
   
   

     
 العدد الخامس عشر

 م 2020 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

366 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 " المدرسة الصوفية "

، ومقوماتها المنهجية(مصادرها)                                 
                                           

  
                                      

 

  اْلَحْرِبي   ِبن َصاِلح ُنوَره ِبْنت َنائف : إْعَداد                                          

                                                    anrss@hotmail.com  

 معلمة العلوم الشرعية                                                 

 حي الخليج 156ثانوية                                                  

    مكتب النهضة , إدارة تعليم الرياض                                             

                               

 

 

 

 

 

    

http://www.ajsp.net/
mailto:anrss@hotmail.com


   
   

     
 العدد الخامس عشر

 م 2020 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

367 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 َمِض ُمَلّه َله، َوَمّن يُنه َوَنْسَتْغَفُره، ونعوذ َبَاّلِله َمن ُشُرور َأْنُفَسَنا َوَمّن َسيََّئات أَْعَماَلَنا، َمن َيْهَده ّللاه إن اْلَحْمد ّلِله َنْحَمُده َوَنْسَتعَ      
ًدا َعْبده َوَرُسوله.  ُيْلَله َمِض َهاَدي َله، َوَأْشهد أن ال إَله إاله ّللاه َوَحده ال َشَريك َله َوَأْشهد أن ُمَحمه

ا َبْعد:  َأمه

ن من أهم المسائه التي يعتنى بالبحث عنها عند كه مكر أو مذهب أو مدرسة  مكرية  هو مصادرها مي التلقي، ومقومات مإ       
 ريم والسنةمن القرآن الكفبقدر قرب المدرسة الفكرية  ، ومستقاههما يعرف صحة المذهب من بطِضنه، وأصه ذلك الفكر منهجها  إذ مي

مدارس من  تخلو مدرسةوال بطِضنها وبعدها عن الصواب، بحكم يبعدها عنهما، قدر بها من الصواب، و يحكم على صحتها وقربالنبوية 
التي تحمه بعض و التي ظهرت مي تاريخ الفكر اإلسِضمي، ومن أهم المدارس  سائلها؛ستند إليه مي متجع إليه ومصدر الفكر من أصه تر 

ي م التي لبست ثوب الزهد وتظاهرت بالنسك، ولكنها "المدرسة الصوفية " ؛اب والسنة مي أمور الدينمن الفكر المخالف لما عليه الكت
  حقيقة األمر دخيلة على اإلسِضم.

 وأسباب اختياره: البحثموضوع أهمية 

على -ديهملمن أخطر البدع  تعتبر ن مصادر التلقي عند المدرسة الصوفية، والمقومات التي قام عليها منهجهم، وطريقتهمأ 
نة، واعتماد سالدعوة لنبذ علوم الكتاب والكرس الصوفية  أهه السنة والجماعة، فبسبب هذه المصادر المبتدعةإذ خالفوا بها نهج  -كثرتها

للطعن مي  ين،أعداء الدو  الباب لولوج الزنادقة والمِضحدة،والمواجيد، باعتبارها مناهج بديلة للعلم والمعرمة مما متح الكشومات، واألذواق، 
 صدر قوتهم، وسر عزهم مي الدارين.وإبعاد المسلمين عن م ‘رسولهكتاب هللا وسنة 

 باإلضامة إلى ما سبق مإن من أسباب اختيار الموضوع:

 ها الكثير من الغموض.يلفمصطلحاتها مإن  الكثير عن هذه المدرسة الصوفية، معرمةمي  الرغبة -1

 .عند المدرسة الصوفيةوالمقومات المنهجية قي مسيس الحاجة إلى معرمة مصادر التل -2

ومعرمة مقومات منهجها سيكشف عن حقيقة ما عند هؤالء من أمور قد الصوفية إن معرمة مصادر التلقي عند المدرسة  -3
 تؤدي إلى الكفر أحيانا واالبتعاد عن سبيه أهه السنة والجماعة فيكون ذلك من أسباب نبذها، وتخليص المغترين بها.

، وترميمها وتغذية المكتبات ضرورة مواجهة أعداء الملة الذين خدموا المدرسة الصوفية، وقاموا بنبش مخطوطاتهم -4
  بسمومهم.

والهم بما تفسير أحالتهوين من انحراف أصحاب المدرسة الصوفية والقول بإمكانية تأويه أقوالهم و الرد على من يحاول  -5
 يوامق الشريعة.
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 :البحث أهداف

 بيان مصادر تلقي مسائه الدين عند المدرسة الصوفية.  – 1

 قومات المنهجية للمدرسة الصوفية.لاح المإي  -2

 : خطة البحث

 ومبحثين وخاتمة، ومهرس للمصادر والمراجع. ،وتمهيدعلى مقدمة،  يشتمه البحث

 نهجها.وميها تعريف بموضوع الورقة، وأهميته، وأهدامه، وخطة الورقة، وم المقدمة:-         

 التعريف بمصطلحات ورقة العمه.وفيه : التمهيد-

 .المبحث األول: مصادر المدرسة الصوفية-  

 مطلبان:وفيه         

 .المطلب األول: الكشف

 الوجد.المطلب الثاني:         

 مقومات المنهجية للمدرسة الصوفية:المبحث الثاني: ال- 

 مطالب:خمسة وفيه 

 وص.النصتأويه : المطلب األول

 .من مصادر المعرمةرئيسا اتخاذ الكشومات الصوفية مصدرا المطلب الثاني: 

 عدم استخدام األدلة المنطقية واألقيسة العقلية.المطلب الثالث:          

 الغلو مي األولياء.لمطلب الرابع: ا 

 االعتماد على البدع. المطلب الخامس:         
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 :وميها الخاتمة:-      

 لنتائج العلمية لورقة العمه.أبرز ا أوال:

 ثانيا: التوصيات والمقترحات.

 

 :البحث منهج

  :وكذا الجانب االستنباطي التحليلي إتباع منهج تكاملي مي إعدادها يبرز فيه الجانب اقتلت طبيعة البحث

صوفية ات المدرسة الالمنهج التحليلي من خِضل تحليه أقوال بعض رواد المدرسة الصوفية وأرائهم، وربطها بمصادر ومقوم-
 التي تميزت بها عن سائر مدارس االتجاهات الفكرية األخرى.

وص المقومات المنهجية للمدرسة الصوفية من النصمصادر التلقي عند الصوفية و المنهج االستنباطي وذلك باستنباط بعض -
 المبثوثة مي إنتاجهم الفكري المتنوع، منتهجة األمانة مي النقه.

 يلي: مع العناية بما

 .فية على النقه من مصادرهم مباشرةاالعتماد مي معرمة آراء الصو  -1

 المعتمدين لدى المدرسة.وبيان مقوماتها المنهجية بأقوال أئمتهم  تدعيم مصادر المدرسة الصوفية -2

هم  اوجه بطِضنها، وذلك لبيان وضوح مإيراد ر بعض مصادر المدرسة الصوفية، ومقوماتها المنهجية، بدون ذك -3
 عرض، وليس نقد.-مصادر المدرسة الصوفية ومقوماتها المنهجية-موضوع الورقة وكذلك أن عليه من باطه، 
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 التمهيد                                                  

 بمصطلحات البحث في التعريف                       

( ومصطلح )الصوفية(، ومصطلح )المصادر(، : مصطلح )المدرسةحات هيمصطل ةأربع نجد مي عنوان البحث        
 منها مي النقاط التالية:  سأبينها وأوضح كِض؛ومصطلح )المنهجية (طلح )المقومات(، ومص

 أوال: المدرسة الصوفية: 

 المدرسة:-1

  التعريف اللغوي:أ(           

يُن َأْصٌه َواَحٌد َيُدلُّ َعَلى َخَفاٍء َوَخْفٍض َوَعَفاءٍ ")درس( المدرسة مي اللغة العربية مأخوذة من مادة            اُل َوالرهاُء َوالسَّ  (1) ."مالده
ْرُس:  ُ "َدَرَس الكتاَب َيْدُرُسه َدْرسًا وَدراَسًة وداَرَسه،  من داللته الخفض والتذليه، ومنهَمالده  (3)" َحتهى اْنَقاَد َلَحْفَظَه."  (2) بَكْثرة الَقَراَءَة"َذّلِله

َدَرْسُت و ُس َوُيْمَشى َفيَه ا َمْحُموٌل َعَلى َأنهَها ُجَعَلْت َتْحَت اأْلَْقَداَم، َكالطهَريَق الهَذي ُيْدرَ "َدَرْسُت اْلَحْنَطَة َوَغْيَرَها َمي ُسْنُبَلَها. َإَذا ُدْسَتَها. َمَهذَ و
اَلَك َللطهَريَق َيَتَتبهُعُه.  اَرَس َيَتَتبهُع َما َكاَن َقَرَأ، َكالسه  (4)اْلُقْرآَن َوَغْيَرُه. َوَذَلَك َأنه الده

لكه الدارس الذي يسوالمسلك الطريق  هنا: من "درس" وتعني ةمشتقإذا كلمة)المدرسة( مي اللغة العربية اسم مكان مزيدة بالتاء  
 معين. اليتتبع علما أو مكر 

و المفكرين َأو الباحثين تعتنق مذهبا معينا أَ  مسلك وطريقة لَجَماَعة من الفِضسفة َأو المدرسة هي:التعريف االصطِضحي: ب(
 (5).َوُيَقال ُهَو من مدرسة مَِضن على َرْأيه ومذهبه، َتقول َبَرْأي ُمْشَترك 

 :الصوفية -2

 التعريف اللغوي : أ(

                                                           
 )1(مقاييس اللغة-  البن مارس، من مادة)درس(ج2/ص267،268.
 )2( تاج العروس من جواهر القاموس- لعبدالرزاق الحسيني،  ج16/ص64.
 )3( لسان العرب- البن منظوم، من مادة )درس(ج6/ص79 ،80.
 )4( انظر: مقاييس اللغة – البن مارس، من مادة)درس(ج2/ ص267 -268.
 )5(انظر: المعجم الوسيط – لمجمع اللغة العربية، ص280.
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وُف "( )َصَوفَ الصوفية: نسبة إلى التصوف، والتصوف مأخوذ من  اُد َواْلَواُو َواْلَفاُء َأْصٌه َواَحٌد َصَحيٌح، َوُهَو الصُّ الصه
وقد تنازع الصوفية مي المعنى الذي أضيف إليه الصوفية، ممنهم من نسبه إلى أهه الُصفة، ومنهم من نسبه إلى الصف  (6)،"اْلَمْعُروفُ 
عه لى صومة بن بشر، ينسب له النساك، وهذا جميبين يدي هللا، ومنهم من نسبه إلى الصفوة من خلق هللا، ومنهم من نسبه إالمقدم 

من الصوف، وهم مي الغالب مختصون  َوأشهر اآلراء مي معنى الصوفية أن الصوفية اشتقاق (7)، كما ذكر ابن تيمية رحمه هللا.غلط
  (8)بلبسه.

 التعريف االصطِضحي:ب( 

ولعه  ،(9)ألف قولالصوفية تزيد على  اختلف أهه التصوف مي تعريف الصوفية، مذكر السهروردي أن األقوال مي ماهية
ف والتهحلَّي بالفلائه لتزُكَو النهفُس  أنهمأبرز ما قيه مي تعريفها:  الكين طريقة تعتمد على الزُّهد والتهقشُّ دين السه "جماعة من المتزهَّ

ن من االتَّصال باّلِل تعالى"  .(10)وتتمكه

كه البعد عن حقيقة الصوفية، وماهم عليه من أمور تخالف الفطرة، وتخالف  ون بعيدفيه تزكية لهم لكن هم وهذا التعريف 
الدين اإلسِضمي، إذ أن العمه الشرعي ال يقبه إال بشرطين هما، إخِضص العمه هلل، ومتابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهذان 

ن مي الصوفية، بما ميها من أعمال بدعية تخه بشرط متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأعمال شركية تخه الشرطان ال يتومرا
 بشرط إخِضص العمه هلل وحده.

 المدرسة الصوفية: -3

" مكر يزعم صاحبه أنه يستطيع أن يرتقي من المعطيات التجريبية والرموز الحسية إلى الكشف عن هي:المدرسة الصوفية 
 .(11) ئق الخفية"الحقا

 :مصادرال: ثانيا 

  التعريف اللغوي:أ(

                                                           
 )6( مقاييس اللغة- البن مارس،  من مادة )صوف(ج3/ص322.
 )7( انظر: رسالة الصوفية و الفقراء – البن تيمية، ص 13،  14.   
 )8( انظر: المقدمة- البن خلدون، ج3/ص50 ،و المعجم الوسيط- لمجمع اللغة العربية، ص529.
 )9(  أنظر:عو ارف المعارف- للسهر وردي،ج 5/ص65.
 )10( معجم اللغة العربية المعاصر -ألحمد مختار،ج2/ص 1337
 )11( المعجم الفلسفي - لجميه صليبيا ، ج1/ ص747 بتصرف يسير.
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اُل َوالرهاُء َأْصَِضَن َصَحيَحاَن، َأَحُدُهَما َيُدلُّ َعَلى َخَِضَف ، مصادر جمع اُد َوالده مفرده مصدر، وهي مأخوذة من ")َصَدَر( مالصه
ْنَساَن َوَغْيُرُه".اْلَوْرَد، وَ  ْيء ، َوُيَقال مَِضن يصدر َعن َكذَ  (12)اآْلَخُر َصْدُر اإْلَ ستمد ا َأي يوعلى األصه األول )اْلمصدر( َما يصدر َعنُه الشه

له، َحتهى َإنهم َلَيُقوُلوَن: َصْدر النهَهاَر َواللهْيَه، وَص ، على األَمْنهُ  م ُكهَّ َشْيٍء وَأوه ْدر، والصدر أَعلى مقده َتاَء صه الثاني من الصه ْدر الشَّ
ْيفَ     (13).َوالصه

 أعلى الشيء.يستمد منه، وألهميتها تعتبر  مالى إذا مكلمة)المصادر( تطلق مي اللغة العربية ع

 التعريف االصطِضحي: ب(

 (14) ".موضوع ماالتي تتلّمن المعلومات األساسّية والبيانات المستقاة من التحليِضت واإلحصاءات عن " هي :المصادر        

 المنهجية: مقوماتال ثالثا:     

 المقومات:-1

  التعريف اللغوي:أ(

م، مُ المقومات: جمع، ومفردها:  َم،وهو قوَّ ي( ومن )قام( وأصله  اسم ماعه من قوه اَم قيقام مهو قائم وقيَّم، والمفعول َمقوم )للمتعدَّ
َهَذا "ُيَقاُل: .َ (16){ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ } كما مي التنزيه:(15) واعَد البيتأقام قو ارتكز عليه ،وأقام البناَء: شيهده و  البيُت على الّصخر: ُبَني

يَن َوالْ  (17)"َقواُم اأَلمر وَمِضُكه الهَذي َيقوم َبهَ  ، َأْي َبَه َيُقومُ مثه "َقَواُم الدَّ  (18)."َحقَّ

 سس التي يقام عليها بناء الشيء.الركائز والقواعد واأل ( تطلق مي اللغة العربية علىالمقوماتمكلمة)إذا 

 التعريف االصطِضحي: ب(  

 (19)أو مشروع من عناصر أساسّية تسهم مي قيامه ووجوده وماعلّيته" المقومات هي "كّه ما يتأّلف أو يترّكب منه جسم أو جهاز

 

                                                           
 )12( مقاييس اللغة- البن مارس، مادة) صدر( ج 3/ ص337  وانظر لسان العرب- البن منظور، مادة )صدر(ج 4/ص448  
 )13(أنظر:  المعجم الوسيط – لمجمع اللغة العربية، ص 510. 
 )14(  معجم اللغة العربية المعاصرة- أحمد مختار ، ج 2/ص  1279. بتصرف يسير.
 )15( انظر: المصدر السابق ، ج3/ص 1874، 1879
 )16( سورة الكهف، اآلية 77
 )17( لسان العربن -البن منظور، مادة)قوم(ج12 /ص499
 )18(  مقاييس اللغة- البن مارس، مادة) قوم ( ج2/ ص44.
 )19( معجم اللغة العربية المعاصرة- ألحمد مختار ج3/ ص1879.  
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 المنهجية: -2       

 التعريف اللغوي:أ(

ُل االنُّوُن َواْلَهاُء َواْلَجيُم َأْصَِضَن ُمَتَباَيَناَن: ا")َنَهَج( المنهجية مأخوذة من  اأْلَْمَر: َأْوَضَحُه. َوُهَو  َوَنَهَج َلي لنهْهُج، الطهَريُق،أْلَوه
َرْبُت َتى َمْبُهوًرا ُمْنَقَطَع النهَفَس. َوَض َِضٌن َيْنَهُج، َإَذا أَ ُمْسَتَقيُم اْلَمْنَهاَج. َواْلَمْنَهُج: الطهَريُق َأْيًلا، َواْلَجْمُع اْلَمَناَهُج. َواآْلَخُر ااَلْنَقَطاُع. َوَأَتاَنا مُ 

 َوَمي (21)"والَمنهاُج: كالَمْنَهجَ "والمراد هنا هو األصه األول الذي بمعنى الطريق المستقيم الواضح، " (20)ُمَِضًنا َحتهى ُأْنَهَج، َأْي َسَقَط"
 (22){.ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :التهْنَزيهَ 

 .وهي المسلك والمسار والطريقة (23)"من منهج  َصَناَعيّ اسم مصدر "مي اللغة العربية إذا معنى كلمة)المنهجية( 

 التعريف االصطِضحي: ب(

 (24)ائه المتماسكة التي يسير عليها الفرد لتحقيق هدف يصبو إليهمجموعة من المواد والخبرات والطرق والوس   

ا مهي مجموعة من الركائز والقواعد التي تسهم مي قيام وماعلية مكر ما، أو مذهب المقومات المنهجية:  -3
 .تميزه عن غيره

                                                                                                                    

                                

 

 

 

 

 

                                                           
 )20( مقاييس اللغة- البن مارس، ج5/ص361.
 )21( لسان العرب – البن منظور، من مادة)نهج(،ج2/ص383 
 )22( سورة المائدة، اآلية 48.
 )23( معجم الغني اإللكتروني - ألبو العزم من مادة)نهج(
 )24( انظر: المعجم الفلسفي -لصليبيا، ج2/ص435.
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 ولالمبحث األ                                        

 مصادر المدرسة الصوفية                                 

 مدخل:

، من ملسفات بمؤثرات أجنبية تتأثر قد و  (25)مي القرن الثالث الهجري، اظهرت واتلحت مِضمحه"المدرسة الصوفية" إن 
، ا، وطقوسهاتعاليمهو  المدرسة الصوفية نظرياتها، منها نابع التي استقتي واليوناني، أهم المكما يعتبر المصدر النصراني، والهند وديانات،

الثِضثة عالة إذا ما قورنت ب، كاليهودية، والمجوسية، والفارسية، على التصوف، لكنها تعتبر غير ممصادر أخرى وهذا ال ينفي أثر 
 (26).األول

، الوجدو هي: الكشف وهناك مصادر كثيرة وتحت كه منها: أقسام، ودرجات ال يمكن حصرها، ولن اتطرق إال لمصدرين منها،  
  (27) .يرى الصوفية أنها تخرق الحجب الحسية واالطِضع على المغيبات إما بعين البصيرة أو بعيني البصرم

 المطلب األول: الكشف:

 :: تعريف الكشفأوال

 التعريف اللغوي:  (أ

ْيَء، َكالثهْوَب ُيْسَرى عَ       ْيَء َعَن الشه يُن َواْلَفاُء َأْصٌه َصَحيٌح َيُدلُّ َعَلى َسْرَو الشه وهو رمع " (28) اْلَبدن"،نَ ")َكَشَف( اْلَكاُف َوالشَّ
يهَ  ا ُيواريه َوُيَغطَّ ْيَء َعمه  (29)". الشه

 التعريف االصطِضحي:ب( 

 (30)االطِضع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، واألمور الحقيقية وجوًدا وشهوًدا""هو  الكشف:

 حقيقة الكشف عند المدرسة الصوفية: ثانيا:

                                                           
 )25( انظر: مجموع الفتاوي – البن تيمية،ج11 /ص5.
 )26( راجع كتاب التصوف المنشأ والمصادر -إلحسان إلهي ظهير، من ص79-49
 )27(  انظر: مجموع الفتاوي - البن تيمية ج11/ص313 .
 )28( مقاييس اللغة -البن مارس ، مادة)كشف(ج5/ص181.
 )29(  لسان العرب – البن منظور، مادة)كشف( ج9/ص200، بتصرف يسير
 )30( التعريفات- للجرجاني،ص184.
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بو مي أداء عبادتهم كما يبين ذلك أ ابه جعلوه غاية وقصد"الكشف مصدر رئيس من مصادر التلقي لدى المدرسة الصوفية، 
: " التقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز األكبر وهو الفوز بلقاء هللا الغزالي أبو حامد يقولف(32)"وأتباعه(31)حامد

وخلوة وذكر ومجاهدة وذلك بحمه النفس على المشاق شف إال بعد رياضة روحية وتصفية، يصه للك اإلنسان الكما يرون أن ، (33)تعالى"
 (34)يتم بها جِضء البصيرة، مينكشف حجاب الحس لتلقي األنوار لى كه حال لكيالبدنية ومخالفة الهوى ع

 أنواع الكشف: ثالثا:

‘  ، واإللتقاء بالنبيالهواتف، الكشف الحسيمثه: اإلشراق، والذوق، واإللهام، والفراسة، و (35)الكشف الصومي جنس تحته أنواع 
 والخلر يقظة.

 .(36)فس الكاملة عند التجرد عن المواد الجسمية"وفيلانها على األن العقلية ولمعانها،ظهور األنوار  هو" اإلشراق:-    

ة حملت السرائر مي الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد سواطع أنوار لمعت مي القلوب، وتمكين معرم هيالفراسة: -
  .(37) األشياء من حيث أشهده الحق، سبحانه، إياها؛ ميتكلم على ضمير الخلق"

 .(38)كتاب"  ا ذلك منالذوق: "نور عرماني يقذمه الحق بتجليه مي قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطه، من غير أن ينقلو -

 .(39) وال نظر مي حجة "إلى العمه من غير استدالل بآية، ما وقع مي القلب من علم، وهو يدعواإللهام:"-

عض أنواع وهي لسان الوارد واإللهام ، وب ،ير وتأتى بها المخاطبة مي الخلداإلدراك والقوة المحدثة التي يتكلم بها اللم"الهواتف: وهي -
 .(40)"الوحي

                                                           
)31( هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشامعي، الغزالي،ولد سنة خمسين وأربع مائة.، قد ألف الرجه مي ذم الفِضسفة كتاب )التهامت( ، وكشف عوارهم، ووامقهم مي مواضع ظنا 

= سيرأعِضم 505( َو )اإَلحَياَء(، تومي سنة سيَط( َو )الوَجْيَز( َو )الخَِضَصةمنه أن ذلك حق، أو موامق للملة، ولم يكن له علم باآلثار وال خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقه،َوَصنهَف: )الَبسيَط( َو )الو 
.238-332/ص19النبِضء،ج  

 )32( الصفدية-البن تيمية، ج2/ ص235  بتصرف يسير.
 )33( إحياء علوم الدين – للغزالي، ج3 /ص12. 
 )34( انظر: مصادر المعرمة مي الفكر الديني والفلسي- للزنيدي، ص231 ، و التصوف اإلسِضمي-لزكي مبارك ،ص75 والمقدمة-البن خلدون،ج3 / ص52 -53
 )35( انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية- لسليم، ص187 ،188
 )36( المعجم الفلسفي-لجميه صليبا،ص94-93.
 )37( الرسالة القشيرية- للقشيري، ص 203.
 )38( التعريفات -للجرجاني ، ص17، وانظر معجم مصطلحات الصوفية – للحفني، ص104
 )39( معجم التعريفات- للجرجاني ص34، معجم مصطلحات الصوفية - للحفني ،ص23.
 )40(  رسائه ابن سبعين -ألبن سبعين ، ص 130.
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حجب الحسية عن عين القلب وعين البصر، ، بارتفاع القائق الوجود، من العرش إلى الفرشالكشف الحسي" ومعناه الكشف عن ح-
 أطباق السموات ويتكلم عن حقائق ق ، ميدعون أن الولي يخر بعين البصيرة أو بهما ع على ذلك قد يكون بعين البصر أوواالطِض

 .(41)الموجودات السفلية"

 : يقظة واألخذ منه ‘االلتقاء بالنبي-

، يقظة بعد موته، ويشامهونه بالخطاب، ويسألونه عن األحاديث التي وقع الطعن ميها ‘هم يزعمون بأنهم "يجتمعون بالنبيم 
ية والوقائع عمن جهة طريقها، وضعفها من الحفاظ، فيصححها لهم، به ويروون عنه األحاديث ويستمدون منه المعرمة باألحكام الشر 

ومظهر جبريه عليه ‘ من تجلياته، وأقام له مظهر محمد ه شخص أقامه الحق مي تجههو كالولي ":(43)يقول ابن عربي(42)"المستقبلية
السِضم، مأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب األحكام المشروعة لمظهر محمد حتى إذا مرغ من خطابه ومزع عن قلب هذا الولي عقه 

 .(44)كم هذا النبي وعمه به على بينة من ربه"صاحب هذا المشهد جميع ماتلمنه ذلك الخطاب من األحكام المشروعة ..مأخذ ح

 : (45)عليه السِضم بالَخْلرااللتقاء -  

ال هللا السِضم أط هو خلر صاحب موسى عليهن هذا الوتد أ :"يقول ابن عربيأنهم يلتقون به حيا معمرا، يزعم الصوفية  
 .(46)" ، وقد رأينا من رآه عمره إلى اآلن

 : الوجد:المطلب الثاني

 الصوفية:المدرسة  الرئيسة للتلقي عند أحد مصادر التشريع وهو  

 : تعريف الوجد:أوال 

 التعريف اللغوي:أ(

 .(47)"ًداُد َبُفَِضَنٍة َوْجدًا َشَديًدا َإذا َكاَن َيْهواها وُيَحبُّها ُحّبًا َشَديوَإنه لَيجَ ..َمي الُحبَّ ": الوْجد من َوَجَد َيَجُد َوْجَدًا مهو واجد

                                                           
 )41( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية- لسليم، ص192.
 )42(المرجع السابق ،ص187 -188.
)43( هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي األندلسي، وهو من كبار شيوخ الصوفية, يلقبونه بالشيخ األكبر، ولد بمرسيه سنة560ه، من مصنامته،الفتوحات المكية، ومصوص الحكم، مات بدمشق 

185 -المناوي ص 159ه= انظر:طبقات 630سنة  
 )44( الفتوحات المكية – البن عربي، السفر الثاني، ج13 /ص 358 .

)45( صاحب موسى الذي ورد ذكره مي القرآن الكريم بسورة الكهف مي سياق حكاية موسى مع غِضمه ،وهو مدار اهتمام المتصومة باعتباره صديقًا معمرًا قادرًا على الظهور بأشكال مختلفة ، ومي أماكن 

217يسى، ص بدالرحمن علع –متغايرة= حقائق عن التصوف   
 )46( الفتوحات المكية- البن عربي،  السفر الثالث، ج18/ص 1217.
 )47( لسان العرب -البن منظور، ج3/ص446
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 التعريف االصطِضحي:ب(

وب جدها المغلي ه ويتطلع إلى هللا تعالى وهو مرجة" مايرد على الباطن من هللا يكسبه مرحا أو حزنا ويغيره عن هيئتالوجد هو: 
 .(48)عليه بصفات نفسه ينظر منها إلى هللا تعالى"

 حقيقة الوجد عند المدرسة الصوفية: ثانيا:

خشوع الروح عند صفونه بأنه "كما ي (49)"شعلة متأججة من نار العشق يستفيق لها الروح بلمع نور أزلي، وشهود دمعي"يرون أن الوجد 
 .(50)مطالعة سر الحق.. "

 درجات الوجد: ثالثا:

 : لوجد عند الصوفية على ثِضث درجاتوا

 .أبقى على صاحبه أثرًا أو لم يبق، سمع أو شاهد البصر أو شاهد الفكر، يستفيق له شاهد ال"الدرجة األولى: وجد عارض

وإال  ، إن أبقى على صاحبه لباسهأو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي : وجد تستفيق له الروح بلمع نور أزليجة الثانيةلدر وا
 أبقى عليه نوره .

 ، ويسلبه من رق الماء والطين إن سلبه أنساهوالدرجة الثالثة: وجد يخطف العبد من يد الكونين، ويمحص معناه من درن الحظ
 .(51) أعاره رسمه" بهاسمه وإن لم يسل

 

اءات والعلم اللدني، واإلسر ه الدين، ومنها الرؤى والمنامات، منها أصحاب المدرسة الصوفية مسائ وهناك مصادر أخرى يستقي
 .(52)والمعاريج

                                                                                                                                        

                                                                                                        

                                                           
 )48( عوارف المعارف - للسهروردي ،ص319.
 )49( اصطِضحات الصوفية، للكشاني، ص 318.
 )50( معجم مصطلحات الصوفية- للحفني ص 264.
 )51( موسوعة الكسنزان – لمحمد لكسنزان- ج21 /ص169.
 )52(راجع: مصوص الحكم-البن عربي،ص47،و الفتوحات المكية-البن عربي، السفر الثالث ،ج15/ص1121، والسفر الرابع ج22/ص،1653 ،ج26/ص 2188.
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 المبحث الثاني                                  

 مقومات منهج المدرسة الصوفية                         

 غيرها من المدارس مي تاريخ الفكر اإلسِضمي: عن  ، وتميزت بهاالمدرسة الصوفيةقامت عليها هناك عدة مقومات منهجية  

 النصوص:تأويل  المطلب األول: 

 ديما وحديثا يجدهذه المدرسة قالمقومات المنهجية التي تقوم عليها المدرسة الصوفية، مالمتتبع لإن تأويه النصوص يعتبر أحد 
ة عن َمَعاٍن َوَمَواَجيُد تأويِضتهم عبار " ألن ،د عن التفسير الصحيحعيدة كه البعبوللحديث النبوي،  مي كِضم علمائها تأويِضت للقرآن الكريم،

 (53)."َيَجُدوَنَها عند التِضوة

ر مثِض ابن عربي   " العلو نسبتان، علو مكان وعلو مكانة، يقول: ف (54){ ڌ ڍ ڍ } :-شأن إدريس عليه السِضممي  -تعالى قول هللايفسَّ
وأعلى األمكنة المكان الذي تدور عليه رحى عالم األمِضك، وهو ملك الشمس، وفيه مقام روحانية إدريس عليه السِضم، وتحته سبعة أمِضك 

 ڻ}  :عالى تهللا لنا أغنى المحمدين، قال وأما علو المكانة مهو[ العلوية والسفليةثم ذكر األمِضك ]وموقه سبعة أمِضك وهو الخامس عشر، 
من و ار عليه خلف الصوفية، الصومي لتأويه القرآن س وهذا المنهج (56)ي هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان ال عن المكانة"م(55){ڻ ڻ ڻ

اليمكن الوقوف مي حلرة هللا تعالى إال بخلع النفس والجسد وخلع أي " (57) {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }  تعالى: م لقول هللاتأويلهذلك 
  (58)شواغه النفس وشواغه الجسد كشرط للوصول"

ْحَساُن؟ قَ  ‘عن الرجه الذي أتى الرسول ،ْيَرةَ الذي رواهَ أبو ُهرَ منها: الحديث ‘ وتأويلهم ألحاديث الرسول َأْن »اَل: وسأله َما اإْلَ
فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء  وابغير علم مقال،"أن غِضة الصوفية أولوا هذا الحديث (59)«َتْعُبَد هللَا َكَأنهَك َتَراُه، َمَإنهَك َإْن اَل َتَراُه َمَإنهُه َيَراكَ 

 .(60)" تقديره مإن لم تكن أي مإن لم تصر شيئا ومنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود مإنك حينئذ تراه و 

                                                           
 )53( انظر: البرهان مي علوم القرآن – للزركشي،  ج2 /ص171-170 .
 )54( سورة مريم، اآلية57.
 )55( سورة محمد، اآلية35
 )56( مصوص الحكم - البن عربي، ص 75. 
 )57( سورة طه، اآلية 12.
 )58(  القرآن محاولة لفهم عصري -لمصطفى محمود، ص58.
)59( صحيح البخاري: كتاب اإليمان، باب سؤال جبريه النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإليمان واإلسِضم واإلحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى هللا عليه وسلم له ح )50(، ج1/ ص 50،  وصحيح 

.36/ ص1( ج9ح)مسلم: كتاب اإليمان،  باب معرمة اإليمان، واإلسِضم، والقدر وعِضمة الساعة   
 )60(  شرح سنن النسائي- للسيوطي ج8 /ص99.بتصرف يسير
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مي  –قرآن تفسير يخرج بالأن التفسير الصومي النظري  "يتلح لنا  ع المجال لذكرها لم يتسوأمثلة أخرى  ،من هذه األمثلة
وقد  نظرياته،الصومي هدمًا معينًا بأبحاثه و  . يقصد القرآن هدمًا معينًا بنصوصه وآياته، ويقصدعن هدمه الذى يرمى إليه.. -الب الغ

ل القرآن عن هدمه ومقهدمين تنامر وتلاد، فيأبى الصومي يكون بين ال  .(61)صده، إلى ما يقصده هو ويرمى إليه"إال أن ُيحوَّ

 

 :اقتضى منهم عدة أمور لدى الصوفيةالنصوص ما أن تأويل ك

 .مصطلحات موهمة غير شرعيةوالسنة النبوية وذلك باستخدام  القرآنعدم التأدب مع نصوص -1

بدخوله -مهبزع-ف العار  هتعدد الرمز عند المدرسة الصوفية، ممنه المقصود بهدف إخفاء المعنى الحقيقي، ومنه الملهم الذي يجد-2
 (62).ومنه ما يتلقى من معارف عن طريق التجلياتالطريق يردده دون تعلم، 

يقول ابن عربي:" كه آية منزلة لها وجهان: وجه يرونه مي نفوسهم] الصوفية[ ووجه  (63)تقسيم اإلسِضم إلى قسمين شريعة وحقيقة.-3
شنيعهم مي ليأنس الفقيه، وال يقولون مي ذلك أنه تفسير وقاية لشرهم وت« إشارة»آخر يرونه فيما يخرج عنهم فيسمون مايرونه مي نفوسهم 

 .(64)لحق"ذلك بالكفر عليه، وذلك لجهلهم بمواقع خطاب ا

 الصوفية مصدرا من مصادر المعرفة لدى المدرسة الصوفية:: اتخاذ الكشوفات المطلب الثاني         

فات والديانات تأثرهم بالفسبسبب ، وهذا خاذ الكشومات القلبية مصدرا من مصادر المعرمة لديهممن مقومات المدرسة الصوفية ات
يحتجون بها به يعتبرون الوصول لها غاية وهدف يسعون له،  -غير القرآن والسنة-دهم إلى اتخاذ مصادر أخرى أساسيةاألخرى، قا

سفر عنه أ يقينة، مكم شرعوا عبادة، وصححوا حديث، بناء على رؤية منامية، أو تجلي قلبي، مما اويعتبرون الكشومات والتجليات مصادر 
  .داتااالبتداع مي العبادات واالعتق

 مصدر من مصادر المعرفة لدى الصوفية اقتضى منهم عدة أمور:القلبية كما أن اتخاذ الكشوفات 

محاربة علم الكتاب والسنة، لتعارضها مع مصادرهم، ألن الناس إذا مهموا دينهم كما أنزل على محمد، مإنه ال وجود  -1
 رها اللالة .للصوفية، وال ألمكا

                                                           
 )61( التفسير والمفسرون – للزركشي، ج2/ص255.
 )62(  انظر: الرمزية والتأويلية عند ابن عربي-  ص10 -12 
 )63(  راجع األنوار القدسية -للشعراني، ص98-  و التصوف المنشأ والمصادر- إللهي مظهر، ص238 -259
 )64( الفتوحات المكية 265- البن عربي، السفر الرابع، ج 26 /ص2095.
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وز غاية الصوفية، ال الف قيام المريدين بالمجاهدات وتعذيب النفس حتى يصه إلى درجة يحظى بها بالكشف، وهذه -2
 (65)بالجنة.

 (66)قادهم إلى النفور من دراسة العلم وتحصيه ما صنفه المصنفون  أن حرص الصوفية على العلوم اإللهامية دون التعليمية -3

 استنباط االحكام الشرعية من الكشومات والرؤى والمنامات - -4

  (67) وذلك عن طريق الكشف.األحاديث الموضوعة، تصحيح  -5

 : عدم استخدام األدلة المنطقية واألقيسة العقلية:المطلب الثالث

 (68)شراقيمنهجهم االمن المقومات المنهجية للمدرسة الصوفية عدم استخدام األدلة المنطقية واألقيسة العقلية، وهذا مبني على 
النظر إلى الحواس والعقه والعلم والقياس واالستدالل  مهم يرون أن (69)"الذي اعتمدوا فيه على المكاشفات القلبية مي معرمة حقائق األشياء"

أنها تقف حاجزا منيعا وحجابا يحول بين اإلنسان ومعرمة الحقيقة، معرمة  -مع االعتراف بإيصالها إلى معرمة محدودة –والنقد والتحليه 
يعة، ومن سمو به إلى الروحانيات، وما وراء الطبيقينية، ألن تلك المصادر والطرق تربط اإلنسان بالمادة خِضما للمعرمة الكشفية، التي ت

هنا مإن البصيرة ال تعمه عملها مي تحصيه الحقائق إال إذا قلي على المادية، وأميتت الحواس الظاهرة، وأوقف العقه ومناهجه 
 . (70)االستداللية

 كما أن عدم استخدام األدلة المنطقية، األقيسة العقلية لدى الصوفية اقتضى منهم عدة أمور:

  (71)واألوهام. انتشار الجهه والخرامة، بين أمراد األمة والتعلق بالخياالت-1 

تأخر المسلمين، وذلك بسبب سهولة قيادة المسلمين إلى حيث يشاء هؤالء الصوفية من األمكار الخرافية الوهمية التي ال تستطيع أن -2
 تثبت أمام الحقائق العلمية.

ستوقفه كثرة ألولياء والصالحين يالتراجم التي ُألفت مي سير او طبقات الصوفية كتب مي  نظرالتعلق بالخوارق والكرامات، ممن ي-3
 الكرامات التي ال يكاد ولي من األولياء إال وله عدد كبير منها.

 

                                                           
 )65(  راجع: الصفدية-البن تيمية، ج2/ص235  ، و االنوار  القدسية- للشعراني، ص126
 )66( انظر: أحياء علوم الدين – للغزالي، ج3 / ص20-18  
 )67( انظر: لسان الحجة البرهانية مي الذب عن شعائر الطريق األحمدية الكتانية، ألبي الفيض الكتاني ج1 /ص28.
 )68(راجع:االتجاهات الفلسفية اليونانية مي اإللهيات ألحمد الغامدي، ص227،وأصول الفلسفة اإلشراقية عند السهروردي–ألبوريان.114-80
 )69( أصول المعرمة والمنهج العلمي- أليمن المصري، ص.19. بتصرف يسير 
 )70( انظر: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها - للعبده، وعبدالحليم،  ص 127-139 ، و كتاب مصادر المعرمة مي الفكر الديني والفلسفي- للزنيدي، ص 236.
 )71( راجع:  تفسير القرآن الحكيم) المنار(- لمحمد رضا، ج2/ص65.
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 تعطيه العقه، وتجميد الفكر، ومحاربة العلم.-4

 باألولياء:الغلو  :الرابع المطلب

قه، أو حتى بهم بدون تفكير أو تعد السترشامن المقومات المنهجية عند المدرسة الصوفية اقتفاء أثر األولياء واألخذ بأقوالهم وا
من أضر شيء على المريد اعتراضه على أحوال الرجال، ومن ابتِضه هللا بذلك مِضبد أن يموت قبه أجله :"(72)يقول الشعراني، اعتراض

 (73)ثِضث موتات، موتة بالذل وموته بالفقر، وموته بالحاجة للناس ثم اليجد من يرحمه منهم "

 اقتضى منهم عدة أمور:عند الصوفية في األولياء الغلو كما أن 

وهم بذلك يشيرون أن الوحي لم ينقطع  (74)االعتقاد بإن األرض ال تخلو من حجة نبي أو ولي معصوم يتلقى الوحي عن هللا تعالى، -1
 .‘ألنبياء محمدبموت خاتم ا

 (75)وجوب معرمة اإلمام، "ألنهم يعتقدون أن من لم يكن له شيخ مإمامه الشيطان"-2

 إذا زار شيخايد من أدب المر من ذلك ماقاله الشعراني:"أحياء مي قبورهم، مقاموا بالتبرك بقبورهم والتوسه لهم : ولياء األبأن االعتقاد -3
 (76) "يعتقد أنه ميت اليسمعه، به األدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته.. أن المي قبره 

مع  يزعمون أنهم يسايرون عمه الخلر تعطيه العقه والتفكير، وعدم نقد الشيخ أو حتى السؤال عن سبب عمه الشيخ، وهم بذلك-4
يفلح  ال ،ياخ على أن كه مريد قال لشيخه لميقول لشيخه قط لم، مقد أجمع األش عراني: "ومن شأنه أن اليقول الش ،موسى عليه السِضم

 (77)مي الطريق"

يقول الشعراني: "أن عمدة األدب مع الشيخ، هو المحبة له، ممن الهيام،  وعشقه إلى درجة (78)-لذاته ال لعلمه وكرمه -محبة الولي -5 
ق المحبة والعش ومن صفات المحبين أنهم يتكلمون بلسان...يفلح مي الطريق  ال جميع شهواته،على بة شيخه بحيث يؤثره لم يبالغ مي مح

 (79)".والسكر، ال بلسان العلم والعقه

                                                           
)72(  أحد كبار رجال المدرسة الصوفية: عبدالوهاب  أحمد الشعراوي) الشعراني( ولد ببلدة قلقشندة بمصر سنة 898ه  من كتبه كشف الغمة عن جميع األمة ، البحر المورود مي المواثيق والعهود، لواقح 

75-69/ص4ه =طبقات المناوي ج973 األنوار  ، تومي سنة  
 )73( األنور القدسية مي معرمة قواعد الصوفية - ج1/ص126.
 )74( راجع: التصوف المنشأ والمصادر- إللهي ظهير من ص212إلى ص223
 (المرجع السابق، ص217 75)
 )76( االنوار القدسية – للشعراني، ج1/ص161.
 )77(المرجع السابق، ج1 ص204
 )78( انظر: اإلبريز من كِضم سيدي عبدالعزيز الدباغ -للسجلماسي،ص 312.
 )79( االنوار القدسية -للشعراني، ج1/ص 172-171-170
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 (80)اعتقاد أن الولي إذا وصه إلى مرحلة مإنه سوف ترمع عنه التكاليف.-6

 : االعتماد على البدع:المطلب الخامس

ذلك أن كه متصوف يفعلها كلها لكن هي على كه حال  وال يعنيد على بدع كثيرة، مدرسة الصوفية االعتمالل المنهجية مقوماتالمن 
 مما تميزت به طوائف الصوفية عمومًا ؛ ممن هذه البدع:

 قصد القبور لتعظيمها واالعتقاد ميها نفعا أو خيرا وبناء القباب والمساجد عليها، وما يتبع -١

 ذلك من األمور الشركية أو المبتدعة.

 والتبرك بها، وتحري العبادة ميها .تتبع أماكن األنبياء والصالحين،  -٢

وهو االجتماع مي مكان معين لسماع المنشد مع استعمال اإليقاع الموسيقي ينشد قصائد الزهد "بدعة السماع الصومي المبتدع،  -٣
 (81)..ثم تطور  األمر إلى قصائد الغزل "

بدع الذكر، حيث "يرى الصوفية أنه البد أن المريد يجلس مي الخلوة مرددا بلسانه )هللا هللا(، أو )هو هو( على الدوام مع حلور  -٤
القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان 

على الذكر ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحرومه وهيئة الكلمة ويبقى معنى الكلمة ويصادف قلبه مواظبًا 
مجردًا مي قلبه حاضرًا فيه كأنه الزم له ال يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد واختيار مي استدامة هذه الحالة بدمع 

 تعالى به هو بما معله صار متعرضًا لنفحات رحمة هللا مِض يبقى إال االنتظار لما الوسواس وليس له اختيار مي استجِضب رحمة هللا
 (82)يفتح هللا من الرحمة كما متحها على األنبياء واألولياء".

 االحتفال بالمولد. -٥

 (83)التشديد على النفس واالمتناع عن المباحات. -٦

 

                                                                                                         

                                                           
 ( راجع : التصوف المنشأ والمصادر- إللهي ظهير، ص80275-260)
 ( نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها- محمد العبده،وطارق عبدالحليم،  ص8189)
 ( أحياء علوم الدين- للغزالي،ج3/ ص18.بتصرف يسير.82)
 ( انظر: نشأة بدع الصوفية -للدكتور مهد الفهيد، ص8333)
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 الخاتمة                                                   

، ولم يبق علي مي خاتمتها إال الوماء بحق أمرين هما: استخِضص أبرز لبحثهذه ا أحمد هللا على ما يسر وأعان على إتمام
 .ت ذات العِضقة بموضوع البحثاورصد بعض التوصي نتائجها،

 أبرز نتائج ورقة العمل: أوال:

برزها فيما ألقد توصلت من خِضل استعراضي لمصادر المدرسة الصوفية، ومقوماتها المنهجية إلى نتائج كثيرة، أكتفي بإيجاز 
 يلي:

 مدرسة مكرية من مدارس الفكر اإلسِضمي التي ظهرت مي القرن الثالث الهجري.، المدرسة الصوفيةأن  /1

 .على الترقي من المعطيات التجريبية والرموز الحسية إلى الكشف عن الحقائق الخفيةتقوم ملسفة المدرسة الصوفية ن أ/2

 صوفية من ملسفات وديانات متعددة.أن جذور مصادر التلقي عند المدرسة ال/3

ؤية وكشف حسي، ور من ذوق وإلهام،  كثيرة ومتعددة منها: الكشف بأنواعه، أن مصادر تلقي مسائه الدين عند المدرسة الصوفية/4
 يقظة، والرؤى والمنامات، والعلم اللدني والوجد.، والخلر ‘ النبي

ات إما على المغيب واالطِضعت وتنوعت مإنها تقوم على خرق الحجب الحسية، مهما تعدد/ أن مصادر التلقي عند المدرسة الصوفية 5
 بعين البصيرة، أو بعيني البصر.

 ‘.مخالفة المدرسة الصوفية بمصادرها ومقوماتها المنهجية، كتاب هللا وسنة رسوله/5

ه أبرز هذه األخر، وتتمثن المدارس الفكرية تفترق بها عما سواها م ومقومات منهجية أساسية،أن المدرسة الصوفية تقوم على ركائز  /6
 المنهجية فيما يلي: المقومات

بتأويه النصوص الشرعية، ، أو بالرموز التي يزعم  اتأويه النصوص، واالعتماد على التأويه والرمزية، سواء المقوم األول:أ(         
علم والمجاهدات الشاقة، أو حتى بالرموز التي يرددونها دون تالصوفية أنهم يتلقوها عن طريق التجليات، ويعتبرونها ثمرة الرياضات 

 .ويتعبدون بها

  يغني عن الكتاب والسنة. من مصادر المعرمةرئيسا اتخاذ الكشومات الصوفية مصدرا  المقوم الثاني:( ب   

ه والعلم شراقي الذي يعتبر الحواس والعقاالعتماد على المنهج اإلو  عدم استخدام األدلة المنطقية واألقيسة العقلية، المقوم الثالث:د( 
 من أجه الوصول إلى المعرمة الحقيقية.ت الصوفية والقياس واالستدالل والنقد والتحليه حاجزا يحول دون المكاشفا
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 ، مما نتج عنه تعطيه العقه والتفكير واللِضل المبين.الغلو مي األولياء المقوم الرابع: جـ(    

 على البدع، التي امسدت المعتقدات والعبادات. ادالمقوم الخامس: االعتمه(

 ثانيا: التوصيات والمقترحات:

لترويج لبدع وعدم اأوصي نفسي وإخواني المسلمين بتقوى هللا عز وجه مي السر والعلن، واإلخِضص له مي القول والعمه،  -1
لعقيدة بدعية، وصوفية للرب ا اه حمِضتالصوفية، وخرماتهم، به ومحاربة هذه البدع بكشف زيفها، ألن األمة اآلن تواج

 السليمة، ساعد على انتشارها اإلعِضم الجديد. 

حسب -أوصي المقتدرين بالدعم المعنوي، والمادي لجمعيات أهه السنة والجماعة مي بعض الدول اإلسِضمية التي تقوم  -2
اء ن هذه الجمعيات تواجه حربا ضروسا من أبنبنشر الوعي القائم عه الكتاب والسنة، وحرب البدع، أل-طاقتها وامكاناتها 

 مجتمعها، ومن أدعياء العالم، الذين هم مي غالبهم من غِضة الصوفية.

ي مختلف مأقترح على المؤسسات التعليمية مي البِضد اإلسِضمية، تحصين النشء بالعقيدة الصحيحة والعلم الشرعي،  -3
تأخر الالجهه و  الوقوف مي وجه المبتدعة الذين جروا األمة إلىاسة إلى مراحه التعليم، وذلك لحاجة األمة اإلسِضمية الم

  والحلارة.عن ركب العلم 

 

 هلل رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد ويرمع الغمة،وهللا أسأل أن يصلح أمر هذه األمة، 

                          . 
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 المصادر والمراجع                                

 

 :الكتب أوال:

 / القرآن الكريم.1

 اإلبريز من كالم سيدي عبدالعزيز الدباغ./ 2

 بيروت. -ه ، دار الكتب العالمية1423عام  3تأليف/  أحمد بن المبارك السجلماسي المالكي،ط

 .حياء علوم الدينا/3

 بيروت. –ي الطوسي، ط دار المعرمة تأليف/ أبو حامد محمد بن محمد الغزال

  فية.اصطالحات الصو  /4

 .القاهرة -هـ،  دار المنار1413عام  1تصنيف/ عبدالرزاق الكاشاني، تحقيق: د.عبدالعال شاهين، ط

 .أصول الفلسفة اإلشراقية عند شهاب الدين السهروردي/5

 بيروت. -م، دار الطلبة العرب1969 عام 2تأليف/محمد علي أبوريان ، ط

 أصول المعرفة والمنهج العلمي./6

 لمصري، ط المركز الثقامي العربي.تأليف/د. أيمن ا

 األنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية./7

 -ه ، مكتبة المعارف1408تأليف/ عبدالوهاب الشعراني، تحقيق: طه عبدالباقي سرور، والسيد محمد عيد الشامعي، ط عام 
 بيروت.

 ./البرهان في علوم القرآن.8

هـ  1376  عام1د هللا بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفله إبراهيم، طتأليف/ أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عب 
 م،  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 1957 -
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 .تاج العروس من جواهر القاموس/9

 داية.،ط دار الهتأليف/ أبي الفيض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، تحقيق: مجموعة من المحققين

 التصوف اإلسالمي زكي مبارك التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق./10

 .بيروت -ه، مطبعة الرسالة1357عام  1تأليف/د.زكي مبارك، ط

 التصوف المنشأ والمصادر./11

 الهور باكستان-هـ ، إدارة ترجمان السنة،1406عام 1تأليف/  إحسان إلهي ظهير،ط

 .التعريفات/12

 1بن علي الزين الشريف الجرجاني، تحقيق: وضبط وتصحيح جماعة من العلماء بإشراف الناشر،ط تأيف/ علي بن محمد
 .لبنان-دار الكتب العلمية بيروت  -م1983-هـ 1403عام 

 التفسير والمفسرون./13

 القاهرة –، ط مكتبة وهبة الدكتور محمد السيد حسين الذهبي تأليف/

 ر()تفسير المنا.القرآن الحكيم / تفسير 14

 مصر.-ه ، مطبعة المنار1450عام 2تأليف/ محمد رشيد رضا ، ط 

 .تلبيس إبليس /15

 -م دار الفكر للطباعة والنشر2001هـ/ 1421عام  1، طبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تأليف/ جمال الدين أبو الفرج ع
 .بيروت

 ( صحيح البخاري وسلم وسننه وأيامه.    ) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه /16

هـ، دار طوق 1422عام 1تأليف/محمد بن إسماعيه أبو عبدهللا البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
 النجاة.

 رسالة الصوفية والفقراء./17
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 جده. – مية الحراني، ط دار المدنيتأليف/ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تي

 رسائل ابن السبعين./18

 مة.الدار المصرية للتأليف والترجي، تحقيق د. عبدالرحمن بدوي، ط تأليف/أبو محمد عبدالحق بن سبعين المرسي األندلس

 .سير أعالم النبالء/19

الشيخ  ن بإشرافتأليف/ شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي ،تحقيق: مجموعة من المحققي
 .م، مؤسسة الرسالة 1985هـ /  1405عام  3شعيب األرناؤوط،ط

 .شرح سنن النسائي/20

 حلب. -الحامظ جِضل الدين  السيوطي، ط  مكتبة المطبوعات اإلسِضمية  تأليف/

 

 .الصفدية/21

لحراني قاسم بن محمد ابن تيمية اتقي الدين أبو الَعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السِضم بن عبد هللا بن أبي التأليف/
 مصر.-ه،مكتبة ابن تيمية1406عام  2،طمحمد رشاد سالم تحقيق:الحنبلي الدمشقي 

 .عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية/22

 الرياض. –ه ، مكتبة الرشد 1424م عا 1طتأليف/ د.أحمد بن عبدالعزيز القصير، 

 عوارف المعارف./23

 -الشريف، ط دار المعارفمحمود بن  ود. عبدالحليم محمود، د. وردي، تحقيق: عمر السهرشهاب الدين تأليف/ أبي حفص 
 القاهرة.

 الفتوحات المكية./24

ه،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1405عام  2د. إبراهيم مدكور، طدين بن عربي، تحقيق:عثمان يحيى، تأليف/ محيي ال
 لدراسات العليا بالسوربون.المجلس األعلى للثقامة بالتعاون مع معهد ا
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 .فصوص الحكم/ 25

 بيروت -تأليف/ محيي الدين بن عربي، تعليق: أبو العِض عفيفي، ط دار الكتاب العربي

 .لسان الحجة البرهانية في الذب عن شعائر الطريق األحمدية الكتانية/ 26

 (19، من سلسلة النفائس الكتانية. )ُزهار لفيض حمد بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق عدنان بن عبد هللاتأليف / أبي ا

 لسان العرب./27

 بيروت. -هـ، دار صادر 1414عام  3بن مكرم بن منظور، طمحمد تأليف/ أبي الفله، جمال الدين 

 .الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية/28

 القاهرة. –ية للتراث مكتبة األزهر ، ط العبد الحميد صالح حمدان :تأليف/ عبد الرؤوف المناوي، تحقيق

 / مجموع الفتاوي.29

هـ، 1416تأليف/ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط عام 
 المدينة النبوية. -مجمع الملك مهد لطباعة المصحف الشريف

 )صحيح مسلم ( إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل / 30

بيروت -ج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد مؤاد عبد الباقي،ط دار إحياء التراث العربيتأليف/ مسلم بن الحجا
  -عرضا ونقدا -المصادر العامة للتلقي عند الصوفية/31  .

 .الرياض –شد هـ   مكتبة الر 1414عام  1تأليف/ صادق سليم، ط

   -دراسة نقدية مي ضوء اإلسِضم -مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسي./32

 -المعهد العالمي للفكر اإلسِضمي هيرندنالرياض، و -ه ، مكتبة المؤيد1412 عام1طتأليف/  د.عبدالرحمن بن زيد الزنيدي، 
 .الواليات المتحدة األمريكية

 معجم مصطلحات الصوفية./33

 .بيروت –، دار المسيرة هـ1417عام  2. عبدالمنعم الحفني، طتأليف/د
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 معجم مقاييس اللغة./34

 .دار الفكر م،1979 -هـ 1399زي،تحقيق: عبد السِضم محمد هارون ط عام تأليف/ أحمد بن مارس بن زكرياء القزويني الرا

 / المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية.35

 بيروت.  -، دار الكتاب اللبناني1982تأليف/ د. جميه صليبيا، ط عام 

 / معجم اللغة العربية المعاصر.36

 م عالم الكتب. 2008 -هـ  1429عام  1تأليف/ د أحمد مختار عبد الحميد عمر ، بمساعدة مريق عمه، ط

  .المعجم الوسيط/37

 .دار الدعوةط حمد النجار(، حمد الزيات / حامد عبد القادر / مأتأليف/مجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى / 

 المقدمة./38

الدار  -يت الفنون و العلوم و اآلداب ،ب2005، ط عام تأليف/ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ، تحقيق عبد السِضم الشدادي
  .البيلاء

 موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه اهل التصوف والعرفان./39

 بيروت. -هـ، دار آية 1426عام  1 محمد الكسنزان الحسيني، طتأليف/ 

 .) دراسات مي الفرق( نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها/40

 بيروت. -،  دار األرقم2دالحليم،طتأليف/ محمد العبده،وطارق عب

 الرسائل الجامعية: ثانيا:

 .االتجاهات الفلسفية اليونانية في اإللهيات.) دراسة نقدية(/ 1

 ه  . 1435 عام  مكة المكرمة، -دة جامعة أم القرى العقيقسم صدرت من جستير مارسالة  لب: أحمد بن سعود الغامدي، وهيللطا

  الرمزية والتأويلية في فلسفة ابن عربي الصوفية/2
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جامعة ، مولم االنسانية و العوكلية العلقسم الفلسفة، من دكتوراه الدولة،تقدم بها  لنيه الروحة أط،للطالب/ ساعد خميس 
  2005معام،  ، الجزائر، ينةطري قسنومنت

 ثالثا: المواقع اإللكترونية:  )كتب إلكترونية(

 .أثر األحاديث الموضوعة في العقيدة/1

 http://www.riyadhalelm.com/researches/1/182_athrمحمود يوسف الشوبكي ) كتاب الكتروني( تأليف/

 () كتاب الكتروني .حقائق عن التصوف/2

 /http://www.salafi.netتأليف/ عبدالقادر عيسى، موقع الطريقة الشاذلية  

 )كتاب الكتروني( الحقيقة الصوفية ./3

 /http://www.salafi.net، الشبكة السلفية 2تأليف/  عبدالرحمن عبدالخالق ط 

 ) كتاب الكتروني( الرسالة القشيرية./4

  .mostafa.com-www.alمكتبة المصطفى االلكترونية تأليف/  القشيري 

 ) كتاب الكتروني ( طبقات الصوفية./5

 www.al-mostafa.com :تأليف/ ابوعبدالرحمن السلمي، مكتبة مصطفى اإللكترونية   

 ) كتاب الكتروني(   القرآن محاولة لفهم عصري./6

 http://mybook4u.comابي،  تأليف/ مصطفى محمودموقع إليك كت

 .معجم الغني اإللكتروني/7

http://ww     2013يناير )ذار(   -الدكتور عبد الغني أبو العزم  معجم الغني اإللكتروني  تأليف/
w.almeshkat.net/book/8122  شبكة مشكاة اإلسِضمية   

تأليف/د.مهد سليمان الفهيد، .)كتاب الكتروني(نشأة بدع الصوفية -8
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_The_emergence_of_Sufi_cults.pd 
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