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التصوف في عرف علماء األمة
بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.

التصوف واالرتقاء بالممارسة الدينية إلى مستوى الذوق والحضور مع اهلل: عاتب اهلل تعاىل 
املؤمنني يف كتابه العزيز، ِلَعدم متكُّن املعاين اإلميانية ِمن قلوهبم؛ جند ذلك يف قوله تعاىل: ﴿أََلْم يَاِن ِللَِّذيَن 
آَمُنوا َأْن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن اْلَحقِّ﴾؛ قال ابن مسعود كما جاء يف صحيح مسلم: 
»ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهلل هبذه اآلية إال أربع سنني«، فإن عاتب اهلل تعاىل املومنني بـَْعَد أربع 
سنوات فقط ِمن إسالمهم! فما القول بالنسبة للعديد ِمَن الناس اليوم وبعد سنوات ِطواٍل ِمن إسالمهم؟. 

العديد من النصوص القرآنية واحلديثية يف ديننا احلنيف َتدَّثت عن األذواق واألصول القلبية واإلميانية 
اليت ِكدنا أو نكاد نفقدها اليوم

يؤدون  وكانوا  الدين،  بني كماالت  جيمعون  األمة  فقهاء  كان  التصوف:  وحضور  األّمة  فقهاء 
العبادات العَملية متحققني مبعانيها، مدركني ألسرارها؛... ونستعرض يف جولة سريعة هذا التكامل عند 

هؤالء األعالم: 

لونه  يتغري  النيب صلى اهلل عليه وسلم  الشفا )289/1(: »إذا ذكر  اإلمام مالك: كان، كما يف 
وينحين حىت يصعب ذلك على جلسائه«. وُسئل يوما يف ذلك، أْي عن ذلك، فقال )ترتيب املدارك، 
198/1(: »لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت علي ما ترون... قال: كنت كلما أجد يف قليب قسوة آيت حممد 

بن املنكدر، فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما«. يف ذلك قال: »من تفقه ومل يتصوف فقد تفسق، ومن 
تصوف ومل يتفقه فقد تزندق، ومن مجع بينهما فقد تقق«. 

عنوان البرنامج: مبادئ التصوف وهوادي التعرف
الوحدة األولى: مدخل لعلم التصوف

الدرس الرابع: التصوف في عرف علماء األمة 
اسم  المحاضر: الدكتور إسماعيل راضي



www.arrabitacademy.ma 2 / 4

اإلمام أحمد بن حنبل: فقيُه احلنابلة؛ كان يقول عن الصوفية )غذاء األلباب للسفاريين، 120/1(: 
»ال أعلم قوماً أفضل منهم«. ويف طبقات احلنابلة )382/1(، وعند ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر )ص33(: 
»ذُكر يف جملس أمحد بن حنبل معروف الكرخي، وهو من أئمة التصوف يف القرن الثاين اهلجري، فقال 
بعض من حضره: هو قصري العلم، قال أمحد: أمسك عافاك اهلل، وهل يُراد من العلم إال ما وصل إليه 
معروف«. ويف طبقات احلنابلة )382/1( أيضا: قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: »قلت أليب: هل كان 

مع معروف شيء من العلم؟ فقال يل: يا بين، كان معه رأس العلم: خشية اهلل تعاىل«.

اإلمام الشافعي: جاء يف )تأييد احلقيقة العلية للسيوطي، ص15( أنه: »صحب الصوفية واستفاد 
منهم: أن الوقت كالسيف ِإن مل تقطعه قطعك، وقوهلم: نفَسك ِإن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل« 
الصوفية عشر سنني،  الشافعي صحب  اإلمام  أن   )341/1 للعجلوين،  اخلفاء  الشعراين )كشف  ويذكر 
حىت قال: »ُحبَِّب ِإيلَّ من دنياكم ثالث: ترُك التكلف، وِعشرُة اخللق بالتلطُّف، واالقتداء بطريق أهل 
التصوف«. وقال اجلنيد )البيهقي يف مناقب الشافعي، 178/2(: »كان الشافعي من املريدين الناطقني 
بلسان احلق يف الدين«. وكان الشافعي يسأل الدعاء من العارف باهلل إدريس بن حيىي الصويف، ذََكر ذلك 
الشافعي« )159/2(، واحلافظ  البيهقي يف »مناقب  نعيم يف »احللية« )135/9(، واحلافظ  أبو  احلافظ 
الذهيب يف »سري أعالم النبالء« )83/10(، وابن أيب حامت يف »آداب الشافعي ومناقبه« )ص63(. لذلك 

فهو يوصي باجلمع بني الفقه والتصوف فيقول ِشعراً يف ديوانه )ص43-42(:

فقيًهــا وصوفيًّــا فُكــن ليــَس واحداً   *****   فــإين وحــــقِّ اهلل إيَـــّــــــــــــــاك أنــــــــَصـــــــــــــــــــــــــُح

فذلك قاٍس مل يذق قلُبه تُقـــــــــــى   *****   وهذا جهول، كيف ذو اجلهل يصلح

أبو حنيفة: قال صاحب الدر املختار )43/1( بأن أبا حنيفة كان من أئمة طريقة التصوف ومن 
أرباب الشريعة واحلقيقة. وقال ابن عابدين يف حاشيته )43/1( متحدثاً عن أيب حنيفة، تعليقاً على كالم 
صاحب الدر املختار: »هو فارس هذا امليدان، فِإن مبىن علم احلقيقة على العلم والعمل وتصفية النفس، 

وقد وصفه بذلك عامة السلف«.

يُِقرُّ  ابن اجلوزي، حيث  الصوفية،  املتتبع ملزالق  الناقد  ابن الجوزي والتصوف: َشهد بذلك حىت 
بعدم جناعة االكتفاء بالفقه يف رِّقة القلوب، ويؤكِّد على الرجوع إىل الصاحلني يف ذلك؛ فيقول يف كتابه: 
صيد اخلاطر، يف: »فصل خمالطة الصاحلني« )ص165(: »رأيت االشتغال بالفقه ومساع احلديث ال يكاد 
يكفي يف صالح القلب، إال أن مُيزج بالرقائق والنظر يف سري السلف الصاحلني؛ ... وما أخربتك هبذا إال 
بعد معاجلٍة وذوق ألين وجدت مجهور احملدثني وطالب احلديث ِهـمَّة أحدهم يف احلديث العايل وتكثري 
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األجزاء. ومجهور الفقهاء يف علوم اجلدل وما يغالب به اخلصم. وكيف يَرِقُّ القلب مع هذه األشياء ؟. 
وقد كان مجاعة من السلف يقصدون العبد الصاحل للنظر يف مسته وهديه، ال القتباس علمه...«. الرجوع 
إىل الصاحلني هو الِعلم الذي يُدندن حوله الصوفية الكرام، وهو الذي يهتم برقة القلوب والتحقق بأذواق 
اإلميان، وهو الوراثة العلمية اليت أشار إليها العالمة الطاهر بن عاشور )مقاصد الشريعة، ص30( بوراثة 

تكميل النفوس.

التصوف عند المحدثين: جنُد املمارسة الصوفية، والـُمتمثلة يف التماس الصاحلني واألخذ عنهم، 
عند شيوخ اإلمام البخاري الذين روى هلم أحاديث كثرية يف صحيحه، يُرجع يف ذلك إىل سري أعالم النبالء 

للحافظ الذهيب.

ونسوق كالم احلاكم يف مستدركه على الصحيحني )18/3(، حيث قال: »الصوفية هي الطائفة 
املنتمية إىل أكابر الصحابة قرنا بعد قرن«.

ومن احملدثني احلفاظ واملؤرخني الكبار: اإلمام الذََّهيب الذي قال يف السري )410/15(: »العامِلُ إذا 
َعرَي من التَّصوف فهو فارغ«.

التصوف عند الفقهاء األصوليين: جند إماَمهم وعميَدهم، الفقيه األصويل اإلمام الشاطيب، الذي 
املوافقات  يف  قوله  يف  وخنتزله  ذلك  جُنمل  لكن  والصوفية،  التصوف  حق  يف  ومليحا  قال كالما كثريا 

)174/4(: »الصوفية باتفاق أهل السنة هم صفوة اهلل من اخلليقة«. 

التصوف عند السلفيين المجددين: قال معتَمُدهم ومنظرهم: شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى، 
وهو الذي هتجم على الغالة املنحرفني من أدعياء التصوف، لكنه جمد ورفع من شأن الصوفية يف الفتاوى 
العديد من رسائله، جُنمل كذلك وخنتزله موقفه يف قوله: بأن الصوفية: »ُهم ِمن أكمل  )12/11( ويف 

صديقي زماهنم«.

وكان لتلميذه ابن القيم كتابني متخصصني يف التصوف: مدارج السالكني وطريق اهلجرتني، جنمل 
كالمه عن الصوفية يف قوله: »وأما السابقون املقربون، فنستغفر اهلل الذي ال إله إال هو أوال من وصف 
حالتهم وعدم االتصاف هبا، بل ما مشمنا هلا رائحة. ولكن حمبة القوم )أي الصوفية( تمل على تعرف 

منزلتهم والعلم هبا، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق هبم«. )146/1(

وذهب العالمة السَّلفي املغريب عالل الفاسي إىل أن »التصوف ميثل ذلك التوق اهلائل لالتصال باملإل 
األعلى، وأنه منهٌج من مناهج اإلسالم، وُسّلٌم للنجاة، معروٌف ومسلوٌك من النيب عليه السالم وصحبه«. 

)التصوف اإلسالمي، ص9-8(
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التصوف عند العلماء: يقرر حجة اإلسالم اإلمام الغزايل عن جتربٍة شخصية أنَّ طريق الصوفية هو 
الذي يقود إىل اقتفاء أثر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فيقول )املنقذ من الضالل، ص 178(: »علمت يقيناً أن الصوفية 
هم السالكون لطريق اهلل تعاىل خاصة وأن سريهتم أحسن السري، وطريقهم أصوب الطرق، وأخالقهم أزكى 
األخالق، بل لو مجع عقل العقالء، وحكمة احلكماء، وعلم الواقفني على أسرار الشرع من العلماء، ليغريوا 
شيئاً من سريهم وأخالقهم، ويبدلوه مبا هو خري منه، مل جيدوا إليه سبياًل. فإن مجيع حركاهتم وسكناهتم، يف 
ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه األرض نور يستضاء به«.

األمثلة يف هذا الباب كثرية، ِمّا يدلُّ أّن التصوف ُمتجدِّر يف األمة.


