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 دراسة في

أصل مصطلح 

التصوف 

 ودلالته

 
 د. أمين يوسف عودة
مركز اللغات، جامعة آل 

 البيت

 
 
 

 يف اشتقاق التصوف ومعناه: 0 1
عين القدماء واحملدثون على السواء 
ابلبحث يف اشتقاق كلمة " تصوف" ونظروا 
فيما يتعلق أبصالة هذا املصطلح من الناحية 
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صعيدي الدينية، ومدى صلته ابإلسالم على 
وسواء أكانت كلمة "  0الشكل واملضمون

صويف " نسبة أم لقباً، فإن حماولة حتديد 
األصول اليت احندرت منها، والفرتة الزمنية اليت 
أَخَذْت تشيع فيها، ميكن أن يلقيا ضوءاً على 
هذه النزعة الروحية يف اإلسالم اليت شغلت 
الباحثني على خمتلف مشارهبم، ومل يتوصل 

ولعل من  0أي راجح يطمأن إليهبعد إىل ر 
أهم النتائج املتوقع احلصول عليها من دراسة 
املصطلح دراسة اشتقاقية وداللية، تتمثل فيما 
ينطوي عليه هذا األصل من مفاهيم أصيلة 
أو دخلية؛ ليصح بعد ذلك َرْصُد ثوابت هذه 
املفاهيم ومتغرياهتا يف الفرتة املدروسة دراسة 

مبسمياهتا،  متكننا من وصل األمساء
واملصطلحات مبفاهيمها، حماولني اجتناب 

 0التعسف والشطط قدر اإلمكان
لقد أاثر مصطلح التصوف حفيظة فئات 

دونه  غري قليلة من أهل السنة، ووقفوا من
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موقف الريبة، ال ابعتبار التسمية فقط، ولكن 
 0ابعتبار السلوك والنتائج املعرفية املرتتبة عليه

وى يف إاثرة احلفيظة؛ ألن وهذا الوجه هو األق
التسمية يف حد ذاهتا ال تسبب إشكااًل إذا 
كان مضموهنا ُموافقًا للكتاب والسنة 
واإلمجاع، حسب تصورات أهل السنة 

وهناك شواهد وافرة قّدمها اإلسالم  0أنفسهم
ولعل أول هذه الشواهد  0منذ الوهلة األوىل

والصحابة  مصطلح " الصحبة والصحابة "
لق على كل من صحب الرسول مصطلح أُط

به، وابنتقاله  صلوات هللا وسالمه عليه مؤمناً 
إىل الرفيق األعلى، مل حيز أحد بعد ذلك على 
شرف هذه التسمية، لكنها بقيت شاهداً إىل 
يومنا عالمة على الرجال والنساء الذين حظوا 

بل إن الصحابة  0ابلصحبة أصل التسمية
ن تسميتان مسوا ابملهاجرين واألنصار، وهاات

ُأخراين، األوىل أطلقت على الذين هاجروا 
من مكة إىل املدينة فرارًا بدينهم، واألخرى 
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األنصار، وهم الذين استقبلوهم وقامسوهم 
حياهتم ونصروا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، 
حني جاهبته قريش ابلعداء، وكان األنصار 
قبل ذلك يُعرفون أبمساء قبائلهم، األوس 

فإذا ما انتقلنا إىل عصر التابعني،  0واخلزرج
وجدان أن مصطلح " التابع " قد حدث، 
وأُطلق على من عاصر نفرًا من الصحابة 

 0واقتفى آاثر حياهتم الدينية والدنيوية
والعالقة هنا بني االسم واملسمى ال حتتاج إىل 

وكذلك يقال يف بقية  0مزيد بيان
املصطلحات ذات الطابع السلوكي أو 

، كمصطلح " الزهد " أو " الزّهاد " العلمي
الذي أُِطلق على مجاعة تنبذ الشؤون الدنيوية 
وتقف جّل وقتها على العبادة ابتغاء الفوز 
بنعيم اآلخرة، والنجاة من عذاب النار، وهو 

وهناك مصطلح  0مصطلح ذو طابع سلوكي
" الفقيه " أو " الفقهاء " وهو مصطلح ذو 

املشتغلني طابع علمي، غلب إطالقه على 
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 0ابستنباط األحكام الشرعية من مصادرها
وهكذا، نعثر على مجلة من التسميات يتم 
التواطؤ عليها انطالقًا من حقيقة املعىن املراد 

بل إن بعض التسميات قامت  0التعبري عنه
فقد ورد يف  0على أساس من صفة اللباس

قاَل احلَوارييوَن حَنُْن أَنصاُر  َ {قوله تعاىل : 
، إن هذه التسمية مأخوذة من )1(  }هللاِ 

صفة البياض يف اللباس، إذ كان أصحاب 
بلبس  عيسى عليه السالم وانصروه ميتازون

. وال شك أن كل من َنَصره بعد )2(البياض
لبياض، يندرج يف زمرة ا ذلك، وإن مل يلبس

فالتسمية ابحلواري  0احلواريني من جهة املعىن
ى أن مشتقة من صفة اللباس أصاًل، عل

مضموهنا يفيد التأييد واملؤازرة والُنصرة 
وال خيفى على أحد،  0للمسيح عليه السالم

                                                           

 .52( آل عمران،1)
كتيي أ ويييا أ ارص ييص يييه    عهليي  )( ورد فييص يييالب اري يي رل ون اراييمار كذ كييمما  يياره ر ليي    ليي     2) 

  0 1993دار ا ذ  ثكر دمشق، 0وكه ( 
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ما ُتضفيه مسة البياض على هذه الصحبة من 
 0طهارة ونقاء

والقرآن نفسه ال يين حيدثنا عن أصناف 
يا كل ز  رة منهم معباد هللا املؤمنني، مسمِّ

 0بتسمية هي الغالبة على سلوك أشخاصها
توابون، والصابرون، واحملسنون، فمنهم ال

والساجدون، والراكعون، والذاكرون، 
إىل غري ذلك من نعوت  00واملتوكِّلون

 0مستمدة من غلبة الصفة اليت تقوم يف العبد
ومن طريف ما قيل من شعر يف ذكر هذه 

ه( 170)ت التسميات، قول السيد احلمريي
 يف مدح آل حممد صلى هللا عليه وآله وسلم:

)3(  

 

 هِل التقى وذوي النيهى وأُويل اْلُعلىأ
 ـالّصائمني القائمني القانتي

 ـالراكعني الّساجدِين احلامدي

ْسَندِ 
ُ
 والناطقنَي َعِن احلديِث امل

 َن الفائِقني بين احِلجى والسيْؤُددِ 
ْسِجدِ 

َ
 َن السابقني إىل صالِة امل

                                                           

 0 187( ارديمان، جمع  وحقق  وشرح  : ش كر ه دل شكر، دار مكتية ارال ة،  كروت، 3)
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 دِ َن العابدين إهلَُهْم بِتَـَودي  ـالفائقنَي الراتقني السائحي

 
فال مشاحة إذن من إطالق التسميات 
على هذا النحو ما دامت مستفادة من 
الفعل، أو الشيء، أو مبا اقرتن هبما من 
مستلزمات، أو لواحق أخرى كاللباس، 

ولنا يف  0واهليئة، واملكان، والزمان وما شابه
وهو  0أهل الصيفة مثال على التسمية املكانية

ن الذين مل نعت تسمى به فقراء املهاجري
جيدوا مأوى هلم فالذوا " بصفَّة " مسجد 
الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ونسبوا 

وهنا جند أهنم قد حازوا على شرف  0إليها
التسميات الثالث، شرف الصحبة، وشرف 
اهلجرة، وشرف الصفة، وانضووا حتت معاين 

فإذا كان أمر  0املصطلحات الثالثة
م مضمونه ال التسميات ال مشاحة فيه ما دا

خيالف كتاابً وال سنة، فلنا فيما تقدم أسوة يف 
اعتبار مصطلح " التصوف " واحدًا من 
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املصطلحات اليت شاع أمرها يف أوائل القرن 
ولنا عودة إىل حتديد هذه الفرتة  0الثاين

 الحقاً.
( يعد أول 378لعل السرّاج الطوسي )ت 

املؤّرخني لتجربة التصوف الذين أخذوا على 
فقد  0قهم حتقيق أصل التسمية ابلصويفعات

عقد هلا اباب بعنوان: " ابب الكشف عن 
اسم الصوفية ، وملَ مُسّوا هبذا االسم، ومل نسبوا 
إىل هذه النسبة " وفيه يذكر أن هذه التسمية 

من لبس الصوف اقتداًء ابألنبياء  ةمأخوذ
صلوات هللا وسالمه عليهم واألولياء 

ة من صفة وذل مأخوهذا تعلي )4.(الصاحلني
                                                           

م رييي  و يييري وح ديثيي  : د ع يييد اراهيييل  مامييمد ووييي  ع يييد ارييي  ص كيييرور، دار ار تييي  ( ارطمكييص، ارهميييق، حققييي  و ييد4)
. و د ورد فص بعي  احح دييأ ون ركيمل   ييه    عهلي  وكيه  وكي   41 -40، ص 1960اراديثة، ارق هرة، 

ل وعذ و ص ممك  احشيعرل  ي  0 شص ، وريس  شص ، ريس ارصمف، واحتاى ارم صمف . رواه ا ذ م جة وارا ك 
 رواه ارط رانييص، : "  يي ن ركييمل   يييه    عهليي  وكييه  ير يي  اراميي ر، و عتقيي  ارشيي ة، و يي  ص مراعيي ة ار ييل  ".

ورج ريي  رجيي ل ارصييالب،   ريي  اريياه ص. د. ع ييد اراهييل  مامييمد ودمهليي ،   يير   وح ديييأ  تيي أ ارهمييق، مهاييق  يياي  
 يدر     ي ن ري كي   ارصيمف " ار يبي  ل،  و يروى عيذ ارا يذ اريصيرل  مري  : " رقيد رويي  كييعكذ 574ار ت أ،ص

، مكتيييية ار هلييي ت احدهر ييية، ارقييي هرة، 2ارتعيييرف رمييياه  وهييي  ارتصيييمف،  اقكيييق و عهكيييق: ماميييمد وميييكذ ارصيييمرل،  
ار  روردل، عمارف ارمع رف، مهاق  اي  ارجزء ار  مس ميذ ححلي ء عهيمم اريديذ رهيزاريص، دار  0 31،ص1980

ارصييمةلة يهي ييمن ارصييمف. و ييم نهييل  احييي   نص، حهليية احورليي ء وويقيي ت  . و يي ن وبهيي  83ارف يير،  كييروت، ص 
 0 1/345، دار ار ت أ ارعربص،  كروت، 3احيفل ء،  
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اللباس، وهو خيص الشكل. بيد أنه يضيف 
آخر خيص املضمون، وهو أن  إليه تعليالً 

التصوف يف مضمونه يرتكز على ثنائية من " 
املقامات واألحوال " اليت هي قوام التجربة 

املراتب اخللقية اليت  هي الصوفية واملقامات
يتدرج فيها الصويف السالك يف صعوده 

األحوال فهي احلاالت  أما 0الروحي
الشعورية املتباينة اليت تنهال على وجدانه هبة 
من هللا تعاىل. فالصويف ال يقف عند مقام 

طور  واحد أو حال واحدة، وإمنا هو يف
انتقال دائم. وقد أابن الصوفية أنفسهم عن 

 ذلك بقوهلم : "الصويف ابن وقته "؛
ولذا، فإن لقب الزاهد، مثال، لن يفي 

لداللة على مضمون التصوف؛ ألن ابلغرض ل
الزاهد يقف عند مقام الزهد وحسب، وهو 

واألمر نفسه  0من بعض مقامات التصوف
ينسحب على التوبة، والصرب، والتوكل، 

كذلك األحوال،    0وغريها من مقامات
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فال يصلح 000كالقبض، والبسط، واألنس
واحد منها أيضا للداللة على معىن 

 ما كانواكتب الطوسي: " فل  0التصوف

يف احلقيقة كذلك، مل يكونوا  ]الصوفية[
مستحقني امسًا دون اسم، فألجل ذلك ما 
أضفت إليهم حاال دون حال، وال أضفتهم 
إىل علم دون علم؛ ألين لو أضفت إليهم يف  
كل وقت حااًل هو ما وجدت األغلب 
عليهم من األحوال، واألخالق، والعلوم، 

زم أن ألعمال، ومسيتهم بذلك، لكان يلاو 
أمسيهم يف كل وقت ابسم آخر، وكنت 
أضيف إليهم يف كل وقت حااًل دون حال 
حسب ما يكون األغلب عليهم، فلما مل 
يكن ذلك، نسبتها إىل ظاهر اللبسة؛ ألن 
لبسة الصوف دأب األنبياء عليهم السالم 

فلما أضفتهم  000وشعار األولياء واألصفياء
عاماً  إىل ظاهر اللبسة كان ذلك امسًا جممالً 

خمربًا عن مجيع العلوم واألعمال واألخالق 
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مث أييت على  (5)واألحوال الشريفة احملمودة"
ذكر احلواريني يف القرآن، وسبب تسميتهم 
هبذا االسم فيقول: " وكانوا قومًا يلبسون 
البياض، فنسبهم هللا إىل ذلك ومل ينسبهم إىل 
نوع من العلوم، واألعمال، واألحوال اليت  

فامتازوا عن غريهم  (6)" ...مرتمسني هباكانوا 
 0من سائر أتباع املسيح هبذه التسمية

وكذلك الشأن يف لبس الصوف الذي 
ارتبطت داللته ابلتواضع هلل عز وجل 
واالنكسار له وإيثار الزهد يف نعيم الدنيا رغبة 
يف حتقيق مقام القربة من احلق تعاىل، وهذه 

اقتدى من مسات األنبياء والصاحلني، فمن 

                                                           

 .40( ارهمق، ص5) 
.وارجييدير ب رييا ر ون ار يبيي  ل  ييد وشيي ر حريي  بعيي  ارت ييمل ت ارتييص ووهقيي  عهيي  ارصييمةلة 41-40( نف يي ، ص 6)

ثي  " بربي ء" ر يروج   عيذ احووي ن، و"كيل حمن" ر ثيرة وكيف ره  وكيل حت   ن ية حر  وحيمار   وو مق مي     ميذ م
فص ار يرارل، و" شيكفتلة " وييما    حري  ار  يمف عصيد ار يرورة. وارشيكف : اريي ر وار  يش. ووهي  ارشي م كيممه  " 

" با ي  جمعلة " حن   يص رمن مذ ارطع م  در م  يقل  ارصه  ره رورة،  م    ل ارص ص يه    عهلي  وكيه : 
-29ارتعييرف رمياه  وهيي  ارتصييمف، ص  0ا يذ آدم وكيييت يقميذ يييهي . " و" فقييراء" ميذ   هييك   عيذ احمييي 

و همي  ع ير ارمصيطهب  0وم م مصطهب" ارصمفص" حن   مذ وبع ض  . عه  ون هاه ارت مل ت ر   صمد  ثكرا  30
 ودق، و  ت  ارتماوؤ وارعرف ونف  بكره. عذ ارمعص   ع كرا  
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هبم ولبس خشن الثياب وأدانها للتواضع، 
 0فقد دخل زمرة الصاحلني

 
وقد ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وكذلك زوجه عائشة  (7)أنه كان يرقع ثوبه
رضي هللا عنها، ولبس عمر بن اخلطاب 

وحديث "ذي طمرين لو أقسم  .(8)املرقعة 
 0على هللا ألبره" مشهور

ن لباس الصوف،  وما يبدو حمتمال هو أ
كان األكثر تداوال بني الناس، وال سيما 
الفقراء، كما وجدانه عند أهل الُصفَّة، بسبب 
قربه من تناول األيدي دون كبري كلفة، 
والعتماد اجملتمع يف ذلك احلني على 

وهذه األمور،  0منتجات األنعام من الصوف
على  0كما تبدو، مستفادة من الواقع املعيش

أخرى احندرت من الرتاث  أن هناك أموراً 
                                                           

ص  جمدل،   ر خ عمر  ذ ار ط أ،  دم ر  وعهق عهل : وك مة ع د ار ر   اررف عص،ا ذ ار( 7) 
161  

  0 2/47( حهلة احورل ء، 8)
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اجلاهلي العام، وأخرى تشكَّلت عرب ثقافة 
اإلسالم اجلديدة اليت نقلت أخبار األولني 
من األنبياء والصاحلني، اقرتن فيها الصوف 
ابلعبادة، والتوجه إىل هللا وإىل ما يستتبع ذلك 

 فمن ذلك ما نقله 0من نبذ لشؤون الدنيا
 0لسالمابن قتيبة يف وصف املسيح عليه ا

قال: " بلغين أن عيسى خرج على أصحابه 
 [وعليه جبة من صوف وكساء وتبان 

جمزوز الرأس  حافياً، ]السروال القصري
والشاربني، ابكياً، شعثاً، مصفر اللون من 

 000اجلوع، ايبس الشفتني من العطش
فقال: السالم عليكم اي بين إسرائيل، أان 

وال الذي أنزلت الدنيا منزلتها، وال عجب 
فخر، أتدرون أين بييت؟ قالوا : أين بيتك 
ايروح هللا؟ قال: بييت املساجد، وطييب املاء، 
وإدامي اجلوع، ودابيت رجلي، وسراجي ابلليل 

وطعامي ما تيسر، وفاكهيت  000القمر
ورحياين بقول األرض، ولباسي الصوف، 
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املرضى  [وشعاري اخلوف، وجلسائي الزَّْمىن 
أصبح وليس يل  .واملساكني ]والضعفاء 

شيء، وأان طيب النفس غين مكثر، فمن 
 0(9)وأربح مين؟" أغىن

وقد خاطب هللا عز وجل نبيَّه ابالقتداء 
أُولئَك الذَين [ابألنبياء السابقني يف قوله: 

( وها 90)األنعام:]ِفبُهداُهُم اْقَتِده هللاَهَدى 
هم أوالء بنو صوفة يف اجلاهلية األوىل من 

زهَّدون ويتعبدون هلل عز العرب، كانوا يت
وبنو  0وجل، وخيدمون الكعبة، وجييزون احلاج

صوفة هؤالء هم أوالد الغوث بن مر بن أد 
وذلك أن أمه   0امللقب بصوفة وابلربيط

كانت قد نذرت، وكان ال يعيش هلا ولد، 
لئن عاش لرتبطن برأسه صوفة، ولتجعلنه 

ففعلت وقدمته خادمًا للبيت،  0ربيط الكعبة

                                                           

 . 2/269( عكمن اح ي ر، 9) 
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وكان يقوم على خدمة  (10)0لربيطفعرف اب
وقال هبذه املناسبة  0الكعبة وولده من بعده

  (11)شعراً وفاء لنذر أمه: 
 
 إيّن َجَعْلُت ربِّ ِمْن بنيَّهْ 

 فباركَّن يل هبا ألّيَّهْ 
َة العليَّةْ   رِبيطًة مبكَّ

 واجعْلُه يل ِمْن صاحِل الربيَّةْ 
 

وقال فيهم مرُّة بن خليف الفهمي، وهو 
 (12) عر جاهلي قدمي :شا

 

 والَح قـََتاٌر فـَْوَقُه َسَفُع الدَّمِ  إذا ما أجازْت صوفُة النّـْقَب ِمْن ِمين
 
ويعنينا من هذه القصة تقليد النذر  

وقد أابن الدكتور الشييب  0وارتباطه ابلصوفة
عن هذه العالقة، ابعتبار الغوث أضحية 

                                                           

ورهمز ييد ان:ر:احدر ييص،  0 189، ص1993، عيي ر  ار تيي ،  كييروت، 1مامييد  ييذ ار يي    ار ه ييص، جم ييرة ارص يي ، ( 10)
.د. جيماد عهيص، ارمفصي  فيص  ي ر خ  1/17حهلية احورلي ء،  .129-128  مذ اآل ي ر، ص كت أ و ي ر مكة وم  ج ء فك 

 .1970،6/387، دار ارعه  رهمييكذ، مكتية ارص  ة،  كروت، بيداد، 1ارعرأ     حكيم،  
 .3/387( و ي ر مكة وم  ج ء فك   مذ اآل  ر، 11)
 .6/387( ارمفص  فص   ر خ ارعرأ     اوكيم، 12)
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 القول: إن ابين هذا مقدمة هلل، وكأن أمه تريد
محل من هدي الكعبة، فهو حبكم املقرتب 

ّمنًا منه، وإن أماته  إىل هللا، فإن أبقاه كان
ويضيف: أن أهل الصيفَّة بلباسهم  0له فهو

الصوف، يشرتكون مع بين صوفة يف أن أفراد  
كان   كلتا الطائفتني منقطعون إىل هللا، وأنه

عليهم ما يشركهم يف اهلدي املسوق إىل 
هم كانت يف تصرف الكعبة، وأن أرواح

 .(13)هللا
مث يذكر بعض العادات اجلاهلية 
واإلسالمية اليت أبقت على العالقة الرمزية بني 
الصوف واألضحية من مثل وأد البنات يف 

جبَّة من صوف  اجلاهلية، وذلك إبلباس الفتاة
أو شعر بوصفها شاة، ورعيها مع الغنم ست 
سنوات، مث تطييبها وتزيينها قبل دفنها يف 

 الرمال.

                                                           

 ،1962، كيييصة 5  مييي  مصيييطف  ارشيييك ص، رول فيييص اشيييتق ق  همييية ييييمفص، مجهييية  هلييية اآلداأ، بييييداد،  ( د. 13)
 . 237 -236ص
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ويستدعي الدكتور الشييب قصة الذبيح 
وآله وسلم  عبدهللا أيب حممد صلى هللا عليه

حينما نذر أبوه عبد املطلب أن يتقرب إىل 
هللا بتضحية عاشر أبنائه إن رزقه هللا هبذا 
العدد من البنني، مث مت استبدال البدن 

ومن املؤكد أن هذه  0ابلذبيح عبد هللا
ن املصدر األول لتقليد العادات قد احندرت م

 0األضحية الذي ميثله إمساعيل عليه السالم
ويف صدر اإلسالم، كان الصوف يظهر يف 
بعض املواطن رمزًا للتضحية واملبايعة على 

ذكر ابن سعد أن النيب  0املوت يف سبيل هللا
صلى هللا عليه وسلم، أخرب أصحابه يف بداية 

على  وقعة بدر أن هللا أمدهم ابملالئكة ربطا
وأن املالئكة نزلت "والصوف يف  0قلوهبم

نواصي خيلهم" فأمرهم صلى هللا عليه وسلم 
بقوله: "إن املالئكة قد سومت فسوموا" 

أعملوا ابلصوف يف مغافرهم "فكان أن 
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ويتصل هبذا أيضًا أن علي  (14)0وقالنسهم"
بن أيب طالب، كرم هللا وجه، كان يف هذا 

. على أن قصة (15)اليوم معلمًا بصوفة بيضاء
الذبيح إمساعيل، عليه السالم، تبقى هي 
األصل يف الربط بني الصوف، رمزاً، ومعىن 
التضحية، فقد كان إمساعيل هو املضحى به، 
مث استبدل هللا به كبشاً، وحتول هذا 
االستبدال بعد ذلك إىل شعرية من شعائر 

 0احلج
 فمن خالل النماذج اآلنفة، جند أن

وينزاح انزايحاً دااًل )رمزًا  "الصوف" صار
فالصوفة  0(ملحوظًا من جهة كونه مدلَوالً 

املعقودة على رؤوس الصحابة يف وقعة بدر، 
تعلق مدلوهلا بتقدمي األجساد واألرواح يف 

هنا هي اجلسد،  سبيل هللا؛ أي أن البدنة
ويف  0وإراقة الدم هنا حقيقية وليست جمازية

                                                           

. رول فيص اشيتق ق  همية ييمفص، 2/16( ا ذ كعد، ارطيقي ت،  اقكيق: د. حح ي ن عيي ا، دار يي در،  كيروت، 14)
 .240-239، ص1962، كصة، 5مجهة  هلة اآلداأ، بيداد،  

 .240ق  همة يمفص، ص( رول فص اشتق 15) 
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نت بن مر اجلاهلي، كا املقابل، فإن الغوث
صوفته املعلقة برأسه ال حتيل على معىن إراقة 
الدم، وإمنا على معىن النفس يف العبادة 

فإذا صح هذا التحليل،  0وخدمة بيت هللا
أمكن الربط بينه وبني اجلهاد مبعىن القتال 
واحلرب، واجلهاد مبعىن جهاد النفس واهلوى 
والشيطان، وكالمها أصل وارد يف القرآن 

ى املفهوم األخري يف ولقد جتلَّ  0والسنة
مضمون التصوف جتليا عاما، وعلى حنو 

( يف 237خاص يف مقولة حامت األصم )ت 
قوله عن سلوك مذهب التصوف:" من دخل 
يف مذهبنا هذا، فليجعل يف نفسه أربع 
خصال من املوت: مواًت أبيض وهو اجلوع، 
وموات أسود وهو احتمال األذى من اخللق، 

اخلالص يف خمالفة ومواًت أمحر وهو العمل 
اهلوى، وموات أخضر وهو طرح الرقاع بعضها 

بل إن املعىن يبلغ ذروته يف  (16)على بعض" 
                                                           

، دار ارجكييي ، 2( ارقشييكرل، ارركيي رة ارقشييكر ة،  اقكييق وععييداد: معييروف در يييق وعهييص ع ييد ارامكييد  هطيي  جييص  16)
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( عن 283قول سهل بن عبد هللا )ت
 0يذكران مبعىن التضحية اجلسدية الصويف، مبا

فيتبني  (17)0يقول: " ماله مباح ودمه هدر"
من ذلك أن رمز الصوفية يتنازعه معنيان، 

قي وهو املوت، واآلخر جمازي األول حقي
وهو موت النفس بفطامها عن األهواء 
وفضول الرغبات بغية استخالصها هلل عز 

وهذا املعىن األخري هو املعوَّل عليه يف  0وجل
هذا البحث، حيث اقرتن الصوف مبجاهدة 
النفس وتصفيتها من شوائب الدنيا ابلزهد، 

 0عليه دون سواه  والتواضع هلل، واإلقبال
أن التصرف يف داللته هذه، يبقى  على

معناه انقصًا نقصًا جوهراًي يف غياب جانبه 
املعريف، الناتج عنه ابعتباره سلوكاً. فاهلدف 

)= السلوك الصويف( هو معرفة  من اجملاهدة
هللا تعاىل يف أمسائه وصفاته وأفعاله، مصداقاً 

                                                                                                                                              

 .394-393، ص 1990 كروت، 
 .60( ارمصدر نف  ، ص 17)
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َوَما َخَلْقُت اجِلنَّ واإِلْنَس إال  {لقوله تعاىل: 
" إال  وقد فسرها جماهد ب (18)}ْعُبدونِ لِيَـ 

واملعرفة مثرة اجملاهدة، والسعي  (19)ليعرفون "
بل إن مصطلح العارف يستبدل  0الصويف

 0أحيااًن مبصطلح الصويف ابعتبارمها مرتادفني
كما قيل   (20)فقد قيل: "إن الصويف ابن وقته"
 وقد قيل (21)أيضًا : "إن العارف ابن وقته"

املعرفة حياة القلب مع هللا" و يف املعرفة: "
"املعرفة أتيت من عني اجلود، وبذل 

وبذا يظهر الرتابط جليًا بني 0 (22)اجملهود"
= السلوك الصويف( واملعرفة، وهبما )اجملاهدة 

 0 (23)معا يكتمل معىن التصوف

                                                           

 . 56( اراار  ت، 18)
ح ييمنة، دار ارف يير،  كييروت،  ( و ييم حليي ن احندر ييص، اريايير ارماييلي فييص ارتف ييكر، بعص ييية ارشييلخ عرفيي ن ارعشيي 19)

1992،9/562. 
 .80( ار  روردل ارييدادل، عمارف ارمع رف، ص 20)
، دار ار تي أ ارعربيص،  كيروت، 2( ا ذ قل  ارجمد ة، مداري ار  ر كذ،  اقكق و عهكق: مامد ارمعتصي  بي ا اريييدادل، 21)

1994 ،3/319. 
 .317( اررك رة ارقشكر ة، ص 22)
يي  وي ي  اريايذ آمصيما  {وفص  مري :  0(282اريقرة، ) }وا ُقما   و عّهمك  ّللاُ  {بي فص  مر   ع ر : هاا ارترا ( يهاظ23)

 (.29احنف ل، ) }حن  تقما   يجع  ر   فر  ن  
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وإذا اتبعنا التحليل، وعرجنا على الرأي 
الذي يقول إن التصوف مشتق من الصفاء 

هل الصفة، فسنصل إىل أن األمر ال أو من أ
االشتقاق اللغوي، ولكنه  يستقيم من جهة

يستقيم من جانب املعىن، فالصفاء من 
تصفية النفس من كدورات البشرية، وأهل 
الصفة عامة كانوا مقيمني على حتقيق هذه 

وما جتدر اإلشارة إليه  0اخلصلة يف نفوسهم
أن مثل هذه الكلمات املؤهلة ألن تكون 

 اشتقاقيًا للتصوف أكثر من غريها، أصالً 
تشرتك يف حرفني على األقل مها الصاد والفاء 

وأما املدلوالت  0مع مادة " صوف "
فمتشاهبة، وملا كان التصوف يشتمل على 
معىن الصفاء، وصفة أهل الصفة، وبه يستقيم 
االشتقاق لغواًي من مادة " صوف " ويف 
ضوء ما تقدم من حتليل، فإن اشتقاق 

تصوف من الصوف هو الراجح، وهو الرأي ال
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الذي يُْطَمَأن إىل صحته، واآلراء األخرى 
  0(24)مرجوحة

 
 

مر فيما تقدم أن اجملاهدة)= السلوك 
الصويف( تفضي إىل املعرفة. واملعرفة يف معناها 
الدقيق تقتضي إدراك حقائق األشياء على ما 

فهل يستقيم هذا األمر مع  0هي عليه
ة أنفسهم للتصوف؟ لقد تعريفات الصوفي

تنوول التصوف بتعريفات شىت تزيد على 
وقد مجع منها نيكلسون مثانية  0املئني

وعلق (25)وسبعني تعريفًا من مصادر خمتلفة
                                                           

 ( اآلراء االشتق قلة اح رى  ا ر هص  رهتصم   فقي؛ حن وبه  اردراك ت  ديم   وحديث   عد    مرجمحة:24)
 0احول مذ ارصية ن ية حر  ارصش -1
 0ن ية حر  يمفة ارقف ، وهص  صهة ارشعر عه  ارقف   -2
 0ن ية حر  ارصفمانة، وهص نم  مذ اريق   -3

ان:ييير : ارركييي رة ارقشيييكر ة،  0و مييي  الحيييظ ارقشيييكرل، فييي ن هييياه اآلراء اليشييي د ر ييي  اشيييتق ق ميييذ ج ييية ارقلييي ا ارهييييمل 
د. 6رصج ر، مكتيية ار هلي ت احدهر ية، ص . ا ذ ردوق،  ماعد ارتصمف، ياا  ونقا : مامد دهرل ا279ص

، و  ريية ارمط معيي ت، 2ع ييد ارييرحمذ  ييدول،  يي ر خ ارتصييمف اوكيييمص مييذ ار داييية حتيي  ن  ييية ارقييرن ارثيي نص،  
 .89،ص 1993ار م  ، 

 0 15(   ر خ ارتصمف اوكيمص مذ ار داية حت  ن  ية ارقرن ارث نص،ص25)
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على تعددها وتنوعها بقوله:" وكذلك حال 
الذين يعرضون للتصوف ابلتعريف، ال 
يستطيعون إال أن حياولوا التعبري عما أحسته 

كون تعريف مفهوم يضم كل نفوسهم، ولن ي
خفية من الشعور الديين املستكن لكل فرد، 
ما دامت هذه التعريفات، على أية حال، 
تصور ابختصار الئق بعض وجوه التصوف 

وهذا القول سيكون يف غاية (26)وخصائصه"
الدقة لو ربط ابألحوال واملقامات، ال بوجوه 
التصوف، كون التصوف ال تعدد يف وجوهه، 

تعدد يف أحواله ومقاماته اليت ينبين وإمنا ال
عليها الوجه األوحد للتصوف وهو التوجه 

 (27)لفاطر السموات واألرض يف كل حال
ولكن تنوعت األقوال يف تعريف التصوف 

 0وتكثرت، تبعًا لتنوع األحوال واملقامات
وخري شاهد نسوقه هنا هو قول الصوفية 

                                                           

 .29،ص1951ة: نمر ارديذ شربلة، مكتية ار  نجص، ارق هرة ، ( نلكه من، ارصمةلة فص اوكيم،  رجم26)
 }مذ ارمشر كذ حنص وج   وج ص رهال فطر ار ممات واحر  حصلف  وم  ون  {ي: ر هاا ارمج  فص  مر   ع ر : ( 27)

 (.162االنع م،) }ل ومم  ص هلل رأ ارع رمكذ    حن يي ص ون كص ومال {و  (79االنع م،)
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 (28)أنفسهم من أن " الصويف ابن وقته "
وف أييت أن بعض الصوفية قد عرَّف ولس

التصوف مبا حييل على مقام التوكل، أو 
الفقر، أو الزهد وغريها، وهذه من ضمن 

كما أن   0املقامات؛ أي من عناصر التصوف
بعضهم قد أحال على بعض املفاهيم املرتبطة 
ابألحوال يف ذكره ملعىن التصوف، وكل هذا 

ه، ال داخل يف املعىن بوصفه عنصرًا يف تكوين
يقول السهروردي  0أنه هو وحسب

(:" وأقوال املشايخ يف 563البغدادي)ت
ماهية التصوف تزيد على ألف قول، ويطول 

أشاروا  ويضيف قائال: " ألهنم (29)نقلها "
 000فيها إىل أحوال يف أوقات دون أوقات 

فقد تذكر أشياء يف معىن التصوف ذكر مثلها 
اه، فال وحيث وقع االشتب 000يف معىن الفقر

فقد تشتبه اإلشارات يف  0فاصل بد من

                                                           

 .80، صارمع رف عمارف (28)
 .81( نف  ، ص 29)
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الفقر مبهين الزهد اترة ومبعاين التصوف اترة، 
وال يتبني للمسرتشدين بعضها مع البعض، 
فنقول: التصوف غري الفقر، والتصوف غري 

فالتصوف اسم جامع ملعاين الفقر،  0الزهد
ومعاين الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات ال 

فيًا وإن كان زاهداً يكون بدوهنا الرجل صو 
بعض النماذج اليت أييت وفيما  (30)وفقريًا " 

 جرت على ألسنة الصوفية يف معىن التصوف:
 ه(:200)ت أواًل: قال معروف الكرخي -

"التصوف هو األخذ ابحلقائق، واليأس مما 
مشريًا يف جزئه األول  (31)يف أيدي اخلالئق"

إىل طبيعة اجلانب املعريف للتصوف، وهو 
حقائق األشياء وجواهرها، وعدم  معرفة

أما اجلزء اآلخر  0االكتفاء مبا تعطيه ظواهرها
من التعريف فيشري إىل مقام الزهد، وهو 
التخلي عما يف أيدي الناس من أمالك رغبة 

                                                           

 .79 ( نف  ، ص30)
 .79عمارف ارمع رف،ص  0 280( اررك رة ارقشكر ة، ص31)
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يف هللا تعاىل. ومبثل ذلك يقول ذو النون 
عن الصويف:" الصويف من إذا نطق  املصري

نطقت أابن نطقه عن احلقائق، وإن سكت 
ولئن كانت  (32)عنه اجلوارح بقطع العالئق "

إشارات الكرخي وذي النون إىل املعرفة جمملتني 
خمتصرتني، فإن أاب احلسن 

ه( يديل ببعض التفاصيل 371احلصري)ت
يف هذا اجلانب إذ يقول: "الصويف من كان 

واملقصود  (33)وجده وجوده، وصفاته حجابه"
من كالمه أن حال الوجد يظهرك على 
حقيقة أن الوجود احلقيقي هو وجود احلق 
تعاىل الغري، وأن صفات العبد، يف حال 
عدم الوجد، حتول بينه وبني الفناء عن نفسه 
وعن السوي، األمر الذي يؤدي إىل عدم 
قدرة الصويف على إدراك أن وجود احلق هو 

 0عني وجوده 
                                                           

، مكتيييية ار ييي نجص، ارقييي هرة، 3( و يييم ع يييد اريييرحمذ ار يييهمص، ويقييي ت ارصيييمةلة،  اقكيييق: نيييمر اريييديذ شييير ية، 32)
 .19،ص1986

 .491( نف  ، ص33)
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ه( عن التصوف 290اثنيا: سئل مسنون )ت  -
ًا وال ميلكك شيء فقال:" أن ال متلك شيئ

والعالقة هنا بني املالك واململوك عالقة  (34)"
تبادلية، فاملالك للشيء يكون مملوكًا له،  
كاملال، فهو مملوك ويف الوقت نفسه مالك 

لك شيئًا وال متلقلب صاحبه ويده. فأن 
شيء، هذا يعين التحقيق مبقام  كميلك

العبودية اخلالصة حيث حتررت من رق 
ت عبوديتك خالصة هلل األكوان وأصبح

 وحده.
 اثلثاً: قال عمرو بن عثمان املكي  -

"التصوف أن يكون العبد يف   ه(:291)ت
كل وقت مشغواًل مبا هو أوىل يف 

أو  304)ت . وقال أمحد اجلريري(35)الوقت"
"التصوف مراقبة األحوال ولزوم  ه(:311

                                                           

 0م رل،  شيييش ارماجيييمأ، دراكييية و رجمييية و عهكيييق: دار جييي 0 280ارركييي رة ارقشيييكر ة،ص 450( ارهميييق،ص34)
 .233حكع د ع د ار  دل  صدي ، دار ارص  ة ارعربلة،  كروت، ص 

 .81( عمارف ارمع رف، ص 35)
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وقال أبو بكر الشبلي )ت ( 36)األدب"
ومراعاة  "التصوف ضبط حواسك ه(:334

وهذه التعريفات كلها تنطلق من  (37)أنفسك"
حال املراقبة، وهبا يتمكن العبد من أداء 

وكما أريد هلا أن  أعماله على الوجه األكمل،
وحال املراقبة مستفاد من اإلحسان  0تكون

"اإلحسان  يف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:
أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه 

 . (38)راك"ي
ه( عن التصوف 297)ت رابعاً: سئل اجلنيد -

"هو أن مييتك احلق عنك وحيييك  فقال:
وهو قول صادر من حال الفناء، وفيه  (39)به"

يفىن العبد عن رؤية نفسه لرياها برؤية هللا له، 
 0فتكون رؤيته ابهلل وهلل والحظ للنفس فيها

ويدخل يف املعىن نفسه قول أيب نصر 

                                                           

 .282( اررك رة ارقشكر ة، ص 36)
 .340( ويق ت ارصمةلة، ص37)
 ( اري  رل فص  ت أ اويم ن وار فر.38)
 .280( اررك رة ارقشكر ة، ص 39)
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"إسقاط رؤية اخللق  (:378)ت الطوسي
وهو رؤية الكون على  (40)ظاهرًا وابطناً"

حقيقة أنه قائم ابهلل ال بنفسه، وأن حقيقته 
العدم، ولوال قيام الوجود احلق به ملا ظهر، 

وهذه احلقيقة ال تدرك إال من  0أي ملا وجد
 0حال الفناء

ه( عن التصوف 303خامساً: سئل ُرَومَيْ)ت -
ع هللا تعاىل على ما فقال:" اسرتسال النفس م

انظرًا إىل التصوف من مقام  (41)يريد "
الرضا، الذي حيمد فيه هللا على السراء 

لالعرتاض أو السخط  والضراء، إذ ال جمال
واملعىن نفسه نقرأه  0على إرادة هللا ومشيئته

ه(:" 387عند أيب سهل الصعلوكي)ت
 .(42)التصوف، اإلعراض عن االعرتاض "

وفيه ينتقل بتعريف   أيضاً.سادساً: وهو لرومي -
التصوف من مقام الرضا إىل مقامي الفقر 

                                                           

 .503يق ت ارصمةلة، ص( و40)
 .81. عمارف ارمع رف،ص45( ارهمق، ص41)
 .283( اررك رة ارقشكر ة، ص 42)
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"التصوف مبين على ثالث  يقول: 0والتوكل
خصال، التمسك ابلفقر واالفتقار، والتحقق 

واإليثار، وترك التصرف ابلبذل 
 0(43)"واالختيار

سابعاً: قيل لعلي احلصري، من الصويف عندك؟  -
تظله "الذي ال تقله األرض وال  فقال:

ه( إىل 465)ت وينبه القشريي (44)السماء"
"إمنا أشار إىل حال  هذا التعريف قائاًل:

هذه مجلة من التعريفات، وكل  (45)احملو"
واحد منها يتكئ يف معناه على أحد 

بل إن كثريًا منها  0املقامات أو األحوال
ينفتح بعضه على بعض من دون أن يكون 

ول الواحد بينها كبري اختالف. كما أن املسؤ 
عن تعريف التصوف أو الصويف قد جييب 
بغري معىن، انطالقًا من املقام أو احلال الذي 

عليه يف أثناء اإلجابة، أو مراعاة  يكون غالباً 
                                                           

 .280( نف  ، ص43)
 .283( نف  ، ص44)
 ( نف   وارصفاة نف   .45) 
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ولذلك اختلفت العبارة،  (46) حلال السائل.
 واملعىن املشار إليه واحد، وهو كما قال القائل

(47): 

 
 باراتُنا شىتَّ َوُحْسُنَك واحدٌ عِ  وكلٌّ إىل ذاَك اجلماِل يُشريُ 

 
ولئن كان مفهوم التصوف، يف أحد 
جوانبه اهلامة، يستند إىل ثنائية املقامات 
واألحوال فإنه من جانب آخر، يغرتف من 
معني األخالق اإلسالمية. وقد آثران ذكر 
هذا اجلانب مبعزل عن التعريفات السابقة؛ 

هوم ألنه دعامة قائمة بعينها يف استكمال مف
ولعل  0التصوف، فال تصوف بال أخالق

مستند الصوفية األخالقي ينبع من عني اآلية 
 القرآنية اليت ميدح هللا تعاىل رسوله صلى هللا

                                                           

و مرييي :"  0 45( ميييذ و يييمال ارجصكيييد فيييص ارتصيييمف عهييي  كييي ك  ارمثييي ل:" ون   يييمن ميييق    يييي عي ييية" ارهميييق،ص46)
مكتيه ارايق عصيه و اكليه بي " و " ارتصيمف   ير ميق اجتمي  ، ووجيد ميق اكيتم  ، وعمي  ميق ارتصمف هم ون ي

 .280ا ي  " اررك رة ارقشكر ة، ص
ما يييذ مؤ يييدل، مؤك ييية مط رعييي ت و اقلقييي ت  0( ييييدر اريييديذ ارشيييكرادل، حيقييي ت ارصييي  مكذ،  قيييدي  و صيييالب :د47)

 .12،ص1361فرهص ص، و ران،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 105 

وإنََّك َلَعلى  {عليه وآله وسلم فيها بقوله:" 
مث ما ورد يف السنة من  0(48)}ُخُلٍق َعظيمٍ 

قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:" إمنا بعثت 
ولذلك جتد  (49)مكارم األخالق" ألمتم

الصوفية يعتدون هبذا األصل أميا اعتداد، 
والتصوف عندهم مقرون ابألدب من دون 
منازع. قال أبو حفص 

ه(:" التصوف كله 270النيسابوري)ت
 0ولكل مقام أدب لكل وقت أدب، 0أدب

فمن لزم آداب األوقات بلغ مبلغ الرجال، 
ظن ومن ضيع اآلداب فهو بعيد من حيث ي
 (50)القرب، ومردود من حيث يرجو القبول"

ه( 275وقال حممد بن على القصاب)ت
أستاذ اجلنيد، التصوف:"أخالق كرمية ظهرت 
يف زمان كرمي من رجل كرمي مع قوم  

                                                           

 .4( ارقه ،48)
 .473رممو ، ص( رواه م ره فص ا49)
 .119( ويق ت ارصمةلة، ص 50)
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. وقال أبو حممد اجلريري (51)كرام"
ه( إن التصوف هو:" الدخول يف 311)ت

كل خلق سين، واخلروج من كل خلق 
جويري قوال لإلمام حممد ونسب اهل (52)دين"

ه(:" 117أو 113الباقر عليه السالم)ت
التصوف خلق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد 

بل إن أاب احلسني ( 53)0عليك يف التصوف"
ه( يتجاوز البعد املعريف 295النوري)ت

للتصوف ليقيم أصوله على األخالق 
قال:" ليس التصوف رسومًا وال  0وحسب

ولعل النوري  (54)0علوماً، ولكنها أخالق"
عدل إىل هذا الرأي لشيوع أدعياء التصوف 
يف عصره الذين يتمسكون ابملعرفة النظرية 

ومن املعروف أن املعمول  0دون العمل هبا
عليه يف املعرفة عند الصوفية هو تلك املعرفة 

                                                           

 .280. اررك رة ارقشكر ة،ص 45( ارهمق ، ص51)
 . 45( ارهمق، ص52) 
( حن وبهيييي  ارمصيييي در 322. واحرجييييب ون هيييياا ارقييييمل ح ييييص بكيييير ار تيييي نص )ت234(  شييييش ارماجييييمأ، ص53)

 ارصمةلة  ص ي  حرل .
 .167( ويق ت ارصمةلة، ص54)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 107 

الذوقية الصادرة عن حقيقة اجملاهدة ابلشريعة 
0 

د وهناك أقوال أخرى غري قليلة تعتمد البع
األخالقي يف الرتمجة عن مفهوم التصوف، مما 
يدل على أن األخالق السنية قاعدة ال غىن 

ولقد  0عنها يف إحكام مبىن التصوف ومعناه
ظلت هذه القاعدة اثبتة وممتدة حىت عصر 

ه( 638ذروة التصوف مع ابن عريب)ت
الذي تبىن مقولة أسالفه من أن " التصوف 

لق زاد عليك ُخُلق زاد فمن زاد عليك يف اخل
ومل يكتف الصوفية حبد  (55)يف التصوف".

التصوف نثراً، بل عمل بعضهم على حد 
معناه شعراً. قال أبو الفتح 

ه( يف معناه املأخوذ من 400البسيت)ت
 (56) الصفاء، كما يرى:

                                                           

، ار كئيية 2 صييدير ومراجعيية:د ح ييراكل  مييد مر،  0ارمكليية،  اقكييق و قييدي : عثميي ن ياكييص ( ا ييذ عربييص، ارفتمحيي ت55)
 .11/344، 1985ارمصر ة ارع مة ره ت أ، ارق هرة، 

اريد ذ، ار صيد،  ( ار كرونص،  اقكق م  ره صد مذ مقمرة مق مرة فص ارعق  وو مر ورة، مطيعية مجهيس ارمعي رف باكيدر وبي د56)
 .25،ص1958
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 ِقْدماً َوظَنيوُه ُمشتقاً ِمَن الصيوف
ِِ حىّت    لُقَِّب الصيوفيصاىف َفُصويفَ

 لّناُس يف الصيويف فاْختَـَلفوا تَنازََع ا
 َوَلْسُت َأحْنَُل هذا االْسَم َغرْيَ فىتً 
 

ويف وصف الصوفية وأحواهلم يف الذكر 
واملناجاة والزهد يف الدنيا حمبة هلل وشوقًا إليه 
مبا يوافق مفهوم التصوف، يقول أمحد بن 

  (57) ه(:279)ت عيسى اخلراز
 

ناجاِة ل
ُ
رِ وَتْذكاُرُهْم َوْقَت امل  لسِّ

 َفَأْغَفْوا عن الدنيا كإْغفاِء ذي السيْكرِ 
 به َأْهُل ُودِّ هللِا كاألجْنُِم الّزْهرِ 

 وأرواُحُهْم يف احُلْجِب حَنَْو الُعلى تسري
 وما عرَّجوا عن مسِّ بـُْؤًس وال ُضرِّ 

 

 حننُي قلوِب العارفنَي إىل الذِّْكرِ 
 أُديرْت كؤوٌس للمنااي َعَلْيهمُ 

 الٌة مبَُعْسَكرٍ مُهُوُمُهُم جوَّ 
 فأجساُمُهْم يف األرِض قتلى حِبُبَّهِ 
 فما عرَّسوا إال بقرِب حبيبهم 

 
 

                                                           

 .305-304رقشكر ة، ص ( اررك رة ا57)
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ويروي ذو النون املصري عن امرأة رآها 
يف بعض سواحل الشام فسأهلا: من أين 
أقبلت؟ قالت: من عند أقوام تتجاىف جنوهبم 

فقال: وأين تريدين؟ قالت:  0عن املضاجع
جتارة وال بيع عن ذكر إىل رجال ال تلهيهم 

  (58) فقال: صفيهم يل؛ فأنشدت: 0هللا
 فما هلم مِهٌَم تسمو إىل َأَحدِ 

 اي ُحْسَن َمْطَلِبِهْم للواِحِد الصََّمِد 
 ِمَن املطاِعِم واللذاِت واَلوَلدِ 
 ِلَروح ُسروٍر حلَّ يف بـََلِد 

 قد قاَرَب اخَلْطُو فيها ابِعَد األََبدِ 
 ْم َمَع الَعَددِ ويف الّشواِمِخ تلقاهُ 

 قوٌم مهوُمُهم ابهلِل َقْد َعِلَقتْ 
 فمطلُب القوِم موالُهْم وسيُِّدُهْم 

 ما إْن تُنازُِعُهْم دنيا وال َشَرٌف وال 
  وال لِِلْبِس ثياِب فائٍق أَِنقٍ 
  إال مسارعًة يف إْثر َمْنزَِلةٍ 
 فُهْم رهاِئُن ُغْدراٍن وأَْوِديَةٍ 

 
 (59) ولذي النون نفسه يف وصفهم:

 

                                                           

 .81( عمارف ارمع رف، ص58)
 .22-21( و م و ر  ارمكص، عه  ارقه ، ص59)
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 قلوهُبُُم يف حبر َخْشيتِه جِتري وإنَّ لريبِّ صفوًة ِمْن ِعباِدِه 
رِ  لوأبداهُنُْم قد ُأْسِكَنْت َحرَكاهُتا  َما يف قلوِب القْوِم ِمْن َمِضِر السِّ ِِ 
 وأرواُحُهْم تسري إىل َمْعِدِن الفْخرِ  تراُهْم ُصمواتً خاشعني لرهبِِّْم 

 
 

ه( 378وأليب نصر السراج الطوسي )ت
أبيات يف بيان معين التصوف، وأحواهلم 

وفيها تفسري  0الصوفية تكاد تكون جامعة
إشاري طريف ملعاين حروف كلمة " تصوف 
" فالتاء من التقى، والصاد من الصفاء، 

 يقول: 0والواو من الوفاء، والفاء من الفتوة

(60)  
 احِ ال تسأمنَّ مقاليت اي ص واقبْل نصيحَة انصٍح َنصَّاح

 ليَس التصويُف حيلًة وتكليفاً  فاً وتواَجداً ِبصياحِ وتقشي 
 يس التصويُف ِكْذبًة وَبطاَلةً ل وَجَهالًة ودعابًَة مِبزاحِ 

 فٌَّة ومروءٌة وفـُتُـوَّةٌ بل عِ  وقناَعٌة وطهارٌة بصالحِ 

                                                           

، دار آفييي ق 2  مييي  مصيييطف  ارشيييك ص،  0( ديييمان ارايي)وشيييع ر ن ييي   حرييي  اراييييي(، يييصع  ووييييها : د60)
 .107، ص1984عربلة، بيداد، 
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 وتقًى وعلٌم واقتداٌء والصَّفا ورضًى وصدٌق والوفا ِبَسماحِ 
 ن قاَم به حبقِِّه وُحقوِقهِ م وخال عن احَلَداثن واألشباحِ 

راً ُمتيقِّناً ُمَتصربِّ  مِطراً ُمتَـَقصََّد السيَّاحِ ُمْستَ   اً ُمَتَشمِّ
ًِ متواِضعاً م رواحِ ُمتبدَِّل األشباِح واأل  تعّزِزاً ُمتحّرِزًا

 تـََتَشعَشُع األنواُر من أسرارِهِ  كتشعُشِع املشكاِة يف املصباحِ 
ِِ  فاُء الَفتَّوِة فاغتنْم اي ِِ ِِ  اتُء التقى صاُد الصفا واو الوفا صاِح

 
وإن نعوت هؤالء الرجال، مع ما ورد يف 

على أغلب املعاين اليت  األبيات السابقة حتيل
نقلتها التعريفات املتنوعة للتصوف، من مثل: 
تعلق اهلمم ابهلل، واجملاهدة فيه، واألنس 
بذكره، والسكر مبحبته، وامتالء القلب بنور 

 000ب الفقر والزهد يف الدنيامعرفته، وطل
إىل غري ذلك من معان وصور ترد إىل ركين 

  0التصوف األساسيني، املقامات واألحوال
ولكن السؤال الذي يبقى قائما هو: هل  

متكن الصوفية من وضع تعريف جامع مانع 
للتصوف، حبيث يشتمل على اجلانب املعريف 
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واجلانب األخالقي، فضال عن ركين املقامات 
 ألحوال؟وا

لعل اجلنيد، وهو املنعوت برئيس الطائفة،  
فمن أقواله  0يلقي الضوء على هذا التساؤل

اجلامعة يف تعريف التصوف:" تصفية القلب 
عن موافقة الربية، ومفارقة األخالق الطبيعية، 
وإمخاد الصفات البشرية، وجمانبة الدعاوى 
النفسانية،ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق 

ة، واستعمال ما هو أوىل على يلوم احلقيقابلع
األبدية، والنصح جلميع األمة، والوفاء هلل 
على احلقيقة، واتباع الرسول صلى هللا عليه 

وهذا التعريف  (61)0وآله وسلم يف الشريعة"
يتمثل يف  على طوله خيتصر يف شقني، األول

جماهدة النفس وفق الشريعة احملمدية، واآلخر 
ة، زبده الشريعة. وهبذين يف إدراك احلقيق

 الشقني يكتمل معىن التصوف. وملا كان

                                                           

مةلة: ار يييرمدية  يييدال  ميييذ اح ديييية، . وورد فيييص ويقييي ت ارصييي35-34( ارتعيييرف رمييياه  وهييي  ارتصيييمف، ص61) 
 .464وارمعص  واحد، ص 
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املصطلح جينح إىل اإلجياز، وإفادة املعىن أبقل 
قدر ممكن من األلفاظ، فقد جند مبتغاان عند 
أيب بكر الكتاين الذي يعرف التصوف أبنه:" 

فالصفاء، هو املعرب عنه 0صفاء ومشاهدة "
دة، هي مبجاهدة النفس )= الوسيلة( واملشاه

واحلقيقة عند  املعرب عنها ابحلقيقة)= الغاية(
الصوفية، شهادة أن ال إله إال هللا كما 
شهدها هللا عز وجل يف حق نفسه، 

وذلك يف قوله  (62)واملالئكة، وأولو العلم
َشهَداُّللي أَنَُّه ال ِإلَه إال ُهَو واملالئُكة تعاىل: 

، وبذلك  (63)وأُوُلو العلم قائما ابلقسط
يكون هذا التعريف مؤهاًل للتعبري عن معىن 
التصوف، من انحية فنية وموضوعية؛ لكونه 
خمتصراً، ومشتماًل على وسيلة الصويف يف 

 0الوصول إىل حقيقة التوحيد
 

                                                           

 .348، دار ارمع رف، ارق هره، ص2( ان:ر: د.ع د اراهل  ماممد،   لة ارتصمف، ارمدركة ارش  رلة،  62)
 .18( آل عمران، 63)
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 يف اتريخ املصطلح: 2.

إمتامًا للفائدة يف حبث املصطلح، حيسن  
الزمنية اليت بدأ يشيع  الوقوف على الفرتة

ه( هتمة 378فقد دفع الطوسي )ت 0فيها
احلدوث عن هذا املصطلح، وأنه مل يعرف إال 
يف فرتة متأخرة نسبياً، ظنًا منه أن هتمة كهذه 
قد ختل بنسبة التصوف إىل اإلسالم، أو 

  0النظر إليه على أنه بدعة
ولقد مر معنا أن ال مشاحة يف التسمية  

ما دام مبناها ومعناها ال خيالفان الكتاب 
وأما البعد الزمين أو قربه من الصدر  0نةوالس

األول من اإلسالم فال يقلل من قيمة 
املصطلح، وإن كان قربه يزيدها صالبة فيما 

وأاي كان األمر، فالطوسي  0لوكان متداواًل فيه
حياول رجع اتريخ الكلمة إىل ما قبل 
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اإلسالم، واستنادًا إىل حممد بن إسحاق بن 
مجع فيه ( يف كتابه الذي 150يسار)ت

قال:" إنه قبل اإلسالم قد  0أخبار مكة
خلت مكة يف وقت من األوقات حىت ال 
يطوف ابلبيت أحد وكان جييء من بلد بعيد 

 (64)0رجل صويف فيطوف ابلبيت وينصرف"
على أن هذا اخلرب ال يعول عليه كثريًا يف 

بل إن الطوسي نفسه  0البحث املوضوعي
فإمنا وهو إذ يورده  0يلمح إىل الشك فيه

يقول:" فإن  0يورده لالستئناس ال اليقني
صح ذلك، فإنه يدل على أنه قبل اإلسالم 
كان يعرف هذا االسم، وكان ينسب إليه 

وهنا نتساءل:  (65)0أهل الفضل والصالح"
هل ميكن أن يكون هذا الرجل الصويف 
منحدراً من ساللة بين صوفة؟ أو ممن ينسبون 

ن البصري إليهم؟ مث يروي الطوسي عن احلس

                                                           

 .43-42( ارهمق، ص64)
 ( نف   وارصفاة نف   .65)
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ه( أنه قال:" رأيت صوفيًا يف 110)ت
الطواف فأعطيته شيئاً فلم أيخذ، وقال: معي 

ويستدل  (66)0أربعة دوانيق فيكفيين ما معي"
ه(:" 161)ت كذلك بقول سفيان الثوري

لوال أبو هاشم الصويف ما عرفت دقيق 
وبناء هذين اخلربين يكون  (67) الرايء".

ف األول مصطلح التصوف قد عرف يف النص
من القرن الثاين اهلجري ال كما يذهب 
ماسينيون إىل أنه عرف ألول مرة، لقباً مفرداً، 
يف النصف الثاين اهلجري من القرن 

. ومما يؤكد صحة شاهدي الطوسي (68)نفسه
 املذكورين آنفاً، قول مساور الوراق

تقريباً(، وهوشاعر كويف مقل، ومن 150)ت
شعر يعيب أصحاب احلديث، يف بيتني من ال

                                                           

 .42( ارهمق، ص66)
 .1992،2/185،مؤك ة ار ت  ارثق ةلة،  كروت، 2ذ ارجمدل، يفة ارصفمة، ( نف   وارصفاة نف   . ا 67)
، دار ار تييي أ اره صييي نص، 1كت أ دا يييرة ارمعييي رف اوكييييملة(  )( ان:ييير: م كيييكصكمن ومصيييطف  ع يييد اريييرداق، ارتصيييمف68)

 .27،ص1984ومكتية ارمدركة،  كروت، 
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فيهما على رجل رايءه وتظاهره ابلصالح 
  (69)ويذكر فيهما لفظ التصوف:

 
 تصوََّف َكْي يُقاَل له أمنٌي  التصيوَف واألمانةْ  وما يعين

  ومل يُرِِد اإللَه بِه ِولكنْ  أراَد بِه الطَّريَق إىل اخليانةْ 
 

فمما ال شك فيه أن استعمال هذه 
سني وبعد الكلمة كان قد شاع قبل اخلم

املئة؛ ذلك أن صورة الصويف يف البيتني، 
تكشف عن أن التصوف كان معروفًا وممارساً 
منذ زمن ال ندري حد بدايته، ولكنه يكفي 
للحدس مبدة طويلة نسبياً، لكي يصري 
للتصوف أدعياء، األمر الذي يؤكد صحة 
الرواية اليت نقلها الطوسي عن احلسن 

صوف البصري، وبذلك يكون مصطلح الت
والصويف، قد عرفا فيما بني مطلع القرن 

                                                           

ضيمع    ور ي  ف  ركي : وحميد وميكذ، ووحميد ( ا ذ ع د رب ، ارعقد ارفر د، شرح  وضيط  وياا  وعصيمن مم 69)
 1952،3/217، مطيعة رجصة ارت رل  وارترجمة وارصشر، ارق هرة، 2ارز ذ، وع راكل  اح ل رل،  
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اهلجري الثاين، وهناية النصف األول منه، 
 0وهو داخل يف عصر التابعني

 
   

 
 

 يف املصدر اإلسالمي للتصوف: 0 3
ولئن كثر اجلدل يف اشتقاق التصوف،  

على أن  0مصادره فقد كثر اخلالف يف
البحث هنا لن يدخل يف معرتك اخلالف 

يحاول استخراج أركان إسالمية بقدر ما س
 0عامة تستحق أن تكون أصواًل للتصوف

ولقد كان الصوفية األوائل، وال سيما املعنيون 
بتأريخ التجربة الصوفية، قد تصدوا لبيان هذه 
املسألة، فاستخرجوا من مصدري التشريع 
اإلسالمي، الكتاب والسنة، ما يؤكد شرعية 

وها هو  التصوف، وانتماءه األصيل لإلسالم.
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ذا الطوسي يذهب إىل تقييد التصوف أبربعة 
  (70) أصول إسالمية هي:

 متابعة كتاب هللا عز وجل. -1
االقتداء ابلرسول صلى هللا عليه   -2

 وآله وسلم.
التخلق أبخالق الصحابة   -3

 والتابعني.
 التأدب آبداب عباد هللا الصاحلني.  -4

وقد أيد أصول الطوسي هذه كل من كتب 
حىت إن  0تصوف بعدهمن الصوفية عن ال

(، وهو من غري 808ابن خلدون)ت
الصوفية، يدرك الصلة الوثيقة بني التصوف 
ومصدره اإلسالمي، ويقرها مبا يتفق مع 
جممل ما ذكره الطوسي فيقول:" هذا العلم 

وأصله  0من العلوم الشرعية احلادثة يف امللة
أن طريق هؤالء القوم مل تزل عند سلف 

صحابة والتابعني ومن األمة، وكبارها من ال
                                                           

 .21( ارهمق، ص70)
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وأصلها  0بعدهم، طريق احلق واهلداية
العكوف على العبادة، واالنقطاع إىل هللا 

عن زخرف الدنيا وزينتها،  تعاىل، واإلعراض
والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال 

 0وجاه، واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة
ا وكان ذلك عامًا يف الصحابة والسلف، فلم

فشا اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين وما 
بعده، وجنح الناس إىل خماطبة الدنيا، اختص 
املقبلون على العبادة ابسم الصوفية 

وهذه شهادة من انقد اترخيي  (71")واملتصوفة
ذي عني بصرية، وهو من غري الصوفية، يرى 
أن أصل التصوف انبع من االقتداء 

هم النخبة الذين  ابلصحابة والتابعني، وهؤالء
 اقتدوا ابلرسول صلى هللا عليه وآله وسلم.

وأما فيما خيص أصول الطوسي، فإن  
القرآن الكرمي، من بينها، يعد املصدر األول 
لثنائية األحوال واملقامات، حيث ذكر 

                                                           

 .514،ص1995، ارمكتية ارعصر ة،  كروت، 1( ا ذ  هدون، ارمقدمة،  اقكق: درو ش ارجم دل، 71)
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التوابني، والصابرين، والفقراء، واملتوكلني، 
والشاكرين،والراضني، والذاكرين، واخلاشعني، 

ئفني، والراجني، والواجلني، واخلا
ويف ذكر املشاهدين قال تعاىل:  000واملقربني

إىل غري  )72( }أَْو أَْلقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ  {
ذلك مما ورد يف السنة ويدخل يف املقامات 
واألحوال. وال يسعنا هنا إال استحضار معىن 
التصوف الذي استخلصه البحث آنفا وهو: 

وقد ذكران أن الصفاء هو  0الصفاء واملشاهدة
والغاية هي املشاهدة =  0الوسيلة = اجملاهدة

ويستدل على اجملاهدة من قوله  0املعرفة
 }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديَـّنـَُّهم ُسُبلَنا{تعاىل:

َوأَّما َمن َخاَف َمَقام {وقوله تعاىل:  )73(.
ة ِهي َربِِّه َوهَنى الّنفَس َعِن اهلَوى فإنَّ اجلنَ 

أْوى
َ
وقال صلى هللا عليه وآله  )74(.}امل

                                                           

 .37( ق، 72)
 .69( ارعص  مت، 73)
 .41-40( ارص دع ت، 74) 
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 )75(وسلم:" اجملاهد من جاهد نفسه يف هللا".
أما سلوك الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، 
والصحابة والتابعني وعباد هللا الصاحلني، 

 ىفالشواهد عليها وافرة يف هذا اجملال، ويكتف
إبحالة املتطلع واملستزيد على كتب السري 

يث والطبقات والتاريخ، ليلمس مدى واحلد
 انشغال رجال الصدر األول مبجاهدة

 0وتزكيتها حسب أصول الشريعة( 76)النفس
رفة، فتستخلص من عأما مثرة اجملاهدة، وهي امل

 (} )77واتـُّقوا اُّللَّ ُويـَعِّلُمُكم اُّللي {قوله تعاىل:
اي أَييها الذَين آَمُنوا ِإَن تـَّتقوا {قوله تعاىل: ومن
أي فرقااًن بني  )78(.} جَيَْعل َلُكم فـُْرقَااناُّللَّ 

                                                           

ارجيي مق ارصييالب،  اقكييق: ح ييراكل   0( و رجيي  ارترمييال فييص بيي أ ف يي    ارج يي د، و يي ل حييديأ ح ييذ يييالب 75) 
 ارق هرة.  عطمة عم ، دار اراديأ،

(  عر يي  ارمج هييدة فييص االيييطير ح يي  اررابيي  احيييف  نص هييم: " ارج يي د وارمج هييدة، اكييتفرا  ارمكييق فييص 76) 
و يد    0وارج  د  ي ية وضيرأ: مج هيدة ارعيدو ار:ي هر، ومج هيدة ارشيلط ن، ومج هيدة اريصفس 0مدافعة ارعدو

وج هييدوا بيي ممار    {وفييص  مريي   عيي ر : (78ارايي ، ) }وج هييدوا فييص   حييق ج يي ده { ي ت يي  فييص  مريي   عيي ر :
مييي   ج هيييدون ( و ييي ل ييييه    عهلييي  وآرييي  وكيييه :" ج هيييدوا وهيييماءك   41ارتمبييية، ) }وونف يييك  فيييص كييي ك   

، دار ارقهيي ، وارييدار ارشيي ملة، دمشييق، 1مفييردات ورفيي ت ارقييرآن،  اقكييق: يييفمان عييدن ن داودل،  0وعييداءك " 
 . 208،ص1992 كروت، 

 .282( اريقرة، 77)
 .29( احنف ل، 78) 
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احلق والباطل. وهذا الفرقان هو الذي ميثل 
جوهر املعرفة الصوفية، حينما يسعى صاحبها 
إىل البحث عن وجه احلق يف األشياء 

والتقوى ليست جمرد علم وحسب،  0ابلتقوى
وإمنا سلوك قبل كل شيء، أي جماهدة. فإذا 

صل الرابع واألخري من أصول ما انتقلنا إىل األ
الطوسي، وهو التأدب آبداب عباد هللا 
الصاحلني، فسوف جند أنه ينطبق على 
الصوفية، حيث جتلت املعاين السابقة يف 
أقواهلم ذات الطابع املعريف الصادر عن جتربة 

ويقول أبو على الدقاق:" من زين  0اجملاهدة
ظاهره ابجملاهدة حسن هللا سرائره 

ويقول أبو عثمان  )79(".ابملشاهدة
ه(:" من ظن أنه يفتح له 373املغريب)ت

هبذه الطريقة، أو يكشف له عن شيء منها 
وجيدر التنبيه  )80(بلزوم اجملاهدة فهو خمطئ".

                                                           

 . 98( اررك رة ارقشكر ة، ص79)
 ( نف  ، وارصفاة نف   .80)
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 هنا على أن الصوفية يستعملون مصطلحات
متداولة بينهم، كالكشف والفتح واملشاهدة، 

 يف سياق التعبري عن اجلانب املعريف لديهم.
ومل يستطع املستشرقون أنفسهم، على   

كثافة دراساهتم للتصوف، واختالف 
، إال أن يقروا ابملصدر  )81(أهدافهم

اإلسالمي له. ولعل جتربة نيكولسون يف هذا 
اجملال، تكون مثااًل جيدًا على ذلك حينما 
تراجع عن آرائه السابقة اليت أعلنها سنة 

 ، واليت يذكر فيها أن التصوف وليد1906
األفالطونية احملدثة واملسيحية والغنوصية. وقد  

مقااًل يثبت فيه تراجعه، 1921كتب سنة 
وينفي أن يكون التصوف وليد الثقافات 
األجنبية، ويشري إىل أن ظاهرة الزهد 

                                                           

ارم تشير كذ، انطي ي   ميذ مم يش مصاي د، ييرون ون  ( يكشش وربرل عذ ون عددا  ال ب ا بي  ميذ81)
ك  ف رة كهلمة وو  ات و بق متمكز فص اوكيم، هيص ميذ ويي  وجص يص، و جي  ون يص ي مه  حري  
مصييدر مييذ ارمصيي در بكيير اوكيييملة، وهيياا عهيي  حييد  مريي  رييلس بيي رعه  ارصيي دق ارصز يي .  يي  هييم 

 وكمو وشك ل ارتعص  ارط  فص.ان:ر:
Arberry, A.J, An Introduction to the History of Sufism, Oxford,   
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والتصوف اللتني نشأات يف اإلسالم، كانتا 
. أما ماسينيون، )82(الصميم إسالميتني يف

ت التصوف فإنه يرى بعد دراسته ملصطلحا
 أن مصادرها أربعة:

القرآن الكرمي، وهو املصدر الرئيسي  .1
 للمصطلحات الصوفية.

العلوم العربية اإلسالمية، كاحلديث والفقه   .2
 وغريها.

 مصطلحات املتكلمني األوائل.  .3
اللغة العلمية اليت تكونت يف الشرق يف  .4

القرون الستة املسيحية األوىل من لغات 
ية وغريمها وأصبحت أخرى، كاليواننية والفارس

لغة العلم والفلسفة. مث يشري يف هناية األمر 
إىل أن التصوف اإلسالمي قد نشأ من 
صميم اإلسالم نفسه، على األقل يف القرون 

                                                           

   . -( فص ارتصمف اوكيمص و  ر   ،  رجمة: د . و م ارعي عفلفص. ارمقدمة، ص: ا82) 
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بل إن بعض املستشرقني   )83(الثالثة األوىل.
 .)84("يرى أنه " ال صوفية من غري إسالم

لعله من املستحسن يف ختام هذا 
عض أقوال الصوفية البحث، تسجيل ب

أنفسهم اليت تربط طريقهم وعلومهم ابلقرآن 
الكرمي والسنة الشريفة وأخالق اإلسالم 

 الرفيعة.
وقال ذو النون املصري:" من  

عالمات احملبة هلل عز وجل متابعة حبيب هللا 
صلى هللا عليه وآله وسلم يف أخالقه وأفعاله 

ا وقال اجلنيد" الطرق كله )85( وأوامره وسننه"
مسدودة على اخللق إال من اقتفى أثر الرسول 

. وقال:" من مل )86( "عليه الصالة والسالم
ال يقتدى  حيفظ القرآن، ومل يكتب احلديث،

به يف هذا األمر، ألن علمنا هذا مقيد 
                                                           

 (83) An Introduction to the History of Sufism , P .  
(84 )Stoddart, William , The Mystical Doctrines and Methods of Islam, New Delhi, Jaj 

 Company, 
 . 433( اررك رة ارقشكر ة، ص85)
 . 430( نف  ، ص 86)
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. وقال شاه الكرماين )87( "ابلكتاب والسنة
(:" من غض بصره عن احملارم، 300)ت

ر ابطنه عن الشهوات، وعم وأمسك نفسه
بدوام املراقبة، وظاهرة ابتباع السنة، وعود 

( 88)نفسه أكل احلالل، مل ختطىء له فراسة".

وقد عرب الشبلي عن علم التصوف شعرًا مبا 
ينسجم وقول علي بن أيب طالب عليه 
السالم يف وصفه العلماء الرابنيني 

وصحبوا الدنيا أببدان أرواحها  000بقوله:"
أولئك خلفاء هللا يف معلقة ابحملل األعلى، 

  (90) يقول الشبلي: (89)".000أرضه
 ِعْلٌم َسيِنٌّ مساويٌّ ربويبْ 

 أهُل اجلزالِة والصيْنِع اخلصوِصيْ 
 ِعْلُم التصويِف علٌم ال نفاَد َله 

 فيه الفواِئُد لألرابِب يعرُفها 
 

 
                                                           

 . 78. عوارف املعارف، ص 433( نفسه، ص87) 
 .428الرسالة القشريية، ص  (88)
ليــه الســالم، شــرحه وضــبطه اإلمــام حممــد عبــده، مؤسســة املعــارف، بــريوت، ( الشــريف الرضــي، هنــج البالغــة مــن كــالم أمــري املــؤمنني علــي ع89)

  .714ص
  .106( التعريف ملذهب أهل التصوف،ص90) 
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______________________
______________ 

 
 مصادر البحث ومراجعه

أبو الوليد حممد بن عبدهللا بن أمحد، كتاب  األزرقي، -
 د.م، د.ت. ،أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر

البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل، اجلامع   -
الصحيح، دار ابن كثري، اليمامة للطباعة والنشر، 

 .1993دمشق، 
بدوي، د. عبد الرمحن، اتريخ التصوف اإلسالمي   -

، وكالة 2رن الثاين، طمن البداية حىت آخر الق
 .1978املطبوعات، الكويت، 

البريوين، أبو الرحيان حممد بن أمحد، حتقيق ما للهند   -
من مقبولة يف العقل أو مرذولة، مطبعة جملس دائرة 

 .1958املعارف حبيدر آابد الدكن، اهلند، 
الرتمذي، أبو عيسى بن سورة، اجلامع الصحيح   -

م عطوة عوض، وهو سنن الرتمذي. حتقيق: إبراهي
 دار احلديث، القاهرة، د.ت.
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، 1اجلرجاين، علي بن حممد، كتاب التعريفات، ط -
 .1983دار الكتب العلمية، بريوت،

ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن،   -
اتريخ عمر بن اخلطاب. قدم له وعلق عليه: 

 أسامه عبد الكرمي الرفاعي، د.م، د.ت.
أبو الفرج عبد الرمحن، صفة ابن اجلوزي، مجال الدين  -

، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 2الصفوة، ط
1992. 

احلالج، احلسني بن منصور، الديوان، صنعه   -
، دار 2وأصلحه: د. كامل مصطفى الشييب، ط

 .1984آفاق عربية، بغداد، 
أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف، البحر   -

عشا احمليط يف التفسري، بعناية الشيخ عرفان ال
 .1992حسونه، دار الفكر، بريوت، 

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن   -
، املكتبة 1خلدون. حتقيق: درويش اجلويدي، ط

 .1995العصرية، بريوت، 
الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن. حتقيق:   -

، دار القلم، الدار 1صفوان عدانن داودي، ط
 .1992الشامية، دمشق، بريوت، 
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الرضي، الشريف، هنج البالغة من كالم أمري   -
املؤمنني علي عليه السالم، شرحه وضبطه اإلمام 

 بريوت، د.ت. حممد عبده، مؤسسة املعارف،
ابن سعد، طبقات ابن سعد. حتقيق د. إحسان   -

 عباس، دار صادر، بريوت، د.ت.
السلمي، أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني،   -

، 3الدين شريبة، ططبقات الصوفية. حتقيق: نور 
 .1986مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

السهروردي البغدادي، عبد القاهر بن عبد هللا،  -
عوارف املعارف، ملحق بنهاية اجلزء اخلامس من 

بريوت،  إحياء علوم الدين للغزايل، دار الفكر،
 د.ت.

السيد احلمريي، ديوان السيد احلمريي. مجعه وحققه  -
مكتبة احلياة، وشرحه: شاكر هادي شكر، دار 

 بريوت، د.ت.
الشريازي، صدر الدين حممد بن إبراهيم، إيقاظ   -

النائمني، تقدمي وتصحيح د. حمسن مؤيدي، 
مؤسسة مطالعات وحتقيقات فرهنكي، طهران، 

1361. 
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أبو طالب املكي، حممد بن علي، قوت القلوب يف   -
 معاملة احملبوب، دار الفكر، بريوت، د.ت. 

راج، اللمع. حققه وقدم له الطوسي، أبو نصر الس  -
وخرج أحاديثه:د. عبد احلليم حممود، وطه عبد 

القاهرة،  الباقي سرور، دار الكتب احلديثة،
1960. 

ابن عبد ربه، أبو عمر أمحد بن حممد، العقد   -
الفريد. شرحه وضبطه وصححه وعنون 
موضوعاته ورتب فهارسه: أمحد أمني وأمحد الزين 

بعة جلنة التأليف ، مط2وإبراهيم األبياري، ط
 .1952القاهرة،  والرتمجة والنشر،

علي، د. جواد، املفصل يف اتريخ العرب قبل   -
، دار العلم للماليني ومكتبة 1اإلسالم، ط

 .1970النهضة، بريوت، بغداد، 
ابن عريب، حميي الدين حممد بن علي، الفتوحات   -

املكية. حتقيق وتقدمي: عثمان حيىي. تصدير 
، اهليئة املصرية 2اهيم مدكور،طومراجعة: د. إبر 

 .1985العامة للكتاب، القاهرة، 
الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم   -

 الدين، دار الفكر، بريوت، د.ت .
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ابن قتيبة، أبو حممد عبد هللا بن مسلم، عيون   -
 األخبار، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.

ة القشريية القشريي، عبد الكرمي بن هوازن، الرسال  -
يف علم التصوف. حتقيق وإعداد: معروف زريق، 

، دار اجليل، 2وعلي عبد احلميد بلطه جي، ط
 .1990بريوت، 

ابن قيم اجلوزية، أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر،   -
مدارج السالكني، حتقيق وتعليق: حممد املعتصم 

بريوت،  ، دار الكتاب العريب،2ابهلل البغدادي، ط
1994.  

ذي، أبو بكر حممد، التعرف ملذهب أهل الكالاب  -
التصوف. حتقيق وتعليق: حممود أمني النوري، 

 .1980القاهرة،  ، مكتبة الكليات األزهرية،2ط
الكليب، أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب،  -

علم الكتب، بريوت،  ،1مجهرة النسب، ط
1993. 

ماسينيون، لويس ومصطفى عبد الرزاق، التصوف   -
، دار 1ط (املعارف األسالمية كتاب دائرة)

الكتاب اللبناين، ومكتبة املدرسة، بريوت، 
1984. 
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حممود، د. عبد احلليم، قضية التصوف، املدرسة   -
 ، دار املعارف، القاهرة، د.ت.2الشاذلية، ط

أبو نعيم، أمحد بن عبدهللا، حلية األولياء وطبقات   -
، دار الكتاب العريب، بريوت، 3األصفياء، ط

1980. 
يكلسون، رينولد، يف التصوف اإلسالمي واترخيه. ن  -

ترمجة: د. أبو العال عفيفي مطبعة جلنة التأليف 
 .1956والرتمجة، القاهرة، 

اهلجويري، أبو احلسن على بن عثمان، كشف   -
احملجوب. دراسة وترمجة وتعليق: د. إسعاد عبد 
اهلادي قنديل، دار النهضة العربية، بريوت، 

1980. 
 الدورايت:

ييب، د. كامل مصطفى، رأي يف اشتقاق كلمة الش -
، سنة 5صويف، جملة كلية اآلداب، بغداد، ع

1962. 
 الكتب األجنبية

Arberry, A . J., An Introduction 

to History of Sufism, Oxford, 

1942. 
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Stoddart, William, The Mystical 
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Islam, New Delhi, Jaj 
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