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 ملخص البحث:
الصوفية حركة إنسانية وظاهرة عاملية صاحبت اإلنسان ومتظهرت يف مظاهر كثرية وكان هلا 

عدادة أتثرت ابقتناعات األشخصاص املنخرطني يف سلكها وكذلك ابلبيئات اليت أشكال مت
ناول موضوع الرتبية عند الصويف املسلم، يوضح تظهرت فيها،وهذا البحث يف جزئه الثاين ي

مامتيزت به كما يوضح أصوهلا اليت استمدت منها مربرات وجوادها، ومناهجها اليت 
 على التحقيق أهدافها اليت ترغب حتقيقها وهو يتناولاستخدمتها وطريقتها يف الصول إىل 

 ادور املريب واملريد .
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Abstract  

Sufism is a universal phenomenon and in Islam it is represented in 

many forms, but most of them were close to the spirit of the same 

religion, inspired by the spiritual values to uplift the soul because it 

breaks the intensity of lust and elevates the value of asceticism. This 

research clarifies some of the features of its path by showing the 

means of its usages and the methods it invokes. 
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 ــ املقدمة 1
اجملالة، حتت هذا البحث أييت تتمة لبحث قد سبق ونشر يف صفحات هذه 

عنوان الصوفية اتريخ النشأة ومعىن املفهوم، وهذا حبث يتبع منهجا وصفيا استقرائيا يبحث 
يف منهج الرتبية عند الصوفية فيوضح أن هلم منهجا يتبعونه، وأصوال أسسا يعتمدون عليها، 

هذا البحث  وأهدافا ينشدون حتقيقها. وهو يتناول املوضوع من عدة جوانب :فيشمل
م عن طريقة الرتبية عند الصويف ومصاادرها،كما يتناول شخصية املريب وما يشرت  فيه الكال

وما جيب أن يتميز به، واملريد وما جيب أن يتحلى به من أخالق ويسري فيه من مقامات 
 .  اليت تبلغه اهلدف الذي هو )مقام الوصول(
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  مشكلة البحث 1.1
البحث يطمح أن يعّرف ابلصوفية كحركة ادينية وظاهرة إنسانية تستلهم تعاليمها 

هتتم  حركة ادينيةك،  الذي مييزها اهطابع ، كما حيرص أن يوضحمن نصوص الدين االسالمي
وقد انشغل البحث ابجلوانب  هلاالتعبدي   لظاهرياابجلانب الروحي يف الشريعة إىل اجلانب 

: ا من أركاهنا فاقتصر هنا على ذكروبنّي بعض ،طرق الرتبية عندهمتناول املهمة للظاهرة ف
يف املعنون ابلرتبية  أن يكون عليها ناألوصاف اليت يشرتطو  يوضح. واملريبابملريد مايتعلق 

 .طريق حتقيق أهدافهم

  ة البحثفرضي 2.1
حركة منظمة تستلهم أفكارها من النصوص الدينية  يفرتض البحث أن ظاهرة التصوف

صالح وليست حركة تدجيل أو ادروشة، وال هي حركة بة اإلنسانية، وهي حركة هدفها اإلوالتجر 
من  أن يثبت ذلك مبا يسوقه البحث ، وحياوليصنفوها أن املعارضني هلا هنزامية كما حياول بعضا

ما اتسمت به الرتبية عندهم مسارا  إبثباتادعوا هلا، وكذلك  وقواعد ،شتملوا عليهااأخالق 

 . وهدفا
  أهداف البحث 3.1

البحث يهدف إىل التنبيه إىل الرتاث الصويف وينبه إىل أمهية منهجهم يف الرتبية وطريقتهم 
اليت يستخدموهنا  واألساليب ، والطرقوطريقتها توضيح مفهوم الرتبية عند الصوفية يف اإلصالح

وتوجيه أنظار املشتغلني مبباحث الفلسفة األخالقية إىل االهتمام ابلنزوع  صالحالرتبية واإليف 

 .وأمهية منهج الصوفيني يف إحداث التغيري عند األفرااد واجملتمعات ألخالقي للتصوفا
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 البحث مصطلحات 4.1
البحث اختذ مصدرا كتب الصوفية أنفسهم، فقد رجع الباحث فيه ألهم كتبهم وأكرب 

 ،التصوف ابلفلسفةاصطالح  خيتلط لديهمتزم أصحاهبا بظاهر الشريعة،ومل المصاادرهم تلك اليت 
علق مبوضوع الرتبية خاصة ما ت وهي يف الغالب مفهومة معروفة ،مهلساق الباحث كثريا من أقواوقد 

 نظرا ألن موضوع الرتبية مل يتداخل فيه املصطح الصويف مع الفلسفات اهلندية والفارسية واليواننية
وقد عملنا على أن تكون  ،ذا كثريا من املفاهيم اليت ختصهموجيد املهتم يف حبثنا هكبريا. تداخال  

والتحلية ومها  ،: التخليةها ومن هذه املصطلحات اليت ذكرانعلى أغلب معاني لالسياقات تد
املريد  سبيل إقدار الفرادمعروفان عند املتصوفة ملن يدرسون املنهج السلوكي كأاداتني أو مرحلتني يف 

 (ختلية)بواسطة  على التحكم يف أخالقه وعواطفه ومشاعره واإلمساك بزمام نفسه وتغيري عوائده
 . وقد ذكرانيها يلتزم املريد ابلطريق وآادابهف (بتحلية) ، ترادفالقبيحة والعاادات فيها يقلع عن األاثم

 . يوقف عليها فيهاصطالحات الصوفية كثريا من يف صلب حبثنا  

  هوما صوفيافم الرتبيةـ  2 
الرتبــيــة عــاادة ما تقرتن ابلتعليم والتكوين، وقد أتخذ معىن أخالقيا، وهي أي الرتبية أنواع  
كثرية، وموضوعنا يف هذا البحث هو الرتبية الروحية، تلك اليت هتتم ابلنفس وتسعى لتهذيبها، 

العاادات واألخالق، موضوعها القيم اليت بتوطينها ابعتقاادات حتوهلا النفس ابلرتبية إىل ما يشبه 
جتعلها الرتبية تسكن الوجدان فتوجه سلوك النفس اإلنسانية ابطمئنان ورضا ويقني؛ هي تربية التزم 
هبا الصوفيون شيوخا ومريدون، وأسسوا هلا الطرق وألفوا هلا الكتب وبذلوا يف سبيلها أوقاهتم، وأفنوا 

ريهم هو إحياء القلو  وإصالحها، وإفراادها هلل ابلعباادة، أعمارهم، وفائدهتا وهدفها حسب تعاب
ّل القّيم الروحية وتبتعد ابإلنسان قدر اإلمكان عن املااديّة، وعن الشهوات احليوانية،  وهي تربية جتج

. تعلق النفس إال مبا هو سام وطاهرحتي الزهد يف النفوس، والرضا واالطمئنان يف القلو ، فال ت
 . (303: ، ص1990)السهراورادي الوصول ىمسى مقام وهدفها األ
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ومعلوم أّن مقصواد القوم القر  من حضرة هللا " (56، ص: 2000) قال الشعراين
والتزام الطريقة يف نظرهم وحسب اعتقاادهم،  ."ها من غري حسا اخلالصة، وجمالسته في

هذه ال بد هلا  وتسمياهتم تقر  من اخلالق قراب يؤثر على السلوك واالختيار، فكان واحلالة
معرفة الطريق ابهلدف و ومعلوم أن الوعي  من وسائل تتوسط هبا، ومناهج وطرقا تتوسل هبا.

 مفيد لكل صاحب هدف يساعد كل متعلم، مهم لصاحب كل مبدأ انجع لكّل مصلح.
واداللة وعّيهم أبهدافهم ومناهجهم تتضح ملن اقرت  من أعماهلم، ومتّعن يف آاداهبم وتراثهم 

 أبنه البد للعارف من معرفة، والبد له من عباادة ورايضة. ا وهم ينظرون لطريقتهمفقد صرحو 
وقالوا: وال فراغ للعباادة إال بزهد، وال زهد إال مبعرفة . فنالحظ هنا أن الوعي ابلرتبية حاضر 

. وقد  أول الطريق: معرفة هللاوقد وضحوا أن يف مقارابهتم، فهم واعون ابهلدف والطريقة معا.
لذلك  .(8 ص: ،1986 )زروق،أن العلم به تعاىل هو أفضل العلوم وأجلها  يرونكانوا 

اهتموا يف تربيتهم ابألصل األول، وإن مل يقتصروا عليه فاإلميان الذي ميثل العقيدة حاضر يف 
تنظريهم، وهو جانب مهم وأساس يف طريقتهم، وهو من األصول اليت تقوم عليها شرائع 

عه، فهم متسقون مع مباادئ اإلسالم و يرون أن اإلميان بوجواد اإلسالم وعنها تنبثق فرو 
اخلالق نقطة انطالق مهمة، و له أثر طيب على النفوس ونفع واضح ظاهر يف حياة األفرااد 
واجلماعات فاإلميان ابهلل ومعرفته حيّي األخالق النبيلة يف النفس، يفجر املشاعر الرائعة يف 

،ويريب عند املؤمن ملكة املراقبة ويبعث على طلب القلو  ويوقظ يف النفس حواس اخلري
عن حمقرات  و العقيدة السليمة واإلميان الصحيح ينآاين ابملرء معايل األمور وأشرفها.

، السيد سابق)م بشكل عام األعمال وسفاسفها، كما يعطي اإلميان معنا للعدل والقيّ 
فاقرتحوا منهج  منهجهملقد اهتم الصوفيون ابلنزوع األخالقي يف  (.9:، ص1982

وكه والتغيري من عوائده من سلوكي يف سبيل أقدار املريد على اإلمساك بزمام أمره وتوجيه سل
منهج يعتمد التخلية أوال والتحلية اثنيا ويعني القاصد يف الطريق مبقارابت وآادا  خالل 
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ال تتضح فيها  اعترب الصوفيون القلب كاملرآة الذي حىت يصل املقام احملمواد .لذلك وغريه
وكدورة  األشياء إال بتصقيله، وتنويره وتعديله. وتصقيله عندهم يتم إبزالة خبث الشهوات،

 األخالق الذميمة،وأما تنويره فبأنوار الذكر واملعرفة، وأّما تعديله فيتم ابلسيطرة على اجلوارح
واجلوارح  ،وكان احلكيم الرتمذي يعترب القلب أمري اجلوارح. (91 :ص ،1980 ،)الغزايل

أركانه، وهو أي القلب يف تصوره موضع املعرفة والعلم ابهلل. كما أنه يعّده معدن النور، 
ومستقر التوحيد، وموضع الطاعة، وكان يرى أن الصدر موضع التدبري والفكر، وحارس 

 .(34: ، ص 2002، الرتمذي)واألفراح القلب والفكر، ومعدن الشهوات 
عند املسلمني، تتحرك من اداخل الّدين، وهو أي والصوفية يف أغلب أحواهلا 

الّدين مبدأ إنساين اختاره هللا للعبااد فاكتسب وهذه حاله أمهية مطلقة وهو أي الدين 
ذكرها الشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين يف كتابه القّيم  يشتمل على ثالثة جوانب

 هي: ووأسسها  العقيدة اإلسالمية
على جوانب التفكري عند اإلنسان، وميثلها اجلانب النظري ـ فلسفة علمية، هتيمن 1

االعتقاادي، هذه الفلسفة العلمية تكّون أساس الّدين وهي تشمل الفكرة عن اخلالق 
والكون واحلياة، تتحول بتدرج يف مواضع اإلادراك إىل عقائد راسخة يعني عليها استعدااد 

 رف حتت مصطلح اإلميان. عقلي،وقبول نفسي، وتربية واتباع ابقتناع وهو ما يع
ترتبط ابألسس  اليت ـ اجلانب الثاين هو العملي التعبدّي يف اإلسالم وهو املظاهر السلوكية2

والعاادات، والتقاليد  املوجهة، تشمل كل طقوس العباادة، كما تشمل كل األقوال، واألفعال،
 فتكون على وفق االعتقااد .

شواد من اجلمع بني التنظري والتطبيق وهي اهلدف املنــ واجلانب الثالث: هو النتائج املرجوة 3
إميان تطمئن إليه النفس، وعباادة يلتزمها تقوي إميانه  املؤمن من اعتناق الّدين، فيحدث عند

 .(68، 2010امليداين ) وجتداده، وسعاادة جيتنيها من رضي النفس
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سلمني مل وهذه اجلوانب الثالثة معتربة عند الصوفيني، ألن أغلب املتصوفة من امل
يعرفوا التصوف من خارج الّدين وهي ميزة ال تنكر، وخاصية ميزت التصوف اإلسالمي عن 
غريه وهم أعين املتصوفني من املسلمني وإن كانوا قد استفاادوا من أفكار جاءت من خارج 
الّدين إال أن التزامهم الّدين وظاهر الشريعة يظل السمة البارزة ألشهر أساتذهتم وشيوخهم 

ابجلانب  خاصا  شذ عن هذه القاعدة إال القليل، لذلك جندهم قد اهتموا اهتماما وما
يف   حمي الدين بن عريب النظري للدين فاهتموا ابالعتقااد ملّا رأوا أن له أثرا بينا مستمرا، قال

الفتوحات املكية "اي أيها السيد الكرمي حافظ على أحكام شريعتك، واجعل ملَكك خاادما 
يف خلوة ونقل  .(387 :ص ،1ج،  ،2015 ،امليداين) فيعكس عليك" هلا وال تعكس

العاكفني وقال أبو القاسم: ابتباع السنة تنال املعرفة، وأباداء الفرائض تنال القربة، وابملواظبة 
وقال يف   فمدار أمرهم على االتباع. .(77:ص 2013)الطربي،  على النوافل تجنال احملبة

حقائق أنفاس العارفني اخلَواص "ومن حقائق أنفسهم عدم املراءة، وحفظ آادا  الشريعة 
ادقيقها وجليلها. وقال ومن حقائق أنفسهم أن خيتاروا ألنفسهم ما اختار هللا هلم يف كتابه 

 :.ص 2015)االبشيهي  وعلى لسان رسوله ومن فعل غري ذلك فقد آثر هواه على نفسه"
( 34ص  ) وملشائخنا يف التوحيد مصنفات(لسراج الطوسي يف كتابه الّلمع: )ا وقال .(38

.وخصص الطوسي اباب يف كتابه الّلمع ىمسّاه: اب  التوحيد وصفة املوحد وحقيقته وكالمهم 
وطريقة يف معىن ذلك، وذكر نتفا من أخبارهم ومقاالهتم . ووضح أن هلم عبارات ختصهم 

كالما للجنيد، والشبلي وغريهم ؛ وقال إن بعضا من املتصوفة هلم وساق   يف الكالم يتبعوهنا،
يف التعبري مذاهب أخرى ال ختفى على من يكون أهله، قال فإذا شرحت خيفى ويذهب 

وهذا القشريي رمحه  . (29 :صالطوسي، ) رونقها. وساق بعضا من كالمهم وشرح بعضه
اب يف رسالته يبني فيه اعتقااد طائفة هللا وهو أحد املنظرين لظاهرة الصوفية كان قد عقد اب

الصوفية فقال: "اعلموا رمحكم هللا أن شيوخ هذه الطائفة بَنوا قواعَد أمرِهم على أصول 
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صحيحة يف التوحيد صانوا هبا عقائدهم من البدع وادانوا مبا وجدوا عليه السلف وأهل السنة 
وحتققوا مبا هو نعت املوجواد  من توحيد ليس فيه متثيل وال تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم

وكان السهروادي قد عقد اباب لألاد  بنّي فيه  . (4 :ص 1987)القشريي، عن العدم" 
" التوحيد يوجب  مكانه األاد  يف التصوف،وفيه نقل قول اجلالل البصري وكان قد قال :

 إميان له اإلميان،فمن ال إميان له ال توحيد له، واإلميان يوجب الشريعة فمن ال شريعة له ال
وال توحيد له والشريعة توجب األاد  فمن ال أاد  له ال شريعة له، وال إميان له وال توحيد 

فيكون األميان عندهم كما هو عند أصحا  . (166،ص 1999)السهرورادي، له"
ابلعقيدة وله  الظاهر والشريعة هو أجس الظاهرة وقاعدهتا. واهتم اجليالين الشيخ عبد القاادر

 وحزابه الكبري والصغري مثاالن مهمان يعرفهما أهل التصوف. ت خاصةفيها أتليفا
كتابه ( 2000)وألمهية املوضوع وكونه من األصول املؤسسة، بدأ الشعراين 

 األنوار القدسية مبقدمة تشتمل على عقائد القوم، فقال: 
عن منزه  اعلم اي أخي أن القوم اجتمعوا على أن هللا تعاىل إله واحد ال اثين له

الصاحبة والولد، مالك الشريك له، مِلك ال وزير له، صانع المدبر معه،موجواد 
بذاته من غري افتقار إىل موجد يوجده، بل كل موجواد مفتقر إليه يف وجواده 
...وقال : وهو تعاىل موجواد بذاته، ال افتتاح لوجوادهن وال هناية لبقائه، بل 

قّدر له املكان وال بعرض وجواده مطلق، مستمر قائم بنفسه، ليس جبوهر في
فيستحيل عليه البقاء ،وال جبسم فتكون له اجلهة والتلقاء مقدس عن اجلهات 

حممد  لسّيدان  هدان هلل تعاىل ابلوحدانية نشهدواألقطار ... اخل. وأمت قوله وكما ش
ابلرسالة إىل مجيع الناس كافة، ... ونؤمن بكل ماجاء به رسول هللا صلى هللا عليه 

 (47-40: )ص ص ا علمنا ومما مل نعلملم مموس
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وآمنوا به إمياان ال ريب فيه وال شك: سؤال منكر ونكري  مث ذكر من أنواع ماعلموا
يف القرب، وأن عذا  القرب حق، والبعث من القبور حق، العرض على هللا ،واحلوض، وامليزان 

األنبياء واملالئكة ،وتطاير الصحف، والصرا ، واجلنة والنار كلها حق ... وأن شفاعة 
وقال  أن عقيدهتم موافقة ألهل السنة واجلماعة فوضح مبا ذكر كلها حق.  ملؤمنني ا وصاحلي
" فهذه عقيدة القوم رضي هللا عنهم أمجعني وهي عقيدتنا  األنوار القدسية يف كتابه عنها

 .(47-40:  ص ص 2000)الشعراين، . عليها حيينا وعليها منوت"
 .للرتبية أركاهنا ومراحلهاتصورهم  1.2

وهم قد اهتموا اهتماما خاصا بكل نواحي الرتبية، فجعلوا للرتبية منازل هي 
هدفهم حيققوهنا ابلرتقي وأادوات يستخدموهنا واكتشفوا آادااب أشاروا إليها وأخرى سنوها 

يف كتابه  الرتمذيقال  الوصول . ةحني رأوا أهنا تفيد يف الرتبية وتجعني على جتاوز ملراحل بغي
رحم وقال: " .(45: ،ص 2002الرتمذي، ) "لقربة اإلميان ابهللأول منازل ا": منازل القربة

حراٌم على قلوبكم الوصولج إىل منازل القربة حىت تـؤادوا الفرائض على : )هللا من بلغ عين هذا
يتوا مشيئاتكم  ملشيئته، ما وجصفْت، مث حراٌم على قلوبكم بعد ذلك ادرجاتج الوسائل حىت متج
طع عن مث حرام على قلوبكم بعد ذلك الدرجةج العظمى يف ملك امللك بني يديه حىت ينق

فيكون هكذا أشار للدرجات وبني  (.49:)املصدر السابق ص "قلوبكم مشيئةج الوصول إليه
وقد أفراد هلم الشعراين كتااب أىمساه اليواقيت واجلواهر يف بيان  .هر الشريعةأمهية االلتزام بظا

ائد األكابر انقش فيه عباراهتم، وادافع عنهم وخصص هلم البا  الثالث من الكتا  فبني عق
أن أشد الناس عداوة ألصحا  علوم الوهب اإلهلي يف كل زمان أهلج اجلدل بال أاد  فهم 

ص:  2007الشعراين، ) العارفون ذلك عدلوا إىل اإلشاراتهلم من أشد املنكرين وملا عرف 
م، وقراءة يف تراثهم توضح أن من أهدافهم الرقي ابلنفس اإلنسانية .  ونظرة يف كتبه(21
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وتزكيتها مبداواهتا من اآلفات الفطرية و العارضة، لتجعل اإلنسان شبيها يف مسلكه وأخالقه 
مبسلك املالئكة، فيرتك الشهوة ويكسر النفس ويبتعد عن مشاهبة البهيمة . ويالحظ أيضا 

ة منها ما يرجع إىل األخالق وهي الصرب والرضا والشكر واحلياء أن القّيم اليت ادعوا إليها كثري 
يرجع للمعامالت وهي الصرب  ومن القيم ماوالصدق وااليثار والتواضع والفتوة واالنبسا ، 

ذكر جّل ذلك  ،واملراقبة واحلرمة والتهذيب واالستقامة والتوكل والتفويض والثقة والتسليم
وقد ادكر . (392 ص 1971الكيشاين ) الصوفيةاصطالحات الكيشاين يف كتابه 

 والعزلة، : اجلوع،ان الطريق فذكر أهنا أربعة أشياءقدسية أركلالشعراين يف كتابه القّيم األنوار ا
ومع هذه اآلركان يالحظ القارئ أهنم ركزا واهتموا ببا  األاد ،  .والسهر، وقّلة الكالم

األاد  مع هللا واإلخوان فال  ، يقصدونفقالوا جيب أن يعتنق املريد األاد  على الدوام
وال  ،قال أبو علي االدقاق: يصل العبد بعباادته إىل اجلنة يسامح نفسه قط يف سوء األاد .

يصل إىل حضرة ربه إال ابألاد  يف العباادة، ومن مل يراع األاد  يف عباادته فهو حمجو  عن 
ه كان اليستند إىل شيء أن وذجكر من مجلة أاد  أيب علي الدقاق ربّه بسبعني ألف حجا .

 ،1999 ،)السهرورادي .لضرورة . وهلم يف ذلك آادا  كثريةقط من خمدة أو جدار إال 
سنتاول عناصر الرتبية عندهم فنذكر ما اختصت به تربيتهم  تاليةويف السطور ال .(166ص

وما اتسمت به مناهجهم وخنصص هذا البحث الثاين ابملريد والشيخ ونرجي احلديث عن 
  .له طريقا للنشر فينشر ن جيعلاملنهج يف فصل اثلث نسأل هللا أ

   (املريبو ) (املريد)أركان الرتبية الصوفية من ـ  3
 : املريد 1.3

اهتم من ألّفوا يف الصوفية وطرقها وأحواهلا ابملريد وشروطه وأوصافه وآادابه  لقد
ة الروحية، قال ورأوا أن أاد  املريدين مع الشيوخ عند الصوفية من أهم الركائز يف جمال الرتبي
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)السهرورادي ،  ء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وهلم يف ذلك اقتدايف عوارف املعارف
وكان الشعراين قد خصص فصال اتما من كتابه األنوار القدسية يف . (235، ص1999

قواعد الصوفية، ىمساه آادا  املريد، استغرق البا  كثريا من مجلة كتابه، وذكر فيه أوصافا  
كثرية وأخالقا وتوجيهات عديدة طلب من املريد أن يلتزمها، وقد مشلت معظم األحوال، 

وقت الطلب، و مشلت ما جيب أن تكون عليه فتناولت مرحلة ما قبل الطلب، وبعده، و 
العالقة مع األقران والشيوخ والناس عامة واحليوان، وكيفية التعامل واللباس واملشي واجللوس 
والطلب، كما ذكر آادااب أخرى كثرية، ومن مجلة ما اشرت  الشعراين ابتداء للمريد الصدق 

يف حقائق أنفاس العارفني  قال .( 77 ، ص2000) الشعراين  ية وحمبة الطريقيف الن
يكون من  "ومن حقائق أنفسهم األاد  مع مشائخهم، وترك االعرتاض إال أن  اخلواص:

وكان من شيوخ الصوفية من  (.39 ص ،2015، ))األبشيهيكبري لصغري فإنه أتاديب" 
يقصر العلم أعين : )علم التصوف ( على أانس خمصوصني، يرون أن هلم استعداادا فطراي 
وقد كان الثوري وغريه يصرحون أبنه ال يبـذل إال ألهله؛ أّما اجلنيد فقد ذكر الشيخ أمحد 

ه ؛ و قال رم من هو أهل لزروق أبنه صرح أبنه يبذل ألهله ولغري أهله، يريد أن ال حيج 
. وقال يف حقائق (10، 1968)زروق  علم أمحى من أن يصل إىل غري أهلهال :اجلنيد

: "ومن حقائق أنفاسهم: يعينون على أسبا  الرب،ويغيثون امللهوف، أنفاس العرفني
ويعلمون اجلاهل، وينبهون الغافل، وال يتخذون احلجا  وال حججااب،  ويرشدون الضال،

ل من أراادهم وصل إليهم ال يسترتون على أحد، وال يقولون وكل من طلبهم وجدهم، وك
 .(41 ص2015 يهيشاالب) لطالبهم )ارجع( من ساعة إىل أخرى وال مينعون سائال"

وبعضهم كان أكثر ادقة وأكثر حزما، فجعل اخللو من املشاغل واألعراض عن املتع وامللذات 
لك يتفقون مع ما عرف ابلرهبانية حىت املشروع منها طريقا لبلوغ مرتبة اخللوص، وهم يف ذ

وأيده الغزايل الذي قال ينبغي للمريد أن ال  يف املسيحية، فقد ترك بشر بن احلارث الزواج،
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ومن أنس بغري هللا شغل  وأينس ابلزوجة، يشغب نفسه ابلتزويج،فإنه يشغله عن السلوك،
 .(43 :ص 2016 شعبان عبد احلكيم حممد)عن هللا تعاىل . انظر التصوف اإلسالمي 

وقال أبو علي ابن الكاتب : إذا انقطع املريد إىل هللا تعاىل بكليته أول ما يفيده هللا تعاىل 
. فيكون هكذا قد أعطى االنقطاع (188، 2001الطوسي )االستغناء به عمن سواه .

قال يف األنوار القدسية، ومن شأنه يعين املريد إن ادخل يف الطريق وهو  أمهية خاصة .
وج أال يطلق، أو عاز  أال يتزوج، إال إبذن الشيخ،، وذلك ألن طريق القوم ليست متز 

ابلرهبانية، وال أبكل الشعري غري منخول، ،إمنا الطريق حفظ املريد أوقاته عن الضياع يف 
)الشعراين . اللهو والغفلة، وعدم امللل من العباادات، فإن طريق القوم جهااد ال صلح فيه 

ضح مبا قال اهلدف من الرتبية وطريقتها. وكان السراج الطوسي فو . (170 ص: ،2007
نواد هللا احلكمة جند من ج واملبتدئني فقال:قد خّص اباب يف كتابه ذكر فيه آادا  املريدين 

. قال أبو سعيد اخلراز من أاد  املريد وعالمة صدق إراادته، أن يقوي هبا آادا  املريدين
لطف، والبذل واحتمال املكاره كلها عن عبيده وعن يكون الغالب عليه الرقة والشفقة والت

خلقه حىت يكون لعبيده أرضا يسعون عليها، ويكون للشيخ كاالبن البار وللصيب كاأل  
ويصرب على  الشفيق ويكون مع مجيع اخللق على هذا يتشكى لشكواهم ويغتم ملصائبهم

: بن احلسني عن عالمة املريد فقال وسئل يوسف (.188 ، ص2001)الطوسي  آذاهم.
ترك كل خليط ال يريد ما يريد، وأن يسلم منه عدوه كما يسلم منه صديقه،ووجدانه يف "

القرآن كل ما يريد، واستعمال ما يعلم، وتعلم ما ال يعلم، وترك اخلوض فيما ال يعنيه، 
 "ه عن غريهوشدة احلرص على النجاة من الوعيد مع الرغبة يف الوعد،والتشاغل بنفس

: املواقف موقفا لألاد  بدأه بقوله وخصص النفري يف كتابه(. 189 :)املصدر السابق، ص
، وطلبك مين وأنت تراين طلبك مين وأنت ال تراين عباادة :وقال يل"أوقفين يف اب  األاد  

خصص اباب يف أاد  وقال السهرورادي وكان قد (. 16 ص:1934) النفري  استهزاء"
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من األاد  أن يكون املريد مسلو  االختيار مع الشيخ ال يتصرف يف : املريد مع الشيخ
الشيخ، والتسرع يف  نفسه وماله إال مبراجعة الشيخ وأمره وكان قد هنى عن املشي أمام

. وكان يف كل مر ة يسراد كثار احلديث ولو كان حسنا حبضرته، و هنى عن إاإلفتاء قبله
وطلب من املريد أن ينتظر ادون سؤال وكان  .ديثا شريفا يؤيد به موقفه وفكرتهقصة أو ح

قد أنزل الشيوخ منزلة رفيعة وطلب من املريدين احرتامهم والتزام الصمت حبضرهتم، وهو وإن 
شبههم مبلوك السلطة واملال وأصحا  السلطان، فلم يشبههم بغري الرموز الدينية كرسول هللا 

 ني اإلهلام كما أن جربيل أمني الوحي.صلى هللا عليه وسلم كما قال: إن الشيخ للمريدين أم
. قال السهرورادي فأحسن أاد  املريد من الشيخ (263 ص: ،1999 )السهرورادي،

)املصدر  السكوت واخلمواد واجلمواد حىت يباادئه الشيخ مبا له فيه من الصالح قوال وفعال.
يصدق يف من شأن املريد أن  :يف كتابه األنوار القدسية قال الشعراين (.263 :السابق ص
صارف، وال تراده السيوف قال: "وحمك الصدق يف حمبة الشيخ أال يصرفه عنه  حمبة الشيخ
قال : وينبغي للمريد أن ال حيدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة . و (78:  )ص واملتالف"

ويتمىن للشيخ عزيز املنح وغرائب املواهب، قال  الشيخ،وأن حيب للشيخ كل منزلة عالية،
جوهر املريد يف حسن اإلراادة، مث ملا بدا له صعوبة ما طلب وصعوبة حتققه واقعا وهبذا يظهر 

مث . (236)ص: "وهذا يعز يف املريدين" يف كتابه عوارف املعارف يف الناس قال السهرورادي
أعااد التنبيه على اآلادا  وجعل منها خفض الصوت عند احلديث، فطلب من املريد أن ال 

ووضح أن رفع الصوت ينزع جلبا   لضحك وكثرة الكالم،ينبسط برفع الصوت وكثرة ا
والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول ومتثل أيضا بقول ابن عطاء وكان قد  الوقار،

هو زجر عن األادىن لئال يتخطى أحد إىل ما " فسر قوله تعاىل )ال ترفعوا أصواتكم( قال
 .(237)املصدر السابق، صفوقه من ترك احلرمة" 
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ومن اآلادا  اليت نبهوا إليها عدم التهجم على الشيخ واإلقدام يف الدخول عليه 
وإسقا  الكلفة، وكذلك عدم االستعجال على الشيخ وصرب املريد إىل أن خيرج الشيخ من 
موضع خلوته، وإذا أرااد املريد أن يكلم الشيخ يف أمر من أمور الدين أو الدنيا عليه أال 

املته واهلجوم عليه حىت يعلم أن الشيخ مستعد لسماع كالمه . يستعجل ابإلقدام علي مك
: إذا أعجبك قلة الكالم من أحد أركان الرايضة،كان بشر بن احلارث يقول  يعدونوكانوا 

الكالم فاسكت، وكان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يضع حجرا يف فيه حىت ال يتكلم، 
)الشعراين، . الصديق رضي هلل عنههبا الصاحيب  فيكون هكذا للمسألة أصل إذ عمل

واهتم احملاسيب يف كتابه الرعاية حلقوق هللا حبسن االستماع وحضور (. 82 ، ص 2007
حقا  وجعلهفكان السماع من املسائل اليت بدأ هبا كتابه ، الذهن،والتخلص من املشاغل،

وال حيدث ووضح إن إشهااد القلب هو أن يستمع املستمع  ومطلواب،من حقوق هللا  مجهما
نفسه بشيء غري ما يستمع له وساق كالم وهب بن منبه وكان قال : من أاد  االستماع : 

زم على العمل، سكون اجلوارح، وغض البصر، واإلصغاء ابلسمع،وحضور العقل، والع
نقل كالم سفيان بن عيينه، وكان يرى أن أول العلم االستماع، مث  كما  االستماعهو وذلك 

وخصص الغزايل لشره الكالم  .(28احملاسيب :  ). النشرمث العمل مث الفهم، مث احلفظ، 
: قطعه والتخلص من الثرثرة قال فصال يف كتابه األربعني يف أصول الدين، ونبه إىل ضرورة

"وذلك البد من قطعه فإن اجلوارح كلها تؤثر أعماهلا يف القلب ولكن اللسان أخص به" 
خاصا يف وساق أحااديثا وقصصا تؤيد ما ذهب إليه، مث عقد فصال ذكر فيه أنه أّلف مؤلفا 

، ص 1980)الغزايل  واملزاح: الكذ  والغيبة، واملمارات واملدح آفات اللسان، واليت منها
وبني أن اإلنسان إذا ترك ما ال يعنيه قّل كالمه جدا، ومل جيعل املوضوع بال  .(109

ومل  ثوا ،ت،فقال وحد ما ال يعين مجنظرا: هو الذي إذا تجرك مل يفت به عالمات وال إشارا
: أن صمت العوام بلساهنم، ونقل يف خلوة العاكفني. )املصدر السابق( تنتجز به ضرورة
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 .(3ص ،2013)الطربي،  وصمت العارفني بقلوهبم، وصمت احملبني خبواطر أسرارهم
 ريقتهم أتاديبية أتخذ اإلنسان برفق،فاتضح من خالل عرضهم أن هدفهم تربوي وأن ط

 .(110 ص:1980) الغزايل، تبصره أبماكن العطب ومصاادر اآلفات 
ومن آادا  املريد اليت أشار إليها السهرورادي عدم اإلحلاح على الشيخ يف اجلوا ،          

. وساق قصصا  أن من أقواهلم من قال لشيخه كلمة: )ال( ال يفلح أبداأو معارضته، وذكر 
 فظهر أن القصة من وسائلهم(، 237،ص1999)السهرورادي،  رية تؤيد رأيه وتقويه:كث

الذي يعاجل الرتبية عند  من هذا البحث لدورها مزيد بيان يف اجلزء الثالثوقد أفرادان 
ا مما سرت املريد عن شيخه شيئ: أن ال يَ ا  اليت جيب أن يتحلى هبا املريدومن اآلاد .يفالصو 

. ويف اجلملة يظل الشيخ املريب يف نظر السهرورادي معلما والكشوفيقع له من الوقائع 
البا  احلاادي واخلمسني يف آادا  املريد من الشيخ حبديث السهرورادي  وقدوة، ولذلك ختم
: )ليس منا من مل جيل كبريان ويرحم صغريان ويعرف  عليه وعلى أله وسلمرسول هللا صلى هللا

. كما نبهوا على أن يكون للمريد شيخا ( 240ص: ،1999) السهرورادي  لعاملنا حقه(
ساق الشعراين قول الشيخ حميي الدين بن عريب يف  دقو  جيعل له قط شيخني، واحدا فال

اعلم أنه ال جيوز ملريد أن يتخذ له إال شيخا ": كية تقوية لرأيه وأتكيدا له وهوالفتوحات امل
واحدا، ألن ذلك أعون له يف الطريق وما رأينا مريدا قط أفلح على يد شيخني غري 

ويف اجلملة قال يف األنوار القدسية وهو ينبه  (.93ص ،2007، )الشعراين "متعاقبني.....
: )أال يكون عنده عا لها املريد متمما ما ذكره جامإىل األخالق اليت جيب أن يتحلى هب

وال خماادعة، وال مكابرة وال مماراة، وال ممالقة، وال مكاذبة، وال  حسد وال غيبة، وال بغي،
مصاقبة وال كرب، وال عجب، وال ترفه، وال افتخار، وال شطح، وال حظوظ نفس، وال 

 وال جدال وال امتحان، وال تصدر يف اجمللس، وال رؤية نفس على أحد من املسلمني،
قال ومن اادعى الصدق يف اإلراادة،  .أهل الطريق، وال من تزيق ابلزيق تنقيص ألحد من
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وال جييء منه شيء يف الطريق، ألن هذه  فهو غري صاادق، وعنده خصلة واحدة مما ذكران،
الصفات توقف صاحبها عن السري، بل تطراده عن حضرة هللا عز وجل إىل حضرة 

: املريد . وجعلوا للمريد رتبا فقالوا(152، ص 2000، )الشعراين هنا صفاهتمالشياطني أل
أوال يسمع، واثنيا يفهم، واثلثا يعلم، ورابعا يشهد، وخامسا يعرف. وذكر الكاشاين يف 
قاموس اصطالحات الصوفية املقامات فجعلها يف عشرة أقسام، حاول أن يربط بينها، 

 اليقظة، والتوبة، واحملاسبة،وجعل بني كل قسم وقسم مناسبة وابتدأ بذكر البداايت وهي: 
. وجعل (145)ص ام، والفرار، والّرايضة، والسماعواالانبة، والتفكر، والتذكر، واالعتص

ع، والّتبّتل، منها لألبوا  : احلزن، واخلوف، واالشفاق، واخلشوع، واالخباث، والزهد، والور 
واملراقبة، واحلرمة،  وجعل منها للمعامالت الرعاية، (،167ص) والّرجاء، والرغبة

 .(189 )ص واإلخالص، والتهذيب، واالستقامة، والتوكل، والتفويض، والثقة، والتسليم
وجعل منها قسما خاصا ابألخالق فذكر: الصرب والرضا والشكر واحلياء، والصدق وااليثار 

وجعل منها لألصول : القصد، والعزم  . (211 )ص واخلجلق ولتواضع والفتوة، واالنبسا 
وقال  (. 233)ص ، والقر، والغىن،ومقام املرااداالراادة، واألاد ، واليقني، واإلنس، والذكرو 

إذا انتقل إىل مقام العمل وغيبه بدأ ابلسري يف األوادية، والرتّقي إىل عامل القدس،وقصد النزول 
، ابلواادي املقّدس فأول منازله اإلحسان مث ذكر العلم واحلكمة والبصرية والفراسة والتعظيم

. مث ذكر قسم األحوال فذكر فيه احملبة، ( 255 )ص واإلهلام، والسكينة والطمأنينة واهلمة
 )صدهش، واهليمان، والربق، والذوق. والغرية،والشوق، والقلق، والعطش، والوجد وال

أما يف قسم الوالايت فقد ذكر: اللحظ، والوقت، والصفاء، والسرور، والسّر، (. 277
غرق، والغيبة، والتمكن. وبعده ذكر قسم احلقائق فجعل فيه املكاشفة، والنفس والغربة، وال

واملشاهدة واملعاينة، واحليوة وعرفها ابلتجلي الوجداين،والقبض، والبسط، والّسكر، 
 (.319)صوالّصحو، واالّتصال، واالنفصال 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                           الرتبية عند الصويف املريب واملريد                            2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

221                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 أما قسم النهاايت فقد جعلها يف املعرفة، والفناء، والبقاء، والتحقيق، والتلبيس،
ومن هذا يالحظ أنه كغريه  .(339)ص، والّتفريد، واجلمع، والتوحيد. والوجواد، والتجريد

من املصنفني خيلط بني األادوات و املقامات ووضح أن املريد ينتقل من األحوال إىل 
 .(302)ص املقامات القلبية إىل السريّة  الوالايت و من

 :املريبــ  2ـ 3
ومجر  صاادق، عارف يساعد  كما وضحنا،للرتبية مريد هو األساس وصفاته  

املريد، ومنهج يلتزم مىت اجتمعت جنحت يف الغالب الرتبية وحتقق اهلدف، وكنا قد ذكران 
وهو الركيزة الثانية يف العملية الرتبوية، املريب ، بعضا مما جيب أن يكون عليه املريد أما الشيخ

، فوضحوا وبّينوا أمهيته وضرورته، وكانوا فقد اهتم به هو اآلخر جلج املنظرين للرتبية الروحية
عمن توفرت فيه  اّل إقد اشرتطوا لألخذ شروطا عينوها وصرحوا أبنه البد منه وأنه ال يؤخذ 

شرو  عّينوها، وحاز جمموع صفات خاصة بينوها، فمن مجلة ما أشاروا إليه أنه البد لتتم 
العملية عندهم من مرشد، شيخ أيخذ بيد املريد، فال يصل املريد بنفسه بل البد له من 
شيخ أيخذ بيده، يصاحبه حىت يصل، ويعاونه حىت يذوق . فالعلوم عندهم البد فيها من 

قني، وهو ال يؤخذ أي العلم إال من قلب نقي تقي، فالقلب عند اجليالين مثال ال حيي التل
إال إذا أخذ بذر التوحيد من قلب حي فيكون بدرا كامال وهو يرى : أن البذر غري البالغ ال 

أيب طالب مث لّقن  يجنبت وهو يرى أن التلقني بدأ من جربيل لرسول هللا ومنه لعلي بن
من احملسوس  اجليين يف مقاربته . فاستعار(99، ص2008اجليالين ) الصحابة مجيعا

من  اهفيليوضح املعقول مبقارنة البذرة ابلفكرة. وقال يف مناسبة أخرى: "إن الرتبية البد 
املناسبة، فاملبتدئ الذي ال مناسبة بينه وبني هللا ورسوله حيتاج الويل أوال،وذلك ألن البشرية 

يسري ال يضري يف األخذ  فكالمها ينتميان لنفس الفئة ولو ابختالفجتمع بني املبتدئ والويل 
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وقد كان ذلك عندما أخذ الصحابة من رسول هللا صلى  (2008) والتعلم". قال اجليالين
هللا عليه وسلم، ولكن ملا مات الرسول صلى هللا عليه وسلم احتاج الناس للويل، وبني أن 

ويبدو أن هذه هم إىل اإلرشااد إىل املقصواد. د منمبوته ينقطع كل أثر له فال يصل أح
التصديق،  الفكرة، فكرة الواسطة و الويل ال ختلو ممن يعارضها أو هي صعبة التصور أو

يعين : فافهم إن كنت من أهل الفهم، وإن مل تكن من أهله فقال الشيخ وهو يوضحها
د و اإلذعان له، ويوضح . فهو هنا يؤكد على قيمة املريب املرشالفهم فاطلب الفهم ابلرايضة

أن اإلذعان للمريب وىمساع نصائحه وأخذ التلقني منه هو رتبة حتتاج إىل تربية ورايضة حىت 
تدرك،وإىل جهد حىت يستأنس املريد هلا ويقتنع هبا .فعلى رأيه املناسبة بني املريد والويل 

من النيب صلى هللا  والويل يتواىل إليه مداد الوالية النبوية حاضرة فهي جسمانية وروحانية،
: اخلري كان القشريي يقول(. و 197 ، ص2008ين ال) اجليعليه وسلم ويتعرف هبا الناس 

 .(99ص  ،2000) الشعراين  اخلري يف العكوف على عتبه الشيخ كل
وقد ذكر الشعراين أمهية التلقني وذكر أن الطريقة جاءت به، قال هو اثبت عن 
رسول هللا فقد لّقن عليا، ولّقن علي احلسن البصرّي ولّقن احلسن حبيبا العجمي ولّقن 
العجمّي اداوواد الطائي ولّقن الطائي معروفا الكرخّي، ولّقن الكرخي السرّي السقطّي، ولّقن 

نيد لّقن القاضّي رومي، ورومي لّقن الشريازي، ومل يرتك الشعراين السلسلة السقطّي اجلنيد، واجل
هجرية و قال رمحه هللا : إن سنَد التلقني  973حىت أوصلها إىل نفسه وكان قد تويف سنة 

)الشعراين ولبس اخلرقة كان السلف يتداولوهنما فيما بينهم من غري ثبوت طريق احملدثني 
ن ذكر الشعراين آادا  الذكر وهو يكااد يكون أول وملا أ .(53-52 ص ص، 2008

أن يستمد عند شروعه يف الذكر هبّمة " يف بداية الطريق قال على املريد املقامات ويقع
) املصدر  "ليكون رفيقه يف السري أبن يشخصه بني عينييه، ويستمد من مهته، شيخه،

.  وقال أيضا: "على املريد أن يرى استمدااده من الشيخ هو استمدااده (58 السابق، ص
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)املصدر  :وار القدسية" األنعليه وسلم ألنه واسطة بينه وبينهحقيقة من رسول هللا صلى هللا 
وخصص السهرورادي صاحب عوارف العوارف فصال يف آادا  الشيخ، . (58، صالسابق
لى الشيخ أن ال يسعى أو يتساهل يف مجع عمده مع األصحا  والتالميذ فقال "وما يعت

املريدين حوله بلطف القول وحسن الكالم، وجيدر به أن خيشى االستدراج إذا كثر الناس 
عد به حوله، وقال إن حب الشهرة وإقبال الناس على الشخص جمبول عليه اإلنسان ويس

يخ جيدر مث بني أن الش .(243، ص1999)السهرورادي،  بفطرة، ويف اخلمول السالمة"
روق بينهم يف الفهم والقبول به وحيسن أن يظهر حداب واهتماما ابملريدين، وأن يراعي الف

إذا تصدر عليه أن يكلم الناس كالم الناصح املشفق، ككالم الوالد لولده، فيحدثهم فقال: "
 . يكلمهم بنية صاادقة وال يكلم املريدين إال وهوإىل ما ينفعهم يف الدين والدنيا ويرشدهم

صاف القلب كما أنه جيب أن يعرفهم حق املعرفة وان خياطبهم على قدر عقوهلم وأن 
: ومن أاد  الشيخ قال السهرورادي. (243ص ،املصدر السابق) "يكلفهم حسب قدراهتم

أن تكون له خلوة خاصة، يتفراد هبا، وال يعاين فيها اخللق ورأى أن اخللوة مهمة للشيخ، 
لى النفس رايضتها وضر  مثال حمذرا من االسرتسال يف ورأى أن عدم لزومها قد يفسد ع

املخالطة، وبني أن االسرتسال فيها قد يبقي صاحبه يف خطة القصور يوقع صاحبه يف ادائرة 
الفتور، ونبه على أن الشيخ جيدر به أن يستمر يف االستمدااد من هللا تعاىل والتضرع بني 

قال (. 243 ، ص1999السهرورادي ) . كل كلمة يقوهلايديه بقلبه، وأن يعواد إليه يف
السهرورادي ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل اإلراادة والطلب، والنزول من حقه فيما 

قال . (244 ص ،)املصدر السابق تعظيم للمشائخ واستعماله التواضعجيب من التبجيل وال
" والمقّلدمتكرب، وال صاحب بدعة،  "ال يؤخذ هذا العلم من: زروق يف قواعد التصوف

. وبّينوا يف تنظريهم أن الشيخ جيب أن أيخذ (17 ، ص1968)زروق   30قاعدة 
املريدين ابلرفق، ال ابلعلم، قالوا : ألن الرفق يؤنس املريد ، والعلم يوحشه، مث إن الطريق 
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ى ذوي العقول واألذكياء لشرحية أوسع وطائفة من الناس عاادة ما تكون أكرب فلم يجقصر عل
قالوا ومن أاد  الشيوخ التعطف على األصحا ، وقضاء حقوقهم يف  !. ؟من الناس

الصحة واملرض، وال يرتك حقوقهم اعتماادا على إراادهتم وصدقهم قال بعض مشائخ الصوفية 
ورأى السهرورادي أن الشيوخ جيب أن  : " ال تضيع حق أخيك مبا بينك وبينه من املوادة".

ا ابملريدين وأن أيخذوا ضعاف النفوس ابلرفق يتمتعوا بسعة البال واخلجلق، وأن يرفقو 
ويتم ذلك بتوضيح  .(246، ص)السهروراديب ليصلوا هبم إىل أوطان العزمية والتدري

لقّيم اجلميلة ومضامينها وأاثرها لرياعي املريدين التنبيه لاألخالق احلسنة بتعريفها ووصفها، و 
: التوبة، ة العاكفني مفاهيم كثرية منهاخلو فقد مجع يف كتا   وااللتزام هبا، وجوادها واعتبارها

والتقوى واخلوف، والرجاء، اخلشوع، اجملاهدة االستقامة، املراقبة، اخللوة والعزلة، الصمت 
والقناعة، الرضا والصرب، اجلوع، التوكل االيثار، الصدق، العبوادية، احلرية، الفتوة، املرؤة 

ال وحكما وأشعارا تدعو املريدين االخالص واحملبة، القر ، واألنس، وكان يذكر اقوا
عليها فتكون كالطبع فيها. وهكذا ا وتستمر اللتزامها وتربية النفس وتعويدها لتحصله
جاء يف  . (20-10ص .، ص2013)الطربي  يتضح أن مدار أمرهم تدريب ورايضة

: العاجز من عجز عن سياسة نفسه، وقال النصرابذي : من اب  اجملاهدة قال الكتاين
لما من عنده يربو وراض نفسه آبادا  املعامالت ورثه هللا ع آادا  ظواهر الشريعة، استعمل

: واالستقامة ال يطيقها إال األنبياء وأكابر وقال .(26املصدر السابق ) على أهله زمانه
.  (27املصدر السابق ص )األولياء ألهنا اخلروج عن املعهوادات ومفارقة الرسوم والعاادات. 

كما أشاروا إىل بعض    .لبهم اإلصالح وهدفهم مقام الوصولربوي ومطفاتضح أن هدفهم ت
آادا  الشيخ فقالوا : جيب على الشيخ أن يتنزه عن مال املريد وخدمته واالرتفاق من جانبه 

: "ومن يرى من نصائحهم الرفق يف التعليم، قالوابوجه من الوجوه . ومن وسائلهم الرتبوية و 
ب أن ينصح به عياان، بل عليه أن يعرض به تعريضا، فينتقد املرادين عوجا أو مكروها ال جي

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                           الرتبية عند الصويف املريب واملريد                            2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

225                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

يرون أن ذلك يعمم  (.240، ص1999)السهرورادي العمل أو املوقف أمام املريدين" 
. وهذه الطريقة أقر  كون ذلك سببا يف أن يهجر الطريقةالفائدة، ويرادع املخطئ،وال ي

ومن رأى من الشيوخ . (240املصدر السابق، ص )مدارة وأكثر أثرا لتأليف القلو  لل
تقصريا يف مهمة أسندها إىل أحد املريدين عليه ان حيتمل تقصري املريد ويعفو عنه وحيرضه 

ومن مجلة ما ذكروا من آادا  املؤادبني حفظ أسرار  .ى العمل واالجتهااد ابلرفق واللنيعل
كشوف أو   املريدين فال خيرب وال يفشي للمريدين أسرارا، فال خيرب عما يتحقق هلم من
 ضحو العلل يتحقق هلم يف مناماهتم من رؤى. وبغية حتقيق أثر على النفوس وتوضيح 

د ضعاف العقل والنساء، قال عاادة ضيق الصدر ابألسرار،وكشفها توجد عنن الصوفيون أ
) املصدر السابق، . يوخ عن إذاعة السر لرزانة عقوهلمهي صفة جيل حال الش وراديالسهر 
وقد وضحوا أن العالقة بني الشيخ واملريد جيب أن تكون عالقة طريق  .( 246 :ص

 : "من مل يكن عفيفا،كان الشيخ إبراهيم الدسوقي يكرر النسب، وعالقة روح ال ادم،
شريفا، فليس هو من أوالادي، ولو كان ولدي لصليب، ومن كان مالزما للطريقة،  نظيفا،

فهو ولدي وإن كان من أقصى البالاد"  والداينة والصيانة، الزهد والورع،وقلة الطمع
: شائخ يعتمدون القسوة وأن منهجهموقد كان بعض امل .(143، ص 2000)الشعراين، 

فقسا ليزادجروا .........يروى أن الشيخ عبد القاهر اجليالين كان عنيفا يف الرتبية، شديدا 
: )عندي وقاحة وليف اللفظ له جرأة على السامع،وأادرك هو يف نفسه ذلك، قالوا فكان يق

، ص 2008)اجليالين ،  ، قد رجبيت بيد خشنة، غري منافقة(ترجع إىل ادين هللا عز وجل
قالوا وهو ال يرضى من الواعظ أن يضحك أو أن ميازح من يعظهم وقد نقلوا قوله  .(26
: )وحيك تقعد هذا املقام تعظ الناس مث تضحك الواعظني من التهاون وعدم احلزم حيذر

يفلحون، الواعظ معلم ومؤاد  الجرم التفلح وال حكاايت مضحكة، بينهم،وحتكي
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وآحااد أفرااد منهم  ؛ال ابخلشونة ولزوم احلزم والعبوسوالسامعون كالصبيان والصيب ال يتعلم إ
 .(236 ص )املصدر السابق، ن بغري ذلك هداية من هللا عز وجل(يتعلمو 

   اخلامتةـ 4
فالعلماء  ،أيضا األنبياء والعارفنيللصوفيني هدف هو اإلصالح، وهو هدف 

األنبياء، واإلصالح هدف منشواد له طريقه اليت توصل إليه،  ثةور هم بصريح احلديث 
فكان يف بعض ماذكران بعض من األادوات اليت استخدمها  ووسائله اليت يتوسل هبا حلصوله،

الرتبية عندهم أهنا هتتم و مما الحظنا على  لرتبية املريدين. املنتمني لظاهرة الصوفية الشيوخ
تربية واعية وهلذا ميكننا القول إهنا  ،حضوره يف ذهن املعلم واملريدالرتكيز على ابهلدف و 
ويف . وهبذا الذي عرضنا يتبني لنا أن الصابلتدرج املريداآلخذ بيد  وأاثره وتقصد ابملنهج،

ف، أييت يف وله أهدا أخالقي له عالقة ابلسلوك ب منهجصاحب رسالة إنسانية،وصاح
يهدف إىل  يربط السلوك ابلعمل، كما يربط العمل ابلنتيجة. الذيمقدمتها اإلصالح، 

اتباعيا  التوعية وجعل السلوك اإلنساين قائما على أساس اختيار يقظ واع، وال جتعله سلوكا
 مسئول على أعماله،املريد الفراد أن يف الرتبية الصوفية الحظنا و  .تقليداي رتيبا ادون معىن

إىل العقيدة وضرورة أن تكون مغروسة يف النفس والوجدان توجه السلوك  الرتبية ونبهته
أن الصويف عرف أن للنفس أمراضا جبلت  ضحنا من خالل البحثو و  وحتكم كل تصرف.

عليها إن مل تعاجل أفسدت على اإلنسان حياته وشوهت صورته وأفسدت آخرته فالصويف 
 مريب يسعى إلخراج النفس من طبيعتها احليوانية راقيا هبا حنو السمو.

على صيانة قابلية  الصوفية أن اإلنسان يؤثر ويتأثر، فعملت عرف بّينا أن الصويف
ري لديه، وذلك من أجل أن ال يصبح جماال لكل ما ال يناسب الفطرة واحلق والعدل، التأث

 .ي ال يكون ضحية امللذات والشهواتأحيت يف اإلنسان الوعي لك
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قد استخدموا مناهج وهلم تعابريهم اخلاصة اليت يعرفها من  الشك أن الصوفيني
مو ابلنفس و تصفية القلب عرفهم وله من الذوق مثل ذوقهم، هدفهم منها ومقصوادهم الس

وقلع هوى النفس من أصلها ابخللوة والرايضة والصمت ومالزمة الذكر واإلخالص يف 
العباادة والتوبة واالعتقااد الصحيح السين تبعا ألاثر السلف الصلحاء من الصحابة رضي هللا 

 هذاوهذه املناهج اليت تتبع بقصد وتوظف بوعي ستكون موضوع اجلزء االثالث من عنهم .
إن يف  إمتام حبث والشروع يف آخر، اليت تفصل بني وأقول يف هذه االسرتاحة البحث .

اإلسالم كنوزا ينبغي أن تستغل وطاقات روحية ينبغي أن تستثمر،وضياعها ضياع لعناصر 
إن الرتبية الروحية هلا  هامة يف الدعوة وقصور يف كمال اإلسالم،ونقص يف تصوره ومشوله.

ادور يف تكوين الشبا  إذا حاصرهتم الشهوات وأحاطت هبم املغريات والحقتهم الفنت وما 
أكثرها يف وقتنا اليوم فال جيب أن نرتك ما كتبة أهل التصوف من أجل أن فرقة اندست 
و بينهم فعربت بعبارات مشبوهة مل نفهمها، أو من أجل أن جمموعة مارست سلوكا شاذا أ

تهم اهتم به أو نرتكه ألن االوروبيني ومن على شاكل مجاعة فهمت الدين فهما سطحيا،
وما علينا إال أن نعيد قراءة ماكتبوا نستفيد منه يف وحبثا أكرب وأعمق ،  وأواله اهتماما أوسع

من كل ذلك  اليت من شأهنا أن حتي كل مجيل وسام ، إحياء النفوس وإحياء القيم الرائعة
الفتوة، واإلخالص، جيل خلوق يتمتع بكل ماهو راق من اخلصال كاألمانة، و  أجل بناء

أنمل ، وهذه لبنة صغرية ومسامهة واملراقبة، واملشاهدة، واملعرفة،والوالية من أجل اإلصالح
  .أن تشفع بدراسات أعمق وأوسع
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