
 لغة :تعريف التصوف  المحاضرة االولى-1
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد امام المتقين وقدوة 
 السالكين وعمى آلو وصحبو اجمعين وتابعييم بإحسان الى يوم الدين .

وبعد فمما كان بحثنا في تحقيق كتاب في التصوف ، وىو كتاب األربعين في 
األخالق الصوفية فال بد لنا من تقديم تمييد موجز عن الصوفية والتصوف من حيث 

 تعريفاتو وأقسامو والمراحل التي مر بيا . 

 تعريف التصوف -2
ذا التعريف المغوي : يقال : تصوف اذا تعبد أو تنسك ، فالتصوف عمى ى . أ

التعريف ىو العبادة والتنسك . ويقال أن ) ال صفوان كاوا يخدمون الكعبة 
 . (1)وينسكون ولعل الصوفية نسبة الييم أو تشبييا بيم في التعبيد والتنسك ( 

وقيل نسبة الى اىل الصفة . فيقال مكان الصفية  .  الصوفية  بقمب احد الفائين 
 واوا  لمتخفيف . 

والصوف ككشاف : من يعممو ) وصوفو البحر شيء عمى شكل ىذا الصوف 
 .  (2)الحيواني ( 

 . (3)ومن االبديات : قوليم ) التيك ما بل البحر صوفو ( 

                                                           

/  24ينظر : تاج العروس من جواىر القاموس لمسيد محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي ) ( 1)

42 . ) 

 ( .  42/  24ينظر : المصدر السابق ) ( 2)

 ( . 42/  24ينظر : المصدر السابق )  (3)



والصوفان : شيء يخرج من قمب رخويابس ، تقدح فيو النار وىو من احسن ما 
 يكون لممقتدحين . 

 سال في نقرتيا . وصوفة الرقبة : زغبات فييا ، وقيل ىي ما 

 وصوف الكرم : أي بدت نواميو .

ويقال جبة صيفو  ،  ككسيو أي كثيرة الصوف  ،  اصمو صيوفو فقمبت   
 الواو  ياءا فادغمت .

ويقال ) صاف الكبش صوفا ، وصووفا فيو صاف واصوف وصائف  
وصوف كفرح فيو صوف ككتف صوفاني بالضم وىي بيا اذا اكثر صوفو . 

ضم بقمو زغباء  قصيرة . وصاف السيم اليدف بصوف ويصيف عدل والصوفانة بال
 . (4) وعنا وجيو مال ، واصاف اهلل عني شره أمالو (

) وصوفو أبو حي من مضر وىو الغوث بن مر بن طابخة كانوا يخدمون  
 الكعبة 

ويجيزون الحاج في الجاىمية أي يفيضون بيم من عرفات وكان احدىم يقول أجيزي 
ازت قال : أجيزي خندق فان أجازت أذن الناس بحميم في االجازة . و صوفة فاذا اج

 .  (5)يقال انيم  قوم  من  أفناء القبائل تجمعوا فتشبكوا كتشبك الصوف ( 

وىكذا نرى ان ىذه التعاريف المغوية قد تصرف الكممة الى معاني بعيدة عن  
لمتفق منيا كمو مرادىا أو المعنى الذي  اطمقت من اجمو  ،  و عمى كل حال ا

مجتمعا يعني ان التصوف التنسك والتعبد أو معاني قريبة من ذلك فقصدىم فيو من 
                                                           

 لبنان .   –، دار العموم لمجميع بيروت  3/  164( ينظر : القاموس المحيط لمفيروز ابادي : 4)

 .  3/  164ينظر : المصدر نفسو ( 5)



قوليم صاف السيم وأصاف اهلل  عني شره أي ما لوا عن الدنيا وزىرتيا وزخرفيا 
وانطمقوا الى اهلل تعالى ، ولبسوا الصوف الذي ىو شعار العباد والزىاد من قديم 

أو في األديان السابقة وىذا ما سنراه أيضا بصورة أوضح في الزمان سواء في ديننا 
 التعريف االصطالحي . 

 



 اشتقاق كلمة التصوف :  احملاضرة الثالثة
 ذىب العمماء في اشتقاق كممة التصوف الى عدة مذاىب أىميا : 

 انيا نسبة الى الصوف ، الن الصوفية كانوا يمبسونو .  .1
انيا نسبو الى الصف األول بين يدي اهلل تعالى الرتفاع ىمميم واقباليم عمى اهلل  .2

 تعالى       بقوليم .

(  انيا نسبو الى الصفة التي كانت لفقراء المياجرين عمى عيد رسول اهلل )  .3
. 

 .  (1)انيا نسبو الى الصفاء لصفاء اسرارىم ونقاء اثارىا  .4
وىناك اراء أخرى ولكنيا بعيدة االحتمال او ال صمة ليا بالتصوف ، كقوليم ) انو 

 .  (2)نسبو الى صوفو بن بشر قبيمة في الجاىمية من العرب ( 

ورجح كثير من العمماء وخاصة اىل المغة ان النسبة لمصوف ىي األولى لقربيا 
ومنيا ، ) ان غالب لبسيم  (3)لمنسبة المغوية ) فالعبارة صحيحة من حيث المغة ( 

وان كان الصوف لباس األنبياء عمييم السالم  (4)الصوف ، فنسب الى ظاىر حاليم 
، والتابعين رحميم اهلل تعالى ولكن ال يمكن ان  وكثير من الزىاد والعباد من الصحابة

                                                           

، الطبعة األولى  21ينظر : التعرف لمذىب اىل التصوف أبو بكر محمد الكالبدي : ص ( 1)

 م تحقيق محمد امين النواوي مطبعة دار االتحاد العربي مكتبة الكميات االزىرية .  1161مصر 

 بيروت دار العموم الحديثة .  161ينظر : تمبيس ابميس البن الجوزي : ص ( 2)

 .  25ينظر : التعرف لمذىب اىل التصوف : ص ( 3)

ىـ /  1334، طبعة دار الكتب الحديثة مصر ،  44ينظر : الممع لمسراج الطوسي : ص ( 4)

 .  64م ، عوارف المعارف لمسيروردي : ص  1164



تسمى الطائفة لمجرد ىذا المباس بيذه التسمية وان كان في طريقيم خشونة كخشونة 
   الصوف عمى الجسم .

والذي اراه ان ىذه التسمية توافق المعنى من جية واحدة وتحالفو من جيات كثيرة : 
صالح منيا ان الصوفية ال يشتغمون بالظواىر ال ن يم اشتغموا لتعمير بواطنيم وا 

( قال  ( : عن أبي ىريرة )  قموبيم ومجاىدة نفوسيم ، وكما ورد عن النبي ) 
: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : ) ان اهلل ال ينظر الى أجسادكم وال إلى 
صوركم ولكن ينظر الى قموبكم ( ، وراه مسمم في صحيحو ، وبن اهلل ال ينظر الى 

سادكم وال إلى صوركم ولكم ينظر إلى قموبكم ( ، وراه في صحيحو ، وبن ماجة أج
(5)  . 

ومنيا : ان الممبس ال قيمة لو عندىم سواء كان رثا أو حسنا ومنو قول السيد احمد 
 الرفاعي قدس اهلل سره العزيز : 

 من قال ىذا ما صدق  ليس التصوف بالخرق

 شوق يمازجو قمق  ان التصوف يا فتى 

. والذي ارجحو  (6)منيا قول العامة : ) لو كانت الوالية بالصوف لطار الخروف ( و 
ان نسبتو لمصفاء وصفاء القمب والسريرة النيم يرددون ىذا القول الذي يشير الى ذلك 

 : 
                                                           

، إسماعيل بن محمد العجموني الجراحي ،  232/  1ومزيل االلباس : ينظر : كشف الخفاء ( 5)

ىـ ، الطبعة الرابعة ، تحقيق احمد  1445ىـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  1162المتوفي سنة 

 القالش . 

 .  42/  24ينظر : تاج العروس لمحمد مرتضى الحسيني : ( 6)



صفا فصوفي حتى سمي   ولست امنح ىذا االسم غير فتى  
 الصوفي 

 

 

 

 
 



 تعريف التصوف اصطالحا : احملاضرة الثانية 
لمتصوف عدة تعاريف تبمغ المئات ويرجع سبب ىذا التعدد والتنوع الى طبيعة التعبير 
عنو وانيا من األحوال فقد يعبر عنيا بوصف من اوصافيا أو حال من تمك األحوال 

وقد ذكرت فيما يأتي بعض ىذه التعاريف  (1)أو ثمرة لو أو اصل من اصولو ومبانيو 
لتعطينا مجتمعة صورة كاممة عن التصوف الذي اصبح عمما الذي اصبح عمما لو  

 لو قواعده واصولو ومنيجو المتميز فمن ىذه التعاريف : 

رحمو اهلل تعالى بقولو : ) اخالق كريمة ظيرت في زمن  (2)تعريف القصاب  .1
 .  (3)كريم من رجل كريم ( 

 

رحمو اهلل تعالى بقولو : ) ىو البقاء مع اهلل تعالى عمى  (4)يف االمام الجنيد تعر  .2
 .  (5)ما يريد ال تممك شيئا وال يممكك شيء ( 

                                                           

، تحقيق اغناطيوس عبدة خميفة  44( ينظر : شفاء السائل في تيذيب الرسائل البن خمدون : 1)

م  ونشأة التصوف اإلسالمي إلبراىيم  1959اليسوعي        المطبعة الكاثوليكية ، بيروت  ، 

 وما               بعدىا .    17بسيوني : 

دي ، األصل كان أستاذ الجنيد توفي القصاب : ىو محمد بن عمي أبو جعفر الصوفي بغدا( 2)

، دار الكتاب العربي ، بيروت  62/  3ىـ ، ينظر تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي  275سنة 

 لبنان ، مطبعة السعادة بمصر . 

 .  94 – 93ينظر : ينظر شفاء السائل ( 3)

لو القواريري اصمو الجنيد البغدادي : ىو الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز أبو القاسم يقال ( 4)
من نياوند ، مولده ومنشأه ووفاتو في بغداد ، كان فقييا عمى مذىب ابي ثور الكالبي قال احد 
معاصريو : ما رأت عيناي مثمو ، الكتبة يحضرون مجمسو أللفاظو والشعراء لفصاحتو 

م ، أبو نعي 255/  11ىـ ينظر : حمية االولياء :  297والمتكممون لمعانيو وتوفي سنة 



بقولو : ) ىو أن تكون مع اهلل بال  (6)تعريف الشيخ سمنون رحمو اهلل تعالى  .3
 .  (7)عالقة ( 

رحمو اهلل تعالى بقولو : ) التصوف مبني عمى ثالثة  (8)تعريف الشيخ رويم  .4
خصال : المسمك بالفقر واالفتقار والتحقق بالبذل وااليثار ، وترك التعرض 

 .  (9)واالختيار ( 
رحمو اهلل تعالى بقولو : ) عمم تعرف بو  (11)تعريف الشيخ زكريا االنصاري  .5

ن لنيل السعادة األبدية ( أحوال النفوس وتصفية االخالق ، وتعمير الظاىر والباط
(11)  . 

                                                                                                                                                                      

، وفيات  241/  7االصفياني ، دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثانية ، وتاريخ بغداد : 
، بيروت ،  117/  1ىـ :  681االعيان البن خمكان ابي العباس احمد بن محمد المتوفي سنة 

1968 – 1972  . 
 .  94 – 93ينظر : شفاء السائل : ( 5)
 298حمزة الخواص من كبار المشايخ في العراق توفي سمنون : بضم السين أبو الحسن بن ( 6)

 .  319/  11ىـ : ينظر : حمية االولياء : 
، الطبعة األولى دار الكتاب العربي بيروت                    57ينظر : عوارف المعارف لمسيروردي ص ( 7)

 م .  1966
ش في بغداد توفي سنة ) الشيخ رويم : ىو بن احمد بن يزيد بن رويم الصوفي الكبير عا ( 8)

ىـ  1284، عبد الكريم بن ىوازن القشيري ، مصر  21ىـ ( ينظر الرسالة القشيرية : ص  331
 . 
 .  94 – 93ينظر : شفاء السائل : ص ( 9)

ىو زكريا بن محمد بن احمد الشافعي شيخ اإلسالم قاضي ومفسر ومن حفاظ الحديث توفي ( 11)

 .  1959 – 1954، الزركمي خير الدين ، القاىرة  81/  3ىـ ينظر : االعالم  926سنة 



رحمو اهلل تعالى بقولو : ) عمم قصده إلصالح ( 12)تعريف الشيخ احمد رزوق  .6
 .  (13)القموب وافراجيا هلل عما سواه ( 

رحمو اهلل تعالى بقولو : ) معرفة النفس ما ليا وما  (14)تعريف الشيخ التيانوي  .7
 .  (15)عمييا من الوجدانيات ( 

ولكن اشير ىذه المصطمحات )  الحات أخرى اشتير بياولمتصوف عدة اصط
، كما  (16)ف ( ومنيا : عمم الباطن ، وفقو الورع ، وفقو القموب ، وعمم االخرة صو الت

اطمق عميو عمم السموك وعمم االسرار وعمم الحقائق وعمم اإلخالص وعمم األحوال 
 .  (18)عميو بعضيم عمم االحسان ، وعمم القرب  ، واطمق (17)

                                                                                                                                                                      

، عمييا ىوامش من شرح  121، والرسالة القشيرية : ص  94ينظر : شفاء السائل : ص ( 11)

 زكريا       االنصاري .

ىو احمد بن زرق احمد بن محمد ، من مدينة فاس المغربية ويمقب ) بالفاسي ( وقيل ( 12)

بن محمد الفاسي ، وىو فقيو عابد محدث صوفي لو تصانيف  إسماعيل                    

بن  363/  7سنة ىـ ينظر : شذرات الذىب :                899كثيرة في التصوف توفي سنة 

 ىـ المكتب التجاري       بيروت .  1189العماد الحنبمي عبد الحي 

 .  9ينظر : قواعد التصوف الحمد زروق الفاسي : ص ( 13)

ىـ ينظر :  1158وني : ىو محمد بن عمي القاضي التياوني ، باحث ىندي توفي التيا( 14)

 .  188/  7االعالم             لمزركمي 

 طبعة محققة ومزيدة .  44/  1ينظر : كاشف اصطالحات الفنون لمتيانوي : ( 15)

 .  44/  27ينظر : شفاء السائل ابن خمدون : ( 16)

، تحقيق طو سرور  42ينظر : الممع البي نصر السراج عبد اهلل بن عمي الطوسي : ص ( 17)
عبد الحميم محمود . ، جمع وترتيب عبد الرحمن العاصمي الحنبمي ، طبع في المممكة العربية 

 السعودية . 



وىكذا نرى تنوع وتعدد االصطالحات بحسب مواضيعيا المتنوعة ومعالجاتيا  
والحقيقة واحدة ، وال حرج في كثرة ىذه المصطمحات ما دامت تعني مغزى واحدا 

 مشتركا عند الجميع . 

نرى السيروردي يقول : ) واقوال المشايخ في ماىية التصوف تزيد عمى الف  
 وااللفاظ . . وذلك بحسب المعاني  (19)قول ( 

 

                                                                                                                                                                      

 . 25ينظر : بين التصوف والحياة عبد الباري الندوي : ص ( 18)
، األولى بيروت لبنان  57اهلل بن عبد اهلل السيروردي : ص  ينظر : عوارف المعارف عبد( 19)

 م .  1966دار الكتاب العربي / بيروت 



 احملاضرة اخلامسة املراحل التي مر بها التصوف : 

 مرحمة الزىد والعبادة :  .1
ابتدأ التصوف بالزىاد والعبادة وذلك قبل ان يشيع استعمال كممة ) التصوف ( فقد 

اشتير كثير من السمف الصالح رحميم اهلل بالزىد وكثرة العبادة واالعراض عن الدنيا 
كأمثال سيدي مالك بن دينار رحمو اهلل  (1)وذلك في القرن الثاني اليجري وما بعده 

وسيدي الشيخ عبد اهلل بن  (3)الطائي رحمو اهلل تعالى  وسيدي الشيخ داود (2)تعالى 
وسيدي  (5)وسيدي الفضيل بن عياض رحمو اهلل تعالى  (4)المبارك رحمو اهلل تعالى 

                                                           

، مطبعة بوالق ومطبعة مصطفى محمد : مصر ،  467/  1ينظر : مقدمة ابن خمدون : ( 1)

 محمد الخضر حسين مكتبة القدس القاىرة .  11/  2ىـ ورسائل اإلصالح :  1274سنة 

مالك بن دينار : وىو مالك السممي أبو يحيى الزاىد البصري روى عن الصحابة وكان ثقة ( 2)

ذيب التيذيب ابن حجر العسقالني طبع االوفسيت دار صادر ىـ ينظر : تي 127توفي سنة 

 م عن نسخة اليندية حيدر آباد .  1968بيروت 

داود الطائي : ىو أبو سميمان داود بن نصير كبير الشأن في باب الزىد والورع فقيو وعابد ( 3)

تي : ص ىـ ينظر : مشاىير العمماء محمد بن حبان بن احمد التميمي البس 165ثقة توفي سنة 

 ىـ . 354، المتوفي سنة  118

عبد اهلل بن المبارك : ىو عبد اهلل الحنضمي التميمي احد االئمة وكان فقييا وصاحب حديث ( 4)

ىـ ينظر : وفيات االعيان  118، حافظ اشتير بكثرة الحج والغزو في سبيل اهلل تعالى توفي سنة 

 :2  /298  . 

اض بن مسعود بن بشير التميمي اليربوعي توفي الفضل بن عياض : ىو الفضيل بن عي( 5)

 139/  2وصفوة الصفوة البن الجوزي :  84/  8ىـ ينظر : حيمة االولياء :  187بمكة سنة 

 .  198/  1بيروت الطبعة األولى والبداية والنياية البن كثير الطبعة الثالثة بيروت : 



وغيرىم ممن عرفوا واشتيروا بكثرة  ( 6)إبراىيم ابن ادىم ابن ادىم رحمو اهلل تعالى 
ي الزىد فكتاب الزىد الذي زىدىم وورعيم ، ويتضح ذلك جميا فيما ورد من كتابات ف

 .  (7)ألفو عبد اهلل بن المبارك وغيره من التآليف 

 

                                                           

إبراىيم بن ادىم : أبو إسحاق من اىل بمخ كان من أبناء المموك ، صحب سفيان الثوري ( 6)

 .  27والفضيل ، وكان زاىدا ورعا ، ينظر : طبعات الصوفية لمسممي : ص 

أورد أبو بكر االشبيمي عددا من ىذه التآليف آنذاك ينظر : فيرست ما رواه عن شيوخو ص ( 7)

 وما بعدىا . 14عبد الرحمن بن حبيب االعظمي ص  و  ما بعده ، وكتاب الزىد 268



 ىت ظهر مصطلح التصوف : احملاضرة الرابعة م

( وال في  من المعموم ان لقب الصوفية محدث لم يعرف في زمن النبي )  

 ( .  زمن أصحابو الكرام  ) 

اذن فمتى ظير ىذا المصطمح وعرف ىذا المقب ؟ اختمف في عصر ظيور ىذا 
 المقب وشيوع استعمالو وذيوع صيتو عمى جماعة معينة مخصوصة . 

، أنو قال : )  (1)فقيل انو ورد عمى لسان الحسن البصري رحمو اهلل تعالى  
، مما يدل عمى تقدم اطالق ىذا المقب ومعرفتو  (2)رأيت رجال صوفيا في الطوائف ( 

 ( ، لكن ليس لدينا ما يصحح ىذه النسبة .  منذ عيد التابعين ) 

كما انو اطمق عمى احد العباد انو صوفي وقد عاش في وسط القرن الثاني  
رحمو اهلل  (4)، الذي كان معاصرا لسفيان الثوري  (3)اليجري وىو أبو ىاشم الصوفي 

 .  (5)ذي ينقل عنو التحدث بو أيضا تعالى ال

                                                           

ىـ  121الحسن البصري : ىو الحسن بن يسار أبو سعد عمم من اعالم اإلسالم توفي سنة ( 1)

واالعالم  131/  2( . ينظر : حمية االولياء  وىو الذي نقل لنا البيعة عن االمام عمي ) 

 .  354/  1ووفيات االعيان :  242/  2لمزركمي : 

 ،  63، عوارف المعارف ص  42ينظر : الممع ص ( 2)

 ، ونفحات االنس لمال جامي .  154/  2ينظر : ابجد العموم ( 3)

ىـ ،  97سفيان الثوري : ىو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الكوفي ولد سنة ( 4)

بيروت دار بيروت لمطباعة  271/  6ىـ ينظر : الطبقات الكبرى البن سعد :  161توفي سنة 

 .  154/  9ب البغدادي : م . وتاريخ بغداد لمخطي 1958والنشر 



ومن المؤكد ان شيوع ىذا المقب لم يجد لو في ىذه العصور مكانة تؤثر ،  
لرسول اهلل   (6)ويرجع السبب في ذلك الى ان شرف االنتساب الى الصحبة 

وتباع التابعين أو الزىاد والعباد لم يكن يسمح لمقب  (7)واالنتساب الى التابعين 
 نتشار واالشتيار . الصوفية باال

( اىل اقرن األول ثم  وذلك الن الحديث الوارد في افضمية الصحابة )  

( : ) خير الناس قرني ثم الذين يمونيم ثم  الذين يمونيم كما قال الرسول الكريم ) 
 . (8)الذين يمونيم ... الحديث ( 

فاكثر الروايات تشير الى ان وقت ظيوره كمصطمح يطمق عمى جماعة  
 مخصوصة في أواخر القرن الثامن اليجري . 

    
 

                                                                                                                                                                      

 .  5/  11ومجموع الفتاوى :  42ينظر : الممع : ص ( 5)

 ) من المسممين وامن بو أو راه الرسول ( ) الصحابي : ىو كل من رأى رسول اهلل ( 6)

)  . 

 واخذ عنيم الدين .  ( ) التابعي : ىو كل مسمم رأى أصحاب الرسول ( 7)

 ( .  4611( ، رواه مسمم أيضا برقم : )  2457رواه البخاري في صحيحو برقم : ) ( 8)



رلةة اتشاا  املاا   الوفيةة  ي العا م اسإلماي  امل سابعةاحملاضرة ال
 وتعاد االجتاهات : 

مرحمة انتشار المدارس الصوفية في العالم اإلسالمي وتعدد االتجاىات المختمفة 
حيث أصبحت لكل بمد مدرستو الخاصة بو ، ففي بغداد مدرسة خاصة بيم ، وفي 
الشام ، ونيسابور ، وخراسان كذلك ، كما انتشرت فرق صوفية كثيرة منيم ، السالمية 

في القرن الرابع اليجري وما بعدىا وصاحب ، وغيرىما وكان ىذا  (2)، والنورية  (1)
ىذه االتجاىات المتعددة حصول ، االدعاء وكثرة المدعين الذين ليسوا من اىل 
التصوف ممن انحرفوا بالتصوف عن طريقو ومنيجو الصحيح فحمل كثير من أئمة 
التصوف الذين عرفوا بالعمم والفضل عمى تخميص التصوف من ىذه الشوائب وذبوا 

ائمتيم االولين ما نسب الييم ورد كل ما من شأنو ان يضح خطا فاصال  عن سيرة
من تعاليم الصوفية واالحكام الشرعية ، أمثال الشيخ ابي نصر الطوسي رحمو اهلل 

، والشيخ ابي نعيم رحمو اهلل تعالى  (4)، والشيخ الكالباذي رحمو اهلل تعالى  (3)تعالى 

                                                           

السالمية : وىم اتباع محمد بن احمد بن سالم صاحب سيل التستري الذي مشى عمى طريقو ( 1)

 .  414بعده ينظر : طبقات الصوفية ص 

النووية : ىم اتباع الحسين النووي من آجمة المشايخ وعممائيم ، حسن الطريقة حمو الكالم ، ( 2)

 .   164ىـ ، ينظر : طبقات الصوفية ص  295توفي سنة 

الطوسي : أبو نصر عبيد اهلل بن عمي السراج الطوسي ، كان شيخ زاىدا وعالما بالشريعة ( 3)

 .  91/  1شذرات الذىب :  ىـ ينظر : 378عمى طريقة السنة توفي سنة 

الكالباذي : ىو أبو بكر بن احمد بن إبراىيم البخاري المحدث الفقيو الصوفي توفي سنة ( 4)

 ىـ .  383



،  (7)، والشيخ السممي رحمو اهلل تعالى  (6)لى ، والشيخ اليجويري رحمو اهلل تعا (5)
، بتأليف كتبيم المشيورة في ابراز حقيقة  (8)والشيخ القشيري رحمو اهلل تعالى 

 التصوف . 

 يرلةة يةسفة الشوفف ، أو الشعمق  ي املعرية الوفيةة : 
، فأخذ يصيغ التصوف  (9)وىو ما ظير عمى يد االمام الغزالي رحمو اهلل تعالى 

بقالب الفقو ، مؤيدا ذلك بالحجج والبراىين ، مازجا بين الفقو والتصوف ، فقرب 
بينيما تقريبا قضى عمى كثير مما كان يحصل من نفرة بين الفقياء والصوفية بعد أن 
كان الحديث عنو منحصرا في دائرة الصوفية فقط فمو الفضل الكبير في احياء الكبير 

 .  (13)لتصوف الذي عمى نيج السنة في احياء ا

                                                           

أبو نعيم االصفياني : احمد أبو بكر بن احمد الحافظ الثقة من اعالم المحدثين توفي سنة ( 5)

 وىو صاحب كاتب حمية االولياء .   91/  1ىـ ينظر : وفيات االعيان :  433

ىـ ، اليجويري نسبة الى  465اليجويري أبو الحسن عمي بن عثمان الغزنوي توفي سنة ( 6)

 .  1464يم ، بمدة من مضافاة غزنين ينظر كشف الظنون ىجوير بضم الياء وسكون الج

 السممي : وىو صاحب الترجمة ) موضوع البحث ( . ( 7)

القشيري : االمام العالم الجامع بين الشريعة والحقيقة ابي القاسم عبد الكريم بن ىوازن ( 8)

ن السممي ولد القشيري صاحب الرسالة القشيرية في عمم التصوف تمميذ االمام ابي عبد الرحم

 ىـ بمدينة نيسابور . 465ىـ وتوفي سنة  376سنة 

االمام الغزالي رحمو اهلل تعالى : العالم المشيور صاحب التأليف الكثيرة الشييرة توفي سنة ( 9)

 ىـ .  535

م في مصر  1966أولى  1ينظر : الفمسفة الصوفية في اإلسالم د . عبد القادر محمود ط ( 13)

 .  282شر دار الفكر العربي : ممتزم الطبع والن



 فترة ظيور الطرق الصوفية :  .1
وىي فترة ظيور الطرق الصوفية وذلك في القرن السادس اليجري وما بعده ، فتكتل 
كثير من السالكين المتصوفين ضمن مجموعات كانت تنشر في العالم اإلسالمي 

،  (13)، والرفاعية  (12)، أمثال الطريقة القادرية  (11)وبخاري ومصر ، وبالد الغرب 
 ، وغيرىا .  (14)والشاذلية 

 

                                                           

 .  282 – 283ينظر : المصدر السابق : ( 11)

القادرية : وىم اتباع السيد الشيخ عبد القادر الجيالني الحسني قدس اهلل سره العزيز ، الذي ( 12)

كان لو الباع الطويل في جميع العموم ، وكان فقييا عمى مذىب االمام الشافعي ثم المذىب 

وفتوح  126/  1ىـ ينظر : الطبقات الكبرى :  561شيخا كبيرا ، توفي سنة  الحنبمي ، وكان

الغيب لمشيخ عبد القادر الجيالني شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر 

 م .  1963

الرفاعية : وىم اتباع السيد الشيخ احمد الرفاعي الحسيني قدس اهلل سره العزيز ، الذي كان ( 13)

اع الطويل في العمم الشرعي وعموم التصوف ، عرف بتربية المريدين عمى الكتاب والسنة ، لو الب

 .  143/  1ىـ ينظر : الطبقات الكبرى لمشعراني :  587ولو الكرامات الكثيرة وتوفي سنة 

 الشاذلية : وىم اتباع السيد الشيخ الفاضل ابي الحسن رحمو اهلل تعالى . ( 14)



 التأليف يف التصوف :  عمرحلة شيو دسةاحملاضرة السا
التأليف في التصوف واكتمال البحوث والنظريات الصوفية التي كانت  عمرحمة شيو 

غير مكتممة ألسسيا وقواعدىا وذلك في القرن الثالث اليجري وحمل لواء ىذه 
المرحمة أئمة كثيرون من أىل العمم واليدى ، أمثال الشيخ سيل التستري رحمو اهلل 

، والشيخ بشر الحافي رحمو  (2)، والشيخ يحيى بن معاذ رحمو اهلل تعالى  (1)تعالى 
، والشيخ ابي يزيد  ( 4)، والشيخ الجنيد البغدادي رحمو اهلل تعالى  (3)اهلل تعالى 

، ممن شيد ليم بالورع والزىد والتقوى والفضل والتقدم  (5)البسطامي رحمو اهلل تعالى 
 . (6)، وكثر الكالم في ىذه الفترة عن االذواق 

                                                           

سيل ابن عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن رفيع التستري ، وكنيتو أبو محمد من كبار ( 1)

ىي االصح كما رجح ذلك نور  283ىـ ، وسنة  293ىـ وقيل سنة  283الصوفية توفي سنة 

الدين الشريبة في مقدمة طبقات الصوفية ، وكان سندا في بداية الحديث ، ومن تأليفو كتاب 

عظ العارفين وكتاب جواب اىل اليقين وكتاب التفسير المسمى بتفسير دقائق المحبين وكتاب مو 

 .  46/  4، وصفة الصفوة :  189/  11القرآن العظيم ، ينظر : حمية االولياء : 

يحيى بن معاذ أبو زكريا جعفر الواعظ كان اوحد اىل وقتو في زمانو وقام ببمخ ثم بنيسابور ( 2)

 .  91/  4وة : ىـ ينظر : صفوة الصف 258توفي سنة 

ىو بشير بن الحارث بن عبد الرحمن ، اصمو من مرو سكن بغداد ، وكان عالما كبير الشأن ( 3)

 .  72/  1ىـ ينظر : الطبقات الكبرى :  227توفي سنة 

 الجنيد البغدادي : سبقت ترجمتو . ( 4)

اىل ارباب  أبو يزيد البسطامي : ىو طيفور ابن عيسى قيل أن جده كان مجوسيا وىو من( 5)

 311/  1ووفيات االعيان :  33/  11ىـ ينظر : حمية االولياء :  261األحوال توفي سنة 

، أبو فرج عبد الحي بن العماد الحنبمي  143/  2وشذرات الذىب في اخبار من ذىب : 



وامثاليا ، كما ظيرت بوادر ادخال  (9)والمقامات  (8)، ووصف األحوال  (7)والمواجد 
الفمسفة في التصوف ، وتعقيد اصولو وقواعده ، وبالتالي االنحراف بو عن طريقة 

                                                                                                                                                                      

ىـ  1351ىـ ، الكتب التجاري لمطبعاة والنشر ، بيروت لبنان ، كذلك طبعة  1189المتوفي سنة 

 . 

االذواق : جمع مفردة ذوق وىو نور عرفاني يقذفو الحق بتجميو في قموب اولياءه ، يفرقون بو ( 6)

بين الحق والباطل من غير أن ينقموا ذلك من كتاب أو غيره ، وىو كالشراب ولكن الشراب ال 

: يستعمل اال  في الراحات ، والذوق يالئم حسا ويدركونو ذوقا ، ويموح ذلك من وجوىيم ، ينظر 

م دار  1981الطبعة األولى  114معجم مصطمحات الصوفية الدكتور عبد المنعم الحنفي ص 

مع ىوامش من شرح زكريا االنصاري طبعة جديدة سنة  65المسيرة بيروت والرسالة القشيرية ص 

 م دار أسامة بيروت لبنان . 1987

روح عند مطالعة سر الحق ، المواجد : وىي األمور التي تثير الوجد ، والوجد : ىو خشوع ال( 7)

وقيل ىو عجز الروح من احتمال غمبة الشوق عند وجود حالوة الذكر ، او حصول وارد قمبي من 

، وقال بعض المشايخ المواجيد  264فرح او حزن ، ينظر : معجم مصطمحات الصوفية ص 

 58القشيرية ص  ثمرات االوراد فكل من ازدادت وظائفو ازدادت من اهلل لطائفو ، ينظر : الرسالة

 . 

األحوال : جمع مفرده حال ، وىو ما يرد عمى القمب من طرب او حزن او بسط او قبض ، ( 8)

وتسمى الحال بالوارد أيضا ، ولذا قالوا من ال ورد لو وارد لو ، وقيل األحوال : ىي المواىب 

لمنفس المصفى لمقب الفائضة  عمى العبد من ربو ، اما واردة عميو ميراثا لمعمل الصالح المركز 

، واما نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا ، وانما سميت األحوال احوال لتحول العبد بيا من 

الرسوم الخمقية ودركات البعد الى الصفات الحقيقة ودرجات القرب ، وقال االمام الجنيد رحمو اهلل 

،  73ات الصوفية : ص تعالى : الحالة نازلة تنزل بالقموب فال تدم . ينظر : معجم مصطمح



المستقيم ، فتأثر التصوف في ىذه المرحمة بتيارات غير إسالمية ودخمت فيو بعض 
رحمو اهلل تعالى في  (11)ية الحالج النظريات واألفكار الفمسفية التي تمثمت في نظر 

كما شيدت ىذه  (11)الحمول ، عند ذلك اخذ التصوف وجية غير وجيتو المطموبة 
المرحمة كثيرا من األمور التي تنكرىا الشريعة اإلسالمية وال يفيميا جميور الناس 

، ويعتبر ىذا القرن من اخصب  (12)كالعبارات الموىمة والشطحات المرفوضة 
تكوين التصوف طريقة ومذىبا ومن اكثرىا وفرة وانتاجا في تكوين  المراحل في

 النظريات واستكمال القواعد . 
 

                                                                                                                                                                      

م ، والرسالة  1981الدكتور عبد المنعم الحنفي ، الطبعة األولى دار المسيرة ، بيروت ، 

 .  54القشيرية ص 

المقامات : مثل التوبة ، الورع ، والزىد ، والفقر ، والصبر ، والرضا ، والتوكل وغير ذلك ، ( 9)

فيما يقام فيو من المجاىدات والرياضيات  ( والمقام يرتقي من مقام العبد بين يدي اهلل ) 

والعبادات ، وشرطة أن ال يرتقي من مقام الى مقام ما لم يستوف احكام ذلك المقام ، فأن من ال 

قناعة لو ال يصح لو التوكل ومن ال توكل لو ال يصح لو التسميم وىكذا ، ينظر : معجم 

 .  45 – 44والرسالة القشيرية :  248مصطمحات الصوفية ص 

الحالج : ىو الحسين بن منصور ، كنيتو أو مغيث ، من اىل بيضاء فارس نشأ بواسط ( 11)

ىـ وكان جده محمي البيضاوي  244العراق ، وصحب الجنيد وابي الحسين النووي ، ولد سنة 

ىـ ببغداد بناءا عمى قرار الحكم الذي أصدره الخميفة المقتدر الذي اتيمو  319مجوسيا قتل سنة 

ة والكفر والقرنطة ينظر : ديوان الحالج لكامل مصطفى الشيبي ، الطبعة الثانية ، مراجعة بالزندق

 م .  1984ومزيدة 

 م .  1939محمد الخضر حسين مكتبة القدس القاىرة  11/  2ينظر : رسائل اإلصالح : ( 11)

 .  11/  2ينظر : رسائل اإلصالح : ( 12)


