
 

 مقاصد التصوف )) لإلمام النووي ((

 

 في أصول التصوف 

هي خمسة : تقوى هللا في السر والعالنية ، واتباع السنة في األقوال واألفعال ، واإلعراض عن الخلق في اإلقبال واإلدبار ، والرضى عن 

 تعالى في القليل والكثير ، والرجوع إلى هللا في السراء والضراء . هللا 

فتحقيق التقوى : بالورع واالستقامة ، وتحقيق اتباع السنة : بالتحفظ وحسن الخلق ، وتحقيق اإلعراض عن الخلق : بالصبر والتوكل ، 

 : بالشكر له في السراء وااللتجاء إليه في الضراء .  وتحقيق الرضى عن هللا : بالقناعة والتفويض ، وتحقيق الرجوع إلى هللا تعالى

 وأصول ذلك كله خمسة : علو الهمة ، وحفظ الحرمة ، وحسن الخدمة ، ونفوذ العزيمة ، وتعظيم النعمة . 

ت فمن علت همته ارتفعت رتبته ، ومن حفظ حرمة هللا حفظ هللا حرمته ، ومن حسنت خدمته وجبت كرامته ، ومن نفذت عزيمته دام

 هدايته ، ومن عظم النعمة شكرها ، ومن شكرها استوجب المزيد . 

وأصول العالمات خمسة : طلب العلم للقيام باألمر ، وصحبة المشايخ واإلخوان للتبصر ، وترك الرخص والتأويالت للتحفظ ، وضبط 

 عطب . األوقات باألوراد للحضور ، واتهام النفس في كل شيء للخروج من الهوى والسالمة من ال

فطلب العلم آفته : صحبة األحداث سناً وعقالً وديناً مما ال يرجع إلى أصل وال قاعدة . وآفة الصحبة : االغترار والفضول . وآفة ترك 

الرخص والتأويالت : الشفقة على النفس . وآفة اتهام النفس : األنس بحسن أحوالها واستقامتها ، وقد قال تعالى : } وإن تعدل كل عدل 

 .  70يؤخذ منها { سورة األنعام : اآلية  ال

وأصول ما تداوى به علل النفس خمسة : تخفيف المعدة بقلة طعام والشراب ، وااللتجاء إلى هللا تعالى مما يعرض عند عروضه ، 

الليل وأطراف النهار  والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه ، ودوام االستغفار مع الصالة على النبي صلى هللا عليه وآله وسلم آناء

 باجتماع الخاطر وصحبة من يدلك على هللا . 

 في بيان الوصول إلى هللا تعالى 

وهو بالتوبة من جميع المحرمات والمكروهات ، وطلب العلم بقدر الحاجة إليه ، والمالزمة على الطهارة ، وأداء الفرائض الرواتب في 

، وست بين المغرب والعشاء، وصالة الليل ، والوتر ، وصوم االثنين والخميس ، أول وقتها جماعة ، ومالزمة ثمان ركعات الضحى

ه وثالثة أيام البيض، واأليام الفاضلة، وتالوة القرآن بالحضور والتدبر ، واإلكثار من االستغفار والصالة على النبي صلى هللا عليه وآل

 وسلم ، ومالزمة أذكار السنة صباحاً ومساء 

 

 التمسك بالكتاب والسنة وآداب األئمة ية فيكالم شيوخ الصوف

 ./المحمدية الوهاب الشعراني رحمه هللا تعالى في كتابه /لواقح األنور القدسية في بيان العهود قال الشيخ اإلمام عبد

 

 :قال في المقدمة :واحتياطهم الشرعي ورعهم -1

 

المباح كأنه  به كأنه واجب، ويجتنب المكروه كأنه حرام، ويتركيفعل المندوب مع شدة االعتناء  – أي الصوفية الشرعيون –أحدهم 

ويتوب من فعل خالف األولى كأنه مكروه، ويتوب من ترك  مكروه، ويفعل األَولى كأنه مستحب، ويستغفر من فعل المكروه كأنه حرام،

 .المندوب كأنه واجب

 

بأكله التقوي على عبادة هللا تعالى، أو بنومه  اب المندوب، كأن ينويالقوم من يقلب المباح بالنية الصالحة إلى خير فيثاب عليه ثو ومن

 .الليل في النهار التقوي على قيام

 

 :الرياء اإلخالص وترك -2

 

الحرام والشبهات ال يصح له إخالص في عمل، ألنه ال يخلص إال إن دخل  قال في العهد األول: أجمع أشياخ الطريق كلهم على أن من أكل

أهل هذه الحضرة أنبياء  وال يدخل حضرة اإلحسان إال المطهر من سائر النجاسات الباطنة والظاهرة، ألن مجموع ن،حضرة اإلحسا

الحرام والشبهات، فكل شيخ لم يصح له الحفظ في نفسه فهو عاجز  ومالئكة وأولياء، وهؤالء من شروطهم العصمة والحفظ من تناول

 .الحضرة عن توصيل غيره إلى تلك

 

العبد بعلمه وعمله حبط عمله بنص الكتاب والسنة، وإذا حبط  وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه هللا تعالى يقول: إذا راءى ثم قال:

 ً  .طالب العلم لمثل ذلك. ا.هـ قط فكيف يرى نفسه بذلك على الناس مع توعده بعد اإلحباط بالعذاب األليم، فليتنبه عمله فكأنه لم يعمل شيئا

 

 فلم يفتقدوه بهدية وال سالم، ويفرح إذا انقلب أصحابه كلهم عنه واجتمعوا بشيخ آخر يفرح إذا غفل عنه الناس ونسوهثم قال: الصادق 

 .مرشد

 

اإلخالص هلل وحده ال شريك له، وأقام  رواه األئمة في اإلخالص مرفوعاً: قوله صلى هللا عليه وسلم )من فارق الدنيا على ومما -1

 .رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (ها وهللا عنه راض  الصالة وآتى الزكاة فارق

 

أشرك فيه غيري فهو لشريكي وأنا منه  البيهقي والبزار مرفوعاً )إن هللا تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن عمل عمالً  وروى -2

وليس هلل  ال إال ما خلص، وال تقولوا هذا هلل ولوجوهكم فإنه لوجوهكمهللا ال يقبل من األعم بريء، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم هلل فإن
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 .(منه شيء

 

 .(إلى قلوبكم مسلم مرفوعاً )إن هللا تبارك وتعالى ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ينظر وروى -3

 

ً  وروى -4  يعبدون هللا خالصاً، وفرقة يعبدون هللا رياء،الزمان صارت أمتي ثالث فرق: فرقة  إذا كان آخر) الطبراني والبيهقي مرفوعا

بهم إلى الجنة، ويقول لآلخرين: امضوا بهم إلى  وفرقة يعبدون هللا تعالى ليستأكلوا به الناس، فيقول هللا عز وجل للمخلصين: اذهبوا

 .(النار

 

هذا الرجل يتعلم  (يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجرل إن هللا تعالى) :سمعت سيدي علياً الخواص رحمه هللا يقول في معنى حديث ثم قال: وقد

 .النار لعدم إخالصه. ا.هـ الناس أمور دينهم ويفقههم وينصر الدين إذا ضعف جانبه، ثم يدخله هللا تعالى بعد ذلك العلم رياء وسمعة فيعلم

 

 :المحمدية واستفتاء القلب في السنن الحسنة اتباع السنة -3

 

جميع أقوالنا وأفعالنا  علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أن نتبع السنة المحمدية في خذقال في العهد الثاني: أ  

أو اإلجماع أو القياس توقفنا عن العمل به، ثم ننظر فإن كان ذلك األمر قد  وعقائدنا، فإن لم نعرف لذلك األمر دليالً في الكتاب والسنة

العالم، وذلك كله خوف االبتداع في الشريعة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ثم فعلناه أدباً مع ذلك بعض العلماء استأذنا استحسنه

 .المضلين المطهرة فنكون من جملة األئمة

 

 .استحسان الفعل أو الترك ثم قال: استأذنه بالقلب وانتظر ما يحدثه هللا تعالى في القلب من

 

ً  الحاكم وقال صحيح اإلسناد وروى -1  :مرفوعا

 

( ً أمتك كثير، قال: وسيكون في قوم  وعمل في سنة  وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، قالوا: يا رسول هللا إن هذا اليوم في من أكل طيِّّبا

 .يعني قالئل (بعدي

 

ً  وروى -2  .(السنة أحسن من االجتهاد في البدعة االقتصاد في) أيضاً وصححه مرفوعا

 

 مختصر العهود/ للشعراني رحمه هللا/الثانية: من كتاب  المقالة

 :الشعراني رحمه هللا تعالى قال الشيخ اإلمام

ر نيته قبل ذلك، حتى يجد له نية وسمعت شيخنا عليّاً الخواص رضي هللا عنه يقول: ينبغي  للعالم إذا دّرس في مثل الجامع األزهر أن يحّرِّ

 .واألغنياء إلى الجامع مراءاتهم من األمراءصالحة وذلك لغلبة دخول األكابر الذين تميل النفوس إلى 

األشرفية بدمشق يوصي الطلبة أن ال يجيئوا دفعة واحدة خوفاً من كبر الحلقة،  وكان اإلمام النووي رضي هللا عنه إذا دّرس في المدرسة

 .مسجد أو صدرهال دّرس جلس في عطفة المسجد ويقول: إن النفس تستحلي رؤية الناس لها وهي تدّرس في صحن وكان إذا

 .على الصالة في الجامع فترك التدريس وحضور المسجد ذلك اليوم وبلغه يوماً وهو يدرس في جامع بني أمية أن الملك الظاهر عازم

الناس إال أن تكون سالماً  لك مجلس علم أو ذكر هلل تعالى أو صالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحيث يراك فإياك ياأخي أن تعقد

 .من هذه العلل واآلفات

 :تنويع العبادات

عليه وسلم بحصول الملل للعاملين ولو  الشارع صلى هللا عليه وسلم ما نّوع العبادات المتفاضلة في األجر إال لعلمه صلى هللا واعلم أن

تعالى بمثل  تقرب المتقربون إلى هللا انتقلوا إلى واجب آخر أو إلى ذلك األمر المفضول، ألنه ما في األمور الواجبة، فإذا حصل الملل فيها

حتى ال يبقى في نفس العامل داعية وال خشوع وال لذة بتلك  أداء ما افترضه هللا عليهم، ولكن لما كان يحصل لهم من الملل في الواجبات

 .الذي له فيه داعية ولذة وخشوع أتم وأكمل العبادات كان العمل المفضول

ً   عنهوقد كان اإلمام الشافعي رضي هللا يتهجد فيه،  يقسم الليل ثالثة أجزاء: جزءاً ينام فيه، وجزءاً يطالع فيه الحديث ويستنبط، وجزءا

 .البقاء في هذه الدار وكان يقول: لوال مذاكرة اإلخوان في العلم والتهجد في الليل ما أحببت

العلم ما عرف أنها معصية وال تاب منها، وقد قال داود معصية، فإنه لوال  ومن جملة العمل بالعلم توبة العبد واستغفاره إذا وقع في

 يقاتل؟ هللا تعالى: طالب العلم كالمحارب، فإذا أفنى عمره في تعلم كيفية القتال فمتى الطائي رحمه

معت سيدي ذلك، فال تغالط في ذلك فإن الناقد بصير، وقد س واعلم أن جميع ما ورد في فضل العلم وتعليمه إنما هو في حق المخلصين في

ين بالرجل الفاجر إن هللا ليؤيِّّد تعالى يقول في معنى حديث ﴿ علياً الخواص رحمه هللا ﴾ معناه أن الناس ينتفعون بعلم الفاجر  هذا الّدِّ

 .لعدم إخالصه، نسأل هللا اللطف وإفتائه وتدريسه حتى يكون في الصورة كالعلماء العاملين ثم يدخله هللا بعد ذلك النار وتعليمه

-  ً ب قليل العلم خير ﴿ – وروى الطبراني مرفوعا ﴾  برأيه من كثير العبادة، وكفى بالمرء فِّقهاً إذا عبد هللا، وكفى بالمرء جهالً إذا عجِّ

خير رضي هللا ف ابن عبد هللا ابن الّشِّ  .عنه بإسناد صحيح ورواه البيهقي من قول مطّرِّ

 

 :حقيقة علم التصوف وأقوال العلماء والعارفين فيه 

وجه  إن حقيقة علم التصوف كما قال اإلمام الشعراني رحمه هللا تعالى في كتابه األنوار القدسية : هو العمل بالعلم والشريعة اإلسالمية على

اإلخالص والصدق , ولو رجعت إلى رجال التصوف األوائل الذين أسسوه كانوا كلهم علماء عاملين دعاة إلى هللا ساروا إلى هللا بالكتاب 

السنة المطهرة فلذلك ظهرت أنوارهم وبقيت آثارهم فالتصوف حقيقة أن تتعلم العلم الشريف الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة و



ثم يعمل بهذا العلم الذي تعلمه ثم يسعى الكتساب الصدق واإلخالص وذلك يكون باالستعانة باهلل تعالى والعكوف على الذكر والعبادة 

ة النفس وشفاء القلب  السقيم فال تصوف بدون علم وال ينفع العلم بال عمل ومن قال بغير هذا فهو ليس من التصوف لتصفية الروح وتزكي

في شئ ولكي يتوضح معنى التصوف وحقيقته البد من سرد أقوال بعض العلماء والصالحين التي تبين لنا حقيقة التصوف وإليك بعض 

 األقوال : 

: ) لولده عبد هللا يا ولدي عليك بمجالسة هؤالء القوم فإنهم زادوا علينا بكثرة  ام احمد بن حنبل رحمه هللا يقولفهذا هو إمام أهل السنة األم

وغذاء األلباب  405العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة ويقول عن الصوفية ال أعلم أقواماً أفضل منهم ( كتاب تنوير القلوب ص 

  120\1ريني لشرح منظومة اآلداب للسفا

: ) ولقد علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق هللا تعالى خاصة وأن سيرهم  وهذا هو حجة اإلسالم اإلمام الغزالي رحمه هللا يقول

   49أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق وأخالقهم أزكى األخالق ( . كتابه المنقذ من الضالل صفحة 

: ) قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي ال تتهدم دنيا وأخرى وقعد  ن عبد السالم رحمة هللا يقولوهذا هو سلطان العلماء العز ب

 96غيرهم على الرسوم ( كتاب نور التحقيق للشيخ حامد صغر ص 

جمع بينهما فقد تحقق ( من من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن   (: ويقول األمام مالك رحمة هللا تعالى 

حاشية العالمة على العدوي على شرح األمام الزرقاني على متن العزبة في الفقه المالكي , وشرح عين العلم وزين الحلم  لألمام مال علي 

 قاري  .

اإلقتداء بطريق أهل التصوف : ) حبب إلى من دنياكم ثالث : ترك التكلف وعشرة الخلق بالتلطف و ويقول اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى

  ( . من كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس لألمام العجلوني 

يقول : ) أصول طريق التصوف خمسة :  تقوى هللا في  وهذا هو األمام الحجة شيخ الشافعية النووي رحمه هللا وهو ثقة بإجماع األمة

السنة في األقوال واألفعال , األعراض عن الخلق في اإلقبال واألدبار , الرضا عن هللا تعالى في القليل والكثير , السر والعالنية , إتباع 

  20الرجوع إلى هللا في السراء والضراء ( كتاب مقاصد اإلمام النووي والتوحيد والعبادات وأصول التصوف ص 

: الباب الثامن في أحوال الصوفية " : أعلم أن أكثر من  ن الرازي رحمه هللا تعالىقال العالمة الكبير والمفسر الشهير اإلمام فخر الدي 

حصر فرق األمة لم يذكر الصوفية وذلك خطأ ألن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة هللا تعالى هو التصفية والتجرد من العالئق 

ون بالفكر وتجرد النفس عن العالئق الجسمانية , ويجتهدون أال يخلو سرهم البدنية , وهذا طريق حسن , وقال أيضاً : والمتصوفة قوم يشتغل

وبالهم عن ذكر هللا تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم , منطبعون على كمال األدب مع هللا عز وجل وهؤالء هم خير فرق اآلدميين . في 

 كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين

عن تمسك الصوفية بالكتاب والسنة فقال : ) فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ  ة رحمة هللا تعالىوتحدث األمام أحمد ابن تيمي 

السلف مثل الفضيل بن عياض , وإبراهيم بن أدهم , وأبي سليمان الدارني , ومعروف الكرخي , والسري السقطي , والجنيد بن محمد , 

ادر الجيالني, والشيخ حماد , والشيخ أبي البيان , وغيرهم من المتأخرين فهم ال يسوغون للسالك وغيرهم من المتقدمين , مثل الشيخ عبد الق

ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن األمر والنهي الشرعيين , بل عليه أن يعمل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت . 

 السلف , وهذا كثير من كالمهم ( . الجزء العاشر من مجموع فتاويه وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع

تعالى تحت عنوان الصوفية : حياهم هللا وبياهم وجمعنا في الجنة نحن وإياهم وقد تشبعت األقوال فيهم قال تاج الدين السبكي رحمه هللا و

أبو محمد الجويني : ال يصح الوقف عليهم ألنه ال حد لهم .  تشعباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها , بحيث قال الشيخ

والصحيح صحته , وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب األوقات بالعبادة .... ثم تحدث عن تعاريف التصوف إلى أن قال : 

ي هللا عنهم وعنا بهم .  كتابه معيد النعيم والحاصل أنهم أهل هللا وخاصته الذين ترتجي الرحمة بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم , فرض

 ومبيد النقم

ال يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في اإلتباع والتزام ما لم يأت في  وهذا هو اإلمام الشاطبي رحمه هللا تعالى يقول : إن كثيراً من الُجهَّ

عتقدوه أو يقولوا به فأول شي بنوا عليه طريقهم إتباع السنة الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون وحاشاهم ) الصوفية ( من ذلك  أن ي

 واجتناب ما خالفها , االعتصام لشاطبي.

: أن التصوف في نفسه علم شريف وأن مداره على  أتباع السنة وترك البدع وعلمت أيضاً  وهذا هو اإلمام السيوطي رحمه هللا تعالى يقول

حقيقة أنه قد كثر الدخيل فيه من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم فأدخلوا فيه ما ليس منه فأدى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع ,  كتاب تأييد ال

 .  57العلية للسيوطي ص

: ) فأصبحت راغباً في مذهبهم , مقتبساً من فوائدهم قابال آلدابهم , محباً لطاعتهم , ال اعدل بهم شيئاً  مه هللا تعالىوقال اإلمام المحاسبي رح

وث لمن , وال أوثر عليهم أحداً , ففتح هللا لي علما اتضح لي برهانه , وأنار لي فضله , ورجوت النجاة لمن اقرَّ به أو انتحله , وأيقنت بالغ

ْين متراكماً على قلب من جهله وجحده ورأيت الحجة العظمى لمن فهمه , ورأيت عمل به , ور أيت االعوجاج فيمن خالفه , ورأيت الرَّ

انتحاله والعمل بحدوده  واجباً علي فاعتقدته في سريرتي ,وانطويت علية بضميري , وجعلته أساس ديني وبنيت عليه أعمالي وتقلَّْبت فيه 

فني به , مع معرفتي بتقصيري في ذلك بأحوالي وسألت هللا عز و جلَّ أن يوِزَعني شكر ما أنعم به علي وان يقويني علىَّ القيام بحدود ما عرَّ

 هـ .243لألمام أبي عبد هللا الحارث المحاسبي المتوفى  32_ 27, وأني ال أدرك شكره أبداً ( كتاب الوصايا ص 

) هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة , وأصله أن طريقة هؤالء القوم لم :  وقال ابن خلدون رحمه هللا تعالى في علم التصوف

تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية , وأصلها العكوُف على العبادة واالنقطاع إلى هللا 

ا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه , واالنفرادُ عن الخلق في الخلوة للعبادة تعالى , واإلعراُض عن زخرف الدنيا وزينتها , والزهد فيم

ا فشا اإلقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده , وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا , اخ تص وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف , فلمَّ

 . 328ص  المقبلون على العبادة باسم الصوفية ( مقدمة ابن خلدون

: ) وال كالم لنا مع الُصدَّق من ساداتنا الصوفية المبرئين عن كل خصلة رديَّة , فقد سئل إمام الطائفتين  ويقول ابن عابدين رحمة هللا تعالى

ق النصُب سيدنا الجنيد : إن أقواما يتواجدون ويتمايلون ؟ فقال دعوهم مع هللا تعالى يفرحون , فإنهم قوم قطعت الطريق اكبادَهم , و مزَّ

تمات فؤادهم , وضاقوا ذرعا فال حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم  ( . الرسالة السابعة ,  شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالخ

 للفقيه الكبير ابن عابدين 173_172والتهاليل ص 



و الحسن الندوي في كتابه المسلمون في الهند: " إن هؤالء يقول أب وقال أبو الحسن الندوي رحمه هللا في كتابه المسلمون في الهند :

الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد واإلخالص واتباع السنة، والتوبة عن المعاصي وطاعة هللا ورسوله، ويحذرون من الفحشاء 

عن الرذائل مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم  والمنكر واألخالق السيئه والظلم والقسوة ويرغبونهم في التحلي باألخالق الحسنه والتخلي

له وحب الجاه، وتزكية النفس وإصالحها، ويعلمونهم ذكر هللا والنصح لعباده والقناعه واإليثار، وعالوة على هذه البيعه التى كانت رمز الص

يهم عاطفة الحب هلل سبحانه، والحنين إلى رضاه، العميقه الخاصه بين الشيخ ومريديه إنهم كانوا يعضون الناس دائما، ويحاولون أن يلهبوا ف

 ورغبة شديده إلصالح النفس وتغيير الحال  

اعتقد أن أقوال هؤالء العلماء بينت وبشكل واضح حقيقة التصوف وبينت أن التصوف هو علم شريف ومستمد من الشرع وقائم على الشرع 

مبتدع وليس له أصل في الشريعة وهو زندقة ورجاله زنادقة أعتقد أن هذا وال يخرج عن الشرع فكيف يأتي سفيه ويقول أن التصوف علم 

الكالم ال يخرج إال من جاهل وحتى ال يأتي احد ويسرد لنا أقوال بعض المتصوفة التي تخلف الشرع ويحتج علينا بها فسنذكر أقوال رجال 

ضح وجلي فإليك أقوال العارفين أئمة التصوف بل ومؤسسي علم التصوف المعتمدين الكبار رحمهم هللا تعالى لنبين حقيقة التصوف بشكل وا

 التصوف رحمهم هللا تعالى : 

  

:كل حقيقة ال تشهد لها الشريعة هي زندقة , طر إلى  فهذا هو سلطان األولياء والعارفين سيدي الشيخ عبد القادر الجيالني رحمه هللا يقول

وجلَّ بجناحي الكتاب والسنة ادخل عليه ويدك في يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب  الحق عزَّ

 .  ويقول كل باطن خالف ظاهراً فهو باطل  179المحظورات معصية . الفتح الرباني ص 

الهواء والبدع ,  : أصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة وترك وهذا الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر باذي رحمه هللا يقول

وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق , وحسن صحبة الرفقاء , والقيام بخدمتهم , واستعمال األخالق الجميلة ,والمداومة على 

 األوراد , وترك ارتكاب الرخص والتأويالت , وما ضل احدٌ ف بهذا الطريق إال بفساد االبتداء يؤثر في االنتهاء , طبقات الصوفية ص

488  

: التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف , طبقات الصوفية  وقال الشيخ أبو بكر الكتاني محمد بن علي رحمه هللا

  145ص 

ول هللا : الطرق كلها مسدودة على الخلق إال من اقتفى أثر رس وقال سيد الطائفتين العارف باهلل أبو القاسم الجنيد البغدادي رحمه هللا تعالى

 .  159صلى هللا عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته ,فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ,  طبقات الصوفة ص 

 : ) من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث ال يقتدي به في هذا األمر ألن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة (  ويقول 

: إنَّ سالك سبيل هللا قليل والمدعي فيه كثير ونحن نعرفك عالمتين له , األولى : أن تكون  وفيوقال حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي عن الص

جميع أفعاله موزونة بميزان الشرع موقوفة على توفيقاته إيرادا وإصدارا وإقداما وإحجاما إذ ال يمكن سلوك هذا السيل إال بعد التلبس 

 ال من واظب على جملة من النوافل فكيف يصل إلية من أهمل الفرائض .بمكارم الشريعة كلها والثانية : ال يصل فيه إ

: التصوف اسم لثالثة معاني هو الذي ال يطفئ نور معرفته نور ورعة وال يتكلم وقد أثر عن السري السقطي رحمه هللا تعالى أنه كان يقول

: المتصوف ال يتكلم بباطن علم  ويقولأستار محارم هللا  بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة وال تحمله الكرامات على هتك

 ينقضه علية ظاهر الكتاب والسنَّة .

: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في  وورد عن العارف باهلل الشيخ أبو يزيد البسطامي رحمه هللا تعالى أنه يقول

 مر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة .الهواء فال تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند األ

: إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك أنَّ هللا تعالى  ويقول أبو الحسن الشاذلي رحمة هللا

ا علي الكتاب والسنة إلى غير ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها في جانب الكشف وال اإللهام وال المشاهدة إال بعد عرضه

 ذلك من األقوال الكثيرة التي تبين إن االستقامة على الشريعة المطهرة هي أفضل من أي كرامة .

 : ال يرتجي الوصول من لم يتبَّع الرسول صلى هللا عليه وسلم . وقال الشيخ محيي الدين بن عربي قدس سره

ر هللا قلبه بنور المعرفة وال مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب  : من وقال ابن عطاء هللا السكندري رحمه هللا  ألزم نفسه آداب السنة نوَّ

 صلى هللا عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخالقه . 

ة , وأكل : أصول طريقتنا ـ أي منهج الصوفية ـ سبعة : التمسك بالكتاب , واالقتداء بالسن وقال اإلمام سهل بن عبد هللا التستري رحمه هللا 

 الحالل , وكف األذى , وتجنب المعاصي , لزوم التوبة , وأداء الحقوق . 

 : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فال يعد في ديوان الرجال .  وقال أبو حفص احد كبار الصوفية 

قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً منهم ال يتصدر   تعالى أنه يقول :وورد عن العارف باهلل الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه هللا 

في الطريق إال بعد تبحره في علوم الشريعة وقال اإلمام أبو القاسم القشيري رحمه هللا تعالى في مقدمة رسالته المشهورة متحدثاً عن 

لهم على  الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات هللا وسالمه عليهم وجعل قلوبهم الصوفية : ) جعل هللا هذه الطائفة صفوة أوليائه , وفضَّ

هم من بين األمة بطوالع أنواره , فهم الغياث للخلق , والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق . صفَّاهم من  معادن أسراره واختصَّ

ائق األحدية , ووفَّقهم للقيام بآداب العبودية , وأشهدهم مجاري أحكام كدورات البشرية , ورقَّاهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حق

نه وتعالى الربوبية , فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف وتحققوا بما َمنَّة سبحانه لهم من التقليب والتصريف , ثم رجعوا إلى هللا سبحا

منهم من األعمال أو صفا لهم من األحوال , علما منهم بأنه جلَّ وعالَّ يفعل ما  بصدق االفتقار ونعت االنكسار , ولم يتَِّكلوا على ما حصل

يريد ويختار من يشاء من العبيد , ال يحكم عليه خلق , وال يتوجه عليه لمخلوق حق ثوابه ابتداء فضل , وعذابه حكم بعدل , وأمره  قضاء 

 .2فصل ( . الرسالة القشيرية لألمام أبي القاسم القشيري ص

هذا شي من أقوال أئمة التصوف وأعالم الصوفية ونجدها كلها تدور حول إتباع الكتاب والسنة واالبتعاد عما يخالفهما وكلها تدعو إلى 

ن مكارم األخالق , وإلى الخوف من هللا تعالى , وإلى تقواه وابتغاء رضاه , تدعو إلى السخاء والحاصل أنها تدعو إلى جماع الخير وتنهي ع

شر وفي هذا تبين لنا حقيقة التصوف وهي أنه علم يقصد به صالح المسلم والوصول إلى رضا هللا وااللتزام بالشريعة وترك ما جماع ال

خالفها بالكلية وهذه هي غاية خلق اإلنسان على هذه األرض وفي هذا بيان واضح لمن أراد أن يتعرف على حقيقة التصوف . فهل فيما ذكر 



له صلى هللا عليه وسلم؟! هل في هذا ماال يرضي العقل والدين ؟!  اعتقد ال فهذا هو التصوف وهؤالء هم الصوفية شئ ال يرضاه هللا ورسو

 وما خالف هذا نضربه عرض الجدار بل ونضربه بنعالنا ونطئ علية تحت الثرى .

نية على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا ( واختم بقول سيدي الشيخ العارف باهلل عبد القادر الجيالني رضي هللا عنه : ) طريقتنا مب 

 وفي هذا القدر كفاية لمن أراد أن يعرف حقيقة التصوف والصوفية . فإن كان هذا هو التصوف فأي علم اشرف من هذا العلم وهللا أعلم .

 

 

 

 

 

 

، ويلتقي مع االنحرافات الدينية في وقد تسرع بعض الناس فزعموا جهالً أن التصوف في مجاهداته ينحدر من أصل بوذي أو بَراهيمي

النصرانية وغيرها التي تعتبر تعذيب الجسد طريقاً إلى إشراق الروح وانطالقها، ومنهم من جعل التصوف امتداداً لنزعة الرهبنة التي 

حدهم: أما أنا فأصوم الدهر وال ظهرت في ثالثة رهط سألوا عن عبادة النبي صلى هللا عليه وسلم، فلما أُخبروا عنها كأنهم تقالُّوها، فقال أ

صلى هللا  أُفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل وال أنام، وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء وال أتزوج. ولما عُرض أمرهم على رسول هللا

 عليه وسلم صحح لهم أفكارهم، وردهم إلى الصراط المستقيم والنهج القويم.

 

تصوف لم يكن في يوم من األيام شرعة مستقلة وال ديناً جديداً، ولكنه تطبيق عملي لدين هللا تعالى، واقتداء كامل والجواب على ذلك: أن ال

 برسوله عليه الصالة والسالم.

 

وإنما سرت الشبهة على هؤالء المتسرعين ألنهم وجدوا في التصوف اهتماماً بتزكية النفس وتربيتها وتصعيدها، ومجاهدتها على أُسس 

 عية وضمن نطاق الدين الحنيف، فقاسوا تلك االنحرافات الدينية على التصوف قياساً أعمى دون تمحيص أو تمييز.شر

 

بوذيون ففرٌق كبير إذاً بين المجاهدة المشروعة المقيدة بدين هللا تعالى، وبين المغاالة واالنحراف وتحريم الحالل وتعذيب الجسد كما عليه ال

 الكافرون

 

لبهتان أن يُْحَكَم على كل من جاهد نفسه وزكاها أنه ينحدر من أصل بوذي أو بَراهيمي كما يزعم المستشرقون وَمْن ُخِدعَ بهم، ومن الظلم وا

هللا  أو أنه يقتدي بهؤالء الرهط الذي تقالُّوا عبادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما يقوله المتسرعون السطحيون، مع أن رسول هللا صلى

 لم صحح لهم خطأهم فرجعوا إلى هديه وسُنَّتِِه.عليه وس

 

م الحالل أو قام بتعذيب الجسد على غرار االنحرافات الدينية السابقة فهو مبتدع ومبتعد عن طريق  وإذا ُوجد في تاريخ التصوف من حرَّ

 المسلم بانحرافه ال يمثل اإلسالم. التصوف لذا ينبغي التفريق بين التصوف والصوفي. فليس الصوفي بانحرافه ممثالً للتصوف، كما أن

 

 والمعترضون لم يفرقوا بين الصوفي والتصوف وبين المسلم واإلسالم فجعلوا تالزماً بينهما فوقعوا في الكاملين قياساً على المنحرفين.

 

ارة وبعد، فإن منتهى آمال السالكين ترقيةُ نفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا إلى مطلوبهم، والنفس تترقى بالمج اهدة والرياضة من كونها أمَّ

امة وُمْلَهمة وراضية وَمْرضيّة ومطمئنة... إلخ، فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره إلى هللا تعالى، وال ت نتهي إلى كونها لوَّ

 إال بالوصول إلى درجة العصمة ؛ وهذه ال تكون إال لألنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم.

 

ندرك خطأ بعض السالكين الذي لم يُحكموا شرط سيرهم ـ وهو مجاهدة النفس ـ ثم يَدَّعون ألنفسهم المحبة، ويترنمون بكالم المحبين، وبهذا 

 وينشدون قول ابن الفارض تأييداً لمذهبهم:

 وإن ِمْلُت يوماً عنه فارقُت ِملَّتي            وعن مذهبي في الحب ما لَي مذهب      

 

يف كانت بداية ابن الفارض من حيث مجاهدته لنفسه، وإليك بعض كالمه يصف مجاهداته في سيره مما يدل على أهمية وما علموا ك

 محبة له: المجاهدة مع العلم أنه ابتدأ سيره إلى هللا تعالى من نفس لوامة ال أمارة بالسوء، ويبين أن السالك الذي ال مجاهدة له ال سير له وال

 

امةً متى أُطعها عصْت، أو أْعِص كانت مطيعتيفنفسَي كانت قبُل ل  وَّ

 فأوردتها ما الموُت أيسُر بَْعِضِه وأتعبتُها كيما تكون مريحتي

لتْهُ تحملتــه مني وإْن خفَّفُت عنها تَأذَّتِ   فعادت ومهما ُحّمِ

 وأذهبُت في تهذيبها كلَّ لذةٍ بإبعادها عن عاِدها فاطمأنتِ 

 وأشهدُ نفسَي فيه غيَر زكيَّة  ولم يبَق هوٌل دونها ما ركبتُه

 

ض بمدَّعي المحبة الذين لم يتركوا حظوظهم ولم يجاهدوا نفوسهم فيقول:  ولهذا كان ابن الفارض يعّرِ

تي فيه واْعتَلُّوا ض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحَّ  تعرَّ

 اَرُضوا باألماني واْبتُلوا بحظوظهم وخاضوا بحاَر الُحّبِ دعوى فما ابتَلُّو

 فهم في السُّرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السيِر عنه وقد كلُّوا 



 

فالمجاهدة إذاً شرط أساسي لكل سالك في جميع مراحل سيره، ولكنها تتغير بحسب ترقي المريد في مدارج السمو، ومثاله في ذلك الطالب، 

. وفي كل هذه المراحل يعتبر طالباً، ولكن هناك فرق كبير بين الطالب يكون في مرحلة االبتدائي، ثم اإلعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي..

االبتدائي والطالب الجامعي. وكذلك الفرق شاسع بين كون نفسه أمارة بالسوء تميل إلى الفواحش، وبين كونها مطمئنةً راجعة إلى ربها 

 راضية مرضية.

 

 والخالصة:

 لوا: من حقق األصول نال الوصول، ومن ترك األصول ُحرم الوصول.إن المجاهدة أصل من أُصول طريق الصوفية، وقد قا

 وقالوا أيضاً: َمْن لم تكن له بداية محرقة "بالمجاهدات" لم تكن له نهاية مشرقة. والبدايات تدل على النهايات.
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