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  النبي  منهج  هو  هبا  القلب  قتعل    وعدم  الدنيا  تعم    من  ل والتقل    الزهد  أن    شك    ال

  ذلك   على   كتابه  يف  اهلل   ناحث    وقد،  عليهم  اهلل  رضوان   وأصحابه  وسلم   عليه   اهلل  صلى

   َوْعدَ   إِن    الن اس    َأي َها  َيا}:  فقال
ِ
م    َفل   َحق    اهلل ن ك  ر  ْنَيا  اْلَحَياة    َتغ  م  َوال  الد  ن ك  ر     َيغ 

ِ
  بِاهلل

ور   ْنَيا   اْلَحَياة    َهِذهِ   َوَما}:  تعالى  وقال،  [5:  فاطر]  {اْلَغر  ارَ   َوإِن    َوَلِعب    َلْهو    إاِل  الد    الد 

  اْْلِخَرةَ 
َ
ونَ  َكان وا  َلوْ   اْلَحَيَوان   َلِهي  . [65:  العنكبوت ] {َيْعَلم 

  أزهد   عليهم  اهلل رضوان  الصحابة تجد لذا   والسنة؛ بالكتاب دمقي   الزهد   هذا لكن 

  طريقة   عن   د التعب    وهذا   الزهد   هذا   يخرجهم   لم   ذلك   ورغم  الناس،   وأعبد  الناس 

 . والسنة الكتاب 

  وكثر   ،األموال   وكثرت  الفتوحات،   وكثرت   ،الهجري  الثان   القرن   جاء   حتى 

  منها،   لوالتقل    الدنيا  يف  الزهد  لىإ   تدعو  طائفة  المقابل  يف  ظهرت  بالدنيا،  االنشغال

  وأطلقوا   العلماء،  جالسمو  العلم  عن  والبعد  العبادة  عليها  غلب  الطائفة  هذه  لكن

  يف   خلف  على   الصفة  أهل  إلى  أو   الصوف،  لبس  إلى  نسبة   "الصوفية "  أنفسهم  على

 . ذلك

 ا مقتصر    عندهم  األمر   يكن  ولم   ،واحد   طور  على   تستمر    لم   الطائفة  هذه  لكن 

 . صفاته طور  لكل  ،مختلفة   أطوار  يف لواتنق    بل، والعبادة الزهد على

ف   نبي ن   أن  بد    ال،  فيه  العقدي  واالنحراف  التصوف  عن  منتكل    أن   وقبل  التصو 

د  الواسع  التيارَ   يشبه   ما   مث لت  قرون   عب   الصوفية  فإن   نقصده،  الذي    األطياف،   المتعدِّ

  يمكننا   ولكننا  وطرقِه،   مذاهبه  بين  واالنحراف  الغلو    درجات    تفاوتت  والذي

 :  التصوف  أطوار من  أطوار  ثلثة عن الحديث 

 : والعبادة الزهد صوفية األولى الصوفية: األول  الطور

  يكن   لم  مما  ذلك  ونحو  والخوف  والعبادة  الزهد  يف   مبالغة    عن  تعب ر  وهي

ا ا  وال  الصحابة،  عهد  على  موجود    من   فظهر  والتعب د،  السلوك  يف  طريقتهم  يف  معروف 

ا  القرآن،  آيات  سماع  عند  عليه  ي ْغَشى  القلب  وَجل  من  الصحابة  عن  للمأثور   خلف 

 . العين   ودمع الجلود واقشعرار

  السني(،   )التصوف:  التصوف  من  النوع  هذا   على  يطلِق  العلماء  وبعض

ف  هذا  أئمة  كبار   أن  بذلك  ومقصدهم   سليمان   وأبي  هـ(298  )ت  كالجنيد  التصو 
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  ما   أئمة  من  وغيرهم  هـ(230  )ت  الحواري  أبي   بن  وأحمد  هـ(215  )ت  الداران

  المصطلح   هذا   أطلقوا  الذين   العلماء   ومقصد.  وكبارهم  السني  بالتصوف   عرف

  والسنِة،   الكتاب  أصولِ   على  الجملةِ   يف  كانوا  أهنم  هؤالء  على  السني(  )التصوف

وا العقائد،  باب يف  خاصة    . والسنة والكتاب الشريعة اللتزام  وَدع 

:  ]أي  المشايخ  أكابر  عن   الصحيح   والثابت":  تيمية  بن   اإلسلم  شيخ   قال

  يف   فإن  ي ْذَكر؛  أن  يجب  كان  الذي  هو  وهذا  السلف،  عليه  كان  ما  يوافق  الصوفية[

  وأبي   عياض،  بن   الفضيل  مثل-  المشايخ   أكابر  عن  المحفوظ  الصريح  الصحيح 

  إلى   الكرخي،  ومعروف  المرعشي،  وحذيفة  أسباط،  بن  ويوسف  الداران،  سليمان

  حقيقة   يبين   ما   -هؤالء  وأمثال   التسرتي،   اهلل   عبد   بن   وسهل  محمد،   بن   الجنيد 

 .(1) "المشايخ  مقاالت

 بدع    همزهدَ   شاب  وإنما،  الجملة  يف  مكفرة  بدع  عندهم  تكن  لم  الزهاد  وهؤالء

 .الشرع هبا يأِت   لم  وزيادة مغاالة   هموسلوكَ  عملهم وخالط، الشرع يف لها  أصل ال

  البطيخ   قشر  إلى  يده   يمد   هرآ  وقد   لتلميذه   قال  (2) النخشبي  تراب  أبا  أن  ذلك  ومن

 .(3) "السوق الزم ،التصوف  لك  يصلح ال  أنت": منه   يأكل أن يريد

  َعن   همصد    أنه  عليهم  -سإبلي   : أي-  تلبيسه  أصل  وكان ":  الجوزي  ابن   قال

  فِي   تخبطوا   عندهم   العلم   مصباح  أطفأ   فلما ،  العمل  المقصود  أن   وأراهم   العلم 

  َما   فرفضوا  الجملة  فِي   الدنيا  ترك  ذلك  من  المقصود  أن  أراده  من  فمنهم   ؛الظلمات 

  فِي   وبالغوا،  للمصالح  خلق  أنه  ونسوا  بالعقارب  المال  وشبهوا،  أبداهنم   يصلح

  مقاصدهم   كانت   وهؤالء   .يضطجع  ال   من   فيهم   كان   نهإ  حتى  النفوس  َعَلى  الحمل

  من   إليه  يقع  بما   يعمل  علمه  لقلة  كان  من  وفيهم  ،الجادة  غير   َعَلى   أهنم  غير  ،حسنة

وَ  الموضوعة  األحاديث  .(4) "يدري   ال َوه 

 :  الفلسفي التصوف : الثاين الطور

 
 (. 82/ 1( االستقامة )1) 
  . هـ(245بغداد واجتمع أبمحد بن حنبل، ومات ابلبادية هنشته السباع )( عسكر بن حصني النخشيب، قدم 2) 

 (. 315/ 12انظر: اتريخ بغداد )
 (. 98/ 1( الرسالة القشريية )3) 
 (. 147)ص:  -دار الفكر للطباعة والنشر-( تلبيس إبليس 4) 
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راهتم،   الفلسفة  عقائد   مع   الصوفية   موروث  من  مزيج   وهو   منه   نتج  الذي   وتصو 

  وتفضيل  النبوة،  واكتساب  األديان،  بين   والمساواة   واالتحاد،  بالحلول،  القول 

مات،  واستباحة  األنبياء،  على  األولياء   وتفسير   بالحقيقة،  الشريعة  ومعارضة  المحر 

ا  القرآن  . اإللحادية  الكفرية البدع من وغيرها ا،كفري    اباطني   تفسير 

  على   المقتول  هـ(309  )ت  الحلج  بن  الحسين :  التصوف   هذا  رموز  ومن

  وابن   هـ(،632  )ت   الفارض  وابن  هـ(، 638  )ت   عربي  ابن  الدين   ومحيي   الزندقة،

 . وغيرهم هـ(669  )ت  سبعين

 األساسية   المصادر  أحد  هي  الحديثة  األفلطونية  أن  الباحثين   من  كثير  ذكر  وقد

  والحلول،   الوجود  بوحدة  القائلين   إلى   بالنسبة  األول  المصدر  هي   إهنا   بل  للتصوف، 

  الفارض  بابن   نتهاء  او  سبعين،  وابن   التسرتي  وسهل  البسطامي  يزيد  أبي  منا  بدء  

 . كثير وغيرهم  المقتول والسهروردي عربي  وابن والحلج

 األخرى   اْلراء   مع  والمعرفة،  واإلشراق  والمحبة  الفيض  نظرية   هؤالء  أخذ  وقد

 .(1) الحديثة األفلطونية عن   هبا تمسكوا التي

  وصف   ، التصوف  يف  المتقدمة  الشخصيات  من   وهو-  المصري  النون   ذو  فهذا

 بلده  يف  يومئذ  الشائعة  اليونانية  كمةبالح  علم  له  كان  -التصوف  أسس  واضع  بأنه

  ينظر،  الحكمة   بيوت  وهي،  مصر  بأخميم  ي رالبا  إلى  يأوي  كان   ماا  وكثير  ،  مصر

 . وآثارها نقوشها  ويقرأ

 يدل  كما  متصوف   أنها  أيض    الثابت   لكن ،  فيلسوف  أنه  سينا  ابن  عن  والمشهور 

 . "اإلشارات" كتابه   عليه

حبش    والسهروردي بن    هو   المتفلسف  غير  الصويف  إن":  يقول   المقتوليحيى 

  حامد   وأبو  . ناقص  فيلسوف  هو  المتصوف   غير   الفيلسوف   وكذلك،  ناقص  صويف

 التخلص  على  يقدر  لم   فلسفة  من  بقية  عليه  وبقيت   فتصو    ثم ا،  فيلسوف    كان  الغزالي 

  بلع   حامد  وأب  شيخنا:  فيه  العربي  ابن  قال  وقد،  ارتياب  دون  تصوفه   هبا   ساير،  منها

 
إدريس  (  1)  الصوفية، إدريس حممود  العقدية عند  الرش-انظر: مظاهر االحنرافات  -63/  1)  -دط: مكتبة 

54 .) 
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 .(1) "استطاع فما أهميتقي   ن أ رادوأ  الفلسفة

 ونه يعد    الذي   بأفلطون  اجتمعت  ولقد":  أفلطونا  مادح    يقول  الجيلي  وهذا

  أرها   لم  كانةم   له   ورأيت،  وهبجةا  نور    الغيبي  العالم  مأل  وقد  فرأيتها،  كافر    الظاهر  أهل

  م ولكَ ،  األوان  وواحد  الزمان  قطب  :قال   أنت؟  من:  له  فقلت،  اْلولياء  من  ْلحاد  إال

 .(2) "تفشى  أن  شرطها  من  ليس، هذا مثل  وغرائب عجائب  من رأينا

 كلم  من   كثير:  يقول   اهلل  رحمه  الدين  فضل أ  سيدي   وكان":  الشعران   ويقول 

  إلى   يبادر  ال  فالعاقل،  والفلسفة  المعتزلة  قواعد  على  إال  ظاهره   يتمشى  ال  الصوفية

،  إليها استندوا  التي  أدلتهم يف  ويتأمل ينظر  بل، إليهم الكلم  ذلك  وعز  بمجرد اإلنكار

 .(3) "باطل   يكون  كتبهم  يف والمعتزلة الفلسفة قاله  ما كل فما

،  الفناء :  نظريات   فظهرت  ،التصوف   يف  الفلسفي   األثر  المرحلة  هذه   يف   ظهر  لذا 

 .والبقاء، والفناء، والفيض ، بالجب  والقول، واالتحاد، والحلول ، اإللهي  والعشق

،  الطوسي   للسراج  اللمع:  مثل،  الصوفية   لدى  المعتمدة  التصوف  كتب  وظهرت

  طالب   ألبي  القلوب  وقوت،  الكلباذي  بكر  ألبي  التصوف  أهل  لمذهب  والتعرف

 .(4) للقشيري القشيرية والرسالة ، للسلمي  الصوفية  وطبقات، المكي

 : الخرايف الطرقي التصوف : الثالث الطور

ف  أمر  عليه  استقر    الذي  وهو   تقريب ا،   الهجري  والسابع  السادس  القرن  منذ  التصو 

ا زال وما ف أئمة  يعظِّمون  وأتباعه هذا،   يومنا  حتى  منتشر    عربي   كابن الفلسفي،  التصو 

  ال   منهم  كثير  كان  وإن   واحتفاالهتم،   موالدهم   يف   أشعاره  ينشدون  الذي   الفارض  وابن

 . التفصيل على  يعرفها  ال  أو  أقوالهم  قيقةبح يلتزم

ف  هذا  اختلط  وقد  األولياء   يف  الغلو    وصار  قرينين،  صارا  حتى  بالقبوري ة  التصو 

  والرقص   والمحدثات   البدع   وأصبحت  وطريقتهم،  دعوهتم  أساس   هو  وكراماهتم 

 
للنشر والتوزيع-( انظر: تعريف التصوف دراسة وصفية، لطف هللا خوجة  1)  -20  )ص:  -ط: دار سلف 

21 .) 
 (. 52/ 2( اإلنسان الكامل )2) 
 (. 22تعريف التصوف دراسة وصفية )ص: . وينظر:  ( 11/ 1( الطبقات الكربى )3) 
 (. 76/ 1)  -ط: مكتبة الرشد-( وحدة األداين يف عقائد الصوفية، سعيد حممد معلوي 4) 
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ا  المحَدث  والسماع ا  التصوف  هذا  صار  الجملة  ويف  لمجالسهم،  شعار   للخرافة   مرتع 

 .  والخرافيين

  كل    هم    صبحأ  حتى،  الصوفية  الطرق  كثرة  هي  الفرتة  هذه  سمات  أبرز  ولعل

  ظهرت   كما ،  أعلمها   ويقدس   أورادها  يحفظ   معينة   صوفية   طريقة   إلى  االنتماء  صويف

  مؤلفات   بتلخيص  االهتمام  الفرتة  هذه  يف  وغلب،  والدراويش  المجذوبين  طائفة

شرحها  السابقين  الطرق  فضائل   ذكر   على  تقتصر  المؤلفات   من   الكثير  وكانت،  أو 

  والحث،  البشر  قدرة  فوق  هي  التي  الخارقة  ماهتماكر  وذكر،  أقطاهبا  ومناقب  الصوفية

  األولياء   قبور  وتعظيم،  والرقص  الغناء  حلقات  وكثرة،  للمشايخ  األعمى  االتباع  على

  التوسل   يف   التأليف   وغلب،  ومشاهد  مزارات   لها عوج ،  الصوفية   ومشائخ  والصالحين 

  أوقات   يف  المشاهد  إلى  الحج  صبحوأ،  ضريح  بكل  الخاصة  واألوراد  الشركي

  حج"  سماه ا  كتاب    غلهتم   بعض   صنف   حتى ،  المرحلة  هذه  يف ا  مألوف  ا  ر  أم  مخصوصة 

 .(1) "المشاهد 

 : الصوفية مصادر

  المتنوعة   بالثقافات   متأثر  هو  إذ،  مختلفة  وروافد   كثيرة  مصادر   له   فالتصو  

،  واليونانية   كالبوذية  صلاأل  يف  وثنية  الديانات  هذه  كانت  سواء   المختلفة   والديانات 

 .(2) واليهودية كالمسيحية   األصل يف  سماوية   ديانات كانت أو

 تصطدم  الصوفية  العقائد  من  الكثير  يجد  الصويف  الفكر  يف   والباحث  فالناظر  لذا

  كالقول ،  واإللحاد  الكفر   إلى  دي تؤ  بل،  اإلسلمية  العقيدة  معا  مباشر  ا  اصطدام  

  : يسمونه  ما   طريق  عن   العلوم  تلقي   وادعاء ،  واالتحاد،  والحلول ،  الوجود  بوحدة 

 . كثير  وغيرها بالفناء والقول، اإلشراق

  قوما   أن  بلغه  أنه  سيرين  بن  محمد  عن  بإسناده  األصبهان  الشيخ  أبو   روى  وقد

  إهنم   :يقولون   الصوف  لباس  يتخيرون  قوما  إن":  فقال،  الصوف   لباس  يفضلون

  وسلم   عليه  اهلل  صلى  وكان  ،إلينا  أحب  نبينا  وهدي،  مريم  بنا  بالمسيح  يتشبهون

 
 (. 82-79/ 1( انظر: وحدة األداين يف عقائد الصوفية )1) 
 (. 54/ 1) -ط: مكتبة الرشد-مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية، إدريس حممود إدريس ينظر:  ( 2) 
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 .(1) "وغيره القطن  يلبس

  يقول،  الصويف  الشأن  يف  بحثوا  الذين  المعاصرين  الباحثين  من  كثير  قرره  ما  وهذا

  معه   رليسخ    الشيطان  ابتدعه  كيد    وأألم  أدنأ  التصوف  إن":  الوكيل  الرحمن  عبد  الشيخ

  تجد  فيه  فتش ،  الحق   للدين  صويف  عدو   كل   قناع  إنه،  ورسوله   هلل  حربه  يف   اهلل   عباد 

  فيه   تجد،  وغنوصية  أفلطونية  تجد،  وديصانية   ومانوية   وزرادشتية   وبوذية  برهمية

 . (2) "جاهلية ووثنية  ونصرانية يهودية 

 األوائل   الصوفية  تعاليم  يف  نتعمق  عندما":  ظهير  إلهي  إحسان  الشيخ  ويقول

  والحديثة   القديمة  الصوفية  كتب  يف  والمأثورة  منهم  المنقولة  وأقاويلهم   واألواخر

  جذورها   نرى  ال  وكذلك،  والسنة  نالقرآ  تعاليم  وبين  بينها  اشاسع    ابون    نرى  نفسها 

  البرة   الكرام  وأصحابه  وسلم  عليه  اهلل  صلى   محمد  الخلق  سيد  سيرة  يف  وبذورها

  الرهبنة   من   مقتبسة   مأخوذة  نراها  ذلك   بعكس   بل،  الكون   وصفوة  اهلل  خلق  خيار 

 . (3)"البوذية  وزهد  اليهودية  وتنسك الهندوكية  والبهمة المسيحية

  وليد   التصوف  إن":  الصوفية  بأمر  خبير  وهو  طعيمة  صابر  الدكتور  ويقول

  والمجوسية  المانوية   ومن،  والمسيحية  واليهودية   اإلسلم  من   المختلطة   األفكار

  وآراء ،  اليونانية  الفلسفة  من  ذلك  وقبل،  والبوذية  الهندوكية  وكذلك،  والمزدكية 

  من   الصوفية  يف  الكتاب  بعض  الرأي   هبذا  وتمسك:  قال  ثم،  الحديثة   األفلطونية

 . (4)"المسلمين  وغير المسلمين

  وغيرهم -  الصوفية  أصل  يف  المعاصرين  الكتاب  هؤالء  راءآ  عرض  خلل  ومن

،  سلماإل   على  دخيلة  الصوفية  أن   يتبين  -الرأي  هذا   يرون  كثيرون   نذكره  لم  نمم

  سلم اإل   على  الغريبة  الممارسات  تلك،  إليها  المنتسبين  ممارسات  يف  ذلك  يظهر

 وعظمت  كثرت  حيث  الصوفية  من  المتأخرين  هبذا  نعني  وإنما،  هديه  عن  والبعيدة

  بن   كالفضيل،  االعتدال  من   جانب  على   فكانوا  منهم  المتقدمون  أما ،  شطحاهتم

 
 (. 5/ 11جمموع الفتاوى ) ينظر: (1) 
 (. 19هذه هي الصوفية )ص:  (2) 
 (. 28 املنشأ واملصادر )ص: .. التصوف  (3) 
 (. 49  التصوف املنشأ واملصدر )ص: (4) 
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 .(1) وغيرهم أدهم  بن وإبراهيم  والجنيد عياض 

 الشيوخ  آراء   أما،  خارجية  مصادر  : نسميها  أن   نستطيع   السابقة   المصادر  وهذه

  يبني   عضها ب  بل  ، سبق  فيما  داخلةا  غالب    فهي   اإللهامو   والكشف  والمنامات   والرياضة 

 . عليها مذهبهم  الصوفية  

 األخيرة  صورهتا   يف  الصوفية  العقيدة  تختلف":  الخالق  عبد  الرحمن  عبد  يقول

  مصدر   أعني  والمصادر  التلقي  حيث  من  ؛وجه   كل  من  والسنة   الكتاب  عقيدة  عن

  التصوف  يف   لكن   ، سنة  أو   بقرآن  إال   عقيدة  تثبت   ال  اإلسلم  ففي   الدينية،   المعرفة 

  يسموهنم   الذين  بالجن  واالتصال  ،لألولياء  المزعوم  والوحي  باإللهام  العقيدة  تثبت

  القلب   مرآة   وانجلء   اهلل  يف  وبالفناء   السماوات،   إلى  الروح  وبعروج  الروحانيين،

 القلب  وبربط  وبالكشف،  زعمهم،  حسب  الصويف   للولي  كله  الغيب  يظهر  حتى

  والمنام   اليقظة   يف   الرسول  وبلقاء  زعمهم،  يف  منه  العلوم  يستمد  حيث  بالرسول

 .)2("اجد   كثيرة  للغيب  الصوفية فالمصادر وبالجملة ...وبالرؤى زعمهم، حسب

 :والفلسفة التصوف  بين الشبه أوجه

 :التوحيد: أوًل 

 :  الصوفية عندالتوحيد 

  الواحد غير  شهوده  يف يحضر ال   بأن وذلك  واألبد،  األزل يف  له  الثابتة  معرفته : هو

  عن   القديم  وتنزيه  الحدث،   عن  القدم  إفراد:  سبعة  التوحيد   وأركان  جلله.  جل

وإجلل    الربوبية،   عن  العلة  وإزالة   النعوت،  بين  التساوي  وترك   له،  المحدث   إدراك 

نه، وتنزيهه عن التمييز والتأمل، وتبئته    الحق عن أن تجري قدرة الحدث عليه فتلو 

 . (3) القياس عن

 .(4) قال الجنيد: التوحيد هو إفراد القدم من الحدث

  مصطلحات   عن  يخرج  ال  والعلة   والحدث  القدم  مثل  مصطلحات  فاستخدام

 
 (. 8: ص )حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين، صاحل الفوزان ينظر:  (1) 
 (. 37( الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة )ص: 2) 
 (. 52( معجم املصطلحات الصوفية )ص: 3) 
 (. 22( الرسالة القشريية )ص: 4) 
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  لجميع  األولى  العلة  فهو   ،معلوال    ليس   أنه  تعني  الربوبية  عن   العلة  فإزالة   . الفلسفة

 . خالص فلسفي  مصطلح  وهو األشياء، 

  علقة،   بل  اهلل  مع  تكون  أن  وهو  الفناء  بتحقيق  إال  يتحقق  ال  عندهم  والتوحيد

  نفسه   عن  بالفناء  إال  يكون  ال  وهذا":  فقال  ذلك  على  السراج  وعلق  ،الجنيد   قال  كما

  وهبذا...  منه  أراد  فيما  له  الحق  لقيام  وحركته  حسه  بذهاب...  له  الخلق  دعوة  وعن

  فناء   سعة  إلى  الزمانية  رسوم  ضيق  من  الخروج  للصويف  يتحقق  التوحيد  يف  الفناء

 .(1) "السرمدية

  بعبارات   التوحيد  يف  رأيه   عن  عب  والسنة  بالكتاب   بالتمسك  تصريحه  مع  فالجنيد 

  سعة   إلى  الزمانية  رسوم  ضيق  من  الخروج  بأنه  الخواص  توحيد  عرف  عندما  فلسفية

  على   يقوم  خاص  نوع  إلى  يشير  الجنيد   أن ا  أيض    هذا  من  ويتضح  . السرمدية  فناء

  لغة ،  والشطح  الجذب   لغة  مع   متتلء،  قصيرة  دقيقة  عبارات   إلى  ويلجأ ،  الفناء  أساس

  يفهمون   ال  بأهنم   يصرحون  الصوفية  منا  كثير    نإ  حتى،  هبا   للسلف  عهد  ال  غريبة

 .(2) عباراته بعض

 قال   كما  ، اواحد    الوجود  يرى  الذي  الشخص  ذلك  هو  عندهم  والموحد

  من  الكل  يرى  فل  ،الواحد  غير  شهوده  يف  يحضر  لم  أنه  بمعنى  موحد":  الغزالي 

 .(3) "التوحيد يف القصوى الغاية  هي وهذه واحد، إنه حيث من   بل ،كثير إنه  حيث

  بالمحبوب   العبد  فيه  يتصل  الذي  وهو،  الشهود  توحيد  عندهم  يسمى  وهذا

  وإنما ،  منطق  أو  عقل  على  يقوم  ال  ألنه  ؛استدالل  أو   برهنة  إلى   حاجة  فل،  األعظم

 . معه واتحاد فيه  وفناء  باهلل  اتصال

  هؤالء؟   ما:  فقال  الكلم  علم  يف  يخوضون  المتكلمين  من  بقوم  الجنيد  مر  وقد

  نفي :  فقال،  النقص   وسمات   الحدوث  صفات  عن  باألدلة  اهلل  ينزهون  قوم:  فقيل

 .(4) عيب العيب يستحيل حيث  العيب

 
 . (49( اللمع )ص: 1) 
 (. 162/ 1صلة هللا ابلكون يف التصوف الفلسفي، سعيد عقيل سراج )ينظر:   (2) 
 (. 246/ 4( إحياء علوم الدين )3) 
 (. 467مقدمة ابن خلدون )ص: ينظر:  ( 4) 
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 بعبارة   أو،  البدن  على  للروح  السابق  الوجود  بفكرة  صرح  من  أول  الجنيد  وكان

  هذا   يف  بالبدن   صلتت    أن  قبل   آخر  عالم   يف  اإلنسان   نفس   هبا   قتتحق    نظرية  :أخرى

 ا. وتكرار  ا مرار   وأكدها، العالم 

  طوروها   ثم،  بعده  من  وااؤج   الذين  للصوفية   الواضح  أثرها   النظرية  لهذه  فكان 

  اإلنسان   أو،  المحمدية  الحقيقة  نظرية  عليه  قامتا  ساس  أ  ليجعلوها  ؛وفصلوها

 .(1) األولياء خاتم أو،  القطب أو  الكامل

 : البصري عامر  بن عامر قال  وكما

 وصورة  معنى  كل يف  فشاهدته  وجهة  كل  يف  المحبوب لي تجلى

 منيتي : قلت  أنا؟ من أتدري :  فقال  سرائري بكشف مني وخاطبني 

 حقيقتي   عين اليوم أنت كنت إذا  ادائم   أنت أنا  بل مناي فأنت

 بغيتي  غاية وهي  بذايت لذايت   ا شاهد   ذايت مرآة يف وأنظر

 بفكريت يلم  ال سواها  وإن     ذاهتا عين سوى عيني شهدت وما

 حلة  بعد حلة  فيها أجدد  ذروة كل يف  الذات  تقوم بذايت

 وبثينة  بعدها وسلمى وعلوى  وزينب والرباب وهند فليلى

 (2)لصوريت  إال  بالقصد لوحوا وما    حقيقة  بغير أسماء  عبارات

  والغزالي   كالجنيد   الصوفية   من   الطائفة   هذه   عند   التوحيد   أن   نرى  وهكذا 

  ويكون   بربه،  ليبقى   نفسه   عن  يفنى  فالموحد   اهلل،  يف   بالفناء  إال   ينال  ال   والسهروردي

  هو   التوحيد  وهذا  اهلل،  إال  الشهود  هذا  يف  يشاهد  ال  بل  شيء،  كل  يف  لها  شاهد  

 .(3) الشهود بوحدة  عندهم  المعروف

مْ   َما  َغاَية  ":  تجد   وهكذا  وَ   الت ْوِحيدِ   مِنْ   ِعنَْده  ود    ه  ه    َأن    َيْشَهدَ   َوَأنْ   ، الت ْوِحيدِ   َهَذا  ش 

لِّ   َرب    اهللَ  ء    ك 
ْ
ه    َشي ه    َوَملِيك  وِدهِ   اْلَعاِرف    َغاَب   إَذا  ِسي َما  اَل   ،َوَخالِق  وِدهِ   َعنْ   بَِمْوج   َوج 

وِدهِ  وِدهِ   َعنْ   َوبَِمْشه  ه  وفِهِ   ش  ب وبِي ةِ   َتْوِحيدِ   َفنَاءِ   فِي  َوَدَخَل   َمْعِرَفتِهِ   َعنْ   َوبَِمْعر    بَِحْيث    الر 

 
 (. 164/ 1الفلسفي، سعيد عقيل سراج )صلة هللا ابلكون يف التصوف ينظر:  ( 1) 
 (. 167/ 1طبقات الشعراين )ينظر:  ( 2) 
 (. 189/ 1صلة هللا ابلكون يف التصوف الفلسفي )ينظر:  ( 3) 
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نْ   َلمْ   َمنْ   َيْفنَى مْ   َفَهَذا  ،َيَزْل   َلمْ   َمنْ   َوَيْبَقى  َيك  وَ   ِعنَْده  تِي  اْلَغاَية    ه    . َوَراَءَها  َغاَيةَ   اَل   ال 

وَ   َهَذا  َأن    َوَمْعل وم   ونَ   بِهِ   َأَقر    َما  َتْحِقيق    ه  ْشِرك  ل    َيِصير    َواَل   ،الت ْوِحيدِ   مِنْ   اْلم  ج  دِ   الر  َجر   بِم 

ا   الت ْوِحيدِ  َهَذا م 
ْسلِ ونَ   َأنْ   َعنْ  َفْضل   ،م   . (1) "اأْلَْولَِياءِ  َساَداِت  مِنْ  َأوْ   لِل هِ   َولِي ا َيك 

:  الغزالي   قال  كما  الخاصة  خاصة   إال  عليه   يطلع   أن  ينبغي  ال   التوحيد   وهذا

 سر   إفشاء  :العارفون  قال  فقد  ، كتاب   يف  رتسط    أن  يجوز  ال  العلم  هذا  وأسرار"

 . (2) "كفر الربوبية 

  إال   أحد  يعرفها   ال  وأنه  اهلل،  كتاب   يف   ليست  التوحيد  حقيقة  أن  معناه  وهذا

  أسرار   يعرفون  الصوفية  من  وأمثاله  هو  أنه  أيضا  معناه  هذاو  الكشف!  أرباب  الصوفية

  حقيقة   يعرفون  الا  جميع    المسلمين  وأن  الكتب،  على  هبا  يضنون   أهنم  غير  الربوبية،

 .(3) التوحيد!

  أخص  قال  لذا  التصوف؛  قالب  يف  الفلسفة  عبارات  يظهر   الغزالي  نرى  وهكذا

  أن   رادأ  ثم  الفلسفة  بطن  يف  دخل  حامد  بوأ  شيخنا":  عنه  العربي  بن  بكر  أبو  أصحابه

 .(4) "قدر  فما  منهم يخرج

  على  يقوم   الصويف   والمنهج،  النظر  على  يقوم  الفلسفي  المنهج:  قالي   وقد

 المنهجين؟!   بين جمع الذي   فما، الباطنية  والتأويلت والرؤي الكشف

  الكلمي   الفلسفي  المنهج  بين   انفصال  هناك،  كذلك   األمر  كان   ،نعم  :نقول

  يف  لاكتم   حيث  الهجري  السادس  القرن  جاء   ن أ  إلى ،  الباطني   الصويف   والمنهج

،  معالمه  ونضجت،  خطوطه  واتضحت،  الفلسفي   التصوف  بناء  القرن  هذا   منتصف

  على   واحد  قالب  يف  ودمجهما  المنهجين  توحيد  أساس  على  قائمة  متكاملة  كفلسفة

 .(5) المقتول السهرورديب المعروف الصويف الفيلسوف  واضعه يد

 
 (. 102-101/ 10( جمموع الفتاوى )1) 
 (. 21/ 1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ، حممود عبد الرؤوف القاسم )ينظر: ( 2) 
 (. 45هذه هي الصوفية، عبد الرمحن الوكيل )ص: ينظر: ( 3) 
للنشر والتوزيع-( انظر: تعريف التصوف دراسة وصفية، لطف هللا خوجة  4)  -20)ص:    -ط: دار سلف 

21 .) 
عمال زجنبار،  أهـ ببلدة سهرورد من  549ولد سنة    ،بن حبش امللقب ابلسهروردي   أبو الفتوح حيي هو:  (  5) 

ظرات مع فقهاء حلب، أدت إىل اهتامهم إايه ابلزندقة واإلحلاد، فأمر صالح  وانتقل إىل حلب، وله منا
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  حكمة "  :سماه   واحد   منهج   يف   الصوفية  وكشف  الفلسفة  حكمة   بين  دفوح  

  يهدف   سلوك    مجردَ   ذلك   قبل  وكان،  َيَديه  على   الفلسفي   التصوف    فظهر،  "اإلشراق

 .(1) الروحي الرتقي  إلى 

  مبدأ   وجعله ،  النور  وهو  واحد  محور    حول   تدور   اإلشراقية  السهروردي  وفلسفة

 .(2) بالحس إليه يشار وال ،بغيره يوجد وال  ،لذاته  موجود  وهو، وجوهره الوجود

 يف   كان   سواء،  جوانبه   جميع  يف   منه  ليس  ما  اإلسلم  يف  المتصوفة  أدخل  وهكذا

  يف   الصوفية   معرفة   أصبحت  حتى ،  واألخلق  العقائد   جانب  يف  كان   أو،  العبادة  جانب

  عند   قبل  من  عرف  الذي  الفلسفي   فاإلشراق ،  إشراقية   أو   فلسفية  معرفة   عمومها

  فيه   يصل  والذي،  والفرس  والهند  اليونان  فلسفة  من  وغيرهم  فلطونوأ  سقراط

  عن   واإلخبار   الكشف   مرحلة  إلى  والعبادة  والرياضة  التجرد   مرحلة  بعد  المرء

 .(3) الفلسفي  منهجه  يف اإلسلمي التصوف  غاية هو المغيبات

 :  الفالسفة عندالتوحيد 

 إنه  ،التوحيد  يف  الصوفية  كلم  مصدر   يعرف  أن  يستطيع  الفلسفة  كتب  يقرأ  الذي

لث  م  الْ   بنظرية  اشتهر  الذي  أفلطون  المعروف  اليونان  الفيلسوف
 يف  هآراؤ  وانتشرت  (4)

 . مبكر  وقت يف  اإلسلمي العالم 

  لخاصة   إال  يكون   وال  بالسرية،  يحاط   أن  بد  الا  أيض    الفلسفة  عند  التوحيدف

  إال ا  مطلق    تقال  ال  معرفة   باإلله   الخاصة  المعرفة  إن":  أفلطون  يقول  كما  ،(5)الخاصة

 .(6)"اعام  ا  حديث    عنها  التحدث  يجب وال  أسرار من  هبا يحيط لما الخاصة؛ لخاصة 

 فاض   التي  األولى  العلة  ولكنه  العلل،   من  علة   يكون  أن   عندهم  يعدو  ال   واإلله 

 
 (. 207/ 21هـ، ولقب ابملقتول لئال يعترب شهيًدا. انظر: سري أعالم النبالء )587الدين بقتله سنة 

 (. 167احلياة الروحية يف اإلسالم، حممد مصطفى حلمي )ص: ينظر: ( 1) 
 (. 176/ 1الفلسفي )وف صلة هللا ابلكون يف التص ينظر:  ( 2) 
 (. 1التصوف اإلسالمي بني الدين والفلسفة، إبراهيم هالل )ص: ينظر: ( 3) 
، ال يدرك إال  ( املثال عند أفالطون هو احلقيقة الثابتة خلف الظواهر املادية احملسوسة، ووجوده وجود حقيقي  4) 

 ل، ومن أبرز هذه املثل مثال اخلري. ابلتفكري والتأم  
 (. 235طون، لعبد الرمحن بدوي )ص: فال ينظر: أ (5) 
 . (167-165/ 1) -ط: دار السالم-نظر: الفكر الفلسفي يف اإلسالم، على سامي النشار ي( 6) 
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  يف   نشاهده  ما  وهو-  العلل  عن  المعلوالت  نشوء   إن":  أفلطون   يقول  شيء،  كل  منها

  لم   ما  توجد  أن   إمكاهنا  يف  قوة  على  مشتملة  العلل  تلك  أن  على   يبهن  -لحظة  كل

  هبذه   صفمت    كائن   هناك  يكون   أن  وجب  اإليجابية   القوة   هذه  ثبتت  فإذا  ،ا موجود    يكن 

  هبيئة   للعلل  يثبت  أن  يجب  قوى  من  للمعلوالت  ثابت  هو  ما  ألن  ؛الموجودة  القوى

 . (1)"اإلله  سوى وليس ،كماال    أكثر

 جوهر   يتغير  أن   دون  الشمس  عن  النور  يصدر  كما  يحدث  عندهم  والفيض

  لذا ؛  الشمس  من  الشمس  شعاع  بمثابة  هو  األول  إلى  بالقياس  فالوجود  ،الشمس

 . الفلسفة عند  التوحيد نظرية يف األساس هي  اهلل  يف الوحدة فكرة كانت

 :والصفات األسماء: اثانيً 

 : الصوفية عنداألسماء والصفات  

:  فقالوا  الفلسفة  عند  ما  علىا  جري    بالسلوب؛  وجل  عز  اهلل  الصوفية    فوَص 

  له   اجتماع  وال   ، عرض  وال  جوهر  وال   شخص   وال   صورة  وال  شبح   وال  بجسم  ليس "

  وال   أبعاض   بذي  ليس  يزداد،  وال   ينقص   وال   يسكن،   وال  يتحرك  وال ،  افرتاق  وال

 . (2) "...أماكن  وال جهات  بذي وال  ،أعضاء  وال جوارح وال  أجزاء

  ال   وأنه  مقدر،  محدود  جوهر  وال،  مصور  بجسم  ليس  وأنه ":  الغزالي  وقال

  هتحل    وال   بجوهر  ليس  وأنه  االنقسام،  قبول  يف  وال  التقدير  يف  األجسام  يماثل

 .(3) "...األعراض تحله وال بعرض وال  الجواهر،

  ليس   ، بنفسه  قائم ":  فيقول  كذلك  بالسلوب   تعالى  اهلل   يصف   الشعران  وهذا

  له   فيكون  بجسم  وال   البقاء،  عليه  فيستحيل   بعرض   وال   المكان،   له   فيقدر   بجوهر

 .(4) "...مكان  وال كان  بل  ،مكان  يحويه  وال زمان   يحده ال ... والتلقاء  الجهة

 : الفالسفة عنداألسماء والصفات  

 
-236فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، على سامي النشار )ص: ينظر:  (1) 

237 .) 
 . ( 14للكالابذي )ص:  ، ( التعرف ملذهب أهل التصوف2) 
 (. 90/ 1) -بريوت ،ط: دار املعرفة -إحياء علوم الدين  (3) 
 (. 16( اليواقيت واجلواهر )ص: 4) 



13 

 

  ، درهم   بن  الجعد  هو   اإلسلم  يف  الصفات   بنفي   قال  من  أول   أن ا  تاريخي    ثبت

  هذه   وانتشرت   والفلسفة،   الصابئة  أئمة  فيها  وكان   حران،  من  الجعد   هذا   وكان

 . المأمون  عهد يف  الفلسفة  كتب  ترجمة مع  المسلمين   بلد يف قوالاأل

:  يقول   فليون   فهذا   الفلسفة،  أساطين  عند  صلاأل  هو  بالسلوب   اإلله   وصف  فإن

  إيجابية   صفة  له  أثبتنا   إذا  ألننا  السلبية  الصفات  هذه  إال  اهلل  إلى   نضيف   أن  نستطيع  ال"

 .(1) "طبيعته  مع  تتعارض صفات إليه  أضفنا  فقد

 الموجود  بأنه   ينعته   بل،  وجل  عز  هلل   صفة  أي   ي يبقِ   أن   يريد   ال   فليون  نجد   وهكذا 

 . الوجود صفة  هي واحدة  صفة  غير له  يبقي وال  صفة، وال كيف بل

 :  الفناء: اثالثً 

 : الصوفية عندالفناء 

  إلى   به  ينتهي  حتى  ،البشرية   الصفات   وكافة   الدنيا   من  دوالتجر    الرغبة   زوال   هو

  نفسه   عن   الفان  هو  الصويف":  الهجويري  يقول  .اإلله   ذات   يف  والفناء  االندماج

 . (2) "الحقائق  بحقيقة واتصل الطبائع قبضة  من تحرر  قد بالحق، والباقي

  صفة   فناء   التصوف ":  إبراهيم  ذكي   محمد   يقول  اإلسلمي   التصوف   مجلة   ويف

 .(3)"المعبود   صفة ببقاء  العبد

  السماء   يف  مثلي  ليس  سلطان!  أعظم  ما  سبحان!  سبحان":  البسطامي   يقول  بل

 . (4) "هو  وهو أنا، وهو  هو، أنا  تعرف،  األرض  يف مثلي وال  يوجد،

  من   أن   وفلسفته،  األحوال   يف  فناء":  فقال  األحوال  فناء  هناك   أن   القشيري  أشار و

  عن   فني  فإذا ،  حسبان   أي  عن   فني  األحكام  وتصاريف   القدر  انجري  يف   الربوبية  شاهد 

  والا  أثر    والا  عين    األغيار  من  يشهد  فل،  الحق  بصفات  بقي  األغيار  من  اْلثار  متوه  

  ،الخلق  عن  فني  إنه):  عرفهم   يف  يقال   ذلك  وعند  ، عليه  أثرها  النعدام  طلل    والا  رسم  

 
 . ( 165 / 1)  -املؤسسة العربية الدراسات والنشر-موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي  (1) 
 . (148-147التعرف ملذهب أهل التصوف للكالابذي )ص: ينظر:  (2) 
 . (42:  ص )هـ 1414جملة التصوف اإلسالمي الصادرة عن اجمللس الصويف األعلى يف مصر، عدد رجب  (3) 
 . (407 تلبيس إبليس، البن اجلوزي )ص: ينظر:   (4) 
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 .(1) "بالحق( وبقي

  عن   األخيرة   الكلمات  تصدر  أن   الغريب  ومن ":  نيكلسون  المستشرق  يقول

  مغزاها   لها   ولكن.  الوجود  وحدة  يف  صريحة   كلمات  ألهنا  كالقشيري؛  سن ي  صويف

  أقوال  نأخذ  عندما  له   نستهدف الذي الخطر   إلى  ترشدنا إهنا إذ  أخرى؛  ناحية  من   أيضا

  بما  يقصد  ال  القشيري  أن  والواقع.  الظاهرة  معانيها  منها  ونفهم   بحرفيتها،  الصوفية

  يف   بالتأمل  وإرادته،  فكره  عن  الصويف  فناء  سوى   الحق  وجود  يف  االستهلك   يسمى 

  الفناء   يكون   ماا  كثير    ولكن  فيه،  وعي   الا  استهلك    ذلك  يف  واستهلكه  الحق،  وجود

  العام   باألمر   ليس   ذلك   كان   وإن  إحساسهم،   الصوفية   فيها   يفقد   بحالةا  مصحوب  

 .(2) "فيهم 

  أال   يجب  أنه   إال   الوجود،  وحدة  على  ظاهره  يف   الداللة  صريح  القشيري  فكلم

  الفناء،   حال  إحساسهم  الصوفية  يفقد  ماا  فكثير    الظاهر؛  هذا  إلى  الصوفية  نحاكم

 . نيكلسون  يقول هكذا . باطنهم يف ما  يخالف  بظاهر فيتكلمون

  إال   يحتمل  ال  القشيري  كلم  فظاهر  أصاب،  وقد":  خوجة  اهلل  لطف  دكتورال   قال

  أن   فأما  ،المعنى   هذا   يف  إال   تستعمل  ال  استعملها   التي  األلفاظ   أن   : أي  الوجود؛   وحدة

  قال   أو  العبارة،   خانته   فربما  تعالى،   اهلل  إال  اليعلمه   أمر  فذلك  باطنا   يقصده   ما   هو  هذا

  الذي   المعنى  عند  فوقف  حقيقته،  يريدون  ال  ما  يرددون  الذين   السكر  أهل  عبارات

 .(3) "أللفاظه  ملءمته  يف يتأمل ولم يقصده،

  مقامات   أعلى ":  النوري   الحسن  أبو  قال  كما  المقامات،  أعلى   هو  عندهم  والفناء

  وسبيل   ، بمحبوهبم  التلذذ  المحبين   وسبيل  الخلئق،  عن  انقطاعهم  الحقائق  هلأ

 .(4)"محبوهبم  يف  الفناء  الفانين

  إليه   يشير  الذي  والفناء":  فيقول  القوم  عند  للفناء  المعنى  هذا  القيم  ابن  ويؤكد

  كما  العدم   أفق  يف  وتغيب  ،العبد  شهود  يف  المحدثات  تذهب  أن  عليه  ويعملون  القوم

  المشاهد   صورة   تغيب  ثم  ،يزل  لم   كما   تعالى   الحق   ويبقى  ،توجد   أن   قبل   كانت

 
 (. 229/ 1الرسالة القشريية ) (1) 
 (. 101يف التصوف اإلسالمي واترخيه )ص:  (2) 
 (. 42موضوع التصوف )ص:  (3) 
 (. 253/ 10األولياء )حلية ينظر: ( 4) 
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  ، شهود  له  يبقى  فل   أيضا   شهوده  يغيب   ثم  ، رسم  وال  صورة  له  يبقى   فل  أيضا  ورسمه

  ، المكونات  إيجاد  قبل  األمر  كان  كما  بنفسه  نفسه  يشاهد  الذي  هو   الحق   ويصير

 .(1) "يزل لم   من  ويبقى يكن لم  من   يفنى أن وحقيقته

  ويؤكد   ،"علقة  بل   اهلل  مع  تكون   أن  التصوف":  بقوله   الجنيد   عليه  أكد   ما  وهذا

 .(2) "به ويحييك عنك الحق يميتك  أن  هو التصوف ":  اأيض   بقوله المعنى هذا

  من   المعنى  حيث   من   يقرتب  صوره  بشتى  الصوفية  عند  فالفناء  حال   أي   وعلى

  الذاتان  فيهما  تتحول  -الوحدة  وحالة   ، الفناء  حالة-  الحالتين  ألن  ؛"الوجود  وحدة"

 . القديمة  وهي  واحدة ذات إلى  والمحدثة القديمة

ا  ربط    بالفناء   التوحيد   -تبعه  ومن   كالجنيد -  الصوفية  ربط   فقد   حال   كل  وعلى

، بربه  ليبقى   نفسه   عن   يفنى  فالموحد،  اهلل  يف   بالفناء  إال  ينال  ال  التوحيد  فكأن ا،  قوي  

 . اهلل  إال  الشهود هذا يف  يشاهد وال بل، شيء  كل  يف لها  مشاهد   ويكون 

  بالوحدانية   اإلقرار  مجرد  يعني  ال  والسهروردي  والغزالي  الجنيد  عند  فالتوحيد

 . تعالى   اهلل غير الموحد  شهود  يف يحضر أال يعني  بل، عنه ضداداأل  ونفي هلل

  كلها   والشهود  والفناء  فالتوحيد،  عندهم   للتوحيد  الحقيقي  المعنى  هو  وهذا

 .(3) واحد بمعنى

شيخ ،  الفناء   تحقيق  هي  عندهم  التوحيد  من  فالغاية  لذا كلم  نقل  سبق    وقد 

 . (4)لتوحيدالمفوم ل هذا يف نقد   اإلسلم

 :  الفالسفة عندالفناء 

عندعن  الفلسفة  عند  الفناء  يختلف  ال  يقوم  الفلسفة  عند  فالفناء  الصوفية،   ه 

 الصادر  والفعل  والمشيئة  الطبيعة  يف  :ي أ  والفعل،  الجوهر  بين  الكامل  االتحاد  على

 . اْلخر إلى  اإلشارة عين الواحد  إلى  اإلشارة فتكون منهما،

  أفلوطين   عند  الصاعد  الخط  رحلة  ريصو    وهو  بدوي  الرحمن  عبدقال  

 
 (. 148/ 1( مدارج السالكني )1) 
 (. 109/ 1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ )ينظر: ( 2) 
 (. 189/ 1صلة هللا ابلكون يف التصوف الفلسفي )ينظر:   (3) 
 (. 102-101/ 10جمموع الفتاوى ) (4) 
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  الحياة   هذه  من  هبطت  ثم   بدية، أ  حياة  قبل   من   تحيا   كانت  النفس   إن":  وأفلطون

  األول؛   الواحد   صفات  أساسها  يف   تحمل  وهي  البدنية،  الجسمية  الحياة   إلى   األبدية

  من   التخلص  فعليها  وبالتالي  الكلي،  والعقل  الكلية   النفس  صفات  تحمل  ألهنا

  عنها   يعب  التي  الحالة  وهذه...  والطمأنينة  الوحدة  إلى  تعود  لكي  دالمتبد    المحسوس 

  ونشوة   عشق  حالة  إلى  مصدرها  إلى  النفس  حنين  ويتطور  بالوجد  تبدأ  بحالة  الصوفية

  أو   الفناء  الصوفية  عليه  يصطلح  ما  إلى  النفس  تصل  الحالة   هذه  ويف  ،وسكر

 . (1)"... المحو

  ، اجانب    بدن  وخلعت   بنفسي،  خلوت  ربما  إن":  ألفلوطين  التاسوعات  ويف

  سائر  عن ا  خارج    إليها، ا  راجع    ذايت،  يف  داخل    فأكون  ،بدن  بل  جوهر  كأن  وصرت

  ما   والضياء  والبهاء  الحسن  من   ذايت   يف  فأرى   ، اجميع    والمعلوم  العلم  فأكون   األشياء، 

 ذو  اإللهي  الفاضل  الشريف  العالم  أجزاء  من  جزء  أن  فأعلم  ،ا هبت  ا  متعجب    له  أبقى

  العالم   إلى  العالم  ذلك  من  بذايت   ترقيت  بذلك  أيقنت  فلما.  الفعالة  الحياة

 .(2) "... اإللهي 

 :  والوجود ووحدة والتحاد الحلول: ارابعً 

 : الصوفية عندالحلول والتحاد ووحدة والوجود 

  التشبه )  باب  من  الصوفية  على  الوجود  ووحدة  واالتحاد  الحلول   فكرة  دخلت

  والصفات   الذات  يف  بالرب  العبد  تشبه  إثبات   فحاولوا (،  الطاقة  قدر  على  باإلله

  جاء  ثم  ، (أهله  غير  على  به  المضنون):  كتابه  يف   تبعه  ومن  الغزالي  فعل  كما  ،واألفعال 

  الحقيقي  الوجود: يقولون   الفلسفة ألن  ؛ المطلقة بالوحدة  فقالوا  وتلمذته  عربي  ابن

  ومن .  كالخيال   فوجوده  إليه  مفتقر  هو  ما  فكل  ،بذاته   الستغنائه(  اهلل)  ألولىا   للعلة  هو

  يردده  مما  ابتداء   انطلقت  وقد   ، عربي  ابن  عند  "الوجود  وحدة"  نظرية  نشأت  هنا

  أن   بذلك  ويعنون   ، سبحانه  اهلل  هو   الحق  الموجود  أن  من  عام  بشكل  الصوفية

 منفصلةا  ذات    وليست  ،أوهام  ومجرد  زائفة  صور  هي  إنما  والكائنات  الموجودات

  عند   حرفت  ولكنها  ،الحقيقي   الوجود  عليه  يطلق  أن  يستحق  ال  فمثلها  ،بنفسها  قائمة

  : فقال  ،الوجود  بوحدة  القول   إلى  انتهى  بحيث  الصوفية  لدى  مفهومها  عن  عربي  ابن

 
 (. 190/ 1( موسوعة الفلسفة )1) 
 (. 25(، تعريف التصوف )ص: 156/ 4ظهر اإلسالم )  ينظر: (2) 
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  أمام   قائمة   والتعدد  الكثرة  هذه  نرى  ولكننا  ،سبحانه  اهلل  هو  الحقيقي  الوجود  نإ

-  ذاته  اهلل  سوى  ليست  كلها  الموجودات  فهذه  ثم  ومن  ، إنكارها  يمكن  فل  ،أعيننا

 .(1)-اكبير  ا  علو   الظالمون يقول عما اهلل تعالى

  تكون   بحيث  به،ا  ومختص    الشيء،  يف   حاصل    الشيء  يكون  أن:  هو  الحلول و

 . (2)اتقدير   أوا  تحقيق   اْلخر إلى إشارة  أحدهما إلى  اإلشارة

 :  قسمين على  والحلول

 . خلقه  بعض  يف  وحصوله الرب حلول دعوى  وهو: خاص   حلول 

 النصارى  من  النسطورية  كدعوى  مختصة،  عين  يف  الحلول  هذا  يجعل  من  فمنهم

  غالية   وكدعوى،  السلم  عليه   بعيسى  ذلك  ويخصون   الناسوت،   يف  اللهوت   بحلول

 . بيته  أهل وأئمة ، طالب أبي بن بعلي حل   تعالى اهلل إن : يقولون  الذين الرافضة

  ممن   الصوفية  غلة  كبعض  ،امختص  ا  وصف    حقق  بمن  الحلول  يربط  من  ومنهم

  وصب   الطاعة،   يف  نفسه  وهذب   الوالية،  قحق    فيمن   -وتقدس  تعالى-  بحلوله   يقول 

  النفس   عن  فيصفو  المصافاة،  درجات  يف  فارتقى  وشهواهتا،  النفس  لذات  عن

 . (3)-كبيراا  علو   قولهم   عن  اهلل  تعالى- اإلله روح  فيه فتحل البشرية،

 . مكان  كل يف  بذاته وحصوله الرب  حلول دعوى وهو: عام حلول 

  الجهمية   من   طائفة   عن   والحديث  السنة   أئمة   ذكره  الذي  هو  القول  وهذا

 .(4) مكان  كل يف  بذاته اهلل إن :  يقول ممن المتقدمين،

  منه  حذر  ولذا  الصوفية؛ عند   والمذموم المفرط   الفناء نتيجة  إال يكن   لم  الحلولو

 .(5)والقشيري كالسراج  بعضهم

:  ال ق  نهأ  عنه  حكوا  ،الحلج  الحسين  أبي  إلى  سبونت المن  هم  المتصوفة  وحلولية

ات  على  وصب  الط اَعة   يف  َنفسه  هذب  من"   ، المقربين  مَقام  لىإ  اْرتقى  والشهوات  الل ذ 

 
 (. 50الصوفية نشأهتا وتطورها )ص: ينظر: ( 1) 
   (. 390)ص:   -ط: مؤسسة الرسالة - ( الكليات للكفوي2) 
 .  (172-171/ 2)  (، جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم82( انظر: الفرق بني الفرق )3) 
 . (152-151/ 6) (، درء تعارض العقل والنقل 140/ 2انظر: جمموع الفتاوى ) (4) 
 (. 319/ 1صلة هللا ابلكون يف التصوف الفلسفي )ينظر:   (5) 
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  يْبق   لم  ذافإ  ،البشرية  َعن  يصفو  َحت ى   المصافاة  َدَرَجات  يف  ويرتقى  يصفو  يَزال  اَل   ثم  

  ِحينَئِذ    يرد  َولم   ،َمْرَيم  بن ا  ِعيَسى   يف   حل  الذي   لهاإل  روح  فِيهِ   حل  َحظ    البشرية  من   فِيهِ 

 .(1) "َتَعاَلى اهلل  فعل فعله َجِميع  َوَكانَ  ، رادأ  َكَما  َكانَ  الإ  َشْيئا

 :  القائل وهو

 الثاقب  الهوته  سنا سر  ناسوته أظهر من سبحان

 والشارب  اْلكل صورة  يفا ظاهر   لخلقه  بدا ثم

 (2) بالحاجب الحاجب كلحظة  خلقه عاينه  لقد  حتى

  : أي ،  الحلول   نظرية  وضع  من  أول  الحلج  أن  تبين  السابقة  النصوص  ومن

  بأسلوب ،  الفلسفي  التصوف   دائرة  يف  المتأنس   اإلله  أو،  بالناسوت  اللهوت   حلول

 . عميقة  وعبارة دقيق

  ،االتجاه  نفس  يحمل  فالشبلي  االتجاه،  هذا  يفا  وحيد    ليس  الحلج  أن  على

  أظهر   أنه  إال  ،ا واحد  ا  شيئ    والحلج  أنا  كنت":  القائل  فهو  يصرح،  لم  ولكنه

 .(3) "وكتمت  

 . الواصل الصويف حال وهو واحدة، نذاتيي  تصيير: والتحاد

  ومنهم   األولى،  الطبقة  صوفية  إليه  لمحأ   فقد  ،الصوفية  عند  قديم  المعنى  وهذا

  يا :  يف   مني  صاح  حتى  الحق  إلى  الحق  من  خرجت":  القائل  فهو  ،البسطامي   يزيد  أبو

 .(4) "الفنا مقام  يف قتتحق    قد  أنا أنت  من

ا  شيئ    االثنان  يصبح  بنحو  آخر  شيء  مع  شيء  اتحاد":  بأنه   بعضهم  عرفه  كما

  كل   عنه  ويزول  الجسم،  صفات  من  صفة  كل  اإلنسان  من  تزول  عندما  وذلك  ،ا واحد  

  من   هلل  ما  كل  ويصبح  باهلل،  اإلنسان  يتحد  ذلك  يتم  وعندما  روحان،  غير  هو  ما

ا  تعبير    و)اإلنسان(  )اهلل(  الكلمتان  تكون  بنحو  اإلنسان،  لهذا  واإلمكانيات   الصفات 

 
 (. 248الفرق بني الفرق )ص: ينظر: ( 1) 
 (. 325/  14سري أعالم النبالء )ينظر:  (2) 
 (. ١٥٢/ ١١البداية والنهاية )ينظر: ( 3) 
 (. 203 / 1امليسرة يف األداين واملذاهب احلديثة واملعاصرة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، )املوسوعة  (4) 
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 . (1)"واحد  معنى  عن

  وهم،   الموجودات  وكل  اهلل،  إال  حقيقة  وجود  ال  أنه  فتعني :  الوجود  وحدة  وأما

 .(2) فيها اإلله  بتجليات إال   حقيقة تصبح وال

  أبو   هبا  قال  من  أوائل  من  لكن  ، الفارض  وابن  عربي   ابن  المقالة  هبذه  قال  وممن

 . أحمد لإلمام المعاصر  الصويف حمزة

فقد تكلم أبو حمزة يف جامع طرسوس فقبلوه، فبينا هو ذات يوم يتكلم إذ صاح 

غراب على سطح الجامع، فزعق أبو حمزة وقال: لبيك لبيك، فنسبوه إلى الزندقة،  

فرس   )هذا  الجامع:  باب  على  بالمناداة  فرسه  وبيع  زنديق،  لولي  ح  وقالوا: 

 .(3) الزنديق(

الطوسي:   نصر  أبو  أب "وقال  عن  دار حارث  بلغني  أنه دخل  )الصويف(  ي حمزة 

رغية، فصاحت  المحاسبي، وكان للحارث دار حسنة وثياب نظاف، ويف داره شاة م 

الشاة مرغية، فشهق أبو حمزة شهقة، وقال: )لبيك يا سيدي(، قال: فغضب الحارث  

وعمد إلى سكين، فقال: إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه أذبحك. قال: فقال له أبو  

 . "أنت إذا لم تحسن هذا الذي أنت فيه فلَِم ال تأكل النخالة بالرماد؟!حمزة: 

  "يعلق الطوسي على هذا الكلم فيقول:  
 
يريد )أبو حمزة( بذلك أن إنكارك علي

 .(4) "يشبه أحوال المريدين والمبتدئين

  مباشرة،   وسلم   عليه  اهلل   صلى  الرسول   عن  وكتبه   علمه  نقل   أنه  زعم   عربي  وابن

  وبل   جرأة  بكل  الوجود  وحدة  عقيدة  وصاغ  وساطة،  بل  المحفوظ  اللوح  عن  وكتب

  على   كانوا  الكافرين  هود  قوم  أن  فيزعم  القرآن  آيات   يحرف  أن  واستطاع،  مواربة 

  كانوا   نوح  قوم  وأن  اإليمان،  كامل   مؤمن ا  كان  فرعون  وأن  المستقيم،  الصراط

  اإللهي   الحب  نار   وأدخلهم   الوحدة،  بحار   يف   أغرقهم  بأن  اهلل   فجازاهم   مؤمنين، 

  كان   وما   العجل،   عبادة  عن   إسرائيل  بني  هنى  ألنه   أخطأ   هارون   وأن  فيها،  ليتنعموا

 
 (. 33)ص:  نظرية االتصال عند الصوفية ينظر:  ( 1) 
 (. 624/ 2انظر: موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي ) (2) 
 (. 169تلبيس إبليس )ص: ينظر:  ( 3) 
 (. 495)ص:   -مصر ، قافة ط: اهليئة العامة لقصور الث -( اللمع 4) 
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  يف   أصابوا  نوح  قوم  وأن  الحق،  المعبود  صور  من  صورة  أو  الحق،  المعبود  إال  العجل

ا  اود    تركهم   عدم ا  ويعوق  ويغوث  وسواع    النار   وأن   الواحد،  لإلله   مظاهر   ألهنا   ونسر 

  قبل   شيئ ا  يعلم  ال  اهلل  وأن   عنه،   مرضي  مرحوم  إال  إنسان   من  ما  وأنه  عذاب،  ال  عذوبة

  لوجود   ترجمة   هو  شيء  كل  وجود  بل  العلم،  وجود  هو  الشيء  وجود  ألن  وجوده؛

 . اهلل

 كل  بأن  دعىا  أنه  إال،  والزندقة  الكفر  من  فيه  ما  رغم  عربي  ابن  ذكره  الذي  وهذا

 .(1) للناس  ذلك بتبليغ  أمره الذي  الرسول عن نقصان  وال  زيادة بل نقله قد  ذلك

  ألعماله   خاتمة  جعله  الذي  الكتاب  وهو-  الحكم(  فصوص)  كتابه  مطلع  يف  قال

ا  مبشرة  يف   وسلم   عليه   اهلل  صلى  اهلل   رسول   رأيت   فإن  ، بعد  أما ":  -لعقيدته  جامع 

  دمشق،   بمحروسة  وستمائة   وعشرين  سبع  سنة   المحرم  من  اْلخر  العشر  يف  أريتها

 واخرج  خذه  الحكم  فصوص   كتاب  هذا :  لي   فقال  كتاب،  وسلم   عليه   اهلل  صلى  وبيده

  كما   منا  األمر   وأولي  ولرسوله   هلل   والطاعة   السمع:  فقلت  به،   ينتفعون   الناس   إلى  به

  إبراز   إلى   والهمة  القصد  وجردت  النية،   وأخلصت  األمنية،  فحققت   : يقول  ثم   أمرنا. 

 .(2) "نقصان وال زيادة غير من وسلم عليه  اهلل  صلى الرسول لي   هحد   كما  الكتاب هذا

 :  الجيلي  الكريم  عبد  ويقول

فل  **  وْجَهانِ  نفسها يف لها ذات   ل وجه   للس   للثان والع 

 َبَيانِ  وفعل   وأوصاف   ذات   **  واألدا العبارة يف  وجه   ولكل  

ْل  وإنْ  صدْقَت  واحدة قلت إن ا  ثنانِ ا  **  تق   ثنانِ ا  إن ه  حق 

 اإلنسانِ  حقيقة   ذاك فصدْقَت  ** َلمثل ث    إن ه    بل ال قلَت  أو

 (3)اثنان  إنه ا ورب  ا عبد    ** لكونه قلت الذاتين  ترى ولئن 

 :  الفالسفة عندالحلول والتحاد ووحدة والوجود 

 
)ص:    -مصر،  ط: دار احلرمني -  والسنة(، عبد الرمحن عبد اخلالق  الفكر الصويف )يف ضوء الكتاب   ينظر:  (1) 

115 .) 
 (. 47)ص:    -طبع بريوت ، حتقيق: أبو العالء عفيفي - ( فصوص احلكم2) 
 ( انظر: نونية اجليلي. 3) 
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  بعض  عند  نجدها  المذهب  هذا  وأوليات ":  بدوي  الرحمن   عبد   دكتورال  قال

  بعده   ومن ...  انكسمندر  عند  ونجده  ، سقراط  على   السابقين   اليونانيين  الفلسفة 

  كل   بوحدة  وقال   ، السرمدي  الثابت  الموجود  هو  اهلل  أن  يرى  الذي  األيلي  اسكينوفان

  يفنى  وال يتغير ال  ثابت الوجود  أن يقرر  األيلي  برمنيدس وتلميذه .اهلل :وسماها  شيء

 .(1) "يتحدان والوجود والعقل، هو هوا دائم   ويبقى 

 وحدة  نظرية  بلور  الذي  فهو   المحدثة   األفلطونية   المدرسة   صاحب   فلوطين أ  أما 

  إلى   المنسوبون   الفكرة  هذه  تناقل  ثم  .والصدور  الفيض  نظرية  خلل  من  الوجود

  الخارجي   شكلها   من  التغيير  محاولين   إسلمية،   بتسميات   وخلطوها   اإلسلم

  ظاهرها   جديدة   مفاهيم   ولتنشأ  الخلق،  عامة  عقول  على   لتمر  ا  إسلمي  ا  بريق    وإعطاءها

 
 
 . (2) شيء  يف اإلسلم من ليست  وهي إسلمي

  فهو   الوجود،   فينتج  ، فيها  بما   تفيض  القوة   وهذه   ،ةقو    اهلل   أن   معناه  والفيض

  يتغير   أن   دون  الينبوع  من   الماء   يصدر  وكما  الشمس،   شعاع  يحدث   كما   يحدث 

  حلول  إن  : يقال أن الحالة   هذه يف تستخدم   أن يمكن   التي التشبيهات وأحسن  الينبوع،

 .(3) البدن يف الروح كحلول الكون يف  األول  أو اهلل

 يف ا  منبث    فيها   اهلل  يكون  التي  الوجود  ووحدة  واالتحاد  الحلول  فلسفة   هي  فهذه

  يف   حاضر  األدنى   ألن  شيء؛  كل  يحوي  فاألول   عنها،  متميز  غير  هبا، ا  مختلط    األشياء

  والواحد   الواحد،  أو  األول  يف  والعقل العقل،   يف والنفس  النفس،  يف فالجسم  األعلى،

 .)4(شيء كل يف  موجود مكان، كل يف

  الفلسفة   يف  المثال  سبيل  على  وزان سبي  عند  الوجود  وحدة   فكرة  نجد  وكذلك

  وكذلك ،  واحد  الوجود  نوأ  المطبوعة  والطبيعة   الطابعة   بالطبيعية   قوله  يف  الحديثة 

  فحقيقة ،  جدلية  بطريقة   الظواهر   يف   ىيتجل    الذي   المطلع   بالروح  قوله   يف   هيجل  عند 

  حالتها   لىإ   تعود  حتى  الظواهر  عالم  يف  تتمظهر  الحقيقة  هذه  نوأ   واحد  الوجود

 . بالقوة حقيقة كانت  نأ  بعد بالفعل تحققت وقد ،األولى

 
 (. 4/ 2( موسوعة الفلسفة )1) 
 (. 30-21)ص:   -دار الصفوة - ا، حممد العبدة، طارق عبد احلليمالصوفية نشأهتا وتطوره( انظر: 2) 
 (. 490/ 2صلة هللا ابلكون يف التصوف الفلسفي )ينظر:  ( 3) 
 (4 )https://www.al-aqidah.com/art/s/351 
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  اإلسلمية   العقيدة  تخريب  محاولة   يف  األكب  الدورا  دائم    للفلسفة  بقىي س  لذا 

  يف   نظريات  على  تقوم  ألهنا   ؛اإلنسانية  المجتمعات  بتخريب  بل،  السهلة  الصافية

  منها ا  ر  محذ    يقول  أن  تيمية  كابن  كبير  بعالم  حدا  مما  وهذا،  الواقع   يف   وليست  الذهن

  كان   السماوية   الشرائع  إلى  أقرب  كان  من  كل  أن  شك  وال":  أعماقها   إلى  ذنف   أن  بعد

  من   قرية  مصلحة  أقاما  فيلسوف    رأيت  وهل،  الحقيقة   ومعرفة  العقل  إلى   قربأ

 .(1) "القرى

  الفلسفة   أن  يرى  الذي  كاريل  ألكسس  الدكتور  هو  غربي  مفكر  مع  يلتقي  هنا  وهو

  الواقع   معرفة   دون  فقط  الكتب  يف  تنظر  كانت  حين  الغربية  للمجتمعات ا  كثير    أساءت

  جميع   بقبول   يحظى  أن  استطاع  قد  فلسفي  مذهب  هناك  ليس":  ويقول ،  العملي 

  كان ":  للفلسفة  نقده  يتابع و  ،"فروض  إال  هي  ما  الفلسفة  استنباطات  وكل  ، الناس

  لنافض    ولكننا  ،واالجتماعية   الفردية  حياتنا  نجاح  لنا  يكفل  أن  للعلم  الممكن  من

  أن   شك  وال  ،المجردة  المعان  وسط  نأسن  أن  فارتضينا  الفلسفي  التفكير  نتائج

  أوروبا  يف   عمياء  بصورة  الحرية  لعبادة  مكنوا  الذين   هم   النور  عصر  فلسفة 

 .(2) "وأمريكا 

 : األول  والعقل المحمدية  الحقيقة: اخامًس 

 : الصوفية عندالحقيقة المحمدية والعقل األول 

  وهو   ،الكفر  شعب  من  بل  ،الصوفية   فيه  وقعت  الذي  الغلو   بشعَ   من   شعبة   هي

  يف  اليونانية  بالفلسفة  والتأثر  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  يف  الغلو  من  مزيج

  المسيح   على   الربوبية   صفات   أضفت  التي  بالنصرانية   والتأثر  ،مخلوق   ألول   تقريرها

 . (3)السلم عليه

ا   إن ":  القاشان  قال  كل   قبل  األحدية  الذات   به  عين  التي   التعينات   أول  محمد 

  يف  فرد  واحد   فهو.  التعينات   جمع  يشمل  فهو  التعينات،  من  هناية  ال  ما  به  فظهر  ،تعين

  األحدية   الذات  إال   فوقه  وليس  المرتبة،   يف  يساويه  من  يتعين   ال  إذ  ؛ له  نظير  ال   الوجود

 
 (. 65/  5( درء تعارض العقل والنقل )1) 
 (. 56-55الصوفية نشأهتا وتطورها )ص: (، 47، 7/ 1( أتمالت يف سلوك اإلنسان )2) 
 (. 69الصوفية نشأهتا وتطورها )ص: ينظر: ( 3) 
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  المطلقة،   الفردية  فله  ونعت،  وحد    ورسم  واسم  وصفة  تعين  كل  عن  المنزهة  المطلقة

  فرديته  ومن   األنبياء،   من   غيره  دون  له   إال   يكون   ال  األعظم   االسم  أن   يعلم   هذا   ومن 

  األولين   وأول  النبيين  خاتم   كونه(  والطين  الماء   بين  وآدم  ا نبي    كنت ) :  قوله   سر  يعلم

 أفضل   وكونه(  الكلم  جوامع   أوتيت):  قوله  سر  وجمعيته  أوليته  ومن  اْلخرين،  وآخر

  وال  األول  التعين  إلى  ينتهون  والمرتبة  االستعداد  وسعة  التصاعد   يف  فإهنم  األنبياء

  بين   البزخ  فهو   ، التعينات  جميع  إليه   يرجع   الذي   محمد   هو  األول  والتعين   يبلغونه، 

 . (1) "الموجودات  سائر  وبين األحدية الذات

 أي  هناك  يكن  لم  وقبله،  ذات  له  معين  موجود  أول  : أي   التعينات  أول  ومعنى

 .  أرض وال سماوات وال  كرسي  وال عرش ال  ،ذات

  المطلقة  األحدية  الذات  إال  فوقه  وليس":  الفصوص  شارح  القاشان  وقول

  فوق  ليس  أنه   يعني ،  لخإ   "...ونعت  وحد  ورسم  واسم  وصفة  تعين  كل   عن  المنزهة 

  اهلل   ذات  ألن   ؛ بتات ا  صفة  بأي  توصف  ال   التي  اإللهية  الذات  إال  شيء  الرسول  مرتبة

  كأن   مثل    محدودة  معينة   ذات ا  تكون  أن  عن  منزهة   زعمه   يف،  قيد  كل  عن   مطلقة  عنده 

  الذات   ألن  ؛القيامة   يوم  يأيت  أو  العرش،  على  استوى  أو  ساق،  أو  يد  أو  وجه   هلل  : يقول

 . (2)الموجودات   كل ألهنا  القيود هذه  كل  عن  المطلقة هي  الصوفية  العقيدة يف اإللهية 

  فيه   موجود  وأول  الهباء  الخلق  بدء ":  بقوله   هذه  عقيدته  نفسه   عربي  ابن   ويشرح

  وهو   الرحمان   العرش   على   باالستواء  الموصوفة   الرحمانية  المحمدية   الحقيقة

 .(3) "اإللهي العرش 

 القائم   الوجود   هذا   هو   اهلل   بأن   القول  إلى  وصلت  قد   الفلسفية   الصوفية   فالنظرية

  واإلنسان   والملئكة  والكرسي  والعرش   واألرض  السماوات  فهو  ،المتغير   دالمتجد  

ا اعلو   يقولون  عما  اهلل  تعالى- واألبد األزل  وهو ، والنبات والحيوان  . -كبير 

 يف   الساري  الروح  هو:  يقولون  فمرة  ، أحيان ا  تختلف  عباراهتم  كانت  وإن

 يف   الروح  ووجود  الورد،   يف  الورد  كرائحة  بأنه  ريانالس  هذا  ويشبهون  ، الموجودات

 
 (. 267-266( شرح القاشاين على الفصوص )ص: 1) 
 (. 179الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة، عبد الرمحن عبد اخلالق )ص: ينظر: ( 2) 
 (. 152/ 1)  ( الفتوحات املكية3) 
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   الجسم
 
  ناك ه  فليس  ،اهلل   وجود  هو  الموجودات  وجود  نفس  :يقولون  وتارة  ،الحي

  نفس   هو   والخالق  الخالق،  عين   هو  المخلوق  بل  ،ومخلوق  خالق  الوجود  يف  اثنان

 . المخلوق

  كابن   ؛واإللحاد  الزندقة  أهل  من   الصوفية  كبار  الناس  يف   ونشره  بذلك   اعتقد

 أنكروا  الصوفية  وهؤالء   شاكلتهم،  على  ومن  سبعين   وابن  والجيلي  والحلج  عربي

  على  المستوي  بنفسه  القائم  اإلله  هو  وتعالى  سبحانه  اهلل  بأن  يشهد  من  على  كتبهم  يف

 . (1) وتعالى سبحانه  رهبم يف  المسلمين معتقد   هو والذي ، خلقه من   البائن عرشه

ا  المعتقد  هذا  كان   وقد  ولذلك   ؛ التصوف  إلى   نسب  من  بعض   معتقد   هو   أيض 

ا النكير عليهم  عربي ابن  شدد  .  الفهم وعدم القصور إلى   ونسبهم وخط أهم أيض 

 :  الصوفية يراه كما وسلم  عليه اهلل صلى الرسول أن  القول  وخلصة

 . الفعال العقل وهو األول، العقل وهو األول، التعيين هو -1

 .الذات   مرآة وهو الذات، وهو األعظم،  االسم  هو -2

 .األبدي  األزلي وهو األزل، لحضرة  المقابل  هو -3

 . األقطاب هم  زمان  كل يف  والبسه شتى،  بملبس المتلبس  هو -4

  عن   بعضها  يختلف  قد  الفلسفي  الصويف  المفهوم  حسب  المحمدية  والحقيقة

  لأو    هو   الرسول  أن   وهو  واحد  شيء   على   مجمعة   جميعها  ولكنها  ،قليل    بعض

ا   بل  : يقول  من   ومنهم  موجود،  أول  هو  الرسول   نور  :يقول   من  فمنهم ،  موجود    وأيض 

 مجرد  كان  إنما   وقته  يف  البشري  وجوده  وأن  العرش،  على  المستوية  النورانية  ذاته

  الصوفية   وبعض ،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  لذات  جديد  وتجسد   جديد،   تعيين 

ا   غير   إلهية  حقيقة  هناك   ليس  وأنه  وذاته،   اهلل   عين  هي  وذاته  الرسول   عين   يجعل   أيض 

  يفرق  وبعضهم  وغيره،  الجيلي  الكريم  عبد  ذلك  إلى  ذهب  ومن،  المحمدية  الحقيقة

  كل   هي  بل   ،الخلئق  عن  منفصل  ووجود  ذايت  تعين  لها  ليس  التي  اإللهية  الذات  بين

  هذه   وأن،  الموجودات  يف   الساري  الخفي   الروح  زعمهم   يف  هي   بل  ، الموجودات

ا  النبي   خلقت  اإللهية  الذات ا  المخلوقات  قبل  أوال    محمد   خلقت  ثم،  جميع 

 
 (. 175القرآن والسنة )ص: الفكر الصويف يف ضوء ينظر: ( 1) 
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  على   المستوية   هي   الرسول   ذات  وأن،  الرسول   ذات  نور  من   ذلك  بعد  المخلوقات

 . عربي  ابن قال  كما،  الرحمان العرش 

  المحمدية   والحقيقة  الرسول  ذات  يجعل  من  -المتأخرون  سيما  وال-  ومنهم

  هو   أو  كاملة  صورة  البشرية  بصورته  الرسول  ويجعلون  اإللهية،   الحقيقة  عين  هي

  هي   المحمدية   البشرية   الصورة  كذلك   ويجعلون ،  اإللهية  للحقيقة   صورة   أكمل

ا يتشكل  أنه ويعتقدون  للرسول، الممكنة  الصور   إحدى  .(1) يشاء صورة أي  يف كثير 

 : الفالسفة عندالحقيقة المحمدية والعقل األول 

،  واعتقدوها   األفلطونية  الفلسفة   عن  الوجود  وحدة  عقيدة  الصوفية  نقل

  زعمهم،   يف   اإلسلم   أهل   معتقد   وهي،  األسرار  وسر  الصوفية   الحقيقة   هي   وجعلوها 

  قال   فقد،  األول  والعقل  الخلق  بدء   يف  نظرياهتم  يف  الفلسفة  هؤالء   قاله  ما  نقلواو

  أول  وإن (  الذرات  :أي )  الهباء  هو   الخلق  يف  بدأ  شيء  أول  إن"  :األقدمون  الفلسفة

  األول   العقل   هذا  عن  وأنه(،  الفعال  العقل)  :وسموه  األول  العقل  هو  وجد  موجود

 .(2) إلخ.. السفلي العالم  ثم والكواكب السماوات  العلوي العالم نشأ

 الفكر   إلى   نفسها   هي   ونقلها  عربي  ابن   جاء   القديمة   الفلسفية  النظرية  هذه

  الحقيقة   هو  أسماه  ما   الفلسفة  عند   الفعال   العقل   من   بدال    استبدل   ولكنه  ، الصويف

  موجود  أول  وأن   ، -نفسه  الفلسفة  كلم-  هباء  كان  الخلق  أول   أن  فزعم  ،المحمدية

  حد   وعلى  ،الموجودات   أول  أهنا   عربي  ابن  زعم  التي   "المحمدية   الحقيقة "  هو

  ابن   يتطاولو  . الذرات  من  وتصورت   تشكلت  عين  أول  :أي ،  التعينات  أول  :تعبيره

،  اإللهي  العرش  على   استوت   التي  هي   ( المحمدية  الحقيقة)  هذه   إن  : ويقول  عربي

  المستوي   وأنه  الخلق،  خالق  أنه  من  نفسه  عن  به  وتعالى  سبحانه  اهلل  حدثنا   ما  فيجعل

  الفلسفة   كلم  لهم  وينقل  المسلمين  على  ويلبس  ذلك  كل   يلويو..  العرش  على

  هي محمد  ذات إن : فيقول ، قرآنية وآيات  إسلمي بغطاء  جديد أسلوب  يف  الملحدين

  هذه  نور   ومن،  اإللهي   العرش  على   استوت  التي  وهي  ،الهباء  من  تكونت  ذات  أول

ا  الخلق  اهلل  خلق  الذات  ذلك  كل  ،واألرض   والسماوات  فالملئكة  ذلك  بعد  جميع 

  الفعال   والعقل  عربي،  ابن  عند  المحمدية  الذات  وهي  األولى  الذات  نور  من  خلق  قد

 
 (. 176الفكر الصويف يف ضوء القرآن والسنة )ص: ينظر: ( 1) 
 (. 106 الفكر الصويف يف ضوء القرآن والسنة )ص: (2) 
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  وتخيلهتم  الفلسفة   ترهات  ينقل  أن  عربي   ابن   استطاع  وهكذا  .(1) الفلسفي  الفكر  يف

  العقيدة   هي  اإللحادية  العقيدة  هذه  جعل  بل  ،وعقائدهم   المسلمين  دنيا  إلى  المريضة

 . عليها  ذلك بعد كله الصويف الفكر  قام التي األساسية

  ليس   عندهم  اهلل  وأن  الوجود  بوحدة  المتفلسفون   المتصوفة  يعنيه  ماذا  علمنا  فإذا

  بكل   الوجود  نفس  هو   وإنما   العرش،   على   وتستوي   اْلخرة  يف   المؤمنون   يراها   ذات ا

  والجان   واإلنس   والشيطان  الَمَلك  وجود  عين  هو  عندهم  فاهلل   وتناقضاته،   درجاته

  قولهم   من  المتصوفة  يريد  ماذا  ذلك  بعد  علمنا  إذا  :أقول   والنبات،  والحيوان

ا  النبي  وجعل  العرش  على  المستوية  المحمدية  بالحقيقة   وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 

ا  األكوان  قبل  األول  المخلوق  هو   نور   ومن  العرش  على  استوى  الذي   وهو  جميع 

  واألرض   السماوات  ذلك  بعد  األكوان  جميع  اهلل  خلق  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي

  يف -  المحمدية  الحقيقة  فأصبحت،  المخلوقات   وسائر  والجن  واإلنس   والملئكة

  عن  تنفصل وال بذاهتا، ترى ال  التي  اإللهية للذات  المتجسدة الكاملة   الصورة -زعمه

  التصوف   ومشايخ  عربي  ابن  عند  وسلم   عليه  اهلل  صلى  محمد  فالنبي..  الوجود  هذا

  ،رةالمصغ    اهلل  صورة  هو  :قل  أو.  العرش  على  المتجلي  اهلل  هو  بعده  من  جاؤوا  الذين

  وكل   األنوار  كل  عنه  وانفلقت  وجوداهتا  الموجودات  كل  تاستمد    منه  الذي  وهو

ا  أن   يعني   وهو ..  الموجودات  وكل   األكوان    البذرة   هو  وسلم  عليه   اهلل  صلى   محمد 

  والفروع   الساق  ذلك  بعد  منها  كان  لشجرة  بذرة  فكأنه  ،موجود  لكل  األولى

  ثم   ،وسلم  عليه   اهلل  صلى   بمحمد  الوجود  بدأ  فهكذا   واألشواك،   والثمار   واألوراق

  الخلق   وتفرع  ،وذريته   وآدم  واألرض  والسماوات  والكرسي  العرش  نوره   من   خلق

  عليه  اهلل  صلى  محمد  النبي   نور   من   خلقت   التي  المخلوقات   من  ذلك   بعد   وتدرج

  أو   ،واحد  أصل  عن  متفرع  واحد  شيء  التصوف  عقيدة  يف  كلها   فالموجودات  ،وسلم

 .  (2) واحدة بذرة عن متفرعة شجرة :قل

 : المعرفة نظرية: اسادًس 

 : الصوفية عندنظرية المعرفة 

 
 (. 111 الفكر الصويف يف ضوء القرآن والسنة )ص: (1) 
ابلكون يف التصوف  ( بتصرف، وصلة هللا  195-175( انظر: الفكر الصويف يف ضوء القرآن والسنة )ص:  2) 

 (. 468/ 2الفلسفي )
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  ، وصفاته   بأسمائه   سبحانه   الحق  عرف   من   صفة   الصويف  االصطلح  يف  المعرفة 

  بالباب   طال  ثم،  وآفاته  الرديئة  أخلقه  عن  تنقى  ثم،  معاملته   يف  تعالى  اهلل  صدق  ثم

  يف   اهلل  وصدق ،  إقباله  بجميل  تعالى  اهلل   من   فحظي،  اعتكافه  بالقلب  ودام  وقوفه

  إلى   يدعوه  خاطر  إلى  بقلبه  يصغ  ولم،  نفسه  هواجس   عنه  وانقطع  ،أحواله   جميع

  المساكنات   ومن،  ابري    نفسه  آفات   ومن،  اأجنبي    الخلق  من  صار  فإذا،  غيره

  إليه   لحظة   كل   يف  وحق ،  مناجاته  تعالى   اهلل  مع  السر  يف  وداما،  نقي    والملحظات

  من   يجريه  فيما  أسراره  بتعريف  سبحانه   الحق    قبل  منا  محدث    وصار،  رجوعه

 .(1) معرفة حالته  ىوتسم   عارفا  ذلك عند  ىيسم  ، أقداره  تصاريف

 الحق   ذكر  الستيلء  ؛ نفسه  عن  العبد  غيبة  عندهم  توجب   المعرفة   هذه  لكن 

:  السكندري  اهلل  عطاء  ابن  يقول  .غيره  إلى   يرجع  وال  اهلل  غير  يشهد   فل   ،عليه   سبحانه 

  ما  حجاب،  ال  وكشف  وصف،  ال  ومشاهدة  خب،  ال  وعين  علم،  ال  رؤية  والمعرفة"

مْ  ْم،  ه  مْ   وال  ه  وَ   إِنْ }:  تعالى   قال  كما  بإياهم،  ه  :  ]الزخرف  {َعَلْيهِ   َأْنَعْمنَا  َعْبد    إاِل    ه 

 . (2) "...« اومؤيًد ا  ويًد ا وبصرً ا سمعً  له كنت أحببته فإذا »  ،[59

 يزول   هذا  لكن  جمله،   بينا  تنافر    فيه  أن   النص  لهذا  الساذجة  القراءة  من   ويظهر

  له  )كنت:  وعبارة  ،والقرب   بالواليةأي:    عليه(  )أنعمنا:  بعبارة  يعنون   أهنم  تذكرنا  إذا

 .(3) الحسنى  األسماء من  )هو(  وأن ، أنا  أنه ويتحقق  يستشعر  جعلته: أي  (اوبصر  ا سمع  

  اهلل   أوحى   المعرفة  مقام  إلى  العبد  بلغ  إذا ":  الحلج  منصور  بن  الحسين   قالو

 . (4) "الحق خاطر  غير فيه  يسنح  أن  سره وحرص ، بخواطره إليه  تعالى

  أن   تعلم  أال:  سئل  أنه  الشبلي  عن  ينقل  العبادة،  عن   تغني  بعضهم  عند  والمعرفة

  أبي  وعن  .يرحمني  أن   سألت ه   ما  رحمن   أنه  عرفت    منذ  ولكن  ،بلى:  قال  رحمن؟  اهلل

  إليه،   حوائجه   وينسى   اهلل  من  هحظ    العبد   ينسى  أن   المحبة   حقيقة  أن  السوسي  يعقوب

ف  .(5) حاجة اهلل إلى  له  يكون ال  الذي: بأنه  الصويف وعر 

 
 (. 154)ص:   -م1959 ، الطبعة الثانية القاهرة-  ( الرسالة القشريية1) 
 (. 86( القصد اجملرد )ص: 2) 
 (. 291/ 1) حقيقة الصوفية الكشف عن ينظر:  (3) 
 (. 142الرسالة القشريية )ص: ينظر: ( 4) 
القشريية )ص:    (5)  تيمية وكشف الضالالت    وانظر:   .( 100الرسالة  ابن  الدفاع عن  الدمشقية يف  املقاالت 
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   ت عَرض  سنة   ثلثين  منذ "  : قوله  الدينوري  ممشاد  عن   ونقل
 
  أعرت ها   فما   الجنة    علي

  وال   حق    قلبي   دخل  ما   تعالى  اهلل  عرفت  منذ "  :قوله   حفص  أبي   وعن   ،(1) "طريف

 .(3) "؟ وكيف ؟ لِمَ   :عنه  سقط التوحيد حقيقة  عرف من"  :الحلج وعن ، (2) "باطل

 : الفالسفة عندنظرية المعرفة 

  يونانية   كلمة   وهي  الفلسفة،  عند   (4) الغنوصية  تساوي  الصوفية   عند  المعرفة 

  دينية   فلسفية   نزعة  وهي  بالعرفانية،  ترتجم  أن  ويمكن  ،العرفان  أو  المعرفة  تساوي

 ا. مع   صوفية 

 معرفة   أما   ،(5)نفسه  اإلنسان   معرفة   الكمال  بداية   أن  هو  شعارها  ألن  هبذا   وسميت

  الكمال   بلوغ   ويمكن   ، بالكمال   هو  إنما   الغنوصيين   واهتمام.  والنهاية  الغاية   فهي   اهلل

  العرفان   وهذا  ،باإلنسان ا  عرفان    بوصفه  يتم   والغنوص  (Gnoses)   المعرفة  بواسطة 

  هو  اهلل  ألن   ؛والخلص   النجاة  إلى  المؤدي  هو   باهلل  والعرفان.  اهلل   عرفان   إلى  يفضي

  المعرفة  وهذه  ،ا إله    بوصفه   بنفسه  اإلنسان  معرفة  هو   الغنوص  فإن   ولهذا   ؛ اإلنسان

 . (6) اإلنسان نجاة  إلى تؤدي

  الطقوس   طريق  عن  بالجماعة  يتم  بل  ،والتعلم   بالفكر  يتم  ال  العرفان  إن

  ما ا  خصوص    الباطنية،  بالحقائق  بل   الخارجية  باألحوال  معرفة  ليس  وهو  ،والمراس 

 
 (. 140احلبشية، لعبد الرمحن دمشقية )ص: 

 (. 100 الرسالة القشريية )ص: (1) 
 (. 145 الرسالة القشريية )ص: (2) 
 . (6 الرسالة القشريية )ص: (3) 
الصور 4)  متعددة  فلسفية  دينية  فرقة  الغنوصية:  ه  ، (  احلقة  املعرفة  أن  احلدس    ي مبدؤها  طريق  عن  الكشف 

ستدالل، فهي نوع من التصوف يزعم أنه  وليس عن طريق العلم واال  ،احلاصل عن احتاد العارف ابملعروف
املثل األعلى للمعرفة، ويعتقد أنه ليس هناك حواجز أو فروق بني األداين، ومن هنا كان خطرها، وهي  

)غنوسيس( يعين )معرفة( وقد نشأت يف القرن األول امليالدي بتأثري اختالط  مأخوذة من اللفظ اليوانين  
الشرق  بثقافة  اليوانينة  إبراهيم   ، الثقافة  انظر:  امليالدي.  الثالث  القرن  فيلسوف  )أفلوطني(  زعمائها  ومن 

 (. 77هالل يف مقدمة الوالية والطريق إليها )ص: 
وحوهلا اإلسالميون من خالل حديث موضوع: )من    ، اعرف نفسك   :( وهذه هي مقولة سقراط املشهورة5) 

 . عرف نفسه فقد عرف ربه(
 (. 86/ 2)  -املؤسسة العربية للدراسات والنشر-( موسوعة الفلسفة 6) 
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  اإلنسان   واتحاد  لها،  اإلنسان  جعل  المعرفة  وغاية  والشر،   الخير  بين   بالتمييز   يتعلق

  من   العليا  الدرجات  بنفسه  يبلغ  أن   يستطيع  ال  اإلنسان  إن  .العرفان   أو  المعرفة  هو  باهلل

 .(1) العليا المعرفة هذه تلهم التي  هي علوية  قوة  من  بد  ال  لذا المعرفة؛

  ، الميلديين   والثالث  الثان   القرنين   يف   النصارى  عند   الغنوصية   ازدهرت  وقد

  أهنا   القول  إلى   تنزع   التوجهات   غالب  فكانت   ، لتحليلها   ذلك   بعد   اْلراء  واتجهت

  بذاهتا   قائمة  نزعة  أهنا  إلى  البعض  وذهب.  اليونانية  والفلسفة  المسيحية  بين  تزاوج

  ما  فإذا  بنفسه،  اإلنسان معرفة   خلل من  واإلنسان  للعالم ا  تمام    جديد فهم فيها  يتجلى 

 .(2) اإلله  هي أهنا عرفا  تمام   نفسه عرف

 خاتمة: 

الشبه بين الصوفية والفلسفة   من خلل العرض السابق يمكن أن نجمل أوجه 

 النقاط التالية: يف 

عن  أوًل:   ج  يخر  ال  والعلة  والحدث  القدم  مثل  الصوفية مصطلحات  استخدام  

العلة   فهو   ، معلوال  ليس  أنه  تعني  الربوبية  عن  العلة  فإزالة  الفلسفة،  مصطلحات 

 خالص. 
 
 األولى لجميع األشياء، وهو مصطلح فلسفي

وَصف الصوفية  اهلَل عز وجل بالسلوب؛ جري ا على ما عند الفلسفة فقالوا:  ثانًيا:  

ليس بجسم وال شبح وال صورة وال شخص وال جوهر وال عرض، وال اجتماع له  "

وال   أبعاض  بذي  ليس  يزداد،  وال  ينقص  وال  يسكن،  وال  يتحرك  وال  افرتاق،  وال 

 . "أجزاء وال جوارح وال أعضاء، وال بذي جهات وال أماكن

الصوفية  ثالًثا:   تبعه-ربط  ومن  فكأن    -كالجنيد  قوي ا،  ربط ا  بالفناء  التوحيد 

ويكون   برب ه،  ليبقى  نفسه  عن  يفنى  د  فالموح  اهلل،  يف  بالفناء  إال  ينال  ال  التوحيد 

ال   المعنى  وهذا  اهلل،  إال  الشهود  هذا  يف  يشاهد  وال  بل  شيء،  كل   يف  له  ا  مشاهد 

عند عنه  الفلسفة  عند  االتحاد    يختلف  على  يقوم  الفلسفة  عند  فالفناء  الصوفية، 

الكامل بين الجوهر والفعل، أي: يف الطبيعة والمشيئة والفعل الصادر منهما، فتكون  

 اإلشارة إلى الواحد عين اإلشارة إلى اْلخر. 

 
 . (88/ 2)( املصدر السابق 1) 
 (. 25الصوفية نشأهتا وتطورها، طارق العبدة )ص: ينظر:  (2) 
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باب  رابًعا:   من  الصوفية  على  الوجود  ووحدة  واالتحاد  الحلول  فكرة  دخلت 

قدر  على  باإلله  الذات    )التشب ه  يف  بالرب   العبد  تشبه  إثبات  فحاولوا  الطاقة(، 

 والصفات واألفعال، وما أخذ الصوفية هذا المعنى إال عن طريق الفلسفة. 

هي شعبة من شَعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفية،    الحقيقة المحمديةخامًسا:  

اليونانية يف  وهو مزيج من الغلو يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتأث ر بالفلسفة  

تقريرها ألول مخلوق، والتأث ر بالنصرانية التي أضفت صفات الربوبية على المسيح  

 عليه السلم. 

 وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 


