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الكممة المفتاح[0791]:
الممخص:

يعد الباحثوف في مجاؿ الفكر اإلسالمي الولوج في بعض قضايا التصوؼ مف القضايا
الصعبة وذلؾ ألف ىذا المجاؿ أدخؿ الكثير في الوقوع بالخطأ واالنحراؼ عف الحؽ

ولنا في ىذا المضمار االمثمة الكثيرة إذ يتكمـ المتصوفوف بمغتيـ الخاصة وال يفيميا
العامة والبعض منيـ أتيـ بالزندقة واالنحراؼ والكفر ولكف في الحقيقة ىـ بعيدوف كؿ
البعد عف ىذا المسار ألف كالميـ فمسفي وال يعيو اال مف كاف مطمعا عف أحواليـ
وسموكيـ ,جاء البحث بممخص ومقدمة وثالثة مباحث تضمف المبحث األوؿ تعريؼ
التصوؼ ,وأصالتو ,ومقاماتو ومدارسو ومنيجو في التربية والمبحث الثاني تضمف
دراسة الشيخ أحمد الرفاعي حياتو وسيرتو واحداث عصره والمبحث الثالث تضمف منيج
المدرسة الرفاعية  ,ووسائميا ,ومرتكزاتيا ,والخاتمة لخصت ما توصؿ اليو البحث ,واهلل
الموفؽ.
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المقدمة:

اف البحث في الطرؽ الصوفية ينحى عمى منحييف ,فدارس يدرس التصوؼ مف داخمو,
فيكتب عف اس ارره وكشوفاتو فيرىؽ عقوؿ الناس بما ال يستطيعوف ادراكو وتحممو مما
يدفعيـ الى تكذيبو ,وىـ بذلؾ يقعوف في اإلثـ ألنيـ يكذبوف صحيحا ويغمطوف حقا,
والكاتب يكوف سببا في تكذيبيـ وأثميـ .والمنحى االخر الذي انتيجو قسـ مف الباحثيف
ىو الكتابة عف التصوؼ مف خا رجو ,مما يدفعيـ الى اسقاط مفاىيميـ ومفاىيـ
مدارسيـ التي ينتيجونيا عمى التصوؼ ,فيظمموف التصوؼ ويظمموف انفسيـ .او ىـ
اصحاب نوايا مبيتو يقصدوف ما يكتبوف فيسيئوف بقصد موىميف القارئ بأنيـ يعمموف
الحؽٓ

ففي ىذا البحث نحاوؿ نيج الوسطية بال إجحاؼ والظمـ وال تطرؼ عف

مدرسة في التصوؼ ذاع صيتيا خطت ليا منيجا يكاد يكوف مستقال عف مناىج
المدارس الصوفية األخرى وىي المدرسة الرفاعية في التصوؼ مما ط أر عمييا واعادتيا
الى حضيرة الشريعة الناصعة البياض ,لكنيا لـ تغمط حقوؽ االخريف مف المدارس
األخرى ,ومما درجوا عميو مف مناىج .فالغاية واحدة واف اختمفت المناىج فقسـ البحث
الى ثالثة مباحث المبحث االوؿ تناوؿ التصوؼ ,تعريفو واصالتو ,نشأتو ومقاماتو
ومدارسو ,لكي أفضي إلى الجزئية التي اريد البحث عنيا ,المبحث الثاني تناوؿ ترجمة
السيد أحمد الرفاعي ومؤلفاتو وشيوخو ,وسند خرقتو باعتباره الواضع االوؿ ألسس ىذه
المدرسة ,المبحث الثالث تناوؿ المدرسة الرفاعية واالسس التي تقوـ عمييا ,وطريقة
تربيتيا التباعيا (المريديف) واهلل الموفؽ.
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المبحث األول:
 -0تعريف التصوف

اختمؼ الباحثوف في اصؿ كممة (التصوؼ)ىي مف (الصفة) واصحابيا عمى عيد
رسوؿ اهلل   اـ الصفا  :مف الصوؼ .فالنسبة الى الصفة والى الصفاء ال تستقيـ

لغة ,فيؿ ىذا ىو االصؿ؟ يقوؿ القشيري(ٔ):ىذه التسمية غمبت عمى ىذه الطائفة,
فيقاؿ رجؿ صوفي ولمجماعة الصوفية ,زمف يتوصؿ إلى ذلؾ يقاؿ لو متصوؼ,

ولمجماعة المتصوفة ,وليس يشيد ليذا االسـ مف حيث العربية قياس وال اشتقاؽ,
(ٕ)

واالظير فيو انو كالمقب .ويقوؿ اليجويري

:وقد تكمـ الناس في تحقيؽ ىذا االسـ

كثيرا ,والفوا كتبا في ذلؾ ,وقالت جماعة اف الصوفي يسمى بالصوفي ألنو يمبس ثياب
الصوؼ ,وقالت جماعة أنيـ سموا صوفية ألنيـ في الصؼ األوؿ ,وقالت ايضا انيـ
سموا كذلؾ ألنيـ يتولوف أىؿ الصفة ,وقاؿ آخروف إ ّف ىذا االسـ مشتؽ مف الصفاء
,ولكف ىذا االسـ عمى مقتضى المغة بعيد عف ىذه المعاني .بينما يقوؿ

الكالباذي(ٖ):انيا طائفة سميت بالصوفية لصفاء اسرارىا ونقاء اثارىا ,وقاؿ بشر الحافي
:الصوفي مف صفا قمبو هلل ,وقاؿ بعضيـ الصوفي مف صفت هلل معاممتو فصفت لو
مف اهلل عز وجؿ كرامتو .وخالصة القوؿ مما تقدـ أرى أنيا نسبة إلى الصوؼ ألنيـ
مالوا إلى لبس الخشف مف الثياب ,والى الصفاء ألنيـ جفوا الدنيا وكدوراتيا وأقبموا عمى
اهلل بكميتيـ ,والى الصفة ألنيـ شابيوىـ في االنقطاع عف الدنيا إال بقدر الضرورة,
والى الصؼ األوؿ ألنيـ في الصؼ األوؿ باجتيادىـ في تنقية أنفسيـ واقباليـ عمى اهلل
تعالى .وقد أجمع الكاتب عمى انيا مف الكممات االصطالحية التي طرأت في اواخر
(ٗ)

القرف الثالث اليجري

كمعنى اصطالحي بفف مف فنوف الكالـ الذوقي  ,فيقوؿ الحسف

البصري  :أدركت سبعيف بدريا لباسيـ الصوؼ(٘)) وقاؿ ابو موسى األشعري في
وصؼ الرسوؿ(   أنو كاف يمبس الصوؼ ويركب الحمار) وقاؿ أيضا :يا بني
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لو رأيتنا ونحف مع نبينا إذ اصابتنا السماء وجدت منا ريح الضأف مف لباسنا

الصوؼ(.)ٙنشأ التصوؼ نشأة إسالمية ,فقد ظيرت بذوره االولى في نزعات الزىد التي
سادت العالـ اإلسالمي في القرف األوؿ اليجري ,وكاف توأمو االنصراؼ عف الدنيا
ومتاعيا والعناية بأمور الديف ومراعاة األوامر الشرعية ,وكانت غايتو التي يتطمع ألييا

العباد والزىاد ىي الظفر برضواف اهلل والنجاة مف عقابو(.)ٚفالتصوؼ ييتـ بتيذيب
النفس وصمة األنساف بخالقو ,ويتجو بو وجية روحية ,ويدفعو إلى عمؿ الخير لوجو
الخير ال رغبة في حياة أو ماؿ ,والى ترؾ الشر لمشر ال خوفا مف السوط والسيؼ.
ومعنى ىذا اف مبدأ التصوؼ يقر بوجود الفضيمة كحقيقة واقعية ليا وجود مستقؿ عف

المشاعر واالستحسانات والرغبات(.)ٛوذىب رجاؿ الصوفية مذاىب شتى في تعريفو
()ٜ

تعريفات ذوقية كؿ حسبما يراه  ,وىذه التعريفات تربو عمى األلفي تعريؼ

.قاؿ الجنيد

البغدادي  :ذكر مع اجتماع ,ووجد مع استماع ,وعمؿ مع اتباع ,وقاؿ ايضا :الصوفي

كاألرض يرمى عميو كؿ قبيح وال يخرج منو إال كؿ مميح(ٓٔ),وقاؿ الكتاني :التصوؼ
(ٔٔ)

خمؽ فمف زاد عميؾ في الخمؽ زاد عميؾ في الصفاء

,وقاؿ رويـ :التصوؼ مبني

عمى ثالث خصاؿ ,التمسؾ با لفقر والتحقؽ بالبذؿ واإليثار وترؾ التعرض لالختبار
,وقاؿ معروؼ الكرخي  :التصوؼ األخذ با لحقائؽ والياس مما في ايدي الخالئؽ ,فمف
لـ يتحقؽ بالفقر لـ يتحقؽ بالتصوؼ ,وقاؿ ابو حفص :التصوؼ كمو أداب ولكؿ وقت
أدب ,ولكؿ حالة ادب ,ولكؿ مقاـ ادب ,فمف لزـ أداب االوقات بمغ مبمغ الرجاؿ ,ومف
ضيع اآلداب فيو بعيد مف حيث يضف أنو القرب ,ومردود مف حيث يرجو

القبوؿ(ٕٔ).وعرفو الدردير :بانو عمـ يعرؼ بو صالح القمب وسائر الجوارح(ٖٔ).وقاؿ

بعضيـ :الصوفي مف ال يممؾ وال ُيممؾ(ٗٔ).وقاؿ السيد أحمد الرفاعي التصوؼ:
االعراض عف غير اهلل ,وعدـ شغؿ الفكر بذات اهلل والتوكؿ عمى اهلل (٘ٔ).
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 -2أصالة التصوف األسالمي

لقد دس المستشرقوف نفوذىـ في كؿ مفصؿ مف مفاصؿ الحضارة العربية اإلسالمية
,وأكثر شيء تعرض لو الدس ىو الفكر االسالمي .فقد زعـ البعض أف التشيع مف

أصؿ ييودي ,وآخروف قالوا مف أصؿ نصراني(, )ٔٙوزعموا كذلؾ أف التشريع اإلسالمي
متأثر بالقانوف الروماني ,وأف محمداً    تعمـ ىذا الديف مف رجؿ ييودي ,فوضع
()ٔٚ

القرآف مف تأليفو ىو

ولكنيـ يمكروف ويمكر اهلل واهلل خير الماكريف إذ كانت معجزه

رسوؿ اهلل    أميتو ..فاألمية في كؿ شخص عيب ونقصاف إال في شخصية
الرسوؿ   

كانت اعجا از وكماال .والتصوؼ اإلسالمي مف المواضيع التي كانت

مرتعا خصبا ألمراض المستشرقيف النفسية ,اذ حاولوا اف يرجعوه الى اإلشراقات اليندية
أو الغنوصية اليونانية متأثريف بالمذىب الفمسفي الذي يرجع الى الطقوس السرية
لجمعيات دينية في الشرؽ والغرب .او مذىب التصوؼ االشراقي في الفمسفة الذي يزعـ
()ٔٛ

اف اهلل يعرؼ عف طريؽ رابطو مباشرة مع العالـ األخر

.بدوف النظر الى األصوؿ

االسالمية لمتصوؼ اإلسالمي مف القرآف والسنة النبوية المطيرة .ومما نقمو الصحابة

(. )ٜٔ

األطيار مف الرسوؿ    وقد لؼ لفيـ كتاب عرب ومسمموف مف أبناء جمدتنا
أذ يقوؿ آدـ متز

(ٕٓ)

(:أحس المسمموف مف أعماؽ نفوسيـ بحاجات جديدة في الديف

منذ القرف الثالث ,وسرعاف ما تقدمت لسد ىذه الحاجات الديانات القديمة التي كانت
دائما مستترة وراء ستار ظاىري وال سيما النصرانية ,وأف الحركة التي غيرت صورة
االسالـ خالؿ القرنيف الثالث والرابع ليست في مجموعيا سوى نتيجة لدخوؿ التيارات

الفكرية النصرانية في ديف محمد   ويقوؿ محمد عبد اهلل السماف (ٕٔ) ( .والمزدكية
التي تشرؾ مع المانوية في االثينية وتنفرد في األباحة المطمقة ,وىما معا غذاء خصب

لمزندقة .والباطنية والقرامطة الالتي قامت عمى العقيدة العامة,أي وحدة االدياف ىذه
الفروؽ وغيرىا كانت رصيدا كبي ار ضخما لمنظريات الصوفية المشيوره مف الحموؿ
ووحدة الوجود وما إلييا) ويقوؿ الدكتور محسف بف عبد الحميد

(ٕٕ)

(: .ظيرت منذ

عصر الجنيد بوادر انحرافات واضحة تمثمت بشطحات الحالج التي كانت نتيجة طبيعة
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لثقافات أجنبية متنوعة دخمت المجتمع االسالمي)ىذا غيض مف فيض ,وقميؿ مف كثير
,ونماذج مف كتب ,وكتاب ال يجمع بينيـ زماف والمكاف .لـ تستطع فيـ التصوؼ و ال
ىضـ افكاره والشطحات المتصوفة الذيف سكروا مف رؤية النور الذي مأل نفوسيـ
وقموبيـ ,والحب الذي يسري في دمائيـ ,حب اهلل ورسولو فالتصوؼ اإلسالمي اسالمي
الجذور والمفاىيـ إسالمي األرض والري ,فقد نبت في قموب المسمميف في ظؿ راية
َِّ
اى ُدوا ِف َينا لََن ْي ِدَيَّنيُ ْـ
يف َج َ
القرآف فسقتو محبة رسوؿ اهلل  وذمتو مجاىدة النفس َ والذ َ
ُسُبمََنا . )ٕٖ( واذا رجعنا الى السيرة النبوية العطرة ,وحياة الصحابة األطيار " "وجدنا
تمؾ الجذور االصمية لمتصوؼ .كانت الحياة في عيد الرسوؿ   وعيد الصحابة
بسيطة منحصرة في مجتمع الجزيرة العربية وتقاليده ,ولـ تكف واسعة المطالب وال
متشبعة االفكار .وكاف قرب عيد الصحابة    بالنبي محمد    لـ يكونوا
بحاجة ماسة إلى كثير مف العموـ التي برزت بعد ذلؾ مف فقو واصوؿ فقو وتفسير
وغيرىا .ولكف بعد اتساع الدولة االسالمية واختالط العرب المسمميف بمسمميف غير
عرب جدد يحمموف رواسب الديانات السابقة ,ومحاولة تطبيؽ المفاىيـ التي كانت سائدة
عندىـ والفمسفا ت النابعة منيا ,برز عدد غير قميؿ مف العمماء المخمصيف الى تنقية
فكر االسالـ والحفاظ عمى ىويتو ,فبرز عمماء الكالـ والفقياء واألصوليوف والمحدثوف.
ونتيجة لميؿ عدد كبير مف المجتمع االسالمي الى االنغماس في الدنيا والرضا مف
الديف بالرسوـ ,ماؿ عدد غير قميؿ الى محاربة الجانب المادي ,وطغياف الجانب
الروحي لدييـ ,ومحاربة نفوسيـ التي تطمب الترؼ الزائؿ معتمديف عمى مفيوـ الزىد
في الفكر االسالمي مف قرآف وسنة نبوية مطيرة طالبيف مقاـ اإلحساف (أف تعبد اهلل

كأنؾ تراه ,فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ) (ٕٗ),فالتصوؼ واالحساف في مفيوـ واحد واف

كاف التصوؼ كمفظ عربي مستحدث عرؼ في القرف الثالث اليجري(ٕ٘).وعند معرفة

مقامات الصوفية وطرقيـ في تأديب نفوسيـ وتيذيب تصرفاتيـ ,نرى مدى اتصاؿ
الفكر الروحي بالقرآف والسنة وأنو ليس بدعة كما يزعـ البعض .ومما يعضد ىذه
الحقيقة أف التصوؼ اإلسالمي يختمؼ في اليدؼ والسموؾ عف المنيج المسمى
بالتصوؼ غير االسالمي مجازا ,أي تصوؼ األدياف والمناىج األخرى ,وىو تصوؼ
6
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تحدد مقامو الشريعة االسالمية كتابا وسنة ووضح حقائقو كبار شيوخ الصوفية في
مؤلفات قيمة قبؿ تسمؿ أفكار الفالسفة وحكماء الشعوب االخرى إلى الفكر االسالمي

في مياديف االخالؽ والنفس والفمسفة(.)ٕٙ
 -3مقامات الصوفية

لمصوفية مقامات في سيرىـ الى اهلل تعالى ,يترقوف مف مقاـ الى مقاـ ,والمقامات ال
يحس بيا أال مف ذاقيا واستقرت في قمبو وعقمو ووجدانو وعرؼ معناىا .وقد اختمؼ
رجاؿ التصوؼ في عددىا ,فمنيـ مف أوصميا الى خمس وعشريف ,ومنيـ مف توقؼ
عند عشرة ,وغير ذلؾ .مختمفيف في بعضيا ىؿ ىي مف المقامات أـ مف األحواؿ ,ألف
ذلؾ يطوؿ عمى عجالة مثؿ ىذه التي بيف يدي .وأولى ىذه المقامات:
-0التوبة:
التوبة ىي الخطوط االولى والباب المنفرد لمدخوؿ في طريؽ القوـ .والتوبة معناىا
الرجوع والعودة ,وفييا معنى طمب الوقاية والبعد عف شر ما يخافو األنساف في
المستقبؿ مف سيئات أعمالو ,وعرفيا العمماء بانيا الرجوع الى اهلل تعالى بالتزاـ فعؿ ما
يجب وترؾ ما نكره ,وىناؾ مف يصور معناىا بانو عمـ بضرر الذنب وتألـ بالقمب

بسبب ذلؾ( .)ٕٚوقد أمر األنبياء    أقواـ بالتوبة فإبراىيـ  خاطب ربو
ت التََّّواب َّ ِ
يـ)ٕٛ( .وىود""يقوؿ لقوموَ وَيا قَ ْوِـ
ب َعمَ ْيَنا إَِّن َ
عز جؿ َ وتُ ْ
ؾ أ َْن َ
ُ
الرح ُ
استَ ْغ ِفروا رَّب ُكـ ثَُّـ تُوبوا ِإلَ ْي ِو)ٕٜ( .وشعيب  يقوؿ لقوموو ِ
وبوا
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْـ ثَُّـ تُ ُ
ُ
َ ْ
ْ ُ َ ْ
(ٖٓ)
ِ
ِ
وفي سورة التوبة يجعؿ اهلل تعالى أوؿ صفة يذكرىا
ود.
يـ َوُد ٌ
إِلَ ْيو إِ َّف َربِّي َرح ٌ
ِ
وف
وف ا ْل َعابِ ُد َ
ألولئؾ الذيف اشتروا الجنة مف ربيـ بيع نفوسيـ وأمواليـ ,فيقوؿالتَّائ ُب َ
اكعوف السَّا ِج ُدوف ْاآل ِمروف بِا ْلمعر ِ
ام ُدوف السَّائِحوف َّ ِ
ِ
وؼ َو َّ
وف َع ِف ا ْل ُم ْن َك ِر
الن ُ
اى َ
ُ َ
َ
الر ُ َ
ُ َ
ا ْل َح َ
َ ُْ
ِ
َّ ِ
وا ْلح ِافظُ ِ
يف.)ٖٔ( وقد أطاؿ الصوفية في تعريفيا وشرحيا
َ َ
وف ل ُح ُدوِد المو َوَب ِّش ِر ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
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وجعموىا البداية في سمـ المقامات ,فمف لـ تصح توبتو ال يصح منو عمؿ ,وقد عرفيا
الجنيد البغدادي(ىو نسياف ذنبؾ).وسئؿ سيؿ التستري عف التوبة فقاؿ(:ىو أف ال تنسى

ذنبؾ) (ٕٖ).

 -2اإلخالص
كممة االخالص تدعو إلى الصفاء والنقاء والتنزه والخالص مف الشوائب ,والشي
الخالص ىو الصافي الذي ليس بو شائبة مادية أو معنوية ,كما في قولو تعالى َ وِا َّف
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ٍ
صا َسائِ ًغا
لَ ُك ْـ في ْاأل َْن َعاـ لَع ْب َرةً ُن ْسقي ُك ْـ م َّما في ُبطُونِو م ْف َب ْي ِف فَ ْرث َوَدـ لََبًنا َخال ً
لِ َّ
يف,)ٖٖ( والخالص-بكسر الخاء ما أخمصتو النار مف الذىب وغيره ,وكذلؾ
مش ِاربِ َ
الخالصة-بضـ الخاء.-وفي اإلخالص أيضا معنى السالمة والنجاة ,ألنو يقاؿ :خمص
فالف مف كذا وكذا إذ سمـ منو ونجا .وفيو ايضا معنى الصدؽ والطيارة ,يقاؿ:اخمص
فالف لفالف في وده اذ كاف صادقا طاى ار فيو .اما معنى االخالص الديني األخالقي
فيو تجريد قصد التقرب إلى اهلل عف جميع الشوائب والعمؿ (ٖٗ).وقد عرفو الجنيد
:اإلخالص ما أريد بو اهلل مف أي عمؿ كاف (ٖ٘).وقاؿ رويـ :االخالص ارتفاع رؤيتؾ
عف الفعؿ (.)ٖٙويقوؿ ذو النوف المصري :ثالث مف عالمات اإلخالص :استواء المدح
والذـ مف العامة ,ونسياف رؤية األعماؿ في األعماؿ ,ونسياف اقتضاء ثواب العمؿ في
األخرة(. )ٖٚوقد أمرنا اهلل تعالى في كتابو العزيز باإلخالص في العبادة ,وأف ال نشرؾ بو
()ٖٛ
َّ
ِ
َّ
شيئا ,فقاؿُ ق ْؿ إِِّني أ ِ
صا لَوُ ِّ
َف أ ْ
ُم ْر ُ
ت أْ
يف وقاؿ عز وجؿُ ق ِؿ الموَ
الد َ
َع ُب َد الموَ ُم ْخم ً
ِ
َعب ُد م ْخمِصا لَو ِدينِي.)ٖٜ( وقاؿ عز وجؿفَ ْ ِ َّ
يف*أ ََال لِمَّ ِو ِّ
صا لَوُ ِّ
يف
أ ُْ ُ ً ُ
الد ُ
الد َ
اع ُبد الموَ ُم ْخم ً
ِ
ص.)ٗٓ( وجاء في الحديث عف شداد بف اوس    أنو سمع النبي   
ا ْل َخال ُ
يقوؿ(مف صاـ برائي فقد أشرؾ ,ومف صمى برائي فقد أشرؾ ,ومف تصدؽ برائي فقد
أشرؾ) (ٔٗ).
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 -3الزىد:

يقوؿ القشيري :اختمؼ الناس في الزىد ,فمنيـ مف قاؿ :الزىد في الحراـ ألف الحالؿ
مباح مف قبؿ اهلل تعالى ..ومنيـ مف قاؿ :الزىد في الحراـ واجب وفي الحالؿ

فضيمة(ٕٗ).والزىد مقاـ شريؼ ,وىو اساس األحواؿ الرضية والمراتب السنية ,وىو أوؿ
قدـ القاصديف إلى اهلل عز وجؿ ,والمنقطعيف إلى اهلل والراضيف عف اهلل والمتوكميف عمى

اهلل(ٖٗ).وقد عرفو رجاؿ التصوؼ ,فقالوا عف الزىد ..فقد قاؿ الجنيد  :الزىد خمو االيدي
مف األمالؾ والقموب مف التتبع(ٗٗ).وسئؿ األماـ عمي بف أبي طالب    عف الزىد

فقاؿ :ىو مف ال تبالي مف أكؿ الدنيا مف مؤمف أو كافر(٘ٗ).وقاؿ مسرور :الزاىد الذي

ال يممكو مع اهلل سبب( .)ٗٙوالزىد ليس معناه ضيؽ ذات اليد ,ولبس المرقع .ولكنو أف
تأتي الدنيا إلى يديؾ وتخرج مف يديؾ ,اما قمبؾ فيو دائـ األشغاؿ بذكر اهلل مع اهلل

,راض عف اهلل في كؿ حاؿ .يقوؿ شيخ اإلسالـ اليروي  رحمو اهلل (: الزىد اسقاط

الرغبة بالكمية)(.)ٗٚ
 -4الورع:

الورع ىو ترؾ الشبيات ,وقيؿ جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بف حنبؿ وقالت(:إنا
عمى سطوحنا فتمر بنا مشاعؿ الظاىرية ويقع الشعاع عمينا  ,افيجوز لنا الغزؿ في

شعاعيا()ٗٛ؟ فقاؿ احمد :مف أنت عافاؾ اهلل .فقالت :أخت بشر الحافي .فبكى أحمد

وقاؿ :مف بيتكـ يخرج الورع الصادؽ ,ال تغزلي ومراتب الورع ثالث(:)ٜٗ

ا -ورع العوام :ىو ترؾ الشبيات حتى ال يتردى في حمئة المخالفات اتباعا إلرشاد

رسوؿ اهلل في قولو (:إ ّف الحالؿ بيف ,وا ّف الحراـ بيف وبينيما أمور متشابيات ,ال
يعمميا كثير مف الناس ,فمف اتقى الشبيات فقد استبرئ لدينو وعرضو ,ومف وقع في
الشبيات وقع في الحراـ كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشؾ أف يرتع فيو أال واف لكؿ
ممؾ حمى األواف حمى اهلل محارمو)

(ٓ٘)

.

ب -ورع الخواص  :ترؾ ما يكدر ا لقمب ويجعمو في قمؽ ظممة ,فأىؿ القموب
يتورعوف عما ييجس في قموبيـ مف الخواطر وما ييجس في صدورىـ مف الوسواس
9
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,وقموبيـ الصافية اعظـ منبو ليـ حيف يترددوف في أمر أو يشكوف في حكـ ,كما أشار
إلى ذلؾ رسوؿ اهلل (  دع ما يربيؾ إلى ما ال يربيؾ)

(ٔ٘)

ت -ورع خواص الخواص:رفض التعمؽ بغير اهلل تعالى ,وسد باب الطمع في غير
اهلل تعالى,وعكوؼ اليـ عمى اهلل تعالى ,وعدـ الركوف الى شيء سواه.
٘ -المحاسبة:
ىي وجود وازع ديني في داخؿ الشخص يمنعو مف الدخوؿ بدوامة اإلثـ أو
االقتراب منيا ,فيو يموـ نفسو ويعنقيا عمى الذنب إذ ارتكبو أو فكر فيو .أو ىو
يحاسب نفسو عمى ما فرط مف وقت لـ يستغمو في طاعة اهلل وفي ذكره .قاؿ 
(  الكيس مف داف نفسو وعمؿ لما بعد الموت ,والعاجز مف اتبع نفسو
ىواىا وتمنى عمى اهلل األماني ) (ٕ٘).ونقؿ عف أمير المؤمنيف عمي   انو

قاؿ :حاسبوا انفسكـ قبؿ اف تحاسبوا ,وزنوىا قبؿ أف توزنوا ,وتزينوا لمعرض
ٍِ
وف َال تَ ْخ َفى ِم ْن ُك ْـ َخ ِافَيةٌ).فالمحاسبة بحفظ
األكبر عمى اهلل َي ْو َمئذ تُ ْع َر ُ
ض َ
األنفاس وضبط الحواس ورعاية األوقات وايثار الميمات(ٖ٘).
-6الشكر:

إف مادة (الشكر)في المغة تدؿ عمى الكرـ والسخاء ,يقاؿ :شكر فالف أي صار سخيا

بعد أف كاف شحيحا .وتدؿ عمى الزيادة والنمو ,فيقاؿ :ناقة الشكرة أي تعتمؼ أي عمؼ
كاف ,فتزيد ويصبح ضرعيا مألف ,والبداية الشكور ىي التي يكفييا قميؿ العمؼ فتسمف
عميو وتصمح .وقاؿ الجوىري في تيذيب المغة نقالً عف الميث  :أف الشكر ىو عرفاف

اإلحساف ونشره وحمد موليو والشكور مف عباد اهلل تعالى ىو الذي يجتيد في شكر ربو

بطاعتو وأداء ما وجب عميو مف عبادتو(ٗ٘) .وقد امرنا اهلل تعالى في كتابو العزيز
طيًِّبا
بالشكر كما أمر أنبياءه وعباده الصالحيف فقاؿ فَ ُكمُوا ِم َّما َرَزقَ ُك ُـ المَّوُ َح َال ًال َ
وا ْش ُكروا نِعم َ َّ ِ
وف .)٘٘( وقاؿ  فَ ُخ ْذ َما آتَْيتُ َؾ َو ُك ْف ِم َف
ت المو إِ ْف ُك ْنتُ ْـ إَِّياهُ تَ ْع ُب ُد َ
َ ُ
َْ
()٘ٚ
)
٘ٙ
اعب ْد و ُكف ِمف َّ ِ
َّ
َّ ِ
..ولـ يعده أبو نصر
يف
الشاك ِر َ
يف . ( وقاؿ َب ِؿ الموَ فَ ْ ُ َ ْ َ
الشاك ِر َ
السراج الطوسي مف المقامات(.)٘ٛوقد عرفو أبو سعيد الخراز :الشكر االعتراؼ لممنعـ

واإلقرار بالربوبية( .)ٜ٘وقاؿ يحيى بف معاذ :لست بشاكر ما دمت تشكر ,وغاية الشكر
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التحير(ٓ .)ٙوقاؿ القشيري :حقيقة الشكر عند أىؿ التحقيؽ االعتراؼ بنعمة المنعـ
عمى وجو الخضوع ,وعمى القوؿ بوصؼ الحؽ سبحانو وتعالى بأنو شكور توسعا,

ومعناه أنو يجاز بالعباد عمى الشكر فسمى جزاء الشكر شكر(ٔ.)ٙ
 -9الصبر:

الصبر لغةً معناه الحبس والكؼ ,يقاؿ :صبرت نفسي عمى ذلؾ االمر أي حبستيا,

وصبرت نفسي عف ذلؾ ,أي كففتيا .وفي االصطالح االخالقي الديني ىو حبس

النفس عمى ما يقتضيو العقؿ والشرع او عما يقتضياف حبسيا عنو .وضد الصبر الجزع
صَب ْرَنا َما لََنا ِم ْف َم ِح ٍ
يص..)ٕٙ( قاؿ سيؿ في
ولذلؾ جاء في القرآف الكريـ أ َ
َج ِز ْعَنا أ َْـ َ
الصبر :انتظار الفرج مف اهلل تعالى ,قاؿ :وىو افضؿ الخدمة واعالىا .وقاؿ غيره:
الصبر أف تصبري والصبر معناه أال تطمع فيو الفرج(ٖ..)ٙوحقيقة الصبر تظير طمأنينة

النفس وطمأنينتيا مف تزكيتيا ,وتزكيتيا بالتوبة .فالنفس أذا تزكت بالتوبة النصوح عنيا
الشراسة

الطبيعية,

وقمة

الصبر

مف

وجوه

الشراسة

لمنفس

وابائيا

واستعصائيا(ٗ.. )ٙوالرضا ثمرة مف ثمار الصبر تستقر في القمب فتورث العبد الراحة

والطمأنينة في جنب اهلل تعالى .قاؿ أحمد بف حنبؿ  رحمو اهلل :الرضا ثالثة اشياء:
ترؾ االختيار ,وسرور القمب بمر القضاء ,واسقاط التدبير مف النفس حتى يحكـ اهلل ليا
وعمييا(٘..)ٙ

وقؼ رجؿ عمى الشمبي "رحمو اهلل تعالى" فقاؿ لو :أي صبر أشد عمى الصابريف؟
فقاؿ :الصبر في اهلل تعالى ,قاؿ :ال .فقاؿ الشمبي :الصبر هلل ,قاؿ :ال ,فقاؿ :الصبر
مع اهلل تعالى ,قاؿ :ال ,فغضب الشمبي "رحمو اهلل" وقاؿ :ويحؾ ؟فقاؿ الرجؿ :الصبر
عف اهلل عز وجؿ .فصرخ الشمبي "رحمو اهلل" صرخة كاد أف يتمؼ روحو(..)ٙٙ

 -8التوكل:
قاؿ العارؼ باهلل ابف عجيبو " رحمو اهلل" ( التوكؿ :ثقو القمب باهلل حتى ال يعتمد عمى
سواه ,أو التعمؽ باهلل والتوكؿ عميو في كؿ شيء ,عمما بأنو عالـ بكؿ شيء ,والف تكوف
في يد اهلل أوثؽ منؾ بما في يدؾ(.).)ٙٚوقد امرنا اهلل تعالى بالتوكؿ عميو ,وعمؽ
اإليماف الصادؽ الكامؿ التوكؿ بقولو تعالىَ و َعمَى المَّ ِو فَتََو َّكمُوا إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمنِيف.)ٙٛ( 
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وقاؿ سيؿ بف عبد اهلل :أوؿ مقاـ التوكؿ أف يكوف العبد بيف يدي اهلل عز وجؿ كالميت
بيف يدي الغاسؿ يقمبو كيؼ يشاء .وقاؿ ذو النوف المصري عف التوكؿ :خمع األرباب
وترؾ األسباب .وقاؿ الجنيد البغدادي :التوكؿ اعتماد جواىر القموب عمى اهلل بإزالة

األطماع عما سواه(..)ٜٙلكف ليس معنى التوكؿ ىو ترؾ األسباب في الحياة الدنيا ألف
تركيا يعني فساد الحياة ,وانخالع األنساف مف الميمة التي خمقو اهلل تعالى ليا ,وضياع
معنى خالفتو في األرض .لكف أف ال يتعمؽ باألسباب كميا ,وانما التوكؿ ىو مباشرة
األسباب مف أجؿ الحياة والكسب مع التوكؿ عمى اهلل في نتائج العمؿ ,فميس كؿ مف
زرع حصد وليس كؿ مف اجتيد نجح .,يقوؿ األماـ الغزالي رحمو اهلل (قد يظف الجياؿ
أف شرط التوكؿ ترؾ الكسب وترؾ التداوي واالستسالـ لمميمكات ,وذلؾ خطأ الف ذلؾ
ليس مف الشرع ,والشرع قد اثنى عمى التوكؿ وندب اليو ,فكيؼ يناؿ ذلؾ

بمحضورة(ٓ .).)ٚوىو عمى ثالث

درجات(ٔ:)ٚاألولى :التوكؿ مع الطمب ومعطاة

السبب عمى نية شغؿ النفس ونفع الخمؽ وترؾ الدعوى .الثانية :التوكؿ مع اسقاط
الطمب وغض العيف عف السبب اجتيادا في تصحيح التوكؿ ,وقمع تشرؼ الشمس
وتفرغا إلى حفظ الواجبات .الثالثة :التوكؿ مع معرفة التوكؿ النازعة الى الخالص مف
عمة التوكؿ ,وىو اف يعمـ اف ممكة الحؽ تعالى لألشياء ممكة عزة ال يشاركو فييا
مشارؾ ,فيوكؿ شركتو اليو.
 -7الفناء:
ىو أف يفنى عنو الحظوظ فال يكوف لو في شيء مف ذلؾ حظ ,ويسقط عنو التمييز
فناء عف األشياء كميا شغال بما فني بو كما قاؿ عامر بف عبد اهلل :ما أبالي امرأةً أريت

أ ـ حائطا(ٕ.. )ٚفالفناء درجة ال يرى فييا العبد إال اهلل تعالى ,ويرى كؿ ما يأتيو مف
اهلل ىو ىدية ال يبالي بيا أعمة كانت أـ عافية .أغنى جاءت أـ فقر فيو منجذب إلى
اهلل مشغوؿ بذكر محبوب ال يسمو عنو وال لمحظة .وقد اصطمح عميو البعض مف
الصوفية (السكر) والبعض االخر اسموه (الغيبة) أي غائب عما حولو يشغؿ وقتو كمو
في عبادة اهلل تعالى .وقد جعمو اليروي "رحمو اهلل" في قسـ النيايات وقاؿ عف الفناء

:ىو اضمحالؿ ما دوف الحؽ عمما ثـ مجدا ثـ حقا(ٖ.)ٚ
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 -4مدارس التصوف ومناىجيا في التربية

في مؤلفات مف خاضوا في التأليؼ عف التصوؼ ,وفي المقدمات التي كتبيا المحققوف
لمؤلفات الصوفية سموا مدارسا لمتصوؼ متعددة .فيذه المدرسة االشراقية ويمثميا
السيروردي وابف سينا ,وىذه مدرسة وحدة الوجود ويمثميا ابف سبعيف  .ثـ اتيـ الصوفية
بالقوؿ بالحموؿ كما اتيـ الحالج بذلؾ لقولو(أنا الحؽ),ورغـ تعدد التسميات إال اني أرى
أف التصوؼ ينقسـ إلى مدرستيف اساسيتيف تندرج تحتيا بقية المسميات.
أ-مدرسةالسكر:

وىذه المدرسة ضمت أولئؾ الذيف تحدثوا وكتبوا بمغة ال يفيميا عامة الناس ,وليس كؿ

الصوفية كما كتب ابو العال عفيفي(المعروؼ عف الصوفية اطالقا أنيـ قوـ ال يتكمموف
بمساف عموـ الخمؽ  ,وال يخوضوف فيو الناس مف مسائؿ عمـ الظاىر ,وانما يتكمموف
بمساف الرمز واإلشارة ,أما ظنا بما يقولوف عمى مف ليسوا أىال لو ,وأما ألف لغة العموـ

ال تفي بالتعبير عف معانييـ وما يحسونو في اذواقيـ و مواجدىـ) (ٗ..)ٚفينالؾ العشرات

مف الكتب الصوفية التي الفيا رجاؿ التصوؼ قديما وحديثا تتكمـ بمغة مفيومو لمعامة,
ولكف األحواؿ والمقامات ال يستطيع العامة إدراكيا ,ألنيـ لـ يتذوقوا طعميا ولـ يمبسوا
حمة القرب ولـ يتذوقوا طعـ الحب .يقوؿ السيروردي في مقدمة كتابو ىياكؿ النور):

(٘(...)ٚايدنا بالنور وثبتنا عمى النور واحشرنا إلى النور واجعؿ منتيى مطالبنا رضاؾ,

وأقصد مقاصدنا ما يعدنا ,ألف نمقاؾ ظممنا نفوسنا لست عمى الفيض بضنيف اسارى
الظممات بالباب قياـ ينتظروف الرحمة ويرجعوف الخير .الخير دأبؾ الميـ والشر
قضاؤؾ )..فتكرار كممة النور ىنا دوف اضافتيا الى كممة اخرى توضح مقصدىا
,جعمتيا رمزية لكنيا واضحة ,فيو يقصد (ايدنا بنور اليداية وثبتتيا عمى نور االستقامة
واحشرنا إلى نور الجنة )..والحالج الذي قامت لو الدنيا وما قعدت اخذ الكتاب ينظروف
لما كتب ويفمسفوف ما قاؿ ,ويتيمونو باإلشراقات اليندية ,ولعؿ كتابو(الطواسيف)الذي
كاف مرتعا خصبا لممستشرقيف ولنعرض قسماً مف اقوالو وأشعاره محاوليف االقتراب مف
13
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الفيـ الصحيح لما يريد ال لما فيـ المستشرقوف والكتاب الذيف كتبوا عنو:
ٔ -قولو )  ( :
أنا الحؽ والحؽ حؽ

البس ذاتو فما ثـ فرؽ

يعمؽ عميو المحقؽ(ىذا يشير الى الفناء في الذات االقدس وىي ما يعرؼ بوحدة

الوجود) (..)ٚٙوأرى أف ىناؾ تبايناً واضحاً وبون ًا شاسعاً ,بيف ما يريد الحالج مف بيتو
ىذا وبيف وحدة الوجود .فوحدة الوجود ىي تعاليـ فمسفية تذىب إلى أف اهلل مبدا ال

شخصي ليس خارج الطبيعة ,ويرفض العنصر الخارؽ لمطبيعة(..)ٚٚبينما يريد الحالج
مف قولو ىذا أنو آية مف آيات اهلل ,فخمؽ االنساف مف اآليات التي تبيف عظمة
ِ
ِ
ض آي ٌ ِ ِ
وف..)ٚٛ( او ىو أراد أف
الخالؽَ وِفي ْاأل َْر ِ َ
*وِفي أ َْنفُس ُك ْـ أَفَ َال تُْبص ُر َ
ات ل ْم ُموِقن َ
يف َ
روحو وجسده منشغمة بذكر اهلل وطاعتو ,ال يفتر عف ذلؾ لكنو رمز ولـ يضيؼ المعنى
الى كممة توضيحية.
ٕ-قولو في طاسيف الفيـ(ضوء المصباح عمـ الحقيقة ,وح اررتو حقيقة الحقيقة,
والوصوؿ إليو حؽ الحقيقة) ( ..)ٜٚفينا أطمؽ عمى العمـ مصطمح ضوء المصباح

ثالث(ٓ:.)ٛ
,وقسـ مراتب اليقيف ولكف بصورة رمزية .ومراتب اليقيف
ٌ

أ -عمـ اليقيف :ويعني التصديؽ الذي ال يرقى الى درجة االطمئناف التاـ ,وقد سمي
َّ
وف ِع ْم َـ ا ْلَي ِق ِ
يف..)ٛٔ( 
اليقيف (حقيقة) ليس اال ,وىي التي ذكرىا اهلل َ كال لَ ْو تَ ْعمَ ُم َ
ب -عيف اليقيف  :ويعني التصديؽ الذي يرقى الى درجة اال طمئناف التاـ باشتراؾ قسـ
مف الحواس في ادراؾ ذلؾ ,وىنا اصطمح عمى اشتراؾ قسـ مف الحواس(بح اررة

المصباح) فقد اشتركت حاسة المس .وىي التي ذكرىا اهلل تعالىثَُّـ لَتََرُوَّنيَا َع ْي َف
ا ْلَي ِق ِ
يف,.)ٕٛ( فينا المجرموف أروا جينـ لكنيـ لـ يدخموىا.
ج -حؽ اليق يف :وىو التصديؽ الذي يرقى الى درجة األطمئناف باشتراؾ جميع حواس
األنساف في االطمئنافإِ َّف َى َذا لَيُو َح ُّ
ؽ ا ْلَي ِق ِ
يف..)ٖٛ( فيؿ ىذا مف الصعب فيمو ,
َ
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ولوال خشية اإلطالة لذكرت أمثاال أخرى ىنا .أما الذيف ارجعوا ىذا الفف إلى االشراقات
اليندية ,فيؿ البحث عف الجماؿ والخير إذا كاف في فمسفة بوذا ننكره نحف وقرآننا
الكريـ يدعوا إلى الخير في الدنيا والخيرة في اآلخرة .فإذا كانت الحقائؽ السامية األربع
مف مرتكزات فمسفة بوذا ,وىي طرائؽ لتخميص النفس أو أنيا عبارة عف السيؿ التي
تؤدي إلى النور وىذه الحقائؽ لتخميص النفس او انيا عبارة عف السيؿ التي تؤدي إلى

النور وىذه الحقائؽ ىي(ٗ: .)ٛ

اوال -الحقيقة األولى :أف سبب الحياة ألـ وال شيء فييا غير العذاب واأللـ.
ثانيا -الحقيقة الثانية :اف سبب األلـ ىو الجيؿ ,والجيؿ يولد الرغبة.
ثالثا -الحقيقة الثالثة :أف التغمب عمى الجيؿ يؤدي إلى التغمب عمى الرغبة.
رابعا -الحقيقة الرابعة :استئصاؿ جذور الشقاء الثالثة(الشيوة ,الكره والجيؿ) .أذا كاف
ىذا لب الفمسفة اليندية ,فيؿ ىذا لب التصوؼ؟ فيما مضى مف ىذا البحث جواب
كاؼ.

 -2مدرسة الصحو:
وىذه المدرسة عمييا أغمب رجاؿ الصوفية منذ عصر الحسف البصري ورجاؿ آؿ البيت
األطيار والسري السقطي ومعروؼ الكرخي والشيخ عبد القادر الكيالني والسيد أحمد
الرفاعي وغيرىـ كثير .ىذه المدرسة التزمت الكتاب والسنة ,والزمت المذاىب الفقيية
االربعة ,فقد كاف الشيخ عبد القادر الكيالني فقييا حنبميا ,والسيد احمد الرفاعي فقييا
شافعيا ,والجنيد البغدادي كاف يفتي في بغداد عمى مذىب أبي ثور في حمقتو

بحضوره(٘ .)ٛيقوؿ االماـ أبو حامد الغزالي "رحمو اهلل"(:.)ٛٙ
األمر األول  :اعتقاد صحيح ال يكوف بدعة .
أألمر الثاني  :توبة نصوح ال يرجع بعده إلى اهلل.

االمر الثالث :استرضاء الخصوـ حتى ال يبقى ألحد عميؾ حؽ .أألمر الرابع :تحصيؿ
عموـ الشريعة قدر ما تؤدي بو أوامر اهلل تعالى  .وقد نيى رجاؿ ىذه المدرسة عف
15
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الشطح والتحدث بأقواليـ ,يقوؿ السيد أحمد الرفاعي( .)ٛٚبمغني عف بعض رجاؿ
العصر أنو يقوؿ:
عقدت بباب الدير عقدة زناري

وقمت خذوا لي مف الحمى ثاري

يريد بذلؾ معاف أُخر ,إياكـ والقوؿ بمثؿ ىذه األقاويؿ ,حسف الظف يمزمنا بسيدنا الشيخ
ولكف أدبنا مع الديف الزـ ,ووقوفنا مع الحؽ أىـ ,ال نعتقد الزنار وال نمر عمى باب
الدير ونقبؿ يد الفقيو ورجمو ونطمب منو عمـ ديننا ,ونقوؿ طمب الشيخ مقاصد سترىا
بيذه األلفاظ ,وليتو لـ يطمبيا ولـ يسترىا ,ويقوؿ عوضا عنيا:
حممت بباب الشرع عقدة زناري
وما الدير والزنار إال ضاللة

وأظيرت بالفقو األليي اسراري
وما الشرع أال باب الوصوؿ بالباري

ويقوؿ الشيخ تاج الديف بف عطا اهلل السكندري(( .)ٛٛيا عبد اهلل دينؾ ىو رأس مالؾ,
فاشغؿ لسانؾ بذكره ,وقمبؾ بمحبتو ,وجوارحؾ بخدمتو ,وأحرت وجودؾ بالمحارث حتى
يجيء البذور فينبت ,ومف فعؿ قمبو كما يفعؿ الفالح بارضو أنار قمبو).ومف وصية أبي

عبد الرحمف السممي(( .)ٜٛاوصيؾ بإيثار طاعة اهلل تعالى واجتناب مخالفتو ,وترؾ
الركوف الى الخمؽ واالعتماد عمييـ ,واياؾ والرجوع إلييـ في كؿ شيء مف اسبابؾ ,بؿ
يكوف رجوعؾ إلى اهلل وتوكمؾ عميو).ىذا بعض مف أقواؿ رجاؿ ىذه المدرسة ,والبقية
أكثر بكثير ,والذي ييمنا مف مدرسة الصحو ىو المدرسة الرفاعية ,موضوع بحثنا ىذا.
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المبحث الثاني
-0حياتو وسيرتو:

ا سمو :ىو أحمد بف عمي بف يحيى بف ثابت بف الحازـ بف أحمد بف عمي بف الحسف.
ولقبو :لقب برفاعة المكي االشبيمي بف الحسف بف الحسيف بف موسى الثاني بف ابراىيـ
المرتضى بف االماـ موسى الكاظـ بف االماـ جعفر الصادؽ بف االماـ محمد الباقر بف
االماـ زيف العابديف بف االماـ الشييد الحسيف ابف االماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي
(ٓ)ٜ

طالب

كنيتو :يكنى بأبي العباس ولقب بالرفاعي وأمو الولية الصالحة أـ الفضؿ فاطمة
النجارية بنت الشيخ أبي سعيد بف الشيخ كامؿ بف الشيخ يحيى الكبير بف االماـ
الصوفي الشيير محمد بف أبي بكر الواسطي ابف موسى بف محمد بف منصور بف خالد
بف زيد بف أيوب بف خالد ابي أيوب بف زيد األنصاري النجاري الصحابي الجميؿ

  

(ٔ.)ٜ

والدتو :
ولد   يوـ الخميس مف النصؼ األوؿ مف شير رجب المبارؾ سنة(ٕٔ٘ى ) في
قرية حسف .توفي يوـ الخميس ثاني عشر مف جمادي االولى سنة ( ٘ٚٛى ) وكاف
يوما مشيودا ,ودفف في أـ عبيدة في قبتو المباركة المشيورة .فمدة حياتو   

()ٙٙسنة (ٕ.)ٜ
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صفاتو وأخالقو:

كاف ا لسيد أحمد الرفاعي(أزىر يميؿ إلى السمرة جميؿ الصورة منير الوجو حسف الييئة
أسود ألعينيف وىما تممعاف بالذكاء والتواضع ,تبدو عميو امارات الشفقة والرحمة شديد
نحوؿ الجسـ ,لو لحية سوداء في أسفؿ الذقف ال تزيد عف قبضة اليد ,واسع الجبية حمو
االبتسامة ال يقيقو عذب الحديث رقيؽ الميجة ,إذ تكمـ سحر واذا سكت أىاب ,ممبسو
بسيط عمامتو ليست بالكبيرة سوداء أو بيضاء وكمو ال يبمغ قبضتو يفضؿ المرقعة.
ىيف المؤنة غني النفس حسف المعاشرة دائـ االطراؽ كثير الحمـ كاتـ لمسر وكاف حافظا
لمعيد ,يطعـ الجائع ويكسو العاري ويعود المريض برءاً كاف أو فاجرآ يشيع الجنائز
ويجالس الفقراء ويصبر عمى األذى ,يبذؿ المعروؼ وينصح الكؿ يبدأ مف لقيو بالسالـ,
ال يمتفت يمينا وال شماال في سيره بؿ ينظر موضع قدمو ,وكاف يالزـ الشيوخ كبار

انكسار(ٖ.)ٜ
السف ودائما يمقب نفسو بالمسكيف أحيمد الناس تواضعا وذال و
اً

بشارة في مولده:

رأى الشيخ منصور البطائحي (خاؿ السيد احمد الرفاعي )"رضي اهلل عنيما "رسوؿ
اهلل   وىو يقوؿ لو :يا منصور أبشرؾ أف اهلل تعالى يعطي أختؾ بعد أربعيف يوما
ولدا اسمو أحمد مثؿ ما أنا راس األنبياء كذلؾ ىو رأس األولياء وحيف يكبر فخذه
وا ذىب بو إلى الشيخ عمي القاري الواسطي وأعطو لو كي يربيو ألف ذلؾ الرجؿ عزيز
عند اهلل وال تغفؿ عنو(ٗ.)ٜ

سند خرقتو الشريفة:
يذكر الشيخ أحمد بف جالؿ الديف االري المصري في (جالء الصدى)

(٘)ٜ

خرقة السيد

أحمد الرفاعي فيقوؿ لو نسبتاف في الطريقة والصحبة رويمية وشبموية ,فأما الرويمية
فعف الشيخ منصور الرباني عف الشيخ أبي منصور الطيب عف الشيخ أبي سعيد النجار
عف الشيخ أبي عمي القرمزي عف الشيخ ابي القاسـ السندسي عف أبي محمد رويـ
البغدادي عف الشيخ ابي القاسـ جنيد البغدادي.وأما النسبة الشبموية عف الشيخ عمي
18
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القاري الواسطي عف أبي الفضؿ بف كامخ عف الشيخ غالـ ابف تركاف عف الشيخ أبي
عمي

الروزبادي عف الشيخ عمي العجمي عف أبي بكر الشبمي عف داود الطائي عف

حبيب العجمي عف الحسف البصري عف عمي بف أبي طالب.  والشيخ معروؼ
الكرخي لو نسبة ثانية في الخرقة الشريفة عف عمي الرضا عف أبيو موسى الكاظـ عف
أبيو جعفر الصادؽ عف ابيو محمد الباقر عف ابيو زيف العابديف عف ابيو محمد الباقر

عف ابيو زيف ألعابديف عف أبيو األماـ عمي بف أبي طالب.)ٜٙ(  

كراماتو:
كرامات السيد أحمد الرفاعي كثيرة ال تعد  ,ولكف أعظميا وأجميا حادثة مد اليد ،وىي
إنو لما حج سنة سنو(٘٘٘ھ).وقؼ اتجاه الحجرة الشريفة النبوية وقاؿ عمى رؤوس
االشياد :السالـ عميؾ يا جدي .فقاؿ لو: وعميؾ السالـ يا ولدي .سمع ذلؾ كؿ
مف في المسجد النبوي ,فتواجد سيدنا أحمد وأرعد واصفر لونو وجثى عمى ركبتو ,ثـ قاـ
وبكى وأف طويال وقاؿ :ياجداه
في حالة البعد روحي كنت ارسميا

تقبؿ االرض عني وىي نائبتي

وىذه دولة االشباح قد جضرت

فآمدد يمينؾ كي تحظى بيا شفتي

فمد لو رسوؿ اهلل .   يده الشريفة العطرة مف قبره األزىر المكرـ فقبميا في مأل
يقرب مف تسعيف ألؼ رجؿ والناس ينظروف اليد الشريفة ,وكاف في المسجد مع الحجاج
الشيخ عبد القادر الكيالني والشيخ حياة بف قيس الحراني والشيخ عدي بف مسافر
()ٜٚ
الشامي(االموي)وغيرىـ
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مؤلفاتو:

لمسيد أحمد الرفاعي مؤلفات كثيرة وتصانيؼ عديدة ,فقد أكثرىا اثناء الغزو المغولي

وىجوميـ عمى بغداد ,وتدمير مكتباتيا ,ومنيا ما وصؿ الينا وىي:
ٔ -البرىان المؤيد :وىي مجموعة محاضرات لطالبو ومريديو ,جمع وطبع عدة
مرات ,وىو أحمد مصادر ىذا البحث .
ٕ -الحكم الرفاعية :كتاب صغير في حجمو كبير في محتواه ,اجابة عمى سؤاؿ ألحد
تالميذه ,طبع عدة مرات.
ٖ -االحزاب الرفاعية :مفقود ولعمو ما جمعو الشيخ إبراىيـ الراوي الرفاعي وأسماه
السير والمساعي في أحزاب واورد السيد أحمد الرفاعي ,وجمع فيو اوراده الشريفة

وادعيتو المأثورة ووظائفو ,وىو أحد مصادر ىذا البحث.

ٗ -النظام الخاص ألىل االختصاص :طبع عدة مرات(.)ٜٛ
٘ -الصراط المستقيم في تفسير بسم اهلل الرحمن الرحيم :مفقود
-6الرواية

-9الطريق الى اهلل :مفقود.
 -ٛالعقائد الرفاعية :مازاؿ مخطوط ًا.
 -ٜالمجالس األحمدية :مفقود.

-01تفسير سورة القدر :مفقود.
ٔٔ-حالة أىل الحقيقة مع اهلل :وىو كتاب في الحديث ,حيث روى   بسنده
أربعيف
حديثا وشرحيا ,طبع عدة مرات ,وىو أحد مصادر ىذا البحث.
ٕٔ-شرح التنبية :شرح كتاب في الفقو الشافعي البي أسحؽ الشيرازي في ست

مجمدات.

ٖٔ-رحيق الكوثر :مطبوع.
ٗٔ-البيجة في الفقو :مفقود.
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 -2أحداث عصره:
ولد السيد أحمد الرفاعي في العاـ الذي توفي فيو الخميفة العباسي المستظير باهلل,
وولي بعده ابنو المسترشد باهلل ,فقد عاصر خالؿ حياتو المباركة ستة مف خمفاء بني
العباس ,وىـ :المسترشد باهلل ,الراشد باهلل ,المقتفي ألمر اهلل والمستنجد باهلل,
المستضيء باهلل ,الناصر لديف اهلل .وىؤالء لـ يكف ليـ مف الخالفة إال االسـ ,فقد كاف
األمر والنيي لمسمطاف مسعود سمطاف دولة السالجقة .التي انتيت بوفاة السمطاف

مسعود ,الذي ماتت بموتو سعادة البيت السمجوقي(.)ٜٜوقامت عمى أنقاضيا الدولة
األتابكية وبيوتيا شتى ال تنتمي إلى نسب واحد ,إال أنيا يجمعيا االتصاؿ بالبيت
السمجوقي .واتابؾ كممة تركية معناىا مربى الممؾ ,فكاف آؿ سمجوؽ إذا امتاز أحد
قوادىـ بيذا االمتياز اطمقوا عميو ىذا المقب ,واستحؽ بو أعمى درجات التكريـ

واالحتراـ .ودويالت االتابكية ىي(ٓٓٔ):

ٔ -شاىات حوارزـ :ينسبوف الى أحمد بف أنوشتكيف ,وكاف ابوه انوشتكيف ممموكا ألمير
مف أمراء السالجقة اسمو بمكابؾ.
ٕ-الدولة االرتقية :تنسب ىذه الدولة إلى أرتؽ بف اكسب التركماني.
ٖ-اتابيكية دمشؽ :أوؿ مموكيا سيؼ اإلسالـ ظيير الديف ظغتكيف واصمو ممموؾ
لمممؾ تشف بف الب ارسالف.
ٗ -اتابيكية الموصؿ :ابتدأت ىذه الدولة عاـ( ٕٔ٘ھ) وتنسب إلى عماد الديف زنكي.
٘ -اتابيكية سوريا قامت بعد مقتؿ عماد الديف زنكي سنة (ٔٗ٘ ھ ) عمى يد ولده
محمود نور الديف.
-ٙاتابكية سنجار :ابتدأت ىذه الدولة سنة (٘ٙٙھ).
-ٚاتابكية الجزيرة :ابتدأت ىذه الدولة سنة (٘ٚٙھ).
-ٛاتابكية اذربيجاف :ابتدأت ىذه الدولة سنة (ٖٜ٘ھ).
-ٜاتابكية اربؿ :ابتدأت ىذه الدولة سنة( ٖ٘ٙھ).
ٓٔ-اتابكية نارس (الدولة السمغرية):ابتدأت سنة( ٖٗ٘).
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ٔٔ-اتابكية لورستاف(اليزاز سبيو):ابتدأت سنة (ٖٗ٘ ھ).
ٕٔ-شاىات ارمينية :ابتدأت ىذه دولتيـ سنة( ٖ ٘ٛھ).

ومما نالحظ اف امصار الدولة العباسية موزعة بيف حكاـ الدويالت ,أما الخالفة فقد
رضيت باالسـ فقط ويحكـ بغداد التي كاف يخطب فييا السمطاف مسعود سمطاف

السالجقة(ٔٓٔ).أما في مصر فقد قامت الدولة الفاطمية واستقمت في مصر عف الدولة
العباسية ,أما في عيد الناصر لديف اهلل وىو آخر الخمفاء الذيف عاصرىـ السيد أحمد
الرفاعي فقد كانت في األندلس وشماؿ أفريقيا دولة الموحديف وفي مراكش تأسست
الدولة المرينية سنة (ٜٔ٘ھ).وبمصر واليمف وسوريا الدولة األيوبية ,وبالموصؿ
وسنجار وغيرىم ا مف بالد االتراؾ سالجقة الروـ وفي عيد الناصر انتيى ممؾ
السالجقة بالعراؽ سنة

(ٕٓٔ)

ٜٓ٘

ھ .ومف الطبيعي أف تؤثر ىذه األحداث سمبا عمى

الحياة العممية والثقافية ,كما أثر استتباب األمف والرفاىية في القرف الرابع اليجري,
فأثرت الثقافة العربية والفكر العربي اإلسالمي وتشعبت فنونيا وكثر عمماؤىا .وكانت
الداىية الدىياء احتالؿ بغداد عمى يد التتار أذ دمرت وحرقت مكتباتيا ,بحيث اندثرت
أكثر الكتب والمكتبات ,ومف ضمف ىذه الكتب التي دمرت وفقدت كتب السيد أحمد
الرفاعي .ومف العمماء الذيف عاصروه :الشيخ عبد القادر الكيالني ,الشيخ عدي بف
مسافر االموي ,الشيرستاني صاحب (الممؿ والنحؿ) ,ابو نجيب السيروردي ,الديممي

صاحب مسند الفردوس(ٖٓٔ).ولقد كاف لمحركات الباطنية دور كبير في عصره,

وساىمت في احداث ذلؾ العصر ,فقد قتموا الخميفة المسترشد باهلل في خيمتو بعد أف
أسره السمطاف مسعود .إال أف اياـ المقتفي ألمر اهلل عادت الييبة شيئا فشيئا إلى مدينة
بغداد والى الخالفة العباسية ,وقيؿ ذلؾ مف دولة المقتدر إلى وقتو كاف الحكـ لممتغمبيف

مف المموؾ ,وليس معيـ إال اسـ الخميفة(ٗٓٔ).وفي خالفة المستضئ بأمر اهلل انقضت

ا لدولة العبيدية ,وخطب لو في مصر ,وبذلؾ عادت ىيبة الخالفة أكثر مف ذي

قبؿ(٘ٓٔ).
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المبحث الثالث
منيج المدرسة الرفاعية
-0الوسائل األربعة:

تنتمي المدرسة الرفاعية إلى مدرسة الصحو وااللتزاـ بالشريعة(قرآنا وسنة) وأي قراءة

متأممة لكتاب (البرىاف المؤيد) محاضرات السيد أحمد الرفاعيرحمو اهلل  لطالبو ومريديو
يالحظ أنو يعمقيـ بالكتاب والسنة ,وبالعمماء والفقياء ,ويبعدىـ عف الشطح وأقوالو ,مع
عدـ الحط مف قيمة الشيوخ الذيف شطحوا وىاموا .وارجع أف ذلؾ مرده لكي ال يختمط
بالتأويالت الباطنية التي انتشرت في أيامو ,وأف قسما مف القرامطة والباطنية استغموا
التصوؼ لتحرير افكارىـ ألنو كاف أكثر قبوال عند الناس .تقوـ المدرسة الرفاعية عمى
رحمو اهلل . )ٔٓٙ( 

اربعة وسائؿ كما قرره السيد أحمد الرفاعي
أ-

األولى:

الوسيمة

صحة االعتقاد  ,وىو عمى االختصار األيماف بكؿ اسماء اهلل الحسنى دوف
االقتراب مف مناىج الفالسفة والمتكمميف ,واالبتعاد عف التجسيـ والتشبيو .وىو أف يعتقد
المرء أف اهلل واحد ال شريؾ لو ,فرد ال مثيؿ لو ,صمد ال ضد لو ,أبدى ال نياية لو
,قيوـ ال انقطاع لو ,دائـ ال انصراـ لو...وأف التوراة واإلنجيؿ والقرآف والزبور كتبو
المنزلة عمى رسمو ,وأف مقروء باأللسنة مكتوب في المصاحؼ محفوظ في
القموب...وأف يعتقد فضؿ الصحابة الكراـ""  وترتيبيـ ,وأف يحسف الظف بيـ
جميعا ويثني عمييـ كما أثنى اهلل ورسولو عمييـ.
ب-

الوسيمةالثانية:

العمؿ بأوامر اهلل والكؼ عف نواىيو امتثاال لقولو تعالىَ و َما آتَا ُك ُـ َّ
الر ُسو ُؿ َف ُخ ُذوهُ
َو َما َنيَا ُك ْـ َع ْنوُ فَ ْانتَيُوا)ٔٓٚ( واف ذلؾ ليو الوقوؼ عند حدود اهلل والخوؼ مف اهلل
رأس الحكمة .ولذلؾ اشار أشرؼ المخموقيف–  بقولو(مف سمؾ طريقا يمتمس
فيو عمما سيؿ اهلل لو بو طريقا إلى الجنة)
23
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اإلخالص وحسف النية :وذلؾ التجريد في العمؿ مف طمب غير اهلل وتطيير ساحة
القمب مف سوى اهلل وصرؼ وجية القمب بالكمية إلى اهلل وقد أكرـ لزوـ ذلؾ قوؿ
مولى الخافقيف وجد الحسنيف( مف خرج في طمب العمـ فيو في سبيؿ اهلل حتى

يرجع) ()ٜٔٓوقاؿ( أنما األعماؿ بالنيات وانما لكؿ امرئ ما نوى) (ٓٔٔ)فإذا
صحت النية كمؿ اإلخالص واذا كمؿ اإلخالص نجح العمؿ وحصؿ األمؿ.

ت-الوسيمة الرابعة:
كثرة االشتغاؿ بذكر اهلل عز وجؿ ألف ذكر اهلل جالء لمقمب ونور لمسر وىيبة لموجو,
والروح الطيبة السارية بطمأنينتيا في قموب الذاكريف والبشرى القديمة الثابتة في ألواح
(ٔٔٔ)
ط َمئِ ُّف
أسرار المحبيف قاؿ تعالىفَا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْرُك ْـ
وقاؿ تعالى أ ََال بِ ِذ ْك ِر المَّ ِو تَ ْ
وب)ٕٔٔ( وفي الحديث القدسي (ما ذكرني عبدي في مأل إال ذكرتو في مأل خير
ا ْل ُقمُ ُ

منو) (ٖٔٔ) وقد ارشد اهلل
جاللوُ ق ِؿ المَّوُ ثَُّـ َذ ْرُى ْـ
(٘ٔٔ).
ير
ا ْذ ُك ُروا المَّوَ ِذ ْك ًار َكثِ ًا

نبيو عميو الصالة والسالـ –إلى ذكر وترؾ األغيار بقولو جؿ
ض ِيـ ي ْمعبوف .)ٔٔٗ( وقولو تعالىيا أَُّييا الَِّ
ِ
ِ
آم ُنوا
يف
ذ
َ
في َخ ْو ْ َ َ ُ َ
َ َ
َ

الوسيمة الرابعة:
كثرة الصالة عمى النبي األعظـ والرسوؿ األكرـ, ألنو عميو الصالة والسالـ باب
اهلل ووسيمة الخمؽ إلى اهلل ,ودليؿ الكؿ عمى اهلل ,وشفيع الخمؽ بيدي اهلل ,وأعظـ قريب
الى اهلل ,ومقرب الى اهلل ,وقد نبو القراف الكريـ وحث عميو الصالة والسالـ  عميو
ِ
بقوؿ اهلل سبحانويا أَُّييا الَِّذيف آم ُنوا ُّ
ِ ِّ
يما.)ٔٔٙ( 
َ
َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ
-2مرتكزات المدرسة الرفاعية:
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إذا كانت الوسائؿ األربع قد خصيا عمماء المدرسة الرفاعية باعتبارىا العمود الفقري

,والقواعد التي ال مناص منيا َّ ,
فإف ىناؾ مرتكزات أُخر تقوـ عمييا المدرسة متفرعة عف
الوسائؿ األربع أو مكممة ليا في شأف مف شؤوف الحياة أو العباد .وكما اسمفنا في ثنايا
ىذا البح ث مف شرح لمتصوؼ الحقيقي الخاص فأف المدرسة الرفاعية ال تعدو عنو
بشيء ,ولوال ىذا المصطمح الذي استحدث وىو التصوؼ ,لكانت المدرسة الرفاعية ال
تعدوا عنو بشيء ,ولوال ىذا المصطمح الذي استحدث وىو التصوؼ  ,لكانت المدرسة
الرفاعية ال تعدو أف تكوف طريقو السمؼ الصالح مف الصحابة في األخالؽ والعبادة.
فقد كاف السيد أحمد الرفاعي يقوؿ(أوؿ اساس يضعو المريد الصادؽ في الطريؽ الزىد
في الدنيا ,فمف لـ يزىد في الدنيا ال يصح لو بناء شيء بعده)

()ٔٔٚ

والزىد ال يعني

ضيؽ ذات اليد وال يعني لبس المالبس الرثة ,ولكنو يعني أف تستوي لديؾ الدنيا بخيرىا
وشرىا ,بغناىا وفقرىا ,بربيعيا وجدبيا .وأف يكوف القمب معمؽ بخالقو طائر في ممكوتو,
سابح في لذة القرب منو بعبادتو .أما الدنيا فإف ال تزور إال يديو وتخرج مف كفيو ,الف
(لو كانت الدنيا

الذي خمؽ الدنيا زىد بيا وزٌىد احبابو بيا .قاؿ الرسوؿ الحبيب
تعدؿ عند اهلل جناح بعوضتو ما رزؽ منيا كاف ار شربة ماء) (.)ٔٔٛفبعد أف يزىد ال بد لو

مف صفات يكتسبيا ليكوف زىده مثم ار ,وعبادتو هلل تعالى راسخة ال تيتز بنزوات النفس
و وسوسات الشيطاف .ومف ىذه المرتكزات التي وجدت في ادبيات المدرسة الرفاعية:
أ -تنزيو اهلل تعالى عن صفات المحدثين واالخالص في عبادتو:
ِ
ِ ِِ
اهلل تعالى وصؼ نفسو في القرآف الكريـ  لَ ْي َس َكم ْثمو َش ْي ٌء َو ُى َو السَّميعُ
( )ٜٔٔىذا الوصؼ وصؼ دقيؽ شامؿ لما اراده جؿ وعال لنفسو ,ولما اراده

ا ْلب ِ
صير
َ

لعباده اف

يؤمنوا بو .لذلؾ فيـ ىذا أنس بف مالؾ  عندما سألو رجؿ عف قولو تعالى

الر ْح َم ُف َعمَى ا ْل َع ْر ِ
استََوى
َّ 
ش ْ
,وااليماف بو واجب ,والسؤاؿ عف بدعة ,وما راؾ اال مبتدعا وامر أف يخرج(ٕٔٔ) وكذلؾ
(ٕٓٔ)

فقاؿ :االستواء غير مجيوؿ ,والكيؼ غير معقوؿ

اإلخالص في عبادة اهلل تعالى ,وعدـ االشراؾ الحد في عبادتو ,يقوؿ السيد أحمد
الرفاعي (:لو أف العالـ فريقاف :فريؽ يبخرني بالند والعنبر ,وفريؽ يقرض لحمى
25
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بمقاريض مف نار ,ما نقص ىؤالء عندي وال زاد ىؤالء عندي) (ٕٕٔ).فاإلخالص هلل
تعالى يجب أف يكوف دأب المسمـ دائما وأبدأ لقولو( إنما األعماؿ بالنيات ,وانما
لكؿ أمرئ ما نوى ,فمف كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو فيجرتو إلى اهلل ورسولو ,ومف
كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا أو امرأة ينكحيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو)
ب-

(ٖٕٔ)

تعظيم شأن النبيومحبتو لو :

النبي محمد خاتـ األنبياء والمرسميف ,فيو الصورة المختصرة لكؿ األنبياء
والرسؿ" عمييـ السالـ "فقد اعطاه اهلل تعالى جميع معجزاتيـ ,وامتحنو بجميع ما
ابتمي بو انبياءه .لذلؾ يجب عمى المسمـ اعظاـ قدر النبي  ومحبتو أكثر
حتى مف نفسو التي بيف جنبيو ,قاؿ (:ال يؤمف أحدكـ حتى اكوف أحب
إليو مف مالو وولده ومف نفسو التي بيف جنبيو)

(ٕٗٔ)

والحب لرسوؿ اهلل

يجب أف يتبعو العمؿ بيذا الحب وىو التأسي برسوؿ اهلل عمال بقولو تعالى (ما
آتاكـ الرسوؿ فخذه) (ٕ٘ٔ) .وقولو تعالىلَقَ ْد َكاف لَ ُكـ ِفي رس ِ َّ ِ
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ
وؿ المو أ ْ
َُ
َ ْ
()ٕٔٙ
ِ
فالتخمؽ بأخالؽ رسوؿ
اف َي ْر ُجو المَّوَ َوا ْلَي ْوَـ ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر المَّوَ َكثِير
ل َم ْف َك َ

اهلللو مف مرتكزات المدرسة الرفاعية بقوؿ السيد أحمد الرفاعي (:عظموا
شأف نبيكـ ىو البرزخ الوسط الفارؽ بيف الخمؽ والحؽ عبد اهلل حبيب اهلل رسوؿ
اهلل أكمؿ خمؽ اهلل أفضؿ رسوؿ اهلل الداؿ عمى اهلل...مف اتصؿ بو اتصؿ ,ومف
انفصؿ عنو انفصؿ)

()ٕٔٚ

ومحبة رسوؿ اهلل

 

تستدعي كثرة ذكره

بالصالة والسالـ عميو ,فمف احب شيئا أكثر ذكره .وفضؿ الصالة عمى رسوؿ
اهلل كبير ,أوليا  :متابعة اهلل ومالئكتو وتنفيذ أمر اهلل تعالى لقولو سبحانو
َِّ
إِ َّف المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
وف َعمَى َّ
صمُّوا َعمَ ْي ِو َو َسمِّ ُموا
النبِ ِّي َيا أَُّييَا الذ َ
صم َ
آم ُنوا َ
ُ ُ َ
يف َ
َ ََ
()ٕٔٛ
ِ
أف
يما
 .والثانية :رد الروح إلى رسوؿ اهلل  وابالغ المالئكة لو ّ
تَ ْسم ً
فالنا مف أمتؾ يصمي عميؾ ويسمـ عميؾ فيرد السالـ .. فتصور أخي

المسمـ أف رسوؿ اهلل يسمع باسمؾ والمالئكة تبمغو اسمؾ ,وتصور اف يرد
عميؾ السالـ ويقوؿ لؾ(:وعميؾ السالـ ورحمة اهلل وبركاتو يا ولدي)....قاؿ عميو
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الصالة والسالـ(:ال تجعموا قبري عيدا وصموا عمي فإف صالتكـ تبمغني حيث

(. )ٕٜٔ

كنتـ)

إف اهلل يصمي عميؾ والمالئكة تصمي عميؾ ما دمت تصمي عمى رسوؿ
الثالثةّ :
اهلل , والصالة مف اهلل رحمة ومف المالئكة والنبي استغفار ومف العباد
عبادة .لقولو (مف صمى عمي صالة صمى اهلل بيا عميو عشرا ,ومف
صمى عمي عش ار صمى اهلل بيا عميو مائة ,ومف صمى عمي مائة كتب اهلل لو
بيف عينيو براءة مف النفاؽ وبراءة مف النار وأسكنو اهلل يوـ القيامة مع الشيداء )
(ٖٓٔ).

الرابعة :سيعرفؾ رسوؿ اهلل في ساحة الحشر  ,يقوؿ ( أولى الناس

بي يوـ القيامة أكثرىـ عمي صالة) (ٖٔٔ).ومف محبتو محبة آؿ بيتو وتعظيـ شأنيـ
َج ًار إِ َّال ا ْل َم َوَّدةَ ِفي ا ْلقُ ْرَبى.)ٖٕٔ( 
َسأَلُ ُك ْـ َعمَ ْي ِو أ ْ
وتوقيرىـ لقوؿ اهلل تعالىُ ق ْؿ َال أ ْ
ولقولو( تركت فيكـ ما اف أخذتـ بو لف تضموا مف بعدي كتاب اهلل وعترتي أىؿ
بيتي) (ٖٖٔ).

جـ ػ توقير الصحابة جميعيـ والسكوت عما شجر بينيـ مف خالؼ ,ألف ذلؾ يؤذي
المسمـ مف جيتيف األولى :سيفتي بال عمـ بخطأ طرؼ مف األطراؼ ,وييوي في مياوي
الفتيا بغير عمـ ,والمؤمنوف وأف اختمفوا ال تنتفي عنيـ صفة األيماف
ِ
طَائِفَتَ ِ ِ
َصمِ ُحوا َب ْيَنيُ َما.)ٖٔٗ( وكذلؾ وصفيـ
اف م َف ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ا ْقتَتَمُوا فَأ ْ
َِّ
والسَّابِقُوف ْاأل ََّولُ ِ
وى ْـ بِِإ ْح َس ٍ
اف
يف اتََّب ُع ُ
ص ِار َوالذ َ
وف م َف ا ْل ُميَا ِج ِر َ
َ
َ
يف َو ْاأل َْن َ
َ

لقولو تعالىَ وِا ْف
اهلل تعالى بأنيـ
رِ
ض َي المَّوُ َع ْنيُ ْـ
َ
منفعة لؾ بو.

ضوا َع ْنوُ)ٖٔ٘( فمالؾ أخي المسمـ تدس انفؾ فيما ال
َوَر ُ
والثانية :أف قمبؾ سيحمؿ كراىية ألحد الطرفيف ,فيسود قمبؾ بظممة الكراىة وىـ الذيف
()ٖٔٙ
ونوُ
ؾ أ َّ
ُمةٌ
فعمى المسمـ الوقوؼ عند قولو تعالىتِْم َ
وصفيـ اهلل تعالى ُ ي ِحُّبيُ ْـ َوُي ِحُّب َ
()ٖٔٚ
وف َع َّما َك ُانوا َي ْع َممُوف
ت لَيَا َما َك َسَب ْ
قَ ْد َخمَ ْ
ت َولَ ُك ْـ َما َك َس ْبتُ ْـ َوَال تُ ْسأَلُ َ
د -توقير العمماء والتفقو عمى عموميـ وموافقة أحد األئمة في الفقو .ألف عدـ موافقة
أحدىـ

واالغتراب بالرأي واالغتراب بالنفس والزعـ أنيـ رجاؿ ونحف رجاؿ ,واننا نأخذ
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مف كتاب اهلل وس نة نبيو قوؿ صحيح لكنو ييوي بصاحبو الى اليوى .فمف لـ يممؾ مف
أدوات األخذ منيما سيزلؽ بال معرفة وىو يظف نفسو عمى ىدى ,وبدؿ أف تكوف
مذاىب اربعة ستكوف أربعة مالييف مذىب واهلل المستعاف .وعمى مف سمؾ طريؽ
التصوؼ أف ال يتفوه بأقواؿ الشيوخ الذوقية فإنو ال يعمميا ولـ يذقيا ليصفيا لنا ,يقوؿ
السيد أحمد الرفاعي (تقولوف قاؿ الحارث قاؿ ابو زيد قاؿ الحالج ,ما ىذا الحاؿ قبؿ
ىذه الكممات ,قولوا قاؿ الشافعي قاؿ مالؾ قاؿ أحمد قاؿ نعماف صححوا المعامالت

البينية وبعدىا تفكيوا بالمقوالت الزائدة) (.)ٖٔٛومف توقير العمماء توقير العمـ وطمبو,
فمف فرض عيف يصمح بيا المسمـ عبادتو وأحوالو ومعامالتو اليومية ,ومنيا ما فرض
عيف يصمح بيا المسمـ عبادتو وأحوالو ومعامالتو اليومية ,ومنيا ما ىو فرض كفاية لو
طمبيا واحد في المدينة سقط عف الكؿ .ومف فرض العيف تالوة القرآف وكيفية الطيارة
وكيفيو الصالة وحؽ الجار وحؽ الزوجة وحؽ الزوج وحؽ األبف وحؽ اآلباء واألميات
,فعمى المسمـ أف يطمبيا ألنو يحتاجيا في كؿ ساعة مف ساعات عمره .فاهلل تعالى أنزؿ

أوؿ كممة مف القرآف(أقرأ)ٖٜٔ( )...داللة عمى أىمية طمب العمـ ,وقاؿ تعالى ُ ق ْؿ َى ْؿ
َِّ
َِّ
وف.)ٔٗٓ( ومف العمـ أف ال يأنؼ أف يقوؿ :ال أدري
وف َوالذيف َال َي ْعَم ُم َ
يف َي ْعمَ ُم َ
َي ْستَ ِوي الذ َ
فقد قاليا جيابذة العمـ في زمانيـ (ٔٗٔ).فالتصوؼ الحقيقي ىو التخمؽ بأخالؽ النبي
 في األعماؿ واألقواؿ والتصرفات.
ھ -اإليماف بالقدر خيره وشره مف اهلل تعالى  .لكف ىذا ال يعني أف العبد يميؿ التدبير
وينتظر االقدار ,لكف االخذ باألسباب توكال عمى الوىاب والرضا بما قسمو اهلل لؾ
وقدره عميؾ .وأف ظير لو ذلؾ السر في سجف القدر معارضا لما يتطمبو فيكوف القدر
فأف معارضة مف جواذب االقدار:
حمت عرى االقدار باألقدار

واذا األمور تقاربت ألوانيا

(ٕٗٔ)

و -تأديب السالكيف بالخموات والعزلة عف الناس إال بقدر الحاجة مف أجؿ تنقية النفس
مف الكدورات واآلثاـ .فالخموات تقرف بقمة الطعاـ وخموىا مف كؿ ذي روح ألضعاؼ
28
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(ٖٗٔ)

ولمعزلة (ٗٗٔ)فوائد جمة ,فقد قاؿ رسوؿ اهلل 

(مف حسف إسالـ المرء تركو ما ال يعنيو) (٘ٗٔ)ومف أكثر مخالطة الناس وقع في ما ال
يعنيو ,أو أقؿ شيء إذا لـ يغتصب ىو الناس فإف الناس ستغتابو ,فمف اعتزؿ ارتاح

ونجى مف غيبتو الناس وفضوؿ القوؿ واراح الناس مف غيبتو.
َّ ِ
َِّ
ودا َو َعمَى ُج ُنوبِ ِي ْـ
اما َوقُ ُع ً
ز -كثرة ذكر اهلل وعمى كؿ حاؿالذ َ
يف َي ْذ ُك ُرو َف الموَ قَي ً
اط ًال س ْبح َان َ ِ
ت ى َذا ب ِ
ؽ الس ِ
ات و ْاأل َْر ِ
وف ِفي َخ ْم ِ
اب
ؾ فَقَنا َع َذ َ
ُ َ
ض َرَّبَنا َما َخمَ ْق َ َ َ
َوَيتَ َف َّك ُر َ
َ
َّم َاو َ

َّ
الن ِار.)ٔٗٙ( والذكر المساني وسيمة لموصوؿ إلى القمب الذاكر الذي ال يفتر ال ليال وال

نيا ار وال يقظة وال مناما .فقد أمرنا اهلل تعالى بذكره في مواضع عديدة مف القرآف الكريـ,
َّ ِ
اء ُك ْـ أ َْو أَ َش َّد ِذ ْك ًار .)ٔٗٚ( وقولو فَا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْرُك ْـ
فقولو فَا ْذ ُك ُروا الموَ َكذ ْك ِرُك ْـ َآب َ
()ٔٗٛ
اكر ِ
اك ِريف المَّو َكثِ ا َّ ِ
َّ ِ
َوا ْش ُك ُروا لِي َوَال تَ ْكفُُر ِ
ات )ٜٔٗ(وفي
وف
ير َوالذ َ
.وقولو تعالىَ والذ َ َ ً

الحديث القدسي(أنا جميس مف ذكرني) (ٓ٘ٔ)وفي وصية رسوؿ اهلل  لمعاذ بف

جبؿ(  ال يزاؿ لسانؾ رطبا بذكر اهلل عز وجؿ) (ٔ٘ٔ).ومف ذكر اهلل تعالى كثرة
آف أَـ َعمَى قُمُ ٍ
وب
قراءة القرآف والتدبر لمعانيو امتثاال لقولو تعالى أَفَ َال َيتَ َدَّب ُر َ
وف ا ْلقُ ْر َ ْ
أَ ْقفَالُيَا)ٕٔ٘( وطاعة رسوؿ اهلل .فقراءة القرآف عبادة ,فبكؿ حرؼ حسنة وطيور
لمقمب مف أدراف الذنوب ونكت المعاصي وريف الدنيا الذي راف عمى القموب فحرميا نور

الطاعة ولذة الذكر ومتعة القرب .يروى أف رسوؿ اهلل  عندما كاف يأمر بالؿ

باألذاف يقوؿ لو(أرحنا بيا يا بالؿ) (ٖ٘ٔ).

حـ  -تطبيؽ ما ينقؿ عف القوـ عمى قانوف الشريعة المطيرة ,حتى أذ تأنى التطبيؽ
وتعرض التأويؿ أنكروا نسبة ما ينقؿ إلييـ ,وجزموا بأنو مف المدسوس عمييـ .وب أروا
ساحة أىؿ اهلل مف المؤاخذات الشرعية العقمية وأولياء اهلل ال شؾ وال شبيو ,ىـ مبرؤوف

مف كؿ ما يخالؼ الشرع الشريؼ (ٗ٘ٔ).ومف يراجع كتب التصوؼ يجد مف الدس
الكثير ,حتى اف قسما مف أىؿ األىواء استغموا ىذا الدس والفوا الكتب لمحط مف

التصوؼ وأىمو ورجالو ولو ظنوا بالمسمميف خي ار لكاف خي ار ليـ وأقوـ (٘٘ٔ).

ط -أجالؿ قدر السيد أحمد الرفاعي واخوانو أولياء اهلل جميعا ,وعدـ الحط مف قدرىـ
وال االعتداء عمييـ حتى المجذوب منيـ.
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الخاتمة:
تبيف لنا مما تقدـ في أثناء ىذا البحث اف التصوؼ اإلسالمي أصيؿ المنبت لـ يتأثر
باإلشراقات اليندية ,وال بالغنوصية اليونانية ,وأف ىذه مجرد دعاوى باطمة أثارىا فيو
المستشرقوف وأصحاب النيات المبيتة .وأف التصوؼ ىو االبف الشرعي لمزىد الذي سار
عميو رسوؿ اهلل وأصحابو وانو ىو االحساف بعينو المرتبة العميا في عبادة اهلل تعالى
وىي مراقبة اهلل تعالى في كؿ عبادة وكؿ عمؿ ,وأف شواىد الصوفية الذيف كتبوا عنو
منذ القرف الثالث كميا مأخوذة مف الكتاب والسنة المطيرة .والمدارس الصوفية بعامتيا
تختمؼ في طرؽ ترتيبيا التباعيا وتالمذتيا ,لكنيا في النياية ليا غاية واحدة ىي:
صفاء القمب وخموصو مف أدراف الدنيا وويالت اآلثاـ والخطايا .وأف جوىر التصوؼ ىو
جوىر اإل سالـ ,فاإلسالـ ليس عائقا وال بدعة ,ألف تسمية الفقياء جاءت متأخرة
واألصوليوف وأىؿ الحديث كذلؾ  .واإلسالـ اباح مجاراة العصور المختمفة فييا يحتاج
إليو األنساف المسمـ آمف عموـ ومعارؼ توثؽ صمتو باهلل تعالى وتديميا .ما داـ ذلؾ ال
يخالؼ شرع اهلل .والمدرسة الرفاعية ىي أكثر المدارس التصاقا بالقرآف والسنة ,وابتعدت
وحذرت مف دعوى الشطح والحديث بما ال يفيمو الناس ,وأكدت لتالمذتيا تعمـ الفقو
اإلسالمي إلصالح عباداتيـ ومعامالتيـ مع اهلل ومع الناس ,والحمد هلل رب العالميف .

ABSTRACT
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Researchers consider digging deep in some instances of mysticism
as one of the most perplexing issues for this field made many
persons to commit sis and to go astray of the righteous path. Here
various examples can be sought as mystics speak in their own,
special language that is so hard to be understood by common
people. Some of them are accused of heretics and blasphemy
despite the fact that they are far away of such path of belief. All
this is due to the notion that their speech is philosophical and so
difficult to be understood save by those who know their way of
living and their bahaviours.
The present study compromises an abstract, an introduction along
with three sections. The first of them tackles a definition of
mysticism, its origin, its levels, its schools and their method of
teaching. Section two focuses on Sheikh Ahmed Elrifaie, his life,
deeds and events of his age. Section the third concentrates on
Elrifaiya School method of teaching, its tools and basics. The
paper ends with a conclusion that sums up the findings of the
study.
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ٓٔ-القشيري,الرسالة القشيرية,ص.ٕٔٛ
ٔٔ-القيشيري,الرسالة القشيرية,ص.ٕٜٔ-ٕٔٛ
ٕٔ-السيروردي,عوارؼ المعارؼ,ص٘.ٙ

ٖٔ-الكالباذي,مقدمة كتاب التعرؼ لمذىب أىؿ التصوؼ صٔٔ.
ٗٔ-الكالباذي,التعرؼ لمذىب أىؿ التصوؼ,صٖٓ.
٘ٔ-الشعراني ,األنوار القدسية,ص.ٖٔٛ
-ٔٙعبد الحميد ,دراسات في الفرؽ والعقائدأألسالمية,صٖٕ .
-ٔٚالشرباصي,التصوؼ عند المستشرقيف,صٖٕ.
-ٔٛكرـ,الموسوعة الفمسفية,ص.ٕٔٛ
-ٜٔالفكر اإلسالمي ,تقويمو وتجديده,صٔ.٘٘-
ٕٓ-الحضارة اإلسالمية في ؽٗى,ص.ٜٔ
ٕٔ-دعاة وأدعياء,ص.ٜ
ٕٕ-الفكر األسالمي,ص.ٗٚ
ٖٕ-سورة العنكبوت,آية.ٜٙ
ٕٗ-مسمـ,صحيح مسمـ ,كتاب األيماف  ,صٖ.ٜ
32

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
ٕ٘-الكالباذي,التعرؼ,ص.ٙ
-ٕٙالنقشبندي,ماىو التعرؼ,صٓٗ.
-ٕٚالشرباصي,موسوعة أخالؽ القرآف,جٕصٖ٘.
-ٕٛسورة البقرة,أية.ٕٔٛ:
-ٕٜسورة ىود,أية.ٕ٘:
ٖٓ-سورة ىود,أية.ٜٓ:
ٖٔ-سورة التوبة ,أية .ٕٔٔ:
ٕٖ-الكالباذي,التعرؼ,صٔٔٔ.
ٖٖ-سورة النحؿ,أية.ٙٙ:
ٖٗ-الشرباصي,موسوعة أخالؽ القرآف,جٕصٖ.ٔٚ
ٖ٘-الكالباذي,التعرؼ,ص.ٔٔٛ
-ٖٙالكالباذي ,التعرؼ,ص.ٜٔٔ_ٔٔٛ
-ٖٚالقشيري,الرسالة,صٖ.ٔٙ
-ٖٛسورة الزمر,أية.ٔٔ:
-ٖٜسورة الزمر,أية.ٔٗ:
ٓٗ-سورة الزمر,اية.ٖ-ٕ:
ٔٗ-البييقي,الترغيب والترىيب,جٕصٖٔ.
ٕٗ-الرسالة,صٖ.ٜ
ٖٗ-الطوسي,الممع,صٕ.ٚ
ٗٗ-الكالباذي ,التعرؼ,صٕٔٔ.
٘ٗ-الكالباذي,التعرؼ ,صٕٔٔ.ٖٔٔ-
-ٗٙالكالباذي ,التعرؼ,صٕٔٔ.
-ٗٚمنازؿ السائريف,صٖٓ.ٖٔ-
-ٗٛالقشيري,الرسالة,صٔ.ٜ
-ٜٗعيسى,حقائؽ عف التصوؼ,صٖٕٔ.
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ٓ٘-البخاري,الصحيح,كتاب األيماف ,صٕٓٓ.
ٔ٘-الترمذي,السنف,كتاب صفة القيامة,صٕٖٓٗ.
ٕ٘-الترمذي,سنف الترمذي ,كتاب صفة القيامة,صٓ.ٕٗٙ
ٖ٘-السيروردي,عوارؼ المعارؼ,صٖٖٕ.
ٗ٘-الشرباصي,موسوعة أخالؽ القرآف,جٔصٕٔٔ.
٘٘-سورة النحؿ,اية.ٔٔٗ:
-٘ٙسورة األعراؼ,اية.ٔٔٗ:
-٘ٚسورة الزمر,اية.ٙٙ:
-٘ٛمراجع الطوسي,الممع,صٕ.ٚ
-ٜ٘الكالباذي,التعرؼ,ص.ٜٔٗ
ٓ-ٙالكالباذي,التعرؼ,ص.ٜٔٔ
ٔ-ٙالقشيري.الرسالة,ص.ٖٔٚ
ٕ-ٙالشرباصي,موسوعة أخالؽ القرآف,جٔصٔ.ٜٔ
ٖ-ٙالكالباذي,التعرؼ,صٖٔٔ.
ٗ-ٙالسيروردي,عوارؼ المعارؼ,صٖٕٗ.
٘-ٙالسممي,المقدمة في التصوؼ,ص.ٖٔٚ
-ٙٙالطوسي,الممع,ص.ٚٙ
-ٙٚعيسى,حقائؽ عف التصوؼ,ص.ٕ٘ٙ
-ٙٛسورة المائدة ,أية ٖٕ.
-ٜٙالسممي,المقدمة في التصوؼ,ص.ٕٛ
ٓ-ٚعيسى,حقائؽ التصوؼ,ص.ٕ٘ٚ
ٔ-ٚالسيروردي,منازؿ السائريف,صٗٗ.
ٕ-ٚالكالباذي,التعرؼ,ص.ٔٗٚ
ٖ-ٚالسيروردي,منازؿ السائريف,ص.ٕٔٛ
ٗ-ٚابف عربي ,نصوص الحكـ ,المقدمة  ,صٖ٘.
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٘-ٚالسيروردي,ىياكؿ النور,ص٘ٗ.
-ٚٙمدني,اخبار الحالج,جٔصٕ.ٚ
-ٚٚكرـ,الموسوعة الفمسفية,صٓ.٘ٛ
-ٚٛسورة الذاريات,آيةٕٓ.ٕٔ-
-ٜٚمدني,اخبار الحالج,ص.٘ٛ
ٓ-ٛالنقشبندية,ماىو التصوؼ,صٕٖ.ٖٖ-
ٔ-ٛسورة التكاثر ,آية.ٙ:
ٕ-ٛسورة التكاثر ,آية.ٚ:
ٖ-ٛسورة الواقعة ,آية.ٜ٘:
ٗ-ٛزيغور,الفمسفات اليندية,ص.ٕٜٙ
٘-ٛالسامرائي,الجنيد البغدادي,صٓٔ.
-ٛٙالغزالي,أييا الولد المحب,ص.ٗٛ
-ٛٚالرفاعي,البرىاف المؤيد,ص.ٜٚ-ٚٛ
-ٛٛالسكندري,تاج العروس,ص.ٛٚ
-ٜٛالسممي,عيوف النفس,صٔٗ.

ٓ-ٜالرفاعي,البرىاف المؤيد,صٗ.كنج,الغوت المنير,ص.ٔٛالسامرائي,السيد احمد
الرفاعي ,ص,ٙ
ٔ-ٜالرفاعي ,حالة أىؿ الحقيقة مع اهلل,ص.ٚ
ٕ-ٜالرفاعي,حالة أىؿ الحقيقة مع اهلل,ص.ٛ
ٖ-ٜالسامرائي,السيد احمد الرفاعي,صٔٔ.
ٗ-ٜالرفاعي البرىاف المؤيد,ص٘.
٘-ٜمازاؿ مخطوطاً ولـ يطبع.

-ٜٙالراوي,السير والمساعي,ص.ٜٔٛ-ٜٔٙ
-ٜٚالرفاعي,حالة اىؿ الحقيقة مع اهلل,صٓٔ.
-ٜٛالسامرائي,السيد احمد الرفاعي,صٗٗ.ٗ٘-
35

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
-ٜٜفوزي,الخالفة العباسية,ص٘.ٜ
ٓٓٔ-الخضري,محاظرات في تاريخ األمـ,صٕٗ٘.
ٔٓٔ-الخضري ,محاضرات في تاريخ األمـ,صٕ٘٘.
ٕٓٔ-فوزي ,الخالفة العباسية,ص.ٛٛ
ٖٓٔ-السيوطي,تاريخ الخمفاء,صٕٗٗ.
ٗٓٔ-غيانة,حالة تاريخ الدولة اإلسالمية وتشريعاتيا,صٖٔ٘.
٘ٓٔ-فوزي,الخالفة العباسية,صٖ.ٛ

-ٔٓٙالخطيب,البشرى واليدى,صٓٗ.ٗٗ-الرواسي,بوارؽ الحقائؽ,صٕٓٗ.ٕٗٔ-
-ٔٓٚسورة الحشر ,آيةٚ.:
-ٔٓٛمسمـ,صحيح مسمـ,جٗصٗ.ٕٓٚ
-ٜٔٓالترمذي,السنف,كتاب العمـ,ج٘ص.ٕٜ
ٓٔٔ-البخاري,الصحيح ,جٔصٔ.
ٔٔٔ-سورة البقرة ,آية.ٕٔ٘:
ٕٔٔ-سورة الرعد ,آية.ٕٛ:
ٖٔٔ-مسمـ ,صحيح مسمـ,جٗص.ٕٓٚٛ
ٗٔٔ-سورة األنعاـ ,آية.ٜٔ:
٘ٔٔ-سورة األحزاب ,آية ٔٗ.
-ٔٔٙسورة األحزاب ,آية.٘ٙ:
-ٔٔٚالشعراني,االنوار القدسية,صٕٖٔ.
-ٔٔٛالترمذي,السنف,جٗصٓ.٘ٙ
-ٜٔٔسورة الشورى ,آية.ٔٔ:
ٕٓٔ-سورة طو ,آية.ٙ:
ٕٔٔ-الشناوي,األئمة األربعة,صٖٗ .الرفاعي,البرىاف المؤيد,ص٘ٔ.
ٕٕٔ-الرفاعي ,البرىاف المؤيد ,ص.ٖٜ
ٖٕٔ-البخاري,الصحيح,جٔصٔ.
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ٕٗٔ-البخاري,الصحيح,جٔصٗٔ.
ٕ٘ٔ-سورة الحشر ,آية.ٚ:
-ٕٔٙسورة األحزاب ,آية.ٕٔ:
-ٕٔٚالرفاعي,البرىاف المؤيد,ص.ٙٚ
-ٕٔٛسورة األحزاب ,آية.٘ٙ:
-ٕٜٔالنووي,رياض الصالحيف,ص.ٖٛٙ
ٖٓٔ-الطبراني المعجـ الصغير,جٕص.ٕٔٙ
ٖٔٔ-النووي,رياض الصالحيف,ص.ٖٛٙ
ٕٖٔ-سورة الشورى ,آية.ٕٖ:
ٖٖٔ-الترمذي,السنف,ج٘صٕ.ٙٙ
ٖٗٔ-سورة الحجرات ,آية.ٜ:
ٖ٘ٔ-سورة التوبة ,آية.ٔٓٓ:
-ٖٔٙسورة المائدة ,آية.٘ٗ:
-ٖٔٚسورة البقرة ,آية.ٔٗٔ:
-ٖٔٛالرفاعي,البرىاف المؤيد,صٕ.ٙ
-ٖٜٔسورة العمؽ ,آية.ٔ:
ٓٗٔ-سورةالزمر ,آية.ٜ:

ٔٗٔ-السعدي,البدعة في مفيوميا اإلسالمي الدقيؽ,ص .ٔٗٛالصياوي ,الطريقة
الرفاعية,صٖ٘.
ٕٗٔ-الصيادي,الطريقة الرفاعية,صٔ٘.
ٖٗٔ-راجع,الراوي,السير والمساعي والخطيب ,منشور البشرى واليدى بالتفصيؿ
,صٖٚ
ٗٗٔ-صنؼ بيذا (العزلة) الحافظ ابو سميماف حمد بف محمد بف ابراىيـ الخطابي
البستي سماه العزلة طبعتو دار الكتب العممية بيروت  ,صٕٓٔ
٘ٗٔ-االماـ احمد,المسند,جٔصٕٔٓ.
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-ٔٗٙسورة اؿ عمراف ,آية.ٜٔٔ:
-ٔٗٚسورة البقرة ,آية.ٕٓٓ:
-ٔٗٛسورة البقرة ,آية.ٕٔ٘:
-ٜٔٗسورة األحزاب ,آية.ٖٛ:

ٓ٘ٔ-ابف ابي شيبة ,المصنؼ في األحاديث واألثار,جٔص.ٔٓٛ
ٔ٘ٔ-األماـ احمد,المسند,جٗصٓ.ٜٔ
ٕ٘ٔ-سورة محمد,اية.ٕٗ:
ٖ٘ٔ-الطبراني,المعجـ الكبير,جٙص.ٕٚٚ
ٗ٘ٔ-الصيادي,الطريقو الرفاعية,صٖ.ٜ
٘٘ٔ-عبد الخالؽ ,فضائح الصوفية,ص.ٜٙ-ٙٙ-٘ٛ

قائمة المصادر والمراجع:





القران الكرٌم
ابن أبً شعٌبة ,ابو بكر عبد هللا بن محمد الكوفً ,المصنف فً األحادٌث
واألثار ,تحقٌق كمال ٌوسف الحوت,ط,1مكتبة الرشد(,الرٌاض -
1419ﻫ).
ابن عربً ,محً الدٌن ,نصوص الحكم ,تقدٌم ابو العال عفٌفً,ط,21دار
الثقافة(,نٌنوى.)1989-
ابو نعٌم األصفهانً ,احمد بن عبد هللا(,ت431ﻫ),حلٌة األولٌاء وطبقات
االصفٌاء ,تحقٌق مصطفى عبد القادر عطا,ط,1دار الكتب
العلمٌة(,بٌروت.)2117-

 احمد بن حنبل  ,ابو عبدهللا الشٌبانً  ,المسند  ,مؤسسة قرطبة ( ,القاﻫرة
– الت)
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 -6البخاري ,محمد بن اسماعٌل ابو عبدهللا الجعفً ( ,ت 256ھ ) ,صحٌح
البخاري  ,تحقٌق مصطفى دٌب البغا  ,ط , 3 /دار ابن كثٌر ( ,الٌمامة –
)1987
 -7الترمذي ,ابو عٌسى محمد بن عٌسى السلمً ( ,ت  279ﻫ )  ,سنن الترمذي ,
تحقٌق احمد محمد شاكر واخرون  ,دار احٌاء التراث العربً  ,االحادٌث مذٌلة
بإحكام االلبانً علٌها ( ,بٌروت – الت )
 -8الخضري  ,محمد بٌك  ,تارٌخ االمم االسالمٌة (الدولة العباسٌة )  ,المكتبة
التوفٌقٌة  ( ,مصر – الت )1
 -9الخطٌب  ,ناصر الدٌن عبد اللطٌف  ,منشور البشرى والهدى  ,ط( , 1
االردن – 1 ) 1991
الراوي  ,الشٌخ ابراﻫٌم  ,السٌر والمساعً فً اوراد واحزاب الغوث
-11
الكبٌر الرفاعً  .مكتبة الشرق الجدٌد  ( .المك – . ) 1988
الرفاعً  ,السٌد احمد بن علً بن ٌحٌى  ( ,ت 578ﻫ)  ,البرﻫان
-11
المؤٌد  ,دار احٌاء التراث العربً  ( ,بغداد – . ) 1984
الرفاعً  ,حالة اﻫل الحقٌقة فً هللا  ,تقدٌم محمد نجٌب خٌاطه  ,مكتبة
-12
بسام  ( ,الموصل – الت ).
ا لرواس  ,الشٌخ محمد بهاء الدٌن  ,بوارق الحقائق  ,تحقٌق عبد الحكٌم
-13
وسلٌم عبد الباسط  ,ط ( , 3/المك  -الت ) .
السامرائً  ,الشٌخ ٌونس  ,الجنٌد البغدادي  ,مكتبة الشرق الجدٌد ( ,
-14
بغداد – . ) 1977
السامرائً  ,الشٌخ ٌونس  ,السٌد احمد الرفاعً  ,مكتبة الشرق الجدٌد ,
-15
( ال مك – الت ) .
السعدي  ,عبد الملك عبد الرحمن  ,البدعة فً مفهومها االسالمً الدقٌق
-16
 ,دار االنبار  ( ,رمادي – . ) 1992
السكندري  ,تاج الدٌن بن عطاء هللا  ,تاج العروس  ,تحقٌق محمد علً
-17
محمد وخادم السروجً  ,مكتبة ابن القٌم  ( ,دمشق – . ) 1999
السلمً ,أبً عبد الرحمن ,عٌوب النفس ,تحقٌق مجدي فتحً السنٌد
-18
,دار التربٌة(,بغداد-الت).
السلمً ,أبً عبد الرحمن ,المقدمة فً التصوف ,تحقٌق ,حسٌن
-19
أمٌن,ط,1دار القادسٌة(,بغداد.)1984-
السمان ,محمد عبد هللا ,دعاة وأدعٌاء ,سلسلة الثقافةاإلسالمٌة(,القاﻫرة-
-21
.)1961
السهروردي ,عبد القاﻫر عبد هللا ,عوارف المعارف ,ملحق بأحٌاء
-21
علوم الدٌن,ط,3دار القلم(,بٌروت-الت).
ﻫٌاكل النور ,تحقٌق محمد أبو رٌان ,ط ,1المكتبة التجارٌة(,مصر-
-22
.)1975
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السهروردي ,الشٌخ عبد هللا األنصاري ,منازل السائرٌن ,مكتبة الشرق
-23
الجدٌد(,بغداد.)1991-
السٌوطً  ,جالل الدٌن ( ,ت 911ﻫ )  ,تارٌخ الخلفاء  ,مكتبة الشرق
-24
الجدٌدة  ( ,بغداد – . ) 1988
الشرباصً ,احمد ,التصوف عند المستشرقٌن ,سلسلة الثقافة
-25
اإلسالمٌة(,القاﻫرة.)1961-
الشرباصً ,احمد ,موسوعة اخالق القرآن,ط,1دار الرائد
-26
العربً(,بٌروت.)1971-
الشعرانً ,الشٌخ عبد الوﻫاب ,األنوار القدسٌة فً معرفة قواعد
-27
الصوفٌة ,دار أحٌاء التراث العربً(,بغداد.)1984-
الشناوي ,عبد العزٌز ,االئمة األربعة ,مكتبة األٌمان(,المنصورة-
-28
.)2114
الصٌادي ,الشٌخ محمد ابو الهدى ,الطرٌقة الرفاعٌة ,تقدٌم السٌد محمود
-29
السامرائً(,الت.)1969-
الطبرانً ,سلٌمان بن احمد بن أٌوب ابو القاسم (,ت361ﻫ),المعجم
-31
الكبٌر ,تحقٌق حمدي عبد المجٌد السلفً,ط,2مكتبة العلوم والحكم(,الموصل-
.)1983
الطبرانً المعجم الصغٌر ,تحقٌق محمد شكور ,محمود الحاج
-31
أمرٌر,ط,1المكتب اإلسالمً دار عمار(,بٌروت.)1985-
الطوسً ,أبً نصر السراج ,اللمع ,تحقٌق عبد الحلٌم محمود وطه عبد
-32
الباقً سرور ,دار الكتب الحدٌثة(,المك.)1969-
عبد الحمٌد ,عرفان ,دراسات فً الفرق والعقائد اإلسالمٌة ,دار
-33
التربٌة(,بغداد-الت).
عبد الحمٌد ,محسن ,الفكر اإلسالمً فً تقوٌمه وتجدٌده ,دار
-34
األنبار(,رمادي.)1987-
عبد الخالق ,عبد الرحمن ,فضائح الصوفٌة ,جمعٌة أحٌاء التراث
-35
اإلسالمً(,الكوٌت.)1986-
عبد القادر ,حقائق عن التصوف,ط,5مطبعة
عٌسى,
-36
النواعٌر(,الرمادي.)1992-
الغزالً ,أبو حامد ,أٌها الولد المحب ,تحقٌق عبد هللا احمد أبو
-37
زٌنة,ط(,3حلب.)1981-
غٌانةٌ ,وجٌنا .تارٌخ الدولة اإلسالمٌة وتشرٌعتها,ط,1المكتبة التجارٌة
-38
للطباعة(,بٌروت.)1966-
فوري ,فاروق عمر ,الخالفة العباسً فً عصورﻫا المتأخرة ,دار
-39
الخلٌج للطباعة(,الشارقة.)1983-
القشٌري ,ابو القاسم ,الرسالة القشٌرٌة ,دار التربٌة(,بغداد-الت).
-41
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كرم ,سمٌر ,الموسوعة الفلسفٌة ,ترجمة سمٌر كرم,ط,3دار
-41
الطباعة(,المك.)1983-
الكالباذي ,ابو بكر محمد ,التعرف لمذﻫب اﻫل التصوف ,تقدٌم محمد
-42
أمٌن النواوي,ط(,2المك.)1982-
كنج ,عبد الرزاق ,الغوث المنٌر السٌد احمد الرفاعً الكبٌر(,المك-
-43
.)1998
متز ,آدم ,الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجري ,ترجمة محسن
-44
عبد الهادي أبو روٌدة ,دار الكتاب العربً(,المك-الت).
مدنً ,عبد الحفٌظ محمد ,أخبار الحالج ,مكتبة الجندي(,مصر-
-45
.)1971
مغنٌٌة ,محمد جواد ,نظرات فً التصوف والكرامات,ط,1المكتبة
-46
األﻫلٌة(,بٌروت-الت).
النووي ,محً الدٌن أبو زكرٌا ٌاسٌن شرف ,بستان العارفٌن ,علق
-47
علٌه محمد الحجار دار احٌاء التراث العربً(,بغداد.)1984-
رٌاض الصالحٌن تحقٌق محمد محمد ثامر ,دار الفٌان(,مصر-الت).
-48
النقشبندي ,الشٌخ أمٌن ,ما ﻫو التصوف ,الدار العربٌة(,بغداد -
-49
.)1988
الهجوٌري ,علً بن عثمان ,كشف المحجوب ,ترجمة أسعاد عبد الهادي
-51
قندٌل ,ط,1/دار النهضة(,بٌروت.)1981-

41

