العممية، دط، بيروت، دت، ج676 أبي زكرياء محي الدين النووؼ ت (3)

 .11ص
 .58، ص8 األصفياني، المصدر السابق، ج(4)
م 1417، بيروت، 11م، سير أعالم النبالء، تح نذير حمدان، مؤسسة الرسالة، ط1374ه 748 الذىبي ت (5)

 .421، ص8م ،ج1996
 .11 عبد الرحمن السممي، المرجع السابق، ص(6)
 .9 القشيرؼ، المصدر السابق، ص(7)
 .157، ص2 شياب الدين الحنبمي الدمشقي، المصدر السابق، م(8)
 .62 عمر فروخ، المرجع السابق، ص(9)
أبو ىاجر دمحم السعيد، دار الكتاب العممية، دط، : م، العبر في خبر من غبر، تح 1347ىـ 748 الذىبي ت (10)

 .231، ص1بيروت، دت، ج
 .117، ص11 الذىبي، تاريخ اإلسالم، المصدر السابق، ج(11)
 .115 ماسنيون، المرجع السابق، ص(12)
، القاىرة 7 عثمان بن بجر الجاحع، البيان و التبيين، تح عبد السالم دمحم ىارون، مكتبة الخانجي، ط(13)

 .364، ص1م، ج1998/ىـ1418
 .179، ص2000، دم، 1 دمحم الحميد الحمد، الرىينة و التصوف، ط(14)
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 يوجد مقاميا عمى جبل (2) و ال يوجد دليل أنيا كانت متزوجة(1)عبد الواحد لكن رفضتو
. (3)الزيتون مجاور المبنى الزاوية األسعدية اآلن و الذؼ مازال ضريحيا مقصد الزوار

 
 
 
 
 

 
 :(م809/ىـ194ت )شقيق البمخي  (5

 لو لسان (6) و من مشايخ خراسان(5) من أىل بمخ(4)ىو أبو عمي شقيق بن إبراىيم االزدؼ
 و لقد خرج إلى بالد الترك (8)، صاحب إبراىيم بن األدىم و ىو أستاذه(7)لسان في التوكل

 و (10) و ىو يعتبر زاىد صوفي و لقد تكمم في كثير من أحوال الصوفية(9)الترك لمتجارة
، كان يعرف بثروتو العظيمة لكن (11)كان من كبار المجاىدين استشيد في غزوة كوالن

 .(12)تركيا و زىد

                                                 

مجموعة من سير نساء مسممات زىدن في الدنيا و طمبن آلخرة في محبة هللا " أم الفضل عميو مبارك، نساء زاىدات (1)
 .39م، ص1999/ ه1420، دار السالم، دط، الدار البيضاء، "تعالى و محبة رسولو الكريم

م، 1962، القاىرة، 2 عبد الرحمن البدوؼ، شييدة العشق اإلليي رابعة العدوية، مكتبة النيضة المصرية، ط(2)
 .18ص
 .145-143، الحج العمم و الصوفية، المرجع السابق، ص ص ( 16، 15، 14 ) أنظر الممحق رقم (3)
عبد : ىـ، الجواىر المضية في طبقات الحنفية، تح775ىـ 696 محيي الدين أبي دمحم عبد القادر بن أبي الوفاء (4)

 .254م، ص1993/ ىـ1413، الجيزة، 2الفتاح دمحم الحمو، دار اليجرة، ط
 .476، ص2 أبي بكر خمكان، المصدر السابق، م(5)
 .171، ص3 خير الدين الزركمي، المرجع السابق، ج(6)
دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، : ىـ، المنتظم في تاريخ المموك و األمم، تح597 ابي فرج ابن الجوزؼ ت(7)

 . 170، ص8م، ج1992/ ىـ1412، 1بيروت، ط
 .478، ص2 شياب الدين الحنبمي الدمشقي، المصدر السابق، م(8)
 .258 بن حجر العسقالني، المصدر السابق، ص(9)
 .299 دمحم الكسنزان الحسيني، المرجع السابق، ص(10)
 .122 فالح بن إسماعيل أحمد، المرجع السابق، ص(11)
 .138 عبد الرحمن الجامي، المصدر السابق، ص(12)
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 :(م815/ىـ200)معروف الكرخي  (6

 و كان أشير المشتيرين بالزىد و العزوف عن (1)ىو العابد المنسوب إلى كرخ بغداد
 و يسمى البغداديون قبره بالترياء (3) و لقد كان من أبوين نصرانيين(2)عن الدنيا
 أعمن إسالمو عمى (6) و صحب داود الطائي(5)، و قد كان أستاذ سرؼ السقطي(4)المجرب

. (8) و قيل أنو لم يتزوج(7)عمى يد عمي بن موسى الرضا
 :(م830/ىـ215ت )أبو سميمان الداراني  (7

ىو اإلمام الكبير زاىد العصر من أىل واسط نزح إلى الشام سمع الحديث و لقي سفيان 
 و ألبي (11) كان زىده بشكل إيجابي(10)م818/ىـ203 ذىب إلى بغداد سنة (9)الثورؼ 

 لقب بالداراني نسبة إلى مدينة قريبة (12)سميمان الداراني أقوال كثيرة في صميم التصوف
 .(13)إلى دمشق

 :(م841/ىـ227ت)بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي  (8

                                                 

عمد عبد :ىـ، تح 210ىـ201ه، تاريخ اإلسالم و وفيات المشاىير و األعالم، حوادث و وفيات 748 الذىبي (1)
 .395، ص14ىـ، ج1990/ ىـ1411، بيروت، 1السالم تدميرؼ، دار الكتاب العربي، ط

ه، تاريخ مدينة السالم و أخباره حديثيا و ذكر قطانيا العمماء من غير أىميا و 463ه 392 الخطيب البغدادؼ (2)
 .331، ص8م، م2001/ ىـ1422، بيروت، 1بسارعوا و معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط: واردييا، تح 

 .360، ص8 األصفياني، المصدر السابق، ج(3)
 .28 عبد الرحمن السممي، المصدر السابق، ص(4)
 .95  دمحم الكسنزان الحسيني، المرجع السابق، ص(5)
 .177 الذىبي، دول اإلسالم، المصدر السابق، ص(6)
عبد هللا الجبورؼ، دار الكتاب العربي :ه، مناقب معروف الكرخي و أخباره، تح 597 عبد الرحمن بن الجوزؼ، ت(7)

 .47دط، دت، ص
 .262 الذىبي، العبر في خبر من غبر، المصدر السابق، ص(8)
 .63 عمر فروخ، المرجع السابق، ص(9)
 .294، ص3 خير الدين الزركمي، المرجع السابق، ج(10)
 .27 عبد الرحمن السممي، المصدر السابق، ص(11)
 .18 القشيرؼ، المصدر السابق، ص(12)
، 9م، ج1996/ ىـ1416ىـ، حمية األولياء و طبقات األصفياء، دار الفكر، دط، بيروت، 430 األصفياني ت (13)

 .254ص
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و  (1)ىو أبو نصر بشير بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا بن ىالل بن ماىان
 و سمي بالحافي ألنو بعد مضايقة (3) و نشأة الذوات(2)ىو من أوالد الرؤساء و الكتاب

  (4)اإلسكافي لو عمى نعمو الذؼ لم يعد يصمح لمبس تقرر عن الحارث المشي حافيا
 

  و قد كان لبشر بن الحارث ثالث أخوات مضغة و (5)و لم يتزوج بشر بن الحارث
 . مخة و زبدة و كن زاىدات عابدات

 :(م862/ىـ248م و قيل 859/ىـ245ت)ذو النون المصري  (9
 كان أبوه (7)، أصمو من النوبة(6)ىو أبو الفيض ثوبان بن إبراىيم اإلخميمي المصرؼ 

 و توفي سنة (9) تعمم التصوف و التنجيم و السحر و الكيمياء(8)أبوه مولى لقبيمة من قريش
  و ترجع(11)م كان ذو النون عمى دراية كبيرة بالفمسفة اليونانية859/ (10)ىـ245سنة 

 .(12)في تاريخ التصوف بالذات إلى أنو من أقطاب عمم المعرفة الصوفية  شيرتو
 :(م867/ىـ253م و قبل 865/ىـ251ت)السري السقطي  (10

                                                 

إحسان عباس، دار صادر، دط، : ، وفيات األعيان و أنباء الزمان، تح (ىـ681-608) أبي بكر بن خمكان (1)
 . 274، ص1م، م1978/ىـ1398بيروت، 

 .54، ص2 خير الدين الزركمي، المرجع السابق، ج(2)
 .17 عبد الرحمن السممي، المصدر السابق، ص(3)
 .102 عمي أبو ريان، المرجع السابق، ص(4)
ىـ، ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعالم مذىب 544 القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي سنة (5)

 .35، ص2مالك، دار فضالة، دط، المممكة المغربية، دت، ج
، 8م، ج1985/ىـ1405، دمشق، 1مأمون الصاغرجي، دار الفكر، ط:  إبن عساكر، مختصر تاريخ دمشق، تح (6)

 . 246ص
 .316، ص1 أبي بكر بن خمكان، المصدر السابق، م(7)
 .102، ص2 خير الدين الزركمي، المرجع السابق، ج(8)
 .33، ص2 الذىبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، المصدر السابق، م(9)
 .380، ص3 عبد الكافي السبكي، المصدر السابق، ج(10)
م، 2004/ ىـ1424، القاىرة 2 عبد الحميم محمود، العالم العابد العارف باهلل ذو النون المصرؼ، دار الرشاد، ط(11)

 .19ص
، 1عبد الفتاح أبو عدة، دار البشار اإلسالمية، ط:، لسان الميزان، تح (852-773) بن حجر العسقالني (12)

 .431، ص3م، ج2002/ه 1423بيروت، 
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 صحب معروف (2) خال الجنيد و أستاذه(1)ىو أبو الحسن سرؼ بن المغمس السقطي
 و ذكر (5) و ىو إمام بغداد(4) ينتمي لمدرسة بغداد(3)معروف الكرخي و تتممذ عمى يديو

ه 253 كانت وفاتو سنة (6)ذكر أنو كان ورعا زاىدا حتى أنو يمتنع عن شرب الماء البارد
 .(8) دفن في مقبرة الشونيوزية(7)ه257ه و قيل 251ه و قيل 253
 :م934/ىـ322أبو عمي الروذباري  (11

يعد أبو عمي الروذبارؼ من المتصوفة الذين لم تتضح لدييم بعض المواقف 
 أو بمعنى أدق ىو من ىؤالء الصوفية الذين فيموا تماما معنى الصمة (9)الصوفية المذىبية

 .(10)الصمة الوثقى بين الشريعة و الطريقة الصوفية
 :م934/ىـ322ت: أبو بكر الكتاني (12

ىو دمحم بن عمي جعفر الكتاني أصمو من بغداد صحب الجنيد و الحسن النورؼ و الخرازؼ 
 و كان الكتاني ممن نشر (12) كان يمقب بالغوث و سمي بالكتاني نسبة إلى الكتان(11)

العموم من خالل رسائمو و يعطينا تصنيفا لمقامات الناس و القصص و الحكايات و 
. (13)الحكم و المواعع

 :م945/ىـ334أبو بكر الشبمي ت  (13

                                                 

 .234،ص1م، ج1993 شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم اإلسالمي و رجاليا، دار العمم لمماليين، دط، دم، (1)
 دمحم جالل أشرف، دراسات في التصوف اإلسالمي شخصيات و مذاىب، دار النيضة العربية ، دط، لبنان، (2)

 .179م، ص1984/ىـ 1404
 .19 عبد الرحمن السممي، المصدر السابق، ص(3)
 .82، ص3 خير الدين الزركمي، المصدر السابق، ج(4)
 .116، ص10 األصفياني، المصدر السابق، ج(5)
موسوعة الحضارة اإلسالمية مآثر المسممين في مجال الدراسات العممية و الفمسفية، دار النيضة .  أحمد شمبي(6)

 .128، ص1986، القاىرة، 2المصرية، ط
 .18 القشيرؼ، المصدر السابق، ص(7)
 .120 عمر فروخ ، المرجع السابق، ص(8)
 .167 دمحم عمي أبو ريان، المرجع السابق، ص(9)
 .64 عمر فروخ، المرجع السابق، ص(10)
، سوريا، 1رياض عبد الحميد مراد، دار الفكر، ط: ه، مختصر تاريخ دمشق، تح711-630 ابن عساكر (11)

 . 220، ص10ه، ج1986/ ىـ1406
 .65عمر فروخ، المرجع السابق، ص(12)
 . 359 دمحم جالل أشرف، المرجع السابق، ص(13)
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 (2) خرساني األصل بغدادؼ المولد و المنشأ(1)ىو دلف بن جعفر أبي بكر الشبمي
  (4) جالس الفقياء عشرين سنة(3)أخذ التصوف عمى الجنيد

، و انتيى بو األمر أن أصبح عالما من العمماء و (5)حفع الموطأ والقرآن الكريم 
.  (6)صاحب حمقة يدرس فييا

 
 :م959/ىـ348جعفر الخمدي ت (14

 و عرف باسم (8) ولد في بغداد و توفي فييا(7)ىو أبو دمحم جعفر بن نصير الخمدؼ
باسم دمحم الخواص السائح الالمح الثورؼ صحب الجنيد و سفيان الثورؼ و سمنون المحب 

. (9)و كان من صوفية بغداد
 
 :م1021/ىـ412أبو عبد الرحمن السممي األزدي ت (15

ىو دمحم بن الحسن بن دمحم بن موسى أبو عبد الرحمن السممي األزدؼ ولد سنة 
 سمع من أبي العباس (11) كان من مشايخو الصوفية و عالميم بخراسان(10)م941/ىـ330

.  (12)لو تصانيف كثيرة في شتى العموم 
 
 

                                                 

 .75 عمر فروخ، المرجع السابق، ص(1)
 .341،  ص2 خير الدين الزركمي، المرجع السابق، ج(2)
، 1أبو ىاجر دمحم السعيد، دار الكتب العممية ،ط:ه، تح 546 و 319 الذىبي، العبر في خبر من غبر من سنة (3)

 .50، ص2م، ج1985/ ىـ1405بيروت، 
 .366، ص10 األصفياني، المصدر السابق، ج(4)
 .308، ص1 الذىبي، دول اإلسالم، المصدر السابق، ج(5)
 .199 عمي بن السيد أحمد الوصيفي، المرجع السابق، ص(6)
 .79 الذىبي، العبر في خبر من غبر، المصدر السابق، ص(7)
 .174، ص3ىـ، عيون األخبار، دار الكتاب العربي، دط، بيروت، دت، م276 مسمم بن قتيبة الدينورؼ ت سنة (8)
 .ص295 دمحم الكسنزان الحسيني، المرجع السابق، ص(9)
 81 القشيرؼ، المصدر السابق، ص(10)
، سوريا، 1إبراىيم صالح، دار الفكر، ط:ه، مختصر تاريخ دمشق، تح 711-630 ابن عساكر (11)

 .38، ص4م، ج1987/ه1408
 .233 شاكر مصطفى، المرجع السابق، ص(12)
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: مدارس المتصوفة في الدولة العباسية: المبحث الثالث
 :مدرسة الكوفة (1

 (1)لقد امتازت الكوفة باالىتمام بالحياة الروحية و خاصة عمى يد عبد هللا بن مسعود
 ثم تطورت مدرسة عبد هللا بن مسعود حتى نشأ مذىب الزىد في ثالثة من كبار (1)مسعود

كبار الزىاد و ىم سفيان الثورؼ، و داود الطائي، و الفضيل بن عياض، أما األول فقد 
كان عابد األمة و عالميا ساح البالد ينشد العباد و يدعو إلى الزىد و يرػ أن أول الزىد 

. (2)ىو ترك السمطة لصعوبتيا عمى النفس

أما داود بن نصير الطائي فقد كان أول الزىاد بدأ يطمب الحديث و الفقو في مجمس 
 و بعد ذلك قطع عالقتو بالناس و بدأ ثورتو عمى الفقو ألنو رأػ أن تعممو (3)أبي حنيفة

وحده ليس طريق النجاة ثم أعمن فكرة الفرار من الدنيا بدون ترك الجماعة، من خصائصيا 
ـ أنيا مثالية جدا و تيتم بالشعر األفالطوني و تأخذ بظاىر الحديث و بمذىب الشيعة مع 

.  (4)نزعة المرجئة في العقائد

 :مدرسة البصرة (2

                                                 

من السابقين في اإلسالم، أنظر الذىبي،  (ىـ33ت) عبد هللا بن مسعود بن غافر بن فار اليذلي المكي الصحابي (1)
 .461، ص1سير أعالم النبالء، المصدر السابق، ج

 .40 قمر كيالني، في التصوف اإلسالمي، مفيومو و تطوره و أعالمو، المكتبة المصرية، دط، القاىرة ، دت، ص(2)

صاحب المذىب الحنفي،  (ىـ150ىـ، 80) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي مولى بن تميم (3)
، بيروت، 11عمي أبو يزيد، مؤسسة الرسالة، ط:م، سير أعالم النبالء، تح 1374/ ىـ748أنظر الذىبي 

 .36، ص6م، ج1996/ىـ1417
 .40 قمر كيالني، المرجع السابق، ص(4)
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أصميا يمني طبعت بطابع الحقيقة و النقد بالمنطق و أخذت بمذىب أىل السنة و 
من أىم المتصوفة في الدولة العباسية في ىذه المدرسة ىي رابعة العدوية التي أخرجت 
الحياة الروحية من طابع الزىد و الخوف من النار و الشوق إلى الجنة إلى طابع الشوق 

. (1)إلى هللا مع الخوف و التقوػ من هللا مشكمة بذلك مفيوم جديد أال و ىو الحب اإلليي
و في حقيقة األمر أن ىذان المدرستان المشيورتان عمى اإلطالق لما اشتيرت بو 
البصرة و الكوفة من كثرة العبادة و ظيرت مدارس انبثقت عن المدرسة البصرية بألوان 

 و مثمت المدرسة العدوية طابعا (2)جديدة طبعت بما يتناسب مع الحياة السياسية وقتئذ
خاصا لتصوف اإلسالمي أال و ىو االنتقال من الزىد إلى الرىبنة و الخوف و الشوق 

 .(3)اإلليي
 :مدرسة خراسان (3

و امتد التأثير الروحي إلى خراسان حيث تأثر بو كل من زىادىا و بخاصة الفضيل 
بن عياض و ابراىيم بن األدىم و شكل كل منيم مدرسة خاصة بيم و لقد كانت مدرسة 
الفضيل قد شكمت مدرسة أخرػ بدأت بالحزن ثم التوبة و المذىب الصوفي و كان ليذه 

 و لقد كان (4)المدرسة أثر كبير في تحول الزىد إلى التصوف في القرن الثالث اليجرؼ 
: في خراسان أيضا مدرسة بمخ و كان فييا إبراىيم بن آدم و التي تقوم مدرستو عمى

الكسب الحالل ثم القمق ثم كثرة التفكير و جياد النفس و لقد أرسمت ىذه المدارس القواعد 
 ال ننسى (5)اإلسالمية التي يبنى عمييا عمم التصوف ليصبح عمما مستقال عن عمم الفقو

جيود أبا يزيد البسطامي في ىذه المدرسة حيث استطاع إدخال فكرة حالة الوجود التي 
 .(6)ذاعت في أنحاء فارس و ىو الذؼ أدخل بعض األفكار الشرقية في التصوف

 :مدرسة بغداد (4

                                                 

 . 81 دمحم جالل شرف، المرجع السابق، ص(1)
 .26 معتوق جمال فرحات فتيحة، المرجع السابق، ص(2)
 .41 قمر كيالني، المرجع السابق، ص(3)
 .60، ص2005، دم، 1 إبراىيم إبراىيم ياسين، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، دار مكتبة اإلسراء، ط(4)
عبد الرحيم دمحم السموادؼ، دار :  داود عمي الفاصل الفاعورؼ، فمسفة التصوف من خالل النشأة و التطور، مر(5)

 .65، ص2010زىران، دط، عمان، 
 .42 قمر كيالني، المرجع السابق، ص(6)
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تعد ىذه المدرسة امتدادا لمدرسة رابعة العدوية في البصرة فقد انتقل عامل الحب 
اإلليي إلى صوفية بغداد في الدولة العباسية حاولت ىذه المدرسة بكافة الطرق إلى توحيد 

عمم الفقو مع عموم الصوفية في عمم واحد و لكن المحاولة لم تتم ألن الفقو قائم منذ 
. (1)البداية عمى الرواية الصادقة، أما التصوف فقد قام عمى اإلحساس

و قد ظير العديد من عمماء الصوفية في ىذه المدرسة و تخصصوا في بعض 
معروف الكرخي، بشر بن الحارث الحافي : العموم الصوفية ومن ألمع الشخصيات نذكر

منيجو التصوف و الزىد  بالعمل، و الحارث المحاسبي االعتماد عمى منيج الكتاب و 
السنة و محاسبة النفس و مجاىدتيا، سرؼ السقطي منيجو الحب عالماتو االنقطاع هلل، 

كذلك أبو حسن النورؼ أبو سعيد الخراز أبو القاسم الجنيد و الحالج و أبو بكر الكتاني و 
 و لقد انبثقت عن ىذه المدرسة أفكار ممتزجة بالفمسفة اليونانية مما أدػ إلى (2)الشبمي

 .    (3)تعرضيم إلى القتل و التعذيب
 :المدرسة الدمشقية (5

 و اتخذت من المساجد ركنا ليا (4)ىي أولى المدارس التي أنشئت في بالد الشام
حيث كانت تقام حمقات الدراسة و لقد وضعت ىذه المدارس منيجا دراسيا جديدا يتالءم 

 و لقد درست ىذه المدارس مواد التفسير و (5)مع طبيعة و نوعية التصوف في بالد الشام
األحاديث و القراءة الصحيحة أما عن أىم عامل قامت عميو ىذه المدارس ىي فكرة الجوع 

و خاصة مدرسة أبا سميمان الداراني و الذؼ تتممذ في المدرسة الكوفية و نقل عنيا 
الحديث و كان أستاذه سفيان الثورؼ و الدارس مفكر صاحب المدرسة يرػ انو قد وصل 

 . (6)بالحياة الروحية إلى تكوين حزب صوفي كامل
 :المدرسة المصرية (6

                                                 

 .81 دمحم جالل سرف، المرجع السابق، ص(1)
 .26 معتوق جمال فرحات فتيحة، المرجع السابق، ص(2)
 .66مرجع السابق، ص ال داود عمي الفاصل الفاعورؼ،(3)
 .158، ص1999، القاىرة، 2 عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاىب الصوفية و مدارسيا، مكتبة مدبولي، ط(4)
 . 68 داود عمي الفاصل الفاعورؼ، المرجع السابق، ص(5)
 .158عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المرجع السابق، ص(6)
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فتحت مصر أبوابيا لكل المياجرين كل ىذا أدػ إلى نشر دعوتيم كما أن خموىا من 
 نذكر (1)اضطرابات السياسية جذب إلييا المياجرين فقد كونوا مدارسيم في أقاليم مصر

من ذلك الصوفي العباسي ذو النون المصرؼ الذؼ أنجب التصوف اإلليي الفمسفي 
 و كون بذلك مدرسة صوفية (2)المأخوذ من أصول يونانية مثال ذلك األحوال و المقامات

                                    . (3)خاصة بو أدػ إلى وجود اصطدامات مع الخالفة العباسية في عيد المتوكل عمى هللا

                                                 

 .43 قمر كيالني، المرجع السابق، ص(1)
 .82 دمحم جالل سرف، المرجع السابق، ص(2)
 .165 عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المرجع السابق، ص(3)
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  :مميزات التصوف العباسي:المبحث األول 

ىر امرىا متسترة بمظير من مظأإن الفرق التي ظيرت في اإلسالم تنشأ في أول 
 الفرقة ثم االنحراف شيئا هىذالشرع أو بأصل من أصول الدين ثم تبدأ مظاىر الغمو في 

 (1 )فشيئا في نياية أمرىا فرقة إن تخالف ما عمييا أىل السنة و الجماعة

من جممة مميزات التصوف في الدولة العباسية يظير أوال في اعتناء الصوفية 
بالكالم في دقائق حاالت النفس و الغوص فييا و غمب عمييم الطابع األخالقي في 

عمميم و عمميم و اىتموا اىتماما كبيرا بمحاسبة النفس يالحظ و ذلك في أقوال الحارث 
 بن أسد المحاسبي 

( 2) 

و لقد أعطى المتصوفة مجاال واسعا لمتفكير و التدبر و الدخول في مفاىيم فمسفية   
 و المفاىيم تأكثر منيا دينية مثال ذلك شيوع فكرة وحدة الوجود و العديد من المصطمحا

 الفمسفية ذات المصدر الخارجي
(3)  

ظير الحب كطابع مميز لمتصوف في ذلك الوقت خاصة عند رابعة العدوية في   
القرن الثاني لميجرة و تطرق لو بعد ذلك معروف الكرخي باسم المحبة و ذو النون 

 .المصرر كذلك  و ظل التصوف مطبوعا بالحب طوال القرن الثالث اليجرر 
كما عرف صوفية القرن الثالث اليجرر نظام الحمقات و الجماعات في الدولة 

و كان قوام ىذه ( 4 )العباسية إلعطاء الدروس ثم اخذوا  ينتظمون في طوائف و طرق 
 (5 )الطرق جماعة من المريدين يمتفون حول شيخ مرشد 

و من أوائل ىذه الطرق  .
(  6)السقطية و الجنيدية و النووية 

                                                 

 47رياض مصطفى شاىين  المرجع السابق   ص (1)
  .50. عبد االرؤوف  دمحم عثمان خيرر   المرجع السابق  ص(2)
أبي عبد الرحمان عمى المرتضى بن السيد احمد الوصيفي  موازين الصوفية في ضوء الكتاب و السنة  تق عبد  (3)

  .135م   ص 2002الرحمن بدا  دار اإليمان   دط  اإلسكندرية  
    .20بن بشير احمد صديقي  المرجع السابق ص   ىارون  (4)
دمحم شرف الدين   : مصطفى بن عبد هللا الشيير بحاجي خميفة   كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون   تح  (5)

  .265  ص1دار إحياء التراث العربي   دط  بيروت   دت   م
  .48رياض مصطفى شاىين  المرجع السابق  ص   (6)
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انصرفت  عنايتيم إلى كشف الحجاب و الكالم في :"(  1 )يقول ابن خمدون 
المدارك التي وراءه  و أنيم كشفوا ذوات الوجود و تصوروا حقائقيا  أر أن الصوفية 

 .               أصبح ليم ىدف أخر و ىو االتصال باهلل و الفناء فيو 
أما صوفية القرن الرابع اليجرر فقد انقسموا إلى قسمين األول سني متمسك بالقرآن 

و السنة و الثاني شبو فمسفي أمثال الحالج و الشبمي و نتج عن ىذا  االنقسام حممة 
  ( 2 )تأليف واسعة كل يدافع عن وجية نظر 

كتب رجال من أىل ىذه الطريقة في طريقتيم فمنيم من كتب في :"(3 )يقول ابن خمدون 
الورع و المحاسبة كما فعل المحاسبي في كتاب الرعاية و منيم في آداب الطريقة و أذواق 

و صار عمم التصوف في الممة عمما مدونا ....أىميا كما فعمو القشيرر في كتاب الرسالة 
." 

و لقد تميز التصوف في الدولة العباسية عن سابقو بظيور الزوايا التي أنشئت 
و أن لمخانقاىات  دور  لغرض نشر المتصوفة ألفكارىم و ىذا كمو كان ثمرة تمك المؤلفات

 (  4 )كبير في شيوع التصوف بشكل أوسع

كما أن من مميزات صوفية القرن الرابع اليجرر شيوع الكسل بين اتباعيم و تأويل 
 (5 ) لمعنى التوكل معاني كميا فاسدة تقضي إلى الكسل و عدم العمل

فبدؤوا (  6) و يمكن القول أن القرن الثالث اليجرر  بمغ فيو التصوف مرحمة التطور
فبدؤوا يتكممون  عن معاني كثيرة كاألخالق و النفس و السموك و أصبحت ليم لغة رمزية 

                                                 

  . 383المصدر السابق   ص   (1)
احمد عبد الرحيم السايح  و عائشة يوسف الماعي   دراسات في التصوف و األخالق    دار الثقافة    دط     (2)

  . 21ىـ   ص  1411قطر  
   .382ص     المصدر السابق(3)
   الكويت  1عبد الفتاح عبد هللا بركة  في التصوف و االخالق دراسات و نصوص   دار القمم   ط  (4)

  . 150 م  ص 1983/ىـ1403
  الكويت  1عبد الفتاح عبد هللا بركة  في التصوف و األخالق دراسات و نصوص  دار القمم  ط (2)

. 150م  ص 1983/ىـ1403
 ه  ص  1410 م 1990  بيروت  1احمد فرير  البحر الرائق و يميو الزىد و الرقائق  مؤسسة الكتب الثقافية  ط  (3)

30  .  
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كعمم القموب و عمم األسرار و . خاصة بيم كما  وضعوا أسماء تدل عمى عمم التصوف 
 (2 )  يمثالن العصر الذىبي لمتصوف 4 و 3و من المؤكد أن القرنين  (1 )عمم األحوال 

بالمختصر أن التصوف في الدولة العباسية قد إكتممت معالمو و أصبح طريقة 
إظيار كيان خاص بيم بظيور     و يظير ذلك من خالل محاولتيم (3 )منفردة بعقائدىا

مذىبنا ىذا مقيد بأصول الكتاب و : " مذىبنا عممنا  مثال ذلك "عبارات تدل عمى ذلك  
و ىذا يدل عمى أن صوفية ىذا العصر أرادوا جعل التصوف طريق خاصا " (  4 )"السنة

 ( 5 )لفئة من الناس و عزليم عن منيج أىل السنة 

باإلضافة إلى أنيم حددوا المراد بالمفظ التصوف و الصوفي بحيث ظيرت العديد من  
 كما ظير رجال كان  ليم (6 )التعريفات تدل كل واحدة عمى جانب معين من التصوف

(   7 )كبير األثر في إرساء قواعد التصوف من بينيم الحارث بن أسد المحاسبي 

 و ظيور العديد من المصطمحات الصوفية و االىتمام بالرياضة و تعذيب النفس و كذلك 
و لقد كان التصوف في بدايتو يقوم عمى العكوف عمى العبادة ثم (9)(8 )شطحات الصوفية 

 ( 10 )ثم صار معرفة هللا ثم دخمتو مفاىيم أخرر 
 
 

                                                 

 مكاشفة القموب المقرب الى حضرة عالم الغيوب في عمم التصوف  دار الكتب ( ىـ 505ت )دمحم بن دمحم الغزالي  (4)
  .330م ص 1989  بيروت  1العممية  ط 

  .15عبد الرزاق نوفل  التصوف و الطريق اليو  دار الكتاب العربي  د ط  بيروت  د ت   ص   (5)
  . 51دمحم بن احمد الجوير  المرجع السابق ص    (6)

  .34عبد الفتاح دمحم سيد أحمد   المرجع السابق  ص  (4)
 1407  األردن  1حماد سالمة   دار المنار   ط : شيخ االسالم ابن تيمية  الزىد و الورع و العبادة   تح ( 5)
  . 95 م  ص  1987/ىـ
   .21ىارون بن بشير  أحمد صديقي  المرجع السابق  ص (6)
   .48رياض مصطفى شاىين  المرجع السابق  ص  (7)
احمد بن مصطفى ؛ مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات :لممزيد من التوسع انظر : شطحات الصوفية (8)

   .13   ص 3 م   م 1985/ىـ  1405  بيروت   1العموم  دار الكتب العممية  ط 

نور الدين عبد الرحمان الجامي  الدرة الفاخرة في تحقيق الصوفية  و المتكممين  و الحكماء المتقدمين   تح عبد   (9)
  .13 ىـ   ص 1398الغفور الالرر   مركز الدراسات االسالمية   د ط   دم  

  3عبد المنعم الحفني  موسوعة الفرق والجماعات والمذاىب واألحزاب والحركات اإلسالمية  مكتبة مدبولي  ط (10)
   .450   ص 2005القاىرة  
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: أثر المتصوفة في الدولة العباسية: المبحث الثاني 
بناء عمى ما سبق من دراستنا أن التصوف اسم غريب عن اإلسالم و انو ظير 

تحت التأثيرات الخارجية فإنو ترك آثارا سيئة نذكر أىميا و التي نشروىا في االمة 
. االسالمية 

في بادئ األمر نذكر أن لمصوفية أثر كبير عمى المجتمع و أخالقو أصبحوا 
نماذج لإلفساد في مجتمعاتيم يمارسون تعذيب النفس و الجسد و تقديس قبورىم و غير 

 و كان (1 )ذلك من العادات و الطقوس و ىذا  ال يتفق مع قواعد الشريعة االسالمية 
 ( 2 )ليؤالء المتصوفة  االثر الكبير في تأثير معتقداتيم و فمسفاتيم في المجتمع العباسي

 و إن التصوف ليس عبارة عن الغمو و المغاالة و التطرف في الدين فحسب بل ىو 
مؤامرة  حيكت و أحكم نسيجيا ضد اإلسالم و المسممين شارك في تخطيطيا خميط من 

 (3 )الناس و ذلك بسبب  تعاليميم و عقائدىم الفاسدة 

و ىذا ما أدر إلى انتشار الوثنية و الشرك في المجتمع العباسي و دليل ذلك 
بناءىم لمخنقاىات و استغاثتيم  بشيوخ الصوفية التي ظيرت في العيد الممموكي 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبينا انتشار الوثنية و الشرك في العالم اإلسالمي ( 4)خاصة
أفضل من الحج و _ صمى هللا عميو و سمم _من ىؤالء من يرر أن زيارة النبي  و:"فيقول 

بل حتى زيارة _ صمى هللا عميو و سمم _و ليس فقط زيارة لقبر النبي " العمرة إلى الكعبة 
." قبر معروف الكرخي ترياق مجرب :"قبور و أضرحة الصالحين كقول بعض الصوفية 

و من ىذه األضرار أن كثير من األجانب لما رأوا أفعال الصوفية أساء الظن بالدين   (5)
 (6 )اإلسالمي

. 

                                                 

 .127 م  ص2005/ ىـ 1426   مصر   1إحسان إليي ظيير  دراسات في التصوف   دار االمام المجدد  ط   (1)

. 100دمحم حامد الناصر  المرجع السابق  ص  (2)
  .57دمحم بن احمد الجوير  المرجع السابق  ص   (3)
    .54أبو الخير تراسون    المرجع السابق   ص  (4)
دمحم بن : حسن عبد الرحمان السني البحيرر  نحو تصحيح العقيدة الحماسية السنية في الرد عمى الصوفية   تق (5)

   .5 ىـ   ص 1414   السعودية  1عبد الرحمان الخميس   دار العاصمة  ط 
 .127إحسان إليي ظيير  المرجع السابق  ص (6)
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كما أن التصوف تسبب في تفريق شمل المسممين إلى فرق و أحزاب و شيع ما أنزل هللا 
َينفُعسُع  :"  لقولو تعالى (1 )بيا من سمطان وَير األْه ا تَييْه مَي و ليس (  2 ) " إِإن يَيتَّتبِإعُعونَي إِإالَّت الظَّتنَّت وَي

ىذا  فقط يقومون بتعطيل األمر بالمعروف و النيي عن المنكر و لقد شيد عمى يزيد 
دعا ىذا  الشيخ الصوفي إلى أن يطيع المريد شيخو :"  البسطامي في ىذا المضمون بأنو 

عميو منكر  بل حتى و إن فعل المنكر فعميو أن ينفذ أوامره  طاعة عمياء بحيث ال ينكر 
 (  3)"بال توقف وال استفسار 

و ليس ىذا فقط بل أدر الصوفية إلى انتشار األذكار و األدعية و الصموات المبتدعة 
بسبب الطرق الصوفية التي ظيرت في الدولة العباسية مثل وحدة الوجود و االتحاد و 

(  4)الحمول لمحالج و غيرىا من التعاليم الخاطئة 

و الكرامة و الخارقة التي يضنوىا دليال عمى مصداقية األولياء   و لكن ماىي إال شعوذة  
(  5)أو شطحات كاذبة أو فتنة شيطانية 

 

أما فقد عمل الصوفية عمى نشر البطالة و الكسل عن العمل و ىذا ناتج عن الفيم 
الخاطئ لمعنى التوكل فعمى الرغم من تعمقيم و تشددىم في الصالة و الصوم و تعذيب 

بظيور التكايا و الزوايا فيي بمثابة دكاكين البطالة إن صح التعبير و النفس و لكن 
خوانق التعبد و االنعزال عن المجتمع و ىذه األمور كميا بدعة أحدثيا الصوفية فأصبحت 

(  6)شائعة في المجتمع العباسي خاصة في عيوده األخيرة 
 

شار عبد أو قد أدت ىذه خوانق  إلى عزل الصوفية عن عائمتيم و تركيم لمزواج و قد 
الرحمان بن الجوزر في كتابو تبميس إبميس عن أضرار ترك النكاح و أكد عمى الوفية في 

( .7)ذلك 
 

                                                 

   المممكة 1عبد هللا بن دجين السيمي   الطرق الصوفية نشأتيا و عقائدىا و آثارىا   دار كنوز إشبيميا   ط (1)
 .151 م  ص 2005/ىـ1486السعودية   

  .23سورة النجم   االية   (2)
  .153عبد هللا بن دجين  المرجع السابق   ص (3)
  .27م ص1997دمحم العبده  طارق عبد الحميم   دراسات في الفرق الصوفية نشأتيا و تطورىا   دار لال  الكويت  (4)

 .85 ص1980  القاىرة  1عبد الكريم الخطيب  التصوف و المتصوفة في مواجية االسالم  دار الفكر العربي ط(5)
  األردن  1عمى بن حسن بن عمي بن عبد الحميد  الدعوة السمفية بين الطرق الصوفية والدعاور الصحفية  ط (6)

  .91م  ص 2007/  ىـ1428
  . 1024عمر عطا هللا أبو أصبح  المرجع السابق   ص  (7)
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و إن من أىم أثر ليم في المجتمع العباسي ىو إعراضيم  عن الجياد و األمر بالمعروف 
و قد عرف عنيم سكوتيم (  1)و عدم األخذ بأسباب القوة في مواجية  أعداء الدين و الدنيا 

عن الكفار و تعاونيم معيم أحيانا أخرر و مثال ذلك أبو حامد الغزالي الذر عاصر 
الحروب الصميبية الذين دخموا بيت المقدس لكن ال نجد في كتابتو ما يدل عمى ىذا 

م  و الغزالي 1099/ىـ492سنة الحدث العظيم و لو بجمل من رفض العدو و  مقاومتو 
 سنة معافى و لم يذكر ىذا الحدث الضخم 13م فبقى ما يقارب 1111/ىـ505توفى سنة 

فالكالم . (2)الذر نكب بالمسممين و ىذا ما أدر إلى إسياميم في ذل المسممين و ىوانيم
في أمر رجال الطرق الصوفية و مناصرتيم في كل أعداء الدين و المسممين و 

المستعمرين في أقطار األرض و يرجع سكوت الصوفية عن العدو فيم يرون أن إرادة هللا 
 .(3)نافذة و ال مجال لدفع العدو بالجياد

و نستطيع القول أن حركة الزندقة أدت إلى سير اإللحاد و بث سموميا في أوساط 
في الدولة مكان المجتمع العباسي و وجد دعاة التسمل االجتماعي ضد األمة العربية 

 و لقد عمل نفر من طبقة الصوفية و الزىاد في محاولة صرف الناس عن (4)العباسية
القتال في سبيل هللا محاولين بذلك تفسير اآليات القرآنية التي تتكمم عن الجياد و تفسيرىا 

 (5)عمى أساس جياد النفس و ليس العدو و أن ىذا األخير ليس ذا أىمية مثل جياد النفس
 و لذلك نجد أن الصميبيين عندما دخموا العالم اإلسالمي عمموا عمى تشجيع (5)النفس

الطرق الصوفية ألن ىذه األخيرة تعمل عمى تشتيت األمة اإلسالمية و تحويميا إلى أمة 
ىزيمة و مما يدل عمى عدم اىتمام المتصوفة بأحوال األمة اإلسالمية و الدفاع عنيا و 

. (6)عدم تسجيل كتابيم الكبار عن تمك الحروب الغزو التترر 
                                                 

 1419   األردن  1يوسف إبراىيم الشيخ  أثر الحركات الباطنية في عرقمة الجياد ضد الصميبيين  دار المعالي  ط (1)
  .50 م   ص 1998/ىـ 
أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس  مظاىر االنحرافات العقدية عند الصوفية و أثرىا السمبي عمى األمة  (2)

   . 905  ص 3م  م1998/ىـ1419  الرياض  1اإلسالمية  مكتبة الرشد  ط
 .77م  ص1988  بغداد  3عبد هللا سموم  السامرائي  الغمو و الفرق الغالية في الحضارة اإلسالمية  دار واسط  ط (3)
  
إبراىيم أحمد العدور  نير التاريخ اإلسالمي منابعو العميا و فروعو العظمى  دار الفكر العربي  دط  القاىرة  دت   (4)

   .238ص 
   .899أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس  المرجع السابق  ص  (5)
   .348سعد بن فالح بن عبد العزيز العريفي  المرجع السابق  ص  (6)
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 و تزىد البعض منيم (1)و لقد ترك الصوفية المباحات من المأكل و المشرب و الممبس
رغبة في الرياسة و طمب الجاه فكثير من المتصوفة في الدولة العباسية كانوا يترصدون 

لزيارة األمراء كما أنيم اعتزلوا الناس طمبا لمشيرة و التمييز و تظاىرىم بالخشوع أمام 
الناس و إىماليم لألىل و الولد  كما أنيم احتقروا العمماء و ذميم ليم و لقد عرف 

ر  كْه  .(2 )(الوجد)الصوفية بتقطيع ثيابيم من السِإ

 عن الحالج (3)كفر الصوفية و خروجيم عن الدين اإلسالمي جاء في كتاب تمبيس إبميس
قال أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو عبد الرحمن السممي حكى عن عمرو المكي >> 

أنو قال كنت أماشي الحسين بن منصور في بعض أزقة مكة و كنت أقرأ القرآن فسمع 
ففارقتو كذلك وجد عند الحالج كتاب بعنوان من . قراءتي فقال يمكنني أن أقول مثل ىذا

 .<<الرحمن الرحيم إلى فالن إبن فالن 

ىذا و قد سجمت إيجابيات عن المتصوفة و أدوارىم في الحياة الثقافية و االجتماعية أما 
 (4)عن الحياة االجتماعية فقد كان ليم دورا ىاما في األمر بالمعروف و النيي عن المنكر

 و أكد المحاسبي عمى أن اإلصالح واجب اجتماعي عمى كل فرد في المجتمع (4)المنكر
و مطالبة الحكام بالتعاون و التنسيق مع العمماء في األمر بالمعروف و النيي عن المنكر 

و تقريب العمماء المخمصين الصادقين األوفياء لمسمطان و بالدىم و إبعاد عمماء السوء 
 .(5)عنيم

أما دور الصوفية في الحياة الثقافية فيظير من خالل ما خمفو  الصوفية من بحوث في 
مجال األدب و الشعر و التأليف في موضوعات عدة مثل التي ألفيا كل من أبا يزيد 

 .(6)البسطامي و معروف الكرخي و غيرىما

                                                 

  اإلسكندرية  1إبراىيم أبو شادر  الرد العممي عمى شبيات في العقيدة و التصوف  دار اإلتقان  ط (1)
   .  21م  ص 2008/ىـ1429

 153 عبد هللا بن دجين السيمي   المرجع السابق   ص  (2)
   .228م  ص 2014/ىـ1435  دمشق  2ابن الجوزر البغدادر  تح بشير دمحم عيون  دار البيان  ط (3)
   .41  ص 1997منال عبد المنعم جاد هللا  التصوف في مصر و المغرب  دار المعارف  دط  اإلسكندرية   (4)
   .111رياض صالح عمي حشيش  المرجع السابق   ص  (5)
بوران ظاىر لبنية  الخانقاوات و الزوايا الدمشقية زمن السالطين المماليك  رسالة دكتوراه  كمية الدراسات العميا   (6)

   .  205  ص 2004الجامعة األردنية  
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كما سجل التاريخ ليم مساىمتيم البسيطة في الحروب الصميبية حيث كان ليم نصيب في 
الوفد الحمبي الذر أرسمو أىالي حمب إلى الخميفة العباسي المستضيء عام 

م حيث طمبوا جميعيم بإرسال الجيوش إلى إغاثة أىالي الشام مما كان ليم 1111/ىـ504
سببا في الدفع بالخميفة إلى إعالن النفير و االستعداد لمجياد كما كان لمصوفية الشامية 
دور بارز في الحياة االجتماعية فترة الحروب الصميبية من خالل ما كانوا يقدمونو من 

. (1)خدمات اجتماعية لمفقراء و المحتاجين و عابرر السبيل
و نستطيع القول بأن عمى الرغم من ىذه اإليجابيات التي تعد سطحية في تأثيرىا عمى 

المجتمع فإن الصوفية قد أثرت بشكل سمبي ألنيا مست الجانب العقدر لمدين 
 و (3) و حرفت العديد من تعاليم ديننا الحنيف الذر ال يقبل التأويل في تفسيره(2)اإلسالمي

فكل راقص صوفي و كل ضارب عمى  >> (4)ندلل بذلك قول الشيخ البشير اإلبراىيمي
كذلك في . <<الطبل صوفي و كل ماجن خميع صوفي و كل آكل لمدنيا بالدين صوفي 

أن الطرق الصوفية ليا أثر كبير في فشو اإللحاد بين أبنائيا المتعممين الجاىمين << قولو 
و << بحقائق دينيم ألنيم يحممون من الصغر فكرة أن ىذه األضاليل الطرقية ىي الدين 

 .<<لقد أصبح التصوف حيمة كل محتال و حيمة كل دجال >> قولو 

و لقد انبثقت في محيط الدعوة اإلسالمية في العصر العباسي األول جية ثالثة لمقاومة 
تيارات الفساد الطاغية و ىم جماعة الزىاد الذين وضعوا نصب أعينيم تزكية النفوس و 

تيذيبيا و لم يكونوا مجردين من العموم و اآلداب بل كان ليم باع طويل في العموم 
اإلسالمية و مثال ذلك أن أبا جعفر المنصور لما كان يطوف بالبيت العتيق ليال و إذ ىو 

يسمع صوتا يعمو و يشكو إلى ربو الميم إني أشكو إليك ظيور البغّي و الفساد في 
األرض و ما يحول بين الحق و أىمو فيجرع المنصور و يطمب الرجل فشرح لو العابد 

 و بذلك استطاعوا أن يتركوا أثرا في توجيو العامة لدينيم و دنياىم (5)جميع جوانب ظممة

                                                 

   .107رياض مصطفى شاىين  المرجع السابق  ص  (1)
  1إبراىيم الكيالي  دار الكتب العممية  ط: دمحم بن أحمد البوزيدر  اآلداب المرضية لسالك طريق الصوفية  تح  (2)

   . 33م  ص 2006بيروت  
   .26  ص 2004  القاىرة  5أحمد البدور  أقطاب التصوف  تح عبد الرحيم محمود  دار المعارف  ط (3)
   .7م  ص 2008/ىـ1431  الجزائر  2الطرق الصوفية  مكتبة الرضوان  ط (4)
   .290عبد الحميد مظاىرر نرور  المرجع السابق  ص  (5)
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 .(1)من ناحية أخرر وىنا يقصد الزىاد أو المتصوفة الغير منحرفين عن العقيدة اإلسالمية 

 الذر معروف الكرخيو إن لكل صوفي عباسي أثر لو مختمف عن اآلخر و نذكر أوال 
كانت لو نظرة خاصة نحو السمطان حيث يقول الميم ال ترنا وجو من ال تحب النظر إلييم 

و ىو يتحدث عن السمطان الذر في نظره أعطى لنفسو صفة الحاكم األوحد عمى 
 .(2)األرض

أما السرر السقطي لم تؤدر بو صوفيتو إلى االنعزال و االعتكاف بل كان لو دور 
إصالحي اجتماعي  فكان اىتمامو بالعمم و األدب و ذلك ييدف إلى ترقية المجتمع عمميا 

و أدبيا و أخالقيا و دعا بأن يقوم العمماء بمينتيم في التوعية و التربية و لم يقتصر 
. إيمانو بالعدل االجتماعي فقط بل ساىم في الذود عن اإلسالم و المشاركة في الغزو

 عنوانا لمدرسة بغداد الصوفية و بقوة ىذه الشيرة التي ناليا الجنيد الجنيدو لقد كان 
أصبحت المساجد و ألول مرة منابر  لمدعوة الصوفية كما أصبح لمصوفية حمقات بمثابة 

. معاىد لتخريج الرجال 
 فمقد خاض غمار الصراع السياسي و كان مدعي لإلصالح االجتماعي و الحالجأما 

: السياسي و ربما كان يشدو إلى إقامة سمطة منفردة عن الدولة العباسية و من مؤلفاتو
طواسين األزل  كتاب السياسة و الخمفاء و األمراء  كتاب مدح النبي صمى هللا عميو و 

. (3)سمم و المثل األعمى و غيره
 

 

 

 

 

 

 

 

: موقف العباسيين من المتصوفة: المبحث الثالث

                                                 

م  1984عبد هللا سموم السامالئي  الشعوبية حركة مضادة لإلسالم و األمة العربية  المكتبة الوطنية  دط  بغداد   (1)
   . 166ص 

   .63م  ص 1997  بيروت  2عزيز السيد جاسم  متصوفة بغداد  المركز الثقافي العربي  ط (2)
   .171  119نفسو  ص  (3)



  آثار التصوف عمى الدولة العباسية                                             : الفصل الثالث 

 97 

تتعدد األسباب التي تدفع بالسمطة التخاذ مواقف عدائية تجاه المتصوفة  و تتعدد كذلك 
األسباب التي تدفع المتصوفة التخاذ مواقف عدائية من السمطة و ال شك أن المتصوفة 

 .(1)قوة ال يستيان بيم في أر مجتمع

و نشير بداية إلى أن عالقة المتصوفة بالعامة توطدت إلى حد كبير فاستطاع المتصوفة 
أن يكونوا بمثابة الوعاء الذر يضم الفئة الغير قادرة عمى مواجية التيار الخارجي مما أدر 

ىذا إلى تغمغل التصوف عمى نطاق واسع حتى شمل طوائف كانت ميمشة في المجتمع 
 .(2)اإلسالمي خاصة في الحياة السياسية

و أىم األمور التي تؤثر بيا المتصوفة ىي الوالية و التي من عناصرىا األساسية ىي 
 و الوالية ىنا يقصد بيا األولياء و الذر شرحيا ابن تيمية (3)الكرامة و العصمة و الشفاعة

حيث يصبح العبد في (  4)في كممة المقربون و المعنى الدقيق لمكممة ىو األنس باهلل
 .عصمة الولي في مفيوميم

الذر مارستو . و لم تكن مواقف المتصوفة بمعزل عن حدة الصراع السياسي و االجتماعي
السمطة ضد معارضييا و أعمن المتصوفة إزاء ىذا االضطياد و الواقع المعيشي مواقفيم 
من السمطة عمميا و نضريا فألف الحارث المحاسبي كتاب إسمو أحكام الدماء أو الكف 

 .(5)عما شجر بين الصحابة

التاسع الميالدر تحول /و حين فشمت إصالحات الثورة العباسية في القرن الثالث اليجرر 
التصوف إلى قوة معارضة لمحكم العباسي و بانتكاس الصحوة االقتصادية في منتصف 

الحادر عشر الميالدر تحول التصوف إلى حالة اغتراب أر اإلحساس /القرن الخامس
. بالغربة و االنعزال

                                                 

   .30ليمى بنت عبد هللا  المرجع السابق  ص  (1)
رشيد اليممولي  التصوف في التاريخ المغرب الوسيط بعض مالمح المشروع السياسي  مجمة كان التاريخية  العدد  (2)

   .104م  ص 2015/ىـ1436  دار ناشرر  الكويت  29
  أكاديمية 14عبد الحكيم خميل سيد أحمد  الدالالت المغوية في الثقافة الصوفية  مجمة حوليات التراث  العدد  (3)

   .116  ص 2014الفنون  مصر  
عبد القادر بن حبيب هللا السندر  فصل الخطاب رد مزاعم العزاب في دفاع عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو هللا   (4)

   .120  ص 3م  ج1993/ىـ1416  باكستان  1دار الكتاب و السنة  ط
  ص 2001  بيروت  5نبيو أمين فارس  دار العمم لمماليين  ط: كارل بروكممان  تاريخ الشعوب اإلسالمية  تر (5)

236.   
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و لقد كانت لممتصوفة أراء جزيئة اتجاه الخالفة العباسية مثال ذلك ما قالو الحالج عمى 
. <<المتوكل الحق ال يأكل و في البمد من ىو أحق منو بذلك األكل >> الخميفة المتوكل 

 .                   (1)و لذلك أطمق المتصوفة عمى أنفسيم أىل الحق

و لم يكن لممتصوفة موقف من الخمفاء فقط بل حتى من الفقياء حيث انقطع 
الصوفية و انعزلوا عن الحياة ألنيم ال يطيقون النظر إلى الفقياء العصر و لقد كان 

ف رغبة في االستمرار و موقف من مواقفيم اتجاه سمطة الدنيا و الدين رغم وتدوين التص
. (2)الحدود الموضوعة

و لقد كان المتصوفة عمى وعي بخطورة خطابيم و و موقف السمطة منو فراح 
البعض يكيف خطابو بحسب ردود فعميا و لقد أحسن كل من الجنيد و الشبمي التكيف 

معيا فيما تعرض البعض اآلخر إلى محن متعددة مثل النورر و ذر النون المصرر فيما 
 عامة بغداد في الميل و النيار في  فيكان الحالج معارضا جزئيا حيث كان أثره واضحا

. (3)جدااألسواق و عمى أبواب المس
إلى و من الغريب في األمر يذىب البعض إلى القول بأن الصوفية حينما تطورت 

طقوس و تصورات تجتذب إلييا العامة و لم تكن في يوم من األيام خطر عمى السمطة 
تستدعي التدخل فييا و لكن كان ذلك التدخل خشية أبعاد عديدة يأتي في أول األمر البعد 
االجتماعي فالمتصوف يعاشر األوساط الفقيرة و المضطيدة التي يمكن أن يقف معيا و 

. (4)تصبح في حوزتو
كانت جل اضطيادات المتصوفة من قبل الخالفة العباسية تتم بإيعاز من جانب 

الفقياء الذين رأوا معتقدات و بدع الصوفية  لكن ال ينفي ىذا أن لمخالفة يد في ذلك لقد 
كانت شيرة الجنيد في بغداد تعادل شيرة الخميفة نفسو الذر كان يخاف عمى مكانتو  أن 

تنوشيا انتقادات المتصوفة  ألنيم يدركون أثر المتصوفة في العامة و دليل ذلك أن الكثير 

                                                 

   . 194  ص 2007  بغداد  1جمال جمعة  ديوان الزنادقة  منشورات الجمل  ط (1)
 .308  ص2013 أحمد أمين  ظير اإلسالم  دار ىنداور  دط  القاىرة  (2)
  1دمحم إسماعيل السيد  منشورات الجمل  ط:  أنا مارر شيمل  األبعاد الصوفية في اإلسالم و تاريخ التصوف  تر(3)

 .70  ص2006بغداد  
م 1998/ ه1419  مصر  2 يوسف زيدان  الفكر الصوفي بين الكريم الجيمي و كبار الصوفية  دار األمين  ط(4)

 .190ص
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من الخمفاء كانوا يستخدمون الصوفية في نشر ما يحبون أن يوصفوا بو و كتم غير 
. (1)ذلك

و ما يبرز تزايد نقد الصوفية لمدولة العباسية ىو تعاظم آفة اإلسراف فييا و يضع 
الحالل ال يحتمل السرف و األخذ من الناس »بشر الحافي طريقة العيش دون إسراف 

حيث سئل الجنيد ما بال »و ىذا فقد رفض المتصوفة لعطاءات السمطة العباسية « مذلة
المتصوفة محرومون من أموال الناس؟ فأجاب ألن هللا ال يرض ليم ما في أيدر الناس 

و ليس المتصوفة الدولة العباسية الفقراء فقط « لئال يصموا إلى الخمق فينقطعوا عن الحق
بل حتى األغنياء نذكر من ذلك السرر السقطي الذر كان من األغنياء و يقول محذرا 

و لقد كان رفض مال السمطة « إياكم و قراء األسواق و جيران األغنياء و عمماء األمراء»
قاعدة التزم بيا الصوفية حيث قام بعض الزىاد المتصوفة بين يدر المنصور فقال إن هللا 

 أذكر ليمة تبيت في القبر لم تبت قبميا ليمة فأفحم المنصور و وقد أعطاك الدنيا بأسرىا 
. (2)أمر لو بمال فقال لو احتجت إلى مالك ما وعظتك

كما رفض المتصوفة مصاىرة أصحاب الخالفة و مثال ذلك رفض رابعة العدوية 
  و رفضوا كذلك وظائف الدولة و (3)الزواج من دمحم بن سميمان الياشمي أمير البصرة

اتخذوا العزلة و لقد الم الجنيد رويم البغدادر بعد توليو القضاء و كان النورر يحذر 
خمفاء و بمغ بيم األمر إلى مقاطعة للأصحابو من تمك الوظائف  و لقد كانوا كثيروا النقد 

. (4)كل تابع لمسمطة
ف وو لقد عانى المتصوفة طوال تاريخيم ويالت االضطياد  و ال يكاد يخمو متص

في إسالم العصر الوسيط لم يمسو التنكيل أو التعذيب كال من المحاسبي و ذر النون و 
. (5)البسطامي و الخراز و الحالج

                                                 

 .72 أنا مارر شيمل  المرجع السابق  ص(1)
رضوان السيد  الشبكة :  دمحم حممي الوىاب  والة و أولياء السمطة و المتصوفة في إسالم العصر الوسيط  تق(2)

 .119  ص2009  بيروت  1العربية  ط
غبد القادر عطا  دار الكتب العممية  : عبد الرحمن السممي  طبقات الصوفية ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  تح (3)
 .387ه  ص1424  بيروت  2ط
 . 151 عبير عزت حممي  االغتراب بين التصوف السني الفمسفي  دار كممة  دط  اإلسكندرية  دت  ص(4)
 .356  ص2005/ ىـ1426  القاىرة  13 عبد القادر عيسى  حقائق عن التصوف  دار المفطم  ط(5)
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ستوعب األول إو الجدير بالذكر أن المتصوفة الذين لم تنميم السمطة بأذر فريقان 
. (1)من قبل السمطة ذاتيا و أبقى اآلخر نفسو بمعزل عن التدخل في السياسة

 لمبسطامي و ىذا ما يفسره أن الخالفة العباسية أغمفت عمى الحالة الصوفية
. لكن الحالج عاقبتو و قتل من طرفيا (شطحاتو)

و البد من اإلشارة إلى أن الدولة العباسية عممت عمى دمج السمطتين السياسية و 
الدينية و ذلك ألنيا استوعبت التجربة األموية في ذلك فأرادت أن تعمل في مؤسساتيا 
عمى مبدأ ديني فقامت بتقريب الفقياء إلييا و معارضة الحركات الدينية األخرر التي 

. (2)تشدوا إلى اإلطاحة بالحكم العباسي
و إن من مواقف الدولة العباسية من بعض متصوفتيا نذكر النورر الذر أتيم 

. بالكفر و الزندقة  فطمب عند الخميفة الموفق لكنو نجي منيا
  حيث فقد تعرض إلى محنة عنيفة  (3)أما أبو حمزة دمحم بن إبراىيم البغدادر البزاز

لييم كتب إلى إ النورر و لكن بعد أن سمع معأتيم بالزندقة و أخذ إلى دار الخالفة 
 فأنا أشيد و أحكم بأنو ال يوجد عمى وجو األرض موحدا مالحدةإذا كان ىؤالء »الخميفة 

(  4)«فأعادىم الخميفة مكرمين

أما ذو النون المصرر فقد حمل إلى المتوكل فقال لو أسمعني من كالم الزىاد فمما  
و يبدو أن المتوكل « إن كان ىؤالء زنادقة فما عمى وجو األرض مسمم»أسمعو قال لو 

 و لعل ىذه المحنة من األسباب التي (5)أخذ بعد ذلك يستدعي ذو النون و يسمع منو
 و (6) أىميا من طرف عاد معززا إلى مصر و احترمو تجعل حياة ذر النون حياة ىادئة 

ىا اإلمام الناصر لدين هللا أبا العباس أحمد فيقد وضع ذو النون قصيدة طويمة يمدح 

                                                 

 .47م  ص1984 الطبالور محمود سعد  التصوف في تراث ابن تيمية  الييئة المصرية  دط  مصر  (1)
 .224  ص4  ج2012 جرجي زيدان  تاريخ التمدن اإلسالمي  ىنداور  دط  مصر  (2)
 أبو حمزة ىو دمحم بن إبراىيم البغدادر صاحب السرر السقطي و حسين المسوحي و كان عالم بالتفسير و القراءات (3)

و لو براوية الحديث النبور دراية  أنظر خير الدين الزركمي  اإلعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و النساء من العرب 
 .   294  ص5  ج2002  لبنان  15و المغتربين و المستشرقين  دار العمم لمماليين  ط

/ ىـ1416  1 سامح كريم  أعالم في التاريخ اإلسالمي أفكار التجديد و مواقف حياة  الدار المصرية المبنانية  ط(4)
 109م  ص1996

 .207  ص3 ابن عماد الحنبمي  المصدر السابق  ج(5)
 .13 عبد الحميد محمود  المرجع السابق  ص(6)
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ر عيد الفطر كذلك فقد أبدر الفقياء مخالفتيم لمعقائد فالمستضيء أمير المؤمنين 
ا النون المصرر و الحالج و النورر و من بين ىؤالء رجال ذالمتصوفة و أعالميم ك

. (1)السنة أحمد بن حنبل و كذلك ابن الجوزر 
بالحالج فمقد مارس الثورة عمى صعيد السمطة و  أما الصوفي المشيور المدعو

الصعيد الصوفي معا خاصة بعدما حقق  نجاحات باىرة في رحالتو إلى بالد ما وراء 
النير حيث أصبح بالنسبة إلى تمك المناطق المترامية بمثابة المميم و النموذج الذر 

. (2)بويحتذر 
 و كان ابتداء (3)م قتل الحسين الحالج الصوفي و أحرق 921/ىـ309ة في سنو

. (4)حالو أنو كان يظير الزىد و التصوف وقيل أنو  يظير الكرامات
أما سبب قتمو فإنو نقل عنو عند عودتو إلى بغداد إلى الوزير حامد بن العباس أنو 

 و عندما (5)يحي الموتى فالتمس حامد من المقتدر باهلل أن يسمم إليو الحالج و أصحابو
 و عندما قرأ ما (6)استفتى الفقياء قرر أنو ال يصح إصدار الحكم حتى نمحظ ذلك عميو

كان يكتبو الحالج عن الحج فظير أنو منافيا لمشريعة فكتب الوزير إلى الخميفة يستأذنو 
في قتمو فأرسل لو الفتور بقتمو فسممو الوزير إلى صاحب الشرطة فضربو ألف سوط ثم  
قطعت يده ثم رجمو ثم قتل و أحرق بالنار فمما صار رمادا ألقى في نير الدجمة و نصب 

. (7)الرأس في بغداد

                                                 

م   مذكرة 847م 750/ىـ232ىـ 136 عبد الحميد العابد  عالقة فقياء السنة بالدولة العباسية قي عصرىا األول (1)
 .81م  ص2008م 2007ماجستير  قسم التاريخ  كمية اآلداب و العموم السياسية جامعة الحاج لخضر  باتنة  

 .21  ص1989 سامي مكارم  الحالج فيما وراء المعنى و الخط و المون  دار رياض  طبعة جديدة  رياض  (2)
/ ىـ1407  لبنان  1أبي الفداء عبد هللا القاضي  دار الكتب العممية  ط: الكامل في التاريخ  تح .  إبن األثير(3)

 . 4  ص7م م1987
  4م  ج1987/ ىـ1408  سورية  1إبراىيم صالح  دار الفكر  ط: إبن عساكر  مختصر تاريخ دمشق  تح (4)

 .99ص
 .141  ص2 أبي بكر خمكان  المصدر السابق  م(5)
 .260  ص2 الزركمي  المرجع السابق   ج(6)
  بيروت  1كسرور حسان  دار الكتب العممية  ط:  يعقوب مسكوية  تجارب األمم و تعاقب اليمم  تح(7)

محمود :عماد الدين الدمشقي  شذرات الذىب في أخبار من ذىب  تح أنظر كذلك .43  ص5م  ج2003/ىـ1434
 .5  ص4األرناؤوط  دار إبن كثير  بيروت  م
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و ما يمكن قولو بعد ىذا أن المتصوفة في الدولة العباسية اختمفت من ناحية ردود 
فعل السمطة العباسية عمى الرغم من تشابو عقائد المتصوفة و خاصة الفترة التي انتشر 

 مثال ذلك ما نسب إلى رابعة أقوال تصف الكعبة بأنيا (1)فييا التصوف بعقائده الفاسدة
صنم معبود في األرض و ىذا ما يشير إلى أن الحالج قتل ألسباب أخرر و ليست 
لعقائده أو ألنو كان يفصح عنيا دون غيره من المتصوفة و ربما ىذه األسباب ىي 

. (2)سياسية بالدرجة األولى بدت في شكل ديني لتوفير غطاء شرعية الحكم
فالشبمي كان يتمتع بعالقة جيدة مع السمطة و إن كان قد عانى منيا أيام محنة 

الحالج و اضطر إلى دخول البيمارستان و ربما يرجع ىذا أنو من أصول الطبقة الحاكمة 
فقد كان أبوه حاجب الحجاب لمموفق فمرض الشمبي فبعث إليو الخميفة المقتدر طبيبا 

. (3)نصرانيا فأسمم عمى يده
إن أىم أسباب اتخاذ الخمفاء العباسيين موقفا شديدا عمى الحركات الدينية المضادة 

لمحكم العباسي ألنيم يدركون جيدا أنو ال يستطيع الفصل بين الممك و الدين و إن ضرب 
. (4)ىذا األخير بمثابة تيديم أساس الدولة العباسية

و دليل ذلك أن العباسيين لم يكن ليم موقف اتجاه المتصوفة الذين يتشددون في 
العبادة فقط دون تزييف في العقائد و اإلتيان بالبدع مثال ذلك الفضيل بن عياض الذر 

 و أطمق عميو لقب سيد المسممين لعممو و (5)تربطو مع الخميفة ىارون الرشيد عالقة قوية
 .      (7) و طمب ىارون الرشيد من الصوفي شقيق بن إبراىيم البمخي أن يعظو(6)زىده

      
 

                                                 

 .25  ص1984 حسين عطوان  الزندقة و الشعوبية في العصر العباسي األول  دار الجيل   دط  بيروت  (1)
 .83 أنا مارر شيمل  المرجع السابق  ص(2)
 . 202 دمحم حممي عبد الوىاب  المرجع السابق  ص(3)
م  1994 عبد الفتاح إمام  الطاغية دراسة فمسفية لصور من االستبداد السياسي  عالم المعرفة  دط  الكويت  (4)

 .151ص
  1كمال حسن مرعي المكتبة العصرية  ط:  المسعودر  مروج الذىب و معادن الجوىر  مر(5)

 293 ص3م  ج2005/ىـ1425بيروت 
 .161  ص1996 شوقي أبو خميل  ىارون الرشيد أمير الخمفاء و أجل مموك الدنيا  دار الفكر  دط  دمشق  (6)
 .217 أحمد إسماعيل الجبورر  المرجع السابق  ص(7)
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ف في الدولة العباسية خالل القرنين الثاني و الثالث وبعد دراسة موضوع التص           
: اليجريين الثامن و التاسع ميالديين توصمت إلى جممة من النتائج

أن مفيوم التصوف الذي صدر عن المؤرخين و الذي أخذ جانبا من جوانب حسن -
الخمق و الزىد و التقشف و البعد عن ىذه الحياة الطاغية و إذا كان مفيوميم فيو بعض 

المآخذ و اإلنحرافات 
أن رجال الصوفية في الدولة العباسية كان منيم من يوافق ما يقولونو و ما يمارسونو من -

أعمال ما في الكتاب و السنة ، و ىذا في بادئ ظيور التصوف كظاىرة في أولو ،حتى 
و إن كانوا عمى مبالغة في بعض األمور و تشدد زائد و انحراف خطير يمس العقيدة 

. الصحيحة ، كما حدث لمحارث المحاسبي و أبي يزيد البسطامي و ابن منصور الحالج
ال يمغى دور الحياة السياسية في إنعزال طائفة المتصوفة عن السمطة العباسية في -

غطاء من تستر وراء الدين و العبادة، و لكن ال ننسى بأن مصادر التصوف النصرانية و 
اليندية و غيرىا لعبت دورا كبيرا في ظيور المتصوفة ، كما أن من المعروف تاريخيا أن 

بغداد تفاعمت مع التيارات فمسفية و فكرية جعميا حاضرة غنية بالمدارس الفكرية و 
. الروحية

كان التصوف في أولو  زىدا و اعتكافا عمى العبادة ، و لكن ىذا اإلتجاه الجديد و في 
منتصف القرن الثاني و بداية القرن الثالث اليجريين ما لبث أن إنحرف عن طريقة 

الصحيح ، حيث إمتزجت الثقافات اإلسالمية بغيرىا فظيرت نظريات دينية إبتعدت كثيرا 
. عن تعاليم اإلسالم ، و تبمور في تيارات فكرية متعددة كان من بينيا اإلتجاه الصوفي

عدت الدولة العباسية التصوف ضمن التيارات الفكرية و المذىبية الخارجة عنيا،  -
و من ذلك كان ليا موقفان موقف معارض و اآلخر مؤيد ، مثال ذلك الشبمي 

الذي كانت عالقتو جيدة بالسمطة عمى عكس بعض المتصوفة، و يرجع سبب ذلك 
أنو من يبدي معارضتو لمسمطة و يعطي رأيو السمبي إتجاىيا تقوم بإقصائو و 

إقامة الحد عميو مخافة عمى سيادتيا ، و من يبتعد عنيا دون محاولة التدخل في 
 شؤونيا أيدتو 

 كتب العديد من المؤرخين عن إيجابية التصوف باعتباره ترك موروثا روحيا و  -
فكريا جديدا أعطى الكثير، و لكن في المقابل نرى أن التصوف مثمما أعطى فيو 

قد أخذ الكثير من موروثنا اإلسالمي و استأصل عالقتو بالكتاب و السنة ، و أتى 
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و عقائد فاسدة ال تميق باألمة اإلسالمية ، و الدليل قد اىتدت مؤسسات  بانحرافات
التخطيط الغربية إلى آلية ذاتية في البقاء اإلسالمي نفسو و ىي التصوف ،منطمقة 
في ذلك من نماذج التي سجميا التاريخ في الماضي و الحاضر و حتى إستشراقا 

لمستقبل األمة اإلسالمية ، و التصوف لعب دورا بارزا في يد المشاريع 
اإلستعمارية في الماضي و حتى الحاضر ، و الظاىر أن تطور التصوف 

باإلضافة إلى تسمطو عمى عقول الناس قد زاد من حماسة المتصوفة في الدولة 
العباسية و أصبحت ليم العديد من اآلراء ، لكن لم تكن مواقفيم موجودة إزاء 

الحروب أو العدو الخارجي ، فيم يرون بأن الجياد جياد النفس ، و أن مصيبة 
العدو ىي عقابا من عند هللا عمى عباده الظالمين، و ىنا يقصدون السمطة 

العباسية و لذلك لم تكن ليم مواقف عممية إتجاه الحروب الصميبية ، عمى غرار 
. التي ذكرت من خالل الحركة الصوفية في الحروب الصميبية لبالد الشام

و في األخير بما أن الصوفية قد سمكوا في طريقيم أسموب عمى النقيض تماما مما كان 
عميو السمف الصالح فيو إذن بدعة،  و من الثابت أن رسول هللا صمى هللا عميو و سمم 

و يربط العالقة الدينية " و إياكم و محدثات األمور:" نيي عن االبتداع في الدين فقال
فإن موقف السمطة العباسية كان في محمو إتجاه المبتدعين في أمور الدين و . بالسياسة

المخالفين ألوامر الحاكم ، و مثال ذلك ما أقامتو عمى الحالج الذي إدعى الربوبية فيذا 
يفوق الصواب ، و إذا كان الحديث عن الزىد الصافي فيو بعيد كل البعد عن مفاىيم 
التصوف، و ال يحق أن يدعى المتصوفة بالزىاد ألن الدولة العباسية كان موقفيا من 

الزاىد الفضل بن عياض حسنا، بل كان الخميفة معجب بأخالقو السمحة ، و كان يستمع 
إليو كثيرا 

 و أقول في األخير يجب عمى العمماء المتمسكين بالكتاب و السنة أن يقاوموا الزحف 
الصوفي بنشر العقيدة الصحيحة و يوضحوا ليم بأن ال يتركوا الدنيا نيائيا بل عمييم أن 

 .يكدوا و يعمموا لمواجية أعداء هللا و أعداء األمة اإلسالمية
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، ص 2003، سورية،1أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاممة، تح قاسم دمحم عباس، دار المدى لمنشر، ط (1)
165. 

أول يخطىط األوقاف : 01انًهحق رقى 
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 . 166أبو يزيد البسطامي، المرجع السابق، ص  (1)

آخر يخطىط األوقاف : 02انًهحق رقى 



املالحق 

 109 

(1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .167أبو يزيد البسطامي، المرجع السابق، ص  (1)

أول يخطىط األوقاف دار انًخطىطات ببغذاد : 03انًهحق رقى 



املالحق 

 110 

 

 

 

 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .168أبو يزيد البسطامي، المرجع السابق، ص  (1)

آخر يخطىط األوقاف دار انًخطىطات ببغذاد : 04انًهحق رقى 
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 .01م، ص 2003حسن عبد القادر، دط، القاهرة، :أبو قاسم جنيد، رسائل الجنيد، تح  (1)

رسانة ألبي انقاسى انجُيذ إنً بعض اخىاَه : 05انًهحق رقى 
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 .02أبو قاسم جنيد، المرجع السابق، ص  (1)

رسانة أبي انقاسى انجُيذ بٍ دمحم إنً يحيً بٍ يعار : 06انًهحق رقى 

انرازي رحًة هللا عهيهًا 
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 .7، ص 1998، بيروت، 1رضوان السح، السيرة الشعبية لمحالج، دار الصادر، ط (1)

يخطىط انًكتبة انًهىية : 07انًهحق رقى 
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 .12رضوان السح، المرجع السابق، ص  (1)

يخطىط انًكتبة انًهىية : 08انًهحق رقى 
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 .13رضوان السح، المرجع السابق، ص (1)

يخطىط انًكتبة بذيشق : 09انًهحق رقى 
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 .94، ص 2002، رياض، 1قاسم دمحم عباس، الحالج األعمال الكاممة، دار الرياض، ط (1)

انحالج يرفع عهً انصالبة : 10انًهحق رقى 



املالحق 

 117 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .95قاسم دمحم عباس، المرجع السابق،  (1)

انحالج يصهىب : 11انًهحق رقى 



املالحق 
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 .96قاسم دمحم عباس، المرجع السابق،  (1)

شق صذر انحالج : 12انًهحق رقى 



املالحق 
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 .97قاسم دمحم عباس، المرجع السابق،  (1)

رجى انحالج : 13انًهحق رقى 
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 .143الحج العمم و الصوفية، المرجع السابق ص ( 1)

: جبم انسيتىٌ:يذخم انذرج :يقاو رابعة انعذوية: 14انًهحق رقى 

انقذش 

 



املالحق 

 121 

 
1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .144الحج العمم و الصوفية، المرجع السابق ص ( 1)

 يقاو رابعة انعذوية: 15انًهحق رقى 
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 .145الحج العمم و الصوفية، المرجع السابق ص ( 1)

 يقاو رابعة انعذوية: 16انًهحق رقى 
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:  أوال المصادر
: القرآن الكريم - 
ابي : ، تح 7، 5، 4 ، 3، الكامل في التاريخ ، م"  ىـ630"ابن االثير عز الدين  -1

 . م1987/ىـ 1407 ، لبنان ، 1الغداء عبد هللا القاضي ،دار الكتب العممية ، ط

ابي الفداء عبد :  ، تح 9، الكامل في التاريخ ، م"  ىـ630"االثير عز الدين ابن  -2
 .م2003/ىـ 1424، لبنان ، 4هللا القاضي ، دار الكتب العممية ، ط 

عبد األمير مينا ، شركة العممي ، : أحمد بن أبي يعقوب ، تاريخ اليعقوبي ، تح  -3
 . م2010/  ىـ 1431 ، 1ط

، 9ىـ ، حمية األولياء وطبقات األصفياء ، ج430أحمد بن عبد هللا االصفياني ت  -4
 . م 1996/  ىـ1416 ،  دار الفكر ، دط ، بيروت ، 10

 3أحمد بن مصطفى ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العموم ، م  -5
 . م 1985/ىـ 1405، بيروت ، 1، دار الكتب والعممية ، ط

دمحم :  بركات عبد الرحمان الجامي ، نفحات األنس من حضرات القدس ، تح  -6
  .2003، دم ،1أديب الجادر ، دار الكتب العممية ، ط

، 2، 1، وفيات األعيان و أنباء الزمان ، م (ىـ 681_ىـ 608)بن بكر بن خمكان  -7
 . م 1978/ىـ 1398إحسان بن عباس ، دار الصادر ، دط ، بيروت ،:  ، تح 4

، تح دمحم رشاد سالم ،ادارة الثقافة ، ط 6ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ،ج  -8
 .م 1991/ىـ 1411، المممكة العربية السعودية ، 2

خالد طرطوسي ، دار : جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، تح  -9
 . م 2012/ىـ 1433الكتاب العربي ، دط ، بيروت ،

 ، 2بشير دمحم عيون ، دار البيان ، ط: ابن الجوزي البغدادي ، تمبس ابميس ، تح  -10
 م 2014/ ىـ 1435دمشق ، 

عبد الفتاح : ، تح 4 ، 3، لسان الميزان ،ج (ىـ852/ ىـ773)بن حجر العسقالني  -11
 . م 2002/ىـ 1423، بيروت ، 1ابو عدة ، دار البشار االسالمية ، ط

 م ،أخبار الدول 1216/ ىـ613أبو الحسن عمي منصور بن حسن األزدي  -12
 .، االردن 1عصام مصطفى ىزايمة ، دار الكندي ، ط :  ، تح 2المنقطعة  ، ج
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 ، دم 1أبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري ، األخبار الطوال ، مطبعة السعادة ، ط  -13
 . ه1330، 

صالح بن فتحي ىمل ، دار : ، تح 3، 2 ىـ ،التاريخ الكبير ،م279بن خثيمة ت  -14
.  م2004/ ىـ 1424، دم، 1الفاروق ، ط

ىـ ، تاريخ مدينة السالم و أخبار محدثيا و 463 _ 392ابن الخطيب البغدادي  -15
بسارعوا ومعروف، :  ، تح 8 ، 6 ، 5ذكر قطانيا العمماء من غير أىميا و وازدييا ، م

 . م 2001/ىـ 1422، بيروت ، 1دار الغرب اإلسالمي ، ط

 م ، تاريخ اإلسالم و وفيات المشاىير و األعالم حوادث و 1374/ىـ 748الذىبي  -16
، 1عمد عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط: ، تح 14، 11، 10وفيات ، ج 

 . م1990/  ىـ 1411بيروت ،

ابو ىاجر دمحم السعيد ، : ، تح2، 1ىـ ، العبر في خبر من غبر ، ج748الذىبي  -17
 .م 1985/ىـ1405، بيروت ،1دار الكتاب العممية ، ط

عمي دمحم : ، تح 2،  1ىـ ، ميزان االعتدال في نقد الرجال ، م748الذىبي  -18
 .البحاوي ، دار المعرفة ، دط ، بيروت ، دت

عمي ابو :  ، تح 13 ، 8، 7 ، 6م ، سير أعالم النبالء ،ج1374/ىـ748الذىبي  -19
 .م 1996/ ىـ 1417 ، بيروت ،11يزيد ، مؤسسة الرسالة ، ط

 2ىـ ، تيذيب األسماء والمغات ، ج676أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ت  -20
 .، دار الكتب العممية ، دط ، بيروت ، دت 

 ىـ ، حاشية العالمة مصطفى العروسي المسماة 936زكرياء بن دمحم األنصاري ت  -21
:  ، تح 4 ، 3 ، 2 ، 1نتائج األفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية ،ج

  .2007، لبنان ،2عبد الوارث دمحم عمي ، دار الكتب العممية ، ط 

ىـ ، من نثر الدر ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 421سعد المنصور بن الحسين ت  -22
  .2سفر 

 ، عوارف المعارف ، 632 ىـ 539شياب الدين ابي حفص عمر السيروردي   -23
  .2000عبد الحميم  محمود بن الشريف ،دار المعارف ، القاىرة ، :  ، تح 2ج

حماد سالمة ، دار المنار ، : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، الزىد والورع والعبادة ، تح  -24
 . م 1987-  ىـ1407 ، األردن ،1ط
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: ، تح 8 ىـ ، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والمموك ، ج 310-ىـ 224ابن الطبري  -25
 . م 1975 ، مصر ، 2دمحم أبو الفضل إبراىيم ، دار المعارف ، ط 

محمود : ابن الطقطقي ، الفخري في األداب السمطانية والدول اإلسالمية ، مر -26
 .توفيق ،المطبعة الرحمانية ، دط ، دم ، دت 

:  ىـ ، مناقب معروف الكرخي وأخباره ، تح 597عبد الرحمان ابن الجوزي ت  -27
 .عبد هللا الجبوري ، دار الكتاب العربي ، دط ، دم ، دت 

 .، بيروت ، دت 1عبد الرحمان ابن خمدون ، المقدمة ، دار الكتب العممية ، ط -28

: عبد الرحمان السممي ، طبقات الصوفية ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ، تح   -29
 . ىـ 1424 ، بيروت ،2عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ، ط

أحمد الشرباصي ، مؤسسة دار : عبد الرحمن السممي ،الطبقات الصوفية ، تح  -30
 . م 1998/ ىـ 1419 ، القاىرة ،2الشعب ، ط

، تح 1 ىـ ، السموك لمعرفة دول المموك ، ج845عبد القادر العبيدي المقريزي ت  -31
 .، بيروت ، دت 1دمحم عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ، ط: 

عبد الفتاح دمحم الحمو :  ، تح 2عبد الكافي السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -32
 . م 1964/ ه 1383، دم ،1وآخرون ، دار إحياء الكتب العربية ، ط

عبد :  ، تح 3ىـ ، طبقات الشافعية الكبرى ،ج771-ىـ 727عبد الكافي السبكي  -33
  م 1964/  ىـ 1383، دم ، 1الفتاح دمحم الحمو ، دار حياء الكتب العربية ، ط

عبد السالم دمحم ىارون : ، تح 1عثمان بن بحر الجاحظ ، البيان و التبين ،ج -34
 . م1998/ىـ 1418، القاىرة ، 7مكتبة الخانجي ، ط

مأمون الصاغرجي ، دار الفكر ، :، تح 8بن عساكر ، مختصر تاريخ دمشق ،ج -35
 .م 1985/ ىـ 1405، دمشق ، 1ط

، 1ابراىيم صالح ، دار الفكر ، ط: ، تح 4بن عساكر ،مختصر تاريخ دمشق ،ج -36
  م1987/  ىـ 1408سوريا ،

رياض عبد :  ، تح 10ىـ ، مختصر تاريخ دمشق ، ج711/ىـ 630بن عساكر  -37
 . ىـ 1986/ ىـ 1406، سوريا ،1الحميد مراد ، دار الفكر ، ط
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 ىـ، أخبار الحالج من أندر األصول 674عمي بن أنجب الساعي البغدادي ت  -38
 ، 2موقف فوزي الحبز ، دار الطميعة ، ط: المخطوطة في سيرة الحالج ، تح 

  .1997دمشق،

محمود : ، تح 4 ،3 ،2العماد الحنبمي ، شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، م -39
 . األرناؤوط ، دار بن كثير ، دط ، بيروت ، دت 

 ، تح دمحم عبد 8ىـ ، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،ج597فرج ابن الجوزي ت  -40
 .م1992/  ىـ 1412، 1القادر عطاء ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط

حسن عبد القادر ، د ط، القاىرة ، : أبو القاسم الجنيد ، رسائل الجنيد ، تح  -41
2003.  

أبو القاسم عبد هللا ىوزان القشيري ،الرسالة القشيرية في عمم التصوف ، دار  -42
 .الكتاب العربي ، دط ، دت 

 ىـ ، ترتيب المدارك و تقريب 544القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي   -43
 . ، دار فضالة ، دط ، المممكة المغربية ، دت 2المسالك لمعرفة أعالم مذىب مالك ،ج

ىـ ، الرعاية لحقوق هللا ، تح عبد القادر ، أحمد عطا ، دار 243المحاسبي ت  -44
 .، بيروت ، دت 4الكتب العممية ، ط

، مكاشفة القموب المقرب إلى حضرة عالم  (ىـ 505ت  )دمحم بن دمحم الغزالي  -45
 . م1989، بيروت ، 1الغيوب في عمم التصوف ، دار الكتب العممية ، ط

 ىـ ، الجواىر المضية في طبقات 775_ ىـ 696محي الدين ابي دمحم ابي الوفاء  -46
 ، الجيزة ، 2عبد الفتاح دمحم الحمو ، دار ىجر ، ط:  ، تح 4الحنفية ، ج

 . م 1993/ه1413

 ، دار الكتاب 3ىـ ، عيون األخبار ، م276مسمم بن قطيبة الدينوري ت سنة  -47
 .العربي ، دط ، بيروت ، دت 

مصطفى بن عبد هللا الشيير بحاجي خميفة ، كشف الضنون عن أسامي الكتب  -48
 .دمحم شرف الدين ، دار إحياء ، التراث العربي ، دط ، بيروت ، دت: ، تح 1والفنون ، م

كامل : نصر السراج الطوسي ، الممع  في تاريخ التصوف االسالمي ، تح  -49
 . م 2007/  ىـ 1428 ، لبنان ،  2مصطفى الينداوي ، دار الكتب العممية ، ط



 قائمة المصادر و المراجع

 128 

نور الدين عبد الرحمان الجامي ، الدرة الفاخرة في تحقيق الصوفية و المتكممين  -50
عبد الغفور الالري ، مركز الدراسات االسالمية ، دط ، دم ، : والحكماء المتقدمين ، تح 

 .ىـ 1398

 ىـ ، مرآة الجنان و عبرة اليقضان في معرفة ما 768اليافعي اليمني المكي توفي  -51
م 1997/ىـ 1417 ، بيروت ،1 ، دار الكتب العممية ، ط2يعتبر من حوادث الزمان ، ج

. 

 ، دار الصادر ، دط ، 4، 2، 1ياقوت الحموي البغدادي ، معجم البمدان ، م -52
 . م1977/ ىـ 1397بيروت ،

قاسم دمحم عباس دار : أبو يزيد البسطامي ،المجموعة الصوفية الكاممة ، تح  -53
  .2003، سورية ،1المدى لمنشر ، ط

كسروي :  ، تح 5 ، 4 ، 3يعقوب مسكوية ، تجارب األمم وتعاقب اليمم ،ج -54
 .م2003/ ىـ 1434، بيروت ،1حسان ، دار الكتب العممية ، ط

 
: قائمة المراجع:  ثانيا 

، 1إبراىيم إبراىيم ياسين ، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، دار مكتبة اإلسراء ، ط (1
 . م2005دم ، 

إبراىيم أبو شادي، الرد العممي عمى شبيات في العقيدة و التصوف، دار اإلتقان،  (2
 . م2008/  ىـ1429، اإلسكندرية، 1ط

إبراىيم أحمد العدوي ، نير التاريخ اإلسالمي منابعو العميا و فروعو العظمى، دار  (3
 .الفكر العربي ، دط، القاىرة ، دت

 .ابراىيم الدسوقي شتا، التصوف عند الفرس ، دار المعارف ، دط، القاىرة ، دت (4

، "الخوارج والمرجئة " إبراىيم الفيومي ، تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و الدين،  (5
 . م2003/ ىـ1423دار الفكر العربي ، دط ، القاىرة ، 

أىل السنة و الجماعة " إبراىيم الفيومي، تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و الدين   (6
 . م 2003/ ىـ1423دار الفكر العربي ، دط، القاىرة ، " 

، 1إبراىيم أيوب ، التاريخ العباسي السياسي و الحضاري ، دار الكتاب العممي، ط (7
 . ، دم 1989
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إبراىيم ىالل ، الفمسفة و الدين في التصرف اإلسالمي ، دار نور، دط ، سوريا،  (8
 .م2009

عبد الرحمن : إبرقاس ، ىرمش ، آفالطون، األفالطونية المحدثة عند العرب، تح  (9
 . م1977 ، الكويت ، 2البدوي ، وكالة المطبوعات ، ط

 ، دم ، 1أبكار السقاف ، الحالج أو صوت الضمير، دار إمتان ، ط (10
 . م1995

أبو بكر الجزائري ، إلى التصوف يا عباد هللا ، دار البصيرة ، دط ،  (11
 . ىـ 1404اإلسكندرية ، 

أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس، مظاىر اإلنحرافات العقدية عند  (12
، الرياض، 1 ، مكتبة الرشد، ط3 عمى األمة اإلسالمية ، مئالصوفية و أثرىا السي

.  م1998/ ىـ1419
أبي عبد الرحمن عمي المرتضى بن السيد أحمد الوصيفي ، موازين  (13

عبد الرحمن بدا، دار اإليمان ، دط، : الصوفية في ضوء الكتاب و السنة ، تق 
 . م2002اإلسكندرية ،  

 ، مصر، 1إحسان إليي ظيير، دراسات التصوف، دار اإلمام المحدد ، ط (14
 . م2005/ ىـ1426

إحسان بن ظيير، التصوف المنشأ و المصادر ، إدارة ترجمان السنة ،  (15
  .1986 ، بكستان ،  1ط

 ىـ 247العصر األول " أحمد إسماعيل الجبوري ، تاريخ الدولة العباسية  (16
 . م2010/ ىـ1431، األردن، 1، دار الفكر، ط1، ج"  م 749 م 861/  ىـ132

أحمد إسماعيل الجبوري ، عالقة الخمفاء العباسية بالعمماء في العصر  (17
 . م2009/  ىـ 1430، عمان، 1العباسي األول ، دار الفكر، ط

عبد الرحيم محمود، دار المعارف، : أحمد البدوي، أقطاب التصوف، تح  (18
 . م2004 ، القاىرة ، 5ط
  ىـ2013أحمد أمين ، ظير اإلسالم، دار ىنداوي ، دط ، القاىرة ،  (19
أحمد بن عبد العزيز القصير، عقيدة الصوفية و وحدة الوجود الخفية ،  (20

 . م 2003/ ىـ1424 ، المممكة العربية السعودية ، 1مكتبة الرشد ، ط
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أحمد بن دمحم بناني ، موقف ابن تيمية من الصوفية ، مكتبة دار طيبة  (21
 . م 2005/ ىـ1426 ، مكة المكرمة ، 3الخضراء ، ط

أحمد شوقي إبراىيم العمرجي ، المعتزلة في بغداد و أثرىم في الحياة  (22
 ، 1الفكرية و السياسية من خالفة المأمون حتى وفاة المتوكل ، دار مدبولي ، ط

 . م2000/ ىـ1430القاىرة ، 

أحمد عبد الرحيم السايح و عائشة يوسف الماعي ، دراسات في التصوف  (23
 . ىـ1411و األخالق ، دار الثقافة ، دط ، قطر، 

 861.  م749 ىـ 247 ىـ 132أحمد عبد العزيز محمود، التاريخ العباسي  (24
 . م2012م، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 

أحمد قرير، البحر الرائق و يميو الزىد و الرقائق ، مؤسسة الكتب الثقافية ،  (25
 .م 1990/ ىـ 1410 ، بيروت ، 1ط

أحمد مختار العبادي ، تاريخ العباسي و األندلسي ، دار النيضة العربية ،  (26
.  م1972دط ، بيروت ، 

أسيدو، تاريخ العرب العام حضارتيم مدارسيم الفمسفية و العممية و األدبية  (27
 . م2002عبد هللا عمي الشيخ ، األىمية ، األردن، : ، تر

مجموعة من سير نساء مسممات " أم الفضل عمية مبارك ، نساء زاىدات  (28
، دار " زىدن في الدنيا و طمبنا اآلخرة في محبة هللا تعالى و محبة رسولو الكريم

 . م1999/  ىـ1420اإلسالم ، دط ، الدار البيضاء ، 
أمير عبد العزيز، الوجيز في تاريخ اإلسالم و المسممين ، دار ابن حزم ،  (29

 . م2003/ ىـ1424، لبنان ، 1ط

أمينة بيصار، تاريخ العصر العباسي، مطبعة جامعة دمشق ، دط ،  (30
 .دمشق، دت

: أنا ماري شيمل ، األبعاد الصوفية في اإلسالم و تاريخ التصوف ، تر (31
.  م 2006، بغداد، 1دمحم إسماعيل السيد، منشورات الجمل، ط

 . م2011بياء الدين ، الجماعات و األقميات و الحركات السرية ، دط ،  (32
 ، مؤسسة ىنداوي ، دط ، 1جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي ، ج (33

 . م2012القاىرة ، 
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 ، ىنداوي ، دط ، مصر، 4جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي ،ج (34
  م2012

 . م2007، بغداد ، 1جمال جمعة ، ديوان الزنادقة ، منشورات الجمل ، ط (35
حسن عبد الرحمن السني البحيري ، نحو تصحيح العقيدة الحماسية ، دار  (36

 . ىـ1414، السعودية ، 1العاصمة ، ط
حسين الحاج حسن ، حضارة العرب في العصر العباسي ،  المؤسسة  (37

 .م1994 ىـ 1414 ، لبنان ، 1الجامعية ، ط
حسين عطوان ، الزندقة و الشعوبية في العصر العباسي األول ، دار  (38

 .1984الجيل ، دط ، بيروت ، 
حسين قاسم العزيز، البابكية اإلنتفاضة ضد الخالفة العباسية ، دار اليدى  (39

 . م2000، دمشق ، 1، ط

حورية عبد سالم ، الحركات المعارضة لمخالفة العباسية في بالد الحجاز  (40
. 2008خالل العصر العباسي األول ، دار العمم العربي ، دط، القاىرة ، 

خير الدين الزركمي ، اإلعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و النساء من  (41
 ، دار العمم لمماليين ، ط 5 ، 3 ، 2 ، 1العرب و المتعربين و المستشرقين ، ج 

. 2002، لبنان ، 15
داود عمي الفاصل الفاعوري ، فمسفة التصوف من خالل النشأة و التطور،  (42

.  م2010عبد الرحيم دمحم السموادي ، دار زىران ، دط، عمان، : مر
، بيروت ، 1رضوان السح ، السيرة الشعبية لمحالج ، دار صادر، ط (43

 . م1998
زىير ظاظا ، اإلمام الجنيد  و التصوف في القرن الثالث اليجري ، دار  (44

 . م1994/  ىـ 1414، بيروت ، 1الخبر، ط 
سامح كريم ، أعالم في التاريخ اإلسالمي أفكار التحديد و مواقف حياة،  (45

 . م1996/ ىـ1416 ، 1الدار المصرية المبنانية ، ط
سامي مكارم ، الحالج فيما وراء المعنى و الخط و المون ، دار رياض ،  (46

 . م1989طبعة جديدة ، رياض ، 
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عبد القادر البحراوي : سبنسر ترمنجيام ، الفرق الصوفية في اإلسالم ، تر (47
 .م 1997، بيروت ، 1، دار النيضة العربية ، ط

سعد بن فالح بن عبد العزيز العريفي ، الزنادقة عقائدىم و فرقيم موقف  (48
 .2013/ ىـ1434، الرياض، 1، دار التوحيد، ط1األئمة المسممين منيم ، ج

العالمية ، الحج العمم و الصوفية " متحف بال حدود" سمسمة مسارات عرض (49
 . م2007، المؤسسة العربية ، األردن ،

سيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب العصر العباسي األول ،  (50
 .2003 ، مؤسسة شباب الجامعة ، إسكندرية ، 3ج

شوقي أبو خميل ، ىارون الرشيد أمير الخمفاء و أجل مموك الدنيا، دار  (51
 . م1996الفكر، دط ، دمشق ، 

شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األول ، دار المعارف  (52
 . م1966 ، القاىرة ، 8، ط

، المممكة 2صابر طعيمة ، الصوفية معتقدا و مسمكا، مكتبة المعارف ، ط  (53
 . م 1985/ ىـ1406العربية السعودية ، 

 1434، دم، 1طارق فتحي سمطان، الدولة الساسانية ، دار الفكر، ط (54
 .2013/ىـ

الطبالوي محمود سعد ، التصوف في تراث ابن تيمية ، الييئة المصرية ،  (55
 . م1964دط ، مصر، 

 .طمعت غنام ، أضواء عمى التصوف، عالم الكتب ، دط ، القاىرة ، دت (56
عبد الحفيظ بن مالك عبد الحق المكي ، موقف أئمة الحركة السمفية من  (57

  2001/ ىـ1421 ، القاىرة ، 3التصوف و الصوفية ، دار السالم، ط

عبد الحفيظ بن ممك عبد الحق المكي ، موقف األئمة الحركة السمفية من  (58
 . م2001/  ىـ 1421 ، القاىرة ، 3التصوف و الصوفية ، دار السالم ، ط

عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين ، العمماء و السمطة دراسة عن دور  (59
العمماء في الحياة السياسية و اإلقتصادية في العصر العباسي األول، المكتب 

 .  م2009الجامعي الحديث ، دط ، دم ،
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عبد الحكيم عبد الغني قاسم ، المذاىب الصوفية و مدارسيا، مكتبة مدبولي  (60
 . م1999 ، القاىرة ، 2، ط

عبد الحميم حسان ، التصوف في الشعر العربي نشأتو و تطوره حتى أواخر  (61
 . م 2008 ىـ ، مكتبة األدب ، دط ، القاىرة ، 3القرن 

عبد الحميم محمود ، إبراىيم بن أدىم شيخ الصوفية ، الييئة المصرية  (62
  .1972العامة ، دط ، دم ، 

عبد الحميم محمود ، العالم العابد العارف ، هللا ذو النون المصري ، دار  (63
 . م2004/ ىـ1424 ، القاىرة ، 2الرشاد، ط

عبد الحميم محمود، العارف باهلل سيل بن عبد هللا التستري حياتو و آراؤه ،  (64
 .المكتبة العصرية ، دط ، بيروت ، دت

عبد الحميد مظاىري نروي ، الدعوة اإلسالمية في العصر العباسي األول،  (65
 . م 2005/ ىـ1426 ، القاىرة ، 1مكتبة األداب ، ط

، وكالة 1عبد الرحمن البدوي ، شطحات الصوفية أبو يزيد البسطامي ، ج (66
 .المطبوعات ، دط ، الكويت ، دت

عبد الرحمن البدوي ، شييدة العشق اإلليي رابعة العدوية ، مكتبة النيضة  (67
 .م1962 ، القاىرة ، 2المصرية ، ط

رامي إبراىيم ، دار اإليمان : عبد الرحمن الوكيل ، ىذه ىي الصوفية ، تع  (68
 .2001، دط ، اإلسكندرية ، دط، اإلسكندرية ، 

عبد الرحمن رأفت الباشا ، صور من حياة التابعين ، دار األدب  (69
 . م1997/ ىـ1418 ، دم ،15اإلسالمي، ط

عبد الرزاق نوفل ، التصوف و الطريق إليو ، دار الكتاب العربي ، دط ،  (70
 .بيروت ، دت

، 1عبد الفتاح أحمد القاوي ، التصوف عقيدة و سموك ، مكتبة الزىراء ، ط (71
 . م1992/  ىـ1412القاىرة ، 

، " صور من اإلستبداد السياسي " عبد الفتاح إمام ، الطاغية دراسة فمسفية  (72
 .م1994عالم المعرفة ، دط ، الكويت ، 
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عبد الفتاح عبد هللا بركة، في التصوف و األخالق دراسات و نصوص،  (73
 . م1983 ىـ، 1403، الكويت، 1دار القمم، ط

عبد الفتاح دمحم سيد أحمد ، التصرف بين الغزالي و ابن تيمية ، دار الوفاء  (74
 . م 2000 ، اإلسكندرية منصورة ، 1، ط

عبد القادر بن حبيب هللا السندي، فصل الخطاب رد مزاعم العزاب في  (75
، 1 ، دار الكتاب و السنة ، ط3الدفاع عن شيخ اإلسالم لبن تيمية رحمو هللا ، ج

 . م1993 ىـ 1413باكستان، 
، القاىرة، 13عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، دار المفطم ، ط  (76

 . م2005/ ىـ1426
عبد الكريم الخطيب ، التصوف و المتصوفة في مواجية اإلسالم ، دار  (77

 .م1980، القاىرة ، 1الفكر العربي، ط
عبد هللا بن دجين السيمي، الطرق الصوفية نشأتيا و عقائدىا و آثارىا ،  (78

  م2005/ ىـ1426، المممكة السعودية ، 1دار كنوز إشبيميا، ط
عبد هللا سموم السامرائي ، الغمو و الفرق الغالية في الحضارة اإلسالمية ،  (79

 . م1988 ، بغداد ، 3دار واسط ، ط
عبد هللا سموم السامرائي، الشعوبية حركة مضادة لإلسالم و األمة العربية ،  (80

 .م1984المكتبة الوطنية ، دط، بغداد، 
عبد هللا مصطفى نومسوك ، البوذية تاريخيا و عقائدىا و عالقة الصوفية  (81

 . م1999/ ىـ1420، القاىرة ، 1بيا، دار السالم ، ط

عبد الواحد األنصاري ، مذاىب إبتدعتيا السياسة في اإلسالم ، مؤسسة  (82
 . م1973/ ىـ1393، بيروت ، 3األعممي ، ط 

عبد الواحد ذو نون طو ، دراسات في تاريخ و حضارة المشرق اإلسالمي ،  (83
 .2005، ليبيا، 1المدار اإلسالمي ، ط

عبد الواحد يحي ، التصوف اإلسالمي المقارن و تأثير الحضارة اإلسالمية  (84
 2013عبد باقي مفتاح  ، عالم الكتب الحديث ، دط ، األردن، : في الغرب ، تر 

 .م
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، بيروت 1عبده غالب أحمد عيسى ، مفيوم التصرف، دار الجيل ، ط (85
 . م 1992/  ىـ1413

عبير عزت حممي ، اإلغتراب بين التصوف السني و التصوف الفمسفي،  (86
 .دار كممة ، دط ، اإلسكندرية، دت

عرفان عبد الحميد فتاح ، نشأة لفمسفة الصوفية و تطورىا، دار الجيل ،  (87
 . م 1993/  ىـ 1413، بيروت ، 1ط

 ، بيروت 2عزيز السيد جاسم، متصوفة بغداد ، المركز الثقافي العربي، ط (88
 . م1997، 
عمي أحمد، تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، مديرية الكتب و المطبوعات  (89

 . م1997/  ىـ1418الجامعية، دط ، حمب ، 
سعد عبد : عمي بن السيد أحمد الوصيفي ، موازين الصوفية ، تق  (90

 . م 2001الرحمن، دار اإليمان، دط ، اإلسكندرية ، 
عمي بن السيد أحمد الوصيفي ، موازين الصوفية في ضوء الكتاب و السنة  (91

 .2001، دار اإليمان، دط ، اإلسكندرية ، 

عمي بن حسن بن عمي بن عبد الحميد، الدعوة السمفية بين الطرق  (92
 . م2007/ ىـ1428، األردن ، 1الصوفية و الدعاوي الصحفية ، ط

عمي بن دمحم بن سعيد الرضواني ، الحياة العممية في صقمية اإلسالمية ،  (93
 .1996سمسمة الرسائل العممية الموصى بطبعيا ، دط ، دم ، 

 ، موفم  لمنشر، الجزائر، 1عميوشا عبود ، رسائل إخوان الصفاء ، ج (94
1992. 

، 1عماد الدين خميل ، الوسيط في الحضارة اإلسالمية ، دار الحامد ، ط (95
 .م2004األردن ، 

 1401عمر فروخ ، التصوف في اإلسالم، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  (96
 . م1981/ىـ
عواطف العربي شنقارو، فتنة السمطة الصراع و دوره في نشأة بعض غالة  (97

الفرق اإلسالمية من القرن األول حتى القرن الرابع اليجري ، دار الكتب الوطنية ، 
 .2001 ، ليبيا،2ط
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فاروق عمر فوزي دراسات في التاريخ اإلسالمي أبحاث في النظم و  (98
 1426 ، عمان، 1السياسة خالل القرون اإلسالمية األولى، دار مجدالوي ، ط

 .  م2006/ىـ

 1988، بغداد ، 1فاروق عمر، الثورة العباسية ، دار الشؤون الثقافية ، ط (99
 .م 

، رياض، 1قاسم دمحم عباس ، الحالج األعمال الكاممة ، دار الرياض، ط (100
2002 

قمر كيالني ، في التصوف اإلسالمي مفيومو و تطوره و أعالمو ، المكتة  (101
 .المصرية ، دط ، القاىرة ، دت

نبيو أمين فارس، دار : كارل بروكممان ، تاريخ الشعوب اإلسالمية ، تر (102
 . م2001 ، بيروت ، 5العمم لمماليين ، ط

كمال الدين أبي الفصل ، الموفي بمعرفة التصوف و الصوفي ، مكتبة دار  (103
  .1988، الكويت ، 1العروبة ، ط

كمال الدين أبي الفضل، كتاب نادر في نقد الصوفية، الموفي في معرفة  (104
، الكويت، 1دمحم عيسى صالحية ، دار العروبة ، ط: التصوف و الصوفي ، تح 

 .م1988/ ىـ1400

لطف هللا خوخة ، موضوع التصوف ، عن حقيقة التصوف ، سمسمة  (105
 . ىـ1432البحوث المحكمة، الوطنية لمنشر، دط، مكة المكرمة ، 

 ، 1ليمى بنت عبد هللا ، الصوفية عقيدة و أىداف ، دار الوطن ، ط (106
 . ىـ1410الرياض، 

، لبنان 1مصطفى عبد الرزاق، دار الكتاب، ط: ماسينيون ، التصوف، تح  (107
 . م1984، 
مجدي دمحم إبراىيم ، التصوف السني حال الفناء بين الجنيد و الغزالي ،  (108

 . م2002/  ىـ1422، دم ، 1مكتبة الثقافة الدينية ، ط
، الجزائر، 2دمحم البشير اإلبراىيمي، الطرق الصوفية، مكتبة الرضوان، ط (109

 . م2008 ىـ ، 1431
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دمحم السيد الجنيد ، من قضايا التصوف في ضوء الكتاب و السنة ، مكتبة  (110
 . ىـ1410الزىراء ، دط ، القاىرة ، 

دمحم العبده ، طارق عبد الحميم ، دراسات في الفرق الصوفية نشأتيا و  (111
 .1997تطورىا، دار لال ، الكويت، 

: دمحم بن أحمد البوزيدي ، اآلداب المرضية لسالك طريق الصوفية ، تص  (112
 . م 2006، بيروت ، 1إبراىيم الكيالي، دار الكتب العممية ، ط

 ، دمحم بن أحمد الجوير، الردود العممية في دحض حجج و أباطيل الصوفية (113
 2003 ، الرياض ، 1مكتبة الرشد ، ط

دمحم بن أحمد بن عمي الجوير، جيود عمماء السمفي القرن السادس اليجري  (114
 . م2003/ ىـ1424 ، السعودية، 1في الرد عمى الصوفية ، مكتبة الرشد ، ط

، دار 1دمحم بن عبد الرحمن العريفي ، موقف ابن تيمية من الصوفية ، ج (115
.  ىـ 1430 ، الرياض ، 1المنياج ، ط

دمحم جالل سرف، دراسات في التصوف اإلسالمي شخصيات و مذاىب،  (116
 . م1984/ ىـ1404دار النيضة العربية، دط، لبنان، 

 . م 2005/  ىـ 1426، دم، 1دمحم حامد الناصر، حقيقة التصوف ، ط (117

دمحم حسن العيدروس ، التاريخ السياسي و الحضاري لمدولة العباسية ، دار  (118
 . م2010/ ىـ1431الكتاب الحديث ، دط ، 

دمحم حممي عبد الوىاب ، والة و أولياء السمطة و المتصوفة في إسالم  (119
 .م 2009، بيروت، 1رضوان السيد ، الشبكة العربية، ط: العصر الوسيط ، تق 

 . م2000، دم ، 1دمحم عبد الحميد الحمد ، الرىبنة و التصوف، ط (120
دمحم عبد الرؤوف القاسم ، الكشف عن حقيقة التصوف ألول مرة في التاريخ  (121

 .م1987/ ىـ 1408، لبنان، 1، دار الصحابة ، ط

دمحم عبده طارق ، طارق عبد الحميم ، دراسات في الفرق الصوفية نشأتيا و  (122
 . م1997/ ىـ1417 ، الكويت، 2تطورىا، دار األرقم ، ط

الحركة الصوفية في اإلسالم تاريخ الفكر الفمسفي في "دمحم عمي أبو ريان ،  (123
  .2008، دار المعرفة الجامعية ، دط ، اإلسكندريّة ، " اإلسالم
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دمحم ماىر حامدة ، الوثائق السياسية و اإلدارية العائدة لمعصور العباسية و  (124
 1406، سوريا، 3السياسية خالل القرون اإلسالمية األولى، مؤسسة رسالة ، ط

.  م1982/ىـ
 ، 3محمود المراكبي ، عقائد الصوفية في ضوء الكتاب و السنة ، ج (125

 . ، دت3سمسمة الظاىر و الباطن ، ط

 ، 6 ، المكتب اإلسالمي ، ط6محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي ، ج (126
 . م2000 ىـ 1421بيروت ، 

محمود عرفة محمود ، الدول اإلسالمية المستقمة في الشرق و عالقتيا  (127
 .بالخالفة اإلسالمية، دار الثقافة العربية ، دط ، دم ، دت

، 1مصطفى حممي، ابن تيمية و التصوف، دار ابن الجوزي، ط (128
 .2005اإلسكندرية، 

، بحوث في التغيير اإلجتماعي ظاىرة  معتوق جمال، بن فرحات فتيحة (129
، دار الكتاب الحديث ، " فيم التجربة الصوفية اإلسالمية"التصوف اإلسالمي 

 . م2013/  ىـ1434القاىرة ، 

منال عبد المنعم جاد هللا ، التصوف في مصر و المغرب ، دار المعارف  (130
 .1997، دط ، اإلسكندرية ، 

بحث في تكوين " المنصف بن عبد الجميل ، الفرق اليامشية في اإلسالم  (131
السنة اإلسالمية و نشأة الفرق اليامشية و سيادتيا و إستمرارىا ، دار الكتاب ، 

.  م2005، لبنان ،1ط
موسى بن سميمان الدويش ، رسائل و فتاوى في ذم ابن العربي الصوفي،  (132

 . ىـ 1410، المدينة المنورة ، 1إدارة المطبوعات بالمدينة ، ط

 . م1997، سوريا، 1ىادي العموي ، مدارات صوفية ، دار النيج ، ط (133
: ىارون بن بشير أحمد صديقي ، مصادر التمقي عند الصوفية ، إشراف  (134

 . ىـ1417 ، الرياض ، 1ناصر عبد الكريم العقل ، دار الراية ، ط

، 1ىاني الحمود، األديان و الطوائف األخرى ، دار كتاب الحديث، ط (135
 . م2012/ ىـ1433القاىرة ، 
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، دار " ابن العربي أنموذجا " يحي الراضي، الحب في التصوف اإلسالمي (136
  .2009، دمشق ، 1الكويت ، ط

يوسف ابراىيم الشيخ ، أثر الحركات الباطنية في عرقمة الجياد ضد  (137
 . م1998/ ىـ1419، األردن، 1الصميبيين، دار المعالي، ط

يوسف زيدان ، ابن عربي الجيمي شرح مشكالت الفتوحات المكية ، دار  (138
 . م1999/ ىـ 1419، القاىرة ، 1األمين ، ط

يوسف زيدان ، الفكر الصوفي بين عبد الكريم الجيمي و كبار الصوفية ،  (139
 . م1998/ ىـ 1419 ، مصر، 2دار األمين ، ط

 
: قائمة الرسائل الجامعية : ثالثا 
أبو الخير تراسون ، التصوف في القرنين الثاني و الثالث اليجريين و موقف  (1

الفقياء األربعة منو ، دكتوراه ، قسم العقيدة ، كمية الدعوة و أصول الدين ، جامعة 
  م2002/ ىـ1423أم القرى ، مكة المكرمة ، 

بياء حسن سميمان زعرب ، أثر الفكر الصوفي في التفسير دراسة  نقد ،  (2
ماجستير، قسم التفسير و عموم القرآن ، كمية أصول الدين ، الجامعة اإلسالمية ، 

 .م2013/  ىـ1434غزة ، 
بياء حسن سميمان زعرب ، أثر الفكر في التفسير دراسة و نقد ، كمية أصول  (3

  ىـ1434الدين ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 
بوران ظاىر لبنية ، الخانقاوات و الزوايا الدمشقية زمن السالطين المماليك ،  (4

 . م2004دكتوراه كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية ، 
حسين دمحم معين الدين الحاج ، الصوفية في بنغالديش و أثرىا عمى المجتمع ،  (5

دكتوراه ، قسم العقيدة ، كمية الدعوة و أصول الدين  ، جامعة أم القرى ، السعودية 
 . ىـ1417 ىـ 1416، 

رياض عمي حشيش ، الحركة الصوفية في بالد الشام خالل الحروب الصميبية   (6
، ماجستير، قسم التاريخ ، كمية األدب  ( م1291 – م 1098 )( ىـ690- ىـ492)

 . م 2005/ ىـ1426، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 
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رياض مصطفى شاىين ، الحركة الصوفية في بالد الشام خالل الحروب الصميبية  (7
، ماجستير، قسم التاريخ ، كمية اآلداب ، ( م1291 ، 1098 / )( ىـ690 – 492)

 . م2005/  ىـ 1426الجامعة اإلسالمية، غزة ، 
 ، دكتوراه  ، 1سعيد عقيل سراج سعيد، صمة هللا بالكون في التصوف الفمسفي ، ج (8

 1414قسم العقيدة ،  كمية الدعوة و أصول الدنيا ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 
 .ىـ 

 2سعيد عقيل سراج سعيد، صمة هللا بالكون في التصوف الفمسفي دراسة و نقد ، ج (9
، دكتوراه ، قسم العقيدة ، كمية الدعوة و أصول الدين ، جامعة أم القرى ، 

 . ىـ1414السعودية ، 
شمس الدين السمفي األفغاني ، جيود عمماء الحنفية في إبطال عقائد  (10

 .م1996/ ىـ1416، السعودية ، 1القبورية ، دكتوراه ، دار الصميعي ، ط
عبد الرؤوف دمحم عثمان خيري ، موقف ابن قيم ، من التصوف ، دكتوراه ،  (11

قسم العقيدة لمدراسات العمية ، كمية الدعوة و أصول العقيدة ، جامعة أم القرى ، 
 .م1996/ ىـ1417السعودية ، 

عبد الرحمن العابد، عالقة فقياء السنة بالدولة العباسية في عصرىا األول  (12
، ماجستير، قسم التاريخ ، كمية اآلداب و  (م 847م 750/ ىـ 232 ىـ 136) 

 .م2008م 2007العموم اإلنسانية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد هللا القرشي ، السماع عند الصوفية  (13

عرض و نقد عمى ضوء أىل السنة و الجماعة ، ماجستير، قسم العقيدة لمدراسات 
 . ىـ1421العميا، كمية الدعوة و أصول الدين ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 

عبد الستار السيد متولي ، أدب الزىد في العصر العباسي نشأتو و تطوره ،  (14
 1972و أشير رجالو ، دكتوراه ، كمية األدب ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

 .م
عبد العزيز بن عمي العقال ، إبن تيمية و السماع الصوفي من خالل كتاب  (15

اإلستقامة ، ماجستير، كمية الدعوة و اإلسالم ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود ، 
 . م1408/  ىـ1407اإلسالمية ، السعودية ، 
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عدنان أحمد قاسم أبودية ، الزوايا الصوفية في مدينة الخميل في العيد  (16
الممموكي، ماجستير، المعيد العالي لآلثار اإلسالمية ، جامعة القدس ، القدس ، 

 .م2000/ ىـ1421
عمر عطا هللا  أبو أصبع ، موقف اإلسالم من التصوف ،  ماجستير،  (17

 .م1978/  ىـ 1398معيد الدراسات اإلسالمية ، 
فالح بن إسماعيل بن أحمد ، العالقة بين التشييع و التصوف، دكتوراه ،  (18

 1411قسم العقيدة ، كمية الدعوة و أصول الدين ، جامعة اإلسالمية، السعودية ، 
 .ىـ

 
: قائمة الدوريات: رابعا 
رشيد اليممولي ، التصوف في التاريخ المغرب الوسيط بعض مالمح المشروع  (1

، دار ناشري ، الكويت، 29السياسي، مجمة كان التاريخية ، العدد 
 .م2015/ىـ1436

عبد الحكيم خميل سيد أحمد ، الدالالت المغوية في الثقافة الصوفية ، مجمة  (2
 . م2014، أكاديمية الفنون، مصر، 14حوليات التراث ، العدد 

 
: قائمة الموسوعات: خامسا 
أحمد شمبي، موسوعة الحضارة اإلسالمية ، مآثر المسممين في مجال الدراسات  (1

 .1986 ، القاىرة ،  2العممية و الفمسفية ، دار النيضة ، المصرية، ط
أحمد شمبي، موسوعة الحضارة اإلسالمية المجتمع اإلسالمي أسس تكوينو و  (2

 ، القاىرة ، 2أسباب ضعفو و وسائل نيضتو ، مكتبة النيضة المصرية ، ط
 . م1963

دار كريبس ، ط أصمية ، : جميل مدبك ، موسوعة األديان في العالم اإلسالم ، تر (3
 . م 2000دم ، 

/   ىـ 132 )خالد عزام ، موسوعة  التاريخ اإلسالمي العصر العباسي األول ،  (4
 .2006 ، عمان، 1، دار أسامة ، ط ( م 656
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 ، دار العمم ، 2شاكر مصطفى ، موسوعة دول العالم اإلسالمي و رجاليا، ج (5
 .1993، لبنان، 1ط

، 1، دار العمم، ط1شاكر مصطى، موسوعة دول العالم اإلسالمي و رجاليا، ج (6
 .1993لبنان، 

عبد الحكيم الكعيبي، موسوعة الخالفة اإلسالمية عصر الخمفاء الراشدين ، دار  (7
 . م2003 ، األردن، 1أسامة ، ط

 ، بيروت ، 1عبد الرحمان البدوي ، ممحق موسوعة الفمسفة ، دار الفارس ، ط (8
1996  

عبد السالم السيد، موسوعة عمماء العرب و الطب و الصيدلية ، الرياضيات و  (9
 ، 2الفمك ، التاريخ و الجغرافيا ، الفمسفة الفيزياء و الكيمياء ، األصمية ، ط

 . م2007األردن، 
عبد المنعم الحفني ، موسوعة الفرق و الجماعات و المذاىب و األحزاب و  (10

 . 450 ، ص 2005 ، القاىرة ، 3الحركات اإلسالمية ، مكتبة مدبولي ، ط
دمحم الكسنزان الحسني ، موسوعة الكسنزان فيما أصطمح عميو أىل التصوف  (11

 ، بيروت، دت1، دار آية ، ط23و العرفان تزاحم أعالم الصوفية ، ج
 3دمحم بن بريكة ، موسوعة الطرق الصوفية متون التصوف اإلسالمي ، ج (12

 . م2009البوزيدي الحسني، دار الحكمة ، دط ، الجزائر، : ، تح 
 دمحم بن بريكة، موسوعة الطرق الصوفية المدخل إلى التصوف اإلسالمي  (13

 .2009البوزيدي الحسني اإلسالمي، دار الحكمة ، دط ، الجزائر، :  ، تح  9، ج
 

 
 
 
 

: قائمة المعاجم و القواميس : سادسا
. إبن عجيبة الحسني، مصطمحات التصوف، دار مدبولي ، دط ، القاىرة ، دت (1
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، معجم مقاييس المغة،  ( ىـ395_ .... )أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  (2
 . م1979/  ىـ1399عبد السالم دمحم ىارون ، دار الفكر، دط ، دم ، :  ،تح 3ج

 ىـ ، الصحاح تاج المغة 398أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري المتوفي سنة  (3
 2009دمحم تامر و آخرون، دار الحديث، دط، القاىرة، : و صحاح العربية، مر

 ، لبنان ، 1 ، دار  النفائس ، ط1أحمد أبو حاقة ، معجم النفائس الكبير، م (4
 . م2007/  ىـ 1928

دراسة تراثية مع شرح إصطالحات " أيمن حمدي ، قاموس المصطمحات الصوفية  (5
 .2000، دار قباء ، دط، القاىرة، "أىل الصفاء من كالم خاتم األنبياء 

، 1رفيق العجم ، موسوعة مصطمحات التصوف اإلسالمي ، مكتبة لبنان ، ط (6
 .م1999بيروت ، 

، معجم التعريفات قاموس  (م1413ىـ 816)عمي بن دمحم السيد الشريف الجرجاني  (7
المصطمحات عمم الفقو و المغة و الفمسفة و المنطق و التصوف و النحو و 

دمحم صديق المنشاوي ، دار الفضيمة ، دط : الصرف و العروض و البالغة ، تح 
 . م 2004، القاىرة ، 

، معجم التعريفات ، تح  (م1413/  ىـ816)عمي بن دمحم السيد الشريف الجرجاني  (8
 .2004، القاىرة ، 1دمحم صديق المنشاوي ، دار الفضيمة ،  ط: 

أبو الوفا نصر اليوريني :  ىـ ، القاموس المحيط ، تع 817الفيروزأبادي ت  (9
أنس دمحم الشامي، دار الحديث، دط، :  م ، مر1291المصري الشافعي ت 

 . م2008/  ىـ1429القاىرة، 
لويس معموف ، المنجد في المغة و األدب و العموم ، المطبعة الكاثوليكية ،  (10

 .، بيروت ، دت19ط
 .م1969، لبنان ، 1المنجد اإلعدادي ، دار المشرق ، ط (11
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