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أعده
أ.د .لطف اهلل بن مال عبذالعظيم خىجت
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

التمهيذ

e
الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾك السقد الؽامؾ محؿد بـ طبدد
اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ،وبعد:

فف د ا كبدداب مقلددقع لبقد ٍ
دان مجؿ د ٍؾ لؼضددا ا البصددقا ،صددال ٍ
ٍ
كاشػ طؿا تضدؿـف مدـ :كسدبة ،ومدقرد ،وك دلة،
لؿدارسة اببدائقة،
وتطددددقر ،ومصددددطؾحات ،ومصددددـػات ،وشخصددددقات ،وما قددددة،
ومصدر ،ومـفج ،ومعبؼد ،وسؾقك ،و دا ،وصرق ،وما طؾقدف مدـ
حؽؿ ،وشقئا مـ واقعف الؿعاصر.
معرفا بؿا تؿقز بف مدـ
أسؿقبف بد" :تعريف التصوف" .أي :جعؾف ّ

خصائص طـ غقره .درك بف مدـ مجؿؾدف وأصدؾف مدا غـدل و دػل
مـ لؿ ؽـ مـ أ ؾ الػدـ وآخبصداص ،فؽدان أن خدرج مخبصدرا
شامال ،جامعا ماكعا ،واسدبقج الحدال :وفدرة مدـ معؾقمدات ،مدع
تؼؾقؾ مـ تحؾقالت ،وخؾق مـ اسدبطراد واسبػالدة ،فؾدقس صددر
طددـ اسددبـباط واسددبـباج ،إكؿددا ـطددؼ بؾسدداهؿ :بؾػظفددؿ وحددرففؿ،
و عددرب طددـ حؼقؼبددف بؿعؼددقلفؿ ومـطددققفؿ ،لقرسددؿ هبددا صددقرة
صددـع بل دددد فؿ ،وتؼدددد ؿفا بحسددد مدددا كدددزل بخقدددالفؿ :ضـقفدددا
و ؼقـقفا ،فـحـ إكؿا كمدي مدا لدد فؿ ،وٓ كبؽؾدػ شدقئا مؿدا لدد ـا،
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بددؾ طؾددك أسدداس ققلددف﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [ قسددػ،]66 :
فؿا أك بؿؾقم طؾك شفادة مـفؿ.
وقد جاء يف طشرة محاور:
 أوٓ :الـسبة.
 ثاكقا :الؿقرد.
 ثالثا :الـ لة.
 رابعا :الؿصطؾحات والؿصـػات وال خصقات.
 خامسا :الحؼقؼة.
 سادسا :السؾقك.
 سابعا :الفدا.
 ثامـا :الطرق.
 تاسعا :الؿعاصر.
 طاشرا :الؿققػ.
ولعؾف أن ؽقن قدد أتدك طؾدك مدا ـبغدل و حبداج إلقدف مثدؾ د ه
الؿؼدمة والؿدخؾ بعقن اهلل وتقفقؼف.

أوالً :النسبت
من جفة الؾغة:
طامة الؿبصقفة  -وغقر ؿ  -رجعقن بف إلدك الصدقا ،فقؽدقن
()1
م بؼا مـف ،كالسراج والسفروردي.
وآخرون مـعقا مـ اشبؼاقف:
 فنمددا جعؾددقه لؼبددا مجددردا جامدددا ،و دد ا قددقل الؼ ددقري
والفجق ري ،و دق قدقل قسدػ ز ددان مدـ الؿعاصدر ـ )6(.م دده
ققل أحؿد الؿؼرئ يف "الؿصباح الؿـقدر"" :تصدقا الرجدؾ ،و دق
()3
صقيف ،مـ ققم صقفقة ،كؾؿة مقلدة".
 أو طادوا بف إلك أصؾ قكاين ق "سقا" بؿعـدك :الحؽؿدة.
ومـف "فقالسقا" بؿعـك :مح الحؽؿة ،و ق قدقل أبدل الر حدان
()4
البقروين.
( )1الؾؿع  ،41-44طقارا الؿعارا ص 5/83مؾحؼ باإلحقاء.
( )6الرسدددالة  ،551-554/6ك دددػ الؿحجدددقب  ،631 ،634/1طبددددالؼادر
الجقالين باز اهلل إشف ص.15
( )3الؿصباح الؿـقر لف ص.134
( )4تحؼقؼ مدا لؾفـدد ص ،67وجؿدع مدـ البداحثقـ العدرب والؿسب درققـ:
فقن امر ،محؿد لطػل جؿعة .البصقا الؿـ ل والؿصادر ص= ،33
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من جفة االصطالح :فقف أققال طدة ،بؾغ سبعة:
 فؿددـفؿ الدد ي كسددبف إلددك الصددػة ،البددل كاكدد طؾددك طفددد
الـبل ﷺ يف مسجده ،لوي إلقف الؿعدم الػؼقر ،و ا ققل أبل طبد
()1
الرحؿـ السؾؿل ،ولف فقف كباب.
اطترض طؾقه :بلن ذلؽ العفد لؿ ؽـ فقف تصقا .وبدلن دمٓء
لددؿ ؾزمددقا مؽدداهؿ أبدددا إٓ لؾحاجددة ،فؾددقس لفددؿ وصددػا ممبدددا.
والـسبة إلقفاُ :ص ّػل ٓ ،صقيف.
 ومـفؿ ال ي كسبف إلك الصػاء ،و ق ققل جؿفقر ؿ ،حدرره
()6
كقؽؾسقن.
ُر ّد بلن الـسبة حقـئذ :صػقي ٓ ،صقيف .ففق إن قبؾ معـك ،فغقدر
مؼبقل لغة.
 ومـفؿ مـ قال :مـ الصػ إول .ففؿ بدقـ ددي اهلل تعدالك
()3
ك لؽ ،كؼؾف الؽالباذي والسفروردي.
ولق كان ك لؽ لؼقؾ يف الـسبةَ :ص ّػل .ففق غقر صال لغة.
= قضددقة البصددقا لعبددد الحؾددقؿ محؿددقد  ،36-69إطؿددال الؽامؾددة لددف
 153/8أبحاث يف البصقا.
( )1تسعة كب يف أصقل الز د والبصقا ص.365
( )6يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص. 66
( )3البعرا ص ،67-66العقارا ،مؾحؼ باإلحقاء .84/5
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 ومددـفؿ مددـ كسددبفؿ إلددك :الصددقا .جؾددد الغددـؿ .و د ا رأي
طددامبفؿ ،وكؼؾددف كثقددر كالطقسددل والسددفروردي ،وإلقددف ؿقددؾ ابددـ
تقؿقة ،وبف ؼقل ابـ خؾدون.

()1

وقددد رده بعددض مددـفؿ كالؼ ددقري والفجددق ري ،بددلهؿ" :لددؿ
خبصقا بؾبسف ،وأكف ٓ فد لف يف العربقة ققداس وٓ اشدبؼاق ،وأن
إضفر فقف أكف كالؾؼ ".

()6

وابددـ تقؿقددة د كر د ا ،فقؼددقل" :ولددقس صددر ؼفؿ مؼقدددا بؾددبس
الصقا ،وٓ ؿ أوجبقا ذلدؽ ،وٓ طؾؼدقا إمدر بدف ،لؽدـ ألدقػقا
إلقف لؽقكف ضا ر الحال".

()3

ومـ تلمؾ حالفؿ لؿ در فدقفؿ طـا دة بؾدبس الصدقا إلدك القدقم،
ولق لبسقه فال رتصقكف لؾطر ؼة ،ففؿ فقف كسائر الـاس.
 ك لؽ كسدبقا إلدك :صدقفة ،قدقم يف الجا ؾقدة ،اكؼطعدقا إلدك
اهلل ،وقطـقا الؽعبدة ،ؼدال لفدؿ :صدقفة .فؿدـ ت دبف هبدؿ مدـفؿ ففدق
صقيف ،ذكره ابـ الجقزي وابـ الؼقسراين.

()4

( )1الؾؿددع ص  ،41الع دقارا ،مؾحددؼ باإلحقدداء  ،83/5الػبدداوى ،195/11
الؿؼدمة ص.467
( )6الرسالة  ،551-554/6ك ػ الؿحجقب .631 ، 634/1
( )3الػباوى .16/14
( )4تؾبقس إبؾقس ص ،161صػقة البصقا ص.154
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وٓ كر الؿبصقفة

ه الـسبة يف كببفؿ ،فال تصد الـسدبة إلدك

ما لؿ ـبسبقا إلقف.
 كؿا ققؾ :ق صقفة الؼػا .شعقرات يف ممخرة الدرأس رققؼدة
مفؿؾة.
و ه أ ضا ٓ ت كر.
 وقد كحا الؽالباذي والسفروردي إلك تصدحق الـسدبة إلدك
ما ذكر مـُ :صػة ،وصػ أول ،وصػاء ،مـ صر ؼ الؿعـك ،ولدق لدؿ
سبؼؿ مـ صر دؼ الؾػدظ .فبؽدقن لفدؿ كدؾ تؾدؽ إحدقال )1(.وابدـ
تقؿقددة خددرج د ا طؾددك صرائددؼ آشددبؼاق :إصددغر ،وإوسددط،
()6
وإكرب.
 أما البقروين فؼد ذكر :أها كسبة إلك" :سدقا" كؾؿدة قكاكقدة
بؿعـك :الحؽؿة )3(.ولف ما م ده:
 oمـ حقث الـطؼ ،وآخبالا بقـ السقـ والصاد جدائز لغدة،
ويف الؼددددرآن﴿ :ﭧ ﭨ﴾ [الػاتحددددة ،]6:ويف قددددراءة صددددحقحة:
﴿ا دكا السراط﴾.
( )1البعرا ص ،37-67العقارا .84/5
( )6الػباوى .369/14
( )3تحؼقؼ ما لؾفـد ص 67وغقره.
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 oوالؿعـددك مؼددارب إن لددؿ ؽددـ مقافؼددا :مددا بددقـ الحؽؿددة
(=الػؾسػة) والبصدقا .فدإول :الب دبف باإللدف طؾدك قددر الطاقدة.
والثاين :البخؾؼ بلخالق اهلل .طرففؿا ك لؽ :الجرجاين ،والـدقري،
والغزالل ،وابـ طربل ،والجقؾل.

()1

 oثؿ البقافؼ الؽبقر بقـ الؿعبؼدات الػؾسدػقة والصدقفقة ،مؿدا
حدا بالؿبصقفة إلضفدار إطجداهبؿ بالػالسدػة ،وثـداء دمٓء طؾدقفؿ
ك لؽ ،بؾ وجد فقفؿ مـ جؿدع بدقـ البصدقا والػؾسدػة ،كؿدا دق
ضددا ر يف تددراجؿفؿ ،وكبددبفؿ ،كدد :ذي الـددقن الؿصددري ،والغزالددل،
والسفروردي الؿؼبقل ،وابـ طربل ،والجقؾل ،والدباغ.
 oوقد ذكر الباحثقن :أن جؿعا مدـ فالسدػة الفـدد كاكد لفدؿ
ألؼدددددداب كددددددد" :تققصددددددقفقة" :بؿعـددددددك :الحؽؿدددددداء العددددددراة.
و"جقؿـقصقفقة" :بؿعـك :الحؽؿاء اإللفققن.

()6

( )1البعر ػددات ص ،73طبددد الحؾددقؿ محؿددقد وقضددقة البصددقا ،الؿدرسددة
ال ددداذلقة ص ،466اإلحقددداء  ،364/4الػبقحدددات  ،666/6اإلكسددددان
الؽامؾ .19/6
( )6ك لة الػؽر الػؾسػل .46/3
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أسؿاء الدؿبصقفة:
 صقفقة :و ق إول ،وإشفر ،وإطؿ .وطؾقف اتػاقفؿ.
 شؽػبقة ،وال ؽػ فارسقة بؿعـك :الؽفػ.
 جقطقة ،و ل تسؿقة أ ؾ ال ام لفؿ.
 الػؼراء ،و ق اسؿ شائع ك لؽ.
 مالمبقدددة ،و دددؿ صائػدددة مدددـفؿ بدددالغقا يف اإلخدددالص بسدددرت
إطؿال ،ولق بؼبائ الػعال.
 الؿجاذ

 ،والدراو ش.

()1

( )1اكظدددر :البعدددرا ص ،68والعدددقارا  ،85،89/5معجدددؿ مصدددطؾحات
الصقفقة ص ،168البصقا يف اإلسالم ص.65

ثانيا :الـمىرد
مووورد التصوووف :الثؼافددات الؼد ؿددة .وال ددا د طؾددك ذلددؽ :مددا
لقحظ مدـ تطدابؼ كؾدل ومػصدؾ بقـفؿدا .وإلقدؽ البقلدق بإدلدة
الثاببة ،مؿا حؽل مـ معبؼدات الفـد ،والػرس ،والققكان:
الؿوورد الفـوود  :تغد ى مـددف البصدقا مددـ صدر ؼقـ :آحبؽدداك
الؿباشر ،والرتجؿة.
أوال :االحتؽاك الؿباشر تجؾك يف وسائؾ طدة ،ل:
 بالػبقحات البل امبددت  -مـد الؼدرن إول  -يف خراسدان
والفـد حبك الصقـ ،وبالؼطع فنن الؿسدؾؿقـ اصؾعدقا طؾدك ثؼدافبفؿ
وأد دداهؿ ،فؿددـفؿ ال د ي تددلثر هبددا :ل ددبف بقـفددا وبددقـ اإلسددالم ،يف:
()1
أداب ،وإخالق ،وكقع مـ الز د.
 و"السددؿـقة" و ددل مددـ صقائددػ الفـددد ،كاك د مزد ددرة يف:
العراق ،وخراسان ،وفارس ،والؿقصؾ إلك حدود ال دام )6(،ففد ا
تقغؾ يف بالد اإلسالم حبك العرب.
 والبقذ ددة يف فددارس ال ددرققة ،ولفددا صددقامع يف بؾ د  ،البددل
()3
صارت مركزا لؾبصقا ٓحؼا.
( )1تحؼقؼ ما لؾفـد ص ،19لدحك اإلسدالم  ،669/1ك دلة الػؽدر الػؾسدػل
 ،55/3البصقا الؿـ ل والؿصادر ص.168
( )6تحؼقؼ ما لؾفـد ص.119
( )3الصقفقة يف اإلسالم ص  ،67ك لة الػؽر الػؾسػل .47/3

تعــريف التصـــىف

14

 وقد أسؽـ أبق مقسك إشعري صقائػ مـ الدزط مدـ أ دؾ
()1
السـد بالبصرة.
 و كر أن آسقكا -وقدد حؽدؿ الفـدد قدد ؿا -تبـدك البقذ دة،
وأرسددؾ بعقثددا لؾبب ددقر إلددك :ك ددؿقر ،وسددقالن ،وفددارس ،حبددك
()6
اإلسؽـدر ة والققكان.
 oوذكددر الؿسب ددرققن أن ر بددان الفـددد وصددؾقا يف سددقاحا ؿ
()3
إلك ال ام يف العفد إمقي.
ثاكقا :الترجؿة .وقد كاك :
 بددلمر حقددك بددـ خالددد الربمؽددل ،ال د ي أرسددؾ رجددال لتقددف
بؽب الفـد يف :الطد  ،والدد ـ ،والحؽؿدة .وقبؾدف د كر مثؾدف طدـ
()4
خالد بـ ز د بـ معاو ة.
 وقددد طددرا طددـ ابددـ الؿؼػددع ترجؿبددف لؽبد ـد ددة ،مثددؾ:
"كؾقؾة ودمـة" ،طـ الؾغة الػفؾق دة إلدك العربقدة ،وقدد كؼدؾ يف طفدد
أكقشروان مـ الفـد دة إلدك الػفؾق دة ،وطثدر طؾدك أصدقل لدف بالؾغدة
()5
السـسؽر بقة.

( )1فبقح البؾدان لؾبالذري ص.368
( )6أد ان الفـد الؽربى ص .183-184
( )3ك لة الػؽر الػؾسػل .54-53/3
( )4الػفرس ص ،533 ،474 ،444ك لة الػؽر الػؾسػل .56/3
( )5الصقفقة يف اإلسالم ص ،68ضفر اإلسالم .156/4

ثانيًا :الـمىرد
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بعض من أبرز الوؿعتؼدات الفـدية الوؿـتؼؾة إلى صوفقة اإلسالم:
 الػـاء ،ؿثؾ الػـاء حؼقؼة البصدقا ،بدنقرار الؿحؼؼدقـ مدـ
الؿبصددقفة ،كددد :الطقسددل ،الفجددق ري ،وال دداذلل ،والبػبددازاين.

()1

و عد البسطامل ت 661د أول صدقيف دبؽؾؿ بالػـداء )6(.فالػـداء مدـ
جؿؾة اطبؼادا ؿ ،و ل طـد البقذ ة "الـرفاكا" )3(.وطـدد الفـددوس

"آكطالق".
فؿددـ كصقصددفؿ يف د ا قددقل البقددروين" :وإلددك صر ددؼ باتـجددؾ
ذ ب الصقفقة يف آشبغال بالحؼ ،فؼالقا" :ما دم ت قر ،فؾس
بؿقحد ،حبك سبقلل الحؼ طؾك إشارتؽ ،بنفـائفا طـؽ ،فال بؼدك
م قر وٓ إشارة...
وكؼقل أبل بؽر ال بؾل :اخؾع الؽؾ تصؾ إلقـا بالؽؾقدة ،فبؽدقن
وٓ تؽدددقن ،إخبدددارك طـدددا ،فعؾدددؽ فعؾـدددا .وكجدددقاب أبدددل ز دددد
البسطامل وقد سئؾ :بؿ كؾد مدا كؾد إ :إين اكسدؾخ مدـ كػسدل،
كؿا تـسؾ الحقة مـ جؾد ا ،ثؿ كظرت يف ذايت ،فنذا أكا ق".

()4

( )1الؾؿددع ص ،47ك ددػ الؿحجددقب  ،361/1قددقاكقـ حؽؿددة اإلشددراق
ص ،64الؿقسقطة الػؾسػقة العربقة .659/1
( )6البصقا يف اإلسالم ص ،65وضفر اإلسالم .156/4
( )3ضفر اإلسالم .155/4
( )4تحؼقؼ ما لؾفـد ص.66-56
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 الوحدة والوحؾول واالتحاد ،قال البقروين" :وكان فدقفؿ مدـ
رى إشقاء شقئا واحدا ،ثؿ مـ قائؾ يف ذلؽ بالؽؿقن ،ومدـ قائدؾ
بددالؼقة .وأن اإلكسددان مددثال لددؿ بػضددؾ طددـ الحجددر والجؿدداد إٓ
بالؼرب مـ العؾة إولك بالرتبة ،وإٓ ففق ق".
قددال" :وكددان فددقفؿ مددـ ؼددقل :إن الؿـصددرا بؽؾقبددف إلددك العؾددة
إولك مب بفا هبا طؾك غا دة إمؽاكدف ،بحدد هبدا طـدد تدرك القسدائط
إلقفدا الصدقفقة لب دابف
وخؾع العالئؼ والعقائدؼ ،و د ه آراء د
()1
الؿقلقع".
الؿورد الػارسي :غؾ طؾك الظـ :أن الجفد الػارسدل كدان لدف
دور القسددقط الـاقددؾ لؾثؼافددات الفـد ددة والققكاكقددة إلددك اإلسددالم.
ومد ـة بؾ كاك يف فدارس ،و دل مركدز البقذ دة ،ثدؿ صدارت بعدد
مركزا لؾبصقا.
فالدور الػارسي متؿثل يف صرق ،هي:
األول :الـؼؾة.
كثقددر مددـ الؿبصددقفة إوائددؾ ددؿ مددـ الػددرس ،كددد :البسددطامل،
()6
والـقري ،وال بؾل ،والجـقد.
( )1تحؼقؼ ما لؾفـد ص.68-67
( )6صبؼات الصقفقة ص.647

ثانيًا :الـمىرد
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ولؾؿبصددقفة إطجدداب كبقددر بددالػرس كددابـ طربددل )1(.وبعضددفؿ

جزم بلن البصقا جاء مـ قبؾفؿ )6(.ففمٓء كان لفدؿ دون يف كؼدؾ
الرتاث الصقيف الػارسل إلك العرب.
الثاين :الترجؿة.
كاكددد الرتجؿدددة طدددامال رئقسدددا مفؿدددا يف الـؼدددؾ إلدددك العربقدددة
واإلسالمقة ،ومـ ثؿ تؾؼل الؿبصقفة لفا:
 فالربمؽل حقك بـ خالد ،و ق مـ الػدرس ،كدان قدد جؾد
بدددلمره طؼائدددد الفـدددد ،وكاكددد لؾربامؽدددة رطا دددة وطـا دددة بالثؼافدددة
الػارسقة ،والققكاكقة ،والفـد ة.

()3

 وابـ الؿؼػع تدرجؿ كبداب "كؾقؾدة ودمـدة" إلدك العربقدة مدـ
الػفؾق ة ،بعدما ترجؿ مـ الفـد ة السـسؽر بقة ،كؿدا تدرجؿ كببدا يف
الؿـطؼ الققكاين.

()4

 وابددـ الـددد ؿ طؼددد فصددال ٕسددؿاء الـؼؾددة مددـ الػارسددل إلددك
العربل.

()5

( )1ترجؿان إشقاق ص.86
( )6الصقفقة القجف أخر ص.69
( )3لحك اإلسالم .194/1
( )4لحك اإلسالم .671 ،664/1
( )5الػفرس ص.399
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 وكبددداب "تاسدددقطات" أفؾدددقصقـ ،و دددق قكددداين ،امبدددزج
بالؿ ا اإل راكقة قبؾ أن صؾ إلك الؿسؾؿقـ ،كد ا طدـ شدقدر يف
()1
بحثف "اإلكسان الؽامؾ".
الثالث :التشقع.
 مؿا ققؾ :إن الب قع والبصقا وجفان لعؿؾدة واحددة ،دق:
إحقاء د دـ الػدرس .وقدد صددق د ا مدع الب دابف الؽبقدر بقـفؿدا يف
أصقل العؼائد يف :اهلل ،والؽقن ،وأخرة ،ومعـك الد ـ.
فؽال ؿددا فقددف :الغؾددق يف إئؿددة :بـسددبة أوصدداا الربقبقددة إلددقفؿ
كامؾة ،وما ببعفا مـ شرك يف الربقبقة وإلق قة ،واكبساب أئؿدبفؿ
ٔل البق .

()6

" رسددائؾ إخددقان الصددػا" تجؿددع بددقـ البصددقا والب ددقع،
فؽاتبق ا شقعة إسؿاطقؾقة.
وقد جاء يف مؼدمبفا ققلفؿ" :و ل اثـبان وخؿسقن رسدالة ،يف:
فـقن العؾؿ ،وغرائ الحؽؿ ،وصرائػ أداب ،وحؼدائؼ الؿعداين.
طـ كالم الخؾصاء الصقفقة".

()3

( )1ص.45
( )6الصددؾة بددقـ البصددقا والب ددقع ،البصددقا الؿـ ددل والؿصددادر ص،137
ك لة الػؽر الػؾسػل ،146-91 ،46/3قطر القلل ص.117-78
(.61/1 )3
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 ومـ مصادر الغزالل يف البصقا تؾؽ الرسائؾ أكػة.
الوؿورد القوكاين:

()1

ا الؿقرد غقر مـطؼل وٓ معؼقل :إذ الػؾسػة

طؾؿف ال ي اخبص بف ،و ق طؾدؿ ؼدقم طؾدك العؼدؾ الؿجدرد ،بقـؿدا
البصدددقا ٓ دددممـ بالعؼدددؾ ،بدددؾ بؿدددا وراءه ،فؽقدددػ ؽدددقن إذن
مصدراإ!
يف حؼقؼة األمر :أكف ٓ تعارض بقـفؿا ٕمر ـ ؿا:
 أن فالسػة الققكان كان لفؿ اسبؿداد مـ حؽؿاء الفـد.
 وآتػاق بقـ البصقا والػؾسػة مـ حقث الؾغدة ،فؽال ؿدا
بؿعـك الحؽؿة ،ومـ حقدث الؿعـدك ،فؽال ؿدا مؼصدقده الب دبف أو
البخؾؼ بلخالق اإللف تعالك ،وقد تؼدم.
مؿددا دددل طؾددك أن البعددارض ضددا ر ٓ بدداصـ لددف ،فؾددؿ خددؾ
الؿبصددقا مددـ العؼددؾ تؿامددا ،ولددؿ بحددؾ بددف الػقؾسددقا طؾددك كددؾ
حال ،ولق ادطاه.
ولـا طؾى إثبات العالقة أدلة طدة:
أوال :استؿداد الػالسػة من الفـد.
ً

 ؼقل البقدروين" :إن الققكداكققـ أ دام الجا ؾقدة -قبدؾ ضفدقر
الـصراكقة -كاكقا طؾك مثؾ ما طؾقدف الفـدد مدـ العؼقددة ،خاصدفؿ يف
الـظر قر

مـ خاصفؿ ،وطامفؿ يف طبادة إصـام كعامفؿ.

( )1ابـ تقؿقة والبصقا ص.683
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ولف د ا أسب ددفد بؽددالم بعضددفؿ طؾددك بعددض :بسددب
()1
وتؼارب إمر ـ".

د ا آتػدداق

 ويف كبابات د قكقسدققس الؼالدل إر قبداغل مدـ فالسدػة
أثقـددا :تصددقا مسددقحل .وكددان معروفددا مددـ دجؾددة إلددك إصؾسددل،
وإفؽار الصقفقة اإلغر ؼقدة كاكد مـب درة يف غربدل آسدقا ومصدر.
()6
كؿا ؼقل كقؽؾسقن يف كبابف" :الصقفقة يف اإلسالم".
ثاكقا :اطتـاق الوؿتصوفة لؾػؾسػة.
 ذو الـدددقن الؿصدددري و دددق مدددـ ال خصدددقات الؿبؼدمدددة يف
البصقا ،وصػ بلكف والع أسس البصقا ،كان لف طؾؿ بالحؽؿدة
الققكاكقة ،ال دائعة قمئد يف بؾدده مصدر ،وكثقدرا مدا كدان دلوي إلدك
الربابل بلخؿقؿ مصر ،و ل بققت الحؽؿة ،ـظدر و ؼدرأ يف كؼقشدفا
()3
وآثار ا.
 الؿ فقر طـ ابـ سقـا أكف فقؾسدقا ،لؽدـ الثابد أ ضدا أكدف
مبصقا كؿا دل طؾقف كبابف "اإلشارات".
 والسفروردي الؿؼبقل حقك بـ حبش ؼدقل" :إن الصدقيف
غقدددر الؿبػؾسدددػ دددق صدددقيف كددداقص ،وكددد لؽ الػقؾسدددقا غقدددر
()4
الؿبصقا ق فقؾسقا كاقص".
( )1تحؼقؼ ما لؾفـد ص.61
( )6ص.64-66
( )3الصقفقة يف اإلسالم  ،65-64والبصقا الؿـ ل والؿصادر ص.169
( )4الؿقسقطة الػؾسػقة العربقة  ،169/6كؼال طـ الؿطارحات لف.
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و دددق مدددـ الػالسدددػة الؿ دددائقـ مدددـ أتبددداع أرسدددطق مدددع تدددلثر
بإفالصقكقة الحد ثة ،و ػسر كؾ شلء يف القجقد الؿدادي والعؼدؾ
()1
طؾك أساس اإلشراق.
 وأبق حامد الغزالل كان فقؾسدقفا ،ثدؿ تصدقا وبؼقد طؾقدف
بؼقة مـ فؾسػة ،لؿ ؼدر طؾك البخؾص مـفا ،سدا ر هبدا تصدقفف دون
ارتقاب ،وقد قال ابـ العربل فقف" :شقخـا أبدا حامدد بؾدع الػالسدػة،
()6
وأراد أن بؼقل ؿ فؿا اسبطاع".
 وابدددـ طربدددل ـفدددؾ مدددـ فؾسدددػة أفؾدددقصقـ والػؾسدددػات
الغـقصقة .ؼقل الـ ار" :مؿا ٓ شؽ فقف أكـا كجد يف كبابات بعدض
الصدددقفقة يف الؼدددركقـ الثالدددث والرابدددع الفجدددر قـ ،بعدددض أثدددار
()3
إفالصقكقة الحد ثة".
 ويف قصددة "حددل بددـ ؼظددان" ٓبددـ صػقددؾ تجسددقد قصصددل
لف ه العالقدة ،و دق الد ي ثـدل طؾدك أئؿدة البصدقا ،و سدبـد إلدك
أقددقالفؿ يف تؼر ددر مسددائؾ قصددبف ،وأ ؿفددا :إمؽاكقددة آسددبغـاء ط دـ
الرسؾ لؾبقصؾ إلك حؼقؼة اإللف والؽقن والؿآل ،مـ صر دؼ البلمدؾ
والعؼؾ ،وإجفاد البدن ،ومالزمة ال كر ،والب دبف باإللدف .كدؾ تؾدؽ
()4
حقؽفا و ـسبفا لؾػؾسػة ،و ل مـ صؿقؿ البصقا.
( )1الـجقم الزا رة  ،144/6وفقات إطقان .668/6
( )6سقر أطالم الـبالء .367/19
( )3ك لة الػؽر الػؾسػل .31/3
( )4اكظر ك لؽ :البصقا يف اإلسالم ص.84
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ثالثا :إطجاب الوؿتصوفة بالػالسػة.
 الجقؾدل ؼدقل" :ولؼدد اجبؿعد بدلفالصقن ،الد ي عدوكدف
أ ددؾ الظددا ر كددافرا ،فرأ بددف وقددد مددل العددالؿ الغقبددل كددقرا وهبجددة،
ورأ د لددف مؽاكددة لددؿ أر ددا إٓ ٔحدداد مددـ إولقدداء ،فؼؾد لددف :مددـ
أك إ قال :قط الزمان ،وواحد إوان ،ولؽدؿ رأ ـدا مدـ طجائد
()1
وغرائ مثؾ ا ،لقس مـ شرصفا أن تػ ك".
وزطؿ أن أرسطق لزم خدمة الخضر ،واسبػاد مـدف طؾقمدا جؿدة،
()6
وكان مـ تالم تف.
 لسدان الددد ـ ابددـ الخطقد ؾؼد أفالصددقن بؿعؾددؿ الخقددر،
()3
وأرسطق بالحؽقؿ الؿبللف ،وسؼراط و رمس مـ أ ؾ إكقار.
 ؼقل ال دعراين" :وكدان سدقدي أفضدؾ الدد ـ  $ؼدقل:
كثقر مـ كالم الصقفقة ٓ بؿ دك ضدا ره إٓ طؾدك ققاطدد الؿعبزلدة
والػالسػة ،فالعاقؾ ٓ بادر إلك اإلكؽار بؿجدرد طدزو ذلدؽ الؽدالم
إلقفؿ ،بؾ ـظر و بلمؾ يف أدلبفؿ البل اسبـدوا إلقفا ،فؿا كؾ ما قالدف
الػالسػة والؿعبزلة يف كببفؿ ؽقن باصال".

()4

( )1اإلكسان الؽامؾ لؾجقؾل 56/6
( )6اإلكسان الؽامؾ .117/6
( )3رولددة البعر ددػ بالحددد ال ددر ػ  ،564-564/6البصددقا الؿـ دددل
والؿصادر ص.136
( )4الطبؼات الؽربى .11/1
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 ؼددقل الؿؼبؾددل" :وإذا حؼؼدد وأكصددػ وطـدددك تقفقددؼ،
ولؾؽبدداب والسددـة طـدددك ققؿددة ،وكظددرت بعددد ا يف كبد الػالسددػة
والؿـجؿقـ والباصـقة وأ ؾ الخقاص والسحر بلكقاطدف ،تجدد ذر دة
بعضفا مـ بعض ،فنن أحبب كبابا ـقب طدـ الجؿقدع فالػبقحدات
ٓبـ طربل".

()1

وقددد اكبؼؾ د الثؼافددة الققكاكقددة بؿقروثفددا الددد ـل طددـ صددر ؼقـ:
الؿدارس ،والرتجؿة.
 فالؿدارس الققكاكقة اكب درت يف :مصدر ،وال دام ،والعدراق،
وخقزسبان ،يف أد درة مسدقحقة بال دام ،ويف مدرسدة جـد سدابقر يف
خقزسدددبان ،ويف حدددران الصدددابئة يف الجز دددرة ،وبؿدرسدددة الصدددابئة
()6
ببغداد.
 والرتجؿددة تؿ د طددـ أمددر الؿددلمقن يف ها ددة الثدداين وبدا ددة
الثالث ،فؼد أرسؾ سلل مؾقك الروم أن بعثقا بؿا طـد ؿ مـ كب
الحؽؿة ،واتخ مرتجؿقـ بؼـقن العربقة والققكاكقدة لفد ا الغدرض،
فؿؿددددا تددددرجؿ كبدددد أرسددددطق ،كدددد لؽ أفؾددددقصقـ ولددددف كبدددداب
"الباسقطات" كؼؾف إلك العربقدة طبدد الؿسدق بدـ كاطؿدة الحؿصدل
بعـقان" :أثقلقجقا" .بؿعـك :الربقبقة.
( )1العؾؿ ال ام ص.556
( )6يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.16-14
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وأصؾحف ٕحؿد بـ الؿعبصؿ باهلل أبق أحؿد قسػ بـ عؼدقب
الؽـدددي ،واكبػددع بددف ابددـ سددقـا ،وشددرحف و ددق عبؼددد خطددل أكددف
ٕرسطق )1(.فجؾ الثؼافدة الققكاكقدة إفالصقكقدة اكبؼؾد طدـ صر دؼ
()6
الرتجؿة.
أبرز الوؿعتؼدات القوكاكقة الػؾسػقة:

 التشبه باإلله:

قال أرسطق" :إن الـػدقس اإلكسداكقة إذا اسدبؽؿؾ قدقيت العؾدؿ
والعؿددؾ ،ت ددبف باإللددف سددبحاكف وتعددالك ،ووصددؾ إلددك كؿالفددا،
وإكؿددا الب ددبف بؼدددر الطاقددة ؽددقن إمددا بحس د آسددبطاطة ،وإمددا
بحس آجبفاد ،فنذا فارق البدن اتصؾ بالروحاكققـ ،واكخدرط يف
()3
سؾؽ الؿالئؽة الؿؼربقـ".
وقدددال البقدددروين" :ويف كبددداب "كقبدددا" و دددق جدددزء مدددـ كبددداب
"هبارت" فقؿا جرى بقـ باسد ق وبقـ آرجـ :إين أكا الؽدؾ مدـ غقدر
مبدأ بدقٓدة أو مـبفدك بقفداة ٓ ،أقصدد بػعؾدل مؽافدلة ،وٓ أخدبص
بطبؼدة دون أخدرى لصدداقة أو طدداوة ،قدد أططقد كدال مدـ خؾؼدل
حاجبف يف فعؾف ،فؿـ طرفـل هب ه الصػة ،وت بف بل يف إبعداد الطؿدع
طـ العؿؾ ،اكحؾ وثاقف وسفؾ خالصف وطباقف.
( )1ضفر اإلسالم .156/4
( )6لحك اإلسالم .653/1
( )3الؿؾؾ والـحؾ ص.389
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و د ا كؿددا ققددؾ يف حددد الػؾسددػة :إهددا البؼ ّقددؾ بدداهلل مددا أمؽددـ".
()1
والبؼقؾ :الب بف.

 الػـاء:

يف "الباسقطات" ٕفؾقصقـ" :إين ربؿا خؾقت بـػسل وخؾعد
بدين جاكبا ،وصرت كلين جق ر مبجدرد بدال بددن ،فدلكقن داخدال يف
ذايت راجعا إلقفا ،خارجا مدـ سدائر إشدقاء ،فدلكقن العؾدؿ والعدالؿ
والؿعؾددقم جؿقعددا ،فددلرى يف ذايت مددـ الحسددـ والبفدداء والضددقاء مددا
أبؼك لف مبعجبا هببا".

()6

ويف إفالصقكقة" :طؾك السالؽ أن طقر بجـاح الع ؼ كحدق اهلل
تعالك ،و حرر كػسف مـ ققد وجقده ال ي لقس إٓ مظفدرا فحسد ،
و ـؿحل و ػـك يف ذات اهلل :أي :الؿقجقد الحؼقؼل".
وقد حؽل أن أفؾقصقـ

()3

ا وصؾ إلك حالة الػـاء بضدع مدرات،

وتؾؿق ه فرفقر قس مرة واحدة.

()4

( )1تحؼقؼ ما لؾفـد ص ،64ولسان العرب  ،375/11مؼا قس الؾغة .44/5
( )6ضفددر اإلسدددالم  ،156/4رولدددة البعر ددػ بالحددد ال دددر ػ ص،561
الؿقسقطة الػؾسػقة  ،118/6البصقا الؿـ ل والؿصادر ص.136
( )3البصقا الؿـ ل والؿصادر ص.166
( )4لحك اإلسالم  ،659/1البصقا يف اإلسالم ص ،35البصدقا الؿـ دل
والؿصادر ص ،164قطر القلل ص.77
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 االتحاد والحؾول ووحدة الوجود:
قال البقروين" :قال سؼراط :الـػس م اهبة جدا لؾجق ر اإللفل
ال ي ٓ ؿدقت وٓ ـحدؾ ،والؿعؼدقل القاحدد الثابد طؾدك إزل
والجسد طؾك خالففا ،فنذا اجبؿعا أمرت الطبقعة البددن أن خددم،
والـػس أن ترأس ،فنذا افرتقا ذ ب الـػس إلك غقر مؽدان الجسدد،
وسعدت بؿا بففا".

()1

وقال" :إن قدماء الققكداكققـ قبدؾ كجدقم الحؽؿدة فدقفؿ بالسدبعة
الؿسؿقـ أساصقـ الحؽؿدة ...كداكقا طؾدك مثدؾ مؼالدة الفـدد ،وكدان
فقفؿ مـ رى أن إشدقاء كؾفدا شدلء واحدد ،ثدؿ مدـ قائدؾ يف ذلدؽ
بالؽؿقن ،ومـ قائؾ بالؼقة".

()6

ققلف" :إشقاء كؾفا شلء واحد" ،ق وحدة القجقد.

( )1تحؼقؼ ما لؾفـد .61-64
( )6تحؼقؼ ما لؾفـد ص.67

ثالثا :النشأة
تاريخ الـشلة:
 قددال الؼ ددقري" :واشددبفر د ا آسددؿ لفددمٓء إكددابر قبددؾ
()1
الؿائبقـ مـ الفجرة".
 وقددال السددفروردي" :وققددؾ :لددؿ عددرا د ا آسددؿ إلددك
الؿددددائبقـ مددددـ الفجددددرة العربقددددة" )6(.فآسددددؿ ددددل الؽؾؿددددة
آصطالحقة ،البل دل طؾك صائػدة تؿقدزت بطر ؼبفدا وم دا خفا،
أ ددؾ
ددل" :البصددقا" .ؼددقل محؼددؼ كبدداب "البعددرا لؿ د
البصقا" محؿقد الـدقاوي" :فلمدا كؾؿدة "البصدقا" :فؼدد أجؿدع
الؽاتبقن يف ا الؿؼام طؾك أها مدـ الؽؾؿدات آصدطالحقة ،البدل
()3
صرأت يف أواخر الؼرن الثاين لؾفجرة".
 قووال ابوون الجوووز  " :دد ا آسددؿ ضفددر لؾؼددقم قبددؾ سددـة
()4
مائبقـ".
( )1الرسالة .53/1
( )6طقارا الؿعارا ،مؾحؼ باإلحقاء .85/5
( )3مؼدمة تحؼقؼ البعرا ص.4
( )4تؾبقس إبؾقس ص.415
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 وقال ابن تقؿقوة" :لؽدـ الؿبؽؾؿدة والصدقفقة فدقفؿ مؿدـ لدف
طؾؿ وإ ؿان صقائدػ كثقدرون ،بدؾ يف مدـ عدد مدـ الصدقفقة ،مثدؾ:
الػضقؾ بدـ طقداض ،وأبدل سدؾقؿان الدداراين ،وإبدرا قؿ بدـ أد دؿ،
ومعروا الؽرخل ،وأمثالفؿ مـ ق مـ خقار الؿسؾؿقـ وسدادا ؿ
طـددد الؿسددؾؿقـ ،ويف طصددر ؿ حدددث اسددؿ "الصددقفقة" ،وضفددر
الؽالم أ ضا ،وكالم السؾػ وإئؿة يف ذم البدع الؽالمقة يف العؾؿ،
والبدددددع الؿحدثددددة يف صر ؼددددة الز ددددد والعبددددادة م ددددفقر كثقددددر
مسبػقض" )1(.و مٓء طاشقا يف ها ة الؼرن الثاين ،وماتقا فقف.
فلمددا مددـ حقددث الؿدددلقل العددام ،ال د ي ٓ خددبص بػرقددة ،بددؾ
بددلفراد ،فؼددد أصؾؼ د قبددؾ ذلددؽ ،كؿددا ؼقلددف الـ ددار" :إن الؽؾؿددة
(الصددقفقة) أصؾؼ د أول إمددر  -فقؿددا ددرج – كؿصددطؾ طؾددك
صقائػ ثالث:
 الطائػة األولى :ل صائػة أ ؾ الصـعة ،والصـعة ل معرفة
الؽقؿقاء والسحر والطالسؿ ،و ؿثؾ د ه الطائػدة :جدابر بدـ حقدان
ت 644د.
 الطائػوووة الثاكقوووة :دددل صائػدددة الزكادقدددة [ ...ومدددـفؿ طبددددك
الصقيف ت 641د].

()6

( )1إصػفاكقة .634-669
( )6ز ادة مـل.
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 الطائػووة الثالثووة :ددل صائػددة سددـقة ،اتخ د ت الصددقا طؾؿددا
ووسؿا لفا ...و ؿثؾفا أبق اشؿ الصقيف".

()1

أمددا الثالثددة فغؾددط طؾددك الؿبصددقفةٕ :ن أبددا اشددؿ طثؿددان بددـ
شددر ؽ الؽددقيف تددقيف سددـة  154دد :أي :قبددؾ ضفددقر الؿبصددقفة ،كؿددا
تؼدم بقاكف آكػا ،وقد ققؾ :إكف أول مـ أصؾؼ طؾقدف :صدقيف .كؿدا قدال

طـف الجامل يف "كػحدات إكدس" )6(.لدؿ ؽدـ ؿثدؾ إٓ كػسدف ،لدؿ
ؿثددؾ صائػددة ،ولددقس لددف طالقددة بالؿبصددقفة ،وٓ رتجؿددقن لددف يف
كبدددبفؿ ،لدددؿ دددرتجؿ لدددف السدددؾؿل يف صبؼاتدددف ،وٓ أبدددق كعدددقؿ ،وٓ
ال عراين ،وإصالق صقيف طؾقف جاء مـ لباسدف لؾصدقا ،ققدؾ :كدان
ؾددبس لباسددا صددق ال مددـ الصددقا كػعددؾ الر بددان ،وكددان حؾقلقددا
اتحاد ا ،وكان باصـقا د ر ا ،مراده مـ ولع
آلطراب يف اإلسالم.

()3

ه الؿ ا

 :أن ثقر

( )1ك لة الػؽر الػؾسػل لف .679-669/3
( )6يف البصقا اإلسدالمل وتار خدف ص ،3ك دلة الػؽدر الػؾسدػل ،687/3
البصقا مـ مه ومصطؾحاتف ص.61
( )3البصقا الؿـ ل والؿصدادر ص ،145-144طدـ كبداب صرائدؼ الحؼدائؼ
.141/1
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موضع الـشلة:
ذهو بعضددفؿ إلددك :أكددف بدددأ يف الؽقفددة .واسددبدل بؽددقن أوائددؾ
الؿبصقفة كاكقا مـفدا ،كدد :جدابر بدـ حقدان ،وأبدل اشدؿ ،وطبددك.
وكاك الؽقفة تعج بالثؼافات الؿببا ـة الدقاردة ،فقفدا سدؽـ القفدقد
والـصددارى ،وأحدداط هبددا الصددابئة ،وكددان فقفددا كحددؾ الؿجددقس:
الد صدداكقة ،والؿاكق ددة ،والؿزدكقددة ،والزرادشددبقة .وبددالؼرب مـفددا:
()1
الؿدائـ مقصـ ال قعة الغالقة.
وذهووو ابدددـ تقؿقدددة إلدددك :أن ك دددلتف يف البصدددرة .بـددداء طؾدددك أن
البصقا كقع مـ الز د الغالل الؿببدع ٓ ،أكف فؽر فؾسػل :ل ا فنكف
ؼقل " :فنكدف أول مدا ضفدرت الصدقفقة مدـ البصدرة ،وأول مدـ بـدك
دو رة الصقفقة بعض أصحاب طبد القاحد بدـ ز دد ،وطبدد القاحدد
مددـ أصددحاب الحسددـ ،وكددان يف البصددرة مددـ الؿبالغددة يف الز ددد
والعبادة والخقا وكحق ذلؽ مدا لدؿ ؽدـ يف سدائر أ دؾ إمصدار،
()6
ول لؽ ؼال :فؼف كقيف ،وطبادة بصر ة".
وكددال الؿد بقـ فقددف كظددر :فددنن بدا ددة البصددقا الحؼقؼقددة ،إكؿددا
ـبغل أن تمرخ مـ حقـ ت ؽقؾ الطائػة البدل تؿقدزت بدد :صر ؼبفدا،
وم ا خفا ،وطؼائد ا ٓ .بنر اصا ا ومب را ا.
( )1الصؾة بدقـ البصدقا والب دقع ص ،668ك دلة الػؽدر الػؾسدػل ،669/3
.679
( )6الػباوى .7-6/11
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فؿـ ذ إلك أكف بدأ يف الؽقفة ،بـاء طؾك وجقد ابـ حقان هبدا،
ف لؽ إر اص بدا ة ٓ بدا ة حؼقؼقة :حقدث إكدف كدان حؿدؾ طؼائدد
تجسدت وضفرت فقؿا بعد يف الؿبصقفة ،ولؿ ؽؾ فرقة وٓ كدان
شقخا لؾطر ؼة.
ك لؽ الؼقل بـ لتف يف البصرة ،إكؿا ق بـاء طؾدك أن كببدة ومدادة
البصقا إكؿا اتؽلت طؾك صائػة الز اد الؿببدطدة ،وكدان ضفدقر ؿ
بالبصددرة ،فحددقـ دخددؾ البصددقا بػؽددره وطؼائددده أرض اإلسددالم،
وجددد مددـ ددمٓء مددادة صددالحة لؾببسددط والرتبددع ،فاتخ د ا أرلددا
ومفادا.
فلمووا البدايووة الحؼقؼقددة لؾبصددقا ،يف شددؽؾ :فرقددة ،وصر ؼددة،
وم دا  ،وطؼائدد ،فنكددف كدان يف ها ددة الؼدرن الثدداين وبدا دة الثالددث،
ومؽان بدا بف ببع مقاصـ أئؿبف إول ،ال ـ ؿ يف الطبؼة إولك،
وقد طد مـفؿ السؾؿل يف صبؼاتف ط ر ـ – وإن كدان بعضدفؿ ـدازع
يف كسببف إلك البصدقا  -مبـداثر ـ يف :خراسدان ،العدراق ،وال دام،
ومصر .فالـ لة مبزامـة يف كؾ ه البؼاع ،لؿ خبص مؽان بدف دون
غقددره ،و دد ه كبدد طددـفؿ ،كؿددا يف الطبؼددة إولددك مددـ" :صبؼددات
الصقفقة" لؾسؾؿل:
 فلولفؿ زمـا شؼقؼ بـ إبرا قؿ البؾخل ،مـ أ ؾ بؾ  ،حسدـ
الؽالم يف البقكؾ ،و ظـ أكف أول مـ تؽؾؿ يف طؾدقم إحدقال بؽدقر
خراسان ،و ق مـ م ا قر م ا خراسان ،تقيف سـة  194د.
فف ا بدا ة البصقا ـالؽ.

36
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 ثؿ أبق سدؾقؿان طبدد الدرحؿـ بدـ ططقدة الدداراين ،مدـ أ دؾ
دار ددا ،قر ددة مددـ قددرى دم ددؼ .تددقيف سددـة  615دد ،فقؽددقن شددقخفؿ
وأولفؿ يف ال ام.
 ثؿ معروا بـ فقروز الؽرخل ،و ق أسباذ سدري السدؼطل،
وقربه ببغداد ،تدقيف سدـة  644دد ،ففدق مدـ أول الؿ دا يف العدراق:
الؽرخ ،وبغداد.
 ثؿ الحارث بـ أسدد الؿحاسدبل ،مدـ طؾؿداء م دا الؼدقم
بعؾدددقم الظدددا ر ،وطؾدددقم الؿعدددامالت واإلشدددارات ،و دددق أسدددباذ
البغداد قـ ،تقيف سـة  643د ،و ق مـ أ ؾ البصرة ،وأولفؿ ـاك.
 ثؿ ذو الـقن ثقبدان بدـ إبدرا قؿ الؿصدري أبدق الػدقض ،كدان
أبددقه كقبقددا ،طدداش بؿصددر ،وتددقيف سددـة  645ددد .ففددق الدد ي أك ددل
البصددقا بؿصددر .قددال كقؾؽؾسددقن" :والرجددؾ الد ي الددطؾع بددلكرب
قسط يف تطقر ا الـقع مـ البصقا ق ذو الـدقن الؿصدري الد ي
وصػ بلكف حؽقؿ كقؿقائل ،أو بلكف – بعبدارة أخدرى – أحدد أولئدؽ
()1
ال ـ هؾقا مـ مـفؾ الثؼافة الققكاكقة".
 ثؿ سري بـ الؿغؾس السؼطل ،ق أول مـ تؽؾدؿ ببغدداد يف
لسان البقحقد وحؼائؼ إحقال ،و دق إمدام البغدداد قـ ،وشدقخفؿ
يف وقبددف ،وإلقددف ـبفددل أكثددر الطبؼددة الثاكقددة الؿ د كقر ـ يف صبؼددات
السؾؿل ،تقيف سـة  651د ،فف ا مـ ل البصقا يف بغداد العراق.
( )1يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.16
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 ثؿ أبق ز د صقػقر بـ طقسك البسطامل ،كان جده شروسان
مجقسقا فلسدؾؿ ،و دق مدـ أ دؾ بسدطام ،تدقيف سدـة  661دد ،وققدؾ:
 643د ،ففق مـ أوائؾفؿ يف خراسان.
و ؽ ا ،فؽؾ مـ بؾدة وكاحقة ،ومـفؿ ال ي مدـ دم دؼ كلحؿدد
ابـ أبل الحقاري تقيف سـة  634د ،ومـفؿ الد ي مدـ كقسدابقر و دق
أحؿد بـ خضرو ف ،م فقر بالػبقة ،تقيف سـة  644د ،ك لؽ حقدك
ابـ معاذ الرازي أقام يف بؾ وكقسابقر وتقيف سـة  658د.
و ؽ ا ؿ يف إمصار كؾفا وجدوا ،لؿ بؿقز مصر بؽقكف بدا دة
ك ل ؿ ،إٓ أن خراسدان والعدراق ؿؽدـ أن تؽقكدا كاحقدة البصدقا
كثرة ووجقدا ،فف ا ق إقرب لؾبحر ر ،و ؼدقل كقؾؽسدقن" :وقدد
كان لؿصر وال ام الصدارة بقـ إمؿ البل اكب درت فقفدا الحضدارة
الققكاكقددة ،و ؿددا البؾدددان الؾ د ان ضفددر فقفؿددا البصددقا ٕول مددرة،
بؿعـدداه الدددققؼ وتطددقر كؿددا أسددؾػـا" )1(.ؼصددد بؿعـدداه الدددققؼ:
آصطالحل ،ال ي لف كقان ،وصر ؼة ،وم ا .
فلما قول من قوال :إكوه بودأ مـوذ طفود الصوحابة .و دق قدقل طامدة
الؿبصددقفة كددلبل طبددد الددرحؿـ السددؾؿل :ال د ي طددد أ ددؾ الصددػة
مبصدقفة ،وكبد فددقفؿ كبابددا ،وكسد البصددقا إلددقفؿ ،وفِ ْعدؾ أبدل
كعددقؿ يف" :الحؾقددة" ،ومثؾددف طبددد الق دداب ال ددعراين يف" :صبؼاتددف
لعقػ لقس طؾقف دلقؾ:
الؽربى" ،وغقر ؿ ،ففق م
( )1يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.16
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ا آسؿ ٓ مدـ قر د  ،وٓ مدـ

 فالصحابة لؿ عرا فقفؿ
بعقد.
 والؿعاين الصقفقة إساسقة ،كد :الػـاء ،والقجدد ،والد وق،
والؽ ػ ،وإحدقال ،والؿؼامدات ،واإلشدارات ..إلد  ٓ ،تعدرا
يف كؾؿات الصحابة وٓ أفعالفؿ.
 ومجددرد الب ددابف يف شددلء مددـ العبددادة والز ددد ٓ ،جعؾفددؿ
مـفؿٕ :ن الب ابف الجزئل واقع بقـ أ ؾ الؿؾؾ والـحدؾ ،لدقس بدقـ
فرق اإلسالم فحس .
 والؿحؼؼددقن مددـ الؿبصددقفة عؾؿددقن :أن البعر ددػ الدددققؼ
لؾبصقا ،ق :الػـاء .و ا مصدطؾ لدؿ عدرا لػظدف وٓ معـداه -
فضددال طددـ البخؾددؼ بددف -أحددد مددـ الصددحابة ،وٓ البددابعقـ ،وٓ
تابعقفؿ.
سب الـشلة واالكتشار:
سب ك لة البصقا ،فقف قددر مدـ الغؿدقضٓ :خدبالا تػسدقر
البصقا يف ذاتف ما قإ :سـل ،أم بدطل ،أم فؾسػل فقق ذلؽإ
فووالؼول بسووـقته ددق رأي الصددقفقة قاصبددة ،فددنهؿ عدوكددف لدد
اإلسالم ،وأصؾف ،وحؼقؼبف ،وباصـف.
ومددا طـددد غقددر ؿ مددـ :فؼفدداء ،ومحدددثقـ ،ومػسددر ـ ،لددقس إٓ
ق ددره وضددا ره ،وثـدداء الؿبصددقفة طؾددك "طؾددؿ البصددقا" وأ ددؾ
البصقا معروا وفقف غؾق ضدا ر ،وتػسدقر ؿ لـ دلتف مـسدجؿ مدع
ا آطبؼاد :فنهؿ روكف ق واإلسالم شقئا واحدا.
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وطؾقه :فؼد بدأ مع اإلسالم مـ طفد الـبدقة ،وتؿثؾدقا ضدا را يف
أ ؾ الصػة ،وقد كبد يف د ا أبدق طبدد الدرحؿـ السدؾؿل صداح
"الطبؼات" كبابا ـصدر د ا الدرأي ،ثدؿ أتدك أبدق كعدقؿ يف "الحؾقدة"
ددرتجؿ ٕئؿددة البصددقا فجعددؾ الصددحابة الؽبددار كالع ددرة مددـفؿ
وأوائؾفؿ ،ومثؾف فعؾ طبد الق اب ال عراين يف "صبؼاتف".
وطؾووى هووذا ،فسددب الـ ددلة :ددق وجددقد اإلسددالم يف ذاتددف ،و ددق
البعثة الؿحؿد ة.
وإذا ما اطرتض طؾقف :بعدم تسؿل دمٓء الصدحابة هبد ا آسدؿ
كان جقاهبؿ ققل الؼ قري :إن اسؿ" :الصدحابة" ٓ فضدقؾة فققفدا،
ثؿ ؾقف" :البابعقن" ،ثؿ ؾقف" :تدابع البدابعقـ" ،أمدا مدـ بعدد دمٓء
فسؿقا بد" :الز اد والعباد".
ثؿ لؿا ضفرت البدع ،وحصؾ البدداطل بدقـ الػدرق ،فؽدؾ فر دؼ
ادطقا أن فقفؿ ز ادا ،اكػرد خقاص أ ؾ السـة ،الؿراطقن أكػاسدفؿ
مدددع اهلل تعدددالك ،الحدددافظقن قؾدددقهبؿ طدددـ صدددقارق الغػؾدددة باسدددؿ:
()1
"البصقا".
()6
وقر با مـف قالف السفروردي يف "طقارفف".
لؽددـ د ا الددرأي بجؿؾبددف سدداقط ،لددق مددا ثببد بدطقددة وفؾسددػقة
البصقا وأجـبقبف أصالة!
( )1الرسالة 53/1
( )6مؾحؼ باإلحقاء .85/5
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و ـاك رأي أراه ساقطا اببداء ،زطؿف بعضفؿ :أن البصقا ثدقرة
روحقة طؾك الجػاء الػؼفل والؽالمل .و ا قالف بعض الؿبدلخر ـ

الؿعاصر ـ )1(.فنكف رده القاقع :أن البصقا الؿـظؿ الؿرسقم مدـ
قبؾ الؿبصقفة ،ضفدر قبدؾ تؿؽدـ طؾدؿ الؽدالم ،بدؾ سدابؼف وزامـدف:
ها ة الؼرن الثداين وبدا دة الثالدث ،لؿدا ترجؿد كبد الققكدان بدلمر
الؿلمقن ،فػل القق كػسف بزغ قرن البصقا والؽالم معا.
والثقرة الروحقة إذا تؿثؾد يف الز دد والبعبدد البددطل ،فدنن لدف
وجدقدا مزامـدا لظفددقر الؿعبزلدة يف بدا دة الؼددرن الثداين ،حقدث ضفددر
ال ُعباد ،وبـق لفؿ دور لؾعبادة.
والػؼددف لددقس فقددف جػدداء وٓ جؿددقد ،بددؾ ددق تصددحق للفعددال،
والؿبصقفة خبالقن بـسبة كؾؿة لإلمام مالؽ ،لقس لفا سدـد صد
طـددف ،ولددؿ تددرو يف كبد الؿالؽقددة ،ققلددف" :مددـ تػؼددف ولددؿ بصددقا
تػسؼ ،ومدـ تصدقا ولدؿ بػؼدف تزكددق ،ومدـ تصدقا وتػؼدف فؼدد
تحؼؼ".
ويف سقاق هذا الؼول ،درى السدفروردي :أن إقبدال الـداس طؾدك
زخددرا الدددكقا ،ولددعػ العددزائؿ أوجددد صائػددة اكػددردت بلطؿددال
صالحة ،وز دوا يف الددكقا ،فداطبزلقا واتخد وا الزوا دا أسدقة بل دؾ
()6
الصػة ،تاركقـ إسباب ،إلك أن ضفر آسؿ بقـفؿ وتسؿقا بف.
( )1ابـ تقؿقة والبصقا ص.187 ،5
( )6طقارا الؿعارا ،مؾحؼ باإلحقاء .85/5

ثالثـــًا :النشأة

37

زطؿ مٓء :أن البصدقا ؿثدؾ الز دد يف اإلسدالم .و د ا رأي
م فقر ،طؾقف كثقرون ،لؽـ عؽر طؾقف أمقر:
 أققال الؿحؼؼقـ مدـفؿ .فدنهؿ ؼدرون بعددم اشدرتاط الز دد
لؾبصقا ،مـفؿ :السدفروردي كػسدف ،طبدد الحؾدقؿ محؿدقد ،سدعاد
الحؽقؿ ،رائد الع قرة الؿحؿد ة ،ك لؽ كقؽؾسدقن وابدـ الجدقزي
(سبليت مؼآ ؿ).
 الؿحؼؼددقن مددـفؿ ٓ ػسددرون البصددقا بددف ،بددؾ بددد :الػـدداء،
والخؾؼ( .سقليت)
 أحددقالفؿ ٓ ت ددرتط الز ددد يف الطر ددؼ ،بددؾ وٓ الؿجا دددة
والبؼ ػ ،فالـقري ٓ رتط إٓ البخؾؼ بلخالق اهلل ،ولؿ خبصقا
بؾددبس الصددقا -و ددق شددعار لؾز ددد -كؿددا ذكددر الؼ ددقري ،كد لؽ
لقس يف تراجؿفؿ :أهؿ اتخ وا الصقا شعارا.
 البددار ػقددد :بددلن تقددار الز ددد الؿ ددروع ،وطؾقددف طامددة
العؾؿاء ،وتقار الز د البدطل ،وطؾقف صائػة مـ العباد :كان مقجدقدا
قبؾ ضفدقر البصدقا .فدلي مدربر لظفدقر "البصدقا" إذن ،والخدط
الؿ روع لؾز د حالر قائؿإ
وأما الؼوول ببدطقتوه ،و د ا رأي ابدـ تقؿقدة ،قدال" :حددث اسدؿ
"الصددقفقة" ،وضفددر الؽددالم أ ضددا ،وكددالم السددؾػ وإئؿ دة يف ذم
البدع الؽالمقة يف العؾؿ والبدع الؿحدثدة يف صر ؼدة الز دد والعبدادة
م فقر كثقر مسدبػقض"( :)1فنكدف دمرخ البصدقا مدـ حدقـ ضفدقر
( )1إصػفاكقة .634-669
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صائػة الز اد العباد ،ال ـ ضفر يف تعبد ؿ شلء مـ البددع لدؿ تؽدـ
معروفة مـ قبؾ ،مثؾ :الع ؼ اإللفل ،أو شددة الخدقا ،والصدعؼ،
والز د برتك الدكقا بالؽؾقة .و ا بدأ يف البصرة ،وكان طبدد القاحدد
ابـ ز دد مدـفؿ ،وقدد تدقيف مدا بعدد سدـة  154دد كؿدا يف "سدقر أطدالم
الـبالء" ،وكان بعدض أصدحابف -كؿدا ذكدر ابدـ تقؿقدة -بـدقا دو درة
لؾصقفقة )1(:أي :العباد ،ف لؽ القق لدؿ ؽدـ ثؿدة صائػدة تسدؿك
هب ا آسؿ.
فعؾك ا الؼقل تؽقن الـ لة فقؿا بعدد الؿائدة إولدك يف أواخدر
طفد تابع البدابعقـ :اكؼضداء طفدد الدولدة إمق دة ،وبدا دة العباسدقة
سددـة  136دد ،حقددث كثددرت البدددع العؼائد ددة ،ومـف دا بدطددة الز ددد
والعبادة .فسب الـ لة ق :البدطة ،والبعد طـ السـة.
وأخقرا :طؾى الؼول بػؾسػقته :فنن سب ك دلتف دق مدا تؼددم مدـ
اسدبؿداده مدـ الثؼافدات الؼد ؿددة :الفـد دة ،والػارسدقة ،والققكاكقددة.
وذلؽ تؿ مـ صرق ،سقؼ سابؼا:
 آحبؽدداك الؿباشددر بالػبقحددات ،وتؿدددد تؾددؽ الثؼافددات يف
البالد اإلسالمقة.
 والرتجؿة كدالبل كاكد طدـ أمدر حقدك بدـ خالدد الربمؽدل
لؽب الفـد ،وأكرب مدـ ذلدؽ البدل كاكد طدـ أمدر الؿدلمقن لؽبد
الققكان ،يف ها ة الؼرن الثاين وبدا ة الثالث.
( )1الػباوى .6/11
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 والؿدددارس الػؾسددػقة الققكاكقددة البددل اكب ددرت يف إمصددار:
خقزسبان ،والعراق ،وال ام ،ومصر.
ولعؾ مؿا م د ا :أن البصقا لؿ بدأ يف الظفقر هبد ا آسدؿ
إٓ بعددد د ه الرتجؿددات ،فددنن الربمؽددل كددان بعددد  154دد ،وحقـفددا
سؿل :جابر بدـ حقدان ،وطبددك ،وأبدق اشدؿ الصدقيف بدف ،ثدؿ بعدد
ترجؿة الؿلمقن ت ؽؾ البصقا :اسؿا ،وفرقة ،وصر ؼة ،وأطالما.
طن االكتشار :فدال ر د أن البصدقا لؼدل رواجدا واكب دارا إلدك
الققم ،حبك كاكقا سقادا يف بالد كثقرة مسؾؿة ،بؾ يف بعضفا ٓ تؽداد
تجد بقبدا لدؿ بصدقا ،و ؽد ا بحددثقن يف السدقدان طؾدك إقدؾ،
وأسباب ذلؽ:
أوال :أكددف عـددك بالجاكدد الروحددل يف اإلكسددان ،و ددق محددرك
لؾعقاصػ والؿ اطر واإل ؿان ،جاذب لؿدا فقدف مدـ شدعقر بالراحدة
والؾ ة ،والبخػػ مـ أطباء الؿادة ،وارتباصف بالدد ـ ز دده و جدا:
إذ عر الصقيف بالجؿع بقـ إرلاء اإللف وراحة الروح ،والصدقفقة
كجحقا اببداء يف بث ا ال عقر يف إتبداع والؿؼبؾدقـ مدـ العامدة،
حبك الخاصة.
ثاكقا :لق أخ كا بطائػة مـ البػسقرات الصدقفقة لؾ در عة ،والبدل
غدت يف ز ادة طؾك مر الزمان ،فنن بعض إققال الرائجدة يف كطداق
البصددقا ،مثددؾ :جددقاز البحؾددؾ مددـ ال ددر عة ،بالقصددقل لؿرتبددة
القؼقـ .ك لؽ :البخػقػ مـ القطقدد ،والؿبالغدة يف الؿحبدة اإللفقدة
والرجاء لدرجة الع ؼ .د ه لفدا أثر دا الظدا ر يف العامدة اسدبجابة
وقبقٓ :لؿقافؼبفا لؾطبائع والرغائ .
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ثالثا :كجاح الصدقفقة يف طؿؾقدة البؿق دف طدـ الؿعبؼددات الغالقدة
وال طحات :إما بنكؽار ا جؿؾة وتػصقال ،أو ببلو ؾفدا بالبدلو الت
الؿـجقة مـ الؿساءلة ،فؾدؿ بدؼ مدـ وراء ذلدؽ إٓ سدؾقك و د
وأخددالق ،وكددؾ د ه معدداين مرغقبددة ومطؾقبددة ،أقبددؾ طؾقفددا العامددة
والخاصة مـ أ ؾ العؾؿ ،حبك وجدت مـفؿ مـ ـبس لؾبصدقا،
و بؽؾؿ بحؿده.
رابعوووا :والؿ دددا بؽؾػدددقن البخؾدددؼ بالسدددالم والسدددؽقن،
واإلطراض طدـ الخصدقماتٓ :تسداع مد بفؿ لؽدؾ الؿخالػدات،
فد لؽ صددارا لمخددر ـ طددـ البعددرض لفددؿ ب ددلء ،إٓ مددـ طددرا
حؼقؼة البصقا.
خامسا :اكعدام الؿؼاومدة الػؽر دة والعؼد دة بالؼددر الؽدايف ،لؿدا
سبؼ مـ أسباب :أوجد لؾبصقا صرقدا آمـدة مؿفددة لؾبؿددد يف كدؾ
صؼع ،بال معققات ت كر.
سادسا :تركفؿ آشبغال بالسقاسقة كؿققدػ إسدرتاتقجل ،أبعدد
طـفؿ بطش الحاكؿ وتضققؼف ،بؾ كسبقا تعاصػف وتل قده ،فدنن فدقفؿ
وٓ ًء مطؾؼا لؾسؾطة الؼائؿة أ ا كان شؽؾفا ومؾبفدا وأداؤ دا سدؾبا أو
إ جابا ،إطؿآ لؿبدأ البسؾقؿ لؾؼدر ،وطدم مـازطبف يف أحؽامف.
سابعا :وجدقد مبصدقفة صدادقل الـقدة والؼصدد ،مببعدل الؽبداب
والسدددـة بؼددددر طؾؿفدددؿ واجبفددداد ؿ ،والبصدددر بقجدددقب اتبددداع
ال ر عة ،وكب كؾ ما خالػفا :خػػ مـ حدة الـؼد طؾدك البصدقا،
بددؾ وأضفددره مظؾقمددا مفضددقما مددـ كاقد ددف :إذ كقددػ ؽددقن بدطددة،
والؿـبسبقن إلقف جؿاطة مـ الصادققـ الصالحقـإ!
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ثامـا :تؼسقؿ البصقا إلك :سدـل ،وفؾسدػل :أبؼدك البصدقا يف
دائرة الؼبقل ،فؽؾ كؼد أو مسللة فقفا شط واكحراا ،فنكؿا ـسد
و عؾؼ بالبدطل والػؾسدػل مـدف ،و دربأ مـدف مدا سدؿل بدد" :البصدقا
السـل" ،فلي مسقغ لرتك البصقا واإلطراض طـف كؾقا بعد اإ
تاسعا :طـا ة الؿبصقفة بالـبل ﷺ :سقرة ،وذاتا ،وخربا ،وبؽدؾ
شلء اتصؾ بف ،وآسبغراق يف ذلدؽ ،أوجد البػدات كثقدر إلدقفؿ،
والبحاقفؿ هبؿ :لؿؽاكة الـبل ﷺ يف كػقس الؿسؾؿقـ.
طاشرا :طامة الؿصـػقـ يف الؿؼآت –إٓ الدرازي -لدؿ د كروا
الؿبصدددقفة لدددؿـ الػدددرق الخارجدددة طدددـ السدددـة ،بدددؾ سدددؿقا:
"الحؾقلقة" ،و"اإلباحقدة" وكحدق ذلدؽ ،و د ا كؼدد لػؽدرة وجددت
طـد الصقفقة وغقر ؿ مـ الػالسدػة ،والباصـقدة ،لؽدـ البصدقا لدؿ
صـػ يف الػرق الخارجة طـ السدـة ،أ دده وسداطده :أن الؿبصدقفة
لفددؿ أقددقال قافؼددقن هبددا أ ددؾ السددـة يف الؿعبؼددد ،كددالؿققػ مددـ
الصددحابة ،وفددقفؿ ت ددؽقالت طؼد ددة مـقطددة ،مؿددا ققددع الحقددرة
ب لهؿ ،فؼد أفادوا مـ

ا قبقل صقائػ لفؿ.
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تطور التصوف:
فالسمال الحالر الؼائؿ :ؾ وقع يف البصقا تطقرإ
جقابف عبؿد طؾك تػسقر البصقا :فبػسقره بالز دد عطقدف كدقع
تطقر مخبؾػ طؿا ق طؾقف إذا ما فسر بغقر الز د :بالػـاء والبخؾدؼ
مثال.
فعـد الؼقل بدلن البصدقا دق الز دد ،ففد ا دؽؾ كؿدط تطدقر
لقس يف ذات البصدقا ،بدؾ تطدقر مقصدؾ إلدك البصدقا :ذلدؽ أن
الز د مر بؿراحؾ مخبؾػة طـد صائػة العباد خاصة ٓ ،العؾؿداء مدـ:
محدددثقـ ،ومػسددر ـ ،وفؼفدداء :ال د ـ ضددؾ مػفددقم الز ددد طـددد ؿ
خالعا لؼاكقن السـة الـبق ة دون جـقح أو اخبالل ،فلما العباد فؾدؿ
ؽـ لفؿ ذلؽ:
فلوال :بدأ الز د م دروطا بؿعـداه الصدحق  :تدرك مدا ٓ ـػدع يف
أخرة ،وأن تؽقن الدكقا يف دك ٓ يف قؾبؽ ،مع تقازن بقـ اإل ؿان
والعؿؾ ،واكسجام تام ،ا ما كان طؾقف الصحابة ومـ تبعفؿ.
بددو ز دد مخبؾدػ :فقدف :شددة الخدقا والصدعؼ
ثم تواله ثاكقواّ :
والغ ل ،والب د د يف العبادة وحرمدان الدـػس لبفد بفا .و دق أمدر
لؿ عرا طـ الصحابة ،ال ـ ؿ أطؾك إ ؿاكا إٓ ما كدان مدـ الـػدر
الثالثة ،ال ـ طزمقا طؾك الصقم وطدم الػطدر ،أو الدزواج ،أو أكدؾ
الؾحؿ ،وقد ذم مسؾؽفؿ الـبدل ﷺ فؼدال( :مدـ رغد طدـ سدـبل،
فؾقس مـل)(.)1
( )1رواه البخاري ،الـؽاح ،باب :الرتغق يف الـؽاح.
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ثووم توواله ثالثووا :تغقددر آخددر أكثددر تؿقددزا وجـقحددا ،تؿثددؾ يف :تددرك
العؾددؿ ،واإلطددراض طددـ الدددكقا بالؽؾقددة ،واطببددار مؾددؽ شددلء مـفددا
مـدداا لؾبؼددقى ولؾز ددد كػسددف وإ ثددار أخددرة ،والخددروج والعزلددة
والسقاحة يف إرض بعقدا طـ الـاس.
ورابعا :بعد ذلؽ كؿا كقع جد دد مدـ الز دد ،تجؾدك يف حدآت:
القجددد ،والج د ب ،أو الح د اإللفددل :ح د لؾ د ات ٓ صؿعددا وٓ
خقفددا ،ومددا صدداحبف مددـ سددؿاع ورقددص ،فؿددـ د ه تبدددأ مرحؾددة
البصددقا الحؼقؼددل مبصددال بالز ددد البدددطل :إذ الؿعدداين السددابؼة يف
الؿراحؾ الثالث إولدك كاكد مبؽدرة ،وشدلء مـفدا ضفدر يف طفدد
الـبل ﷺ ثؿ أصحابف.
لؽـ

ا الـقع مـ الحد  ،الد ي تؿثدؾ يف :الجد ب ،والقجدد،

لدددؿ عدددرا كؿصدددطؾ وٓ معـدددك صقؾدددة طفدددد الـبدددقة والصدددحبة
والبابعقـ ،وربؿا كبغ شدلء مـدف يف أواخدر البدابعقـ ،لؽـدف تجؾدك يف
ها ة الؼرن الثاين وبدا ة الثالث طؾك د أوائؾ الؿبصقفة.
فبؽقن البدا ة الحؼقؼقة لؾبصقا إذن ،ل ها دة الز دد البددطل
مبصؾة بف ،و ا كؿا ذكركا سابؼا كان لطائػدة مدـ العبداد ،ولدؿ ؽدـ
لطائػة العؾؿاء ،ال ـ لدؿ عدرا طدـفؿ ز دد بددطل ،بدلي كدقع مدـ
آكحرافات السابؼة.

تعــريف التصـــىف

44

والـبقجة الؿفؿة فـا :أن البطقر لؿ ؾحؼ البصقا بدؾ الز دد،
ال ي اكبؼؾ مـ الؿ روع إلدك البددطل ،حبدك قدلت البقئدة والؿدادة
الؿالئؿة لؼبقل البصقا أيت مـ الثؼافدات الؼد ؿدة ،فبقئدة البدطدة
قابؾة لؾػؾسػة ،وقد كان لـقؽؾسقن بحث مفؿ يف تطدقر البصدقا يف
كباب "يف البصقا اإلسالمل وتار خف" قارب فقدف إلدك حدد تؼر در
الحؼقؼة أكػة ،فؾقراجع.

()1

ومؿا مكد تبـل البصقا لؾز د البدطل ،واتخاذه ذر عة ومطقدة
لؾبغؾغددؾ بددقـ الؿسددؾؿقـ :إطددراض العؾؿدداء طـددف ،فددال تجددد طالؿددا
معروفا بعؾؿف مـبسبا إلقف ،بؾ ال م والحدط ،والـفدل طدـ آكبسداب
إلقف والبؾبس بف ،إكؿا صؿع الداطقن لؾبصقا يف فئدة العبداد الز داد،
ال ـ لقس لفؿ مـ العؾؿ ما ؿقزون بف تؿققزا تاما بقـ الؿب داهبات،
وإذا ذكروا مثؾ الػضقؾ بـ طقاض ،فؿدا كدان إٓ مدـ جؿؾدة الز داد
العباد ،وٓ خرب لف بالبصقا.
قال ابـ الجقزي يف بقان الػرق بقـ الز د والبصقا ،و ق فرق
جددد ر بددالـظر والػحددص ،لؾحددد مددـ خؾددط كدداذب ،اتخ د ردءا" :
الصقفقة مـ جؿؾة الز ادَ ،و َقدْ ذكركدا تؾبدقس إبؾدقس َط َؾدك الز داد،
إٓ أن الصددقفقة اكػددردوا َطددـ الز دداد بصددػات وأحددقال ،وتقسددؿقا
بسؿات ،فاحبجـا إِ َلك إفراد ؿ بال كر.
( )1أول الؽباب.
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والبصددقا صر ؼددة كددان اببددداؤ ا الز ددد الؽؾددل ،ثددؿ تددرخص
الؿـبسبقن إلقفا بالسؿاع والرقص ،فؿال إلقفؿ صدالب أخدرة مدـ
العقام لؿا ظفروكف مـ البز د ،ومال إلقفؿ صالب الدكقا لؿدا درون
طـد ؿ مـ الراحة والؾع  ،فال بد مـ ك ػ تؾبدقس إبؾدقس طؾدقفؿ
فِل صر ؼة الؼقم ،وٓ ـؽ ػ ذلؽ إٓ بؽ دػ أصدؾ د ه الطر ؼدة
وفروطفا وشرح أمقر اَ ،واهلل الؿقفؼ لؾصقاب.
كاك الـسبة فِدل زمدـ َر ُسدقل اهللِ ﷺ إِ َلدك اإل ؿدان واإلسدالم،

فقؼال :مسؾؿ ومممـ .ثؿ حددث اسدؿ زا دد وطابدد ،ثدؿ ك دل أقدقام
تعؾؼقا بالز دد والبعبدد ،فبخؾدقا َطدـ الددكقا واكؼطعدقا إِ َلدك العبدادة،
واتخ وا فِل ذلؽ صر ؼة تػردوا بِ َفا ،وأخالقا تخؾؼقا بِ َفدا ،ورأوا أن
أول مـ اكػرد بف بخدمة اهلل سبحاكف وتعالك طـدد بقبدف الحدرام رجدؾ
ؼال َل ُف :صقفة .واسدؿف الغدقث ْبدـ مدر .فاكبسدبقا إلقدف :لؿ داهببفؿ
()1
إ اه فِل آكؼطاع إِ َلك اهلل سبحاكف وتعالك ،فسؿقا بالصقفقة".
فؼد بقـ أن البصقا بدأ مبؽئا طؾدك الز دد البددطل ،لؽـدف درده
إلك ثؼافة جا ؾقة قبؾ اإلسالم ،تؿثدؾ يف صر ؼدة طبدادة طؾقفدا رجدؾ
ددددطك :صدددقفة ٓ .خارجقدددة شدددرققة .و ددد ا رأي ققدددؾ ،فـدددقرده
لالسبقعاب ،لؽـ ؾ ق مؼبقلإ
( )1تؾبقس إبؾقس ،ص.414-449
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د ا شددلن آخددر :فددنن السددؿاع ،والددرقص ،والجد ب ،والع ددؼ،
ٍ
معان ٓ تـ ل مـ مجرد الجد وآجبفاد يف الطاطدة،
والح اإللفل
مثؾؿا ؽقن مـ :شدة خدقا ،وتدرك لؾددكقا ،وتؽؾدػ طبدادة .ففد ه
أ قاء ب ر ة ،ؿؽـ أن تبقلد مـ سقء ففؿ لؾـصقص ،لؽـ الؿعاين
الصقفقة أكػة ٓ تـ ل إٓ بالبؾؼل طـ فالسدػة ،فؾدق كدان البصدقا
مبؾؼددك طددـ صددقفة ،أو تؼؾقدددا لز ددده وطبادتددف ،فؿددـ أ ددـ جدداءت
الؿعدداين الصددقفقةإ إٓ أن ؽددقن د ا الز ددد البدددطل ددق الؿرتددع
الخص لثؼافة آتقة مـ ال رق ،و ا ما لؿ كره ابـ الجقزي.
قددال" :وطؾددك َ د َ ا كددان أوائددؾ الؼددقم ،فؾددبس إبؾددقس طؾددقفؿ يف
أشقاء ،ثؿ لبس َط َؾك مـ بعد ؿ مـ تابعقفؿ ،فؽؾؿدا مضدك قدرن زاد
صؿعددف يف الؼددرن الثدداين ،فددزاد تؾبقسددف طؾددقفؿ ،إِ َلددك أن تؿؽددـ مددـ
الؿبلخر ـ غا ة البؿؽـ.
وكددان أصددؾ تؾبقسددف طؾددقفؿ أكددف صددد ؿ َطددـ العؾددؿ ،وأرا ددؿ أن
الؿؼصددقد العؿددؾ ،فؾؿددا أصػددل مصددباح العؾددؿ طـددد ؿ تخبطددقا فِددل
الظؾؿات:

 -1فؿددـفؿ مددـ أراه أن الؿؼصددقد مددـ ذلددؽ :تددرك الدددكقا فِددل

الجؿؾددة .فرفضددقا َمددا صددؾ أبددداهؿ ،وشددبفقا الؿددال بالعؼددارب،
وكسقا أكف خؾؼ لؾؿصال  ،وبدالغقا يف الحؿدؾ َط َؾدك الـػدقس ،حبدك
أكف كان فقفؿ مـ ٓ ضطجع ،و مٓء كاك مؼاصد ؿ حسـة ،غقدر
أهؿ َط َؾك غقر الجادة.
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 -6وفقفؿ مـ كان لؼؾة طؾؿف ،عؿؾ بؿا ؼع إلقف مـ إحاد دث
الؿقلقطةَ ،و ُ َق ٓ دري.

 -3ثؿ جاء أققام فبؽؾؿقا لفدؿ فِدل الجدقع والػؼدر والقسداوس
والخطرات ،وصـػقا فِل ذلؽ مثؾ الحارث الؿحاسبل.
البصدقا ،وأفدردوه بصدػات

 -4وجاء آخدرون ففد بقا مد
مقزوه بِ َفدا مدـ آخبصداص بالؿرقعدة والسدؿاع والقجدد والدرقص
والبصػقؼ ،وتؿقزوا بز ادة الـظافة والطفارة.
 -5ثددؿ َمددا زال إمددر ـؿددل ،وإشددقاخ ضددعقن لفددؿ أولدداطا،
و بؽؾؿقن بقاقعا ؿ ،و بػؼ بعد ؿ َطـ العؾؿداء ٓ ،بدؾ رؤ دبفؿ َمدا
ددؿ فقددف َأ ْو َف دل العؾددقم ،حبددك سددؿقه العؾددؿ البدداصـ ،وجعؾددقا طؾددؿ
ال ر عة العؾؿ الظا ر.

 -6ومـفؿ مـ خرج بف الجقع إِ َلدك الخقدآت الػاسددة ،فدادطك

ط ددؼ الحددؼ والفقؿددان فقددف ،فؽددلهؿ تخددا ؾقا شخصددا مسبحسددـ
الصقرة ففامقا بف ،و مٓء بقـ الؽػر والبدطة.
 -7ثؿ ت عب بدلققام مدـفؿ الطدرق ،فػسددت طؼائدد ؿ ،فؿدـ
مٓء مـ قال بالحؾقل ،ومـفؿ مـ قدال بآتحداد ،ومدا زال إبؾدقس
خطبفؿ بػـقن البدع حبك جعؾقا ٕكػسفؿ ســا".
( )1تؾبقس إبؾقس ص.416-415

()1
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 -8قال" :وقدد اكددس يف الصدقفقة أ دؾ اإلباحدة ،فب دبفقا هبدؿ
حػظا لدمائفؿ ..و مٓء لؿا أرادوا إمراح أكػسدفؿ يف شدفقا ا ،لدؿ
جدوا شق ًئا حؼـقن بف دماء ؿ ،و سبرتون بف ،و ـالقن فقف أغدراض
البصددقا ،فدددخؾقا فقددف ضددا را ،و ددؿ يف البدداصـ
الـػددقس كؿد
كػرة ،ولقس لفمٓء إٓ السقػ".

()1

ذلؽ يف تػسقره ،وقد تعؿدت الرتققؿ لبسفقؾ اإلشارة ،فنكف ذكر
إلك الـؼطدة ( )3امبددادا صبقعقدا لؾبدطدة ،لؽدـ مدـ الـؼطدة ( )4كؼؾدة
واسعة إلك البصقا ومعاكقدف البعقددة كدؾ البعدد طدـ اإلسدالم ،وٓ
ت ببف معف يف شلء ،فؿـ أ ـ أتك الؿصطؾ والؿعـك ،فددخؾ طؾدك
خط الز د البدطل فجدلة ؽد اإ إٓ إمدر الد ي أشدقر إلقدف سدابؼا،
ولؿ ر إلقف ابـ الجدقزي :أن البصدقا لؼدل بقئدة البدطدة مالئؿدة،
فركبفا وربض طؾقفا ،ثؿ أكزل هبا أصقلف وفصدقلف ،فلجؾدف صدرت
ترى لدى العباد الز اد مسؾؽا مببدطا غقر معباد طـد الؿسؾؿقـ.
أما طـد تػسقر البصقا بحؼقؼبف كؿا دق :أي :الػـداء ،فدنن كدقع
البطقر فـا مخبؾػ ،لقس فقف ز د م روع تحقل وتبدل إلدك ز دد
بدددطل ،اكبؼددؾ إلددك كددقع فؾسددػة ،بددؾ أفؽددار كامـددة تطؾ د ضفقر ددا
وتؽامؾفدددا يف بقئدددة مالئؿدددة ،يف ضدددؾ أجدددقاء محػقفدددة بالؿخددداصر
( )1تؾبقس إبؾقس ص.833
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وطددددم الؼبدددقل لفددد ا الػؽدددر القافدددد إجـبدددل ،فدددرتا ؿ ؼددددمقن
و مخرون ،ظفرون و بطـقن ،ؾبؿسدقن ردة الػعدؾ وقبدقل الـداس
هب د ه الؿصددطؾحات الجد دددة ،ومددا تضددؿـبف مددـ معدداين ،خ ددقة أن
صددقبفؿ سددقػ ال ددرع ،كؿددا أصدداب الحددالج ،فددالؿبببع ٕخبددار
الؿبصددقفة يف الطبؼبددقـ إولددك والثاكقددة ،طؾددك تصددـقػ السددؾؿل يف
"صبؼاتف" رى جؾقدا أهدؿ كداكقا طؾدك مد ا

فقفدا إبدداء أفؽدار ؿ

وإضفار ا:
 فؼقم مد بفؿ الؽبؿدان والبقاصدل بد لؽ ،ولدقم الؿػصد
طؾك إفصاحف ،كؿا حؽدل مدـ لدقم الجـقدد وال دبؾل الحدالج طؾدك
بقحف بالسر ،وتعرلف لؾفالك.
 وققم م بفؿ البقح والصرب طؾك ما ليت مـ أذى ،وقد كدان
الحددالج وأبددق العبدداس بددـ ططدداء إدمددك،
طؾددك دد ا الؿدد
وكال ؿا وقع طؾقف البالء وإذى.
الجـقن ،ال ي سؿقه بالجد ب ،فؽداكقا
 وققم ركبقا م
ـطؼقن بال طحات و عب رون – أو عبد ر لفدؿ – بدالجـقن وزوال
العؼددؾ بسددب الع ددؼ والح د اإللفددل ،كؿددا جدداءت إخبددار طددـ
البسطامل وال بؾل ،وقد درؤوا طـ أكػسفؿ بف.
 وققم مـفؿ كاكقا بلولقن ،و دفعقن بالبلو ؾ طدـ أكػسدفؿ،
كؿا كان مـ ذي الـدقن الؿصدري والـدقري ،وكال ؿدا طرلدا طؾدك
الخؾقػة والقالل فـجقا بالبلو ؾ.
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مع ذلك ،فنن الدارس للفؽار الصقفقة حقـ بدأت ،مـ خالل
ما كس وققؾ طؾك لسان الطبؼة إولك ثؿ الثاكقة ،وما ألدػ وكبد
يف د ه الػددرتة ومددا بعددد ا قر بددا يف الؼددرن الرابددع ،يف مثددؾ كبدداب:
"البعرا" لؾؽالباذي ،و"الؾؿع" لؾطقسل .ثؿ يف الؼدرن الخدامس،
يف مثدددؾ كبددداب" :الرسدددالة" لؾؼ دددقري ،و"ك دددػ الؿحجدددقب"
لؾفجق ري .رى طؾدك جفدة القؼدقـ أفؽدارا مبحددة غقدر مخبؾػدة يف
الؿصددطؾحات والؿضددامقـ ،ددبؽؾؿ هبددا أ ددؾ د ه الطبؼددات كافددة،
الؿسددبقطبة لطبؼددات السددؾؿل :أي :امبدددادا مددـ أول الثالددث حبددك
بدا ة الخامس ،لقس ثؿة تطقر مؾحقظ فـا ،مـ جفة اكحراا بددأ
ٍ
معان جد دة لؿ تؽـ ،كال ،بؾ غا ة مدا ؾحظدف ،تدردد يف
لؿ ؽـ ،أو
الؽ ددػ طددـ السددر ،وسددرطة يف اإلكؽددار ،والددبؿؾص مددـ اإللددزام،
والبددربيء ،د ا ٓ غقددر ،أمددا إفؽددار ،فؿددا تددراه وتؼددرأ طـددف يف أول
البصقا ،تجد طقـف يف ققل ابدـ طربدل وألدرابف يف الؼدرن السدابع،
ومـ ثؿ أي محاولة لبحسدقـ صدقرة البصدقا يف بدا بدف ،وآدطداء
بلن الؼقل بالػـاء يف ال ات اإللفقدة ،والحؾدقل وآتحداد والقحددة،
وكؿال العارا والؿعرفة والؼدرة ،إكؿا كدان بعدد ذلدؽ ،أو يف طفدد
ابددـ طربددل ،فنكؿددا صددطدم بحؼقؼددة ٓ تحجبفددا ال ددؿس ،كؿققددػ
الحدددالج يف تقحقدددده ،والـدددقري يف ط دددؼف اإللفدددل ،وأبدددل حؿدددزة
البغددددادي يف حؾقلقبدددف ،والبسدددطامل يف اتحددداده ،وال دددبؾل مثؾدددف،
وغقر ؿ كثقر ،و مٓء كاكقا أئؿة الؼرن إول.
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وقد حؾق لبعضفؿ أن ؽؾ طؾك
كؾ

ا بالؼقل :إكف ٓ سـد ثب

ا طـ مٓء.
ومع صرافبف وسؼقصف طؾؿقا :إذ إن فب باب البحؼدؼ بالسدـدٓ ،

ػددب البدداب لؾ ددؽ فقؿددا كس د إلددقفؿ مددـ م د مقمات ،بددؾ ال ددؽ
ك لؽ يف الؿؿادح ،لؽـ مع ذلؽ ،فالؽبد الؿملػدة يف تؾدؽ الػدرتة
الؿبؽرة كدد"الؾؿدع" لؾطقسدل ،و"البعدرا" لؾؽالبداذي يف الرابدع،
و"الرسددددالة" لؾؼ ددددقري ،و"ك ددددػ الؿحجددددقب" لؾفجددددق ري،
و"ققت الؼؾقب" لؾؿؽل يف الخامس ،وغقر ا كثقر ،وثدائؼ ممكددة
طؾك وجقد

ا الػؽر الؿـحرا يف البصدقا مـد بدا دة البصدقا.

بغض الـظر طـ إسؿاء البل تـسد إلقفدا إفؽدار ،لؽدـ حؽا بفدا
يف أوقددات معاصددرة أو قر بددة ،وإجؿاطفددا طؾددك ذلددؽ :دلقددؾ طؾددك
وجقد ا وحؿؾبفا ٓ ،تلخر ا.
ؼقل كقؽؾسقن طـ تعر ػات كا زت الؿائة ،كؾفا أو جؾفا تدور
حقل معـك الصػاء ،وٓ أثر فقفا لبطقر ج ري حدث يف البصدقا،
والؿدة الؿسبقطبة لفا كحق مـ مئبل سدـة ،مـد بددء البصدقا ،فؾدق
كان ثؿة تطقر حؼقؼل ،لظفر جؾقا يف

ه البعر ػات البل ألؼقد يف

مدددة قددركقـ" :تحبددقي دد ه الؽبدد [الرسددالة لؾؼ ددقري ،تدد كرة
إولقاء لؾعطار ،وكػحات إكس لؾجدامل] كحدقا مدـ مائدة تعر دػ
لف د ـ آصددطالحقـ [صددقيف ،وتصددقا] ٓ بج داوز واحددد مـفددا
أكثر مـ بضعة سطقر.
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وقد اطبؼدت أكف ربؿا كان مـ الؿفؿ ،بؾ مدـ الؿػقدد :أن رتد
أ ؿ

ه البعر ػات ترتقبا زمـقا [ بدأت مـ  644د إلك  444د] بؼددر

ما ؿؽـ د ا الرتتقد  ،فدنن هبد ه الطر ؼدة وحدد ا ؿؽدـ أن تؾؼدك
ه البعر ػات لقءا طؾك البطقر البدار خل لؾبصدقا ،ومدع ذلدؽ
كاك الـبقجة لئقؾة إلك حد ما".

()1

فخالصة البطقر يف البصقا ـحصر فقؿا ؾل:
 -1تؽامدددؾ الظفدددقر للفؽدددار يف الؼدددرون الالحؼدددة السدددادس
والسابع ،بعد كقع تؽبؿ.
 -6ضفدددقر الطدددرق مـددد الؼدددرن السدددادس :بظفدددقر الؼادر دددة
والرفاطقددة وال دداذلقة ،وتـظددقؿ أكثددر لؾبعددالقؿ ،ووجددقد مدددارس
وأربطة وطؿؾقة اجبؿاطقة كامؾة.
 -3غؾبددة جاكدد الر الددة ال ـقددة لؾبصددػقة والسددؾقك طؾددك
الؿجا ددددة والبؼ دددػ ،بدددؾ لدددؿقر وتالشدددل صر ؼدددة إولدددقـ يف
الؿجا دة وتع

البدن.

 -4اكؽ دداا كامدددؾ لعالقدددة البصددقا بالػؾسدددػة ،مدددع ضفدددقر
فالسػة الؿبصقفة مـ الؼرن السادس كالسفروردي الؿؼبدقل وابدـ
سقـا ،ثؿ ابـ طربل وابـ صػقؾ.
( )1يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص ،1وما بقـ الؿعؽقفبقـ ز ادة مـل.
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 -5لدددؿقر آتجددداه السدددؾػل يف البصدددقا ،وغؾبدددة الؽدددالم
والػؾسػة طؾدك الؿبصدقفة ،فؼدد كدان الؿبصدقفة –ٓ البصدقا -يف
مراحؾددف إولددك ،كابدد ا لؾؽددالم والػؾسددػة وأ ؾددف ،كؿددا ددق حددال
السؾؿل صاح الطبؼات ،والفروي صاح الؿـازل ،وقدد حؽدك
ابددـ تقؿقددة يف "آسددبؼامة" شددفادة أئؿددة مددـ الؿبصددقفة طؾددك بددراءة
البصقا مـ الؽالم ،مؿا عـل وجدقد تقدار سدؾػل داخدؾ البصدقا
يف ذلؽ الحقـ ،لؽدـفؿ كداكقا مدـ العبداد ٓ العؾؿداء :مدا عـدل طددم
خؾددق ؿ مددـ ـددات وبدددع ،لددؿ تصددؾ لدرجددة البػؾسددػ ،لؽددـ د ا
البقددار أ ضددا لددعػ ،فؾددؿ ددر مـددف إٓ أفددراد كددالعز بددـ طبدالسددالم،
وبعدددض الطدددرق كالسـقسدددقة يف لقبقدددا ،والبدددل قاومددد آحدددبالل
اإل طالل ،وكان طؾقفؿ طؿر الؿخبار.

رابعــًا
الـمصطلحاث والـمصنفاث والشخصياث
الوؿصطؾحات
الؿؼووام :ػسددر الصددقفقة الؿؼددام تػسددقرا قرآكقددا ،ؼددقل السددراج:
"معـدداه :مؼددام العبددد بددقـ دددي اهلل طددز وجددؾ ،وفقؿددا ؼددام فقددف مددـ
العبدددددددادات ،قدددددددال اهلل تعدددددددالك﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ﴾ [إبرا

قؿ.]14:

وسئؾ أبق بؽدر القاسدطل طدـ قدقل الـبدل ﷺ( :إرواح جـدقد
مجـدة) قال« :طؾك قدر الؿؼامات».
وقد ذ

()1

جؾ الؿبصقفة :إلك اطببار الؿؼدام مدـ كسد العبدد،

و ددق مددا بحؼددؼ بددف بؿـازلبددف مددـ أداب ،مؿددا بقصددؾ إلقددف بـددقع
تصرا ،بحؼؼ بف بضرب تطؾ  ،ومؼاساة وتؽؾػ.
( )1الؾؿع ص.65
( )6الرسالة .644/1

()6
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و ؽاد اإلجؿاع ـعؼد بقدـفؿ طؾدك اطببدار البقبدة أول الؿؼامدات
طؾددك اإلصددالق ،ذ دد إلددك ذلددؽ :الؿحاسددبل ،والسددؾؿل ،وأبددق
صالدد  ،والؼ ددقري ،والسددراج ،والسدددفروردي ،إٓ مددا كددان مدددـ
الفروي فنكف قدم القؼظة بقـ دي البقبة ،و بدو أكف شؽؾل.

()1

الحووال :م دـ الؿقا د  ،ؼددقل السددراج" :مددا حددؾ بددالؼؾقب أو

تحؾ بف :مـ صػاء إذكار" )6(.و ق معـك رد طؾك الؼؾ مـ غقدر
تعؿد وٓ اجبالب وٓ اكبساب )3(.ومـ أمثؾة إحدقال :الؿراقبدة،
والؼرب ،وال قق ،وإكس ،والطؿلكقـة ،والؿ ا دة.

()4

الؿعرفووة :قددال الطقسددل" :الؿعرفددة طؾددك ثالثددة أوج دف :معرفددة
إقددرار ،ومعرفددة حؼقؼددة ،ومعرفددة م ددا دة .ويف معرفددة الؿ ددا دة
ـدددرج :الػفددؿ ،والعؾددؿ ،والعبددارة ،والؽددالم" )5(.وقددال الفددروي:

"الؿعرفة :إحاصة بعقـ ال لء كؿا ق".

()6

( )1القصا ا ص ،666تسعة كب يف أصقل البصقا والز د ص ،167قدقت
الؼؾقب  ،91/6الرسالة  ،675/1الؾؿع  ،68طقارا الؿعدارا ،مؾحدؼ
باإلحقاء .349 /5
( )6الؾؿع ص.66
( )3الرسالة .646/1
( )4الؾؿع ص ،144-68العقارا ،مؾحؼ باإلحقاء .319/5
( )5الؾؿع ص.64
( )6مـازل السائر ـ ،مـزلة الؿعرفة ص.165
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قال أبق القز د" :لؾخؾؼ أحقال وٓ حال لؾعدارإ :كدف محقد
رسقمف ،وفـق ق بف هبق ة غقره ،وغقب آثاره بآثدار غقدره" .وقدال
القاسدددطل ٓ" :تصددد الؿعرفدددة ويف العبدددد اسدددبغـاء بددداهلل وافبؼدددار
()1
إلقف".
الحؾووول واالتحوواد والوحوودة :تدددور حددقل معـددك مبؼددارب ددق:
اكبػاء آثـقـقة .والػرق بقـ الحؾقل وآتحداد :أن يف الحؾدقل طددم
امبزاج :بلن حؾ شلء يف آخر ،مع احبػاظ كدؾ مـفؿدا بخصائصدف،
كالز مع الز بقن ،و ا حؾدقل سدر اين ،والؿداء يف اإلكداء ،و د ا
حؾقل جقاري .أما يف آتحداد فػـداء كدال الخاصدقبقـ :لبؽدقن ذاتدا
()6
واحدة بخاصقة واحدة.
أما الوحدة :ففق الؼقل بلن اهلل ق كؾ شلء ،وكؾ شلء دق اهلل،
ولف صقرتان:
 إولددك :اهلل وحددده ددق الحؼقؼددل ،والعددالؿ مجؿددقع مددـ
البجؾقددات أو الصدددورات لقس د لفددا أ ددة حؼقؼددة ثاببددة وٓ جددق ر
مبؿقز ،و ه وحدة القجقد الروحقة.
 والثاكقة :العالؿ وحده الحؼقؼل ،واهلل تعالك مجؿقع كدؾ مدا
()3
وحدة القجقد الؿاد ة.
ق مقجقد ،و ا م
( )1الرسالة .641/6
( )6البعر ػات ص ،41 ،6معجؿ مصطؾحات الصقفقة ص.38
( )3الؿعجؿ الػؾسػل ص.616
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اإلكسان الؽامل :روح العالؿ ،وكسببف إلقف كـسبة الروح اإلكساين
إلك البدن ،فبؼاؤه ببؼائف ،وكؾ رققؼة مـف تؿبد إلقدف لبؿدده وتحػظدف.
و ق مقجدقد طؾدك الصدقرة اإللفقدة ،و دق مدرآة الحدؼ ،درى الحدؼ
كػسف فقف ،وبف تعرا الحؼ إلك الخؾؼ ،وبدوكف ٓ عرإ :كدف طؾدك
صقرتف أزٓ وأبدا .فؾف جاكبان :إلفل ،وخؾؼدل .لدف جؿقدع الصدػات
اإللفقة والؽقكقة .ففق برزخ وواسطة بقـ الحدؼ والخؾدؼ ،فدالػقض
اإللفل صؾ مـ خاللف ،وفـداء الخؾدؼ فقدف مدـ خاللدف كد لؽ .ولدف
أسددؿاء كثقددرة ،و ظفددر يف كددؾ زمددان ومؽددان ،و ددق واحددد ،وأكؿددؾ
ضفقر لف دق صدقرة الـبدل محؿدد ﷺ ،ثدؿ إكبقداء وإولقداء .ولدف
البصددرا والبؿؽددقـ يف الؽددقن والؽ ددػ بحؽددؿ الخالفددة اإللفق دة،
وكؾ إكسان ؽبـز حؼقؼة اإلكسان الؽامؾ يف كػسف ،فؿدـفؿ مدـ ـدال
()1
الؿرتبة بحؽؿ آصطػاء ،ومـفؿ بحس آسبعداد.
()6
الؼط  :يف الؾغة دق :الجؿدع .ؼدال :جداءت العدرب قاصبدة.
قدددال الجرجددداين" :الؼطددد  ،وقدددد سدددؿك غقثدددا ،باطببدددار البجددداء
الؿؾفقا إلقف ،و ق طبارة طـ القاحد ال ي ق مقلدع كظدر اهلل ،يف
كؾ زمان ،أططاه ال ِّطؾسؿ إطظؿ مدـ لدكدف ،و دق سدري يف الؽدقن
وأطقاكدددف الباصـدددة والظدددا رة ،سدددر ان الدددروح يف الجسدددد ،بقدددده
( )1الػبقحددات الؿؽقددة  ،357/3البعر ػددات ص ،17ك ددػ اصددطالحات
الػـقن  ،144/1اإلكسان الؽامؾ .78-74/6
( )6مؼا قس الؾغة .145/5

رابعـًا :املصطلحاث واملصنفاث والشخصياث

59

قسطاس الػقض إطؿ ،وزكف ببع طؾؿف ،وطؾؿدف ببدع طؾدؿ الحدؼ،
وطؾؿ الحؼ ببع الؿا قات غقر الؿجعقلة ،ففق ػدقض روح الحقداة
()1
طؾك الؽقن إطؾك وإسػؾ."..
وقال البفاكقي" :والؼط طـد أ ؾ السدؾقك :طبدارة طدـ رجدؾ
واحد ق مقلدع كظدر اهلل تعدالك مدـ العدالؿ يف كدؾ زمدان ،و سدؿك
بالغقث أ ضا ،و ق خؾؼ طؾك قؾ محؿد ﷺ ،فالؼط ق الد ي
ؽقن طؾك قؾ محؿد ﷺ ،و سؿك أ ضدا بؼطد العدالؿ ،وقطد
()6
إقطاب ،والؼط إكرب ،وقط الرشاد ،وقط الؿدار".
الولي :ؿثؾ مرتبة "اإلكسان الؽامؾ" ؼقل الؿسب رق إلؿاين
()3
شقدر" :الدقلل وال دق الد ي حؿدؾ صدابع اإلكسدان الؽامدؾ".
و ؼقل الؿسب رق اإلكجؾقدزي كقؽؾسدقن" :اإلكسدان الؽامدؾ تدقٓه
اهلل ،فقٓه أطؿآ" )4(.ؼقل الفجق ري" :اطؾؿ أن قاطددة وأسداس
صر ؼة البصدقا والؿعرفدة جؿؾدة ؼدقم طؾدك القٓ دة وإثبا دإ :ن
جؿقع الؿ ا ﭫ مبػؼقن يف حؽؿ إثبا ا ،غقر أن كال مدـفؿ بد ّقـ
د ا بعبددارة مخبؾػددة ،ومحؿددد بددـ طؾددل [الحؽددقؿ الرتم د ي] ﭬ
()5
مخصقص بنصالق ه العبارة طؾك الحؼقؼة".
( )1البعر ػات ص.76
( )6ك اا اصطالحات الػـقن ص.1167
( )3اإلكسان الؽامؾ يف اإلسالم ص.94
( )4الصقفقة اإلسالم ص.161
( )5ك ػ الؿحجقب .466/6
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وقددال الؼاشدداين" :الددقلل :مددـ تددقلك الحددؼ أمددره ،وحػظددف مددـ
العصقان ،ولؿ خؾف وكػسف بالخ ٓن ،حبك بؾغدف يف الؽؿدال مبؾدغ
()1
الرجال ،قال تعالك﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [إطراا."]196:
الحؼقؼة الؿحؿدية :لف مرادفات :الـقر الؿحؿدي ،كدقر محؿدد،
()6
الؽؾؿة الؿحؿد ة ،حؼقؼة محؿد.
قددال الؼاشدداين" :الحؼقؼددة الؿحؿد ددة :ددل ال د ات مددع البعددقـ
()3
إول ،فؾف إسؿاء الحسـك كؾفا ،و ق آسؿ إطظؿ".
و ؼددقل ابددـ طربددل" :بدددء الخؾددؼ الفبدداء ،وأول مقجددقد فقددف:
الحؼقؼة الؿحؿد ة ...ومؿ وجدإ
مددـ الحؼقؼددة الؿعؾقمددة البددل ٓ تبصددػ بددالقجقد وٓ العدددم
()4
(حؼقؼة الحؼائؼ)".
تؼقل سدعاد الحؽدقؿ" :الحؼقؼدة الؿحؿد دة :دل أكؿدؾ مجؾدك
خؾؼل ضفر فقف الحؼ ،بؾ ل اإلكسان الؽامدؾ بدلخص معاكقدف ،وإن
كان كؾ مقجقد ق مجؾك خاصا ٓسؿ إلفل ،فدنن محؿددا ﷺ قدد
اكػرد بلكف مجؾك لالسؿ الجامع ،و ق آسؿ إطظدؿ :اهلل .ولد لؽ
()5
كاك لف مرتبة الجؿعقة الؿطؾؼة".
( )1اصطالحات الصقفقة ص.76
( )6الؿعجؿ الصقيف .347/1
( )3اصطالحات الصقفقة ص ،84البعر ػات ص.44
( )4الػبقحات الؿؽقة  ،118/1الؿعجؿ الصقيف .348/1
( )5الؿعجؿ الصقيف .348/1
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الوؿصـػات
لؾصقفقة إكباج مؽبقب مـ ضفقر البصقا:
(الؿحاسووبي كبد الحددارث الؿحاسددبل الؿبددق سددـة  643ددد
معروفة م فقرة كدد" :الرطا دة لحؼدقق اهلل" ،و"البدق ؿ" ،و"آداب
الـػددددقس" .وطامبفددددا مطبقطددددة .والحددددارث معدددددود يف الز دددداد
الؿبؽؾؿقـ ،لقس مـ أ ؾ الحؾقل.
(الخراز ومـ أقددم الؿملػدات كبداب "الصددق ..الطر دؼ إلدك
اهلل" ٕبل سدعقد الخدراز الؿبدق سدـة  677دد .و دق مملدػ صدغقر
مطبقع ببؼد ؿ طبدد الحؾدقؿ محؿدقد شدق إز در ،تطدرق فقدف إلدك
صائػة مـ أطؿال الؼؾدقب :البقكدؾ ،والخدقا ،والحقداء ،وال دؽر،
والؿحبة ،والرلا.
(السووورا ومدددـ الؿصدددـػات الؿبؼدمدددة الحاو دددة لجؿؾدددة مدددـ
الؿسددائؾ الؿبعؾؼددة بالبصددقا ،كبدداب "الؾؿددع" لؾسددراج الطقسددل
الؿبق سـة  378د ،وقد قسؿف إلك كب  ،فبعد أن قددم لؾبصدقا،
وبقان مـزلبف ،وسدب البسدؿقة ،وغقدر ذلدؽ مدـ الؿؼددمات ،قسدؿف
إلك :كباب إحقال والؿؼامات ،وكباب إسقة وآقبدداء برسدقل
اهلل ﷺ ،وكبددداب الصدددحابة ،وكبددداب آداب الؿبصدددقفة ،وكبددداب
الؿسائؾ واخبالا أقاو ؾفؿ يف إجقبة ،وكبداب السدؿاع ،وكبداب
القجددد ،وكبدداب إثبددات أ ددات والؽرامددات ،وكبدداب البقددان طددـ
الؿ ؽالت ،وكباب تػسقر ال طحات والؽؾؿدات .وفقدف دفداع طدـ
الؿبفؿقـ بالحؾقل.
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أ دؾ البصدقا"
(الؽالباذ ومـفدا :كبداب "البعدرا لؿد
ٕبددل بؽددر محؿددد الؽالبدداذي الؿبددق سددـة  384ددد ،وقددد جعؾددف يف
خؿسة وسبعقـ بابا ،قسؿ مـفدا يف طؼائدد ؿ ،اسدبغرق ثالثدقـ بابدا،
ثؿ يف طؾقم البصقا وأحقالف بؼقة إبقاب.
(الؿؽي وكباب "ققت الؼؾقب" ٕبل صالد محؿدد بدـ طؾدل
ابـ ططقة الحارثل الؿؽل الؿبق سدـة  386دد ،يف ثؿاكقدة وأربعدقـ
فصال:
 اسبغرق أربعة وط ر ـ فصال يف إوراد وإذكدار والبعبدد
والػضائؾ.
 ومـ الخامس والع ر ـ حبك القاحدد والثالثدقـ يف أبدقاب
مبػرقة مـ البصقا :الدـػس ،والؿقاجقدد ،والؿراقبدة ،والؿر دد ـ،
والؿؼدددربقـ والؿدددققـقـ ،وأ دددؾ الؿؼامدددات ،والخدددقاصر ،وطؾؿددداء
الظا ر وأخرة ،والعؾؿ وصر ؼة السدؾػ ،وذم الؼصدص والؽدالم،
وتػصدددقؾ العؾدددقم محددددثفا ومـؽر دددا ،وطؾدددؿ اإل ؿدددان والقؼدددقـ،
والرخصة والسعة يف الـؼؾ والروا ة.
 خصددص الػصددؾ الثدداين والثالثددقـ ل ددرح الؿؼامددات مببدددئا
بالبقبة ،الصرب ،الرجاء ،الخقا ،الز د ،البقكؾ ،الرلا ،الؿحبة.
 يف الثالث والثالثقـ ذكدر دطدائؿ اإلسدالم الخؿدس مػصدال:
ال فادة ،والطفارة ،الصالة ،الزكاة ،الصقم ،الحج.
 يف الخددامس والثالثددقـ تػصددقؾ اإلسددالم واإل ؿددان وطؼددقد
السـة ،واطبؼاد الؼؾقب ،وشرح معامؾة الـاس.
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 يف السادس والثالثقـ فضؾ أ ؾ السـة وصرق السؾػ.
 يف السددابع والثالثددقـ شددرح الؽبددائر البددل تحددبط إطؿددال
وتقبؼ العؿال.
 يف الثامـ والثالثقـ اإلخالص وشرح الـقات.
 يف الباسددع والثالثددقـ ترتقدد إوقددات بالـؼصددان مـفددا أو
بز ادة إوقات.
 مددـ إربعددقـ حبددك الثددامـ وإربعددقـ :إصعؿددة وآداب
إكؾ ،وفرائض الػؼدر ،وحؽدؿ الؿسدافر ومؼاصدد السدػر ،وحؽدؿ
اإلمام ووصػ اإلمامدة والؿدلمقم ،وإخدقة والصدحبة ،والبدزو ج
فعؾددف وتركددف وأحؽددام الـسدداء ،ودخددقل الحؿددام ،حؽددؿ الؿبسددب
لؾؿعاش ،تػصقؾ الحالل والحرام والؿ ببفات.
(الؼشوقر ومـفدا" :الرسدالة" ٕبدل الؼاسدؿ الؼ دقري الؿبددق
سددـة  465ددد ،اببدددأه ببقددان الباطددث لقلددعف الؽبدداب ،ثددؿ اطبؼدداد
الطائػة ،ثؿ قسؿف إلك أربعة أقسام:
 إول مـف يف تراجؿ أطالم البصقا مـ بدئف إلك زماكف ،طدد
مـفؿ ثالثا وثؿاكقـ.
 والثدددداين يف الؿصددددطؾحات الصددددقفقة ،طددددد مـفددددا ثؿاكقددددة
وط ر ـ.
 والثالث يف الؿؼامات وإحقال ،طد مـفا جؿؾة.
 والرابع :يف الؽرامات ،والقٓ ة ،وآداب الؿر د.
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(الفجوووير ومـفددا" :ك ددػ الؿحجددقب" لعؾددل بددـ طثؿددان
الجالبل الفجق ري طاش يف الؼدرن الرابدع والخدامس ،جعدؾ كبابدف
يف أبقاب أربعة ط ر:
 بددددددأ ا بؿقلدددددقطات يف البصدددددقا :العؾدددددؿ ،والػؼدددددر،
والبصدددقا ،ولدددبس الؿرقعدددة ،واخدددبالففؿ يف الػؼدددر والصدددػق،
والؿالمة .وذلؽ إلك الباب السادس.
 ثؿ شرع يف الرتاجؿ لؾؿبصقفة ،فعد الخؾػاء إربعدة مدـفؿ،
ك ا أ ؾ البق  ،وأ ؾ الصػة ،ثؿ ثـدك بالبدابعقـ وإكصدار ،وأتبداع
البابعقـ ،حبك رجال الصقفقة إلك الباب الثالث ط ر.
 يف الرابع ط ر طدرض لثـبدل ط درة فرقدة صدقفقة ،الؿؼبقلدة
مـفا والؿردودة.
 ثؿ اكبؼدؾ إلدك ك دػ الحجد يف أحدد ط در ك دػا ،مببددئًا
بؽ ػ الحجاب يف معرفة اهلل تعالك ،البقحقدد ،اإل ؿدان ،الطفدارة،
الصددالة ،الزكدداة ،الصددقم ،الحددج ،الصددحبة ،بقددان مددـطؼفؿ وحدددود
ألػاضفؿ وحؼائؼ معاكقفؿ ،يف السؿاع وآدابف.
ضاا إلدك مدا سدبؼ مصدـػات الغزالدل ،وطؾدك رأسدفا "إحقداء
طؾقم الد ـ" ،ولف مصـػات أخرى.

رابعـًا :املصطلحاث واملصنفاث والشخصياث

65

الشخصقووات
جووابر بوون حقووان الؿبددق سددـة  644دد ،فقؾسددقا كقؿقددائل ،كددان
الؿبصقفة مـ أ دؾ
عرا بالصقيف ،وكان شقعقا ،و ق طؾك م
()1
اإلسالم ،كالحارث الؿحاسبل وسفؾ البسرتي.
وقددد وصددػف ابددـ خؾدددون بلكددف كبقددر السددحرة )6(.وقددد ألددػ
()3
مجؿقطة مـ الؽب ل كؿقذج سابؼ لرسائؾ إخقان الصػا.
قال ابـ الـد ؿ" :الؿعروا بالصقيف ،واخبؾػ الـداس يف أمدره،
فؼال ال قعة :إكف كان مـ كبار ؿ ..وكان مـ أ ؾ الؽقفدة ،وققدؾ:
()4
إكف كان يف جؿؾة الربامؽة".
طبدك الصويف الؿبق سـة  641د ،واشدبفر بالصدقيف ،وكدان أول
()5
مـ أصؾؼ طؾقف اسؿ "صقيف".
وذكر الؿؾطدل فرقدة "العبدكقدة" ،لدؿـ فدرق الزكادقدة ،وقدال:
"ومددـفؿ العبدكقددة ،زطؿددقا أن الدددكقا حددرام محددرم ٓ ،حددؾ إخد
مـفددا إٓ الؼددقت ،مددـ ح دقـ ذ د أئؿددة العدددل ،وٓ تحددؾ الدددكقا
إٓ بنمام طادل ،وإٓ ففل حدرام ،ومعامؾدة أ ؾفدا حدرام ،فحدؾ لدؽ
أن تلخددد الؼدددقت مدددـ الحدددرام مدددـ حقدددث كدددان ،وإكؿدددا سدددؿقا
( )1إخبار العؾؿاء بلخبار الحؽؿاء ص ،111ك لة الػؽر الػؾسػل .45/3
( )6مؼدمة ابـ خؾدون ص.497
( )3تار اإللحاد يف اإلسالم ص.157
( )4الػفرس ص ،546إطالم .143/6
( )5ك لة الػؽر الػؾسػل  ،678/3البصقا الؿـ ل والؿصادر ص.143
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"العبدكقددة"ٕ :ن طبدددك ولددع لفددؿ د ا ،ودطددا ؿ إلقددف ،وأمددر ؿ
()1
ببصد ؼف".
أبو هاشم طثؿان بـ شر ؽ الؽدقيف الؿبدق سدـة  154دد ،و ؼدال
أ ضا :إكف أول مـ أصؾؼ طؾقف "صدقيف" )6(.ققدؾ :كدان ؾدبس لباسدا
صق ال مدـ الصدقا كػعدؾ الر بدان ،وكدان حؾقلقدا اتحاد دا ،وكدان
باصـقا د ر ا ،مراده مـ ولدع د ه الؿد ا  :أن ثقدر آلدطراب
()3
يف اإلسالم.
()4
ذو الـون الؿصري الؿبق سـة  645د ،مـ أ دؾ الـقبدة .كدان
قصػ بلكف والع أسس البصقا ،و ق أول مـ تؽؾؿ يف إحدقال
والؿؼامات )5(.و ق رأس ه الػرقدة ،فالؽدؾ أخد طـدف ،واكبسد
()6
إلقف ،و ق أول مـ فسر اإلشارات الصقفقة.
وقد اشبفر بالسحر ،و ق يف صبؼدة جدابر بدـ حقدان ،وتؼؾدد طؾدؿ
الباصـ ،وأشرا طؾك كثقر مـ طؾقم الػؾسػة ،وكان مالزمدا لبقدقت
الحؽؿددددة الؼد ؿددددة يف بؾدتددددف أخؿددددقؿ ،والبددددل كاكدددد تسددددؿك
()7
بد"الربابل".
( )1البـبقف والرد طؾك أ ؾ إ قاء والبدع ص.93
( )6يف البصقا اإلسدالمل وتار خدف ص ،3ك دلة الػؽدر الػؾسدػل ،687/3
البصقا مـ مه ومصطؾحاتف ص.61
( )3البصقا الؿـ ل والؿصادر ص.145-144
( )4صبؼات الصقفقة ص.15
( )5يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.7
( )6دائرة الؿعارا اإلسالمقة .419/9
( )7إخبار العؾؿاء بلخبار الحؽؿاء ص.167
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كثقر العؽقا طؾدك دراسدة الـؼدقش الؿصدر ة يف الؿعابدد وحدؾ
رمقز ا ،وكاك مصر مفد الؽقؿقاء والسحر وطؾقم إسرار ،و دق
()1
مـ أصحاب :السحر والطؾسؿات.
أبو يزيد صقػقر بـ طقسدك البسدطامل الؿبدق سدـة 661دد ،كدان
جده مجقسقا ،وكدان لدف شدق سدـدي بؾؼدك طـدف الحؼدائؼ ،ؼدقل:
"صحب أبا طؾل السـدي ،فؽـد ألؼـدف مدا ؼدقؿ بدف فرلدف ،وكدان
عؾؿـل البقحقد والحؼائؼ صرفا" )6(.فربؿدا أخد طـدف تصدقفف ،لدف
طبددارات يف الحؾددقل وآتحدداد والػـدداء يف اإللددف ،ولعؾددف أول مددـ
()3
أصؾؼفا حقـ قال" :أكا اهلل".
أبو الحسقن الـوور أحؿدد بدـ محؿدد الخراسداين الؿبدق سدـة
 695د ،قال الد بل" :شدق الطائػدة بدالعراق ،وأحد قفؿ بؾطدائػ
الحؼائؼ ،ولف طبارات دققؼة ،بعؾدؼ هبدا مدـ اكحدرا مدـ الصدقفقة،
كسددلل اهلل العػددق ..جددرت لددف محـددة ،وفددر مددـ بغددداد يف ققددام غددالم
الخؾقؾ طؾك الصقفقة ،فلقام بالرقة مددة مبخؾقدا مـعدزٓ ..قدال :مدـ
رأ بف دطل مع اهلل حالة تخرج طـ ال رع ،فال تؼربـ مـف..
قددال لؾجـقددد :غ ددبفؿ فصدددروك ،وكصددح لفددؿ فرمددقين
بالحجارة.
( )1يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.445
( )6الؾؿع ص.56
( )3الؾؿع ص ،459مدخؾ إلك البصقا اإلسالمل ص.117
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ققؾ :كان الـقري ؾفج بػـداء صدػات العدارا ،فؽدان ذلدؽ أبدق
جاد فـاء ذات العارا ،كؿا زطؿ آتحاد دة ،فؼدالقا ببعؿدقؿ فـداء
السقى ،وقالقا :ما يف الؽقن سقى اهلل ،وصدرحقا بلكدف تعدالك اتحدد
لخؾؼف ،وأك أكا ،وأكا أك  ،وأك دوا:
ألين يف التحؼقوووي لقسوووم سوووواكم

وألتووذ أن موورت طؾووى جسوود يوود

فـعقذ باهلل مـ الضالل .قال الخؾدي :رأ بف يف الؿـام ،فؼؾ لف:
مددا فعددؾ اهلل بددؽإ فؼددال :صاح د تؾددؽ اإلشددارات ،وغاب د تؾددؽ
العبارات ،وفـق تؾؽ العؾقم ،وكػ ت تؾؽ الرسقم ،ومدا كػعـدا إٓ
()1
ركعات كـا كركعفا يف السحر".
الؼاسووم بددـ محؿددد الجـقددد الؿبددق سددـة  697ددد ،سددقد الطائػددة
الؿجؿددع طؾقددف ،لددف آراء مبـاقضددة :فؿددرة قصددل باتبدداع الؽبدداب
والسـة ،و ؼقد الطر ؼة هبؿا ،ومدرة ـفدك طدـ صؾد الحدد ث ،ولدف
آراء غا ة يف الغؾق ،ولد ذلؽ أ ضا ،قال مرة لؾ بؾل" :كحـ حربكدا
ا العؾؿ تحبقرا ،وخبلكداه يف السدراد

 ،ثدؿ أتقد أكد وأضفرتدف

طؾددك رؤوس الؿددل .قددال ال ددبؾل :أكددا أقددقل ،وأكددا أسددؿع ،مددا يف
الدار ـ غقري .فسؽ الجـقد".

()6

( )1سقر أطالم الـبالء ،ترجؿة الـقري.
( )6البعرا ص ،174كُبِد يف الجـقدد رسدالة طدـ آرائدف العؼد دة والصدقفقة،
بجامعة أم الؼرى ،كبببفا :كقال فالتة.
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الحسقن بن مـصوور الحوال الؿبدق سدـة  349دد ،ولدد يف بؾددة
بقضدداء بػددارس خراسددان ،وك ددل يف واسددط ،وتبؾؿ د طؾددك :سددفؾ،
والـددقري ،والجـقددد ،وطؿددرو بددـ طثؿددان الؿؽددل ،كددان أول صددقيف
()1
قر إلك فؽرة الػقض والـقر الؿحؿدي أو الحؼقؼدة الؿحؿد دة.
لف آراء م فقرة يف الحؾقل وآتحاد ،قبؾ ٕجؾفا ،و دق مدـ أطظدؿ
السحرة الؿبصقفة :كان محبدآ م دعقذا ،عدرا شدقئا مدـ صدـاطة
()6
الؽقؿقاء ،و بعاصك م ا الصقفقة.
يحقى بن حبش بدـ أمقدرك السدفروردي الؿؼبدقل سدـة  587دد،
كان صقفقا إشدراققا ،وكدان عداين طؾدقم إوائدؾ مدـ أ دؾ الػؾسدػة
والسددقؿقاء وأبددقاب الـقركجددات ،قبؾددف الؿؾددؽ العددادل ابددـ صددالح
()3
الد ـ إ قبل بعدما بؾغف أمره.

( )1مدخؾ إلك البصقا اإلسالمل ص.131
( )6الػفرس ص ،368أخبار الحؽؿاء ص.669
( )3الـجقم الزا رة  ،144/6وفقات إطقان .668/6

خامسًا :الحقيقت
الوؿاهقة ،الوؿصدر ،الوؿـفج ،الوؿعتؼد.

الوؿووواهقة
دائؿا ما رجع الصقفقة -وغقر ؿ -بالبصقا إلدك الز دد ،وإن
كـا كجد يف كالم الؿحؼؼقـ مـفؿ شقئا غقدر د ا :أن البصدقا لدقس
طددقـ الز ددد ،وٓ الز ددد شددرط يف البصددقا ،ويف د ا ؼددقل أطددالم
الؿبصقفة والباحثقن:
 السددفروردي" :البصددقا غقددر الػؼددر ،والز ددد غقددر الػؼددر،
والبصقا غقر الز د ،فالبصقا اسؿ جامع لؿعداين الػؼدر ،ومعداين
الز د ،مع مز د أوصاا وإلافات ٓ ؽقن بدوها الرجؾ صدقفقا،
وإن كان زا دا فؼقرا".

()1

 ابددـ الجددقزي" :البصددقا مدد

معددروا ،ز ددد طؾددك

الز د ،دل طؾك الػرق بقـفؿا :أن الز د لدؿ مدف أحدد ،وقدد ذمدقا
البصقا".

()6

( )1طقارا الؿعارا مؾحؼ باإلحقاء لف .79/5
( )6تؾبقس إبؾقس ص.165
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" الصقفقة مـ جؿؾة الز اد ،وقد ذكركا تؾبدقس إبؾدقس طؾدك
الز ددداد ،إٓ أن الصدددقفقة اكػدددردوا بصدددػات وأحدددقال ،وتقسدددؿقا
()1
بسؿات ،فاحبجـا إلك إفراد ؿ بال كر".
 كقؽؾسددقن" :والصددقفقة إوائددؾ كدداكقا يف الحؼقؼددة ز ددادا
()6
وادطقـ ،أكثر مـفؿ مبصقفة".
 طبددد الحؾددقؿ محؿددقد" :الز ددد يف الدددكقا شددلء ،والبصددقا
شلء آخر ،وٓ ؾزم طـ كقن الصقيف زا دا أن ؽقن البصدقا دق
()3
الز د".
 سعاد الحؽقؿ" :البدا ة لؿ تؽـ– كؿدا ضدـ بعدض البداحثقـ
 يف الز دد ،الز ددد ببددع الحقدداة الـػسددقة ،بددؾ تجؾ د يف حددآتالقجددد ،البددل كاكدد خقددر تعبقددر طددـ إحسدداس العبددد بالحضددقر
()4
اإللفل".
 محؿددد زكددل إبددرا قؿ رائددد الع ددقرة الؿحؿد ددة يف مصددر:
"الصقيف أكثر مـ زا دد :إذ الزا دد يف الددكقا زا دد يف ٓ شدلء ،أمدا
()5
الصقيف فال ز د إٓ فقؿا حجبف طـ اهلل".
( )1تؾبقس إبؾقس ص.161
( )6الصقفقة يف اإلسالم ص.16
( )3قضقة البصقا :الؿـؼ مـ الضالل ص.44
( )4طقدة القاصؾ لفا ص.89
( )5مجؾة البصقا اإلسالمل الصادرة طـ الؿجؾس الصقيف إطؾك بؿصر،
طدد رج  1414د ،ص.46
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إذا كان كذلك ،فؿا التصوف؟
التصوف يف أقوال الوؿحؼؼقن هو :الػـاء:
 البػبازاين شق م ا

الطرق الصدقفقة يف مصدر" :الػـداء يف

الحؼقؼددة الؿطؾؼددة ،و ددق أمددر ؿقددز البصددقا بؿعـدداه آصددطالحل
الدققؼ".

()1

 محؿد زكل إبرا قؿ" :البصقا فـاء صػة العبد ،ببؼاء صدػة
الؿعبقد".

()6

 الطقسل" :الػاكقن بؿا وجدوإ :ن كؾ واجدد قدد فـدل بؿدا
وجد".

()3

 الفجق ري" :الصقيف ق الػاين طـ كػسدف ،والبداقل بدالحؼ،
قد تحرر مـ قبضة الطبائع ،واتصؾ بحؼقؼدة الحؼدائؼ ،والؿبصدقا
ق مـ طؾ
معامال ؿ".

ه الدرجة بالؿجا دة ،و ؼقم كػسف يف الطؾ طؾدك
()4

( )1الؿقسقطة الػؾسػقة العربقة .659/1
( )6مجؾة البصقا اإلسالمل الصادرة طـ الؿجؾس الصقيف إطؾك بؿصر،
طدد رج  1414د ،ص.46
( )3الؾؿع ص.47
( )4ك ػ الؿحجقب .631/1
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 أبددق الؿقا د ال دداذلل" :الػـددا ددق أسدداس الطر ددؼ ،وبددف
بقصؾ إلك مؼام البحؼقدؼ ،ومدـ لدؿ جدد بؿفدر الػـدا ،لدؿ سدبجؾ
()1
صؾعة الحسـا ،ولقس لف يف غد والققم كصق مع الؼقم".
ثؿددة مصددطؾحات أخددرى تدددور حددقل ذات معـددك الػـدداء ،ددل:
آصددددددطالم ،والؿحددددددق ،والسددددددؽر ،والجدددددد ب ،والقجددددددد،
وآلؿحالل .والؿعـك :إما الػـاء طـ إخدالق الب در ة ،والبؼداء
بالصددػات اإللفقددة ،أو الػـدداء طددـ ال د ات والبؼدداء بال د ات اإللفقددة،
و ه درجة أطؾك ،وطؾقفدا أ دؾ البحؼدؼ بالبصدقا ،ويف كالمفدؿ:
إشارات ،وتؾؿقحات ،وتصر حات هب ا:
 الـقري" :لقس البصقا رسؿا وٓ طؾؿا ،ولؽـف خؾؼٕ :كدف
لق كان رسؿا لحصؾ بالؿجا دة ،ولق كان طؾؿدا لحصدؾ بدالبعؾقؿ،
ولؽـددف تخؾددؼ بددلخالق اهلل ،ولددـ تسددبطقع أن تؼبددؾ طؾددك إخددالق
()6
اإللفقة بعؾؿ أو رسؿ".
 الؽاشاين" :البصقا ق :البخؾؼ بإخالق اإللفقة".
 الجرجاين" :إخؿاد الصػات الب ر ة".

()3

()4

( )1ققاكقـ حؽؿة اإلشراق ص.64
( )6طبد الحؾقؿ محؿقد وقضقة البصقا :الؿدرسة ال اذلقة ص.466
( )3اصطالحات الصقفقة ص.164
( )4البعر ػات ص.67
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 الغزالل" :فال ي كر ق قرب العبد مدـ ربدف طدز وجدؾ يف
الصػات البل أمر فقفدا بآقبدداء والبخؾدؼ بدلخالق الربقبقدة ،حبدك
ققؾ :تخؾؼقا بلخالق اهلل".

()1

 ابـ طربل" :فاطؾؿ أن البصقا ت بقف بخالؼـا ٕكددددف خؾددددؼ
فاكظر ترى طجبا".

()6

 الجقؾل" :ولف ا أمركا السدقد إواه فؼدال :تخؾؼدقا بدلخالق
اهلل :لبربز أسراره الؿقدطة يف الفقاكؾ اإلكساكقة ،فقظفدر بد لؽ طؾدق
العزة الرباكقة ،و عؾؿ حؼ الؿرتبة الرحؿاكقة".

()3

 قال ابـ الجقزي " :ا آسؿ ضفر لؾؼقم قبؾ سدـة مدائبقـ،
ولؿا ضفر أوائؾفؿ تؽؾؿقا فقف ،وطدربوا طدـ صدػبف بعبدارات كثقدرة،
حاصؾفا :أن البصدقا طـدد ؿ :ر الدة الدـػس ،ومجا ددة الطبدع،
بدرده طدـ إخدالق الرذ ؾدة ،وحؿؾدف طؾدك إخدالق الجؿقؾدة مددـ:
الز د ،والحؾؿ ،والصرب ،وإخالق ،والصدق .ثؿ ساق سـده إلدك
الجـقد :أكف سئؾ طـ البصقا ،فؼال :الخروج مـ كؾ خؾدؼ رديء،
والدخقل يف كؾ خؾؼ سـل".
( )1اإلحقاء .364/4
( )6الػبقحات الؿؽقة .666/6
( )3اإلكسان الؽامؾ .19/6
( )4تؾبقس إبؾقس ص.415

()4
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والػـاء يف الصػات اإللفقة ٓ ص أن ؽقن بدنصالق ،فػقفدا مدا
ٓ ؿؽـ لؾعبد البخؾؼ هبدا كدالخؾؼ والدربء والبصدق ر ،وفقفدا مدا ٓ
جقز البخؾؼ هبا كالجربوت والؽرب اء ،لؽـ البؼقدة ؿؽدـ البخؾدؼ
هبا ،فنذا حصؾ البػصقؾ صد الؼدقل ،لؽدـ الؿبصدقفة ٓ كروكدف
إٓ كادرا ،والعادة أهؿ طؾؼقن وٓ ؼقدون ،وفدقفؿ مدـ ـحدق كحدق
الػـددداء يف الددد ات ،وبددد لؽ ؾدددج سددداحات :الحؾدددقل ،وآتحددداد،
والقحدة.
فهذه املصطلحات مرتبطة كافتها بالفناء ،وتوضوحه كام ييل:
 أوٓ :القصدقل إلدك مرتبدة الػـداء عـدل :اتحداد الػداين بؿدـ فـددل
فقف.
 ثاكقا :الحؾقل قبقل الػاين لبجؾل اإللفقة فقف.
 ثالثا :الػاين ٓ رى يف القجقد إٓ اهلل ،بحؽؿ الػـاء.
ؼدقل البػبدازاين ":و ؼصددد بالػـداء :الحالدة الـػسددقة البدل ددعر
معفا الصقيف ب اتف ،كؿدا دعر أكدف بؼدل مدع حؼقؼدة أسدؿك مطؾؼدة،
ددددل :اهلل .طـددددد صددددقفقة الؿسددددؾؿقـ ،أو الؽؾؿددددة طـددددد صددددقيف
الؿسدقحققـ ،أو برا ؿددا يف تصددقا الرب ؿقدة ،و ؽد ا .وقددد ـطؾددؼ
بعددض الصددقفقة إلددك الؼددقل بآتحدداد هبد ه الحؼقؼددة ،أو أهددا حؾد
فقفؿ ،أو أن القجقد واحد ٓ كثدرة فقدف ،و عدقد بعضدفؿ إلدك البؼداء
()1
بعد الػـاء ،فقثببقن آثـقـقة بقـ اهلل والعالؿ.
( )1الؿقسقطة الػؾسػقة العربقة .659/1

خامســًا :الحقيقت

77

ولؾؿبصقفة طبارات تمكد معـدك الػـداء :الحؾدقلل ،آتحدادي،
القحدوي .فؿـ ذلؽ:
 ال بؾل" :وما افرتقـا ،وكقػ كػدرتق ،ولدؿ جدر طؾقـدا حدال
الجؿع أبدا".

()1

 أ ضا" :الصقيف ٓ رى يف الدار ـ مع اهلل غقر اهلل".

()6

 البسددطامل" :سددبحاين ،سددبحاين ،مددا أطظددؿ سددؾطاين ،لددقس
مثؾل يف السؿاء قجدد ،وٓ مثؾدل صدػة يف إرض تعدرا ،أكدا دق،
و ق أكا ،و ق ق".

()3

 الحددالج زطددؿ أن مددـ د ب بالطاطددة ٓ ،ددزال صددػق طددـ
الب ر ة ،حبك حؾ فقف روح اهلل ،ال ي كان يف طقسك طؾقدف السدالم،
فال ر د شقئا إٓ كان.

()4

( )1صبؼات الصقفقة ص.346
( )6ك ػ الؿحجقب .635/1
( )3تؾبقس إبؾقس ص.345
( )4البصددقا بددقـ الحددؼ والخؾددؼ ص ،61دائددرة معددارا الؼددرن الع ددر ـ
.355/14
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الوؿصوودر
الؿصدر ق الؿـبع إصقؾ ال ي سبؼل مـف الصقفقة طؾدقمفؿ،
أما الؿقرد ال ي سبؼ ذكره ،مـ :ـد ة ،وفارسقة ،و قكاكقة ،فد لؽ
قـددقات لؾبعر ددػ وآتصددال هب د ا الؿصدددر :ذلددؽ أن الؿعددارا يف
الػؽر الصقيف إكؿا تبؾؼك مـ ال ات اإلكساكقة ٓ ،مـ خارجفا.
وفؽددرة مصدددر ة الددـػس اإلكسدداكقة لؾؿعددارا تددليت مددـ الػفددؿ
الصدددقيفٕ :صدددؾ اإلكسدددان ،وسدددب وجدددقده ،وكقػقدددة طقدتدددف.
فالؿراحؾ ثالثة:
أوال :كددان لؾؽددقن وجددق ٌد طؾؿ دل قبددؾ وجددقده العقـددل :أي :يف
ال ـ قبؾ الخارج ،وذلؽ حقـ كان وجقده يف وجقد الحدؼ ،فؽدؾ
صقر الؽقن وجدد يف الحدؼ ،ومدـ ذلدؽ اإلكسدان الؽامدؾ ،فؾؿدا أن
أراد الحدددؼ أن ُعدددرا ،أخدددرج تؾدددؽ الؿقجدددقدات العؾؿقدددة إلدددك
الخارج ،فبؿثؾ طقـفدا يف الحدس ،فاكبسدب وجدقدا حؼقؼقدا طقـقدا.

ويف كؾؿة الحالج تقلق لف ا" :تجؾك الحدؼ لـػسدف يف إزل قبدؾ
أن خؾدؼ ...ثدؿ شداء أن درى ذلددؽ الحد الد ايت مداثال ،يف صددقرة
خارجقددة ددا د ا و خاصبفددا ،فـظددر يف إزل ،وأخددرج مددـ العدددم
صقرة مـ كػسف ،لفا كؾ صػاتف وأسؿائف".
( )1يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.133

()1

خامســًا :الحقيقت

79

ثاكقوووا :صدددار اإلكسدددان هبددد ا القجدددقد مز جدددا مدددـ الال قتقدددة
والـاسقتقة ،فػقف روح طؾق ة وقبضدة سدػؾقة ،فدال دزال عؿدؾ طؾدك
البخؾص مـ د ه الؼبضدة :لقؽدقن طؾق دا خالصدا ،فقرجدع لقؾبحدؼ
بؿعدكف ومصدره إول ال ي كان مبحدا بف :لؿدا وجدد مدـ الدـؼص
وال ددؼاء يف :إحددقال ،والؿعددارا ،والؼدددرات .هبدد ه الؿػارقددة
والؿؿازجدددة .وصر ؼدددف يف الرجدددقع دددل الؿجا ددددة والر الدددة.
لؾبخؾص مـ آثار الؼبضة السػؾقة ،فنذا فعؾ اكبؼؾ إلك الثالثة.
ثالثووا :يف حددال كجاحددف يف الر الددة الروحقددة ،رجددع إلددك الؽددقن
إول ال ي كان فقف ،و ق حالة آتحاد بالؿعددن إول ،الد ي دق
اإللف بالؿػفقم الد ـل ،حقث تـبػل آثـقـقة ،وتثب إحد ة ،طؾدك
ما كدان قبدؾ أن ؽدقن لؾقجدقد تؿثدؾ طقـدل محسدقس يف الخدارج،
و ق مدا عدربون طـدف بؼدقلفؿ" :أن رجدع العبدد كؿدا لدؿ ؽدـ" ،أو
ققلفؿ" :فـاء مـ لؿ ؽـ ،وبؼاء مدـ لدؿ دزل" .دروي السدراج طدـ
الجـقد أكف سئؾ طـ البقحقدد فؼدال" :معـدك تضدؿحؾ فقدف الرسدقم،
وتـدددرج العؾددقم ،و ؽددقن اهلل كؿددا لددؿ ددزل".

()1

وطددـ أبددل سددعقد

الخراز" :و بؼك رؤ ة ما كان مدـ اهلل هلل ،و بػدرد القاحدد الصدؿد يف
أحد بف ،فال ؽقن لغقر اهلل مع اهلل فـاء وٓ بؼاء".
( )1الؾؿع ص.49
( )6البعرا ص.148

()6
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يف

ه الؿرحؾدة تبددأ الؿعدارا بالبددفؼ ،حبدك ؽدقن لؾعدارا

كؾ ما لؾحؼ مـ طؾقم ،ؽبسبفا مـ لدن ذاتف :البل رجعد كقراكقدة
روحاكقة إلفقة خالصة ،بعدما تخؾص مـ الؼبضة السػؾقة:
 أبق طثؿدان الؿغربدل" :العدارا تضدلء لدف أكدقار الؿعدارا،
فقبصر بف طجائ الغق ".

()1

 الحسددقـ بددـ مـصددقر" :إذا بؾددغ العبددد إلددك مؼددام الؿعرفددة،
أوحك اهلل إلقدف بخدقاصره ،وحدرس سدره :أن سدـ فقدف غقدر خداصر
الحؼ".

()6

 الغزالل" :جؿقع أقطار مؾؽقت السدؿقات وإرض مقددان
العارا ،ببقأ مـفا حقث اء ،مدـ غقدر حاجدة أن بحدرك بجسدؿف
وشخصددف ،ففددق مددـ مطالعددة جؿددال الؿؾؽددقت يف جـددة السددؿقات
وإرض ،وكددؾ طددارا لددف مثؾفددا مددـ غقددر أن ضددقؼ بعضددفؿ طؾددك
بعض أصال ،إٓ أهؿ بػاوتقن يف سدعة مبـز دا ؿ بؼددر تػداو ؿ يف
اتساع كظر ؿ وسعة معارففؿ".
( )1الرسالة .641/6
( )6الرسالة .641/6
( )3إحقاء طؾقم الد ـ .367/4

()3

خامســًا :الحقيقت

81

 ابـ الؼقؿ" :الػـاء ال ي قر إلقف الؼدقم و عؿؾدقن طؾقدف :أن
ت

الؿحدثات يف شفقد العبد ،وتغق يف أفؼ العدم ،كؿا كاكد

قبؾ أن تقجد ،و بؼك الحدؼ تعدالك كؿدا لدؿ دزل ،ثدؿ تغقد صدقرة
الؿ ا د لف ،فال بؼك لف صقرة وٓ رسؿ ،ثدؿ غقد شدفقده أ ضدا،
فال بؼك لف شفقد ،و صقر الحؼ ق ال ي ا د كػسف بـػسدف ،كؿدا
كان إمر قبدؾ إ جداد الؿؽقكدات ،وحؼقؼبدف :أن ػـدك مدـ لدؿ ؽدـ
و بؼك مـ لؿ زل".

()1

د ه الـبقجددة لددؿ تحؿددؾ الؿبصددقفة طؾددك مجددرد آدطدداء :أهددؿ
وصؾقا لؽؿال الؿعرفة بالغق  ،كؿا لؾحدؼ ،بدؾ ادطدك الصدقيف أكدف
ق الحؼ :كؿدا يف قدقل البسدطامل الؿبؼددم" :إكـدل أكدا اهلل" ،وقدقل
الحالج" :أكا الحؼ ،ما يف الجبة إٓ اهلل".

()6

ومؿددا ـبددف إلقددف فـددا :أن القصددقل إلددك مرتبددة العددارا ؽددقن
باكبصار الروح طؾك البدن مـ صر ؼقـ:
 إما بالؿجا دة البدكقة ال اقة ،و ه كاكد شدائعة يف أوائدؾ
الؿبصقفة.

( )1مدارج السالؽقـ .167/1
( )6البصقا يف اإلسالم ص ،51رسالة حل بـ ؼظان ص.4-3
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 أو بالر الددة ال ـقددة بطددرق ولددعق ا ،و د ا مددا اسددبؼروا
طؾقددف ،و ـسد إلددك ابددـ طربددل د ا البغققددر ،مددع أن الـددقري طددرا
البصقا بؼقلف" :لقس البصقا رسؿا وٓ طؾؿإ :كف لق كدان طؾؿدا
لحصؾ بالبعؾؿ ،ولدق كدان رسدؿا لحصدؾ بالؿجا ددة ،لؽـدف تخؾدؼ
بددلخالق اهلل" .فؾددقس شددرصا فقددف :الؿجا دددة .والـددقري يف الطبؼددة
إولك مبق سـة  695د ،فبؽقن

ه الػؽرة مبؼدمة الظفقر.

()1

و ؽد ا ظفدر أن مصددر الؿعرفددة يف الػؽدر الصدقيف ٓ دليت مددـ
الخارج ،بؾ مـ داخؾ الـػس ،لؽـدف ٓ دليت بؽدؾ حدال ،بدؾ ب درط
الؿجا دة الؿرسقمة صدقفقا :بدكقدة ،أو ذ ـقدة .د ا ولدقس لدف إلدك
الؿعرفة مـ سبقؾ إٓ مدـ خدالل اإلكسدان الؽامدؾ ،الد ي بؾدغ د ه
الرتبة قبال ،ففـا صر ؼان:
األول :و ددق إصددؾ :تحصددقؾ الؿعرفددة مددـ الددداخؾ ،فقعددرا
اإلكسان كػسف كؿالدف الؿطؾدؼ ،بطدرق الؿجا ددة والر الدة أكػدة،
لقـال الؿعارا كؾفا.
( )1طدددقدة القاصدددؾ ص ،95 ،146 ،135 ،134الصدددقفقة اإلسدددالم ص،164
البصدددقا يف اإلسدددالم كقؽؾسدددقن  ،176-171اإلبر دددز ص،316-311
البصقا يف اإلسالم لؾصادق طرجقن ص.149
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الثاين :مـ الخارج ،فقبعرا طؾك "اإلكسان الؽامؾ" :لقـدال مـدف
الؿعددارا ،ففدد ا معـددك ت ددد د الؿبصددقفة طؾددك مالزمددة الؿر ددد
ٕسباذه لؾبعؾؿ مـف ،وتعظقؿ مؼام ال ق والقلل ،ووصدػف بدالغقث
والؼطد  ،لؽددـ د ا إسدباذ الؽامددؾ وسددقؾة ٓ غقدر لقبعددرا طؾددك
صر ؼة البحصقؾ مـ الـػس.
ا السقاق كػفؿ الؼقل الؿ فقر طـفؿ – وطدـ الػالسدػة :-

يف

"مـ طرا كػسف طرا ربف".

()1

 ؼقل ابدـ طربدل" :فؾؿدا أوجدد الؽامدؾ مـدا طؾدك الصدقرة،
طرفف الؽامؾ مـ كػسف ،بؿا أططداه مدـ الؽؿدال ،كدان العبدد الؽامدؾ
حؼا".

()6

ا ق ال ي حؿؾ حؿؾة الػؽر الصقيف طؾك إضفدار اسدبغـائفؿ
طددـ الددبعؾؿ وطؾددقم الددقحل ،وتصددر حفؿ بنمؽاكقددة آسددبغـاء طددـ
الرسددؾ يف معرفددة الحؼددائؼ وأداء العبددادات ،كؿددا يف قصددة حددل بددـ
ؼظان ٓبـ صػقؾ ،ويف

ا ؼقلقن:

( )1مؼقلة فؾسػقة صقفقة مقروثة طدـ إفالصقكقدة ،اكظدر :إ ؼداظ الفؿدؿ يف
شدددرح الحؽدددؿ ص ،6طدددقارا الؿعدددارا مؾحدددؼ باإلحقددداء ،686/5
الؿقسقطة الػؾسػقة العربقة .115/6
( )6الػبقحات الؿؽقة .449/3
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 الغزالددل" :وضفددر لددل :أن أخددص خقاصددفؿ مددا ٓ ؿؽددـ
القصقل إلقف بالبعؾؿ ،بؾ بال وق وتبدل الصػات".

()1

 ابـ طربل" :ورب حد ث ؽقن صحقحا طـ صر دؼ رواتدف،
ا الؿظفر ،فسلل الـبل ﷺ طدـ

حصؾ لف ا الؽاشػ ال ي طا ـ

ا الحد ث فلكؽره ،وقال :لؿ أقؾف ،وٓ حؽؿ بف .فدقعؾؿ لدعػف
فقرتك العؿؾ بف طؾك بقـة مـ ربف ،وإن كدان قدد طؿدؾ بدف أ دؾ الـؼدؾ
لصحة صر ؼف ،و ق يف كػس إمر لقس ك لؽ".

()6

 وقددقلفؿ" :أخ د تؿ طؾؿؽددؿ مقبددا طددـ مق د  ،وكحددـ أخ د كا
طؾؿـا طـ الحل ال ي ٓ ؿقت".

()3

وإذا ققؾ :فؽقػ كصـع بلققالفؿ – كالجـقدد – يف الب دد د طؾدك
اتباع الؽباب والسـةإ
قول :ذاك خيرج عىل وجهني:
األول :أن دددمٓء صدددادققن يف قدددقلفؿ ددد ا ،لؽدددـفؿ اغدددرتوا
بالبصددقا ،فظـددقا أكددف سدداطد ؿ طؾددك ذلددؽ ،ومددا غددر ؿ إٓ قؾددة
طؾؿفؿ بالؽباب والسـة ومـفج السؾػ.
( )1الؿـؼ مـ الضالل ص.43
( )6الػبقحات .154/1
( )3الػبقحات  ،198/1الطبؼات الؽربى .5/1
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الثاين :أهؿ ممـقن ب لؽ ،لؽـ فقؿا بعؾؼ بالعامدة ،فدنن طؾدقفؿ
أن بؿسددؽقا بالؽبدداب والسددـة ،فددنذا بؾغددقا القؼددقـ ،ووصددؾقا مرتبددة
إزل ،فؾقس طؾقفؿ صؾ الؿعرفة مـفؿا.
و ا سب تؼسدقؿفؿ الؿراتد إلدك :طامدة ،وخاصدة ،وخاصدة
الخاصة .وإجؿاطفؿ طؾك ذلؽ ،قال ابدـ طجقبدة" :أمدا والدع د ا
العؾؿ ففق الـبل ﷺ ،طؾؿف اهلل بالقحل واإللفام ،فـزل جرب ؾ طؾقدف
السالم أوٓ بال ر عة ،فؾؿا تؼررت كزل ثاكقدا بالحؼقؼدة ،فخدص هبدا
بعضا دون بعض ،وأول مـ تؽؾؿ فقف وأضفره :سدقدكا طؾدل كدرم اهلل
وجف ،وأخ ه طـف الحسـ البصري ،وطـ الحسـ حبقد العجؿدل،
وطـف داود الطائل ،وطـف معروا الؽرخل ،وطـف سري بـ الؿغؾس
السؼطل ،وطـف إمام الطر ؼة الجـقد".

()1

ا الؿصدر ػبؼر إلك قـاة لالتصال بدف وآسدبؿداد مـدف ،وقدد
حددددد الؿبصدددقفة ددد ه الؼـددداة يف :الؽ دددػ .فالددد ي قصدددؾ إلدددك
الؿعارا الؾدكقة ق :الؽ ػ .وقد اتخ وا لف وسدائؾ لؾبحؼدؼ بدف:
فؿـفا :رؤ ة الـبل ؼظة ،ومـاما ،ورؤ ة الخضر ،والقجد ،وال وق،
والؿ ا دة ،والؿعا ـة .كؾ

ه وسقا ا مصطؾحات صدقفقة ،دل

وسائؾ لبحصقؾ الؽ ػ.
( )1إ ؼاظ الفؿؿ يف شرح الحؽؿ ص.6
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زادوا طؾقفدددا القسدددائؾ الؿصدددححة شدددرطا أ ضدددا :كالرؤ دددا،
والػراسدددة ،واإللفدددام وكحق دددا :إلثبدددات صدددحة صر ؼدددة الؽ دددػ
لبحصددقؾ الؿعددارا ،ومددع أن د ه الؿصددطؾحات ال ددرطقة ددل يف
ذا ا صحقحة ،لؽـفا لؿ تبؾغ يف درجة ك ػفا الؼددر الؿطؾدؼ الد ي
ذ

إلقدف الؿبصدقفة ،بدؾ ك دقفات جزئقدة محددودة ،تددور حدقل

الؿب رات ٓ ،سبػاد مـفا حؽؿ وٓ خرب جازم ،ففد ا فدرق مدا بدقـ
الؽ ػ الصقيف وال رطل ،فرق يف:
 oاإلصالق ..والبؼققد.
 oالؽؾل ..والجزئل.
 oالخرب الجازم ..والب ارة.
 oالحؽؿ الالزم ..وآسبئـاس.
فدددإول مدددـ إوصددداا جعؾدددقه – تؽؾػدددا وخالفدددا لؾ دددرع -
لؾؽ ػ الصقيف ،وحؼقؼة الؽ ػ ال رطل ق الثاين مـفا ،و ق مدا
دل طؾقف إدلة )1(.وإكؿا الؿصدر القحقد لالسبدٓل ال رطل ق

القحل بؼسؿقف :الؽباب ،والسـة.

( )1مدارج السالؽقـ .58 ،51-47/1
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الوؿـفووج
الؿـفج هو :الطر ؼة البل هبا تسبخرج إحؽام مـ إخبار .أمدا
الؿصدر ففق :الؿـبع ال ي مخ مـف العؾؿ الدد ـل :خدربا وحؽؿدا.
وبعد ثبقت الؿصدر ليت الؿدـفج :كقػقدة آسدبدٓل هبد ا الؿصددر
طؾك الؿسائؾ :باسبخراج إحؽام ،وففؿ إخبار.
فالؿصوودر طـ ود أهوول السووـة ددق :الؽبدداب ،والسددـة .والؿددـفج:
تؼد ؿفؿا طؾك العؼؾ ،والؽ ػ ،والؿصؾحة وغقدر ذلدؽ بالبسدؾقؿ
واإلذطان ،والػفؿ لفؿا طؾك ما ففؿ السؾػ مدـ الؼدرون الؿػضدؾة،
ثددؿ وراء ذلددؽ تػصددقؾ دددور يف فؾؽددف كاجبـدداب كددؾ تػسددقر عددقد
طؾقفؿا بالـؼض.
أمووا طـوود الؿتؽؾؿووقن ،فددالؿـفج تؼددد ؿ العؼددؾ طؾددك الـؼددؾ طـددد
البعارض ،والبسؾط بدلدوات فؾسدػقة كالمقدة طؾدك الدـص ال درطل
لبطق عف لؾعؼؾ الؽالمل الػؾسػل الؽالمل خاصدة ،مثدؾ :البلو دؾ،
والبػق ض ،والؿجاز ،وخرب أحاد.
وطـد الؿتصوفة مـفج آخدر لالسدبدٓل ،لخد مدـ كدؾ مد
بطرا ،فقؽؿؾف بطرا مـ طـده ،فؼد قالقا بالؽ دػ قـداة لالتصدال
بؿصدددر الؿعرفددة ،ثددؿ د ا الؽ ددػ لددف وسددائؾ طدددة ،فؿـفددا :رؤ ددة
الـبددل ؼظددة ،أو مـامددا ،والؿ ددا دة ،والؿعا ـددة ،ولؼقددا الخضددر،
وال وق ،والقجد ،والػراسة ..إل .

88
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كؾفددا تلخد إلددك مصدددر الؿعرفددة :لالتصددال بالحؼقؼددة الؿطؾؼددة
وتحصقؾ الؿعارا مـفا .أما وقد تبقـ غرابة وأجـبقة د ا الؿصددر
طددـ مصدددر الب ددر ع اإلسددالمل ،فؽقددػ أمؽددـ الجؿددع بقـددف وبددقـ
دطقى إسالمقة البصقاإ
ما فعؾف الػالسػة والؿبؽؾؿقن فعؾف الؿبصدقفة ،مدـ غقدر شدعقر
مٓء إلك اإلقرار بؿصددر ة ومرجعقدة
أو إقرار بالبحر ػ! ف
الؽباب والسـة ،بؾ والسؾػ الصال أ ضا ،لؽـ حؼقؼة إمر :أهؿ
تسؾطقا طؾك ه الؿصدر ة الؿباركة بؿـفج بطؾف فدال حؼؼدف ،بدؾ
حؼؼ الؿصدر ة الصقفقة :الؿعارا الؾدكقة .فاتخ وا ل لؽ صر ؼا
أساسا ق:
 تؼسقؿ الد ـ إلك :حؼقؼدة ،وشدر عة .فدإولك باصـدة ،و دل
لؾخاصددة ،وإخددرى ضددا رة ،و ددل لؾعامددة .فؽددؾ مددا يف الؿصدددر
ٍ
ومعدان دل صدحقحة يف كػسدفا ،لؽـفدا ضدقا ر
ال رطل مـ أحؽام
خقص هبا العامة ،أما الؿعـك البداصـ ففدق لؾخاصدة ،الد ـ طرفدقا
الحؼقؼددة ،واتصددؾقا هبددا ،فددنذا مددا أرادوا الحؼقؼددة والبدداصـ ،فطر ؼددف
الؽ ػ بقسائؾف الؿ كقرة.
فؿددـفج آسددبدٓل لدددى الصددقفقة  -الدد ي ددق صر ددؼ لػفددؿ
الـصددقص ال ددرطقة  -ؼددقم طؾددك د ا البؼسددقؿ ،فددبػفؿ الـصددقص
طؾك وجففا الؿراد – يف قاكقهؿ  -مـ صر ؼ الؿعـك الباصـ ،الد ي
ددق حؼقؼددة طـددد ؿ ،وآتصددال هب د ه الحؼقؼددة الباصـددة ؽددقن مددـ
صر ؼ :الؽ ػ بلدواتف ووسائؾف.

خامســًا :الحقيقت

89

فنما كشف ببقـ بف طدم ثبقت الـص الـبدقي ،ولدق أثبد سدـده
طؾؿاء الحد ث والجرح والبعدد ؾ ،كؿدا كطدؼ بد لؽ ابدـ طربدل يف
بعض كالمف.


قال ابدـ طربدل" :ورب حدد ث ؽدقن صدحقحا طدـ صر دؼ

رواتف ،حصؾ لف ا الؽاشػ ال ي طا ـ د ا الؿظفدر ،فسدلل الـبدل
ﷺ طددـ د ا الحددد ث ،فددلكؽره وقددال :لددؿ أقؾددف ،وٓ حؽؿ د بددف،
فقعؾؿ لعػف ،فقرتك العؿؾ بف طؾك بقـة مـ ربدف ،وإن كدان قدد طؿدؾ
بف أ ؾ الـؼؾ لصحة صر ؼف ،و ق يف كػس إمر لقس ك لؽ".


وقددقل قددائؾفؿ" :أخ د تؿ طؾؿؽددؿ مقبددا طددـ مق د  ،وأخ د كا

طؾؿـا طـ الحل ال ي ٓ ؿقت".


()1

()6

وقول الشبؾي:

إذا صووووووالبوين بعؾووووووم الووووووورق بووورزت طؾوووقفم بعؾوووم الخووورق

(3

وإمووا كشووف ببددقـ بددف معـددك لؾددـص ،لددؿ د كره طؾؿدداء الظددا ر
(=ال ر عة) .ولقس لف سدـد مدـ :كبداب ،أو سدـة ،أو لغدة ،أو كدالم
الصحابة.
( )1الػبقحات الؿؽقة .154/1
( )6تؼدم (.)84
( )3تؾبقس إبؾقس (.)764،741
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ويف

ا سبعؿؾ ما سؿك بد"البػسقر اإلشداري" ،و دق يف كثقدر

مدددـ أشدددؽالف تلو دددؾ "بددداصـل" :لعددددم تحؼدددؼ شدددروط "البػسدددقر
اإلشدداري" فقددف ،فالبلو ددؾ أداة سددبعؿؾف الصددقفقة لبحر ددػ معـددك
الـصدددقص ال دددرطقة إلدددك معدددان صدددقفقة ،ويف ددد ا بػؼدددقن مدددع:
الػالسددػة ،والؿبؽؾؿددقـ .وصائػددة مددـ الػالسددػة والؿبؽؾؿددقـ ددؿ
صقفقة ،والعؽس صحق أ ضا.
أو كشف بـزل بف حؽؿ وخرب لؿ رد يف الدـص :فقدف أمدر وهدل،
وفقف خدرب طدـ غقد ٓ عدرا إٓ مدـ صر دؼ مخدرب ،والؽ دػ دق
الؿقصؾ لف ا الخرب والؿخرب.


يؼووول ابوون طربووي" :أمددا بعددد :فددنين رأ د رسددقل اهلل ﷺ يف

مب ددرة أر بفددا يف الع ددر أخددر مددـ محددرم ،سددـة سددبع وط ددر ـ
وسددبؿائة بؿحروسددة دم ددؼ ،وبقددده ﷺ كبدداب ،فؼددال لددل :دد ا
فصقص الحؽؿ :خ ه واخدرج بدف إلدك الـداس ـبػعدقن بدف .فؼؾد :
السؿع والطاطة هلل ولرسقلف وٕولل إمر مـدا كؿدا أمركدا .فحؼؼد
إمـقة ،وأخؾصد الـقدة ،وجدردت الؼصدد والفؿدة إلدك إبدراز د ا
الؽباب ،كؿا حدده لدل رسدقل اهلل ﷺ مدـ غقدر ز دادة وٓ كؼصدان،
وسلل اهلل تعالك أن جعؾ فقف ويف جؿقع أحقالل مـ طبداده الد ـ
لقس لؾ قطان طؾقفؿ سؾطان..
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وأرجق أن ؽقن الحؼ لؿا سؿع دطائل ،قدد أجداب كددائل ،فؿدا
ألؼل إٓ ما ؾؼك إلل ،وٓ أكزل يف

ا الؿسدطقر إٓ مدا ـدزل طؾدل،

ولس بـبل رسقل ،ولؽـ وارث ،ؤخريت حارث".

()1

 الجقؾل ؼقل طـ كبابف "اإلكسان الؽامدؾ"" :فدلمرين الحدؼ
بنبرازه ،بدقـ تصدر حف وإلغدازه ،ووطددين بعؿدقم آكبػداع ،فؼؾد :
صقطددا للمددر الؿطدداع ،واببدددأت يف تللقػددف ،مددبؽال طؾددك الحددؼ يف
تعر ػف".

()6

( )1الػصقص .47/1
( )6اإلكسان الؽامؾ .6/1
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الوؿعتؼد
ربؿا كان مدـ الؿػقدد أن كددرس طؼقددة الؼدقم ب دؽؾ مؼبضد ،
فنن ذلؽ مؿدا عدقـ طؾدك معرفدة حؼقؼدة البصدقا ،ولـلخد كبدابقـ
أ دؾ
ؿا مـ أقدم كب الصقفقة و ؿدا :كبداب " البعدرا لؿد
البصقا " لؾؽالباذي ،وكبداب " الرسدالة" لؾؼ دقري .فؼدد تقسدع
الؽالباذي يف ذكر اطبؼادات الؼقم ،و ل يف أغؾبفدا مقافؼدة ٓطبؼداد
السؾػ أ ؾ السـة والجؿاطة ،لؽـفا لدؿ تخدؾ مدـ آراء الؿبؽؾؿدقـ،
ببقـ ذلؽ:
 مدددـ وصدددػف لؾددد ات اإللفقدددة بالصدددػات السدددؾبقة ،حقدددث
()1
ؼقل":لقس بجسؿ وٓ شب وٓ صقرة ."....
 ددقرد كصددا طددـ الحددالج يف الصددػات السددؾبقة ،كؿددا أورده
()6
الؼ قري أ ضا " :قال بعض الؽرباء يف كالم لف ." ..
ووصدددػ اهلل تعدددالك بالصدددػات السدددؾبقة صر ؼدددة جدددرى طؾقفدددا
الؿبؽؾؿقن ،و ل تخالػ صر ؼة السؾػ رلدقان اهلل طؾدقفؿ الد ـ
ببعقن الؿـفج الؼرآين الد ي ؼدقم طؾدك الـػدل الؿجؿدؾ واإلثبدات
()3
الؿػصؾ.
( )1البعرا ص.45
( )6البعرا ص ،46واكظر :الرسدالة  ،36/1وإذا كظدرت يف د ـ الـصدقـ،
طرف أن الؿؼصقد ق الحالج.
( )3البدمر ة ص.57
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و دددق يف العؿدددقم ثبددد جؿقدددع إسدددؿاء والصدددػات ،ؼدددقل:
()1
"وأجؿعقا طؾك أن صػات اهلل طؾك الحؼقؼة ق هبا مقصقا".
ومؿا وافؼ بف أ ؾ الؽالم :ققلف بلن كالم اهلل تعالك لقس بحدرا
وٓ صقت ،وأكف لؿ دزل آمدرا وكا قدا ،مخدربا واطددا مقطددا حامددا

ذاما )6(.والباقالين الؿبؽؾؿ ـؼؾ طـ الجـقد الصقيف ققلدف " :جؾد

ذاتف طـ الحدود ،وجدؾ كالمدف طدـ الحدروا ،فدال حدد ل اتدف ،وٓ
حروا لؽالمف".

()3

وخالفا لؾؽالباذي كر الؼ قري طؼقدة الصدقفقة يف الصدػات:
فقعدددد سددبع صددػات ،لؽـددف قافؼددف يف أن كددالم اهلل بددال حددرا وٓ
صقت ،و ـؼؾ ققل ال بؾل يف ذلؽ.

()4

وكال ؿا بػؼان طؾك كػل العؾة مـ أفعال اهلل تعالك:
 ؼقل الؽالباذي ":وأجؿعقا أكف ٓ ػعؾ إشقاء لعؾة".
 و ـؼؾ الؼ قري طـ ذي الـقن ":وٓ طؾة لصـعف".
( )1البعرا ص.47
( )6البعرا.
( )3اإلكصاا .156 ،149
( )4الرسالة .49،34/1
( )5البعرا ص.96
( )6الرسالة .35/1

()6

()5
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والؼ قري ؼرر طؼقدة إشداطرة يف الغالد  ،فالبقحقدد طـدد ؿ
طؾؿ وإقرار بلن اهلل فرد يف ذاتف وأفعالف:
 قال رو ؿ" :أول فرض فرلف اهلل طؾك خؾؼف الؿعرفة".

()1

 وقددال الجـقددد" :البقحقددد :طؾؿددؽ وإقددرارك بددلن اهلل فددرد يف
أزلقبف ٓ ثاين لف ،وٓ شلء ػعؾ فعؾف".

()6

كؿا أهؿ ـػقن طؾق اهلل تعالك واسبقاءه طؾك العرش ،و ـؼؾقن طـ:
 الحالج ققلف " :ومـ آواه محؾ ،أدركف أ ـإ ".

()3

 وسددئؾ ال ددبؾل طددـ العددرش فؼددال" :الددرحؿـ لددؿ ددزل،
والعرش محدث ،والعرش بالؿؽان اسبقى".

()4

 ويف قصة أبل طثؿان الؿغربل مدع خادمدف حقدث كدان عؾؿدف
أن اهلل لددقس يف مؽددان ،بددؾ ؼددقل" :كـ د أطبؼددد شددقئا مددـ حددد ث
الجفة (أي :أن اهلل طؾك العرش) ،فؾؿا قدم بغدداد زال ذلدؽ طدـ
قؾبدددل ،فؽببددد إلدددك أصدددحابـا بؿؽدددة أين أسدددؾؿ أن إسدددالما
جد دا".

()5

( )1الرسالة .34/1
( )6الرسالة .35/1
( )3الرسالة .36/1
( )4الرسالة .44/1
( )5الرسالة .38-37/1
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ويف اإل ؿدددان قافدددؼ الؼ دددقري إشدددعر ة )1(،مخالػدددا بددد لؽ
الؽالباذي ال ي قافؼ السؾػ:
 يف البعددرا " :اإل ؿددان طـددد الجؿفددقر :قددقل وطؿددؾ وكقددة،
()6
ومعـك الـقة البصد ؼ".
 ويف الرسالة ":اإل ؿان :تصد ؼ الؼؾقب".

()3

ويف الؼدددر ؼددرر الؼ ددقري طؼقدددة الجرب ددة مددـ خددالل أقددقال
الؿبصقفة:
 قال أبدق طثؿدان الؿغربدل" :الخؾدؼ ققالد وأشدباح تجدري
طؾقفؿ أحؽام الؼدرة اإللفقة".
 وقدددال القاسدددطل" :لؿدددا قامددد إرواح وإجسددداد بددداهلل
وضفرتا بف ٓ ب وا ا ،كد لؽ قامد الخطدرات والحركدات بداهلل ٓ
بدددددد وا ا ،إذ إن الحركددددددات والخطددددددرات فددددددروع للجسدددددداد
()4
وإرواح".
مخالػا ب لؽ الؽالباذي ال ي قافؼ السؾػ يف

ا ،قال:

 " أجؿعقا أن اهلل تعالك خالؼ ٕفعال العباد كؾفا".
( )1اكظر ققل إشعري يف الؿؾؾ والـحؾ ص.141
( )6ص.94
(.35/1 )3
( )4الرسالة .38/1
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 وقددال ":وأجؿعددقا أن لفددؿ أفعددآ واكبسددابا طؾددك الحؼقؼددة،
وأهددؿ هبددا مثددابقن ،وطؾقفددا معدداقبقن ...وأجؿعددقا أهددؿ مخبددارون
ٓكبساهبؿ ،مر دون لف ،ولقسقا بؿحؿقلقـ طؾقف ،وٓ مجدرب ـ فقدف،
()1
وٓ مسبؽر قـ لف".
و بدددو مددـ خددالل طددرض مددا يف دد ـ الؽبددابقـ ،أن طؼقدددة
الصقفقة تخبؾػ باخبالا الؿـبؿقـ إلقفا ،فؿدـ كدان أشدعر ا جعدؾ
أشعر بف ل طؼقددة الصدقفقة ،ومدـ كدان سدـقا جعدؾ طؼقدد ؿ دل
طؼقدة أ ؾ السـة ،والؿعبزلل ك لؽ ،الؿفدؿ أن ـداك جؿؾدة أفؽدار
ج اطبـاقفا والعؿؾ هبا ،ثؿ بعد ذلؽ ٓ ماكع مـ البد ـ بلي د دـ
كان ،قال ابـ طربل يف ":ترجؿان إشقاق"(:)6
أديوون بوودين الح و أكووى توجفووم

ركائبووه فالحوو ديـووي وإيؿوواين

 يؼول أحؿد أمقن " :فالبصقا كزطدة مدـ الـزطدات ٓ ،فرقدة
مسبؼؾة كالؿعبزلدة وال دقعة وأ دؾ السدـة ،ولد لؽ صد أن ؽدقن
الرجؾ معبزلقا وصقفقا ،أو شقعقا وصقفقا ،أو سـقا وصقفقا ،بؾ قدد
()3
ؽقن كصراكقا أو فقد ا أو بقذ ا و ق مبصقا".
 و كر الدكبقر طؿر فروخ يف كبابف "البصدقا يف اإلسدالم"
طددـ سددفؾ البسددرتي أكددف كددان أشددعر ا ،وأن ال ددبؾل كددان ؿقددؾ إلددك
()4
آطبزال ،وأن ال ق طدي بـ مسافر أمقؾ إلك إشعر ة.
( )1البعرا ص.61 ،58
( )6ص.46
( )3ضفر اإلسالم .149/4
( )4ص .78 ،74 ،66
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فالصددقفقة ٓ فؿفددؿ آجبؿدداع طؾددك طؼقدددة واحدددة ،بددؾ ددرون
ذلؽ سببا لؾفالك ،قال رو ؿ:
()1

 ٓ " زال الصقفقة بخقر ما تـافروا ،فنن اصطؾحقا ؾؽقا ".
لؽـ ال ي بدو أن الصقفقة أكثر البصاقا بإشعر ة:
 فف ا الؼ قري والغزالل أشعر ان.
 والؽالباذي ذكر صرفا مـ اطبؼاد إشعر ة.
 والجقؾل قافؼ يف إثبات صػات سبع.

()6

 وال دعراين لدؿ سدؾؿ مدـ تؾدؽ أراء الؽالمقدة يف ذكدره لعؼقددة
الصقفقة.

()3

 وقددد قطددع أبددق طؾددل الؿعددربي الـددزاع يف الؿسددللة فؼددال" :أمددا
طؼقد ؿ فعؼقدة شق السدـة أبدل الحسدـ إشدعري وأصدحابف،
مـ فاتحبفا إلك خاتؿبفا".

()4

( )1البعرا ص.61 ،58
( )6اإلكسان الؽامؾ 73/1د.87
( )3إكقار الؼدسقة يف معرفة الؼقاطد الصقفقة ص.11،13
( )4سراج الؼؾقب وطدالج الد كقب ٕبدل طؾدل الؿعدربي ،معؾدؼ يف حاشدقة
ققت الؼؾقب ٕبل صال .696/1
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 ومؿا يمكد ذلك :أن الؿبؽؾؿدقـ سب دفدون بدلققال دمٓء
الصددقفقة ،كؿددا صددـع البدداقالين حددقـ اسب ددفد بؽددالم ال ددبؾل طددـ
العرش ،وبؽالم الجـقدد وغقدره طدـ البقحقدد والحدرا والصدقت،
مؿا دل طؾك دخقل أئؿة البصقا يف طؾؿ الؽالم.

()1

 وإشعري كػسف تؾؿ طؾك أئؿة البصدقا ،كؿدا يف ترجؿبدف
يف "صبؼات ال افعقة" لؾسبؽل.
ويف

ا الؿؼام ٓبد أن ك كر بدرأي شدق اإلسدالم ابدـ تقؿقدة يف

ه الؿسللة ،فنكف رى أن أئؿة البصقا إولقـ كاكقا طؾدك اطبؼداد
السؾػ ،بخاصة فقؿدا بعؾدؼ بد م الؽدالم ،و د كر كبدابقـ يف ذلدؽ:
"ذم الؽالم" لؾسؾؿل والفروي ،وأن الصحق الصدر

الؿحػدقظ

طددـفؿ غقددر مددا ذكددره الؼ ددقري يف رسددالبف ،ثددؿ إكددف صعددـ يف كؼقٓتددف
طـفؿ ،وبدطف ووصػف بلكف صاح

قى.

وقدددد ذكدددر  $طدددـفؿ آثدددارا يف ذم الؽدددالم ،وصعدددـ يف ففدددؿ
الؼ دددقري لؽالمفدددؿ ،وأصدددال يف آطبددد ار ل دددلء مدددـ كؾؿدددا ؿ
الؿق ؿة ،وحؿؾفا طؾك أحسـ الؿحامؾ.

()6

( )1اكظدددر :اإلكصددداا لؾبددداقالين ص ،65،156 ،47واكظدددر ص ،196حاشدددقة
( ،)45فػقف اسب فاد الباقالين الؿبؽؾؿ بؽالم الجـقد الصقيف.
( )6آسبؼامة ٓبـ تقؿقة  86/1د.615
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ك لؽ يف كؼؾ "الحؿق ة" لـص آطبؼاد يف إسدؿاء والصدػات
ٓبـ خػقػ ال قرازي ،و ق طؾك كسؼ اطبؼاد السؾػ ،كد لؽ طدـ
طؿرو بـ طثؿان الؿؽل كؼؾ اطبؼادا ،ثؿ طدـ الجدقالين طبدد الؼدادر،
والحارث الؿحاسبل وأبل كعدقؿ ،يف مسدللة العؾدق وآسدبقاء طؾدك
العرش وغقر ا ،كؾ مٓء كؼدؾ طدـفؿ اطبؼداد السدؾػ يف الصدػات
وغقر ا ،وكؼؾ طـ الؿحاسدبل وابدـ خػقدػ رد ؿدا طؾدك اكحدراا
الصددقفقة يف :الحؾددقل ،وسددؼقط البؽددالقػ ،والع ددؼ ،والسددؿاع،
والرؤ ة .ويف

ا تلكقد طؾدك أن جؿعدا مدـ الؿبؼددمقـ مدـفؿ كداكقا

طؾك صر ؼدة سدؾػقة ،لدؿ ؽدـ فدقفؿ أشدعري وٓ معبزلدل ،وإن كدان
فدقفؿ الحؾقلقددة ،وكقددػ ؽدقن فددقفؿ أشددعري ،والبصدقا بدددأ قبددؾ
إشددعري كػسددف ،ال د ي تددقيف سددـة  364ددد ،فلولئددؽ كدداكقا ز ددادا
خؾطقا بقـ البصقا والسـة.

سادسا :السلىك
"ققؾ :إن بعض الصالحقـ كب إلك أخ لف سبدطقف إلك الغدزو،
فؽب إلقف :ا أخل! كؾ الثغقر مجبؿعة لل يف بق واحدد ،والبداب
مردود طؾل .فؽب إلقف أخقه :لق كان الـاس كؾفؿ لزمقا مدا لزمبدف،
اخبؾ أمقر الؿسؾؿقـ وغؾ الؽػار ،فال بد مدـ الغدزو والجفداد،
فؽب إلقف :ا أخل! لق لزم الـداس مدا أكدا طؾقدف ،وقدالقا يف زوا دا ؿ
طؾددك سددجادا ؿ :اهلل أكددرب ،اهدددم سددقر قسددطـطقـقة .وقددال بعددض
الحؽؿدداء :ارتػدداع إصددقات يف بقددقت العبددادات بحسددـ الـقددات،
وصػاء الطق ات ،حؾ ما طؼدتف إفالك الدائرات".

()1

لؾؿجا دة الصقفقة معـك خداص كؿدا يف الؼصدة ،ولدف غدرض رو دف أبدق
طؾل الدقاق" :مدـ ز دـ ضدا ره بالؿجا ددة ،حسدـ اهلل سدرائره بالؿ دا دة،

قال تعالك﴿ :ﮠﮡﮢﮣ﴾ [العـؽبقت."]69:
و ددل طؾددك قسددؿقـ :جفددد العددقام يف تقفقددة إطؿددال ،وجفددد
الخقاص إلك تصػقة إحقال.

()6

( )1طقارا الؿعارا مؾحؼ باإلحقاء .147/5
( )6الرسالة لؾؼ قري .691-689/1
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فجفاد الـػس مـ أجؾ الؼقام بالعبدادات ال درطقة الظدا رة دق:
جفاد العدقام ،وأمدا جفداد الخدقاص ففدق بعددى ذلدؽ إلدك تصدػقة
أحقال الـػس والؼؾ .
ولؾؿجا دة أركدان أربعدة ،دل :الزهود ،والشوقخ ،واإلخوال

،

والتشووبه باإللووه .أفدددكا ا مددـ :طؿدددة السددالؽقـ لؾغزالددل ،وقددقت
الؼؾقب لؾؿؽل ،ورسائؾ السؾؿل ،والرسالة لؾؼ قري.
وكـبف إلك أن ذكر الز د ـا ٓ ،ـؼض ما سبؼ :مـ طدم اشدرتاط
الز د لؾبصقا .فال رصقة الؿـػقة ـا :دل الركـقدة .فؾدقس الز دد
ركـا يف البصقا ،بؾ البصقا حاصؾ مـ دوكف ،و ا مدا اتضد يف
البصقا الر الل ال ـل ،ال ي أكده ابـ طربل ،ومدـ أوجبدف مدـ
الؿبصقفة فنكؿا أوجبف بحسد ففؿدف لؾبصدقا ٓ ،أن البصدقا يف
حؼقؼبف بطؾبف ،وكب كر ـا ققل السفروردي ،وقد سبؼ:
"البصقا غقر الػؼر ،والز د غقر الػؼر ،والبصقا غقر الز دد،
فالبصددقا اسددؿ جددامع لؿعدداين الػؼددر ،ومعدداين الز ددد ،مددع مز ددد
أوصاا وإلافات ٓ ؽقن بدوها الرجؾ صدقفقا ،وإن كدان زا ددا
فؼقرا".

()1

( )1طقارا الؿعارا مؾحؼ باإلحقاء لف .79/5

سادســًا :السلىك

143

األول :الزهد
الز ددد طـددد الؿبصددقفة ؼددقم طؾددك :الجددقع ،والػؼددر ،وتددرك
البؽس  ،والعزلة ،والعزوبة ،وتدرك العؾدؿ .و د ا تعر دػ خدالػ
ما قالف السؾػ" :الز د ترك ما ٓ ـػع يف أخرة" .قدال ابدـ الؼدقؿ:
"سؿع شق اإلسدالم ابدـ تقؿقدة قددس اهلل روحدف ؼدقل :الز دد:
تددرك مددا ٓ ـػددع يف أخددرة ،والددقرع :تددرك مددا تخدداا لددرره يف
()1
أخرة".
فلمووا الجووو  ،وقددد جدداع الـبددل ﷺ وأصددحابف ،لؽددـ مددـ غقددر
اخبقددار ،فقؼددقل طـددف الؼ ددقري" :بدداب الجددقع وتددرك ال ددفقة :كددان
الجقع مـ صػات الؼقم ،و ق أحدد أركدان الؿجا ددة ،فدنن أربداب
السؾقك تدرجقا إلك اطبقاد الجقع ،واإلمساك طـ إكؾ ،ووجددوا
ـابقع الحؽؿة".
فف ا سفؾ ؼال :إن كان ٓ لكؾ إٓ كؾ خؿسة ط در قمدا ،ويف
رمضان ٓ لكؾ إٓ إذا رأى الفالل ،وأبق تراب الـخ بل خرج مـ
البصددرة إلددك مؽددة ،فددال لكددؾ إٓ أكؾبددقـ ،وبعضددفؿ حددرم كػسددف
الحالل لسـقات.
 أبددق طثؿددان الؿغربددل" :الربدداين ٓ لكددؾ يف أربعددقـ قمددا،
والصؿداين يف ثؿاكقـ قما".
( )1مدارج السالؽقـ .14/6
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 الروذبدداري":إذا قددال الصددقيف بعددد خؿسددة أ ددام :أكددا جددائع،
فللزمقه السقق ،وأمروه بالؽس "
 الداراين" :الجقع مػباح أخرة".

()1

 بعضددفؿ" :أكد ُدؾ در ددؿ مددـ الؾحددؿ ؼسددل الؼؾ د أربعددقـ
()6
قما".
و دد كر الؼ ددقري أكقاطددا مددـ العؼقبددات وقعدد طؾددك بعددض
السالؽقـ لؿا تؿـقا بعض إصعؿة.
فدددالجقع كدددان سدددؿة بدددارزة فدددقفؿ حبدددك سدددؿقا يف ال دددام بدددد
"الجقطقة" .لؽـ ا تحقل ٓحؼا ،حبك لؿ عدد فدقفؿ مدـ سدؾؽ
إٓ الـؼقض مـ ذلؽ :بالؿؽث يف إربطة لؾطعدام وال دراب ،حبدك
()3
ققؾ" :آكؾ مـ صقيف".
وأما ترك الؽسو  ،ففدق مخدالػ لسدــ إكبقداء ،و ؼقلدقن فقدف،
()4
كؿا كؼؾف الؼ قري يف "الرسالة":
 الدقاق" :الز د :أن ترتك الدكقا كؿا ل ٓ ،تؼقل :أبـدل هبدا
رباصا ،أو أطؿر مسجدا".
( )1الرسالة .379-376/1
( )6تؾبقس إبؾقس ص.614
( )3ترتق الؿدارك  ،54/4تؾبقس إبؾقس ص ،175إغاثة الؾفػان .631/1
(.368-366/1 )4
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()1

 السؾؿل" :الز د أٓ دخر شقئا مؿا ؽقن طـده".
 الغزالددددل" :طالمددددة فـائددددؽ طـددددؽ وطددددـ ددددقاك :تددددرك
()6
البؽس ".
وأما ترك التعؾم والزوا  ،ومخالػة السـة فقفؿا ضا رة ،فقؼقلقن
فقفؿا:
الدداراين" :ثدالث مدـ صؾدبفـ فؼدد ركدـ إلدك الددكقا :مدـ صؾد
معاشا ،أو تزوج امرأة ،أو كبد حدد ثا ،وقدال :مدا رأ د أحددا مدـ
()3
أصحابـا تزوج فثب طؾك مرتببف".
البسددطامل" :طؿؾ د يف الؿجا دددة ثالثددقـ طامددا ،فؿددا وجدددت
()4
شقئا أشد طؾل مـ العؾؿ ومبابعبف".
ـؼؾ ال عراين يف "صبؼاتف" طـ الجـقد" :الؿر دد الصدادق غـدل
طـ طؾؿ العؾؿاء" )5(.وقد ورد طـف أ ضا" :طؾؿـا مضبقط بالؽبداب
والسـة ،مـ لؿ حػظ الؼرآن ،ولؿ ؽبد الحدد ث ،ولدؿ بػؼدفٓ ،
()6
ؼبدى بف".
( )1تسعة كب يف أصقل البصقا والز د ص.445
( )6طؿدة السالؽقـ ص.17
( )3طقارا الؿعارا مؾحؼ باإلحقاء .138/5
( )4الرسالة .88/1
(.85/1 )5
( )6الحؾقة .655/14
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السؾؿل" :وٓ بزوج إٓ إذا خاا طؾك كػسف بؽ حرمة".
الغزالددل" :اطؾددؿ :أن مقددؾ أ ددؾ البصددقا إلددك اإللفامقددة دون
البعؾقؿقة :ول لؽ لؿ بعؾؿقا ،ولؿ حرصقا طؾك دراسة العؾؿ ،بدؾ
قدددالقا :الطر دددؼ تؼدددد ؿ الؿجا ددددات واإلقبدددال طؾدددك اهلل ،و ؼطدددع
اإلكسددان ؿددف مددـ الؿددال والقلددد والعؾددؿ ،و ؼبصددر طؾددك الػددرائض
()6
والروات  ،وٓ ؼرن ؿف بؼراءة قرآن وٓ ؽب حد ثا".
وقال" :فؿـ كان الـقم وآشبغال بالحد ث ألد طـدده وأصقد
()3
مـ مـاجاة اهلل :كقػ تص محببفإ!".
وطوون العزلووة والسووقاحة ،فؼددد سددؽـقا يف الؽفددقا ،وسدداحقا يف
الرباري حبك سؿقا بدد "ال دؽػبقة" مدـ ال دؽػ و دق :الؽفدػ يف
لسان فارس كؿا تؼدم ،ومـ أققالفؿ يف ا:
()4
أبق سعقد الخراز" :قطع الباد ة مرارا طؾك البجر د".
وكثقددر مددـ كصقصددفؿ يف د ا ؿؽددـ تلو ؾددف بالعزلددة والسددقاحة
الؿ روطة ،فؾقس صر حة يف الجـقح طـ السـة ،لؽـ مؿارسدات
الصقفقة ل البل تؽ ػ قدر ما فقفا مـ خطل ،وقد حؽدك الغزالدل
()5
يف "اإلحقاء" كثقرا مـ قصص السائحقـ والؿعبزلقـ.
( )1تسعة كب يف أصقل الز د والبصقا ص.445
( )6تؾبقس إبؾقس ص.363
( )3إحقاء طؾقم الد ـ .351/4
( )4الؿؼدمددة يف البصددقا ،لددؿـ تسددعة كبد يف أصددقل البصددقا والز ددد
ص.364
(.343/4 )5
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ثاكقوًا :الشقووخ
أكثددر أربدداب البصددقا اإلشددادة ب ددلن ال ددق  ،ووجددقب اقبددداء
الؿر ددد بددف ،واتبدداع أمددره وصاطبددف صاطددة مطؾؼددة ،مققعددة يف الغؾددق،
والطاطة يف الؿعصقة ،فؾفؿ يف

ا كثقر مـ إلػاظ ،فؿـ ذلؽ:

 السؾؿل" :مدـ لدؿ ؾحؼدف كظدر شدق وشدػؼبف ٓ جدلء مـدف
شلء".

()1

 الؼ قري":مـ لؿ ؽـ لف أسباذ لؿ ػؾ أبدا،
ؼقل :مـ لؿ ؽـ لف أسباذ فنمامف ال قطان".

ا أبدق ز دد

()6

 الؼ ددقري" :ومددـ شددرصف :أٓ ؽددقن بؼؾبددف اطددرتاض طؾددك
شقخف ...ثؿ ج حػظ سدره ،حبدك زره إٓ طدـ شدقخف ،ولدق كدبؿ
كػسا مـ أكػاسف طـ شقخف ،فؼد خاكدف يف حدؼ صدحببف ،ولدق وقعد
لف مخالػة فقؿا أشار طؾقف شقخف ،فقج أن ؼدر بد لؽ بدقـ د دف يف
القق  ،ثؿ سبسؾؿ لؿا حؽؿ بف طؾقف شقخف طؼقبة لف".

( )1تسعة كب ص.164
( )6الرسالة .735/6
( )3الرسالة .737-736/6

()3
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ثؿ إن لفؿ اطبؼادا غر با يف ال ق – الحؽقؿ – و ق :أكف إذا كظدر
إلدك الؿر ددد ،ورأى خؾددقه مددـ إسددباب وإحددقال ،كظددر إلقددف كظددر
شػؼة ،ورحؿة ،ورطا ة .فقدلف يف كؾ وق طؾك ما ـاسدبف ،فقسدفؾ
طؾقف سؾقك الطر ؼ لؼقة دلقؾف – ال ق – ٓ لؼقة كػسفٕ :ن الدلقؾ
حؿؾ طـف بربكة كظره إلقف شػؼة أثؼال الؿمن ،وبؼدر كظره ػدب اهلل
طؾقف.
و سددبدلقن لفد ا بددلن رسددقل اهلل ﷺ كددان ـظددر إلددك أبددل بؽددر،
فقمثر فقف بربكبف حبك أكػدؼ جؿقدع مالدف ،ولؿدا كدان كظدره إلدك طؿدر
دون ذلؽ أكػدؼ كصدػ مالدف ،وسدعد دون ذلدؽ ،فدلكػؼ ثؾدث مالدف،
فؽؾ أكػؼ بحس ما وافاه مـ كظدر الرسدقل :وذلدؽ إلشدرافف طؾدك
أحقالفؿ ،فؽ لؽ الحؽقؿ – ال ق – إذا كظر إلك الؿر د ـ :لؼقلدف
ﷺ( :صقبك لؿـ رآين ،ولؿـ رأى مـ رآين).

()1

وال ق فقق ذلؽ ،ق القاسطة بقـ اهلل والؿر د ـ ،و دق أمدقـ
اإللفام ،ؼقل :السفروردي:
" كددالم ال ددق بددالحؼ مددـ الحددؼ ،فال ددق لؾؿر ددد ـ أمددقـ
اإللفام ،كؿا أن جرب ؾ أمقـ القحل".

()6

( )1الؿسبدرك  ،86/3السؾسؾة الصحقحة رقؿ .1654
( )6طقارا الؿعارا مؾحؼ باإلحقاء لف .665/5
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ا الببجقؾ سر ،قر إلقدف الجقؾدل :أن ال دق تؿثؾد فقدف

الحؼقؼة الؿحؿد ة ،أو الـقر الؿحؿدي ،وذلدؽ أكدف ﷺ – بحسد
زطؿفؿ – ظفدر يف صدقر إولقداء ،يف كدؾ زمدان ومؽدان ،فؿعامؾدة
الؿر د حقـئ مع الـبل ﷺ ٓ ال ق  ،ؼقل:
" وسر

ا تؿؽـف ﷺ مدـ البصدقر بؽدؾ صدقرة ...أٓ تدراه

لؿددا ضفددر يف صددقرة ال ددبؾل ﭬ قددال ال ددبؾل لبؾؿق د ه :أشددفد أين
رسقل اهلل .وكان البؾؿق صاح ك ػ فعرفدف ،فؼدال :أشدفد أكدؽ
رسقل اهلل ... .إذا ك ػ لؽ طـ الحؼقؼدة الؿحؿد دة :أهدا مبجؾقدة
يف صددقرة مددـ صددقر أدمقددقـ ...و جدد طؾقددؽ أن تبددلدب مددع
صاح تؾؽ الصدقرة تلدبدؽ مدع محؿدد ﷺ ...وقدد جدرت سدـبف

ﷺ :أكف ٓ زال بصقر يف كؾ زمان بصقرة أكؿؾفؿ :لقعؾل شلهؿ،
و ؼددددقؿ مددددقالهؿ ،ففددددؿ خؾػدددداؤه يف الظددددا ر ،و ددددق يف البدددداصـ
حؼقؼبفؿ".

()1

()1اإلكسان الؽامؾ .75-74/6
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ثالثووا :اإلخووال
اإلخددالص طالمددة صددحة الطر ددؼ ،ومعـدداه :الػـدداء طددـ رؤ ددة:
الخؾؼ ،والعقض.
وسبقؾف :إذٓل الـػس وامبفاها ،حبك ؽقكا سجقة ،تؾزمف لدزوم
الزبالددة لؾزبددال ،والؽسدداحة لؾؽسدداح ،وقددد سددقطرت طؾددقفؿ د ه
الػؽرة حبك سدؾؽقا ٕجؾفدا سدبال طجقبدة ،فؿدـ ذلدؽ :أن بعضدفؿ
كددان سددب ل و ؿددبفـ كػسددف حبددك ٕ ددؾ ال مددة :سددخرون مـددف،
و حؿؾقكف إشقاء ،والصبقان قلعدقن بدف .وبعضدفؿ سدرق طؿددا:
لق بفر بد" لدص الحؿدام" .ؼدقل الغزالدل :ففؽد ا كداكقا رولدقن
أكػسفؿ حبك خؾصفؿ اهلل مـ الـظر إلك الخؾؼ ،ثدؿ مدـ الـظدر إلدك
()1
الـػس".
وقد أصؾؼ طؾك دمٓء اسدؿ "الؿالمبقدة" ،وزطدؿ الصدقفقة أهدا
دواء لؾؿعبؾ :ال ي اببؾل بالـظر إلك كػسف بنطجداب ،ولدقس صر ؼدا
طاما لفؿ:
 أبق صال الؿؽل" :و ا ال ي ذكدره دواء مدـ اطبدؾ بـظدره
إلك كػسف ،ثؿ سؼؿ بـظر الـداس إلقدف ،لزمدف سدد كظدره إلدك كظدر ؿ،
لقس لفا مـ دون اهلل كاشػة ،إٓ أن ا مـ ص الؿجداكقـ ،صدؾ
()6
لضعػاء القؼقـ".
( )1اإلحقاء .377-376/4
( )6ققت الؼؾقب .86-84/6
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 ابـ طجقبة" :وإكؿا الخؿقل ق كؿا قال ال ق زروق ﭬ
تحؼؼ الـػس بقصػفا إدكدك وشدعقر ا بدف أبددا ،ووصدػفا إدكدك
ق ال ل ...ه إدو دة البدل ذكركا دا ،دل يف حالدة الؿدرض ،أمدا
مددـ تحؼددؼ شددػاؤه وكؿددؾ فـدداؤه ففددق طبددد اهلل ،سددقاء أضفددره أو
()1
أخػاه".
و دل مدـ حقدث الجؿؾدة صددحقحة الؿسدؾؽ لدقٓ مبالغدة كدداكقا
طؾقفا ،وقعقا هبا يف مخالػات شرطقة صدر حة ،فرتبقدة الدـػس طؾدك
اإلخددالص ٓ تبحؼددؼ إٓ بالطاطددة ٓ بالؿخالػددة ،ثددؿ إكددف لددقس مددـ
ال ددرع ،وٓ الػطددرة ،وٓ العؼددؾ :امبفددان الؿددرء كػسددف وإذٓلفددا،
ببطؾد ذلدؽ وتؽؾػدف .فالد لقؾ الؿفدقـ ٓ رجدك مـدف شددلء ،إٓ أن
ل لرب العالؿقـ .أما إن وقع طؾقف ذلؽ بؼدر سابؼ فغقر مؾقم.

( )1إ ؼاظ الفؿؿ شرح الحؽؿ ص.37-34
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رابعا :التشبه باإلله
كثقرا ما ردد الصقفقة" :البخؾؼ بلخالق اهلل" .و ه أققالفؿ:
()1
 الؽاشاين":البصقا ق :البخؾؼ بإخالق اإللفقة".
()6
 ابـ طربل" :فالبخؾؼ بلخالق اهلل ق البصقا".
والؼصدد مددـ ذلددؽ لددقس مجدرد البزكقددة والبطفددر مددـ إخددالق
الدكقئة :باكبساب الػضائؾ ،بؾ شلء وراء ذلؽ ،ؼقل الغزالل:
" ققددؾ :تخؾؼددقا بددلخالق اهلل .وذلددؽ يف اكبسدداب محامدددد
الصدددػات البدددل دددل مدددـ صدددػات اإللفقدددة ،مدددـ :العؾدددؿ ،والدددرب،
واإلحسددان ،والؾطدددػ ،وإفالدددة الخقدددر والرحؿدددة طؾدددك الخؾدددؼ،
والـصقحة لفؿ ،وإرشداد ؿ إلدك الحدؼ ،ومدـعفؿ مدـ الباصدؾ ،إلدك
غقر ذلؽ مـ مؽارم ال ر عة ،فؽؾ ذلؽ ؼرب إلدك اهلل سدبحاكفٓ ،
()3
بؿعـك صؾ الؼرب بالؿؽان ،بؾ بالصػات".
كالمف ٓ شلء فقف مـ جفة ال ر عة ،بدؾ ددور طؾقفدا ،وإن كدان
إص وصػف بغقدر البخؾدؼ :بالبعبدد واإلحصداء كؿدا ورد إثدر يف
أسؿاء اهلل الحسـك( :مـ أحصدا ا دخدؾ الجـدة) (البخداري) ،لؽدـ
غقدددره ددد كر مدددا كػددداه ورده ،و دددق الؼدددرب بالؿؽدددان ٓ بالصدددػات
فحس  ،و ا مسؾؽ البصقا وسائر الؿبصقفة.
( )1اصطالحات الصقفقة ص.164
( )6الػبقحات الؿؽقة .666/6
( )3اإلحقاء .364/4
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 يؼووول الجقؾووي" :ولف د ا أمركددا السددقد إواه فؼددال :تخؾؼددقا
بددلخالق اهلل :لبددربز أسددراره الؿقدطددة يف الفقاكددؾ اإلكسدداكقة ،فقظفددر
()1
ب لؽ طؾق العزة الرباكقة ،و عؾؿ حؼ الؿرتبة الرحؿاكقة".
فنهؿ رومقن بػؽرة الب بف إلك الؼدقل بدلن الؿب دبف والؿبخؾدؼ
صؾ إلك مرتبة اإللفقة ،فقؽقن محصدال لؿعداين وحؼدائؼ الصدػات
اإللفقة ،فقؽقن م اهبا ،لؾخالؼ ،قائؿا بإماكة بالـظر والبصدرا يف
الؿقجقدات ،وتؾؽ بع ر الؼقام هبا بلخالق الب ر :ل ا فدال بدد مدـ
البخؾددؼ بددلخالق اهلل ،لقـددال البصددقا والبقفقددؼ والعصددؿة مددـ كددؾ
خطل أبدا:
 يؼوول ابون طربووي " :فالصدقيف مدـ قددام يف كػسدف ،ويف خؾؼددف،
ققام الحؼ يف كبابف ،ويف كببف".
 و ؼقل" :خؾؼ اإلكسان وحؿؾف إماكة :بدلن جعدؾ لدف الـظدر
يف الؿقجقدات والبصرا فقفدا بإماكدة :لقدمدي إلدك كدؾ ذي حدؼ
حؼف ،كؿا أن اهلل أططك كؾ شدلء خؾؼدف ،فجعدؾ اإلكسدان خؾقػدة يف
إرض دون غقره مدـ الؿخؾدقققـ ،ففدق أمدقـ طؾدك خؾدؼ اهلل ،فدال
َ ْعدُ هبؿ طـ سـة اهلل ،الؿقجقدات بقد اإلكسدان أماكدة طرلد طؾقدف
فحؿؾفددا ،فددنن أدا ددا ففددق الصددقيف ،وإن لددؿ مد ددا ففددق الظؾددقم
والجفقل ،والحؽؿة تـاقض الجفؾ والظؾؿ".
 و ؼددقل" :فددالبخؾؼ بددلخالق اهلل ددق البصددقا ،وقددد بددقـ
العؾؿاء البخؾؼ بلسؿاء اهلل الحسـك وبقـقا مقالعفا ،وكقػ تـس
إلك الخؾؼ وٓ تحصك كثرة ،وأحسـ ما تصرا فقف مع اهلل خاصدة،
( )1اإلكسان الؽامؾ .19/6

تعــريف التصـــىف

114

فؿددددـ تػطددددـ وصددددرففا مددددع اهلل ،أحدددداط طؾؿددددا ببصددددر ػفا مددددع
الؿقجدددقدات ،فددد لؽ دددق الؿعصدددقم :الددد ي ٓ خطددد ،أبددددا،
والؿحػقظ مـ أن بحرك أو سؽـ سدى ،جعؾـدا اهلل مدـ الصدقفقة
()1
الؼائؿقـ بحؼقق اهلل ،والؿمثر ـ جـاب اهلل".
ثؿ إن ابـ صػقؾ يف قصبف "حل بـ ؼظان" شدرح لـدا كقػقدة د ا
الب بف ،بطر ؼ ظفر فقف ارتباط البصقا بالػؾسدػة ،ففدق دربط بدقـ
الب ددبف والؿجا دددة والد كر والبلمددؾ والػؽددر ،و ؽ ددػ جؾقددا طددـ
الداطل ،ال ي حؿؾ أبا ز د والحالج وغقر ؿا أن ؼقلقا :أكا اهلل!
فؿؾخددص مددا قالددف :اإلكسددان بجزئددف إشددرا ال د ي طددرا بددف
واج القجقد:
 فقف شبف مـف ،مـ حقث ق مـدزه طدـ صدػات إجسدام مثدؾ
واجد القجددقد ،وطؾقددف أن سددعك إلددك تحصددقؾ صددػاتف (الخددالؼ)
لـػسف ،وأن بخؾؼ بلخالقف و ؼبدي بلفعالف.
 وفقددف شددبف مددـ سددائر أكددقاع الحقددقان الخسددقس و ددق البدددن
الؿظؾؿ ،و ق حباج إلك رطا ة وتػؼد.
 وفقف شبف بإجرام السؿاو ة ،وطؾقف أن حاكقفا و ب دبف هبدا
جفده.
( )1الػبقحات الؿؽقة .666/6
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فلطؿاله ثالثة:
 طؿؾ ب بف بف بالحققان.
 وطؿؾ ب بف بف بإجسام السؿاو ة.
 وطؿؾ ب بف بف بالؿقجقد والقاج .
فددإول مددـ حقددث البدددن ،والثدداين مددـ حقددث الددروح ،والثالددث
ج طؾقف مـ حقث ق ق :أي :مـ حقث ق ال ات الد ي طدرا
بدددف ذلدددؽ القاجددد القجدددقد ،وسدددعادتف يف دوام م دددا دة واجددد
القجقد.
فلما الب بف إول فال حصؾ بف شلء مـ

ه الؿ ا دة بؾ دق

صارا طـفا ،والثاين حصؾ لف بف حدظ طظدقؿ مدـ الؿ دا دة طؾدك
الدددوام ،لؽددـ فقددف شددقب لؽقكددف عؼددؾ ذاتددف ،والثالددث تحصددؾ بددف
الؿ ددا دة الصددرفة وآسددبغراق الؿحددض ،والدد ي ددا د دد ه
الؿ ا دة قد غاب طـف ذات كػسف وفـق وتالش  ،وك لؽ سدائر
ال وات إٓ ذات الحؼ القاج القجقد.
فددالؿطؾقب إقصددك ددق الب ددبف الثالددث ،وٓ حصددؾ إٓ بعددد
البؿددرن الطق ددؾ يف الب ددبف الثدداين ،و ددق ٓ ددبؿ إٓ بالب ددبف إول،
فإول وإن كان طائؼا ب اتف لؽـف معقـ بالعرض ،و مخد مـدف بؼددر
الضرورة يف داخؾ بدكف مـ صعام ويف خارجف مـ غطاء.
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وأما الب بف الثاين بإجرام السؿاو ة فػل ثالثة ألرب:
 إول :أوصدداا باإللددافة إلددك مددا تحبفددا مددـ طددالؿ الؽددقن
والػساد مـ تسخقـ بال ات وترب د بالعرض وإلاءة وتؽثقػ.
 والثدداين :أوصدداا لفددا يف ذا ددا مثددؾ كقهددا شددػافة وكقددرة
وصا رة ومبحركة بآسبدارة طؾك مركز كػسفا وطؾك مركز غقر ا.
 والثالددث :أوصدداا لفددا باإللددافة إلددك الؿقجددقد القاج د
القجقد :مثؾ كقها م ا دة طؾدك الددوام وتب دقق إلقدف ،وتبصدرا
بحؽؿف وٓ تبحرك إٓ بؿ قئبف.
فقب بف هبا جفده يف كؾ واحدة مـ ه إلرب:
 أما الضرب إول :فبـجدة كؾ ذي حاجة.
 وأما الثاين :بدالبزام الطفدارة يف البددن بآغبسدال والبـظدػ
والبطق والبزام لروب الحركة وآسبدارة حدقل كػسدف أو حدقل
بقبف حبك غ ك طؾقف.
 والثالددث :البددزام الػؽددرة يف واجد القجددقد بؼطددع العالئددؼ
وغؿض العقـ وسد إذن وحصر الػؽر فقدف ،و سدبعقـ طؾدك ذلدؽ
بآسبدارة طؾك كػسف.
حقـ ذاك غق طـ كػسف وجؿقع الؿحسقسات ،و بؼك كد لؽ
حبك حباج إلك ما ؼقؿ بدكف بال روط السابؼة ،ثؿ عقد إلدك حالبدف
حبك بدو لف الب بف الثالث ،فقـظر يف صػات واج القجقد ،و دل
إمددا سددؾبقة كبـز ددف طددـ الجسددؿقات ،وثبقتقددة مثددؾ العؾددؿ والؼدددرة
والحؽؿة.
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ومـ جؿؾة البـزه أٓ تبؽثر ذاتف هب ه الصػات الثبقتقة ،بؾ ترجع
إلك معـك واحد ق حؼقؼة ذاتف ،فؾقس طؾؿدف ب اتدف زائددً ا طؾدك ذاتدف
بؾ ل ذاتف ،فالب بف يف صدػة اإل جداب دق أن عؾؿدف فؼدط دون أن
ددرك بددف شددقئا مددـ صددػات إجسددام ،وأمددا الب ددبف بددف يف صددػات
السؾ ففق بدالبـزه طدـ الجسدؿقة وصرحفدا ،وكدان قدد صدرح كثقدرا
مـفا طـد الب بف بإجرام السؿاو ة.
فقسبعقـ بالسدؽقن يف قعدر مغدارة مطرقدا غالدا بصدره ،معرلدا
طددـ جؿقددع الؿحسقسددات ،مجبؿددع الفددؿ يف واج د القجددقد مدددة
صق ؾة ،تؿر إ دام دون غد اء ،حبدك تغقد طـدف جؿقدع الد وات إٓ
ذاتددف ،حبددك غقد طددـ ذاتددف أ ضددا ،فددال بؼدك إٓ الؿقجددقد القاحددد
الحؼ ،فحقـد اك سدؿع كدداءه ،و ػفدؿ كالمدف ،و دا د مدا ٓ طدقـ
رأت وٓ أذن سؿع وٓ خطر طؾك قؾ ب ر.
وحؼقؼة إمر أكف لؿا صؾ إلك

ه الدرجدة مدـ الب دبف والػـداء

طددـ جؿقددع الد وات بؿددا فقفدا ذاتددف ٓ ،ددرى يف القجددقد إٓ القاحددد
الحل الؼققم ،فقخطر ببالف أكف ٓ ذات لف غا ر هبا ذات الحؼ تعالك،
وأن حؼقؼة ذاتف ل ذات الحؼ ،وأن ال لء ال ي كان ظـ أو ً
ٓ أكدف
ذات مغا ر ل ات الحؼ لقس شقئا يف الحؼقؼة ،بؾ لقس ثدؿ شدلء إٓ
ذات الحؼ ،وأن ذلؽ بؿـزلة كقر ال دؿس مدـ ال دؿس الد ي طؾدك
إجسام الؽثقػة ،فرتاه ظفر فقفا ،ومبك كان الجسؿ أصدؾ لؼبدقل
ذلدددؽ الـددددقر قبؾددددف ،فددددنذا طدددددم الؼبدددقل لددددؿ ؽددددـ لددددف معـددددك،
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فؿـ حصؾ لف العؾؿ ب اتف فؼدد حصدؾ طـدده ذاتدف ،فؾقسد الد ات
ل ذات الخالؼ طقـا ،بؾ ل كقر ذلؽ ال ؿس أو صدقرة ال دؿس
يف مرآة ،فؾقسد

دل ال دؿس وٓ الؿدرآة وٓ غقر ؿدا ،فؽدؾ ذلدؽ
()1

أورثف السرور والؾ ة.
فالب بف ق السؿ العام لجؿقع أئؿة الصقفقة ،لؽدـ مدـفؿ مدـ
سددؿقف ت ددبفا ،ومددـفؿ مددـ سددؿقف تخؾؼددا ،وبعضددفؿ لبددلثره بأثددار
الـبق ددة ربطددف بلسددؿاء اهلل البسددعة والبسددعقـ ،و جعؾفددا مؼامددات
لؾسالؽقـ ،ومعـك ذلؽ أهؿ يف كؾ مؼام ؼػدقن طؾقدف ب دبفقن ،أو
بخؾؼقن بؿعـك ذلؽ الؿؼام :ال ي ق اسدؿ مدـ أسدؿاء اهلل تعدالك،
ؼقل أبق طبد الرحؿـ السؾؿل:
" فنذا اسدبؼر يف مؼدام الصددق يف مؼدام معرفدة اهلل والعؾدؿ بدف
والػفؿ طـف والبؼاء بف بالػـاء طؿا دوكف والجؿع لف ،دخدؾ يف مقداد ـ
القصددؾة وآتصددال  ...فقسددؾؽ إذ ذاك مؼامددات البسددع والبسددعقـ
البل ل طدد أسامل الحؼ تعالك ،كؾ مؼام مدـ تؾدؽ ؼبضدل حدآ
ؽقن فقفا مبطـا باسؿ مـ تؾؽ إسامل ،ظفدر طؾقدف بركاتدف ،فؿـدف
شددربف ،وإلقددف مددقرده ،وطـددف مصدددره ،و ؾبسددف كددؾ مؼددام مددـ تؾددؽ
الؿؼامات كقرا ولقاء ٓ دبف مدا تؼددم ،إلدك أن ـبفدك إلدك أقصدك
الـفا دات ،و سددؾؽ كددؾ الؿؼامددات ،فقبؼدك مددع الحددؼ بددال مؼددام وٓ
مؽددددان وٓ اسددددؿ وٓ رسددددؿ وٓ صددددػة وٓ دطددددقى وٓ رؤ ددددة،
( )1حل بـ ؼظان .64-53
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كؿا ذكر طـ بعضفؿ :أن ؽقن العبد كؿا لؿ ؽـ ،والحدؼ كؿدا لدؿ
زل ...وكؿدا سدئؾ بعضدفؿ طدـ صدػبفؿ ،فؼدال :كػدك الحدؼ طدـفؿ
صػا ؿ ،وتقلك طـفؿ بصػاتف .ثؿ درا طؾدك طؾدؿ البداصـ ،و دق
()1
أسرار الحؼ بد فا للمـاء مـ إولقاء".
عـل رجع إلك أولف وإلك معدكف ،رجع إلك حؼقؼبدف ومصددره،
فبصقر لف صػات ذلؽ إول وأحقال ذلؽ إول ٓ ،حق ف مؽدان،
وٓ ققػف زمان ،بؼك بال زمان وٓ مؽدان ،كؿدا كدان إمدر يف أولدف
طؾك ذلؽ الـحق ،و ا ق حؼقؼة البؼاء ال ي عؼ الػـداء ،فالبؼداء
ددق يف حؼقؼبددف الب ددبف باإللددف يف الصددػات ،فالبدداقل ددق الؿب ددبف
بصػات اهلل ،البارك لصػاتف :بؿعـك أكف خرج طـ العبقد ة و ددخؾ
يف الربقبقة ،والربقبقدة دل مؼدام الؿحبدقب ،و دل أطؾدك مدـ مؼدام
الؿح ال ي ق العبقد ة ،كؿا مر معـا سابؼا.
الغزالل ؾخص الطر دؼ الصدقيف يف السدؾقك ،مدـ أولدف ٔخدره،
بؿا كببف يف "إحقاء طؾقم الد ـ" ،فقؼقل:
" اطؾدددؿ أن مقدددؾ أ دددؾ البصدددقا إلدددك العؾدددقم اإللفامقدددة دون
البعؾقؿقددة :فؾد لؽ لددؿ حصددروا طؾددك دراسددة العؾددؿ ،وتحصددقؾ مددا
صـػف الؿصدـػقن ،والبحدث طدـ إقاو دؾ وإدلدة الؿد كقرة ،بدؾ
قالقا :الطر ؼ تؼد ؿ الؿجا دة ،ومحق الصدػات الؿ مقمدة ،وقطدع
العالئؼ كؾفا ،واإلقبال بؽـف الفؿة طؾك اهلل تعالك.
( )1تسعة كب يف أصقل الز د والبصقا ص.385
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ومفؿدددا حصدددؾ ذلدددؽ ،كدددان اهلل دددق الؿبدددقلل لؼؾددد طبدددده،
والؿبؽػؾ لف ببـق ره بلكقار العؾؿ ،وإذا تقلك اهلل أمر الؼؾ  ،فال
طؾقف الرحؿة ،وأشرق الـقر يف الؼؾ  ،واك درح الصددر ،واكؽ دػ
لف سر الؿؾؽدقت ،واكؼ دع طدـ وجدف الؼؾد حجداب الغدرة بؾطدػ
الرحؿة ،وتلٕت فقف حؼائؼ إمقر اإللفقة.
فؾقس طؾدك العبدد إٓ آسدبعداد بالبصدػقة الؿجدردة ،وإحضدار
الفؿدددة مدددع اإلرادة الصدددادقة ،والدددبعطش البدددام ،والرتصدددد بددددوام
آكبظار ،لؿا ػبحف اهلل تعالك مـ الرحؿة.
فإكبقاء وإولقاء اكؽ ػ لفؿ إمدر ،وفداض طؾدك صددور ؿ
الـقر ٓ ،بالبعؾؿ والدراسة والؽبابدة لؾؽبد  ،بدؾ بالز دد يف الددكقا،
والبربي مـ طالئؼفا ،وتػر غ الؼؾد مدـ شدقاغؾفا ،واإلقبدال بؽـدف
الفؿة طؾك اهلل تعالك ،فؿـ كان هلل كان اهلل لف.
وزطؿوا :أن الطريي يف ذلك:
أوال :باكؼطا طالئي الدكقا بالؽؾقة ،وتػر غ الؼؾ مـفدا ،وبؼطدع
الفؿة طـ إ ؾ ،والؿال ،والقلد ،والقصـ .وطـ العؾؿ ،والقٓ دة،
والجدداه .بددؾ صددقر قؾبددف إلددك حالددة سددبقي فقفددا وجددقد كددؾ شددلء
وطدمف.
ثدددؿ خؾدددق بـػسدددف يف زاو دددة ،مدددع آقبصدددار طؾدددك الػدددرائض
والروات  ،و جؾس فدارغ الؼؾد مجؿدقع الفدؿ ،وٓ ػدرق فؽدره:
بؼراءة قرآن ،وٓ بالبلمدؾ يف تػسدقر ،وٓ بؽبد حدد ث ،وٓ غقدره.
بؾ جبفد أن ٓ خطر ببالف شلء سقى اهلل تعالك.
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فددال ددزال بعددد جؾقسددف يف الخؾددقة ،قددائالً بؾسدداكف :اهلل اهلل طؾددك
الدددوام مددع حضددقر الؼؾ د  ،حبددك ـبفددل إلددك حالددة ددرتك تحر ددؽ
الؾسان ،و رى كلن الؽؾؿة جار ة طؾك لساكف ،ثؿ صرب طؾقف إلدك أن
ؿحدك أثددره طددـ الؾسدان ،و صددادا قؾبددف مقاضبد طؾددك الد كر ،ثددؿ
قاضد طؾقددف إلددك أن ؿحددك طدـ الؼؾد صددقرة الؾػددظ ،وحروفددف،
و قئة الؽؾؿة .و بؼك معـك الؽؾؿة مجرد ًا يف قؾبف حالر ًا فقدف ،كلكدف
ٓزم لف ٓ ػارقف.
ولف اخبقدار إلدك أن ـبفدل إلدك د ا الحدد ،واخبقدار يف اسدبدامة
ه الحالة بدفع القسقاس ،ولقس لدف اخبقدار يف اسدبجالب رحؿدة
اهلل تعالك ،بؾ ق بؿا فعؾف صدار مبعرلد لـػحدات رحؿدة اهلل ،فدال
بؼك إٓ آكبظار لؿا ػب اهلل مـ الرحؿة ،كؿا فبحفا طؾدك إكبقداء
وإولقاء هب ه الطر ؼ.
وطـووود ذلوووك ،إذا صددددق إرادتدددف ،وصدددػ ؿبدددف ،وحسدددـ
مقاضببف ،فؾؿ تجاذبدف شدفقاتف ،ولدؿ دغؾف حدد ث الدـػس بعالئدؼ
الددددكقا :تؾؿدددع لقامدددع الحدددؼ يف قؾبدددف ،و ؽدددقن يف اببدائدددف كدددالربق
الخاصػ ٓ ثبد  :ثدؿ عدقد وقدد بدلخر ،وإن طداد فؼدد ثبد وقدد
ؽقن مخبطػ  :وإن ثب قد طقل ثباتف وقد ٓ طقل ،وقد بظدا ر
أمثالف طؾك البالحؼ ،وقد ؼبصر طؾك فـ واحد.
ومـازل أولقاء اهلل تعالك فقدف ٓ تحصدر ،كؿدا ٓ حصدك تػداوت
خؾؼفؿ وأخالقفؿ ،وقد رجع د ا الطر دؼ إلدك تطفقدر محدض مدـ
جاكبؽ ،وتصػقة وجالء ،ثؿ اسبعداد واكبظار فؼط.
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وأمددا الـظددار وذوو آطببددار ،فؾددؿ ـؽددروا وجددقد د ا الطر ددؼ،
وإمؽاكف ،وإفضائف إلك

ا الؿؼصد طؾك الـددور ،فنكدف أكثدر أحدقال

إكبقاء وإولقاء ،ولؽـ اسبقطروا

ا الطر ؼ ،واسدببطئقا ثؿرتدف،

واسببعدوا اسبجؿاع شروصف ،وزطؿقا أن محدق العالئدؼ إلدك ذلدؽ
الحددد كالؿبع د ر ،وإن حصددؾ يف حددال ،فثباتددف أبعددد مـددف :إذ أدكددك
وسقاس وخاصر قش الؼؾ .
وقددال رسددقل اهلل ﷺ« :قؾو الؿووممن أشوود تؼؾبو موون الؼوودر يف

غؾقاكفا» ،وقال طؾقدف أفضدؾ الصدالة والسدالم« :قؾو الؿوممن بوقن
إصبعقن من أصابع الرحؿن».

ويف أثـدداء د ه الؿجا دددة قددد ػسددد الؿددزاج ،و خددبؾط العؼددؾ

و ؿددرض البدددن ،وإذا لددؿ تبؼدددم ر الددة الددـػس و د بفا بحؼددائؼ
العؾقم ،ك ب بالؼؾد خقدآت فاسددة ،تطؿدئـ الدـػس إلقفدا مددة
صق ؾة ،إلك أن دزول و ـؼضدل العؿدر قبدؾ الـجداح فقفدا ،فؽدؿ مدـ
ٍ
ٍ
واحدد ط در ـ سدـة ،ولدق
خقال
صقيف سؾؽ ا الطر ؼ ثؿ بؼل يف
كان قد أتؼـ العؾؿ مـ قبؾٓ ،كػب لف وجف البباس ذلدؽ الخقدال يف
الحال .فآشبغال بطر ؼ البعؾؿ أوثؼ وأقرب إلك الغرض.
وزطؿوا :أن ذلؽ ضا ل ما لق ترك اإلكسان تعؾؿ الػؼف ،وزطدؿ
أن الـبل ﷺ لؿ بعؾؿ ذلؽ ،وصار فؼقف بالقحل واإللفام مـ غقدر
تؽر ر وتعؾقؼ ،وأكا أ ض ربؿا اكبف بل الر الدة والؿقاضبدة إلقدف،
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ومـ ضـ ذلؽ ،فؼد ضؾدؿ كػسدف ،ولدقع طؿدره ،بدؾ دق كؿدـ درتك
صر ؼ الؽس والحراثة ،رجداء العثدقر طؾدك كـدز مدـ الؽـدقز ،فدنن
ذلؽ مؿؽـ ،ولؽـف بعقدٌ جدا :فؽ لؽ

ا.

وقددالقا ٓ :بددد أو ً
ٓ مددـ تحصددقؾ مددا حصددؾف العؾؿدداء ،وففددؿ مددا
قددالقه ،ثددؿ ٓ بددلس بعددد ذلددؽ بآكبظددار ،لؿددا لددؿ ـؽ ددػ لسددائر
()1
العؾؿاء ،فعساه ـؽ ػ بعد ذلؽ بالؿجا دة".
أيضا:
ويؼول فقه ً
"وأمددا حقدداة الخؾددقة ،فػائددد ا دفددع ال ددقاغؾ ،ولددبط السددؿع
والبصر ،فنهؿا د ؾقز الؼؾ  ،والؼؾ يف حؽؿ حقض ،تـص إلقف
مقدداه كر فددة كدددرة قد رة ،مددـ أهددار الحددقاس ،ومؼصددقد الر الددة:
تػر غ الحقض مـ تؾؽ الؿقاه ،ومـ الطقـ الحاصدؾ مـفدا :لقبػجدر
أصؾ الحقض ،فقخرج مـف الؿاء الـظقػ الطا ر.
وكقػ ص لف أن ـدزح الؿداء مدـ الحدقض ،وإهدار مػبقحدة
إلقددف ،فقبجدددد يف كددؾ حددال أكثددر مؿددا ددـؼص ،فددال بددد مددـ لددبط
الحدقاس ،إٓ طدـ قددر الضدرورة ،ولدقس دبؿ ذلدؽ إٓ بدالخؾقة يف
بق مظؾؿ ،وإن لؿ ؽـ لف مؽان مظؾدؿ ،فؾقؾدػ رأسدف يف جقبدف ،أو
بدددثر بؽسدداء أو إزار ،فػددل مثددؾ د ه الحالددة :سددؿع كددداء الحددؼ،
و ا د جالل الحضرة الربقبقة.
(.)63/3( )1
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أما ترى أن كداء رس ِ
قل اهللِ ﷺ َب َؾ َغ ُف و ق طؾك مثؾ ه الصدػة،
َ ُ
فؼقدددددددؾ لدددددددف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [الؿزمدددددددؾ﴿ ،]1:ﮬ ﮭ ﮮ﴾
()1
[الؿدثر."]1:
()6
ول ق اإلسالم رد وافر طؾك ه الطر ؼة يف الخؾقة.
فف ه ل ها ة الؿجا دة والدخقل يف القٓ ة الصقفقة ،وبد لؽ
كؽقن قدد اكبفقـدا مدـ طدرض صر ؼدة الؿبصدقفة يف تحصدقؾ الؿحبدة
والؿعرفة الخاصة ،وقد لحظـا أن لفؿ يف ذلؽ صر ؼقـ:
 األول :صر ؼ كظري ،مـ خدالل الر الدة ال ـقدة ،والبلمدؾ
خاصة اإلكسان الجؿقؾ.
 والثوواين :صر ددؼ طؿؾددل ،و ددق أخد بددالـػس بالؿجا دددة مددـ
ز د وترك لؾدكقا.
وكال الطر ؼقـ معبدرب طـدد الؿبصدقفة ،والغالد أهدؿ خؾطدقن
بقـفؿا ،وربؿا مال إلك إول مـف وقدمف وفضؾف مـ تصقا حؼقؼدة،
وففؿ ارتباط البصقا بالػؾسػة ،وأما مدـ لدؿ ددرك مدـفؿ الجاكد
الحؼقؼل لؾبصقا ،فنكف ؿقؾ إلك الجاك العؿؾل مـ ز د وتؼؾؾ،
لؽددـ كددال الطددر ؼقـ معؿددقل بددف يف البصددقا ،وذلددؽ ٕن أصددؾ
البصددقا قددائؿ طؾقفؿددا جؿقعددا ،فالبصددقا ؼددقم طؾددك الر الددة
ال ـقة والؿجا دة البدكقة.
(.)86/3( )1
( )6راجع لزوما :الػباوى .447-396/14

سابعا :الهذف
يف معرفبـا -كؿا سبؼ -لد "ما قة البصدقا" تؼدد ٌم كحدق الفددا

الصددقيف :فالػـدداء مؼصددد و دددا ،لؽـددف لددقس إخقددر ،فؿددا ددق إٓ
بدا ة :فؽؾ فـاء ٓ عؼبف بؼاء فال فائدة مـف:
 الفددروي" :البؼدداء اسددؿ لؿددا بؼددل قائؿددا بعددد فـدداء ال ددفقد
وسؼقصفا".

()1

()6

 ابـ طربل" :كؾ فـاء ٓ عؼبف بؼاء ٓ ،عقل طؾقف".
والػـاء ق البخؾص مدـ الصدػات والد ات الب در ة :لقدليت مدـ
بعده الفددا إ دؿ ،و دق :البؼداء بالصدػات والد ات اإللفقدة .ويف
ا الؿؼام ؽقن الصقيف قد بؾغ دفف ،لدقس يف مجدرد البؾدقغ ،بدؾ
بؿددا ؽددقن بعددده مددـ خصددائص ووضددائػ كقكقددة وإلفقددة ،خؾؼقددة
وحؼقة .رح ا ابـ طربل:
 " بدء الخؾؼ الفبداء ،وأول مقجدقد فقدف الحؼقؼدة الؿحؿد دة
الرحؿاكقة.
( )1مـازل السائر ـ ص.169
( )6الػبقحددات الؿؽقددة  ،516/6يف البصددقا اإلسددالمل وتار خددف ص،119
طقدة القاصؾ.
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وٓ أ ـ حصر ا لعدم البحقز.
ومددؿ وجدددإ وجددد مددـ الحؼقؼددة الؿعؾقمددة :البددل ٓ تبصددػ
بالقجقد وٓ بالعدم.
وفقؿ وجدإ يف الفباء.
وطؾك أي مثال وجدإ الصقرة الؿعؾقمة يف كػس الحؼ.
ولؿ وجدإ إلضفار الحؼائؼ اإللفقة.
وما غا بفإ البخؾص مدـ الؿزجدة :فقعدرا كدؾ طدالؿ حظدف مدـ
مـ ئف مـ غقر امبزاج ،فغا بف إضفار حؼائؼف ،ومعرفدة أفدالك العدالؿ
إكددرب ،و ددق مددا طدددا اإلكسددان يف اصددطالح الجؿاطددة ،والعددالؿ
إصددغر عـددل اإلكسددان :روح العددالؿ ،وطؾبددف ،وسددببف ،وأفالكددف،
ومؼاماتف ،وحركاتف ،وتػصقؾ صبؼاتف .ففد ا جؿقدع مدا بضدؿـف د ا
الباب ،فؽؿا أن اإلكسان طالؿ صغقر مـ صر ؼ الجسدؿ ،كد لؽ دق
أ ضا حؼقر مـ صر ؼ الحدوث ،وص لدف البللدفٕ ،كدف خؾقػدة اهلل يف
العدددالؿ ،والعدددالؿ مسدددخر لدددف مدددللقه ،كؿدددا أن اإلكسدددان مدددللقه هلل
()1
تعالك".
وقر مـف كص الحالج – وقد سدبؼ – يف الحؼقؼدة الؿحؿد دة،
والبدددل مطؾعفدددا" :تجؾدددك الحدددؼ لـػسدددف يف إزل قبدددؾ أن خؾدددؼ
()6
الخؾؼ."..
( )1الػبقحات الؿؽقة .118/1
( )6يف البصقا اإلسدالمل وتار خدف ص ،133د دقان الحدالج ص ،34سدقر
أطالم الـبالء ترجؿة الحالج يف الجزء .14
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خالصووتفا :أن دددا الخؾددؼ :إضفددار الحؼددائؼ اإللفقددة بقسدداصة
اإلكسددان .وذلددؽ بػـدداء اإلكسددان طددـ ذاتددف وصددػاتف ،وبؼائددف ب د ات
وصػات الحدؼ ،وبدف تدبؿ الغا دة اإللفقدة .فالفددا الصدقيف بجؾدك
فـا.
لقس البجؾل يف الحؾقل وآتحداد والػـداء ،بدؾ د ا صر دؼ إلدك
معرفة اإلكسدان كػسدف ومرتببدف :لقؼدقم بعدده بددوره يف د ه الحقداة،
و ق دور القساصة والدربزخ بدقـ الحدؼ والخؾدؼ ،ولقؽدقن كد لؽ،
فعؾقف الجؿع بقـ حؼدائؼ الخؾدؼ والحدؼ معدا ،وقدد كدان لدف حؼدائؼ
الخؾؼ أوٓ :بحؽؿ كقكف مخؾققا ،فؿا بؼل طؾقف إٓ تحصقؾ حؼدائؼ
الحؼ :لقؽقن بدف صدقرة لدف ،والطر دؼ الصدقيف دق السدبقؾ لد لؽ،
وقد طرفـاه يف "السؾقك الصقيف" ،فؼد بؼدل أن كبعدرا طؾدك الددور
والقضقػة:
بعددد جؿددع الصددقيف لؾحؼددائؼ اإللفقددة والؽقكقددة سددبحؼ اسددؿ:
اإلكسان الؽامؾ ،القلل ،الؼطد  ،الغدقث .لقؽدقن يف مـزلدة الدربزخ
والقساصة :ابـ طربدل" :فؽلكدف بدرزخ بدقـ العدالؿ والحدؼ ،وجدامع
لخؾؼ وحؼ ،و ق الخدط الػاصدؾ بدقـ الحضدرة اإللفقدة والؽقكقدة،
()1
كالخط الػاصؾ بقـ الظؾ وال ؿس ،و ه حؼقؼبف".
ابددـ طربددل" :اإلكسددان الؽامددؾ :أقامددف الحددؼ برزخددا بددقـ الحددؼ
والعددالؿ ،فقظفددر بإسددؿاء اإللفقددة ،فقؽددقن حؼددا ،و ظفددر بحؼقؼددة
()6
اإلمؽان ،فقؽقن خؾؼا".
( )1الؿعجؿ الصقيف .194/1
( )6الػبقحات .391/6
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يف هذا الدور يؼوم "اإلكسان الؽامل" باآلتي:
 أوال :بالقساصة لؾحؼ إلك الحؼ يف :تعر ػدف إلدقفؿ ،وإ جداد
العالؿ ،ثؿ خالفة الحؼ بحػظ العالؿ ،وفقض الروح والحقاة إلقف.
 ثاكقا :بالقساصة لؾخؾؼ إلك الحدؼ يف :البعدرا إلقدف ،والػـداء
فقف ،ثؿ ك ػ إسرار اإللفقة.
تؾؽ ثؿرة الربزخقدة ،وطؾدة اسدبحداث د ه الؿرتبدة بدقـ الحدؼ
والخؾؼ فؾسػقة محضة :أن الحدؼ ذات بسدقطة مجدردة مدـ الـسد
واإللددافات ،ففددل مـز ددة طددـ صددػات الؿحدددثات ،فددال خؾددؼ وٓ
()1
تدبقر ،فال بد مـ واسطة تؼقم بؽؾ ذلؽ".
وفؽرة القحدة الؿطؾؼة والقاحد ة مسقطرة فـا ،فاإللف واحدد،
وٓ صدر طـف إٓ واحد ،وٓ عامؾ إٓ واحدا ٓ خؾؼا كثقدرا ،و د ا
مـ م ا الػالسػة ،أخ بف الؿبصقفة ،مؿا قثؼ الصؾة:
ابددـ خؾدددون" :وقددد أشددار ابددـ سددقـا يف كبدداب( :اإلشددارات) يف
فصقل البصدقا مـفدا ،فؼدال :جدؾ جـداب الحدؼ ،أن ؽدقن شدرطة
()6
لؽؾ وارد ،أو أن طؾع طؾقف إٓ القاحد بعد القاحد".
الجدددابري " :ـطؾدددؼ الؿبصدددقا مدددـ أن اهلل تعدددالك ٓ قصدددػ
بقصددػ ،وٓ بصددقر بددالحس ،وٓ بالعؼددؾ ،وٓ ؼبددؾ البعددرا وٓ
البحد د ،ففق ق ة مطؾؼة ،وتؾؽ فؽدرة اإللدف الؿبعدالل الفرمسدقة،
وذلؽ ق البقحقد طـد العرفاكققـ طؿقما ،فاهلل طـد ؿ :أحد.
( )1يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.148
( )6مؼدمة ابـ خؾدون ص.473
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وٓ ؼقلددقن :واحدددٕ .ن القاحددد سددبدطل آثـددقـ ،و ؿددا معددا
()1
سبدطقان الثالثة".
ابـ طربل" :ولقٓه مـ حقث برزخقبف ،البدل ٓ تغدا ر الطدرفقـ،
لؿ ؼبؾ شلء مدـ العدالؿ الؿددد اإللفدل القحدداين :لعددم الؿـاسدبة
()6
وآرتباط ،ولؿ صؾ إلقف".
أوال :وسوواصته يف تعريووف الحووي إلووقفم ،وإيجوواد الؽووون ،والؼقووام
طؾقه.
تعريف الحي إلقفم .روي الصقفقة أثرا ٓ سـد لدف ،فقدف( :كـد
()3
كـزا لؿ أطرا ،فلحبب أن أطرا ،فخؾؼ وتعرف إلقفؿ).
ا إثر مضؿقما إلقف أثار وإقدقال
خالصة الؿعـك بحس
والؿعدداين الصددقفقة السددابؼة يف "ما قددة البصددقا" وغقددره :أن اإللددف
أح أن عرا ،فخؾؼ اإلكسان الؽامؾ ،وأططاه صدقرتف :أسدؿاءه،
وصػاتف .لقؽقن مثآ لف :بف بعرا الخؾؼ إلقف .ثؿ إها م رتكة بدقـ
جؿقع الؿراتد اإلكسداكقة ،لؽدـ ضفدقره أطؾدك وأكؿدؾ يف الحؼقؼدة
الؿحؿد ة ،البل ل اإلكسان الؽامؾ ،أو الؼط والغقث.
( )1بـقة العؼؾ العربل ص.314
( )6ك اا اصطالحات الػـقن .144/1
( )3مقلقع ،قالف :ابـ حجر ،والزرك ل ،وابـ تقؿقة ،اكظدر :تؿققدز الطقد
مـ الخبقدث فقؿدا ددور طؾدك ألسدـة الـداس مدـ الحدد ث ٓبدـ الدد بع
ص ،146الػبدداوى  ،376/18درء تعددارض العؼددؾ والـؼددؾ ،حاشددقة ،7
ص547/8
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اإليجوواد .و دق مخددبص بالؿرتبددة اإلكسدداكقة الؽامؾددة :الحؼقؼددة
الؿحؿد دددة ،اإلكسدددان الؽامدددؾ  ..إلددد  ،فؽدددؾ الحؼدددائؼ العؾق دددة
والسػؾقة إكؿا صددرت طـفدا ،و ـدا درد الؿػفدقم الػؾسدػل الؿبـدل
طؾك آكبػاء البام لؾؿـاسبة بقـ الحدؼ والخؾدؼ" :القاحدد ٓ صددر
ا تؿ اإل جاد:
طـف إٓ واحد" .تح
 ابـ طربل" :إول وحده خؾقػدة الحدؼ ،ومدا ضفدر طـدف مدـ
()1
أمثالف يف طالؿ إجسام ،ففؿ خؾػاء ا الخؾقػة ،بدل طـف".
 ابـ الػارض:

()6

وروحدددددل لدددددلرواح روح وكدددددؾ مددددددا تددرى حسددـا يف الؽددقن مددـ فددقض صقـبددل
ولدددقٓي لدددؿ قجدددد وجدددقد ولدددؿ ؽدددـ شددددفقد ولددددؿ تعفددددد طفددددقد ب مددددة
دددف وصدددقع مدددرادي كدددؾ كػدددس مر ددددة
حقاتد
فددددال حددددل إٓ طددددـ حقد
قؽـ
دددايتقلؿ
ولؿدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حقاتف الجقؾي" :اطؾدؿ :أن د ا الؿؾدؽ دق الؿسدؿك يف اصدطالح
الصقفقة بالحؼ الؿخؾقق بدف والحؼقؼدة الؿحؿد دة ،كظدر اهلل تعدالك
إلدك د ا الؿؾددؽ بؿددا كظددر بددف إلدك كػسددف ،فخؾؼددف مددـ كددقره ،وخؾددؼ
العددالؿ مـددف ،وجعؾددف محددؾ كظددره مددـ العددالؿ ،ومددـ أسددؿائف :أمددر
()3
اهلل".
( )1الػبقحات الؿؽقة .684/3
( )6البائقة الؿسؿاة بـظؿ السؾقك ص.61 ،41
( )3اإلكسان الؽامؾ .15/6
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 ابووون خؾووودون" :وأول مراتددد البجؾقدددات طـدددد ؿ :تجؾدددل
ال ات طؾك كػسف .و ق بضؿـ الؽؿال بنفالدة اإل جداد والظفدقر:
لؼقلف يف الحد ث ال ي بـاقؾقكدف( :كـد كـدزا مخػقدا ،فلحببد أن
أطرا ،فخؾؼ الخؾؼ لقعرفقين).
و ددد ا الؽؿدددال يف اإل جددداد الؿبـدددزل يف القجدددقد ،وتػصدددقؾ
الحؼدددائؼ ،و دددق طـدددد ؿ :طدددالؿ الؿعددداين ،والحضدددرة الؽؿالقدددة،
والحؼقؼددة الؿحؿد ددة .وفقفددا :حؼددائؼ الصددػات ،والؾددقح ،والؼؾددؿ،
وحؼدددائؼ إكبقددداء والرسدددؾ أجؿعدددقـ ،والؽؿدددؾ مدددـ أ دددؾ الؿؾدددة
الؿحؿد ة ،و ا كؾف تػصقؾ الحؼقؼة الؿحؿد ة .و صدر طدـ د ه
الحؼائؼ حؼائؼ أخرى يف الحضرة الفبائقة ،و ل مرتبدة الؿثدال ،ثدؿ
طـفا العرش ،ثؿ الؽرسل ،ثؿ إفالك ،ثؿ طالؿ العـاصدر ،ثدؿ طدالؿ
الرتكق  .ا يف طالؿ الرتؼ ،فنذا تجؾ ففل يف طالؿ الػبؼ.
أ دددؾ البجؾدددل ،والؿظدددا ر،
مددد
و سدددؿك ددد ا الؿددد
والحضرات .و ق كالم ٓ ؼبدر أ دؾ الـظدر إلدك تحصدقؾ مؼبضداه
لغؿقلف واكغالقف وبعد ما بقـ كالم صاح الؿ دا دة والقجددان
()1
وصاح الدلقؾ".
محصددؾ مددا د كره ددمٓء الػالسددػة ،والؿبصددقفة فالسددػة :أن
الحؼ واج القجقد صدر طـف واحد ،اخبؾػقا يف تسدؿقبف ،واتػؼدقا
طؾك معـاه :الحؼقؼة الؿحؿد ة ،الـقر الؿحؿدي ،اإلكسان الؽامدؾ،
إول ،العؼؾ إول ،الػعال ..إل  ،وضقػبف أن صددر طـدف :الدـػس
الؽؾقة.
( )1مؼدمة ابـ خؾدون ص.471
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ثؿ باتحاد العؼؾ والدـػس صددرت الـػدقس الجزئقدة الؿخؾققدة
كافة .وال لء ال ي ؼابؾف :أن د ه الـػدقس تعدقد إلدك الؽؾقدة ،ثدؿ
العؼؾ ،ثؿ واج القجقد ،وتؾؽ ل الغا ة.
الؼقام بالؽون .ل الخالفة البدل حؼقؼبفدا :البصدر ػ والبددبقر
الؿطؾؼ .إذ اكبفك الػؽر الصقيف الػؾسػل :إلك أكف مـزه طـ صدػات
الؿحدثات .ومـ مؼبضك البـز ف :أكف ٓ مـاسبة بقـ الحؼ والخؾدؼ.
وققامدف بدالؽقن ٓ ؽددقن إٓ ب درط الؿـاسدبة ،فددال ققدام لدف بددف إذن،
والؼائؿ ق الؽامؾ والحؼقؼة الؿحؿد ة ،ففق مسبخؾػ ،و د ا دق
معـك آسبخالا يف أ ات.
()1
 ابـ طربل:
إن الخؾقػدددددة مدددددـ كاكددددد إمامبدددددف مددددـ صددددقرة الحددددؼ وإسددددؿاء تعضددددده

"فال بصرا مدـ دق طؾدك الصدقرة إٓ تصدرا الحدؼ هبدا".

()6

(الػبقحات الؿؽقة )85/4
 الجقؾدددل" :ولفددد ا الؿؾدددؽ يف :العدددالؿ إفؼدددل ،والعدددالؿ
الجددربويت ،والعددالؿ العؾ دل ،والعددالؿ الؿؾؽددقيت ،والعددالؿ الؿؾؽددل
قؿـددة إلفقددة خؾؼفددا اهلل يف الؿؾددؽ ،وقددد ضفددر بؽؿالددف يف الحؼقؼددة
()3
الؿحؿد ة".
( )1الػبقحات الؿؽقة .4/4
( )6اإلكسان الؽامؾ .15/6
( )3تسعة كب يف الز د ص.161
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وقد تـقط صرق اسدبدٓلفؿ البؾػقؼدل بدقـ ال در عة والػسدؾػة
لف ا الؿعـك:
 فالسؾؿل درى اتػداق الؼددر يف إرادة الدقلل مدع إرادة اإللدف،
وهب ا ؼدع تصدرفف وتددبقره ،قدال" :ثدؿ تظفدر لدف الؽرامدات بنجابدة
الدطقات وبؾقغ الطؾباتٕ :ن اهلل سدبحاكف ٓ طؾدؼ لسداكف بالددطاء
والسمال ،إٓ إذا قضك كقكف ،وٓ بسط ده يف اكؼالب إطقدان ،إٓ
()1
إذا أراد إ صالف مـف إلك مراده".
 وأما أبق صالد الؿؽدل وابدـ طربدل فقؼدقٓن :إن اهلل تعدالك
أططاه "كـ" البؿؾقؽ اإللفل:
 oابددـ طربددل" :ولددؿ ددرد كددص طددـ اهلل وٓ طددـ رسددقلف يف
()6
مخؾقق ،أكف أططل (كـ) سقى اإلكسان خاصة".
 oأبق صال " :فال تـؽرن مـ ا شقئا :فنكف عطدل الؿحبدقب
()3
يف الدكقا أول ططاء أ ؾ الجـة ،و ق( :كـ) ".
 وأما الجقالين فؾف رأي يف تحؼؼ ا :أن إرادتف تبحد بدنرادة
اإللف ،فبؽقن واحدة ،قال" :فبـؼك طـ أخدالق الب در ة ،فؾدـ ؼبدؾ
باصـؽ شقئا غقر إرادة اهلل طز وجؾ ،فحقـئد ضداا إلقدؽ البؽدق ـ
وخددرق العددادات ،فقددرى ذلددؽ مـددؽ يف ضددا ر الػعددؾ والحؽددؿ،
( )1الػبقحات الؿؽقة .695/3
( )6ققت الؼؾقب .86 ،81/6
( )3السابؼ.
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و ددق فعددؾ اهلل وإرادتددف حؼددا يف العددالؿ ،فبدددخؾ يف زمددرة الؿـؽسددرة
قؾقهبؿ ،ال ـ كسرت إراد ؿ الب ر ة ،وأز ؾ شفقا ؿ الطبقعقة،
()1
فاسبمكػ لفؿ إرادة رباكقة".
ففدد ه صرائددؼ الصددقفقة يف آسددبدٓل ال ددرطل لؿددا عبؼدوكددف
تصقفا ،ؼع بف آلبباس لؿـ لؿ درك الػدرق ،و بؾدغ مرتبدة البؿققدز
بقـ الؿعبؼدات الؿخبؾػة ،فؽؾ ما ققؾ لقس فقف أثدارة مدـ طؾدؿ طدـ
سؾػ ه إمة صحابة وغقر ؿ ،بؾ فقف اشبباه مدـ بعدض القجدف،
دخؾ يف "كرامات إولقاء" ،والؽرامات ٓ تبؾدغ بالعبدد أن تطدابؼ
إرادتف إرادة الؿقلك مطابؼة مطؾؼدة ،وإٓ كدان إلفدا آخدر ،كد لؽ أن
عطك (كـ) ،وما أوردوا فقف مـ أثر فال أصؾ لف وٓ سـد.
طؾك أن الفجق ري ذكر ذر عة أخرى ،أشبف بؿ ا أخدرى إٓ
مؾة اإلسالم ،و ق ققلف:
" فاهلل أبؼك الرب ان الـبقي إلك الققم ،وجعؾ إولقاء سدب
إضفدداره :لبؽددقن آ ددات الحددؼ ،وحجددة صدددق محؿددد طؾقددف السددالم
ضددا رة دائؿددا ،وجعؾفددؿ أولقدداء العددالؿ ،حبددك صدداروا مجددرد ـ
لحد ثددف ،وصددقوا صر ؼددة مبابعددة الددـػس ،حبددك إن إمطددار تؿطددر
مـ السؿاء بربكبفؿ ،و ـبد الـبدات مدـ إرض بصدػاء أحدقالفؿ،
()6
و ـبصر الؿسؾؿقن طؾك الؽػار هبؿبفؿ".
( )1فبقح الغق ص.14
()6ك ػ الؿحجقب .447/6
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 ومثؾه طن ابن طربي " :رتك اإلكسان الحقدقان مدع الؽامدؾ
يف إدوات الصددـاطقة ،البددل هبددا بقصددؾ إلددك مصددـقع مؿددا ػعددؾ
بإ دي ،و ز د الؽامؾ طؾقف بالػعدؾ بالفؿدة ،فلدواتدف ؿبدف ،و دل
بؿـزلة اإلرادة اإللفقدة :إذا تقجفد ؿبدف طؾدك إ جداد شدلء ،فؿدـ
()1
الؿحال إٓ ؽقن ذلؽ ال لء مرادا".
ثاكقا :وساصته يف تعرف الخؾي إلى الحي ،وتحصقل العؾم الؾدين.
ا ق ال ؼ أخر مـ طؿؾقة القساصة يف الػؽر الصقيف ،و دل
طؽسقة :فإولك تـازلقة ،و ه تصاطد ة ،فإولك فقفدا كظدر الحدؼ
إلددك الخؾددؼ ،وهبدد ه القسدداصة :أوجددد ؿ ،ورحؿفددؿ ،وحػظفددؿ،
وتعرا إلقفؿ .ويف الثاكقة تطؾدع الخؾدؼ إلدك الحدؼ ،وهبدا :بعرفدقن
إلقددف ،و بؼربددقن ،و بحدددون ،و ػـددقن ،و بؼددقن ،و ـددالقن العؾددؿ
الؾدين.
وكؿا تؼدم ،فنن مـ الؿؿبـع إدراك الحؼ إدراكا مباشدرا :لؾبـدزه
طـ الحقادث والؿـاسبة ،فبد مـ القساصة البل ؼدقم هبدا "اإلكسدان
الؽامؾ" :بؿا لف مـ ازدواجقة :إلفقة ،كقكقة تم ؾف لف ا.
تعرف الخؾي إلى الحي .رى الصقفقة وجقب معرفة "اإلكسدان
الؽامؾ"ٕ :ن هبا معرفة اهلل تعدالكٕ ،ن لدف صدقرتف ،وكافدة أسدؿائف
وصػاتف ،والؿعرفة تؽقن مـ صر ؼقـ:
 األول :مـ جفة الدـػس إذا كؿؾد كؿدآ صدقفقا ،وإصدؾ
فقفا الؽؿال لق طؾؿ .
()1الػبقحات الؿؽقة .698/3

136

تعــريف التصـــىف

 الثاين :مـ جفة الؽامؾ إذا قصرت الـػس جفال بؿـزلبفا.
 oالؽؾؿة الؿ فقرة" :مـ طرا كػسف ،طرا ربف".
 oابدـ طربدل" :فؾؿدا أوجدد الؽامدؾ مـدا طؾدك الصدقرة ،طرفدف
الؽامددؾ مددـ كػسددف ،بؿددا أططدداه مددـ الؽؿددال ،وكددان العبددد الؽامددؾ
()1
حؼا".
 oابدـ طربدل" :وٓ عددرا قددر الحدؼ إٓ مددـ طدرا اإلكسددان
()6
الؽامؾ ،ال ي خؾؼف اهلل طؾك صقرتف ،و ل الخالفة".
 oكقؽؾسقن" :اإلكسان الؽامؾ ق القاسطة البدل تـؽ دػ هبدا
()3
كؾ معرفة باهلل".
والبعرا إلقف حاصؾ يف كؾ حال :لعدم خؾق إرض مـ كامؾ:
 ابددـ طرب دل" :فددال تخؾددق إرض طددـ ضفددقر صددقرة إلفقددة،
عرففددا جؿقددع خؾددؼ اهلل ،مددا طدددا الثؼؾددقـ :اإلكددس ،والجددـ .فنهددا
()4
معروفة طـد بعضفا ،فققفقن حؼفا مـ البعظقؿ واإلجالل لفا".
 الجقؾل" :و ق واحد مـ كان القجقد إلك أبد أبدد ـ ،ثدؿ
لف تـقع يف مالبدس ،و ظفدر يف كـدائس ،فقسدؿك باطببدار لبداس ،وٓ
سؿك بف باطببار لباس آخر ،فاسدؿف إصدؾل الد ي دق لدف محؿدد،
وكـقبدددف أبدددق الؼاسدددؿ ،ووصدددػف طبدددد اهلل ،ولؼبدددف شدددؿس الدددد ـ،
( )1الػبقحات الؿؽقة .449/3
( )6الػبقحات الؿؽقة .136/4
( )3يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص.168
( )4اإلكسان الؽامؾ مـ كالم ابـ طربل لغراب ص.64
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ثددؿ لددف باطببددار مالبددس أخددرى أسددام ،ولددف يف كددؾ زمددان اسددؿ ؾقددؼ
()1
بؾباسف يف ذلؽ الزمان".
ثاكقووا :تحصووقل العؾووم الؾوودين .أي :العؾددؿ اإللفددل ،ففد ا الؽامددؾ
جددد د ا العؾددؿ يف كػسددف صددرفا بددال تعؾددؿ وٓ تؽؾددػ ،بددؾ بسددؾقك
الطر ؼ الصقيف كؿا حدد سابؼا :الر الة البدكقة أو ال ـقة.
وبف حصؾ الؽ ػ ،ال ي دق وسدقؾة لبحصدقؾ العؾدؿ الؾددين،
فلطظؿ ك ػ ؽاشػ بف الصقيف ق :كقع الصدؾة بقـدف وبدقـ اإللدف.
ال ي بؾغ بف الػؽر الصقيف إلدك درجدة البطدابؼ ،حبدك ؽدقن العبدد
ربدا ،والددرب طبدددً ا ،كؿددا قددال ابددـ طربددل ،وٕجؾددف قددال البسددطامل:
"إكـل أكا اهلل ٓ إلف إٓ أكا فاطبدين" ،والحالج" :أكا الحؼ".
كعؿ فقفؿ مـ لؿ عبؼد الحؾقل وآتحاد ،فؾف اتحاد شدعقري ٓ
حؼقؼل ،و ق مدا سدؿك بؿرتبدة "الػـداء طدـ شدفقد السدقى" ،لؽدـ
فقفؿ ك لؽ مـ أراد الحؼقؼل ،و ق حؼقؼة الػؽر الصقيف.
()6
 الحال :
سدددبحان مدددـ أضفدددر كاسدددقتف

سدددددر سدددددـا ٓ قتدددددف الثاقدددددد

ثددددددؿ بدددددددا لخؾؼددددددف ضددددددا را

يف صددددقرة أكددددؾ وال ددددارب

حبدددددك لؼدددددد طا ـدددددف خؾؼدددددف

كؾحظددددة الحاجدددد بالحاجدددد

( )1اإلكسان الؽامؾ .74/6
( )6يف البصقا اإلسالمل وتار خف ص ،133د قان الحالج ص.34

تعــريف التصـــىف

138

 ابن طربي:

()1

الدددددرب حدددددؼ والعبدددددد حدددددؼ

ددا لق د شددعري مددـ الؿؽؾددػ

إن قؾدددد طبددددد فدددد اك مقدددد

أو قؾدددد رب فددددلكك ؽؾددددػإ

ولفؿ ك قفات أخرى دون ذلؽ ،ق معرفة مدا يف الؽدقن أطؾدك
وأسػؾ كعؾؿ اإللف ،سقاء بسقاء ،ومـف ققل البقصقري يف بردتف طدـ
اإلكسان الؽامؾ الـبل محؿد ﷺ:
فوونن موون جووودك الوودكقا وضوورتفا

وموون طؾومووك طؾووم الؾوووح والؼؾووم

إن كصقصددفؿ يف أكددقاع القسدداصات كثقددرة جدددا ،وطؾقددف بـددقا
آسبغاثة بإولقداء ودطداء ؿ مدـ دون اهلل تعدالك ،وسدمالفؿ مدا ٓ
ؼددددر طؾقدددف إٓ دددق سدددبحاكف ،وتعظدددقؿفؿ بدددد :الددد ب  ،والـددد ر،
والطقاا ،وكؾ صقر الغؾق كبج طـ مػفقم القاسطة

( )1الػبقحات الؿؽقة .6/1

ه.

ثامنا :الطرق
 االبتداء والباطث:
جؿددع صر ؼددة ،و دل معروفددة ،وقددد طرف د اصددطالحا فؼقددؾ:
"الطر ؼددة ددل :السددقرة الؿخبصددة بالسددالؽقـ إلددك اهلل ،مددـ قطددع
الؿـازل والرتقل يف الؿؼامات".

()1

و دددق تعر دددػ كددداقص :فؾدددؿ ددد كر أركاكدددف ،و دددؿ :ال دددق ،
والؿر دون ،ومـفج السؾقك .ففق :مجبؿع طؼائدي سدؾقكل ،طؾقدف
ق ّقؿ ،لف الطاطة الؿطؾؼة تد ـا مـ أفراده ،راد بف البطفقر والرتقل.
والصقفقة لقسقا بدطا يف

ا الدـفج ،فعامدة البجؿعدات العؼد دة

احبددقت طؾددك شددلء مددـ د ا ،ببػدداوت بقـفددا ،ويف الػددرق البدطقددة،
إتبدداع أشددد اكجدد ابا والبػافددا حددقل الؼدد ّقؿ :بالطاطددة والخضددقع
الؿطؾؼ يف بعض إحقان ،كؿا كراه يف فرق ال قعة خصقصا.
( )1اصطالحات الصقفقة لؾؽاشاين ،معجؿ مصطؾحات الصقفقة ٕبل خزام
ص.113
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لؽـف يف أ ؾ السـة مخبؾػ الحؼقؼة والصدقرة :فدال قجدد فدقفؿ
قد ّقؿ مؿاثددؾ ،بددؾ طددالؿ ؼبدددى بددف ،و مخد مـددف العؾددؿ ،ولددف البددقققر
وآحرتام ،مـ دون صاطة مطؾؼدة أو تزكقدة مطؾؼدة :ولدف فدال قجدد
فدددقفؿ :ولدددل ،قطددد  ،غدددقث ،إكسدددان كامدددؾ ،وٓ صر ؼدددة كطدددرق
الصقفقة .ولقس فقفؿ :إمام ،آ ة ،روح أو ضؾ هلل ،كؿا طـد ال قعة.
فال ددق – طـددد ددمٓء -والددقلل والؽامددؾ – كدد ا اإلمددامٓ -
خطِد ،و ُ َ
خ ّطل ،أمدا العدالؿ –طـدد أ دؾ السدـة-ف ُق ْ
خطِ ،وٓ ُ َ
ُ ْ
خ ّطدل:

وٕجؾف لؿ ؽـ ثؿة صرق ٕ ؾ السـة مؿاثؾة لؿا لدى الصقفقة ،بؾ
وجدت م ا
طؾؿاء م

فؼفقة ،لقس فقفا شق مطاع يف زمـ وٓ مؽان ،بدؾ
رجع إلقفؿ يف معرفة الراج مدـ أقدقال اإلمدام ،مدـ

غقددر إلددزام بؼقلددف وٓ بددلققالفؿ ،بددؾ الددالزم قددقل السددؾػ الصدددر
إول :أ ؾ الؼرون الؿػضؾة.
ففد ا فدرق جدق ري يف معامؾددة أ دؾ السدـة لعؾؿدائفؿ ،ومعامؾددة
الصقفقة لؿ ا خفؿ ،أثؿر اخبالفا يف الطر ؼ :فبقلد لددى الصدقفقة
صرق وم ا

لفؿ ققام طؾقفا بال روط السابؼة ،دون أ ؾ السـة.

فؼددد كددان لزامددا يف الددـفج الصددقيف ضفددقر مددا سددؿك بددد" الطددرق
ددو
الصددقفقة" ،فالب د رة قائؿددة ،والجرثقمددة حالددرة ،وٓ بددد مددـ بد ّ
الثؿرة والزرع حقـا ،و ا ما كان.

ثامنًا :الطرق

141

فؾو سلل سائل:
ما سب ضفور الطورق الصووفقة ،وبؾوغفوا هوذه األطوداد الؽبقورة
القوم ،وهي مرشحة قابؾة لؾزيادة؟
فجواب ذلك :ما سبؼ مؿا ذكدر مدـ طؼقددة الصدقفقة يف ال دق ،
فؾرتاجع كصقصفؿ ـالؽ ،فؼد ُح ِصر الؿر د أو البؾؿقد ومـدع مدـ
سؾقك صر ؼف إلك البطفر والرتقل إٓ ب ق  ،فؿدـ الؿؿبـدع السدؾقك
الػردي الؿسبؼؾ ،فؿا طساه أن صدـع –والؿر ددون -إٓ آلبػداا
حقل ال ق  ،وصلصدلة الدرأس ،وتسدؾقؿ الدـػس ،والسدؿع والطاطدة
الؿطؾؼة ،وإٓ فؾـ ؽقن لف إمام سقى ال قطان!
بالسدر أ ضدا ،فدال
واتباع ال ق لدقس يف الحضدرة فحسد  ،بدؾ
ّ

خػل طـف سره ولق دق أو جؾ ،وٓ عدرتض طؾقدف يف شدلء ،وطؾقدف
أن سبحضر صقرتف يف طؼؾف وقؾبف ،و دور معف حقث دار ،كؿدا دق
ضا ر طـدد الـؼ دبـد ة ،إلدك غقدر ذلدؽ مدـ القصدا ا لؾؿر دد ،ففد ه
خؿقرة صالحة لبؽق ـ مؿؾؽة مـ مؿالؽ الطاطدة الد ـقدة الؿطؾؼدة،
كالبل كاك يف أوربا لؾؼس والبابا يف الؼرون القسطك بلوروبا.
ولف ا السب لؿ بلخر كثقدرا ضفدقر الطدرق ،فؼدد مدرت الطبؼدة
إولدددك ( 654دددد) والثاكقدددة ( 344دددد) والثالثدددة ( 334دددد) والرابعدددة
والخامسددة ( 444ددد) ،بحسد "صبؼددات الصددقفقة" لؾسددؾؿل ،لددقس

فددقفؿ شددق لددف صر ؼددة مـظؿددة ،كددالبل بدددت يف الؼددرن السددادس،
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قؽؾقدة تـظقؿقدة،

وإن كدددان يف البصدددقا جرثقمدددة الطر ؼدددة الؿـظؿدددة ،ويف كؾؿدددات
الصقفقة ما قر إلك ذلؽ و ؼرره ،كؿا يف وصدا ا ؿ لؾؿر دد ،ففد ا
السؾؿل ؼقل يف رسائؾف:
" فؿـ آداب الػؼر ومقاجبدف :البدلدب بنمدام مدـ أئؿدة الؼدقم
()1
والبخؾؼ بلخالقف ،ومبابعة السـة يف أفعالف وأققالف وأحقالف".
" مـ لؿ بلدب ب ق ففق بطال ،ومدـ لدؿ ؾحؼدف كظدر شدق
()6
وشػؼبف ٓ جلء مـف شلء".
مـ فـا ضفرت صرق صقفقة يف فرتة مبؽدرة يف صدقرة سداذجة:
تالم ة مر دون ببعقن شقخا ؼبدون بطر ؼبف ،بدال تـظدقؿ وٓ إدارة
صرققة .وقد ذكر الفجق ري يف "ك ػ الؿحجقب" فؼال:
" تقجددد فرقددة ؼددال لفددا( :الـقر ددة) ؼبدددون بددف [أي :أبددل
()3
الحسقـ الـقري] و بقلقكف".
الـقري مـ الطبؼة الثاكقة تقيف سـة  695د ،و د ه الػرقدة باسدؿف
وجدددت يف طفددد الفجددق ري يف ها ددة الرابددع وبدا ددة الخددامس :أي:
بعده بؿائة سـة ،ولؿ كر لفا شقخا يف حقـف ،فقظفر مـ ذلدؽ تبعثدر
كظامفؿ الجؿعل ،واتحاد سؾقكفؿ وطؼائد ؿ طؾك صر ؼة الـدقري،
( )1تسعة كب يف أصقل البصقا ص.377-366
( )6تسعة كب يف أصقل البصقا والز د ص.164
(.343/1 )3
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فالؿسبخؾص مـ د ا :أهدا صر ؼدة سداذجة غقدر مؽبؿؾدة إركدان.
و ؽ ا كاك الطرق إخرى حبك الؼرن الخامس ،فؼدد ضفدر مـفدا
– طؾك ه الصقرة – ثـبا ط رة صر ؼة ،قال الفجق ري:
" وجؿؾدددة الؿبصدددقفة اثـبدددا ط دددرة فرقدددة ،مدددـفؿ فرقبدددان
مردودتددان ،وط ددر مؼبقلددة ،وأولددك الػددرق الؿؼبقلددة :الؿحاس دبقة.
والثاكقدددة :الؼصدددار ة .والثالثدددة :الطقػقر دددة .والرابعدددة :الجـقد دددة.
والخامسددة :الـقر ددة .والسادسددة :السددفؾقة .والسددابعة :الحؽقؿقددة.
والثامـددة :الخراز ددة .والباسددعة :الخػقػقددة .والعاشددرة :السددقار ة.
و مٓء جؿؾة مـ الؿحؼؼقـ وأ ؾ السـة والجؿاطة.
أمدا الػرقبددان الؿردودتدان ،فقاحدددة مـفؿدا :الحؾقلقددة الؿـسددقبة
إلددك الحؾددقل وآمبددزاج ،وإلددقفؿ ـبؿددل :السددالؿقة ،والؿ ددبفة.
وإخرى :الحالجققن ،الؿدردودون لدرتكفؿ ال در عة وإلحداد ؿ،
وإلددقفؿ ـبؿددل :اإلبددداحققن ،والػارسددققن .وسددقا أورد يف ددد ا
الؽباب – يف مقلدعف – بابدا يف الػدرق بدقـ الػدرق ،وأبدقـ اخدبالا
تؾؽ الػرق الع ر ،واخبالا اتقـ الػرقبقـ :لبدبؿ الػائددة إن شداء
اهلل تعالك".

()1

وقدددد و بددد كر ؿ ،واببددددأ بددد كر اتػددداقفؿ يف إصدددقل مفؿدددا
اخبؾػقا يف الػروع ،فؼال:
( )1ك ػ الؿحجقب .343/1
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" ومفؿددا كدداكقا مخبؾػددقـ يف :الؿعددامالت ،والؿجا دددات،
والؿ ددا دات ،والر الددات ،فددنهؿ مقافؼددقن ومبػؼددقن يف أصددقل
وفروع ال رع والبقحقد .وقد قال أبق ز د ﭬ :اخدبالا العؾؿداء
رحؿة إٓ يف تجر د البقحقد".

()1

ه حؼقؼة صقفقة :اتػاقفؿ طؾك البقحقد بؿعـاه الصقيف :الد ي
ق الؿعبؼد يف اإللف وصؾبفؿ بف ،مفؿدا تـقطد صدرقفؿ ،ولد ا تجدد
الغالل مدـفؿ صدر حا يف ققلدف بؿعبؼدده ،ومدـ وصدػ بآطبددال -
وربؿا كان ك لؽ يف كػسف -دقر بؽؾؿدات تؼدرتب بدف مدـ الغدالل،
فال تعؾؿ :أ ق تؼقة ،أم اشبباه وتلو ؾإ
ويف "العؼقد الدر ة" ٓبـ طبد الفدادي ،يف ترجؿدة طؿداد الدد ـ
ابـ شق الحزامقـ ،ذكر لطائػة مـ فرق الصدقفقة ،مدـ كدالم طؿداد
الد ـ ،قال" :ما أحدثبف أكقاع الػؼراء مـ :إحؿد دة ،والحر ر دة..
مددا أحدثبددف الزكادقددة مددـ الػؼددراء والصددقفقة مددـ قددقلفؿ بددالحؾقل
وآتحددداد ،كدددد :الققكسدددقة ،والعربقدددة ،والصددددر ة ،والسدددبعقـقة،
()6
والبؾؿساكقة."..
والـدداضر الػدداحص يف أمددر الؿبصددقفة -مؼددآ ؿ ومصددـػا ؿ-
خرج بـبقجة :أن الفدا واحد يف الػؽر الصقيف:
( )1ك ػ الؿحجقب .443/6
( )6ص.641-644
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 فؿـفؿ مـ لتقف مدـ صر دؼ فدج كدد :ذي الـدقن ،وأبدل حؿدزة
البغدددادي ،والبسددطامل ،وال ددبؾل ،والحددالج يف إول .وكددد :ابددـ
طربل ،وابـ الػارض ،وابـ سبعقـ ،والؼقكقي يف أخر.
 ومددددـفؿ مددددـ بؾطددددػ و بؽؾددددػ ،و دددددفع بالبددددلو الت
والبعؾقالت ،وربؿا كان صادقا يف كػسف مخؾصا ،لدقس لدف قصدد إٓ
آسبغراق ال عقري والـػسل يف محبة اهلل تعالك بال اتحاد.
أما مـ خدرج طدـ د ه الحؼقؼدة ،والبدل مدر تؼر ر دا يف "ما قدة
البصقا" ،فؾـ ؽقن صدقفقا حقـئد إٓ رسدؿا وصدقرة ،وبدراسدة
الطرق الصقفقة بض اتػاقفا طؾك

ا إصؾ.
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أهم الطوورق الصوفقة
إ ؿقة ـا مـ حقث آكب ار والصدق والؼددم ،و دل ثالثدة:
الؼادر ة ،والرفاطقة ،وال اذلقة .و ـاك فرق أخرى تؼرب مـفا ،كدد:
البقجاكقددة ،والـؼ ددبـد ة ،والخبؿقددة ،والدسددقققة .لؽددـ لالخبصددار،
كؽبػل بؿا ذكر.

(الؼادرية

كسبة إلك ال ق طبدد الؼدادر الجدقالين ولدد سدـة  471دد ،وتدقيف
سـة  561د )1(.ـس إلك بقد الـبدقة ،وإن كدان لدؿ لبدف هبد ا ولدؿ
دطف وٓ أوٓده )6(.وبعض الباحثقـ ـس إحدداث الطر ؼدة إلقدف:
ل قا د وآثار لؿ كر ا ،ولؽؾؿدة يف "الغـقدة" قدال فقفدا" :و جد
طؾددك الؿببدددئ يف دد ه الطر ؼددة :آطبؼدداد الصددحق  :الدد ي ددق
إساس ،فقؽقن طؾك طؼقدة السدؾػ الصدال " )3(.وآخدر مخدبص
بدراسدددة ددد ه ال خصدددقة جدددزم ببلسقسدددفا بدددال شدددا د ،فؼدددال:
"واسددبؿرت الطر ؼددة الؼادر ددة مئددات إطددقام ،وسددارت – معظددؿ
القق – طؾك الؼقاطد البل رسدؿفا ممسسدفا ،وتددفؼ بدقـ ربدقع
العالؿ اإلسالمل ،حبك صارت الققم أوسع الطرق الصقفقة اكب ارا
()4
يف العالؿ اإلسالمل".
( )1سقر أطالم الـبالء .439/64
( )6باز اهلل إشف ص.34
( )3طبد الؼادر الجقالين وآراؤه العؼد ة والصقفقة ص.636
( )4طبد الؼادر الجقالين باز اهلل إشف ص.114
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ويف كؾ حال لقس ثؿدة كدص يف الؿسدللة فقؿدا بددو ،فؼدد ؽدقن
ك د لؽ ،لؽددـ الحؼقؼددة :أهددا أول صر ؼددة مددـ جفددة آكبسدداب إلددك
ال ق  ،فال عرا شق قبؾف لف صر ؼة مؿبدة حبك الققم.
وال دددق سدددؾػل العؼقددددة كؿدددا حؼدددؼ يف رسدددالة "طبدددد الؼدددادر
الجقالين وآراؤه العؼد ة والصقفقة" ،ومدـ ثدؿ فدالؿظـقن أن تؽدقن
صر ؼبف وأتباطف طؾك ذلؽ ،غقر أن

ا مخبؾػ ،فإتباع لؿ ؽقكدقا

طؾددك هددج شددقخفؿ يف الؿعبؼددد ،فققعددقا يف كثقددر مددـ آكحرافددات
العؼد دددة :يف تقحقدددد إلق قدددة ،والربقبقدددة ،والؽرامدددات ،والؼدددقل
بالحؼقؼة الؿحؿد ة ووحدة القجدقد )1(.كؿدا أن ال دق أثدر طـدف يف

كبابددف "الغـقددة" أوراد بدطقددة لددقس لفددا سددـد ،وكسددب إلقددف أوراد
وأحزاب لؿ تص طـف )6(.كؿا يف "فبدقح الغقد " :حقدث إن مؽببدة

"الحؾبل إز ري" ألحؼ بف قصدقدة بعـدقان "الـدادرات العقـقدة"
و ل لعبد الؽر ؿ الجقؾل ،طؾك طؾدؿ :وحد ف مـفدا أبقدات تدرجؿ
فقفا الجقؾل لـػسف ذاكرا تار

مقلده ،وكبد يف الفدامش" :بقداض

يف إصؾ" ،لئال ـؽ ػ آدطاء.

()3

( )1الطرق الصقفقة ك ل ا وطؼائد ا ص.84
( )6طبددد الؼددادر الجددقالين بدداز اهلل إشددف ص ،98دائددرة معددارا البسددباين
.661/11
( )3طبد الؼادر الجقالين باز اهلل إشف ص.96-91
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ولددف مققددػ محؿددقد مددـ الػؾسددػة والؽددالم ،بخددالا كثقددر مددـ
الؿبصقفة بخاصة الؿبلخر ـ:
 دخؾ طؾقف رجؾ ومعف كباب بؿؾ طؾك شلء مـ الػؾسدػة
وطؾقم الروحاكقات ،فـفره قائال" :بئس الرفقؼ كبابؽ

ا".

()1

 و حؽدل شددفاب الددد ـ السددفروردي صدداح "الؿعددارا"
أكف اشبغؾ بعؾؿ الؽالم و ق شاب ،فؽان طؿف أبدق الـجقد
فلتاه قما ف

زجدره،

بف إلك ز ارة ال ق  ،ف كر لف ،فؼال " :دا طؿدر ،أي

كباب حػظ فقفإ فؼؾ  :الؽباب الػالين ،والؽباب الػالين ..فؿدر
بقددده طؾددك صدددري ،فددقاهلل مددا كزطفددا وأكددا أحػددظ مددـ تؾددؽ الؽبد
لػظة ،وأكساين اهلل جؿقع مسائؾفا ،ولؽـ وقدر اهلل تعدالك يف صددري
العؾدددؿ الؾددددين ،وقدددال لدددل :دددا طؿدددر ،أكددد آخدددر الؿ دددفقر ـ يف
العراق".

()6

 ولف كؾؿة مقفؼة يف تعر ػ الز د ،قال فقف لؿـ جداءه دؽق
إلقف إقبال الدكقا طؾقف ،قال:
"اجعؾقا ذلؽ يف أ د ؽؿ ،ولقس يف قؾقبؽؿ ،فال ضركؿ".
( )1هبجة إسرار ص ،46باز اهلل إشف ص.97
( )6هبجة إسرار ص  ،36باز اهلل إشف ص.69-68
( )3باز اهلل إشف ص.64

()3
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ولف كؾؿات يف البقحقد كافعة ٕتباطف لق اتبعقه فقفا:
 " ددا مددـ ددؽق الخؾددؼ مصددائبف ،أ ددش ـػعددؽ شددؽقاك إلددك
الخؾؼ ٓ ،ـػعقكؽ وٓ ضروكؽ ،وإذا اطبؿدت طؾدقفؿ وأشدرك
يف بدداب الحددؼ طددز وجددؾ بعدددوكؽ ،ويف سددخطف ققعقكددؽ ،وطـددف
ا جا ؾ تدطل العؾؿإ! مـ جؿؾدة جفؾدؽ صؾبدؽ

حجبقكؽ ،أك

الدكقا مـ غقر رهبا طز وجؾ ،تطؾ الخالص مـ ال دائد ب دؽقاك
إلك الخؾؼ!".

()1

" إذا كان ق الػاطؾ طؾك الحؼقؼدة ،فؾدؿ ٓ ترجعدقن إلقدف يف
جؿقع أمقركؿ ،وترتكقن حقائجؽؿ ،وتؾزمقن البقحقد لف يف جؿقدع
أحقالؽؿإ".

()6

ولؿ خؾ كالم ال ق مـ شطحات ،فقؼقل طـ الصقيف:
" ثؿ ػب باب الؼربك إلك الؿؾقؽ الد ان ،ثؿ رفع مـدف إلدك
مجالس إكس ،ثؿ جؾدس إلدك مجدالس إكدس ،ثدؿ جؾدس طؾدك
كرسددل البقحقددد ،ثددؿ ترفددع طـددف الحجدد و دددخؾ يف الػرداكقددة،
و ؽ ددػ طـددف الجددالل والعظؿددة ،فددنذا وقددع بصددره طؾددك الجددالل
والعظؿة ،بؼل بال ق ،فاكقا طدـ كػسدف وصدػاتف ،طدـ حقلدف وققتدف،
( )1الػب الرباين والػقض الرحؿاين ص.346 ،99 ،96
( )6الػب الرباين لف ص.613
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وحركبف وإرادتف ،ومـاه ودكقاه وأخراه ،فقصقر كنكاء بؾقر مؿؾقء ماء
صافقا ..فحقـئ سؿك "صقفقا" ،طؾك معـك أكف صػك مدـ البؽددر
بالخؾقؼة والرب ات ،وإن شئ سؿقبف بددٓ مدـ إبددال ،وطقـدا مدـ
()1

إطقان ،طارفا بـػسف وربف".
 ومـ ققلف طـ الصقيف ":ق محؿدقل الؼددر ،كدرة الؿ دقئة،
مربك الؼددس ،مـبدع العؾدقم والحؽدؿ ،بقد إمدـ والػدقز ،كفدػ
()6
إولقاء وإبدال ..طقـ الؼالدة ،درة الباج ،مـظر الرب".
 ومـ ققلف ":طثر الحالج ولؿ ؽـ يف زماكف مدـ لخد بقدده،
ولدق أدركبدف ٕخد ت بقدده" )3(.ؼددقل ز ددان طدـ فبدقى لدف شددبقفة
هب ا ،يف مددع أكدف درى اهلل طدز وجدؾ" :ويف الػبدقى الثالثدة إخقدرة
إطالم ببدققؼ اإلمام وإبحاره يف فققلات الؿعرفة الرباكقة ،مبحؼؼدا
برققؼ الؿ ا دات ،ففق لؿ ػزع و زبد و حققؾ كقاحدد مدـ فؼفداء
الؼ قر ،وإكؿا أدرك د ا الؿر دد الد ي طثدر يف صر ؼدف ،وأخد بقدده
شارحا حؼقؼة حالدفٕ :ن اإلمدام طدا ـ مدـ مؼدام البؿؽدقـ مدا طا ـدف
الؿر د و ق يف البؾق ـ ..و د ا كػدس الؿققدػ الد ي اتخد ه اإلمدام
()4
مـ قضقة الحالج" .ثؿ ذكر الـص أكػ يف الحالج.
( )1الغـقة لطالبل صر ؼ الحؼ لف  ،164/6باز اهلل إشف ص.64-63
( )6باز اهلل إشف لز دان ص.64
( )3د قان الجقالين ،الحالج .باز اهلل إشف ص.83
( )4باز اهلل إشف ص.83
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وجقابف يف الػبقى الؿ ار إلقفا طـ حؼقؼة ققل الؿر د :أكف درى
اهلل :أ ق محؼ أم مبطؾإ
قددال " :ددق محددؼ مؾددبس طؾقددف ،وذلددؽ أكددف شددفد ببصددقرتف كددقر
الجؿال ،ثؿ خرق مـ بصقرتف إلك بصره مـػ  ،فرأى بصره ببصقرتف
مبصددؾ شددعاطفا بـددقر شددفقده ،فظددـ أن بصددره رأى مددا شددا دتف
بصقرتف ،وإكؿا رأى بصره بصقرتف فحس  ،و ق ٓ دري".
ا والطر ؼة لفا اكب ار واسع يف :العراق ،وال دام ،والؿغدرب،
ك لؽ يف شرق آسقا وأفر ؼقدا وأوربدا والجؿفقر دات اإلسدالمقة يف
آسددقا ،وتػرط د طـفددا صددرق كالؽسددـزائقة بددالعراق ،والبقدشق ددقة
بالؿغرب.
 ومدددـ م دددا خفا :شدددفاب الدددد ـ السدددفروردي صددداح
"العقارا" وطبد الغـل الـابؾسل.
 ومـ كب الطر ؼة" :الغـقة" و ق أ ؿ كباب لإلمام ،ولعف
بـػسف ،ثؿ ما ألؼاه يف مجالسف" :فبقح الغق " لؿ  78مؼالدة ،وقدد
شددرحفا ابددـ تقؿقددة يف جددامع الرسددائؾ ،و"الػددب الربدداين والػددقض
الرحؿاين" و ق الؿجؿقع الثاين مـ مجالسدف ،و "جدالء الخداصر يف
الظا ر والباصـ" و دق الؿجؿدقع إخقدر مدـ الؿجدالس ،وترتقد
د ه الؿجددالس بحس د البددلر  ،ثددؿ ـالددؽ مجؿقطددة مددـ كب د
()1
إوراد وإحزاب مـسقبة إلقف.
( )1باز اهلل إشف ص.94-89
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(الرفاطقة
كسبة إلك أحؿد بـ طؾل الرفاطل الؿغربل الؿقلدقد سدـة  544دد،
الؿبددق سددـة  578ددد بددالعراق ،وتسددؿك بددد "البطائحقددة" كسددبة إلددك
بطددائ يف قر ددة أم طبقدددة مددـ قددرى واسددط بددالعراق ،و"إحؿد ددة"
كسبة إلدك ال دق .

()1

وكعدادة م دا

الطدرق ،ـسدبقن ال دق إلدك

إشراا مـ آل البق .
والد بل ثـددل طؾددك ال ددق يف كػسددف فقؼددقل" :اإلمددام الؼدددوة،
العابد ،الزا د ،شق العارفقـ ،أبق العبداس أحؿدد بدـ أبدل الحسدـ
طؾددل ..وكددان قدددم أبددقه مددـ بددالد الؿغددرب ،وسددؽـ البطددائ ".

()6

"وكددان إلقددف الؿـبفددك يف البقالددع والؼـاطددة ،ولددقـ الؽؾؿددة وال د ل
وآكؽسددار واإلزراء طؾددك كػسددف وسددالمة البدداصـ ،ولؽددـ أصددحابف
فقفؿ الجقد والرديء ،وقد كثر الزغؾ فقفؿ ،وتجددت لفدؿ أحدقال
شقطاكقة مـ أخد ت الببدار العدراق :مدـ :دخدقل الـقدران ،وركدقب
السددباع ،والؾعدد بالحقددات .و دد ا مددا طرفددف ال ددق وٓ صددؾحاء
أصحابف ،فـعقذ باهلل مـ ال قطان".

()3

( )1سقر أطالم الـبالء  ،77/61صبؼات ال عراين .139/1
( )6سقر أطالم الـبالء .77/61
( )3العرب لؾ بل .75/3
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ولؾ ق مملػات تـس إلقف أوثؼفا طـد الرفاطقة:
 " الرب ان الؿم د" جؿعف مـ مجالس وطظدف :شدرا الدد ـ
بـ طبد السؿقع الفاشؿل القاسطل.

()1

" حالة أ ؾ الحؼقؼدة مدع اهلل" و دق تعؾقؼدات طؾدك أحاد دث
بلسدداكقد خاصددة بل ددؾ البقدد لددؿ تدد كر يف الصددحقحقـ ،وبعددض
الباحثقـ ؽؽ يف كسببف.

()6

وكؿا تؼدم مـ كالم ال بل ،فدنن إتبداع فدقفؿ الدرديء :الد ـ
أدخؾقا – بعددما غدزت البدرت بغدداد  -طؾدك الطر ؼدة أمدقرا كقحددة
القجددددقد ،والحؼقؼددددة الؿحؿد ددددة ،والغؾددددق يف ال ددددق والؼبددددقر،
وآسبغاثة بغقر اهلل تعالك ،وأكثدروا مدـ اخدبالق كرامدات لؾ دق ،
د ا طدددا مددا اشددبفروا بددف مددـ الؿخددار ؼ وال ددعقذة والسددحر ،وقددد
كاضر ؿ ابـ تقؿقة وتحدا ؿ فؾؿ ثببقا لف ،وبان دجؾفؿ.

()3

ا مدع

أهؿ كؼؾقا طـ الرفاطل إكؽاره لالسبغاثة بغقر اهلل تعالك يف "الرب ان
الؿم د" و "حالة أ ؾ الحؼقؼة مع اهلل" ،حقث قال:
( )1الرفاطقدة لدم ددؼقة ص ،16الؿعددارا الؿحؿد دة يف القضددائػ إحؿد ددة
لؾصقادي ص .65
( )6الرفاطقة لدم ؼقة ص.13
( )3دراسات يف البصقا لظفقر ص ،664الرفاطقة لدم ؼقة ،الطرق الصقفقة
لؾسفؾل ص.89
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" إذا اسدددبعـبؿ بعبددداد اهلل وأولقائدددف ،فدددال ت دددفدوا الؿعقكدددة
واإلغاثة مـفؿ ،فنن ذلؽ شرك".

()1

 " ددا سددادة ٓ ،تجعؾددقا رواقددل حرمددا ،وٓ قددربي بعددد مددقيت
صـؿا ،طؾقؽؿ بف سبحاكف ٓ ،ضر و ـػدع ،و ضدؾ و فددي و ؼطدع،
و ػرق و جؿع ،و عطل و ؿـع إٓ ق".

()6

 و كر طـ اهلل تعالك أكف ؼقل" :ما مدـ طبدد كزلد بدف بؾقدة،
فاطبصدددؿ بؿخؾدددقق دوين إٓ قطعددد أسدددباب السدددؿاء مدددـ د دددف،
ووكؾبف إلدك كػسدف ،ومدا مدـ طبدد كزلد بدف بؾقدة ،فاطبصدؿ بدل دون
خؾؼل إٓ أططقبف قبؾ أن سللـل".
"الرفاطقة".

()4

()3

وقدد كؼؾفدا دم دؼقة يف كبابدف

 oولف أ ضا براءة مـ الحالج ،قال ":ـؼؾدقن طدـ الحدالج أكدف
قال :أكا الحؼ .أخطل بق ؿف ،لق كان طؾك الحؼ ،ما قال :أكدا الحدؼ.
كرون لف شعرا ق ؿ القحدة ،كؾ ذلؽ ومثؾف باصؾ".
والطر ؼة لفا اكب ار يف :العراق ،وال ام ،ومصر.
( )1الرب ان الؿم د ص.79
( )6الرب ان الؿم د ص.56
( )3حال أ ؾ الحؼقؼة مع اهلل ص.164
( )4ص.167-166
( )5الرب ان الؿم د ص.66

()5
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(الشاذلقة
كسبة إلك ال ق أبل الحسـ ال اذلل ،قدال الد بل " :ال داذلل
أبق الحسـ طؾل بـ طبد اهلل بدـ طبدد الجبدار الؿغربدل الزا دد شدق
الطائػددة ال دداذلقة .سددؽـ اإلسددؽـدر ة وصددحبف هبددا جؿاطددة ،ولددف
طبارات يف البصقا م ؽؾة تق ؿ ،و بؽؾدػ لدف يف آطبد ار طـفدا،
وطـددف أخد ال ددق أبددق العبدداس الؿرسددل .تددقيف ال دداذلل بصددحراء
مبقجفدددا إلدددك بقددد اهلل يف أوائدددؾ ذي الؼعددددة" أي :سدددـة
طقددد اب
ً
 656د.

()1

ولد يف الؿغرب إقصك ثؿ رحدؾ إلدك تدقكس ،تبؾؿد يف صدغره
طؾك أبل محؿد طبد السالم بـ م دقش ،واخبؾدػ يف كسدبف :فؿدـفؿ
مددـ كسددبف إلددك الحسددـ بددـ طؾددل ،ومددـفؿ َمددـ كسددبف إلددك الحسددقـ،
()6

ومـفؿ َمـ كسبف إلك غقر ؿا.
حؽق لف كرامات كثقرة ،كحال م ا الطرق ،فقفدا أكدقاع مدـ
الغؾق يف ال ق وم دا الطر ؼدة ،بـسدبة البصدرا والبددبقر وطؾدؿ
()3
الؿغقبات والؿـزلة العالقة إلقفؿ.
( )1العرب يف خرب مـ غرب حقادث سـة  656د.686/3 ،
( )6دراسات يف البصقا لظفقر ص.635
( )3دراسدددات يف البصدددقا لظفقدددر ص ،635والطدددرق الصدددقفقة لؾسدددفؾل
ص.87
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 مـ ذلؽ ققلف" :كـد أكبسد إلدك ال دق طبدد السدالم بدـ
م قش ،وأكا أن ٓ أكبس ٕحد ،بؾ أطقم يف ط رة أبحر :خؿسدة
مددـ أدمقددقـ :الـب دل ﷺ ،وأبددل بؽددر ،وطؿددر ،وطثؿددان ،وطؾددل.
وخؿسددددة مددددـ الروحدددداكققـ :جرب ددددؾ ،ومقؽائقددددؾ ،وإسددددرافقؾ،
()1
وطزرائقؾ ،والروح إكرب".
 لددف أوراد وأحددزاب كحددزب الددرب والبحددر ،فقفؿددا مخالػددات
وشطحات ،تقلك كؼد ا ابـ تقؿقة يف مملػ مسبؼؾ مطبقع.
وقد أثرت عنه كلامت موفقة:
 " كؾ طؾؿ تسدبؼ إلقدؽ فقدف الخدقاصر ،وتؿقدؾ إلقدف الدـػس،
وتؾب بف الطبقعة ،فارم بف ،وإن كان حؼا ،وخ بعؾدؿ اهلل الد ي أكزلدف
طؾدددك رسدددقلف ،واقبدددد بدددف وبالخؾػددداء والصدددحابة والبدددابعقـ مدددـ
()6
بعده".
" إذا طددارض ك ددػؽ الصددحق الؽبدداب والسددـة ،فاطؿددؾ
بالؽباب والسدـة ودع الؽ دػ ،وقدؾ لـػسدؽ :إن اهلل تعدالك لدؿـ
لل العصؿة يف الؽباب والسـة ،ولؿ ضؿـفا لدل يف جاكد الؽ دػ
()3
واإللفام".
( )1لطددائػ الؿددــ لؾسددؽـدري ص  ،166الطبؼددات لؾ ددعراين  ،7/6جددامع
كرامات إولقاء لؾـبفاين  ،176/6قطبا الؿغرب لؿحؿقد ،دراسدات يف
البصقا لظفقر .635
ٓبددـ العؿدداد  ،679/5قطبددا الؿغددرب أبددق الحسددـ
( )6شدد رات الدد
ال اذلل لؿحؿقد ص.97
( )3إ ؼداظ الفؿدؿ شدرح الحؽدؿ ٓبددـ طجقبدة ،الطبؼدات الؽدربى لؾ ددعراين
.5/6
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من مشايخ الطريي الوؿؼدمقن:
 أبق العباس أحؿد بـ طؿر الؿرسل اإلسؽـدراين ،تدقيف سدـة
 686ددد ،عددد الخؾقػددة بعددد ال دداذلل ،ادطددك صددحبة الخضددر ،ولددف
()1
تلو ؾ باصـل ،ولفؿ فقف اطبؼادات غالقة كالؼطبقة.
 أحؿددد بددـ محؿددد بددـ ططدداء اهلل السددؽـدري الؿبددق سددـة
 749د ،و ق صاح "لطائػ الؿــ يف مـاق ال دق أبدل العبداس
وشددقخف أبددل الحسددـ" ،و"الحؽددؿ العطائقددة" و ددل مجؿقطددة مددـ
الحؽؿ طدد ا  664حؽؿة.
 طبددد الق دداب ال ددعراين الؿصددري الؿبددق سددـة  973ددد
صاح " :الطبؼات الؽدربى" و"إكدقار الؼدسدقة يف معرفدة ققاطدد
الصقفقة" و "الققاقق والجقا ر يف بقان طؼائد إكابر".
 قسػ بـ إسؿاطقؾ الـبفداين تدقيف سدـة  1354دد ،صداح :
"جددامع كرامددات إولقدداء" ،و"شددقا د الحددؼ يف آسددبغاثة بسددقد
الخؾؼ".
والطر ؼة لفدا اكب دار يف :مصدر واإلسدؽـدر ة بخاصدة ،وصـطدا،
ودسددقق ،ثددؿ سددقر ا ،والؿغددرب ،ولقبقددا ،والسددقدان .و ؼددال :إهددا
()6
أكثر ا اكب ارا.
( )1لطائػ الؿــ ٓبـ ططاء اهلل ،دراسات يف البصقا لظفقر ص.645
( )6الؿقسقطة الؿقسرة  ،683/1الطرق الصقفقة ص.88
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االتجاه السـي يف التصوف:
الؿبببع لؾطرق الصقفقة ،ومـ قبؾدف لبددا ات البصدقا ٓ ،جدد
تصقفا مطابؼا لؾسـة ،مثؾ ال ي جده طـد أ دؾ الحدد ث إولدقـ:
الد ـ قدامقا يف وجددف البدددع ،وخطددقا مـفجددا يف مجادلددة الؿببدطددة،
لؽـ جد فر ؼقـ:
 األول :فؾسددػل اتحددادي حؾددقلل وحدددوي ،ددممـ بـظر ددة
الػـددداء يف الصدددػات والددد ات اإللفقدددة ،و ددد ا تجؾدددك يف كؾؿدددات:
البسددددطامل ،وذي الـددددقن ،والبغدددددادي ،والـددددقري ،والحددددالج،
وال بؾل.
 الثاين :بدطل مبؾدبس بدلكقاع مدـ البددع الؼقلقدة والعؿؾقدة يف
إوراد وال كر والؿػا قؿ ،كعبادة اهلل بالؿحبة مدـ غقدر خدقا وٓ
رجاء ،والز د يف العؾؿ والزواج ،والجقع ،و ا مـحك طؾقدف مثدؾ:
الددداراين ،والؿحاسددبل ،والـخ ددبل ،والروذبدداري ،وأبددل طثؿددان
الؿؽل ،والجـقد .وبعض مٓء تمثر طدـفؿ كؾؿدات مق ؿدة كدالبل
ردد ا الػر ؼ إول ،فؼد تخرج طؾك معـك ال فقد ٓ القحدة.
فالؿصطؾحات بقـ الػدر ؼقـ م درتكة ،والؿسدؾؽ واحدد ،لؽدـ
الػرق يف الؿعـك والؿضؿقن ،فدنن الد ي غؾد طؾدك حدال الػر دؼ
الثددداين السدددالمة مدددـ الـظر دددات الػؾسدددػقة لؾػـددداء ،وإن ت ددداهب
ألػدداضفؿ ،فددنن بعضددفؿ لددف مقاقددػ م ددفقدة يف اإلكؽددار طؾددك د ا
الؿسؾؽ كالؿحاسبل ،وآخرون مدـفؿ لفدؿ مدـ إحدقال وإقدقال
ما ؿؽـ اطبؿاد ا دلقال طؾك سالمة مسدؾؽفؿ كالدداراين والجـقدد.
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فبف ا لؾبصقا وجفدان :فؾسدػل ،وبددطل .فلمدا وجدف عبؿدد طؾقدف
لبؼد ؿف مؿثال لؾسدـة ،ففد ا دق العز دز ،وقدد أشدار ابدـ تقؿقدة إلدك
كؼص أحقالفؿ ،وأها يف البدطة كظقر الؽالم ،فقؿا كببف طـفؿ.
وحؼقؼووة األموور :أن الؿؾبددزم الحقدداد يف دراسددبف البصددقا ،بؽافددة
جقاكبددف :الؿصددطؾ  ،والؿا قددة ،والبددار  ،والددرتاجؿ ٓ ،ؿؽـددف أن
ددفد لددف ببؿثقددؾ السددـة ،يف أي مرحؾددة مددـ مراحؾددف ،أو صر ؼددة مددـ
صرقددف ،إٓ أن ؽددقن مػفددقم السددـة طـددده مخبؾػددا طؿددا طـددد أ ددؾ
الحددد ث :ال د ـ قددامقا يف وجددف :الخددقارج ،وال ددقعة ،والؼدر ددة،
والؿرجئددة ،والجفؿقددة ،والؿعبزلددة ،وإشددعر ة .غا ددة مددا ؿؽددـ
ال فادة بف:
 أن يف الؿبصقفة :أ دؾ صددق ،وطبدادة ،وز دد ،وورع طؾدك
شلء مـ البدع الؿخالػة لؾسـة .ففؿ ز اد طبداد ،و د ا دق بددؤ ؿ
وصر ؼبفؿ.
 وأن البصقا حقـ ولج بالد الؿسؾؿقـ – و ق فؽدر أجـبدل
– وجد صر ؼة الع ّباد أقدرب إلقدف ،وأسدفؾ طر ؽدة ،مدـ صر ؼدة أ دؾ
الحد ث العؾؿداء :الد ـ البزمدقا صر ؼدة السدـة يف الز دد والعبدادة،
فؾؿ ؽـ طؾدقفؿ سدبقؾ ،وٓ صر دؼ ٓسدبغاللفؿ لدزرع البصدقا يف
جسد إمة ،فز اد الع ّباد قبؾقا بف وتؾبسقا ،وز داد العؾؿداء رفضدقه
وقاومقه.
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و ؽ ا ،فنن البؿثقؾ السـل يف القسط الصقيف لعقػ ٓ رقدك،
فالبدطددة غالبددة طؾددقفؿ ،لؽددـ إذا كددان كدد لؽ ،فؽقددػ كػعددؾ إذن
بلققالفؿ يف لزوم البؼقد بالؽباب والسـةإ و ا م دفقر طدـفؿ ،فؿدا
مـ إمام إٓ ولف يف ا كؾؿة ،وقد جؿع وكؼؾ كثقرا مـف الؼ دقري يف
كبابف "الرسالة" ،حبك أئؿة الطرق لفؿ كؾؿات يف اإ
كعؿ ٓ ـؽر ا أحدٕ :كف مسدطقر مـسدقب إلدك أطقدان ،فصدار
حؼقؼة مـ الحؼائؼ ،وأكثر مـ ذلؽ:
 فددنن بعضددفؿ كبدد يف بقددان العؼقدددة ،فجدداء مقافؼددا لؼددقل
السؾػ ،كالؿعبؼد ال ي كببف طبد اهلل بدـ خػقدػ ،وكؼدؾ أكثدره ابدـ
تقؿقة يف "الحؿق ة".
 وكؿا ذكر وكؼؾ طـ أبل طؿرو بـ طثؿان الؿؽل.
 وما كؼؾف ابـ تقؿقة أ ضدا يف "آسدبؼامة" طدـ بعدض إئؿدة
مـ سالمة البصقا مـ طؾؿ الؽالم.
 و ا أبق إسؿاطقؾ إكصاري الفروي لف كباب يف ذم الؽالم.
 وأبق طبد الرحؿـ السؾؿل صاح "صبؼات" كب قبؾف مثؾف.
 وقد مر بـا إكؽار الجقالين طؾك السفروردي تعؾؿدف الؽدالم،
ورفضف الػؾسػة.
 طدا أققالفؿ يف البدزام إمدر والـفدل كؿدا ورد طدـ الجـقدد،
وقبؾف البسطامل وغقر ؿا.
 والبددزام البقحقددد وسددمال اهلل تع دالك وحددده ،وتددرك سددمال
الؿخؾقق ،كؿا طـ الجقالين والرفاطل.
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كول هووذا أال يؾووزم الؿحايود أن يؼوور بوجووود اتجواه سووـي سووؾػي يف
الطريؼة الصوفقة؟
كعؿ ،كدؾ د ا حدؼ ،غقدر أهدا مقاقدػ وأقدقال لدؿ تدرق أن تغقدر
مسار البصقا ج ر ا ،فبؼل تلثقر ا محدودا يف أفراد وأطقدان :ولدف
لؿ تر اتباطا وطؿال هبدا يف الطدرق أو صر ؼدة بعقـفدا ،حبدك ؿؽدـ أن
ددار إلقددف كطر ؼددة صددقفقة سددـقة سددؾػقة ،بددؾ قددد تجددد طـددد صر ؼددة
امبثآ يف جاك  ،كدالطرق البدل جا ددت الؿسدبعؿر ،دون جقاكد
أخرى ،وسب طدم تدلثقر د ه إقدقال يف الؿبصدقفة دق :البلو دؾ
الد ي دخددؾ طؾددقفؿ مددـ بدداب الؽددالم ،فؼددد تؾددبس طامددة الؿبصددقفة
بإشددعر ة ،ومددـفؿ الدد ي تؾددبس بالػؾسددػة ،ومبدددأ البلو ددؾ طـددد
آتجددا قـ أصددقؾ ،ففددؿ ؼددرون بالؽبدداب والسددـة كؿصدددر ،لؽددـ
خبؾػدددقن طؾدددك تلو ؾدددف :ولدددف تدددرى الصدددقيف دددليت بإطاجقددد
والؿـؽرات يف الؿعاين ،ثؿ ـس كؾ ذلدؽ إلدك دلقدؾ مدـ الدقحل،
ػسددره مددـ صر ددؼ البػسددقر اإلشدداري أو البدداصـل :لقثب د مددا أراد،
و رى يف ذلؽ البزا ًما بال ر عة.
فحال الؿبصقفة يف ه الددطقى كحدال إشدعر ة والػالسدػة،
فؽؾفؿ ٓ ؿارون يف الؼقل باتبداع الؽبداب والسدـة ،لؽدـ خبؾػدقن
ببلو ؾف ،فالبلو ؾ ق باب ال در الؿسدبطقر ،الد ي اسدبعؿؾ إلفسداد
إقددقال وإطؿددال﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [آل طؿران.]7:

تاسعـا :الـمعاصر
ٓ خالا أن الصقفقة ؿثؾدقن جدزءا كبقدرا يف إمدة اإلسدالمقة،
قد ؽقن السقاد إطظؿ مـفا ،وأقصدد بد لؽ كدؾ مدـ اكبسد إلدك
البصقا ،سقاء بعؾؿ أو بجفدؾ ،ولدق بـسد ضدا ري ،وهبد ا كػفدؿ
أكـا طـددما كدبؽؾؿ طدـ د ه الػرقدة ،فنكؿدا كدبؽؾؿ طدـ فرقدة راسدخة
الج د ور ،مددمثرة غا ددة البددلثقر يف سددؾقك فئددام مددـ إمددة ،وإذا كددان
ك لؽ فؿـ الؿفؿ أن كعدرا حؼقؼدة البصدقا الؿعاصدر ،و دؾ دق
()1
طقـ البصقا الؼد ؿ أم تجدد فقف شلءإ
ولؾقققا طؾك حؼقؼة ا إمر :كلخ محقك الدد ـ ابدـ طربدل
الحاتؿل الطائل مثال ،لـرى مققدػ الصدقفقة مـدف ،فدنن تقلدقه ففدؿ
كؿا دؿ ،امبدداد لؿدـ سدبؼفؿ مدـ الؿبصدقفة ،وإن تدربءوا مـدف فؼدد
أصؾحقا خطل كبقرا ،وٓ عـل ذلؽ سالمة مـفجفؿ بالؽؾقة.
( ٓ )1أضـ أكـا بحاجة إلك إثبات القجقد الؽثقػ لؾؿبصقفة يف إمدة ،ففد ا
إمر أشفر مـ أن سبدل لف ،و ؽػل ـا أن أشقر إلك مرجع واحد مدـ
بددداب البقثقدددؼ ،و دددق الؿقسدددقطة الؿقسدددرة يف إد دددان والؿددد ا
وإحزاب الؿعاصرة  ،334-651/1مادة (صقفقة).
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وقدددد اتخددد كا ابدددـ طربدددل مؼقاسدددا لؿعرفدددة حؼقؼدددة تصدددقا
الؿعاصر ـ :لؽقكف ؿثدؾ رأس البصدقا تؼر درا وتـظقدرا وتؼعقددا،
ففق كؼطة تحقل يف تار البصدقا ،لدقس تحدقٓ مدـ كاحقدة أصدؾ
الػؽددرة ،بددؾ مددـ كاحقددة تطددق ره وتػصددقؾف وشددرحف واإلفالددة فقددف،
باسددبخدام كافددة إدوات مددـ كصددقص شددرطقة ،وأفؽددار ب ددر ة،
وثؼافات أجـبقدة :ـد دة ،ومجقسدقة ،و قكاكقدة ،وكصدراكقة ،ورمدقز
مثالقة ،وخقال واسع :إذ لدؿ سدبؼف أحدد مدـ الؿبصدقفة إلدك ذلدؽ،
ولددؿ ؾحؼددف أحددد يف ذلددؽ ،ولؿعرفددة حؼقؼددة تصددقا الؿعاصددر ـ،
سـطرح فؽر ابـ طربل وم بف ،ثدؿ كدرى مققدػ الؿعاصدر ـ مـدف:
فؽؿا قؾـا :إذا كاكقا طؾك القٓء لف ،باطبـاق م بدف ،وتعظدقؿ شدلكف،
ففؿ كؿا ؿ ،لؿ بدلقا ولؿ صححقا ،وإن أطؾـقا الرباءة مـف ،ومدـ
م بف ،فؼد كجقا مـ زكدقبف ،فنلك فؽر ابـ طربل:
مـزلة ابن طربي طـد الؿتصوفة الؿعاصرين.
إن حجر الزاو ة ،والركقزة إساسقة ،وكؼطة الدائرة يف فؽر ابدـ
طربل ق (اإلكسان الؽامؾ) ،و ق أول مـ اسدبعؿؾ د ا البعبقدر يف
تار اإلسالم ،ا (اإلكسان الؽامؾ) ق البعقـ إول ،كائ طدـ
اهلل ،ضؾ اهلل ،و ق يف مرتبة برزخقة بقـ الخؾؼ والحدؼ ،ولدف صدػات
الخؾؼ وصػات الحؼ ،ففق مقلع كظر اإللف ،وبف دبر إمدر ،و دق
القاسطة بقـ الخؾؼ والخدالؼ ،فبدوكدف لدقس لؾخؾدؼ صر دؼ إلدك اهلل
تعدددالك ،وقدددد سدددؿقف الخؾقػدددة أو الؼطددد أو الحؼقؼدددة الؿحؿد دددة
أو الـقر الؿحؿدي.
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قر ب لؽ إلك أن أكؿؾ تجؾ هلل تعدالك دق الـبدل محؿدد ﷺ،
و ددق اإلكسددان الؽامددؾ إول ،ثددؿ إكددف ضفددر يف صددقرة إكبقدداء ،ثددؿ
الصالحقـ ،يف كؾ زمان ومؽان ،ص أن ؽقن ذكرا أو أكثك.
إن ابدـ طربددل ؼدرر أن جؿقددع الؿخؾققددات إكؿدا ددل صددقرة اهلل
تعددالك ،ففددل كددالؿرآة بجؾددك فقفددا اإللددف ،كددؾ بحسددبف ،واإلكسددان
الؽامؾ امباز طـ الؿخؾققات بؽقكف حاز وفاز بالؿجؿقع ،فػقف كدؾ
صػات الخالؼ وكؾ صػات الؿخؾقق ،و ا دق الػدرق بقـدف وبدقـ
سائر الؿؽقكات إخرى ،فعؼقدتف يف وحددة القجدقد ٓ تؼدقم طؾدك
فؽرة الحؾقل أو آتحاد ،إكؿا تؼقم طؾدك فؽدرة الصدقرة والبجؾدل،
فؾقس ـاك ثؿة اكػصال أصال ،كقؿا حدث اتصال ،بؾ دق اتصدال
أزلل دائؿ أبدي ،فؽدؾ الؿخؾققدات صدقرة اهلل تعدالك ،واهلل بجؾدك
فقفا ،كؾ بحسبف.
ومـ ـا كان ردد مؼقلة" :لقس يف اإلمؽان أحسدـ مؿدا كدان"،
ومعـدداه :إذا كددان د ا العددالؿ بؿددا فقددف ددق صددقرة اهلل تعددالك ،واهلل
بجؾك و ببدى فقف ،فالعالؿ إذن ق اهلل مـ حقث الصقرة ،وإذا كان
العالؿ صدقرة اهلل ،فؽقدػ ؿؽدـ أن خؾدؼ أحسدـ مؿدا خؾدؼإ! إن
ذلؽ ؾزم مـف أن ؽقن العدالؿ أحسدـ مدـ اهلل ،و دق مسدبحقؾ ،لد ا
ققؾ" :لقس يف اإلمؽان أحسـ مؿا كان".
فف ا فؽر ابـ طربل باخبصار(.)1
وكؿا رأ ـا أكف ؼرر أن الؿخؾققات صقرة اهلل تعالك:
( )1اكظر :الؿعجؿ الصقيف .158/1
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ففل طؾى هذا دلقل؟
الوجواب ،ٓ :وك لؽ العؼدؾ بطدؾ د ا الؼدقل ،لؿدا ؾزمدف مدـ
لقازم فاسدة :إذ ؾزم مـف أن ؽقن الػاسدد والقلدقع والدرديء مدـ
الؿخؾققات صقرة اهلل تعالك سبحاكف ،ولؿا ؾزم مـ الب دبقف أ ضدا،
ولسـا يف مؼام كؼض م بف ،لؽدـ الد ي كر دد ققلدف ـدا :مدا مققدػ
الصقفقة الؿعاصر ـ مـ ابـ طربلإ
ثؿددة فئددات وصددرق صددقفقة وأفددراد وم ددا  ،قؾددقا أو كثددروا،
بقلقن ا الرجؾ ،و عظؿقكف بطر ؼة غالقة ،و سعقن يف ك ر تراثدف
وفؽره ،ك كر مـفؿ:
 -1الدكبقر محؿقد غراب ،ال ي خددم فؽدر ابدـ طربدل خدمدة
كربى ،فؾف كباب( :اإلكسان الؽامؾ والؼط الغقث الػرد مـ كدالم
ال ق إكرب محقل الد ـ ابـ العربل) ،وكباب (الػؼدف إكدرب طـدد
ال ق إكرب محقدل الدد ـ ابدـ العربدل) ،وكبداب (رد ابدـ العربدل
طؾك ابـ تقؿقة) ،وكباب (ال ق إكرب محقدل الدد ـ ابدـ العربدل-
ترجؿة حقاتف) ،وكباب (شرح فصقص الحؽؿ) ،وغقر ذلؽ..
 -2الدكبقرة سعاد الحؽقؿ ،و ل كسابؼفا شدد دة العـا دة بدابـ
طربل ،ولؼد ولع معجؿا أسؿبف( :الؿعجؿ الصدقيف) ،وحؼدف أن
ؽددقن( :الؿعجددؿ الصددقيف مددـ كددالم ابددـ طربددل) إذ كؾددف طددرض
لؿصطؾحات ابـ طربل.
 -3الدكبقر طثؿان حقك :لف رسالة دكبدقراه كبقدرة يف مجؾدد ـ
طـ مملػات ابـ طربل.
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 -4الدكبقر أبق العال طػقػل ،الد ي ك در أ دؿ كبد ابدـ طربدل
وخالصددة فؽددره ،أٓ و ددق( :فصددقص الحؽددؿ) ،لؽـددف أقددرب إلددك
الحقاد يف ه الؼضقة مـ سابؼقف ،وٓ ظفر فقؿا كببدف اطبـداق لػؽدر
ابـ طربل ،وإكؿا دافعف البحث العؾؿل الؿجرد.
ذلؽ بالـسبة لؿـ اطبـقا بف ،مـ جفة ك ر تراثدف مدـ إفدراد ،ثدؿ
إن ـدداك قئددات قددد الددطؾع بؿفؿددة تحؼقددؼ تددراث ابددـ طربددل
وك ددره ،مـفددا معا ددد ومراكددز ،ومـفددا مجددالت ،ومـفددا دور كب د ،
ومـفا رسائؾ ،ومـفا مقاقع يف اإلكرتك  ،حس ما ؾل:
 -1يف لـدن معفد مخبص برتاث ابـ طربل ،ولدف فدروع يف كثقدر
مـ بؾدان العالؿ ،ويف أسباكقا مركدز لؾغدرض ذاتدف ،ولفد ه الؿعا دد
والؿراكز كدوات ومحالرات وتحؼقؼات يف ا الؿجال.
 -6طـ اتحداد الؽبداب العدرب يف دم دؼ تصددر مجؾدة الدرتاث
العربل ،ويف طدد ربقع أخر  1461د صدرت بحقث طدـ فؽدر ابدـ
طربل اسبغرق ثؾثل مقلقطات الؿجؾة.
 -3يف بقروت دار دكدرة معـقة كثقرا بـ ر الدراسات والبحدقث
الؿبعؾؼة بابـ طربل.
 -4صرح د يف الجامعددات رس دائؾ لبحؼقددؼ تددراث ابددـ طربددل،
كرسالة طثؿان حقك طـ مملػات ابـ طربدل ،ورسدالة يف الددكبقراه
طـقاهدا( :الػـدداء والحد اإللفددل طـددد ابددـ طربددل) لؾدددكبقر أحؿددد
محؿقد الجزار.
 -5مقاقع يف اإلكرتك حد ثة طـ ابـ طربل.
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ثددؿ إن فؽددرة (اإلكسددان الؽامددؾ) البددل ددل كؿددا ذكركددا مددـ قبددؾ
خالصدددة ومحدددقر فؽدددر ابدددـ طربدددل لفدددا حضدددقر والددد يف فؽدددر
الؿبصقفة الؿعاصر ـ ،فؼد تعددت الؿملػات البدل اخبصد هبد ه
الػؽرة.
وقد تؼدم آكػا كباب الدكبقر محؿقد غدراب( :اإلكسدان الؽامدؾ
والؼطد الغدقث الػدرد مددـ كدالم ال دق إكددرب محقدل الدد ـ ابددـ
العربل).
ك لؽ كب غازي طرابل كبابا طـقاكف( :الؽامدؾ :محداورات يف
الػؾسددػة الصددقفقة) ،وكبابددا آخددر طـقاكددف( :اإلكسددان الؽبقددر) ،و ددق
شد د الصؾة بؿقلقع اإلكسان الؽامؾ.
كؿددا كب د طبدددالؿـعؿ محؿددد شددؼرا كبابددا طـقاكددف( :اإلكسددان
الؽامؾ والحضارة العالؿقة يف الرسالة الؿحؿد ة).
وك ر الدكبقر طبد الدرحؿـ بددوي جؿؾدة بحدقث لؿسب درققـ
غددربققـ ومبصددقفة ،يف كبدداب حؿددؾ طـددقان( :اإلكسددان الؽامددؾ يف
اإلسالم) ،طدا بحدقث أخدرى لؾؿسب درق كقؽقلسدقن طدـ (كظر دة
اإلكسان الؽامؾ طـد الجقؾل) ،وك ا (فؽرة ال خصقة يف البصدقا)
ك ددر ا الدددكبقر أبددق العددال العػقػددل لددؿـ كبدداب (يف البصددقا
اإلسالمل وتار خف).
باإللافة إلدك مدا كببدف الددكبقر أبدق العدال أ ًضدا يف د ا الؿعـدك
تحدد طـددقان( :كظر ددات اإلسددالمققـ يف الؽؾؿددة) يف مجؾددة كؾقددة
أداب يف مصر.
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وك لؽ ما كببف إب مق ال الحا ؽ يف مجؾة الؿ رق بقدروت
1958م تح طـقان( :اإلكسان الؽامؾ ومقزتف الـ دقر ة)( ،)1وغقدر
ذلؽ.
إذن فؽر ابـ طربل حل بقـ أضفركدا ،و دق الػؽدر الد ي ارتضداه
الؿبصقفة ،واطبؼدوه ،وجادلقا طـف ،بالرغؿ مدـ اكحرافدف ولداللف،
وكثقر مـفؿ دطل أن الخصدقم لدؿ ػفؿدقا كالمدف لدقبدف ،بقـؿدا دق
والد ولددقح ال ددؿس ،وإذا سدداغ أن كؾددبؿس العد ر ٓبددـ طربددل
فقؿا أتك بف مدـ كػدر ،إذ ًا لسداغ أن ؾدبؿس العد ر لػرطدقن يف ققلدف:
﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [الـازطات!]64 :
وب ددؽؾ مجؿددؾ :فددنن فؽددر ابددـ طربددل دددور حددقل الؼض دقبقـ
البالقبقـ:
 -1البجؾددل اإللفددل يف الصددقر الؽقكقددة ،و ددق الحؾددقل العددام
(وحدة القجقد) ،ويف اإلكسان خاصة ،و ق الحؾقل الخاص.
 -6الب ددبف باإللددف ،أو البخؾددؼ بددلخالق اهلل :وبصددقرة أخددرى:
الػـدداء طددـ الصددػات الب ددر ة وال د ات ،والبؼدداء بالصددػات اإللفقددة
()6
وال ات.
( )1اكظر :الؿعجؿ الصقيف  ، 166/1ومؿا ار إلقف فـدا كبابدة د.مصدطػك
ط قي بحثا بعـقان( :اإلكسان الؽامؾ الصقيف :دراسة كؼد ة) ،يف مجؾة
البجد د البل تصدر ا الجامعة اإلسالمقة يف مالقز ا العدد السابع لسـة
 1464د.
=
( )6قال ابـ تقؿقة طـ ابـ طربل" :مؼالبف مبـقة طؾك أصؾقـ:
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و ل الؼضا ا البل بحثـا يف مصادر ا يف الػؽر الؼد ؿ ،وإذا كدان
ـاك الققم مـ دطق إلدك فؽدر ابدـ طربدل ،و سدعك يف إحقائدف ،كؿدا
تبقـ لـا آكػا ،ففق دلقؾ طؾك أن الػؽر الصقيف حالر مقجقد القدقم،
كؿا كان قد ؿا ،سقاء بسقاء.
لؽـ فـا أمر مفؿ :لقس كؾ مـ سدعك يف ك در تدراث الصدقفقة،
كابـ ابـ طربل وغقره ،فدال بدد أن ؽدقن حؾقلقدا اتحاد دا وحددو ا،
كال ..فنن بعضفؿ ػعؾ ذلؽ لؿجرد البحث العؾؿل وك ر الرتاث،
بغض الـظر طـ مضؿقكف ،ومثؾ مٓء ٓ تجدد يف كالمفدؿ اكبصدارا
لف ا الرأي ،بؾ ؽبػقن بدالعرض ،لؽدـ ذلدؽ ٓ ـػدل إسدفامفؿ يف
ك ر الػؽرة ،والدكبقر أبق العال طػقػل مثؾ طؾك ذلؽ.
أمثؾة من اطتؼادات الؿتصوفة الؿعاصرين:
بعددد ثبددقت حضددقر ابددـ طربددل بددقـ الؿبصددقفة الؿبخصصددقـ
الققم ،وإ ؿاهؿ العؿقؼ بػؽدره :كـظدر يف د ه الػؽدرة البدل تبضدؿـ
الحؾقل وآتحاد القحدة ،ؾ ٓ زال الػؽرة باققةإ
= أحد ؿا :أن الؿعدوم شلء ثاب يف العددم ،مقافؼدة لؿدـ قدال ذلدؽ مدـ
الؿعبزلة والرافضة...
إصؾ أخر :فؼدقلفؿ أن وجدقد إطقدان كػدس وجدقد الحدؼ وطقـدف".
الػباوى 143،164/6
فإصؾ الثاين ق ال ي بضؿـ فؽر ابـ طربل بالخصدقص ،ففدق غا بدف
و دفف إول وإخقر.
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ـؼؾ الدكبقر محؿد جؿقؾ غازي طدـ محؿدد طثؿدان الرب داين،
و ق صقيف سقداين مـ الؿعاصر ـ ،أكدف قدال يف كبابدف (تربئدة ال مدة
يف كصد إمددة) :أن اهلل ددق محؿددد ،وأكددف ٓ فددارق طؾددك اإلصددالق:
و رى أن ققلدف تعدالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الػدب :
 ،]14معـدداه أن محؿدددا ددق اهلل تعددالك ،و ؼددقل" :إن مددـ أسددؿاء اهلل
الحسـك :محؿد"(.)1
وبعددض الصددقفقة القددقم ،مددازالقا بعبدددون بقحدددة القجددقد،
ه إفؽار ل البل تسقد حؾؼا ؿ ،فؿـ أوراد ال داذلقة
ومازال
ققلفؿ":زج بدل يف بحدار إحد دة ،واك دؾـل مدـ أوحدال البقحقدد،
وأغرقـل يف طقـ بحر القحدة ،حبك ٓ أرى وٓ أسؿع وٓ أجدد وٓ
()6
أحس إٓ هبا".
وطامددة الصددقفقة القددقم ٓ زالددقا ددرددون يف الؿقالددد وغقر ددا مددا
ؼقلف البقصقري يف الربدة:
ددا أكددرم الرسددؾ مددا لددل مددـ ألددقذ بددف سدددقاك طـدددد حؾدددقل الحدددادث العؿدددؿ
فدددنن مدددـ جدددقدك الددددكقا ولدددر ا

ومدددـ طؾقمدددؽ طؾدددؿ الؾدددقح والؼؾدددؿ()3

بف
( )1الصقفقة القجف أخر ،محؿد جؿقؾ غازي ص ،61وقد أشار إلدك خدرب
ا الرجؾ أ ضا الدكبقر البػبازاين يف مجؾة البصقا اإلسالمل طددد،8
ص.7
( )6أبق الحسـ ال اذلل ،طؾك طؿار  ،614/6واكظر :الصقفقة القجف أخر،
محؿد جؿقؾ غازي ص.18
( )3د قان البقصقري ص.648
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وما

ا البضرع إلك الـبل ﷺ ،ووصػف بؽقكف عؾؿ فدقق مدا يف

الؾقح والؼؾؿ ،يف

ه إبقات إٓ آطبؼداد فقدف أكدف ؿثدؾ (اإلكسدان

الؽامؾ) بحس الػؽرة الػؾسػقة ،ففق الربزخ بدقـ الخؾدؼ والحدؼ،
واهلل تعدالك جعؾددف واسددطة ،فبددف تؼضدك الحددقائج ،وتـددال الرغائد ،
وتـػرج الؽرب :وٓ ؾبػ إلك مـ عؿؾ طؾك تلو ؾ ذلؽ ببؽؾدػ
ضا ر ،كلن ؼال :إن ذلؽ البضرع ؽقن قم الؼقامة ،فؿا أفسده مـ
تلو ددؾ ،فددنذا كددان ؽددقن ددقم الؼقامددة ،فؿددا بددالفؿ تؼدددمقا بالدددطاء
والضراطة بف يف الدكقاإ!
وأشددعار ؿ الؽثقددرة حافؾددة بؿثددؾ د ا الـددقع مددـ إبقددات البددل
تجسد حؼقؼدة مػفدقم اإلكسدان الؽامدؾ يف شدخص الـبدل ﷺ ،مؿدا
مكددد تددلثر ؿ هبدد ه الػؽددرة ،ورسددقخفا فددقفؿ ،ومؿددا مكددد دد ه
الحؼقؼة أكـا لؿ كسؿع مـفؿ براءة مـ ابـ طربل وابـ الػدارض ومدـ
كان يف حؽؿفؿ ،فنما أهؿ ٓ كروهؿ ب لء ،أو بدلولقن كالمفدؿ
بؿا ـػل طـفؿ ؿة القحدة وآتحاد ،بدطقى دقدة كالمفدؿ ،الد ي
ٕجؾف لؿ ػفؿ الخصقم ما أرادوا فلساءوا الظـ هبؿ!! ،زطؿقا!!.
ومؿا ق جد ر بال كر يف
يف معـاه الدققؼ ق :الػـاء.

ا الؿؼام :أكدف قدد تؼدرر أن البصدقا

تاسعًا :الـمعاصر
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وطؾك ذلؽ كالم الصقفقة ،و ا دق اطبؼداد الؿعاصدر ـ ،وقدد
تؼدم كالمفؿ يف ا ،فؼدد كؼؾـدا كدالم أبدل القفدا البػبدازاين ،وكدالم
طبدالحؾقؿ محؿقد ،وال ق محؿد زكل إبرا قؿ.
ك لؽ طرا طـ الصقفقة تحؼقدر كعدقؿ الجـدة ،وكد ا آسدبفاكة
بع اب الـدار ،واتخداذ دطدقى محبدة اهلل تعدالك ل اتدف سدؾؿا لد لؽ،
ؼقل ال ق محؿد زكل إبرا قؿ رائد الع قرة الؿحؿد ة:
" ا ولدي ،إن كـ تر د الدكقا والجـة فعؾقدؽ بػؼقدف ،وإن كـد
تر د رب الدكقا ورب الجـة ،ففؾؿ إلقـا ،كعؿ مدـ وجدد اهلل فؿدا فؼدد
شدقئا ،وإن فؼددد ،ومدـ فؼددد اهلل فؿدا وجددد شدقئا ،وإن وجددد ،ف ددئقن
الدكقا كؾفا ك ئقن أخرة كؾفا ،كؾ مـ طـد اهلل"(.)1
فف د ه الػؽددرة الؿببدطددة ٓ زال د حالددرة يف البػؽقددر الصددقيف،
وٕجؾفا زطؿقا أهؿ ٓ ببغقن الجـة ،ارتػاطا هبؿبفؿ إلدك إطؾدك.
ففؾ كان الؼرآن و ق رغ يف العؿؾ ٕجؾ الجـة داطقا إلك مدا دق
دينءإ!
( )1مجؾددة البصددقا اإلسددالمل الصددادرة طددـ الؿجؾددس الصددقيف إطؾددك يف
مصر ،طدد رج  1414د ص.46
تـبقه :يف مؼدمة طبدد الدرحؿـ القكقدؾ وحقاشدقف طؾدك كبداب" :مصدرع
البصددقا" إفددادات مفؿددة طددـ صائػددة مددـ الؿعاصددر ـ مددـ الؿبصددقفة
وأققالفؿ يف :الحؾقل ،وآتحاد ،ووحدة القجقد .اكظدر :ص41 ،15 ،1
حاشقة (.)5
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ولس بصدد اسبؼصاء كؾ إفؽار ،لؽـ حسبل إشدارات تددل
طؾك الؿؼصقد.
بعدما سدبؼ أسدبطقع الؼدقل بدلن إفؽدار الصدقفقة الؼد ؿدة دل
كػسفا الؿقجقدة القدقم ،ومدا حداول الصدقفقة إخػداءه غقدر خداا،
فإمر وال  ،فؿا طـد الصقفقة لؿ بغقر ولؿ بطدقر مـد طفدد ابدـ
طربل ،وٓ أطبؼد أن إفؽار الصقفقة ،و ل البل ك دلت وقامد يف
بالد القثـ والصـؿ ،ثؿ اكبؼؾ إلك الؿسؾؿقـ لقببؾل اهلل هبدا طبداده،
قد حدث فقفا شلء مـ البغققر إلك إحسـ ،وذلؽ ضا ر مـ واقدع
ما طؾقف أ ؾ البصقا ،واهلل فدي مـ اء مدـ طبداده إلدك صدراصف
الؿسبؼقؿ.

عاشرا :الـمىقف
الذين تؽؾؿوا يف التصوف طؾى ضربقن:
األول :كاقددد طؾددك البػصددقؾ ،وأبددرز ؿ :ابددـ الجددقزي ،وابددـ
تقؿقة ،وال اصبل ،والبؼاطل ،ومال طؾل الؼاري ،و مٓء مخبؾػدقن
يف صددرائؼفؿ ،فؿددـفؿ الؿبقسددع ،ومددـفؿ دون ذلددؽ ،ومددـفؿ ال د ي
كؼد ؿ يف أشقاء دون أخرى:
 فلما الؿبقسع فابـ تقؿقة :إذ خصدص كببدا فدقفؿ" :الؿجؾدد
العاشددر والحددادي ط ددر مددـ الػبدداوى" ،و "آسددبؼامة" لؾددرد طؾددك
الؼ ددقري ،و "بغقددة الؿرتدداد" لؾددرد طؾددك آتحاد ددة ،و "الددرد طؾددك
ال اذلل" ،طدا مـثقرات ـا و ـاك .وقد جرى طؾدك قاطددة يف رده
ق :البػر ؼ بقـ البصقا والؿبصقفة .ؾؿس

ا مـ تلمؾ كالمدف،

فالبصددقا حؽددؿ طؾقددف بالبدطددة ،والؿبصددقفة حؽددؿ طؾددقفؿ كددؾ
بحس حالف ،فؾؿ ؿؾفؿ بـؼد طام :ولف جاء ثـداؤه طؾدك بعضدفؿ،
وذمف ٔخر ـ .و عد أوسع مدـ رد وكؼدض البصدقا ،فؾدؿ بدؼ فقدف
شقئا مـ معبؼد أو سؾقك إٓ وكالف بالـؼد.
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 ومثؾف ابـ الؼقؿ :فؼد خصص كببا" :صر ؼ الفجرتقـ" لؾرد
طؾددك ابددـ العر ددػ ،و"مدددارج السددالؽقـ شددرح مـددازل السددائر ـ"
لؾفددروي ،و"إغاثددة الؾفػددان" ،وقددد أتدداح لددف الؽبابددان إوٓن تببددع
مسائؾ الصقفقة العؼد ة والسؾقكقة كافة بالـؼدٕ :هؿا ولعا لبقدان
خطة الصقفقة يف السؾقك.
 دوهؿا يف الؽؿقة ابـ الجقزي يف كبابف "تؾبدقس إبؾدقس" ،و
"صػة الصػقة" .مع تببع لؿسائؾ طد دة يف السؾقك والؿعبؼد ،غقدر
أكف لؿ سبقط .
 فلمددا ال دداصبل فؼددد تعددرض لفددؿ يف كبابددف "آطبصددام" يف
مقالددع مـددف ،وكالمددف مؼددارب ٓبددـ تقؿقددة مددـ حقددث البػر ددؼ بددقـ
الؿبؼدددمقـ والؿبددلخر ـ ،مددع البـبقددف طؾددك فضددؾ الؿبؼدددمقـ ،ولددؿ
سبقط أكثر الؿسائؾ ،ولف ثـاء طؾك البصقا كلصؾ.
 وأما البؼاطل فؼد قصر كبابف "تـبقدف الغبدل يف الدرد طؾدك ابدـ
طربل" كؿا ق العـقان  -ومـ كان طؾك م بف كابـ الػدارض  -يف
مسائؾ الحؾقل وآتحاد ووحدة القجقد ،وقد حط طؾقفؿ.
 قر د مـددف مددال طؾددل الؼددارئ يف كبابددف "الددرد طؾددك الؼددائؾقـ
بقحدة القجقد" :فؼد خصصف بابـ طربل ،ولؿ ؽـ لدف طـا دة ببؼقدة
الؿسائؾ :إذ لف مقؾ إلك البصقا.

عاشـرًا :الـمىقف
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الثوواين :كاقددد طؾددك الجؿؾددة :أي :يف كؾؿددات ،و د ا حددال أكثددر
الؿبؼدددمقـ ،مددـفؿ الؿعاصددرون لؾبصددقا يف الؼددرن الثالددث ،كددد:
مالؽ ،وال افعل ،وأحؿدد ،وأبدق زرطدة .إلدك الؿبدلخر ـ ،كدد :ابدـ
الحاج ،والطرصقشل.
 مالؽ :قال رجؾ مـ أ ؾ كصقبقـ :ا أبا طبد اهلل ،طـدكا قدقم
ؼددال لفددؿ :الصددقفقة .ددلكؾقن كثقددرا ،ثددؿ لخد ون يف الؼصددائد ،ثددؿ
ؼقمددقن فقرقصددقنإ فؼددال مالددؽ :أصددبقان ددؿإ قددال .ٓ :قددال:
أمجاكقـإ قال ،ٓ :ققم م دائ وغقدر ذلدؽ طؼدالء .قدال مالدؽ :مدا
()1
سؿع أن أحدا مـ أ ؾ اإلسالم ػعؾ ا.
 ال دافعل :قددال" :لددق أن رجددال تصددقا مددـ أول الـفددار ،لددؿ
ددلت طؾقددف الظفددر إٓ وجدتددف أحؿددؼ" ،وقددال ٓ" :ؽددقن الصددقيف
صددقفقا حبددك ؽددقن فقددف أربددع خصددال :كسددقل ،أكددقل ،كئددقم ،كثقددر
الػضددقل"،

()6

طؼؾف أبدا"،

()3

وقددال" :مددا لددزم أحددد الصددقفققـ أربعددقـ قمددا فعدداد
وقال" :ترك بالعراق شقئا ؼال لف :البغبقدر ،أحدثدف

الزكادقة ،و صدون الـاس طـ الؼرآن" )4(.والبغبقر :السؿاع.
الؿسالؽ لؿعرفة أطالم م

مالؽ .54/6

( )1ترتق الؿدارك وتؼر
( )6مـاق ال افعل .648/6
( )3تؾبقس إبؾقس ص.371
( )4إمر بالؿعروا والـفل طدـ الؿـؽدر لؾخدالل ص ،36الحؾقدة ،146/9
تؾبقس إبؾقس ص .644

تعــريف التصـــىف

178

 أحؿد :قال" :البغبقر محدث" .وسئؾ طـ البغبقر :إكدف تدرق
طؾقددف الؼؾددقب ،فؼددال " :ددق بدطددة"( .رواه إثددرم) وسددئؾ طددـ
الحارث الؿحاسدبل ،فؼدال" :حد روا مدـ الحدارث أشدد البحد ر،
الحارث أصؾ البؾقة ،ذاك جالسف فالن وفدالن وأخدرجفؿ إلدك رأي
جفؿ ،ما زال ملوى أصحاب الؽالم حارث بؿـزلة إسد الؿرابط،
اكظر أي قم ث طؾك الـاس".

()1

 أبق زرطة الرازي :قدال الحدافظ سدعقد بدـ طؿدرو الربدطدك:
"شفدت أبا زرطدة  -وقدد سدئؾ طدـ الحدارث الؿحاسدبك وكببدف -
فؼال لؾسائؾ :إ اك و ه الؽب ،

ه كب بدع ولالٓت ،طؾقدؽ

بإثر ،فنكؽ تجد فقف ما غـقؽ .ققؾ لف :يف

ه الؽب طربة .فؼال:

مـ لدؿ ؽدـ لدف يف كبداب اهلل طدربة فؾدقس لدف يف د ه الؽبد طدربة،
بؾغؽدددؿ أن سدددػقان ومالؽدددا وإوزاطدددل صدددـػقا ددد ه الؽبددد يف
الخطرات والقساوس ،ما أسرع الـاس إلك البدع!" .قدال الد بل:
"مات الحارث سـة ثالث وأربعقـ ومائبقـ .وأ ـ مثدؾ الحدارثإ!
فؽقػ لق رأى أبق زرطة تصاكقػ الؿبلخر ـ كالؼقت ٕبدل صالد ،
وأ ددـ مثددؾ الؼددقتإ! كقددػ لددق رأى هبجددة إسددرار ٓبددـ جفضددؿ،
وحؼائؼ البػسقر لؾسؾؿلإ! لطار لبدف .كقدػ لدق رأى تصداكقػ أبدل
حامد الطقسل يف ذلؽ طؾك كثرة ما يف اإلحقاء مـ الؿقلدقطاتإ!
( )1تؾبقس إبؾقس ص  ،167-166الخالل يف السـة.
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كقػ لدق رأى الغـقدة لؾ دق طبدد الؼدادرإ! كقدػ لدق رأى فصدقص
الحؽؿ والػبقحات الؿؽقةإ! بؾك لؿا كان الحدارث لسدان الؼدقم يف
ذاك العصر ،كان معاصره ألػ إمدام يف الحدد ث ،فدقفؿ مثدؾ أحؿدد
بددـ حـبددؾ ،وابددـ را ق ددف ،ولؿددا صددار أئؿددة الحددد ث مثددؾ ابددـ
الدخؿقسك وابـ شحاكة كان قطد العدارفقـ كصداح الػصدقص
وابـ سػقان .كسلل اهلل العػق والؿسامحة آمقـ".

()1

ه أققالفؿ ،وإققال كثقرة لؿ كبببعفا ،وقد لقحظ طؾدك طامدة
كبددد الػدددرق" :الؿؼدددآت" للشدددعري ،و"الػدددرق بدددقـ الػدددرق"
لؾبغدادي ،و"الػصؾ" ٓبـ حزم ،و"الؿؾؾ والـحؾ" لؾ فرسباين،
و"الببصددقر يف الددد ـ" لإلسددػرا قـل :أهددؿ لددؿ خصصددقا البصددقا
بػرقددة ،بددؾ إن ذكددره بعضددفؿ ،فنكؿددا د كر أوصددافا ،كددد :الحؾقلقددة،
والحالجقة ،واإلباحقة .إٓ ما كان مدـ الدرازي يف "اطبؼدادات فدرق
الؿسؾؿقـ والؿ ركقـ" فنكدف خصدفؿ بػرقدة سدؿا ا باسدؿفؿ ،كد ا
السؽسؽل يف "الرب ان" وإن كان لقس مصـػا معبؿدا ،فعدم الد كر
لف مغزى ،كلهؿ ٓ عدوهؿ فرقة بدطقة ،بدؾ دؿ لدؿـ أ دؾ السدـة
والجؿاطة ،و ا حباج إلك تػصقؾ :فالبصدقا طـدد الؿسدؾؿقـ –
ٓ يف حؼقؼبف -طؾك ثالثة أكحاء :حؾقل ،وغؾق ،وبدع.
( )1مقزان آطبدال لؾ بل .431/1
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 فلما الحؾول والػـاء ،و ق حؼقؼدة البصدقا كؿدا تؼددم :فدنن
مـ قال بف كس إلقف ،فؼقؾ طـفؿ يف

ه الؽب  :حؾقلقدة ،اتحاد دة،

حالجقة .ولؿ قصدػ بدف البصدقا :كدلهؿ دربءون البصدقا مـدف،
و ا م بفؿ ،بخاصة أن مـ ا ؿ بالحؾقل كان عب ر طـف بلطد ار:
إما ال ط والسؽر ،أو طدم ففؿ مراده .فال ثب طؾقف شلء.
 وأما الغؾو ،فنكف شاع فقفؿ :دطاء إولقاء ،وآسدبغاثة هبدؿ،
والبؼرب إلقفؿ بالـ ر ،وال ب  .و ا شدرك يف إلق قدة ،لؽدـ لؿدا
كان طامة الؿصـػقـ يف الػرق مدـ إشدعر ة ،فدنهؿ ٓ عددون د ا
شددركا ،إٓ ب ددرط اطبؼدداد الربقبقددة ،ومددع أن ألػدداظ الصددقفقة بـسددبة
البدددبقر والبصددر ػ وطؾددؿ الغق د للولقدداء كثقددرة معؾقمددة ،إٓ أن
ددمٓء الؿصددـػقـ طؿددقا طـفددا! فؾددؿ عددد شددركفؿ يف إلق قددة يف
اطببار ؿ سببا لؾػرقة ،ولؿ ؾبػبقا ل ركفؿ بالربقبقة.
 وأمووا البوود يف إوراد والدد كر خاصددة ،ففدد ا مؿددا دخؾددف
البلو ؾ طـدد ؿ ،وتخر جدف طؾدك أصدؾ مدـ السدـة ،ففدؿ بقسدعقن
فقف ،وٓ عدوكف مـ البدع.
وهبد ه البخر جددات ،لددؿ دددرج البصددقا لددؿـ الػدرق الثـبددقـ
وسبعقـ فرقة الؿبقطدة.
يضاف إلى هذا :ارتباط مٓء الؿصـػقـ بالبصدقا ،وقدد طؾدؿ
ارتبددداط إشدددعر ة بالبصدددقا ،ٓ ،بدددؾ إمدددامفؿ إشدددعري كػسدددف
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مـ مر دي الجـقد ،ؼقل السبؽل طـف:
فؾؼووود تؾؼوووى حسووون مـفجوووه طووون األ شووووقال أهوووول الوووودين والعرفووووان
لوووم ال يتوووابع هووومالء وشوووقخه الوووو شووووقخ الجـقوووود السووووقد الصووووؿداين
فنذا كان طامة إشعر ة طؾك م

البصقا ،وفقفؿ مصدـػقن

لؾػددرق والؿؼددآت ،فؿددـ الؿػفددقم حقـئدد  :لددؿ تركددقا تصددـقػ
البصددقا كػرقددة مددـ الػددرق ،إٓ مددا كددان مددـ الددرازي ،وقددد طددرا
مخالػبف للشاطرة يف مسائؾ طدة.
فالبصقا حؼف أن ؽقن فرقة مـ الػدرق :لبقـقكبدف الظدا رة طدـ
السـة والجؿاطة ،لؽـ فـا مؾحظ جد ر بال كر ،دق :أكدف ولدق قؾـدا
ك لؽ ،إٓ أن ا ٓ عـل تصدـقػ كدؾ مدـ اكبسد إلدك البصدقا
وكسببف إلك البدطة ،لعؾدة مفؿدة :أن أكثدر دمٓء مدـ العامدة ٓ خدرب
لفؿ بؿراد البصقا مـ الػـاء والحؾقل ،وٓ طؾؿ لفؿ بدلن الغؾدق يف
إولقاء شرك ،فدلكثر مدا دؿ طؾقدف مدـ بدطدة دل :إوراد .ففدؿ يف
الجؿؾة طؾك الػطرة واإلسالم ،وطؼقدة أ ؾ السدـة والجؿاطدة ،فدال
خرجقن مـ ا إلك البدع إٓ بالعؾؿ ،والعؾؿ طـدد ؿ مػؼدقد قبدؾ
إقامة الحجة طؾقفؿ ،فؾ ا ؿ بداققن يف أ دؾ السدـة والجؿاطدة ،وإن
اكبسبقا ل لء مـ ه الطدرق ،إٓ أن ؽدقن مدـ الخاصدة العدارفقـ
بلسرار الطر ؼة ،الؿخالػقـ لؾسـة طـ طؾؿ.
( )1صبؼات ال افعقة .384/3
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"إن الصددقفقة أشددبف بؿددادة المقددة رخددقة ،ففددؿ كؼددقل الجـقددد:

"لددقن الؿدداء لددقن إكائددف" )1(.فددرتى فددقفؿ :السددؾػل ،وإشددعري،
والؿعبزلل ،وال قعل أ ًضدا ،كؿدا أكدؽ تدرى البصدقا يف :البقذ دة،
والؿاكق ة ،والصقـقة ،حبك طـد القفقد والـصدارى ،ففد ا مؿدا حقدر
طـد تصـقػفؿ لؾق ؾة إولك! لؽـ الؿددقؼ ددرك دوران البصدقا
طؾدددك فؽدددرة محدددددة دددل :الػـددداء يف الصدددػات والددد ات اإللفقدددة،
بددالحؾقل وآتحدداد ،حبددك بؾددغ فؽددرة وحدددة القجددقد ،ثددؿ ٓ بددلس
بالبؿثؾ بؽؾ لباس :الؿالئؿ مـف والؿـافر :فل ّما الؿالئؿ فد اك الد ي
ٓ عارلف الـبقجة ،وأما الؿـافر فنكدف ٓ دزال بدف حبدك حؿؾدف طؾدك
الؿقافؼة ،وإكؿا سعك يف تغققره مـ صر دؼ البلو دؾ الػؾسدػل الد ي
أتؼـ فـقكف.
فحاصؾ إمر أن الؿبصقفة يف اإلسالم طؾك أربعة أكحاء:
 سددؾػقة ،و ددمٓء يف الؿبؼدددمقـ أكثددر :كؿحؿددد بددـ خػقددػ،
وأبل طؿرو بدـ طثؿدان الؿؽدل ،ثدؿ أبدل إسدؿاطقؾ الفدروي ،وطبدد
الؼادر الجقالين ،لؽـفؿ يف الؿبلخر ـ أطز مـ الؿعدن الثؿقـ.
 وأشدعر ة ،و دؿ أكثددر الخاصدة مددـ الؿبصدقفة :كالؼ ددقري،
دفقرا ،غقدر
والغزالل ،فآتحاد إشعري الصدقيف بدات معرو ًفدا م
ً
مسبـؽر مـفؿ.

( )1الطبؼات الؽربى  .85/1قال ال عراين" :أي :ق بحؽؿ وقبف".
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 وفالسػة ،و ؿ كثقر مدـ الخاصدة :كدالحالج ،وابدـ طربدل،
والبؾؿسدداين ،وابددـ الػددارض ،ففددمٓء زكادقددة طؾددك مؾددة أرسددطق،
وأفالصقن ،وفالسػة الفـد والػرس.
 وطامددة لددقس لفددؿ مد

طؼدددي سددقى آكبؿدداء السددؾقكل

لؾبصقا ،وفقفؿ بدع ال كر ،والرقص ،والسؿاع ،والؿقالدد ،وتؼدع
مـفؿ أفعال شركقة وبدطقة طـد الؼبقر.
ويف هذا بقان :أن سقاد الؿبصقفة دؿ مدـ "السدـة" :فالسدؾػققن
قد طرفـا حدالفؿ ،والعامدة مدـفؿ ؼدع تصدـقػفؿ يف العدقام مدـ أ دؾ
السـة :باطببار أن إصؾ يف كؾ مدـ شدفد ال دفادتقـ وأتدك بلركدان
اإلسالم واإل ؿان  -يف الجؿؾة مدـ غقدر اسبػصدال – دؿ مسدؾؿقن
باتػاق ،ثؿ كؾ مسؾؿ ق مـ أ ؾ السدـة اطببدارا بإصدؾ :حقدث إن
السـة ل صػاء وكؼاء اإلسالم قبؾ تحر ػف والعبث بدف ،فؿدـ أسدؾؿ
أو ك ددل طؾددك اإلسددالم ،ففددق كددازل بسدداحبف الـؼقددة الصددافقة قدددرا
وشرطا ،فال خرج طـفا إٓ ب لء ضا ر بدقـ ،كآكبسداب الصدر
إلددك مددا ضدداده كالب ددقع ،والباصـقددة ،والؼاد اكقددة ،أو أن ددليت بؿددا
ـاقضف طـ طؾؿ وبصقرة ،فؽؿا أن اإلسالم ٓ زول طـ الؿسؾؿ إٓ
بقؼددقـ ،فؽد لؽ سددـقبف ٓ تددزول إٓ بقؼددقـ ،والقؼددقـ ؽددقن يف إقامددة
الحجة :بنثبات ال روط واكبػاء الؿقاكع ،أما قبؾ ففق ٓ دزال طؾدك
كػرا.
السـة ،ولق رك بد ًطا طـ جفؾ ،كؿـ رك
ً
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فػعؾفؿ لبدع ال كر ،والرقص ،والسؿاع ،والؿقالدد ،وإطؿدال
البدطقددة وال ددركقة طـددد الؼبددقر ٓ ،خددرجفؿ مددـ "السددـة" لؿدداكع
ددرا مدددـ الؼضدددا ا الػؾسدددػقة وٓ
الجفدددؾ ،وٕهدددؿ ٓ ددددركقن كثقد ً

الؽالمقددة ،إٓ أن تؼددقم طؾددقفؿ حجددة صددحقحة ،ولددؿ حدددث ذلددؽ
حبددك أن :لؽثددر ؿ وقؾددة الؿعؾؿددقـ ،واخددبالا الؾسددان وكثددرة
العجؿة ،فباب الع ر لفؿ أوسع ،و ؿ إلك البعؾؿ أحقج.
فؾددؿ بددؼ مددـ ددمٓء الصددقفقة طؾددك حددال مددـ الؿماخدد ة إٓ
الػالسدددػة وإشدددعر ة مدددـفؿ ،و دددمٓء إن طددددد ؿ ففدددؿ شدددرذمة
قؾقؾقن :صائػة مـ الؿ ا

الؿـظر ـ والؿبعصبقـ ،فب لؽ صددق

الؼقل :إن سقاد إمة ؿ "سـّة"ٕ :ن إصؾ يف أ ؾ اإلسالم أهدؿ
طؾك السـة واتباع السؾػ ،وٓ خرج أحد ؿ طـ د ا القصدػ إٓ
بقؼددقـ مددـ إقامددة الحجددة ،لددق مددا وقددع يف مخالػددة لؾسددـة والسددؾػ،
والحال أن الحجدة مدا قامد طؾدك ِّ
جدؾ دمٓء يف بددطفؿ :لبؼصدقر

أ ؾ العؾؿ"(.)1

( )1مـ السـلإ ص.44-41
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