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*********** 
  ملخص:

ره من العموم وقد عرف تطورا كبيرا متأثرا في ذلك كغي ُيعتبر التصوف اإلسالمي من العموم الحادثة في المّمة،
وىو عمم موضوعو إصالح النفوس وتزكيتيا بحمميا عمى مكارم األخالق والفضائل وتزكيتيا من  ،بالسياقات المختمفة

إال أن تأثره بالثقافات واألفكار األجنبية  ِعمما أصيال تمتد جذوره إلى نور الوحي ومشكاة النبوة،اآلفات والرذائل ،لذا كان 
مما يجعمنا ُمطالبين بإعادة  واختالط مباحثو بمباحث الفمسفة واآلراء النظرية أسيم في رسم صورة نمطية سيئة عنو،

وىي  -بمعزل عن القراءات الخارجية–قوال أساطينو تقديمو وقراءتو من خالل الوقوف عمى مصادره األصمية وتحميل أ
ُمحاولة ُيمكن أن ُتسيم بشكل كبير في الكشف عن المضامين التربوية واألخالقية التي تضمنيا ،كما ُيمكنيا أن ُتساىم 

ن يقا إلنسافي إعادة عمم التصوف إلى مكانتو الصحيحة الُمنبثقة عن الوحي الشريف بتزكية النفوس ومداواتيا تحق
وذلك من خالل تحيين التعاريف االصطالحية واستميام ما  ،ذا ما تسعى إليو ىذه الورقةوى ،الخالفة والشيادة معا

 تضمنتو من قيم ُيمكنيا أن ُتساىم في البناء األخالقي لألمة اإلسالمية.

 : فتاحّٕالكلنات امل

 األهراض والعلل.؛ هداواة النفىس؛ التربيت؛ األخالق؛ القين؛ التزكيت؛ التصىف
Abstract :  
   Islamic mysticism is considered to be one of the sciences occurring in Al-Milal (religion). However, 

his influence with foreign cultures and ideas and the intermingling of his research with philosophy and 

theoretical views contributed to a bad stereotype about him, which makes us required to reintroduce it 

and read it by looking at its original sources and stronger analysis. It is an attempt that can contribute 

significantly to the disclosure of the educational and ethical implications contained in it, and can 

contribute to the restoration of the science of mysticism to its rightful position emanating from the 

revelation of the holy revelation of the souls and therapeutics to achieve the human caliphate and 

martyrdom together, and this is what this paper seeks, through Refreshing idiomatic definitions and 

inspiring their values that can contribute to the moral construction of the Islamic Ummah. 
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 مكدمٕ: .1

تعتبر تزكية اإلنساف مف أىـ المقاصد التربكية في اإلسالـ ،فالسعي إلصالح الجزء متضمف لمكٌؿ 
كقد عرفت الحضارة اإلسالمية عمما جعؿ ىذا المقصد ىدفو كغايتو كمكضكعو كىك عمـ  كمتعٌد إليو 

التصٌكؼ اإلسالمي الذم ركٌز أساطينو كأربابو عمى مشركع التربية الٌركحية بطريؽ التحمية كالتخمية 
صالح القمكب كتطيي رىا ،التحمية بالفضائؿ كالتخمية مف الرذائؿ عف طريؽ مداكاة النفكس كتركيضيا كا 

،كىي عممية يمكف مف خالليا العكدة باإلنساف إلى أصمو كفطرتو كتحقيؽ المصالحة كالسمـ مع ذاتو 
كنفسو بحمميا عمى مقتضى اآلداب كالفضائؿ كالقيـ كالنأم بيا عف الرذائؿ ،كيمكف أف نممس ىذه 

ف مكضكعو ،رغـ األىداؼ كالغايات في تمؾ الحدكد كالتعاريؼ التي كضعيا عمماء التصٌكؼ لحٌده كبيا
ق ( في كتابو قكاعد الٌتصٌكؼ في القاعدة  899كثرتيا التي عٌبر عنيا الشيخ زٌركؽ الفاسي البرنسي ) 

ٌد الٌتصٌكؼ كرسـ كفٌسر بكجكهو تبمغي األلفيف مرجعيا كٌميا لصدًؽ الٌتكٌجوً إلى اهلل تعالى،  02 قائال: "كقد حي
ٌنما ىي كجكه فيو كاهلل أعمـ  ".  كا 

لعالقة بيف التربية الركحية كالتصٌكؼ يمكف أف ييستشٌؼ مف خالؿ ىذه التعاريؼ التي كضعيا كتحديد ا
القكـ كبياف مضامينيا كداللتيا ،فحٌد الشيء كحقيقتو منبئة بمكضكعو الذم ألجمو كيضع ،كاستنطاؽ ىذه 

ربكية كالركحية التعاريؼ كتحميميا استماع رؤية مكضكعية كمنيجية مف شأنيا أف تؤكد عمى األبعاد الت
لمتصكؼ اإلسالمي كتأكيد ألصالتو كاستمداده مف الكحي الشريؼ ،كمرافعة عنو في الكقت نفسو ضٌد 
بعض الرؤل التي رسمت عنو صكرة نمطية  ارتبطت بالرسكـ كاألشكاؿ كالطقكس ،فال سبيؿ إلبراز 

ك ما عٌبر عنو الشيخ أصالتو كسمٌك أىدافو كغايتو إال مف خالؿ الكقكؼ عمى أصؿ كضعو كحٌده ،كى
مف كتابو: "إسناد الٌشيء ألصًؿ كالقياـ فيو بدليًمو الخاصّْ بو يدفعي  05في القاعدة زركؽ الفاسي بقكلو 

 ". قكؿ المنًكر بحقيقًتو ]ألفَّ ظييكرى الحؽّْ في الحقيقًة يمنعي مف معارضًتيا[

ي ؟ كما ىي مضامينو الركحية ضكء ىذا نطرح التساؤالت التالية ،ما مفيكـ التصكؼ اإلسالم مىكع
كالتربكية؟ كىؿ ييمكف أف تساىـ ىذه المضاميف في إعادة تشكيؿ الصكرة الصحيحة عف التصكؼ 

 اإلسالمي؟ كما مدل مساىمتو في تحقيؽ السمـ الداخمي كالخارجي )فردا كميجتمعا(  .

 خّطة العمل :

 مقدمة .1
 تصكر اإلسالمي.في ال اإلنساف كأبعاده المختمفةالمطمب األكؿ:  .2
 أصالة التصكؼ اإلسالمي كمنزلتو في اإلسالـالمطمب الثاني:  .3
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 مضامينو التربكية كالركحية كمفيـك التصكؼ اإلسالمي المطمب الثالث:  .4
قراءة في  –التصٌكؼ اإلسالمي مف سالـ الباطف إلى سالمة العكالـ الخارجية المطمب الرابع:  .5

 -الثمرات 
 خاتمة: بأىـ النتائج المتكصؿ إلييا .6

 .اإلنشاى َأبعادٍ املختلفٕ يف التصُر اإلسالمْاملطلب األَل:  .2

بالكقكؼ عمى المنتج المعرفي اإلنساني في مختمؼ المياديف المعرفية تتجمى مضاميف خطاباتو 
المختمفة ،إذ كاف ىذا المنتج إجابة عف تمؾ التساؤالت التي شغمت فكر اإلنساف كحاكؿ مف خالليا إشباع 

أ عمى إثر ىذه الرؤل حاجاتو المختمفة الركحية كالبيكلكجية كالنفسية كالعقمية كحتى مدارؾ الخياؿ ، فنش
عمكـ مختمفة كعمـ النفس كالتصكؼ كالطب كالفمسفة كالفٌف كالرسـ كالمكسيقى ،كىذا التعدد كالتنكع تأكيد 
عمى الجكانب المختمفة لإلنساف ،كىك ما أشار إليو صاحب كتاب اإلنساف ذلؾ المجيكؿ حيف اعتبر 

اجزيف عف ايجاد طريقة لفيمو في مجمكعو كأجزائو اإلنساف كال ال يتجزأ  كفي غاية التعقيد  مما يجعمنا ع
 . 1كعالقاتو مع العالـ الخارجي كلتحميؿ أنفسنا ال بد مف االستعانة بعمـك مختمفة 

تتجمى ىذه الحقيقة الكيانية لإلنساف في تمؾ الصكرة التي رسميا القرآف الكريـ عنو كحديثو المستفيض 
لرئيسة في الخطاب القرآني ،كيمكف أف نممس ىذه األبعاد عف كؿ ما يتعمؽ بو ،بؿ كاف أحد المحاكر ا

المختمفة مف خالؿ تمؾ الرحمة التي رسميا القرآف الكريـ لإلنساف كقصة خمقو كامتزاج الطيف بالركح ،بؿ 
ْذ َأَخَذ يؤسس القرآف الكريـ لماىية اإلنساف قبؿ كجكده مف خالؿ آية الميثاؽ كالعيد في قكلو تعالى : َواِ 

يََّتُيْم َوَأْشَيَدُىْم َعَمى َأْنُفِسِيْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَمى َشِيْدنَ  َربُّكَ  ا َأْن َتُقوُلوا ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُيورِِىْم ُذرِّ
ت كثيرة ، أما ثنائية الركح كالجسد فأشارت إلييا آيا172األعراف /  َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِمينَ 

ْيُتُو َوَنَفخْ منيا  ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْمَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن َفِإَذا َسوَّ ُت ِفيِو ِمْن َواِ 
، كجاء في تفسيرىا :" عدلت خمقتو كىيأتيا لنفخ الركح فييا، 29-28الحجر /  ُروِحي َفَقُعوا َلُو َساِجِدينَ 

كًحي حيف جرل آثاره في تجاكيؼ أعضائو فحيي، كأصؿ النفخ: إجراء الركح في تجكيؼ  نىفىٍختي ًفيًو ًمٍف ري كى
جسد آخر. كلما كاف الركح يتعمؽ أكالن بالبخار المطيؼ المنبعث مف القمب، كتفيض عميو القكة الحيكانية 

 .2خان " فيسرم في تجاكيؼ الشراييف إلى أعماؽ البدف، جعؿ تعمقو بالبدف نف

عمى ضكء ىذه الثنائية في خمؽ اإلنساف تفرعت مختمؼ القكل األخرل فمنيا ما الحؽ بعالمو الترابي 
األرضي الطيني كىي حاجاتو البيكلكجية ككظائفو الفيزيكلكجية، كىي استعدادات تؤىمو لالتصاؿ بعالمو 

راني كىي تمؾ المطيفة القمبية الخارجي الحٌسي عف طريؽ حكاٌسو ،كمنيا ما يمحؽ عالمو الركحاني النك 
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سىًد ميٍضغىةن: ًإذىا »  المكدعة في القالب الجسماني كالتي عٌبر عنيا النبي بالمضغة في قكلو فَّ ًفي الجى أىالى كىاً 
سىدي كيمُّوي، أىالى كىًىيى القىٍمبي  ذىا فىسىدىٍت فىسىدى الجى سىدي كيمُّوي، كىاً  مىحى الجى ٍت صى مىحى كالٌنفس اإلنسانية مجمكع ىاتو  ،3« صى

تثبت عمى  انب اٍلعيقيكؿ فتتمقى المعقكالت كى القكل ، كجنكدىا ًفي حراب كقتاؿ كشجار فىتىارىة تٍنزع ًإلىى جى
مىٍييىا القكل فتيبط ًإلىى حضيض منىاًزؿ اٍلبىيىاًئـ فىيىًذًه نفس لكامة كىىىًذه النَّفس ًىيى  تارىة تستكلي عى الطَّاعىات كى

الىة مف اتضع  حى ًئكىة فتتحٌمى  بالعمكـ كالفضائؿ فتغدك ممكا جسمانيا كى أىكثر اٍلخمؽ كتارة ترتفع  ًإلىى أفؽ اٍلمىالى
ار ًفي حضيض اٍلبىيىاًئـ لـ تكف مشاركتو لإلنساف ًإالَّ بالصكرة التخطيطية  تَّى صى ،كعمى ىذا األساس 4حى

،لذا يرسـ لنا أبك حامد الغزالي صكرة ليذا فالرغبات كالحاجات تختمؼ باختالؼ قكة حضكر ىذه القكل 
النزاع الداخمي في كتابو معارج القدس فيرل أف اإلنساف  مف حيث غذاؤه كتناسمو  فنبات، كمف حيث 
نما خاصتو التي بيا  إحساسو كحركتو فحيكاف، كمف حيث صكرتو كقامتو فصكرة منقكشة عمى حائط. كا 

ف استعمؿ قكاه بغرض العمـ كالعمؿ، فقد تشبو بالمالئكة، كمف تمٌيز فعقمو، المدرؾ لحقائؽ األشياء. فم
 .5صرؼ ىمتو إلى طمب المذات كالشيكات فقد نزؿ إلى أفؽ البيائـ 

كنجد ىذه الصكرة نفسيا في تراث مكالنا جالؿ الديف الركمي إذ يرل أف الدنيا نصيب الجزء الحيكاني 
فحيكانيتو تفٌر مف  غذاؤه العمـ كالحكمة كرؤية الحٌؽ ،آلدـ ،فالجسد غذاؤه الشيكات كاآلماؿ أما الجكىر ف

أما إنسانيتو فتفٌر مف الدنيا ، لذا يعتبر الركمي أف اشتغاؿ اإلنساف بالصكر كالماديات يجعؿ منو  الحٌؽ ،
كعميو أف ييدرؾ بأنو يحمؿ بداخمو جكىرا كييمثؿ لذلؾ  طفال غير بالغ حتى كلك كاف شيخا ذا مئة سنة ،

 .6فالسعيد مف كصؿ إلى المسؾ كغدا مسكا لمسؾ ،بالغزاؿ كا

كمكضكع اإلنساف عند الشيخ االكبر ابف عربي شغؿ حٌيزا كبيرا  مف فكره كتراثو ،فيرسـ لنا برؤيتو 
العرفانية العميقة صكرة سامية لإلنساف ، ففي كتابو إنشاء الدكائر يقكؿ عف ىذه المكانة :" ...فإذا نفخ في 

فميذا تقرر  7تحؽ بالكجكد المطمؽ التحاقا معنكيا مقدسا كىك حظو مف االلكىية اإلنساف ركح القدس ال
عندنا أف اإلنساف نسختاف نسخة ظاىرة كنسخة باطنة فالنسخة الظاىرة مضاىية لمعالـ بأسره فيما قٌدرنا 

،إذ ىك مف االقساـ كالنسخة الباطنة مضاىية لمحضرة االليية ،فاإلنساف ىك الكؿ عمى االطالؽ كالحقيقة 
  8القابؿ لجميع المكجكدات..." 

كمما يمكف أف نستدؿ بو أيضا عمى عكالـ اإلنساف المختمفة حديث القرآف الكريـ عف النفس كأمراضيا 
اَىا َوَقْد َخاَب َمْن َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّ  :قاؿ تعالى كعمميا كحاجاتيا ،مع الدعكة إلى تزكيتيا كتطييرىا ،

كجاء في تفسيرىا :" ... فاز بكؿ مطمكب، كنجا ًمف كؿ مكركه مىف طىيَّرىىا  ، 10-09الشمس/ اَدسَّاىَ 
{ ؛ أغكاىا، قاؿ عكرمة: " أفمحت نفس َوَقْد َخاَب َمن دسَّاىاكأصمحيا كجعميا زكيةن باإليماف كالطاعة، }

العبد، كالٌتدسية الٌدس  زٌكاىا اهللي، كخابت نفس أغكاىا اهلل " كيجكز أف تككف الٌتدسية كالتطيير فعؿ
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كاإلخفاء، أم: خسر مىف نقصيا كأخفاىا بالفجكر..." 
.كحديثو عف أمراض القمكب مف كبر كحسد ،لذا 9

 كاف االشتغاؿ بإصالحيا كتطييرىا انتصار لممطالب الركحية العالية كتحقيؽ لغاية العبكدية كاالستخالؼ
كاستحقاؽ لمتكريـ اإلليي كتجسيد إلنسانية اإلنساف كالعكدة بو إلى أصؿ الفطرة التي خمقو اهلل عمييا ،كىذه 
خاصية ينفرد بيا اإلنساف عف غيره مف المكجكدات :" ...إف النفس اإلنسانية تمتاز عف سائر النفكس 

قكة العاقمة ،أنيا القكة التي كالمكجكدات األخرل بتمؾ القكل المدىشة العجيبة...كمف خصائص ىذه ال
يتجمى فييا نكر معرفة اهلل تعالى كييشرؽ منيا ضكء كبريائو ،فتييء صاحبيا بذلؾ لممارسة العبكدية 
ذا كاف األمر  لخالقيا العظيـ جٌؿ جاللو ،فيصبح اإلنساف نتيجة لذلؾ أكؿ مظير أللكىية اهلل عز كجؿ ،كا 

 . 10فس اإلنسانية أشرؼ النفكس المكجكدة في العالـ ..." كذلؾ، فإف مف لكازمو الكاضحة أف تككف الن

إف صكرة اإلنساف كفؽ التصكر اإلسالمي صكرة معتدلة تجنح عف كؿ تفريط أك إفراط أك غمك ،كرؤية 
تجمع لو بيف مطالبو الجسدية البيكلكجية كعالمو المادم، كفي الكقت نفسو تدعكه ألف يككف كفؽ المطمب 

َواْبَتِغ ِفيَما آتَاَك المَُّو الدَّاَر اآْلِخَرَة َواَل   بالكماالت كالفضائؿ تحقيقا لمسعادة في الداريفاإلليي بالتحقؽ 
فالٌركح ىي الجكىر اإلنساني كىي كالمرآة عاكسة لكؿ  ، 77القصص/ َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا 

ت مف الفيض اإلليي كما ترتسـ األشباح في الكماالت ،كفي ىذا يقكؿ الشيخ الرئيس :"ترتسـ فييا المعقكال
المرايا الصقيمة إذا لـ يفسد صقاليا بطبع كلـ تيعرض بجية صقاليا عف الجانب األعمى مشتغمة بما تحتيا 
مف الشيكة كالغضب كالحٌس كالتخٌيؿ ،فإذا أعرضت عف ىذه كتكٌجت تمقاء عالـ األمر لحظت الممككت 

 .11" األعمى كاتصمت بالمذة العميا ...

 .أصالٕ التصُف اإلسالمْ َمهزلتٌ يف اإلسالماملطلب الثانْ:  .3

 أصالتٌ : . 3،1

ييعتبر التصكؼ اإلسالمي  مف عمكـً الٌديف، التي جعمت التزكية ىدفا كالٌنفس مكضكعا كالٌطريقة كسيمة  
كىك ما بٌينوي أعالـ الٌتصٌكؼ، فقاؿ اإلماـ الطكسي في الٌممًع في جكاًبو عف سؤاؿو كيٌجو إليو مفاديه بيافى 

: آياتو  حقيقًة عمـً الٌتصٌكًؼ كمذىًب الٌصكفٌية، كبٌيف أٌف العمكـى  المتداكلةى بيف العمماء ال تخرج عف ثالثو
، أك حكمةو ميستنبطةو ظيرٍت عمى قمًب كليٍّ مف أكلياًء مف كتاًب اهلل عٌز كجؿ، أك خبرو عف رسكًؿ اهلل 

 .12اهلل

كىك ما ذكرهي ابف خمدكف في سياؽ حديثو عف العمكـً المختمفًة التي نشأٍت في الحضارًة اإلسالمٌية، كعدَّ 
ـي مف عمكـً الٌشريعًة الحادثًة في المٌمة ..."  .13الٌتصٌكؼى منيا فقاؿ: "ىذا العم
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لذا انفرد الٌتصٌكؼ بخصكصٌيًة اصطالحاًتو ، كخصكصٌيًة الٌتجربًة الٌصكفٌيًة مف جيةو أخرل القائمة 
ثمةو جٌكانٌية، كىك ما صٌعبى عمى الٌذكًؽ كالمكابدة، فال ييمكف إدراؾى حقيقًة الٌتجربًة الٌصكفٌيًة إاٌل بتجربةو مما

ٍنًقذي مف الٌضالؿالبحثى في الٌتجربًة الٌصكفٌية، كىك ما صٌرحى بو الغزالي في كتاًبو  ، فبىٍعدى قراءًتو ما أٌلفوي المي
إاٌل بالٌتعٌمـً  -الٌتصٌكؼ  –تكٌصؿى إلى نتيجةو مفاديىا أٌنوي ال يمكفي إدراكوي  أساطيفي الٌتصٌكًؼ اإلسالمي

ـى أٌف أخالقىيـ أزكى األخالًؽ  كالٌذٍكؽً  ًم كالحاًؿ، فأدرؾى بعد تجربةو أٌنيـ أرباب أحكاؿو ال أرباب أقكاؿ، كعى
كسيرتىيـ أحسفى الٌسير، كقد سار الغزالي في طريًقيـ كأخذى نفسىو بالٌرياضًة كالمجاىدًة ميٌدةن طكيمةن حٌتى 

ىذا إلى اليقيف، كأدرؾى أٌف المعرفةى الحؽ ىي في خمكاًتو أمكره ال يمكفي حصرىا، كانتيى بو  14انكشفٍت لو
إٌف جميعى حركاتيـ كسكناتيـ في "… ما كاف عف طريًؽ الكشؼ، كيعمّْؽي الغزالي عمى طريقًة القكـً بقكلو: 

األرض نكره ييستضاءي  ظاىًرىـ كباطًنيـ مقتبسةه مف نكًر مشكاًة النُّبٌكًة كليس كراء نكًر النُّبٌكًة عمى كجو
 .15بو"

ـي كالسُّنَّة الٌنبكٌية، كنقصدي بذلؾ األحكاـ التي  إفٌ  الحديثي عف الٌتصٌكًؼ تفعيؿه لما جاء بو القرآفي الكري
تضٌمنيا اإلسالـي جممة، كىي تندرجي تحت ثالثًة أقساـو رئيسٌية، كىي العقائدي كالفركعي مف عباداتو كمعامالتو 

 .16كأخالؽ 

كىذه الثالثية ىي الميعٌبر عنيا باإلسالـً كاإليماًف كاإلحساف 
، كعمى ضكًء ىذه األقساـً نشأٍت عمكـه 17

حاكؿى أصحابييا تقعيد قكاعًدىا كبياف أصكًليا كفركًعيا استنباطنا مف الكحي الٌشريؼ، فأسس عمـ العقائًد 
أركاًف اإليماًف السّْت، كأسس عمـ الفقو المتعمّْؽ باألصكًؿ ببياًف أصكًؿ االعتقاد، كىك المعٌبر عنو ب

المتضمّْف ألبكاًب العباداًت مف صالةو كزكاةو كغيرىا، كمعامالتو كبيعو كزكاجو كميراث، كأسس عمـ ثالث 
ـي  َـّ أساطينيو بمبحًث األخالًؽ عف طريًؽ مداكاًة النُّفكًس بتحميًتيا بالفضائًؿ كتخميًتيا مف الٌرذائًؿ، كىك عم اىت

الذم كاف مكضكعيو الٌرئيس إصالح الٌنفًس اإلنسانٌية، كىك المعٌبر عنو باإلحساًف في حديًث  الٌتصٌكؼً 
، لذا دفع الٌشيخي زٌركؽ الفاسي في قكاعًده اعتراض مٍف يرل أفَّ الٌتصٌكؼى دخيؿه ال أصؿى لوي مف الٌنبي 

ـي  05في القاعدة كتابو كسٌنةو  فيو بدليًمو الخاصّْ بو يدفعي قكؿ  مف كتابو: "إسنادي الٌشيء ألصًمو كالقيا
ـي اإلحساًف الذم  المنًكر بحقيقًتو ]ألفَّ ظييكرى الحؽّْ في الحقيقًة يمنعي مف معارضًتيا[، فأصؿي الٌتصٌكًؼ مقا

بأٍف تعبدى اهلل كأٌنؾ تراه ... كما دار الفقوي عمى مقاـً اإلسالـ، كاألصكؿي عمى مقاـً  فٌسرهي رسكؿي اهلل 
 .18لٌتصٌكؼي أحدي أجزاًء الٌديف"اإليماف، فا

لذا دعا عمماءي األٌمًة مف الفقياًء كأساطيًف الٌتصٌكًؼ اإلسالمي إلى مراعاًة أحكاـً الٌشريعًة اإلسالمٌيًة     
في الجممًة سكاء ما تعٌمؽ منيا باألكامًر مف أقكاؿو كأفعاؿو ظاىرةو كالٌصكـً كالٌصالًة كاألمًر بالمعركًؼ 

نكًر أك ما تعٌمؽ بالٌنفًس كالقمبً كاإلخالًص كالٌتكاضًع كالحبّْ في اهلل كالبغًض فيو، ككذا كالٌنيًي عف الم
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 ُلـــــمعنر قد. 

بظاىًر األقكاًؿ كاألفعاؿ، كالٌنيي عف القتًؿ بغيًر حؽٍّ كالٌسرقًة كالٌزنى كالغيبة كالٌنميمة، المتعٌمقة الٌنكاىي 
لى ما يتعٌمؽ بأعماًؽ الٌنفًس أك القمًب كالٌنيي عف الكبٍ  ًر كالعيجًب كالٌرياًء كالحقًد كالٌضغائًف كالٌتعٌمًؽ كا 

 . 19بزخارًؼ الدُّنيا كأىكاًء الٌنفكس

 أينّتٌ: . 3،2

يكتسي التصٌكؼ أىمٌيتو بالنظر إلى مكضكعو الذم مف أجمو كضع لو ،كىك مداكاة النفكس بتحميتيا 
بالفضائؿ كتخميتيا مف الرذائؿ ،كحمميا عمى مكاـر األخالؽ كأميات الفضائؿ ،كقد بينا في مفيـك 

المقصد مف نبكتو  ،فقد بٌيف اهلل أف التصٌكؼ انصرافو إلى األخالؽ ،كىي رسالة اإلسالـ كنبي اإلسالـ 
يِّيَن َرُسواًل ِمْنُيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم   كرسالتو ىك البعد األخالقي كالقيمي ،قاؿ تعالى: ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّ

ْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن  كجاء في  .02الجمعة / آَياِتِو َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 
ثينّْيى ًبالتٍَّزًكيىًة  ًغ اٍلكىٍحًي، كى ؿى تىٍبًميًغ الدٍَّعكىًة ًبًإٍبالى كىًة أًلىفَّ أىكَّ أًلىفَّ اٍبًتدىاءى الدٍَّعكىًة ًبالتٍَّطًييًر تفسيرىا :" كىاٍبتيًدئى ًبالتّْالى

ا يىٍعًمؽي بً  مى ، كى ٍعنىًكمّْ كىىيكى الشٍّْرؾي ًو مف مساكئ اأٍلىٍعمىاًؿ كىالطّْبىاًع " ًمفى الرٍّْجًس اٍلمى
كال شٌؾ أف الٌتطيير مف  ،20

مساكلء األعماؿ كالٌطباع تغيير لألخالؽ الذميمة إلى أخالؽ حسنة ،كفي الحديث الشريؼ ما يؤكد عمى 
ـى مىكىاًرـى األىٍخالًؽ "  " ىذا المعنى في قكلو  ا بيًعٍثتي أليتىمّْ ًإنَّمى

21 . 

قسما ىاما مف أقساـ الرسالة التي تضمنت التكحيد كاألصكؿ  )العقائد( كالعبادات لذا كانت األخالؽ 
كىك ما يؤكده حديث جبريؿ المشيكر عف  كاألخالؽ داخمة في ىذه األقساـ الثالث ، كالمعامالت ،

كينقؿ اإلماـ النككم في شرحو ليذا الحديث قكال لمقاضي عياض قىاؿى  اإليماف كاإلسالـ كاإلحساف ،
 : «أىٍف تىٍعبيدى المَّوى كىأىنَّؾى تىرىاهي  » قىاًضي ًعيىاضه في شرح عبارة الٍ 

ظىاًئًؼ اٍلًعبىادىاًت الظَّاًىرىًة كىاٍلبىاًطنىًة ًمٍف عيقيكًد اإٍلً  ًميًع كى مىى شىٍرًح جى ًديثي قىًد اٍشتىمىؿى عى اًؿ "كىىىذىا اٍلحى يمىاًف كىأىٍعمى
ًص السَّرىاًئرً  ٍخالى كىاًرًح كىاً  ميكـى الشًَّريعىًة كيمَّ  اٍلجى تَّى ًإفَّ عي اًؿ حى فًُّظ ًمٍف آفىاًت اأٍلىٍعمى يىا راجعة إليو كمتشعبة كىالتَّحى

 .22" ًمٍنوي 

كالقرآف الكريـ متضمف لمدعكة إلى مكاـر األخالؽ كالفضائؿ ،بؿ مف مقاصده تطيير اإلنساف كتزكيتو 
َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا َوَقْد َخاَب   ،قاؿ تعالى : ،لذا امتدح اهلل مف يشتغؿ بإصالح عيكب نفسو كتطييرىا

أم: فاز بكؿ مطمكب، كنجا ًمف كؿ مكركه مىف  كجاء في تفسيرىا : ،10-09الشمس/ َمْن َدسَّاَىا
؛ أغكاىا، قاؿ عكرمة: " أفمحت  َوَقْد َخاَب َمن دسَّاىا ،طىيَّرىىا كأصمحيا كجعميا زكيةن باإليماف كالطاعة

نفس زٌكاىا اهللي، كخابت نفس أغكاىا اهلل " كيجكز أف تككف التدسية كالتطيير فعؿ العبد. كالتدسية: النفس 
 .23 كاإلخفاء، أم: خسر مىف نقصيا كأخفاىا بالفجكر"
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مكضكع القرآف  كألىمية مقاـ اإلحساف كالتزكية في اإلسالـ جعمو اهلل أحد المحاكر التي يدكر عمييا
الكريـ ،كىك شامؿ لكٌؿ المستكيات فردا كأمة كجماعة كدكلة ،كفي ىذا يقكؿ محمد الغزالي :"كىكذا نرل 

كلف تقكـ تربية راشدة إال إذا غرسنا معنى اإلحساف في النفكس  اإلحساف يشمؿ الفرد كالمجتمع كالدكلة،
 .24عمى أٌنو مف محاٌب اهلل تبارؾ كتعالى " 

كالجانب العبادم في اإلسالمي مف صالة كزكاة كصـك كحج إنما المقصد مف تشريعيا ككنيا مدارج 
،كيعٌمؽ الشيخ محمد الغزالي عمى حديث جبريؿ كييبرز جامعيتو 25لمكماؿ المنشكد كركافد لمتطير 

فيقكؿ:"  كشمكليتو التي تضمنت األسس العظيمة التي تحقؽ السعادة لإلنساف باعتباره مستخمفا كمكمفا
كالحديث الذم بيف أيدينا يشرح الحقيقة الصحيحة  لمديف ،كاإليماف إذا صٌح ال بد أف ينتج العمؿ ،كالعمؿ 
إذا صٌح ال بد أف يرتكز عمى اإليماف ،كاإلحساف إذا صح ال ينشأ إال مف إيماف راسخ كعمؿ كامؿ 

أم اإليماف الحٌؽ، فإذا استبطف ىذا اليقيف  كاإلسالـ ال يصح إال بالركح الكامنة فيو ،كالكقكد المحٌرؾ لو...
الدافع فأمامو مثمو األعمى في إحكاـ الصمة باهلل، كالشعكر برقابتو الدائمة ،كشيكده الجميؿ كىك مقاـ 

 26".اإلحساف

إف إحياء النفكس البشرية كتطييرىا كىداية الحيارل مف الناس في كاقعنا اليكـ مع تحديات العكلمة كما 
اء ركحي كقيمي كأخالقي كتصارع عمى الشيكات كالماديات ال يمكف أف يقـك بيذا كمو إال صاحبيا مف خك 

الركحانية المنبثقة مف جكىر التصكؼ اإلسالمي ،لذا يرل الشيخ محمد الغزالي أف التصكؼ باعتباره 
 قياء ،جانب مف جكانب الثقافة اإلسالمية الرحبة لـ يمؽ العناية المستحقة مف جميرة المتكمميف كالف

رغـ بعض شطحاتيـ ىـ مف أثاركا ىذا المبحث الجٌكاني ،فالفقياء كتبكا المجمدات في غسؿ  –كالمتصكفة 
األطراؼ ،كالمتكممكف عقدكا الفصكؿ في الشؤكف اإلليية ،كعجزكا أف يرفعكا الناس إلى حضرة اهلل بأسمكب 

  27عممي محكـ 

ر اإلشارة إليو أف الفصؿ عند سمفنا بيف ما ىك كما ذكره الشيخ محمد الغزالي صحيح ،إال أف ما تجد
كالمي كفقيي كما ىك ركحي أخالقي كاف لظركؼ العصر كالسياؽ الثقافي كالتاريخي الذم ألجأ سمؼ 

 األمة إلى تمؾ المباحث ،لكف ىذا ال يرفع المساءلة كال النقد مف باب جمد الذات .

عمت الشريعة مف يكتسي التصكؼ اإلسالمي أىميتو مف حيث ككنو مكٌجو إل صالح الباطف كما جي
حيث العبادات إلصالح الظاىر عف طريؽ األحكاـ الشرعية مف مأمكرات كمنييات ،كعبادة الظاىر 

يقكؿ الشيخ  شريعة كعبادة الباطف شرع أيضا كال فصؿ بينيما ،بؿ مف الخطكرة االعتقاد بيذا الفصؿ ،
يف مكضكعا كشكال، معنى كلفظا ،يقظة نفسية ،كحركة محمد الغزالي في ىذا المعنى :" إف اهلل شرع الدٌ 

 .28بدنية ،فمف أخذ الظاىر مف ىذا كمو كترؾ الباطف ،فيك يعبث بالديف كيتخذه كلعبا كليكا " 
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كىذا األمر ىك ما ييطمؽ عميو بثنائية الشريعة كالحقيقة ،لذا نجد سمطاف العمماء العٌز بف عبد السالـ 
ٌينا دكر التصكؼ في إصالح القمكب كالبكاطف كتزيينيا بما يقربيا مف الكماؿ يؤٌكد عمى ىذه الثنائية ،مب

فيقكؿ:" كمعرفة ذلؾ ىي الممٌقبة بعمـ الحقيقة، كليست الحقيقة خارجة عف الٌشريعة، بؿ الشريعة طافحة 
فة بإصالح القمكب بالمعارؼ كاألحكاؿ كالعزكـ كالنيات، كغير ذلؾ مما ذكرناه مف أعماؿ القمكب، فمعر 

 .29أحكاـ الظكاىر معرفة لجٌؿ الشرع، كمعرفة أحكاـ البكاطف معرفة لدٌؽ الشريعة ..." 

كلعٌؿ ما غٌيب صكرة التصكؼ الحٌقة كرسـ عنو صكرة سيئة ككف أغمب الناس جعمكه رسكما كأشكاال 
رقة كألـ دائـ كيقظة ركحية لمف أنصؼ ،كمما استكقفني في ىذا ا لمقاـ كًخرقة ،كىك في حقيقة أمره حي

 فقاؿ : تعميؽ األستاذ زكي مبارؾ عمى الفيـ الخاطئ لمتصكؼ اإلسالمي ،

" ككيؼ يقصر التصكؼ عمى أصحاب الرسكـ كاألشكاؿ كىك مف رسكـ القمكب كأشكاؿ األركاح ،إف 
كاألساس أف يكمؿ الصدؽ كيسكد  التصكؼ خميؽ بأف يصحب كؿ نزعة شريفة مف النزعات الكجدانية ،

 . 30في الحب كيككف في الكالء كيككف في السياسة ..."  اإلخالص...فيككف

كيذكر اإلماـ أبك الحسف الندكم في كتابو " ربانية ال رىبانية" دكر التصكؼ اإلسالمي في التزكية 
صالح القمكب كيرل أف استبعاد التصكؼ كمشركع أخالقي كاف بسب التسمية " تصكؼ"، لذا صاغ  كا 

عمى الحقائؽ كالغايات ، لذا يرل أف األجدر أف ييسٌمى التزكية أك  إشكالية مفادىا جناية المصطمحات
،كىك رأم يحسـ الخالؼ بيف أىمو ،لكنو ظمـ معرفي ألىمو مف أصحاب 31اإلحساف أك فقو الباطف 

إذ ال ميشاحة في االصطالح ،فالتصكؼ عمـ مف العمكـ التي نشأت في الحضارة اإلسالمية  التصكؼ ،
طمحاتو عند أىمو ،كال ييمكننا أف نغٌير تسمية عمـ مف العمكـ بدعكل أنو لـ ييرض ،لو أصكلو كقكاعده كمص

طائفة معٌينة ،بؿ إٌني أرل أف كاجب تجديد التصكؼ اإلسالمي كاستحضاره لمساحة المعرفية كالتربكية 
 يككف بالدفاع عف اسمو كشرح قكاعده كأصكلو .

حثيف مف المستشرقيف في مكانة التصكؼ اإلسالمي شيادة ألحد كبار البا ىذه الجزئيةكنذكر في ختاـ 
كجيد  كىك ىنرم ككرباف فيرل أف التصكؼ اإلسالمي ظاىرة ركحية ال تقٌدر كاستثمار لركحانية النبي 

لعيش أنماط الكحي القرآني عيشا شخصيا عف طريؽ االستبطاف ،فالمعراج النبكم ىك النمكذج الذم حاكؿ 
،كال ننسى  32ض عمى كؿ نزعة حاكلت حصر اإلسالـ في ظاىر النٌص المتصكفة بمكغو كالتصكؼ اعترا

نصافيـ لإلسالـ كدفاعيـ عنو انطالقا  أف نذكر أيضا انجذاب كبار المستشرقيف إلى التصكؼ اإلسالمي كا 
التي كىبت  ميركفيتش مف نافذة التصكؼ اإلسالمي، كمف ىؤالء نذكر الفرنسية التي أسممت إيفا ديفيترام 

نفسيا لقراءة مكالنا جالؿ الديف الركمي ،ككذا المستشرقة األلمانية أنيمارم شيمؿ كأعماليا عف الركمي 
براز  أيضا ، كمف أبرزىـ أيضا الشيخ عبد الكاحد يحي كلعٌؿ اهلل يكتب لنا عكدة إلى ىؤالء األعالـ كا 
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كبيانا ألنكار اإلسالـ كفضؿ سيدنا  جيكدىـ كالتعريؼ بيـ في عمؿ أكاديمي خدمة لمتصكؼ اإلسالمي
 عمى األمة ماضيا كحاضرا كمستقبال . محمد 

ّّٕمفًُم التصُف اإلسالمْ املطلب الثالث:  .4  َمضامّهٌ الرتبُِٕ َالرَح

 تُطئٕ:. 4،1

إشكاؿ منيجي يكشؼ عف سٌر تعدد التعاريؼ االصطالحية  يشير الشيخ زركؽ الفاسي في قكاعده إلى
ٌد الٌتصٌكؼ كرسـ كفٌسر بكجكه تبمغي األلفيف مرجعيا كٌميا لصدؽ الٌتكٌجو  بقكلو: لمتصكؼ اإلسالمي "كقد حي

ٌنما ىي كجكه فيو كاهلل أعمـ "  .33إلى اهلل تعالى، كا 

الداللي كالميعجمي  إلى الثراء في كتابو الذم ييعتبر دستكر التصكؼ )الرسالة(اإلماـ القشيرم  ييحيمناك 
ٌمـ الٌناس في الٌتصٌكؼ ما معناه ؟ كفي الٌصكفي مف ىك ؟ فكؿّّ عٌبر بما كقع كتكلمعنى التصكؼ بقكلو: "

 34لو ..."

إلى التجربة الذاتية المبنية عمى الميكابدة كالمجاىدة كعبارة كفي قكلو:] فكؿّّ عٌبر بما كقع لو[ إشارة 
بما يض بيا الكجد، كقكلو )( إحالة عمى المكاجيد كاألذكاؽ التي ييترجميا صاحبيا إلى عبارات يففكؿّّ عٌبر)

 ( استبطاف لمذات كالنفس كما يطرأ عمييا مف أحكاؿ كتقمبات.كقع لو

فما ىي أبرز التعاريؼ التي تضمنت داللة تربكية كأخالقية ييمكف استثمارىا كالتحقؽ بيا في سبيؿ بناء 
 الكجكدية )العبكدية(؟. قيمي كأخالقي يمكنو أف ييسيـ في بناء الفرد المكٌمؼ الميستخمؼ تحقيقا لمكظيفة

 تعارِف التصُف: . 4،2

ٌد بيا التصكؼ اإلسالمي قاربت األلفي قكؿ كما بينا سابقا في قكؿ زركؽ  كردت تعاريؼ عٌدة حي
الفاسي، لذا سنختار منيا ما ييقارب إشكالية بحثنا )البيعد القيمي كالتربكم( كيقارب مف فيكـ المخاطبيف 

التزاـ باألمر كاجتناب لمنيي باطنا كظاىرا ،بغض النظر عف قائمييا باعتبارىـ ميكمفيف ،فاألخالؽ 
،فالمقصد استمياـ ما يستنيض ىٌمة كييزكي نفسا كييصمح معكجا كيينير قمبا ،كمف جممة ىذه التعريفات 

 نذكر:
 :35 أبو محّمد الجريري .1، 4،2

 36عٌرؼ الجريرم التصٌكؼ بقكلو :" التصٌكؼ الدخكؿ في كؿ خمؽ سني كالخركج مف كؿ خمؽ دني " 

 .37كعٌرفو أيضا بقكلو:" التصكؼ مراقبة األحكاؿ كلزكـ األدب " 
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مؽ السني ،كالسني المضيء كمنو قكلو  تضمف التعريفاف السابقاف الدعكة إلى مكاـر األخالؽ ،فالخي
 .43النور / َبْرِقِو َيْذَىُب ِباأْلَْبَصارِ َيَكاُد َسَنا تعالى : 

 . ـٍ يىعرًؼ األىصمعي لىوي ًفٍعالن لى ييثىنَّى سىنىكىاف كى كجاء في لساف العرب :"كسىنىا البرًؽ ضٍكءيه، ييٍكتىبي باألىلؼ كى
ٍكءي "   . كمنو فالخمؽ الحسف كالنكر لصاحبو يضيء حياتو كطريقو .38كالسَّنىا، ًباٍلقىٍصًر: الضَّ

ا قكؿ الجريرم مراقبة األحكاؿ فدعكة إلى مراقبة األفعاؿ كالحركات كالخكاطر بالرجكع إلى مقتضى كأم
كقكلو لزـك األدب دعكة إلى عدـ   ،الشرع كااللتزاـ بو ،دكف التعكيؿ عمى ما ينقدح في نفس السالؾ

 .الخركج عمى حدكد الشريعة ،فالسالؾ يبدأ باألدب كينتيي طريقو بمزـك األدب أيضا 

 :39 المرتعش .2، 4،2

مؽ :"قاؿ عف التصكؼ  40 ". أنو حيسف الخي

كقد شرح اإلماـ الطكسي ىذا القكؿ كبٌيف درجاتو كأقسامو ،كأعالىا مع الحٌؽ بأداء أكامره بال رياء 
مؽ بحفظ حرمة الكبار ،كالشفقة عمى الصغار ،كانصاؼ األقراف، كاإلعراض  عف الكٌؿ  ،كثانييا مع الخى

،كقد جاء في الكحي ما يؤيد ىذا المعنى في أكثر مف 41لنفس بعدـ متابعة اليكل كالشيطاف ،كالثالث مع ا
ميؽو عىًظيـو القمـ بقكلو مكضع ،منيا مدح اهلل لنبيو  نَّؾى لىعىمىى خي بيًعٍثتي » ،كمف السنة قكلو  /04كىاً 

ـى محاسف األخالؽ ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي »،كفيو أيضا عف مسركؽ  42« أًليتىمّْ مَّـى فىاًحشنا كىالى  لى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى المًَّو صى
 : نَّوي كىافى يىقيكؿي شنا، كىاً  ـٍ أىٍخالىقنا»ميتىفىحّْ اًسنيكي ـٍ أىحى كي  .43 «ًإفَّ ًخيىارى

كعميو كانت األخالؽ ىي محكر التصكؼ اإلسالمي ،كما الرسـك كاألشكاؿ إال مظاىر كقشكر، فجكىر 
كمداكاة النفكس بإصالح ما  مكاـر األخالؽ كالتخمية مف الرذائؿ كاآلفات ،الطريؽ الصكفي ىك التحمية ب

كىذا ما شرحو حديث جبريؿ السابؽ في  كمف فييا مف أمراض كعمؿ كحمميا عمى مقتضى األمر كالنيي ،
أخالؽ(، لذا كقع الكثير في الكىـ كالخطأ حيف  -شرائع-بياف دكائر كمجاالت اإلسالـ الثالث ) عقائد

كااللتزاـ باآلداب  كلـ يفرقكا بيف االنتماء لمطريقة ، ا التصكؼ أمرا زائدا ييمكف االستغناء عنو ،اعتبرك 
 كاألخالؽ كظنكا التصكؼ شيئا يمكف االستغناء عنو .

 : 44 عبد القادر الجيالني .3، 4،2

ييعتبر الشيخ عبد القادر الجيالني مف أقطاب التصكؼ في القرف السادس اليجرم ،جعؿ حياتو كقفا 
ليداية الخمؽ إلى طريؽ الحٌؽ بمنيج التربية كالتزكية ،كالقارئ لسيرة الرجؿ كمبادئ الطريقة القادرية يممس 

كؼ في رؤيتو مبنيا عمى الدرس األخالقي في خطاب الشيخ الجيالني مف خالؿ مؤلفاتو ،كقد كاف التص
الصدؽ كالصفاء كالزىد كترؾ الشيكات ،لذا يتكٌجو بنقد الذع لمتصكفة عصره الذيف جعمكا التصكؼ ًخرقا 
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( يقكؿ :" التصكؼ مشتؽ مف 25كرسكما ،ففي كتابو الفتح الرباني في المجمس الخامس كالعشريف )
بو عما سكل مكاله كىذا شيء ال الصفاء ،يا مف لبس الصكؼ الصكفي الصادؽ في تصكفو يصفك قم

يجيء بتغيير الًخرؽ كتصفير الكجكه كجمع األكتاؼ كلقمقة المساف بحكايات الصالحيف كتحريؾ االصابع 
مؽ مف القمب  خراج الخى بالتسبيح كالتيميؿ ،إنما يجيء بالصدؽ في طمب الحؽ عز كجؿ كالزىد في الدنيا كا 

 .45كتجٌرده عما سكل مكاله عز كجؿ " 

المضمكف القيمي كاألخالقي في ىذا التعريؼ باإلشارة إلى الصدؽ كالتأكيد عمى أىميتو في  يتجٌمى
الطريؽ كالعبادة فيك رأسيا كأساسيا كالزىد في الدنيا كالتجٌرد هلل عز كجؿ بطمب كجيو كمرضاتو ،لذا نجد 

أصابت األمة العالمة النكرسي في خطبتو الشامية يجعؿ فقد الصدؽ أحد أىـ األمراض السٌت التي 
 .46 جتماعية كالسياسيةالمكت الصدؽ في حياتنا ا اإلسالمية :"

كفي القرآف الكريـ تأكيد عمى ىذه القيمة األخالقية ،كقد كرد الصدؽ في القرآف بمرادفاتو أكثر مف 
، لذا يأمرنا اهلل بالتخٌمؽ بيذه 47مٌرة ، كأكثر األلفاظ كركدا ما جاء عمى صيغة اسـ الفاعؿ )صادؽ(  100

اِدِقينَ القيمة في أكثر مف آية ،منيا قكلو تعالى:  التوبة  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع الصَّ
، ما كضع عمى شيء إال قطعو. كيككف في األقكاؿ،  . كجاء في تفسيرىا:"...119/ الصدؽ سيؼ حاـز

دل إلى التمؼ. كفي األفعاؿ، كىك صيانتيا مف الرياء كطمب العكض. أمف الكذب، كلك كىك صيانتيا 
كفي األحكاؿ، كىك تصفيتيا مف قصد فاسد، كطمب الشيرة، أك إدراؾ مقاـ مف المقامات، أك ظيكر 

، كىذا المعنى المطيؼ الذم ذكره ابف عجيبة ىك ما أكٌد 48" كرامات، أك غير ذلؾ مف المقاصد الدنية
و الشيخ عبد القادر الجيالني مف قبؿ ،بؿ مف الميمفت لالنتباه في ىذا السياؽ أف الصدؽ كاف أحد عمي

 األسباب الميمة في سمكؾ عبد القادر الجيالني لمطريؽ الصكفي .

مقية طريؽ لكؿ خير  ٍنوي،كفي السنة تأكيد أيضا عمى اعتبار ىذه القيمة الخي ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى  عىٍف عى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى فَّ الرَّجيؿى »عى نًَّة، كىاً  فَّ الًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى الجى ، كىاً  ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى الًبرّْ ًإفَّ الصّْ

كرى يىيٍ  فَّ الفيجي كًر، كىاً  فَّ الكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الفيجي تَّى يىكيكفى ًصدّْيقنا. كىاً  ؿى لىيىٍكًذبي لىيىٍصديؽي حى فَّ الرَّجي ًدم ًإلىى النَّاًر، كىاً 
تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى المًَّو كىذَّابنا  49 «حى

 50:حمزة البغداديو أب .4، 4،2

عالمة الصكفي الصادؽ أىف يفتقر أشار أبك حمزة إلى معنى التصكؼ بكصؼ المتحٌقؽ بو فرأل أف 
كعالمة الصكفي الكاذب أىف يستغنى بىٍعد الفقر كيعز بىٍعد بىٍعد الغنى كيذؿ بىٍعد العز كيخفى بىٍعد الشيرة، 

 الذؿ كيشتير بىٍعد الخفاء.
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أشار أبك حمزة البغدادم إلى سمات كصفات المتحقؽ بالتصكؼ المتخٌمؽ بآداب أىمو ،فأشار إلى أكؿ 
عالمة كسمة كىي االفتقار بعد الغنى ،كفيو إشارة إلى ترٌقي السالؾ برؤية أثر نعمة اهلل عميو فيرل المينعـ 

مىا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىييكى لحؽ كال تحبسو النعـ أك تأسره ،فال يضره إف تصٌدؽ بيا ألنو يعمـ أف قكؿ ا كى
ٍيري الرَّاًزًقيفى   .39سبأ/ ييٍخًمفيوي كىىيكى خى

 كقاؿ ابف عجيبة ميبٌينا اإلشارة التي تضمنتيا اآلية :

طالؽ اليد بالعطاء، كىك مف عالمة اليقيف، كخركج الدنيا مف "  في اآلية إشارة إلى منقبة السخاء، كا 
مؽ الرفيع كاف تاجا لسيدنا محمد 51"  القمب مَّى اهللي » ، كفي الصحيح ، كىذا الخي مىا سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل صى

بىمىٍيفً  ا بىٍيفى جى ؿه فىأىٍعطىاهي غىنىمن اءىهي رىجي : فىجى ـً شىٍيئنا ًإالَّ أىٍعطىاهي، قىاؿى ٍسالى مىى اإٍلً مَّـى عى سى مىٍيًو كى عى ًإلىى قىٍكًمًو، عى ، فىرىجى
: مَّدنا ييٍعًطي عىطىاءن الى يىٍخشىى اٍلفىاقىةى  فىقىاؿى  52 «يىا قىٍكـً أىٍسًمميكا، فىًإفَّ ميحى

إف االفتقار بعد الغنى الذم أشار إليو أبك حمزة البغدادم أمارة الصادقيف  كالمكقنيف في فضؿ اهلل 
: ما تقكؿ أىٍنت؟ كةكسؤالو جعفر بف محمد عف الفت شقيؽ البمخي كرزقو ،كفي الرسالة القشيرية حكاية عف 

ٍعفىر الكالب عندنا بالمدينة كىذىًلؾى نفعؿ فىقىاؿى شقيؽ:  ف منعنا صبرنا قىاؿى جى فىقىاؿى شقيؽ: ًإف أعطينا شكرنا كا 
ف منعنا شكرنا : ًإف أعطينا آثرنا كا  ا الفتكة عندكـ؟ فىقىاؿى  .53 يا اٍبف بنت رىسيكؿ المًَّو مى

ر كاف دليال عمى تفقد أحكاليـ كالسؤاؿ عنيـ كقضاء حاجتيـ كلٌما كاف العطاء إلحاؽ اإلحساف بالغي
 .54،لذا جعؿ القشيرم ىذا السعي أصال لمفتٌكة :" أصؿ الفتكة أف يككف العبد ساعيا أبدا في أمر غيره " 

(،فميس الذٌؿ ىنا مذلة بىٍعد العز كيذؿٌ أما قكؿ أبي حمزة البغدادم في األمارة الثانية لمصكفي الصادؽ )
ؿ ىك استحضار نعـ اهلل كفضمو بالخضكع كالتكاضع كخفض الجناح لعباده المؤمنيف ،فمما كاف كىكاف ب

العٌز نعمة كرفعة كاف باعثا عمى الغركر برؤية النفس ،لذا كاف الخضكع كالتكاضع كالذٌؿ هلل دكاء لمنفس 
ٌرؼ إماـ الطائفة الجنيد كمنجاة ليا مف الغركر كالكبر كىك ميثمر لمخشكع الذم ىك أعمى منو مرتبة ،لذا ييع

مىا »، كفي الحديث الصحيح 55الخشكع بأنو :" تذلٌؿ القمكب لعالـ الغيكب "  ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو ٍت صى ا نىقىصى مى
فىعىوي اهللي  ده ًلمًَّو ًإالَّ رى عى أىحى ا تىكىاضى مى ، ًإالَّ ًعزِّا، كى ٍبدنا ًبعىٍفكو  56 «زىادى اهللي عى

كعمى ىذا المعنى فالذؿ بعد العز زيادة يقيف كخشكع كترقي مف مقاـ رؤية العبد لنفسو كأفعالو إلى مقاـ 
، كقد  رؤية تصريؼ الحٌؽ كمشاىدة تجمياتو بأسمائو كصفاتو ،كىذا المقاـ الرفيع حازه سيد البشر محمد 

شكعا كخضكعا ألنو رأل ربو في كؿ كاف في كؿ انتصاراتو التي حققيا ييجسد العبكدية كالذٌؿ هلل حياء كخ
 شيء .
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(، كىذه قيمة كيخفى بىٍعد الشيرةأما األمارة الثالثة التي أشار إلييا أبك حمزة البغدادم فيي قكلو )
أخالقية رفيعة جدا ،أشار إلييا صاحب الحكـ العطائية بقكلو :" ادفف كجكدؾ في أرض الخمكؿ فما نبيت 

 ؿ العارؼ باهلل أحمد زركؽ في شرحيا :مما لـ ييدفف ال يتـ نتاجو" ،كقا

" غٌيٍب ما تيذكر بو مف عمـ كعمؿ كحاؿ كغيره فيما ينفي عنؾ شيكة الرفعة عف عيكبؾ األصمية 
 57كالفرعية العارضة..."

كفي ىذا المعنى المطيؼ الذم أبانو الشيخ زركؽ الفاسي لفتة منيجية كتربكية ميمة ، إذ فييا نفي 
النفس مف ككف الخفاء كالخمكؿ ىك عزلة الناس كاالنقطاع عنيـ كاجتناب  الكىـ الذم قد تتمبس بو

ميخالطتيـ ،إنما المراد بالخفاء كالخمكؿ إخماد الصفات الدنيئة كتغييب المحامد كالمحاسف التي مف شأنيا 
غركر أف تجعؿ مف النفس ربا مف دكف اهلل سكاء أكانت عمما أك عمال أك حاال  ألنيا مطٌية إلى الرفعة كال

كالكبر ،كالناظر في أمراض النفكس كالقمكب يجد أغمبيا ال ينتبو إلى ىذا الداء العيضاؿ ،لذا نجد الشيخ 
محمد الغزالي يينٌبو إلى خطكرة الفيـ السقيـ ألقكاؿ أساطيف التصكؼ كتخريجيا عمى غير كجييا أف الذيف 

لى الناس باهلل ككتابو مف أكلئؾ الذيف يجابيكف الحياة كييغٌبر كجكىيـ دخاف المصانع كتراب الحقكؿ أك 
 .58يركف في الركحانية اعتزاال كًخدرا نفسيا 

يضاح فيذه الثالث  ىذه ىي األمارات التي ذكرىا أبك حمزة البغدادم كفي أضدادىا زيادة بياف كا 
 فضائؿ كمينجيات كأضدادىا رذائؿ كمييمكات.

 59سيل بن عبد اهلل التستري: .5، 4،2

يستكثركف كال يستنكركف شيئا كلكؿ فعؿ عندىـ  ال أمارات أىؿ التصكؼ كحٌدىـ بقكلو:"بٌيف التسترم 
 60." تٍأكيؿ فيـ يعذركنؾ عمى كؿ حاؿ

( ،أم ال  يستكثركف الفتأمؿ في ىذه األمارات كالفضائؿ كالصفات التي تحٌمى بيا القكـ ،فقكلو )
ثار العمؿ تجاكز لرؤية النفس أك العمؿ فيك ييقيمكف ألعماليـ اعتبارا ،فيي قميمة في أعينيـ كعدـ استك

مطية الزلؿ، لذا نجد ابف عطاء اهلل السكندرم يستفتح ًحكمو بيذا المعنى المطيؼ قائال :" مف عالمات 
االعتماد عمى العمؿ نيقصاف الرجاء عند كجكد الزلؿ"، كجاء في شرحيا عند العالمة زركؽ الفاسي :" 

ىك باعث النفس لما تيريد في تحصيؿ المقصكد منو ،كعالمة حصكلو االعتماد حصر القكة في الشيء، ك 
إيثار الميعتمىد كالنظر إليو في اإلقباؿ كاإلدبار..." 

61 . 

فتأمؿ كيؼ أشار العالمة زركؽ إلى استكثار العمؿ لدرجة اعتقاد القكة فيو كمنو ،كالنظر إليو في 
مؿ بعبادة األسباب كالغفمة عف الميسبب الحقيقي ليا اإلقباؿ كاإلدبار ،كىذا كمو منبعو رؤية النفس عند الع
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،فاستكثار العمؿ تعكيؿ ضمني عميو ،كىذه آفة دفينة ال يبرأ منيا إال مف عصمو اهلل ،لذا نجد المصطفى 
 :ييعممنا االستغفار مف ىذه األكىاـ كالعمؿ كاألدكاء قائال 

: المَّييَـّ أىنٍ  » ٍيًدؾى كىكىٍعًدؾى سىيّْدي ااًلٍسًتٍغفىاًر أىٍف تىقيكؿى مىى عى ، كىأىنىا عى ٍبديؾى مىٍقتىًني كىأىنىا عى ، خى بّْي الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى تى رى
، كىأىبيكءي لىؾى ًبذىٍنًبي فىاٍغًفٍر  مىيَّ ، أىبيكءي لىؾى ًبًنٍعمىًتؾى عى نىٍعتي ، أىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرّْ مىا صى ا اٍستىطىٍعتي ًلي، فىًإنَّوي الى مى

 :،ليس ثٌمة إال عبد ميذنب كرٌب مينعـ، كقد أحسف صاحب الفتكحات قكال62 «ذُّنيكبى ًإالَّ أىٍنتى يىٍغًفري ال

 يا مف يراني كال أراه  ***  كـ ذا أراه كال يراني

كقد اعترض عميو بعض أصحابو عمى قكلو ألنو حممو عمى ظاىره ،إذ كيؼ ييعقؿ أف نقكؿ أنو ال يرانا 
 لشيخ األكبر بمعنى لطيؼ جدا قائال:كىك ميحيط بكؿ شيء ؟!،فأجاب ا

 يا مف يراني ميجرما *** كال أراه آخػػػػػػػػػػػػػػذا  

كػػػـ ذا أراه مينعػػػػػػما ***  كال يراني الئػػػػذا     
63 

كال أما األمارة الثانية التي اتصؼ بيا أىؿ التصكؼ كجعمتيـ ليـ ميزة بيف الخمؽ  فيي قكؿ التسترم ) 
(،كفي ىذا مضمكف تكحيدم بالكقكؼ عمى حكمة اهلل كتصريؼ أقداره ،فيـ يعممكف أف يستنكركف شيئا

، كجاء  78النساء/ ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَِّو َفَماِل َىُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُيوَن َحِديثًاالكؿ مف عند اهلل 
تدبركا لعممكا أف الكؿ مف عند اهلل، كأنو خالؽ كؿ ال يفقيكف القرآف كيتدبركف حديثو، كلك في تفسيرىا :" 

الكماالت إليو سبحانو بال كاسطة، كنسبة النقائص إلى  ثـ عمَّمنا األدب بنسبة شيء، المقدَّر لكؿ شيء.
 .64"  شـؤ ذنكبنا

فالصكفي الحقيقي ىك الذم ينظر في  أفعاؿ العباد كيرل فييا حكمة اهلل كتصريفو ،فإف رأل أصحاب 
لذا نجد مكالنا الٌركمي يحٌذر مف الحكـ عمى كالمعاصي كاآلثاـ ،تذكر أنو كاف يكما ما عاصيا  ،الذنكب 

مـ لؾ بختاـ  في أفٍ  قط باحتقار، فيناؾ أمؿه  "فال تنظر إلى كافرو  :اآلخريف بالخسراف يمكت مسممنا، فإف عي
اػػػػػػػعمره حٌتى تحٌكؿ عنو الكجو تم  65"  امن

مف يعيب مرتكبي الٌذنكب كالمعصية يجعؿ نفسو في مقٌدمة خيؿ  ... ككؿُّ  "كيقكؿ فريد الديف العطار
 66 الجبابرة"

 أحدو  مقو ىذا أحٌبو كؿُّ لخي كالكامميف، كالٌنبي  ىذه الٌنظرة بعيف الٌرحمة إلى الخمؽ كانت خمقنا لألنبياء
إليو، كيطالعنا كتاب "أسرار الٌتكحيد" بمكقؼ أبي سعيد مف العصاة كالمجرميف، فقد كاف  حٌتى الجماد حفَّ 

ككاف بجنبو سكارل عال صكتيـ فذىب أصحابو كىدمكا عمييـ المنزؿ،  " ميينة"يعقد مجمس كعظ في 
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 مف غـرٌ بالـ كأنت كجكاب أبي سعيد ليـ أٌنيـ انشغمكا بالباطؿ لدرجة أٌنيـ ال يشعركف بما أنتـ فيو مف حؽٍّ 
يديو، كما كاف الييكد  عمى فمـ تنشغمكا بو حٌتى ال تشعركف بباطميـ، فكانت الٌثمرة تكبتيـ رؤيتكـ لمحؽّْ 

 .67 كالمسيحٌيكف يسممكف عمى يديو كيعٌظمكنو

كيقكؿ عبد الكىاب الشعراني :" أخذ عمينا العيد أف نرل نفكسنا دكف كؿ جميس مف المسمميف كلك بمغ 
ي الفسؽ إلى الغاية فنرل نفكسنا أفسؽ منو فمف شؾ مف اىؿ الدعاكل في ذلؾ فميعرض ذلؾ الجميس ف

عمى نفسو صفات الفسؽ التي عمميا طكؿ عمره كيقابؿ بينيا كبيف صفات الفسؽ التي ظيرت مف ذلؾ 
الجميس ،فانو يجد صفات فسقو اكثر مف صفات جميسو، ذلؾ الف اهلل ستير كما يكشفو مف صفات عباده 

..فمـ يكجب عمينا الشارع إال نيي العصاة أما احتقارىـ كازدراؤىـ فيك منيي عنو كفي الحديث مف قميؿ.
احتقر مسمما فعميو لعنة اهلل كالمالئكة كالناس أجمعيف كقكلو ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو حبة مف كبر 

 68كالكبر بطر الحؽ كغمط الناس " 

سيؿ التسترم عف الفضيمة التي تحٌمى بيا القكـ ،كىي باعثة ىذا الذم ذكره الشعراني ميستميـ مف قكؿ 
عمى التخمؽ بأخالقيـ كآدابيـ ،كيشرح لنا الشعراني المعنى السابؽ في عدـ اإلنكار عمى العيصاة كالميذنبيف 
ميبرزا الحكمة نافخا في رماد األسباب حتى تتجمى حكمة اهلل متكىجة :"...ثـ أقؿ ما تشيده يا أخي مف 

لؾ العاصي أنو لكال تحمؿ تمؾ القاذكرات التي نزلت عمى الخمؽ لكنت أنت المرتكب ليا بحكـ محاسف ذ
القبضتيف ،إذ ال بد لممعاصي مف فاعؿ...كيقكؿ عمى الخكاص فعمى اإلنساف أف يأخذ مف جميسو المكابر 

نؾ  الظمـ كأكؿ كالزاني كالخمار صفة التجمد كالصبر تحت القضاء كالقدر ،كيقكؿ لنفسو لكال تحمؿ ىذا ع
الحراـ كالزنا كبيع الخمر لربما كنًت أنتً  الكاقعة فيو ثـ انظر صبره تحت قضاء اهلل كقدره كتنكيس رأسو 

 69بيف الناس كاحتقارىـ لو كنفرتيـ مف الجمكس معو "

كلكؿ فعؿ أما الفضيمة األخرل التي أشار إلييا التسترم كالتي تحٌمى بيا أىؿ التصكؼ فيي قكلو )
قىاؿى ( فيك تأكيد لممعنى السابؽ الذكر ،كفي ىذا المعنى   تٍأكيؿ فيـ يعذركنؾ عمى كؿ حاؿ عندىـ

اصحب الصكفية فىًإف لمقبيح عندىـ كجكىا مف المعاذير  ميكصيا بصحبة أىؿ التصكؼ:"  حمدكف القصار
 .70" كليس لمحسف عندىـ كبير مكقع يعظمكنؾ ًبوً 

ىذه بعض التعاريؼ االصطالحية التي اخترناىا لنتخذ مف المعاني النكرانية كالقيـ األخالقية التي 
الذم  تضمنتيا باعثا لنا عمى التحمي كالتحقؽ بيا تحقيقا لمعبكدية كاالستخالؼ كاتباعا لسنة المصطفى 

مؽ الرفيع ،إذ قاؿ ميؤكدا: نََّك َلَعَمى ُخُمقٍ   شيد لو خالقو بالخي كفي ىذا تأكيد عمى  ، 04القمم/ َعِظيمٍ  َواِ 
أصالة التصكؼ اإلسالمي كتأكيد عمى مضامينو القيمية كالتربكية التي يمكنيا أف تيساىـ في إصالح 
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الخمؿ الذم تيعاني منو األمة اإلسالمية ببناء أفرادىا كمداكاة نفكسيـ كتزكيتيا كالسعي بيا نحك الكماالت 
 كالفضائؿ .

ُّف اإلسالمْ مو سالم الباطو إىل سالمٕ العُامل اخلارجّٕاملطلب الرابع:  .5  التص

تأكيدا لممعاني السابقة التي تناكلناىا في ثنايا ىذه الكرقة حكؿ مفيكـ التصكؼ كمجالو كحقيقتو ،تتضح 
كاألخالقي في كالتي تشٌكؿ أرضية كقاعدة لمجانب الركحي  لنا بعض المعالـ البارزة في الدرس الصكفي ،

 كمما يمكف أف ييستفاد مف الدرس الصكفي ما يمي : اإلسالـ ،
،كىك ما  -الكتاب كالسنة–البعد التربكم لمدرس الصكفي تقرير لما كرد في نصكص الكحييف . 5،1

َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتِو  ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسواًل ِمْنُيمْ   أقرتو اآليات القرآنية ،مف ذلؾ قكلو تعالى :
ْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ   .02الجمعة/ َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

 فالتزكية مشركع كىدؼ رباني كنبكم كجزء ال يتجٌزأ مف الرسالة المحمدية 
كىك ما أقٌره  ،و مف القرآف كالسنة كأحكاؿ النبي ابتناء التصكؼ اإلسالمي كاستمداد أصكل .2، 5

( ]صدؽ التكٌجو مشركط بككنو مف حيث يرضاه 04الشيخ زركؽ الفاسي في قكاعده ،في القاعدة الرابعة )
فمـز  ،07الزمر/ َواَل َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفرَ   الحٌؽ تعالى كبما يرضاه كال يصٌح شرط بدكف مشركطو

ْن َتْشُكُروا َيْرَضُو َلُكمْ تحقيؽ اإليماف  فمـز العمؿ باإلسالـ، فال تصٌكؼ إال بفقو ،إذ ال  ،07الزمر/ َواِ 
 .71تيعرؼ أحكاـ اهلل الظاىرة إال منو، كال فقو إال بتصكؼ، إذ ال عمؿ إال بصدؽ كتكٌجو...[

كالعقائد كعمى ضكء ىذه القاعدة تتٌضح ضركرة التصكؼ في الٌديف كضركرة الفقو لممعامالت 
 لالعتقادات .

ثمرة التصٌكؼ إصالح القمكب كسيرىا إلى عاٌلـ الغيكب، كىك ما بٌينو الشيخ زركؽ الفاسي في  .3، 5
فادتو حقيقتو في ابتدائو أك انتيائو أك 13قكاعده في القاعدة  ،إذ يقكؿ ]فائدة الشيء ما قيصد لو كجكده، كا 

ف  .72رادىا هلل عما سكل اهلل...[ فييما ، كالتصكؼ عمـ قيصد إلصالح القمكب، كا 

كييمكف أف نممس ثمار التصكؼ في تمؾ األجياؿ الربانية التي تخٌرجت مف الزكايا ،كترٌبت عمى أيدم 
رجاؿ ربانييف عامميف ،استطاعكا أف يكقظكا ىمما ،فجمعكا بيف السيؼ كالقمـ كالسبحة ،كال أدؿ عمى ذلؾ 

ؿ األمير عبد القادر الجزائرم كابف باديس كالشيخ بكعمامة مف أعالـ اإلصالح كالدعكة في الجزائر أمثا
 ،كالمقراني كالحداد كفاطمة ال ال نسكمر كغيرىـ كثير.
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أىالى  » تالـز صالح الظاىر كالباطف كتكٌقؼ األكؿ عمى الثاني ،كىك ما بٌينو حديث النبي  .4، 5
سىدي كيمُّوي، أىالى كىًىيى  ذىا فىسىدىٍت فىسىدى الجى سىدي كيمُّوي، كىاً  مىحى الجى ٍت صى مىحى سىًد ميٍضغىةن: ًإذىا صى فَّ ًفي الجى  .73 «القىٍمبي  كىاً 

فمف معاني  كعمى ىذا األساس ييمكف أف ييساىـ التصٌكؼ في الحٌد مف الجرائـ كاآلفات االجتماعية ،
فاء الباطف ميثمر لصفاء الظاىر كسالمتو ،فماداـ التصكؼ التزاـ بأحكاـ الشريعة كص التصٌكؼ الصفاء ،

كىذا كٌمو  كالكقكؼ عمى ميقتضى األمر كالنيي كاف الصكفي مف ىذا الباب كٌقافا عند حدكد اهلل كمحارمو ،
 ض(،حفظ العر -حفظ الماؿ-حفظ النفس-حفظ العقؿ-ميثمر لتفعيؿ المقاصد في أرض الكاقع )حفظ الديف

ٍعنىاىىا أىنَّيىا الى بيدَّ منيا في قياـ  كًريَّةي، فىمى ري كىذه المقاصد الضركرية ىي أساس الديف كالدنيا :" فىأىمَّا الضَّ
تىيىاري  مىى فىسىادو كى مىى اٍسًتقىامىةو، بىٍؿ عى اًلحي الدٍُّنيىا عى ـٍ تىٍجًر مىصى ٍيثي ًإذىا فيًقدىٍت لى فىكٍ مصالح الديف كالدنيا ًبحى ًت جو كى

ًبيًف "  ٍسرىاًف اٍلمي ، كىالرُّجيكعي ًباٍلخي اًة كىالنًَّعيـً ًفي اأٍليٍخرىل فىٍكتي النَّجى يىاةو، كى حى
74. 

كعميو سالمة الباطف ميحقٌقة لسالمة العكالـ األخرل ،كىك ما صٌرح بو اهلل تعالى في القرآف الكريـ في 
 .82األنعام / ِبُظْمٍم ُأوَلِئَك َلُيُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْيَتُدونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيمْ قكلو : 

أيخٌكة أفراد المجتمع ،فيمكف أف نستميـ مف التصكؼ اإلسالمي ىذا البعد االجتماعي المستفاد  .5، 5
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا   مف نصكص الكحي الشريؼ ،مف ذلؾ قكلو تعالى :

ُتْم َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَلََّف َبْيَن ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكنْ 
 .103آل عمران / َيا َكَذِلَك ُيَبيُِّن المَُّو َلُكْم آَياِتِو َلَعمَُّكْم َتْيَتُدونَ النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنْ 

كيكنيكا ًعبىادى اهلًل ًإٍخكىاننا:»كمف السنة قكلو  كا، كىالى تىقىاطىعيكا، كى اسىديكا، كىالى تىبىاغىضي  75« الى تىحى

الى ييٍؤًمفي »كالتصكؼ اإلسالمي ميشتؽ مف الصفاء ،لذا سعى أىؿ التصٌكؼ لمتحقؽ بأمر رسكؿ اهلل  
تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو مىا ييًحبُّ ًلنىٍفًسوً  ، حى ـٍ ديكي  76« أىحى

 كىذا المعنى عٌبر عنو أبك الفتح البستي شعرنا في قكلو:

 كؼػػػػكه مشتٌقا مف الصٌ ػػػػػػػػػنٌ كظ جيال *** الٌناس في الٌصكفي كاختمفكا تخالؼ     

 77الٌصكفي سميٌ كفي حتى صافى فصي    ***ير فتى ػػػػكلست أنحؿ ىذا االسـ غ       
 خامتٕ: .6

بعد ىذه الجكلة في مكضكع المضاميف التربكية الركحية لمتصكؼ اإلسالمي قراءة تحميمية         
نأمؿ أف تككف ىذه الكرقة قد أجابت عف اإلشكالية المحكرية  لمدالالت االصطالحية لمتصكؼ اإلسالمي ،

كالسؤاؿ المركزم المتعمؽ بالبعد التربكم كالقيمي لمشركع ركحي أسسو أساطيف التصكؼ اإلسالمي مف 
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أجؿ بناء اإلنساف تحمية بالفضائؿ كتخمية مف الرذائؿ ،ففيما عرضناه رٌد عمى تمؾ الرؤل التي رسـ 
ف التصٌكؼ اإلسالمي ناسيف أك متناسيف تمؾ السياقات المعرفية كالسياسية التي أصحابيا صكرة قاتمة ع

كفيو رٌد أيضا عمى مٌدعي التصكؼ الذيف حٌكلكه إلى  نشأ فييا التصكؼ اإلسالمي كتطٌكر عبر الزمف ،
رقة كألما، د كفيو تأكي رسكـ كطقكس كأشكاؿ كنزعكا منو مضامينو التربكية فأضحى ًخرقة بعد أف كاف حي

كتحققكا  مف جية أخرل أف أرباب التصكؼ كالمؤسسيف األكائؿ جمعكا بيف السيؼ كالقمـ كالعمـ كالعمؿ ،
بمعاني التصكؼ ظاىرا كباطنا ،كرأكا فيو حركة حياة كسعي كعمؿ دائـ كأخذ باألسباب كميخالقة الناس 

ى اختالؼ مشاربيـ بيخمؽ حسف كالسعي في عكف عياؿ اهلل كمٌد جسكر التكاصؿ مع بني اإلنساف عم
بذرة أمؿ كنأمؿ أف تككف ىذه الكرقة كممميـ كأعراقيـ استحضارا لمرحـ اإلنسانية كميثاؽ الربكبية األكؿ، 

في  المتمثؿالعقكؿ الحائرة إلى رياض اليقيف ك خالليا أف نزرع األمؿ في النفكس ،كنعيد القمكب  حاكلنا مف
الماٌدة كعصفت بيا مكجة المدنية ،ىذا كٌمو مف أجؿ مكاطف نكر الكحي كنميف القمكب القاسية التي أغرتيا 

كرحـ مع صفاء مع الخمؽ كميصافاة مع الحٌؽ ، صالح ميصمح فٌعاؿ يحمؿ قادكـ العمؿ كسيبحة التصكؼ 
، اهلل الحاج عمي التماسيني التيجاني الذم جعؿ شعاره ] السبيحة كالمسيحة كالمكيحة حتى تطمع الركيحة[

المضاميف التربكية لمتصكؼ اإلسالمي مف خالؿ التعاريؼ االصطالحية إحالة  كما أف الحديث عف
منيجية عمى اليدؼ الذم مف أجمو أرسى أساطينو قكاعد ىذا العمـ ميستنبطيف إياىا مف نكر الكحييف 

مف القارئيف عف التصكؼ  ( كتصحيح ضمني لمنظرة الخاطئة التي بناىا كثير)القرآف كسنة الميصطفى 
عيزلة كدركشة ال عالقة ليا بدكلة أك سياسة أك اقتصاد أك نيظـ أسرية كاجتماعية ، كىي صكرة  كاعتباره

يمكف تصحيحيا باستحضار القكاعد المنيجية التي أكٌد عمييا عالمة المغرب اإلسالمي الشيخ زركؽ 
 عف الشيء فرع عف تصكر ماىيتو[.  الفاسي حيف قاؿ في أكؿ قاعدة مف قكاعد التصكؼ ]الحكـ

 كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كآلو الطيبيف الطاىريف
 قائنٕ املصادر َاملراجع: .6

اإلنساف ذلؾ المجيكؿ ، الكسيس كاريؿ ،ترجمة: شفيؽ أسعد فريد، مكتبة المعارؼ ، بيركت، ط  -01
1993. 
المستكفز + التدبيرات اإلليية ،ط مدينة إنشاء الدكائر ،محي الديف بف عربي ، مطبكع مع عقمة  02-

 .ىػ 1336ليدف ،مطبعة بريؿ ،سنة 
البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ، ابف عجيبة ،تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسالف، الناشر -03

 .1419القاىرة ،ط  –حسف عباس زكي 
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، 01تبة الثقافة الدينية ،القاىرة ، ط البحر المكركد في المكاثيؽ كالعيكد، عبد الكىاب الشعراني، مك04-
2004. 
 .باطف اإلثـ الخطر األكبر في حياة المسمميف، محمد سعيد رمضاف البكطي05-
تاريخ الفمسفة اإلسالمية ،ىنرم ككرباف، ترجمة :نصير مركة+ حسف قبيسي ، عكيدات   لمنشر  -06

 .1998، 02،بيركت ،لبناف، ط 
 .1984تكنس، ط  –بف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر التحرير كالتنكير، الطاىر   -07
 .،بدكف تاريخ 02تسع رسائؿ في الحكمة كالطبيعيات ،ابف سينا ،دار العرب لمبستاني ،القاىرة ، ط-08

 .2012التصكؼ اإلسالمي في األدب كاألخالؽ، زكي مبارؾ، ط  09-
 .، بدكف تاريخبيركت ،دار الكتب العممية  التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ،الكالباذم، -10

، 03الجانب العاطفي مف اإلسالـ ،محمد الغزالي ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط 11-
2005. 
 بتصرؼ. 09،ص 1987، 01خمؽ المسمـ، محمد الغزالي، دار الرياف لمتراث، القاىرة، ط  12-
 .،بيركت ،بدكف تاريخربانية ال رىبانية، أبك الحسف الندكم، دار الفتح لمطباعة كالنشر -13
 .2001الٌرسالة القشيرٌية، عبد الكريـ القشيرم،دار الكتب العممٌية،بيركت،لبناف،ط -14
 .ركائز اإليماف بيف العقؿ كالقمب ،محمد الغزالي، دار الشركؽ ،بدكف تاريخ -15
 .ـ1998، 01سيرة ذاتية، سعيد النكرسي مطبعة سكزلر، استنبكؿ، ط -16
 .1985ائية، أحمد زركؽ، تحقيؽ: عبد الحميـ محمكد، دار الشعب ،القاىرة، ط شرح الحكـ العط-17-

، 01بيركت،ط –طبقات الصكفية ،السممي، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -18
1998. 

 .الفتح الرباني كالفيض الرحماني، عبد القادر الجيالني ،دار الرياف لمتراث، بدكف تاريخ -19
القاىرة، ط  –قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، العز بف عبد السالـ، مكتبة الكميات األزىرية  20-

 .212، ص 02،ج 1991
 قكاعد التصكؼ، زركؽ الفاسي، تح: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العممية، بيركت ،لبناف، -21
 .02،2005ط

،محمد سعيد رمضاف البكطي ،دار الفكر كبرل اليقينيات الككنية كجكد الخالؽ ككظيفة المخمكؽ  -22
 .المعاصر، بيركت لبناف+ دار الفكر ،دمشؽ

كتاب فيو ما فيو ،جالؿ الديف الركمي، ترجمة عيسى عمي العاككب ،دار الفكر دمشؽ +دار الفكر  -23
 .2002، 01،بيركت لبناف ، ط 
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 .403،ص 14، ج 1414دار صادر، بيركت، ،ط  لساف العرب ،ابف منظكر ، 24-
الٌممع، أبك نصر الٌسٌراج الٌطكسي، تح: عبد الحميـ محمكد + طو عبد الباقي سركر، دار الكتب  -25

 .1960الحديثة بمصر + مكتبة المثنى ببغداد، ط 
 .1996المثنكم، جالؿ الٌديف الٌركمي، ترجمة: الٌدسكقي شتٌا، المكتبة العربٌية الٌشرقٌية، ط  -26

 .الكريـ ،محمد الغزالي، دار الشركؽ ،بدكف تاريخ المحاكر الخمسة في القرآف 27-
 . 2014مؤسسة ىنداكم ،القاىرة، ط  طو عبد الباقي سركر، ميحي الديف بف عربي، 28-
، بدكف 03مدخؿ إلى التصكؼ اإلسالمي،أبك الكفا الغنيمي التفتزاني،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط-29

  تاريخ
 .1975، 02بيركت، ط  –نفس دار اآلفاؽ الجديدة معارج القدس في مدارج معرفة ال-30
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