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فرحاتاحلكيمعبد

ناويكفيوالعقيدة،الفقهالسيامالرشعية،العلوممسارتصحيحيفكبريدورللتصوفكانلقد
وخصومهااحثهام،مبتناولتقدالتصوفكتبأندركنحتىالصوفية،الكتبأشهرعىلنظرةلقينأن

الفقهاءعنغابتبمباحثفيهابرصواالعقيدة،والالفقه،دروسيفمثلهجدنالالتحليل،منبمزيد
علامءهبايأبهمللفتاتإىلوأشارواواألخالق،القلوبفقهمباحثإليهاوأضافوا،ًمثالواألذكاركاألوراد
خواءغريهامنوالعقيدةالفقهيروناملحمدية،واحلقيقةالوجود،ووحدةالصفات،كتجلياتالكالم،

السياقهذاويفاللحظي،الشهودإىلالعقيلالتصديقمناملتديننقليفتسهمأنعنناهيكيثمر،ال
.العقيدةوالفقهأيموات،علومإحياءأرادكأنه،الدينعلومإحياءكتابهالغزايلحامد أبواإلمام كتب

الناقمنيوالإليهاملنتسبنيبنيهتامماايلقملأنهإالوالعقيدةللفقهصويفالالنقدأمهيةورغم
وإحيائهام،والعقيدةالفقهنقديفالعارفنيجلهودأتعرضأناملداخلةهذهيفارتأيتفقدولذلك. عليه
العلومهذهنأأكابرهمرأىِوملوالفقه؟العقيدةعلممناملتصوفةموقفما:التاليةاألسئلةإثراءعرب

الفقهمسارتصحيحيفاملتصوفةساهموكيفينضب؟الللحياةمعيناكانتأن بعدتثمرالمواتاصارت
بجامعاتناومقرراتهالعلمنيهذينمسارتصحيحيفمالحظاهتممننفيدأنيمكنكيفوالعقيدة؟

.ذاتهاآلنيفواسترشافيانقديا،حتليليامنهجاموظفاذلكعنوسأجيباإلسالمية؟
:اإلسالميةالرشيعةعلوممناملتصوفةموقف:ًأوال

وحيدتعريفإىلإرجاعهايمكناأللفني،عىلتربوإهناقيلحتىالتصوفتعريفاتتعددت
فيهالنظردققتولئن،)١("تعاىلاهللاإىلالتوجهصدق":وهوزروق،اإلماميقولكامبالتأمل،جدير

.٢٢، صم٢٠٠٧، ٣ط،عبد املجيد خيايل، دار الكتب العلمية، بريوت: قيق، حتقواعد التصوفأبو العباس زروق، -١
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مستوىمنوجلعزاهللاإىلتوجههيفباملؤمنالروحياالرتقاءإىليرنوالتصوفأنيوضحأللفيته
عنارصأربعةوجودافرتاضعربوجوده،مناألوىلالغايةهيوتلكالصديقية،مستوىإىلاحلضيض
وثمرةتوجه،الومريدالتوجه،وكيفيةتوجه،الوطريقةالتوجه،هذايؤسسعقديإطار:وهيمتكاملة،

:إجيازمنبيشءحتليلهايففلنسعالتصوف،منالغايةالستحالتالوإتوجه،ال
اهللا يريدماوفقوجلعزاهللاوهيغاية،إىلالتوجهيريداملتصوفإذ:الصويفالتوجهإطارـ

صفاتهوبكلوجلعزباهللاإليامنمنيتكونبه،مسبقإيامنوجوديفرتضماوهذاوجل،عز
إذ،وعالجلاحلقاألول،بالركناإليامنإىلترجعاألخرييفلتيوااإليامن،أركانوباقي

جندهواملالئكةاحلكيم،تنزيلهوالكتبالصادق،وعدهاآلخرواليوماللطيف،فعلهالرسل
.التصوفاستحالالعقدياإلطارهذاعدمفإذا،وعالجلاهللاإالثمةفليساملقربون،

بهويشعرالسالك،بهيسريروحيطريقوجوديفرتضمرأالتوجهإن:الصويفالتوجهطريقـ
مشاهدمنهالكلاملقامات،عندتعرفمتعددة،حمطاتعىلخاللهمنيعرباهللا،إىلسريهيف

منه،قطعوهعاموالبعد،القربمصطلحاتوظفواالصفاتهبذهالطريقكانوملاخاصة،روحية
.منهأدبروهوعام

وجوديفرتضماوهذا،وجلعزاهللاإىلبالتوجهالتزامالتصوفإن:الصويفالتوجهكيفيةـ
الظاهريةحياتهيفهباويلتزم،)اهللاأي(إليهاملتوجهإىلسريهيفاملتوجهيأتيهاوظائف

أرادمنهبايتحىلأنيفرتضوالراتبة،واألوراداملنزلةالرشائعكلوتشملوالروحية،
بالكتابالتمسكبدايةالطريقبداية":قيلولذااحلكمي،عهرشمنمستقاةربه،إىلالوصول
التوجهطريقأنيوضحماوهذا،)٢("والسنةبالكتابالتمسككاملالطريقةوهنايةوالسنة،

.وإليهمنهفهووعال،جلوضعهمن
إىلالصديقيةحضيضمنبهلالرتقاءاإلنسانمعتعامالالتصوفكانملا:الصويفالتوجهمريدـ

فكريةخصائصمنهالكلالروحي،الرقيمنمستوياتللناسأنيفرتضأنهتبنيذروهتا،
.وإمخادهاشعلتهاءإذكايففاعلدورهلاوروحية،ونفسيةومعرفية

.والربانيةالصديقيةمرتبةوبلوغاحلقائق،نيلوهي:الصويفالتوجهثمرةـ

،٢ط،بريوتالعلمية،الكتبدارالكيالين،عاصم:قيقحت،املحبوبمعاملةيفالقلوبقوتاملكي،أبوطالب-٢
.٣٠ص ،١ج،م٢٠٠٥
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عربوربه،العبدبنيالعالقةتفعيلهواألساسهدفأنيبنيللتصوف،األويلالتحليلوهذا
والسيامالرشعية،العلوممنالعديدمعذلكيفويتداخلالصديقية،درجةيبلغأنإىلوإرشاده،توجيهه

منهام؟التصوفموقفما:نتساءلجيعلناماوهذاوالعقيدة،الفقه
وبامتعاىلاحلقرضاهيحيثمنبكونهمرشوطالتوجهصدق":زروقاإلمامقالولذلك

VWX]،اإليامنحتقيقفلزم،QRSTZ]،رشطهبدونمرشوطيصحواليرضاه
YZ)٤("باإلسالمالعملفلزم،)٣(.

تفعلعواهنه،عىلاألمرليسإذذلك،بكيفيةالعلمتعاىل اهللاإىلالتوجهعنارصمنأنلناتبنيلقد
الصوفيةترىولذلكالرشيعة،أييرتضيها،التيوبالطريقةعزوجل،ضيهيربامإالتوجهالبلتشاء،ما

مرشوطالتوجهصدق":الفايسزروقاإلمامقالأنعجبوالبعلومها،والتمرستعلمهاعىلحيثون
،QRSTZ]،رشطهبدونمرشوطيصحواليرضاهوبامتعاىلاحلقيرضاهحيثمنبكونه

التوجهصدق":ويقول،)٥("باإلسالمالعملفلزم،VWXYZ]،اإليامنحتقيقفلزم
اهللاأحكامتعرفالإذ،بفقهإالتصوففال":اًأيضوقال،)٦("بفقهإالتصوفوالاحلق،برضامرشوط
حديثيفوردكامالعبادة،إحسانهوالتصوفأنوالسبب. )٧("بتصوفإالفقهوالمنه،إالالظاهرة
وإقامةاألوامر،وامتثالالنواهياجتنابإىلمآهلاوالتياإلسالم،أركانإىلفيهأشارإذالشهري،جربيل

اهللاتعبدأناإلحسان":وسلمعليهاهللاصىلفقالاإلحسان،عىلعرجثموالباطنة،الظاهرةاألحكام
يصحببامإالذلكيتأتىوالبه،والتمرساإلسالمإتقانهواإلحسانصاروبذلك،)٨("تراهكأنك

قالولذلكالصويف،ينشدهاالتيللحقائقمورثةجتعلهاتسندها،وأحوالاألداء،يفإتقانمناألعامل

.٧: سورة الزمر، اآلية-٣
.٢٢ص،التصوفقواعدزروق،-٤
.السابقاملصدر-٥
.السابقاملصدر-٦
.السابقاملصدر-٧
،١٦٥-٢٠٩، ص ١ج ،مسندهيفراهويهبنسحاقإو،٤٤٣١،٤٧٧٧: ، رقمالبخاريأخرجهاحلديث-٨

، ٤ج ،صحيحهيفخزيمةوابن،٣٤٠٧-٣٨٨، ص ٩ج،مسندهيفوالبزارا،ًخمترص٥٨٤٣: برقميوالنسائ
.، وغريهم كثري٨٩٢٢، ٨٨٨٣: ، رقممسندهيف محدأ، و١٦٠-٣١٤، ص١ج،وابن منده يف اإليامن،٢٣٤٤-٥ص
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باحلقيقةمؤيدةغريرشيعةفكل،الربوبيةمشاهدة:واحلقيقةالعبودية،بالتزامأمر:الرشيعة":القشريي
. احلقترصيفعنإنباءواحلقيقةاخلالق،بتكليفجاءتالرشيعة":اًأيضوقال،)٩("مقبولفغري

وأخفىوقدر،قىضملاشهودواحلقيقةأمر،بامقياموالرشيعة. تشهدهأنواحلقيقةتعبده،أنفالرشيعة
عىلمقيمونالرياضة،طرقبسلوكمتصفون،الرشيعةتعظيمعىلجممعونإهنم":ويقول،)١٠("وأظهر
واملجاهداتاملعامالتمنخالمنأنعىلمتفقونة،الديانآدابمنبيشءخملنيغريالسنة،متابعة

يفهلكمتفونا،يدعيه،فياموتعاىل،سبحانهاهللاعىلًمفرتياكانوالتقوىالورعأساسعىلأمرهيبنومل
.)١١("أباطيلهإىلركنممنبهغرتامنوأهلكنفسه،

منوكلالتصوفبنيقائمةالالعالقةيوضحواحلقيقة،الرشيعةبنيالكامنالعضويوالرتابط
. بأمرهوجبتإهناحيثمنحقيقةالرشيعة"أنترىأالواحدا،شيئاعدهايمكنإنهبلوالعقيدة،الفقه

قالأنعجبفال،)١٢("بأمرهوجبتا،ًأيضسبحانهبهاملعرفإنحيثمنرشيعةا ًأيضواحلقيقة
.)١٣("اهللامأحكاعىلالداللةيفشقيقانوالتصوفالفقه":زروقابن

التياألعاملبإثباتإالاحلقيقةأرسارعىلالوقوفيمكنالأنهيروناملتصوفةأنيبنيماوهذا
رد،فهيوالسنةالكتابهلايشهدالحقيقةوكلكفر،فهيالرشيعةختالفطريقةوكلالرشع،ّبينها

األحوال،شهودواحلقيقةاألفعال،دوجوالرشيعةبالرشيعة،مقيدةواحلقيقةباحلقيقة،مؤيدةفالرشيعة
العمل،عنيفرتأنيقدرملاإلسالمحقيقةإىلبلغفمنالقانون،تطبيقثمرةواحلقيقةقانون،والرشيعة

أنيقدرملاإلحسانحقيقةإىلبلغومناهللا،بسوىالعملإىليلتفتأنيقدرملاإليامنحقيقةإىلبلغومن
واحلقيقةأغصاهناوالطريقةشجرةالرشيعةبأنالرتابطهذاعنقيلوقداهللا،سوىأحدإىليلتفت
ويبنيوالطريقةواحلقيقةالرشيعة:املعاينهلذهيرمزأناهللارمحهىربالكالديننجمحاولوقد. )١٤(ثامرها

ركبرالدأرادفمنر،كالدواحلقيقةكالبحر،والطريقةكالسفينة،الرشيعة":فقالاتصال،منبينهاما

أمحد عناية وحممد : حتقيق،يف علم التصوفالقشرييةالرسالةالقشريي،أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن -٩
.٥٠صء، ٢٠٠٤اإلسكندراين، دار الكتاب العريب، بريوت، 

.٣١صالسابق،املصدر-١٠
.٣٢صالسابق،املصدر-١١
.٣٣صالسابق،املصدر-١٢
.٢٢ص،التصوفقواعدزروق،-١٣
.٣٣صالسابق،املصدر-١٤
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فمن. )١٥("رالدإىليصل الالرتتيبهذاتركومنر،الدإىلوصل ثمالبحر،يفرشعثمالسفينة،
منوالرشيعةالتصوفبنيمابيانعىلداللةبذلكوكفىأبدا،أبداالشاطئيردملالرشيعةيركبمل

.االتصال
التوافقمنوالتصوفالرشيعةعلومبنيماعىليؤكدونالصويفالفكرأكابرجتدوهلذا

إىلمنهامواحدكلبحاجةويبرصونواحد،مطلبعىلوالصوفيةالفقهاءبتواردويصدحونواالتصال،
ويكتبه،احلديثحيفظملفمنوالسنة،بالكتابمضبوطعلمنا":اجلنيدةفالطائسيديقولولذلكاآلخر،
البدويأمحدويقول،)١٦("هبمىيقتدالالوإالصوفيةومصطلحالدينيفويتفقهالعزيز،الكتابوحيفظ
األذى،ومحلالوفاء،وحسنوالصفاء،والصدق. والسنةالكتابعىلمبنيةطريقتناهذه":أتباعها ًموصي

مناألعاملإحسانيتأتىوهلاإلسالم،إحسانوالتصوفكذلكتكونالوكيف. )١٧("العهودوحفظ
الرشيعةألحكامحاجةيففالسالكبرشعه،معرفةغريمنالوعجلإليهالسرييمكنوهلهبا،علمغري

وتبعاهتا،واملعامالتوأصنافها،والنوافلوأنواعها،والرواتبوأحكامها،الفرائضيعرفحتى
.رشعاعنهيمنههوفياميقعالكي

والتوجهالروحيالسلوكإىلمدخالالرشيعةبأحكامالعلمعدبالتصوفصارأنعجبوال
وأحوالهوأفعالهأقوالهيزنملمن"والتصوف،وحسنالتوجهصدقعىلقرينةمراعاهتااوعدواهللا،إىل
يشءعنهيغنيوال،)١٨("الرجالديوانيفعندنايثبتملخواطرهيتهموملوالسنة،بالكتابوقتكليف

حتىالكراماتمنعطيأرجلإىلنظرتملو":البسطامييزيدأبويقول،بالكراماتجاءلوحتىبدال
األمرعندجتدونهكيفتنظرواحتىواليتهعنتسألواوالبهتغرتوافالوالسامءاألرضبنياهلواءيفتربع

.)١٩("بالعهودوالوفاءالرشيعة،وأداءاحلدود،وحفظوالنهي،
فهمهاالتي،وسلمعليهاهللاصىلاهللارسولعىلاملنزلةاألحكامهوهنابالرشيعةوقصدهم

كانتسواءأحكاممنلعبادهاهللارشعهماوتشملًاستنباطا،أوًنصاوالسنةالكتابمناألعالمالعلامء

.٣٤صالسابق،املصدر-١٥
.٣٣صالسابق،املصدر-١٦
.٣٤صالسابق،املصدر-١٧
.٢٢صالسابق،املصدر-١٨
.٢٤صالسابق،املصدر-١٩



٩٦

وهيلية،مالعاألحكامببعضهايتعلقحمرمات،أومباحات،ينواهأورمواأفرعية،أمأصليةأحكاما
التوحيدبعلمتعرفصارتتيالوهياالعتقاديةباألحكامبعضهاويتعلقبالفقه،تعرفصارتالتي

العمل،بكيفيةيتعلقمامنهاةيعالرشاألحكامأناعلم":موضحاالتفتازاينالدينسعديقول،والعقيدة
باألوىلاملتعلقوالعلمواعتقادية،ةأصليوتسمىالعمل،بأصليتعلقما ومنها. وعمليةفرعيةوتسمى

أوالتوحيدعلمأوالكالمعلمةثانيبالاملتعلقوالعلمالفقه،وعلمواألحكامبالرشائعالعلميسمى
صارالذيوهوالقلبية،والتزكيةاألخالقهووآخر،قسامالقسمنيهذينإىليضمونوقد. )٢٠("العقائد
يستلهمأنهطاملارشيعةالتصوفيصريماوهذاالروحية،والرتبيةالقلوبوعلمبالتصوفبعد فياميعرف

.)٢١(املنزلالوحي
علومهايطلبونصارواأنعجبفالوعلومها،الرشيعةهيالتصوفبدايةأنيتبنيهناومن

يصححكياملريدتلزمخطوةأولوهوحتصيلها،عىلمريدهيموحيثونوالعقيدة،الفقهوالسياماملختلفة،
اآلثارفيهوترشقيةاإلهلاألنوارفيتلقى،وجلعزاهللاإىلالقلبيتوجههيفمقاماته،ويؤسسحاله،من

علمواا":بقولهوالعقيدةالتصوفبنيوالعضويالعلميالرتابطيبنيالقشريياإلمامجتدولذلك،اإلهلية
هباصانواالتوحيد،يفصحيحةأصولعىلأمرهمقواعدبنواالطائفةهذهشيوخأنـاهللارمحكمـ

تعطيل،والمتثيلفيهليستوحيدمنالسنةوأهلالسلفعليهوجدوابامودانواالبدععنعقائدهم
وتوجيه،تأسيسعالقةوهي،)٢٢("العدمعناملوجودنعتهوباموحتققوا. القدمحقهوماوعرفوا
اإلمامعنهيعربماوهذاهبا،يتحققأنيريدمابقدراإلهليةالنعوتيعرفأنيريدالاملريدصارإذوحتل،
كانكيفواملحدثصانعه،املصنوعمعرفة:احلكمةمنالعبدإليهتاجحيماأولإن":بقولهاجلنيد

بوجوبويعرتفلدعوته،ويذلاملحدث،منالقديمصفةواملخلوق،مناخلالقصفةفيعرفإحداثه،
وييرسها،الطاعةيذللالعقيدةفعلم. )٢٣("استوجبهملنبامللكيعرتفملمالكهيعرفملمنفإن،طاعته
.خالقهامنأنوارهالتطلببالقلويلني

:فيقولالعقيدة،علوممنالرضوريإملامغريمنالسلوكخطورةاجلريرياإلمامويوضح

.١٥، صم١،١٩٨٨ر الكتب العلمية، طاد،رشح العقائد النسفية،اينسعد الدين التفتاز-٢٠
.السابقاملصدر-٢١
.٤ص،القشرييةالرسالةالقشريي،-٢٢
.السابقاملصدر-٢٣



٩٧

ويتابعه. )٢٤("التلفمنمهواةيفالغرورقدمبهزلتشواهدهمنبشاهدالتوحيدعلمعىليقفملمن"
يفووقع،النجاةسننعنسقط،الوحيدلدالئيتأملوملالتقليد،إىلركنمن":مفصالذلكيفالقشريي

ـبتأملهـيثقماومتفرقاهتاويلهماأقجمموعيفوجدكالمهم،وتصفحألفاظهم،تأملومن. اهلالكأرس
حجةيرشحهماوهذا،)٢٥("تقصريعىلالطلبيفيعرجواوملشأو،عنالتحقيقيفيقرصواملالقومبأن

وهيالعبادة،طريقةيف)املريديقصد(استقبلتهعقبةأول":فيقولتفصيله،يفويطنبالغزايلاإلسالم
الدالئل،يفالنظربحسنبد،غريمنقطعهايففيأخذبصرية،عىلاألمرمنليكونواملعرفة،العلمعقبة

األئمة،وقادةمة،ألاورسجالطريق،أدالءهمالذيناآلخرةعلامءمنوالسؤالوالتعلم،التأملووفور
سبحانه،لهإبتوفيقيقطعهاأنإىلواإلعانة،للتوفيقمنهم،الصالحالدعاءواستهداءمنهم،الستفادةوا

بكلعليه،وأنعمخلقهالذيهوله،رشيكالواحداإهلالهأنوهوبالغيب،واليقنيالعلملهفيحصل
املعايص،ورضوبالكفرهوحذروباطنه،بظاهرهوطاعته،بخدمتهوأمرهبشكره،كلفهوأنهالنعم،هذه

املعرفةهذهتبعثهذلكفعندعنه،وتوىلعصاهإناخلالدوبالعقابأطاعه،إناخلالدبالثوابلهوحكم
وعرفهفوجده،طلبهالذياملنعم،السيدهلذاالعبادةعىلواإلقبالللخدمة،التشمريعىلبالغيبواليقني

ويتأسس؟؟العقيدةعلمعىلميقولتصوفاأنهذا،بعدشكبقيفهل. )٢٦("جهلهبعدما
يقولالالزمة،بأحكامهوالتمرسالفقهعلمطلبعىلاحلثمنصوفيةمنظومةختلومل

يرثوالاألعامل،مواريثواألحوال،األحوالعلومالصوفيةعلومأناعلم":الكالباذيبكرأبو
منالرشعيةاألحكامعلموهيلومها،عمعرفةاألعاملتصحيحوأول. األعاملصححمنإالاألحوال

وندبتعاىلاهللاأوجبماوسائراملعامالتعلمإىلالفرائضوسائروالصومالصالةمنالفقهأصول
كيفيدريال"املبتدئإذللمريد،العقبةهذهأنيوضحوذلكيفالغزايلاإلمام ويؤيده. )٢٧("إليه

حتىجهدوتعاىل،سبحانهباهللاملعرفةهذهحصولفبعد. هوباطنبظاهرهخدمتهمنيلزمهوماذايعبده،
ـالفقهيقصدـ عنهيستغنيال":اًأيضويقول،)٢٨("وباطناظاهراالرشعيةالفرائضمنيلزمهمايتعلم،

.السابقاملصدر-٢٤
.٤صالسابق،املصدر-٢٥
.٥٣-٥٢صم١٩٨٩، ١بريوت، ط الرسالة،مؤسسة،منهاج العابدينالغزايل،حامدبوأ-٢٦
.٥٨صمرص، اخلانجي،طبعة،الترصفأهلملذهبالتعرفسحاق،إبنحممدأبوبكر-٢٧
.٥٣-٥٢صم،١٩٨٩، ١بريوت، ط الرسالة،مؤسسة،منهاج العابدينالغزايل،حامدأبو-٢٨



٩٨

التصوفقواعديفوقرزقعدهماوهذا،"املريضوالالصحيحاللبتة،ااآلخرةطريقسالكيمنأحد
.)٢٩("بتصوفإالفقهوالمنه،إالالظاهرةاهللاأحكامتعرفالإذ،بفقهالإتصوفال":بقوله

الرشور،منبااأبوعليهولفتحتالروحيبالوبالعليهلعادتالعلومهبدهاملريدأخلولو
علمأنترىأال،بأحكامهاعلمغريمنعبادةتصحوكيفبكيفيته،علمغريمنتوجهيصحكيفإذ

،والروحالنفسيزكيالتصوفوعلمواملعامالت،العباداتتقيمالفقهوعلمالعتقاد،ايصححالعقيدة
وبسائروبالكون،وبالبرش،وتعاىل،سبحانهباخلالق،كلهاباملوجوداتاملسلمعالقةتنظمفثالثتها

تتقدمملإذاوهتذيبهاالنفسرياضة"إن:الغزايلحامدأبويقولولذلكباإلنسان،وبعالقتهاملخلوقات،
صويفمنفكم،...طويلةمدةإليهاالنفستطمئنفاسدةخياالتبالقلبنشبتالرشعيةالعلومبحقائق

وجهلهالنفتحقبلمنالعلمأتقنقدكانولوسنة،عرشينواحدخياليفبقيثمالطريق،هذاسلك
اإلنسانتركولو،...الغرضإىلوأقربأوثقالتعلمبطريقفاالشتغال. احلاليفاخليالذلكالتباس

منًأوالبدالبل،...عمرهوضيعنفسهظلمفقدواإلهلام،بالوحياًفقيهيصريأنهوزعمالفقه،تعلم
.)٣٠("باملجاهدةذلكبعدبأسالثم،...العلامءماحصلهحتصيل

خيالفوهنموإنام،وسنتهاهللاكتاباهللا،برشيعةيأمترفالكلالفقهاء،ذلكيفاملتصوفةخيالفوال
احلديثوأصحابالفقهاءمعمتفقونالصوفيةطبقاتإن":الطويسالرساجنرصأبويقول،الكيفيةيف

واألوىلباألحسناألخذمذهبهم"أنإالميزةهلموليس،)٣١("ورسومهممعانيهميفخيالفوهممل،...
.)٣٢("الرخصإىلالنزولمذهبهممنوليس،...بهاهللاأمرملاًوتعظيامللديناًاحتياطواألتم

وهذاآخر،ويوافقونفقيهاخيالفونفقدالفروع،بعضيفالفقهاءخالفواأناملتصوفةيضريوال
أخبارمنوالتعاىلاهللاكتابمنيعرفواملألهنمعليهمينكرونالظاهربعلماملرتسمنيبعض"جعلما

،)٣٣("املخالفنيعىللالحتجاجيصلحوماالظاهرةاألحكاميفكانماإالوسلمعليهاهللاصىلاهللارسول

.٢٢ص،التصوفقواعدزروق،-٢٩
،٣ج،م٢٠٠١،بريوتالعلمية،الكتبدار،بيضونعيلحممدمنشورات،الدينعلومإحياءالغزايل،حامدأبو-٣٠

.١٩ص
.٢٨صمرص، الدينية،الثقافةمكتبةالباقي،عبدوطهحمموداحلليمعبد:قيقحتاللمع،الطويس،الرساجنرصأبو-٣١
.٢٨صالسابق،املصدر-٣٢
.٣٣-٣٢صالسابق،املصدر-٣٣



٩٩

حتىاملتوجه،ومقاصدالرشعيةالروحيةللمقاصدمراعاةذلك،منأبعدإىليذهبونفإهنمالصوفيةأما
طلبعىلالتصوفومداراحلرج،بهيسقطماعىلالفقهمدار"أنمعلومإذاهلوى،معينجرفال

.)٣٤("الكامل
حتىالرشعية،باألحكامالعلمالشيخرشوطمنالصوفيةعدأنالبيان،هذابعدعجبوال

الرشيعةبأحكامًعلياميكونأناملرشدالشيخصفاتمنصفةأولإن":اجليالينالقادرعبداإلمامقال
.)٣٥("أصلعناحلقيقةعلمعنويبحث،اًظاهر

:اإلسالميةالعقيدةلعلماملتصوفةنقد:اًثاني
يفصحيحةأصولعىلأمرهمقواعدبنوا"والعقيدة،علممنهدىعىلعلمهمالصوفيةسأس

متثيلفيهليستوحيدمنالسنةوأهلالسلفعليهوجدوابامودانواالبدععنعقائدهمهباصانواالتوحيد،
بأدوارهواوأشاد. )٣٦("العدمعناملوجودنعتهوباموحتققوا. القدمحقهوماوعرفواتعطيل،وال

نقده،عنيتوانواملذلكومعالصويف،السلوكقبلبهوالتمرسطلبهعىلمريدهيموحثوااملختلفة،
اهللاشهوداإلطالقعىلوأعالهاوالدينية،الروحيةبوظائفهيقومأنمنمنعهقصور،منيهفباموالتبصري
األحوال،أحسنيفمعتقدابلمشاهدا،نامؤمينتجالالتوحيدعلمصارفقدالشهود،يشءكليف،عزوجل

:التاليةاألسبابإىلذلكومرد. التصديقمنالدرجاتبهيبلغوأيإيامنه،يفعلأنعنناهيك
:العقديةاملسائلقشورعىلاالقتصار-١

مدرسةكانفقدوظيفته،عىلاألثركبريلهكانكبري،حتويراعرتاهالعقيدةعلمأنالغزايليؤكد
بطرقواإلحاطةاملجادلةطريقومعرفةالكالمصناعةعنعبارة"صارثمهبام،وعملواحلديثللقرآن

حتىاإللزاماتوتأليفالشبهاتوإثارةاألسئلةبتكثريفيهاالتشدقعىلوالقدرةاخلصوممناقضات
هذاكلأنرغمبالتوحيد،العلامءاملتكلمونوسمىوالتوحيدالعدلبأهلأنفسهممنهمطوائفلقب

وهوـالعقديللبحثاألساسيةالوظيفةعناملتكلمونفانشغل. )٣٧("األولالعرصيفمعروفايكنمل
.)٣٨(والتفريعوالغلبةكاجلدلثانويةيراهاأخرىبوظائفـالغزايلنظريفالشهود

.٣٥ص،التصوفقواعدزروق،-٣٤
.١٥ص،م٢٠٠٥،باتنةاجلامعة،مطبوعات،مياإلسالالتصوففرحات،احلكيمعبد-٣٥
.٤ص،القشرييةالرسالةالقشريي،-٣٦
.٣٣ص،١ج،أندونيسياكرباطة،مكتبة،الدينعلومإحياءالغزايل،أبوحامد-٣٧
.السابقاملصدر-٣٨



١٠٠

وهيملونمنها،بالقشوريشتغلونفرتاهماملتناولة،املوضوعاتعىلأثرالتحويرهلذاكانولقد
منآالفاحيربونتراهماملثالسبيلوعىل. اإلعاملوالالتفعيلإىليلتفتونوالباإلثبات،يشتغلوناللباب،

بعديوجدأنهواليدركونواإلثبات،النقضنويتجاوزيكادونالالتوحيد،مسائليفالتفريعات
وثنتانلب،واحدة:مراتبثالثالصوفيةعندالتوحيدإذ،)٣٩(اللبابهيتعدسامية،مراتبالتصديق

تقولأناألوىلالقرشاملرتبة،اهتاممىنأداألوىليعريواوملاألخريتنيبتحريرالعقيدةعلامءاحتفىقرشان،
القلبيفلكيكونالأنالثانيةالقرشواملرتبة،التلفظمرتبةتسميتهايمكنكاهللا،إالإلهال:بلسانك

منكلهااألموريرىأن":اللبالثالثةواملرتبة. التصديقمرتبةتسميتهايمكنالقول،هذاملفهومإنكار
هذاعنوخيرجغريه،يعبدفالهبايفردهعبادةيعبدهوأنالوسائط،عنالتفاتهتقطعرؤيةتعاىلاهللا

.الشهودبةمرتتسميتهاويمكننا،)٤٠("معبودههواهاختذفقدهواهمتبعفكلاهلوىأتباعالتوحيد
العقيدة،مناألولينياملرتبتنيبتحقيقاحتفواقدالعقيدةعلامءأنيتبنيالتحليلهذاومن

الغايةمنتهىكأنبتصديقها،وإذعانامتلقيها،عندقبوالتلقىحتىأدلتها،وضبطهمالعقائدبتحريرهم
اإليامن،مراتبمنحضيضمرتبةليسهذاأنرغمأكثر،الوالتصديق،التسليمهيأبحاثهممن
أكثريفهمهاال"،وجلعزاهللامنتقربهعديدةمراتبودوهنااهللا،عذابمناإلنسانهباينجوال

عنالتفاتهتقطعرؤيةوجل،عزاهللامنكلهااألموريرىأنوهوهبا،يتصفواملفهموهاوإناملتكلمني
هذهوبني،)٤١("رشيفمقامفهذاجالله،جلمنهإالكلهوالرشاخلرييرىفالوالوسائط،األسباب

وتأففوامباحث،منالعقيدةعلامءفيهفرطماعىلالصوفيةتأسفأنجرمفال. أخرمراتبوتلك
.الزاللوتركوابالقشوراشتغلواعليه،اقترصوامما

فيهرتشعالصدق،ودالئلاإلثبات،براهنيأللفيتالنبوات،حولكتبوهماتنظرتأخذولو
عنشيئاجتدتكادالأنكبيد،وسلمعليهاهللاصىلبنبوتهالتسليمغايتهممنتهىالروحي،باجلفاء

الكونخلقكالبرش،البرشهواملحمدية،باحلقيقةالصوفيةعندتعرفالتيحقيقته،عنوالخصائصه،
عليه،يصلملمنالروحيةنواراأليعرفالشاء،ملنوشافعاآلخرة،يفوشاهدالدنيا،يفحجابألجله،

.وسلمعليهاهللاصىلالنبيذلكعىليصلونومالئكتهاهللايزالوال

.٣٥-٣٣ص،قبساالاملصدر-٣٩
.٣٤صالسابق،املصدر-٤٠
.السابقاملصدر-٤١



١٠١

تراهاالعقدية،للمفاهيمالصوفيةالتعريفاتحتبرييفأثراملقاصديفاالختالفهلذاكانولقد
بمقاماتتبرص،فعرووذوقإيامنمنمسحةوعليهوالكالم،العقيدةعلامءبنيمتداولهوعامختتلف

فالعقل،شهادةوللمعرفةإشارة،وللحكمةداللة،للعقل":املراغيالطيبأبويقولالتصديق،بعدما
بنييميزحيث. )٤٢("التوحيدبصفاءينالالالعباداتصفاءأن:تشهدواملعرفةتشري،واحلكمةيدل،
أبوسئلوملا. العبادةصفاء:البحثبغايةويبرصمنها،كلخلاصةويشريواملعرفة،واحلكمةالعقلداللة

التعطيلعنيمنعكالقلبيفتعظيموجودومعناهاسم،:املعرفة":قالاملعرفة،عنالزاهراباذيبكر
.)٤٣("والتشبيه

:العقديةاملباحثمنالعديدإغفال-٢
املهمة،املباحثمنالعديدوأغفلواآنفا،رأيناكامكثريةبمباحثالعقيدةعلامءاشتغللقد

النبوية،األحاديثإليه تشريالذيالروحياالحتادوقضاياالروحية،واحلجباإليامنية،األنواركقضايا
الشهودي،والتوحيداحلقيقي،التوحيدمنهاوالتياملختلفة،التوحيدوأصنافالوجود،وحدةوقضايا

واملقاماتالروحية،وأبعادهااملعايص،أنواعواألعظم،اهللاواسمومراتبها،احلسنىاألسامءوجتليات
أمنيةالكاملاإلنسانوالاملحمدية،احلقيقةحولالذكريستحقاًشيئيثريواومل. )٤٤(وعقباهتاالروحية

ماوهذاالتوحيد،علمعلمهمسمواقدأهنمورغمالكونية،البنيةوالالنفسية،املقاماتوالالصوفية،
توحيدنويتجاوزيكادواملأهنمبيدومعرفة،وشهوداتصديقاكامالتوحيداشدونينأهنمنفرتضجيعلنا
األحد،الواحدوأغفلوايدرون،الحيثمنالكثرةمعفتاهوا،)٤٥(والعبادةواألسامء،والصفاتالذات

امءالسيشاهدوالكثري،أنهحيثمنالكليرىفالوعز،جلسواهشهودهيفحيرضالمنالصويف،منية
وتلكاألحد،للواحدجتلياتواحدة،إاليراهابلكثرية،أهناحيثمناملحسوسةاألجساموسائرواألرض

وصفاتالفعلصفاتبنيمرتددأنت":النرصاباذيالقاسمأبوقالولذلك. )٤٦(الربوبيةرسأرسار
إىلَّبلغكوإذافعله،بصفاتنكّقرالتفرقةمقاميفكمَّهيفإذااحلقيقة،عىلتعاىلصفتهوكالمهاالذات،

.٥ص،القشرييةالرسالةالقشريي،-٤٢
.السابقاملصدر-٤٣
.القلبفصلعجائب،٣ج،الدينعلومإحياءالغزايل،:راجع-٤٤
.احلرصالاملثالسبيلعىل،اخلمسةاألصولرشحاجلبار،عبدالقايض،األدلةمتهيدالباقالين،:راجع-٤٥
.٣٣ص،١،جالدينعلومإحياءالغزايل،-٤٦



١٠٢

هوكامالكالميالدرسينتجهأنيمكنالالشهودياملقاموهذا،)٤٧("ذاتهبصفاتقرنكاجلمعمقام
العقدي،التصديقرتبةحتقيقعىلاقتصارهمهوآنفاذكرناهوجيهلسبب،إثباتهيمكنهكانوإناآلن،

.ومشاهدتهاألنفسيفاإليامنتفعيلحتقيقعليهمفوتماوهذا،)٤٨(املقاماتمنغريهاوإغفاهلم
:هباوالتحققالعقديةاألصولآثاريفالنظرترك-٣

األصل،حيققونأصحاهبافرتىالعقدية،اآلثارملباحثإغفالهالعقيدةدرسعىلالصوفيةعاب
إذ،تكوينهأوتشغيله،وأتفعيلهعنناهيكخيفى،ومايبدومامنهايسربونآثارهقبلةوجوهميولونوال

يفيظهرماوهذا. واملجتمعوالنفسيةالروحيفآثارهلاتظهرأنيلبثالروحية،وظيفةعقديأصللكل
آثارهعنكتبهميفشيئاجتدتكادفالاهتامما،آثارهيعريواوملباإلثباتاكتفواإذللتوحيد،املتكلمنيحتقيق

الغزايل،يرصحكاميدركونهالاملتكلمنيجلإنبل،هباطافحالكريمنالقرآأنرغموالشهودية،الروحية
فعلكاموجلعزاهللامنيشءكلأنتثبتأنيصعبحقيقة. بآثارهوالبهيتصفواملأدركوهوإن

األسبابعنالتفاتكتقطعرؤيةوجلعزاهللامنكلهااألمورترى"أنمنهوأصعباألشاعرة،
وترك،...التوكلثمراتهإحدىرشيفمقامفهذا،جاللهجلمنهإالكلهوالرشاخلريترىفالوالوسائط

سيدقالأنعجبفال،)٤٩("تعاىلاهللاحلكموالتسليموالرضاعليهمالغضبوتركاخللقشكاية
حتقيقأنشكوال. )٥٠("الوحيدميدانيفالفكرةمعاجللوسوأعالهااملجالسأرشف":اجلنيدالطائفة

الزلل،منأمانيفاملريدهبايصريمراتب،اإليامنوتزكية.الشهودلتفعلجادكلمساملسائلهذهمثل
قدمبهزلتشواهده،منبشاهدالتوحيدعلمعىليقفملمن":بقولهاجلريريحممدأبوأكدهماوهذا

إىلوانظرعندهم،فرقبينهامذإ،الدليلالالشاهدقولهإىلهناوانظر. )٥١("التلفمنمهواةيفالغرور
املعارفهذهكلورغم. اإليامنوبآثاراملامرسة،بدالالتالعقلداللةكيفلتعلمكأثر،الغرورإىلالتفاته

تفعيلها،يفيفكرواأنعنناهيك،)٥٢(املعارصوقتناإىلقديممنشغليفعنهافاملتكلمونالسامية
.هباوالتحققفيهاالبحثإىلاملريدينمعهّوينفرواوينفروا

.٤٦ص،يةالقشريالرسالةالقشريي،-٤٧
.السابقاملصدر-٤٨
.٣٤-٣٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٤٩
.٨ص،القشرييةالرسالةالقشريي،-٥٠
؟صالسابق،املصدر-٥١
صالسابق،املصدر-٥٢



١٠٣

:العقديالدرسعىلالعقيلالنظرطغيان-٤
،)٥٣(العقيلالنظرعليهطغىعارصها،التيصورتهيفالعقيدةعلمأنالغزايلحامدأبوأكد

بمسالكاالكتفاءنفكاالناكر،حمملحيملجاهلأوشاكأوناكراملتلقيأنفيهالباحثونافرتضملا
باميسلمآخرمتلقيوجدأنهبيد. واإلذعانالتصديقهيالغايةكانتملاهنا،مفيدانقالفعقالالكالم

فهكذا. عليهآثارهاتظهركيحياته،يفويشاهدهاعقائد،منبهيصدقباميشعرأنويريدلهيذكرون
. هباوالتحققفة،املختلاإليامنمقاماتيفالرتقيإىليصبوبلمصدق،هوإذالتصديقإىليصبوالمريد

وثمةاملجاهده،وثمةالذكر،وثمةالتعبد،وثمةالتفكر،فثمةبالغرض،وحدهالعقليفيالغايةفهكذا
كتابهيفالكالميةاملناهجيتجاوزأرادالغزايلحامدأباجتدولذلك. غريهاوثمةالسامع،وثمةاملذاكرة،
علمأليسنفسه،الكالمبعلماألوفقهووهذا،)٥٤(الغرضهذالتحقيقأخرىمناهجويقرتح،اإلحياء
احلال؟؟مقتىضموافقةعىلبنيقدالكالم

عنعبارة"صارحتىاجلدل،منهجطغيانهوالكالميالبحثعىلالصوفيةيعيبهماوأكثر
فيهاالتشدقعىلوالقدرةاخلصوم،مناقضاتبطرقواإلحاطةاملجادلة،طريقومعرفةالكالم،صناعة
العدلبأهلأنفسهممنهمطوائفلقبحتىاإللزامات،وتأليفالشبهاتوإثارةاألسئلةبتكثري

منهايعرفيكنملالصناعةهذهخاصةهومامجيعأنمع،بالتوحيدالعلامءاملتكلمونيوسموالتوحيد،
فصار،)٥٥("امراةواملاجلدلمنبابايفتحكانمنعىلالنكريمنهميشتدكانبلاألولالعرصيفيشء

تزكيةإىلويصبويذكر،بامويؤمنيوافقه،منيوجدأنهبيديدري،الحيثمنخصامالقارئيفرتض
.احلايلبشكلهالكالميقنعهوالاجلدل،يفيدهالمريدفهكذاإيامنه،

جيمعنربىفااهللا،وجودإثباتيف)٥٦(العاليةاملطالبكتابهيفاللفتةهذهإىلالرازيانتبهولقد
يستميلكيعرضها،يفويتفننمؤثرها،مجعيفوجيهدلطيفها،استنباطيفويشغفعجيبها،األدلةمن

تفعيلاهلدفيصريكيالتقليدية،وأطرهالكالمعلميتجاوزهبذاوهواخلداج،إيامنهّويفعلقارئه،قلب

صالسابق،املصدر-٥٣
صالسابق،املصدر-٥٤
.٣٤-٣٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٥٥
م، ١،١٩٨٧ط،بريوتالعريب،الكتابدار،السقامحدأ:قيقحت،اإلهليالعلممنالعاليةلباملطاالرازي،الفخر-٥٦

.٢٣٩ص،١ج



١٠٤

اجلدال،أربابيقولكامواالنقطاعوالتسليمالتصديقبدلاإليامن،مقاماتيفهبمواالرتقاءالناس،إيامن
أنينبغيوال. املعاندوالالكافرالروحه،أنواروانطفأتإيامنه،خرقالذياملؤمنهواملخاطبويصري

جدل،العقديالدرسكليصريالأنقصدهبل،)٥٧(هورصحكاماجلدلعنهنيعىلالغزايلكالميفهم
.والتسليمالتصديقإىلإضافةوالتزكيةالتفعيلالبحثبلديق،التصالبحثغايةتصريالوأن

العقدي،البحثبنقديقومونالصوفيةجعلتالتياألربعةاألسبابأنيوضحهناأثرناهوما
التصوفيفكتاباجتدأنوقلاخلاصة،رؤيتهموفقاإلسالميةالعقديةمسائلطرحإعادةإىلويدعون

فتوحاتوالغزايل،إحياءإىلرجعتولوذكرنا،ماإىلوإشاراتالعقدي،للبحثحتليالتمنخيلو
املسائلعرضبإعادةاشتغاهلمأللفيتوغريها،القشريي،رسالةوالسهروردي،عوارفوعريب،ابن

وقصوراملتكلمنيغاياتبقصورمنهماقتناعاوآثارها،ووظائفهاوبأبعادهاهباوالتبصريالعقدية،
ولكنهاإلسالمية،الفرقبنياحلاصلكاالختالفخمتلفةعقائدأنعىلهذايفهمأنينبغيوال. مناهجهم

اإليداع،وثمةالعالية،املقاصدوترصداملناهج،واختيارالعلممسائلحتريريفللمحققاملحققخمالفة
.العلومتطويروثمة

:اإلسالميالفقهلعلماملتصوفةنقد:اًثالث
قامواأنيفتهمملأهنمإالتعلمها،إىلمريدهيمودعوهتمالرشيعةبعلوميةالصوفإشادةرغم

األوىلعصورهيفالفقهإذ،التارخييةاملراحلخمتلفعربحتريفمنعليهطرأباميبرصوندقيقا،نقدابنقده
رسوموباطنا،ظاهراالبحثعليهويتوارداملباحثفتبسطالقلوب،فقهمعجنبإىلابجنيدرسكان

متييزوالالرشيعة،فقهيفوعاملالقلوبأعاملفقهيفعاملبنييذكرمتييزهناكيكنوملوأحواهلا،األعامل
الصحابةكحالأيضا،وتزكيةقلبعاملالفقيهفكانالفقه،أهلمقابلةيفاملعرفةأهلمصطلحبني

الرشعيةالعلوميفصدعوقعالفقهية،باملذاهتبلورمعثمكثري،وغريهماألربعةواألئمةوالتابعني
بالفقيهيعرفطالبهاوصارالظاهرة،الرشيعةأحكامعىليطلقالفقهفصارالساعة،حدإىليلتئممل

هناالباطنةبالرشيعةواملرادواملريد،املتصوفالباطنةالرشيعةأحكاميطلبمنعىليطلقوصارواملتفقه،
املقديسقدامةابناإلمامعنهعربماوهذا. غريالاألعاملتصحبالتيلواألحواوالتزكيةالقلوبعلم

الفقه،:ذلكفمن.الصالحالسلفيردهاملمعانإىلُونقلتوحرفت،ألفاظبدلتأنه:واعلم":بقوله
األولالعرصيفالفقهاسمكانولقدوعللها،الفروعبمعرفةفخصوهبالتخصيص،فيهترصفوافإهنم

.بعدهاوما٩٦ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٥٧



١٠٥

بحقارةاإلحاطةوقوةاألعامل،ومفسداتالنفوس،آفاتدقائقومعرفةاآلخرة،طريقعلمعىلًنطلقام
.)٥٨("القلبعىلاخلوفواستيالءاآلخرة،نعيمإىلالتطلعوشدةالدنيا،

يفالراغبالدنيا،يفالزاهدالفقيهإنام":بقولهللفقهالتحويرهذاحقيقةالبرصياحلسنويؤكد
ِالورعربه،عبادةعىلاملداومبدينه،البصري،اآلخرة أمواهلم،عنالعفيفاملسلمني،أعراضعنالكافَُّ

كانولكنللفتاوى،ًمتناواليكنملألنهأكثر،اآلخرةعلمعىلالفقهاسمإطالقهمفكان،هلمالناصح
لعلمالتجردعىللناسابعثتلبيسالتخصيصهذامنفثاروالشمول،العمومبطريقلذلكًمتناوال

.)٥٩("لآلخرةاملعاملةعلمعنعراضواإلالظاهرة،الفتاوى
األولالعرصيفالفقهاسمكانولقد":نفسهاالبرصيمالحظةمؤكداالغزايلاإلمامويقول

بحقارةاإلحاطةوقوةاألعاملومفسداتالنفوسآفاتدقائقومعرفةاآلخرةطريقعلمعىلمطلقا
:وجلعزقولهعليهويدلكالقلب،عىلاخلوفواستيالءاآلخرةنعيمإىلالتطلعةوشدالدنيا
[Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆZ)الفقههذاهووالتخويفاإلنذاربهحيصلوما،)٦٠

التجردبلختويفوالإنذاربهحيصلالفذلكواإلجارة،والسلمواللعانوالعتاقالطالقتفريعاتدون
لصميمنقدوهو. )٦١("لهاملتجردينمناآلننشاهدكاممنهاخلشيةوينزعالقلبيقيسالدوامعىلله

وكيفيزكي،والاهللاعنيلهيويثريه،القلبيقيسصارحتىالروحي،اجلانبوإمهالهالفقهيالدرس
مثلهيتجتعلهالتيالكافيةاإليامنجرعةيمنحهوالفيه،باالختالفاتويبرصاحلكميعلمهوهوال

.باحليلالرشععىلوحمتاالللرخص،متبعاتعليمفهكذابمقاصدها،
الذينأنبهتعلمماالسلففقهاءسريةمنوسننقل":عرصهفقهاءحقيقةمبيناالغزايلويقول

اهللاوجهإالبالعلمقصدوامافإهنمالقيامة،يومخصامئهمأشدمنوأهنمظلموهم،مذاهبهمانتحلوا
علامءعالماتبابيفبيانهسيأيتكاماآلخرةعلامءعالماتمنهوماأحواهلممنشوهدوقدتعاىل،

رصفهمولكنهلا،ومراقبنيالقلوببعلممشتغلنيكانوابلالفقه،لعلممتجردينكانوامافإهنم،اآلخرة
فقهاءانواكأهنممعالفقهيفوالتدريسالتصنيفعنالصحابةرصفمافيهوالتصنيفالتدريسعن

.٧ص،١جم،٣،١٩٩٠ط،بريوتالعلمية،الكتبدار،القاصدينمنهاجخمترص،املقديسقدامةابن-٥٨
.السابقاملصدر-٥٩
.١٢٢: سورة التوبة، اآلية-٦٠
.٦٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٦١



١٠٦

الفقهاءمجعبذلكيوضح. )٦٢("ذكرهاإىلحاجةوالمتيقنةوالدواعيوالصوارفالفتوىبعلممستقلني
.والباطنالظاهرفقهيبنياألولني

يفبهيتكلمونإنامالفقهاءغالب"أن:يؤكدإذ،تيميةابناإلمامعناملالحظةهذهتغبومل
املتفلسفةوغالبالعقلية،معاملليةالطاعاتيتبعونإنامالصوفية،وغالبالعقلية،معالرشعيةالطاعات

هللاإلخالصمنوعباداتهالقلبطاعاتعنينحرفمناملتفقهةيفكثروهلذا،العقليةالطاعاتعىليقفون
.الفقهيالدرسأنتجهالذياألثرإىلبذلكمشريا. )٦٣("ذلكونحولهواخلشيةلهواملحبةعليهوالتوكل

اهتاممااملرشوععىلفيهاويزيدفقط،البدنطهارةمهتهإنامواملتعبدةاملتفقهةمنكثريانجد": اًأيضويقول
.)٦٤("ذلكإالالطهارةمنيفهموالاستحبابا،أوإجيابابهأمرماالقلبطهارةمنويرتكوعمال،

:وهيإليها،باإلشارةالتصوفدرساحتفىوخيمة،آثارالفقهلدرسالتحويرعننتجوقد
:العباداتمنالكثريإمهال-١

،)٦٥("واحلراسةالسياسةطرقمعرفةالفقهفن"صريقدالفقه،درسطالالذيالتحويرهذاإن
منتعرفالوخمترصاهتا،مطوالهتاالفقهالكتبكلأنترىأالقليال،إالبالعباداتيشتغلالفصار

منليسكأنه،إليهتشريتكادالذلكعداوماوالصوم،واحلج،والزكاة،ة،والصالالطهارة،إالالعبادات
اآلدابوأيناألخالق؟وأيناألوراد؟وأينالتفكر؟وأينالتالوة؟وأينالذكر؟فأين،يشءيفالعبادة

،عادةاليفيتناولوهناالتيهاتيكمنأكثرهباالرشعاحتفاءأنرغمالقلبية؟العباداتوأينالرشعية؟
اإلسالمثالثةاآلخرةأعاملهيالتياألعاملمنفيهالفقيهيتكلمماأقربإن":الغزايليقولولذلك

إىلالدنياحدودجياوزالأنهعلمتفيهاالفقيهنظرمنتهىتأملتفإذاواحلرام،واحلاللوالزكاةوالصالة
كتباهلاخصصوالقد:قائلقوليوقد. )٦٦("أظهرغريهايففهوالثالثةهذهيفهذاعرفتوإذااآلخرة،

ودونكاملختلفة،التارخييةاملراحلعرباملعتمدةالدراسيةالكتبيفجتدهاالمل:أجيبكبذاهتا؟قائمة
.املعارصةاإلسالميةاجلامعاتيفاجلامعيةاملقررات

.٢٥صالسابق،املصدر-٦٢
.٧٢ص،٢٠جم، ٢٠٠٤جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، السعودية، ،جمموع الفتاوىتيمية،ابنأمحد -٦٣
.السابقاملصدر-٦٤
.١٨ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٦٥
.١٨صالسابق،املصدر-٦٦



١٠٧

فيامالصوفيةبنيمدارسةحملكانتوالتيالرشعية،العباداتمنالكثريالفقهدرسّغيبلقد
والقناعةوالتقوىوالزهدوالرضاوالرجاءواخلوفوالشكركالصرب،القلبأحوالعلمعليهأطلقوا

املعارشةوحسناخللقوحسنالظنوحسنواإلحساناألحوال،مجيعيفتعاىلهللاملنةومعرفةوالسخاء،
علمهووعالجهاوثمراهتاهباوأسباوحقائقهااألمورهذهبحدودفالعلم"،واإلخالصوالصدق
اآلخرة،يفامللوكملكبسطوةهالكعنهافاملعرض،اآلخرةعلامءفتوىيفعنيفرضوهواآلخرة،

الفقهاءفنظرالدنيا،فقهاءفتوىبحكمالدنياسالطنيبسيفهالكالظاهرةاألعاملعناملعرضأنكام
.)٦٧("اآلخرةصالحإىلإلضافةباوهذاالدنياصالحإىلباإلضافةالعنيفروضيف

أنهمعفيه،لتوقفالتوكل،أومثال،اإلخالصعناملعاين،هذهمنمعنىعنفقيهاسألتولو
والظهاراللعانعنسألتهولواآلخرة،يفهالكهإىلإمهالهيؤدياآلخرة،علامءيقولكامعنيفرض

منها،يشءإىلحيتاجوالالدهورتنقيضالتية،الدقيقالتفريعاتمنجملداتعليكلرسدوالرميوالسبق
ويفوهنارا،ليالفيهايتعبيزالفالفيها،التعبمؤونةويكفيههبا،يقومممنالبلدختلملاحتيجوإن

الكفاية،وفرضالدينعلمألنهبهاشتغلتقالروجعوإنالدين،يفمنهأهمهوعامغافالودرسهحفظه
.)٦٨(تعلمهيفغريهوعىلنفسهعىلملبسا

منجزءونحملهاإلسالمي،الفقهلدرسكبريةخسارةالعباداتهذهتضييعأنيفشكوال
خمتلفعرباملسلمشخصيةتقويضيفبمسامهتهاملعارصة،اإلسالميةاألمةتعيشهاالتيوالغثائيةاهلوان

التصوفدرستبصريرغمهتاذاالرؤيةإىلتستنداإلسالمية،جامعاتنازالتوماالزمن،مراحل
أحوالمنللقلببامتبرصوالالفقه،ظاهرتتجاوزتكادالتعليميةمنظومةمنتتوقعوماذا. بخطورهتا

ناهيكهبا،تزكيوالاإلسالمية،باألخالقتعرفالتعليميةمنظومةمنتتوقعوماذاالعبادات؟يفودور
غريهم؟منتتوقعفامذااإلسالمية،اجلامعاتيفالنخبأنشهوهذاكانوإذاهبا؟طالهباحتققأنعن
فقهملدرسأفالروحي،البوارإالأشاهدفالمالحظاته،يصدقالواقعأرىألينأتوقعأنأحتاجوال

يفيكتبملنأفشيئا؟الصالةأحوالعنرفعيالاإلسالميالفقهيفلباحثأفخيشع؟أنيعرفال
.الدينعلومماتتلقدفعال،فيها؟الروحيةأحوالالوسلمعليهاهللاصىلالنبيصالة

.١٩صالسابق،املصدر-٦٧
.١٩صالسابق،املصدر-٦٨



١٠٨

:احلقائقيفالنظرإغفال-٢
الفقهاء،يتناولهفقهمنبقيماعىلأثرلهكانبلاحلد،هذاعندالفقهنيبنيالفصلأثريقفمل

يفنظرتولولباطنة،اأحكامهاويغفلونالظاهرة،الرشيعةأحكاممندرسوهماحيللونانربواهنمإأال
بيدحياتك،طيلةتصادفكالقدالتيونوازهلاالظاهرة،أحكامهاحولالصفحاتفآالأللفيتالصالة،

هبا،الصالةقيمةأنرغمهبا،تأيتأنيفرتضالتيالباطنةأحواهلاحولالذكريستحقشيئاجتدالأنك
أدياقدأهنامرغماهللا،عندتساويالرىوأخعليني،ترفعكصالةأنالشهرياحلديثمنومعروف
باهللا؟عبثهذاأليسبه؟امتازماندرسالفلمإذن؟بالباطنإاليفرتقافلمنفسها،الظاهرةاألحكام

الفقهاءأنالصوفيةبنيسائداصارولذلك. املتداولةالعباداتباقيعنةقلنفسهواليشء
يفتيالفقيه"أنترىأالوالبواطن،باألحواليكرتثونوالركات،احلإىلإاليلتفتونالالرسوم،أصحاب
آخرها،إىلأوهلامنصالتهمجيعيفغافالكانوإنالرشوط،ظاهرمعاألعاملبصورةأتىإذابالصحة
أنكاماآلخرة،يفتنفعالالصالةوهذهالتكبري،عندإالالسوقيفمعامالتهحسابيفبالتفكريمشغوال

األمرصيغةامتثالبهحصلفعلهماأنأيبالصحةيفتيالفقيهولكنينفعالاإلسالميفباللسانالقول
العملينفعوبهاآلخرةعملهوالذيالقلبوإحضاراخلشوعفأما. والتعزيرالقتلعنهبهوانقطع
احلجعنةقلنفسهواليشء،)٦٩("فنهعنخارجالكانلهتعرضولوالفقيهلهيتعرضالالظاهر

عنامتنعإذاإنهحتىالسلطان،مطالبةبهيقطعماإىلينظرالفقيه"أنيثبتماوهذاوالزكاة،والصوم
.)٧٠("ذمتهبرئتبأنهحكمقهراالسلطانفأخذهاأدائها

. يكونأنتعليمهكذامنتتوقعوماذاأكثر،الورسوماطقوساالدينصارلقداملفسدة،بئست
تكونأنيمكنوكاناألوىل،اهلجريةالقرونيفتبلورتقداملالحظاتهذهأنالغيظرييثماأعظمإن

تلكيفوالتعليمنا،والحياتنايفيذكرأثرانرىالأننابيدجديدة،تعليميةمنظوماتإلعداداأساس
يفالغزايلهلاتعرضالتيالشعواءاحلملةبأنقلتإذامغالياأكونوقد. إسالميةيطلقالتياجلامعات

منالسائدالنمطعرىكأنهواقعه،يفيدرسالذيالفقهعىلثورتهجراءمنهيوفاتهوبعدحياته،
اهللاحلجةتتوقعوماذاالروحي،خراهبمعنفكشفعراهمهلم،منحتالتيوالقداسةاهلالةمنالفقهاء

.عليهاهللارمحةواحلرق،االزدراءإالذلكبعد

.١٩صالسابق،املصدر-٦٩
.١٩صالسابق،املصدر-٧٠



١٠٩

:العباداتأرسارعناالشتغال-٣
هاتيكوراءيلهجونلصارواالناس،تذوقهالوومقاصد،اأرسارلألعاملأنالصوفيةيؤكد

منفيهاماألدركواالباحثونتطلبهالوروحية،معاينختفيالرشعيةالعباداتفأشكالالرشعية،العبادات
،الفتوحاتيفعريبوابن،اإلحياءيفالغزايلأمههمالصوفية،منالكثريهبااحتفىولقد. أرسار

يفماتكتشفأنتلبثالمعان،عنحيدثونك،العوارفيفوالسهروردي،القلوبقوتيفطالبوأبو
.نظرسطحيةمنالفقهمباحث

الظاهرفقهبنيلفصلهموالرسوم،األشكاليتجاوزنيكادونالالصالةيفالفقهاءكانوإذا
الظلامتمنخترجكوهيال؟وكيف،)٧١(رمحةصارتحتىفيها،النظرةالصوفيعمقفقدوالباطن،

الفقهاءعنهايسمعالبمقاماتفيهامتر،)٧٢("مشاهدةاحلقيقةالصالة"صارتأنعجبوالالنور،إىل
صالةومقامالرس،صالةومقامالقالب،صالةومقامالنفس،صالةومقامالبدن،صالةمقام:شيئا

.)٧٣(الفناءحيث،الصالةومقاماخلفاء،صالةومقامالروح،
احلواس،بعددمخسفهيوأرسارها،اخلمسالصلواتمعاينيوضحأنعريبابنيفوتوال

أنبعدكاملةثانيةروحيةوالدةهبافتولدمطيعة،صالةيفمطيعةحواسككلتكونأنعىلفاحرص
ثامنأهنالكتبنيمعا،واملسنونةاملفروضةاتالصلوإىلنظرتوإذا. )٧٤(قبلمنهباولدتقدكنت
ا،ًأيضرشعااملكلفةاألعضاءوعدد،)٧٦(الكالمأهليقولكامالثاميناإلهليةالصفاتبعدد،)٧٥(عددا
!دقيقورسلطيفمعنىلهويااملعبود،بصفاتالعبداتصافالصالةيصريماوهذا،)٧٧(كاملةثامنية

.٢٧٥ص،١ج،بريوتصادر،دار،املكيةالفتوحاتعريب،ابنالدينييحم-٧١
.٨٣، ص١، جم١٩٨١، ٣ط،بريوتألندلس، مصطفى غالب، دار ا: قيق، حتتفسري القرآن العظيمابن عريب، الدين يحمي-٧٢
.السابقاملصدر-٧٣
م، ٢٠٠٧سيد حسن كرسوي، دار الكتب العلمية، : حتقيق،وفنون املفتونجونساملونشجعريب،ابنحميي الدين -٧٤

.٨ص
.اجلنازةاًوأخريواالستخارةواالستسقاءوالكسوفوالعيدينواجلمعةوالوتراخلمسالصلواتيقصد-٧٥
هبايتصفالتيالصفاتوهيوالبرص،والسمعوالقدرةوالكالمواإلرادةوالعلمواحلياةالذات:هيوالتي-٧٦

يرىكام،اهللاعىلاهلاءمحلإذا"صورتهعىلآدماهللاخلق":وسلمعليهاهللاصىلبقولهوتذكركجمازا،اإلنسان
.الصوفيةبعض

.والقلبوالرجلوالفرجنوالبطواليدواللسانوالعنياألذن:وهي-٧٧



١١٠

بنيجيمعحتليالأفعاهلا،منفعلكلومعاينصالة،كلمعاينحتليليفعريبابنيستطردوهكذا
الدرسعنغابتهائلة،روحيةمعانمنفيهبامويبرصالرشعي،النصيستلهمواملعرفة،الذوقالنص

ودالالتهيأتيه،مابقيمةبتبصريهفيها،خشوعهوتفعيلالعابد،روحشحذيفأمهيتهارغمالفقهي،
منغياهباسببعنأعمقوتساؤال،)٧٨(النظرمنمزيداحتتاجحقاوهيوالذوقية،مزيةوالرالروحية
!ختلفأمالفقهأتقدمأقولأنبعدأعرفوالالصويف؟توهمأمفقه،عنالفقيهأعجزالفقهي،الدرس

:فقطالذمةيربئماعىلاالقتصار-٤
العملمندرجةهذهأنرغمفقط،لاألعاممنالذمةباميربئنواملتأخرالفقهاءاشتغللقد

منفيهالفقيهيتكلمماأقرب"وويرتقي،وجلعزاهللاعنداإلنسانهبايعلودرجات،فوقهافحسب،
نظرمنتهىتأملتفإذاواحلرام،واحلاللوالزكاةوالصالةاإلسالم:ثالثةاآلخرةأعاملهيالتياألعامل

غريهايففهوالثالثةهذهيفهذاعرفتوإذااآلخرة،إىلالدنياحدودجياوزالأنهعلمتفيهاالفقيه
. القلبإىلاللسانيتجاوزيكاداليفسد،يصحالومااألعاملمنيصحفياميتكلمفرتاه. )٧٩("أظهر

نيته،عنلهيكشفملالسيفأنيعلمأنهمعالسيوف،ظاللحتتاإلسالمبصحةالفقيهحيكم"ولذلك
واليدرقبتهإىلممتدالسيففإنالسيفصاحبعىلمثريولكنهواحلرية،اجلهلغشاوةقلبهعنيدفعومل

قالولذلكالدنيا،يفوذلكومال،رقبةلهدامماومالهرقبتهتعصمباللسانالكلمةوهذه. مالهإىلممتدة
منيعصموافقدقالوهافإذااهللاإالإلهاليقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت":وسلمعليهاهللاصىل

.)٨٠("وأمواهلمدماءهم
والالقلوبحزازاتإىليتجاوزونهالالذمةيربئماعىلاقترصواأنهيوضحهناأثرناهوما

التيبالدنيامرتبطالفقيهنظرفجميع"العمل،ذلك كيفيةعنناهيكوبعده،وأثناءهالعملقبلاأحواهل
كالمهيفيدخلفذلكاآلخرة،وأحكامالقلبصفاتمنيشءيفتكلمفإناآلخرة،طريقصالحهبا

وهذا. )٨١("الكالموعلموالنجومواحلسابالطبمنيشءكالمهيفيدخلقدكام،التطفلسبيلعىل
أي،الشهادةعدالةيفتشرتطالتيتلكاألوىل،الدرجةجتاوزكادتفالللورع،دراستهميفيتجىلما

.٨ص،وفنون املفتونجونساملونشجعريب،ابنالدينيحمي-٧٨
.١٨ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٧٩
.١٩صالسابق،املصدر-٨٠
.١٩صالسابق،املصدر-٨١



١١١

:وهيالدين،منأهنامعأصال،إليهاونتيلتففالاألخر،الثالثاملراتبأما. ظاهرالاحلرامعناالحرتاز
يفالوقوعمنهخيافالذياملحضاحلاللتركأياملتقني،ورعثمالشبهات،منوالتوقيالصاحلنيورع

يفيدالاميفالعمرمنساعةرصفمنخوفاتعاىلاهللاسوىعامباإلعراضالصديقنيورعثم،احلرام
ورعوهواألوىل،الدرجةإالالفقيهنظرعنخارجةكلهاالدرجاتفهذه"،وجلعزاهللامنقربزيادة

وسلمعليهاهللاصىلقال،اآلخرةيفاإلثمينفيالبذلكوالقيامالعدالةيفيقدحوماوالقضاءالشهود
.يتكلمالوالفقيهالفقيهأنيبنيماوهذا. )٨٢("أفتوكوإنأفتوكوإنقلبكاستفت":لوابصة

تنزلالفقهاءرتبةجعلماهوالباطنوفقهالظاهرفقه:الفقهنيبنيالتفريقأنيفشكوال
عنوالعلامءبالفقهاءاملسمنيرتبةانحطتوإنام":متأسفايقولتراهإذاملقديس،قدامةابناإلماميرىكام

وأنت.بخفاياهوتعملحقائقهإىلتبلغأنالنفسعىلخذأغريمنالعلمبصورةلتشاغلهماملقامات،تلك
إىلحيتاجوالفيهاالدهورمتيضالتيالتفريعاتيفرعوالرمي،والسبع،عان،واللظهار،اليفيتكلمالفقيهجتد

هالكه،إمهالهيفألنعني،فرضعليهوهذاالرياء،منحيذروالاإلخالص،يفيتكلموالمنها،مسألة
.)٨٣("جوابلهيكنملوالرياءاإلخالصيفللنفساملناقشةتركعلةعنسئلأنهولو.كفايةفرضولواأل

حتىانحرافيقعوملمعا،والباطنالظاهرفقهيبنيمجعوااألوائلالفقهاءأنالغزايلويوضح
أعامهلميفهلملفخماوهومذاهبهم،منتحالهبم،االقتداءأظهر"منوظهر،الفقهيةاملذاهبتبلورت

الشافعيمخسةاملذاهبيفأتباعهمكثرالذينأعني،اخللقوقادةالفقهزعامءهمالذينفالفقهاء،وسريهم
وزاهداعابداكانمنهمواحدوكلتعاىل،اهللارمحهمالثوريوسفيانحنيفةوأبوحنبلبنوأمحدومالك

خصالمخسفهذهتعاىل،اهللاوجهبفقههومريدالدنياايفاخللقمصالحيفوفقيهااآلخرةبعلوموعاملا
اخلصالألنالفقهتفاريعيفواملبالغةالتشمريوهيواحدة،خصلةعىلمجلتهامنالعرصفقهاءاتبعهم
قلاآلخرةهباأريدإنواآلخرةللدنياتصلحالواحدةاخلصلةوهذهلآلخرة،إالتصلحالاألربع

.)٨٤("األئمةأولئكمشاهبةهباوادعواهلاشمرواللدنياصالحها
منهماملتأخرينويصفباملالئكة،األوائلالفقهاءيصفالغزايلجعلتالفوارقوهذه

هذهعىليدلماأحواهلممناآلنفلنوردباحلداديناملالئكةتقاسأنوهيهات":يقولإذباحلدادين،

.١٧٦٤٨: ، رقممسنده، واحلديث رواه اإلمام أمحد يف ١٩صالسابق،املصدر-٨٢
.٧ص،١ج،خمترص منهاج القاصدين،قديساملقدامةابن-٨٣
.٢٥ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٨٤



١١٢

يفالدينفقهاءيرخصكيفشعريفليت":ويقول. )٨٥("ظاهرةبالفقهمعرفتهمفإناألربعاخلصال
يتيرسليسالطبأنإالسببهلذاهلبهقائمالماوإمهالمجاعةبهقامقدكفايةبفرضاالشتغال
عىلبهوالتقدمواحلكومةالقضاءوتقلداأليتاممالوحيازةوالوصايااألوقافتويلإىلبهالوصول

تعاىلفاهللالسوءالعلامءبتلبيسالدينعلماندرسقدهيهاتتهيها. األعداءعىلبهوالتسلطرانقاأل
قالهوما. )٨٦("الشيطانويضحكالرمحنيسخطالذيالغرورهذامنيعيذناأنيفاملالذوإليهاملستعان

األناجيلترويكامعرصهفقهاءعىلوسلمعليهاهللاصىلاهللاروحاملسيحالسيدبحملةيذكرينهناالسادة
ألسنتهم،عىلاملسيحالسيدذكرترددكثرةيفرسماهذاولعلعليهم،محلكامأحدعىلحيململبعة،األر

.عنهماهللاوريض،وسلمعليهاهللاصىل
:اإلسالميةالرشيعةلعلومالصويفالتجديد:اًرابع

ظاهراهباالعملعىلوأحرصهموسنة،كتابابالرشيعةالناسأعملمنكانوااملتصوفةأنلناتبنيلقد
نقدامقاصدها،عنحتيدالحتىالغراء،للرشيعةخدمةلعلومها،نقداوأكثرهموأخالقا،وفقها،عقيدةوباطنا،

اخللقسيدتركهاكامأخرى،مرةاجلادةعىلالرشعيةالعلوموضعإعادةبذلكيقصدونأحد،فيهيبارهيمال
.)٨٧(األوىلالعدولالقرونعليهاتربتوكامالح،الصالسلفعرفهاوكام،وسلمعليهاهللاصىل

. الصوفيةاملوسوعاتيفظهرالرشيعة،لعلومكاملجتديديمرشوعذلكعنتبلورولقد
القشريي،رسالةوالسهروردي،عوارفوعريب،ابنفتوحاتوالغزايل،إحياءعىلنظرةتلقيأنكيويكف

هاإليحيتاجالتيوالعقديةالفقهيةاملسائلجلفيهاتناولوامبأهنلتجزمطالب،أيبقوتواجليالين،كتابو
يثبتالتدقيقنأبيدغري،الاملريدإليه حيتاجماتلخيصهوقصدهمأناألوىلللوهلةيبدووقد. املريد
الذائعةحكمتهممتمثلنيلوقتهم،تصلحمراجعتقديمعربوالعقيدةالفقهيةاملنظومةإصالحرامواأهنم
ورؤيةجديد،سبنفوعقيدةفقهمناملريدهإليحيتاجماالكتبهاتيكيفمجعواوقته،ابنالصويف:يتالص

نشريأنهناويكفي. الرشعيةالعلومهاتيكحولبلوروهاالتيالنقديةاملالحظاتاويتجاوزكيجديدة،
ىوحييالروحية،وظيفتهكتابهيؤديكيذكرناه،مامتثلفقدالغزايل،حامدأليبالدينعلومإحياءإىل
!الدينعلومإحياء:سامهأنعجبفالولذلكوالطريق،الرشععلوممناندرسما

.٢٥صالسابق،املصدر-٨٥
.٢٥صالسابق،املصدر-٨٦
.٢٥صالسابق،املصدر-٨٧



١١٣

الفقهدرسطالكامالعقيدة،درسطالقدالرشيعةلعلومالتصوفدرسجتديدأنيلبداولقد
:ييلمماجلياذلكوسيظهراإلسالمي،

:العقيدةلعلمالصويفالتجديد-١
:التاليةاألسسوفقالعقيدةعلمجتديدأرادواأهنمالصوفيةكتاباتتتبعمنبدىيت

:العقديالبحثمقاصدجتديد:أ
املتلقيإقناعاهلمكلاهلمفصاركغاية،بالتصديقاكتفاءهالعقيدةعلمعىلالصوفيةعاب

يضبطونهجعلهمماذاوهوعال،جلاحلقوشهودالتزكيةإىليسمووأرادوهاجلدل،عنوانقطاعه
يدهشذلك"كانملاالفقهاء،جليفعلكاماالختالفاتكثرةإىلاإلصغاءمناالحرتازمنهابضوابط،

بطلبالكاملاملقصديصريأنومنها،)٨٨("واالطالعاإلدراكعنويؤيسهرأيهويفرتذهنهوحيريعقله
جوارإىلوالرتقيسبحانهاهللامنالقرباملآلويفبالفضيلةوجتميلهباطنهحتلية"و،وجلعزاهللاشهود

وإناألقران،ومباهاةالسفهاءومماراةواجلاهواملالالرياسةبهيقصدوالواملقربني،املالئكةمناألعىلاملأل
جديدةآفاقابذلكليفتحوا،)٨٩("اآلخرةعلموهومقصودهإىلاألقربحمالةالطلبمقصدههذاكان

وكيفيةومقاماهتا،التصديقمرتبةبعدفيامناظرافيصريقبل،منالكالميالنظرعرفهاماالعقدي،للبحث
.)٩٠("بالرساإلشارةوإليهواملقربنيالصديقنيإيامنغاية"وتلكهبا،التحقق

:العقيدةعلميفالنظرمناهججتديد:ب
املتلقنيكلكأنالكالمي،لواجلدالعقيلاملنهجعىلالكالميالدرساقتصارالصوفيةيعجبمل

فاقرتح،اجلديداملقصدبتلبيةتسمحخمتلفة،مناهجبتوظيفذلك،آفاقتوسيعإىلودعواجمادلون،
ابتداؤه"والفطرة،وسليميوصغارهم،املسلمنيبعواميليقمنهجالقرآين،املنهجالغزايلحامدأبو

فيبدأ،الشهودمرحلةذلكبعدلتأيت،)٩١("بهديقوالتصواإليقان،االعتقاد،ثمالفهم،ثمباحلفظ،
اًشيئكربهمعلهمعانيهاتنكشفأنيفتأومانشوه،أوليفاإلسالميةالعقيدةمقرراتبحفظالصبي

العباداتبوظائفويتمرسومعانيه،احلديثوقراءةوتفسريهالقرآنبتالوةذلكطيلةيشتغلا،ًفشيئ

.٥٠صالسابق،املصدر-٨٨
.٥٣صالسابق،املصدر-٨٩
.٣٤صالسابق،املصدر-٩٠
.٩٣صالسابق،املصدر-٩١



١١٤

القرآنأدلةمنسمعهيقرعبامرسوخايزداداعتقاده"يزالفالوجماهدة،وصحبةوذكرصالةمن املختلفة
ووظائفها،العباداتأنوارمنعليهيسطعوباموفوائدها،األحاديثشواهدمنعليهيردوباموحججه،

وجلعزهللاخلضوعيفوهيآهتموسامعهموسيامهموجمالستهمالصاحلني،مشاهدةمنإليهيرسيوبام
يكالسقاألسبابهذهوتكونالصدريفبذركإلقاءالتلقنيأولفيكون،لهواالستكانةمنهفواخلو

.)٩٢("السامءيفوفرعهاثابتأصلهاراسخةطيبةشجرةويرتفعيقوىالبذرذلكينموحتىلهوالرتبية
عنالنفسوهنىالتقوىوالزمبالعملاشتغلاآلخرةطريقسالكيمنيكونأنأرادوإن

بنورالعقيدة،هذهحقائقعنتكشفاهلدايةمنأبوابلهوستنفتحواملجاهدة،بالرياضةواشتغلهلوىا
t  s  r  q   pu  v]:قالإذوجلعزلوعدهحتقيقااملجاهدةبسببقلبهيفيقذفإهلي

y  x  wZ)شارةاإلوإليهواملقربنيالصديقنيإيامنغايةهوالذيالنفيساجلوهرهو"وهذا،)٩٣
سوىعامنظافةوالالفناءيفالباطنودرجاتاملجاهدةدرجاتبحسبدرجاتالرسوهذا. )٩٤("بالرس

.)٩٥(اليقنيبنوراالستضاءةويفتعاىل،اهللا
جتاوزكامالعقائد،إثباتيفاملتكلمنيطريقةجتاوزقداملسلكهبذاالغزايلأباحامدإن

يصلحاملشاهدة،كالمتسميتهيمكنناجديد،كالمعلممعاملرسىأقدأنهنرىجيعلناماوهذامقاصدهم،
التقليديالكالمعلمأنكاموعال،جلاحلقشهودالشهود،غايتهالفطرة،وصحيحياملسلمني،لعوام

.أخرىلفئاتيصلح
:العقديةاملباحثجتديد:ج

فقدالعقدية،املباحثدجتديإىلامتدبلواملناهج،املقاصدجتديدحدعندالصوفيةيقفمل
كالتوحيداملختلفة،التوحيدوأنواعالوجود،وحدةكمبحثرصاحة،لمونكاملتيتناوهلاملمباحثدخلواأ

اإلهلية،الصفاتوجتلياتالشهودي،وكاالحتادالشهودي،والتوحيدالوجودي،والتوحيداحلقيقي،
.)٩٦(ذلكمتاموكيفيةالعلية،وأسامئه

.٩٤صالسابق،راملصد-٩٢
.٦٩: سورة العنكبوت، اآلية-٩٣
.٩٣صالسابق،املصدر-٩٤
.السابقاملصدر-٩٥
.١٣٨-١٠٥ص،بريوتاألمني،دار،عريبابنعندالعبادةحقيقةكرم،أبوأمنيكريم-٩٦



١١٥

حقيقةيفالقولوفصلوااخلفية،خصائصهاوأبرزوااملحمدية،احلقيقةيفولالقحربواكام
وجددواومقاماته،اإليامنآثاروتناولواوخصائص،مقاماتمنبهيتحىلماوبينواالكامل،اإلنسان

آثارحتقيقيفوأطنبواذكر،منهلايصلحومامنها،واحدةكلخصائصوأبرزواالنفسمقاماتيفالنظر
التيتلكاملعاملة،بعلمتعرفصارتوالتيوعالجها،وثمراهتاوأسباهباوحقائقهااملختلفةاإليامن
والتقوى،والزهدوالرضا،والرجاء،واخلوفوالشكر،الصربمنها،إحيائهيفبتحريرهاالغزايلاحتفى

،)٩٧(واإلخالصدق،والصاملعارشة،وحسناخللق،وحسنالظن،وحسنواإلحسان،والسخاء،والقناعة
عمقلتعرفاملكيةالفتوحاتودونك. اهتامماواملتكلمونالعقيدةعلامءيعريهاالمباحثكلهاوهي

املفكرينمنيوجدذلككلورغم،)٩٨(اإلنسانلتعرفللجييل،الكاملاإلنسانودونكأضاف،ما
.اإلسالميالفكريفبههيتمملاإلنسانمبحثأنيرىمناملسلمني

:اإلسالميالفقهلعلمالصويفالتجديد-٢
العديدإليهاضمواأهنملتتيقنالصوفية،الكتابأمهاتفاقصدهنا،سأذكرهمماالتأكدرمتإن

جيارواملأهنمتكتشفأنتلبثوالعادة،العباداتبابيفتدرسالتيتلكالسيامالفقهية،املباحثمن
بأهنمأقولجيعلنيماوهذا. الفقهيللدرسنقدمنلدهيمتبلورمااويتجاوزكي،كتاباهتميفالفقهاء
ويثريهإليهويضيفيلغيه،والالفقهاءفقهيكملاآلخرة،علمنظرةيوافقجديد،فقهكتابةأعادوا

اختيارا،تتصفوخطراتك،وحركاتك،فعلك،يفاهللاشهودةواألخرياألوىلقبلتهوجيعليلغيه،وال
.اضطرارافمتصأنككام

:التاليةالعنارصعىلاإلسالميللفقهالصويفالتجديدهذاويقوم
:الفقهيالبحثمقاصدجتديد:أ

يفوجلعزاهللايشهدأن إىلبمريدهاتسموهللا،كلهاتصريأنالفقهيةللكتابةالصوفيةأراد
وجلعزاهللامنكلهااألموريرى"بخلقه،عليهجتلتكامبأوامره،عليهصفاتهجتلياتهويرىحركاته،

مايشوهباال،)٩٩("جاللهجلمنهإالكلهوالرشاخلريرىيفالوالوسائطاألسبابعنهالتفاتتقطعرؤية

.اإلحياءكتابهمنالثالثالربعهذه األمور لتحليلالغزايلخصصلقد-٩٧
منالكاملاإلنسانغراب،حممودوحممودهـ،١٤٠١،مرصاحللبي،البايب،الكاملاإلنسان،اجلييلالكريمعبد-٩٨

.م١،١٩٩٠ط،سورياالفكر،دار،عريببناالدينييحماألكرب،الشيخكالم
.٣٤-٣٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-٩٩



١١٦

مراماتيفهممريدهاجتعلوحكم،ومقاصدأرسارمنختفيهماإىلوأرشدوا. يشءصفوهاعىليؤثر
. )١٠٠(ترشيعاتهيفالعليةصفاتهوجتلياتأرسارها،فلطيمتذوقاعبادته،عىلفيقبلالبعيدة،واضعها

واالشتغالوالوقت،للسكينةوحفظاورعاالفقهاءكعادةالفرعيةاالختالفاتإىلااللتفافقلةإىلودعوا
وملخصاته،مطوالتهيفالفقهيالدرسيتجاوزهاماعادةالتيالفقهيةاملباحثمنالكثريبتحصيلبدهلا

أنرغم،)١٠١(وغريهااملعاملة،وعملاإلهلية،واألخالقالرشعية،واألبواباملنسية،العباداتكأبواب
الدرسمنجيعلماوهذا. )١٠٢(روحهوتزكيةشخصه،سامتوتكويناملريد،إيامنتفعيليفاشأنهلا

ولطائفاإلهلياألمرأرساريكتشفمريدهاال،وكيفوتزكيتها،النفوسلتهذيبتربويادرساالفقهي
.ذاكأواملذهبهلذاواالنتصارالدقيقةالتفريعاتالأحكامه،

:الفقهيةاملباحثمنالعديدإضافة:ب
والصوم،واحلج،والزكاة،والصالة،الطهارة،إالالعباداتمنيعرفالالفقهاءفقهكانإذا

بهجاءماكلفيعرأنمريدهأرادذلكبخالفالتصوففإن،)١٠٣(إليهيشاريكادفالذلكعداوما
الفقهاء،أمهلهاالتيالعباداتبابيفاملباحثمنالعديدحتليلأضافواقدتراهمولذلكالكريم،الرشع

كامفطرة،وطهارةحدث،وطهارةخبث،طهارة:عدداثالثةالطهارةلتصريالفطرة،طهارةبابمنها
أمهيتهارغمقليال،إالالفقهاءهباغليشتالوالتيوالنوافل،املسنونةالصلواتكلحتليلأضافوا

وفقهالدعاء،وفقهالكريم،القرآنوتالوةبأنواعه،كالذكرخمتلفة،عباداتمباحثأضافواكام. الروحية
طالبأليبالقلوبقوتوللغزايل،الدينعلومإحياءودونكبالتامم،املريديوميضبطالذياألوراد،

.ذلكحققواكيفرفلتععريب،ابنفتوحاتواملكي،
بوصفهاآلداببابأحدهاآخرين،بابنيأضافوافقدالعبادات،بابعىلإضافتهمتقترصومل

بسالمة"إالتنالالغايةوشهودهاهللالقاءكانملاوحركاته،ورغباتهشهواتهبهيزناملريد،حلركاتفقها
تكررعىلاحلاجةبقدرمنهالتناولواواألقوات،باألطعمةإالالبدنسالمةتصفووالالبدن،

.١٦٧-١٤٥ص،عريبابنعندالعبادةحقيقةكرم،أبو-١٠٠
.٥٠ص،١ج،الدينعلومإحياء،الغزايل-١٠١
.٥١-٥٠صالسابق،املصدر-١٠٢
.١٨صالسابق،املصدر-١٠٣



١١٧

الرشيعةآدابنفسهألزممن:يقولعطاءابنسمعت:يقولالقريشسعيدأبا":ويقول،)١٠٤("األوقات
وأفعالهأوامرهيفوسلم،عليهاهللاصىلاحلبيبمتابعةمقاممنأرشفمقاموالاملعرفة،بنورقلبهاهللاَّنور

هوما"فإن،وشهواتهرغباتهمعيسرتسلمهمالنفسهيرتكأنمريدللينبغيالولذلك،)١٠٥("وأخالقه
العبديزمالتيوسننهآدابهالدينأنواروإنامعليه،الدينأنوارتظهرأنينبغيإليهووسيلةالدينإىلذريعة

بسببهافيصري،وإحجامهاإقدامهايفالطعامشهوةالرشعبميزانيتزنحتىبلجامهاياملتقويلجمبزمامها
.)١٠٦("للنفسحظأوىففيهاكانوإنلألجروجملبةللوزرمدفعة

وسننهافرائضهافبينواالعادات،بابيفالدينوظائفإىلأرشدوااألنوارهذهسياقويف
آدابوكتاباألكل،آدابكتاب:وهيأبواب،عرشةالغزايلمنهاذكروهيئاهتا،ومروءاهتاوآداهبا

والصحبةواألخوةاأللفةأدابوكتابواحلرام،احلاللوكتابواملعاش،الكسبآدابوكتابالنكاح،
والوجد،السامعآدابوكتابالسفر،آدابوكتابالعزلة،آدابوكتاباخللق،أصنافمعواملعارشة

التياملباحثوهيالنبوة،وأخالقاملعيشةآدابوكتاباملنكر،عنوالنهيباملعروفاألمروكتاب
أبلغأجدوالإيامنه،وتفعيلاآلخر،دارمريدشخصيةتكوينيفأمهيتهارغمعادةالفقهاءكتابتغفلها

.)١٠٧("العاداتيفالرشعميزانهي":بقولههلاحامدأيباإلسالمحجةوصفمن
للقلوب،فقهابوصفهاألخالقبابجديدا،باباضيفليللفقهالفقهيالتجديدامتدولقد

والزهدوالرضاوالرجاءواخلوفوالتقوىوالصربكاإلخالصالقلبية،العباداتتلفخمفيهتناولوا
أركاهناأبرزوا،وغريهاواإلخالصوالصدقاخللقوحسنالظنوحسنواإلحسانوالقناعةوالتقوى

حامدأبوهلاخصصالتياملباحثوهي. يضادهاعامالتخيلومسالكهباالتحيلومناهجوأحكامها
.إحيائهمناألخريينالربعنيالغزايل

تارخينا،عىليئالساألثرله كاناملتأخرينالفقهاءكتبمناملباحثهذهغيابأنيفوالشك
نامذجتكونأنيمكنكانأنواره،بحرمنواالرتشافاملحمدي،باألدبالتأدبمنأجياالمنعفقد

!ذلكغريأرادواالفقهاءالسادةأنبيدوأصيال،ةبكررهباتذكربآدابه،اهلوينااألرضعىلمتيشحممدية،

.١ص،٢جالسابق،املصدر-١٠٤
.٨٨ص،القشرييةالرسالةالقشريي،-١٠٥
.١ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزايل،-١٠٦
.٢صالسابق،املصدر-١٠٧



١١٨

:الفقهيةاحلقائقيفالنظرجتديد:ج
منالقليلإالهلمليسرسوم،أصحابأهنماملتأخرينالفقهاءمنكثريعىلالصوفيةعاب

درسوهاوإذااملشهورة،األربعالعباداتإاليدرسونالاألحوالأحسنويفبالعبادات،االشتغال
حتىباال،لداللتهاألقيوالمعناهاأفهمالرسوم،كلمةأقرأكنتولقد. )١٠٨(رسومهااويتجاوزمل

وهمال،وكيف!الفقهيةالدراسةلواقعدقيقوصفلعمريوهوالروح،مناملفرغيريدونأهنمتبينت
والسننوالفرائض،والواجبات،األركانيفالنظريمحصونإليها،أرشناالتياداتبالعيدرسون

الروحيةالوظائفإىليشريواأندونفقط،ذكروهماتتجاوزالالعبادةكأنواملبطالت،واملستحبات،
أساسهاعىلوالتيتصحبها،أنينبغيالتياألحوالعنناهيكهبا،املتعبديأتيهاأنجيبالتيوأركاهنا،

أنوبينوا،)١٠٩(الصوفيةمدوناهتميفقهالفكتابةإعادةالصوفيةتوىلهناومنترد،أوالعبادةتقبل
ردتبه،أخلملنفالويلوإالعليني،هعبادتارتقتّحصلهامنأحوال،أووأقوالأفعالالعبادات

قيمةوماالرد؟حكمهاكانإذاالصحةقيمةفاموإالصحت،:الفقيهبقوليعبأوالواحدا،قوالعبادته
اآلخرة؟الداريفتفيدكلنكانتإذاالدنيايفالذمةراءبإ

كامهلاوبنيوسننها،وفرائضهاالعرشالعباداتأركانالتصوفحللهذا،ضوءويف
أقواهلاورشحهبا،اإلتيانيفورغبفاسدها،منوصحيحهاأجرها،نقصانجربوكيفيةنقصاهنا،من

منها،فعلكلتصحبأنينبغيالتياألحوالوحررورمزيتها،دالالهتاوبنيباله،هلااملتعبديلقيحتى
وآخرة،دنياالذمةتربئحتىأحكام،مناخلشوعيقتضيهوماتفاصيلهاوبنيمستحبا،أوسنةأوفرضا
عريب،ابنبتعبريالشهودهيالصالةوتصريالرسوم،العابدا،كلكويصريالتامم،األجروتنال
.)١١٠(األكرباإلمام

بنيالتفرقةفليستداليل،عمقذاتوالباطنالظاهربنيقةالتفرأنيبنيهناذكرناهما إن
وأخرىواحلركات،واألشكالبالرسومتأيتطريقةاألداء،يفطريقتنيبنيةتفرقالبقدرخمتلفني،قسمني

.ودالالتهالكريمالوحيمناستفيدتنفسيةأحوالإليهوتضيفهذابكلتأيت

.١٨صالسابق،املصدر-١٠٨
.كثريوغريها،الفتوحات املكيةواملكي،طالبأليبقوت القلوبالغزايل،إحياء :املثاللسبيعىلراجع-١٠٩
.١٦٧-١٤٥ص،ن عريببادة عند ابحقيقة العكريم،أبو-١١٠
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:العباداتبأرساراالشتغال:د
الغزايل،منهمرمزيتها،وسرباملختلفةالعباداتأرساربدراسةالصوفيةمنكثريىاحتف

اإلمامهواملوضوعهلذاتناوالوأكثرهماجلييل،الكريموعبدالسهروردي،وحممداملكي،طالبوأبو
وأقوالتحركامناملتعبديأتيهماكلوراءتكمنأرسارمنلهّعنمابدراسةقامإذعريب،ابناألكرب

مشاهدات،العباداتبأنويبرصوعال،جلاهللاإىلالصويفالسريضوءيفداللتهاعنيكشفوأحوال،
.)١١١(وعالجالهللامشاهدالصاروالباطنيةالظاهريةشعائرهابكلاإلنسانأتاهافلو

عربالبيت،ربحجفهوالصوفيةعندأنهبيدالفقهاء،عندمعروفاملثالسبيلعىلواحلج
ظاهراهللاالنقياد:ومهاذوقيني،رشطنيمراعاةمعاحلرضة،إىلالوصولاملريدفيهحياولروحي،معراج
داللةمنفاإلحرام:مناسكهمنيظهركامبباطنها،الناسكظاهرربطاإلحرام،يفكاملهوالتجردوباطنا

املسجدودخولاملحرمات،عناالمتناعاحلرمودخولاملانعة،العللكلإزالةوالتطهرهللا،رضورةعىل
.)١١٢(وجلعزاهللامشاهدةالكعبةورؤيةإليه،التقربدخولاحلرام

منأنواعبنييميزعريبابنجعلماوهذاالعبادة،يفارتقائهبقدرهللاملريدمشاهدةوترتقي
وعبادةالرس،وعبادةالب،القوعبادةالنفس،وعبادةالبدن،عبادةفهنالكبعض،فوقبعضهاالعبادات،

.)١١٣(العبادةوعبادةاخلفاء،وعبادةالروح،
روحية،ورمزيةصوفيةداللةمنهاحركةولكلغريها،يفجتدهاالخاصة،أرسارعبادةولكل

الباطن،وأحكامالظاهرأحكامبنيالرشعيفالكامنالتشابهإىلويشري،)١١٤(جديدةحياةاإلنسانيمنح
والنبوي،القرآينالنصخزائنذلكيفومستندهبعضا،بعضهيشبهالرشعيالقولبمعنىويبرص

رمز،منيامرسهماودقيقفعل،منيأتيهمابقيمةبتبصريهاملتعبدروحلشحذإليهاحاجةيفأنناشكوال
.مقصدهوغوربه،تعبدهمنوعظمة

:واآلفاقالنتائجبنيخامتة:اًخامس
:وهيأراها،نتائجإىلالبحثهذايفتوصلت

.٨٣ص،١ج،العظيمالقرآنتفسريعريب،ابن-١١١
.٢٧٢-١٥٢ص،١٠سفر،املكيةالفتوحات،عريبابن-١١٢
.السابقاملصدر-١١٣
.٨ص،وفنون املفتونجونساملنوشجعريب،ابن-١١٤
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فقد. منهاحتللهمادعىمنوكذاببالرشيعة،العملوإحسانالتوجهصدقإالالتصوفما-١
سبيلفالهباأخلومنوعال،جلإليهللسريرشطاورأوهاعلومها،تعلمإىلودعواهبا،عملوا

.وعالجلاهللاإىلله
علميرتضملأنهبيدوباطنا،ظاهرااإلسالميةدةالعقيمنأسسعىلاعتمدالتصوفأنلناتبني-٢

بيناممروية،نقليةفالعقيدةالعقيدة،وعلمالعقيدةبنيكبريوفرقله،معارصاكانالذيالعقيدة
رضاعدموسبب. عليهاوالتدليلالعقيدةتقررهماحتريريفبرشياجتهادالعقيدة علم

ذلكومردالشهود،حتقيقإىلسموهوعدمديقبالتصهذااكتفاءالعقيدةعلمعنالتصوف
املباحثمنالعديدإغفال)٢(العقديةاملسائلقشورعىلاالقتصار)١(:وهيأسباب،أربعةإىل

الدرسعىلالعقيلالنظرطغيان)٤(هباوالتحققالعقديةاألصولآثاريفالنظرترك)٣(العقدية
.العقدي

الذيالروحييدالرتتفعيليفسامهتقدالرشيعةعلومأنالبحثهذاخاللمنلناتبني-٣
وهذاروحيا،خربجيالنتجأماوهذاالعقيدة،يفوالتصديقالفقه،يفالظاهرباعتامدهانعيشه

.تصحيحهالتصوفتوىليأنحاولما
ا،ًيضأاملشاهدةإىلهئارتقاعدمعليهيعابأنهإالاإلسالميالفقهعىلالتصوفقيامرغم-٤

احلقائقيفالنظرإغفال)٢(العباداتمنالكثريإمهال)١(:وهيأسباب،أربعةإىلذلكومرد
.فقطالذمةيربئماعىلاالقتصار)٤(العباداتأرسارعناالشتغال)٣(

:وهيأسس،ثالثةعىلمشاهدةعلميصريكيالعقيدةلعلمجتديدهميفالصوفيةاعتمد-٥
املباحثجتديد)٣(العقيدةعلميفالنظرمناهججتديد)٢(العقديالبحثمقاصدجتديد)١(

واحلقيقةالشهودي،واالحتادالوجود،وحدة:أمههاالنظريات،منالعديدعنهامتخضالعقدية،
.شهوديكالمعلمأسميهأنارتأيتعقدي،كمسلكواملامرسةالكامل،واإلنساناملحمدية،

الفقهيالبحثمقاصدجتديد)١(:وهيأسس،ثالثةعىلالفقهلعلمالصويفالتجديدقام-٦
بأرساراالشتغال)٤(الفقهيةاحلقائقيفالنظرجتديد)٣(الفقهيةاملباحثمنالعديدإضافة)٢(

.البحثيةاآلفاقمنالعديدوفتحالعبادات،
ونصحعيرفجمبأدبًاءبنّاًنقدوالعقيدةالفقهلعلميقدم التصوفأننالحظهماأهمإن-٧

.الباطنالظاهراهللاشهودعىلالتعاونغايتهمميز،خملص



١٢١

والتيوقتهم،يفالسائدةالرشيعةلعلومالتعليميةللمنظومةنقدمنالصوفيةقدمهماإن-٨
قصورهاوجتاوزجديد،منكتابتهاإلعادةاأساسليصلحاحلارض،وقتنايفتسودزالتما

بهواالرتقاءاملرتدي،الروحيواقعناتفعيليفاألثركبريهلاسيكونأنهأزعمتيوالالروحي،
.التوفيقوباهللا. واألبرارالصديقنيغايةوتلكاملشاهدة،إىلالتصديقمن

From Confirmation to Experience: the Role of Ta╖awwuf in the
Revival of the Sciences of Shar┘‘ah.

This paper highlights the fundamental importance of the
esoteric vision of the ╗┴f┘ masters in forming as holistic and
indulgent vision of the sciences of Shar┘‘ah. The writer relies on
authentic earliest sources to argue that the graduul decline of these
sciences made them a dry set of legalistic or polemical arguments
detached from the intense involvement of its practictioners while
the ultimate objective of all belief and virtuous conduct is indeed a
whole-hearted submission to All┐h. Hence the criticism of Im┐m
Ghaz┐l┘ and others on the clinical treatment of issues in the matters
of creed and conduct. The writer underlines the dire need of
restoring the wholesome expanses of the sciences of Shar┘‘ah under
the guidence of profound unsights of the masters of Ta╖awwuf.
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