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  ة الطبعة الثانیةمقدم

  

قبوًال من الكثرة الغالبة من القراء بمختلف  - والحمد هللا - وجد هذا الكتاب

تخصصاتهم واتجاهاتهم الفكریة، فاهتم بقراءته بجانب المتخصصین في الدراسات 

اإلسالمیة والفسفیة والمتخصصین في الدراسات االجتماعیة والنفسیة والتاریخیة 

ر بعض القراء عن سبب رضاهم بقولهم: مة القراء. ولقد عبّ وغیرهم من المثقفین وعا

إن فیه قدرًا كبیرًا من الموضوعیة واإلنصاف. ولقد نفذت الطبعة األولى من الكتاب 

  منذ زمن طویل. 

أصول (كنت قد كتبت بعد أن نفدت الطبعة األولى كتابًا صغیرًا بعنوان: 

تصوف (نجلیزیة بعنوان: اإل وبحثًا باللغة ،منهجیة لدراسة التصوف) - التصوف

على الرغم من أنها  - . اتضح لي ولكثیر من القراء أن هذه البحوث)الغزالي

إال أنها ال تغني عن  )قضایا التصوف(في كتاب  ةتضمنت كثیرًا من األفكار الوارد

قراءة الكتاب فالكتاب أكثر تفصیًال ویحتوي على قضایا لم یضمنها الباحث بحوثه 

  المتأخرة.

مـــا دفـــع الباحـــث علـــى الكتابـــة المتكـــررة فـــي التصـــوف هـــو حضـــور قضـــیة  إن

وغایتـــه مـــن هـــذه الكتابـــة توحیـــد كلمـــة  ،التصـــوف الـــدائم فـــي الســـاحة الفكریـــة والدینیـــة

ومــن ثــم توحیــد المواقــف حیالــه بقــدر  ،المســلمین حــول منهجیــة معینــة لدراســة التصــوف

لرجـــوع لنصـــوص الكتـــاب اإلمكــان . ولیســـت هنالـــك وســـیلة أفضـــل لجمـــع الكلمـــة مـــن ا

والســنة واالتفــاق علــى مــنهج لفهــم هــذه النصــوص. وٕاذا كــان مــن غیــر الممكــن االتفــاق 

ا یجــوز الخــالف حولــه. مــعلــى كــل مســألة مــن مســائل التصــوف فإنــه یجــب االتفــاق فی

قُـــوْا} یقـــول اهللا تعــــالى: ل ویقــــو  .١٠٣آل عمــــران {َواْعَتِصــــُموْا ِبَحْبـــِل اللّــــِه َجِمیعــــًا َوَال َتَفرَّ

  .٥٩النساء تعالى: {َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل}

ارئ قــیحــاول الباحــث أن یعــرض مفــاهیم التصــوف بلغــة ونهــج یناســب عقلیــة ال

نــه یجتهــد فــي تقویمــه للتصــوف أن یلتــزم بمعــاییر إالمعاصــر وغیــر المتخصــص. كمــا 

كثیـرًا مـن معـاني التصـوف معـان أصـیلة فـي الـدین  العقل والنقـل. ذلـك اعتقـادًا منـه أن

غنـى للمسـلم عنهـا.  الـخ) ال... (كالعبادة والذكر واإلخـالص والمحبـة والتوّكـل والصـبر
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كمــا  ،أكثــر مــن غیــرهم بهــذه المعــاني - كمــا ذكــر ابــن تیمیــة - ولقــد اهــتم المتصــوفة

عبـادات والـزواج حكـام الفقهیـة فـي التخصص واهتم الفقهاء بمعان أخرى في الـدین (األ

الــخ). كمــا أن الكتــاب یعــرض لســلبیات التصــوف بغــرض عالجهــا .. والطــالق والبیــوع

الباحــــث أنــــه هــــو وحــــده الــــذي یقــــوم بعملیــــة  يوتنقیــــة التصــــوف الحــــق منهــــا. وال یــــدع

  ن نهجوا هذه المناهج.و فهنالك كثیر  ،اإلحیاء واإلصالح هذه

 ،ون عــادة علــى أنهــم متصــوفةفًال لعلمــاء مســلمین ال یصــنّ القــد أورد الباحــث أقــو 

وغرضه في ذلك توضیح بعض المعاني األصیلة في الدین بطریقة أفضل. ویجـب أن 

أمًال أن ینشغل الكل بها. ویختار بعض مفاهیمه فیجردهـا  ،یلتمس إیجابیات التصوف

حیـــان عـــن ســـیاقها مـــن مؤلفـــات المتصـــوفة ویحـــاول تأصـــیلها. وٕاذا قیـــل فـــي بعـــض األ

كمـــا  - دون هـــذا الوســـیط (التصـــوف) نقـــول - اإلســـالم مباشـــرةلمـــاذا ال نتحـــدث عـــن 

ن المتصــوفة اعتنــوا بهــا أكثــر مــن غیــرهم. وال یضــیر الباحــث إذا إ -ذكرنــا فیمــا ســبق 

سقط لفظ التصـوف مـن قـاموس الفكـر اإلسـالمي مـا دامـت األفكـار التـي تعـرف بأنهـا أ

أت إلیهــا اعتبارهــا وتبــوّ  عتــرف بهــا وردّ اأفكــارًا صــوفیة، وتتفــق مــع عقیــدة اإلســالم، قــد 

مــن ناحیــة أخــرى فإنــه ینبغــي علــى المتحــدث  .مكانهــا الالئــق بهــا فــي الفكــر اإلســالمي

في عقائد المتصوفة وممارستهم أن یكـون علـى علـم بهـذه العقائـد والممارسـات، وأن ال 

، وأن یكـون علـى اسـتعداد دقیقـاً  یخوض في الحدیث فیها قبل أن یحددها تحدیدًا علمیاً 

ق هذه المعاییر على أقواله عـن التصـوف بالفعـل. إن العلـم بمعتقـدات المتصـوفة لتطبی

ممارســتهم یكــون بقــراءة كتــبهم، أو ســماع أحــادیثهم، أو مشــاهدة ســلوكهم. أمــا الحكــم و 

للمنطـق  فقـاً االصحیح على أقوالهم فیجب أن یستنبط من الكتـاب والسـنة، وأن یكـون مو 

مـا أن یكـون حكمـه ناتجـًا عـن جهـل وسـوء فهـم، إالسلیم. فـإذا حكـم الفـرد خـالف ذلـك ف

أو تعصــــب، أو تقلیــــد، أو تربیــــة علمیــــة ذات نظــــرة ضــــیقة ال تعطــــي للــــرأي المخــــالف 

تكـون مـن األمـور قطعیـة  احتمال أن یكـون صـحیحًا، ألن األمـور المختلـف فیهـا قـد ال

  الثبوت قطعیة األدلة. 

قــد ال یعــدل فــي مــن ناحیــة أخــرى قــد یعــرف اإلنســان  الحكــم الصــحیح ولكنــه 

واقع األمـر عنـدما ینطـق أو یكتـب فـي مسـألة مـن مسـائل التصـوف، والسـبب فـي ذلـك 

قـــد یكـــون عداوتـــه للتصـــوف والمتصـــوفة. أو محبتـــه لهـــم، أو لمصـــلحة أو لهـــوى. وقـــد 
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ن ال أو  ،١٥٢األنعـام أمرنا الشارع أن نعدل في القـول، قـال تعـالى: {َوإَِذا ُقْلـُتْم َفاْعـِدُلوْا}

یقول تعـالى: {َیـا َأیَُّهـا  ،حكمنا بدافع العداوة أو المحبة أو المصلحة أو الهوىنتأثر في 

 یَن}الَّــِذیَن آَمُنــوْا ُكوُنــوْا َقــوَّاِمیَن ِباْلِقْســِط ُشــَهَداء ِلّلــِه َوَلــْو َعَلــى َأنُفِســُكْم َأِو اْلَواِلــَدْیِن َواَألْقــَربِ 

  .١٣٥النساء

لتصوف" لـم یشـر إلیهـا الباحـث ستضمن هذه الطبعة أجزاء من كتاب "أصول ا

ألنه یعتبر أن لها أهمیة خاصـة. وهـذه القضـایا  ،في كتاب قضایا التصوف اإلسالمي

 ،واتجاهـــات التصـــوف ،وأصـــناف الدارســـین للتصـــوف ،هـــي" أهمیـــة دراســـة التصـــوف

 ،والعـــالج الروحـــي ،بـــین الحقیقـــة والـــوهم یةوموضـــوع التجربـــة الصـــوف ،وأســـباب نشـــأته

باإلضـافة إلـى موضـوع البدعـة الـذي توسـع فیـه  ،عف في التصوفومواطن القوة والض

وحــاول أن یضــمن نهایــة حدیثــه عــن الكرامــة واألمــور الخارقــة  ،أكثــر فــي هــذه الطبعــة

  للعادة نتائج من علم البراسایكولوجي واإلدراكات غیر الحسیة.

لقــد ذكــر الكاتــب فــي مقدمــة الطبعــة األولــى أنــه ال یــود أن یفصــل فــي الحــدیث 

وكـذلك أشـار فـي الطبعـة األولـى إشـارة مـوجزة إلـى مسـألة  ،ة التصـوفأسباب نشـعن أ

آخـر  اً وجـزء ،عن أسـباب النشـأة اً ولكنه أضاف في هذه الطبعة جزء ،تعریف التصوف

  عن تعریف التصوف أكثر تفصیًال.

لقـــد ســـقط ســـهوًا فـــي كتـــاب "أصـــول التصـــوف" شـــكر الكاتـــب وتقـــدیره للـــدكتور 

م درمــــان اإلســــالمیة أوجامعــــة  ،وجماعــــة الفكــــر والثقافــــة ،دالتجــــاني عبــــد القــــادر حامــــ

ســتاذ عبــد المطلــب الفحــل واأل ،وشــكره الــدكتور عثمــان أبــو زیــد ،لطبــاعتهم هــذا الكتــاب

ویخـص بالشـكر  ،الفكریـة األعمـالكمـا یشـكر هیئـة  ،لتفضلهم بمراجعـة مسـودة الكتـاب

یا التصـــــوف قضـــــا(لقیـــــامهم بإعـــــادة طبـــــع كتـــــاب  عبـــــد الـــــرؤوف مـــــنهم عبـــــد الحـــــافظ

  الذي بین یدي القارئ. )اإلسالمي
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  مقدمة الطبعة األولى

  

الــذي أرســله اهللا  ،والصــالة والســالم علــى النبــي األمــین ،الحمــد هللا رب العــالمین

    :وبعد.. ودین الحق رحمة للعالمین، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم ىبالهد

ومشـكالت التصـوف اإلسـالمي. هذا الكتاب یهدف إلى تعریـف القـارئ بقضـایا 

إن مشـــكالت التصـــوف اإلســـالمي وقضـــایاه كثیـــرة ومتعـــددة، وقـــد یكـــون مـــن الصـــعب 

استقصاؤها واإللمام بكل جوانبها في كتاب واحد. نأمل أن یجد القارئ في هـذا الكتـاب 

عرضــًا وتحلــیًال ألكبــر عــدد مــن هــذه القضــایا والمشــكالت. كمــا أن هــذا الكتــاب یرمــي 

اییر للحكــم علــى آراء المتصــوفة وأفكــارهم. وفــي اعتقادنــا أن أهــم معیــار إلــى إیجــاد معــ

فكــرة مــن أفكــار المتصــوفة بجانـب اتســاقها مــع قــوانین المنطــق الســلیم هــو  ةومیـزان ألیــ

میزان العقیدة والشریعة المستنبطة مـن الكتـاب والسـنة. وسـوف یتضـح مـن هـذا البحـث 

لشریعة والدین اإلسالمي، ولكنهـا قـد ال أن كثیرًا من آراء أهل التصوف لها أصل في ا

تطــابق فــي كـــل تفاصــیلها وجزئیاتهـــا أحكــام العقیـــدة والشــریعة اإلســـالمیة. ومــن ناحیـــة 

أخــرى فإنــه ســوف یتضــح أیضــًا أن كثیــرًا مــن آراء بعــض المتصــوفة تنــاقض وتخــالف 

  تمامًا الكتاب والسنة وما علم من الدین بالضرورة.

لمتصــــــوفة ومبــــــادئهم إمــــــا متعــــــاطفین معهــــــم أو مــــــین ألفكــــــار اإن معظــــــم المقیِّ 

ــ ــیهم. وقلیــل مــنهم متجــردون یقفــون مــع الحــق أّن وجــد، ســواء كــان هــذا  ىمتحــاملین عل

  آلراء أهل التصوف. الحق موافقًا أو مخالفاً 

ویجدر بنا أن نشیر في هذه المقدمة إلى أن هذه الدراسة لیست دراسة تاریخیـة 

ن التصوف نـتج إیقولون  ندراسة تفصل بین ملتطور الفكر الصوفي ونشأته، ولیست 

نــه كــان مــن أثــر الدیانــة المســیحیة والثقافــات إوبــین مــن یقولــون  ،عــن البیئــة اإلســالمیة

الهندیـــة والفارســـیة والیونانیـــة. فهنـــاك مـــن یقـــول إن متصـــوفة اإلســـالم تـــأثروا برهبانیـــة 

ء عنـــد المتصـــوفة مفهـــوم الفنـــا ومـــن یقـــول إنهـــم تـــأثروا بأفكـــار هندیـــة (مـــثالً  ى،النصـــار 

ومنهم في الجانب اآلخر من یعتقد أنهـم اسـتقوا  ،مأخوذ من مفهوم النرفانا عند الهنود)

  .١أفكارهم وبذور نظریاتهم من الكتاب والسنة

                                                           
  .٦٢-٣٥عرفان عبد احلميد، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص  ١
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التــي ســوف نتناولهــا فــي  -قبــل الشــروع فــي ذكــر قضــایا التصــوف ومشــكالته 

ا كتـب التصـوف بـدون نود أن نشیر إلى قضیتین كثیرًا ما تحدثت عنهم - هذا الكتاب

. القضــیة األولــى تخــص إعطــاء ١الــدخول فــي مناقشــة هــاتین القضــیتین نقاشــًا تفصــیلیاً 

ز على جانب مـن تعریف للتصوف. ولقد وردت تعریفات عدیدة للتصوف معظمها یركّ 

جوانـب التصــوف كجانـب الزهــد أو العبــادة أو األخـالق أو المعرفــة وغیرهـا. فمــنهم مــن 

ومـنهم مـن قـال هـم أصـحاب األحـوال والمقامـات، ومـنهم  ،خلـققال إن التصوف هو ال

من قال هم أصحاب التجارب والمكاشفات والمواجید، ومنهم من قال إن التصوف هـو 

  وأنه ال سبیل إلى معرفته إال بالذوق والتجربة. ،على األحوال والباطن والحقیقة

الذي هـو  ونرى أن أفضل تعریف للتصوف یتم بشرح قضایاه وممارساته األمر

  ذا الكتاب.هموضوع 

وهو أن إسهامات رجال التصوف ومفكریه تنحصر  ،أمر آخر نود أن ننبه له

في جوانب معینة من اإلسالم. اإلسالم الذي یشمل العقیدة والعبادة واألخالق 

والمعامالت والشرائع والقوانین العقابیة. إذ أن إسهاماتهم تخص في المقام األكبر 

لذلك نجدهم یهتمون بمعرفة حقیقة النفس  ،والباطني لإلسالمالجانب األخالقي 

) وأمراضها وطریقة عالج هذه األمراض. ویهتم التصوف بالسرائر سیكولوجیتها(

وتارة یسمى  ،. لذلك نجد التصوف یسمى تارة بعلم الباطنةوباإلخالص وصدق النی

لذكر، وكثیر مما كتبه وتارة بعلم األخالق. وللتصوف اهتمام بالعبادة وا ،بعلم القلوب

 ،المتصوفة ومارسوه في مجال األخالق والعبادة والذكر یعد من إیجابیات التصوف

مع أن إسهامهم في هذا المجال ال یخلو من بعض السلبیات. ولكن یكاد أن ال یكون 

 دویبد أن له اهتمام هامشي، وبمستوى محدو  ،للتصوف اهتمام یذكر بالقانون العقابي

مثل فضیلة البذل والمساعدة والقوة والعزة، ویشجع أخالقًا ربما  ،جتماعیةباألخالق اال

یكون لها تأثیر سلبي نحو األخالق االجتماعیة مثل العزلة والتوّكل (وذلك بمفهوم 

ن لهما). أما آراء أهل التصوف في مسائل العقیدة فكثیر منها یمكن أن یعتبر معیّ 

ذه التعلیقات العامة ویتضح ما من سلبیات التصوف، نأمل أن تتضح صحة ه

  للتصوف وما علیه عندما نتناول أفكاره بالتفصیل.

                                                           
  وإىل كتاب: تاريخ التصوف يف اإلسالم، تأليف : قاسم غين. ،ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل املصدر السابق ١
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شــــتقاق لفــــظ (الصــــوفي) وأســــاس التســــمیة. لقــــد ذكــــر اوالقضــــیة الثانیــــة هــــي: 

تعلقـوا بالزهـد  بـه قـومٌ  يوأنه قـد سـم ،المؤرخون أن اللفظ شاع في القرن الثاني الهجري

م لهــم یســمعوا الســأن المســلمین فــي صــدر اإلوذكــروا أیضــًا  ،وانقطعــوا للعبــادة والــذكر

فقـــد ُعرفـــوا بالصـــحابة والتـــابعین. وفـــي رأي أغلـــب المـــؤرخین أنهـــم ســـموا  ،بهـــذا االســـم

أو إلــى  ،أو إلــى الصــفاء ،واســتبعدوا نســبتهم ألهــل الصــفة ،بالصــوفیة للبســهم الصــوف

 همـة مـن هـذر اشـتقاق الكلألسباب منهـا تعـذُّ  ،أو غیرها من األلفاظ ،الصوفانیة (نبات)

الضــوء علــى  ي. وعلــى كــل حــال فــإن أهمیــة أصــل اللفــظ تتمثــل فــي أنــه قــد یلقــظاأللفــا

صـالته. إذا كـان األمـر كـذلك فـإن التحقـق مـن أوقد یتصل بشرعیته و ،مفهوم التصوف 

الشــــرعیة أو عدمــــه یمكــــن أن یــــتم مباشــــرة بمقارنــــة آراء أهــــل التصــــوف بمــــا جــــاء فــــي 

  لعقل والمنطق السلیم.خضاعها لحكم اإوب ،الكتاب والسنة

فهـــو كمـــا ذكرنـــا یتنـــاول تســـع قضـــایا  ،نعـــود مـــرة أخـــرى لموضـــوع هـــذا الكتـــاب

ومشـــكالت رئیســـة فـــي التصـــوف. ســـوف نتحـــدث فـــي الفصـــل األول عـــن مـــا أســـمیناه 

فنتعـرض لمفهـوم الزهـد ومفهـوم اإلباحـة  ،ضـیة الزهـد واإلباحـة وفضـائل األعمـال فیـهقب

كمــا نحــاول فیــه التوفیــق بــین  ،بــاح والقــائلین باألخــذ بــهوآلراء القــائلین بعــدم األخــذ بالم

ومنــافع ومضــار  ،هــذین الــرأیین. وفــي الفصــل الثــاني نتنــاول قضــیة العزلــة واالخــتالط

ستخالصها من بحـث هـذه القضـیة. وفـي الفصـل ان الفائدة التي یمكن ونبیِّ  ،منهما كلّ 

ة بهـا. وفـي الفصـل الثالث نتحدث عـن قضـیة العبـادة والـذكر وبعـض المسـائل المتصـل

الرابـــع ســـوف نتنـــاول مـــا یســـمى بالمقامـــات واألحـــوال. وفـــي الفصـــل الخـــامس نتعـــرض 

وفي هـذا الفصـل نتنـاول مكانـة علـم األخـالق فـي اإلسـالم  ،لقضیة التصوف واألخالق

كمـــا نتحـــدث عـــن رأي الغزالـــي فـــي  ،ف علـــم األخـــالق ونحـــدد مجالـــهوالتصـــوف. ونعـــرِّ 

وعـن نظریـة التربیـة األخالقیـة، وعـن  ؟ینبغي له أن یتموكیف  ؟كیف یتم الفعل الخلقي

أمــــراض النفــــوس وطریقــــة عالجهــــا، وعــــن الفضــــائل والرذائــــل الخلقیــــة. وفــــي الفصــــل 

الســادس نتعـــرض لنظریـــة المعرفـــة ومصــادرها فـــي األدب اإلســـالمي عامـــة، ونتعـــرض 

ة نتحـدث مللكشف كمصدر مـن مصـادر المعرفـة خاصـة. ویتضـمن هـذا الفصـل ضـمی

ن نظریــــة المعرفــــة عنــــد ابــــن عربــــي. وفــــي الفصــــل الســــابع نتعــــرض لنظریــــة فیهــــا عــــ

تجاهـــات الفـــرق اإلســـالمیة مـــن االتصـــوف فـــي المعنـــى (معـــاییر فهـــم الـــنص الـــدیني) و 
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فالســفة ومعتزلــة وباطنیــة ومتصــوفة وأشــاعرة وأهــل الســلف والســنة والمجســمة فــي هــذا 

من شـیعة وبهائیـة وقدیانیـة  من التفصیل آراء الفالسفة والباطنیة يءالمجال. ونأخذ بش

وطاهویــة (جماعــة محمــود محمــد طــه بالســودان) وآراء المتصــوفة. ثــم نتحــدث عــن مــا 

وعــن مفهــوم الظــاهر والبــاطن. وفــي  ،ومعــاییر التأویــل ،أســمیناه "معــاییر فهــم الــنص"

ونحاول إیجاد معاییر لتحدیـد  ،الفصل الثامن نتناول قضایا الشطح والتصوف الفلسفي

وننــاقش  ،ف الشــطحثــم نعــرِّ  ،الشــاطح والحكــم علیــه بالصــحة أو الــبطالنمعنــى الــنص 

نظریــــات ومفــــاهیم شــــاطحة كنظریــــة االتحــــاد والحلــــول ووحــــدة الوجــــود ووحــــدة األدیــــان 

واإلنســـان  الكامـــل والحقیقـــة المحمدیـــة والنـــور والمحمـــدي ومفهـــوم الفتـــوة والفنـــاء. وفـــي 

ولــــبعض ممارســــات  ،فالفصــــل األخیــــر ســــوف نتعــــرض لقضــــایا متفرقــــة فــــي التصــــو 

ثــم  ،المتصــوفة وأتبــاعهم باختصــار. نبــدأ الحــدیث فــي هــذا الفصــل عــن مفهــوم البدعــة

مفهــوم الــولي والوالیــة ومفهــوم الكرامــة ومفهــوم الشــیخ والســالك والمریــد ولمفهــوم البیعــة 

ثــم نتحــدث عــن قضــیة قضــاء حاجــات النــاس وعالجهــم والتكســب مــن هــذا  ،والطریقــة

ثـــم عـــن قضـــیة االســـتغاثة وطلـــب  ،ثـــم قضـــیة التوســـل ،لكتـــابالعمــل. ثـــم قضـــیة فـــتح ا

ثـــم عـــن قضـــیة  ،ثـــم عـــن النـــذر والقربـــان ،ثـــم عـــن قضـــیة التبـــرك ،الحاجـــة عنـــد القبـــور

ثـــم عـــن قضـــیة الخرقـــة  ،ثـــم عـــن قضـــیة الشـــفاعة ،واألضـــرحة بارتفـــاع القبـــور والقبـــا

  ائح.المرقعة، ثم أخیرًا عن قضیة الغناء والرقص ودق الطبول واإلنشاد والمد

ال تـزال هنالـك قضـایا ونظریـات واتجاهـات فـي التصـوف لـم نتحـدث عنهـا مثـل 

  ومثل نظریة االتصال عند الفالسفة المتصوفة. ،االتجاه اإلشراقي في التصوف

وأخیرًا أود أن أتقدم بالشكر لألخ الـدكتور الطیـب زیـن العابـدین الـذي كـان أول 

كمـا ال یفـوتني  ،د الهتمـامهم بإخراجـهألخ كمال عبیلو  ،هذا الكتاب ةعني لكتابمن شجّ 

واألخ  ،واألخ الـــدكتور دفـــع اهللا ســـلیمان ،ســـتاذ مجـــذوب ســـالم البـــرأن أشـــكر األخ األ

  الدكتور أحمد محمد أحمد جلي لتفضلهم بمراجعة مسودة هذا الكتاب.

  

  

  واهللا نسأله أن یحقق به النفع

  



 ١١

  واهللا ولي التوفیق،،،،



 ١٢

  أهمیة دراسة التصوف

  

أسباب تعطي دراسـة التصـوف أهمیـة خاصـة نـذكر فیمـا یلـي عـددًا هنالك عدة 

  منها:

همـال دراسـته، إهمًا من تـراث المسـلمین ال یمكـن م/ إن التصوف یمثل جزءًا ١

كما وٕان فهم التـراث اإلسـالمي بعامـة یعتمـد إلـى حـد كبیـر علـى فهـم التـراث الصـوفي، 

  صوفي.ألن جانبًا كبیرًا من هذا التراث كان رد فعل للفكر ال

ن لكثیر مـن المسـلمین الیـوم. وال نكـاد ن التصوف ما یزال یمثل طریقة تدیّ إ/ ٢

مــــن مجتمعـــات المســــلمین غیـــر متــــأثر بـــه. فــــإذا أردنـــا أن نقــــیم  نجـــد بلــــدًا أو مجتمعـــاً 

ن جوانــب الخطــأ والصــواب فیهــا، ومــواطن مجتمعــات ونبــیّ لمعتقــدات وممارســات هــذه ا

مـا یمكـن االسـتفادة منـه، ومـا ینبغـي إصـالحه، فـإن  نالقوة والضعف بالنسبة لها، ونبـیِّ 

  كن أن یتم إال بمعرفة ودراسة معتقدات وممارسات تلك المجتمعات.می ذلك ال

جانــب  -یعتبــر الكثیــرون أن التصــوف یمثــل الجانــب الروحــي فــي اإلســالم  /٣

وهـــو الجانـــب الـــذي یســـمو بـــه اإلنســـان  إلـــى أعلـــى مراتـــب  -ل العبـــادة والنســـك والتبّتـــ

  كمال.ال

عنـد بعضـهم أن یكـون اإلنسـان  قـابًال لكـي تحـل فیـه الـذات  يوهذه المرتبة تعن

  أو أن یتحد بها أو أن یصیر إنسان ًا كامًال. ،لهیةاإل

كمـــا یعتبرونـــه الســـبیل الوحیـــد الـــذي بـــه یمكـــن لإلنســـان  أن یحقـــق ســـعادته  /٤

  وذاته وأشواقه العمیقة.

ـــًا للنفـــوس ودواء لهـــا  /٥ ـــة "مـــن الكبریـــاء والحســـد واألإن فـــي التصـــوف طب نانی

  والخوف" وبه تتم صحة اإلنسان  النفسیة.

/ للتصوف جاذبیة كبیرة لكثیر من الناس في المجتمعات اإلسـالمیة والغربیـة ٦

علــى حــد ســواء فهــو مــالذ لهــم جمیعــًا مــن ســطوة مادیــة العصــر الحــدیث التــي طغــت 

ولكـن وان كـان  ،حیـاة المادیـة، إنه مالذ لهم ألنه یدعو إلى الزهـد فـي اليءعلى كل ش

التصـــوف یجـــذب كثیـــرًا مـــن النـــاس فـــإن القطـــاع األعظـــم تهـــیمن علیـــه الرغبـــة فـــي أن 

یستمتع بجانب الحیـاة المـادي. إذن فالحـل لـیس فـي الزهـد الكامـل فـي المادیـات ولـیس 



 ١٣

وٕانمــا الحــل فــي الموازنــة التــي تجــدها فــي  ،مــن ناحیــة أخــرى فــي االنغمــاس الكلــي فیهــا

ین متطلبــات الجســد وأشــواق الــروح، فقــد كــان الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم اإلســالم بــ

وصــحابته یجاهــدون الكفــار ویقضــون بــین النــاس ویســعون للــرزق. ویعبــدون اهللا، فقــد 

مـت د الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم حتـى تورّ بالنهار وقد تعبّ  ناً اباللیل فرس كانوا رهباناً 

  وجاهد وحارب حتى كسرت ثنایاه. ،قدماه

عـداد كبیـرة تجدر اإلشارة إلى أن هذه النظرة إلى اإلسالم صارت لها جاذبیـة أل

یـدخلون اإلسـالم، فجاذبیــة اإلسـالم عنـد هــؤالء فـي شـمولیته ووســطیته  بــدءوامـن الـذین 

  وتوازنه وواقعیته.

/ وكثیــر مــن المتمــردین علــى النظــرة العقالنیــة والتجریبیــة التــي هیمنــت علــى ٧

  فیه مالذًا أیضًا.الفكر المعاصر یجدون 

المتصــــــوفة كمــــــا أســــــلفنا بالجانــــــب الروحــــــاني والوجــــــداني والبــــــاطني  ي/ عنــــــ٨

واهــتم الفالســفة  ،حكــام الظــاهرة للــدینفــي حــین اهــتم غیــرهم مــن الفقهــاء باأل ،والــذوقي

  والمتكلمون بالجانب العقلي.

/ یرى البعض أن المنهج الصـوفي هـو المـنهج الوحیـد الـذي یقـود إلـى معرفـة ٩

  ر الوجود وأعماق النفس البشریة وخفایاها.سراأ

هــو ذلــك الــذي  ،ل التصــوف جانبــًا مهمــا مــن جوانــب الــدین اإلســالمي/ یمثِّــ١٠

وتجریـد النیـة وٕاخـالص العمـل هللا، والـذي یهـتم بالعبـادات  ،یهتم بإصالح القلب والنفس

ول أن ، والـذي یحـاىر والشكر والمحبة والخوف والرجاء والرضبالباطنة كالتوّكل والص

ویســـعى  ،نانیـــة والحســـد والغضـــبیعـــرف عیـــوب الـــنفس وأمراضـــها كالریـــاء والكبـــر واأل

لوضـــع العـــالج النـــاجع لهـــذه األمـــراض، وهـــو كـــذلك الجانـــب الـــذي یحـــث علـــى الـــذكر 

الـــدائم وعلـــى مجاهـــدة الـــنفس ومقاومـــة شـــهواتها وجعلهـــا تزهـــد فـــي متـــاع الحیـــاة الـــدنیا 

رنا بـأن الـدنیا دار الدائم، هـذا الجانـب الـذي یـذكّ الزائل وترغب وتتطلع إلى نعیم اآلخرة 

ویـــــذكرنا بـــــالموت وعـــــذاب القبـــــر والصـــــراط  ،حـــــدهـــــا ال تصـــــفو ألنوأ ،ابـــــتالء واختبـــــار

ات الجنــة ونعیمهــا الــذي ال ینقطــع ومتعــة النظــر إلــى ویرغبنــا فــي لــذّ  ،والحســاب والنــار

هللا الكبیـــــر والـــــذي یرغبنـــــا فـــــي رضـــــوان ا ،وجـــــه اهللا الكـــــریم بجاللـــــه وجمالـــــه وعظمتـــــه

  .٧٢التوبة {َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم}



 ١٤

  وهذا الجانب من جوانب اإلسالم مهم ومكمل لجانب العقیدة والمعامالت.

/ بجانــب هــذا كلــه فــإن دراســة التصــوف وخاصــة الجوانــب الســلبیة وجوانــب ١١

طئهـــا "كنظریـــات الحلـــول واالتحـــاد ووحـــدة االنحـــراف فیـــه ونقـــد هـــذه الجوانـــب وبیـــان خ

دیــان وتــرك الســعي ورفــع التكــالیف والتــي ســنذكرها الوجــود واإلنســان  الكامــل ووحــدة األ

فــي حــدیثنا عــن مــواطن الضــعف فــي التصــوف" لهــا أهمیــة كبــرى فــي حمایــة العقیــدة 

  ووقایتها من الزلل واالنحراف.

مــن متطلبــات الحیــاة  / كمــا یمكــن اعتبــار اتجاهــات بعــض المتصــوفة هربــاً ١٢

مـن  ومـا یتصـل بهمـا مـن مشـكالت وصـعوبات، وهربـاً  لحیـاة األسـرة والعمـ - الصعبة

إن المخــاطر التــي تــنجم مــن خــوض غمــار الحیــاة  .ابــتالءات العمــل العــام ومجاهداتــه

 ،تــدینین یــؤثرون الســالمة ویتجهــون إلــى حیــاة التصــوف والعزلــةمتجعــل كثیــرین مــن ال

ــاة الت صــوف تتطلــب إلــى حــد كبیــر مــن المتقیــد بهــا االلتــزام بســلوك بــالرغم مــن أن حی

  صارم یحتاج منه إلى إرادة وعزم ومجاهدة.

/ یجــــد بعــــض النــــاس فــــي بعــــض اتجاهــــات التصــــوف فرصــــة للتحلــــل مــــن ١٣

  القوانین الشرعیة.

/ یجد بعـض القـادة والسیاسـیین وكبـار مـوظفي الخدمـة المدنیـة وغیـرهم مـن ١٤

رون فیـه یكفِّـ ،یلوذون فیـه إلـى مشـایخ الصـوفیة باللیـل اً عامة الناس في التصوف مالذ

ویتوهمون بـذلك أنهـم یجمعـون بـین  ،ثون ویقترفون من أذى وبطش في النهارحدِ عما یُ 

  خیري الدنیا واآلخرة.

/ كمـا وأن للتصــوف أهمیــة سیاســیة ألن بعــض القــادة السیاســیین لهــم طــرق ١٥

  ینتمون إلیها، وللمشایخ سلطان وتأثیر علیهم.

/ كما یلجأ البعض إلى حیـاة التصـوف والعزلـة بعـد تجربـة غیـر ناجحـة فـي ١٦

 ،الحیاة العامة، قد تكون التجربـة مـثًال فـي مجـال الحكـم أو فـي مخالطـة النـاس عمومـاً 

لتـــــزام بالمبـــــادئ فیبـــــدو لـــــه التوفیـــــق بـــــین العمـــــل العـــــام ومخالطـــــة البشـــــر واإلیفـــــاء واال

ر عـــن هـــذا الوفـــاء المبـــادئ اإلســـالمیة. ویعبِّــباء فیــؤثر الوفـــ ،مـــرًا مســـتحیالً أاإلســالمیة 

  باتخاذ التصوف والعزلة طریقًا لذلك.



 ١٥

ـــبعض فـــي التصـــوف طریقـــًا للكســـب أســـهل١٧ تباعـــًا أویجـــدون فیـــه  ،/ یجـــد ال

یخـــدمونهم ویحققـــون لهـــم حاجـــاتهم ورغبـــاتهم ویجّلـــونهم ویحترمـــونهم ویعطـــونهم مكانـــة 

  عظیمة.

  بغیتهم. - غیر الجماعیة– / یجد فیه أصحاب النزعة الفردیة ١٨

/ كمـــا یجـــد فیـــه األفـــراد الـــذین یمیلـــون إلـــى التبعیـــة وعـــدم تحمـــل المســـؤولیة ١٩

  بغیتهم.

حادیث والتجارب ودقـائق المعـارف والعلـوم / یحوي التصوف من غرائب األ٢٠

  وغوامضها ما یجذب كثیرًا من الناس.

عـات كبیـرة مـن فمجمل القول أن أهمیة التصوف في أنـه طریقـة تتـدین بهـا قطا

ن لـه محاسـن ومسـاوئ ینبغـي أن تبـین للمنتمـي أو  - وأن لـه جاذبیـة خاصـة ،المسلمین

  وغیر المنتمي، والذي یود أن ینتمي عن فهم.

  أصناف الدارسین للتصوف:

ربعــة ألقــد ذكــرت فــي بحــث لــي بعنــوان "قضــایا التصــوف اإلســالمي" أن هنالــك 

التصــــوف تحــــامًال كــــامًال، ونــــوع ســــین للتصــــوف، نــــوع متحامــــل علــــى ر اأنــــواع مــــن الد

نصــاف وعــدل إمتعــاطف معــه تعاطفــًا كــامًال، ونــوع محایــد یحــاول أن یقضــي ویحكــم ب

وٕاذا اتفق أن حكم للتصوف مـرة أو حكـم علیـه مـرة أخـرى فـإن ذلـك  ،وفق قانون الشرع

ال یضـیره. ولـو وصـف فـي نهایـة األمـر بأنـه مـن أعـداء التصـوف أو مـن أنصـاره فــإن 

ــــك ال یضــــیره. ــــه ال یضــــیر أكمــــا و  ذل ــــاموس الفكــــر أإذا  هن ــــظ التصــــوف مــــن ق ســــقط لف

فكار التي تعرف بأنها أفكار صوفیة وتتفق مـع عقیـدة اإلسـالم، اإلسالمي ما دامت األ

  .١وتبوأت مكانها في الفكر اإلسالمي ،اعتبارها اقد اعترف بها ورد إلیه

فهـذا االتجـاه یهـتم  ،كـادیميسـمیته باالتجـاه األأته هو ما ر والنوع الرابع الذي ذك

صـــالة أفكـــاره وأســـباب نشـــأتها وعمقهـــا أویهـــتم ب ،بالتصـــوف كظـــاهرة فكریـــة أو فلســـفیة

وال یهمــه كثیــرًا  ،وترابطهــا المنطقــي ومصــداقیتها حســب معــاییر عقلیــة ووجدانیــة معینــة

  تحلیلها والحكم علیها بمعاییر إسالمیة.

                                                           
  .٦٧-٦٦الفكر اإلسالمي، قضايا التصوف اإلسالمي، ص  ةعبد اهللا حسن زروق، جمل ١
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  اتجاهات دعاة اإلسالم وظاهرة التصوف

  ي:االتجاه اإلصالح

یهدف أصـحاب هـذا االتجـاه مـن دعـاة اإلسـالم إلـى إصـالح عقائـد وممارسـات 

المتصوفة. وعادة ما یكون أسلوبهم في التغییر لیس بشن حـرب كاملـة علـى التصـوف 

وغالبًا ما یعترفـون فـي التعامـل معـه بأنـه یحـوي مـا هـو حسـن  ،أو مواجهة مباشرة معه

حـــداث التغییـــر المجادلـــة الحســـنة إودیـــدنهم فـــي  ،وســـیئ يءوجمیـــل بجانـــب مـــا هـــو رد

حـــــداث التـــــأثیر الطـــــرق والـــــدعوة بـــــالرفق والحكمـــــة دون مجـــــاراة لباطـــــل، فیختـــــارون إل

ــــة ــــي نهایــــة المطــــاف أن یصــــوغوا شخصــــیة  ،المناســــبة والظــــروف المواتی وقصــــدهم ف

  متخلیة عن صفاتها السلبیة. ،یجابیةالمتصوفة صیاغة جدیدة محتفظة بصفاتها اإل

  تجاه المواجهة:ا

ألنهـم ال یـرون  ،تباعـهأشن أصحاب هذا االتجاه حربًا شعواء على التصوف و ی

، ومعنــى اإلصــالح عنــدهم، إذا جــاز أن نســمیه فیــه شــیئًا حســنًا ویعتبرونــه كلــه ضــالالً 

ض كــل المعتقــد والممارســة. ویــرون أن ظــاهرة التصــوف إصــالحًا، إصــالح جــذري یقــوّ 

یة المعاصــرة، فینبغــي محاربــة هــذه ل االنحــراف األساســي فــي المجتمعــات اإلســالمتمّثــ

الظــاهرة وعــدم المســاومة فـــي ذلــك. كمــا یــرون أن محاربـــة التصــوف ینبغــي أن تكـــون 

  نقطة االنطالق والهدف األساسي في إصالح المجتمعات المسلمة.

  اتجاه القبول:

وهم عـادة ال یتحـدثون  ،وهؤالء هم الذین یؤمنون بالتصوف ویمارسون نشاطاته

علـیهم ممارسـات  ىف ویتجاهلونهـا مـع علمهـم بهـا. وكـذلك ال تخفـعن سـلبیات التصـو 

مـا فقـدانهم الشـجاعة لمواجهتهـا إتباعهم الخاطئة لكنهم ال ینتقدونها. والسبب فـي ذلـك أ

و خــوفهم مــن أن النقــد یهــز معتقــد المریــدین ویضــعف والءهــم. مــن ناحیــة أخــرى فــإن أ

وص تأویًال فاسدًا لسـوء فهمـه منهم من یقبل المعتقد المنحرف على أساس تأویل النص

  أو لسوء قصده.

  اتجاهات أخرى:

منهـا االتجـاه المتسـامح الـذي  ،هنالك اتجاهات أخرى لها مواقـف مـن التصـوف

، یــرى أنــه مــن حــق الفكــر الصــوفي والثقافــة الصــوفیة أن یكــون لهــا وجــود فــي المجتمــع
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ه یؤمنــون بنســبیة لــوان الثقافـات األخــرى حــق البقـاء. وأصــحاب هــذا االتجـاأكمـا لجمیــع 

  الثقافة وتعددها.

ولكنـه  ،جـوب هیمنـة ثقافـة معینـةو وهنالك من قد ال یؤمن بتعددیة الثقافة ویرى 

بــل قــد یــرى فیــه عنصــرًا مســاعدًا فــي  ،ال یــرى فــي التصــوف تهدیــدًا لمصــالحه وهیمنتــه

  تحقیق أهدافه.

ویمكــن أن تصــنف المواقــف حیــال التصــوف بطریقــة أكثــر دقــة ولكنهــا ســتكون 

  وبذلك قد یصعب على القارئ أن یمیز بینها. ،أكثر تعقیداً 
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  اتجاهات التصوف

كـار فما یعـرف بالتصـوف لـیس مـذهبًا ولكنـه فـي حقیقـة األمـر مجموعـة مـن األ

فـــالكالم عنـــه  ،قـــل تقـــدیر متباینـــةأوالمـــذاهب التـــي كثیـــرًا مـــا تكـــون متناقضـــة أو علـــى 

  حكامًا عامًا وكلیة عنه.أس من العدل أن نصدر ولی ،١واحد غیر ممكن يءكش

ـــــة أصـــــناف فتُ لقـــــد صـــــنّ  ـــــى ثالث اتجـــــاه ســـــني یمكـــــن تســـــمیته : ٢المتصـــــوفة إل

ن هــذا إ وقلــتُ  ،٣بالتصــوف الحــق والــذي یتطــابق تطابقــًا كــامًال مــع العقیــدة اإلســالمیة

  .٤ر وجوده في الواقعاالتجاه قد یتعذّ 

أنهــــا مــــن  ىالنــــاس علــــ ن كــــل مــــن تحــــدث فــــي أمــــور تعــــارفإویمكــــن القــــول 

عات التصــوف كالزهــد والعزلــة واألحــوال والمقامــات (كالتوّكــل والمحبــة والرضــى و موضــ

بالكتــاب والســنة فیمــا یقــول ویمــارس،  وكــان ملتزمــاً  )والكشــف واإللهــام والوالیــة والكرامــة

  یمكن أن نصف علمه وممارسته بالتصوف الحق.

دى بـــه فـــي هـــذا قتَـــحـــدیث ال یُ یقـــول الجنیـــد (مـــن لـــم یحفـــظ القـــرآن ولـــم یكتـــب ال

وقـال (الطـرق كلهـا مسـدودة  .٥)األمـر "التصـوف" ألن عملنـا هـذا مقیـد بالكتـاب والسـنة

اهللا علیــه وســلم واتبــع ســنته ولــزم  ىعلــى الخلــق إال علــى مــن اقتفــى أثــر الرســول صــل

هــل أن نعتبــر بعــض علمــاء المســلمین ممــن ال یعتبــرون عــادة مــن أویمكــن  .٦طریقــه)

ویمكـــن أن نعتبـــر بعـــض كتبـــه التـــي  ،القـــیم مـــن أهـــل التصـــوف الحـــق التصـــوف كـــابن

فـــي التصـــوف الحـــق مثـــل كتابـــه  تتحـــدث عـــن بعـــض الموضـــوعات المشـــار إلیهـــا كتبـــاً 

ـــرة الســـالكین((مـــدارج الســـالكین) وكتابـــه   .و(طریـــق الهجـــرتین) )عـــدة الصـــابرین وذخی

ل القلـــــوب) (التحفة العراقیـــــة فـــــي أعمـــــاكــــــوكـــــذلك یمكـــــن أن نعتبـــــر كتـــــب ابـــــن تیمیـــــة 

  من كتب التصوف الحق. )السلوك(و

                                                           
  .٦٥اإلسالمي ، ص جملة الفكر ١
  املصدر نفسه. ٢
  املصدر نفسه. ٣
  املصدر نفسه.  ٤
  .٣٤حكم ابن عطاء اهللا، ص   ٥
  املصدر نفسه.  ٦
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وهــذا االتجــاه  ،لعقیــدة اإلســالم وشــریعته منافیــاً  أن هنالــك اتجاهــاً  أیضــاً  وذكــرتُ 

ـــة والمنحرفـــة عـــن اإلســـالم ـــة والمغالی ـــه الفـــرق الباطنی ـــول واالتحـــاد  ،تمثل ومـــذاهب الحل

  ووحدة الوجود.

ـــــاول موضـــــوع التصـــــنیف هـــــذا بشـــــأواآلن أود أن  ـــــرمـــــن التفصـــــ يءتن  ،یل أكث

  ثم أخلص في نهایة األمر إلى تصنیف عام. ،وسأستعرض تصنیفات ابن تیمیة

  .١م ابن تیمیة المتصوفة إلى ثالثةقسّ 

/ صــوفیة الحقــائق. وقــال: یشــترط فـــي هــؤالء، ثالثــة شــروط: أحــدها العدالـــة ١

والثــــاني التــــأدب بــــآداب أهــــل  .الشــــرعیة بحیــــث یــــؤدون الفــــرائض، ویتجنبــــون المحــــارم

ن ال یكــــون أحـــــدهم أوالثالــــث  .وهــــي اآلداب الشــــرعیة فــــي غالـــــب األوقــــات ،الطریــــق

أو كــــان غیــــر متخلــــق  ،كــــان جامعــــًا للمــــال مــــنوقــــال فأمــــا  ،بفضــــول الــــدنیا متمســــكاً 

  أو كان فاسقًا فإنه ال یستحق ذلك. ،خالق المحمودة وال یتأدب باآلداب الشرعیةباأل

ـــــالمظ ،/ صـــــوفیة الرســـــم٢ ـــــاس ویهتمـــــون ب ـــــذین همهـــــم اللب هر دون الجـــــوهر ال

ولكـنهم فـي  ،والحقیقة، وقد یقومون ببعض أعمـال المتصـوفة فـیظن الجاهـل أنهـم مـنهم

  الحقیقة لیسوا منهم.

  وهم الذین وقفت علیهم الوقوف. ،/ صوفیة األرزاق٣

  وصنفهم تصنیفًا آخر فقال منهم:

  / السابق للخیرات.١

  / المقتصد.٢

  / الظالم لنفسه.٣

ومـــنهم مـــن  ،ول والثـــاني مـــنهم مـــن یجتهـــد فیخطـــئوقـــال إن كـــال الصـــنفین األ

ال یتـــوب. ولكنـــه لـــم یـــذكر فـــي هـــذا الموضـــع مـــا یمیـــز الســـابق عـــن  یـــذنب فیتـــوب أو

ـــال إن الظـــالمین أل ـــةالمقتصـــد. وق ـــدع والزندق ـــیهم أهـــل الب وقـــال إن  ،نفســـهم ینتســـب إل

  هؤالء عند التحقیق لیسوا من أهل التصوف.

إلــى  ،حصــل لهــمتب أحــوال الفنــاء التــي حســ ١فهم فــي كتابــه العبودیــةولقــد صــنّ 

فقـال "إن الفنـاء ثالثـة أنـواع: فنـاء  .وفنـاء الوجـود ،وفناء الشهود ،صحاب فناء اإلرادةأ

                                                           
  .)١٩احلادي عشر (التصوف، ابن تيمية، ص، اجلزء جمموعة الفتاوي   ١
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نبیــــاء واألولیــــاء، وفنــــاء القاصــــدین مــــن األولیــــاء والصــــالحین، وفنــــاء الكــــاملین مــــن األ

  الملحدین المشبهین".

وال یعبـد  ،بحیـث ال یحـب إال اهللا ،فأما األول فهو الفنـاء عـن إرادة مـا سـوى اهللا

وكمــال العبــد أن ال یریــد وال یحــب وال یرضــى إال مــا أراد  ،وال یتوّكــل إال علیــه ،یــاهإإال 

 :مر إیجاب أو اسـتحباب. والنـوع الثـاني مـن أنـواع الفنـاءأاهللا ورضیه، وهو ما أمر به 

جـذاب قلـوبهم فإنـه لفـرط ان ،وهذا یحصل لكثیـر مـن السـالكین ي،الفناء عن شهود السو 

هـذا  يوٕاذا قـو  إلى ذكـر اهللا وعبادتـه ومحبتـه وضـعف قلـوبهم أن تشـهد غیـر مـا تعبـد..

كمـا یـذكر أن رجـًال  ،فقـد یظـن أنـه محبوبـه ،ضعف المحـب حتـى یضـطرب فـي تمییـزه

فمـا أوقعـك خلفـي؟ قـال:  ،فقـال: أنـا وقعـتُ  ،نفسه خلفه هلقى محبألقى نفسه في الیم فأ

 . وهــذا الموضــع زلــت فیــه أقــوام وظنــوا أنــه اتحــاد...ينــنــك أأفظننــت  يغبــت بــك عنــ

نصـار لـم یقعـوا ولـین مـن المهـاجرین واألبي بكـر وعمـر والسـابقین األأولیاء ككابر األأو 

قوى وأثبت في األحـوال أاهللا عنهم كانوا أكمل و  يفإن الصحابة رضء ... في هذا الفنا

وسـكر أو فنـاء أو ولـه  اإلیمانیة من أن تغیب عقولهم أو یحصل لهم غشى أو ضـعف

وكـــذلك صـــار فـــي شـــیوخ الصـــوفیة مـــن یعـــرض لـــه الفنـــاء والســـكر مـــا ....  أو جنـــون

حتــى یقــول فــي تلــك الحــال مــن األقــوال مــا إذا صــحا عــرف أنــه  ،یضــعف معــه تمییــزه

  .٢غالط فیه

 ،فهـو أن یشـهد أن ال موجـود إال اهللا ،أما النـوع الثالـث ممـا یسـمى فنـاء الوجـود

فهـــذا فنـــاء أهـــل  ،فـــال فـــرق بـــین الـــرب والعبـــد ،هـــو وجـــود المخلـــوق وأن وجـــود الخـــالق

  .٣لحاد الواقعین في الحلول واالتحادالضالل واإل

مــــن المتصــــوفة فــــي كتابــــه  حــــوالوتحــــدث ابــــن تیمیــــة أیضــــًا عــــن أصــــحاب األ

"التصوف" فقال: هؤالء ترد علـیهم أمـور علـى قلـوبهم، فـال یسـتطیعون تحملهـا لضـعف 

فـإذا لـم  ،تحدث لهم غیبـة أو سـكر أو ضـعف وغیبـة عقـل وفنـاءف ،في قلوبهم ونفوسهم

یكــن الســبب محظــورًا كســماع القــرآن الســماع الشــرعي ولــم یفــرط فــي تــرك مــا یوجــد لــه 

                                                                                                                                                                      
 .١٥٥-١٤٤ابن تيمية العبودية ، ص  ١
  .١٤٩املصدر نفسه ص   ٢
  .١٥٠املصدر نفسه، ص   ٣
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ذلــك، ونحــو ذلــك مــن األمــور التــي تصــیب العقــل بغیــر اختیــار صــاحبها، فــإذا لــم یكــن 

لم یـأذن  :تمییز. وقال السبب محظورًا لم یكن السكر مذمومًا بل معذورًا، فالسكران بال

یمــان وال غیرهـا بمـا یـذهب عقولنـا بخــالف ن نمتـع قلوبنـا وال أرواحنـا مـن لـذات اإلأاهللا 

عقله بسـبب مشـروع أو بـأمر صـادفه ال حیلـة لـه فیـه وفـي دفعـه، قـد رفـع القلـم  من زلّ 

التي یقترن بهـا الغشـى أو المـوت  حوالوقال: (وهذه األ .علیه والمجنون يعنه كالمغم

الجنـــون أو الســـكر أو الفنـــاء حتـــى ال یشـــعر بنفســـه ونحـــو ذلـــك إذا كانـــت أســـبابها  أو

مشـروعه وصـاحبها صـادقًا عـاجزًا عـن دفعهـا كـان محمـودًا علـى فعلـه الخیـر ومـا نالـه 

صــابه بغیــر اختیــاره. وهــم أكمــل ممــن لــم یبلــغ أیمــان، معــذورًا فیمــا عجــز عنــه و مــن اإل

ســباب التــي تضــمن تــرك مــا حــو ذلــك مــن األیمــانهم وقســوة قلــوبهم ونإمنــزلتهم لــنقص 

یحبــه اهللا أو فعـــل مـــا یكرهــه اهللا. ولكـــن مـــن لــم یـــزل عقلـــه مــع أنـــه قـــد حصــل لـــه مـــن 

اإلیمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه فهـو أفضـل مـنهم. وقـال: إن ظـواهر عـدم 

  ولم تكن موجودة في زمن الصحابة). ،التمییز هذه لم تظهر إال مؤخراً 

  -صناف التالیة:قدم أنه یمكن تصنیف أهل التصوف إلى األنستنبط مما ت

/ أصـــحاب فنـــاء اإلرادة الملتزمـــون بالكتـــاب والســـنة مـــن أهـــل الصـــحو الـــذین ١

كبحـــوا جمـــاح شـــهواتهم بالكلیـــة. وتطابقـــت إرادتهـــم وفعلهـــم مـــع كـــل مـــا أمـــر اهللا أمـــر 

  یجاب أو استجاب.إ

ـــــــون الواجبـــــــات وینتهـــــــون عـــــــن المحـــــــارم وال ٢ ـــــــذین یعمل ـــــــأتون ب/ ال قصـــــــى أی

فهـــم أقـــل مـــن أصـــحاب  ،المســـتحبات فـــي العبـــادات وفضـــائل األخـــالق وآداب الســـلوك

  فهم ال یستطیعون أن یجعلوا إرادتهم تطابق في كل أمر إرادة الخالق. ،الدرجة األولى

  / التائبون المذنبون من أصحاب الیمین.٣

لـة مـن : وهؤالء هم المنحرفون الخارجون عـن المأصحاب التصوف البدعي/ ٤

ســـقاط التكـــالیف، وهـــؤالء قـــد یشـــار إلـــیهم إ أصـــحاب وحـــدة الوجـــود والحلـــول واالتحـــاد و 

  أحیانا بأصحاب التصوف الفلسفي.

ولكن قد تستعمل عبارة تصوف فلسفي لإلشـارة إلـى التصـوف األقـرب للتصـور 

وعالقة هذا الوجود باهللا بجانب قضـایا  ،الفلسفي (قضایا طبیعة وجود العالم واإلنسان 

لإلشـــارة إلـــى بـــدع ومخالفـــات تتصـــل  يســـتمولوجیة). وتســـتعمل عبـــارة تصـــوف بـــدعاب



 ٢٢

بالعبـادة والسـلوك. مـن ناحیـة أخـرى فـإن البــدع قـد ال ترقـى إلـى حـدود إخـراج صــاحبها 

  من الملة.

وهــم كمــا ذكرنــا الــذین تحــدث لهــم غیبــة عقــل عــن حالــة  أصــحاب األحــوال:/ ٥

ال تحـــدث لهــــم بغیـــر اختیــــارهم وال وهـــم معــــذورون إذا كانـــت األحــــو  ،ســـكر أو خالفهــــا

یمكــنهم التحــرز منهــا وهــم أقــل درجــة مــن أهــل الصــحو وأفضــل ممــن لــم یبلــغ منــزلتهم 

  لنقص ایمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك.

 ،هـــم الـــذین یهتمـــون بـــالمظهر كاللبـــاس وغیـــره دون الجـــوهر أهـــل الرســـوم/ ٦

  وبالقشور دون اللباب.

ویعتمــــدون فــــي  ،ي التكایــــا والخوانــــقالــــذین یعیشــــون فــــم : وهــــأهــــل األرزاق/ ٧

وكـان یطلـق علـى  ،واسم خنقاة كـان موجـودًا فـي الفـرس ،رزقهم على الصدقات والمنح

ثـم تطــور هـذا النظــام بعـد أن كــان یهــتم  ،وأطلـق علیــه فـي التركیــة تكایــا ،مكـان العبــادة

جانـب عسـكري واآلخـر دینـي یقـوم  :كل االهتمام بالتدریب العسكري فصـار لـه جانبـان

وذلــــك بإشــــراف بعــــض  ،المرابطــــون بالصــــالة واألدعیــــة الطویلــــة والزهــــد والتقشــــف فیـــه

القـوم والهـاربین مـن  ىثم بدأ یدخل فیها االنحراف والقسوة نتیجة انتمـاء كسـال .المشایخ

ـــاة وبعـــض المتمـــردین إلیهـــا ـــى الطـــرق الصـــوفیة ،الحی ـــدأت الرباطـــات تتحـــول إل ـــم ب  ،ث

مـــن صـــاحب النیـــة  ذ كـــان یجـــد فیهـــا كـــلٌّ رب الشخصـــیة إآوكانـــت فرصـــة لقضـــاء المـــ

  .١الحسنة والسیئة مجاًال لتحقیق أغراضه

ن كـل متصـوفة أو إوهم أصحاب الطرق الصوفیة، ویمكـن القـول  الطرقیة:/ ٨

فـالغزالي والجنیـد وابـن عربـي لهـم طـرق معینـة، ولكـن هـذه  ،شیخ له طریقة یختص بها

ومــا یعــرف بالطریقــة  ،الصــوفیة الطــرق إلــىالطــرق أقــرب إلــى المــدارس الصــوفیة منهــا 

ولهـا خصـائص تنفـرد  ،الصوفیة كأسـلوب متمیـز لظـاهرة التصـوف لهـا سـماتها المعینـة

بها إذا ما قورنت بالطرق األخرى. ومن ناحیة أخرى فإن لهذه الطرق المختلفة سـمات 

  عامة مشتركة.

والطریقــة الصــوفیة تتكــون مــن شــیخ ومریــد وبیعــة أو عهــد، یلتــزم المریــد علــى 

وللبیعــة  ،وللمریــد صــفات ،ســاس هــذه البیعــة أو العهــد بســلوك معــین. وللشــیخ صــفاتأ

                                                           
  .١٠٤ص  ،فلسفة احلياة الروحية ،داد حيىيد. مق ١
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أو  ،مرشـدهو صیغة وشروط. فشیخ الطریقة یتلقى الطریقة من شـیخ آخـر یكـون معلمـه 

أو من الرسول صلى اهللا علیه وسلم یقظـة أو منامـًا.  ،یتلقاها مباشرة من اهللا عزَّ وجلَّ 

األبــدي بالعهــد مــا دام موصــوًال بطاعــة الرســول صــلى  وللمریــد واجــب الطاعــة وااللتــزام

اهللا علیه وسلم ولـه حقـوق تقابـل ذلـك (إذا جـاز التعبیـر)، فهـو یرجـو العـون مـن الشـیخ 

  لتزام مطلق غیر مقید.خرة ویرجو شفاعته. والعهد واالفي الدنیا واآل

یــة حمدوهنالــك عــدة طــرق أشــهرها القادریــة والشــاذلیة والتجانیــة والسنوســیة واأل

والبرهانیــة والنقشــبندیة. ولهــذه الطــرق ســمات عامــة وهــي أســلوب للــذكر، وورد معــین، 

وعـدم التحـول مـن طریقـة لطریقـة  ،ولجوء للخلوة أو الصحبة، والتـزام للشـیخ وطاعـة لـه

فللطریقـة التجانیـة مـثًال  .أخرى. ولكـل طریقـة عقائـد وممارسـات خاصـة وشـروط معینـة

  .١شروط وردت في كتب أصحابها

  أن ال یجمع مع الطریقة طریقة أخرى. /١

  / تصدیق الشیخ في جمیع أقواله.٢

  / أن ال ینتقد الشیخ.٣

  / دوام محبة الشیخ.٤

  / مداومة الورد.٥

  خ إال بإذن شیخه.ی/ أن ال یزور المشا٦

  / مجانبة المنتقدین للشیخ.٧

  ن ال یعطي الورد من غیر إذن الشیخ.أ/ ٨

  ./ االجتماع للوظیفة (الهیللة)٩

                                                           
  .٤-٢عبد الرمحن محزة عبد السالم، شروط الطريقة التجانية، ص  ١
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  تعریف التصوف:

ــــدة لــــه.  ــــات محای ــــة وتوجــــد تعریف ــــات متحامل ــــات متعاطفــــة وتعریف ــــك تعریف هنال

لواقـع التصـوف كمـا هـو دون تقیـیم. ویحـاول  فالتعریف المحاید هو الذي یعطي وصـفاً 

أمـا التعریـف المتحامـل فإنـه عـادة  ،تحدید السمات األساسیة المشـتركة أو الغالبـة علیـه

 ،ویعــرف التصــوف جمیعــه بهــا ،لمعتقــدات الســلبیة والســیئةینتقــي بعــض الممارســات وا

والتعریــــف المتعــــاطف یحــــاول أن ینتقــــي الصــــفات اإلیجابیــــة والحســــنة للتصــــوف دون 

  غیرها ویحاول أن یعرفه جمیعه بها.

ــه أو  ،فالتصــوف عنــد المتحــاملین طریقــة مبتدعــة فــي الــدین والتعبــد والســلوك هل

ومثـــال ذلـــك قـــول أحـــدهم (وبعـــد قـــد  ،اتأهـــل بـــدع وشـــعوذة وجهـــالء یمارســـون المنكـــر 

وبعد أن ظن المصلحون أنها قد مضـت فـال ترجـع  ،ظهرت الدعوة للتصوف من جدید

زاحـــوا الســـتار عمـــا أوماتـــت فـــال تنتشـــر وذلـــك بعـــد أن أظهـــروا زیفهـــا وكشـــفوا عوارهـــا و 

فتئـت تضـرب  تلـك الجیـوش الكـافرة التـي مـا ،تخفي وراءها من جیوش الخراب والدمار

فامتصـوا  ،جـزاءأوطرحته لكـالب االسـتعمار  ،شالءأأمة اإلسالم حتى مزقته في جسم 

  إلى یوم الحساب. ثدمه وأكلوا لحمه وكسروا عظمه وواروه التراب وظنوا أنه ال یبع

 ،وعادت إلـى الحیـاة مـن بعـد مفارقتهـا ،ن نشر اهللا أمة اإلسالم بعد موتهاإوما 

هـا وقـد تحـررت دیارهـا آر  ىمجـوس والنصـار ها العدو الثالوث المركب من الیهـود والآور 

فلــم یعــد بهــا ســلطة لكــافر وال  ،وتخلصــت مــن نیــر االســتعمار الغربــي بالدهــا وأقطارهــا

حزنهــا خالصــها واســتقاللها حتــى راح یبحــث أكربهــا و أو  ،ســلطان لكــافر آلمهــا تحررهــا

  .١)وجنوده المخلصین من دعاة التصوف ،قدمینعن عمالئه األ

یجــــابي للتصــــوف. ز علــــى الجانــــب الحســــن واإلفــــات ترّكــــن هنالــــك تعریأكمــــا و 

نـــه علـــم إأو تقـــول  ،رة ســـلیمة صـــحیحةنـــه علـــم القلـــوب الـــذي یجعـــل القلـــوب نیِّـــإفتقـــول 

البــاطن الــذي یحــث علــى االهتمــام بالعبــادات الباطنــة كــإخالص النیــة والتوجــه بالعمــل 

خــالق الــذي األ نــه علــمإأو تقــول  ،إلــى اهللا تعــالى والتوّكــل والصــبر والمحبــة والرضــى

یحـث علـى التحلـي بـاألخالق والصـفات الحمیـدة وتـرك الصـفات الذمیمـة، أو تقـول إنــه 

سمى وأعظم وأجـل أب الحقیقة الذي یزود صاحبه بعلم حقائق الوجود ویعطیه علماً  معل
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موجــــود وهــــو اهللا ســــبحانه وتعــــالى، أو تصــــفه بأنــــه علــــم التجــــارب واألذواق والمواجیــــد 

، ادّهـاد والفقـراء والزُ ّبـتباعـه بـأنهم العُ أاطن والعلـم اللـدني، وتصـف والمكاشـفات وعلـم البـ

نـه إأو تصفهم بأنهم أهل األحوال والمقامات وأهل الكرامة والوالیـة والصـالح. أو تقـول 

ــــنفس وعــــدم  ،مــــرتبط بالمجاهــــدات والعمــــل ال النظــــر وبمقاومــــة الشــــهوات ومجاهــــدة ال

  االسترسال معها في طلب لذاتها.

مـن جوانـب التصـوف ال یمكـن  من هذه األوصاف یكشف جانباً ن كل وصف إ

فــالتعریف الصــحیح ینبغــي أن یجمــع كــل أوصــاف التصــوف  ،یمكــن إغفالــه نكــاره والإ

ولكــن هــذا الجمــع قــد ال یرضــاه بعــض أهــل التصــوف ویكــون  ،یجابیــة منهــا والســلبیةاإل

ي أو أو فلســـف يأو بـــدع يف التصـــوف (إلـــى ســـنمـــن األفضـــل فـــي اعتقـــادي أن نصـــنِّ 

  نصاف.وهذا عندي أقرب إلى العدل واإل ،ف كل صنف على حدةغیره) ونعرِّ 

  نشاة التصوف:

نهـا أسـباب إفمـنهم مـن قـال  ،سـباب نشـأتهأاختلف مؤرخو التصـوف فـي تحدیـد 

م أم اجتماعیــة أم دینیــة أنهــا أســباب داخلیــة (سیاســیة كانــت إومــنهم مــن قــال  ،خارجیــة

  وداخلیة في نفس الوقت. نها خارجیةإومنهم من قال  ،فكریة)

فـإن  ،مهـا نـود أن ننظـر فـي دوافـع قائلیهـاراء ونقیِّ ستعرض هـذه اآلأن لكن قبل 

وقـــد ال یكـــون هـــدفها  ،راء قـــد ال یكـــون غرضـــها نزیهـــاً الـــدوافع التـــي تقـــف وراء هـــذه اآل

عطــاء األســباب الحقیقیــة لنشــأة إمــن ناحیــة أخــرى فقــد یكــون غرضــها  .إعطــاء الحقیقــة

  التصوف.

علــــى آرائهــــم مــــنهم  ین كتبــــوا عــــن أســــباب نشــــأة التصــــوف ممــــن اطلعــــتُ والــــذ

 ،ومـــنهم الـــذین یـــرون أنـــه كلـــه باطـــل ،المســـلمون الـــذین یـــرون أن التصـــوف كلـــه حـــق

 .ومـــنهم المستشــــرقون ،ومـــنهم الـــذین یـــرون أن فیـــه مـــا هـــو حـــق وفیـــه مـــا هـــو باطـــل

 ،بنسـبته لإلسـالمفالمسلمون الذین یرون أنه على باطل ال یریدون أن یمنحوه الشـرعیة 

ــــذلك یقولــــون  ــــأثر بالمســــیحیة والثقافــــات الهندیــــة وغیرهــــا مــــن الثقافــــات غیــــر إول نــــه ت

والــــذین یــــرون أنــــه علــــى حــــق یســــعون جاهــــدین للتــــدلیل علــــى أن أصــــوله  .اإلســــالمیة

القــرآن الكــریم وتــأثرهم بســیرة فــي وأنــه ظهــر نتیجــة تأمــل المســلمین  ،إســالمیة وداخلیــة

فــي  ىأمــا المستشــرقون فــإنهم أصــناف صــنف رأ .المیــامین رســول اهللا وســیرة صــحابته
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علیـه أن  فعـزّ  ،عمقًا فكریًا وثقافـة إنسـان یـة عمیقـةلها التصوف جوانب روحیة ممتازة 

حســـنًا وجمـــیًال وذا  وعنـــده أن اإلســـالم ال یمكـــن أن یحـــوي شـــیئاً  ،ینســـب ذلـــك لإلســـالم

ن القـرآن لـم یكـن إادفـو: یقـول كر  .وغیرهم ىفنسب التصوف إلى رهبانیة النصار  ،قیمة

ـــدئیاً  ـــاب الـــذي اســـتطاع مب ـــًا الكت ـــه متعلـــق  ،أن یجتـــذب الصـــوفیة نحـــوه كثیـــراً  مطلق ألن

إن هـــــذا الصـــــنف مـــــن  .١بـــــالظواهر الخارجیـــــة ولـــــیس فیـــــه الحنـــــو الـــــداخلي والروحـــــي

المستشرقین غرضهم تجرید اإلسالم من كل ما یرون أنه نشاط حسن وجمیـل كالعبـادة 

  زهد.والنسك والتبتل وال

ن التصــوف نشــأ بتــأثر مــن إخــر مــن المستشــرقین الــذین قــالوا أمــا الصــنف اآل

القرآن والسنة فكان هدفهم إلزام المسلمین بمعتقدات في التصوف یكره عامة المسـلمین 

  كنظریة الحلول واالتحاد ووحدة الوجود. ،نسبتها لإلسالم ویرونها مخالفة لتعالیمه

 ،ن أسـباب نشـأة التصـوف خارجیـةبـأائلین لكن هذا ال یمنع أن یكون بعض القـ

  أو القائلین أنها داخلیة قد توصلوا إلى هذه النتیجة بطریقة موضوعیة وبدافع نزیه.

أن التصـوف بسباب الحقیقیة للنشأة؟ إن القائلین ما هي األ :ولكن یبقى السؤال

ارســــیة نشـــأ بعوامـــل خارجیــــة عـــزوا هــــذا التـــأثیر إلــــى الثقافـــات المســــیحیة والهندیـــة والف

سـباب سیاسـیة أنـه نشـأ بعوامـل داخلیـة عـزوا هـذه العوامـل إلـى إوالذین قالوا  .والیونانیة

ن العوامــــل الفكریــــة والعقدیــــة هــــي القــــرآن الكــــریم إواجتماعیــــة ودینیــــة وفكریــــة. وقــــالوا 

  الكالم. موالحدیث والفقه وعل

ذلــك  كــل ،أمــا العامــل السیاســي فیتمثــل فــي الفــتن والثــورات والحــروب الداخلیــة

ودفعهـم إلـى االعتــزال السیاسـي والرغبـة عــن  ،ر فـي صــفوة وجـوه الصـحابة والتــابعینأثّـ

. أمــا العامــل ٢الــدنیا واالنقطــاع عــن زخرفهــا والخلــود إلــى حیــاة النســك والزهــد والعبــادة

وأسـرفت  ،انطلقـت وراء المتعـة الرخیصـة التـي ماعي "فظهـور طبقـة االرسـتقراطیةتاالج

  .٣"ها في نشأة الزهد والتصوففي المجون كان لها دور 

                                                           
  .٣٧نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، عرفان عبد احلميد، ص  ١
  .٤٤فتاح، ص نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها عرفان عبد احلميد  ٢

  .٤٥ص  ،نفس املصدر ٣
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 ،وهنالك اتجاه یرى أن أسـباب نشـأة التصـوف ترجـع إلـى هـذه العوامـل مجتمعـة

ففـــي  ،ولكــن األمــر یحتــاج إلــى تفصــیل ،وعنــدي أن هــذا االتجــاه أقــرب إلــى الصـــواب

  -اعتقادي أن أسباب التصوف قد ترجع لألسباب التالیة:

  تأثیر خارجي وقد تقدمت اإلشارة إلیه. /١

  تأثیر داخلي ولقد تقدمت أیضًا اإلشارة إلیه. /٢

  /هواجس النفس ودواعیها ومناطق الالوعي فیها.٣

  لهامات الربانیة./ اإل٤

  / الفطرة.٥

  / وساوس الشیطان.٦

فكـل مــا كـان موافقــًا للقـرآن الكــریم والســنة الشـریفة والفطــرة السـلیمة فــإن مصــدره 

مـا أن یكـون بتـأثیر الثقافـات إللـوحي فإنـه  وكل ما كان مخالفـاً  ،الرباني واإللهامالوحي 

نــه ال أكمــا و  .أو یكــون صــادرًا مــن هــواجس الــنفس أو بتــأثیر مــن الشــیطان ،األجنبیــة

شــك أن للبیئــة السیاســیة واالجتماعیــة والفكریــة والثقافیــة أثــرًا فــي نشــأة التصــوف. وٕاذا 

ــــق مصــــدرًا مــــن هــــذه المصــــادر فلنأخــــذ ــــب التصــــوف وجــــدناها تواف ــــا جوان مــــثًال  تتبعن

مــن  فإننــا نجــدها توافــق جانبــاً  ،أم مســیحیة أم یونانیــة تالمــؤثرات الخارجیــة هندیــة كانــ

للـــذات  اً جوانـــب التصـــوف. فقـــد كـــان الهنـــود یمیلـــون إلـــى حیـــاة التقشـــف والزهـــد احتقـــار 

ر نفســه مــن دنــس البــدن حتــى ویعتقــدون أنــه یجــب علــى اإلنســان  أن یطهِّــ ،الجســدیة

بدان واتحادها بالروح الكلیـة ى االنفصال للروح من عالم األترتقي في الكمال وصوًال إل

ط ج الشهوة واللذة الحیوانیـة وینشِّـیهیِّ  ذن الطعام اللذیإوقالوا . ١للعالم بما سموه: النرفانا

واكتفـــوا بالقلیـــل مـــن الغـــذاء علـــى قـــدر مـــا تثبـــت بـــه  ،القـــوة البهیمیـــة فهـــو حـــرام أیضـــاً 

. ٢القلیل أیضًا، لیكون لحاقه بالعالم األعلى أسـرعومنهم من كان ال یرى ذلك  ،أبدانهم

 ،كــون المســیحیة مصــدرهاتفیحتمـل أن  ،وهنالـك جوانــب فــي التصـوف توافــق المســیحیة

مثل نظام الرهبنة الذي یقوم على احتقار البدن وهجر الدنیا واعتزال الناس في األدیـرة 

وافـــق المســـیحیة عقیـــدة وت .واالمتنـــاع عـــن الـــزواج ،واألبنیـــة المقامـــة فـــي منـــاطق نائیـــة

                                                           
  .٤٨-٤٧ص  - سعد مراقي -ه التصوف منشؤه ومصطلحات ١
  .٢٦٣، ص الشرستاين . ٤٩ص ، املصدر نفسه  ٢
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لهــي ذو إفــالمفهوم المســیحي بطبیعــة المســیح هــو أنــه إنســان   ،الحلــول عنــد المتصــوفة

مركـــب مـــن الناســـوت والالهـــوت (كمـــا  فهـــو ،طبیعتـــین امتزجتـــا وصـــارتا طبیعـــة واحـــدة

وهذا موافق لما نقل عن الحالج حیث قال: سبحان مـن أظهـر ناسـوته.. فـي  ،یدعون)

وحیــث قــال: أنــا  ،ثــم بــدأ خلقــه ظــاهرًا فــي صــورة األكــل الشــارب - ســنا الهوتــه الثاقــب

بصــرته أبصـرته وٕاذا أبصـرتني أمـن أهـوى ومـن أهــوى أنـا نحـن روحــان حللنـا بـدنا فــإذا 

  بصرتنا.أ

طــالیس  رســطوأفكــار المتصــوفة أفكــار الفلســفة الیونانیــة. فأكــذلك توافــق بعــض 

وهــي حركــة العشــاق باتجــاه  ،یقــول إن كــل المخلوقــات تتحــرك حركــة غائیــة باتجــاه اهللا

وهـــذه النظـــرة توافـــق نظـــرة الحـــب  ،معشـــوقهم النفـــراده بالكمـــال الـــذي یقـــود إلـــى العشـــق

  لهي.اإل

ل مــطــالیس "إن النفــوس اإلنســانیة إذا اســتكملت قــوتي العلــم والع رســطوأویقــول 

 ،لــه ســبحانه وتعــالى ووصــلت إلــى عالمهــا. وٕانمــا هــذا التشــبه بقــدر الطاقــةتشــبهت باإل

فـارق البـدن اتصـل بالروحـانیین  اأما بحسب االستعداد أو بحسب االجتهاد. فـإذویكون 

وانخــــرط فــــي ســــلك المالئكــــة المقــــربین ویــــتم االلتــــذاذ واالبتهــــاج. ولــــیس كــــل اللــــذات 

الجســمانیة تنتهــي إلــى حــد  ةجســمانیة، فــإن تلــك اللــذات لــذات نفســیة عقلیــة، وهــذه اللــذ

بخالف اللذات  ،الحد المحدود ىتعدن إویعرض للملتذ سآمة وكالل وضعف وقصور 

  العقلیة فإنها حیثما ازداد، ازداد الشوق والحرص والعشق إلیها".

فقــد كــان لــه رأي فــي الــنفس  ،ورس انــتهج منهجــًا یوافــق التصــوفغوكــذلك فیثــا

  وتزكیتها بالمجاهدة حیاة عزلة وخلوة.
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  الفصل األول

  وفضائل األعَمال واإلباحةالزهد 
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ــادة والــذكر ومــا  لقــد كانــت الســمة الغالبــة للتصــوف فــي نشــأته هــي الزهــد والعب

یتصل بهذه من مفاهیم مثل العزلة والخلوة ومـا یعـرف بالمقامـات واألحـوال مثـل التوبـة 

  .األخالقنه كان یهتم بمكارم إ والصبر والتوّكل والمحبة. كما و 

  تعریف الغزالي وأحمد بن حنبل للزهد: -١

نزوائهـــا عنهـــا احقیقـــة الزهـــد بأنهـــا عـــزوف الـــنفس عـــن الـــدنیا و  ١عـــرف الغزالـــي

باعــث الزهــد فــي الــدنیا هــو الرغبــة فــي  طوعــًا مــع القــدرة علیهــا والرغبــة فــي اآلخــرة. إذاً 

اآلخرة. الزهد بهذا المعنى وسیلة لغایة معینة. ویلزم من ذلك أن الزهد في شيء یعنـي 

د هنـا لـیس زهـدًا فـي كـل شـيء وهـو لـیس زهـدًا علـى الرغبة في شيء آخر غیره. والزه

اإلطالق. وربما یكون الزهد في كل شيء حالة مرضیة ونفسیة شاذة. ویحدثنا الغزالـي 

  أن الرغبة في اآلخرة تكون رغبة إما:

  / في النجاة من النار وسائر اآلالم.١

  / أو تكون رغبة في ثواب اهللا ونعیمه وفي اللذات الموعودة.٢

  رغبة في اهللا ولقائه والتمتع بالنظر إلى وجهه الكریم./ أو ال٣

في هذه الحالة یزهد اإلنسان  فـي كـل مـا سـوى اهللا حتـى یزهـد فـي نفسـه. یزهـد 

وفــي العلــم والقــدرة والتــي مقصــودها  ،فــي كــل شــيء فیــه متعــة كالمــال والجــاه والریاســة

  .٢غب النفس فیهوفي النساء والبنین واللعب والزینة وغیرها مما تر  ،مالك القلوب
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 ٣١

بعــــض المتصــــوفة یــــرى أن الرغبــــة فــــي نیــــل لــــذة النظــــر إلــــى وجــــه اهللا تشــــغل 

فمــن یرغــب فــي اهللا قــد ال یلتفــت إلــى الخــالص مــن ، اإلنســان  عــن كــل رغبــة ســواها

ألن االسـتغراق فـي النظـر إلـى وجـه اهللا ال یتصـور أن یتـرك  ،ر باللـذاتفـاآلالم أو الظ

فـال تدعــه  ،ة ومتعــة. فهـي تملـك علیـه كــل كیانـهفـي اإلنسـان  رغبـة فــي شـيء دونـه لـذ

یفكر أو ینشغل بسواها مما ال یرقى إلى مستواها في إثـارة اللـذة والمتعـة. وال یمكـن أن 

أو  ،ُیعــاَرض هــذا الــرأي علــى حســب اعتقادنــا إال إذا كانــت الرؤیــة فــي فتــرات متقطعــة

هـو أقـل متعـة مـن نعـیم إذا أمكن الجمع بین أكثر اللذات متعة (رؤیة الباري) وبین ما 

  الجنة حتى تكون اللذة الناتجة أكثر متعة.

  :١وبعد تعریف الغزالي یتبیَّن أن الزهد درجات

 اً هــذا متزهــد ىولكــن یجاهــدها ویســم ،إلــى الــدنیا ةأن یزهــد ونفســه مائلــ :أوالهــا

  ولیس بزاهد. 

نعــیم  أن تنفــر نفســه عنهــا وال تمیــل إلیهــا لعلمــه بــأن الجمــع بینهــا وبــین هــا:ثانیو 

  اآلخرة غیر ممكن. 

بــل یكــون وجودهــا وعــدم  ،أن ال تمیــل نفســه إلــى الــدنیا وال تنفــر عنهــا هــا:ثالثو 

م ألن من ترك الدنیا وظـن أنـه قـد تـرك شـیئًا فقـد عظّـ ،وجودها بالنسبة إلیه شيء واحد

  الدنیا، فیجب أن یزهد في زهده فیها. 

والمرحلـة الثالثـة  ،لغزالـيصحیح أن المرحلة األولى هي بدایـة الزهـد كمـا ذكـر ا

بمعنــى  ،هــي حقیقــة الزهــد ألنــه یلــزم مــن الزهــد فــي الشــيء یجــب أن یكــون أمــرًا طبیعیــاً 

أن ال تكــون للشــخص رغبــة فــي األصــل فــي الشــيء أو یكــون الشــيء لــیس ممــا یمكــن 

أن یرغــب فیـــه، ألنـــه فــي هـــذه الحالـــة ال توصــف عـــدم رغبتـــه بأنهــا زهـــد. إذ یجـــب أن 

أو ممـــا ترغـــب فیـــه  ،زهـــد فیـــه ممـــا یحتمـــل أن ترغـــب فیـــه الـــنفسیكـــون الشـــيء الـــذي ی

  حقیقة ولكنها بالمجاهدة صارت ال تبالي في الحصول علیه.

ا أن یكـــون والشـــيء الـــذي یرغـــب فیـــه ویجاهـــد نفســـه فـــي تركـــه أو یزهـــد فیـــه إّمـــ

حمــد بــن حنبــل قــال: الزهــد علــى أ. أن ١واجبــًا أو حرامــًا أو مباحــًا. ولقــد ذكــر القشــیري

  أوجه:ثالثة 
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  ووَصَفه بأنه زهد العوام. ،/ الزهد في الحرام١

  ووصفه بأنه زهد الخواص. ،/ الزهد بمعنى ترك الفضول من الحالل٢

ووصــفه بأنــه زهــد  ،/ الزهــد بمعنــى تــرك كــل مــا یشــغل العبــد عــن اهللا تعــالى٣

  العارفین أو زهد الخواص.

ام واجـب . وربمـا والزهـد فـي الحـر  ،قد یتفق الكل في أن الزهد في الواجب حـرام

وهــل هــو یســتحب أم  ،یكــون هنالــك اخــتالف فــي مــا هــو معنــى (الفضــول مــن الحــالل)

إذ أن مـا یشـغل عـن اهللا ربمـا  ،ولقد وجدت صـعوبة فـي فهـم الزهـد بـالمعنى الثالـث ؟ال

  یكون مطلق الفعل مثل النوم واألكل وهذه ال یجوز الزهد فیها.

  الزهد فیما زاد عن الضروریات: -٢

عني القول بأن الزهد هو تـرك الفضـول عـن الحـالل؟  ربمـا یكـون القصـد ماذا ی

من العبارة "الفضول من الحالل" ما زاد عن الضرورة. وبهذا یكون هذا التعریف للزهـد 

فه بأنه القناعة في الدنیا بقـدر الضـرورة. وعـّرف إذ أنه عرّ  ٢مشابهًا لتعریف الغزالي له

: المطعـــم والملـــبس والمســـكن ٣أنهـــا ســـتة أمـــورالضـــرورة (أو الضـــروریات والمهمـــات) ب

  وأثاثه والمنكح والمال. 

لكنه ربما یكون الوسیلة إلیها. إن  ،من الواضح أن المال لیس من الضروریات

وربمــا نحتــاج أن نضــیف إلیهــا  ،قائمــة الضــروریات التــي ذكرهــا الغزالــي هــذه فیهــا نظــر

التعلــیم ومــا هــو ضــروري للــنفس النــوم والراحلــة والدابــة (ســبل المواصــالت) والعــالج و 

ن هـذه الضـروریات إیذكره الغزالي في هذه القائمة. یقول الغزالي  موالعقل والدین مما ل

فیهـــا حـــد أدنـــى ووســـط وحـــد أعلـــى. فمـــثًال الطعـــام الضـــروري هـــو الـــذي یـــدفع الجـــوع 

                                                                                                                                                                      
  .٩٣الرسالة القشريية، ص،  ١

  -يت:عن أمحد بن حنبل كاآل يالزهد اليت نقلها القشري  (*) ميكن صياغة أنواع

  / الزهد مبعىن ترك احلرام واألخذ بكل مباح.١

  التقرب إىل اهللا. ةقد ال تصاحبه ني / الزهد مبعىن ترك احلرام واألخذ بالضروري من احلالل أخذاً ٢

ألن ما يشغل عن اهللا   ،تصاحبه النية خذ بالضروري من احلالل أخذاً / الزهد مبعىن أن ال يعمل عمالً إال بنية التقرب إىل اهللا تعاىل. فهو يأ٣

عتقــد أن أمحـد بــن حنبـل يقصــد بـالنوع الثالــث مــن ألـذلك  ،كمـا ذكرنــا قـد يكــون مطلـق الفعــل مثـل النــوم واألكـل وهــذه ال جيــوز الزهـد فيهــا

  تهد يف أن تصحب أخذه هذه النية.ن أخذ بالضروري من املباح اجإفهو  ،الزهد ترك كل ما يشغل عن اهللا فضول املباح
 .١٩٨نفس املصدر ، ص  ٢
  .١٩٩نفس املصدر ، ص  ٣



 ٣٣

والمـــرض (كـــان األحـــرى أن یضـــیف إلـــى ذلـــك أن یعطـــي القـــوة للعمـــل) وحـــدد أصـــنافًا 

نى واألوسط واألعلى من الطعام. أما الملبس الضـروري فهـو مـا یـدفع البـرد دمعینة لأل

أمـا السـكن فیعتبـر  ،والحر ویستر العورة وحدد أیضًا حدًا أدنى وأعلى ووسطا للمالبس

الغزالـي أن أدنـاه أن ال یطالـب بنفسـه موضـعًا خاصـًا فیقنـع بزوایـا المسـاجد كأصـحاب 

مــن ســعف، وأعـــاله أن  يمثـــل كــوخ مبنــ الصــفة، وأوســطها أن یطلــب موضــعًا خاصــاً 

مـــا بشـــراء أو إجـــارة. ویقـــول إن مـــن طلـــب التجصـــیص والتشـــیید إیطلـــب حجـــرة مبنیـــة 

  والسعة وارتفاع السقف فقد جاوز. 

وأن  ،ة فــي زمنــهدواضــح مــن هــذا أن الغزالــي متــأثر باألوضــاع المعیشــیة الســائ

نــى هــو حجــرة مبنیــة وربمــا نعتبــر أن الحــد األد لیــوم مــثالً اهــذه المســائل نســبیة. فإننــا 

إال أننـا  یعـد تجـاوزاً  وأن السـعة وارتفـاع السـقف ال ،نعتبرها أقل من الحد األدنى لألسرة

 كـــن أن نضـــع معیـــارًا للحـــد األعلـــى واألوســـط واألدنـــى وحـــداً مبهـــذه الطریقـــة ی ،مقتـــدین

  للتجاوز واإلسراف والتبذیر.

  الزواج: -٣

ن الـــزواج إیقـــول الغزالـــي  ،نكح)والضـــرورة الخامســـة هـــي ضـــرورة الـــزواج (المـــ

ومشـقة،  سـبب عنتـاً یأو أن تركـه  ،والضرورة هي الشـيء الـذي ال یمكـن تركـه ،ضرورة

لكـن الغزالــي فـي موضــع آخـر یــرى أن الـزواج قــد ال یكـون ضــرورة بـل قــد یكـون عائقــًا 

ل الـزواج ضـرورة بالنسـبة للسالك. لعله هنا یتحدث عـن الشـخص العـادي الـذي قـد یمثِّـ

: ١ا الصــوفي أو غیــره ربمــا یمثــل الــزواج ضــرورة بالنســبة لــه. یقــول ابــن الجــوزيلــه. أمــ

وربمــا یقصــد بالعنــت هنــا أن یكــون اإلنســان  فــي  ،ن الــزواج مــع خــوف العنــت واجــبإ

ن الـزواج مـن إ :توتر قد یؤدي به إلـى إشـباع هـذه الرغبـة بطریقـة غیـر شـرعیة. ویقـول

أو حرامـــًا فـــي بعــــض  كـــون مكروهـــاً ة مؤكـــدة. والـــزواج ربمـــا یغیـــر خـــوف العنـــت ســـنّ 

لــیس للــزوج المقـدرة لإلیفــاء بمتطلبــات الـزواج. أمــا العــزوف  كــأن یكــون مـثالً  ،الحـاالت

ة اإلســالم. یقــول الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم ســنّ  مــن لــیسفعــن الــزواج مــع المقــدرة 
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 ٣٤

مـن  وعن أنس بن مالك أن نفراً . ١)(النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني

اب رســـــول صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم ســـــألوا أزواج النبـــــي عـــــن عملـــــه فـــــي الســـــر أصـــــح

وقـال بعضـهم  ،وقـال بعضـهم ال أتـزوج النسـاء ،كـل اللحـمآفقـال بعضـهم ال  ،فأخبروهم

وقال بعضهم أصوم وال أفطر، فحمد اهللا النبي علیـه الصـالة  ،ال أنام اللیل على فراش

وأصـوم  ،وأنـام يولكنـي أصـل ،كـذا وكـذا والسالم وأثنى علیـه ثـم قـال (مـا بـال قـوم قـالوا

  .٢وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني) ،وأفطر

، وقـال تعـالى: ٣وقال صلى اهللا علیه وسـلم: (مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فلیـنكح)

ــْن َأنُفِســُكْم َأْزَواجــًا لَِّتْســُكُنوا ِإَلْیَهــا َوَجَعــَل َبْیــنَ  ــَودًَّة َوَرْحَمــًة}{َوِمــْن آَیاِتــِه َأْن َخَلــَق َلُكــم مِّ  ُكم مَّ

. وفي الحـدیث ٢٧الحدید {َوَرْهَباِنیًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْیِهْم}. وقال تعالى: ٢١الروم

  .٤الصحیح: (هال تزوجت بكرًا تالعبها وتالعبك)

الجمـــــاع أو إشـــــباع الرغبـــــة الجنســـــیة حاجـــــة فســـــیولوجیة مثـــــل (النـــــوم واألكـــــل 

فسـیة وضـروریة إلبقـاء النـوع اإلنسـان ي. والـزواج مـرتبط بالمقاصـد والراحة)، وحاجـة ن

الكبـــرى للشــــرع، وســـبب لأللفــــة والمعاشـــرة واشــــتباك األســـر والعشــــائر، وربمـــا یســــتطیع 

بعـض النـاس علــى عـدم النكـاح، ولكــن الغالـب أن تــرك النكـاح فیـه أخطــار كبیـرة علــى 

ف والشــــذوذ وصــــحبة ، فهــــو قــــد یــــؤدي إلــــى االنحــــرا٥المــــؤمن كمــــا ذكــــر ابــــن الجــــوزي

الصـــبیان. ولقـــد أورد ابـــن الجـــوزي قصصـــًا للشـــذوذ الجنســـي عنـــد بعـــض الـــذین ألزمـــوا 

أنفســهم بتــرك الــزواج (ألنهــم ظنــوا أنــه یشــغل اإلنســان  عــن العبــادة والــذكر). فقــال إن 

بعضـــهم صـــاَحب الصـــبیان مصـــاحبة غرضـــها إشـــباع جنســـي، ولكنـــه اســـتعمل حججـــًا 

، فعلّـل إدامـة النظـر فـي وجـه الصـبي الحسـن بأنـه یریـد دفاعیة ال شعوریة مثل التبریـر

أن یتأمل ویستمتع بجمال صنع اهللا. وذكر أن بعضـهم وصـل إلـى حالـة صـراع نفسـي 

                                                           
حدثنا سعيد بن أيب مرمي أخربنـا حممـد بـن جعفـر محيـد بـن أيب محيـد الطويـل أنـه مسـع . ١٠٤ص ، ٩فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ١

  فليس مين). فمن رغب عن سنيت . إىل .. بيوت..اهللا عنه يقول (جاء رهط إىل ينس ابن مالك رضأ
  نفس املصدر. ٢
 النسائي، باب النكاح. ٣
. نـص احلـديث: (حـّدثنا آدم حـّدثنا حمـارب قـال مسعـت جـابر بـن عبـد اهللا رضـي اهللا عنهمـا يقـول: تزوجـت فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ١٢١، ص٩فتح البـاري، ج ٤

اً. فقال: مالك وللعذارى ولعا�ا. فذكرت ذلك لعمرو بن دينـار، فقـال عمـرو: مسعـت جـابر بـن عبـد اهللا يقـول: قـال يل رسـول اهللا وسلم: ما تزّوجت؟ فقلت: تزّوجت ثيب

  صلى اهللا عليه وسلم: هال جارية تالعبها وتالعبك).
 .٣٢٢تلبيس إبليس، ص ٥



 ٣٥

انتهـــت بـــه لالنتحـــار، وذكـــر أیضـــًا أن تركـــه قـــد یـــؤدي إلـــى الكآبـــة وأعـــراض المنخولیـــا 

  (األمراض العقلیة).

م یكـن متزّوجـًا وریثمـا یتـزوج إذا ل -یمكن أن یستعین المؤمن على هذه الشهوة 

بالصــوم وباختیــار نوعیــة األكــل وتجنــب مــا یثیــر الشــهوة، أو اســتغراق اإلنســان  فــي  -

العمــل والــذكر وأنــواع الریاضــات الجســمیة والروحیــة. إن اإلســالم یعتــرف بهــذه الغریــزة 

  وال یقصد القضاء علیها في ذاتها ولكنه ینّظمها ویهّذبها.

  تقلیل الطعام  : -٤

تبط الزهــد أیضـــًا بالتقلیــل الشــدید مـــن الطعــام. إن تــرك الطعـــام جملــة یـــؤدي یــر 

للهــالك. والحفــاظ علــى الــنفس واجــب ضــروري مــن ضــروریات الــدین الكبــرى. والتقلیــل 

منه وعدم األخذ بأنواعه إلى الحد الذي ال یفي بحاجة الجسد یضر بالصـحة الجسـدیة 

ال داعــي لــه. ولقــد أورد ابــن الجــوزي والعقلیــة، ویكــون نوعــًا مــن أنــواع تعــذیب الــنفس 

حكایـــات عـــن بعـــض الصـــوفیة بخصـــوص تقلیـــل الطعـــام للحـــد البعیـــد، كـــان فیـــه ظلـــم 

 اولقــد ذكـــر أیضــًا أن أبـــ .١)وتعــذیب لهـــا ال ضــرورة لـــه (إن لنفســك علیــك حقـــاً للــنفس 

جیم" فـي القلـة ین للقوم (المتصوفة) ترتیبات فـي المطـاعم تشـبه "الـر طالب المكي قد زیّ 

والشـباب یصـرف طاقـة  ،قلل لهم فیها من المطعم مع أن فـیهم شـباب ،في النوع ولیس

كبیرة في الحركة. ولكن من ناحیـة أخـرى فـإن اإلكثـار مـن األكـل وفـرط الشـبع مـذموم. 

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم (ما مأل ابن آدم وعاء شرًا من بطنه. فحسـب ابـن 

 .وثلــث لنفســه) ه،وثلــث لشــرابه، لطعامــ ثلــثٌ آدم أكــالت یقمــن صــلبه. فــإن كــان البــد ف

فالشـــبع واإلســـراف فـــي األكـــل یضـــر المعـــدة ویـــورث األمـــراض ویـــؤدي للخمـــول وعـــدم 

النشـاط. واإلسـراف والتـرف یبـدد مـوارد الفـرد والمجتمـع التـي یمكـن أن تسـتغل فیمـا هـو 

أكثــــر نفعــــًا وفائــــدة. والتقلیــــل مــــن األكــــل قــــد یســــاعد علــــى إضــــعاف الشــــهوة الجنســــیة 

  تمكنین الشباب الذي ال یستطیع الزواج من عصمة نفسه.و 

                                                           
   .د، كتاب النكاحجكتاب الته  ،البخاري: كتاب الصيام ١

   م.مسلم: كتاب الصيا

  رمي، كتاب التطوع، كتاب الصوم.الدا

   .ابن ماجة: كتاب الصوم

  النسائي: كتاب الصيام.



 ٣٦

  التقشف النفعي: -٥

ن طریـق السـالك هـو الزهـد والتقشـف ومجاهـدة الـنفس، إیقول بعـض المتصـوفة 

هذا إال بنظـام صـارم للحیـاة، وعمـدة هـذا النظـام الجـوع والصـمت  ىنه ال یتأتإویقولون 

ن التــدریب التقشــفي الــذي یكــون والســهر والعزلــة. لــذا فالمتصــوف یأخــذ نفســه بنــوع مــ

و الوصول إلى غایـات معینـة، فـبعض الزهـاد یأخـذ أغالبًا القصد منه اكتساب مقدرات 

نفســـه بنظـــام لألكـــل وطریقـــة حیـــاة تتصـــف بالتقشـــف بغـــرض الـــدخول فـــي عـــوالم مـــن 

أو یـرى ویشـاهد اهللا. وهـذا التقشـف وسـیلة  ،أو یحس تجربـة روحیـة معینـة ،المشاهدات

میه علماء النفس التقشف النفعي. ولكن التقشف ربما یصیر غایة في حـد لغایة لذا یس

نــزال العقــاب بهــا بــدون إ مــن تعــذیب الــنفس و  وقــد یكــون نوعــاً  ،ذاتــه ولــیس مجــرد وســیلة

یتعــارض هــذا النــوع مــن التقشــف مــع الشــرع والســنة والشــریعة؛ كــأن مــا مبــرر. وغالبــًا 

م النـــوم والراحـــة أو أو یحـــرِّ  ،نفســـهم اإلنســـان  أكـــل نـــوع معـــین مـــن الطعـــام علـــى یحـــرِّ 

رًا للــذنوب نــزال العقــاب بــالنفس لــیس فــي حــد ذاتــه مكفِّــإالــزواج كــذلك علــى نفســه. وٕان 

 ،ر الـذنوب الـذي یـروق لـهولیس للمؤمن مطلق الحریة في اختیار مكفّ  ،ومقربًا إلى اهللا

ــــة ولهــــا  ــــات خاصــــة وتحكمهــــا قواعــــد معین ــــذنوب لهــــا كیفی ــــارات ال ــــإإذ أن كف ات یجابی

  واضحة في الشرع.

  :١حجة الكعبي في نفي المباح -٦

إن القـــول بـــأن الزهـــد یعنـــي تـــرك المبـــاح قضـــیة شـــائكة تحتـــاج إلـــى مزیـــد مـــن 

 ،اإلیضاح. فقد قال بعضهم ومـنهم الكعبـي: إنـه لـیس هنالـك شـيء یوصـف بأنـه مبـاح

  :وحاول الكعبي أن یبرهن على هذا القول بالحجة التالیة ،ألن كل األعمال واجبة

  / ترك الحرام واجب.١

/ ال یمكـن تـرك شــيء إال بـالتلبس بضــد مـن أضــداده (تـرك شــيء معنـاه فعــل ٢

  شيء آخر).

  / ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب.٣

  فعل الحالل واجب. / إذاً ٤

                                                           
  .٩٥حكام يف أصول األحكام، اجلزء األول ، ص اآلمدي: اإل ١



 ٣٧

وخالصة هذه الحجة أن الشخص علیه فعل شيء غیر حرام (حالل) في زمـن 

إذ أنه صحیح أن ترك الحرام یلزم منـه  ،غالطةترك الحرام. ولكن هذه النتیجة تحتوى م

ألن اإلنسـان  ال یـزال مخیـرًا أن  ،ولكـن لـیس شـیئا بعینـه أو بالتحدیـد ،فعل شـيء آخـر

یفعــل مــا یریــد مــن بــین خیــارات متعــددة. فلكــي یجتنــب المــؤمن أكــل لحــم الخنزیــر مــثًال 

ركـه. وهنـا یوجـد ر الشـخص فـي فعلـه أو تیِّـفهو مخیر بین أطعمة كثیرة. والمباح مـا خُ 

ن الشــخص عــل مبــاح بــالجزء واجــب بالكــل، ألفتخییــر فــي الجــزء ولــیس فــي الكــل، فال

ألن الشخص له االختیـار بـین  ،ر فیه بالجزءیجب علیه أن یأكل طعامًا ما ولكنه مخیَّ 

صـلى اهللا أطعمة مختلفة. وهناك حجة تشابه هذه الحجة مستنبطة من حـدیث للرسـول 

مباحـــًا غیـــر حـــرام فهـــذا الفعـــل فـــي  ن المـــؤمن إذا فعـــل فعـــالً تـــدل علـــى أ ،١علیـــه وســـلم

حسـب فهمنــا للحـدیث المشــار  - الحقیقـة مسـتحب ویثــاب علیـه ألنــه بفعـل هـذا الحــالل

وترك الحرام یثاب فاعله علیه. إذًا ففعـل المبـاح یثـاب علیـه  ،قد ترك فعل حرام -إلیه 

عاقـب تاركـه. إذًا یلـزم منــه إذا فاعلـه. لكـن المبـاح هــو الفعـل الـذي ال یثـاب فاعلــه وال ی

ولكـن یمكـن  ،وكـل فعـل غیـر حـرام مسـتحب ،جاز تعمیم الحدیث أنه لیس هنالك مباح

  معینة وال یجوز تعمیمه بهذه الصورة. أن یقال إن الحدیث یخص أفعاالً 

  :٢الحجج التي أوردها الشاطبي لترك المباح والزهد في الدنیا وملذاتها -٧

  أوردها بعضهم بشأن ترك المباح نلخصها كالتالي: لقد ذكر الشاطبي حججاً 

/ فعــــل المبــــاح فیــــه اشــــتغال عمــــا هــــو األهــــم فــــي الــــدنیا مــــن العمــــل بنوافــــل ١

) یمكـن يءالخیرات. مثًال بدًال من أن یصرف المؤمن وقته في العمل المباح (سمر بر 

أو  ،وقتـــه فـــي قـــراءة القـــرآن يكـــأن یقضـــ ،أن یصـــرفه فـــي عمـــل مـــن أعمـــال الخیـــرات

  شغل بمساعدة أو قضاء حوائج اآلخرین.ین

و الســــمر أو أمــــثًال اللعــــب  ،نشــــغال عــــن الواجبــــات/ فعــــل المبــــاح ســــبب لال٢

  ة كرة قدم في وقت الصالة حتى یفوت وقتها.ابار ممشاهدة 

مـــثًال كـــالفراغ للشـــباب أو جمـــع  ،/ فعـــل المبـــاح قـــد یكـــون وســـیلة للممنوعـــات٣

  نه قد یستخدم في فعل الحرام.كالمال ل

                                                           
  دب.األكتاب ،  د و بو داأ" ةوبضعة أهله صدق ٠".... ١
  .١١٢ص األول، املوافقات، اجلزء  ٢



 ٣٨

ألنــه  ،المبــاح (مــا یبــدو أنــه مبــاح) واجــب تركــه مــن قبیــل التحــوط والحــذر /٤

وفــي  ؟شــكال فــي هــل هــي حقیقــة مباحــة أم غیــر مباحــةإكثیــرًا مــا یكــون فــي المباحــات 

ممـا بـه  الحدیث "ال یبلغ العبد أن یكـون مـن المتقـین حتـى ال یـدع مـا ال بـأس بـه حـذراً 

  .١البأس"

إذ أن الفــرد مــثًال یمكــن أن  ،یــان لتــرك المبــاحإن الحجــة الثانیــة والثالثــة ال تؤد

ومن ناحیـة أخـرى فـإن بعـض األلعـاب  .یلعب ویتسامر من غیر إضاعة وقت الصالة

و دْ علـى تحقیقهـا الـدین. مـثًال بعـض أنـواع اللعـب كالرمایـة والَعــ قـد تخـدم أغراضـًا حـثّ 

رب وتخــدم كمـا أنهـا تخـدم أغـراض الحـ ،الجسـم وتجعلـه أكثـر نشـاطاً  يوالمصـارعة تقـوّ 

والمحبة. والمال أیضًا قـد ال  األلفةوتكون من دواعي  ،أغراض الجماع وبالتالي النسل

یـؤدي إلـى الممنــوع بـل علـى العكــس قـد یقـود إلــى عمـل الخیـرات. یقــول الرسـول صــلى 

. وبعــض الحســنات ال تكــون إال ٢اهللا علیــه وســلم "نعــم المــال الصــالح للرجــل الصــالح"

"ذهـب أهـل الـدثور بـاألجور والـدرجات العـال والنعـیم المقـیم  وفي الحدیث .بوجود المال

  .٣(إلى أن قال) ذلك فضل اهللا یؤتیه من یشاء"

ق مـــن دائـــرة هـــو أن التحـــوط والـــورع قـــد یضـــیِّ فأمـــا مـــا یلـــزم مـــن الحجـــة الرابعـــة 

ولكــن تظــل هنالــك مســاحة مــن هــذه الــدائرة ال یزیلهــا التحــوط والــورع. والــورع  ،اإلباحــة

ســـامیة والنـــاس فیـــه درجـــات. وتحدیـــد هـــذا األمـــر بمعـــاییر منضـــبطة  مســـتحب ومرتبـــة

صــعب. ولكــن یجــب أن ال یصــل الــورع إلــى درجــة مــن التشــدد الــذي ال یقــوى اإلنســان  

. وفــي ٤وفــي الحــدیث "لــن یشــادد الــدین أحــدًا إال غلبــه" .تحملــه أو االســتمرار فیــه ىعلــ

  .٥الحدیث أیضًا "هلك المتنطعون"

ن إمـن الحجـج السـالفة الـذكر. إنهـا تقـول  أكثـر إشـكاالً  ولـى فهـيأما الحجـة األ

نــــه أفضـــل للمــــؤمن أن یتــــرك إأي  ،تـــرك المبــــاح لـــیس واجبــــًا ولكنــــه مســـتحب وأفضــــل

ألنه مـع أن فعـل المبـاح لـیس فیـه  ،المباحات وینشغل بفضائل األعمال وفعل الخیرات

                                                           
  ني).ياض الصاحلر رواه الرتمذي وقال حديث حسن ( ١
  (نعم املال الصاحل للمرء الصاحل) مسند أمحد بن حنبل. ٢

  .كتاب اإلقامة  :ابن ماجة .الوتر :أبو داود .كتاب املساجد، الزكاة  :مسلم .ذانكتاب اآل  :البخاري ٣
  (الدين يسر) الرتمذي كتاب اإلميان، البخاري ، كتاب اإلميان، مسند أمحد بن حنبل. ٤
  رواه مسلم. ٥
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ب أو منفعـة ضرر وال یترتب علیه عقاب لكن في نفس الوقت ال یترتب على فعلـه ثـوا

ســتزادة خرویــة والعمــل لالوالمــؤمن والعاقــل مــن یهــتم بالمنفعــة األ ،إال المنفعــة الدنیویــة

ویجــب أن یكــون قصــده الســعادة فــي الباقیــة وفــي الحیــاة الالمتناهیــة ولــیس فــي  ،منهــا

  الحیاة القصیرة الفانیة. والعمل لها ال تحده حدود. 

ین الحق. ولكن قد یظن أنه یلـزم إن هذا الكالم في التحلیل النهائي صحیح وع

نشغال الدائم المستمر بفضائل األعمال والخیرات من العبـادة المسـتمرة والصـوم منه اال

وٕان ، ومــــن خدمــــة المســــلمین والســــهر علــــى قضــــاء حــــوائجهم ومصــــالحهم ،المســــتمر

ن إاالهتمام بمتع الحیاة الدنیا وصرف الجهد فیها یعد تراخیًا عن فعل الخیـرات. نقـول 

المباحة كاللعب ومداعبة الرجل زوجته یمكن أن یجمع الفـرد فیهـا بـین  األنشطةض بع

المتعة والترویح واألجر. ومن ناحیة أخرى فإن الـنفس البشـریة كثیـرًا مـا یصـیبها الملـل 

تقـوى علـى لوالضعف وتحتاج إلى شيء من الفسحة والراحـة والتـرویح والمتعـة الحـالل 

  عمل الخیرات.

یسـتمتع اسـتمتاعًا مطلقـًا بخیـرات الـدنیا وطیباتهـا مـن غیـر  لكن هل للمـؤمن أن

ومـن غیـر قصـد ثـان مثـل التقویـة علـى العبـادة وخالفهـا مــن  ،أن یقصـد منفعـة أخرویـة

    المقاصد؟

  الحجة القائلة باألخذ بالمباح وعدم الزهد فیه:

یـرى الـبعض أن خیـرات الـدنیا قــد خلقهـا اهللا سـبحانه وتعـالى وسـخرها للمــؤمنین 

وأن واجبهــا الشــكر علیهــا.  ،وأنهــا هدیــة مــن اهللا ال یجــوز ردهــا ،نتفــاع والتمتــع بهــالال

ْزِق ُقـْل ِهـي  َم ِزیَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَبـاِدِه َواْلطَّیَِّبـاِت ِمـَن الـرِّ لقول اهللا تعالى {ُقْل َمْن َحرَّ

  .٣٢األعراف َم اْلِقَیاَمِة}ِللَِّذیَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َخاِلَصًة َیوْ 

وٕاذا فعـــل ذلـــك  ،مهـــا الشـــخص علـــى نفســـه وال علـــى غیـــرهأوًال یجـــب أن ال یحرِّ 

یقــول الــبعض ردًا  ؟ولكــن هــل لــه أن یقــول إنهــا حــالل األفضــل الزهــد فیهــا ،كــان آثمــاً 

فـي الحیـاة الـدنیا. وفـي  انتفـاع بهـن اللذات خلقت لالإ -كما أسلفنا الذكر  -على هذا 

ل بـه التـي م الثیـاب وكـل مـا یتجّمـاآلیة السالفة الذكر یقول النسـفي: قـل مـن حـرّ تفسیر 

{ُقـــْل ِهـــي  :أخـــرج لعبـــاده والطیبـــات مـــن الـــرزق أي المســـتلذات مـــن المأكـــل والمشـــارب

{َخاِلَصـًة َیـْوَم  ،ِللَِّذیَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا} غیر خالصة ألن المشركین شركاؤهم فیها



 ٤٠

لى أنها خلقـت للـذین إه َمِة} ال یشاركهم فیها أحد. ولم یقل للذین آمنوا ولغیرهم لینبِّ اْلِقَیا

َر اْلَبْحـَر  :. ویقـول تعـالى١لهـم آمنوا على طریـق األصـالة والكفـار تبعـاً  {َوُهـَو الَّـِذي َسـخَّ

    .١٤النحل ِلَتْأُكُلوْا ِمْنُه َلْحمًا َطِرّیًا}

واالنتفاع ثم الشكر. وفي معنى االنتفـاع  هذه اآلیات تشعر بالقصد إلى التناول

أثـر نعمـة اهللا  ىفلیر  تاك اهللا ماالً آ"إذا  صلى اهللا علیه وسلمبنعم اهللا حدیث رسول اهللا 

  .٣ب الجمال"حاهللا علیه وسلم " إن اهللا جمیل ی ىویقول الرسل صل ٢"علیك

    حجج ترك المباح مرة أخرى: -٩

یــات مــن القــرآن آالوا بتــرك المبــاح بولكــن مــن ناحیــة أخــرى فقــد اســتدل الــذین قــ

{َواْضـِرْب َلهُـم مَّثَـَل اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا َكَمـاء َأنَزْلَنـاُه ِمـَن السَّـَماِء َفـاْخَتَلَط ِبـِه  :منها قوله تعالى

ـــــِدراً  ْقَت ـــــى ُكـــــلِّ َشـــــْيٍء مُّ ـــــاُح َوَكـــــاَن اللَّـــــُه َعَل َی ـــــْذُروُه الرِّ  }َنَبـــــاُت اْألَْرِض َفَأْصـــــَبَح َهِشـــــیمًا َت

وقولــــه:  .٦٤العنكبــــوت {َوَمــــا َهــــِذِه اْلَحَیــــاُة الــــدُّْنَیا ِإالَّ َلْهــــٌو َوَلِعــــٌب}وقولــــه:  .٤٥الكهــــف

ْوَالِد {اْعَلُمــوا َأنََّمــا اْلَحَیــاُة الــدُّْنَیا َلِعــٌب َوَلْهــٌو َوِزیَنــٌة َوَتَفــاُخٌر َبْیــَنُكْم َوَتَكــاُثٌر ِفــي اْألَْمــَواِل َواْألَ 

ــُه ثُــمَّ َیِهــیُج َفَتــَراُه ُمْصــَفّرًا ثُــمَّ َیُكــوُن ُحَطامــًا َوِفــي اْآلِخــَرِة  َكَمَثــِل َغْیــٍث َأْعَجــبَ  اْلُكفَّــاَر َنَباُت

ـَن اللَّـِه َوِرْضـَواٌن َوَمـا اْلَحَیـاُة الـدُّْنَیا ِإالَّ َمتَـاُع اْلُغـُروِر}  .٢٠الحدیـد َعَذاٌب َشِدیٌد َوَمْغِفـَرٌة مِّ

اِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربِّـَك َثَوابـًا {اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزی لىوقوله تعا َنُة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َواْلَباِقَیاُت الصَّ

{ُزیِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّــَهَواِت ِمــَن النَِّســاء َواْلَبِنــیَن  :وقولــه تعــالى .٤٦الكهــف َوَخْیــٌر َأَمــًال}

ــِة َوالْ  َمِة َواَألْنَعــاِم َواْلَحــْرِث َذِلــَك َمَتــاُع َواْلَقَنــاِطیِر اْلُمَقنَطــَرِة ِمــَن الــذََّهِب َواْلِفضَّ َخْیــِل اْلُمَســوَّ

واسـتدلوا أیضـًا بأحادیـث الرسـول  .١٤آل عمـران اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسـُن اْلَمـآِب}

وقولـه "الـدنیا حلـوة  ،٤"ةصلى اهللا علیه وسلم منها قوله "اللهـم ال عـیش إال عـیش اآلخـر 

یبـدو  ،٥فاتقوا الـدنیا واتقـوا النسـاء" ،فینظر كیف تعملون امستخلفكم فیهخضرة فإن اهللا 

    .أن هذه اآلیات واألحادیث تذم الدنیا

                                                           
  .٥١اجلزء الثاين، ص  ،يتفسري النسف ١
  باب األدب. -الرتمذي  .باب اللباس - أبو داود ٢
  مسند أمحد بن حنبل. ،كتاب الدعاء -كتاب اإلميان، ابن ماجة  -(إن اهللا مجيل حيب اجلمال)، مسلم  ٣
  الصالة. باتك  ،اللهم ال خري إالَّ خري اآلخرة) البخاري( ٤
  رواه مسلم. ٥
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فذكروا عـن عائشـة رضـي  ،وقد استدلوا أیضًا بسیرة الرسول والصحابة وحیاتهم

ختــي كنــا ننظــر إلــى الهــالل ثالثــة أهلــة فــي أاهللا عنهــا أنهــا كانــت تقــول "واهللا یــا بنــي 

فقلت یـا خالـة فمـا كـان  ،ن وما أوقد في بیت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم نارشهری

صـلى اهللا علیـه وسـلم إال أنـه كـان لرسـول اهللا  "التمر والماء"األسودان  ت:قال ؟یعیشكم

صــلى اهللا علیــه جیـران مــن األنصــار وكانـت لهــم منــایح وكـانوا یرســلون إلــى رسـول اهللا 

الصـــحابة أنهـــم تركـــوا التنـــزه فـــي المطعـــم والمشـــرب  . وقـــد نقـــل عـــن١مـــن ألبانهـــاوســـلم 

وأعرفهم في ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبیدة بـن  ،والمركب والسكن

  بن أبي طالب وغیرهم. يالجراح وعل

  نظرة توفیقیة:

 ،مــوه وال أنــه إذا وجــدوه لــم یأخــذوهالصــحابة) ال یحرّ أي أنهــم ( ٢ذكــر الشــاطبي

فقــد كــان رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم یحــب الحلــوة والعســل.  ،وال أنهــم ال یحبونــه

ـــه المـــاء ـــه، وكـــان یســـتعذب ل ـــذراع وكانـــت تعجب ـــه  ،ویأكـــل اللحـــم ویخـــتص بال وینقـــع ل

وأیضًا قد جاء كثیر من ذلك عـن الصـحابة والتـابعین  ،ب بالمسكالزبیب والتمر ویتطیّ 

والقطــع أنــه لــو كــان  ،أن التــرك عنــدهم غیــر مطلــوب يبحیــث یقضــ ،والعلمــاء المتقــین

مطلـوب التـرك عنـدهم شـرعًا لبـادروا إلیـه مبـادرتهم لكـل نافلـة وبـر ونیـل منزلـة ودرجـة. 

ـــم ذلـــك مـــن طالئـــع  إذ لـــم یبـــادر أحـــد مـــن الخلـــق إلـــى نوافـــل الخیـــرات مبـــادرتهم.. یعل

ومع ذلك لم یكونوا تاركین للمباحات أصًال. بل قد أراد بعضهم أن یتـرك شـیئًا  ،سیرهم

حــات فنهــوا عــن ذلــك.. لكــنهم تركــوه مــن حیــث هــو مــانع مــن عبــادات وحائــل مــن المبا

أي إذا كان ألحدهم مال كثیر یسـمح لـه بالتوسـع فـي االسـتمتاع بالمأكـل  ،دون خیرات

والمشرب والملبس والمسكن مثًال فإنه ینفقه على غیره حتى یكتسب بـه األجـر والثـواب 

والصـحابة صـلى اهللا علیـه وسـلم الرسول في اآلخرة ویكتفي بالقلیل. وما ورد عن حیاة 

نهـــا اتســـمت بالزهـــد ال یتعـــارض مـــع اآلیـــات التـــي تـــدل علـــى أن اهللا خلـــق الـــنعم أمـــن 

نتفــاع بهــا، ولــو كــان هنالــك لتناولهــا واالنتفــاع بهــا. إن األصــل هــو أن الــنعم خلقــت لال

نــا ولمــا وجــد ســببًا لــذلك. فالــذي جعــل شخصــًا معی ،الزهــد فیهــا مجتمــع وفــرة لمــا صــحّ 

                                                           
  ).ياض الصاحلنير متفق عليه ( ١
  .١٢٣، ١١٩، ١١٨املوافقات، اجلزء األول، ص،  ٢



 ٤٢

یزهد فیها هو حاجة اآلخرین لهـا وحبـه مسـاعدتهم بـل وربمـا إیثـارهم علـى نفسـه ورغبـة 

منه في الثواب. والدلیل على أنه ال حرج من االستمتاع بها في حـد ذاتهـا "إن الرسـول 

ر عن الصـحابة ثِ خرى لقد أُ أكان یتناولها إذا وجدها. ومن ناحیة صلى اهللا علیه وسلم 

وال یحســـون برغبـــة فیـــه، فحیـــاتهم  نهـــم لـــم یكونـــوا یلقـــون إلیـــه بـــاالً أنهـــم تركـــوا المبـــاح أل

مـــأخوذة بـــالعلم والتفكـــر أو فـــي عمـــل یتعلـــق بـــاآلخرة، فتـــركهم لهـــا یبـــدو أنـــه مـــن قبیـــل 

  ولو نبهوا لها كان المحتمل أن یتناولوها. ،الغفلة

أیضــًا أن بعضــهم ال یتنــاول المبــاح إال أن تحضــره نیــة  ١إال أن الشــاطبي ذكــر

لعمل هللا. أظن هذا السبب لترك المباح قد ینطبـق علـى أكثـر أفعـال  ل هللا أو عوناً العم

المؤمنین ولكنه ربما ال یكون من المتصور أن تسبق نیة التوجه بالعمل هللا كـل أعمـال 

لكیــف  الشــاطبي مثــاالً  ىألن هــذا القــول یقــود إلــى تكلــف ظــاهر. ولقــد أعطــ ،المــؤمنین

فقـال إذا أراد  ،فعل یبدو أنه لمجرد قضاء شـهوة معینـة یمكن أن تكون نیة العبادة وراء

أن یأكـــل مـــؤمن فاكهـــة أو نوعـــًا مـــن األكـــل معینـــًا فـــال یأكـــل حتـــى یـــأتي زمـــن حاجتـــه 

لــه علــى الطاعــة وٕاقامــة البنیــة. إنــي أجــد صــعوبة فــي أنــه لــو  للغــذاء حتــى یكــون عونــاً 

حقیقــي خــالف  ن یكــون هنالــك قصــدختــار شــخص نوعــًا مــن الفاكهــة أو اللحــم المعــیّ ا

ولـذا أعتقـد أنـه كـان رسـول اهللا یحـب  ،سـتمتاع بهـاشتهائه لهـا وقصـده االامطلق حبه و 

ــاً  ،كــذا وكــذا أن تكــون هنالــك نیــة حقیقیــة للعبــادة وراء فعــل  واهللا أعلــم. ولــو كــان ممكن

  اإلنسان  الذي صادف أنه یحبه فذلك أفضل.

دة یمكـن بعـد تناولـه وخالصة األمـر أن فعـل المبـاح الـذي لـم تصـحبه نیـة العبـا

وثوابـًا. إن فضـل اهللا واسـع. وٕان بعـض  وبذلك یكسـب المـؤمن أجـراً  ،شكر المنعم علیه

ألنهــا تتعلـق بتــرك حــرام. وٕان علـى المــرء أن یجتهــد  المباحـات ینــال بهــا اإلنسـان  أجــراً 

األخـــذ بالمبـــاح یجـــب أن  فـــإن فـــي أن یجعـــل النیـــة الصـــالحة تســـبق أعمالـــه. لكـــل هـــذا

وأن یحسـن  ،وأن الیكون في تناوله إسـراف أو تبـذیر أو یـؤدي إلـى التـرف ،یكون بحقه

بــتالء وأن یكــون هدفــه متحــان واالعمومــًا التصــرف فیمــا اســتخلف فیــه حتــى یجتــاز اال

  األكبر في هذه الحیاة كما أراده اهللا العبادة والشكر.

                                                           
  .١٢٠نفس املصدر، ص  ١
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  الفصل الثاني
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  حادیث الواردة في فضل العزلة:األ -١

اهللا عنـه  يوردت أحادیث كثیرة في فضـل العزلـة. عـن أبـي سـعید الخـدري رضـ

قال: قال رجل: أي الناس أفضـل یـا رسـول اهللا؟ قـال: "مـؤمن مجاهـد بنفسـه ومالـه فـي 

ســبیل اهللا". قــال ثــم مــن؟ قــال: "رجــل معتــزل فــي شــعب مــن الشــعاب یعبــد ربــه" وفــي 

صـــلى اهللا علیـــه وســـلم وعنـــه أن رســـول اهللا  .١یـــدع النـــاس مـــن شـــره"روایـــة "یتقـــي اهللا و 

قــال: "یوشــك أن یكــون خیــر مــال المــؤمن غــنم یتبــع شــعب الجبــال ومواقــع القطــر یفــر 

قـــال: "مـــن خیـــر معـــاش النـــاس رجـــل صـــلى اهللا علیـــه وســـلم وعنـــه  .٢بدینـــه مـــن الفـــتن"

أو فزعــة طــار متمســك بعنــان فرســه فــي ســبیل اهللا یطیــر علــى متنــه كلمــا ســمع هیعــة 

أو رجـــل فـــي غنیمـــة فـــي رأس شـــعفة مـــن هـــذه  ة،یبتغـــي القتـــل أو المـــوت مظانـــ الیهـــإ

الشعف أو بطن واد من هـذه األودیـة یقـیم الصـالة ویـؤتي الزكـاة ویعبـد ربـه حتـى یأتیـه 

یظهــر مــن هـذه األحادیــث أن دواعــي . ٣الیقـین (المــوت) لــیس مـن النــاس إال فــي خیـر"

وأن المؤمن دائمًا فـي خیـر سـواء  ،ین والخوف من الفتنةي المحافظة على الدهالعزلة 

  كان مجاهدًا أو عابدًا مؤدیًا لصالته وزكاته.

                                                           
  متفق عليه. ١
  رواه البخاري. ٢
  رواه مسلم. ٣
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  فضل االختالط : -٢

خــتالط بالنــاس. هــذا مــا كانــت علیــه ســیرة الرســول صــلى اهللا لكــن األفضــل اال

 ،أن االخـتالط بالنـاس أفضـل ١وذكـر النـووي .علیه وسلم والصحابة وجماعة المسلمین

وبحضـــور مشـــاهد الخیـــر ومجـــالس  ،ه یكـــون بحصـــول جمـــع المســـلمین وجماعـــاتهموأنـــ

ـــــذكر معهـــــم ـــــادة مریضـــــهم ،ال ـــــائزهم ،وعی ـــــاجهم ،وحضـــــور جن وٕارشـــــاد  ،ومواســـــاة محت

صـــالحهم لمـــن قـــدر علـــى األمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن موغیـــر ذلـــك مـــن  ..جـــاهلهم

علـم أن النـووي: . ثـم یقـول اإلمـام اىوقمع نفسه عن اإلیـذاء وصـبر علـى األذ ،المنكر

االخـــتالط بالنـــاس علـــى الوجـــه الـــذي ذكرتـــه هـــو المختـــار الـــذي كـــان علیـــه رســـول اهللا 

وســــائر األنبیــــاء صــــلوات اهللا وســــالمه علــــیهم وكــــذلك الخلفــــاء صــــلى اهللا علیــــه وســــلم 

 ،الراشدون ومن بعـدهم مـن الصـحابة والتـابعین ومـن بعـدهم علمـاء المسـلمین وأخیـارهم

وبــه قــال الشــافعي وأحمــد وأكثــر الفقهــاء رضــي  ،مــن بعــدهم وهــو مــذهب أكثــر التــابعین

  ).٢(المائدة  }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى{ى: اهللا عنهم وقال تعال

ویقضـــون بـــین  ،ون الـــدعوةباإلضـــافة لمـــا ذكـــر النـــووي فقـــد كـــان الصـــحابة یلّبـــ

ویسـعون  ،مـن قـوةویعدون ما یستطیعون لهـم  ،ویجاهدون الكفار ،الناس في منازعاتهم

  رون أمر الرعیة.مون ویدبِّ ویتعلمون ویعلِّ  ،ویسعون في قضاء حاجات الناس ،للرزق

  منافع العزلة ومضارها: -٣

 شـتغاالً اولكن خیار السلف كانوا یؤثرون العزلة عن الناس فـي بعـض األوقـات 

ـــا ،بـــالعلم والعبـــادة ـــم تقطعهـــم عـــن الجماعـــة والمجتمـــع ومخالطـــة الن ـــة ل س ولكنهـــا عزل

والكسب والجهاد. لكـنهم مـع أنهـم یختلطـون فـإنهم كـانوا یحتـرزون ألن االخـتالط بـدون 

  حذر له مضار، من ناحیة أخرى فإن للعزلة فوائد یمكن تلخیصها فیما یلي:

  / وجود فراغ للعلم والذكر والعبادة.١

  / العزلة تتیح للمؤمن أن یختلي بنفسه ویحاسبها. ٢

  مضار العزلة:

  .ندما تمنع اإلنسان  من أداء فریضة كفریضة الجمعة مثالً / إنها حرام ع١

                                                           
  .٢٢٢رياض الصاحلني، ص  ١



 ٤٦

م واألمــر بــالمعروف والنهــي ت علــى المــؤمن خیــرات مثــل التعلــیم والــتعلُّ / تفــوِّ ٢

  .تعن المنكر وغیرها من الخیرا

ألن  ،عـن نـوم المـؤمن وسـفره وحــدهصـلى اهللا علیـه وســلم / لقـد نهـى الرسـول ٣

  .الوحدة فیها تعریض نفس المؤمن للخطر

ولــــــه غریــــــزة أو دافــــــع  - كمــــــا یقولــــــون - / إن اإلنســــــان  حیــــــوان اجتمــــــاعي٤

غریـــزة فهـــو ضـــرورة بـــاآلخرین یجـــب تلبیتهـــا، حتـــى ولـــو لـــم یكـــن االجتمـــاع االجتمـــاع 

وعامــــل مــــن عوامــــل الصــــحة النفســــیة. إن بعــــض حــــاالت المیــــل إلــــى العزلــــة حــــاالت 

ه الحـــاالت مرضـــیة ولیســـت حـــاالت ألشـــخاص عـــادیین اتخـــذوا طریقـــة التصـــوف. هـــذ

  ختالط باآلخرین.عالجها االجتماع واال

  ختالط:مضار اال -٤

  یمكن تلخیص مضار االختالط فیما یلي:

/ قـد یـؤدي االخـتالط إلـى المشــاركة فـي المعاصـي بحضـور مجـالس الفســوق ١

أو حضــور مجــالس النمیمــة والغیبــة وغیرهــا مــن  ،مثــل مجــالس الخمــر والغنــاء والنســاء

  المعاصي.

والتراخي عن فعل الواجب مثـل  ،لتأثر بما هو خطأ والمجاراة فیه/ قد یؤدي ل٢

مــا  :١للفتنــة. یقــول ابــن الجــوزي خــتالط بــذلك ســبباً فیكــون اال ،أداء الصــالة فــي وقتهــا

فـإن لـم  ،فـإن الطبـع یسـرق ،الناس للمـؤمن مـن مخالطـة مـن ال یصـلح ىرأیت أكثر أذ

فقــد  لــدنیا تحــث علــى طلبهــا..ه بهــم ولــم یســرق مــنهم فتــر فــي عملــه. فــإن رؤیــة ایتشــبّ 

ولــبس  .ثوبــًا مــن طــراز فرمــاه وقــال شــغلتني أعالمــهصــلى اهللا علیــه وســلم لــبس النبــي 

خاتمــًا ثــم رمــاه وقــال نظــرت إلــیكم ونظــرت إلیــه... وكــذلك رؤیــا أربــاب الــدنیا ودورهــم 

  وأحوالهم خصوصًا لمن له نفس تطلب هذه األشیاء.

  .للوقتكثیرًا ما یكون في االختالط ضیاع  -٣

  نظرة توفیقیة:

 ىخــــتالط إذا أمــــن اإلنســــان  الفتنــــة وصــــبر علــــى األذوخالصــــة األمــــر أن اال

أفضل، ففیه فرصة لفعل الخیـرات ومخالطـة الصـالحین، وفـي مخالطـة الصـالحین نفـع 

                                                           
  .٥٦٨صيد اخلاطر، اجلزء الثالث، ص  ١



 ٤٧

كبیــر مــن زیــادة علــم وتــذكیر لعمــل الخیــرات والواجــب، مــؤازرة فیــه وشــحذًا للهمــة لــه. 

قات للعزلة یراجع فیها أمـره ویسـتزید فیهـا مـن العلـم ویجـد بجانب ذلك فلیكن للمؤمن أو 

  فیها سانحة للعبادة والذكر.
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  اآلیات واألحادیث الواردة في فضل الذكر والعبادة: -١

 )لَّـــــــهِ َوَلـــــــِذْكُر ال( :للـــــــذكر والعبـــــــادة فضـــــــل كبیـــــــر وثـــــــواب عظـــــــیم قـــــــال تعـــــــالى  

نَس ِإالَّ ِلَیْعُبـُدوِن} :وقال تعالى. ٤٥العنكبوت وقـال  .٦٥الـذاریات {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

بََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخیَفـًة َوُدوَن اْلَجْهـِر ِمـَن اْلقَـْوِل ِباْلُغـُدوِّ َواآلَصـاِل  :تعالى {َواْذُكر رَّ

 {َواْذُكـُروا اللَّـَه َكِثیـرًا لََّعلَُّكـْم تُْفِلُحـوَن} :وقـال تعـالى. ٢٠٥األعـرافَوَال َتُكن مَِّن اْلَغـاِفِلیَن }

{ َوالذَّاِكِریَن اللََّه َكِثیرًا َوالذَّاِكَراِت َأَعـدَّ اللَّـُه َلهُـم مَّْغِفـَرًة  :وقال تعالى ).١٠(الجمعة اآلیة 

ـــَى {الَّـــِذیَن َیـــْذكُ : وقـــال تعـــالى .٣٥األحـــزاب َوَأْجـــرًا َعِظیمـــًا} ـــَه ِقَیامـــًا َوُقُعـــودًا َوَعَل ُروَن الّل

ُجُنوِبِهْم َوَیَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َربََّنـا َمـا َخَلْقـَت َهـذا َبـاِطًال ُسـْبَحاَنَك َفِقَنـا 

  .  ١٩١آل عمران َعَذاَب النَّاِر}

(كلمتــان  :ســلمصــلى اهللا علیـه و ولقـد وردت أحادیــث كثیــرة فـي فضــل الــذكر منهـا قولــه 

خفیفتــان علــى اللســان ثقیلتــان فــي المیــزان حبیبتــان إلــى الــرحمن، ســبحان اهللا وبحمــده 

(ألن أقـــول ســـبحان اهللا  :صـــلى اهللا علیـــه وســـلموقـــال الرســـول  .١ســـبحان اهللا العظـــیم)

وعــن أبــي  .طلعــت علیــه الشــمس) اممــ يّ والحمــد هللا وال إلــه إال اهللا واهللا أكبــر أحــب إلــ

عنه أن فقـراء المهـاجرین أتـوا رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم فقـالوا: هریرة رضي اهللا 

ویصـومون كمـا  ي،یصـلون كمـا نصـل ،والنعیم المقـیم ذهب أهل الدثور بالدرجات العال

                                                           
  متفق عليه. ١



 ٥٠

فقــال: أال  ،ولهــم فضــل مــن أمــوال یحجــون ویعتمــرون ویجاهــدون ویتصــدقون ،نصــوم

دكم وال یكـون أحـد أفضـل مـنكم أعّلمكم شیئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون بـه مـن بعـ

ــــى یــــا رســــول اهللا :قــــالوا ؟إال مــــن صــــنع مثلمــــا صــــنعتم حون وتحمــــدون : تســــبِّ ، قــــالبل

رون خلف كل صالة ثالثة وثالثین. قال أبو صالح الـراوي عـن أبـي هریـرة رضـي وتكبِّ 

اهللا عنــه لمــا ســئل عــن كیفیــة ذكــرهم قــال: یقــول ســبحان اهللا والحمــد هللا واهللا أكبــر حتــى 

وثالثــین) متفــق علیــه، وزاد مســلم فــي روایتــه: (فرجــع فقــراء  مــنهمن كلهــن ثالثــاً یكــون 

فقــالوا ســمع إخواننــا أهــل األمــوال بمــا صــلى اهللا علیــه وســلم المهــاجرین إلــى رســول اهللا 

ذلـــك فضـــل اهللا یؤتیـــه مـــن صـــلى اهللا علیـــه وســـلم فعلنـــا ففعلـــوا مثلـــه؟ فقـــال رســـول اهللا 

  یشاء) (الدثور هو المال الكثیر).

  تعریف العبادة: -٢

العبـــــادة هـــــي مـــــن أجلهـــــا خلـــــق اإلنســـــان  وتمثـــــل اعترافـــــًا منـــــه بالعبودیـــــة هللا.   

والعبودیــة تقتضــي الخضــوع والتــذلل والطاعــة والتحــرر مــن عبــادة مــا ســواه (تعــس عبــد 

نــه جــدیر بالعبودیــة والمحبــة المطلقــة إألنــه وحــده الجــدیر بالعبودیــة.  ١الــدینار والــدرهم)

أما دعـوى التحـرر مـن كـل شـيء  ،فات الكمال والجالل والجماللما یتصف به من ص

    .فدعوى فارغة ووهم كاذب

وطاعـة اهللا تعنـي أن یقـوم اإلنسـان  بكـل مـا أمـر وینتهـي عـن  ،والعبادة هي طاعة اهللا

نالك غایة أفضل وأجمل وأحسن من طاعة العلـیم الخبیـر العـادل هكل ما نهى. ولیس 

  الحسنى.البر الرحیم الذي له األسماء 

لفــــاظ واألدعیــــة والعبــــادة تشــــمل كــــل عمــــل یقصــــد بــــه وجــــه اهللا ولــــیس فقــــط األ

والعمـــل الصـــالح یمكـــن إذا  ،ي عمـــل صـــالحأفهـــي تشـــمل الـــذكر و  ،واألذكـــار المـــأثورة

صــاحبته النیــة أن یشــمل كــل حركــات اإلنســان ، العبــادة الصــادقة لیســت فقــط حركــات 

ق وهیئـة قلبیـة معینـة یشـعر فیهـا بالبدن بل یجـب أن یصـحبها خشـوع وخضـوع واسـتغرا

ـــز بـــه مـــن اهللا تعـــالى وتالمـــؤمن بأنهـــا تصـــله وتقرِّ  ویجـــب أن تتصـــف بحســـن  ،ي نفســـهكِّ

  ه إلى اهللا.التوجّ 

  تعریف الذكر: -٣

                                                           
  البخاري باب اجلهاد. ١



 ٥١

 ،الذكر إما بالقلـب وٕامـا باللسـان. وذكـر الغزالـي أن مبـدأ الـذكر، الـذكر باللسـان

  .١نمحاء الذكرام استیالء المذكور و ث ،ثم ذكر القلب طبعاً  ،ثم الذكر بالقلب تكلفاً 

  أفضل الذكر: -٤

صـلى اهللا علیـه خیر الذكر ما كان من القرآن أو من دعاء مأثور عن الرسـول 

أي نوع من ذكر أو دعاء ال یـدخل فـي هـذین النـوعین لـیس لـه خاصـیة تفضـله  وسلم.

  على غیره.

  صیغ الذكر والدعاء: -٥

صــیغة شــاء  ةولــه أن یــدعو اهللا بأیــ ،ختیــار فــي األخــذ بــأي دعــاءلإلنســان  اال

  ولكن أفضل الدعاء المأثور. ،وألي شيء مشروع أراد

  الدعاء بألفاظ غریبة كأن یقول (كشنج كرنج) بدعة وضاللة.

  الذكر بالعدد: -٦

ولقد ورد الذكر والدعاء بأعـداد مثـل  ،أما الذكر بالعدد إن كان مأثورًا فمستحب

ثورًا لـــیس لـــه صـــفة أأمـــا إذا لـــم یكـــن مـــ ،وغیرهـــا ..مائـــةالثالثـــة، والثالثـــة والثالثـــین، وال

ولكـن ال أرى أن  ،أو أنـه یسـاعد علـى المواظبـة ،طوربما یتخذه الفرد ألنه منشِّـ ،اإللزام

  هنالك برهانًا قاطعًا في أنه یحمل خاصة معینة.

  الورد:  -٧

الـــورد الـــذي هـــو تجمیـــع لـــدعاء مـــأثور مـــن كتـــاب أو ســـنة حســـن ومســـتحب وال 

ومـن ألـزم نفسـه بـه فمسـتحب أن یـداوم  ،ن صـفة إلـزامولكن لیس لورد معیّ  ،یهغبار عل

. ٢(مـا داوم صـاحبه علیـه) صـلى اهللا علیـه وسـلمالرسـول  ىوكان أحب الدین إلـ ،علیه

أهمهـا المواظبـة، وذكـر بعضـهم لـه  ،لتـزام بـهواختلفوا فـي الـورد فـذكر بعضـهم فوائـد اال

ون ســـببًا للغفلـــة وعـــدم التـــدبر والقـــراءة قـــراءة منهـــا أن تكـــراره كـــل مـــرة ربمـــا یكـــ ،مثالـــب

  ویقولون بالتنویع تكون المعاني حیة في نفس المؤمن. ،مكنیكیة

  لكل وقت حال وذكر: -٨

                                                           
  .٥٥-٥٢ربعني يف أصول الدين، ص الغزايل، كتاب األ ١
  متفق عليه. ٢



 ٥٢

ویكـــاد أن یكـــون  ،لقـــد وردت أذكـــار وأدعیـــة تخـــص أوقـــات ومناســـبات مختلفـــة

وعنـــــد  ،هنالـــــك ذكـــــر أو دعـــــاء لكـــــل أحـــــوال المـــــؤمن وأوقاتـــــه، فـــــي الصـــــباح والمســـــاء

وهلـم جـرا، هـذه األدعیــة  ..والمـرض ،وعنــد السـفر ،وعنـد األكـل ،سـتیقاظ وعنـد النـوماال

وفــي  ،وكتــاب ریــاض الصــالحین ،توجــد فــي بعــض الكتــب مثــل كتــاب األذكــار للنــووي

وغیرها من الكتب. قال اإلمام النووي: أجمع العلماء على جـواز  ..مأثورات حسن البنا

فـي التسـبیح والتحمیـد  كالحائض والنفسـاء وذلـالذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب و 

  .١والدعاء ونحو ذلك صلى اهللا علیه وسلموالتكبیر والصالة على الرسول 

  الجهر واإلخفاء بالذكر: -٩

ــــف بــــاختالف األحــــوال  ــــاء بالــــذكر فهــــي تختل أمــــا عــــن أفضــــلیة الجهــــر واإلخف

بــــه  ىأذن اإلخفــــاء فــــي الــــذكر أفضــــل إن خــــاف الریــــاء أو تــــإفقــــد قیــــل  ،صاواألشــــخ

ـــ ،المصـــلون أو نیـــام ط ویســـاعد علـــى االنتبـــاه والجهـــر أفضـــل فـــي غیـــر ذلـــك ألنـــه منشِّ

والیقظة. ولكـن الجهـر الزائـد وارتفـاع الصـوت ارتفاعـًا شـدیدًا لـیس بالمستحسـن وینبغـي 

  أن یكون الجهر معتدًال.

  فضل الذكر في جماعة: -١٠

صـــلى اهللا  ولقـــد وردت أحادیـــث فـــي فضـــل الـــذكر فـــي جماعـــة. قـــال رســـول اهللا

حلـــق  :قـــال ؟ومـــا ریـــاض الجنـــة :قـــالوا ،(إذا مـــررتم بریـــاض الجنـــة فـــارتعوا علیـــه وســـلم

تهم (ال یقعــد قــوم یــذكرون اهللا إال حّفــ صــلى اهللا علیــه وســلموقــال رســول اهللا  .٢الــذكر)

وعـن أبـي . ٣المالئكة وغشیتهم الرحمـة ونزلـت علـیهم السـكینة وذكـرهم اهللا فـیمن عنـده)

(إن هللا مالئكــــة  :صــــلى اهللا علیــــه وســــلمقــــال رســــول اهللا  قــــال: عنــــههریــــرة رضــــي اهللا 

یـــذكرون اهللا عـــزَّ وجـــل  فـــإذا وجـــدوا قومـــاً  ،یطوفـــون فـــي الطریـــق یلتمســـون أهـــل الـــذكر

فیســألهم ربهــم وهــو  ،جنحتهم إلــى الســماء الــدنیاأتنــادوا هلمــوا إلــى حــاجتكم فیحفــونهم بــ

 ،دونكرونـــك ویحمـــدونك ویمّجـــبّ حونك ویكیســـبّ  :یقولـــون :أعلـــم: مـــا یقـــول عبـــادي؟ قـــال

لـو  :یقولـون :قال ؟فیقول كیف لو رأوني ،ال واهللا ما رأوك :هل رأوني؟ فیقولون :فیقول

                                                           
  .١٠٩-١٠٦ص  ،الفتوحات الربانية على األذكار النووية ١
  أخرجه الرتمذي. ٢
  اه مسلم.و ر  ٣



 ٥٣

 :قـال ؟مـاذا یسـألون :فیقـول ،رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشـد لـك تمجیـدًا وأكثـر تسـبیحاً 

رب مـــا  یقولـــون: ال واهللا یـــا :وهـــل رأوهـــا؟ قـــال :قـــال: یقـــول ،یســـألونك الجنـــة :یقولـــون

یقولــون: لــو رأوهــا كــانوا أشــد علیهــا حرصــًا  :قــال ؟كیــف لــو رأوهــا :قــال: یقــول ،رأوهــا

یتعـــوذون مـــن  : یقولـــون:قـــال: فـــبم یتعـــوذون؟ قـــال ،وأشـــد لهـــا طلبـــًا وأعظـــم فیهـــا رغبـــة

ال واهللا مـا رأوهـا. فیقـول: كیـف لـو رأوهـا؟  :فیقول: هل رأوها؟ قال: یقولون :قال ؟النار

فأشـهدكم  :فیقـول :أوهـا كـانوا أشـد منهـا فـرارًا وأشـد منهـا مخافـة. قـاللـو ر  :یقولون :قال

فــیهم فــالن لــیس مــنهم إنمــا جــاء : یقــول ملــك مــن المالئكــة :قــال ،أنــي قــد غفــرت لهــم

  .١لحاجة قال: هم الجلساء ال یشقى بهم جلیسهم)

  الغلو والتشدد في العبادة: -١١

وردت فـــي ذلـــك أحادیـــث  لقـــد نهـــى الـــدین عـــن الغلـــو والتشـــدد فـــي العبـــادة ولقـــد

(إن الــدین یســر ولــن یشــاد الــدین أحــد إال  صــلى اهللا علیــه وســلمكثیــرة. قــال رســول اهللا 

"الغـــدوة"  .٢بشـــروا واســـتعینوا بالغـــدوة والروحـــة وشـــيء الدلجـــة)أفســـددوا وقـــاربوا و  ،غلبـــه

  سیر أول النهار "الروحة" سیر آخر النهار "الدلجة" آخر اللیل. 

ســتعینوا علــى طاعــة االصــالحین أن معنــى الحــدیث: فــي ریــاض  ٣ذكــر النــووي

ون العبــادة وال بحیــث تســتلذّ  ،اهللا عــزَّ وجــلَّ باألعمــال فــي وقــت نشــاطكم وفــراغ قلــوبكم

كما أن المسافر الحاذق یسیر في هـذه األوقـات ویسـتریح  ،تسأمون وتبلغون مقصودكم

  واهللا أعلم.  ،هو ودابته في غیرها فیصل المقصود بغیر تعب

ولقـــد  .٤(هلـــك المتنطعـــون) قالهـــا ثالثـــاً  صـــلى اهللا علیـــه وســـلمرســـول اهللا وقـــال 

عــن أنــس رضــي اهللا عنــه  ،عــن الغلــو فــي العبــادةصــلى اهللا علیــه وســلم الرســول  ىنهــ

المســــجد فــــإذا حبــــل ممــــدود بــــین الســــاریتین صــــلى اهللا علیــــه وســــلم قــــال: دخــــل النبــــي 

ب فــإذا فتــرت تعلقــت بــه. فقــال (العمــودین) فقــال (مــا هــذا الحبــل)؟ قــالوا هــذا حبــل لزینــ

بـي أوعـن  .٥لیصـل أحـدكم نشـاطه فـإذا فتـر فلیرقـد) ،وه(حلّ  صلى اهللا علیه وسلمالنبي 

                                                           
  متفق عليه. ١
  رواه البخاري.. ٢
  .٩رياض الصاحلني ص  ٣
  رواه مسلم. ٤
  .متفق عليه ٥



 ٥٤

بــین صــلى اهللا علیــه وســلم جحیفــة وهــب بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنــه قــال: آخــي النبــي 

فقـــال: مـــا  ،١أم الـــدرداء متبذلـــة ىالـــدرداء فـــرأ افـــزار ســـلمان أبـــ ،ســـلمان وأبـــي الـــدرداء

فجـاء أبـو الـدرداء فصـنع لـه  ،الدرداء لیس لـه حاجـة فـي الـدنیا وبأنك؟ قالت أخوك شأ

فلمــا كــان اللیــل  ،مــا أنــا بآكــل حتــى تأكــل فأكــل :قــال ،فــإني صــائم لْ طعــام فقــال لــه: ُكــ

فلمـــا كـــان آخـــر اللیـــل قـــال ســـلمان: قـــم اآلن:  ،مْ فقـــال لـــه: ِنـــ ،ذهـــب أبـــو الـــدرداء یقـــوم

وألهلــك  ،وأن لنفســك علیــك حقــاً  ،ن لربــك علیــك حقــاً إ فقــال لــه ســلمان: ،نا جمیعــاً یفصـل

فــذكر ذلـك لــه صــلى اهللا علیـه وسـلم النبـي  ىفـأت .فــأعط كـل ذي حـق حقــه ،علیـك حقـاً 

وعـن أبـي ربیعـي حنظلـة بـن الربیـع  .٢صـدق سـلمان" صـلى اهللا علیـه وسـلمفقال النبي 

قینـي أبـو بكـر قـال: ل - صلى اهللا علیه وسـلمأحد كتاب رسول اهللا  -األسیدي الكاتب 

قـــال ســـبحان اهللا مـــا  ،رضــي اهللا عنـــه فقـــال: كیـــف أنـــت یـــا حنظلــة؟ قـــال نـــافق حنظلـــة

رنا بالجنـة والنـار كأنهـا رأي یـذكِّ صلى اهللا علیه وسـلم تقول؟ قلت نكون عند رسول اهللا 

عافســنا األزواج واألوالد صــلى اهللا علیــه وســلم فــإذا خرجنــا مــن عنــد رســول اهللا  ،العــین

نــــا لنلقــــى مثــــل هــــذا. إاهللا و قــــال أبــــو بكــــر رضــــي اهللا عنــــه فــــ، ا كثیــــراً والضــــیعات نســــین

فقلـت: نـافق حنظلـة صلى اهللا علیـه وسـلم فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا رسول اهللا 

یـا رسـول اهللا نكـون عنـدك  :: (ومـا ذاك؟ قلـتصـلى اهللا علیـه وسـلمقـال ، یا رسـول اهللا

خرجنــا مــن عنــدك عافســنا األزواج واألوالد فــإذا  ،تــذكرنا بالنــار والجنــة كأنــا رأي العــین

"والذي نفسـي بیـده أن لـو صلى اهللا علیه وسلم فقال رسول اهللا  ،والضیعات نسینا كثیراً 

تـــدوموا علـــى مـــا تكونـــون عنـــدي وفـــي الـــذكر لصـــافحتكم المالئكـــة علـــى فراشـــكم وفـــي 

  .٣)طرقكم ولكن یا حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات

ــنــه قــال لعأســلم صــلى اهللا علیــه و وعــن النبــي  ــم أخبــر أنــك  :د اهللا بــن عمــرب أل

فطـر، ونـم اقـال: فـال تفعـل: صـم و  ،بلـى یـا رسـول اهللا :قلـت ،تصوم النهار وتقوم اللیل

وٕان  ،، وٕان لزوجتـــك علیـــك حقـــاً ن لعینـــك علیـــك حقـــاً إ و  ،فـــإن لجســـدك علیـــك حقـــاً  ،وقـــم

فــإذن  فــإن لــك بكــل حســنة عشــر أمثالهــا ،بحســبك أن تصــوم فــي كــل شــهر ثالثــة أیــام

                                                           
  البسة ثياب املهنة تاركة ثياب الزينة. مبتذلة يعين ١
  رواه البخاري. ٢
  رواه مسلم. ٣



 ٥٥

قــال: صــم  ،نــي أجــد قــوةإیــا رســول اهللا  :قلــت، يّ ذلــك صــیام الــدهر" فشــددت فشــدد علــ

قـــال: "نصـــف الـــدهر"  ؟دو د وال تـــزد علیـــه" قلـــت: مـــا كـــان صـــیام داو صـــیام نبـــي اهللا دا

صـــلى اهللا علیـــه فكـــان عبـــد اهللا یقـــول بعـــدما كبـــر: یـــا لیتنـــي قبلـــت رخصـــة رســـول اهللا 

  .١وسلم

  :؟أي األعمال أفضل -١٢

ولقـد سـأل بعـض الصــحابة  ؟یتسـاءل بعـض النـاس عـن أي األعمــال أفضـلقـد 

هــذا الســؤال بالفعــل. إن فضــائل األعمــال كثیــرة ورحمــة صــلى اهللا علیــه وســلم الرســول 

اهللا واسعة ویظهر ذلك من اآلیات واألحادیث التي وردت في هـذا الشـأن. سـئل رسـول 

ثـم مـاذا؟  :قیل ،ن باهللا ورسولهإیما :أي األعمال أفضل؟ قالصلى اهللا علیه وسلم اهللا 

بـي مسـعود رضـي أ. وعـن ٢حج مبـرور :قال ؟ثم ماذا :قیل ،الجهاد في سبیل اهللا :قال

الصـالة علـى  قـال: ؟یـا رسـول اهللا أي العمـل أحـب إلـى اهللا تعـالى :اهللا عنه قـال: قلـت

  .٣؟ قال: الجهاد في سبیل اهللاثم أيّ  :قلت ،الوالدین برّ  :قال ؟ثم أيّ  :قلت ،وقتها

وهـــل هـــي  ،نحـــن فـــي هـــذا الفصـــل بصـــدد الكـــالم عـــن الـــذكر والعبـــادة وفضـــلها

أفضل األعمال أم هنالك من األعمال ما هو أفضـل منهـا؟ ولقـد وردت أحادیـث تقـارن 

بــین فضــل العبــادة والــذكر والجهــاد، عــن أبــي ســعید الخــدري رضــي اهللا عنــه قــال أتــى 

ـــى رســـول اهللا  ـــه وســـلم رجـــل إل ـــال: أيصـــلى اهللا علی ـــال:  فق ـــاس أفضـــل؟ ق مـــؤمن  الن

مؤمن فـي شـعب مـن شـعاب یعبـد  :قال ثم من؟ قال ،یجاهد بنفسه وماله في سبیل اهللا

  اهللا.

إن فضائل األعمال متنوعـة فمـن فاتـه بعضـها یمكـن أن یـدرك الـبعض اآلخـر. 

واألفضـــل ، ٥وتبســـمك فـــي وجـــه أخیـــك صـــدقة ،٤إن إماطـــة األذى عـــن الطریـــق صـــدقة

صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ل ألن هـــذا مـــا كـــان علیـــه الرســـول الجمـــع بـــین فضـــائل األعمـــا

صـــلى اهللا علیـــه وصـــحابته المیـــامین. عـــن عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت كـــان النبـــي 

                                                           
 النووي بعدما ذكر أحاديث يف نفس املعىن بروايات خمتلفة أ�ا صحيحة. قال ١
  متفق عليه. ٢
  متفق عليه. ٣
  ابن ماجة باب الزهد. ٤
  الرتمذي باب الرب. ٥



 ٥٦

ــ :فقلــت لــه ،یقــوم مــن اللیــل حتــى تتفطــر قــدماهوســلم  تصــنع هــذا یــا رســول اهللا وقــد  مَ ِل

كـان أشـجع و . ١راً قـال: أفـال أكـون عبـدًا شـكو  ؟غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تـأخر

  قه القرآن.لُ كان خُ ، و الناس وأثبتهم عند لقاء العدو

صـــلى اهللا علیـــه وســـلم قـــال رســـول اهللا  ،إن الجمـــع بـــین فضـــائل األعمـــال أولـــى

. إن الــذكر ٢ث نفســه بــالغزو مــات علــى شــعبة مــن النفــاق"مــن مــات ولــم یغــز ولــم یحــدِّ 

م الرجــل عبــد اهللا ْعــ"نِ ســلم صــلى اهللا علیــه و قــال رســول اهللا  ،مــن كمــال صــالح األعمــال

  .٣فكان عبد اهللا بعد ذلك ال ینام من اللیل إال قلیالً  ،من اللیل يلو كان یصل

                                                           
  متفق عليه. ١
  رواه مسلم. ٢
 متفق عليه. ٣



 ٥٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  المقامات واألحوال

  



 ٥٨

  تعریف المقام والحال: -١

ن الســالك لطریــق اهللا وٕالــى طریــق الحــق یمــر بمراحــل ســلوكیة إیقــول الصــوفیة 

وهـــذه المراحـــل یمـــر بهـــا الســـالك لطریـــق اهللا  ،رب روحیـــة معینـــةوفضـــائل خلقیـــة وتجـــا

  الناشد لطریق الحق یسمونها بالمقامات واألحوال.

وهـذه الحقیقـة فطـن لهـا  ،یبدو أن مفهـومي المقـام والحـال متـداخالن ومتشـابهان

ومن مزایا تعریفه أنه ال یعتمـد علـى ، ق بینهماالسهروردي وحاول أن یعطي تعریفًا یفرّ 

 ،قـد یكـون حـاالً  ألن الشـيء الـذي یكـون مقامـاً  ،أمثلة للمقامات وأمثلـة لألحـوال عطاءإ

وكذلك التوّكـل  ،ومقاماً  فالتوبة قد تكون حاالً  ،قد یكون مقاماً  والشيء الذي یكون حاالً 

والرضا وبقیة الصفات. ولكن قد جرت العـادة بـأن یشـار لـبعض الصـفات بأنهـا أحـوال 

والقـــرب والبعــد والقـــبض والبســـط والفنــاء والبقـــاء. وجـــرت نـــس مثــل المحبـــة والشــوق واأل

العــــادة بــــأن یشــــار لــــبعض الصــــفات بالمقامــــات مثــــل التوبــــة والصــــبر والشــــكر والزهــــد 

  والخوف والرجاء والتوّكل والرضا.

أن المقام ُسمِّي مقامًا لثبوته وٕاستقراره، فالتوّكل یصـیر مقامـًا  ١ذكر السهروردي

ومســـتقرة فـــي نفســـه وســـلوكه. إن الحـــال ســـمى حـــاال  للمـــؤمن لـــو كـــان صـــفة دائمـــة لـــه

لتحولــه وتغیــره وزوالــه فاإلنســان  قــد یتصــف بالحــال فــي وقــت ال یتصــف بــه فــي وقــت 

آخــر فهــو لــیس مبتقــرًا وثابتــًا وقــد یــأتي ویــروح ولكــن الحــال قــد یتكــرر حدوثــه للمــؤمن 

م مكتسـب حتى یستقر وبذلك یصیر مقاما. وفرق آخر بـین المقـام والحـال هـو إن المقـا

ولكــن الحــال محــض  ،مــن جهــة العبــد بعملــه ومجاهدتــه لنفســه ویكــون باختیــاره وتعمــده

. لقــد قـــال ٢موهبــة مــن اهللا تعـــالى ال یكتســب وال یــدخل فیهـــا اختیــار أو تعمــد أو عمـــل

والحــال صــفة متغیــرة  ،الســهروردي بهــذین المعیــارین وهمــا المقــام صــفة ثابتــة مكتســبة

ــم  ث عــن الحــال یكــن واضــحًا كــل الوضــوح عنــدما تحــدّ وموهوبــة. ولكــن الســهروردي ل

فقـــد قـــال" فـــال یـــزال العبـــد  ؟هـــل المقـــام النـــاتج موهبـــة أو بالكســـب ،الـــذي یصـــیر مقامـــاً 

ركـه المعونـة ایتعاهد الحال ثم یحـول (یتغیـر) الحـال بظهـور صـفات الـنفس إلـى أن تتد

                                                           
عيسـى  ،حيـاء الكتـب العربيـةإ، دار ةوي طبانـبـد ..عوارف املعارف الذي للسهروردي باهلامش مـع مقدمـة .اجلزء الرابع ،إحياء علوم الدين ١

  .٢٨٢البايب احلليب، ص 
 .٢٨٨عوارف املعارف ، ص  ٢



 ٥٩

المحاســـبة  وتنقهـــر الـــنفس وتنضـــبط وتتملكهـــا، مـــن اهللا الكـــریم ویغلـــب حـــال المحاســـبة

فتصیر المحاسبة وطنه ومستقره ومقامـه، فیصـیر فـي مقـام المحاسـبة بعـد أن كـان فـي 

. یبــدو مــن قــول الســهر وردي هــذا أن المقــام الــذي صــار مقامــًا بهــذه ١حــال المحاســبة

فتصـیر  الطریقة صار نتیجة موهبة من اهللا "إلى أن تتداركه المعونة مـن اهللا الكـریم...

ة أخـرى فـإن المقـام علـى حسـب تعریفـه األساسـي مكتسـب لـذلك مقامًا. ولكـن مـن ناحیـ

حدیثـــه هـــذا إلـــى القـــول (واألحـــوال مواهـــب ترقـــى إلـــى  يضـــطر فـــي الصـــفحة التـــي تلـــا

ثـــم قـــال: (ممـــا ذكرنـــا یتضـــح تـــداخل . ٢المقامـــات التـــي یمتـــزج فیهـــا الكســـب بالموهبـــة)

ففي الزهد حـال  ،موال تعرف فضیلة إال فیها حال ومقا ،المقامات واألحوال حتى التوبة

(الموهبـة، الكسـب،  :قـال بـنفس المعـاییر التـي قـال بهـا السـهروردي ٤والقشیري ،٣ومقام

والحـال فضـیلة متغیـرة موهوبـة مـن اهللا  ،مكتسـبة ةفالمقام فضیلة ثابت .الثبات، والتغیر)

علــــى العبــــد بحســــب أخالقــــه التــــي تكــــون ثمــــرة جهــــده  ولكــــن اهللا یهــــب ویمــــنّ  ،تعــــالى

ًا هنالـــك حســـب رأیـــه مـــدخل للجهـــد والعمـــل واالكتســـاب حتـــى مـــن جهـــة واكتســـابه. إذ

 ،األحــوال. وربمــا ألجــل ذلــك كانــت األحــوال صــفات ممدوحــة ألن للكســب مــدخل فیهــا

فإنها لو كانـت تحـدث لـه مـن غیـر إرادة أو تعمـد لمـا اسـتحق المـدح علیهـا. یبـدو ذلـك 

ق وأحــوال، فاألفعــال علــم أن الــذي یتصــف بــه العبــد أفعــال وأخــالامــن قــول القشــیري "و 

واألخـــالق جبلـــة فیـــه ولكـــن تتغیـــر بمعالجتـــه علـــى مســـتمر العـــادة،  ،تصـــرفاته باختیـــاره

واألحوال ترد على العبد من هذا الوجـه ألن العبـد إذا نـال األخـالق بقلبـه فینفـي بجهـده 

 ظــب علــى تزكیــة أعمالــه ببــذلٍ اسفاســفها، َمــنَّ اهللا علیــه بتحســین أخالقــه، فكــذلك إذا و 

وٕاال  ،یبدو أن القشـیري یقصـد بـاألخالق المقامـات ٥اهللا علیه بتصفیة أحواله منَّ  وسعةٍ 

ضـائل (األخـالق) مثـل ففسوف یضعف التفریق بینهمـا. ولكـن عـادة ال تسـمى بعـض ال

الصـــدق واإلخـــالص واإلیثـــار أو الســـخاء مقامـــًا). یبـــدو لـــي مـــن الصـــعب إیجـــاد ســـبب 
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وال ال تكــــون إال إذا حـــا إلـــى أن األأن بعـــض الصـــوفیة ذهبــــو  ١لـــذلك. وذكـــر القشــــیري

ــم تــدم فهــي لــوائ ،دامــت وفــرق بــین هــذه بطــول وقصــر زمــن  ،وطوالــع وبــوادر حفــإذا ل

  وجودها، فاللوائح تدوم أقصر من الطوالع، والطوالع تدوم أطول من اللوامع.
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  التوبة:

 .التوبة أول طریق السالك  

 .الشرط الذي یسبق التوبة  

 الشروط التي تتم بها التوبة.  

 .قبول التوبة  

 .طبقات ودرجات التائبین  

  التوبة أول طریق السالك:

ذكـــر أهـــل التصـــوف أن الســـالك لطریـــق اهللا أو الحـــق یجـــب أن یبـــدأ بمنـــزل أو 

فبدایـة الطریقـة التوبـة، ثـم یتـدرج مـن التوبـة  ،وأول هذه المقامات هو مقـام التوبـة ،مقام

ن سلوك الطریق یحتاج إلى مرشد إ إلى الزهد والفقر والصبر والشكر والرضا... وقالوا

  وسوف نأخذ هذه المسألة بالدراسة فیما بعد. ،له الصفات ما یؤهله للقیام بهذا العبء

  ١الشرط الذي یسبق التوبة:

وهـــي أول المقامـــات فـــي ســـلم الوصـــول إلـــى اهللا  ،ماالتوبـــة هـــي أصـــل كـــل مقـــ

إال بعــد أن یســبقها  ومرضــاته. إن مــن أســوأ أحــوال اإلنســان  الغفلــة. والتوبــة ال تكــون

انتبــاه وتــیقظ وخــروج مــن الغفلــة. والخــروج مــن الغفلــة والتــیقظ قــد یكونــا موهبــة مــن اهللا 

ــــذنوب والمعاصــــي مهلكــــة  ــــا نتیجــــة لتعقــــل الفــــرد لســــلوكه. ویعلــــم أن ال تعــــالى أو یكون

بــن أبــي طالــب  يثــم یبــدأ فــي محاســبة نفســه وقیــاس ســلوكه، ونقــل عــن علــ ،ومضــرة

وزنوهـــا قبـــل أن تِزنـــوا وتزینـــوا  ،اســـبوا أنفســـكم قبـــل أن تحاســـبوارضـــي اهللا عنـــه قـــال: ح

للعرض األكبر هللا. فإذا علم المؤمن خطأه وشعر بما اقترف من إثم یكون قد بدأ مقـام 

  التوبة.

  :٢شروط التوبة.

  قترف من إثم.اوهو الشعور باأللم في القلب بما  ،/ الندم١  

  / ترك المعصیة في الحال.٢  

  د والنیة الصادقة على عدم فعل الذنب في المستقبل./ العزم األكی٣  
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 ٦٢

وذلـك إن كـان واجبـًا یمكـن  ،/ تالفي مـا حـدث فـي الماضـي بـالجبر والقضـاء٤  

ـــَناِت ُیـــْذِهْبَن السَّــــیَِّئاِت} (اتبـــع  .١١٤هـــود جبـــره وقضـــاؤه أو بفعـــل الحســـنات {ِإنَّ اْلَحَس

إنهـــا إن شـــاء اهللا مقبولـــة. فـــإذا اســـتجمعت التوبـــة شـــرائطها ف ،١الســـیئة الحســـنة تمحهـــا)

، ٢٥الشـورى {َوُهَو الَِّذي َیْقَبُل التَّْوَبـَة َعـْن ِعَبـاِدِه َوَیْعفُـو َعـِن السَّـیَِّئاِت} :ذلك لقوله تعالى

{ َال َتْقَنُطــوا ِمــن رَّْحَمــِة  وقولــه تعــالى ٣غــافر {َغــاِفِر الــذَّنِب َوَقاِبــِل التَّــْوِب} :وقولــه تعــالى

وقولــه تعــالى {َقــاَل َوَمــن َیْقــَنُط ِمــن رَّْحَمــِة  ،٥٣الزمــر َیْغِفــُر الــذُُّنوَب َجِمیعــًا} اللَّــِه ِإنَّ اللَّــهَ 

ــآلُّوَن} إن اهللا عــزَّ وجــلَّ یبســط (  صــلى اهللا علیــه وســلمولقولــه  ،٥٦الحجــر َربِّــِه ِإالَّ الضَّ

النهـــار إلـــى اللیـــل حتـــى تطلـــع الشـــمس مـــن  يءولمســـ ،اللیـــل إلـــى النهـــار يءیـــده لمســـ

(اهللا أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل فـي  صلى اهللا علیه وسلمویقول  .٢)مغربها

أرض دویــة مهلكــة معــه راحلتــه علیهــا طعامــه وشــرابه فوضــع رأســه فنــام نومــة واســتیقظ 

رجـع أوقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد علیه الحر والعطـش أو مـا شـاء اهللا قـال 

فاسـتیقظ  لینـومفوضـع رأسـه علـى سـاعده  ،وتإلى مكاني الذي كنت فیه فأنام حتى أمـ

فاهللا تعالى أشد فرحًا بتوبة العبـد المـؤمن مـن هـذا  ،فإذا راحلته عنده علیها زاده وشرابه

  .٣براحلته)

  قبول التوبة: 

ا الشـك فـي قبـول مـسـتیفاؤها وٕاناصحة التوبة و  - إن شاء اهللا –وشروط القبول   

وتكـون التوبــة بـأن یعلــم  ،علــى الفـور التوبـة هـو الشــك فـي وجـود شــروطها. وهـي تجـب

وبـأن یعلـم أن المـوت  ،الشخص أن المعصیة تؤدي للعذاب المقیم وفـوات النعـیم الـدائم

، ٥٤سـبأ {َوِحیـَل َبْیـَنُهْم َوَبـْیَن َمـا َیْشـَتُهوَن} :ولیتدبر قولـه تعـالى ،آت وأنه ربما یقع فجأة

ْرَتِني ِإَلـى َأَجـٍل َقِریـٍب  { مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َأَحَدُكمُ  :وقوله تعالى اْلَمْوُت َفَیُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّ

ــا} َر اللَّــُه َنْفســًا ِإَذا َجــاء َأَجُلَه ــَؤخِّ ــن ُی ــاِلِحیَن َوَل ــَن الصَّ ــدََّق َوَأُكــن مِّ (المنــافقون اآلیــة  َفَأصَّ

َئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضـَر َأَحـَدُهُم {َوَلْیَسِت التَّْوَبُة ِللَِّذیَن َیْعَمُلوَن السَّیِّ : وقوله تعالى) ١١-١٠

وقوله تعالى{ِإنََّما التَّْوَبُة َعَلى الّلِه ِللَِّذیَن َیْعَملُـوَن ، ١٨النساء }اآلن اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّي تُْبتُ 
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َعِلیمــًا َحِكیمــًا  السُّــَوَء ِبَجَهاَلــٍة ثُــمَّ َیُتوُبــوَن ِمــن َقِریــٍب َفُأْوَلـــِئَك َیتُــوُب الّلــُه َعَلــْیِهْم َوَكــاَن الّلــهُ 

  ولكن ما هلك من هلك إال بالتسویف. ،١٧}النساء

  :١طبقات التائبین

  ذكر الغزالي أن التائبین أربع طبقات:  

وهــي أن یتــوب العاصــي ویســتقیم علــى التوبــة إلــى  :/ األولــى التوبــة النصــوح١  

ثهم نوع صرعوا شهواتهم فلم تحـد :وقال إن أصحاب التوبة النصوح نوعان ،آخر عمره

یردوهـا  نفوسهم بالذنب. وقوم في حالة جهاد مستمر مع نفوسهم وشهواتهم ولكـن دائمـاً 

  إلى الصواب والحق.

أن یســـلك الواحـــد مـــنهم طریـــق االســـتقامة فـــي  :/ الطبقـــة الثانیـــة مـــن التـــائبین٢  

إال أنـه لـیس ینفـك عـن ذنـوب تعتریــه ال  ،أمهـات الطاعـات وتـرك كبـائر الفـواحش كلهــا

ولكنـه كلمـا قـدم علیهـا الم نفسـه  ،لكـن یبتلـي بهـا فـي مجـاري أحوالـهعن عمـد وقصـد و 

وندم وتأسف وجدد عزمه لالحتراز من أسبابها التي تعرضه لها. وهذا التائب صـاحب 

  ما یسمى بالنفس اللوامة.

أن یتـوب الواحـد مـنهم ویسـتمر علـى االسـتقامة  :/ الطبقة الثالثـة مـن التـوابین٣  

عـن  هبعـض الـذنوب فیقـدم علیهـا عـن صـدق وشـهوة لعجـز  ثـم تغلبـه الشـهوات فـي ،مدة

ـــارك جملـــة مـــن الـــذنوب مـــع القـــدرة  ،قهـــر شـــهوته إال أنـــه مواظـــب علـــى الطاعـــات وت

وٕانمــا قهرتــه بعــض الشــهوات وهــو یــود لــو أقــدره اهللا تعــالى علــى قمعهــا وهــو  ،والشــهوة

تــوب عنــه ویقـول یــا لیتنــي لـم أفعــل الــذنب وسـوف أ ،ینـدم عنــد فعــل الـذنب والفــراغ منــه

بعـد  ف توبتـه مـرة بعـد مـرة ویومـاً ولكن تسول له نفسه ویسوّ  ،وأجاهد نفسي حتى أتركه

یوم. ذكر الغزالي أن هذه الـنفس تسـمى الـنفس المسـؤولة وصـاحبها مـن الـذین قـال اهللا 

(التوبـة اآلیـة  {َوآَخُروَن اْعَتَرفُـوْا ِبـُذُنوِبِهْم َخَلطُـوْا َعَمـًال َصـاِلحًا َوآَخـَر َسـیِّئًا} :تعالى فیهم

  ولكن عاقبتها خطرة وٕان مات قبل التوبة فأمره في ید المشیئة اإللهیة. )١٠٢

أسـوأ مـن  هوحالـ ،صـاحبها صـاحب الـنفس األمـارة بالسـوء :/ والدرجة والطبقة الرابعة٤

ومـن غیـر  ،فهذا قد یقتـرف الـذنوب مـن غیـر أن یحـدث نفسـه بالتوبـة ،الذي سبق ذكره

تبــاع شــهواته. فهــذا مــن جملـــة انهمــاك الغافــل فــي اینهمــك أن یتأســف علــى فعلــه بــل 

                                                           
  .٤١-٣٨الغزايل، إحياء علوم الدين، ص،  ١



 ٦٤

فهــذا إن مــات  ،المصــرین علــى المعاصــي. وقــد تكــون خاتمــة حیاتــه الحســنى أو الســوء

وأمــره تحــت المشــیئة  ،علــى كلمــة اإلیمــان فینتظــر الخــالص مــن النــار ولــو بعــد حــین

 إلنسـان  خرابـاً وال یستحیل أن یشمله عموم العفـو. كمـا ال یسـتحیل أن یـدخل ا ،اإللهیة

{َوَأن لَّـــْیَس ِلْإلنســـان  ِإالَّ َمـــا : فیجـــد كنـــزًا ولكـــن ســـنة اهللا والـــذي أخبـــر عنـــه اهللا تعـــالى

  .)٣٩(النجم اآلیة  َسَعى}

علیــه بالحســنات لكــي یمحــو الســیئات فالحســنات  والــذي یكــون قــد اقتــرف ذنوبــاً   

  المكفرة للذنوب هي:

وقد یكون باللسـان فیقـول:  ،التذلل له/ سؤال المغفرة من اهللا تعالى بالتضرع و ١  

  ستغفار.ًا فاغفر لي ذنوبي ویكثر من ضروب االوءربي ظلمت نفسي وعملت س

/ وقــد یكــون بــالجوارح بالصــدقات وأنــواع العبــادات كالصــالة والصــوم والحــج ٢  

  والعمرة وكل أنواع الحسنات.
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بر   الصَّ

 .فضل الصبر  

 .تعریف الصبر وأقسامه  

 لى الصبر.األسباب التي تعین ع  

 .أنواع الصابرین  

 .فائدة  

  فضل الصبر:

منهـا  ،وردت آیات كثیرة في اإلشارة إلـى ضـروب الصـبر المختلفـة وٕالـى فضـله  

ــــا َصــــَبُروا َوَكــــاُنوا ِبآَیاِتَنــــا ُیوِقُنــــوَن} :قولــــه تعــــالى ــــًة َیْهــــُدوَن ِبَأْمِرَنــــا َلمَّ  {َوَجَعْلَنــــا ِمــــْنُهْم َأِئمَّ

ـــه تعـــالى ،٢٤الســـجدة ـــِر ِحَســـاٍب}{ِإنَّ : وقول ـــاِبُروَن َأْجـــَرُهم ِبَغْی ـــَوفَّى الصَّ ـــا ُی  ،١٠الزمـــر َم

ـــاِبِریَن} :وقولـــه تعـــالى {َبَلـــى ِإن  :وقولـــه تعـــالى ،٤٦األنفـــال {َواْصـــِبُروْا ِإنَّ الّلـــَه َمـــَع الصَّ

ــــن َفــــْوِرِهْم َهـــــَذا ُیْمــــِدْدُكْم َربُُّكــــم ِبَخْمَســــِة آال ــــَن اْلَمآلِئَكــــِة َتْصــــِبُروْا َوَتتَُّقــــوْا َوَیــــْأُتوُكم مِّ ٍف مِّ

ِمیَن} ــاْلَمْعُروِف َواْنــَه  :وقولــه تعــالى ،١٢٥آل عمــران ُمَســوِّ ــَالَة َوْأُمــْر ِب ــا ُبَنــيَّ َأِقــِم الصَّ {َی

ـــْبِر  :وقولـــه تعـــالى، ١٧لقمـــان َعـــِن اْلُمنَكـــِر َواْصـــِبْر َعَلـــى َمـــا َأَصـــاَبَك} {َواْســـَتِعیُنوْا ِبالصَّ

َالِة َوإِنََّها َلَكِبی {َیـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوْا  :وقولـه تعـالى ،٤٥البقرة َرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعیَن}َوالصَّ

ــاِبِریَن} ــَالِة ِإنَّ اللّــَه َمــَع الصَّ ــْبِر َوالصَّ ــِر  :وقولــه تعــالى ،١٥٣ةالبقــر  اْســَتِعیُنوْا ِبالصَّ {َوَبشِّ

ــاِبِرینَ  ُأوَلـــِئَك َعَلــْیِهْم * وْا ِإنَّــا ِلّلــِه َوإِنَّـــا ِإَلْیــِه َراِجعــونَ الَّــِذیَن ِإَذا َأَصــاَبْتُهم مُِّصــیَبٌة َقــالُ  *الصَّ

ــــِئَك ُهـــُم اْلُمْهَتـــُدوَن} بِِّهـــْم َوَرْحَمـــٌة َوُأوَل ـــن رَّ  :وقولـــه تعـــالى ،١٥٧-١٥٥البقـــرة  َصـــَلَواٌت مِّ

ــــُدُهْم َشــــْیئًا}وَ { ُكْم َكْی ــــوْا َال َیُضــــرُّ ــــه ،١٢٠آل عمــــران إِن َتْصــــِبُروْا َوَتتَُّق {َوإِْن  :تعــــالى وقول

ــاِبریَن} (النحــل اآلیــة  َعــاَقْبُتْم َفَعــاِقُبوْا ِبِمْثــِل َمــا ُعــوِقْبُتم بِــِه َولَــِئن َصــَبْرُتْم َلهُــَو َخْیــٌر لِّلصَّ

ــن نَِّبــيٍّ َقاَتــَل َمَعــُه ِربِّیُّــوَن َكِثیــٌر َفَمــا َوَهُنــوْا ِلَمــا َأَصــاَبُهْم  :وقولــه تعــالى)، ١٢٦ {َوَكــَأیِّن مِّ

ـاِبِریَن }آل عمـران ِفي َسِبیلِ  وقولـه  ،١٤٦الّلِه َوَما َضُعُفوْا َوَمـا اْسـَتَكاُنوْا َواللّـُه ُیِحـبُّ الصَّ

وقولـه ، ٣٥فصـلت {َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظـیٍم } ى:تعال

ــــي ُخْســــرٍ * {َواْلَعْصــــرِ  :تعــــالى ــــاِلَحاِت  *ِإنَّ اإلنســــان  َلِف ــــوا الصَّ ِإالَّ الَّــــِذیَن آَمُنــــوا َوَعِمُل

ْبِر}   ).  ٣-١(العصر  َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
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ففـــي الصـــحیحین مـــن  ،ولقـــد وردت كـــذلك أحادیـــث كثیـــرة عـــن معنـــى الصـــبر وفضـــله

علــى  ىأتــصــلى اهللا علیــه وســلم اهللا عنــه أن رســول اهللا  يحــدیث أنــس بــن مالــك رضــ

 ،وما تبالي بمصـیبتي ت:فقال ،صبريافقال لها "اتقي اهللا و  ،تبكى على صبي لهامرأة ا

فأخـذها مثـل المـوت فأتـت بـه صلى اهللا علیه وسلم. نه رسول اهللا إ :فلما ذهب قیل لها

إنمـا الصـبر عنـد أول  :فقال ،یا رسول اهللا لم أعرفك ت:فقال ،فلم تجد على بابه بوابین

وفـــي المســند مــن حـــدیث أبــي هریــرة عـــن  .األولــى"وفــي لفــظ "عنـــد الصــدمة ، صــدمة"

قــال "ال یــزال الــبالء بــالمؤمن أو المؤمنــة فــي جســده وفــي صــلى اهللا علیــه وســلم النبــي 

  ماله وفي ولده حتى یلقى اهللا وما علیه خطیئة".

  تعریف الصبر وأقسامه:

ــة مــن منــازل الســالكین إلــى طریــق اهللا    ،الصــبر مقــام مــن مقامــات الــدین ومنزل

 ،وضــرب نفســاني ،ضــرب بــدني :إن الصــبر ینقســم إلــى ضــربین ١ذكــر ابــن القــیمولقــد 

  وكل منهما نوعان:

 / األول البـــــدني االختیـــــاري كتعـــــاطي األعمـــــال الشـــــاقة علـــــى البـــــدن اختیـــــاراً ١  

  والثبات علیها.

ضطراري كالصبر على ألم الضرب والمـرض، والجراحـات / الثاني البدني اال٢  

  والبرد والحر وغیر ذلك.

بقولـــــه: صـــــبر الـــــنفس عـــــن  ٢/ الثالـــــث النفســـــاني االختیـــــاري وفســـــره الغزالـــــي٣  

ویدخل فیه الصبر على بعـض الطاعـات والصـبر  ،مشتهیات الطبع ومقتضیات الهوى

  عن بعض المعاصي. وتتجلى آیة المؤمن إذا تغلب داعي العقل على داعي الهوى.

ذا حـــل بینهـــا كصـــبر الــنفص عـــن محبوبهــا إ ،ضــطراري/ الرابــع النفســـاني اال٤  

  ویدخل فیه الصبر على المصیبة كموت قریب أو عزیز أو صدیق. ،وبینه قهر

  الصبر ثالثة أقسام: ٣وقال ابن القیم

  / صبر على األوامر والطاعات حتى یؤدیها.١  

                                                           
  .٢٤الشاكرين، ص  عدة الصابرين وذخرية  ١
  .٦٧ص  - كتاب الصرب والشكر –إحياء علوم الدين   ٢
  .٣٢عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، ص   ٣
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  / صبر عن المناهي والمخالفات حتى ال یقع فیها.٢  

  / صبر على األقدار حتى ال  یتسخطها. أي ال یرضى بها.٣  

جـــب. وقـــال الصـــبر علـــى الطعـــام والشـــراب حتـــى االصـــبر علـــى هـــذه الثالثـــة و و   

یمـــــوت حـــــرام. وقـــــال الصـــــبر المنـــــدوب هـــــو الصـــــبر علـــــى المكـــــروه. والصـــــبر علـــــى 

  المستحبات كالصبر على مقابلة الحال بمثله بالعفو عنه.

  سباب التي تعین على الصبر:األ

لصــبر عــن الطاعــات أیضــًا األســباب التــي تعــین علــى ا ١ولقــد عــدد ابــن القــیم  

  وعن المعاصي:

  محبته هللا. فإنه إن أحب اهللا امتثل ألوامره واجتنب نواهیه. ي/ أن یقو ١  

ن اهللا أنعــم علیــه بشــتى الــنعم. إبحیــث أن یقــول فــي الــنفس  ،/ التفكــر والنظــر٢  

حســـن إلیـــه باإلســـاءة. وأن یعلـــم أن عـــدم الصـــبر فـــي أوالكـــریم ال یحـــب أن یقابـــل مـــن 

ت لذة الظفـر ت خیر ونعیم اآلخرة الخالدة الباقیة وعوضها ویفوِّ الزائلة یفوِّ الدنیا الفانیة 

  بقهر شیطانه وشهواته.

ـــم لـــیس بكـــافٍ ٣   ـــم أن العل ـــذل الجهـــد فـــي مقاومـــة  ،/ أن یعل ـــد لـــه أن یب بـــل الب

وأن یتــــرك مــــا اعتــــادت علیــــه نفســــه مــــن فعــــل المعاصــــي  ،دواعــــي الــــنفس والشــــهوات

  والتقصیر في فعل الطاعات.

كمـــا  - ألن الـــنفس ،فالصـــبر علـــى الطاعـــة صـــعب وشـــدید ،الصـــبر جهـــادإن   

وقـد قیـل مـا مـن نفـس إال  ،تنفر من العبودیـة وتشـتهي الربوبیـة ابطبعه -یقول الغزالي 

فـإن العبودیـة شـاقة علـى  ،وهي مضـمرة مـا أظهـره فرعـون مـن قولـه (أنـا ربكـم األعلـى)

ومنهـا  ،كـره بسـبب الكسـل كالصـالةیُ ومن العبادة ما  ،العبادة يوالعبودیة تقتض ،النفس

وكــذلك الصــبر علــى المعاصــي شــدید علــى الــنفس  .كــره بســبب البخــل مثــل الزكــاةمــا یُ 

مثل الصبر على معاصي اللسان كالغیبة والكذب والمراء والثنـاء علـى الـنفس تعریضـًا 

زدراء النـاس واسـتحقارهم والسـخریة اوكذلك الصبر عن الكالم المقصود بـه  ،وتصریحاً 
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 ٦٨

ـــنفس -كمـــا یحـــدثنا الغزالـــي  -وتـــرك ذلـــك  ،النیـــل مـــنهمو  ألن  ،صـــعب شـــدید علـــى ال

  .١واألخرى إثبات الذات ،حداهما نفي الغیرإالنفس كما یقول لها شهوتان 

  أنواع الصابرین:

  :٢ولقد أوضح الغزالي كذلك أن الناس في الصبر ثالثة أنواع  

وذلــــك بــــدوام  ،اومــــة/ أولهمــــا أن یقهــــر الصــــابر الهــــوى حتــــى ال تبقــــى لــــه مق١  

  الصبر.

وهــذا نــوع  ،بـین داعــي الهـوى وباعــث الـدین / الثـاني أن تكــون الحـرب ســجاالً ٢  

  عسى اهللا أن یتوب علیهم. وآخر سیئاً  من الناس الذین خلطوا عمًال صالحاً 

وهـؤالء  ،/ الثالث أن یتغلب داعي الهوى وتسقط بالكلیـة منازعـة باعـث الـدین٣  

  هم والعیاذ باهللا.غیِّ  هم العاملون السادرون في

  فائدة:

المؤمن یجب أن یرضى ویصبر على كل شيء؛ على مرضه وفقره وكل نازلـة   

ألنه یعلم (مع سعیه) أن هـذا قـدر  ،تحل به، وعلى كل نازلة تحل بعزیز أو صدیق له

اهللا وقضــائه. وأنــه ال ینفــع العاقــل فــي بعــض حــاالت الــبالء إال الصــبر. إنــه ال جــدوى 

ــًا علــى مــا هــو علیــه. للجــزع والتبــر  م وعــدم الرضــاء. ألن هــذا یزیــد اإلنســان  هّمــًا وغّم

نه على أیـة أو  ،وأن اهللا یفعل المعجزات ،ومما یساعده على الصبر والتحمل هو األمل

حال (في حال وقوع المصیبة أو االحتمـال الكبیـر لوقوعهـا حسـب سـنن اهللا فـي خلقـه) 

ائب كفـارات (المـؤمن أمـره كلـه خیـر) ن المصـأو  ،فهناك عوض عظیم في الیوم اآلخـر

  فهذا یجلب للنفس الرضا والطمأنینة.

أنـه ال  يلكـن هـذا ال یعنـ ،المؤمن یعتبر كل شيء في هذا الوجود حسـن وخیـر  

ولكــــن فــــي حالــــة وقوعهــــا یكــــون صــــابرًا  ،وأنــــه ال یســــعى لزوالهــــا ،ب زوال المحنــــةحــــی

اِبِرینَ  :متحمالً   َأَصاَبْتُهم مُِّصیَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّلِه َوإِنَّــا ِإَلْیـِه َراِجعـوَن} الَِّذیَن ِإَذا *{َوَبشِِّر الصَّ

{َأَحِســــَب النَّــــاُس َأن . ٣ســــألوا اهللا العافیــــةاتمنــــوا لقــــاء العــــدو و تال  ).١٥٦-١٥٥(البقــــرة
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 ٦٩

ــونَ  ــا َوُهــْم َال ُیْفَتُن ــوا آَمنَّ ــْبلِ * ُیْتَرُكــوا َأن َیُقوُل ــا الَّــِذیَن ِمــن َق ــَیْعَلَمنَّ اللَّــُه الَّــِذیَن َوَلَقــْد َفَتنَّ ِهْم َفَل

ضـــــطراب إن الهلـــــع والجـــــزع والقلـــــق واال .٣-٢َصـــــَدُقوا َوَلـــــَیْعَلَمنَّ اْلَكـــــاِذِبیَن }العنكبـــــوت

  صفات ردیئة على المؤمن أن یجتنبها.



 ٧٠

  الشكر

 .فضل الشكر  

 .تعریف الشكر  

  فضل الشكر: -١

َ{اْذُكُروِنــــي  :ىوردت آیــــات كثیــــرة فــــي وجــــوب الشــــكر وفضــــله منهــــا قولــــه تعــــال  

ــــــي َوَال َتْكُفُروِن} ــــــْرُكْم َواْشــــــُكُروْا ِل ــــــه تعــــــالى )،١٥٢(البقــــــرة اآلیــــــة َأْذُك {َوَســــــَنْجِزي  :وقول

ــاِكِریَن} ــُكوُر}(وَ  ،وقولــه تعــالى)، ١٤٥(آل عمــران  الشَّ ــْن ِعَبــاِدَي الشَّ (ســبأ اآلیــة  َقِلیــٌل مِّ

وعـن عائشـة رضـي اهللا ). ٧(إبراهیم اآلیة  } ِئن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكمْ لَ { :وقوله تعالى)، ١٣

یقــوم مــن اللیــل حتــى تتفطــر قــدماه فقلــت صــلى اهللا علیــه وســلم عنهــا قالــت كــان النبــي 

أفـال (قـال:  ؟لم تصنع هذا یا رسول اهللا وقد غفر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر :له

  .١)كون عبدًا شكوراً أ

  تعریف الشكر: -٢

وأنـه یكـون مـن علـم وحـال  ،مـن مقامـات السـالكینذكر الغزالي أن الشـكر مقـام   

وهــو اهللا ویعلــم أن كــل نعمــة فــي العــالم  ،وعمــل. والعلــم هــو معرفــة النعمــة مــن المــنعم

 {َوإِن َتُعدُّوْا ِنْعَمَة الّلِه َال ُتْحُصوَها ِإنَّ اللّـَه َلَغفُـوٌر رَِّحـیٌم} :رها اهللا لإلنسان وجدها وسخّ أ

  .)١٨(النحل اآلیة 

ـــذین وهـــذا ال   علـــم نـــوع مـــن التوحیـــد ونفـــي الشـــریك ورد األمـــر كلـــه هللا. بعـــض ال

ن اإلنسان  والحیوان لم یجد العـالم مالئمـًا أیعتقدون في نظریة االنتقاء الطبیعي یرون 

ولــو كــان ضــعیفًا النقــرض ألن البقــاء  ،لــه ومســخرًا لــه ولكــن بقوتــه اســتمر فــي الوجــود

  لألصلح.

فالشكر باللسان هو التحمیـدات  ،ان أو الجوارحوالعمل قد یتعلق بالقلب أو اللس  

كأن یقـول: أحمـد اهللا وأشـكره. والجـوارح هـي اسـتعمال نعـم اهللا فـي طاعتـه  ،الدالة علیه

والتـــوقي مـــن االســـتعانة بهـــا علـــى معصـــیته. أمـــا القلـــب یكـــون بقصـــد الخیـــر وٕاضـــماره 

  لكالم الخیر.
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  الخوف

 .فضل الخوف  

 .تعریف الخوف  

  رجاء؟م الأهل أفضل الخوف  

  فضل الخوف:  -١

 :منهـا قولـه تعـالى ،كثیرة في الترغیب فـي الخـوف مـن اهللا وخشـیته آیاتوردت   

وقولـه  )،٥٢(النور اآلیـة{َوَمن ُیِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَیْخَش اللََّه َوَیتَّْقِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفـاِئُزوَن}

َ{الَّـِذیَن َیِصـُلوَن َمـا َأَمــَر  ى:وقولــه تعـال)، ١٠(األعلى اآلیـة{َسـَیذَّكَُّر َمـن َیْخَشـى} :تعـالى

{ِإنََّمــا تُنــِذُر الَّــِذیَن  :وقولــه تعــالى)، ٢١(الرعــد اآلیــة الّلــُه ِبــِه َأن ُیوَصــَل َوَیْخَشــْوَن َربَُّهــْم}

ــَالَة}  {ُهــًدى َوَرْحَمــةٌ  :وقولــه تعــالى)، ١٨(فــاطر اآلیــة َیْخَشــْوَن َربَّهُــم ِبالَغْیــِب َوَأَقــاُموا الصَّ

ـــوَن}  ـــَربِِّهْم َیْرَهُب ـــه تعـــالى { )،١٥٤(األعـــراف اآلیـــةلِّلَّـــِذیَن ُهـــْم ِل ـــوقول ـــْم َخْوفـــًا َی ْدُعوَن َربَُّه

  ).١٦(السجدة اآلیةَوَطَمعًا}

  تعریف الخوف: -٢

الخـوف عبـارة عـن تـألم القلـب بسـبب توقـع مكـروه فـي االسـتقبال  ١یقول الغزالـي  

لــم فهــو العلــم بالســبب المــؤدي للمكــروه وكلمــا وال ینــتظم إال بعلــم وحــال وعمــل. أمــا الع

أمامه أو نـار تحـیط بـه  علم الفرد أن السبب قطعًا سوف یؤدي للمكروه كأن یرى سبعاً 

من كل الجوانب زاد خوفه. وكلما اعتقد في ضـعف احتمـال كـون السـبب سـوف یـؤدي 

 للمكــروه كــان خوفــه مــن فعــل الســبب ضــعیفًا. ومــن ناحیــة أخــرى إذا كــان ســبب وقــوع

نــه لــیس أالمكــروه جنایــة ارتكبهــا فإنــه كلمــا شــعر بعظــم الجنایــة وأنهــا توجــب العقــاب و 

هنالك احتمال لعدم وقوع العقاب زاد خوفه. إن الجنایة التي یرتكبها اإلنسان  في حـق 

ـــه. فالعقـــاب إذا شـــاء اهللا ال  ـــة عظیمـــة. وٕان اهللا إذا شـــاء عاقب أوامـــر اهللا ونواهیـــه جنای

تصـور أن یكـون هنالـك مـانع یمنـع وقـوع العقـاب إذا أراده اهللا (إن محالة واقع ألنه ال ی

 ،إلیـه) ياألسباب التي تؤدي عادة إلى حدوث السـبب مـن المتصـور عقـًال أن ال تفضـ

عنه فاحتمـال الغفـران  يولكن إذا قصر اإلنسان  في فعل واجب أو قام بفعل أمر منه
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ثنا تــوح. كــل هــذا لــه ضــوابط تحــدّ وبــاب االســتغفار والتوبــة مف ،وارد (فیمــا دون الشــرك)

  عنها في فصل التوبة والرجاء. 

(فـاطر  {ِإنََّمـا َیْخَشـى اللَّـَه ِمـْن ِعَبـاِدِه اْلُعَلَمـاء} :یقول تعالى ،فمن علم خاف ربه  

وربمـا تصـحبه أعـراض  ،أما الحال فهو الخوف وتألم النفس مما هـو متوقـع)، ٢٨اآلیة

وقد یكون شدیدًا وقد یؤدي للغشیة. ومـن  ،اءكالبفي البدن كالنحول والصفار والذبول و 

 يالخوف ما هو ممدوح ومنه ما هـو مـذموم. فـالخوف الـذي تكـون ثمرتـه العمـل والسـع

أمــا الخــوف الــذي یشــل الحركــة ویمنــع العمــل ویــورث  ،لتالفــي حــدوث المكــروه ممــدوح

ـــــد  ـــــؤدي للكـــــف عـــــن المعاصـــــي والتقی ـــــأس فمـــــذموم. والخـــــوف الممـــــدوح ی ـــــوط والی القن

لطاعــات وتالفــي مــا كــان قــد فــّرط فیــه واالســتعداد للمســتقبل. هــذا الخــوف یــؤدي إلــى با

التوبة. والخوف قد یورث الورع والتقوى. وأقل الـورع الكـف عـن المحظـورات. وٕاذا كـان 

المــؤمن فــي هــذه الحالــة عمــا یحتمــل أن یكــون محّرمــًا ولــیس متیقنــًا  الــورع شــدیدًا كــفّ 

ومـا ال بـأس بـه مخافـة  ،ترك ما یریبه إلى مـا ال یریبـهحرمته. المؤمن في هذه الحالة ی

  ما به البأس.

وقــد  ،والمكــروه قــد یكــون فــي ذاتــه ،الخــوف كمــا ذكرنــا یتحقــق بانتظــار مكــروه  

 ،یكـون مكروهــًا ألنــه یــؤدي إلـى مكــروه. والمكــروه فــي ذاتـه هــو النــار وأغاللهــا وأهوالهــا

تـه وصـعوبة العبــور دّ راط وحِ صــلأو مـن ا ،أو شـدة ســؤال منكـر ونكیـر ،أو عـذاب القبـر

علیــه أو الخــوف مــن الوقــوف بــین یــدي اهللا وحســابه العســیر وكشــف األســتار والســؤال 

 ،أو الخوف من الحرمان مـن الجنـة ودار النعـیم والملـك المقـیم ،عن كل صغیرة وكبیرة

 ،أو مــن الحجــاب أي عــدم رؤیــة اهللا تعــالى ولــذة النظــرة إلیــه ،أو مــن نقصــان الــدرجات

عظـــم لـــذة. الخـــوف مـــن نقصـــان الـــدرجات ومـــن الحجـــاب هـــو أالنظـــر إلیـــه تمثـــل  ةولـــذ

وقــد ُروَي  ،خــوف الزاهــدین والعــارفین. ولقــد كــان خــوف رابعــة العدویــة مــن هــذا القبیــل

عنها أنها قالت: إنها لم تعبد اهللا خوفًا من ناره وطمعًا في جنته ولكن حبـًا فیـه وطمعـًا 

الجمــع بــین الخــوف مــن النــار والخــوف مــن  فــي رؤیتــه. ولكــن عنــدي أنــه ال ضــیر مــن

  ذلك الحجاب.



 ٧٣

ومـن كونـه یفعـل مـا یریـد  ،والخوف قد یكون هیبـة مـن اهللا ومـن قدرتـه وسـطوته  

وكثیــرًا مــا یكــون ســبب عــدم الخــوف مــن اهللا عنــد الــبعض إنهــم ال یصــدقون  ،وال یبــالي

  بأن اهللا ال یبالي بعقاب البغاة العصاة الظالمین.

مثــل الخــوف مــن ضــعف  ،ن شــيء ألنــه یــؤدي إلــى مكــروهوالخــوف قــد یكــون مــ  

أو الخــوف عــن المیــل عــن االســتقامة والتعــود  ،قــوة نفســه عــن القیــام بتمــام حقــوق اهللا

أو الخـوف  ،أو الخوف مما ال یدري أن یحدث له في بقیـة عمـره ،على اتباع الشهوات

  الخاتمة. وءأو الخوف من س ،من الموت قبل التوبة واالستقامة

  أفضل الخوف أم الرجاء؟هل  -٣

هـــل أفضـــل غلبـــه الخـــوف أم غلبـــه الرجـــاء؟ ثـــم أجـــاب فقـــال:  ١تســـاءل الغزالـــي  

م الرجـــاء أفضـــل؟ ســـؤال فاســـد یشـــابه قـــول القائـــل الخبـــز أالســـؤال هـــل الخـــوف أفضـــل 

والمــاء أفضــل للعطشــان. فــإن اجتمعــا  ،أفضــل أم المــاء؟ وجوابــه الخبــز أفضــل للجــائع

والخــوف والرجــاء دواء أن یــداوي بهمــا  ،همــا متســاویاننظــر فــي األغلــب وٕان تســاویا ف

القلــوب ففضــلهما بحســب الــداء الموجــود. فــإن كــان الغالــب علــى القلــب داء األمــن مــن 

مـة اهللا حوٕان كان الغالب هو الیـأس والقنـوط مـن ر  ،غترار فالخوف أفضلمكر اهللا واال

  فالرجاء أفضل. 

ولكــن عمومــًا  ،ة المعاصــي علــیهمن الخــوف أفضــل ألكثــر الخلــق لغلبــإیقــول الغزالــي 

أن علیــًا كــّرم اهللا وجهــه قــال  يیحســن للمــؤمن أن یجمــع بــین الخــوف والرجــاء. فقــد رو 

لــبعض ولــده: یــا بنــي خــف مــن اهللا خوفــًا تــرى أنــك لــو أتیتــه بحســنات أهــل األرض لــم 

هل األرض غفرهـا لـك. وكـذلك أترى أنك لو أتیته بسیئات  وأرج اهللا رجاءً  ،یتقبلها منك

لو نودي لیـدخل النـار كـل النـاس إال رجـل واحـد لرجـوت أن  :اهللا عنه يال عمر رضق

لخشیت أن أكـون  ولو نودي لیدخل الجنة كل الناس إال رجًال واحداً  ،أكون ذلك الرجل

ن الرجـاء إ و  ،م المحبة لیس وراءه مقـام أفضـل منـهاأنا ذلك الرجل. قال الغزالي: إن مق

ن هنالــــك تناقضــــات بــــین إنعــــدم معــــه المحبــــة أي ولكــــن الخــــوف ت ،فتصــــاحبه المحبــــة

  الخوف والمحبة. واهللا أعلم.
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 ٧٤

  الّرَجاء

 .فضل الرجاء  

 .تعریف الرجاء  

  فضل الرجاء: -١

{ِإنَّ الَّـِذیَن آَمُنـوْا  وردت آیات كثیرة في معنى وفضل الرجاء، منهـا قولـه تعـالى:  

ــِه َوالّلــُه َغُفــوٌر رَِّحــیٌم}َوالَّــِذیَن َهــاَجُروْا َوَجاَهــُدوْا ِفــي َســِبیِل الّلــِه أُ  ـــِئَك َیْرُجــوَن َرْحَمــَت الّل  ْوَل

{ُأولَـِئَك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسـیَلَة َأیُّهُـْم  :وقوله تعالى)، ٢١٨(البقرة اآلیة 

(اإلســـراء اآلیـــة  َكـــاَن َمْحـــُذورًا}َأْقـــَرُب َوَیْرُجـــوَن َرْحَمتَـــُه َوَیَخـــاُفوَن َعَذاَبـــُه ِإنَّ َعـــَذاَب َربِّـــَك 

ــاُهْم )، ٥٧ ــا َرَزْقَن ــَالَة َوَأنَفُقــوا ِممَّ وقولــه تعــالى: {ِإنَّ الَّــِذیَن َیْتُلــوَن ِكَتــاَب اللَّــِه َوَأَقــاُموا الصَّ

  ).٢٩(فاطر اآلیة ِسّرًا َوَعَالِنَیًة َیْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر}

  تعریف الخوف: -٢

فــه بأنــه توقــع وانتظــار اء مقــام مــن مقامــات الســالكین. وعرّ الرجــ :١قــال الغزالــي  

حدوث شيء محبـوب فـي المسـتقبل. باإلضـافة إلـى ارتیـاح القلـب عنـد تخیـل الشـخص 

حـدوث ذلـك الشــيء المتوقـع. والشــيء المتوقـع یجــب أن یكـون محتمــل الحـدوث لوجــود 

م األســباب األسـباب التـي تـؤدي إلـى حدوثـه. أمـا إذا كـان غیـر محتمـل الحـدوث النعـدا

بل یكـون حمقـًا. وٕاذا كـان الشـيء المتوقـع ال  المؤدیة إلیه فال یسمى توقع حدوثه رجاءً 

یعلم وجود أسبابه أو عدمها یكون توقعه تمنیًا. وكذلك ال یصـح أن یطلـق اسـم الرجـاء 

فـــال یصــح أن یقـــال أرجـــو طلـــوع  ،علــى شـــيء مقطـــوع ومتـــیقن حدوثــه كطلـــوع الشـــمس

ل أرجو نزول المطر (في فصل الخریف). وحاول الغزالـي الشمس. ولكن یصح أن ُیقا

بتشـبیه جمیـل حیـث  ىفأت ،ق هذا المعنى العام للرجاء بالنسبة للرجاء في الدینأن یطبِّ 

البـــذر بالمـــاء  ين یـــزرع األرض بالبـــذر ویســـقأقـــال: إن مـــن یرجـــو حصـــادًا مـــن غیـــر 

ن اهللا دفـــع ف الـــزرع مـــن الحشـــائش أحمـــق، ولكـــن مـــن یفعـــل ذلـــك ثـــم ینتظـــر مـــوینّظـــ

اآلفات المفسدة للزرع (بعـض اآلفـات یمكـن أن یحتـرز منهـا) إلـى أن یـتم الـزرع غایتـه 

كــذلك مــن أراد الحصــاد فــي اآلخــرة ولــم یــزرع لهــا فــي الــدنیا كــان  .ســمى انتظــاره رجــاءً 

انتظـــاره غـــرورًا وحمقـــًا. العبـــد المجتهـــد فـــي الطاعـــات المتجنـــب المعاصـــي حقیـــق بـــأن 
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 ٧٥

نَّ الَّـِذیَن آَمُنـوْا (اِ  :ومـا تمـام النعمـة إال بـدخول الجنـة ،ام النعمةینتظر من فضل اهللا تم

ــِه َوالّلــُه َغُفــوٌر رَِّحــیمٌ  ـــِئَك َیْرُجــوَن َرْحَمــَت الّل ــِه ُأْوَل ) َوالَّــِذیَن َهــاَجُروْا َوَجاَهــُدوْا ِفــي َســِبیِل الّل

تاب وتـدارك  معناه أولئك یستحقون أن یرجو رحمة اهللا. أما العاصي إذا، }٢١٨البقرة{

ط مــن تقصــیر فحقیـــق أن یرجــو قبــول التوبـــة. وٕاذا كــان كارهــًا للمعصـــیة جمیــع مــا فـــرّ 

، تســـوءه الســـیئة وتســـره الحســـنة وهـــو یـــذم نفســـه ویلومهـــا ویشـــتهي التوبـــة ویشـــتاق إلیهـــا

ألن كراهیتــه المعصــیة وحرصــه علــى التوبــة  ،فحقیـق بــأن یرجــو مــن اهللا التوفیــق للتوبـة

یـــؤدي إلـــى التوبـــة. الرجـــاء الصـــحیح هـــو بعـــد التأكـــد مـــن  یجـــري مجـــرى الســـبب الـــذي

 ةاألســباب. فأمــا مــن ینهمــك فــي المعاصــي وال یــذم نفســه وال ینــدم وال یعــزم علــى التوبــ

  والرجوع فرجاؤه حمق وغرور كرجاء الحصاد بدون بذر.



 ٧٦

  الفقر والغني

ویقـــال أحیانـــًا ویقصـــد بـــه  ،لفـــظ الفقـــر یقـــال أحیانـــًا ویقصـــد منـــه معنـــى وصـــفي

یتصــف بهــا بعــض  ةصــف ىفــالمعني الوصــفي لكلمــة (الفقــر) یــدل علــ ،نــى معیــاريمع

النــاس. فالشــخص الفقیــر یكــون مــن أهــل الحاجــة وممــن ال یجــدون الكفایــة ومــن تجــب 

ولفظ (صوفي) لفظ تقییمي یشـیر لـیس  ،لهم الزكاة. وقد یقال فقیر ویقصد به الصوفي

لفـظ فقیـر بمعـاني یقصـد  غلى صفة مجردة ولكن إلـى صـفة ممدوحـة اسـتعمل بعضـهم

فقال بعضهم الفقیر: مـن ال یملـك شـیئًا وال یسـأل أحـدًا وٕان  ،منها مدح من یتصف بها

ى شــیئًا مــن غیــر مســألة أخــذ. وقــال بعضــهم الفقیــر مــن ال یســأل ومــن ال یــرد وال ُأعِطــ

  یحبس أي ینفق كل ما زاد عن حاجته. 

یضـطرب ویقلـق عنـد وقال بعضـهم الفقیـر مـن یتصـف بالسـكون عنـد العـدم وال 

ر عنــد الوجــود. وقیــل إنــه مــن ال یملــك ومــن لیســت لــه رغبــة فــي أن یملــك. ؤثِ العــدم وُیــ

یبــدو أن هــذه التعریفــات تشــیر إلــى طبقــات ودرجــات الفقــراء. هنالــك ســؤال یتــردد كثیــرًا 

  .؟يعند الحدیث عن الفقر وهو هل أفضل الفقیر أم الغن

فضـل أقد یكون من الفقراء من هو  :في الرد على هذا السؤال ١یقول ابن تیمیة

وقـــد یكـــون مـــن األغنیـــاء مـــن هـــو أفضـــل مـــن الفقـــراء. قـــال  ،مـــن كثیـــر مـــن األغنیـــاء

نــه قــد إوٕانمــا یــوزن الصــبر والشــكر. وقــال ابــن تیمیــة  ىال یــوزن الفقــر والغنــ :٢القشــیري

ــــازع النــــاس أیهمــــا أفضــــل ــــي الشــــاكر :تن ــــر الصــــابر أم الغن ــــال الصــــحیح أن  ؟الفقی فق

فإن استویا في الدرجة فـإن الفقـراء یسـبقون األغنیـاء إلـى الجنـة ألنـه  ،أتقاهما أفضلهما

ولكـن بعـد أن یـدخل األغنیـاء  ،بون علیهـاألنه لیس لهـم أمـوال یحاَسـ ،ال حساب علیهم

ـــو  ـــدثور  نالجنـــة ربمـــا یكون أرفـــع درجـــة مـــن الفقـــراء. لـــذلك قـــال الفقـــراء (ذهـــب أهـــل ال

    .باألجور) (الحدیث)

ابـــتالء وامتحـــان. الفقیـــر یجـــب أن یرضـــى بمـــا  ىوالغنـــ ،وامتحـــانالفقـــر ابـــتالء 

نفــاق ففضــائل األعمــال جــر اإلأوٕان فــات الفقیــر  ،قســمه اهللا لــه (مــع الســعي) ویصــبر

نــى یجــب أن ال یطلــب الغِ  يّ ورحمــة اهللا واســعة. والغنــ ،وأوجــه الحســنات متعــددة ،كثیــرة

                                                           
  .٢١التصوف، ص  ،١١اجلزء  ،ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى  ١
  .٢١٤لة القشريية، ص الرسا  ٢



 ٧٧

وأن  ،ه بدفع الزكاة المفروضةوأن یعطي المال حق ،في حرام ماله وأن ال ینفق ،الحرام

  وأن یشكر اهللا علیه. ،یعلم أنه مستخلف فیه



 ٧٨

  التوّكل وما یتصل به من قَضایا التوحید

 .فضل التوّكل  

 .معنى التوّكل والتوّكل واألخذ باألسباب  

  .مفارقة التوّكل  

  فضل التوّكل: -١

 ،والتوحیـد وجعلـه مقرونـًا باإلیمـان ،التوّكل مقام عظیم حـث الشـارع وأثنـى علیـه  

ــْؤِمِنیَن} :قــال تعــالى ــُتم مُّ ــِه َفتوّكلــوْا ِإن ُكن ــى الّل : وقــال تعــالى )،٢٣(المائــدة اآلیــة  {َوَعَل

{َوَمـن َیتوّكـل َعَلـى اللَّـِه  :وقـال تعـالى)، ٥١(التوبـة اآلیـة{َوَعَلى اللّـِه َفْلَیتوّكـل اْلُمْؤِمُنوَن}

(آل عمـــران ِإنَّ الّلـــَه ُیِحـــبُّ اْلُمتـــوّكلیَن}{ :وقـــال تعـــالى )،٣(الطـــالق اآلیـــة  َفهُـــَو َحْســـُبُه}

{الَِّذیَن َقاَل َلهُـُم النَّـاُس ِإنَّ النَّـاَس َقـْد َجَمُعـوْا َلُكـْم َفاْخَشـْوُهْم فَـَزاَدُهْم  :وقال تعالى)، ١٥٩

ـــُه َوِنْعـــَم اْلَوِكیـــُل} ـــاُلوْا َحْســـُبَنا الّل َذا َ{إِ : وقـــال تعـــالى )،١٧٣(آل عمـــران اآلیـــة  ِإیَمانـــًا َوَق

  ).١٥٩(آل عمران اآلیة  َعَزْمَت َفتوّكل َعَلى الّلِه}

اهللا عنهمـــا أن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم كـــان یقـــول  يوعـــن ابـــن عبـــاس رضـــ

اللهــم  ،وبــك خاصــمت ،وٕالیــك أنبــت ،وعلیــك توّكلــت ،وبــك آمنــت ،اللهــم لــك أســلمت(

ـــذي ال یمـــوتأ والجـــن واإلنـــس  عـــوذ بعزتـــك أالَّ إلـــه إال أنـــت أن تقبلنـــي أنـــت الحـــي ال

. وعــن عمــر رضــي اهللا عنــه قــال ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم ١)یموتــون

توّكلــه لــرزقكم كمــا یــرزق الطیــر تغــدو خماصــًا  یقــول: (لــو أنكــم تتوّكلــون علــى اهللا حــقّ 

  .٢وتروح بطانًا)

  معنى التوّكل والتوّكل واألخذ باألسباب: -٢

ى التوّكـــل. یلـــزم مـــن بعـــض هـــذه لقـــد وردت أقـــوال مختلفـــة للمتصـــوفة فـــي معنـــ

األقـوال تـرك الســعي وتـرك األخــذ باألسـباب. ویـرى بعضــهم عـدم األخــذ باألسـباب یلــزم 

من حقیقـة التوحیـد وٕارجـاع األمـور كلهـا هللا. فقـال ذو النـون: التوّكـل تـرك تـدبیر الـنفس 

كـون . وقال سهل بن عبـد اهللا: أول مقـام فـي التوّكـل أن ی٣نخالع من الحول والقوة"واال

                                                           
  متفق عليه.  ١
  رواه الرتمذي وقال حديث حسن.  ٢
  .٥٢ص ،اللمع –الطوسي   ٣



 ٧٩

كـون لـه حركـة وال تال  ،العبد بـین یـدي اهللا كالمیـت بـین یـدي الغاسـل یقلبـه كیـف یشـاء

وهــو  ،(إن التوّكــل هــو ثمــرة التوحیــد :١تــدبیر. هــذا مفهــوم ســلبي للتوّكــل. یقــول الغزالــي

 ،واعتقـاده أن اهللا متصـف بتمـام العلـم ،نـه ال فاعـل إال اهللا)أعبارة عـن اعتقـاد المـؤمن 

نـه أوأنـه یتصـف بتمـام العنایـة والعطـف والرحمـة. و  ،لى كفایة العبـادومتصف بالقدرة ع

وال وراء منتهــى علمــه علــم. وٕاذا علــم المــؤمن أنــه لــیس  ،لــیس وراء منتهــى قدرتــه قــدرة

كـل قلبـه علیـه وحـده ولـم یلتفـت إلـى تّ ا ،وال وراء رحمته رحمـة ،وراء عنایة اهللا به عنایة

. فإنـه ال حـول وال قـوة إال بـاهللا. ویقـول الغزالـي: غیره وال إلى نفسه وال إلى حوله وقوتـه

التوحید یورث النظـر إلـى مسـبب األسـباب. واإلیمـان بالرحمـة وسـعتها هـو الـذي یـورث 

وال یــتم التوّكــل إال بالثقــة بالوكیــل وطمأنینــة القلــب إلــى حســن  ،الثقــة بمســبب األســباب

  نظر الكفیل.

ألمــر كلــه هللا عــزَّ وجــلَّ ولــیس وقــال ابــن القــیم فــي مــدارج الســالكین "لمــا كــان ا

وعــزل نفســه عــن  ،للعبـد فیــه شــيء البتــة كــان توّكلـه علــى اهللا تســلیم األمــر لمــن هـو لــه

  .٢منازعات ما كله هللا واالعتماد علیه

عـن عطــاء لمـا سـئل عــن حقیقـة التوّكـل قــال: أن ال یظهـر فیــك  ٣أورد القشـیري

ن حقیقـة السـكون إلـى الحـق مـع انزعاج إلى األسـباب مـع شـدة فاقتـك إلیهـا وال یزیـل عـ

وقوفـــك علیهـــا، إن المـــؤمن یجـــب أن ال یعتقـــد أن األســـباب هـــي الموصـــلة بـــذاتها إلـــى 

وینسى أنهـا ال یمكـن أن توصـل إلـى شـيء دون إذن مـن اهللا. كمـا  ،الغایات والمطالب

وأنــه یجــب علیــه أن ال یكــون قلقــًا أو منزعجــًا فــي بحثــه وســعیه إلیجــاد األســباب التــي 

  تتم الغایات. بموجبها

 ،عـن هـذه المعـاني فـي حدیثـه عـن مـا أسـماه درجـات التوّكـل ٤لقد عّبـر الغزالـي

فقال إن أول درجة من درجات التوّكل هي أن تكـون ثقـة المتوّكـل بـاهللا كثقتـه بالوكیـل. 

والثانیــة أن تكــون حــال المتوّكــل كحــال الطفــل مــع أمــه ال یعتمــد إال إیاهــا وال یفــزع إلــى 

  أحد سواها.

                                                           
  .٢٦٠اجلزء الرابع، ص ،إحياء علوم الدين  ١
  .١٢٩اجلزء الثاين، ص  ٢
  .١٣٠الرسالة ، ص  ٣

  .٢٦١إحياء علوم الدين، اجلزء الرابع ، ص   ٤



 ٨٠

درجــة الثالثــة أن یكــون بــین یــدي اهللا تعــالى فــي حركتــه وســكناته مثــل المیــت وال

والفــرق بــین هــذه الحالــة وحالــة الطفــل الــذي یفــزع إلــى أمــه ویتعلــق  ،بــین یــدي الغاســل

بــذیلها ویعــدو خلفهــا والمتوّكــل فــي الحالــة الثالثــة مثــل صــبي علــم أنــه لــم یتعلــق بــذیل 

تسـقیه. فـالفرق بـین المقـامین الثـاني والثالـث أن  وٕان لم یسألها اللـبن ،فاألم تحمله ،أمه

أمـا السـعي  .والمقام الثالـث فیـه تـرك الـدعاء ،المقام الثاني فیه السؤال والطلب والدعاء

  فالمقامان یشتركان في تركه. - ما عدا الدعاء -والتدبیر 

هــل یعنــي هــذا أنــه یلــزم مــن التوّكــل تــرك الســعي والتــدبیر؟ یمكــن تلخــیص رأي 

  في هذه المسألة في النقاط التالیة: الغزالي

  ترك السعي مطلقًا حرام شرعًا. -١

  التوّكل عمومًا ال یتعارض مع السعي.  -٢

  التوّكل بمعني ترك السعي للمشغول بالعبادة جائز بل أفضل. -٣

  االتكال على األسباب وحدها ال یجوز. -٤

 األخــذ باألســباب البعیــدة والحیــل الدقیقــة واألســباب التــي بهــا شــبهة ینــاقض -٥

  التوّكل.

واألســـباب  ،إن مقاصـــد الفـــرد إمـــا جلـــب منفعـــة أو دفـــع مضـــرة :١یقـــول الغزالـــي

أو موهومـة  ،التي تجلب النفع وتدفع المضرة إما مقطوع بها وٕاما مظنونة ظنًا یوثق بـه

ومثـال المقطـوع بـه هـو الطعـام بـین یـدي الفـرد  ،ال تثق الـنفس بـه أو تطمـئن إلیـه وهماً 

یمد یده إلیه. فـإذا قـال إنـي متوّكـل ولـم یمـد یـده یكـون هـذا  وهو جائع ولكنه محتاج أن

جنونًا محضًا ولیس من التوّكل في شيء ویكون جهًال بسـّنة اهللا تعـالى. وكـذلك إذا لـم 

تزرع األرض وطِمْعَت أن یخلق اهللا نباتًا من غیر بذر أو تلـد زوجتـك مـن غیـر وقـاع. 

واألســنان وقــوة والیــد ى خلــق الطعــام ن یعتقــد المــؤمن أن اهللا تعــالأولكــن مــع هــذا یجــب 

ویجــب أن ال یعتمــد فقــط علــى صــحة الیــد فإنهــا ربمــا تشــل فــي الحــال. وربمــا  ،الحركــة

 ،یطــرأ علــى اإلنســان  فــي حــال عزمــه علــى الفعــل مــا یزیــل عقلــه ویبطــل قــوة حركتــه

ط اهللا مـن یغلـب الفـرد علیـه أو ل على حضـور الطعـام ألنـه ربمـا یسـلِّ ویجب أن ال یعوّ 

                                                           
  .٢٢٩-٢٢٨إحياء علوم الدين، اجلزء الرابع، ص   ١



 ٨١

ألجــل هــذا كلــه فیجــب أن یمــد یــده  ،ق بینــه وبــین طعامــهث علیــه شــیئًا یزعجــه ویفــرِّ یبعــ

    .ویكون في نفس الوقت متوّكالً 

باإلضــــافة إلــــى ذلــــك فــــإن األخــــذ باألســــباب مهمــــا كــــان جــــادًا فإنــــه ال یضــــمن 

مـــه فـــي األشـــیاء محـــدودة. وهـــو فـــي ن قـــوة اإلنســـان  وقدرتـــه وتحكّ إ و  ،لإلنســـان  مـــراده

أن مـن أغلـق  ١إلى القوة المطلقـة وطلـب عونهـا. كـذلك ذكـر الغزالـي حاجة إلى اللجوء

 ٢باب بیته على نفسه حتى ال یكون هنالك طریق ألحد للوصول إلیه فحرام. ولقد ذكـر

ألبي یعقوب قال فیـه: المتوّكلـون تجـري أرزاقهـم علـى أیـدي العبـاد بـال تعـب  أیضًا قوالً 

بــل هــو  ،أن هــذا الســلوك مســموح بــه ن یكــدون. فــالغزالي یعتقــدو مــنهم وغیــرهم مشــغول

ولكن یجب أن ال تبلـغ  ،فقال: إن مقام التوّكل أن یشتغل باهللا وال یهتم برزقه ،األفضل

بالمتوّكــل الدرجــة إلــى أن یقفــل بابــه أو أن ال یمــد یــده إلــى الطعــام. ولكــن إذا لــم یكــن 

ن ناحیــة ومــ .٣أولــى لــه يش علیــه ویزعجــه فالســعالقلــب وكــان تــرك التكســب یشــوِّ  يّ قــو 

أخـــرى فـــإن الســـعي الـــذي یتســـم بغایـــة الحـــرص واالتكـــال علـــى األســـباب فهـــذا یـــنقض 

  التوّكل. والكسب الحرام والذي فیه شبهة یرجع إلى عدم التوّكل.

  / مفارقة التوّكل:٣

تي: من طعن على التكسب فقد طعن علـى لقد صاغ الغزالي هذه المفارقة كاآل

عـــن فــي التوحیـــد. یـــرى الغزالـــي أن الشـــق ومـــن طعـــن فـــي تــرك التكســـب فقـــد ط ،الســنة

. وأورد في ذلك يفقال إن اهللا یكفي الذي یترك السع ،الثاني من المفارقة هو الصحیح

فقــال: إن  ،فقــال إن اهللا قــد جعــل أســبابًا مختلفــة لإلنســان  تكفیــه حاجتــه ،حججــًا كثیــرة

اءه فـي بطـن ثـم إذا خـرج جعـل غـذ ،الطفل في بطـن أمـه جعـل اهللا الغـذاء یأتیـه بالسـرة

ثم جعل الشفقة في أمه وأبیه فصارا یطعمانه ویسـقیانه، وٕاذا كبـر ولـم یكـن لـه مـا  ،أمه

وقـــال إن  ،یســـد حاجتـــه جعـــل الشـــفقة والرحمـــة فـــي أهـــل بلـــده حتـــى یأخذونـــه ویكفلونـــه

ــــم أالتــــارك الســــعي والعمــــل إن كــــان مالزمــــًا لمســــجد  ــــى العل و بیــــت وهــــو مواظــــب عل

بـل اشـتغاله بـاهللا تعـالى  ،فونـه ذلـكفـي تـرك الكسـب وال یكلّ  فالناس ال یلومونه ،والعبادة

                                                           
  .٢٢٩اجلزء الرابع،  ،إحياء علوم الدين  ١
  ٢٣٠الدين اجلزء الرابع،  ،إحياء علوم ٢
  .٢٣١صنفس املصدر،   ٣



 ٨٢

إن الغزالــي لــم یحالفـــه  .١یقــرر حبــه فــي قلـــوب النــاس حتــى یحملـــون إلیــه فــوق كفایتـــه

صـلى ألن السـعي لطلـب الـرزق للقـادر أفضـل. قـال رسـول اهللا  ،التوفیق في هذا الرأي

ن نبـي اهللا إ و  ،من عمـل یـده : (ما أكل أحد طعامًا قط خیرًا من أن یأكلاهللا علیه وسلم

إن النــاس تكفــي المشــتغل بــالعلم والعبــادة  :أمــا قولــه .٢)د كــان یأكــل مــن عمــل یــدهو دا

فمــن  ،مؤونــة العــیش فلــیس مبــررًا لتــرك الكســب إال أن االنشــغال بــالعلم قــد یعــد تكســباً 

. اشتغل بالعلم والتعلـیم والفتـوى والتـألیف فكفـاه النـاس مؤونـة العـیش فـال بـأس مـن ذلـك

(الیــد  :صــلى اهللا علیــه وســلممنهــا قولــه  ،ن فضــل الســعي والعمــلدلــة كثیــرة تبــیِّ أهنالــك 

(أعقلهـا وتوّكـل  :لألعرابـيصـلى اهللا علیـه وسـلم وقولـه  ،٣العلیا خیـر مـن الیـد السـفلي)

َبــاِط ا :ومنهــا قولــه تعــالى، ٤علــى اهللا) ــوٍَّة َوِمــن رِّ ــن ُق ــا اْســَتَطْعُتم مِّ ــِل {َوَأِعــدُّوْا َلهُــم مَّ ْلَخْی

ُكْم }   .)٦٠(األنفال اآلیة  ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَّ

 ي،هنالك قصة حدثت إلبراهیم بن أدهم مع شقیق فیها داللـة علـى فضـل السـع

 :قــال شــقیق ؟،كیــف بــدأ أمــرك الــذي أبلغــك هــذا (یعنــي التصــوف) :بــراهیم لشــقیقإقــال 

 :نــاحین فــي فــالة مــن األرض. فقلــتمــررت بــبعض الفلــوات فرأیــت طــائرًا مكســور الج

فقعدت بحذائـه فـإذا بطـائر أقبـل فـي منقـاره جـرادة فوضـعها فـي  ،رزق هذاانظر كیف یُ 

ر هــــذا الطــــائر إن الــــذي ســــخّ  :فقلــــت فــــي نفســــي ،منقــــار الطــــائر المكســــور الجنــــاحین

ــــاحین لقــــادر أن یرزقنــــي حیــــث كنــــت فتركــــت  ،الصــــحیح لهــــذا الطــــائر المكســــور الجن

یـا شـقیق ولـم ال تكـون أنـت الطـائر الصـحیح  :فقـال إبـرهیم ،بالعبـادة ب واشـتغلتالتكسّ 

صــلى اهللا علیــه وســلم أمــا ســمعت النبــي  ؟الــذي أطعــم العلیــل حیــث تكــون أفضــل منــه

لهــا. وقــد ُروَي عــن فأخــذ شــقیق بیــد إبــراهیم وقبّ  ،قــال: الیــد العلیــا خیــر مــن الیــد الســفلى

یعــول العابــد قــالوا فــالن فقــال فــالن أنــه لمــا ســأل عــن مــن صــلى اهللا علیــه وســلم النبــي 

  خیر منه.

                                                           
  .٢٣٥اجلزء الرابع، ص  ،إحياء علوم الدين ١
  باب الوصايا. ،البخاري  ٢
  باب الوصايا. ،البخاري  ٣
  رواه الرتمذي. ٤



 ٨٣

فالتــداوي كمــا  ،إن الحــدیث عــن التوّكــل كثیــرًا مــا یوصــل بالحــدیث عــن التــداوي

: ( تداووا عباد اهللا لـم یخلـق داء صلى اهللا علیه وسلمقال رسول اهللا  ،ةنّ هو مشهور سُ 

  .١إال خلق له دواء إال الهرم)

  :  ٢د تبرر ترك التداوي وهيلقد ذكر الغزلي أسبابًا أعتقد أنها ق

أي احتمـــال  ،والـــدواء الـــذي یـــؤمر بـــه موهـــوم النفـــع ،/ أن تكـــون العلـــة مزمنـــة١

  كونه یشفي المرض ضعیف.

  / أن یعرف المریض بحدس أو رؤیا صادقة أو كشف أن أجله قد انتهى.٢

  بحاله وخوفه من عاقبته. / أن یكون المریض مشغوالً ٣

ـــى ٤ ـــداوي حت ـــد الت ـــواب المـــرض بحســـن / أن یتـــرك العب ـــال ث یبقـــى المـــرض لین

  الصبر.

ولكن السببین األخیـرین فیهمـا نظـر. ومـنهم مـن  ،السبب األول والثاني معقوالن

اســتدل علــى عــدم التــداوي واالســترقاء بحــدیث البخــاري الــذي قــال فیــه صــلى اهللا علیــه 

 ووصــفهم بــأنهم "هــم الــذین ال ،متــه یــدخلون الجنــة بغیــر حســابأوســلم إن جماعــة مــن 

ولقـد حـاول كثیـر مـن العلمـاء  ،یتطیرون وال یكتـوون وال یسـترقون وعلـى ربهـم یتوّكلـون"

التوفیـــق بـــین هـــذا الحـــدیث وحـــدیث التـــداوي وممارســـة الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم 

ن في هذا الحـدیث مـن غفـل عـن أحـوال ین المذكور إوالسماح بها. فقال بعضهم  الرقیة

فهــم ال یعرفــون االكتــواء واالســترقاء فهــم  ،العــوارضالــدنیا ومــا فیهــا مــن األســباب لــدفع 

  .٣طباءغافلون عن طب األ

  

  

  

  

  

                                                           
  كتاب الطب.  ،الرتمذي  ١
 .٢٤٩-٢٤٦زء الرابع، ص إحياء علوم الدين، اجل ٢
  .م٢٠٠٠حباث اإلميان، يناير أيف هدي خري الورى، جملة  الرقيةأمحد الفاتح عمر، مشروعية   ٣



 ٨٤

  

  المحبة

عنــد الظفــر بــه.  ةالمحبــة هــي الرغبــة فــي شــيء معــین والتطلــع إلیــه ووجــود لــذ

وحــال المحبــة أن یكــون اإلنســان  فــي حالــة تــوتر وشــوق ال یرتــاح لــه بــال وال تهــدأ لــه 

نهـا الرغبـة إالمحبة كلها جـنس واحـد ورسـمها ( :١نفس حتى یجد ما یرید. قال ابن حزم

منـــه بالمحبـــة. هـــذا  "المبادلـــة"فـــي المحبـــوب وكراهـــة منافرتـــه والرغبـــة فـــي المقارضـــة 

التعریــــف ال ینطبــــق علــــى كــــل أنــــواع المحبــــة التــــي ســــوف نــــذكرها مثــــل حــــب المــــال 

ة إن أدنــى أطمــاع المحبــة ممــن تحــب الحظــوة منــه والرفعــ :٢والمغــامرة. وقــال ابــن حــزم

ثـــم یزیـــد الطمـــع فـــي  ،عنـــده. وهـــذه غایـــة أطمـــاع المحبـــین هللا عـــزَّ وجـــلَّ  ىلدیـــه والزلفـــ

المجالســة ثــم فــي المحادثـــة والمــؤازرة. وأقصــى أطمــاع المحـــب فــیمن یحــب المخالطـــة 

باألعضاء ویـدخل فـي ذلـك المالمسـة بالجسـد والتقبیـل.. ونجـد المـرء المقـر بالرؤیـة هللا 

وتجـد المنكـر  ،عظـیم النـزوع نحوهـا ال یقنـع بدرجـة دونهـاعزَّ وجـلَّ شـدید الحنـین إلیهـا 

ن ألهــا ال تحــن نفســه إلــى ذلــك وال یتمنــاه أصــًال ألنــه ال یطمــع فیــه. یظهــر ممــا ذكــر 

وٕاال  ،لكن تختلف أنواعهـا علـى قـدر اخـتالف األغـراض فیهـا ،المحبة كلها جنس واحد

واضــــحًا فــــي مــــاذا یحــــب  إال أن للعــــادة واالعتقــــاد تــــأثیراً  ،واحــــدة افطبــــائع البشــــر كلهــــ

اإلنســـان ). لقـــد أشـــار ابــــن حـــزم فـــي هــــذا الـــنص إلـــى حقیقــــة مهمـــة وهـــي أن للعــــادة 

  في ماذا یحب اإلنسان . دور - أي للتقالید واألفكار - واالعتقاد

وهــو أن یتمثـــل  ،أولهــا االستحســـان :ن درجــات المحبـــة خمســةأذكــر ابــن حـــزم 

خالقـــــه وهـــــذا یـــــدخل فـــــي بـــــاب أو یستحســـــن أ ،النـــــاظر صـــــورة المنظـــــور إلیـــــه حســـــنة

فـة لوهـو رغبـة النـاظر فـي المنظـور إلیـه وفـي قربـه. ثـم األ ،عجـاب بـهالتصادق. ثم اإل

وهـذا النـوع یسـمى فـي  ،وهي الوحشة إلیه إذا غاب. ثم الكلف ویكون مشغول البـال بـه

 ،باب الغزل بالعشق. ثم الشغف وهو امتناع النوم واألكل والشرب إال الیسـیر مـن ذلـك

                                                           
  .٥١خالق والسري، صاأل ١
  .٥٣-٥١نفس املصدر، ص   ٢



 ٨٥

أدى ذلــك إلـى المــرض أو إلـى المــوت ولــیس وراء ذلـك منزلــة فـي تنــاهي المحبــة  وربمـا

  .١أصالً 

 :فقــال ٢عطــى تحلــیًال دقیقــًا لمفهــوم الحــبأومــن ناحیــة أخــرى فــإن الغزالــي قــد 

هناك شيء محبوب لذاته وشيء محبوب ألنـه وسـیلة إلـى شـيء آخـر (كـالنقود مـثًال). 

ذكرهــا الغزالــي العلــم والطعــام وٕادراك الجمــال ومــن أمثلــة األشــیاء المحبوبــة لــذاتها التــي 

كـــإدراك جمـــال الخضـــرة والمـــاء الجـــاري واألزهـــار واألطیـــار الملیحـــة واأللـــوان الحســـنة 

وقــال إن النظــر إلــى األشــیاء الجمیلــة تجعــل الهمــوم والغمــوم  ،الــنقش المتناســبة الشــكل

وأن ذوي الطبـاع  ،وأن اإلنسـان  ال یطلـب فیهـا شـیئًا وراء النظـر ،تنفرج عـن اإلنسـان 

وأن اللـذة محبوبـة  ،وقـال إن إدراك الجمـال هـو عـین اللـذة .السلیمة تستلذ هـذه األشـیاء

المتصـلة بهـا. وأن الشـيء یحسـن  واألنشـطةویبدو أن الغزالي یطابق بـین اللـذة  .لذاتها

 هوأن كــــل شــــيء حســــن لــــه خصــــائص تخصــــه تجعلــــ ،إذا اتصــــف بخصــــائص معینــــة

فــال یحســن اإلنســان  بمــا یحســن بــه  ،ل كمالــه الالئــق بــهوهــذه الخصــائص تمثِّــ ،حســناً 

وال تحســـن األوانـــي بمـــا تحســـن بـــه  ،وال یحســـن الخـــط بمـــا یحســـن بـــه الصـــوت ،الفـــرس

الثیـــاب وكـــذلك ســـائر األشـــیاء. فاإلنســـان  قـــد یكـــون محبوبـــًا لخصـــائص وأســـباب مثـــل 

 كونـــه حســـن األخـــالق (أو لحـــدوث مناســـبة خفیـــة بـــین المحـــب والمحبـــوب). وقـــال إن

  المحبة تكون تبعًا للذة الناتجة عنها. 

فلــذة العلــم بالخیاطــة والحراثــة  ،واللــذات تختلــف بــاختالف األشــیاء المرتبطــة بهــا

وال لــذة العلــم بــالنحو والشــعر  ،لیســت كلــذة العلــم بسیاســات الملــك وتــدبیر أمــر الخلــق

بــل لــذة  ،وات واألرضالیســت كلــذة العلــم بــاهللا تعــالى وصــفاته ومالئكتــه وملكــوت الســم

ن الـذي یعلــم بــواطن إالعلـم بقــدر شـرف العلــم وشـرف العلــم بقـدر شــرف المعلـوم. حتــى 

فــإن  ،أحـوال النـاس ویخبـر بـذلك یجـد لـه لـذة وٕان جهـل تقاضـاه طبعـه أن یفحـص عنـه

علم أحوال بواطن رئیس البلد وأسرار تدبیره في رئاسته كان ذلك ألـذ عنـده وأطیـب مـن 

فإن اطلع على أسـرار الـوزیر وتـدبیره ومـا هـو عـازم  ،علمه بباطن حال فالح أو حائك

علیــه فــي أمــور الــوزارة فهــو أشــهى عنــده وألــذ مــن علمــه بأســرار الــرئیس. ویقــول فبهــذا 
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ولـیس  ،استبان أن ألذ المعارف وأشرفها هو أشرف موجود وأجل وأكمل وأعظم موجـود

تكــون حضــرة فــي  هنالــك أشــرف مــن خــالق األشــیاء كلهــا وهــو اهللا. ولــیس مُتَصــوَّرًا أن

الملك والكمال والجمال والبهاء والجالل أعظم من الحضرة في الملك والكمال والجمال 

والبهــــاء والجــــالل أعظــــم الحضــــرة الربانیــــة التــــي الیحــــیط بمبــــادئ جاللهــــا وعجائبهــــا 

وقــال الغزالــي: إن تلــذذ شــخص مــن شــيء خــالف شــيء  .وأحوالهــا وصــف الواصــفین

ولكنــه یــرى أن هنالــك أشــیاء بطبیعتهــا تعطــي لــذة آخــر یختلــف بــاختالف األشــخاص. 

أكبر وأقوى. وقال إن تفضیل لـذة علـى لـذة أخـرى ینبنـي علـى أسـس مـن التجربـة ومـن 

  ذاق عرف (باإلضافة إلى ذلك یجب أن یكون للشخص حس وذوق سلیم).

یســوق الغزالــي هــذا الحــدیث عــن اخــتالف اللــذات واخــتالف األشــیاء المحبوبــة 

ـــى أن  ـــدلل عل ـــه هـــي أقـــوى وأشـــرف لكـــي ی ـــذة النظـــر إلی ـــة اهللا ســـبحانه وتعـــالى ول محب

  اللذات.

واإلنســان  عــادة یرغــب فــي أشــیاء  ،ن الحــب هــو الرغبــة فــي شــيء معــینإقلنــا 

مختلفــة ولكــن ربمــا یتركــز حبــه فــي شــيء واحــد حتــى ال یبتغــي غیــره. واألشــیاء التــي 

  ا:اك قائمة بأهم أنواعهنیمكن أن یرغب اإلنسان  فیها متعددة وه

  حب اهللا. -

  صلى اهللا علیه وسلم.حب الرسول  -

  حب آل بیت الرسول. -

ـــــاب المـــــذاهب والعلمـــــاء و حـــــب األ - ـــــاء والصـــــالحین وأرب ـــــاء واألولی ـــــاع أتقی تب

  المذاهب.

  خوة في الدین.حب اإل -

  حب األهل واألقارب.و وحب الوالدین،  ،حب األمومة واألبوة واألخوة  -

  .حب األصدقاء -

شــــخص فــــي حــــاالت شــــاذة بالغیریــــة حــــب الغیــــر عامــــة. وربمــــا یتصــــف ال -

المطلقـــة. هـــذا الشـــخص ینســـى نفســـه تمامـــًا وال یعطیهـــا أي اعتبـــار ویكـــون 

ــــة ألشــــخاص  ــــاك حــــاالت حقیقی همــــه العمــــل لآلخــــرین وٕاســــعادهم. هــــل هن

  أمر صعب التحقق منه. ؟یتصفون بالغیریة المطلقة
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نانیـــة المطلقـــة أو حـــب الـــنفس أو الـــذات. وقـــد یصـــل حـــب الـــنفس إلـــى األ  -

یقــول الغزالــي فــي حــب الــنفس: إن اإلنســان  ال یخفــي أنــه یحــب  ،جســیةالنر 

ه ال تــنفســه. ثــم یتســاءل الغزالــي: هــل یتصــور أن اإلنســان  یحــب غیــره لذا

ألجــل نفســه؟ بعبــارة أخــرى یطــرح الغزالــي الســؤال: هــل كلنــا أنــانیون؟ وهــل 

كــل أفعالنــا تكــون مــن دافـــع حــب الــذات حتــى التـــي یظهــر أنهــا تمثــل حبـــًا 

  ؟للغیر

یقول الغزالي إن البعض یعتقدون أنه ال یتصور أن یحب اإلنسـان  غیـره لذاتـه 

ن ذلــك متصــور وموجــود. ولكــن الغزالــي أمــا لــم یرجــع منــه حــظ للمحــب. ولكنــه یــرى 

فیقول فـي معنـى ذلـك: إن المحبـوب األول عنـد  ،یعتقد أن األصل حب اإلنسان  نفسه

طبعـه مـیًال إلـى دوام وجـوده ونفـور  وأن معنى حبه لنفسـه أن فـي ،كل حي نفسه وذاته

فــإن أحــب  ،إلــى عدمــه وهالكــه.. ومهمــا كــان مبتلیــًا بــبالء فمحبوبــه زوال هــذا الــبالء

العــدم (المــوت) لــم یحبــه ألنــه عــدم بــل ألن فیــه زوال الــبالء... وكمــا أن دوام الوجــود 

مة المحبــوب األول لإلنســان  ذاتــه ثــم ســال محبــوب فكمــال الوجــود أیضــًا محبــوب.. إذاً 

أعضــائه ثــم مالــه وولــده وعشــیرته وأصــدقاؤه ومحبتــه ألقاربــه وعشــیرته یرجــع إلــى حبــه 

    .١ًال بكمالهممتجمِّ  ،قویًا بسببهم ،نفسه كثیرًا بهم ىفإنه یر  ،لكمال نفسه

یمكـن القــول بــأن الغزالــي یــرى أن اإلنسـان  فــي المقــام األول یحــب نفســه ویریــد 

ا أخــذ نفســه بالتهــذیب أن یحــب ویعمــل لغیــره. ولكنــه یمكــن إذ ،إثبــات ذاتــه ونفــي غیــره

  األخرى:الحب دعنا نعود لذكر أنواع 

  .حب إیقاع األلم باآلخرین وهو ما یسمى بالسادیة  -

  حب إیقاع األلم بالنفس ویسمى بالماسوكیة.  -

حـــب الغریـــب والشـــاذ والرغبـــة فـــي الحصـــول علیـــه. بعـــض الغریـــب والشـــاذ  -

  ائرة ما هو لیس مباح.یكون في دائرة ما هو مباح وبعضه في د

  حب الغموض وما هو مجهول. -

  حب المغامرة. -

  حب التملك وقد یصل إلى أن یكون هم الشخص جمع األشیاء.  -

                                                           
  .٢٥٥اجلزء الرابع، ص  ،إحياء علوم الدين ١



 ٨٨

  حب الحیاة وكراهیة الموت (هذا داخل في حب الذات). -

  حب االجتماع باآلخرین. -

  حب المال والثروة. -

  حب السكن الجمیل والملبس والمأكل والمشرب. -

  س).حب النكاح (الجن  -

یـــــدخل فـــــي حـــــب الشـــــخص  ،حــــب الشـــــهرة والمجـــــد والمكانـــــة االجتماعیــــة  -

وقـــد یصـــل هـــذا الحـــب إلـــى حـــب  ،م مـــن أعمـــالاعتـــراف اآلخـــرین بمـــا قـــدّ 

  تقدیس اآلخرین له.

  حب الرئاسة والقوة والسلطة والنفوذ. -

مثــل منافســات الریاضــة والسیاســة والحــرب  ،حــب االنتصــار فــي المنافســات -

  والمناظرة.

وحــب  ،وحــب انكشــاف المشــكالت وانحــالل الشــبهات ،معرفــةحــب العلــم وال -

  الكشف العلمي عامة.

  حب الجمال واألدب والفن والموسیقى والغناء والرقص. -

  حب اللعب: الشطرنج والنرد والورق..الخ. -

  حب اللهو عامة. -

  حب كل ما هو جدید. -

  حب الصخب. -

  حب الراحة والفراغ واالستجمام والترویح والتسلیة. -

  حب الطیب. -

  حب النكتة والضحك.  -

  حب الریاضة والسفر وركوب الخیل والصید..الخ. -

  حب الخمر والقمار والرهان. -

  حب العبادة والذكر. -

  حب الجهاد في سبیل اهللا . -
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حــب مــا وعــد اهللا المتقــین مــن النعــیم المقــیم فــي اآلخــرة بمــا فــي ذلــك رؤیــة  -

  البارئ سبحانه وتعالى.

تقیـــاء واألولیـــاء الصـــالحین وحـــب األ ،یتـــهالمطلـــوب فـــي الـــدین حـــب اهللا ورســـوله وآل ب

وحــب مــا وعــد اهللا المتقــین مــن  ،خــوة الــدین. والحــب المستحســن حــب العبــادة والــذكرأو 

ولكـن یلـزم  ،النعیم المقیم. وال یلـزم مـن حـب اهللا ورسـوله أو كالهمـا الزهـد فیمـا سـواهما

یـــأتي حبـــه أن یكـــون أحـــب األشـــیاء إلـــى المـــؤمن اهللا ورســـوله ثـــم أخـــوة الـــدین. ثـــم قـــد 

ر بــین محبــة اهللا ورســوله ونیــل رضــي اهللا وبــین یِّــللحــالل مــن متــاع الــدنیا. ولكــن إذا خُ 

ـــدنیا الختـــار محبـــة اهللا ورســـوله. یقـــول تعـــالى ـــآُؤُكْم  :متـــاع ال ـــاُؤُكْم َوَأْبَن ـــاَن آَب ـــْل ِإن َك {ُق

ا َوِتَجــــاَرٌة َتْخَشــــْوَن َكَســــاَدَها َوَمَســــاِكُن َوإِْخــــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكــــْم َوَعِشــــیَرُتُكْم َوَأْمــــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَهــــ

ِرِه َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْیُكم مَِّن الّلِه َوَرُسـوِلِه َوِجَهـاٍد ِفـي َسـِبیِلِه َفَتَربَُّصـوْا َحتـَّى َیـْأِتَي اللّـُه بِـَأمْ 

ه حـــب المـــؤمن ویلـــزم مـــن حـــب اهللا ورســـول .٢٤َوالّلـــُه َال َیْهـــِدي اْلَقـــْوَم اْلَفاِســـِقیَن }التوبـــة

صــلى اهللا علیــه خوتــه مــن اإلیمــان. یقــول الرســول المــؤمن إل خوتــه فــي الــدین. فحــبّ إ

أن یكــون اهللا ورســوله أحــب إلیــه ممــا  :فیــه وجــد حــالوة اإلیمــان : (ثالثــة مــن كــنّ وســلم

وأن یكـــره أن یعــود فــي الكفــر كمــا یكـــره أن  ،وأن یحــب المــرء ال یحبــه إال هللا ،ســواهما

فاإلیمــان الصــحیح یقتضـي أن یكــون حــب اهللا ورسـوله مقــدمًا علــى  .١ف فــي النـار)قـذَ یُ 

صــلى اهللا حــب المــال والزوجــة والولــد وأي عــرض مــن أعــراض الــدنیا. یقــول الرســول 

. ٢ال یــؤمن أحــدكم حتــى أكــون أحــب إلیــه مــن أهلــه ومالــه والنــاس أجمعــینعلیــه وســلم 

      

جتهــاد والســعى مــن دالئــل المحبــة بجانــب شــهور الفــرد بهــا طاعــة المحبــوب واال

ــوَبُكْم  :للظفــر بمرضــاته ــْم ُذُن ــْر َلُك ــُه َوَیْغِف ــْبُكُم الّل ــاتَِّبُعوِني ُیْحِب ــَه َف ــْل ِإن ُكنــُتْم ُتِحبُّــوَن الّل {ُق

ومـن دالئـل المحبـة طلـب القـرب مـن المحبـوب (اهللا)  .٣١آل عمران َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحیٌم}

ك. كمــا وأن حــب اهللا یوجــب العمــل وأن یشــعر بــأنس فــي ذلــ ،وذلــك بــالخلوة والمناجــاة

ن دلیـــل إإلعــالء كلمتـــه ونصـــرة شـــریعته وتحكیمهـــا فـــي األرض. یقـــول أهـــل التصـــوف 

وال یأســف علــى فــوات متــاع  ،محبــة اهللا أن یزهــد المــؤمن فــي كــل شــيء ســوى حبــه هللا

                                                           
  باب حالوة اإلميان. ،البخاري  ١
  رواه البخاري ومسلم. ٢



 ٩٠

 ةویزهــد فــي أیــ ،وتكــون لذتــه وأنســه بــذكر اهللا ومناجاتــه ،مــن متــاع الــدنیا وال ینشــغل بــه

 ،الزهـد فـي حـب رسـوله ألن حب اهللا ال یعنـي مـثالً  ،هذه. في هذا القول نظر لذة دون

لهـي فنظریة حب اهللا وحده والزهد فیمـا سـواه نظریـة قـال بهـا أصـحاب نظریـة الحـب اإل

  ل الحدیث في هذه النظریة فیما بعد.أمثال رابعة العدویة. وسوف نفصّ 

الــدفاع عنــه ومــده بــالقوة ومــن ثمــار محبــة العبــد هللا تعــالى حــب اهللا تعــالى لــه و 

ذنتـه آفقـد  اً لـي ولیـ ى(یقـول اهللا تعـالى مـن آذ صلى اهللا علیـه وسـلموٕاجابة سؤاله لقوله 

وال یـزال  ،مـن أداء مـا افترضـته علیـه يّ عبـدي بشـيء أحـب إلـ يّ ب إلـوما تقرّ  ،بالحرب

ه وبصـر  ،فإذا أحببته كنت سمعه الـذي یسـمع بـه ،هبالنوافل حتى أحبّ  ب إليّ عبدي یتقرّ 

 ،ولـئن سـألني ألعطینـه ،ورجله التي یمشـي بهـا ،ویده التي یبطش بها ،الذي یبصر به

  .١وٕان استعاذني ألعذینه)

 - مثــل الحــب اإللهــي –ظهــرت مــؤخرًا فــي المجتمــع المســلم أنــواع مــن الحــب 

بعــة العدویــة مــن جــنس هــذا اتنطــوي علــى مفــاهیم ومعــاني غریبــة ومســتحدثة. وحــب ر 

بحیـث  ،نشـغال بحـب اهللا وحـدهن أعلـى مراتـب الحـب هـي االفقـد كانـت تعتقـد أ ،الحب

عنهـا أنهـا قالـت: رأیـت رسـول  يال یقاسمه هذه المحبة أحد أو أي شيء آخـر. فقـد رو 

في المنام فقال لي: هل تحبینـي یـا رابعـة؟ قلـت یـا رسـول اهللا صلى اهللا علیه وسلم اهللا 

بحیث لـم یبـق لحـب غیـره  بید أن محبة الحق استولت عليّ  ،ومن یكون الذي ال یحبك

أو معاداتــه مكــان فــي قلبــي. إن قــول رابعــة: (مــن یكــون الــذي ال یحبــك) فیــه نــوع مــن 

 ،إذ أن نفیهـا عـدم الحـب (أو الكراهیـة) ال یكفـي ،هـذا ال یكفـيأن ولكن أعتقـد  ،األدب

بـل یجــب أن یسـع حــب  ،صــلى اهللا علیـه وســلمغـي أن یســع قلبهـا لحــب الرسـول ببـل ین

أي  –هـا فـي الـدین. ولرابعـة قولـة مشـهورة فـي الحـب اإللهـي: مـا عبدتــه خواتأإخوانهـا و 

عبدتـه حّبـًا لـه وشـوقًا إلیـه.  وء،خوفًا من ناره وطمعًا في جنته فأكون كأجیر الس - اهللا

  لقد قالت رابعة أبیاتًا مشهورة في الحب اإللهي:

  لذاكا ألنك أهلٌ  وحبٌّ     الهوى ك حبین حبّ أحبّ 

  ن سواكالت به عمّ غِ شُ  فذكرٌ     وىاله فأما الذي هو حبّ 

  كااحتى أر  فكشـفك للحجبِ     له  وأما الـذي أنـت أهلٌ 

                                                           
  باب الرقاق. ،البخاري  ١



 ٩١

  اولكن لك الحمد في ذا وذاك    فما الحمد في ذا وذاك لي 

ألن المــــؤمن  ،فإن قــــول رابعــــة أنهــــا انشــــغلت بحــــب اهللا عمــــا ســــواه فیــــه تطــــرّ 

خــوة فــي اإل وأن یســع حبــه ألكثــر مــن هــذا كحــب ،مطلــوب منــه أن یحــب اهللا ورســوله

الــدین والجهــاد فــي ســبیل اهللا...الــخ. وقــد یفهــم معنــى آخــر مــن هــذه األبیــات وهــو أن 

األمــر ، الصــوفي ال یهــدف فقــط إلــى رؤیــة اهللا ســبحانه وتعــالى ومشــاهدته فــي اآلخــرة

ولكنه یطمع أن تكون المشـاهدة فـي  - خالف المعتزلة - الذي یجمع علیه أهل السّنة

اإلنسـان  كـل شـيء حتـى  يلحظـة المشـاهدة بأنهـا فنـاء ینسـ الدنیا. ولقد وصـفت رابعـة

ـــك بـــن دینـــار وشـــقیق البلخـــي ذهبـــوا ذات یـــوم  ىنفســـه. یـــرو  أن الحســـن البصـــري ومال

فقـال الحسـن البصـري: لـیس بصـادق فـي دعـواه مـن ال یصــبر  ،لرابعـة وكانـت مریضـة

شـقیق: لـیس فقـال  ،فقالت رابعة: یشم من هذا الكالم رائحة األنانیة ،على ضرب مواله

یجـــب أن یكـــون  :بصـــادق فـــي دعـــواه مـــن لـــم یشـــكر علـــى ضـــرب مـــواله. فقالـــت رابعـــة

فقــال مالــك بــن دینــار: لــیس بصــادق فــي دعــواه مــن ال یتلــذذ بضــرب  ،أحســن مــن هــذا

فقــال: لــیس  ،تكلمــي أنــت :فقــالوا ،یجــب أن یكــون أحســن مــن هــذا :فقالــت رابعــة ،مــواله

هدة مــواله. وقــال الــراوي ولــیس ذلــك بصــادق فــي دعــواه مــن لــم یــنس الضــرب فــي مشــا

فلــو كــان شــخص  ،بعجیــب ألن نســاء مصــر لــم یشــعرن بــاأللم عنــد مشــاهدة المخلــوق

بهذا الصفة من الفناء عند مشاهدة المخلوق لم یكن هذا بدعًا من األمـر عنـد مشـاهدة 

  الخالق.

للحــب لمــا یتصــف بــه  ألن اهللا أهــلٌ  ،إن حــب المــؤمن هللا أمــر طبیعــي ومنطقــي

وألنــه هــو الــذي  ،ت الكمــال والجــالل والجمــال والعظمــة والقــوة والعــدل الرحمــةمــن صــفا

أضفى على المؤمن رعایته وعنایتـه ولطفـه، ألجـل كـل ذلـك یسـتحق اهللا تعـالى الخـالق 

  البارئ المصور الذي له األسماء الحسنى المحبة المطلقة التي ال یستحقها سواه.

كــذلك  ،نحــرافاالــت بــه رابعــة فیــه لقــد أشــرنا إلــى أن نــوع الحــب اإللهــي الــذي ق

ر عنـه فـي بعـض المـدائح النبویـة نود اإلشارة إلـى أن حـب بعضـهم للرسـول والـذي یعّبـ

وكــذلك حــب آل البیــت وأولیــاء اهللا الصــالحین قــد  ،قــد یــوحي أن المحــب ال یحــب ســواه

زن والمشــار إلیــه فــي حــدیث الرســول هــو الحــب الــذي الحــب المتّــ ،بــنفس الشــيء يیــوح

  اهللا ورسوله والمؤمنین. یسع الكل



 ٩٢

  الرَّضا

 :یقـول اهللا تعـالى ،علـى مقامـات المقـربینأومن  ،الرضا ثمرة من ثمرات المحبة

ـــْوُز اْلَعِظـــیُم }المائـــدة ـــَك اْلَف ـــُه َذِل ـــُه َعـــْنُهْم َوَرُضـــوْا َعْن ِضـــَي الّل { : ویقـــول تعـــالى، ١١٩{رَّ

ــــَن اللّــــِه َأْكَبــــُر َذِلــــَك ُهــــَو اْلَفــــْوُز اْلَعِظــــیُم}َوَمَســــاِكَن َطیَِّبــــًة ِفــــي َجنَّــــاِت َعــــْدٍن َوِرْضــــَواٌن   مِّ

  .٧٢التوبة

الراضــي هــو مــن ال یعتــرض علــى تقــدیر اهللا ســبحانه وتعــالى وال علــى قضــائه. 

المــؤمن فــوق منزلتــه. والرضــا یعنــي تــرك التســخط. ویقــول  يیقولــون الرضــا عــدم تمنــ

    قبول البالء واأللم.بعضهم إنها استقبال األحكام بالفرح والرضا یكون أیضًا ب

ــــ عــــدم االعتــــراض علیهــــا  يالرضــــا بالمعاصــــي وال یعنــــ يولكــــن الرضــــا ال یعن

عـــدم  يعـــدم الســـعي إلزالتهـــا. وال یعنـــ يعـــدم مقـــت أهلهـــا. وال یعنـــ يوال یعنـــ ،وٕانكارهـــا

األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر بحجـة أن المنكـر قضـاء اهللا وقـدره. والرضـا غیـر 

بقضــاء اهللا وقــدره یجــوز لــه الــدعاء لكــي یزیــل عنــه مكــروه. فالراضــي  ،منــاقض للــدعاء

  ولیس معناه كذلك عدم األخذ باألسباب إلزالة مكروه إذا كان متصورا زواله.



 ٩٣

الفناء والبَقاء والحضور والصحو و  الشوق واألنس والقبض والبسط والتواجد والوجد

  والشكر

  الشوق -١

 ،لمحبـوب یشـتاق إلیـه فـي غیبـهوا ،الشوق ال یتصور إال لمحبـوب :قال الغزالي

(اللهـــم إنـــي  صـــلى اهللا علیـــه وســـلمیقـــول الرســـول  ،فالحاصـــل الحاضـــر ال یشـــتاق إلیـــه

 ،ولــذة النظــر إلــى وجهــك الكــریم ،وبــرد العــیش بعــد المــوت ،أســألك الرضــا بعــد القضــاء

ولــم  الشــوق ال یتصــور إال لشــيء أدرك مــن وجــهٍ  :وقــال الغزالــي .١والشــوق إلــى لقائــك)

ن مـن لـم یـر شخصـًا ولـم یسـمع إ و  ،شـتاق إلیـهوما ال یـدرك أصـًال ال یُ  ،وجهٍ  درك منیُ 

یشـــتاق إلیـــه وكمـــال اإلدراك  درك بكمالـــه الأومـــن  ،وصـــفه ال یتصـــور أن یشـــتاق إلیـــه

وأن  ،بالرؤیـــة. ویقـــول یكـــون الشـــوق إلـــى اهللا ألنـــه یـــدرك مـــن وجـــه وال یـــدرك مـــن وجـــه

ألن الصــــفات  ،الرؤیــــة ال یكــــون كــــامالً  ولكــــن إدراك اهللا عنــــد ،كمــــال اإلدراك بالرؤیــــة

  .٢ال نهایة لها وغامضة فإن تم إدراك بعضها تبقى أموراً  ،اإللهیة ال نهایة لها

  / األنس٢

ضــــر اهــــو الفــــرح بــــالقرب واالســــتیثار بمــــا یالحظــــه ویطالعــــه مــــن الجمــــال الح

وكلمـــا زال خطـــر زوال مـــا یـــأنس بـــه عظـــم وزاد نعیمـــه ولذتـــه. ومـــن غلـــب  ،المكشـــوف

نفراد والخلوة بما یـأنس بـه. واألنـس حال األنس والمحبة لم تكن شهوته إال في االعلیه 

بــاهللا یالزمـــه التـــوحش مــن غیـــر اهللا. ومـــا یعــوق عـــن الخلـــوة بالشــيء المحبـــوب والـــذي 

ن عالمــة الخاصــة ضــیق إویقــول الغزالــي  .یــأنس بــه یكــون أثقــل األشــیاء علــى القلــب

 ،ومجتمـع فـي خلـوة ،كمتفـرد فـي جماعـة الصدر من معاشـرة الخلـق... فـإن خـالط فهـو

ومخـالط  ،وغائب في حضور ،وشاهد في غیبة ،وحاضر في سفر ،وغریب في حضر

  .٣بالبدن منفرد بالقلب مستغرق بعذوبة الذكر

  القبض والبسط: -٣

                                                           
  محد.أمسند اإلمام  ،النسائي  ١
  .٢٧٧صاجلزء الرابع،  ،إحياء علوم الدين ٢
  .٢٩١نفس املصدر، ص   ٣



 ٩٤

مـا أن یخـاف إ ،الفرق بین الخوف والقبض أن الخوف إنمـا یكـون فـي المسـتقبل

ض معنـى حاصـل فـي الوقـت كفـوات شـيء فـي والقـب .أو هجـوم محـذور ،فوت محبوب

وفـي هـذه الحالـة ال سـبیل لصـاحبه إال  ،الماضي. وقد ال یعرف صاحبه موجبه وسـببه

 ،التسلیم والرضى حتى یزول القبض. والمنقـبض قـد یكـون منقبضـًا مـن بعـض األشـیاء

  وقد یكون منقبضًا من كل األشیاء وال یحلو له شيء.

لرجــاء یكــون بــأن یأمــل اإلنســان  حــدوث شــيء والفــرق بــین البســط والرجــاء أن ا

وهــو شــعور  ،والبســط حــال حاصــل فــي وقتــه .أو زوال مكــروه ،محبــوب فــي المســتقبل

وقد یكون الشخص مبسوطًا بسطًا یسـع (معظـم) الخلـق فـال یسـتوحش  ،بالفرح والنشاط

ـــر األشـــیاء ـــؤثر علیـــه شـــيء بحـــال مـــن األحـــوال.  ،مـــن أكث وقـــد یكـــون مبســـوطًا فـــال ی

  .١قبض اإلنسان  والرجاء یبسطهوالخوف ی

  التواجد والوجد: -٤

ویكـــون بالمصـــادفة.  ،الوجـــد یـــرد علـــى اإلنســـان  بغیـــر اختیـــار وتعمـــد وتكلـــف

والتواجد استدعاء الوجد باختیار وتعمد. والوجد یحدث فـي حالـة السـماع (الغنـاء) وهـو 

ـــد الحـــدیث عـــن  ٢نـــوع مـــن الطـــرب ـــیم عن ـــل والتقی ـــاء وســـنأخذ هـــذا المســـألة بالتحلی الغن

  والرقص.

  الغیبة والحضور: -٥

الغیبة غیبة القلب عن علم ما یجري من أحوال الخلق النشغال الحس بمـا ورد 

علیه. ثم قد یغیب إحساسـه بنفسـه وبغیـره بـوارد مـن تـذكر ثـواب أو تفكـر عقـاب. وهـي 

 ،تختلــف بهــذا التعریــف عــن الفنــاء. فــإذا رجــع الشــخص إلــى إحساســه قیــل أنــه حضــر

  .)٣(ور معناه حضور بقلبه بین یدي ربهفیكون الحض

  الفناء والبقاء: -٦

وأشـاروا للبقـاء  ،یقول القشیري أشار قوم بالفناء إلى سقوط األوصاف المذمومة

إلى قیام األوصاف المحمودة. الفناء في اهللا هـو عـدم اإلحسـاس والشـعور بـالنفس ومـا 

                                                           
  ) حتقيق عبد احلليم حممود وحممود بن الشريف. ٢٤١-٢٣٩ص ( -اجلزء األول -الرسالة القشريية  ١
  ).٢٤٦-٢٤٥نفس املصدر، ص   ٢
  .٢٦٥-٢٦٤نفس املصدر، ص   )٣(



 ٩٥

مثـل الـذي یكـون فـي  ثلـهموذلـك فـي حالـة الشـهود أو حالـة الحضـور عنـد اهللا.  ،حولها

وهــو بعــد انقضــاء  ،فیــذهل عــن أهــل مجلســه ومــن حولــه وعــن نفســه ،حضــرة ســلطان

ألن هیبـة السـلطان أذهلتـه وهللا  ،المجلس ال یمكنه أن یخّیر أو یصف مجلس السلطان

}: المثل األعلى. قال تعالى فـي  نم یجدلف ٣١یوسف {َفَلمَّا َرَأْیَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْیِدَیُهنَّ

لحظة لقاء سیدنا یوسف علیه السالم ألم قطع األیدي. فهذا تغافل مخلـوق عـن أحوالـه 

فمــــا ظنــــك مــــن تكاشــــف بشــــهود الحــــق ســــبحانه. فلــــو تغافــــل عــــن  ،عنــــد لقــــاء مخلــــوق

. هـذا یقـال لـه فنـاء الشـهود ولـیس فنـاء ١عجوبـه فیـهأإحساسه بنفسه وأبناء جنسـه فـأي 

 اء ذات اإلنسان  في ذات اهللا حتى تصیر الذاتان ذاتـاً ألن فناء الوجود هو فن ،الوجود

وهـــو أمـــر ال تجیـــزه العقیـــدة اإلســـالمیة. وســـوف یـــأتي نقاشـــه عنـــد  ،واحـــدة فـــي الوجـــود

  الحدیث عن قضایا التصوف الفلسفي.

  الصحو والسكر -٧

والســكر غیبــة بــوارد  ،یقــول القشــیري: الصــحو رجــوع إلــى اإلحســاس بعــد الغیبــة

  على الغیبة من وجه، وذلك أن صاحب السكر قد یكون مبسوطًا.  قوى. والسكر زیادة

ســوف نتنـــاول الحكـــم علـــى أفعــال وأقـــوال الـــذي یكـــون فــي حالـــة ســـر وهـــل هـــو 

معــــذور أم ال وغیــــره مــــن المســــائل عنــــد الحــــدیث عــــن تحدیــــد معنــــى الــــنص الشــــاطح 

  والمعاییر التي بموجبها یمكن الحكم علیه.

                                                           
١ 

  حتقيق عبد احلليم حممود وحممد بن الشريف. ٢٦٣-٢٦٠الرسالة القشريية اجلزء األول، ص   )



 ٩٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  ف واألخالقتصوّ ال

  



 ٩٧

  مكانة علم األخالق في اإلسالم وفي علم التصوف:

  م علماء المسلمین اإلسالم عادة إلى: یقسّ 

  / عقیدة.١

  / عبادات.٢

  / معامالت.٣

  قوانین یسندها قانون عقابي.(أ) 

  أخالق وآداب للسلوك.(ب) 

ه النظـام وهـذا مـا یمتـاز بـ ،بعضـها بـبعض ةهذه الفروع بطبیعة الحال متداخلة ومتصل

بالعبــادة  اإلســالمي. یهــتم التصــوف بــاألخالق وآداب الســلوك وال یخفــي أنــه یهــتم أیضــاً 

هتمامـــــه اهتمامــــه بـــــاألخالق وآداب الســــلوك والعبـــــادة أكبــــر مـــــن اوالعقیــــدة، وٕان كـــــان 

ــــدة. ولكــــن  ــــابي ضــــعیف. یظهــــر اهتمــــام علــــم ابالعقی ــــانون العق هتمامــــه بالشــــریعة والق

 ،(علـم القلـوب) ىرًا ما تـرد لإلشـارة إلیـه. فهـو تـارة یسـمالتصوف من األسماء التي كثی

ن غـرض هـذا العلـم إوتـارة أخـرى یسـمى (علـم األخـالق).  ،وتارة یسـمى (علـم البـاطن)

فهـو یـتكم عـن األخـالق والصـدق والمراقبـة والمحاسـبة  ،عمومًا إصالح الـنفس والبـاطن

ا وأمراضها وطریقـة عـالج والحیاء والریاء والحسد. ویهتم بمعرفة حقیقة النفس وصفاته

ز علــم التصــوف علــى إصــالح الفــرد ولــیس البیئــة والمجتمــع الــذي هــذه األمــراض. یرّكــ

یضـًا تـأثیر مهـم علـى سـلوك أیؤثر في سـلوك الفـرد وال یهـتم بالقـانون العقـابي الـذي لـه 

وال یـــتحمس كثیـــر مـــن شـــیوخه لألخـــالق  ،وٕان اهتمامـــه بـــأخالق القـــوة ضـــعیف ،الفـــرد

خـــتالط ألنـــه ینـــادي بالعزلـــة والفقـــر والتوّكـــل تـــي تحـــث علـــى الســـعى واالاالجتماعیـــة ال

  .١(السلبي)

  تعریف المتصوفة لألخالق:

إن نظریــــة التصــــوف فــــي األخــــالق تهــــدف لتوضــــیح الفضــــائل التــــي یجــــب أن 

یتحلــى بهــا المــؤمن والرذائــل التــي یجــب أن یتجنبهــا وبیــان معنــى ومفهــوم كــل فضــیل 

یجب أن نلتزم بهذه الفضائل ونتجنـب تلـك الرذائـل. ومـا وكذلك بیان لماذا  ،وكل رذیلة

وال تهدف فقط لهذا ولكن تهدف أیضـًا لتغییـر سـلوك  ،هي الحجج العقلیة والنقلیة لذلك

                                                           
  ميكن الرجوع إىل حديثنا عن العزلة والتوّكل والفقر.  ١



 ٩٨

لــــذلك تحــــاول نظریــــة  ،لیســــت مجــــرد تمــــرین عقلــــي أو فكــــري فهــــي إذاً  ،الفــــرد وحیاتــــه

رس الفضـــائل التصـــوف فـــي األخـــالق (وفـــي اإلســـالم عامـــة) إیجـــاد أنجـــع الوســـائل لغـــ

الحمیــدة فــي النفــوس حتــى تصــیر صــفة للفــرد وخلقــًا راســخًا لــه. وهــذا مــا یســمى بمــنهج 

  التربیة الخلقیة عند المتوصفة والذي سوف نتطرق له الحقًا.

  مجال علم األخالق في اإلسالم ومجاله في التصوف:

  إن االخالق في اإلسالم تشمل عالقة الفرد بكل ما في الوجود:

وهــذا یعنــى أنــه یجــب علــى المــؤمن أن یتصــف بصــفات  :رد بــاهللا/ عالقــة الفــ١

خلقیــة معینــة تجــاه ربــه مثــل العبودیــة والخضــوع والتواضــع والحــب والطاعــة واالمتثــال. 

وأن ال یـدعى  ،صـفات الربوبیـة مثـل الكبریـاء واالسـتعالء والجبـروت يععلیه أن ال یدّ 

  وأن یقر بأنه مخلوق هللا. ،اإلحاطة بعلم كل شيء

مضــطربة عنــد بعــض المتصــوفة الــذین یقولــون  عالقــة بــین اإلنســان  واهللاإن ال

كمـا وهـي غیـر متوازنـة عنـد أصـحاب الحـب اإللهـي.  ،باالتحاد والحلول ووحدة الوجود

عــن رابعــة مــن أنهــا رأت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه ي قت اإلشــارة إلــى مــا رو بولقــد ســ

ولكــن  ،ت : مــن ذا الــذي ال یحبــكوســلم فــي المنــام فســألها هــل تحبیننــي یــا رابعــة؟ قالــ

  .١حب اهللا لم یترك لي مكانًا لحب غیره

 ،/ عالقتـــه بالرســـل فـــاترة عنـــد أصـــحاب الحـــب اإللهـــي المشـــار إلـــیهم أعـــاله٢

  وكذلك هي لیست متوازنة عند الذین ال یهتمون بعالقة سواها.

قــد ال یكــون  ،/ عالقــة كثیــر مــنهم باألولیــاء والصــالحین تحظــى باهتمــام كبیــر٣

  هنالك اهتمام بعالقة غیرها.

  باهتمام كبیر. ىتحظ / عالقة بعضهم بوالة األمور عمومًا فاترة وال٤

  باهتمام كبیر. ىبناء فاترة وال تحظ/ عالقة بعضهم بالزوجة واأل٥

  قویة. ،والصدیق عمومًا هو الشیخ أو المرید ،/ عالقته بالصدیق٦

نهـــم إ ،كتـــاب منحرفـــةصـــحاب وحـــدة األدیـــان بأهـــل الأ/ عالقـــة بعضـــهم مـــن ٧

وكـــــذلك األمـــــر بالنســـــبة لعالقـــــتهم  ،یســـــاوون بـــــین أصـــــحاب أهـــــل الكتـــــاب والمســـــلمین

  بالمشركین .

                                                           
  حديثنا عن احلب. انظر  ١



 ٩٩

  ثیر منهم بالحیوان فاترة.ك/ عالقة ٨

هــذا  ،/ عالقــة كثیــر مــنهم بالنبــات واألنهــر واألشــیاء فــي العــالم عمومــًا فــاترة٩

ن اسـتخدام هـذه األشـیاء خالف مـا علیـه عالقـة المـؤمن المتزنـة التـي توجـب علیـه حسـ

  ١ورعایتها واالنتفاع وعدم استعمالها في حرام أو مكروه

ولكــــن عالقــــة بعــــض  ،/ عالقتــــه بالشــــیطان یجــــب أن تكــــون عالقــــة عــــداوة١٠

المتصـــوفة بـــه عالقـــة منحرفـــة، قــــال ابـــن عربـــي ورابعـــة كــــالم غریـــب فـــي شـــأن هــــذه 

دع مكانـًا فـي قلبهـا لحـب أو ن محبة اهللا قد استولت علیها فلـم تـإالعالقة. فرابعة قالت 

  بلیس.إوقال ابن عربي بفتوة  ،كراهیة شيء آخر غیره

 ،مقاومـة ومجاهـدةعالقـة / عالقة اإلنسان  بنفسه عند كثیر من المتصوفة ١١

فهــو یقــاوم رغبــات نفســه الدنیویــة والمادیــة المشــروعة وغیــر المشــروعة. ولكــن المــؤمن 

ًا جلــب المنــافع لهــا ودفــع المضــار ویجــب علیــه عمومــ ،٢یجــب أن یــوفي نفســها حقهــا

  عنها.

نخلــص مــن هــذا أن بعــض المتصــوفة لهــم عالقــة قویــة بــاهللا والرســل واألولیــاء 

وٕان هـذه العالقـات نفسـها غیـر متوازنـة عنـد  ،ولكن لهم عالقات فاترة ببقیة الموجودات

بعضهم ولیست علـى الوجـه الـذي ینبغـي أن تكـون علیـه ولكنهـا عنـد بعـض المتصـوفة 

  بقدر كبیر من االتزان.تتسم 

  كیف یتم الفعل اإلنسان ي؟

هـذه  ،یمكن استخالص نماذج مختلفة لـكیف یتم الفعل اإلنسان ي عند الغزالـي

ن نـــه حـــاول أن یبـــیِّ إ النمـــاذج تمثـــل الشـــروط الضـــروریة والكافیـــة لحـــدوث الفعـــل. كمـــا و 

  تي:كیف ینبغي للفعل أن یتم؟ هذه النماذج یمكن صیاغتها كاآل

  ل:نموذج أو

                                                           
  ة وفضائل األعمال. انظر ما كتبناه يف فصل الزهد واإلباح  ١
  راجع املصدر السابق.  ٢



 ١٠٠

مثــال ذلــك  ،١إرادة + علــم ( كیــف یمكــن أن تتحقــق اإلرادة) + قــدرة ینــتج فعــل

فعل األكل: میل لألكل + معرفة أن هذا الشيء ممـا یؤكـل + القـدرة علـى تناولـه. هـذا 

  ألن المیل وحده قد ال یحدث اإلرادة. المثال مشكالً 

  نموذج ثان:

ــــب نفــــع أو دفــــع ضــــرر) + قــــدرة یعتبــــر الغزا ــــم + غــــرض (جل ــــي أن هــــذا عل ل

النموذج غیر تام ألن الشخص ربما یعلم بأن شیئًا یمكن أن یؤكل وانه نافع وأنه یقـدر 

  .٢على تناوله ولكن قد ال تكون عنده الشهوة أو المیل فال یفعل الفعل

  نموذج ثالث:

 + قـدرة. مثـال ذلـك شـهوة (غـرض مـادي، میـل لألكــل) + علـم شـهوة + غـرض

) م ( إن الشيء مما یؤكل وٕان أكله بمـد الیـد مـثالً + غرض معنوي (األكل نافع) + عل

. (قـــدرة = صــــحة )+ قـــدرة ( صـــحة الجـــوارح والقـــدرة قـــد تشــــمل العلـــم وعوامـــل أخـــرى

  .٣+ آلة + ارتفاع الموانع) و معرفة كیف یحقق الفعلأ+ مهارة  الجوارح

نـه عامـل مــن إوكیـف  ،لـي عــن حكـم العقـلاهنـاك نمـوذج آخـر یتحـدث فیـه الغز 

فعامــل حكــم العقــل أوســع مــن العامــل الــذي أطلقنــا  ،تــي تــؤدي لحــدوث الفعــلالعوامــل ال

  علیه اسم الغرض.

  نموذج رابع:

حكم العقل بـأن یوافـق أو ال یوافـق علـى تحقیـق  وجود شهوة أو میل أو نفور +

+ قــدرة، ولقــد حــاول الغزالــي أن  الشــهوة + إدراك أو علــم بالوســائل التــي تحقــق الرغبــة

  :إن الرغبة تتحرك ٤لرغبة أو الشهوة فقالن كیفیة حدوث ایبیّ 

/ لوجود خاطر ویكون بمثابة مثیر، أي یخطر بذهن اإلنسان  شـيء یشـتهیه ١

  أو یرغب فیه.

  / عن طریق التذكر.٢

                                                           
  .٥، اجلزء الثالث، ص٣١٢اجلزء الرابع، ص  ،إحياء علوم الدين  ١
  .٧، ص ٣نفس املصدر، اجلزء   ٢
  .٢٦وص،  ٧نفس املصدر، ص   ٣
  .٢٣نفس املصدر، ص  ٤



 ١٠١

/ عن طریق مشاهدة مثیـر، ولكـن لكـي تتحـرك الرغبـة یجـب أن یكـون هنالـك ٣

مــن الشــعور بــالجوع قــدر مــن الحاجــة فــي جســم اإلنســان  لشــيء یــود التلبیــة مثــل قــدر 

  والعطش.

/ وقد تتحرك الرغبة نتیجة حاجة شدیدة في الجسم أو النفس تـود التلبیـة مثـل ٤

إذ أنـــه ال  ،الجــوع والعطـــش، فوجــود هـــذه الحاجــة الشـــدیدة یكــون بنفســـه محركــًا للرغبـــة

یحتـــاج إلـــى واحـــد مـــن األســـباب الثالثـــة المشـــارة إلیهـــا، إن الجهـــاز النفســـي الـــذي عـــن 

وهــذه الشــهوة یتحــدث عنهــا  ،لفعــل یتكــون عنــد الغزالــي مــن الشــهوة والعقــلطریقــه یــتم ا

  :١الغزالي وكأنها مجموعة غرائز

  / غریزة الشهوة (شهوتي البطن والفرج).١

  / غریزة الغضب (غریزة الدفاع عن النفس وغریزة االعتداء).٢

  / غریزة العلو.٣

  / غریزة الخداع والحیلة.٤

غزالي تتمثل فـي أربـع صـفات مـن صـفات اإلنسـان كما یحدثنا ال –هذه الغرائز 

وهي الصفات السبعیة والبهیمیة والشـیطانیة والربانیـة.. فهـو یفعـل أفعـال السـباع مـن  ،

 ،لنفســه الربوبیــة يالعــداوة والبغضــاء والــتهجم.. وبالشــهوة یفعــل أفعــال البهــائم... ویــدع

ا والتفـرد بالرئاســة... ویحـب االسـتیالء واالسـتعالء والتخصـص واالســتبداد بـاألمور كلهـ

العلم والمعرفة واإلحاطة بحقائق األمور... ویتوصل ألغراضه (بغریـزة) المكـر  يویدع

  .٢والحیلة والخداع، فاإلنسان  خنزیر وكلب وشیطان وحكیم

فغریــزة  ،ضــروریة لإلنســان  ولوالهــا لهلــك ٣بعــض هــذه الغرائــز یعتبرهــا الغزالــي

وغریــزة الغضــب  ،ة الفــرج ضــروریة لبقــاء النــوعوغریــز  ،الــبطن ضــروریة لحیــاة اإلنســان 

  ن ضرورة غریزة العلو وغریزة الخداع والحیلة.ولكنه یبیِّ  ،ضروریة للدفاع عن النفس

والهــا أللطریقــة التــي یــتم بهــا فعــل اإلنســان .  ٤هنالــك احتمــالینأن یــرى الغزالــي 

ثانیهــا أن یكــون و  ،عــن اتفـاق بــین الرغبــة أو الشــهوة وبـین العقــل أن یكـون الفعــل ناتجــاً 

                                                           
  .٩نفس املصدر، ص   ١
  نفس املصدر.  ٢
  .٤٩نفس املصدر، ص   ٣
  .٤١-٤٠جلزء الثالث، ص ا ،إحياء علوم الدين  ٤



 ١٠٢

هنالــك اخــتالف بــین صــوت العقــل وصــوت الشــهوة وفــي حالــة االحتمــال الثــاني إمــا أن 

ن ینتصـــر داعـــي أوٕامـــا  ،ینتصـــر داعـــي الشـــهوة فتكـــون الشـــهوة هـــي التـــي تقـــود العقـــل

  العقل فیكون العقل قائدًا للشهوة.

ث إمـــا نتیجـــة توافــــق صـــوت الشـــهوة وصــــوت دوفعـــل اإلنســـان  ینبغـــي أن یحــــ

أن یكــون حدوثــه تلبیــة لنــداء العقــل، إذًا بــأمــا فــي حالــة تعــارض الشــهوة والعقــل  ،العقــل

ـــة حـــدوث الفعـــل ـــة احتمـــاالت لكیفی ـــین  :األول :هنالـــك ثالث أن یكـــون هنالـــك انســـجام ب

أن یضــــــعف العقــــــل وتقــــــوى وتنتصــــــر الرغبــــــات  :والثــــــاني .الــــــدافع والرغبــــــات والعقــــــل

    .أن ینتصر العقل :والثالث .والنزعات

الي في حالة قوة النزعات وضعف العقل تحدث الحیل العقلیـة ویكـون یقول الغز 

العقل ذیل وتابع للشهوات، ولكن العقل قد یقوى ویكون زاجرًا للشـهوات كمـا هـو الحـال 

  طعمة التي قد تضره.مثًال عندما یرید اإلنسان  المریض بعض األ

وهـذا قـد  ،)إن العقل یلزم كل عاقل أن یحقق السـعادة لنفسـه (وأكبـر قسـط منهـا

ن العاقل هو مـن یتحمـل التعـب والمشـقة إ و  ،عاجلة من أجل لذة آجلة ةیقتضي ترك لذ

مـــن أجـــل الحصـــول علـــى ســـعادة كبـــرى ال تقـــارن بـــذلك التعـــب وال بتلـــك المشـــقة التـــي 

كــذلك) هــي القــرب مــن اهللا والتلــذذ  يوٕان قمــة الســعادة عنــد الصــوفي (والســن ،لهــاتحمّ 

  برؤیته.

أمر العقــل یــى الشــهوة لــیس دائمــًا بقــوة عقلیــة مجــردة بــأن إن انتصــار العقــل علــ

وبمعونـة مـن  ١ولكنه قد یكون في كثیر من األحیان بالمجاهدة والتعود ،فتطیع الجوارح

  اهللا وتوفیق منه، ولكن لكي یبدأ المجاهدة قد یحتاج إلى دافع العقل.

 ،ث وقــدرةن الفعــل یــتم إذا كــان هنالــك باعــإإذا رجعنــا إلــى نمــوذج بســیط وقلنــا 

فإن الباعـث یكـون شـیئًا واحـدًا مثـل الخـوف مـن سـبع عنـدما یكـون الخـوف باعثـًا علـى 

الجري، فعندما یوجد باعث الهروب وتتوفر القدرة فـإن اإلنسـان  یجـري ولكـن قـد یوجـد 

مثالــه أن یســأله  ،كــل واحــد منهمــا یمكنــه اســتنهاض القــدرة لفعــل الفعــل ٢باعثــان للفعــل

ویعلــم أنــه لــوال فقــره لكــان یقضــیها لمجــرد  ،لــه لفقــره وقرابتــهقریــب لــه حاجــة فیقضــیها 

                                                           
  .٥٠نفص املصدر، ص  ١
  .٣١٣ -٣١٢ص  نفس املصدر اجلزء الرابع، ٢



 ١٠٣

ولوال قرابته لكان یقضیها له لفقره، علم ذلك مـن نفسـه بـأن یحضـره قریـب غنـي  ،قرابته

وقـد یوجـد  .ویحضره أجنبـي فقیـر فیرغـب فـي قضـاء حاجتـه ،فیرغب في قضاء حاجته

لـــو اجتمعـــا الستنهضـــا  ولكـــن باعثـــان ال یســـتقل واحـــد منهمـــا باســـتنهاض القـــدرة لفعـــلٍ 

 ،ویقصـــده القریـــب فـــال یعطیـــه ،القــدرة، ومثالـــه أن یقصـــده الشـــخص الفقیـــر فـــال یعطیـــه

ولكن عندما یقصده القریب الفقیر یعطیـه. والرابـع قـد یوجـد باعثـان واحـد بمفـرده یـؤدي 

للفعل عند حدوث القدرة واآلخر كذلك یؤدي لحدوث الفعل ولكـن اآلخـر عنـد اجتماعـه 

  ویعین األول الستنهاض القدرة لكي یفعل الفعل. باألول یسهل

ولكنهـا فـي الحقیقـة ال  ،یتحدث الغزالي بلغة تبدو أنها تخالف لغة البواعث هذه

فــإذا  ،فإنــه یــذكر أن الفعــل یحــدث بطریقــة تلقائیــة تعتمــد علــى شخصــیة الفــرد ،تخالفهــا

ف وٕاذا اتصـــ ،كـــان الشـــخص یتصـــف بفضـــائل معینـــة فـــإن أفعالـــه ســـوف تكـــون حســـنة

وبعبـــارة أخـــرى فـــإن الفعـــل یكـــون ناتجـــًا عـــن ســـجیة  .برذائـــل معینـــة یكـــون فعلـــه قبیحـــاً 

الفعــل ســهًال عنهــا  يءوصــفة معینــة كمــا كانــت الســجیة راســخة فــي نفــس اإلنســان  یجــ

  .١(وقد یجد اإلنسان  فیه لذة)

عـــن كیفیـــة تكـــوین الصـــفات الحســـنة والخلـــق القـــویم لـــدى  ٢ثـــم یحـــدثنا الغزالـــي

  :اإلنسان  فیقول

  / إما أن یكون بالفطرة بحیث یخلق اإلنسان  كذلك كاألنبیاء.١

كیــــة ز ویكــــون عمومــــًا بالمجاهــــدة والریاضــــة واالشــــتغال بت ،كتســــاب/وٕامــــا باال٢

ویقـول مـن یـزعم أن األخـالق ال تتغیـر ألن الطبـاع ال تتغیـر  ،خـالقالنفس وتهذیب األ

  فزعمه باطل.

كر أن طباع اإلنسان  ذقد ف ،ع قال به ابن حزمئإن القول بحتمیة الطبا

وفي ذلك یقول  ،وصفاته الشخصیة التي تحدد أفعاله محددة بالضرورة من طفولته

یر ما یغتخالق المحمودة والمذمومة علم أنه ال یستطیع أحد ب األی(من عرف تراك

والبلید ال یقدر على  ،یقدر على تأخر الحفظ فنجد الحافظ ال ،خلق اهللا عزَّ وجلَّ فیه

 ،ذلبوالبخیل ال یقدر على ال ،والحسود ال یقدر على ترك الحسد ،الفهمالحفظ و 

                                                           
  .٥١-٥٠نفس املصدر اجلزء الثالث، ص  ١
  .٥١-٥٠ع ، ص باجلزء الرا ،إحياء علوم الدين  ٢



 ١٠٤

 .وهكذا في كل شيء ،دون من طفولتهموجَ كذلك یُ  ،والجبان ال یقدر على الشجاعة

وٕان كان خالف  ،یفعل إال ما یتم اهللا فیهم القوة على فعله أنأنه ال یقدر أحد  فصحّ 

  .١منهم بصحة البنیة وعدم المانع ذلك متوهماً 

مماثًال لبعض الذین یؤمنون بحتمیة  كذلك أورد أبو البركات البغدادي رأیاً 

فقال: "إن اهللا علم ما خلق من الذوات وما  ،سلوك اإلنسان  وحتمیة صفاته الخلقیة

عطاها من القدرة أو  ،یصدر عنها من األفعال بحسب ما خلقه فیها من القوى

أو بحسب األسباب القریبة  ،رفواالستعداد واالنفعال بحسب الدواعي والصوا

اه من أب ربّ  فطناً  ساً إن اهللا خلق زیدًا معتدل المزاج كامل الصحة كیِّ  والبعیدة...

فنشأ على  ،راضه بمكارم األخالق مه العلوم ومؤدباً علّ  ر له معلماً تربیة حسنة ویسّ 

ومربیه  وخلق عمرو ضد حاله في مزاجه وجبلته وأبیه .ذلك وكان شدیدًا عاقًال لبیباً 

فكان األول طائعًا الجتماع  ،فكانت حالته بخالف تلك الحال ،ومعلمه ومؤدبه

وكان هذا عاصیًا على ضد ما علیه األول الجتماع  ،األسباب الموجبة للطاعة

  .٢األسباب الموجبة للمعصیة

رها ییرى الغزالي أن القول بحتمیة الصفات الخلقیة لإلنسان  وعدم إمكانیة تغی

ألنه لو كانت األخالق غیر قابلة للتغیر لبطلت الوصایا والمواعظ  ،غیر صحیح

ویقول مع أن اإلنسان  مجبول على حب الشهوات والحظوظ العاجلة لكنه  ،والتأدیب

  قد ینظر في الحظوظ اآلجله والسعادة السرمدیة.

لقـــد ذكرنـــا أن الغزالـــي یعتقـــد أن انتصـــار العقـــل علـــى الشـــهوة لـــیس دائمـــًا بقـــوة عقلیـــة 

ردة ولكنــه یكــون فــي كثیــر مــن الحــاالت بالمجاهــدة والتعــود، وللقــوة العقلیــة دور فــي مجـ

وسجیة راسخة في اإلنسـان   بدایة تكوین السلوك ولكن لكي یكون السلوك تلقائیًا وخلقیاً 

یجــب علــى اإلنســان  التعــود علــى الســلوك بمجاهــدة الــنفس... إن المجاهــدة والریاضــة 

ویعتــرف الغزالــي أن  ،التربیــة الخلقیــة عنــد الغزالــي تمثــل الجانــب األساســي فــي مــنهج

ة في اإلنسان  لو أراد قمعها بالكلیـة حتـى ال یبقـى لهـا أثـر لـم یالشهوات والغرائز طبیع

                                                           
  .٣٣اجلزء الثالث، ص  ،ضل يف امللك واألهواء والنحلفال ١
 ،مشكلة اجلـرب وحريـة االختيـار يف تـاريخ الفكـر اإلسـالمي، انظر عبد اهللا حسن رزوق .١٨٥-١٨٤اجلزء الثالث، ص  ،املعترب يف احلكمة ٢

  .١٩٨٣ ،العدد اخلامس ،اخلرطوم ،جملة كلية اآلداب



 ١٠٥

یقدر على ذلـك، إذًا یجـب أن یقودهـا ویسوسـها بالریاضـة والمجاهـدة حتـى یقـدر علیهـا 

 ،، وأعطــى منهجــین للتربیــةویتــدرج معهــا حتــى یقمعهــا كلیــة أو یجعــل لهــا نصــیبًا یســیراً 

مــنهج للطفــل الــذي یكــون خلقــه فــي طــور التكــوین ومنهجــًا للكبیــر الــذي قــد یریــد تغییــر 

   ن كان سلوكه قبیحًا.إسلوكه 

نود أن نشیر إلى األساس الذي  لقبل أن نتناول منهج الغزالي في تربیة الطف

كون خالیة من أي وهو اعتقاده أن نفس الطفل عندما یولد ت ،بنى علیه هذه المنهج

الذي یقول فیه (ما من صلى اهللا علیه وسلم صفة خلقیة وقد استدل بحدیث الرسول 

ونفس الطفل  ١)سانهرانه أو یمجِّ دانه أو ینصِّ مولود إال ویولد على الفطرة فابواه یهوِّ 

ومهیئة لتأثیر  ،مهیئة ألن ننقش فیها ما نرید ،تكون خالیة من األمراض والرذائل

{َوالّلُه َأْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن  یؤید هذا القول ابن حزم ویستدل بقوله تعالى ،لوسطالبیئة وا

 ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیئًا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواَألْبَصاَر َواَألْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن}

  .٧٨النحل

كما  -ظریة وبین كون الطفل یجب اإلشارة إلى أنه یمكن التوفیق بین هذه الن

هذا یعني أن  ،٢یولد على الفطرة أي على اإلسالم وعلى حب الخیر -أشار الحدیث 

  الطفل إذا ترك بدون تأثیر مضاد سوف یتجه من نفسه نحو الخیر.

وٕان ما حولها قد یحجب عنها الحق  ،ولكن النفس معرضة للتأثیر بما حولها

على ذلك فإننا نرى أنه ال  وبناءً  ،الحق والصوابوقد یعاونها على األخذ ب ،والصواب

ألن اهللا أعطى  ،مجال للقول بالحتمیة الناتجة من تأثیر األسرة والمجتمع والبیئة

اإلنسان  العقل ووهبه الضمیر وغرس فیه الفطرة وأرسل إلیه الرسل لكي تنبهه إلى 

  الحق والصواب.

  :٣بالنقاط التالیةبنائهم مسترشدین أفواجب اآلباء واألمهات تربیة 

/ تعلیم أبنائهم وتلقینهم األخالق الفاضلة واآلداب الحسنة مثل الصدق ١

 ،مانة وعدم االهتمام بسفاسف األمور واالهتمام بمعالیهاوالمروءة والوفاء واأل

                                                           
  .٥٢اجلزء الثالث، ص  ،إحياء علوم الدين ١
  .١٣٥-١١٨التصور اإلسالمي لإلنسان، جملة الفكر اإلسالمي، ص  ،دريسإد. جعفر شيخ  ٢
  .٦٤-٦٢اجلزء الثالث، ص  ،لوم الدينإحياء ع ٣
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وتعویدهم على الشجاعة والرقة والشفقة واحترام الكبیر وعلى البذل والسخاء والتضحیة 

  كل والنوم والمحادثة..الخ.واإلیثار وآداب األ

إن هذا األمر مسؤولیة ملقاة على عاتق اآلباء واألمهات (كلكم راع وكلكم 

  .٦التحریم {َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِلیُكْم َنارًا} ،مسؤول عن رعیته

  / أن یحفظوا أبناءهم من قرناء السوء والمؤثرات الخارجیة والضارة.٢

وذاك الفعل  قناعهم بالبرهان ولیس بمجرد التلقین كون هذا الفعل حسناً إ/ ٣

  . قبیحاً 

  یاها.إولیس فقط تلقینهم  ،خالق واآلداب الحمیدة/ تعویدهم على األ٤

/ أن یستعمل معهم العقاب والثواب والمدح والذم وذلك في حالة اإلحسان ٥

  واإلساءة.

مین أمامهم بالتخلق باألخالق عطاؤهم القدوة الحسنة بأن نكون ملتز إ/٦

  الفاضلة وتجنب األخالق الرذیلة.

/ الرفق في التربیة والتوجیه والتعلیم، وأن نمنح الطفل وقتًا للعب والترفیه ٧

  والترویح حتى ال یمل اإلرشاد والتعلیم.

أما منهاج تربیة الكبار فیختلف ألن الكبار قد تكونت شخصیتهم وتحددت 

ما أن تكون إ ما أن تكون مریضة و إنفوسهم، فإن نفوسهم أنماط سلوكهم وسجایا 

صحیحة، فالصحیحة یجب المحافظة على صحتها والعمل على كمالها وذلك 

  وأما المریضة فیجب أن تعالج. ،بوقایتها وجلب المزید من القوة لها

  ما هو عالج أمراض النفوس:

ا ومحاولة لى نوعیة سلوكهإبدء العالج ترك الغفلة عن النفس وااللتفات 

نظر الفرد في داخل نفسه ویسبر غورها ویقوم یویكون ذلك بأن  ،معرفة عیوبها

ویقارن  ،خرینساوئ وعیوب اآلمفي ذلك بمالحظاته ل لها مستعیناً  يبعملیة تحلیل ذات

ن عین السخط إكما یمكنه أن یستفید من نقد أعدائه لسلوكه ف ،بین سلوكه وسلوكهم

ومن  ،خیر من الصدیق المداهن - كما یقولون  -لعل العدو  تبدى المساویا،

تصنع كیت  یضاً أنت أفنقول  ،لعیوبنا إنسان هنا ننا ال نفرح عندما ینبّ أالمصائب 



 ١٠٧

الصدیق  هن نستفید بتنبیأكما یمكن  .هوكیت وتشغلنا العداوة من االنتفاع بنقد

   .البصیر المتدین في معرفة عیوبنا

فكل  ،)يعیوب إليّ (رحم اهللا امرؤًا أهدى كان سیدنا عمر رضي اهللا عنة یقول 

ولكن وجود صدیق  ه،لنفس عظم اتهاماً أو  عجاباً إقل أكان  وفر عقالً أمن كان 

كذلك یمكن معرفة عیوب النفس بواسطة شیخ له خبرة  .ینصحك بعیوبك نادر جداً 

  .١بأمراض النفوس وهو یشبه الصدیق الناصح

 فشیئاً  بها شیئاً  يصفة المراد التحلوحقیقة العالج هى مجاهدة النفس وتكلف ال

 یقول اهللا تعالى {َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا} ،راسخاً  حتى تصیر خلقاً 

ومجاهدة ، ٢مساكف اإلیر تكلُّ ذودواء التب ،ف البذلكلُّ ن دواء الشح تَ إ .٦٩العنكبوت

والسهر  ةثنا الغزالى بالعزلكما یحدِّ  ویتم ذلك ،بمقاومة  شهواتها النفس تكون عموماً 

و لم تعط أن النفس لو حملت فوق طاقتها إولكن لكل نفس طاقه ف ،والجوع والزهد

كل والنوم والراحه والنكاح قد تكون النتائج من األ ةالمباح ةحاجتها الضروریه

وفضائل  ةباحولقد ناقشنا هذه القضایا عندما تعرضنا لمفهوم الزهد واإل ة،عكسی

  عمال.ألا

فأشار علیه  ،إرشادات للشیخ تعینه في عالج المریض ٣يعطى الغزالأولقد 

بوجوب النظر في حالة المریض ومزاجه وما یمكن أن تتحمله بنیته من ریاضة. فال 

ألنه ربما تكون جرعة الدواء مهلكة إذا لم تكن  ،یهجم علیه بالریاضة والتكالیف

إن اهللا رفیق یحب الرفق في األمر ه وسلم صلى اهللا علییقول رسول اهللا  ،مناسبة

یسرهما ما لم أال اختار إبین أمرین صلى اهللا علیه وسلم ر رسول اهللا یِّ ما خُ ، و ٤كله

   .٥یكن إثماً 

أخرج الشیخان والترمذي عن شقیق قال "كان عبد اهللا یذكر الناس في كل 

قال ما یمنعني  ،ومرنا كل یت أنك تذكِّ دفقال له رجل یا أبا عبد الرحمن لود ،خمیس

                                                           
  .٥٦-٥٥نفس املصدر ص  ١
  .٥٣ -٥٢نفس املصدرص ٢
  .٥٣اجلزء الثالث، ص  ،حياء علوم الدينإ ٣
  متفق عليه.  ٤
  متفق عليه.  ٥
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صلى اهللا لكم بموعظة كما كان رسول اهللا ني أتخوَّ إ كم و ملَّ أني أكره أن إال أمن ذلك 

  لنا بها مخافة السآمة علینا.یتخوّ علیه وسلم 

ألن العبادة  ،والمؤمن یمكنه أن یستعین في تهذیب نفسه بالعبادة والذكر

خالق الفاضلة. إن الصالة وبهما یمكن أن یكتسب األ ،والذكر فیهما تزكیة للنفس

  والزكاة تبعد الشح.. ،م الصبراء ویعلِّ جَ والصوم وِ  ،عن الفحشاء والمنكر ىتنه

ویمكن أن یستعین المؤمن على نفسه بطلب العون والهدایة من اهللا بكثرة 

  الدعاء.

ویمكنه اكتساب  ،ذیلةر ویمكنه أن یستعیذ باهللا من الشیطان عندما یهم بعمل 

وأن ال یخالط  تقیاء حتى یتأثر بهم ویرى نقص خلقه.لة بمخالطة األاألخالق الفاض

 )(إال أن تكون قویة ١من لهم أخالق سیئة حتى ال یتأثر بهم ألن النفس تسرق

  راجع حدیثنا في العزلة).(من یخالطهم بهدایتهم  فيویمكنه أن یؤثر 

م والنظر ألنه بالعل ،كتساب األخالق الحمیدة بالعلم والنظر العقلياویمكن 

یرى اإلنسان  مضار أفعاله القبیحة ومنافع أفعاله الحسنة فیفعل الفضائل ویتجنب 

  الرذائل.

ولو عرف أن اهللا  ،ن اهللا هو الخالق لما شعر بالعجبأفلو عرف اإلنسان  

  د لتوّكل وصبر وما جزع.ولو وحّ  ،هو المعطي لما عرف الحسد

ارم األخالق وفي تغییر سلوكهم لتزام األفراد بمكاهنالك عامل مهم مؤثر في 

قانون الدولة العقابي  ينعن ،وهو دور الدولة والنظام الحاكم ،نحو ما هو أفضل

األمر الذي ال یجد عنایة لدى كثیر من أهل  ،ومظهرها العام وقوانین مؤسساتها

التصوف، فالدولة لها دور عظیم ألنها یمكنها توفیر الجو العام المالئم والمناخ 

الذي یساعد ویعاون األفراد على التحلي باألخالق الحمیدة وتجنب األفعال  المناسب

  ویمكن أن یكون دورها عكسیًا. ،المذمومة

د فمن تعوّ  ،نقطة أخیرة عن كیفیة تكوین الصفات الخلقیة وهي عملیة التعود

د على د على ضده صعب علیه، فبدایة التعوّ ومن تعوّ  ،ن سهل علیهعلى عمل معیّ 

ل المجاهدة، ومقاومة النفس. فالمجاهدة في بدء تكوین الخلق المضاد فعل الفاض

                                                           
  .٥٢اجلزء الثالث، ص ،إحياء علوم الدين ١
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ثم  ،فیصیب القلب منه نكتة سوداء ،ن شیئًا فشیئاً ألن السلوك المذموم یتكوّ  ،أقل

بالمداومة على السیئات یتكاثر السواد والدرن حتى یسود القلب ویظلم ویصیر من 

وبتكرار  ،فعل المعصیة فیمرض قلبه وبعبارة أخرى یبدأ اإلنسان  في .العسیر تغییره

ثنا الغزالي أن الناس في مرضهم ویحدّ  .١المعصیة یملكه المرض ویصعب عالجه

  :٢أنواع

ولیست لدیه  ،ز بینه وبین الجمیل/ فمنهم من یفعل القبیح إال أنه ال یمیِّ ١

علم شهوة ورغبة قویة لفعل القبیح، وهذا النوع سریع القبول للعالج ویحتاج فقط إلى م

  ومرشد وٕالى قلیل من المجاهدة.

فهذا  ،عتاد الفسادا/ ومنهم من عرف القبیح ولكن قد استولت علیه الشهوة ف٢

  إصالحه أصعب وأعسر من النوع األول.

عتقد أن األفعال القبیحة حسنة وجمیلة وصار یباهي ویجاهر ا/ ومنهم من ٣

أعسر من النوعین وصالحه أصعب و  ،بها، فهذا ال یصلح إال في النذر القلیل

فعلى المربي أن یتعهد العصاة في مراحل عصیانهم األولى وٕاال تعذر  .المذكورین

  اإلصالح.

إننا نعتقد على الرغم من كل ما قاله الغزالي نرى أن إصالح أي شخص 

  ممكن ولكن األمر قد یحتاج إلى مجهود كبیر.
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 ١١٠

  النّیة والقْصد

  

ییر اإلسالمیة یجب أن یكون على لكي یكون الفعل حسنًا أو قبیحًا بالمعا

فالنیة وحدها ال  ،وأن یكون بنیة االمتثال ألوامر اهللا ،مقتضى الشریعة اإلسالمیة

 یجب أن یكون الفعل صواباً  .١ال یكفي وموافقة الفعل للشرع بدون النیة أیضاً  ،تكفي

إن النیة شرط ضروري للفعل  .وفي نفس الوقت یجب أن یكون بنیة حسنة ،في نفسه

كون النیة شرط ضروري للفعل الصالح یدل  ..ولكنها لیست شرطًا كافیاً  ،الصالح

مرئ ما األعمال بالنیات وٕانما لكل ا"إنما  صلى اهللا علیه وسلمعلیها حدیث الرسول 

هذا أن المعصیة صلى اهللا علیه وسلم حدیث الرسول  نیجب أن ال یفهم م .٢"نوى

قیرًا من مال غیره بدون إذنه فإنه یكون قد ف ىتنقلب إلى طاعة بالنیة، فإن من أعط

  فالطاعة یجب أن توافق قوانین الشریعة. ،عصى ولم یطع

لقد حاول الغزالي أن یحدد قیمة النیة الخیرة منفردة وقیمة العمل الصالح 

وهل قیمة النیة أكبر أم العمل  ،٣منفردًا وقیمة العمل الصالح عندما یصاحب النیة

أما النیة فإن لها قیمة وٕان  ،بدون نیة أو على الغفلة ال قیمة لهأكبر؟ فقال إن العمل 

ویكون  ،لم یترتب علیها عمل وعندما یتصاحبان یكون للعمل قیمة ویكون فیه خیر

إن النیة لیست بالتلفظ ولیست  .ولكن قیمة النیة أكبر ،للنیة قیمة ویكون فیها خیر

وكذلك من لیس في  ،هي الطعامنه یشتإبحدیث النفس فإن الشبعان ال ینوي بقوله 

وكذلك من لیست  ،قلبه تعظیم لشخص ال ینوي تعظیمه بقوله نویت أن أعظم فالناً 

م له نیة لفعل خیر معین مثل إقامة سنة النكاح ولیست عنده شهوة النكاح وال یعظّ 

ث نفسه بأنها سنة ویقول نویت یمكن اكتسابها لیس بأن یحدّ  ، فنیة النكاحفعل النكاح

 يویقوِّ  ،ي أوًال إیمانه بالشرعولكن بأن یقوِّ صلى اهللا علیه وسلم نفِّذ سنة الرسول أن أ

ویدفع عن  ،صلى اهللا علیه وسلمإیمانه بعظم الثواب لمن سعى في تكثیر أمة محمد 

 ذلكفإذا فعل  ،نفسه جمیع المنفرات عن الولد من ثقل المؤنة وطوال التعب وغیرها
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 ١١١

فتحركه تلك الرغبة وتتحرك  ،ي تحصیل الولد للثوابمن قلبه رغبة ف تربما انبعث

ما أن تكون متجهة إلى اهللا أو لقصد دنیوي، إن إوالنیة  ،١أعضاؤه لمباشرة العقد

وأن  ،رة) لعلمهم بأن النیة روح العملالصالحین ال یرون أن یعملوا عمًال إال بنیة (خیِّ 

  .٢سبب قرب منه العمل بغیر نیة صادقة ریاء وتكلف وسبب بعد عن اهللا ال
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 ١١٢

  اإلخالص

  :١فضل اإلخالص ومعناه

{َوَما ُأِمُروا ِإالَّ  :اإلخالص فضله عظیم وال یصح العمل إال به، قال تعالى

 {َأَال ِللَِّه الدِّیُن اْلَخاِلُص}: وقال تعالى ،٥البینة ِلَیْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن}

 ِذیَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُموْا ِبالّلِه َوَأْخَلُصوْا ِدیَنُهْم}{ِإالَّ الَّ  :وقال تعالى، ٣الزمر

   .١٤٦النساء

وخلص عنه سمى  هفإذا صفى عن شوب ،إن كل شيء یتصور أن یشوبه غیره

الفعل الصادر عنه إخالصًا، فمن  يعلى التجرد سم خالصًا، وٕاذا كان الباعث واحداً 

ومن كان غرضه محض التقرب إلى اهللا  ،لصق وغرضة محض الریاء فهو مختصدّ 

تعالى فهو مخلص، ولكن العادة جاریة بتخصیص اسم اإلخالص للعمل المقصود به 

ما من إالتقرب هللا بباعث آخر –التقرب هللا وحده، فاإلنسان  قد یمتزج باعث عمله 

 وءللتخلص من مؤونته أو س مثل أن یعتق عبداً  ،حظوظ النفس نریاء أو غیره م

 ،أو یتخلص من شر عرض له في بلده ،أو یحج لیصح مزاجه بحركة السفر ،خلقه

أو بشغل هو فیه فأراد أن یستریح  ،م بأهله وولدهأو یتبرّ  ،له أو ولیهرب من عدوٍّ 

باللیل لیراقب أهله ومنزله، أو یتعلم العلم لیسهل علیه طلب ما یكفیه  يمنه، أو یصلِّ 

أو اشتغل بالدرس والوعظ لیتخلص من كرب  ،یرةبین العش أو لیكون عزیزاً  ،من المال

ع جنازة كي لیعاد إذا مرض، أو یشیِّ  أو یعود مریضاً  ،الصمت ویتفرج بلذة الحدیث

نظر إلیه بعین ذكر به ویُ عرف بالخیر ویُ أو یفعل شیئًا من هذا لیُ  ،ع جنائز أهلهتشیَّ 

خف علیه بسبب ذا كان العمل باعثه التقرب حتى صار العمل أإالصالح والوقار، 

ن أن یكون خالصًا لوجه اهللا موخرج  ،هذه األمور فقد خرج عمله عن حد اإلخالص

حظوظ الدنیا لتستریح إلیه نفسه ویمیل إلیه  نتعالى، وٕاذا أراد فاعل الفعل حظًا م

 يأم كثر فإن هذا یكدر صفو إخالصه ویزیله، ولكن یكون القصد األصل قلبه قلّ 

ما في رتبة الموافقة أو إذه الشوائب التي تكون هضافت إلیه ان التقرب إلى اهللا ولكن

المشاركة أو في رتبة المعاونة، وعمومًا إما أن یكون الباعث النفسي مثل الباعث 

ولكن اإلخالص تخلیص العمل من هذه  ،حكم و  أقوى أو أضعف ولكلٍّ أالدیني 
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فیه باعث سواه، الشوائب صغیرها وكبیرها حتى یتجرد فیه قصد التقرب فال یكون 

ومن هو مستغرق الهم باآلخرة، بحیث لم یبق  ،هللا محبٍّ  نوهذا ال یتصور إال م

إن مخلص العمل هللا تكون جمیع حركاته وسكناته  .حب الدنیا نشيء في قلبه م

فلو نام مثًال یكون نومه لیقوى على العبادة، وكم من األعمال  ،بقصد التقرب هللا

مثاله  ،ا خالصة لوجه اهللا تعالى فیكون فیها مغروراً یتعب فیها صاحبها ویظن أنه

تأخر للصف الثاني  دائمًا في الصف األول ولكنه یوماً  يمثال رجل كان یصل

فعلم أن إصراره على الصالة في الصف األول لم یكن  ،فاعترته خجلة من الناس

ن على نشر ن الباعث لألكثریإوأشد الخلق تعرضًا لهذه الفتنة العلماء ف .خالصًا هللا

والشیطان یلبس  ،العلم لذة االستیالء والفرح باالستتباع واالستبشار بالحمد والثناء

وترى الواعظ یمن اهللا  ،علیهم ذلك ویقول غرضكم نشر الدین والنضال عن الشرع

تعالى علیه بنصیحة الخلق ووعظ السالطین ویفرح بقبول الناس قوله وٕاقبالهم علیه 

ولو ظهر من أقرانه من هو أحسن  ،ر له من نصرة الدینیسّ  أنه یفرح بما يوهو یدع

ولو كان باعثه الدین  ،همنه وعظًا وانصرف الناس عنه وأقبلوا علیه ساءه ذلك وغمّ 

  لشكر اهللا تعالى إذ كفاه ذلك المهم بغیره.

عن درجات الشوائب واآلفات المكدرة لإلخالص كلما سد  ١ثم تحدث الغزالي

اإلخالص حاول الشیطان فتح باب آخر، فعدم اإلخالص قد  ریكدّ  اإلنسان  باباً 

مخلصًا في صالته فیدخل  يفمثًال ربما یكون الشخص یصل ،یحدث بطرق كثیرة

نظر إلیك بعین الوقار ن صالتك حتى یُ علیه أحد أو جماعة فیقول في نفسه حسِّ 

الدرجة و  .فیخشع في صالته ویحاول تحسینها ،والصالح وال یزدریك وال یغتابك أحد

وهي إن اإلنسان  ربما یفطن إلى النوع المشار إلیه من الریاء  ،الثانیة هي أشد خفاء

 ىمتبوع ومقتد أنته الشیطان بطریق آخر فیقول یوعدم اإلخالص في الصالة فیأت

 ،أدق أحسن صالتك. والدرجة الثالثةفر عنك ویقتدي به غیرك ثَ ؤْ بك وما تفعله یُ 

  ك في الخلوة لكي تحسنها في حضرة الناس.ن تحسن صالتأوهي أن تحاول 

لقد اختلف الناس بشأن العمل إذا لم یكن خالصًا لوجه اهللا تعالى بل امتزج به 

 يأم ال یقتض ؟شوب من ریاء أو حظوظ النفس هل یقتضي ثوابًا أو یقتضي عقاباً 
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عًا وهو . أما الذي ال یرید إال الریاء فهو علیه قط١؟شیئًا أصًال فال یكون له أو علیه

أما الخالص لوجه اهللا تعالى فهو سبب الثواب إنما اإلشكال  ،سبب المقت والعقاب

فإن كان الباعث  ،الغزالي في المشوب أن ینظر في قوة الباعث ىورأ ،في المشوب

الدیني مساویًا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل ال له وال علیه، وٕان كان 

فهو لیس بنافع وهو مضر ومفض للعقاب الذي هو أخف باعث الریاء أغلب وأقوى 

التقرب، وٕان كان قصد التقرب  ةمن عقاب العمل الذي تجرد للریاء ولم یمتزج به شائب

أغلب باإلضافة إلى الباعث اآلخر فله ثواب بقدر ما حصل من قوة الباعث الدیني 

 َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَرُه} *َیَرُه  {َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیراً   :وهذا لقوله تعالى

 {ِإنَّ الّلَه َال َیْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة َوإِن َتُك َحَسَنًة ُیَضاِعْفَها} :ولقوله تعالى  )،٨-٧( الزلزلة

ثم ضرب الغزالي أمثلة للعمل المشوب وأنه فیه أجر، فقال إن من خرج  .٤٠النساء

یصح حجه ویثاب علیه وٕان امتزج فعله بحظ من حظوظ النفس  حاجًا ومعه تجارة

 ،وكان غرض التجارة كالمعین والتابع األصليذا كان الحج هو المحرك إوذلك 

وكذلك من یجاهد هللا للفوز بالغنائم ویكون باعث الجهاد في سبیل اهللا هو الباعث 

  والغنیمة على سبیل التبعیة فال یحبط به الثواب. ياألصل

الذي رواه أبو صلى اهللا علیه وسلم تبادر إلى الذهن أن حدیث الرسول ربما ی

صلى اهللا علیه وسلم وهو أن إعرابیا أتى رسول اهللا  ،موسى یتعارض مع هذا القول

رى والرجل یقاتل لیُ  ،والرجل یقاتل شجاعة ة،الرجل یقاتل حمی ،فقال: یا رسول اهللا

من قاتل لتكون كلمة اهللا  : علیه وسلمصلى اهللافقال رسول اهللا  ،مكانه في سبیل اهللا

 ا، قال الغزالي إن هذا الحدیث ال یتعارض مع هذ٢هي العلیا فهو في سبیل اهللا

  د به إال الدنیا.ایر  ال ألن العمل الذي ال ثواب فیه هو ما ،المفهوم
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  فضیلة الّصدق

  :١فضل الصدق ومعناه

دي إلى البر والبر : ( إن الصدق یهصلى اهللا علیه وسلم قال رسول اهللا 

وٕان الكذب یهدي  .وٕان الرجل لیصدق حتى یكتب عند اهللا صدیقاً  ،یهدي إلى الجنة

). وٕان الرجل یكذب حتى یكتب عند اهللا كذاباً  ،إلى الفجور والفجور یهدي إلى النار

في  وصدقٌ  ،في النیة وصدقٌ  ،في القول لفظ الصدق یستعمل في ستة معان، صدقٌ 

في تحقیق  وصدقٌ  ،في العمل وصدقٌ  ،في الوفاء وصدقٌ  ،العزمفي  وصدقٌ  ،اإلرادة

مقامات الدین. صدق القول واللسان وهو حفظ اللسان عن األخبار على خالف ما 

هي علیه، وكمال الصدق االحتراز عن المعاریض إال إذا دعت الضرورة ألنها تقوم 

هو علیه في إذ المحذور عن الكذب أن تفهم الشيء على خالف ما  ،مقام الكذب

  نفسه. 

من  :ص في الكذب في ثالثة مواضعرخّ صلى اهللا علیه وسلم لكن الرسول 

صلى اهللا علیه كان رسول اهللا و  .وفي الحرب ،والزوج والزوجة ،ثنیناصلح بین أ

: لیس صلى اهللا علیه وسلموقال رسول اهللا . ٢بغیره ىه إلى سفر ورّ إذا توجّ وسلم 

  .٣اب من أصلح بین الناسبكذّ 

وهو أن ال یكون الباعث في  ،الصدق في النیة واإلرادة هو اإلخالصو 

الحركات والسكنات إال اهللا تعالى، فإن مازجه شيء من حظوظ النفس بطل صدق 

، وصدق العزم یكون بعدم تردد النفس، وصدق الوفاء سخاء النفس بما عزمت ةالنی

اهرة على باطنة الظ هعمالأن تدل أعمال هو ، وصدق األهوتمكنت من فعل هعلی

الخوف والرجاء والزهد  فيالمقامات هو كالصدق  فيالریاء. والصدق  هوانعدم عند

  والرضاء والتوّكل.
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 ١١٦

  الرذیلةاألخالق 

  :١آفات اللسان

إن آفات اللسان كثیرة منها الكالم فیما ال یعني الشخص والخوض في 

 ،والسب ،والفحش ،قوالتشد ،والتقعر ،والخصومة ،والجدال ،المراء :ومنها ،الباطل

 ،واالستهزاء ،والسخریة ح،والمزا ،والغناء والشعر (لون خاص منه) ،وبذاءة اللسان

  والكذب في القول والیمین. ،والوعد الكاذب ،السر وٕافشاء

إن  ،إن خطر اللسان عظیم ال نجاة منه إال بالصمت (أو أن یقول خیرًا)

جة إلیه مضیعة للوقت وعرضة الكالم فیما الشخص مستغن عنه وفي ما لیس له حا

وذریعة للوقوع في الخطأ. وحد الكالم فیما ال یعنیك أن تتكلم بكالم لو سئلت عنه لم 

مثال أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك  ،تأثم، ولم تستضر به في مال وال حال

من األطعمة  استحسنتهوما  ،وما وقع لك من وقائع ،وما رأیت فیها من جبال وأنهار

فهذه أمور لو سكت عنها لم  ،وما تعجبت من مشایخ البالد ووقائعهم ،یابوالث

وٕاذا بالغت في الجهاد حتى ال یمتزج بحكایتك زیادة أو نقصان وال تزكیة  ،تستضر

نفس من حیث التفاخر بمشاهدة األحوال العظیمة وال اغتیاب شخص وال مذمة لشيء 

وال تسلم من اآلفات التي ذكرناها، مما خلقه اهللا تعالى فأنت مع ذلك مضیع لزمانك 

فإن قال نعم كان مظهرًا  ؟سؤال غیرك هل أنت صائم كال یعنیومن الكالم فیما 

وٕان سكت كان مستحقرًا لك وتأذیت  ،وٕان قال ال كان كاذباً  ،لعبادته فیدخل في الریاء

 به واحتال لمدافعة الجواب وافتقر إلى جهد وتعب وتكون قد عرضته بالسؤال للكذب

  أو الریاء أو االستحقار أو التعب.

ومجالس  ،كحكایة أحوال النساء :ومن آفات اللسان الخوض في الباطل

وأنواع الباطل التي ال یمكن  ،والتفكه بأعراض الناس ،ومقامات الفساق ،الخمر

  حصرها.

  المراء والجدال:

وحد المراء هو كل اعتراض على كالم  ،اللسان المراء والجدال آفاتمن 

وٕاما في قصد المتكلم، والمراء  ،ما في اللفظ أو في المعنىإغیر بإظهار خلل فیه ال
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طعن في كالم الغیر بإظهار خلل فیه من غیر أن یرتبط به غرض سوى تحقیر 

فكل كالم سمعته  ،وترك المراء بترك اإلنكار واالعتراض ،الغیر وٕاظهار مزیة الكیاسة

    لم یكن متعلقًا بأمور الدین فاسكت عنه.وٕان كان باطًال أو كذبًا و  كان حقاً  إن

وٕاذا كان األمر متعلقًا  ،المذاهب بإظهاروالجدال یشبه المراء ولكنه یتعلق 

هي  بالتيبأمر من أمور الدین فإن السكون عنه إثم ولكن یجب أن تكون المجادلة 

ِدْلُهم فالجدل لیس دائمًا مذمومًا، قال تعالى: { َوَجا ،أحسن وملتزمة بآداب اإلسالم

وقال تعالى {َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي  ،١٢٥النحل ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن}

والجدال قد یكون في أمر له مساس  .٤٦العنكبوت َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُهْم}

یظهر في هذه الحالة حال الناس ونفعهم مادیًا كان أو معنویًا، فیجب أن  بإصالح

  خطأ المتحدث ویشرح اآلثار الضارة لحدیثه بالبراهین المقنعة.

  الخصومة:

 أوومن آفات اللسان الخصومة، والخصومة لجاج في الكالم لیستوفي به مال 

والمراء ال یكون إال  .وتارة یكون اعتراضاً  ،وذلك یكون ابتداءً  ،حق مقصود

د حفظه أو اال تذم في حال من له حق أر والخصومة  ،باالعتراض على كالم سبق

إن  يوتتناول من یخاصم بالباطل ومن ال یقتصر على قدر الحاجة یعن ،طلبه

ومن غیر قصد  ،إسراف أوینصر حجته بطریق الشرع من غیر لدد  يالمظلوم الذ

عناد أو إیذاء ففعله لیس بحرام، ولكن األولى تركه ما وجد إلیه سبیًال، ومن آفات 

لتقعر في الكالم والتشدق وهو التصنع في الكالم والتكلف لكي یظهر للناس اللسان ا

إلى اهللا وأبعدكم  أبغضكم( إن  صلى اهللا علیه وسلمقال رسول اهللا  .أنه یحسن الكالم

  .١مجلسًا یوم القیامة الثرثارون المتفیقهون المتشدقون بالكالم) يمن

  الفحش: 

صلى اهللا علیه قال رسول اهللا  ،لسانمن آفات اللسان الفحش والسب وبذاءة ال

وهو إما  ،ومن آفات اللسان اللعن  .٢"إن اهللا تعالى ال یحب الفاحش والمتفحش"وسلم 

صلى اهللا علیه وسلم قال رسول اهللا  ،إلنسان  أو جماد أو حیوان وكل ذلك مذموم
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 تعالى إن اللعن عبارة عن الطرد واإلبعاد من اهللا .١ان"ان وال بلعّ "لیس المؤمن بطعّ 

وهو الكفر ،  وذلك غیر جائز إال على من اتصف بصفة تبعده عن اهللا عّز وجلَّ 

والصفات المقتضیة اللعن ثالث:  ،والظلم بأن یقول لعنة اهللا على الظالمین والكافرین

كقولك  ،اللعن بالوصف األعم :الفسق، واللعن ثالث مراتب: األولىو الكفر والبدعة 

 ،اللعن بأوصاف أخص منه :والثانیة .والمبتدعین والفسقة لعنة اهللا على الكافرین

 ،والمجوس وعلى الزناة والظلمة آكلي الربا والنصارىكقولك لعنة اهللا على الیهود 

 .ألن معرفة البدعة غامضة ،وكل ذلك جائز ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر

تت لعنته شرعًا واللعن للشخص المعین فیه خطر كقولك لعن اهللا زیدًا إال من ثب

وعلى  ،مسلِ ولعن شخص بعینه ولو كان كافرًا خطر ألنه ربما یُ  ،كفرعون وأبي جهل

  العموم یجب أن یحترز المؤمن عن اللعن.

  الغناء: 

من آفات اللسان الغناء والشعر الحرام، ألن بعض الغناء والشعر حالل 

  (انظر ما كتبناه عن الغناء والرقص).

  المزاح: 

ان المزاح، المزاح فیه مطایبة وانبساط وطیب قلب فلم ینه عنه ومن آفات اللس

عنه اإلفراط والمداومة، اللعب والهزل مباح ولكن المواظبة علیه  المنهيولكن 

واإلفراط یورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تمیت القلب وتورث الضغینة  ،مذمومة

مور وما ال یخرج فما یخلو من هذه األ ،في بعض األحوال وتسقط المهابة والوقار

یمزح وال یقول صلى اهللا علیه وسلم م، كان رسول اهللا ذَ من حدود األدب والدین فال یُ 

ما رواه الترمذي مرسًال قال: صلى اهللا علیه وسلم ومن أمثلة مزاح الرسول  ،إال حقاً 

 ،فبكت ،لن تدخل عجوز الجنة :عجوز فقال لهاصلى اهللا علیه وسلم أتت النبي 

َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكارًا  * قال اهللا تعالى {ِإنَّا َأنَشْأَناُهنَّ ِإنَشاء ،ست بعجوز یومئذإنك ل :فقال

اهللا  ىصل النبيإلى  امرأةوروى ابن أبي الدنیا فقال: جاءت  ).٣٦-٣٥(الواقعة }

ومن هو؟ أهو الذي  :قال ،إن زوجي یدعوك :له تفقال ،أیمن أمیقال لها علیه وسلم 
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فقال  ،ال واهللا ت:قال ،ا بعینه بیاض،بل :قال ،ما بعینه بیاض :لتقا ،بعینه بیاض

  وأراد به البیاض المحیط بالحدقة. .: ما من أحد إال بعینه بیاضصلى اهللا علیه وسلم

صلى اهللا النبي  إلى امرأةوروى أبو داود والترمذي وصححه قال: ( جاءت 

بل نحملك على ابن  :لفقا ،یا رسول اهللا أحملني على بعیر ت:فقالعلیه وسلم 

  ما من بعیر إال وهو ابن بعیر. :ه ال یحملني، فقالنما أصنع به إ ت:البعیر، فقال

    السخریة:

قال تعالى {َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال  ،ومن آفات اللسان السخریة واالستهزاء

ْنُهْم َوَال   ِنَساء مِّن نَِّساء َعَسى َأن َیُكنَّ َخْیرًا َیْسَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن َیُكوُنوا َخْیرًا مِّ

{ ْنُهنَّ   .١١الحجرات مِّ

  إفشاء السر:

صلى اهللا علیه ومن آفات اللسان إفشاء السر والوعد الكاذب. قال رسول اهللا 

  .١ئُتمَن خاناوٕاذا  ،وٕاذا وعد أخلف ،إذا حّدث كذب :آیة المنافق ثالثة وسلم:

  الكذب: 

صلى اهللا علیه في القول والیمین، قال رسول اهللا  ومن آفات اللسان الكذب

هنالك حاالت . ٢)(ال یزال العبد یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند اهللا كذاباً  وسلم

وهنالك مواطن فیها الكذب خیر من الصدق، مثاله، إذا كان  ،ص فیها الكذبخِّ رُ 

الدار عن  فسأل صاحب إنسان  بالسیف لیقتله فدخل داراً  فهناك رجل یسعى خل

   .ذلك اإلنسان  فإن على صاحب الدار أن یكذب علیه

إن كل مقصود محمود یمكن التوصل إلیه بالصدق والكذب، فالكذب فیه 

صلى اهللا والذي یدل على ذلك قوله  ،حرام، إن الكذب حرام في األصل إال لضرورة

ه، أو الكذب، إال في ثالثة، كذب الرجل مع امرأت -یصح  - (ال یحل علیه وسلم

  .٣أو الكذب في إصالح بین الناس) ،كذب في الحرب
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فإن شك في كون الحاجة مهمة  ،والكذب یباح لضرورة أو حاجة مهمة

یحترز  أنوألجل غموض إدراك مراتب المقاصد ینبغي  ،فاألصل التحریم فلیرجع إلیه

وكذلك مهما كانت الحاجة فیستحب له أن یترك  ،من الكذب ما أمكنه اإلنسان 

فإذا ما تعلق بغرض غیره فال تجوز المسامحة لحق الغیر  ،اضه ویهجر الكذبأغر 

ثم هو لزیادات المال والجاه  ،واإلضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم

حتى أن المرأة لتكذب لتحكي عن زوجها ما تفخر به. إذًا  وألمور لیس فواتها محذوراً 

ٕان كان  البد منه فلیستعمل المعاریض، مثاله الكذب یكون لضرورة ولمصلحة الغیر و 

مقابلة ذلك الشخص فلیقل له  اإلنسان ذا طلب شخص إنسان ًا في داره وال یرید إ

  طلبه في المسجد.ا

  الغیبة:

ومن آفات اللسان الغیبة، قال تعالى {َوَال َیْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم 

 ،تذكر أخاك بما یكره أن، والغیبة ١٢الحجرات َمْیتًا َفَكِرْهُتُموُه} َأن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیهِ 

 ،في بدنه أو نسبه أو خلقه أو في فعله أو في دینه أو في دنیاه سواء ذكرته بنقصٍ 

(هل تدرون ما الغیبة؟  صلى اهللا علیه وسلمحتى ثوبه وداره ودابته، قال رسول اهللا 

أرأیت إن كان في أخي ما  :أخاك بما یكره، قالواذكرك  :اهللا ورسوله أعلم. قال :قالوا

  .١وٕان لم یكن فیه فقد بهته) ،إن كان فیه ما تقول فقد اغتبته :قال ،أقوله

الغیبة ال تقتصر على اللسان وٕانما تشمل اإلشارة واإلیماء والغمز والهمز 

  ما یفهم المقصود فهو داخل في الغیبة. وكل ،والكتابة والحركة

ومنها  ،الغیظ بذكر مساوئ أخیه يأن یشف :الغیبة أمور منهاإن الباعث على 

فإنهم إذا كانوا یتفكهون بذكر  ،ومجاملة الرفقاء ومجاراتهم في الكالم األقرانموفقة 

ویرى  ،ونفروا عنه الستثقلوهاألعراض فیرى أنه لو أنكر علیهم أو قطع علیهم حدیثهم 

بة فیخوض معهم في ذكر ذلك من حسن المعاشرة ویظن أنه مجاملة في الصح

أو  ،أو یكون الباعث له على النمیمة رفع نفسه بتنقیص غیره ،المعایب والمساوئ

یكون الباعث له اللعب والعزل والمطایبة وقضاء الوقت بالضحك فیذكر عیوب غیره 

  لیضحك ویضحك غیره من الناس.
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 ،حقه إال بهاالتظلم إذا كان ال یمكنه استیفاء  :هنالك أعذار تبیح الغیبة منها

أو إذا كان  ،شر ما تحدث فیه نأو تحذیر مسلم م ،واالستعانة على تغییر المنكر

  مجاهرًا بالفسق. اإلنسان 

  النمیمة:

(ال یدخل  صلى اهللا علیه وسلمومن آفات اللسان النمیمة، قال رسول اهللا 

ن یقول فیك والنمیمة أن ینم قول الغیر إلى المقول فیه فیقول فالن كا ،١ام)الجنة نمّ 

ویجب علیه أیضًا  ،كذا وكذا، یجب على من حملت له النمیمة أن ال یصدق النمام

م ومن آفات اللسان ذو اللسانین الذي یتردد بین المتعادین ویكلِّ  .ح فعلهأن ینهاه ویقبِّ 

(تجدون من شر عباد اهللا  صلى اهللا علیه وسلمكل واحد بكالم یوافقه، قال رسول اهللا 

  .٢ذا الوجهین) یوم القیامة

  المدح:

من آفات اللسان المدح، المدح قد یقود المادح للكذب أو الریاء بأن یظهر 

ومن مضاره أن یفرح به الممدوح  ،الحب وهو غیر مضمر له أو یقول ما ال یتحققه

وهو ظالم، ومن مضاره أیضًا أن یجعل عند الممدوح شعورًا بالكبر واإلعجاب 

  بالنفس.

  :٣الغضب

ل التي یجب على المؤمن أن یتجنبها الغضب، روى أبو هریرة أن من الرذائ

: ال  :ثم أعاد علیه فقال ،قال: ال تغضب ،رجًال قال: یا رسول اهللا مرني بعمل وأقلل

(لیس الشدید بالصرعة وٕانما الشدید  صلى اهللا علیه وسلموقال رسول اهللا  .٤تغضب

  .٥الذي یملك نفسه عند الغضب)

مًا إذا كان فیه إفراط أو تفریط ویكون محمودًا إذا كان إن الغضب یكون مذمو 

ضعفها وذلك مذموم. قال الشافعي رحمة یأما التفریط فیفقد هذه القوة أو  اعتدال،فیه 
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فمن فقد قوة الغضب والحمیة فهو ناقص،  ،اهللا من استغضب فلم یغضب فهو حمار

دة والحمیة فقال: بالشصلى اهللا علیه وسلم قد وصف اهللا تعالى أصحاب النبي و 

{َجاِهِد  صلى اهللا علیه وسلموقال لنبیه  ،٢٩الفتح {َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْیَنُهْم}

وٕانما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمیة  ،٧٣التوبة اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِهْم}

لصفة حتى تخرج عن سیاسة العقل أما اإلفراط فهو أن تغلب هذه ا .وهو الغضب

ى للمرء معها بصیرة ونظر وفكر. إن الغضب المحمود هو قوالدین وطاعته وال یب

 الذي ینتظر إشارة العقل والدین. وحّد االعتدال فیه هو الوسط الذي وصفه رسول اهللا

فمن مال غضبه نحو الفتور  ،خیر األمور أوسطها :حیث قالصلى اهللا علیه وسلم 

ة وخسة النفس في احتمال الذل والضیم في غیر ر من نفسه بضعف الغی حتى أحس

ومن مال غضبه إلى اإلفراط حتى  ،محله فینبغي أن یعالج نفسه حتى یقوي غضبه

ه إلى التهور وفعل الفواحش فینبغي أن یعالج نفسه لیتقصى من ثورة غضبه ویقف جرّ 

یدافع عن نفسه أو دینه على الوسط الحق وهي درجة االعتدال، بها یغضب المرء ل

  أو عرضه أو ماله أو یدافع عن حقوق العامة ونصرة المظلومین.

ولقد تحدثنا في  ،لق ال یتغیرإن للغضب عالجًا وذلك خالف من زعم أنه الخُ 

وعالجه أن یعلم أن هنالك فضًال كبیرًا للمتحكم  ،لق فیما سبقمسألة إمكانیة تغیر الخُ 

وعالجه أیضًا إذا  ،مین الغیظ والعافین عن الناسن اهللا مدح الكاظأو  ،في غضبه

أو أن  ،ویقف إذا كان جالساً  ،ر المرء حاله بأن یجلس إذا كان واقفاً هاج أن یغیِّ 

(إن الغضب جمرة توقد في  صلى اهللا علیه وسلمیضجع أو أن یتوضأ لقول الرسول 

من ذلك شیئًا فإن فإذا وجد أحدكم  ه،ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عینی ،القلب

بالماء البارد أو  أفإن لم یزل ذلك فلیتوض ،وٕان كان جالسًا فلینم ،كان قائمًا فلیجلس

. ومن الصفات المذمومة الحقد، والحقد یكون ١ها إال الماء)ئیغتسل فإن النار ال یطف

 أمریكيمن كظم الغضب إذا عجز صاحبه عن التشفي في الحال. لقد ذكر عالم 

  صلى اهللا علیه وسلم.مشابهًا لما أمر به الرسول عالجًا للغضب 

  الحسد:

                                                           
  ه الرتمذي.روا  ١



 ١٢٣

 صلى اهللا علیه وسلموفیه قال رسول اهللا  ،ومن الصفات المذمومة الحسد

صلى اهللا علیه وقال رسول اهللا  ،١(الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)

الحسد كراهیة ، ٢)(ال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخواناً  وسلم

فالغبطة أن ال  ،النعمة وحب زوالها عن المنعم علیه، وهناك فرق بین الغبطة والحسد

الفرح  ةیحب المرء زوال النعمة وال یكره وجودها ولكن یشتهي لنفسه مثلها، والشمات

  بحدوث مكروه للذي وقع علیه.

 ،علیه غیره وهو أن یثقل علیه أن یرتفع ،ومن أسباب الحسد العداوة والتعزز

 ،أو یخاف أن ینال منزلة ینافسه فیها آخر، ولخبث في نفسه فال یرید خیرًا لآلخرین

 ،وأنه ال جدوى من الحسد فهو یورث الغم ،ودواؤه أن یعلم أن المعطي واآلخذ هو اهللا

  .٣وٕاذا علمه من تحسده فرح بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته فزادك ذلك غماً 

    :٤الشح

صفات المذمومة قال تعالى {َوَمن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم الشح من ال

قال تعالى {َوَال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه و  ،٩الحشر اْلُمْفِلُحوَن}

ُقوَن َما َبِخُلوْا بِ   ،١٨٠آل عمران ِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة}ُهَو َخْیرًا لَُّهْم َبْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم َسُیَطوَّ

(إیاكم والشح فإنه أهلك من قبلكم، حملهم على  صلى اهللا علیه وسلمویقول الرسول 

. الشح أو البخل هو عدم بذل ما هو واجب ٥أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)

 فإن منع أحد من هذه فهو ،واجب الشرع وواجب المروءة والعادة والواجب قسمان:

ولكن الذي یمنع واجب الشرع أبخل كالذي یمنع أداء الزكاة ویمنع عیاله وأهله  ،بخیل

 أنأو یتیمم الخبیث من ماله وال یطیب قلبه  ،أو یؤدیهما ولكنه یشق علیه ،النفقة

 ،ن ذلك مستقبحإجب المروءة ترك المضایقة فاینفق من أطیب ماله أو وسطه. أما و 

فمن أكثر ماله فإنه یستقبح منه ما ال  ،واألشخاصواستقباح ذلك یختلف باألحوال 

                                                           
  رواه أبو داود.  ١

  متفق عليه.  ٢
  .١٦٥-١٦٢اجلزء الثالث، ص  ،حياء علوم الدينإ ،الغزايل  ٣
  .٢٢٦-٢٢٤-٢١٩-٢١٨نفس املصدر، ص   ٤
  رواه مسلم. ٥



 ١٢٤

ما ال یستقبح مع  وأقاربهویستقبح من الرجال المضایقة مع أهله  ،یستقبح من الفقیر

  األجانب.

  :١الریاء

ومن الصفات المذمومة الریاء یقول اهللا تعالى {الَِّذیَن ُهْم َعن َصَالِتِهْم 

قال رسول اهللا  )،٧-٤(الماعون  ْمَنُعوَن اْلَماُعوَن}َویَ  *الَِّذیَن ُهْم ُیَراُؤونَ  *َساُهونَ 

وما الشرك  :: إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك األصغر، قالواصلى اهللا علیه وسلم

إذا أجاز العباد  ةیقول اهللا عزَّ وجلَّ یوم القیام ،الریاء :قال ؟األصغر یا رسول اهللا

  .٢ندهم الجزاء)الذین كنتم تراءون فانظروا هل تجدوا ع إلىاذهبوا 

یرائـي  منهـا أن ٣إن المرائي یظهر أنواعـًا مـن الصـفات حتـى یقـول النـاس أنـه طـائع هللا

وكذلك قـد  ،وذلك بإظهار النحول والصفار لیوهم بذلك شدة االجتهاد ،في الدین بالبدن

یرائــي بتشــعیث الشــعر لیــدل علــى اســتغراق الهــم فــي الــدین وعــدم التفــرغ للتســریح لكــي 

 ،فهـو یفعـل ذلـك لنیـل هـذه الراحـة ،فعندما یقولـون ترتـاح نفسـه ،نه مجتهدیقول الناس إ

فـــي المشـــي والهـــدوء فــي الحركـــة وٕابقـــاء أثـــر الســـجود فـــي  الـــرأسأو أن یتكلــف إطـــراق 

والریاء قـد یكـون بإظهـار أنـه مـن أهـل الـدین بحفـظ  الوجه وغلظ الثیاب وترك تنظیفها.

حریــك الشــفتین بالــذكر فــي محضــر النــاس واآلثــار واســتعمالها فــي المحــاورة وت األخبــار

وترقیق الصوت بقراءة القرآن لیدل بذلك على الخوف والحـزن، وقـد یكـون الریـاء بعمـل 

 یــزورة بــأن اءابطــول القیــام وطــول الســجود والركــوع، وقــد تكــون المــر  يكمــراءاة المصــل

 يأنــه لقــ أو یــذكر ،دًا لكــي یقــال أهــل الــدین یتبركــون بزیارتــهبــعالمــًا مــن العلمــاء أو عا

  شیوخًا كثیرین. 

مـا أن یكـون مـع إ و  ،الریاء إما أن یكون بدون قصـد عبـادة اهللا والثـواب :٤للریاء درجات

فــال یخلــو فــي هــذه الحالــة أن یكــون قصــد العبــادة وٕارادة الثــواب أقــوى أو  ،إرادة الثــواب

 ةمـــراءاأضــعف أو مســاویة، وأســوأ الحـــاالت أن ال یقصــد البتــة العبـــادة والثــواب ولكــن 

 .والثانیــة أن یكــون قصـــد الثــواب ضــعیفًا بحیـــث لــو كــان فـــي الخلــوة لمــا فعلـــه .للنــاس

                                                           
  .٢٥٩-٢٥٦اجلزء الثالث، ص،  ،حياء علوم الدينإ ،الغزايل ١
  رواه أمحد والبيهقي والطرباين. ٢
  .٢٥٩-٢٥٧دين، اجلزء الثالث، ص حياء علوم الإ ،الغزايل ٣
  .٢٦١-٢٦٠نفس املصدر، ص  ٤



 ١٢٥

والرابعـة أنـه یحـب أن یـراه النـاس ولكنـه یقصـد عبــادة اهللا  .وكـذلك عنـدما یكـون مسـاویاً 

 ،بنفســه فــإن هــذا ال یحــبط العمــل واهللا أعلــم وأنــه یفعــل العبــادة حتــى ولــو خــال ،وثوابــه

 .علـى مقـدار قصـد الریـاء ویثـاب علـى مقـدار قصـد الثـوابولكنه یـنقص منـه أو یعـاق 

وأغلظ الریاء في اإلیمان یقول تعالى {ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسـوُل اللَّـِه 

وقولـه تعـالى  )،١:افقونالمنـ( َواللَُّه َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسـوُلُه َواللَّـُه َیْشـَهُد ِإنَّ اْلُمَنـاِفِقیَن َلَكـاِذُبوَن}

{َوِمـَن النَّـاِس َمـن ُیْعِجُبــَك َقْولُـُه ِفـي اْلَحَیــاِة الـدُّْنَیا َوُیْشـِهُد الّلــَه َعلَـى َمـا ِفــي َقْلِبـِه َوُهـَو َأَلــدُّ 

ُیِحـبُّ  َوإَِذا َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُیْفِسَد ِفِیَها َوُیْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسـَل َواللّـُه الَ * اْلِخَصامِ 

ـــوْا  )،٢٠٥-٢٠٤(البقـــرة:  الَفَســـاَد} وقولـــه تعـــالى {َوإَِذا َلُقـــوُكْم َقـــاُلوْا آَمنَّـــا َوإَِذا َخَلـــْوْا َعضُّ

وقـــــال تعـــــالى{ ُیـــــَرآُؤوَن النَّـــــاَس َوَال )، ١١٩:آل عمـــــران( َعَلـــــْیُكُم اَألَناِمـــــَل ِمـــــَن اْلَغـــــْیِظ }

َذْبـَذبِ * َیـْذُكُروَن اللّـَه ِإالَّ َقِلـیًال  وقـد یكـون الریــاء  )١٤٣-١٤٢: النسـاء( یَن َبـْیَن َذِلـَك }مُّ

العبــادات مــع التصــدیق بأصــل الــدین. وهــذا أعظــم ولكــن دون األول، والثالــث  بأصــول

ق والخمــیس ویتصــدّ  االثنــینأن یرائــي لكــي ال ینظــر إلیــه النــاس بعــین الــنقص فیصــوم 

  ه للعمل.ة تنشطِّ ءااوبعضهم یرائي والمر  ،لكي ال ینظر إلیه الناس بعین االحتقار

وبهذا یكون قد وافق الشـیطان  ١ولكن یخطئ من یترك العمل خوفًا من أن یكون مرائیاً 

ن الرجــل قــد یبیــت مــع إ .ولكنــه یجــب علیــه أن یعمــل ویجتهــد فــي طــرد الریــاء مــن قلبــه

 ،القوم في موضـع فیقومـون للتهجـد فـإذا رآهـم انبعـث نشـاطه حتـى یزیـد مـا كـان یعتـاده

ألن كـل مـؤمن راغـب  ،فقد یظن هذا ریاء ولیس كـذلك ،انبعث هذا النشاطولوالهم لما 

وقـد  ،في عبادة اهللا قد تعوقه عوائق ویمنعه االشتغال وتغلبه الشهوات وتستهویه الغفلة

  تزول هذه في هذا المكان ومع هؤالء القوم.

  الكبر:

ِذیَن َیَتَكبَّــُروَن ِفــي ومــن الصــفات المذمومــة الكبــر، قــال تعــالى {َسَأْصــِرُف َعــْن آَیــاِتَي الَّــ

وقـــال تعـــالى {ِإنَّ الَّـــِذیَن َیْســـَتْكِبُروَن َعـــْن ِعَبـــاَدِتي  ،١٤٦اَألْرِض ِبَغْیـــِر اْلَحـــقِّ }األعـــراف

ــنََّم َداِخــِریَن} وقــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم یقــول اهللا  .٦٠غــافر َســَیْدُخُلوَن َجَه

                                                           
  .٢٧٨-٢٧٧حياء علوم الدين، اجلزء الثالث، إ ،الغزايل  ١



 ١٢٦

نـــــازعني منهمــــا ألقیتـــــه فــــي جهـــــنم وال الكبریـــــاء ردائــــي والعظمـــــة إزاري فمــــن (تعــــالى: 

  .١)أبالي

والمتكبــر یــرى  ،الكبــر هــو االســترواح والركــون إلــى رؤیــة الــنفس فــوق المســتكبر علیــه

مرتبة نفسه فوق مرتبة غیره، إنه یعظم عنده قدره باإلضافة إلى غیره ویحقر مـن دونـه 

بــادر ظــر أن یُ وینت ،ویزدریــه ویترفــع عــن مجالســته ومؤاكلتــه ویترفــع علیــه فــي المحافــل

والمتكبــر علــى اهللا هــو أفحــش أنــواع الكبــر والعیــاذ بــاهللا {ِإنَّ الَّــِذیَن َیْســَتْكِبُروَن  ،بالســالم

  .٦٠َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِریَن }غافر

مــا أن یتكبــر علــى الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم حیــث ال تریــد نفســه االنقیــاد للبشــر إ و 

ِذیَن َال َیْرُجــوَن ِلَقاءَنــا َلــْوَال ُأنــِزَل َعَلْیَنــا اْلَمَالِئَكــُة َأْو َنــَرى َربََّنــا َلَقــِد اْســَتْكَبُروا ِفــي {َوَقــاَل الَّــ

ــّوًا َكِبیــرًا} ــْو ُعُت ــاد إ و  ،٢١الفرقــان َأنُفِســِهْم َوَعَت مــا أن یســتكبر علــى العبــاد فــال یریــد االنقی

  .  ٢إلیهم ومساواتهم

ر بـالتكبر العتقــاده أنــه عــالم. لكـن العلــم الحقیقــي یــورث أن یشــع :منهــا ٣للتكبـر أســباب

ــاء} ــاِدِه اْلُعَلَم ــا َیْخَشــى اللَّــَه ِمــْن ِعَب ، ٢٨فــاطر الخشــیة والتواضــع، یقــول اهللا تعــالى {ِإنََّم

یقـول الرسـول صـلى  ،والسبب الثـاني للتكبـر أن یعتقـد أنـه یفـوق اآلخـرین عمـًال وعبـادة

ویقــول صــلى اهللا  ،٤)یقــول هلــك النــاس فهــو أهلكهــمإذا ســمعتم الرجــل (اهللا علیــه وســلم 

وقد یكون سـببه شـعور الشـخص  ،٥)بالمرء شرًا أن یحقر أخاه المسلم ىعلیه وسلم (كف

بأنــه أكثــر حســبًا ونســبًا. كــذلك ربمــا یكــون ســبب الكبــر التفــاخر بالجمــال والمــال والقــوة 

وهـذه كلهـا یجـب  ،البنـیننصار والتالمـذة والعشـیرة واألقـارب و تباع واألوشدة البسط واأل

ومن الصفات المذمومة العجب، وهو أن یعجـب بكمـال نفسـه  ،ال تكون سببًا للكبر أن

ر المـرء وهـذه جمیعهـا إذا تـدبّ  ،وقد یعجب بنسبه وحسـبه ،وقد یعجب المرء ببدنه وقوته

  یجب أن ال تقود إلى العجب. ومن الصفات المذمومة الغرور.

                                                           
  رواه مسلم وأبو داود وابن جامع. ١
  .٢٩٦اجلزء الثالث، ص  ،إحياء علوم الدين ،الغزايل ٢
  .٣٠٥-..٣اجلزء الثاين، ص  ،إحياء علوم الدين ،الغزايل ٣
  .رواه مسلم ٤
  رواه مسلم. ٥
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  الفصل السادس

  ظریَّة التَصّوف في المعرفةن
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  إمكانیة المعرفة وتعریفها: -١

وهو  ،لقد أجمع المسلمون على أصٍل هو عمدة األصول في قضیة المعرفة

إثباتهم الحقائق والعلوم وقالوا بتضلیل نفاة العلوم مثل: السفسطائیین الذین ینفون 

ن یعتقدون أنه لیست والذی ،الحقائق جملة والذین یشكون في كل المعارف والحقائق

هنالك حقائق موضوعیة منفصلة عمن یعتقدون فیها، وأن ما یصح لزید قد ال یصح 

لعمرو، ولقد صّحح السفسطائیون ومن أخذ بمذهبهم االعتقادات المتضادة 

  .١والمتناقضة والمتعارضة

فقالوا: إن اعتقاد زید في شيء واعتقاد عمرو في نقیضه ال غبار علیه. 

وما یعرف  ،مذهبهم هذا بحجج منها ما یعرف بحجة (خداع الحواس) واستدلوا على

بحجة الحلم، وحجة اختالف العقالء. ولقد رد على هذه الحجج علماء ومفكرو 

وعرفوا المعرفة أو العلم بما یطابق الحقیقة، (أ) ُیعرِّف (ب) إذا كانت (ب)  ،اإلسالم

  مطابقة للحقیقة.

) عن دلیل ٤) مطابق للحقیقة (٣) جازم (٢() اعتقاد ١وعرفها الغزالي بأنها (

  ) یثبت عند التشكیك.٥(

  مصادر المعرفة ووسائلها: -٢

إن مصادر المعرفة (والعلوم والحقائق) والوسائل التي یمكن، بموجبها 

العقل والحس والوحي والكشف، وقد  :التحصل علیها هي في األدب اإلسالمي عموماً 

  ما:إلوا في ذلك وقالوا: فصّ 

  البدیهة أو أول العقل./ ب١

  / بالحس الظاهر.٢

  / بالحس الباطن.٣

  / باالستنباط.٤

  / باالستقراء والتجربة.٥

  / بواسطة الخبر الصحیح.٦

  / بواسطة الوحي.٧

                                                           
  .٣١١عبد القادر البغدادي، الفرق بني الفرق، ص  ١
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  / بواسطة الكشف.٨

 / فالقضیة البدیهیة هي التي یحكم الفرد العادي ( أي غیر المتخلف ذهنیاً ١

یحتاج إلى برهان أو تفكیر إذا علم معاني  والذي في عمر معین) بصدقها بدون أن

والشيء مساو لنفسه  ،ألفاظها، مثل ذلك الكل المتناهي أكبر من الجزء المتناهي

 ،وأن الشيء یمكن أن یكون وأن ال یكون (قانون عدم التناقض) ،(قانون الذاتیة)

أنها ویشار إلى القضیة البدیهیة ب ،ومثاله: أنه غیر صحیح أن هذا قلم ولیس بقلم

وأنها ضروریة وال تحتاج إلى  ،وأنها بینة بنفسها ،هي التي تعلم بالفطرة أو الغریزة

ننا نحتاج إلیها في بناء المعرفة (الریاضیة والمنطقیة إقالوا  األقدمینوأن  ،برهان

طلبنا البرهان على كل إذا  ألننافیزیقیة) إذ أنه ال یمكن البرهان على كل شيء اوالمیت

  ا نقع في الدور أو التسلسل.مإشيء فإننا 

مثل  ،/ المعرفة بالحس الظاهر هي التي تستعمل فیها الحواس الخمسة٢

  ني أسمع صوتًا عالیًا.إ قولي إني أرى شجرة خضراء و 

  ني أشعر بألم في رجلي الیمنى.إ/ والمعرفة بالحس الباطن مثالها: ٣

تتكون من / أما االستنباط، فهو عبارة عن حجة تسمى حجة استنباطیة و ٤

وفیه ( أي االستنباط الصحیح) النتیجة ( وهي األمر  ،مقدمات ونتیجة وعالقة بینهما

كما وأنه ال یمكن في  ،المجهول والمراد معرفته) تلزم بالضرورة من المقدمات

  مثاله: ،ةجاالستنباط الصحیح أن تصدق المقدمات وتكذب النتی

  . كل إنسان  حیوان.١

  . كل حیوان جسم حي.٢

  جسم حي. إنسان إذن ، كل  . ٣

ومثاله أیضًا: إذا كان هنالك ملح في هذا الماء إذن یكون قد ذاب هنالك ملح 

  إذن فإنه یكون قد ذاب. ،في الماء

 ،ما المعرفة بواسطة االستقراء والتجربة فمثالها (الخروع مسهل للبطن)أ/ ٥

ولكنها تكون محتملة إذ في الحجة االستقرائیة ال تلزم النتیجة بالضرورة من المقدمات 

   .أنه قد تصدق مقدمات الحجة االستقرائیة وتكذب النتیجة



 ١٣٠

. ءهذه البجعة بیضاء... وهذه البجعة بیضا مثال آخر للحجة االستقرائیة:

(كل بجعة قد شاهدتها بیضاء) إذن كل بجعة بیضاء (بما في ذلك البجعات التي لم 

  .١أشاهدها)

 ،مصدر من مصادر المعرفة ح) هو أیضاً / أما المتواترات (الخبر الصحی٦

وهو الخبر الذي نقله جماعة من الناس ال یجوز تواطؤهم على الكذب (أو خطؤهم 

ر إال أنه كان في نقل ما شاهدوه) ألن اتفاقهم على نقل خبر معین ال یمكن أن یفسّ 

 وال یعقل أن یكون اتفاقهم قد حدث ،نتیجة مشاهدة أو سماع حادثة أو حقیقة معینة

صدفة وبهذه الطریقة نعرف وجود البالد النائیة عنا مثل وجود بلد یسمى الصین أو 

مثل أن  ،أسترالیا وٕان لم نكن قد رأیناها. ونعلم حدوث حادثة في الماضي لم نعایشها

رف معظم الحوادث التاریخیة والحوادث التي تقع في عقد حكموا السودان، ون اإلنجلیز

  ن هنالك وسائل أخرى لمعرفة حوادث التاریخ غیر الخبر).أماكن لم نرها (وال یخفي أ

على اعتبار الذاكرة مصدرًا  نقل الخبر الذي حدث في الماضي یعتمد أساساً 

  من مصادر المعرفة.

/ أما المعرفة التي مصدرها الوحي فهي ما جاءنا بواسطة الرسول صلى اهللا ٧

حة ما نسب إلیه، علیه وسلم من قرآن وسنة وشرط صحة ذلك، صحة ثبوته وص

ولقد أضاف الفقهاء وسائل أخرى  ،هو ما ورد في الكتاب والسنة فالوحي أساساً 

دعوا أنها مستنبطة من الكتاب والسنة وهي االشرعیة غیر الكتاب و  األحكامالستنباط 

والقول والصحابي والقیاس واالستحسان والعرف والمصالح المرسلة وسد  اإلجماع

 ،مصادر خالفیة -اإلجماع رع ما قبلنا وهي (ما عدا الذرائع واالستصحاب وش

  نفسه اختلفوا في تحدید مدلوله). واإلجماع

وهذا  ،/ أما المعرفة الكشفیة فیعرفها القشیري بأنها معرفة من غیر استدالل٨

الكشفیة بأنها معرفة  ةأن تعرف المعرف واألصح ،التعریف جامع ولكنه لیس مانعاً 

                                                           
فة. يـرى أصـحاب هـذا الـرأي أن سـيف احلقيقة هنالـك رأي آخـر وهـو الـرأي األوسـع انتشـاراً بـني علمـاء املسـلمني مـن فقهـاء وأصـوليني وفال ١

أن  الـرأيلـذلك يعتقـد أصـحاب هـذا  ،طـراد والعليـةالانون اأو أ�ـا مبنيـة علـى قـ ،التجربة عبارة عن مشاهدة أو مالحظة مقرتنة بقياس عقلي

أن التجربة تعطي معرفـة ظنيـة ولكنهـا نـوع  -العلم احلاصل من التجربة يقيين وليس بظين. ومن ناحية أخرى فإن بعض علماء املسلمني يرون

  احلديث: مبشكلة االستقراء.اعتبار التجربة كمصدر من مصادر املعرفة متصل بقضية ما يسمى يف العصر  إنمن املعرفة. 
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أو الحس الظاهر أو الباطن (بالمعنیین المذكورین أو  لیست عن طریق االستدالل

  عن طریق الوحي أو البدیهة).

  المعرفة غیر االستداللیة: -٣

ر عنها عادة إن المعرفة غیر االستداللیة والتي بغیر طریق الحس یعبّ 

  :بعضها شبه مترادفة وبعضها مختلفة المعاني والدالالت اآلتیة،باأللفاظ والتعابیر 

  .بالبدیهة  .١

  بالفطرة.  .٢

  بالغریزة.  .٣

  بالقریحة.  .٤

  األولیات العقلیة. - بأول العقل  .٥

  بسرعة الفهم أو اإلدراك.  .٦

  بالحدس.  .٧

  بالبصیرة.  .٨

  بالفراسة.  .٩

  ببعد النظر. .١٠

  بالتحدیث. .١١

  ).األحالمبالتعبیر (تفسیر  .١٢

  باإللهام.  .١٣

  بالوحي. .١٤

  .باإللقاء .١٥

  بالرؤیة المنامیة الصادقة.  .١٦

  لرؤیة العادیة).بالرؤیة في الیقظة (تختلف عن ا  .١٧

  بالهاتف (یختلف عن السمع العادي). .١٨

  بالكشف.  .١٩

  بالخاطر. .٢٠

  بالوجدان. .٢١



 ١٣٢

  بالذوق (ولیس بحاسة الذوق العادي). .٢٢

  االستبطان. .٢٣

 ىولكن یمكن أن نقسمها إل ،هذه التعابیر یمكن أن یضاف إلیها تعابیر أخرى

  أربعة أنواع رئیسة هي:

  الوحي (لألنبیاء فقط). .١

ًا ذهنیًا فمعرفة یملكها كل إنسان  عادي لیس متخل وهي ،المعرفة البدیهیة .٢

  أو فاقد عقله. أو صغیراً 

  یمكن تقسیم هذه إلى أربعة أقسام. ،معرفة بقدرات خاصة ونادرة  .٣

مقدرة العبقري أو المكتشف وهذه قد تسمى حدسًا وتكون بما یسمى الخیال  -أ

تفسیرًا لها في العلمي، بها یرى المكتشف عالقات وقوانین بین األشیاء ویرى 

 لحظة أو دفعة واحدة أو لحظة تجلي.

  مقدرة الصوفي. -ب

هذه  ،المقدرات فوق الحسیة كأن یعلم الشخص حادثة في مكان آخر - ج 

وهذه  ،المقدرة توجد عند بعض الناس بصرف النظر عن أنهم أخیار أو أشرار

 ،المقدرات قد وردت روایات عن حدوثها في مجتمعات مسلمة وغیر مسلمة

  من خلقه. فهي یمكن أن توصف بأنها مقدرة شاء اهللا أن یدعها شخصًا معیناً 

هنالك مقدرات غیر عادیة أخرى یعطیها اهللا أحدًا من خلقه مثل قوة النظر 

  والسمع.

مقدرة المتقین (المحدثین) هم عباد اهللا ال یطلق علیهم عادة اسم  -د

شار إلیهم في الحدیث وهم الم ،المتصوفة، مثال سیدنا عمر رضي اهللا عنه

، ١)فإنه عمر أحدلقد كان فیما قبلكم من األمم محدثون فإن یك في أمتي (

  وفي هذا الحدیث إشارة إلى المقدرات من نوع (ج).

أظن أن الصوفي سوف یواجه صعوبات في التفریق بین مقدرات الكشف 

  الصوفي وبین بقیة هذه المقدرات.

                                                           
  متفق عليه. ١
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ا تسمي بالكشف مستعینین في ذلك دعنا نتحدث عن مقدرات الصوفي وهي م

وبعد أن نستبین معناها نحاول أن نقارن بینها  ،بما قاله المتصوفة في هذا المجال

  د). ج، وبین القدرات األخرى (أ،

  المعرفة الكشفیة:

ق بینها وبین وفرّ  ،، أن المكاشفة هي علم بغیر برهان١ذكر القشیري

وهي تحدث  ،م المعرفةت الفرد في سلّ فقال إن المحاضرة تكون أول حاال ،المحاضرة

ولكن تكون نتیجة عمل (ذكر) ولكنها یمكن لغیر السالك لطریق  ،بتواتر البرهان

التصوف مثل الفالسفة والعلماء والمفكرین فعلها للمتصوف بغیر الدرس والبحث. 

في حالة شك وعندما یأتیه البرهان  اإلنسان وقبل حدوث حالة الحضور هذه یكون 

رفع من مقام المكاشفة وهو مقام أالة الشك. وقال إن هناك مقام للتصوف تزول ح

وفي مقام المشاهدة یكون الصوفي على اتصال مباشر بالشيء المراد  ،المشاهدة

فالمشاهدة  ،نمحي وتفنى ذات العارفتومن خصائص هذه االتصال أن  ،معرفته

التي یقصدها القشیري تعطي یقینا أقوى من المكاشفة وأظن أن المعرفة بالمشاهد 

  ن أال وهي معرفة اهللا.تخص معرفة شيء معیّ 

وذكر  ،وحال المشاهدة هذه تختلف عن حالة االتحاد والحلول ووحدة الوجود

والخاطر الذي  ،الكشف نوع من الخاطر ولكنه نوع خاص من الخاطر أنالقشیري 

المعلومة أو الفكرة) ك الخاطر (وهو یكون عندما یلقي الملَ  ،یكون كشفًا یسمى إلهاماً 

نه إوقال  .وقد یكون الكشف من الحق تبارك وتعالى مباشرة ،في قلب اإلنسان 

یختلف عن الوحي الذي یكون للرسول ألن صاحبه ال یدري كیف حدث له الخاطر 

ك ك ویشاهد الملَ والرسول یعلم أن الوحي جاءه عن طریق الملَ  ،ومن أي مصدر جاء

كن الصوفي یدعي أنه یعلم عمومًا أن مصدر معرفته ویسمع عنه بخالف الصوفي، ل

من الوسواس والهاجس. والوسواس هو الخاطر الذي  اهللا، وٕاال كیف یكون مختلفاً 

 ،یلقیه الشیطان في قلب اإلنسان ، والهاجس هو الخاطر من قبل نفس اإلنسان 

ف الذي والكش اإللهامأما  ،أو هاجسًا یأمر بمعصیة والخاطر في حال كونه وسواساً 

عن الجنید) بین  ولقد فرق القشیري (نقالً  .یكون من الحق مباشرة یأمر بخیر

                                                           
  .٦٧الرسالة القشريية، ص  ١
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 ىالوسواس والهاجس بقوله: إن الخاطر إذا كان من الشیطان فهو یدعو إل

وفرق آخر بین  ،اتباع الشهوات ىنه یدعو إلإوٕاذا كان من قبل النفس ف ،المعاصي

بك بشيء ألحت النفس علیه وال هاجس النفس إذا طال أنالهاجس والوسواس، هو 

تزال تعاودك ولو بعد حین حتى تصل إلى مرادها إال أن یدوم صدق المجاهدة: ومن 

ن الشیطان إذا دعاك إلى معصیة فخالفته بترك تلك المعصیة یوسوس إناحیة أخرى ف

) فربما اإللهامك (ألن جمیع المخالفات عنده سواء، أما خاطرة الملَ  ىبمعصیة أخر 

عتقد أن هذا أولكن خاطر الحق فال یحصل من العبد خالف له.  ،صاحبهیوافقه 

التفریق بین الوسواس والهاجس معقول ولكن القشیري لم یضع الدلیل على الفرق 

ك) وبین ما یلقیه اهللا مباشرة في قلب الذي ذكره بین اإللهام (الخاطر الذي من الملَ 

  العبد.

ل ربما یشتبه بعضها مع بعض وقال وقا ،ولقد ذكر الغزالي أن الخاطر أربعة

ویكون  ،هو ضعف اإلیمان أو عدم معرفة صفات النفس وأخالقها االشتباهإن سبب 

زون بین الخواطر هم الذین لهم معرفة وقال إن الذین یمیّ  ،سبب ذلك أكل الحرام

  بالنفس وقال ال یكون اإلنسان  عارفًا بالنفس إال بعد استقصاء الزهد والتقوى.

ن المعیار الذي یرینا الفرق بین خاطر الخیر والطاعة وخاطر إ ضاً وقال أی

الشر والمعصیة هو الشرع، وأنا أمیل لألخذ بالمعیار األخیر ألن معیار ضعف 

ك لاإلیمان غیر منضبط، وذلك ألن ضعف اإلیمان وعدم ضعفه أمر نسبي، ال یم

للخطأ ألن نفسه  واإلنسان  إذا جعل نفسه هي المعیار فهو معرض ،تحدیده بسهولة

وقد تكون  ،فقد یجرفها الهوى وتكون متساهلة ،ن له أمرًا لیس هو األصلحقد تزیّ 

متشددة ویجرفها نوع آخر من الهوى، لهذا السبب وقع كثیر من المتصوفة في الخطأ 

ألنهم جعلوا أنفسهم معیارًا للخطأ والصواب. أما معیار الشرع فهو المعیار األقرب 

  للصواب.

نذكر شیئًا آخر وهو أن الغزالي قال إن خاطر النفس الذي سماه  ونود أن

هاجسًا یدعو المعصیة، ولكن النفس التي تدعو المعصیة هي النفس األمارة بالسوء. 

ولكن بجانب هذه النفس اللوامة. توجد النفس المطمئنة، وربما تكون هنالك نفس 



 ١٣٥

ذه التقسیمات، ولكنه لم یشر والغزالي على علم به ،أخرى تدعو إلى الرغبات المباحة

  إلیها في هذا الموضع.

  مباشرة من الحق عزَّ وجلَّ  مأ كان إلهاماً أیرى الغزالي أن الكشف سواء 

ثنا قطع عالقة القلب عن الدنیا ورأس هذا السلوك كما یحدّ  ،نیكون ثمرة سلوك معیّ 

لهمة على اهللا واإلقبال بكنه ا ،بالتجافي عن دار الغرور واإلنابة إلى دار الخلود

تعالى، وذلك ال یتم إال باإلعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعالئق 

هذا العلم یأتي نتیجة لتجربة وطریقة حیاة  الدنیویة وتصفیة القلب بالذكر والعبادة، إذاً 

وٕاذا لم یكن لإلنسان  هذا الحس والذوق  ،نانة تكسب اإلنسان  حسًا وذوقًا معیّ معیّ 

یصعب علیه تصور هذا النوع من المعرفة، مثله مثل فاقد البصر والسمع ال فإنه 

فإذا قال  ،یستطیع أن یدرك المبصرات والمسموعات كما یدركها من له هذه الحواس

نه لیس هنالك ألوان ألنه ال یدركها فإنه مخطئ ألن إ ) مثالً ىاألعمى (الذي ولد أعم

في نفس األمر، كذلك من ال یملك  عدم إدراكه لها ال یبرهن على عدم وجودها

الحاسة أو الذوق الذي یمكنه بموجبه التحقق من صدق أو كذب القول الصوفي فإنه 

ال یصح له تكذیب هذا القول، نقول ال یجوز له تكذیب قول الصوفي في هذه الحالة، 

لكن في نفس الوقت لیس علیه تصدیق قوله، إذا ادعى شخص أنه توصل إلى 

ربة خاصة، فإننا نجوز صدقه (إذا لم یخرق قانون التناقض على معرفة شيء بتج

إال إذا وجدت أدلة مستقلة عن دلیل  ادعائهأقل تقدیر) ولیس علینا اإلقرار بصدق 

ویصدق بوجود األلوان ودلیله قد  أعمىالحاسة المعنیة كما هو الحال عند من یولد 

اض اختالف األلوان، إال أن ة تفسیر معرفة الناس أشیاء دون افتر ییكون عدم إمكان

كما  ،وجود مثل هذه األدلة المستقلة عن التجربة المتنازع علیها قد یصعب تحقیقها

أنه إذا كان هذا القول یعارض الحقیقة الدینیة یجب علینا أن ال نجوز احتمال 

  صدقه.

كأن تنكشف للمؤمن بعض  ،وجهاد النفس یورث العلم ىن التقو إوعمومًا 

ثمرتها الهدایة  إن، *عضالت وما یصعب على غیره من األحكامالمشكالت والم

 نْ إِ { ،٢٨٢البقرة : {َواتَُّقوْا الّلَه َوُیَعلُِّمُكُم الّلُه}ىووضوح الطریق المستقیم قال اهللا تعال

                                                           
  معرفة ما وراء احملسوسات. ىوال يلزم باالتصاف بالتقو  *
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 ،٢٨حدیدال . { َوَیْجَعل لَُّكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِه}٢٩األنفال َتتَُّقوْا الّلَه َیْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا}

 ةً مَ حْ رَ  اهُ نَ یْ تَ آا نَ ادِ بَ عِ  نْ مِ  داً بْ ا عَ دَ جَ وَ فَ (.٦٩العنكبوت )النَ بُ هم سُ نّ یَ دِ هْ ا لنَ ینَ وا فِ دُ اهَ جَ  ینَ ذِ والّ (

لكن ال یغنینا هذا عن الدرس والعلم  ،٦٥الكهف) ماً لْ ا عِ نَّ دُ ن لَّ مِ  اهُ نَ مْ لَّ عَ ا وَ نَ دِ نْ عِ  نْ مِ 

  والتعلم.

وأنا أدرس قضیة الكشف هذه وهو: ما هي  كثیراً  يّ هنالك سؤال طرأ عل

وما هي  ؟األشیاء التي یحاول أهل التصوف والكشف معرفتها بما لهم من استعداد

 نَ مِ  لَ زَ نْ أَ (مساهماتهم فیما وصلنا من علوم ومعارف؟ أورد الغزالي في تفسیر اآلیة 

لت أودیة قلوب اونصیبه، فس فأخذ كل قلب بحظه  )اهَ رِ دَ قَ یة بِ دِ وْ أَ  تْ لَ اسَ فَ  اءً مَ  اءِ مَ السَّ 

وسالت أودیة الصوفیة من العلماء والزاهدین  ،رهادَ علماء التفسیر والحدیث والفقه بقَ 

فمن كان باطنه لوث محبة من فضول  ،رهادَ في الدنیا المتمسكین بحقائق التقوى بقَ 

 ره فأخذ من العلم طرفاً دَ المال والجاه وطلب المناصب والرفعة سال وادي قلبه بقَ 

ومن زهد في الدنیا اتسع قلبه فسالت فیه میاه العلوم  ،ولم یحظ بحقائق العلوم صالحاً 

  .١واجتمعت وصارت (آخاذات)

  معارف الصوفیة وكیفیة التحقق من صحتها: -٤

من علم الدراسة فأفادهم علم الدراسة العمل  وقال "فالصوفیة" أخذوا حظاً 

فهم مع سائر العلماء في  ،ل على الوراثةفلما عملوا بما علموا أفادوهم العم ،بالعلم

  .٢فقه في الدینتوعلم الوراثة هو ال ،علومهم وتمیزوا بعلوم زائدة هي علوم الوراثة

ولكن  ،ن بعض المتصوفة كانوا مع سائر العلماء في بعض علومهمإنعم 

الذین كتبوا مثًال في المنطق وأصول الفقه وغیرها من المجاالت المشابهة كانوا 

 ،ویتضح ذلك من كتاباتهم ،وتوصلوا إلى نتائج مشابهة ،ون بمنهج هؤالء العلماءیأخذ

فكتابات الغزالي في المنطق والفقه وأصوله خیر مثال ولكنه من المعروف أن كثیرًا 

ولم یبرز منهم على  ،من المتصوفة كانوا ال یجیدون مثًال بعض العلوم كعلم الحدیث

لفیزیاء مثًال. ولكن ما هي العلوم التي تمیزوا حسب علمنا علماء في الریاضیات وا

                                                           
  .٤٥ف املعارف، صر اجلزء اخلامس، كتاب عوا ،إحياء علوم الدين -الغزايل  ١
  املصدر السابق. ٢
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بها عن باقي العلماء؟ لعل الجواب على هذا السؤال یتضح من النص اآلتي والذي 

  یقوله فیه الغزالي:

 ،واستقصاؤها إحصاؤها"وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور ال یمكن 

هم السابقون لطریق اهللا  أن الصوفیین علمت یقیناً  يوالقدر الذي أذكره لینتفع به أن

إنه  ،١وطریقتهم هي أصوب الطرق ،تعالى، خاصة وأن سیرتهم هي أحسن السیر

 ىلة ومن أنبل السیر التي یمكن أن یحتذیمجصحیح أن سیر كثیر من المتصوفة 

 ،وأن المتصوفة لهم دراسة وٕالمام بجانب كبیر من علم السلوك واألخالق ،بها

الباطن مثل صفات النفس وأخالقها وطبیعتها وخصوصًا الجانب الذي یتصل ب

مع أن لنا بعض التحفظات في هذا الجانب  ،وأمراضها، وكیفیة عالج هذه األمراض

ودرایة بفضائل األخالق مثل، اإلخالص والصبر والتوّكل  أیضًا، وكذلك لهم فهمٌ 

یاء ولهم درایة بالرذائل مثل، الحسد والریاء والغضب والكبر  ،وغیرها من الفضائل

یقول الغزالي مشیرًا إلى هذا العلم بأنه علم معرفة أقسام  .والنفاق وغیرها من الرذائل

وعلم الضرورة ومطالبة  ،الدنیا ووجود دقائق الهوى وخفایا شهوات النفس وشرهها

حقائق بومعرفة  ونوماً  وأكالً  وخلقاً  النفس بالوقوف على الضرورة قوًال وفعًال ولبساً 

ومطالبة الباطن بحصر  ها،الذنوب ومطالبة النفس بترك ما ال یعنی وعلم خفي ،التوبة

خواطر المعصیة ثم بحصر خواطر الفضول ثم علم المراقبة، وعلم المحاسبة وعلم 

ومعرفة أوقات  وااللتجاءحقائق التوّكل، وعلم الرضاء وعلم الزهد، وعلم اإلنابة 

بض والبسط وعلم الفناء والبقاء الدعاء، وعلم المحبة، ثم علم المشاهدات: األنس والق

وأحوال الفناء واالستتار والتجلي والجمع والفرق واللوامع والطوالع والبوادر والصحو 

  .٢والسكر وغیر ذلك

وهو  ،هذه هي علوم الصوفیة بعضها مقبول مفید وال غنى للمسلم عنه

الي محددًا بالتحدید علم النفس واألخالق ولكن علوم المشاهدات فیها نظر. وقال الغز 

معارف المشاهدات التي یتمیز بها الصوفي، ومن أول، الطریق تبدأ المشاهدات 

والمكاشفات حتى أنهم في یقظتهم یشاهدون المالئكة وأرواح األنبیاء ویسمعون لهم 

                                                           
  .٤٩من الضالل، ص  املنقذ -الغزايل  ١
  .٥٤علوم الدين، اجلزء اخلامس، كتاب عوارف املعارف، ص  الغزايل، إحياء ٢
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إلى  األمثالثم یترقى الحال من مشاهدات الصور  ،ویقتبسون منهم فوائد ،أصواتاً 

على لفظه  ر أن یعبر عنها إال یشتملیحاول معبِّ درجات یضیق عنها الوصف فال 

وعلى الجملة تنتهي الحالة إلى قرب یكاد یتخیل  ،یمكنه االحتراز عنه خطأ صریح ال

 هنا وجقد بیّ أ و وكل ذلك خط ،منه طائفة الحلول وطائفة االتحاد وطائفة الوصول

یزید  أن ینبغيتلك الحالة ال  هالبست الذيبل  األسنى،كتاب المقصد  يف هفی أالخط

  یقول :  أنعلى 

   ١ل عن الخیرأتس وال فظن خیراً            هذكـر أ كـان مما وكان ما

عون درجات الوصول بكل الذین یدّ  نظن خیراً  ولكن قد ال ،خیراً  ينظن بالغزال إننا

نهم یدعون أللمتصوفة  أخرىنستنبط من هذه النصوص ونصوص  إننا، المهم ههذ

  نهم یعلمون :أ

رواح الموتى أاهللا والمالئكة والجن و  عالم الغیب، فيتكون  التي شیاءاأل /١

  واالتصال بها ورؤیاها وسماعها والتحدث معها.

   .ستقبلمحوادث ال /٢

  هو على غیر اتصال عادى بها. آخرمكان  فيحادثة  /٣

  بغیر الطریقة المعروفة. الماضي فيمعرفة حادثة  /٤

هذه  إلى باإلضافةوعقلة  آخر إنسان ضمیر  فيیدور  معرفة ما /٥

  الغیبیات.

 األمراضوطرق عالج هذه  وأمراضهامعرفة ماهیة النفس وصفاتها  /٦

  ).األخالقدائرة علم النفس وعلم في (معرفة 

  .األخیرةالعادیة والعقلیة والعصبیة والنفسیة وخاصة الثالثة  األمراض/عالج ٧

وتحقیق أمانیهم كیفیة قضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم  معرفة /٨

   ومقاصدهم.

ومعرفة الحكم  ،ن وسنةآومدلوالت نصوص الدین من قر  / معرفة معاني٩

القران والسنة  معانيوباقتصار معرفة  األحكامومعرفة علل  تقف وراءها، يالت

  والباطنة . الظاهرة

                                                           
  .٥٠املنقذ من الضالل، ص -الغزايل ١
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منها والباطنة الحسیة المنقولة  الظاهرةمعرفة حقائق الوجود  / وعموماً ١٠

فهم مع سائر  :هالذكر بقول أسلفناجمل الغزالى معارفهم  كما أولقد  ،قولةوغیر المن

  علومهم وتمیزوا عنهم بعلوم زائدة. فيالعلماء 

 التي األشیاءبعلم  أمن التفصیل عن هذه العلوم ونبد ءيدعنا نتحدث بش

یعلمها كل إنسان   أنالمستقبل یمكن  فيتحدث  التي األشیاء المستقبل. فيتحدث 

 هوعلى الوج االستدالل ولیس عن طریق الحس المباشر، هالیقین وعلى وج جهو على 

ن اإلنسان  إنما یفید الظن وربما یفید الظن الغالب، إ و  یفید القطع والجزم، ال يالذ

كسوف الشمس عن طریق معرفة  یعلم بعض الحوادث الجزئیة قبل حدوثها مثل:

وقت معین  فيمعرفة حالة العالم  مع هم" وجود"تحتّ  التيالكسوف والقوانین  أسباب

 همثل كون یجادها،إ هعن طریق قصد األمور وقد یعلم اإلنسان  بعض ه،قبل حدوث

كال  يف أهنالك احتمال حدوث الخط أنوواضح  .مثالً  غداً  م حائطاً سوف یحطّ 

والشمس  األرضدوران  يتتحكم ف يتغیر القوانین الت ممكن عقالً  وأنهالمعرفتین 

أن یوجد مانع یمنعه من تحقیق قصده لسبب من  نه متصور عقالً أكما  والقمر،

تتغیر سنن الكون  أنال یجوز  ولكن اهللا جل شأنه یعلم هذه الحوادث علماً  األسباب،

وال یجوز أن یمنعه مانع إذا قصد فعل شيء  ،وقوانینه الطبیعیة دون أن یعلم ذلك

من خلقه ولكنه قد أخبر أن  أحداً شاء  إذامها أن یعلِّ  وأنه من الجائز عقالً  ،نمعیّ 

، ولكنه قد یعلم بعض ةبعض األمور ال یعلم بها أحد غیره مثل، وقت قیام الساع

ى لَ ر عَ ظهِ ال یُ فَ  یِب الغَ  مُ الِ عَ (الغیبیة من ارتضى من رسول، یقول اهللا تعالى:  األمور

) داً صَ رَ  هِ فِ لْ ن خَ ومِ  هِ یْ دَ یَ  من بینِ  كُ لُ سْ یَ  هُ فإنَّ  ن رسولٍ ى مِ ارتضَ  نِ مَ  إالّ  *داً ه أحَ بِ یْ غَ 

  .٢٧-٢٦الجن 

ولقد وردت  ،مكان آخر وقت حدوثها فهذا جائز عقالً  فيأما معرفة حادثة 

تقول بینما  التيالصحیحة عن حدوثه، مثال ذلك: قصة "یا ساریة الجبل"  األخبار

ساریة  وقال : (یا هاهللا عنه ـ یخطب على المنبر قطع حدیث يسیدنا عمر ـ رض

 أن أوشكمعركة ضد الكفار  فيللمسلمین  وقد كان ساریة هذا یقود جیشاً  )بلالج

 ههذا تنبی هوكان هنالك جبل قریب من جیش المسلمین فأراد سیدنا عمر بقول ،ینهزم

فسمع ساریة سیدنا عمر واحتمى بالجبل وانتصر جیش  ،بالجبل یحتمي أنساریة 
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صلى اهللا علیه هریرة أن رسول اهللا ورد في البخاري من حدیث أبو أولقد  .المسلمین

محدثین (ملهمین) ومكلمین وأن عمر منهم" وقد روى أیضًا  أمتيقال: "إن في وسلم 

"لقد كان فیما قبلكم من األمم محدثون فان یك صلى اهللا علیه وسلم عن رسول اهللا 

  أحد، فعمر".  أمتيفي 

المستقبل أما معرفة ما حدث في الماضي فیختلف إلى حد عما یحدث في 

بشكل من  اً ألن ما حدث في الماضي فقد تحقق بالفعل، وقد یكون قد ترك أثر 

وقد یعلم بواسطة  ،یفید الیقین أو الظن األشكال فیعلم حدوثه من ذلك األثر علماً 

الخبر أن الذاكرة والخبر قد یفید الیقین أو الظن، وقد تكون الحادثة لم تترك أثرًا ولم 

هذه الحالة یكون الماضي من قبیل الغیب الذي یستأثر بعلمه ففي  ،یصلنا عنها خبر

 وقد أعلم نبیه بالوحي وخلقه بالقرآن، یقول اهللا تعالى: قه،وقد یعلمه أحدًا من خل ،اهللا

) قبل هذامن تلك من أنباء الغیب نوحیها إلیك ما كنت تعلمها أنت وال قومك (

.. فكثیر من ٤٤آل عمران) إلیك ذلك من أنباء الغیب نوحیه(.. وقوله تعالى: ٤٩هود

أخبار األمم واألقوام السالفة علمنا بها علمًا عن الغیب، عن طریق القرآن والسنة. أما 

 رأيرؤیة اهللا فهي ممكنة عقًال وممكنة شرعًا لكل المسلمین في اآلخرة، خالف 

 نیاتهاإمكالوا النصوص الواردة في نها غیر ممكنة أصًال وتأوّ إالمعتزلة الذین قالوا 

  حدوثها حججًا عقلیة، ال أرى أنها صحیحة. استحالةوأوردوا في 

أما رؤیة المالئكة لغیر الرسل یدل على إمكانیاتها ما رواه البخاري عن أسید   

بن خضیر قال: بینما هو یقرأ من اللیل من سورة البقرة وفرسه مربوط إذ جالت 

قریبًا منه فأشفق أن  ىه یحیوكان ابن ،ثم قرأ فجالت فانصرف ،الفرس فسكت فسكتت

إلى السماء فإذا مثل الظلة فیها أمثال المصابیح، فلما أصبح  رأسهیصیبه أمره. رفع 

أشفقت یا رسول اهللا : قال ،قرأ یا ابن خضیرافقال: صلى اهللا علیه وسلم ث النبي حدّ 

لظلة أن تطأ یحیى وكان منها قریبًا فانصرفت إلیه ورفعت رأسي إلى السماء إذا مثل ا

قال:  ،ال واهللا :وتدري ما ذلك؟ قال :قال ،فیها أمثال المصابیح فخرجت حتى ال أراها

  تلك المالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ینظر الناس إلیها ال تتوارى عنهم.

فقد  ،في ذلك قصص تأما معرفة ما یدور في ذهن شخص آخر فقد ورد  

لحرام فرأیت فقیرًا علیه خرقتان، روى عن ابن سعید الحراب قال: دخلت المسجد ا
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فناداني وقال: "اهللا یعلم ما في نفوسكم  ،على الناس لٌّ فقلت في نفسي، هذا وأشباهه كَ 

وقال: هو الذي یقبل التوبة عن عباده" ثم  ،فاحذروه" فاستغفرت اهللا في سري فناداني

تكون  ولم أره. هذه القصص وأشباهها یمكن أن تكون حدثت بالصدفة. أو يغاب عن

صلى اهللا علیه من قبیل تداعي المعاني. أو تكون نوعًا من الفراسة. قال رسول اهللا 

. أو تكون كرامة أعطاها اهللا ١"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور اهللا تعالى"وسلم 

لعبد من عباده. وعن أنس رضي اهللا عنه قال: دخلت على عثمان رضي اهللا عنه 

فقال عثمان رضي  ،طریق فنظرت إلیها وتأملت محاسنهاوكنت قد رأیت امرأة في ال

ثر الزنى ظاهر على عینیه، أما علمت أن أیدخل علّي أحدكم و  :اهللا عنه لما دخلت

ر على أنها نوع من فراسة المؤمن أو نوع تفسّ  أنالعین النظر. أیضًا هذه یمكن  ىزن

عنها في فصول سوف نتحدث  ٩، ٨، ٧من التحدیث أو الكرامة، أما نوع المعارف 

  خاصة بها.

ن (الملهمین) وهم من ذوي المقدرات الخاصة. ثیولقد تعرضنا لمقدرات المحدَّ   

وسیدنا عمر،  ،فبعض الصحابة رضوان اهللا علیهم مثل سیدنا أبو بكر الصدیق

  وسیدنا عثمان لهم هذه المقدرات.

ان في أنه قال: "قد كصلى اهللا علیه وسلم فقد ثبت في الصحیحین عن النبي   

وفي حدیث آخر: "إن اهللا . أحد فعمر منهم" ياألمم قبلكم محدثون، فإن یكن في أمت

  ضرب الحق في لسان عمر وقلبه" رواه الترمذي وقال حدیث حسن.

وذكر ابن تیمیة: وهذه األمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب   

فقد  ،ا اهللا عزَّ وجلَّ لهمتتجلى للمطیعین هي األمور التي یكشفه أنهارضي اهللا عنه، 

طبات ومكاشفات... ومع هذا كان عمر رضي اهللا عنه، اثبت أن ألولیاء اهللا مخ

صلى اهللا یفعل ما هو واجب علیه، فیعرض ما یقع له على ما جاء به رسول اهللا 

فتارة یوافقه فیكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غیر  ،علیه وسلم

 ىخالفه فیرجع عمر عن ذلك، كما رجع یوم الحدیبیة لما كان قد رأوتارة ی ،مرة

صلى اهللا علیه  محاربة المشركین. والحدیث معروف في البخاري وغیره فإن النبي

وأربعمائة وهم  ألفن نحو یالمسلممن ، قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه وسلم

                                                           
  الرتمذي ، باب التفسري.  ١
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ه وبینهم ناجعة جرت بیالذین بایعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركین بعد مر 

على أن یرجع في ذلك العام ویعتمر العام المقبل، وشرط لهم شروطًا، فیها نوع من 

وكان اهللا  ،فشق ذلك على كثیر من المسلمین ،غضاضة على المسلمین في الظاهرال

ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر ممن كره ذلك حتى قال 

 :قال ؟یا رسول اهللا ألسنا على الحق وغیرنا على الباطل :ه وسلمصلى اهللا علیلنبي ل

فعالم نعطي  ، قال:بلى :لیس قتالنا في الجنة وقتالهم في النار؟ قال أو :قال ،بلى

: "إني رسول اهللا هو ناصري صلى اهللا علیه وسلمالدنیة في دیننا؟ فقال له النبي 

بلى،  :قال ؟ي البیت ونطوف بها نأتولست أعصیه، ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أنّ 

وكذلك في قتال مانعي  ال، قال: "إنك آتیه ومطوف به". :: أنك تأتیه العام؟ فقالأقلتُ 

صلى اهللا علیه الزكاة، قال عمر ألبي بكر كیف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا 

فعلوا  ذاإأمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا ف :وسلم

فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه: "ألم  ،ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها

كانوا یؤدونها إلى رسول  عقاالً واهللا لو منعوني  ،ن الزكاة من حقهاإیقل إال بحقها" ف

لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواهللا ما هو إال أن رأیت قد  صلى اهللا علیه وسلماهللا 

لهذا كان عمر رضي اهللا عنه یشاور  بكر للقتال فعلمت أنه الحق. شرح صدر أبو

وینازعونه في  ،الصحابة رضي اهللا عنهم ویناظرهم ویرجع إلیهم في بعض األمور

أشیاء یحتج علیهم ویحتجون علیه بالكتاب والسّنة ویقرهم على منازعتهم، وال یقول 

مني، فأي أحد ادعى له  فینبغي منكم أن تقبلوام ومخاطب لهَ لهم إني محّدث مُ 

 هیجب على أتباعه أن یقبلوا منه كل ما یقوله، وال یعارضو أصحابه أنه مخاطب 

  ویسلموا له حاله من غیر اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون.

وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن كل أحد یؤخذ من قوله ویترك   

  .١ إال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

ولكن األولیاء ال تجب طاعتهم  ه،نبیاء معصومون یؤخذ كل ما قالو األ  

في كل ما یأمرون واإلیمان بجمیع ما یخبرون به، بل یعرض أمرهم وخبرهم على 

كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبیین مبشرین ومنذرین ( الكتاب والسنة. قال تعالى:

                                                           
  .٥٥-٥١ابن تيمية، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ص  ١
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.. وقال ٢١٣البقرة ختلفوا فیهوأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما ا

  .٥٩النساء )فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول( تعالى:

أما المقدرات التي یدعي أنه یملكها كثیر من الناس مسلمون كانوا أو غیر 

 )التلثابي(مسلمین فهي تسمى في األدب المعاصر ظواهر اإلدراك فوق الحسي منها 

وقد أجریت عملیة في هذا المجال  )البراسیكولوجيـ(بوتدخل داخل نطاق ما یسمى 

وربما تكون هي المشار إلیها في حدیث "المحّدثین" ما زال هنالك  ،ثبتت صحتها

بعض المعارضین لهذه الظواهر مثل "ایزنك" ال أود نقاش هذه المسألة من األوجه 

  العلمیة.

لمنطقیة والقوانین أما تفسیر مقدرات المكتشف للقوانین الطبیعیة والریاضیة وا

وكذلك تفریق هذه المقدرات عن مقدرات  ،أمر عسیرفیة والحقائق الكونیة عامة مالعل

. ولكن ربما یكون الشرط العاديیمتاز بها الشخص  المؤمن الصالح وهذه المقدرة ال

قد اكتشف فیه وتفكره،  الذيالمؤمن بالمجال  أوفیها اهتمام المكتشف  الضروري

  ودراسته فیه.

عن طریق الكشف لیس  إلیهانهم توصلوا أیدعون  التيأقوال المتصوفة  إن

 إاللیست قابلة للنقد  يوه ،هنالك طریقة لنقدها بغیر الكتاب والسنة والعقل والتجربة

تجربته بعكس ما  إلیهأشار بالمعلومة ولو أشارت  صوفیاً  الناقد أن له ذوقاً  يأن یدع

لفض النزاع بینهما  وموضوعيریق محدد یكون هنالك ط قاله متصوف آخر سوف ال

. واثبات  اآلخرالتصوف أعلى من  في وسلماً  ةنه وصل درجأأحدهما  يأن یدع إال

  هذه الدرجة قد یتعذر .

یقول بعضهم  ،حالة جذب أو سكر فيوهو  ناً معیّ  قد یرى شیئاً  الصوفي إن

ذب أو حالة ج فيبه وأنه معذور حین اعتقده وهو  الصوفيیتمسك  یجب أن ال

حالة الجذب أو السكر یحاول التمسك به  في سكر. ولكن بعضهم حین یرى شیئاً 

وهنا تكمن المشكلة  ،یبرهن على صحته أنویحاول  ،حالة الصحو فيوهو 

ن المجنون والسكران إوبهذا یختلف المجذوب عن المجنون و السكران، ف ،والخطورة
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) ویسیطر علیه هذا الالعقالني(حالة جنونه أمورا معینة حسب منطقه  فيقد یعتقد 

  .١منطقه خاطئ أنهذه الحالة، ولكنه بعد زوال هذه الحالة یتیقن  فياالعتقاد وهو 

  )١ضمیمة (

  عربينظریة المعرفة عند ابن 

ومصادرها وكذلك سوف  المعرفةتعریف  فيسنورد باختصار آراء ابن عربي 

  .الصوفیةأنواع معارف  فينورد رأیه 

نفسه  فيهو علیه  نه درك المدرك على ماإتعریف العلم:  فيیقول ابن عربي 

امتنع عن إدراكه فالعلم به ال إدراكه. ویستدرك  إذاما أكان دركه غیر ممتنع. و  إذا

ابن عربي فیقول: ال إدراكه من جهة كشف العقل ولكن قد یدركه العارفون من أهل 

. إن صدر ٢ن قوة العقلالشهود فیكون إدراكهم له من وجود اهللا وكرمه ووهبه ال م

هذه التعریف عمومًا ال غبار علیه، ولكن عجزه یحتاج إلى نظر، بجانب ذلك فكلمة 

إدراك تحتاج إلى شيء من التوضیح، فاإلدراك قد یقصد به اإلدراك الحسي أو 

العقلي أو غیر ذلك. واإلدراك قد یمتنع ألمر عرضي متصور أن یزول وقد یمتنع 

زول، ونوع اإلدراك وٕامكانیته تتصل بماهیة الشيء المراد ألمر لیس متصورًا أن ی

  إدراكه.

أما عن مصادر المعرفة فیقول ابن عربي: إنها إما أن تكون عن طریق العقل 

(وهذا إما أن یكون ضروریًا أو بواسطة النظر في الدلیل بشرط العثور على الدلیل). 

وهذا أسماه ابن عربي علم  ،عوٕاما عن طریق الذوق كالعلم بحالوة العسل، ولذة الجما

األحوال. والثالث مصدره یشابه المصدر الثاني، فهو على أحوال، وقد أسماه، علم 

والطریق لتحصیل هذا العلم  ،ة كشفیه معینةو فهو عن طریق ذوق خاص وق ٣األسرار

، إذا كان المفكر ال ٤هو الخلوات واألذكار وصفاء القلوب وطهارتها من دنس الفكر

في المحدثات. ویصف ابن عربي هذا اإلدراك بأنه خارق للعادة (اإلدراك  یفكر إال

العادي یكون بالحواس والعقل) ویكون اإلدراك بقوة خالف القوة العادیة، وأورد حدیثا 

                                                           
  فصول الحقة . يفأما بقية أنواع املعارف فسوف نتناوهلا  ١
  .٨٥-٨٤ر الثاين، ص الفتوحات املكية، السف ٢
  .١٣٨-١٤٤نفس املصدر، ص  ٣
  .١٤٤نفس املصدر، ص   ٤
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إن اهللا ضرب  صلى اهللا علیه وسلم:قال فیه رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم للرسول

ق على األولین واآلخرین. وعلّ  علمثدیي، فعلمت له بین  بدرة بین كتفي فوجدت برداناً 

وعلم  ،الحدیث بقوله: إن هذا العلم حاصل ال عن قوى من القوى الحسیة أو المعنویة

األسرار هذا كما الحظ ابن عربي قد ینكره البعض، ولكنه یرى أن هذا اإلنكار غیر 

هنالك معرفة  نإالعاقل عندما تذكر له،  :وساق لذلك الحجج واألدلة، فقال ،مؤسس

 ،ذوقیة (لیست بالذوق العادي) من یقول إنها جائز أن تكون صادقة أو كاذبة

ویتوقف عن إصدار الحكم بالصحة أو الكذب إذا كانت ال تحیلها العقول وال تهدم 

ركنًا من أركان الشریعة وال تبطل أصًال من أصولها ویستمر في محادثة الخصم، 

أمكن  إذاا كان قائله عدًال، وأنه یمكن قبوله ذإرون في قبوله فیقول نحن مخیّ 

  .١"من الوجوه "بدلیل مستقل تصحیحه بوجهٍ 

ن أنه یجب االلتزام بها في حالة هذه الشروط تشابه الشروط التي سوف نبیّ 

دعوة المعرفة الكشفیة "انظر حدیثنا عن تحدید معنى النص الصوفي والحكم علیه" 

ه الصوفي الخاص به فقال: إن ر شرع فكان له معیاولكن ابن عربي لم یلتزم بمعیار ال

اإلنسان قد تكون لدیه من العلوم ما یعارض الشرع "وهنا توجد مفارقة" واستدل بقصة 

ه ال یصح ننا في موضع آخر أالخضر علیه السالم وبحدیث أبي هریرة "ولقد بیّ 

یقبلون نظریته  االستدالل بهما لهذا الغرض". یقول ابن عربي للذین یخالفونه الرأي ال

نه یقول لهم كما قال موسى للخضر إ و  ،نه ال سبیل له إلى خصامهمإفي المعرفة، 

. نرى أن مدلول قول سیدنا موسى في هذا الموضع علیه ٢هذا فراق بیني وبینكم

لسیدنا موسى كل ما أنكره وما  أوضحألن سیدنا الخضر في نهایة األمر  ،ولیس له

ولكن الحال لیس كذلك عند من ینكر  ،بعد التوضیح واقتنع سیدنا موسى ،استغربه

أقوال ابن عربي وأقوال بعض المتصوفة، یقول ابن عربي ردًا على الذین نسبوا آراءه 

نه ال یقدح فیها أنه قد قال بها إلبعض الفالسفة واعترضوا علیها بسبب ذلك، 

                                                           
  .١٤١-١٤٠نفس املصدر، السفر األول، ص   ١
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ئمة المسلمین ، وأقوال أصلى اهللا علیه وسلمفیلسوف ما دامت توافق أقوال الرسول 

  .١مثل الشافعي، ومالك، وأن القول بأنه أخذها من كتب الفالسفة قول ال دلیل علیه

إننا نوافق ابن عربي الرأي في أن االعتراض المهم على آرائه یجب أن ینبني 

واعتراضنا على آرائه  ،صلى اهللا علیه وسلمعلى أساس أنها تعارض أقول الرسول 

  تعارض الكتاب والسنة.كما سیأتي یعتمد على أنها 

  : اآلتیةیعتقد ابن عربي أن معارف الصوفیة تشمل األنواع 

  / معرفة أسماء اهللا.١

  / التجلیات.٢

  / خطاب الشارع بلسان الشرع.٣

  / كمال الوجود ونقصه.٤

  / معرفة اإلنسان .٥

  / الكشف الخیالي.٦

  / معرفة العلل واألدویة.٧

عرفة اهللا والخلق وأحكام الشرع، معلوم أن غیر الصوفیة یشاركونهم في م

ومعرفة اإلنسان  والوجود، والعلل واألدویة، لكن السؤال ما هي طبیعة معرفة 

الصوفیة لهذه األمور؟ وما مدى اختالفها مع معارف غیر المتصوفة؟... یجیب ابن 

عربي أن معرفة الصوفیة والتي یطلق علیها اسم علم األسرار تختلف عن العلم 

ري ألن العلم العقلي النظري إذا بسطته العبارة "ُعبَّر عنه بألفاظ اللغة"، العقلي النظ

أما علم األسرار إذا أخذته العبارة، سمج واعتاض معناه  ،م معناههِ صار مقبوًال وفُ 

  .٢األفهام ىعل

ولكن نرید هنا أن نبدي  ،كنا قد تحدثنا عن معارف الصوفیة فیما سبق

ن من صیاغة الفكرة بعبارة لغویة قد یكون دلیًال مالحظة بسیطة وهي أن عدم التمك

وهم وخیال، وتمثل ما هو غیر متسق وما هو غیر متصور، وبذلك یكون  اعلى أنه

  ة ولیس في اللغة.ر الخلل في الفك

                                                           
  .١٤٦نفس املصدر، ص  ١
  .١٤٦نفس املصدر،   ٢
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  )٢ضمیمة (

  الحیرة

یعتقد بعض المتصوفة أن الحیرة مرتبة ممدوحة ومطلوبة واستدلوا على ذلك 

"، ولقد رد راً ، وهو "اللهم زدني فیك تحیّ لى اهللا علیه وسلم صبما نسبوا إلى رسول اهللا 

وقال إن األمر المطلوب هو زیادة العلم  ،علیهم ابن تیمیة بأن هذا الحدیث مكذوب

. وقال إن الحائر ١١٤طه) وقل ربي زدني علماً : (ولیس الحیرة وذلك لقوله تعالى

على  يدلیل الحائرین دلن وذكر أن اإلمام أحمد كان یقول: یا ،مأمور بطلب الهدى

ن ابن تیمیة أن هنالك معنًى طریق الصادقین واجعلني من عبادك الصالحین، وبیّ 

لإلنسان  أحواًال یكون فیها حائرًا، منها أن كل طالب للعلم  أنمقبوال یدل على 

وأن طالب العلم والهدى  ،نوع من الحیرة هوالهدى هو  قبل حصوله مطلوب فی

  ل إلیه حائر، وأنه لیس في هذا مدح للحیرة.بالنسبة لما لم یص
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  الفصل السابع

  

  نظریَّة التَصّوف في المعنى



 ١٤٩

  : تمهید

 –نظریة المعنى واتجاهات الفرق اإلسالمیة (المعنى الظاهر والمعنى الباطن 

علم الحقیقة وعلم الشریعة، العلم الظاهر والعلم اللدني،  - علم الخاصة وعلم العامة

الظاهر والمؤول). اتجاه الفالسفة. االتجاه الباطني. البابیة. البهائیة. القدیانیة. العلم 

  الطاهویة. الصوفیة. معاییر فهم النص. معاییر التأویل. الظاهر والباطن.

  مقدمة:

جاء اإلسالم یدعو الناس إلى عقیدة التوحید وجاء یأمرهم بأداء، عبادات 

وك محدد، وإلیصال المعاني الدالة على هذه بسل لاللتزاممعینة، كما جاء یدعوهم 

إنا أنزلناه : (باللغة العربیة وأرسل رسوله العربي، قال تعالى القرآناألشیاء، أنزل اهللا 

لسان الذي (. وقال تعالى: )بلسان عربي مبین: (وقال تعالى .٢یوسف )قرآنًا عربیاً 

القرآن ولغة السنة  فلغة .١٩٥الشعراء یلحدون إلیه أعجمي وهذا لسان عربي مبین

هما المصدران األساسیان للدین، العربیة. هنالك معاییر خاصة لفهم النص اللغوي 

ومراده. سوف نهتم في هذا الباب بتحدید هذه المعاییر. هذه المعاییر تمثل ما یمكن 

  أن یسمى بنظریة المعنى اإلسالمیة.

عنها هي  األصل األساسي في نظریة المعنى اإلسالمیة التي سوف نكشف

أن وراء النص حقیقة موضوعیة تمثل مراد اهللا، وهنالك وسائل موضوعیة لمعرفة 

. إن لغة القرآن تحمل الحقیقة ١معنى كل نص في الدین "أو قل الغالبیة العظمى لها"

  حقائق الكون والوجود واألوامر والنواهي الدینیة. ،الربانیة

كانت وسیلة التفاهم والتعامل  ولغة العرب اجتماعیة ،جاء القرآن بلغة العرب

بین أفراد المجتمع العربي قبل اإلسالم، وجاء اإلسالم واستعمل هذه اللغة ولكنه 

أضاف معاني جدیدة لبعض ألفاظها، فحقائق الكون واألوامر والنواهي والقیم الربانیة 

 كامنة في لغة القرآن، والمشكلة أن كانت ثمة مشكلة هي استخراج المعاني المرادة

من ألفاظ وعبارات القرآن، أما األخبار والقیم والقضایا التي هي من قول البشر 

تحتاج أن یتحقق من صحتها بوسائل خارج اللغة مثل التجربة والمالحظة والنظر 

العقلي، فخبر القرآن وأوامره ونواهیه صحیحة وصالحة ومناسبة ألن مصدرها العلیم 

                                                           
  .أي باستثناء فواتح السور  ١
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ى الخبر واألمر، ففي حالة النصوص شكال فهم مضمون وفحو ولكن اإل ،الخبیر

الدینیة إذا فهمنا وتیّقنا أن مفهوم النص هو كذا وكذا فسوف ال تكون هنالك حاجة 

هذا هو الحال على  ،لكي نخرج خارج اللغة لكي نتأكد من صحة النص ومعقولیته

ولكن بالنسبة لآلیات التي تتحدث عن حقائق  ،أقل تقدیر بالنسبة لألوامر والنواهي

میة فهي قابلة أن یفهم منها العالم ومن له خبرة في مجال العلوم فهما أعمق من عل

. ١فهم الشخص العادي والذي یعتمد في فهمه لها على اللغة والخبرات العادیة فقط

ومن ناحیة أخرى فإنه قد یكون هناك إشكال في بعض الحاالت في معرفة معنى 

وذلك  ،غة وتحدید مدلوالت ألفاظهاومقصود النص وذلك ألسباب خاصة بتراكیب الل

لتعدد معاني بعض األلفاظ وغموضها وعدم وضوح ما تدل علیه أو لصعوبة الفكرة 

ث عنها القرآن نفسه عندما أشار إلى أن هنالك وهذه القضیة تحدّ  ،المتحدث عنها

نة المعنى ال ولكن هنالك آیات محكمات بیّ  ،آیات متشابهات أي غیر واضحة المعنى

في المراد منها. إن الوسیلة إلى فهم المعنى هو أساسًا معرفة اللغة وأسالیبها  التباس

واستعماالتها واألحوال التي استعملت فیها، وسوف نتحدث بشيء من التفصیل عن 

المعاییر التي بموجبها یمكن للمؤمن فهم النص الدیني وهذه المعاییر تشمل ضوابط 

  أخرى غیر التي ذكرنا في هذا الموضوع.

  نظریة المعنى واتجاهات الفرق اإلسالمیة:

ظاهرًا  یعتقد المتصوفة وكثیر من أهل الفرق اإلسالمیة أن هنالك معنىً 

 مل عللها. ویعتقد بعضهم أن المعنى الباطن یمثّ  باطناً  للنصوص الدینیة ومعنىً 

 مق بین ما یسمیه علوبعضهم یفرّ  ،ل علم العامةوالمعنى الظاهر یمثّ  ،الخاصة

الحقیقیة، وبین ما یسمیه العلم الظاهر والعلم المؤول، هنالك  معة وما یسمیه علالشری

  ارتباط وثیق بین مفاهیم هذه العبارات وكثیرًا ما ترد مترادفة.

إن بعض معاني ومدلوالت هذه العبارات قد یكون مقبوًال وبعضها قد یكون 

 ءالبريلمعنى وسوف یظهر لنا ا ،غیر مقبول وذلك حسب المعنى المقصود منها
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والمعنى غیر المقبول بعد استعراض آراء واتجاهات الفرق اإلسالمیة في هذا المجال 

  إن شاء اهللا.

 ،سوف نعرض لهذه االتجاهات بشيء من االختصار في بدایة األمر

  واالتجاهات هي: ،ولبعضها بشيء من التفصیل فیما بعد

  / اتجاه فلسفي:١

ن آظاهرًا للقر  ، فإنه یرى أن هنالك معنىً ١وخیر من یمثل هذا االتجاه ابن رشد

ل علم باطنًا یمثّ  ومعنىً  ،یتمثل في علم الشریعة الذي هو مقصود به عامة المسلمین

وقال إن  - أي الفالسفة– الحقیقة الذي یقصد به الخاصة من أهل البرهان والنظر 

أن وعندما یحدث ذلك یجب  ،المعنى الظاهر یعارض أو یناقض المعنى الباطن

ل النص حتى یتفق مع ما یؤدي إلیه النظر العقلي والبرهان واشترط أن یكون  ي،یؤوَّ

دعى الفالسفة أنهم یلتزمون بما اشترطوا، او  ،بقواعد اللغة وأسالیبها التأویل ملتزماً 

  األمر الذي نازعهم فیه أهل السنة أمثال ابن تیمیة واتهموهم فیه بالتحریف.

  / اتجاه اعتزالي:٢

عتزلة إلى تأویل النصوص القرآنیة حتى تتفق مع نظرتهم العقلیة ومع لجأ الم

لوا اآلیات التي یدل ظاهرها على التشبیه حتى فأوّ  ،مذهبهم في تنزیه اهللا تنزیهًا مطلقاً 

تدل على التنزیه وذلك حسب اعتقادهم، وقالوا إن تأویالتهم هذه یحتملها النص. 

میة وقالوا إن مذهبهم هذا یؤدي للتعطیل واعترض علیهم أهل السنة، أمثال ابن تی

  بقواعد اللغة. كامالً  التزاماً ولیس فیه 

  / اتجاه األشاعرة وبعض أهل السّنة:٣

هؤالء أیضًا أخذوا بالتأویل ولكنهم اختلفوا فیما یجب تأویله مع الفالسفة 

فأثبتوا  ،ةالف المعتزلة رؤیة الباري وخالف الفالسفة والمعتزلخ فأثبتوا مثالً  ،والمعتزلة

خالف المعتزلة رؤیة الباري وخالف الفالسفة حشر األجساد. ولقد ألزموا أنفسهم  مثالً 

ولكنه  ،نفصل عنهماكان من المعتزلة ثم  األشعريولقد قیل إن  ،عمومًا بقواعد اللغة

عمومًا التزم بمنهج علم الكالم وكان بحجة التوفیق بین النصوص الشرعیة واألحكام 

ل النصوص الشرعیة، ولكنه في نهایة حیاته تحولت طریقته إلى طریقة العقلیة یؤوّ 
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، وأصحاب هذه االتجاهات ١یتزعمها اإلمام أحمد ابن حنبل نأهل السلف التي كا

  الثالثة ألزموا أنفسهم عمومًا بقانون اللغة.

  / االتجاه الباطني:٤

لبابیة نخص من أصحاب هذا االتجاه فرق الشیعة وفرق باطنیة معاصرة مثل ا

هؤالء لم یلتزموا في تأویالتهم بقواعد اللغة  ،والبهائیة والقدیانیة والطاهویة بالسودان

ولم یلزموا أنفسهم باتساق ما یقولون وعدم تناقضه مع ما علم من الدین  ،وبقوانینها

  بالضرورة.

  / االتجاه الصوفي:٥

من یمثل وخیر  ،باطني فلسفي اتجاههذا االتجاه یحوي عدة اتجاهات منها 

 ،وتنطبق علیه نفس الصفات التي اتسم بها االتجاه الباطني ،هذا االتجاه ابن عربي

ویشمل هذا اتجاهًا سنیًا یمثله الغزالي یشابه هذا االتجاه، االتجاه السني واألشعري، 

هذا االتجاه كما أسلفنا الذكر التزم بأن یكون شرط التأویل احتمال لفظ النص 

التأویل  تقتضيي معیارًا آخر للتأویل وهو إن كانت المصلحة للمعني، یضیف الغزال

  فیعمل به وٕان اقتضت عدم إعماله ترك.

  / اتجاه بعض أهل السلف وبعض أهل السنة:٦

هؤالء هم الذین كفوا عن التأویل وأثبتوا ما تدل علیه ظواهر النصوص دون 

الذي  –د ابن تیمیة هذا االتجاه لم یسلم من نق ،أن یخوضوا في معانیها أو تفسیرها

  قال إنه ال یمثل الرأي الصحیح والحقیقي ألهل السلف.

  :٢/ اتجاه آخر ألهل السلف٧

األمر  :هذا االتجاه ینبني على أمرین - خیر من یمثل هذا االتجاه ابن تیمیة

والمتكلمة والمحدِّثة والمتصوفة الذین  ةاألول هو االعتراض على ما أسماهم المتفقه

لدلیل یقترن  حل بأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجو عرفوا التأوی

ابن تیمیة یرى أن القرآن أنزل لكي یفهم ویتدبر ویتفكر فیه في  إنبه. األمر الثاني...

نزل اهللا من آیة إال أوأورد مقالة الحسن البصري الذي قال فیها ما  ،محكمه ومتشابهه

                                                           
  .٢٠٤-١٩٦حلمي، منهج علماء احلديث والسنة، ص  ىمصطف  ١
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، أو محكماً  عنى بها وما استثنى من ذلك متشابهاً  وهو یحب أن یعلم فیم أنزلت وماذا

 ،ما أن یقصد به األمر الموجود في الخارجإوهو  :وقال إن للتأویل الصحیح معنیان

 ،طلوعها ویكون التأویل من باب الوجود العیني الخارجي فتأویل طلعت الشمس مثالً 

هي علیه من صفاتها فتأویل الكالم بهذا المعنى هو الحقائق الثابتة في الخارج بما 

خبار والكالم، إال أن وهي ال تعرف على ما هي علیه بمجرد اإل ،وشؤونها وأحوالها

خبار ولكن یعرف من صفاتها وأحوالها إیكون المستمع تصور نظیرها بغیر كالم وال 

وٕاما بالقدر المشترك بینها  ،قدر ما أفهمه المخاطب، إما بضرب المثل، وٕاما بالتقریب

  وٕاما بغیر ذلك. ،وبین غیرها

ولقد استعمل ابن مسعود التأویل بمعنى وجود المخبر ووجوده خارجًا سواء 

أو في المستقبل كأخبار القیامة  ،نآكان في الماضي كالقصص التي أخبرنا عنها القر 

والجنة والنار. والمعنى الصحیح اآلخر للتأویل هو تفسیر الكالم وبیانه وشرحه 

  :١تيمنهج ابن تیمیة في التفسیر والتأویل كاآلولقد كان  ،وٕایضاح معناه

  ن في مكان آخر.یِّ ر القرآن بالقرآن، ما أجمل في مكان فإنه قد بُ / یفسّ ١

  ر القرآن بالسنة فهي شارحة ومفسرة للقرآن./ یفسّ ٢

صلى اهللا علیه ر بأقوال الصحابة فهم أقرب الناس إلى عهد الرسول / یفسّ ٣

  المسلمین.بأحواله عن بقیة  ىوأدر  وسلم

  / یفسر بأقوال التابعین كمجاهد.٤

ر القرآن بهذه الطرق لجأ لتفسیر القرآن بلغة العرب / إذا لم یمكنه أن یفسّ ٥

  ویلتزم في ذلك بشرطین.

یحتمل  اإلطالقأن یحتمله السیاق وتركیب العبارة المعین فلفظ الید على  -أ

  لسیاق.النعمة والقدرة والجارحة وال یتضح المعنى إال بحسب ا

وٕان كان مألوفًا ولكنه غیر معهود في لغة  باالصطالحال یجوز التأویل  -ب

  العرب.

                                                           
  .١٧٤ص  ،حممد السيد اجلليند، اإلمام ابن تيمية وموقفه من التأويل  ١
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لوا حتى قادهم ذلك إلى التشبیه أخذوا بظاهر النصوص ولم یؤوّ  اتجاه المجسمة:/ ٨

 ،وعظمًا وجوارح فاهللا عندهم یشبه اإلنسان ، وقالوا إن له جسمًا ولحماً  ،المطلق

  یرًا.بك تعالى عن علواً 

  االتجاه الفلسفي:

 یقول ابن رشد إذا نطقت الشریعة بأمر فال یخلو ظاهر النطق أن یكون موافقاً   

فقًا فال قول هناك، وٕان كان الما أدى إلیه البرهان فیه أو مخالفًا له، فإن كان مو 

: إنه إخراج داللة اللفظ ١مخالفًا طلب تأویله. ویشرح ابن رشد معنى التأویل فیقول

  لحقیقیة إلى المجازة من غیر أن یخل ذلك بعادة لسان العرب.عن الداللة ا

وقال إن السبب في ورود الظاهر والباطن في الشرع اختالف نظر الناس 

ویعتقد  ،ویرى ابن رشد أن الراسخین في العلم یعلمون التأویل ،وقرائحهم في التصدیق

وال یفهمها العامة،  - أي الفالسفة - إال ألهل البرهان يأن المعاني الباطنة ال تنجل

ومن ناحیة أخرى  .باألدلة الخطابیة والجدلیة والعامة یحصل لهم االعتقاد في أمرٍ 

ن المعاني الباطنة ال تنجلي إال ألهل الطریقة الذین هم إفإن أهل التصوف یقولون 

  أهل العبادة والذكر والزهد والخلوة والصمت والجوع وأهل المقامات واألحوال.

 - أمثال ابن سینا - ، تلخیصًا لما أسماه بمذهب الفالسفة ٢ن تیمیةلقد أورد اب

وذكر أنهم استدلوا على هذا  ،ذكر فیه أنهم یفرقون بین علم الخاصة وعلم العامة

ن هنالك فارقًا بین الذین ینفقون وقتًا كبیرًا في التحصیل وتمرین إالرأي بقولهم 

الذین ال یشتغلون بالدراسة والبحث أذهانهم وتذكیرها بالدراسة والتحصیل والنظر و 

والنظر، فهؤالء الخاصة قد یفهمون أمورًا بما اكتسبوا من الفهم وبما وهبهم اهللا من 

  االستعداد للفهم خالف العامة فإن نصیبهم من فهم األمور قلیل.

لو كان المقصود بعلم الخاصة وعلم العامة هذا فإنه ال غبار علیه ولكن ال 

الرأي بهذا القول ألنهم یضیفون إلیه أن القرآن جاء لمخاطبة یكتفي أصحاب هذا 

العامة بأمور غیر مطابقة للواقع واألمر في نفسه، ولكن خاطبهم بما یتخیلون 

ن لهم نعیمًا محسوسًا وعقابًا محسوسًا، ألن إ تعاد، و  األبدانفقال إن  ،ویتوهمون

                                                           
  .٣٥كتاب فصل املقال، ص    ١
  .٢١-٨درء تعارض العقل والنقل، اجلزء األول، ص  ٢
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وینافي الحقیقة فإنه  باً مصلحة الجمهور أن یخاطبوا بما یتوهمون. وٕان كان هذا كذ

صلى اهللا وذكر ابن تیمیة أن ابن سینا قال إن النبي  .جعل كذلك لمصلحة الجمهور

كان یعلم الحق، ولكنه أظهر خالفه، ویعتقدون أن الحق ما هو في نفس  علیه وسلم

لون النصوص إلى ما یوافق رأیهم حتى لو كان األمر وما نعلمه بعقولنا وكانوا یؤوّ 

دعاه الفالسفة من ان ما إاللغات عن طریقتها المعلومة، ویقول ابن تیمیة  فیه إخراج

دعاء غیر صحیح، فإنه غیر االعقل  تناقضأن بعض المعاني الظاهرة آلیات القرآن 

صحیح أن یقال إن علم اهللا بالجزئیات وحدوث العالم وحشر األجساد یناقض العقل 

حسب أنه سوف ال یكون هنالك حتى یحتاج كما یزعم الفالسفة إلى تأویل. وأ

اعتراض لتقسیم الناس إلى خاصة وعامة إذا كان المقصود من الخاصة أنهم أكثر 

وأنه قد یرجع  ،وأن فهمهم هذا یرجع إلى الدراسة والبحث والتأمل والنظر ،درایة وفهماً 

وأنهم غالبًا ما تكون لدیهم  ،اهللا له مكذلك لذكائهم واستعدادهم الفطري الذي وهبه

خلفیات علمیة تساعدهم على فهم األمور الصعبة المنال خالف العامة الذین تنعدم 

سورة یوسف، آیة  فیهم هذه الصفات، یقول اهللا تعالى: (وفوق كل ذي علم علیم)

 .٣٢سورة الزخرف، آیة  ویقول اهللا تعالى: (ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات) .٧٦

وال  ،مع أحد بما یناقض ما أظهر للناس، لم یتكلم صلى اهللا علیه وسلمإن الرسول 

بل كان من كان به  ،كان خواص أصحابه یعتقدون فیه نقیض ما أظهره للناس

  نه.له وتصدیقًا له على ما أظهره وبیّ  ةأخص وبحاله أعرف كان أعظم موافق

ولقد ثبت في األحادیث الصحیحة التي ال ینازع علیها أهل المعرفة في 

صلى أنه لما قیل له هل عندكم من رسول اهللا  - عنهرضي اهللا– يِّ صحتها عن عل

إلینا رسول اهللا  والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسرّ  ،كتاب؟ فقال: الاهللا علیه وسلم 

أما ما  .شیئًا كتمه عن غیرنا إال فیما یؤتیه اهللا لعبد في كتابهصلى اهللا علیه وسلم 

یر صحیح. یجب أن ننبه إلى أن فهو غ يینسبه بعض الشیعة والباطنیة لسیدنا عل

باطل، القول بعدم إشاعة العلم بین الناس أو القول بحصره في طبقة معینة تحتكره 

وال عصمة ألحد إال  ،حسب استعداه واجتهاده وعلمه فالفرصة مفتوحة للجمیع كلّ 

  صلى اهللا علیه وسلم.المصطفي 
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  الفَرق الباطّنیة

له. لقد  باطناً  ظاهرًا للقرآن ومعنىً  عنىً ن هنالك مإیقول المنتمون لهذا الفرق 

شرح فیه  - الشیعة منهم خاصة– ف الغزالي كتابا ممتازًا عن الفرق الباطنیة ألّ 

، نورد فیما یلي تلخیصًا يمبادئهم وكشف عن وسائل دعوتهم ورد علیهم بمنطق قو 

فوا طنیة حرّ ن أصحاب الفرق الباإ" ةآلرائه هذه. قال الغزالي في كتابه "فضائح الباطنی

وا الكفر، وكان معظمهم من أصحاب الدیانات التي نالدین وأظهروا اإلسالم واستبط

ن على المسلمین نسبة للهزیمة التي یوهؤالء ال زالوا حاقد ،كانت موجودة قبل اإلسالم

ألحقوها بهم، وأنهم لم یؤمنوا باإلسالم، ولم یدخل قلوبهم فجعلوا یتآمرون علیه، فلما 

وأنه ال سبیل  ،مین قوة عظیمة وال سبیل لهم في مقاومتهم بالقتال والحربرأوا المسل

فقالوا في  ،لهم في جعل المسلمین یتركون اإلسالم إال بالمكر والخداع واالحتیال

اإلصغاء إلینا،  عنأنفسهم لو شفهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علینا وامتنعوا 

فاستغلوا  ،لعوا عن دینهم، وینسلخوا منهفصار هدفهم استدراج المسلمین حتى ینخ

واستغلوا محبة الناس آلل  ،حداهما أن هنالك ظاهرًا وباطنًا للقرآن والسنةإوسیلتین 

ولما عجزوا عن  ،البیت ووصلوها بفكرة العصمة لكي یقولوا بضرورة اإلمام المعصوم

التأویل  ا بطرقمصرف الخلق عن القرآن والسنة حاولوا أن یصرفوهم عن المراد به

الفاسد، ألنهم لو صرحوا بالنفي المحض لدین اإلسالم والتكذیب المجرد له لم یحظوا 

لوا وانكشف أمرهم، فقالوا ما ورد في الشرع ونصوص تِ ولحوربوا وقُ  ،بمواالت الموالین

 يالدین له باطن ویرمز إلى معنى خفي ال یعرفه كل الناس، ومن أمثله تأویالتهم الت

ن إابط لغوي وال دلیل عقلي وٕانما هي تحكمات ال دلیل علیها، قولهم ال تستند إلى ض

معنى الجنابة مبادرة المستجیب بإفشاء ما سر إلیه قبل أن ینال رتبة استحقاقه، 

ومعنى الغسل تجدید العهد، والزنا هو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم یسبق 

من اعتقاد كل مذهب سوى مبایعة والطهور هو التبرؤ والتنظیف  ،معه عقد العهد

اإلمام، والصیام هو اإلمساك عن كشف السر، والصلوات الخمسة أدلة على األصول 

مامهم، والحج زیارته وٕادمان خدمته، إاألربعة وعلى اإلمام، وزعموا أن الصالة مواالة 

تي أمر وأن البقرة ال ،ومن تأویالتهم أن الشجرة الملعونة في القرآن هي الدولة األمویة

 يعائشة رضالسیدة هي  )اهللا أن تذبح في قوله تعالى: (إن اهللا یأمركم أن تذبحوا بقرة
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واإلنسان   ،كفر، فالشیطان هو عمران الشیطان الذي قال لإلنسان  إاهللا عنها، وقالوا 

، ولقد حاول بعضهم االستدالل يهو أبو بكر، وأما الكفر فهو عدم القول بإمامة عل

 ،وات سبعةاوالسم ،ن الثقوب في رأس اإلنسان سبعةإوف فقالوا باألعداد والحر 

 األئمة،فهذا یدل على  ،وأیام األسبوع سبعة ،والنجوم السیارة سبعة ،واألرضین سبعة

  األربعة. األصولوزعموا أن الطبائع أربعة، وأن فصول السنة أربعة، فهذا یدل على 

نظر اإلنسان  فیها إن مذهب الباطنیة ومعتقداتهم صعب تحدیدها حتى ی

بل غرضهم االحتیال ، وینتقدها ألنهم ال یخاطبون الناس بمسلك واحد أو بكفرة محددة

على الناس حتى یتبعوهم، فلذلك یختلف النقل عنهم وقد ال یظهرون كل مبادئهم من 

نه لیس عنهم ویقولون: إنما هؤالء خالفونا أل يع ما حكیوقد ینكرون جم ،أول مرة

  ذهبنا ولو عرفوه لوافقونا.عندهم حقیقة م

ودعوتهم للفرد تكون على  ،للباطنیة طرق ووسائل لنشر مبادئهم الهدامة

ثم التشكیك، ثم التعلیق، ثم الربط، ثم  ،ثم التأنیس ،مراحل، هذه المراحل هي: التفرس

هذا أسلوب كثیر من الفرق الضالة في  ،التدلیس، ثم التلبیس، ثم الخلع، ثم السلخ

م من الناس وضمهم إلى جماعتهم، فیجب معرفته حتى یمكن للمؤمن تضلیل غیره

ولقد شرح الغزالي األسالیب التي یتبعوها للوصول إلى  .أن یحترز منه ویتقى شره

 "فقال إن حیلتهم األولى "التفرس ،فتهأهدفهم المنشود من تدمیر الدین واستئصال ش

ز من له قابلیة للتأثیر على أن یمیّ  ، وأن یكون قادراً ذكیاً  وهو أن یكون الداعیة فطناً 

بما یلقى إلیه من الكالم فال یضیع وقته مع من ال یصغي لحدیثه، كما أنه یجب أن 

یكون للداعیة مقدرة للتأویل بحیث یمكنه أن یرد ظاهر نصوص القرآن إلى معنى 

ثهم ف الناس حسب میولهم ویحدِّ ثم أنه یجب علیه أن یصنِّ  ،باطن یكون هو قصده

ومن رآه ذا مجون  ،فمن رآه یمیل للزهد والعبادة جاراه في ذلك ،حسب میولهم على

  جاراه في ذلك أیضًا.

یبدأ تأثیرها عندما یحضر الشخص مجلسهم  "التأنیس"وحیلتهم التالیة 

ة القرآن، ثم یتبعون ذلك بشيء من الكالم ءفیحضرون له من له صوت جمیل في قرا

ثم یردفون ذلك بالطعن في الحكام  ،بمجامع القلوب الرقیق والمواعظ اللطیفة اآلخذة

ویقولون أن الفرج قریب، ویظهر الداعیة انفعاًال شدیدًا  ،والعلماء والجهال من العوام
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، وٕاذا ذكر آیة أو خبرًا ذكر أن هللا سرًا بما یقول فیبكي أحیانًا ویتنفس الصعداء أحیاناً 

ه بمزید لطفه، وقد یتهجد باللیل في كلماته ال یطلع علیه إال من اجتباه من خلق

وباكیًا عند غیبة صاحب البیت، ولكنه یفعل ذلك بحیث یمكن لصاحب البیت  اً یمصل

لع علیه عاد فاضطجع طّ اطالع علیه عند عودته، ثم إذا أحس أن صاحب البیت اال

وكل ذلك لكي یستحكم األنس به ویمیل القلب إلى  ،كالذي یقصد إخفاء عبادته

  . "التأنیس"كالمه فهذه هي مرحلة اإلصغاء إلى 

أن  "التأنیس"هي أنه ینبغي على الداعیة بعد ف "التشكیك"أما حیلة أو مرحلة 

یجتهد في تغییر اعتقاد المستجیب بأن یزلزل عقیدته. ووسیلته أن یبدأه بالسؤال عن 

ما بال  :الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل، ویشككه في األحكام فیقول

الطاهر،  يائض تقضي الصوم دون الصالة؟ وما بال االغتسال یجب من المنالح

ما بال أبواب الجنة  :ویشككه في أخبار القرآن، ویقول .وال یجب من البول النجس

ویقول المدعو في نفسه یجب أن تكون تحت هذه  ثمانیة وأبواب النار سبعة...

  األسرار.الظواهر أسرارا وینبعث في نفسه شوق إلى معرفة هذه 

هي أن ال یجیبه عن هذه التساؤالت بل یتركه ف "التعلیق"أما حیلة أو مرحلة 

من أن یعبث به أو  مه ویقول ال تعجل فإن الدین أجلّ ل األمر علیه ویعظّ معلقًا ویهوّ 

ثم یقول ال تعجل سنریك سر ذلك أما  ،یوضع في غیر موضعه أو یكشف لغیر أهله

ا الدین متین فأوغل فیه برفق فإن المنبت ال سمعت صاحب الشرع یقول: "إن هذ

فإن أعرض المدعو تركه وٕان رآه  ،رضًا قطع وال ظهرًا أبقى" وهكذا ال یزال یسوقهأ

م أمر السر وعظّ  ،متعطشًا وعده في وقت معین وأمره بتقدیم الصوم والتوبة قبله

إال في سر ن هذه األسرار مكتومة ال تودع إالمكتوم حتى إذا جاء المعیاد قال له 

فیقول المستجیب وما هو  ،ن حرزك وأحكم مداخله حتى أودعه فیهمحض فحصّ 

هذا السر ومراعاته من  نالطریق لذلك؟ فیقول: أخذ عهد اهللا ومیثاقه على كتما

ن الدر الثمین أدنى درجات الرغب في صیانته عن التصنیع. وما أودع إالتصنیع ف

وٕاذ أخذنا من ( عهدهم ومیثاقهم وتال قوله تعالى:اهللا هذه األسرار أنبیاءه إال بعد أخذ 

وٕان  ،فاحلف لي على كتمانه فإن كنت راغباً  )النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح
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ونحن نقدر كأنك لم تسمع  ،ق لهلِ ر لما خُ فإنه كل میسّ  غرواشمأزت نفسك عنه فال 

  الحلف خاله وٕاال حلف. ىن أبإولم تحلف وال ضیر علیك ف

أن یربط لسانه بإیمان مغلظة وعهود مؤكدة ال  " فهيالربط"جة أما حیلة أو در 

، فهو أنه بعد الیمین وتأكید العهد ال "التدلیس"أما حیلة  .یجسر على مخالفتها بحال

، ولكنه یتدرج معه ویراعي أمورًا أولها أن یقتصر في ةیسمح ببث األسرار إلیه دفع

جهل تحكیم الناس عقولهم الناقصة أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب ویقول: منار ال

وآراءهم المتناقضة وأعراضهم التلقي من أصفیاء وأئمته وأوتاد أرضه الذین هم خلفاء 

رسوله من بعده، وهم الذین أودعهم اهللا سره المكنون ودینه المخزون وكشف لهم هذه 

 ویقتصر في أول وهلة على هذا القدر وال یفصح عن تفصیل ما ،الظواهر وأسرارها

ألنه لو أظهر  ،یقوله اإلمام، وال یظهر الداعیة أنه مخالف لألمة منسلخ عن الدین

ن إهذا لنفرت منه القلوب فیستتر ویتجمل بحب أهل البیت. ویقول في أول كالمه 

ن إ و  ،الباطل ظاهر جلي والحق دقیق حیث لو سمعه األكثرون لنكروه ونفروا منه

نظر العقل وظاهر النقل وٕان رآه  إنكارلیه طالب الحق والقائلین به قالئل لیهون ع

من  من التفرقة یقول له سوف أعطیك سرًا علیك حفظه فیقول له: إن فالناً  نافراً 

أفاضل الناس یعتقدون هذا المذهب ولكنهم یسرونه ویجعل الذین یذكرهم بعیدین عن 

یه نِّ مبلده، حیث ال یمكنه التمكن من معرفة صدق كالمه عنهم، بجانب هذا كله یُ 

یدهم وهزیمتهم  واتساعبظهور شوكة هذه الطائفة وانتشار أمرهم وعلو رأیهم 

وأن كل واحد منهم سوف یصل إلى مراده حیث تجتمع لهم سعادة الدنیا  ،ألعدائهم

من أسالیبهم أن ال یقیم الداعیة في بلد واحد حتى ال ینكشف أمره ویسفك و  .واآلخرة

ثم بعد ذلك یتدرج قلیًال في تفصیل ، بلدة أخرىسمه عند ذهابه لار وربما غیّ  ،دمه

  المذهب للمستجیب. 

ن أهل النظر لهم إهي أن یستدرجه بحجج باطلة كقوله ف "التلبیس"أما حیلة 

السلخ "أما حیلة  .طون وكل حزب بما لدیهم فرحونأقاویل متعارضة وهم فیه یتخبّ 

تخالف العقیدة وأن یترك وهي أن یعتقد في أمور  ،فهي رتبة البالغ األكبر "والخلع

  حدود الشرع وتكالیفه.
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إن مذهب الباطنیة ومعتقداتهم كما ورد قد یصعب تحدیدها لكي ینظر 

بل  ،رة محددةكاإلنسان  فیها وینتقدها ألنهم ال یخاطبون الناس بمسلك واحد أو بف

وقد ال  ،فلذلك یختلف النقل عنهم ،غرضهم االحتیال على الناس حتى یتبعوهم

وقد  ،للفرد حتى یكون مستعدًا لذلك "الخلع والسلخ"ما حكي عنهم في  یظهرون

یمكرون جمیع ما حكي عنهم ویقولون إنما هؤالء خالفوا آراءنا ألنهم لیس لدیهم 

یته عنهم قوله باإلمام أحقیقة مذهبنا ولو عرفوا حقیقة مذهبنا لوافقونا، فما كثر ور 

كل عصر من إمام معصوم قائم  نه على حسب اعتقادهم البد فيإإذ  ،المعصوم

 ،بالحق یرجع إلیه في تأویل الظواهر وحل اإلشكاالت في القرآن واألخبار والمعتقدات

طالع وٕان اإلمام یساوي النبي في العصمة واال ،إلهي ضروري أمرووجود اإلمام 

نه ال ینزل إلیه الوحي "بعض الفرق الباطنیة تقول ینزل إإال  ،على حقائق كل األمور

  یه الوحي" وٕانما یتلقى من النبي.إل

ولقد أنكر أصحاب بعض الفرق الباطنیة القیامة وما ورد عن األنبیاء بشأن 

الحشر والنشر والجنة والنار، ولقد استباحوا المحرمات وأنكروا الشرائع واعتقدوا في 

ب اإللهیات والنبوات اعتقادات فاسدة تعارض الشرع. ولقد استطاع الغزالي بفكره الثاق

وأهمها، حجتهم القائلة باستحالة النظر العقلي  دحض حججهم وأدلتهم جملة وتفصیالً 

فقال ردًا علیها: هل حجتكم هذه ظاهرة  ،إلى اإلمام المعصوم االلتجاءووجوب 

عى خصمكم أن كذبها أنها ضروریة الدّ  ادعیتمنة بنفسها؟ فقال لو وضروریة وبیّ 

ن تعرف بالبرهان والنظر العقلي فلقد اعترفتم ولو ادعیتم أنها یمكن أ ،ضروري أیضاً 

صلى اهللا علیه ن أقوال الرسول إأما قولكم  ،عون بطالنهبالنظر العقلي الذي تدّ 

، لها ظاهر وباطن ال یعلمه إال اإلمام وأنكم تتعلمون معانیها منه لقلنا لكم وسلم

یمكن دعوة  الو  همتم ذلك بمشاهدة معانیها في قلبه بالعین أو سماعًا من لفظتعلّ 

المشاهدة إذا كان البد من االستناد إلى سماع لفظه، فقلنا فما یؤمنك أن لفظه باطن 

فإن زعمت أنه صرح معك وقال:  ،لم تطلع علیه فال تثق بما فهمته من ظاهر لفظه

قلنا وبم عرفت أن قوله هذا وهو أنه  هما ذكرته هو ظاهر ال رمز فیه والمراد ظاهر 

ظاهر ولیس فیه رمز إلى ما لم تطلع علیه فال یزال یصرح  أیضاً ظاهر ال رمز فیه؟ 

، وٕان أنكر الباطن فنقول ونحن نقول لسنا ممن یغتر بالظاهر فلعل تحته رمزاً  ،بلفظه
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وٕان حلف بالطالق الثالث على إنه ما قصد إال الظاهر فنقول في  ،تحت إنكاره رمز

ن هذا یؤدي إلى قفل إتم فإن قل ،ومضمر غیره ءطالقه رمز وٕانما هو مظهر شي

صلى اهللا قفلتم باب التفهیم بین الرسول أأنتم  :باب قفل باب التفهیم بین الناس قلنا

غیر ما صلى اهللا علیه وسلم ن جاز أن یكون مراد الرسول إوالناس فعلیه وسلم 

فهام الخلق، جاز أن یكون إمامكم المعصوم یضمر معكم خالف ما أوصل إلى 

ن األعداد والحروف تدل إكم، وهذا ال جواب عنه. أما قولهم یظهر وضد ما یفهم

على صحة أمر من األمور قول سمج ألن كل ما  ل برهاناً على وجود شيء أو تمثّ 

 ،صلى اهللا علیه وسلمفي الوجود له عدد فیمكن القول أن الواحد یدل على الرسول 

ربعة، ویستدل بالسبعة على سیدنا أبو بكر وعمر، واألربعة على الخلفاء األ واالثنین

وات السبعة وأیام األسبوع إلرغامهم للتخلي عن االتي هي عدد األراضي السبعة والسم

  اء بني أمیة السبعة.فعلى خل –مبادئهم 
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  فرق باطنیَّة في الَعصر الَحدیث

لقد نشأت فرق باطنیة في العصر الحدیث منها: البابیة والبهائیة والقدیانیة 

ن منشأ مذهب البابیة هو إ، ١، وفیما یلي تلخیص ألهم آرائهموالطاهویة بالسودان

فیه وأنه السبیل  أن اهللا حلّ  وادعىمیرزا أنه المهدي  ادعى"میرزا على محمد" ، لقد 

ولم یكتف برجوع عیسى كما هو االعتقاد  ،لظهور موسى وعیسى في آخر الزمان

 يوزعم أنه أوت ،هماالعام بل أضاف إلیه رجوع موسى وذكر أنه السبیل إلى عودت

علم اإلمام النوراني، وأصبح عند أتباعه حجة فیما یقول ال معقب لقوله كشأن اإلمام 

دعى اوبعد أن  .لكل ما یقول بالقبول ووجد من أتباعه طاعة مطلقة وتلقیاً  ،تماماً 

  لنفسه ما ادعى بدأ یعلن أمورًا اعتقادیة أخرى:

  والنار. / منها عدم إیمانه بالیوم اآلخر والجنة١

وأنه تجتمع  ،/ ومن األمور التي ادعاها أنه الممثل لكل األنبیاء السابقین٢

وأنه لهذا یلتقي عنده كل أهل الدیانات، ففي البابیة تلتقي  ،فیه كل الرساالت اإللهیة

الیهودیة والنصرانیة وكل األدیان وال فارق بینهما، هذا القول مشابه للقول بوحدة 

  به بعض الصوفیة كالحالج وابن عربي.األدیان الذي یقول 

  حلول اهللا فیه بالفعل. ادعي/ ٣

  بأن الرسالة المحمدیة لیست آخر الرساالت. ادعى/ ٤

  أن للحروف واألرقام خصائص ومنزلة خاصة. ادعى/ ٥

وبذلك  ،/  بدل األحكام الشرعیة بجعله المرأة في مرتبة الرجل في المیراث٦ 

  حة.أنكر األحكام القرآنیة الصری

/ دعا للمساواة المطلقة بین الناس، ال فرق بین الناس على أساس الدین أو ٧

  اللون أو الجنس "هذا اإلدعاء في جملته ولیس تفصیله یتفق مع اإلسالم".

زعم بهاء أن  ،وبعد أن مات میرزا، خلفه بهاء اهللا وٕالیه ینسب مذهب البهائیة

الروح اإللهیة في الظهور لتنجز  له وأنه في شخصه عادت وجود میرزا كان تمهیداً 

وأخذ  ،ن مذهبه في الشركالعمل األكمل الذي مهد إلیه میرزا. أخذ في عكا یدوّ 

                                                           
اجلــزء  ،تبــه الشــيخ أبــو زهــرة يف كتابــة "تــاريخ املــذاهب اإلســالمية"اعتمــدت يف إعطــاء نبــذة عــن آراء البابيــة والبهائيــة والقديانيــة علــى مــا ك ١

  يف السياسة والعقائد. ،األول
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فه أستاذه، وزعم أن ما اشتمل علیه كتابه یعارض القرآن وعارض البیان الذي ألّ 

بل هنالك ما احتفظ به لصفوة من  اإللهيوزعم أنه لم یكتب كل علمه  ،موحى به

ما یدعو إلیه دیانة أن عتبر ان غیرهم ال یطیق هذه العلوم الباطنیة، و أصحابه أل

دعى أنه یجدد األن أستاذه  ،جدیدة لیست هي اإلسالم، وهنا یفترق عن أستاذه

ولقد أنصف اإلسالم بذلك وقال إن دیانته عالمیة  ،اإلسالم بما انتحل من أفكار

وكان  ،حلول اإلله فیه وادعىیة تجمع كل الدیانات وتدعو إلى محو اإلقلیمیة والوطن

 اختلفتدعى علم الغیب، ودعا للمساواة بین البشر مهما او  ،ما یكتبه سوراً  يیسم

وهذه دعوة جذابة في عالم فرقته العنصریة والطبقات  ،األدیان واأللوان واألجناس

والتعصب الدیني، منع تعدد الزوجات وال یبیح الجمع إال بین اثنتین في الحاالت 

أن الكعبة  وادعىأن الصالة الجماعیة نسخت إال صالة الجنائز،  ادعىستثنائیة، اال

بنه عباس في الیست هي القبلة بل القبلة المكان الذي یقیم فیه البهاء، ولقد عدل 

مناصرة من الیهود  يشى مع الثقافة والدیانات الغربیة، فلقاالمذهب حتى یتم

  والنصارى، ألنه یعمل على هدم اإلسالم.

القدیانیة ومؤسسها  - واإلسالم منها براء -اإلسالم  ادعتومن الحركات التي 

أول رأي قال به أن عیسى لم یرفع ببدنه إلى السماء ، و میرزا غالم أحمد القادیاني

لقد  ،، قال باكتشافه قبر المسیحادعاهوٕانما بروحه، وبدنه مدفون في مكان معین 

وادعى أن  ،وأنه یتكلم من اهللا تعالى ،المنتظرت فیه روح المسیح وأنه هو المهدي حلّ 

أنه رسول من  وادعى ،حدوث المعجزات على یدیه وادعى ،في جسده الالهوت حلّ 

ر أن محمدًا خاتم خاتم النبیین ألنه یفسّ  وأن رسالته ال تنافي كون أن محمداً  ،عند اهللا

وله  ،رعه ویجددهمن بعده یكون بخاتمه وٕاقراره ویحیي ش يءالنبیین بأن كل رسول یج

عن الیهودیة  وكان راضیاً  ،كتاب یسمى "حقیقة الوحي" شرح فیه هذا الرأي

 وكان موالیًا لإلنجلیز ویعترف بفضلهم في الهند ویعتبر اإلسالم موجباً  ،والنصرانیة

وأن ال نبغي على  ،أن نطیع اهللا تعالى :نیوقال اإلسالم قائم على أصل ،لطاعتهم

وقد  .نت أرواحنا من اعتداء المعتدینادعائم األمن وصدت الحكومات التي وطّ 

  اعتبر أن فریضة الجهاد قد انتهت ألنها استنفذت أغراضها. 
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نه لیس بنبي إبعد أن مات القدیاني تغیرت آراء بعض متبعیه فقال بعضهم 

وقالوا عن الجهاد الذي نسخ هو الحرب الهجومیة ولیس الحرب  ،بل ملهم ومحدث

  الدفاعیة.
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  هویَّةالطا

سم (األخوان اعي اإلسالم وتطلق على نفسها هم جماعة توجد في السودان تدّ 

الجمهوریین). وقد أسس هذه الجماعة رجل یدعى محمود محمد طه. هنالك وجه 

وواضح بین أفكار ومعتقدات هذه الجماعة وبین أفكار ومعتقدات الفرق  نشبه بیِّ 

ن الدارس سوف ال یجد إ ن ینكره أحد. و یمكن أ ال الباطنیة السالفة الذكر، تشابهاً 

ح التوافق الكبیر بین هذه الفرقة والفرق الباطنیة كبیر عناء في أن یعقد مقارنات توضّ 

خصوصًا البابیة والبهائیة والقدیانیة وفرق الشیعة والمتصوفة المنحرفة. فمحمود یفسر 

من قواعد اللغة أو  قاعدة ةنصوص القرآن والسنة تفسیرًا باطنیا ال یستند فیه إلى أی

قانون من قوانین المنطق أو طریق من طرق التفسیر الصحیح ویعترف بذلك 

صراحة. ویتحكم في تفسیر النصوص ویعطیها المعاني التي یرید دون أدنى دلیل أو 

والنتائج التي  ،فمحمود منهجه منهج باطني ،ح ذلك بذكر األمثلةبرهان. وسوف نوضّ 

ج التي توصَّل إلیها أصحاب الفرق الباطنیة سواء أكانوا توصل إلیها مشابهة للنتائ

متصوفة أمثال ابن عربي أو بهائیین أو قدیانیین أو شیعة متطرفین. ففكرة اإلنسان  

وفكرة وحدة الوجود والقول بالجبر والتسییر وتعطیل بعض  ،الكامل أو اإلنسان اإلله

یس صحیحًا على اإلطالق ما األحكام الشرعیة قد سبقته إلیها هذه الِفرق. وٕانه ل

ن نزول دوأنها لم یقل بها أحد من األمة من ل ،محمود من أن أقواله غریبة ادعاه

عنه مؤخرًا أنه شك في كونه  يوٕانه لیس صحیحًا أنه أصیل في ذلك "لقد رو  ،القرآن

أصیًال". حتى إذا صح أنه لم یقل أحد بما قال فإن ذلك ال یعطي أقواله هذه شرعیة 

دعى الك حجة لألخذ بها، ونأخذ  بها لو كانت صحیحة وحقًا. ولعله ولیس ذ

االبتكار واألصالة لجذب الناس إلى أفكاره. إن محمود لم یدع ألفكار وأقواله الغرابة 

أنها صحیحة یسندها الشرع. یقول محمود: فأنت ترى إذن أني لم  ادعىفقط، ولكنه 

في مستواها الجماعي وفي مستواها لق میزان الشرع من یدي وٕانما فهمت الشریعة أ

وأنت ترى أیضًا أني  ،بحاله بالنبي وتأسیاً  صاحب شریعة فردیة اقتداءً  فأناالفردي، 

یخالف النص وٕانما فهمت النصوص على مستویین، على نحو ما  بع كشفاً ال أتّ 

أوردت لك في هذه الكتاب. أما بعد فإن هذا القول غریب ولم یقل به أحد من األمة 

الیوم.  ولكنه صحیح وهو حق بل لیس غیره حقاً  ،لدن نزول القرآن وٕالى الیوممن 
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وٕانما هو لم یقل به أحد ألن وقته لم یكن قد جاء وغربته تلزم العلماء اتباعه. ألن 

الغرابة أصل في عودة الدین بمقتضى حدیث المعصوم... بدأ اإلسالم غریبًا وسیعود 

 يوا من الغرباء یا رسول اهللا؟ قال الذین یحیون سنتغریبًا كما بدأ فطوبى للغرباء! قال

بعد اندثارها....و قال في روایة أخرى عن الغرباء هم فئة قلیلة مهدیة في فئة كبیرة 

وكل ما كتبه یمكن أن یعد تفسیرًا  ،كل فكر محمود ص هذا النص تقریباً . یلخّ ١ضالة

  وبرهان علیها:فنضع هذه األفكار في نقاط ونرى هل له دلیل  ،لهذا النص

نه توصل إلى ما توصل إلیه من إأنه لم یلق میزان الشرع. أي  ادعى/ ١

  أفكار وأحكام من نصوص الشرع.

  / قال إن ما فهمه من النصوص ال یمثل دعوى كشف تعارض النصوص.٢

وحتى  صلى اهللا علیه وسلم/ هنالك شریعة كانت مطبقة في زمن الرسول ٣

  ثل الرسالة األولى.وهذه الشریعة تم ،محمود يءمج

في خاصة نفسه صلى اهللا علیه وسلم قها الرسول / هنالك شریعة كان یطبّ ٤

قتها لم یحن. ولكن حان و  نق حتى یومنا هذا. والسبب في عدم تطبیقها أولم تطبّ 

الوقت اآلن لتطبیقها ألن الناس الیوم قادرون على تطبیقها ولم یكونوا قبل ذلك 

فهم وتكلّ  ،ت تخاطب الناس على قدر ما تطیق عقولهمقادرین ألن النبوة قد جاء

ولتحل مشاكلهم التي  ،بالقدر الذي یستطیعون التزامه من غیر مشقة وال عنت

وأن  ٢تواجههم "نحن معشر األنبیاء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم"

  ل.وغیرها الضال ،وأن الشریعة الثانیة هي الواجبة والحق ،الشریعة األولى نسخت

في صلى اهللا علیه وسلم قها الرسول / شریعة الرسالة الثانیة والتي طبّ ٥

خاصة نفسه، لیست هي نهایة المطاف. فاإلنسان  یمكنه التخلي عنها حتى یكون 

أن  يم التطور یقتض، ویكون أصیًال. وسلّ صاحب شریعة فردیة، وحتى ال یكون مقلداً 

هللا مباشرة أو كفاحًا على حد ویأخذ من ا ،تكون لكل شخص شریعته الخاصة به

  تعبیره.
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/ مرحلة أخیرة لم یشر إلیها النص صراحة ولكن محمود صرح بها في ٦

مواضع أخرى وهي أن یصیر السالك إنسانًا كامًال أو أن یصیر اهللا، وبذلك یكون هو 

  .١والشيء الذي یؤخذ منه شیئًا واحداً 

قوله دلیل وبرهان على / غرابة ما یقول تلزم العلماء بما یقول. وغرابة ٧

  صحة ما یقول.

نها إالسؤال هو: هل حقًا ألقوال محمود هذه دلیل من الشرع "القرآن والسنة" أم 

فلنأخذ هذه األقوال من غیر الترتیب  ،دعاءات ال دلیل علیها وال برهانامجرد 

  السالف الذكر ولَنر هل عنده علیها دلیل؟.

لى مرحلة تكون له شریعته الفردیة محمود أن السالك إلى اهللا یصل إ يعیدّ 

والتي تختلف عن شریعة أي شخص آخر. وٕاذا سألنا ما هو  ،الخاصة به وحده

وهو قوله  ٢الدلیل على هذا اإلدعاء، جاءنا الرد من محمود : أن الدلیل من القرآن

ن العلماء والعقالء إفإذا قلنا لمحمود  )شرعة منهاجاً منكم ولقد جعلنا لكٍل ( تعالى

حاب الرأي المعتبر فهموا من هذه اآلیة أنها تتحدث عن األمم السابقة ألمة صأو 

ظاهرًا  نكم لم تفهموا اآلیة فإن لآلیة معنىً إقال محمود  صلى اهللا علیه وسلم،محمد 

  ، وأن لكل آیة في القرآن معنیین. ومعنى باطناً 

ولقد هر هذه "وهي قضیة لیست بالجدیدة، اقبل أن نناقش قضیة الباطن والظ

فلنذكر بقیة اآلیات التي أوردها محمود لكي یدلل  تناولنا بعض جوانبها فیما سبق"

نه قال إن القرآن مستفیض بالدعوة للشریعة إإذ  ،بها أن لكل فرد شریعته الخاصة به

، وقوله )ه یوم القیامة فرداً یوكلكم آت( منها قوله تعالى ٣الفردیة وذكر اآلیات التالیة

كما خلقناكم  ىوقد جئتمونا فراد(، وقوله تعالى: )ا یقول ویأتینا فرداً ونرثه م( تعالى:

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له یوم القیامة : (، وقوله تعالى)أول مرة

ن في إ. قال محمود )اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیباً  *كتابًا یلقاه منشوراً 

فلنعد إلى نقاش دعواه: إن كل آیة من القرآن  !!!!هذه اآلیات إشارة صریحة للفردیة

                                                           
  .٩٠الرسالة الثانية، ص  ،حممود حممد طه  ١
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ولكن السؤال ما هي المعاییر لمعرفة  .١حتاج إلى تأویل ولیس إلى تفسیرتالیوم 

أن الباب مفتوح لكل  يالمعنى الظاهر والمعنى الباطن؟ . إذ أنه ال یصح أن نّدع

ما كذا  ن ظاهر آیةأ - بدعوى التأویل وبدعوى الظاهر والباطن -عي أن یدّ  مدعٍ 

لبعض التفاسیر الباطنیة أقل ما یقال  ةولقد ذكرنا أمثل ،وباطنها كذا من غیر ضابط

عنها أنها مضحكة وال یقبلها عاقل. وتفسیر محمود لبعض اآلیات على كونها تدل 

على الشریعة الفردیة وعلى ألوهیة اإلنسان  هي من جنس التفاسیر الباطنیة التي 

  ."الخیال وضحكة السامع، نعوذ باهللا من الخذالن أشرنا إلیها والتي هي "عین

ن قوله بالشریعة الفردیة فهمه من النصوص المشار إلیها "وٕانما إیقول محمود 

ماذا تقول  ٢"فهمت النصوص على مستویین على نحو ما أوردت لك في هذا الكتاب

محمود في  يعیدّ  ؟؟ن فهمك غیر صحیحإیا محمود إذا نازعك شخص وقال لك 

نه یملك مقدرة خاصة لمعرفة حقیقة إه "القرآن ومصطفي محمود والفهم العصري" كتاب

"وحقیقة القرآن، ال تعرف عن طریق القراءة، وٕانما تعرف عن  القرآن، حیث یقول:

ریات األیام خفي أ يوهو ما سم طریق الممارسة في تقلید المعصوم عبادة وسلوكاً 

أنه أخذ الفكرة األساسیة في مذهبه  في هذا القول اعتراف من محمود ،٣بالتصوف"

یناقض  كشفاً  يعالكشف ولكنه كما قال ال یدّ  يعومحمود یدّ  ،من بعض المتصوفة

اإلجابة على  ؟النص. لكن السؤال كیف نعرف أن كشفًا معینًا ال یناقض نصًا معیناً 

معرفة معنى النص بطریقة مستقلة عن معرفته بطریق الكشف.  يهذا السؤال تقتض

ن البشریة الیوم تحتاج إلى تأویل القرآن وال تحتاج إلى تفسیره. إذا إمحمود یقول 

ي فإنه ال یزال هنالك سؤال قائم وهو ما هي المعاییر أسلمنا جدًال بصحة هذا الر 

 هالضابطة للتأویل؟ "هذا ما سوف نحاول اإلجابة علیه في نهایة هذا الفصل". إذ أن

 وٕاذا فعلنا فإننا سوف نقبل أقواالً  ،معیار الال یصح أن نترك األمر بدون ضابط و 

إذا  –عین الخیال. وٕاذا تركنا األمر بدون ضابط فسوف یتضرر منه محمود نفسه 

وأنه بدون ضابط للتأویل والتفسیر  - كان ینشد الحق ولیس الفوضى وضیاع الدین
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 ىفسوف تضیع الحقیقة الموضوعیة للنص. قال محمود ردًا على الدكتور مصطف

ر آیة  بطریقة لم یقبلها محمود "لكنك طففتها وصرفتها عن وجهها ما فسّ دود، عنمحم

، محمود یقول هذا ویتحدث عن التطفیف ١مها في ذهنك الوهم"التؤید بها حجة أق

   .ت"ئصنع ما شاوأمثلة التطفیف ال تحصى في كتاباته "إذا لم تستح ف ،واألوهام

قیقیة للقرآن ألنه على حد الدكتور مصطفي محمود لم یعرف المعاني الح

عتمد على العقل في فهم أصول الدین وهذا الخطأ، یقول محمود، اتعبیر محمود 

محمود وحده وٕانما هو خطأ شائع قامت علیه معاهد  ىلیس خطأ الدكتور مصطف

وآیة ذلك اهتمام هذه المعاهد بالتحصیل النظري  ،الدین جمیعًا في اآلونة األخیرة

 )اتقوا اهللا ویعلمكم اهللا(ن القاعدة الدینیة إمع  ،رها في التطبیقلقضایا الدین وتقصی

  .٢وقول المعصوم "من عمل بما علم أورثه اهللا علم ما لم یعلم"

يء سیج كما – إن التقوى یمكن أن تكون مصدرًا من مصادر المعرفة والعلم

 ،وصولكن القول بهذا ال یعني إثبات دعاوى الكشف واإللهام التي تعارض النص -

لغاء العقل والفكر. إن قوله هذا ال یمكن تفسیره إال أنه محاولة للقضاء إ يوال تعن

ولقد أحل محل المعاییر  ،الخ" ..على العقل والمعاییر الموضوعیة "قواعد اللغة

عصوم. میة دعاوى باطنیة كدعوة بعض الشیعة القائلین بفكرة اإلمام العالموضو 

معیارًا لفض النزاع القائم بین الناس. دعنا نسأل یمكن أن یكون  ومعیار التقوى ال

كل واحد  وادعىمحمود كیف یمكن أن یفض نزاع قام بین شخصین اختلفا في أمر 

ج أكثر من منهما التقوى والقدرة على الكشف واإللهام؟ ماذا یقول محمود لشیخ تزوّ 

ومحمود  ..أربع نساء "وقد حدث هذا في السودان" حتى یجعله یتراجع من موقفه هذا

د الزوجات. هل یمكن أن یتم ذلك بدعوى الوالیة وعلم الحقیقة والعلم دینادي بعدم تع

دعى كل واحد منهما أن موقف اآلخر خطأ وضالل. االلدني؟ كیف نفض النزاع لو 

لیس هنالك من سبیل إال اللجوء إلى معاییر موضوعیة مستقلة عن دعوى الكشف. 

لمن  ن التقوى لیست حكراً إأشرنا إلیه. ثم  عترف بذلك في موضعاومحمود قد 

فمفهوم التقوى مفهوم واسع وهو االمتثال  ،بأهل المجاهدات والعبادات میسمون أنفسه
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ألوامر اهللا وترك ما نهى عنه وتشمل كل عمل صالح ویصحبها الخوف والورع 

ي اهللا فیما لیس له به علم. قال أبو بكر رض هوتتضمن أن ال یقول المؤمن برأیه وهوا

" وقال ؟ذا قلت في كتاب اهللا ما ال أعلمإني وأي أرض تقلّ  ؟تظلني عنه : "أي سماء

. لم نسمع ١مسك علیك لسانكأقال:  ي،أوصن :صلى اهللا علیه وسلمبي للرسول اصح

عن عالم أو فقیه سئل عن كیف علمت هذا، فقال عن طریق الكشف أو التقوى. إن 

رض ظاهر النصوص وصریح العقل والنظر دعاوى الكشف وعلم الباطن التي تعا

 ،بعض المتصوفة يءوالحس المشترك بین عقالء الناس لم یقل بها أحد إال بعد مج

ووقف ضدها علماء اإلسالم  ،ولقد وقف ضدها أهل التصوف الحق أمثال الجنید

في قضیة الظاهر والباطن،  اإلیضاحالصالحون. ولمزید من  األتقیاءالورعون 

علم الشریعة وعلم الظاهر والعلم اللدني، انظر و ول، وعلم الحقیقة، اهر والمؤ ظوال

  المواضع التي تحدثنا فیها عن هذه األمور.

ث عنها محمود هي مرحلة اإلنسان  الكامل أو أما المرحلة الرابعة التي تحدّ 

مرحلة اإلنسان  اإلله. فهي قد قال بها أهل التصوف المنحرف أمثال : الحالج وابن 

أو قل  - ومحمود أخذ عنهم ولیس له فضل االبتكار  ،فاضوا القول فیهاعربي وأ

ر محمود عن مرحلة إن كان لالبتكار فضل في هذه الحاالت. ولقد عبّ  - داعتاالب

 مریداً  ،علم اهللا عالماً  ،حیاة اهللا فیكون (أي اإلنسان) حیاً (اإلنسان  الكامل هذه بقوله 

وال نهایة  ،اهللا. ولیس هللا تعالى صورة فیكونها إرادة اهللا، قادرًا قدرة اهللا، ویكون

وٕانما حظه من ذلك أن یكون مستمر التكوین وذلك بتجدید حیاة شعوره وحیاة  ،فیبلغها

ما الدیل على هذا  ٢)"كل یوم في شأن"بقوله عن نفسه  فكره في كل لحظة تخلقاً 

في خوضهم  قل اهللا ثم ذرهم( القول؟ الدلیل كما یعتقد محمود هو قوله تعالى:

عند محمود "كن"!!! ویسوق محمود دلیًال آخر وهو  يألن كلمة "قل" تعن )یلعبون

!! وفي قوله )مون الكتاب وبما كنتم تدرسونكونوا ربانیین بما كنتم تعلِّ ى: (قوله تعال

یا أیها الناس : (الضمیر راجع لإلنسان . وفي قوله تعالى )لیس كمثله شيء( تعالى:

، یقول محمود "ومعلوم عند أهل التمكن أن )لقكم من نفس واحدةكم الذي خباتقوا ر 
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لهیة إلى مقام التجسید" انظر كیف استدل بهذا اآلیات هو تنزل الذات اإل اإلنسان

  نه الخبال ونعوذ باهللا من الخذالن.إ ؟ر معانیهاوفسّ 

سماه بالرسالة الثانیة والتي هي الرسالة التي ینادي أثم ما هو دلیله على ما 

 -قها في خاصة نفسه. الدلیل طبّ صلى اهللا علیه وسلم ها محمود ویعتقد أن الرسول ب

 ىفطوب وسیعود غریباً  هو حدیث الغرباء: بدأ اإلسالم غریباً  -ن كان ثمة دلیل إ

ر من الغرباء یا رسول اهللا؟ قال: الذین یحیون سنتي بعد اندثارها. فسّ  :للغرباء. قالوا

صلى على أنها سنة الرسول  - وبدون دلیل  ه تحكماً كعادت -محمود كلمة "سنتي" 

نه یفهمها كذلك، ولكن كل إوقال  ،التي طبقها في خاصة نفسهاهللا علیه وسلم 

وفعله وٕاقراره، ثم صلى اهللا علیه وسلم أنها قول الرسول  العلماء العقالء فهموها على

،  علیه وسلمصلى اهللاماذا یقول محمود في القرین التي في آخر الحدیث وهي قوله 

قة. ومحمود یقول إن أنها كانت مطبّ  يوكلمة "اندثارها" تعن ،ندثارهاابعد  يیحیون سنت

قة قط. بقى احتمال آخر غیر معقول وهو أنها اندثرت بموت هذا السنة لم تكن مطبّ 

قها. وهذا االحتمال غیر وارد ألن اندثارها الذي كان یطبّ صلى اهللا علیه وسلم النبي 

 ،تحصیل حاصل، ولیس فیه معلومة جدیدةصلى اهللا علیه وسلم لنبي بعد موت ا

االحتمال الراجح الواضح بل  يألنه معلوم أنه بعد موت الشخص ینتهي عمله. فبق

قة بعمل عامة المسلمین وسوف القاطع وهو أن هذه السنة اندثرت بعد أن كانت مطبّ 

أن النبوة تخاطب الناس على ندثارها. أما دعوة محمود من اق فیه بعد یوم تطبّ  يءیج

حق أرید بها باطل. وقد  ةدعو فهي ، ١قدرة عقولهم وبالقدر الذي یطیقون ویستطیعون

ن حقیقة القرآن ال یقوى إحیث قالوا  ،سبقه إلیها بعض الفالسفة كما أسلفنا الذكر

وأنه من المصلحة أن یخاطبوا على  ،وأنها فوق تصوراتهم ،فهمها عامة الناس ىعل

. وقالوا لكن الخاصة من الفالسفة وأهل ولهم وٕاال جحدوا األمر جملة وتفصیالً قدر عق

ن ظاهر القرآن یناقض العقل، ولكن إالنظر والبرهان یفهمون حقیقة القرآن. وقالوا 

ي أحقیقته والتي تعرف بعد تأویل آیاته ال تناقض العقل. ولقد حاولنا الرد على هذا الر 

ن كل الناس فالسفة إقول محمود  - كان ثمة جدیدإن  - فیما سبق. ولكن الجدید

كانوا أو متصوفة أو مفكرین أو علماء أو صحابة كانت عقولهم ونفوسهم لیس لها 
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. كما أنها ال تقوى صلى اهللا علیه وسلمل المعاني التي قال بها استعداد وال مقدرة لتقبُّ 

م (في القرن العشرین) على العمل بما فیها. السؤال المطروح هو هل عامة الناس الیو 

لهم من االستعداد الفكري وقوة اإلدراك ولهم من االستعداد النفسي الذي یفوق خاصة 

ر لها أن تظهر في ذلك الزمن لما أهل الفكر والنظر والعلم والمعرفة التي لو قدِّ 

!! إني أترك الحكم ؟قهاأن یطبّ صلى اهللا علیه وسلم استطاع أحد غیر الرسول 

ل عامة الناس الیوم على استعداد لإلنفاق أكثر من استعداد الصحابة؟ للقارئ! ثم ه

وهل هم على استعداد أن ینفقوا ما زاد عن حاجتهم؟ وهل هم على استعداد أكبر من 

 - !! الناس الیوم ؟ء العبادات واإلكثار من النوافل ومن قیام اللیلاالصحابة في أد

استعداد أن یصلوا الصلوات في لیسوا على  - والجمهوریون غیر مستثنین منهم

نانیة واألثرة وحب الدنیا ت فیهم األوتفشّ  ،وال أن یخرجوا الزكاة ذات المقادیر ،أوقاتها

، أنا ال أدري ما الذي قصرت عقول المسلمین األوائل عن يوكثرت فیهم المعاص

ال . إنه الوهم والخیأن یطبقه؟ فهمه وتطبیقه وصار في مقدور إنسان  القرن العشرین

ن شخصیة إنسان  القرن العشرین تبدو ضئیلة إ .الذي ال ینبني على حجة أو تجربة

ومصعب  يبكر وعمر وعثمان وعل أمام شخصیات أصحاب رسول اهللا مثل: أبو

الخ. ومن ناحیة أخرى فإن معجزة القرآن والسنة هي المزاوجة  ..وأبو عبیدة وعمار

ن البیئة الخاصة وأسرار الوجود الخالدة. الرائعة بین حقیقة الساعة وحقیقة األبد، بی

فلم یكن القرآن والسنة مالئمین لفهم العرب في ذلك الزمان، ولكن كان إعالًء سامیًا 

له. إن القرآن والسنة جاءا یخاطبان الناس في كل زمان ومكان بأمر الدین الواجب 

القرن   المشترك بین كل الناس خاصتهم وعامتهم. إنسان  القرن السابع وٕانسان

  العشرین.

إن محمود وجماعته یدعون أنهم هم الغرباء المشار إلیهم في حدیث الغرباء 

ل عودة اإلسالم. لكن من الواضح أن ودعوتهم وجماعتهم تمثِّ  ،والمقصودون به

صلى اهللا قون سنة رسول اهللا الغرباء المذكورین في الحدیث هم الذین یؤمنون ویطبِّ 

ات، كانت یفي الستین إنجلتراأذكر ونحن كنا ندرس في  ، بعدما اندثرت.علیه وسلم

هنالك جماعة من الطالب المسلمین تصدر مجلة إسالمیة باسم "الغرباء" ألن 

أصحابها كانوا یعتقدون أن ما كانوا یقولونه ویدعون الناس إلیه غریب على هؤالء 
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ن الرجوع إلى الناس في ذلك الوقت وأنه ما زال ما تنادي به الجماعات اإلسالمیة م

لدى أفراد المجتمعات المسلمة وغیر المسلمة.  لتعالیمه یعد غریباً  اإلسالم والعمل وفقاً 

إلى وقت قریب أن ینادي دعاة اإلسالم بإلغاء البنوك الربویة وٕاحالل  لقد كان غریباً 

ة إلى عهد قریب غریب، مبنوك إسالمیة محلها. وكان الزي اإلسالمي للمرأة المسل

الغربة لیست صفة تحتكرها الدعوة الجمهوریة  الخ. إذاً  …غریباً  اللحىال وكان إرس

لعودة اإلسالم، فهي لیست شرطًا  وحتى إذا كانت الغربة شرطًا ضروریاً  - وحدها -

  اهللا به. كافیًا. فالعمل والسلوك الغریب یجب أن یطابقا ما أمر

ة لماذا القت ربما یتساءل الشخص بعد ما سمع كل هذا الكالم عن الطاهوی

هذه الدعوة بعض االنتشار مع أنها تفتقر إلى األدلة والحجج والبراهین. أوًال لیس 

دعوة أو صدقها. إن السبب  ةاالنتشار الجزئي وال حتى الكلي دلیًال على صحة أی

الذي القته هذه الدعوة المنحرفة  - عتقد واهللا وأعلمأكما  -الجزئي  لالنتشار

 ى، والتي طغمنحرفة التي وجدت قبلها والتي تحدثنا عنها سابقاً والدعوات الباطنیة ال

علیها تیار الحق والذي هو بإذن اهللا یعلو دائمًا؛ هو جهل الذین تستهویهم أفكارها 

بالدین حتى ولو كانوا خریجي جامعات أو حملة شهادات علیا وقلة حصیلتهم فیه. 

بها في مجملها تشابه األسالیب التي والسبب الثاني الوسائل التي تتخذها الفرقة وأسالی

لضم بعض األفراد إلى صفوفها مثل وسائل التأنیس  ةتستعملها الفرق الباطنی

لنا القول في هذه الوسائل فیما سبق. وقد تجد مبادئ ولقد فصّ  الخ. …والتشكیك

في نفس شخص لسبب أو آلخر فیرتبط بالحزب وتكون له  الحزب أو الفرقة هوىً 

وقد ال تتوفر له الفرصة لمعرفة الحق المقابل وباطل ما هو علیه، عصبیة تجاهه. 

وقد تتوفر للعضو فرصة لمعرفة الحق المقابل وباطل ما هو علیه، وقد تتوفر له 

أرى أن المهم في ، الفرصة ولكن یمنعه التعصب والهوى والكبر عن الرجوع للحق

في  -ما تكون محدودة  والتي غالباً  -هذا األمر أن یصرف دعاة اإلسالم جهودهم 

تحصین الذین لم یتأثروا بعد بهذه اآلراء الفاسدة أو من یكونون في المراحل األولى 

من التأثر وذلك بإعطائهم مبادئ اإلسالم الصحیحة بجانب دحض أفكارهم المنحرفة 

  الضالة.
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تخذ الجمهوریون وسائل متشابهة لوسائل الباطنیة في ضم األفراد إلى حزبهم. ا

یختارون من له قابلیة لتلقي دعوتهم فیتعهده من له فطنة وذكاء وله مقدرة في  أوالً 

لمام بأمور الدین، فیستعمل إاإلقناع. فعمومًا الفریسة تختار ِمن بین َمن لیس لهم 

وقد  ،(محمود) األستاذمعه طرقًا في الجدل ال یقوى على ردها وربما استدرجه إلى 

بعدها عن اإلسالم ویشیر إلیه إلى حالة التردي یبدأ معه بنقد أوضاع المسلمین و 

التي وصلت إلیها أمة المسلمین، ویشیر إلى قصور كل علماء المسلمین لمواجهة 

فمن الرسائل التي كتبوها لتأنیس من هو مدعو إلى حزبهم رسالة  .هذه التردي

خرة عنوانها: "صلوا فإنكم الیوم ال تصلون" فیها ذكروا أن المسلمین صاروا في مؤ 

نهم یزیدون عن المائة ملیون أصابتهم إاألمم ألنهم غیر ملتزمین بدینهم لذلك مع 

 أنوشك ت" :صلى اهللا علیه وسلمالهزائم المتالحقة من الیهود مصداقًا لقول الرسول 

قلة نحن یومئذ یا  نْ مِ  أوَ  :على القصعة، قالوا األكلةعلیكم األمم كتداعي  ىداعتت

ویقولون  ،م یومئذ كثیر ولكنكم كغثاء السیل ال یبالي بكم اهللا"رسول اهللا؟ قال: بل أنت

ل وال طفي نقد حال المسلمین الیوم أنهم یذهبون إلى المساجد ولكنهم یتعاملون بالبا

التاجر  ،یأكلون الربا تجارة مستخدمین ومخدمین وحكومات ،یرعون في أحد ذمة

وداء، والموظف یأخذ الرشوة، الس قمنهم ال یتورع أن یخفي السلع ویبیعها في السو 

تم واألفراح، مع أنهم یرسلون لحاهم وال تفوتهم صالة في آویفعلون المنكر في الم

صلى اهللا علیه وسلم ویتزایدون في المهور وتكالیف الزواج مع أن الرسول  ،المساجد

وأقلهن مهورًا" صالتهم لیس فیها خشوع وال  یقول: "خیر النساء أحسنهن وجوهاً 

ال تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم یقولون لمن یأنس أین الخالص؟ حضور و 

  الخالص فیهم. 

من  - شأنهم شأن الفرق الباطنیة األخرى - درونتومن وسائلهم التشكیك فیب

الدینیة  األحكامیودون ضمه إلیهم بالسؤال عن غوامض األمور بغیة تشكیكه في 

ي القانون. وأسئلتهم من جنس المعروفة بشهادة المرأة حتى ولو كانت محاضرة ف

)، ؟أسئلة الباطنیة (ما بال الغسل یجب من المني الطاهر وال یجب من البول النجس

"ما بال اإلسالم یقطع األیدي ویجلد  نهم یقولونإودعاة هدم اإلسالم من المستشرقین 

 مونین یحرّ م. ما بال المسل؟الزاني، إنها وحشیة ال تتناسب وٕانسان  القرن العشرین



 ١٧٥

". إنها حملة تشكیك تهدف ؟أكل لحم الخنزیر ویأكلها أكبر علماء الطب من الغربیین

  إلى إخراج المسلمین وسلخهم عن دینهم.

ث عنها محمود كثیرًا وهي مسألة دعنا نعود إلى قضیة من القضایا التي تحدّ 

الجبر واالختیار. لقد أعطى محمود حیزًا كبیرًا لهذه القضیة في كتابه "القرآن 

محمود بأن اإلنسان   ىمحمود والفهم العصري". یقول الدكتور مصطف ىومصطف

یملك إرادة واختیار ولكن محمود ال یقبل هذا الرأي ویقول إنه لیس لإلنسان  حریة 

 .١، ألن القول بحریة اإلرادة یتعارض مع التوحیدراً ر ولیس مخیّ نه مسیّ إ إرادة واختیار و 

ح القول بأن حریة اإلرادة تنافي التوحید دون أن یوضّ ظل محمود مرارًا وتكرارًا یردد 

نه ال فاعل في الكون إال اهللا. ولكنه لم یهتم بأمر إ. أظنه یقصد بالتوحید ذلك جلیاً 

فمشكلة الجبر واالختیار لم تكن واضحة في  ،آخر وهو أن اهللا عادل وال یظلم أحداً 

على التوفیق بین شمول قدرة فمشكلة الجبر واالختیار تكمن في المقدرة  ،ذهن محمود

اهللا وكونها الفاعل والمرید لكل شيء وبین نفي الظلم عنه. ألنه وصف نفسه بالقدرة 

ر فهذا یعني بأنه غیر مسؤول عن الظلم عن نفسه، فإذا كان اإلنسان  مسیّ  ىونف

یجوز عقابه ألن عقابه یكون ظلمًا والظلم مستحیل في حقه  أفعاله وغیر المسؤول ال

محمود على هذه الحجة فیه تخلیط كثیر ویدل على أن  ألنه نفاه عن نفسه، ردّ  تعالى

ساذجًا. للمتورط في  محمود لم تستبین له دقائق المسألة وغوامضها، فمحمود یرد رداً 

شرب الخمر والذي یعتذر بأن إرادة اهللا هي التي ساقته إلى شرب الخمر، یقول 

شریعة اهللا في تحریم الخمر وال یعلم ما سبق  ن المعتذر ال حجة له ألنه یعلمإمحمود 

ولكنه في نفس الوقت واضح أن ما قاله محمود ال  ،له من قضاء اهللا هذا صحیح

نه لم إیلزم شارب الخمر الحجة، وباقي كالمه تخلیط أو تقریرات من غیر برهان أو 

محمود یقول إن  ىمحمود. فهو قد أورد أن مصطف ىیفهم ما یرمي إلیه مصطف

قول أن ولكن حریته عطیة وهبة ومشیئة من المعطي، محمود لم یفهم  ،نسان حراإل

رادة حقیقیة للفعل أو الترك واقتضت نسان إالدكتور یعني إن اهللا شاء أن یعطي اإل

حكمته ذلك، فإرادة اإلنسان  ال تخرج عن إرادة اهللا ألن اهللا كان یمكن أن یخلقه 

                                                           
  .١١١-٨٥حممود، الفهم العصري، ص  ىحممود حممد طه، القرآن ومصطف ١
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مالئكة ولكن اقتضت حكمته وشاءت أن یعطي من ال جمادًا مثل الجمادات أو ملكاً 

  .١اإلنسان  إرادة وحریة واختیار

هم لیس فیه ج، فزوا٢وریین ضالالت كثیرة نذكر منها موقفهم من الزواجهللجم

والزواج الحق عندهم هو زواج الحقیقة، وفیه یكون  ،شهود وال ولي وال ولیمة وال مهر

تعبیرهم، وزواج الحقیقة عندهم هو الزوج انبثاق نفس الزوجة عن نفسها على حد 

التوافق التام والتالؤم الكامل بین الزوج والزوجة، ولكن قد یخطئ الزوج أو الزوجة في 

ففي هذه الحالة یجب أن یترك الزوج  ،واقع األمر في اختیار صنوه أو ما یالئمه

الزوجة أو الزوجة الزوج، لكي تبحث أو یبحث عن صنوه أو صنوها، وتظل عملیة 

ن هذا لیس بزواج إالتجربة والخطأ مستمرة حتى یجد أو تجد ما یالئمه أو یالئمها، 

  وال یختلف عن الزنا كثیرًا.

إن الجمهوریین یحاربون الطالق (الذي هو أبغض الحالل إلى اهللا) الذي قد 

والذي اقتنعت به أخیرًا حتى المجتمعات الغربیة،  ،یكون ضرورة في بعض الحاالت

أكبر وأوسع مما هو موجود بعملیة التجربة والخطأ التي  ن باباً ولكنهم یفتحو 

من أوهام محمود الكثیرة التي  مٌ هْ ابتدعوها. وعلى أیة حال فإن زواج الحقیقة هذا وَ 

  تمأل كتبه.

أما آراء محمود في أصل اللغات ونشأة األدیان وفي علم النفس فهي مأخوذة 

ة. أما آراؤه، السیاسیة: الحریة من آراء علماء غربیین وهي في مجملها قصیر 

والدیمقراطیة المطلقة واالشتراكیة فقلیلة أو فارغة المحتوى وینقصها التفصیل وتشبه 

هذا من أمر تعالیم محمود الواردة في كتبه ولقد  ،الخیال األدبي منها الكتاب العلمیة

روها في وشاذة في السر ولم یذك ةوصل إلى علمنا أن جماعتهم تقوم بممارسات غریب

  كتبهم مثل: تلحینهم القرآن بألحان األغاني الخلیعة.

                                                           
 ،كلة اجلـرب وحريـة االختيـار يف تـاريخ الفكـر اإلسـالميمقالنا يف جملة كليـة اآلداب جامعـة اخلرطـوم بعنـوان: مشـ إىلرجع املزيد من التفصيل  ١

  .٨٣، العدد اخلامس 
  .١٤٨حممود والفهم العصري، ص  ىحممود حممد طه، القرآن ومصطف ٢
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إن المجال ال یتسع لعرض أفكار محمود كلها ونقدها فهذه أمثلة من آرائه 

عن آراء الفرق الباطنیة من متصوفة  وأهم أفكاره والتي كما أسلفنا الذكر ال تختلف

  وغیرهم.
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  المتصّوفة

الشریعة  معل أسموهالحقیقة وما  مق بعض المتصوفة بین ما أسموه علفرّ 

دعو أن منزلة علم الحقیقة أرفع من منزلة علم الشریعة، وأنه إذا تعارض العلمان ، او 

الباطن  مالحقیقة. وأطلقوا على علم الحقیقة اسم عل متباع هو علبالقبول واال ىفاألول

ریرة. لقد على علم الحقیقة بقصة الخضر وبحدیث أبي ه اأو (العلم اللدني). واستدلو 

ذكرنا فیما سبق أن التجارب والمشاهدات والمكاشفات ال یصح أن تكون وحدها 

المعیار لما هو حق وصواب ألنها ربما تكون وسواس من الشیطان أو هاجس نفسي 

"راجع حدیثنا في نظریة المعرفة" . ألجل هذا فقد اعتبر بعض المتصوفة أن األصل 

وجعلوا یعرضون ما زاد عن ذلك مكاشفات  هو علم الشریعة وهو الكتاب والسنة.

لم و فما عارض الكتاب والسنة رفضوه، وما وافقه  ،ومشاهدات خاصة لمقیاس الشرع

من  ةیعارضه أخذوا به. قال أبو سلمان الداراني أحد المتصوفة: ربما وقعت النكت

من فإن اهللا ض ،قبلها إال بشاهدي عدل من الكتاب والسنةأكالم القوم في قلبي فال 

، لكن بعضهم كان یعتقد ١لي العصمة في الكتاب والسنة ولم یضمنها فیما سوى ذلك

وأن ظاهرهما وباطنهما قد  ،أن الكتاب والسنة الذین نحتكم إلیهما لهما ظاهرًا وباطناً 

یتعارضان. واستدلوا على وجود علم الظاهر وعلم الباطن، وعلم الحقیقة، وعلم 

لخضر. لكن ابن تیمیة أوضح أن االحتجاج بقصة الشریعة والعلم اللدني بقصة ا

الخضر غیر صحیح فقال: "من احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر. كان 

الخضر، وال كان على إلى  حدهما أن موسى لم یكن مبعوثاً أمن وجهین  غالطاً 

صلى اهللا علیه بني إسرائیل. وأما محمد الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثًا إلى 

الته عامة لجمیع الثقلین الجن واألنس، ولو أدركه من هو أفضل من فرسوسلم 

 فكیف بالخضر سواء كان نبیاً  ،الخضر كإبراهیم وموسى وعیسى وجب علیهم اتباعه

هل قصة الخضر مع سیدنا موسى تدل  :هو " لكن السؤال الذي ما زال قائماً ٢أو ولیاً 

، یجیب ابن ؟ن قد تتعارضانعلى وجود شریعة حقیقیة وشریعة ظاهرة وأن الشریعتی

ًا فتیمیة على هذا السؤال بالنفي ویوضح فیقول: إن ما فعله الخضر لم یكن مخال

                                                           
  .٦٥تربيتنا الروحية، ص  ١
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باألسباب التي  لشریعة سیدنا موسى علیه السالم، ألن سیدنا موسى لم یكن عالماً 

نها له الخضر وافقه على ذلك. فإن خرق السفینة ثم ترقیعها كان تبیح ذلك، فلما بیّ 

وقتل  ،أهلها خوفًا من الظالم أن یأخذها وذلك إحسانا إلیهم، وهذا جائزلمصلحة 

الصائل جائز وٕان كان صغیرًا ومن كان تكفیره ألبویه ال یندفع إال بقتله جائز قتله، 

عن قتل الغلمان قال له  سألهقال ابن عباس رضي اهللا عنهما لنجدة الحروري لما 

. أما ١"قتلهم وٕاال فال تقتلهماك الغالم فن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلإ"

لیتیم بال عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح األعمال فلم یكن في  اإلحسان

  .٢ذلك شيء مخالف لشرع اهللا"

سیدنا موسى علیه السالم أفعال سیدنا الخضر غریبة  ىالسؤال لماذا رأ

رض بعض المبادئ واستنكرها في بدایة األمر. لقد فعل ذلك ألنه ظن أنها تعا

وعدم قتل  ،والمعاملة بالمثل ،لحاق الضرر باآلخرینإیحة كعدم حاألساسیة الص

ن له الخضر األسباب التي دعته لفعل ما فعل بطریقة النفس التي حرمها اهللا، ولما بیّ 

ال یشوبها غموض اقتنع سیدنا موسى علیه السالم، ولم یعترض. وعلم عكس ما 

ضرار بأصحابها، ولكن فیه منفعة لهم ومصلحة. إیس فیه اعتقد بأن خرق السفینة ل

وقتل الطفل فیه مصلحة واستثناء للقانون الذي یحرم قتل النفس، وأن المعاملة بالمثل 

لیست هي الطریقة المثلى والمالئمة في كل األحوال واألوضاع. إن موسى والخضر 

ین، لكن بعض متفقان على قانون المصلحة العامة وعدم إلحاق الضرر باآلخر 

الحقائق التي تؤثر على بناء األحكام الجزئیة كانت غائبة على سیدنا موسى علیه 

  ن الخضر هذه الحقائق له زال عنه االستنكار.السالم فعندما بیّ 

هنالك تشابه بین الذي حدث بین سیدنا موسى علیه السالم والخضر وبین ما 

اهللا عنه قتال  يراد أبو بكر رضاهللا عنهما، عندما أ يحدث بین أبو بكر وعمر رض

صلى أتقاتل من یشهد أن ال إله إال اهللا والرسول : مانعي الزكاة، فقال عمر مستنكرا

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن  :، یقولاهللا علیه وسلم

و بكر فقال أب ،دماءهم وأموالهم إال بحقها يمحمدًا رسول اهللا فإذا فعلوا عصموا من

                                                           
  رواه البخاري. ١
  .١١١، صالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ٢
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كانوا  واهللا لو منعوني عناقاً  ،رضي اهللا عنه: ألم یقل بحقها، فإن الزكاة من حقها

لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي اهللا صلى اهللا علیه وسلم یؤدونها لرسول اهللا 

بكر للقتال فعلمت أنه الحق.  أبيعنه ، فواهللا ما هو إال أن رأیت، قد شرح صدر 

صلى اهللا رضي اهللا عنه الشروط التي اشترطها الرسول كذلك لم یفهم سیدنا عمر 

في صلح الحدیبیة ووجد فیها غضاضة على المسلمین في الظاهر وشق علیه وسلم 

؛ أعلم وأحكم بما فیها من مصلحة صلى اهللا علیه وسلمعلیه ذلك، ولكن كان الرسول 

ر حتى قال فكره سیدنا عمر رضي اهللا عنه األم -في باطن األمر إذا جاز التعبیر

 ؟: یا رسول اهللا ألسنا على الحق وغیرنا على الباطلصلى اهللا علیه وسلمللرسول 

بلى، قال فعالم  :قال ؟بلي، قال أو لیس قتالنا في الجنة وقتالهم في النار :قال

رسول اهللا هو  إني: صلى اهللا علیه وسلمنعطي الدنیة في دیننا؟ فقال له النبي 

 :قال ؟ثنا أنا نأتي البیت ونطوف بهأولم تكن تحدّ  :ناصري ولست أعصیه، ثم قال

  نك آتیه ومطوف به. إفقال: ال. قال  ؟نك تأتیه العامإلك  بلى، أقلتُ 

معینة لعدم معرفة أسبابها  یظهر من هذا أن المسلم قد یستنكر أفعاالً 

 ،ن كانت مقنعةإوالدواعي فسوف یقتنع  بودواعیها، ولكنه عندما یعلم هذه األسبا

نه لیس هنالك إشكال في خرق السفینة وٕاقامة الجدار ألنه في خرق السفینة إهر وظا

منفعة أكثر من الضرر وٕان كان األمر خالف ذلك في الظاهر. وفي إقامة الجدار 

فضل وٕاحسان لكن قد یكون هنالك إشكال في قتل الغالم إذ كیف یقطع بالعلم بأنه 

ابن عباس رضي اهللا عنهما لنجدة الحروري . فقد قال وكفراً  سوف یرهق والدیه طغیاناً 

ن كنت تعلم ما علمه الخضر من ذلك الغالم إلما سأله عن قتل الغلمان، قال له 

  قتلهم وٕاال فال تقتلهم. وقد یكون قول ابن عباس للحروري تعجیزًا له.اف

صلى اهللا أما حدیث أبو هریرة فقد روى عنه أنه قال فیه أخذت عن رسول اهللا 

هذا الحلقوم. ال یجوز  يلو ذكرته لقطع من بثثته بینكم وجراباً  جرابین جراباً  علیه وسلم

أن یحمل على أنه یدل على أن هنالك حقائق باطنة قد تناقض حقائق الشرع الظاهرة 

أن في ذلك الجراب الخبر عما سیكون من المالحم والفتن، فالمالحم هي  يألنه یعن

ولهذا قال عبد اهللا بن عمر لو أخبركم أبو هریرة  ،الحروب التي بین الكفار والمسلمین

وٕاظهار مثل هذا مما  ،أنكم تقتلون خلیفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هریرة
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في  ٢، وذكر سعید حوي١تكرهه الملوك وأعوانهم لما فیه من األخبار بتغیر دولتهم

ندما كان یقول: ح عنه أبو هریرة عن الجراب الثاني لمّ إتعلیقه على هذا الحدیث 

مرة یزید بن إن بعد ذلك أنه یعني وقد تبیّ  ،مرة الصبیانإ أعوذ باهللا أن تدركني سنة و 

م نة ستجري على األمة لو تكلّ فإذن األمر مرتبط بقصة أحداث سیاسة معیّ  ،ویةامع

  ل بسبب ما سیتركه لألمة من آثار.تِ بها لقُ 

صلى مهما الرسول ین علّ نه ال یجوز أن یقال إن هنالك علمإوعلى أیة حال ف

خاص  وعلمٌ  ،ظاهر تداوله الناس عامتهم وخاصتم أصحابه: علمٌ اهللا علیه وسلم 

 ،مه العامة واختص به بعض الصحابةم أو یزید على ذلك الذي علّ لیعارض هذا الع

ن من المعلوم أن رسول إألن الصحابة نفوا أن یكون لهم هذا العلم. یقول ابن تیمیة 

وال كان  ،، لم یتكلم مع أحد بما یناقض ما أظهره للناسعلیه وسلمصلى اهللا اهللا 

ظهره للناس بل كان من كان به أخص أخواص أصحابه یعتقدون فیه نقیض ما 

فلو كان الحق  ،نهوبحاله أعرف، كان أعظم موافقة له وتصدیقًا له على ما أظهره وبیّ 

له عن الخاصة والعامة  أو كاتماً  في الباطن خالف ما أظهره. إما أن یكون جاهالً 

  ومظهر خالفه للخاصة والعامة.

وقد ثبت في األحادیث الصحیحة التي ال ینازع أهل المعرفة في صحتها عن 

 صلى اهللا علیه وسلم رضي اهللا عنه، أنه لما قیل له هل عندكم من رسول اهللا  يعل

صلى اهللا علیه  لینا رسول اهللاإ كتاب؟ فقال: ال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أسرّ 

  .٣یؤتیه اهللا لعبد في كتابه كتمه على غیرنا إال فهماً  شیئاً  وسلم

، لم یهبه غیره لما له من تقوى وعمل صالح واهللا قد یختص عبده ویهبه علماً 

صلى اهللا علیه . وقال رسول اهللا ٢٨٢البقرة) واتقوا اهللا ویعلمكم اهللا: (قال اهللا تعالى

  م أورثه اهللا علم ما ال یعلم". "إن من عمل بما یعل وسلم

التقوى والعمل الصالح لیس مقیاسهما العزلة والذكر والمجاهدات التعبدیة  إن

ومن ناحیة  .فقط، وٕانما مقیاسهما كل عمل صالح وكل امتثال ألمر اهللا ومرضاته
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وأنه  ،بدون معاییر وضوابط أخرى ال یحق ألحد بدعوى المجاهدة أن یدعي أموراً 

ن ما یدعیه متسق مع ما علم من الدین بالضرورة، فالتقوى معیارها یجب أن یكو 

االمتثال إلى أمر اهللا. وقد تنكشف لبعض المؤمنین بعض المعاني واألمور. فقد ثبت 

"قد كان في األمم قبلكم محدِّثون  :قال صلى اهللا علیه وسلم في الصحیحین أن النبي

ن اهللا ضرب الحق على لسان عمر أحد فعمر منهم"، وفي آخر: "إ ين یك في أمتإف

للكشف فقال: "وهذه األمور الصادقة التي أخبر  وقلبه"، وقد ذكر ابن تیمیة ضوابطاً 

للمطیعین هي األمور التي یكشفها  ىبها عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنها تتجل

ر ومع هذا كان عم ،فقد ثبت أن ألولیاء اهللا مخاطبات ومكاشفات ،اهللا عزَّ وجلَّ لهم

فیعرض ما یقع له على ما جاء به لرسول  ،رضي اهللا عنه یفعل ما هو واجب علیه

فتارة یوافقه فیكون ذلك من فضائل عمر لما نزل القرآن  ،صلى اهللا علیه وسلماهللا 

  .١وتارة یخالفه فیرجع عن ذلك لما رجع یوم الحدیبیة" ،بموافقته غیر مرة

                                                           
  انظر الفصل اخلاص بنظرية التصوف يف املعرفة. ١
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  معاییر فهم النّص 

ا عن نظریة المعنى أن هنالك معاییر معینة تحكم لقد ذكرنا عندما تحدثن

  وتحدد معنى النص وسوف نحاول توضیح هذه المعاییر فیما یلي:

ن معاني الشریعة ومحتوى أوامرها وأخبارها جاءت بلغة إ، ١یقول الشاطبي

) عربیاً  إنا أنزلناه قرآناً : (قال تعالى ،العرب، لذلك تعرف عن طریق معرفة لغة العرب

لسان ( وقال تعالى: .١٩٥الشعراء )بلسان عربي مبین: (وقال تعالى ،  ٢یوسف

أن القرآن  ٢. وذكر١٠٣النحل) الذي یلحدون إلیه أعجمي وهذا لسان عربي مبین

 يأنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأسالیب معانیها، فهي تسم

األشیاء الكثیرة باسم  يالشيء الواحد بأسماء كثیرة "أي تستعمل المترادفات" وتسم

وتسمي هذه األلفاظ باألسماء المشتركة كلفظ العین یراد به منبع الماء وحاسة  ،واحد

البصر ویراد بها الجاسوس "إن عدم األخذ في االعتبار أن األلفاظ قد تكون مشتركة، 

واإلخفاء  اإلیضاحقد یقود إلى مفارقات وتناقضات" وتستعمل العرب في أسالیبها 

 فمثالً  ،یضًا المجاز واالستعارة والكنایةأز واإلطناب وغیر ذلك. وتستعمل واإلیجا

تحت  يعندما نقول المدین في ید األمیر ال نقصد في الید بمعنى الجارحة، ولكن نعن

سأل ایعني ، ٨٢یوسف )التي كنا فیها ةوأسأل القری: (سلطانه، وقوله تعالى في اآلیة

ستیفاء بالسؤال، وقد كنى اهللا تعالى الالغة في اولكن جعلت القریة مسئولة مب ،أهلها

 يءمن الغائط. وقد یج يءوعن قضاء الحاجة بالمج ،عن الجماع باللباس والمباشرة

وقد  ،، ویقصد به التهدید والتوبیخ)تمئاعملوا ما ش( الكالم بصیغة األمر كقوله تعالى:

 كلوا واشربوا وال: (تعالىتكون صفة الكالم األمر ویقصد منها التخییر واإلباحة لقوله 

وقد یقصد منه التهدید والتعجیز، واالستفهام قد یكون تقریرًا أو توبیخًا،  )،تسرفوا

في جملة تتحدث عن قیام  فمثالً  ،والمعنى قد یختلف حسب مساق الجملة وتركیبها

وٕان كان القصد التنكیت على من  ،زید إذا كانت العنایة بالمخبر عنه قلنا "زید قام"

  قلنا "إنما قام زید". إن أسالیب اللغة متعددة وتؤثر على فهم النص.  -كر قیام زید ین
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إن دراسة أسالیب اللغة وتراكیبها ودالالتها ومنطقها له أهمیة كبرى في فهم 

، ١اللغویة األصولیةنصوص الكتاب والسنة. ولقد عنى األصولیون بما أسموه القواعد 

ما یفهم من عبارته وٕاشارته أو داللته أو  أي ،مثل قاعدة طریقة داللة النص

موا الواضح الداللة إلى وقسّ  ،اقتضائه. وتحدثوا عن النص واضح الداللة ومراتبه

ن غیر واضح الداللة ومراتبه وقسموه عوتحدثوا  ،الظاهر والنص والمفسر والمحكم

 إلى الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وتحدثوا عن داللة العام وعن تخصیص

  ..الخ. العام وعن داللة الخاص

وتجدر اإلشارة إلیه أن القرآن جاء لعامة الناس الذین  يأمر آخر ذكره الشاطب

قال رسول اهللا  ،تختلف مقدراتهم في الفهم بلغة ومادة تناسب أفهامهم في الجملة

صلى اهللا علیه وسلم: "یا جبریل إني ُبِعثت إلى أمة أمیین فیهم العجوز والشیخ 

ولكن معجزة القرآن أن فیه  ،٢قط" والغالم والجاریة والرجل الذي لم یقرأ كتاباً  الكبیر

وفیه من المعاني التي  ،معاني بالقدر المشترك بین كل الناس علي اختالف أفهامهم

ال تنقضي عجائبه. هذا القدر المشترك هو أساس  وعلماً  تصیب من رزقهم اهللا فهماً 

طاق، یقول اهللا تعالى:  وسعها، وال یكلف اهللا ما ال یُ إال التكیف، وال یكلف اهللا نفساً 

  .١٧القمر) ولقد یسرنا للذكر فهل من مذكر(

یبدو أنه في كثیر من األحیان أن التعقید الذي یصاحب تناول بعض الناس 

أو یكون  ،صطنعوه ولیس له وجود في حقیقة األمراآلیات القرآن إنما ینتج من تعقید 

والبعض  ،متشابهه یمكن رده إلى محكمه ،لقرآن عمومًا واضحبتأثیر فكر منحرف، وا

  اآلخر من المتشابه یمكن إیكال أمره هللا.

وفي كل الحاالت بفهم لغة العرب وأسالیبها ومنطقها  طإن فهم القرآن ال یتم فق

  إلیه ولكن یحتاج المرء في فهمه إلى معرفة: أشرناالذي 

  أو أسباب نزوله. ؟/ فیم نزل١

  والمنسوخ./ الناسخ ٢

                                                           
  لآلمدي. األحكام،يف أصول  اإلحكامعلم أصول الفقه،  -عبد الوهاب خالف ١
  أخرجه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح. ٢



 ١٨٥

/ عادات العرب، وأفعالها وأحوالها. أي أوضاعها الدینیة واالجتماعیة ٣

وأتموا ( أي نظام حیاتهم حالة نزول القرآن فمثال قوله تعالى: ،والسیاسیة واالقتصادیة

ل ألنهم قبل اصتهو أمر باإلتمام دون األمر باال ١٩٦) البقرة الحج والعمرة هللا

  اإلسالم كانوا آخذین به.

ألن القرآن یفسر بعضه بعضًا. ومعرفة مقاصد الشرع  ،/ معرفة باقي القرآن٤

  والدین وعامة.

  / معرفة السنة، فهي مفسرة للقرآن.٥

  / معرفة أقوال الصحابة.٦

  / معرفة أقوال المفسرین واالنتفاع بها.٧

  ق في واقع حیاة المسلمین.بّ / معرفة كیف طُ ٨

ثم  مسبقاً  وأن ال یعتقد معنىً  ،لغرضنتفاء اا/ االتصاف بالورع والتقوى و ٩

  یرید حمل األلفاظ والنصوص علیه.

/ أضاف بعضهم المقدرة العلمیة التي تأتي بالتدریب والدراسة والممارسة، ١٠

وقالوا یجب أن یعرف طرفًا من العلوم العقلیة كالمنطق والعلوم التجریبیة بجانب الفقه 

  ذي یعیش فیه ومقتضیاته.صوله...الخ، بجانب معرفة ظروف العصر الأو 
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  مَعاییر التأویل

هو (لقد ورد لفظ "التأویل" في عدد من آیات القرآن الكریم منها قوله تعالي: 

أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما  نالذي أنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات ه

یعلم  امتأویله و الفتنة وابتغاء الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء 

من عند ربنا وما یذكر إال أولو  تأویله إال اهللا والراسخون في العلم یقولون آمنا به كلٌّ 

. سوف نتناول تفسیر هذه اآلیة وما المقصود بالمتشابه ٧آل عمران بابلاأل

والمحكم والتأویل، ثم نعرض لآلراء والنظریات المختلفة الخاصة بماهیة التأویل 

  وجوازه.

بت هذا تأویل رؤیاي أ وقال یا( لتأویل أیضًا في قوله تعالى:ولقد ورد لفظ ا

. ""والتأویل هنا ورد بمعنى تفسیر الحلم وهو ما یسمى بالتعبیر، ١یوسف  )من قبل

أي  )هل ینظرون إال تأویله یوم یأتي تأویله: (ورد لفظ التأویل في قوله تعالى وأیضاً 

ًا قد ُیقصد به حقیقة الشيء وما یؤول عاد، التأویل إذیحقیقة ما أخبر عنه من أمر الم

وقد  ،وقد یقصد به كما سیتضح التفسیر والبیان ،إلیه (األمر الموجود في الخارج)

  یقصد به صرف اللفظ عن المعنى المرجوح لدلیل یقترن به. 

یقول  )هو الذي أنزل علیك الكتاب...: (فلنبدأ بالنظر في تفسیر قوله تعالى

ن اهللا سبحانه وتعالى یخبر أن في القرآن آیات إ :اآلیةابن كثیر في تفسیر هذه 

ومنه  ،نات واضحات الداللة ال التباس فیها على أحدمحكمات هن أم الكتاب أي بیّ 

شتبه إلى اما  آیات أخر اشتبه الداللة على كثیر من الناس أو بعضهم فمن ردّ 

نعكس، ولهذا ومن عكس ا ،الواضح فیه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى

وأخر (أي أصله الذي یرجع إلیه عند االشتباه  )أم الكتاب هنّ (قال تعالى: 

وقد تحتمل شیئًا آخر من حیث اللفظ  ،أي تحتمل داللتهما موافقة المحكم )متشابهات

بن كثیر أن اآلیات الالتي یحتملن تعدد المعنى اوالتركیب ال من حیث المراد. یعني 

وضوح. والمحكمات كما یقول هن حجة الرب وعصمة  والالتي فیهن غموض وعدم

فیتبعون ما ( العباد ودفع الخصوم الباطل لیس لهن تصریف وال تعریف، قال تعالى

فوه إلى مقاصدهم أي إنما یأخذون منه المتشابه الذي یمكنهم أن یحرّ  )تشابه منه

صیب لهم فیه الفاسدة وینزلوه علیها الحتمال لفظه ِلما یصرفونه، أما المحكم فال ن



 ١٨٧

بأن القرآن نطق بأن عیسى روح  ىألنه دافع لهم وحجة وعلیهم. ولقد احتج النصار 

، وقوله  ٥٩الزخرف علیه) أنعمناإن هو إال عبد (اهللا وتركوا االحتجاج بقوله : 

آل  )إن مثل عیسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون(تعالى: 

خلق من مخلوقات اهللا وعبد  هیات المحكمة المصرحة بأنوغیر ذلك من اآل ٥٩عمران

  ورسول من رسله. 

یحضرني في هذا الموضع أن أحد المبشرین المسیحیین قال لطالب في 

الجامعات السودانیة: إن القرآن قد نطق بأن عیسى روح اهللا  ىحدإالدراسات العلیا ب

. فهؤالء المبشرون وبعض بذلك على ألوهیته" فاحتار الطالب جواباً  وكلمته "متسدالً 

المستشرقین والطاهویین "الجمهوریین" یأخذون بأسالیب طرح أسئلة محیرة لمن لیس 

بناءنا بالعلم والمعرفة حتى یقفوا أمام هذه أله خلفیات أو ثقافة دینیة متینة. فلنسلح 

أي تحریفه على ما  )ابتغاء تأویله( ،ویتبینوا الحق من الباطل ،التیارات الهدامة

  هنا فقیل على الجاللة.  ف، لقد اختلف القراء في الوق)وما یعلم تأویله إال اهللا(یریدون 

 ،فهمه علىتفسیر ال یقدر أحد  أنحاء:قال ابن عباس التفسیر على أربع 

وتفسیر یعلمه ، وتفسیر تعرفه العرب من لغاتها، وتفسیر یعلمه الراسخون في العلم

  اهللا.

أو  ،ان ولو لم یكن له علم واسع باللغة وأسالیبهاالتفسیر األول یعرفه كل إنس

وعلم یعرفه  .والثاني علم یعرفه من لهم معرفة واسعة باللغة .علم بحقائق األمور

وعلم یعلمه اهللا وهو العلم المطلق الذي ال یتصور یوجد عند البشر. ولقد  .العلماء

الذي یعلمون  روى ابن كثیر عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخین في العلم

نه فواتح السور وما عداه إفقال بعضهم  ؟في ما هو المتشابه تأویله. لقد اختلفوا أیضاً 

ن إوقال بعضهم  ،عتبر بعضهم المتشابه یضم غیر فواتح السورالیس بمتشابه و 

ن الراسخین في العلم یعلمونه. یبدو أن إوقال بعضهم  ،المتشابه ال یعلمه إال اهللا

اهین یتصالن بقضیة التأویل. اتجاه یأخذ بالتأویل ویرى في عدمه اتج هنالك عموماً 

. والذین یأخذون بالتأویل منهم من تعطیل لنصوص ویقین ویمتنع عن التأویل مطلقاً 

ومنهم من یتوسعون في التأویل. الذین یأخذون  ،لون في حاالت محدودة جداً یؤوّ 

ر خاحتماالن واحد ممتنع واآلبالتأویل في حاالت محدودة یقولون إذا كان في الشيء 



 ١٨٨

بأحدها فیه خطر ألنه ربما ال یكون مراد اهللا.  األخذن إجائز فإن التأویل جائزة ف

أو یمتنعوا عن  ،محدوداً  لوا تأویالً ما أن یؤوّ إیعتقد الغزالي أن موقف أهل السلف كان 

  .١التأویل مطلقاً 

. وهنا نعتقد ٢ورحقیقة مذهب أهل السلف تقوم على سبعة أم إنیقول الغزالي 

  أنه یتحدث عن الذین یكفون عن التأویل مطلقًا:

  : التقدیس، تنزیه الرب عن الجسمیة وتوابعها.األمر األول

، وأنه صلى اهللا علیه وسلم : التصدیق، اإلیمان بما قاله الرسولاألمر الثاني

  حق على الوجه الذي قاله وأراده.

  : االعتراف بالعجز.األمر الثالث

  : السكوت، أال یخوض ویسأل عن معناه.رابعاألمر ال

: اإلمساك، ال یتصرف في األلفاظ بالتبدیل بلغة أخرى أو األمر الخامس

  بالزیادة أو النقصان.

  : الكف، الكف عن البحث والتفكر فیه.األمر السادس

  : التسلیم ألهل المعرفة، ال یعتقد ما خفي علیه خفي على غیره.األمر السابع

ل االتجاه الحقیقي أن هذا االتجاه الذي ذكره الغزالي ال یمثِّ  یرى ابن تیمیة

ألهل السلف. یعتقد ابن تیمیة أن القرآن أنزل لكي یفهم ویتدبر ویتفكر فیه سواء كان 

فاسد،  صحیحان، ومعنىً  نمعان، منها معنیا ة. وقال للتأویل ثالثمحكمًا أو متشابهاً 

فتأویل طلعت الشمس  ،جود في الخارجالمعنى الصحیح األول، یقصد به األمر المو 

طلوعها ویكون من باب الوجود العیني الخارجي، والمعنى الصحیح الثاني یقصد به 

هو صر ف اللفظ عن المعنى فأما المعنى الثالث غیر الصحیح  ،التفسیر والبیان

الراجح إلى المعنى المرجوح لدلیل یقترن به. والبن تیمیة نظریة في التأویل بمعنى 

  .٣تفسیر والبیان وهي تفسیر القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وباللغةال

  إن الذین یتوسعون في التأویل یمكن تقسیمهم إلى:

                                                           
  .٦٣-٦٢جلام العوام عن الكالم ، ص إ ،الغزايل، القصور املوايل، اجلزء الثاين ١
  نفس املصدر. ٢
  انظر ما كتبناه عن االجتاه اآلخر ألهل السلف. ٣
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  (أ) الذین یلتزمون عمومًا بمعاییر موضوعیة في التأویل وهم:

  أهل السلف وأهل السنة. .١

  المعتزلة. .٢

  الفالسفة. .٣

  بعض المتصوفة. .٤

ة. وهم أصحاب طوعیة ومعاییر غیر منضبلون بمعاییر غیر موضوّ ؤ (ب) الذین ی

  الفرق الباطنیة من شیعة ومتصوفة وغیرهم.

لقد تحدثنا فیما سبق عن هذه االتجاهات والفرق وما یهمنا في هذا الموضوع 

اتجاهان ألهل السنة، اتجاه یقوده ابن تیمیة وفیه التأویل مطابق للتفسیر، وتفسیر 

 ة وأقوال الصحابة وٕاذا لم یوجد یكون اعتماداً القرآن یكون كما ذكرنا بالقرآن وبالسن

واالتجاه اآلخر الذي قد یخالف هذا  ،على اللغة ولكنه یلتزم بالسیاق وتركیب العبارة

االتجاه وقد یصرف المعنى الظاهر للنص لسبب أو دلیل خارج النص وال یعتمد كل 

  وهؤالء یرون أن شروط التأویل هي: االعتماد على النص نفسه...

  أن یكون هنالك سبب لصرف معنى النص لمعنى آخر./ ١

على مقتضى لسان العرب ولغاتها  / المعنى اآلخر یجب أن یكون جاریاً ٢

  وأسالیبها.

 ،/ أن ال یكون له معارض خصوصًا مما یكون قد علم من الدین بالضرورة٣

  ل مقصدًا من مقاصد الشرع األساسیة.أو ما كان محكمًا أو ما كان یمثّ 

  كون له شاهد یشهد بصحته في محل آخر مستقل./ أن ی٤

ن جرى "التأویل على إیقول الشاطبي، الذي هو من المؤیدین لهذا االتجاه ف

ن اللفظ قابل له والمعنى المقصود ال یأباه هذه الطریقة" فال إشكال في اعتباره أل

ر فذلك غیر صحیح ما لم یقم دلیل آخ قصداً  االعتبارفطرحه إهمال لما هو ممكن 

على إهماله. هذان االتجاهان اللذان یقوالن بالتأویل یعارضهما كما ذكرنا اتجاه یقول 

أن یكون األخذ بالتأویل أو عدم األخذ  ١بعدم التأویل. ومن ناحیة أخرى یرى الغزالي

في  اعتقادهسوء یبه مرتبطًا بالمصلحة. فإذا أشكل الظاهر على إنسان  حتى كاد 

                                                           
  .٨١ايل، اجلزء الثاين، اجلام العوام عن علم الكالم، ص القصور العو  ١



 ١٩٠

ذكر له التأویل المحتمل ال بأس بذلك ألنه ینتفع به، ولكن الرسول وینكر قوله، فلو 

المعنى الظاهر ألنه  أشكالال یجوز أن نذكر التأویل للذین كانوا غافلین عنه وعن 

  ربما یشوش علیهم.



 ١٩١

  الَباطن ىالمعنى الظاهر والمعن

ثنا عن هنالك ما یسمى بالمعنى الظاهر للنص والمعنى الباطن له. ولقد تحدّ 

وأوضحنا ضالل  ،ثنا عن الفرق الباطنیةبالمعنى الباطن، عندما تحدّ ما یسمى 

وسوف نتحدث فیما یلي  ،ةلنصوص القرآن والسنّ  ةنحراف ما تدعیه من معان باطنیاو 

  عن المعاني الباطنة المقبولة للنصوص.

عن ابن مسعود أنه قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف  ١لقد أورد الشاطبي

وقال  ،وقال الظاهر والظهر هو التالوة وبطن ولكن حد مطلع"لكل آیة منها ظهر 

 ،الباطن هو الفهم عن اهللا لمراده، ولكن الفهم نفسه یمكن أن یكون على مستویات

سئل  ١النصر {ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح } أنه عندما نزلت اآلیة الكریمة: ٢وقد ذكر

، أعلمه اهللا إیاه، صلى اهللا علیه وسلم سولابن عباس عن معناها قال إنما هو أجل ر 

فقال عمر رضي اهللا عنه، واهللا ال أعلم منها إال ما تعلم. فظاهر هذه السورة أن اهللا 

ح بحمد ربه ویستغفره إذ نصره تعالى طلب من الرسول صلى اهللا علیه وسلم أن یسبِّ 

الیوم أكملت : (تعالى وكذلك لما نزل قوله .وفتح علیه، وباطنها أن اهللا نعى إلیه نفسه

نعیه  فرح الصحابة وبكى عمر وقال ما بعد الكمال إال النقصان مستشعراً  )لكم دینكم

 صلى اهللا علیه وسلم  علیه الصالة والسالم. لكن القول بأن اآلیة نعي لرسول اهللا

ح بحمد ربه ویستغفره یسبِّ  أن صلى اهللا علیه وسلم نفسه ال یتعارض مع كونها تأمره

ره وفتح علیه، والتنبیه لمثل هذه المعاني یكون هبة من اهللا سبحانه وتعالى إذ نص

  لعبد من عباده.

ویدل على قصور فهم  ومن ناحیة أخرى فإن األخذ بالظاهر قد یكون مذموماً 

من القول. ولما نزل  صاحبه، واهللا سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم یعلمون ظاهراً 

قال الكفار ما  )خذوا من دون اهللا أولیاء كمثل العنكبوتمثل الذین ات(  قوله تعالى:

بال العنكبوت والذباب یذكر في القرآن ما هذا كالم اإلله. وفهم الیهود من قوله 

إن اهللا فقیر وهم أغنیاء  )فیضاعفه له حسناً  من ذا الذي یقرض اهللا قرضاً : (تعالى

 .ض من المؤمنین ما أعطاهمن اهللا كریم استقر أوفهم أبو الدحداح  ،وهو ظاهر القول

                                                           
  .٣٨٢املوافقات اجلزء الثالث، ص  ١
  .٣٨٤نفس املصدر، ص   ٢
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فآیات القرآن تحتاج إلى تفقه لفهم معناها والمراد منها. لذا استنكر القرآن موقف 

وهم قد  ٧٨) النساءیفقهون حدیثاً یكادون ال القوِم مال هؤالء (فالكفار وقال عنهم: 

  من القول، ولكن ال یفقهون المراد الحقیقي منه. یعلمون ظاهراً 

من المسلمین موقف الخوارج الذي یعتمد على ظاهر ولقد استنكر كثیر 

الحكم إال  نِ إولقد فهم الخوارج أن معنى:  ،النصوص ولیس على مدلولها الحقیقي

أن  يٌّ ونسوا كما نبههم عل ،رضي اهللا عنه من تحكیم الرجال لما فعله عليٌّ  منافٍ ) هللا

واقع بنفسه. هذه بعض حكم اهللا ال یكون إال بواسطة الرجال وفهمهم ألنه ینزل في ال

ب لظاهر النصوص وباطنها مقبول وال یسبّ  األمثلة التي تدل على أن هنالك مفهوماً 

. یكتسب المؤمن هذه المعاني بالتدبر والتفكر والتأمل والدراسة والبحث وبتقوى شكاالً إ

نه رضي اهللا ع يسیدنا عل أشارلمعاني البعیدة. وقد اینال به  اهللا . فیهب اهللا له فهماً 

 :كتاب؟ قال صلى اهللا علیه وسلمهل عندكم من رسول اهللا  :إلى هذا العلم لما قیل له

شیئًا  صلى اهللا علیه وسلملینا رسول اهللا إ ال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسرّ 

  یؤتیه اهللا لعبد في كتابه. كتمه على غیرنا إال فهماً 
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  الفصل الثامن

  

  الفلَسفي فایا الشطح والتصوّ قضَ 
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یسمى بقضایا ونظریات  سنتناول في هذا الفصل قضایا الشطح أو ما

التصوف الفلسفي مثل نظریة االتحاد والحلول ووحدة الوجود، ووحدة األدیان واإلنسان  

الكامل. لكن قبل أن نشرع في إعطاء أمثلة لهذه النظریات. نود أن نضع معاییر 

  الشاطحة عمومًا. للحكم على هذه النظریات وعلى األقوال

  تحدید معنى النص الصوفي الشاطح

  والمعاییر التي بموجبها یمكن الحكم علیه

إذا افترضنا أننا نعلم معنى النص الصوفي وما المقصود به فإن الحكم علیه 

بالخطأ أو الصواب یجب أن یكون على أساس اتفاقه أو تعارضه مع العقیدة 

ن تحدید مضمون كثیر من إ .قلي السلیمأو مع النظر الع ،والشریعة اإلسالمیة

النصوص الصوفیة والحكم علیها ال إشكال فیه، ولكن قد یكون ذلك بالنسبة لبعضها 

خر مشكًال. لتحدید معنى النص الصوفي والحكم علیه یمكن أن نهتدي بالمعاییر اآل

  اآلتیة:

 المتصوفة كالبسطامي أو الشبلي أو ابن أحدنحدد هل ما نسب إلى  أوًال:

  من أقوال هي له حقًا أو ال؟ عربي مثالً 

  .؟هل ما نسب إلیه له معنى مفهوم أم ال ثانیًا:

هل له قول آخر یناقضه  اً مفهوم إذا قاله وصح عنه وكان له معنىً  ثالثًا:

  .؟بحیث یتعذر الجمع بین القولین أم ال

ولیس له قول آخر یناقضه هل  اً مفهوم إذا صح عنه وكان له معنىً  رابعًا:

ل تأویال مقبوالً  "تأویال تبیحه قوانین اللغة والفهم السلیم والمنطق  یمكن أن یؤوَّ

  الصحیح، ویتفق مع بقیة أحكام الشریعة وغیرها من ضوابط التأویل"؟.

ن القوم إإذا تعذر تأویله هل یمكن أن یعذر صاحبه؟ ألنه قد یقال  خامسًا:

تملكهم حتى ینطقوا بما ال  "وصاحبنا ینتمي إلیهم" أهل غیبة الحس والوردات،

وكذلك من هو في حالة  ،والمجنون معذور ،وصاحب الغیبة غیر مخاطب ،یقصدونه

سكر. إنه من المقبول أن یعذر الشخص الذي ال یعي ما یقول، ولكن الغریب في 

األمر أن حالة عدم المسؤولیة هذه تعد ممدوحة عند بعضهم. وأن بعضهم عندما 

بل على العكس من ذلك  ،ینكر ما قاله وهو في تلك الحالیفیق من سكرته هذه ال 
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یحاول أن یأتي بحجج منطقیة لبرهان األقوال التي صدرت عنه في حالة الغیبة. 

والحالج عندما ذكرت له أقواله الشاطحة لم ینكرها. وعمومًا یجب أن یحترز 

یر الشخص من أن تحدث له حالة غیبة أو سكر أو ما یشابهها إال أن تكون بغ

  اختیاره وٕارادته وال یمكنه التحرز منها.

یعارض الشرع یجب أن ال یبوح  بعضهم یقول إذا علم شخص شیئاً  سادسًا:

ولقد  ،ونسوا أن األمر في ذاته منكر ،وكأن الجریرة في اإلفصاح وحده ،به ویكتمه

استدلوا على رأیهم هذا بحدیث أبي هریرة وبقصة الخضر ولقد سبق نقاش هاتین 

  ن أنهما ال یدالن على شيء مما أرادوا .تین وتبیّ القضی

ل العبارة الشاطحة تأویالً  سابعًا: ال یتعارض مع  حتى لو أنه أمكن أن تؤوَّ

حدهم "معبودكم تحت قدمي" "وهذا مقال سهل تأویله لیتفق مع أالشرع مثل قول 

عبود الشرع، لكن بعض األمثلة یكاد یستحیل تأویلها" بحیث یقال المقصود من الم

المال حتى تصیر العبارة بعد إجراء عملیة التبدیل لأللفاظ "المال تحت قدمي" . نقول 

 ،یجوز إلقاء مثل هذه العبارات "الذكیة" التي قد تلتبس معانیها على عامة الناس ال

أو  ،أو یرددونها من غیر فهم ،بل حتى على خاصتهم فیعتقدون اعتقادات فاسدة

  ممن یعتقدون صالحه ووالیته. تدخلهم في حرج ألنها صدرت

قد یقال إن األقوال الشاطحة ال یمكن لشخص تصدیقها إال إذا مّر  ثامنًا:

بتجربة معینة أكسبته ذوقًا وحسًا معینا. أي السبب الذي جعله ال یصدق بها هو أنه 

كما  األعمى إنال یملك الحس الذي یمكنه من التحقق بوجود األلوان ألنه ال یدركها. 

الحجة في هذه الحالة مخطئ ألن عدم إدراكه األلوان ال یبرهن على عدم تقول 

  وجودها في نفس األمر والواقع. 

القول الصوفي فإنه ال یصح له تكذیبه. نقول نعم  بالتحقق من صدق أو كذ

ال یصح له تكذیبه في هذه الحالة، ولكن في نفس الوقت ال یجب علیه تصدیقه. 

متفق علیه بین المسلمین أن القرآن والسنة هما الوحیدان نه من الإومن ناحیة أخرى ف

اللذان یحویان الحقیقة المطلقة والتي ال یجوز وال یتصور أن تكون هنالك حقیقة 

عى صاحبه أنه توصل إلیه دّ اتعارضها أو تناقضها. أما إذا كان هنالك نص شاطح 

وٕاذا  ،لى أقل تقدیرز صدقه إذا لم یخرق قانون التناقض عفإننا نجوّ  ،بتجربة خاصة
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ز صدقه ولیس علینا اإلقرار من الدین بالضرورة. علینا أن نجوّ  معلوماً  لم یخرق أمراً 

بصدقه إال إذا وجدت أدلة مستقلة عن دلیل الحاسة المزعومة. كما هو الحال عند 

 ذات أطوالٍ  أشیاءمن یولد أعمى ویقر بوجود األلوان واألشكال "مثل أن یضع 

ن یدعي المعرفة نا ویطلب ِمن مَ بها ترتیبًا معیّ ق زجاجي ویرتّ مختلفة في صندو 

م بأن من أن یسلِّ  اً فإذا فعل فإنه ال یملك بدّ  ،بحاسة البصر معرفة أطوالها بالترتیب

  الشخص هذا یملك حاسة هو ال یملكها".

وغیرهم وحتى  ةكل هذا ال یعني أن بعض أقوال العلماء من صوفی تاسعًا:

نیة واألحادیث النبویة مشكلة وتحتاج إلى تدبر وتبصر وتوفیق من بعض اآلیات القرآ

اهللا لفهمها ومعرفة المعاني المقصودة منها. ولكن في حالة عدم وضوح المعنى 

علیه  -  بعد أن اجتهد المؤمن في معرفته وفهمه -المقصود من النص الدیني 

ل المتصوفة الحتمال التصدیق واالعتراف بالعجز. ولكن لیس علیه ذلك بالنسبة ألقوا

  .أن یكون األمر لیس واضحًا في نفسه واحتمال أن یكون متناقضاً 

إذا وجدنا كالم إنسان  یعارض الشرع فیجب أن ال نتحرج في اإلشارة  عاشرًا:

الكرامات على یده. إن كبار  ثتصافه بالعلم ورغم حدو الخطئه رغم صالح قائله و 

ردهم غیرهم إلى  أخطئواعنه عندما  اهللا يمثال عمر بن الخطاب رضأالصحابة 

  الصواب فامتثلوا لحكم اهللا.

  ؟:ما هو الشطح

سوف نستعمل نوعین من التعریف لإلجابة على هذا السؤال. تعریف بإعطاء 

وتعریف بإعطاء عبارة شارحة. من أمثلة العبارات الشاطحة  ة،أمثلة لعبارات شاطح

  ، وقوله: قول ابن عربي: فیحمدني وأحمده ویعبدني وأعبده

  على لـذة فیـها نعیـم مباین  وٕان دخلوا دار الشقـاء فإنهم 

  ذاك له كالقشر والقشر صابي  من عذوبة طعمه یسمى عذاباً 

  ومنها قوله:

  وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه   عقائداً  اإللهعقد الخالئق في 

 ومنها قول الحالج: أنا الحق. وسنستعین في إعطاء النوع اآلخر من التعریف

بالتعریف الذي أورده أبو السراج الطوسي في كتابه "اللمع" حیث قال: "الشطح " 
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أال ترى  ،فاض بقوته وهاج بشدة غلیانه وغلبته دٍ جْ معناه عبارة مستغربة في وصف وَ 

أن الماء الكثیر إذا جرى في نهر ضیق فیفیض من حافتیه یقال شطح الماء في 

ه ولم یطق حمل ما یرد على قلبه من سطوة دَ جْ وَ  يَ وِ فكذلك المرید الواجد إذا قَ  ،النهر

أنوار حقائقه سطع ذلك على لسانه فیترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم 

ذلك على لسان أهل  يویكون متبحرًا علمها فسم أهلهاسامعیها إال من كان من 

هي على حسب رأي الطوسي عبارة  فالعبارة الشاطحة إذاً  .١االصطالح شطحاً 

مشكلة على عامة الناس ولكنها لیست كذلك لخاصتهم. وواضح أن تعریف الطوسي 

للشطح یدل على أنه متعاطف مع ظاهرة الشطح هذه. لذلك حاول أن یجد لهذا 

یزیح عنها الغرابة واإلشكال، حتى تصیر مقبولة.  وتفسیراً  العبارات المستغربة تأویالً 

  روا قائلها.ط الذین كفّ كما وأنه غلّ ط الطوسي الذین جعلوها حجة لباطلهم. وغلّ 

  :والفناء عند أبى یزید البسطامي االتحادنظریة 

سوف نحاول أن نتناول بعض قضایا الشطح بالتحلیل والنقد معتمدین على 

ذكرناها بخصوص الحكم على النص الشاطح. وسوف نحاول أن نرى  التيالمعاییر 

ال.  أموص الشاطحة مقبولة إذا كانت محاوالت بعضهم في تفسیر بعض النصما 

فقد أورد الطوسي عبارة شاطحة ألبي  ،ولننظر في محاوالت أبي السراج الطوسي

نه شاع بین الناس أن أبا یزید إ. فقال یزید البسطامي وحاول أن یجد له منها مخرجاً 

ن خلقي یحبون أن إالبسطامي قال: "رفعني مرة فأقامني بین یدیه وقال لي یا أبا یزید 

ني بوحدانیتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأیناك فتكون أنت ذاك وال فقلت زیّ  ،یروك

   .٢أكون أنا هناك"

ویظهر أن  ،باهللا وأنه یراه ممكناً  داالتحافي هذا النص یبدو أن أبا یزید یطلب 

الشيء المتحد في ذات الشيء اآلخر الذي  ةاالتحاد الذي یطلبه یعنى أن تزول ذاتی

ویبدو أن فناءه هذا فناء  ،أنه نوع من فناء ذات في ذات أخرىاتحد معه. ویبدو 

وجود ال فناء شهود. وفناء الشهود هو أن ال تشعر الذات الفانیة بوجودها مع أنها 

فنیت فیها. أما فناء  يفي حقیقة األمر موجودة، وموجودة بذات مغایرة للذات الت

                                                           
  .٣٧٦-٣٧٥الطوسي، اللمع، ص  ١
  .٣٨٣-٣٨٢الطوسي، اللمع، ص  ٢
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خرى بحیث ال یصیر لها وجود في الذات األ الوجود فهو الذي تفنى فیه الذات وجوداً 

   .في حقیقة األمر مغایر للذات األخرى

وبالمعروف  ،ن الفناء هو أن یغیب بالمذكور عن الذكرإ :١یقول ابن تیمیة

وبالمعبود عن العبادة. أما الفناء الشرعي فمضمونه الفناء بعبادته عن  ،عن المعرفة

وبطاعته عن  ،شیة ما سواهوبخشیته عن خ ،وبحبه عن حب ما سواه ،عبادة ما سواه

رى وجود الخالق هو وجود بحیث یُ  ىطاعة ما سواه. أما الفناء عن وجود السو 

لب من ابن تیمیة تفسیر قول المخلوق، فهذا هو قول المالحدة. وكذلك لما طُ 

هذا كالم یفسر بمعاني  :تزاحمني فادفع أني من البین" قال يالحالج: "بیني وبینك أن

نیته حتى آویقوله الزندیق، فالزندیق مراده به طلب ربع ثبوت  ،دیقیقوله الص ،ثةالث

نه غیر اهللا وسواه. إفال یقال  ،نیة الحقآنیته هي آیقال إن وجوده هو وجود الحق و 

ن هذا الكالم متناقض ألن بكالمه "بیني وبینك أني تزاحمني"، إیقول ابن تیمیة 

 اآلنیةطلب رفع  إنثبات أمور ثالثة. وهذا إ ،نیة بینه وبین ربهآخطاب لغیره وٕاثبات 

طلب الفناء الباطل. وللفناء ثالثة أقسام، فناء وجود السوى وفناء شهود السوى وفناء 

، وفناء الشهود واحداً  عبادة السوى. األول فناء أهل الوحدة، یجعل الوجود وجوداً 

وده یعرض للكثیرین وهو مقام االصطالح وهو أن یغیب بموجوده عن وجوده وبمقص

فیفنى من لم یكن ویبقى من  ،عن عبادته، وبمشهوده عن شهادته وبمذكوره عن ذكره

   .لم یزل

أن رجًال كان یحب آخر فألقى المحبوب نفسه في الماء فألقى المحب  ىیحك

. يفظننت أنك أن يغبت بك عن :فقال ؟أنا وقعت لم وقعت أنت :فقال ،نفسه خلفه

وبحبه عن حب  ،وهو أن یفنى بعبادته ما سواه ،حال النبیین ىالفناء عن عبادة السو 

فهذا  ،وبالتوّكل علیه عن التوّكل عن ما سواه، ما سواه، وبخشیته عن خشیة ما سواه

  .٢هو توحید اهللا وحده ال شریك له

ووحدة الوجود. قد  واالتحادق بین الحلول یجدر بنا في هذا الموضع أن نفرّ 

ذاتان لكل واحدة منهما ماهیتها التي بها یكون الفرق أن في الحلول تكون هنالك 

                                                           
  أخبار احلالج، ماسينيون. ١

  .٧٩أخبار احلالج، ص   ٢
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على حد تعبیرهم یمثل  –فالالهوت  ،ولكن تحل ذات في ذات أخرى ،تخالف األخرى

ذات اهللا والناسوت یمثل ذات اإلنسان  "أي الطبیعة اإلنسانیة" وفي حالة الحلول یحل 

ه أو یفقد أحدهما طبیعت الالهوت في الناسوت. والحلول وجود شيء داخل آخر وال

، وأكثر هویته أو ذاتیته أو ماهیته. ولكن في االتحاد قد تكون الذاتان أكثر تداخالً 

ذاتیته أو بعض ذاتیته. وأما وحدة الوجود فال یكون هنالك  ء، وقد یفقد الشيقرباً 

وهذا الشيء قد یظهر بمظاهر متعددة. قد یظهر في صورة  ،إال شيء واحد أصالً 

  من الصور.إنسان  أو حیوان أو غیرهما 

 مناسباً  دعنا نرجع إلى قول البسطامي. لقد حاول الطوسي أن یجد تأویالً 

هذا ولقد حاول ذلك من قبله الجنید فقال إن المقصود من  ،لقول البسطامي ومقبوالً 

ألن الخلق  ،شهدني ذلك وأحضر قلبي لذلكأفأقامني بین یدیه یعنى  ةقوله رفعني مر 

لبسني ألون في حضورهم ومشاهداتهم. وقال أما قوله اضتفكلهم بین یدي اهللا ولكن ی

فهذا  ،ني خلقك قالوا رأیناك فتكون أنت ذاك وال أكون أنا هناكآنانیتك حتى إذا ر أ

صف فناءه عن فنائه وقیام الحق عن نفسه بالوحدانیة وكل ذلك مستخرج یوأشباهه 

لنوافل حتى با يّ "ما زال عبدي یتقرب إل صلى اهللا علیه وسلممن حدیث الرسول 

ولسانه الذي  ،وسمعه الذي یسمع به ،أحبه، فإذا أحببته كنت عینه التي یبصر بها

تحدث للمحبین  دٍ جْ ن هذه عبارة وَ إویده التي یبطش بها" ، ویقول الطوسي  ،ینطق به

  ل في قول أحدهم: وهي تتمثّ  ،عندما یقول الواحد منهم لآلخر یا أنا

  أبصرتني أبصرتنا فإذا    أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

  ألبـس اهللا علینا البدنا     في جسد نحن روحان معاً 

الذي استدل به الطوسي ال یسع  صلى اهللا علیه وسلمإن حدیث الرسول 

ودون  ،المعاني التي ذكرها، فاهللا قد یمد العبد بالقوة والمعونة دون أن یكون العبد إلهاً 

فرد بها اهللا سبحانه وتعالى، لكن أن یتصف بالوحدانیة التي هي من الصفات التي یت

لقول البسطامي "سبحاني سبحاني سبوح سبحاني" إال  معقوالً  الطوسي لم یجد تأویالٍ 

أن یقول إن هذا القول یحتمل أن تكون له مقدمات وقد یكون حكایة من اهللا ألننا لو 

یر أن ما كان یختلج في قلوبنا شيء غ ،سمعنا رجًال یقول: ال إله إال أنا فاعبدوني

فتكفیره لرجل مشهور بالزهد والعبادة والذكر من أعظم القرآن یقرأ  أن هذانعلم 



 ٢٠٠

وقد ال  ،، قد یجوز أن یكون لهذه األقوال مقدمات أو قرائن تجعلها مقبولة١المجاالت

نه رجل مشهود له بالصالح والعلم وال یجوز تكفیره فإنه إتوجد تلك القرائن. أما قوله 

  والذي قد ال یسلم به كل إنسان . ،ازع علیهجزء من األمر المتن

للبسطامي في قوله عندما اجتاز  قد حاول الطوسي أیضًا أن یجد مخرجاً 

ففسر  ،بمقبرة المسلمین فقال مغرورون وعندما مرّ  ،مقبرة الیهود وقال معذورون

الطوسي قول البسطامي هذا بأنه لما نظر ووجد أن أفعالهم قد قدرها اهللا وأنها لیست 

ولما نظر إلى المسلمین ووجدهم یعتقدون أن أفعالهم  ،نهم معذورونإمن أفعالهم قال 

 العتقاد. قد یكون تفسیر الطوسي ٢نهم مغرورونإوطمعهم في النجاة باجتهادهم قال 

المسلمین معقوًال، ولكن احتجاجه بالقدر على سیئات وأعمال الیهود غیر صحیح 

  وأنهم على أیة غیر معذورین.

  الحلول والفناء عند الحالج:نظریة 

ب نفسه في الطاعة عن الحالج أنه قال: من هذّ  يكنه قد حُ إ ٣قال البغدادي

وصبر على اللذات والشهوات وارتقى إلى مقام المقربین ثم ال یزال یصفو ویرتقي في 

فیه روح  فإذا لم یبق من البشریة حظ حلّ  ،جرات المصافاة حتى یصفو عن البشریةد

وكان جمیع  ،ولم یرد حینئذ شیئًا إال كما أراد ،في عیسي بن مریم حلّ اإلله الذي 

أنهم ظهروا  أیضاً  ٤وذكر البغدادي .عى لنفسه هذه الرتبةادّ وزعموا أنه  ،فعله فعل اهللا

بكتاب له عنوان: "من الهو الذي هو رب األرباب المتصور في كل صورة إلى عبده 

باعه وفیها یا ذات الذات ومنتهى غایة تأأنه ظفر في كتاب  وأورد أیضاً  .فالن"

لحسین االشهوات نشهد أنك المتصور في كل زمان بصورة وفي زماننا هذا بصورة 

أن  ورد البغدادي أیضاً أ .یا عالم الغیوب بن منصور ونحن نستجیرك ونرجو رحمتك

 أنه ل من یشبهه، وذكر أیضاً تِ قتل وٕانما قُ بعض المنسوبین إلیه زعموا أنه حي لم یُ 

أنا الحق. قال إبراهیم الحلواني دخلت على الحالج ووجدته  :فقال له مر بالجنید یوماً 

نفسي لئال یفتتن بي عبادك یا هو أنا  يّ رد إل یقول: یا إله اآللهة ویا رب األرباب..

                                                           
  .٣٩١الطوسي، اللمع، ص  ١
  .٣٩٣-٣٩١نفس املصدر، ص  ٢
  .٢٦٣الفرق بني الفرق، ص  ٣
  نفس املصدر. ٤
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ق أما ترى اسحإثم قال: یا أبا ، نیتي وهویتك إال الحدث والقدمآوأنا هو ال فرق بین 

مه فلم یبق لي صفة دَ ه في حدثي حتى استهلك حدثي في قِ مدَ قِ  بن ربي ضر إ

ثم إذا نطقت  ،ونطقي في تلك الصفة والخلق كلهم أحداث ینطقون عن حدث ،القدیم

وهم بذلك معذورون وبكل  يویشهدون بكفري ویسعون إلى قتل يّ عن القدم ینكرون عل

  .١ما یفعلون بي مأجورون

 "ولقد ورد فیه لفظ "حلّ  ،ى الحلولالنص األول الذي أورده البغدادي یدل عل

ولكن النص الثاني فیه نوع من فكرة وحدة الوجود وتشكل الخالق بصور الموجودات 

، "ماسنیون" فیه فكرة فناء الوجود ولكن في أوردهوالنص األخیر الذي  ،قاتو والمخل

تناقض نوع من ال ،وهویتك إال الحدث والقدم آنیتيقوله یا هو أنا وأنا هو ال فرق بین 

ألن الشيء الذي یختلف عن شيء آخر في صفة الحدوث والقدم ال  ،وعدم االتساق

  للقول بأنه یطابقه. معنىً  يیبق

  كالم المتصوفة قد یكون غیر مفهوم:

رأیت الحالج فأخذ في الكالم فهم  ٢بن أحمد بن مردویة يقال أبو الحسن عل

ث الخلق نه یحدّ إأنه قال فكان مما فهمه الناس  ،الناس بعضه وأشكل علیهم بعضه

ى لهم ثم یستتر عنهم تربیة لهم. ومما أشكل قوله: أعلموا أن الهیاكل فیتجلّ  تلطفاً 

قائمة بیاهوه واألجسام متحركة بیاسسنة والهو والسین طریقان لمعرفة النقطة 

  .األصلیة

  :٣نقد الطوسي لفكرة الحلول

 الى اصطفى أجساماً ن جماعة من الحلولیة زعموا أن الحق تعأذكر الطوسي 

عن أحد أنه قال هذه  فإن صحّ  ،وأزال عنها معاني البشریة ،بمعاني الربوبیة افیه حلّ 

علیه أن  بالمقالة وظن أن التوحید أبدي له صفحته بما أشار إلیه فقد غلط وذه

واهللا تعالى بائن من األشیاء، واألشیاء بائنة منه  ،فیه الشيء مجانس للشي الذي حلّ 

ظهر في األشیاء، فذلك آثار صنعته ودلیل ربوبیته ألن المصنوع أ والذيبصفاتها 

                                                           
  .٢١-٢٠أخبار احلالج، ص  ١
  .٢٥نفس املصدر، ص ٢
  .٤٢٦الطوسي، اللمع، ص  ٣
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وٕانما ضلت الحلولیة، إن صح عنهم  ،فهف یدل على مؤلِّ والمؤلَّ  ،یدل على صانعه

ولم  ،زوا بین القدرة التي تدل على قدرة القادر وصنعة الصانعذلك، ألنهم لم یمیّ 

د اإلیمان في القلب وحلول اهللا في وبین شاه ،زوا بین الشواهد وما تدل علیهیمیّ 

  القلب.

أن األلوهیة تمتزج بالبشریة والبشریة تمتزج  قال من ظنّ  أن فاتكاً  ١روي

فال  ،د بذاته وصفاته عن ذات الخلق وصفاتهمفإن اهللا تعالى تفرّ  ،باأللوهیة فقد كفر

ه بین وكیف یتصور الشب ،وال یشبهونه بشيء من األشیاء ،من الوجوه یشابههم بوجهٍ 

ومن زعم أن البارئ في مكان أو على مكان أو متصل بمكان أو  ،القدیم والمحدث

یتصور على الضمیر أو یتماثل في األوهام أو یدخل تحت الصفة أو النعت فقد 

  أشرك. 

  :٢وحدة األدیان

في سوق بغداد  یروى عن عبد اهللا طاهر األزدي أنه قال كنت أخاصم یهودیاً 

 شذراً  يّ بي الحسن بن منصور ونظر إل فمرّ  ،له یا كلب وجرى على لفظي أن قلت

فلما فرغت من المخاصمة قصدته فدخلت علیه  ،كلبك وذهب سریعاً  حوقال: تنب

، ثم قال لي یا بني األدیان كلها هللا عزَّ يفاعتذرت إلیه فرض، بوجهه يفأعرض عن

ببطالن  من الم أحداً ف ،علیهم فیهم بل اختیاراً  شغل بكل دین طائفة ال اختیاراً  ،وجلَّ 

ما هو علیه فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه وهذا مذهب القدریة (والقدریة مجوس هذه 

اإلسالم وغیر ذلك من األدیان هي ألقاب و علم أن الیهودیة والنصرانیة ااألمة). و 

  سماء متغایرة والمقصود منها ال یتغیر وال یختلف.أمختلفة و 

مون في مسألة تعدد األدیان أن األدیان إن الرأي الذي یجمع علیه المسل

نها واحدة" وٕان اختلفت إتدعو إلى عقیدة التوحید "ولهذا یمكن أن یقال  جمیعاً 

وأن األدیان األخرى من یهودیة ومسیحیة مع أنها حق في حقیقة األمر  ،الشرائع

  ل ما هو حق وصواب.لت وصارت ال تمثّ دّ فت وبُ رّ وعندما نزلت إال أنها حُ 

  طحة للحالج متفرقة:أقول شا

                                                           
  .٤٧أخبار احلالج، ص  ١
  .٦٩أخبار احلالج، ص  ٢
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ل المسیحیة على اإلسالم وال یساوي بین األدیان فقد یبدو أن الحالج یفضّ 

  قال:

ب یففي دین الصل ،أال ابلغ أحبائي بأني قد ركبت البحر وانكسرت السفینة

  .١وال المدینة أریدیكون قولي وال البطحاء 

أما من  االسم،ومن أقوال الحالج الشاطحة "الكفر واإلیمان یفترقان من حیث 

وكان من تالمذة  يسطاوعن جندب بن زاد أن الو  .٢حیث الحقیقة فال فرق بینهما"

بسم اهللا الرحمن الرحیم المتجلي عن (هذا نسخته:  كتب الحسن كتاباً  :الحالج قال

كشف و  ،ستر اهللا عنك ظاهر الشریعة ،السالم علیك یا ولدي ،شيء لمن یشاء كل

 :أما بعد .وحقیقة الكفر معرفة جلیة ،الشریعة كفر خفيفإن ظاهر  ،لك حقیقة الكفر

وات واألرضین عمن یشاء ویستتر. یشهد هذا بأن ال هو اهللا الذي في السم حمداً 

ویشهد ذلك بأن ال غیره فال الشاهد على نفیه مردود وال الشاهد بإثباته محمود. 

منه وال ترغب في أن ال تغتر باهللا وال تیأس  أوصیكوالمقصود من هذا الكتاب أني 

وال تقل بإثباته وال تمل إلى نفیه وٕایاك  ،وال ترضى أن تكون غیر محب ،هتمحب

  . ٣)والسالم ،والتوحید

علم أن المرء قائم على بساط الشریعة ما لم یصل إلى مواقف التوحید ا :وقال

فإذا وصل إلیها سقطت من عینه الشریعة واشتغل باللوائح الطالعة من معدن فإذا 

والشریعة عنده  ،ةوتتابعت علیه الطوالع صار التوحید عنده زندق حدفت علیه اللوائترا

  . ٤هوساً 

ویروى عن عبد الودود بن سعید بن عبد الغني الزاهد قال دخلت على الحالج 

ر عنه. قلت فما ني على التوحید. فقال التوحید خارج عن الكلمة حتى یعبّ فقلت له: دلّ 

وهذا شرح  ،ل كلمة شغل بها العامة لئال یختلطوا بأهل التوحیدمعنى ال إله إال اهللا. قا

قال:  . قلت بلى ..التوحید من وراء الشرع ثم احمرت وجنتاه وقال: أقول لك مجمالً 

                                                           
  .٨٢-٨١نفس املصدر، ص  ١
  .٥٣نفس املصدر، ص   ٢
  .٦٣-٦٢نفس املصدر، ص   ٣
  .٧٣نفس املصدر، ص   ٤
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یا شیخ تكلمت في السوق بكلمة من الكفر ثم  :قلت .١د فقد أشركمن زعم أنه یوحِّ 

ل هذه الملعونة وأشار إلى ن تقتأ :قال ؟القیامة هنا في الصالة فما قصدك أقمت

ولكني أغریتهم على الحق  ،ال :قال ؟یجوز إغراء الناس على الباطلأ :فقلت ،نفسه

   .٢بوا لدینهم یؤجرونوهم إذا تعصّ  ،ألنه عندي قتل هذه من الواجبات

یكون الحالج على الهدى وقاتلوه  أنما إألنه  ،هذا كالم متهافت ومتناقض

اتله على الهدى وهو على الضالل. لقد حاول بعضهم ما أن یكون قإ على الضالل، و 

أن یعتذر للحالج في أقواله وأفعاله المنافیة للشریعة اإلسالمیة ألنه تحدث على یده 

فقال الواسطي قلت  ،ف عن إدانتهوبعضهم أحسن الظن به فتوقّ  ،أمور خارقة للعادة

ماهرًا في  ،به اً لقرآن عالمأما أنا فأراه حافظًا ل :فقال؟ البن سریج ما تقول في الحالج

ویتكلم  ياللیل یعظ ویبك قائماً  ،الدهر صائماً  ،بالحدیث واألخبار والسنن عالماً  ،الفقه

  . ٣بكالم ال أفهمه فال أحكم بكفره

األمر الخارق للعادة یحدث على  ىولكن عندما رأ ،كان ینكر على الحالج

بعض البصریین یقول  یدیه صار ال ینكر علیه. عن عمران بن موسى قال سمعت

مت هِ فَ  كنت أنكر على الحالج وأقدح فیه حتى مرض أخي وكدت أموت علیه أسفاً 

 ،على نفسي مما داخلني من الحسرة علیه حتى وقفت على باب الحالج فدخلت

یه بشرط أنجّ  :فضحك وقال ،دع لهایا شیخ فالن أخي أشرف على الموت  :وقلت

 بل تزید وتشهد عليّ  رجع على اإلنكار عليّ ال ت :قال ؟وما هو :قلت ،تفي لي به

 ،نعم :ال ینفعك إال قبول الشرط، فقلت :فقال ،فبقیت مبهوتاً  !بالكفر وتعین على قتلي

جعل من هذا الماء في اوبصق فیها وقال لي مر و  ةشیئا من الماء في سكرج فصبّ 

ت بأخي فرجع ،فذهبت وفعلت ذلك فقام أخي في الوقت كأن لم یمرض أو یتألم ،فیه

جهنم من الجنة والناس  ألمألنّ : (فضحك وقال لوال إن اهللا تعالى قال ،إلیه وشكرته

  .٤على أهلها لكنت أبصق في النار حتى تصیر ریحاً  )أجمعین

                                                           
  .٧٤صدر، ص نفس امل ١
  .٨٢نفس املصدر، ص  ٢
  .١٠٦نفس املصدر، ص  ٣
  .٨٥-٨٤أخبار احلالج،  ٤
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یعارض الشرع وال یعد  أو فعالً  للعادة ال یبرر له قوالً  خارقاً  فعل شخص أمراً 

لعظمة، غریب ینم عن األهمیة كرامة. وأمر آخر في قول الحالج ینم عن شعور با

ني لو كنت یوم القیامة في إالعظمي التي یعطیها لنفسه. لقد قال في موضع آخر: "

  ها".نولو دخلت الجنة النهدم بنیا ،النار ألحرقتالنار 

  :الفتوة

روءة مالرجولة وال يإذ أنها تعن ،الفتوة تعني في أغلب األحیان صفة ممدوحة

 ،نها تعني األخالق الفاضلة الحمیدةإوالدفاع عنهم. أي والشجاعة ومساعدة الضعفاء 

م أنها غیر مسلّ  - على أقل تقدیر - االتصاف ببعض الصفات التي هي يوقد تعن

التحدي والتعدي والظلم وبذلك  يصفات حمیدة كمعاقرة الخمر والمقامرة، وقد تعن

ات عدم الخضوع ألي سلطان وثب يتكون صفة الفتوة غیر ممدوحة. وقد تعن

الشخص على ما یعتقد دون خوف من أحد. ولعل هذا النوع من الفتوة هو الذي 

في الحلول دون  اعتقادهبه، فالحالج أرد أن یثبت على  لالتصافع الحالج تطلّ 

ألنه على  وٕابلیسوقد استحسن موقف فرعون  ،خوف مما یصیبه من أذى أو عقاب

  ر موقفهما عن فتوتهما.قد عبّ  اعتقادهحسب 

اسم  ي: "إن سجدت سقط عنإبلیسبلیس وفرعون فقال إتناظرت مع  ١فقال

الفتوة"، وقال فرعون: "إن آمنت برسوله سقطت من منزلة الفتوة"، قلت أنا إن رجعت 

وفرعون هدد  إبلیس وأستاذيعن دعواي وقولي سقطت من بساط الفتوة. فصاحبي 

أو صلبت أو قطعت  بالنار وما رجع عن دعواه ولم یقر بالواسطة البتة. وٕان قتلت

  رجالي ما رجعت عن دعواي.

إن الثبات على الموقف لو كان على غیر الحق وضد مصلحة فاعله لیس 

فالشجاعة ممدوحة إذا كانت من أجل الحق والفضیلة، وتؤدي إلى  ،صفة ممدوحة

  المصلحة والمنفعة.

  :ابن عربي ونظریته في وحدة الوجود

من شجر ونهر وحیوان وٕانسان  هو یعتقد ابن عربي أن كل ما في الوجود 

فاهللا یظهر ویتجلى  ،اهللا.  إن هذه الكثرة التي تظهر لنا هي في الحقیقة شيء واحد

                                                           
  .٥٢-٥٠كتاب الطوسيني، ص   ١



 ٢٠٦

ن صاحب التحقیق یرى الكثرة في الواحد كما إفي صور متعددة. یقول ابن عربي 

فهذه  ،عین واحدة إنهاوٕان اختلفت حقائقها وكثرت  اإللهیة األسماءیعلم أن مدلول 

ة معقولة في واحد. فتكون في التجلي كثرة مشهودة في عین واحدة. كما أن كثر 

الهیولي یؤخذ في حد كل صورة وهي مع كثرة الصور واختالفها ترجع في الحقیقة 

  . ١إلى جوهر واحد هو هیوالها

فاهللا ال  ،المادیة بهذه الصورة ال یجوز واألشیاءإن إجراء مقارنة بین اهللا 

 متغیراً  وشیئاً  والقول بأن فیه شیئًا ثابتاً  ،ال تحل فیه الصوریجري علیه التغیر و 

ك ولكنه تمسّ  فقط،وتمثیله بالجواهر بهذه الطریقة ال یجوز، لم یقل ابن عربي بهذا 

وأخبر  ،بكل اللوازم المنطقیة للفكرة. فقال أال ترى الحق یظهر بصفات المحدثات

رى المخلوق یظهر بصفات ال تأ ،بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم

كما أن صفات المحدثات حق للحق فإن  ،إلى آخرها وكلها حق له أولهاالحق من 

فالحق سمع الخلق وبصره ویده  ،فیه باطنكان الحق هو الظاهر فالحق مستور 

، لیس صحیحًا أن حدیث رسول اهللا ٢ورد في الخبر الصحیحكما ورجله وجمیع قواه 

معنى الحدیث أن فعلى أن ذات اإلنسان  هي ذات اهللا. ، یدل صلى اهللا علیه وسلم

اهللا یمد عبده الصالح بالقوة والمعونة. ویؤید ابن عربي نظریته بقول غریب فیقول إن 

ویقول إن العالم لیس إال تجلیه في  ،٣الذات لو تعرت عن هذه النسب لم تكن إلهاً 

   .٤التي یستحیل وجودها بدونه ةصور أعیانهم الثابت

ه ذات اهللا سبحانه وتعالى، ولكنه قد ه وال ینزِّ عربي بقوله هذا یشبِّ  نأن ابیبدو 

بل یقول إنه یؤمن بالتنزیه عند أهل الحقائق  ،ال یقبل أن نصف موقفه بهذه الطریقة

 ،ه أما جاهل وأما صاحب سوء أدبفالمنزِّ  ،في الجناب اإللهي عین التحدید والتقییم

ومن جمع في معرفته بین التنزیه  ،ده وحدده وما عرفهه فقد قیّ ه وما نزّ فكذلك من شبّ 

والتشبیه بالوصفین على اإلجمال ألنه ال یستحیل ذلك على التفصیل لعدم اإلحاطة 

                                                           
  .١٢٤ابن عريب، فصوص احلكم، ص  ١
  .٨٠ابن عريب، فصوص احلكم، ص  ٢
  نفس املصدر. ٣
  نفس املصدر. ٤



 ٢٠٧

 ال على التفصیل كما عرف نفسه مجمالً  بما في العالم من الصور فقد عرفه مجمالً 

  وقال في هذا المعنى بعض األبیات الشعریة: ،ال على التفصیل

  وٕان قلت بالتشبیه كنت محددا    ن قلت بالتنزیه كنت مقیدا فإ

  وكنت أمام العارفین ســیدا  وٕان قلت باألمرین كنت مسددا

ه وقال: (هو السمیع ن اهللا تعالى قال: (لیس كمثله شيء) فنزّ إوأضاف 

ولكنه وصفها بما یلیق بجالله  ،ه نفسه بخلقهه ولم یشبِّ ، إن اهللا نزّ ١هالبصیر) فشبّ 

  .٢ه. وقال في نص حكمه وقدسیتهوكمال

  ولیس خلق بذاك الوجه فاذكروا    فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا 

یناسیه في كلمة الیاسیة، فإن العقل إذا تجرد لنفسه من أوقال في فص حكمه 

وٕاذا  ،حیث أخذه العلوم عن نظره كانت معرفته باهللا على التنزیه وال على التشبیه

سریان  ىورأ ،ه في موضعه في موضع وشبِّ معرفته باهللا فنزّ  ملتكأعطاه اهللا المعرفة 

عین الحق  ىویر إال الحق في الصور الطبیعة والعنصریة وما بقیت له صورة 

واحدًا فقال  أن یبرهن أن الكثیر یمكن أن یكون شیئاً  . وحاول ابن عربي عبثاً ٣عینها

عضاء ألكار كلها ال خالف في اختالف الصور فهما صورتان بال شك وتلك الصو 

لیست صورة رجله وال رأسه وال یده حقیقة واحدة شخصیة وأن  فمعلوم أن زیداً  ،لزید

الكثیر بالصور الواحد بالعین. وقال في هذا  ،ه وال حاجبیه فهو الكثیر الواحدنعی

  ...إسماعیلیةفي حكمه علیه في كلمة  المعنى أبیاتاً 

  لمن له فیه أنت عبد    فأنت عبد وأنت رب

  لمن له في الخطاب عهد    نت رب وأنت عبدوأ

  وتعریه عن الخلق    فال تنظر إلى الحق

  وتكسوه سوى الحق    وال تنظر إلى الخلق 

  ٤قفي مقعد الصد    ه وقم ه وشبّ ونزّ 

                                                           
  .٦٨نفس املصدر، ص  ١
  .٧٦نفس املصدر، ص  ٢
  .١٨١صوص احلكم، ص ف ،ابن عريب ٣
  .٩٢نفس املصدر، ص  ٤



 ٢٠٨

وردد ابن عربي الفكرة القائلة بأن اهللا والخلق شيء واحد مرارًا وتكرارًا، ولقد 

  احدة فقال:جعل ابن عربي اإلنسان واإلله في مرتبة و 

  وجـدهأفأعلمه ف    وجدني أكذاك الحق 

  ١ویعبدني وأعبده    فیحمدني وأحمـده

  :نظرّیة وحَدة األدیان عند ابن َعربي

وحاول الدفاع عنها دون  ،لقد قال بنظریة وحدة األدیان كما ذكرنا الحالج

. یرى ابن عربي أن الكل یعبدون اإلله الواحد المتجلي في صورهم وصور ىجدو 

المعبودات. یعتقد أنه من الخطأ أن یقصر اإلنسان  ربه على مجلى واحد دون جمیع 

غیره. إنه یعتقد أن الدین الحق أن یعبد اإلنسان  كل موجود في الوجود من شجر 

جمیع البشر ال یدینون دین  وحیوان وغیره ألن كل موجود في الوجود هو اهللا. إذاً 

توضح عقیدته هذه  أنشد ابن عربي أبیاتاً الحق ألنهم یعبدون أشیاء دون غیرها. لقد 

  فقال:

  فمرعى لغزالن ودیر لراهب  كل صورة  لقد صار قلبي قابالً 

  وألواح توراة ومصحف قرآن  وبیت ألوثان وكعبـة طائـف

  ٢ركائبه لحــب دیني وٕایماني  أدین بدین الحـب أنى توجهت

ي" أي ال "أنا عند ظن عبدي ب ومن ناحیة أخرى یقول ابن عربي في تفسیره

فإله المعتقدات تأخذه  ،دفإن شاء أطلق وٕان شاء قیّ  ،أظهر له إال في صورة معتقدة

الحدود وهو اإلله الذي وسعه قلب عبده فإن اإلله المطلق ال یسعه شيء ألنه عین 

فثناؤه  ،ویقول إن إله المعتقد مصنوع للناظر فیه فهو صنعه .٣األشیاء وعین نفسه

  .٤ى نفسه ولهذا یذم معتقد غیره ولو أنصف لم یكن له ذلكعلى ما اعتقده ثناؤه عل

 ىوفي فص حكمه أمامیة في كلمة هارونیة یقول: "والعارف المكمل من رأ

مع اسمه الخاص حجر أو  كل معبود مجلي للحق یعبد فیه لذلك سموه كلهم إلهاً 

  شجر أو حیوان أو إنسان  أو كوكب أو ملك.

                                                           
  .٨٣نفس املصدر، ص  ١

  .٢٧٦شرح ديوان احلالج، اجلزء األول، ص  ٢

  .٢٢٦فصوص احلكم، ص  ٣
  نفس املصدر. ٤



 ٢٠٩

رتبة معبوده وهي على الحقیقة مجلى الحق واأللوهیة مرتبة تخیل له أنها م

أما العارفون  المختص.. ىلبصر هذا العابد المعتكف على هذا المعبود في هذا المجل

الصور ألن مرتبتهم  نباألمر على ما هو علیه فیظهرون بصورة اإلنكار لما عبد م

 ،ؤمنینفي العلم تعطیهم أن یكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به سموا م

فهم عباد الوقت مع علمهم أنهم ما عبدوا من تلك الصور أعیانها وٕانما عبدوا اهللا 

ویستره  ،فیها لحكم سلطان التجلي الذي عرفوه منهم وجهله الذي ال علم له بما تجلى

  .١"العارف المكمل من نبي أو رسول ووارث، عنهم

عباد الوقت"  فهم"في شرح هذا النص یقول أبو العال عفیفي الضمیر هنا 

نهم یعبدون مجالي الحق في كل وقت أعائد على العارفین وهم عباد الوقت بمعنى 

الحق دائم التجلي ودائم التحول في الصور، فهم یعرفونه و یظهر فیه ببعض صفاته 

وهم یعلمون أنهم ال یعبدون من تلك الصور أعیانها  ،في هذه الصور ویعبدونه فیها

وهذه حال یسترها العارفون عن غیرهم ألنهم أتباع الرسول.  ،وٕانما یعبدون الحق فیها

یدعوهم و  ،فهام العامة عن إدراك حقائقهاأصور قوالرسول یحرم علیهم عبادة الصور ل

إلى عبادة إله واحد یعرف إجماًال وال یشهد. فیبدو العارف في صورة المنكر لعبادة 

وألنه یخشى على  ،سول ینكرهاالمجالي الوجودیة ألنه تابع في الظاهر للرسول والر 

  یعبدوا الصور لذاتها فیحصروا الحق فیها، وهو منزه عن الحصر والتقید. أنالعامة 

إننا تحدثنا عن فهم الخاصة والعامة لمقوالت الدین في لباب الخاص بنظریة 

خلق اهللا  ننه من الخطأ عبادة شيء معین مإوأود أن أقول  ،التصوف والمعنى

 "وهذا أمر بدیهي في الدین نه من الخطأ أیضاً إكما  ،حیوان أو كالشمس أو القمر

وال كما یقول صور من صور الحق أو  ،"عبادة كل األشیاء ألنها لیست هي اهللا

وتقود لإلیمان به . هذه هي عقیدة اإلسالم  تهنها صنعإوٕانما هي مخلوقاته.  ،تجلیاته

  .البسیطة التي یقبلها العقل وتقبلها الفطرة السلیمة

  :اإلنسان الكامل والحقیقة المحمدیة والنور المحمدي

إن فكرة اإلنسان  الكامل بمعنى اإلنسان اإللهي قد قال بها قبل ابن عربي 

یعتان تختلف كل طبیعة منها عن بولكن اإلنسان  اإللهي عند الحالج له ط ،الحالج

                                                           
  .١٩٦-١٩٥فصوص احلكم، ص  ١



 ٢١٠

ل الجانب وطبیعة تمثّ  ،ل الجانب اإلنساني وسماها الناسوتطبیعة تمثّ  ،األخرى

فاإلنسان الكامل  ،ولكن عند ابن عربي تنتفي هذه الثنائیة ،اإللهي وسماها الالهوت

إلهیة في كلمة آدمیة یقول ابن  ةعنده شيء واحد له ظاهر وباطن. ففي فص حكم

عربي "فما صحت الخالفة إال لإلنسان الكامل"، فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق 

أكمل  له حقاً فاإلنسان  الكامل یمثِّ  .١على صورته تعالىالباطنة  هالعالم وأنشأ صورت

، والذي یتجلى اهللا فیه بكل صفاته، اإلنسان  صلى اهللا علیه وسلمإنسان وهو النبي 

وعلى وجه التحدید هو الحقیقة المحمدیة صلى اهللا علیه وسلم الكامل هو محمد 

الذي عاش في  ،عروفالمبعوث المرسل المصلى اهللا علیه وسلم األزلیة ولیس محمد 

فالحقیقة المحمدیة أو النور المحمدي كان من قبل أن یكون  ،وقت ومكان معلوم

ص حكمة فردیة في كلمة محمدیة فالرسول والنبي المعروف وقبل وجود الناس. ففي 

یقول ابن عربي :"إن محمدًا أكمل موجود في هذا النوع اإلنساني ولهذا ُبدئ به األمر 

وآدم بین الماء والطین، ثم كان بنشأته العنصریة خاتم النبیین وأول  وختم فكان نبیاً 

فكان محمد أدل دلیل  ،األفراد الثالثة وما زاد على هذه األولویة من األفراد فإنها عنها

  .٢على ربه"

ولكن  ،صلى اهللا علیه وسلمإن فكرة النور المحمدي لم تقتصر على الرسول 

كما عند الشیعة  ل كل واحد منهم إنسانًا كامالً مثّ ناس آخرین یأهذا النور امتد إلى 

والصوفیة یعتقدون  ،الذین یعتقدون في سریان النور المحمدي على األئمة من بعده

  في سریانه إلى أرواح األولیاء.

صلى اهللا من هذا یتضح أن دلیل القائلین بالحقیقة المحمدیة حدیث الرسول 

ومن ناحیة أخرى فإن المخالفین لهم  .والطین" وآدم بین الماء نبیاً  ت: "كنعلیه وسلم

ن الحدیث یعني كنت نبیًا في علم اهللا وآدم بین الماء والطین. ولكن إالرأي یقولون 

هذا التفسیر قد یعترض علیه بأن یقال إن كل نبي بل كل شيء كان في علم اهللا 

به دون یدل على أن هذا األمر خاص  صلى اهللا علیه وسلموقبل أن یكون، وقوله 

ومن ناحیة أخرى فإنه من المعلوم أنه كان للناس وجود قبل أن یولدوا فیما  .غیره

                                                           
  .٥٥فصوص احلكم ، ص  ١
  .٢١٤فصوص احلكم، ص  ٢



 ٢١١

یََّتُهْم یسمّ  ى بعالم الذر، یقول اهللا تعالى: {َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى 

وجود یشبه أو  صلى اهللا علیه وسلم فقد یكون للرسول ،١٧٢األعراف َهَذا َغاِفِلیَن}

بأي نوع من الوجود ال یلزم  لولكن القو  ،یختلف عن الوجود الذري هذا "واهللا أعلم"

ول ما خلق اهللا نور نبیك یا جابر" فهو منه القول بأنه لیس ببشر. وأما حدیث "أ

  موضوع.

ه ومحبته توواجب طاع ة، أفضل البشر قاطب صلى اهللا علیه وسلمإن النبي 

{ُقْل ِإنََّما َأَنا  والصالة علیه والدعاء له. ولكن اهللا وصفه بأنه بشر یقول اهللا تعالى:

{ ْثُلُكْم ُیوَحى ِإَليَّ یِّیَن  لى:، ویقول اهللا تعا١١٠الكهف َبَشٌر مِّ {ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْألُمِّ

ْنُهْم} {َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب : ، ویقول تعالى على لسان نبیه٢الجمعة َرُسوًال مِّ

 * { ِإنََّك َمیٌِّت َوإِنَُّهم مَّیُِّتونَ  ویقول اهللا تعالى: ،١٨٨األعراف َالْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْیِر}

   ).٣١-٣٠(الزمر  ْوَم اْلِقَیاَمِة ِعنَد َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن}ثُمَّ ِإنَُّكْم یَ 

" ال یستهوینكم الشیطان فتطروني  صلى اهللا علیه وسلم لقد قال رسول اهللا

  .١طرت النصارى عیسى بن مریم فأنا عبد اهللا ورسوله"أكما 

                                                           
  رواه أبو داود. ١



 ٢١٢

  

  

  

  

  

  

  الفصل التاسع

  

  ُممارَسات وقضایا متفّرقة في التصوف



 ٢١٣

سات بعض ابعض القضایا المتفرقة في التصوف ونتناول در  قبل أن نناقش

تباعهم، نود في بدایة الموضوع أن نتحدث عن مفهوم البدعة حتى نرى أالمتصوفة و 

  .؟أم لها أصل في الدین ؟ابتدعوها هل هذه الممارسات كانت بدعاً 

  البدعة:

للوا فیحاولون أن ید ،یستخدم المعارضون للتصوف في نقدهم له مفهوم البدعة

بمختلف األدلة على أن الممارسات والمعتقدات الصوفیة بدع. أما المدافعون عن 

ویقولون حتى لو اعتبرناه  التصوف فیعتبرون أن هذا الممارسات والعقائد لیست بدعاً 

  سیئة. فإنها بدع حسنة ومشروعة ولیست بدعاً  بدعاً 

رعیة من إن تحدید مفهوم البدعة ینبغي أن یقوم على أساس النصوص الش

ألنه قد دار النزاع  ،قرآن وسنة، وضابط األمر معقود على فهم داللة هذه النصوص

حول داللتها واختلف العلماء فیها. وسنتعرض لبعض هذه النصوص وما یتفرغ منها 

 ،كتفریق بعض العلماء بین البدعة الحقیقیة والبدعة اإلضافیة ا،من مفاهیم وقضای

  بین البدعة في العبادات والمعامالت.وكتفریقهم  ،والحسنة والسیئة

صلى اهللا منها قوله  ،لقد وردت أحادیث كثیرة تنهى عن االبتداع في الدین

حدیث  "من أحدث في أمرنا ما لیس منه فهو رد" (متفق علیه) ومنها علیه وسلم

موعظة بلیغة ذرفت صلى اهللا علیه وسلم "وعظنا رسول اهللا  -العرباض بن ساریة

فقال قائل: یا رسول اهللا كأنها موعظة مودع فماذا  ،ووجلت منها القلوبمنها العیون 

ن كان عبدًا إ و  األمرتعهد إلینا؟ فقال: أوصیكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة لوالة 

وسنة الخلفاء  يفإنه من یعش منكم بعدي فسیرى اختالفًا كثیرًا فعلیكم بسنت ،حبشیاً 

وٕایاكم ومحدثات األمور فإن  ،ا علیها بالنواجذو الراشدین المهدیین، تمسكوا بها وعضّ 

ن رسول اهللا أومنها حدیث جابر بن عبد اهللا " .١كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة"

كان یقول في خطبته أما بعد: فإن خیر الحدیث كتاب اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

 وشر األمور محدثاتها وكل بدعةصلى اهللا علیه وسلم هدي محمد  يوخیر الهد

                                                           
  توفيق يوسف الواعي).(انظر البدعة  ،بو داود وغريمهاأرواه الرتمذي وصححه  ١
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رت على أنها تدل ووردت أقوال لبعض الصحابة فسّ  أحادیثلكن قد وردت  .١ضاللة"

فعن  ،واألمر یحتاج إلى نظر وٕالى إیضاح وفیه خالف ،هنالك بدعة حسنة أنعلى 

تبع أف سنة خیرٍ  : "من سنّ صلى اهللا علیه وسلم جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

 سنة شرٍّ  ومن سنّ  ،ر منقوص من أجورهم شیئاً علیها فله أجرها وأجور من اتبعه غی

شیئًا"  أوزارهمتبع علیها كان علیه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غیر منقوص من أف

صلى اهللا علیه  (رواه الترمذي وصححه وقال حدیث حسن). وفي الصحیح من قوله

جرها وأجر من عمل بها ال ینقص ذلك من أسنة حسنة كان له  "من سنّ  وسلم

سنة سیئة كان علیه وزرها ووزر من عمل بها ال ینقص ذلك  ومن سنّ  ،هم شیئاً أجور 

  من أوزارهم شیئًا".

عن عمر رضي اهللا عنه من قوله عن اجتماع  يبما رو  ویستدلون أیضاً 

 إمامالناس في صالة التراویح ومداومتهم على ذلك في المساجد في رمضان على 

بما رواه اإلمام مسلم وصححه بسنده عن . واستدلوا ٢واحد (بدعة ونعمة البدعة)

مجاهد فقال: (دخلت أنا وعروة بن الزبیر المسجد، فإذا عبد اهللا بن عمر جالس إلى 

 .٣حجرة عائشة والناس یصلون الضحى في المسجد، فسألنا عن صالتهم فقال بدعة)

واستدل البعض بقول بالل رضي اهللا عنه (الصالة خیر من النوم) فهي من محدثات 

عندما سمعها منه (ما أحسن  صلى اهللا علیه وسلم یدنا بالل وقد قال له الرسولس

ذان عن ابن عمر وقد أورد هذا القول أبو الشیخ في كتابه اآل ،ذانك)آاجعله في  !هذا

 .٤حفص عمر مرسالً أبي رضي اهللا عنهما ورواه الطبراني عن عائشة والبیهقي عن 

في صحیحه من روایة سیدنا رفاعة بن رافع البخاري  اإلمامواستدلوا بما أخرجه 

فلما رفع رأسه من  صلى اهللا علیه وسلموراء النبي  الزرقي قال (كنا نصلى یوماً 

 طیباً  فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثیراً  ،سمع اهللا لمن حمده :الركعة قال

                                                           
توفيــق يوســـف  ،انظــر البدعـــة ،منـــوا اتقــوا اهللا وكونـــوا مــع الصـــادقني)آاحلــديث أخرجـــه البخــاري كتـــاب األدب، قولــه تعـــاىل (يــا أيهـــا الــذين  ١

  .١١٢الواعي، 
  .٢٠٥عبد عطية، ص  يعل ،انظر البدعة ٢
  .٢٥٦-٢٠٥انظر املصدر نفسه، ص  ٣
  املصدر نفسه. ٤
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 عة وثالثین ملكاً قال: رأیت بض ،قال: أنا ؟نصرف قال: من المتكلمافلما  ،فیه مباركاً 

  .١یهم یكتبها أوًال)أیبتدرونها 

غایة ما  ،على من أنكر الدعاء عقب الصالة ( یقول اإلمام ابن لب راداً 

الصلوات أن التزامه على ذلك الوجه لم یكن من عمل  أدباریستند علیه منكر الدعاء 

لك وعلى تقدیر صحة هذا النقل فالترك لیس بموجب الحكم في ذ ،السلف الصالح

والسیما ،  أما التحریم أو كراهة المتروك فال ،المتروك إال جواز الترك وانتفاء الحرج

  .٢متقرر في الشرع) إجماليفیما له أصل 

كل أمر مستحدث یخالف الكتاب والسنة في  أناتفق أمراء المسلمین على 

وغیرها أما ما یتصل بالصناعة والزراعة  ،العقائد والعبادات أو المعامالت فهو بدعة

من األمور المكتسبة بالخبرة والتجربة أو بمطلق العقل والتي ال تتعلق بأمر الشارع 

أما التي تعارض مقصد الشارع بوجه من الوجوه  ،فإنه یجوز االختراع والبدعة فیها

ما استحدث من المعتقدات كاالعتقاد في الحلول  األساسوعلى  ،فإنه ال یجوز فعلها

وفناء الوجود فإنها بدع باطلة ألنها تعارض العقیدة وما  واالتحاد ووحدة الوجود

استحدث في العبادات كزیادة عدد ركعات أو سجود أو ركوع أو جعل الصالة 

وما استحدث في المعامالت  ،ضوء دون غسلو أو ال ،الجهریة سریة أو عكس ذلك

جمع أفقد  كتحلیل الربا. وال یكاد یختلف أحد في أن هذه األمور ینبغي أن تعد بدعاً 

فإنه یعد بدعة وال مشكل في وصف ما  علماء المسلمین أن كل ما خالف نصاً 

ولكن ما یحتاج إلى نظر  ،بأنه ضالل فال یحتاج إلى وصفه بأنه بدعة خالفها نصاً 

یمكن أن یكون بدعة؟ وقد  والذي قد یكون حوله خالف هو هل ما لم یعارض نصاً 

فریق یرى أن العمل إذا لم یكن علیه  :لى فریقینفي هذا األمر إ انقسم الفقهاء عموماً 

وفریق یرى أنه لیس من  ،وال صحابته فإنه یكون بدعة صلى اهللا علیه وسلمالرسول 

یوافق العمل أصول  أنالضروري أن یكون هنالك عمل أو نص مباشر ولكن ینبغي 

التالي:  فالشافعي من أصحاب الرأي ،السنة وقواعدها أو ما قیس علیها واستنبط منها

(قال الشافعي رحمه اهللا كل ما له مستند من الشرع فلیس ببدعة ولو لم یعمل به 

                                                           
  املصدر نفسه. ١
  .٢٧عبد اجلبار املبارك، ص  ،براهيم اجلليةإ ٢
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أو لما هو أفضل  ،ن تركهم للعمل به قد یكون لضرر قام لهم في الوقتأل ،السلف

وما أحدث  واإلجماع،وقال البدعة الضاللة وما یخالف الكتاب والسنة أو األثر  ،منه

 ،علماء (وعارض هذا الرأي مالك رحمه اهللا وقال هو بدعةفیه الخیر فال خالف فیه لل

فإنهم كانوا أحرص على الخیر وأعلم بالسنة،  ،ألنهم لم یتركوه إال ألمر عندهم فیه

واستند أصحاب الرأي األول على قول عمر بشأن صالة التراویح (نعمت البدعة) 

  .واستندوا إلى ما رواه مسلم بشأن صالة الضحى جماعة في المسجد

الرأیین نود أن نشیر إلى موقف ثالث وهذا الموقف لیس  نوقبل أن نناقش هذی

بموقف الرفض المطلق لما یسمى بالبدعة الحسنة ولكنه موقف رافض للمشارك فیها 

خرج أحمد بسند جید عن غضیف أوهو بذلك أقرب للرفض من القبول.  ،ولمجاراتها

نا قد جمعنا الناس على رفع إفقال ابن الحارث قال: رحت إلى عبد الملك بن مروان 

فقلت أما أنها  ،األیدي في المنبر یوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر

 صلى اهللا علیه وسلممثل بدعتكم عندي ولست بمجیبكم على شيء منها ألن النبي أ

قال: (ما أحدث قوم بدعة إال رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خیر من إحداث 

  ضمن عناصر ما سنخلص إلیه في هذا المسألة محتوى هذا الموقف).(سن -١بدعة)

عتبر أصحاب الرأي األول أن األصل في مسألة البدعة حدیث كل بدعة ا

  ن كل أمر مبتدع لیس فیه خیر ولو كان فیه خیر لفعله الصحابة.أو  ،ضاللة

ع اهللا عنه (نعمت البدعة) ال یعني أنه یمكن االبتدا ين قول عمر رضإوقالوا 

وقد صالها  ،صلى اهللا علیه وسلم فإن التراویح قد صالها الرسول ،في الدین

ولو داوم  ،ولكنهم لم یداوموا علیها ألن الشارع ال یرید أن تكون فرضاً  ،جماعة

علیها في جماعة اللتبست بالفرض. فالنظر إلى هذه صلى اهللا علیه وسلم  الرسول

وقال أصحاب الفریق الثاني  .قد أجازها الحیثیات فكأن الرسول صلى اهللا علیه وسلم

وقالوا في تبریر  ،استدلوا بصالة التراویح وبصالة الضحىو  ،نها خیر له أصلإ

 أصالً  نها كانت بتلك الكیفیة ولم یجدوا لها سنداً إالعبادات التي لم یرد عن السلف 

قبیل التنشیط أو اعتبروها من  ،اعتبروها من قبیل النذر الذي یلزم ناذره وال یلزم غیره

ولم یعطوا العمل خصوصیة إال إذا كانت له في  ،ومما یساعد على مداومة العمل

                                                           
  ).٢٠٩عزت عطية، ص  ،(انظر البدعة ١٠، ص ١٧، ص ١٧٥فتح الباري  ١
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بركعات أو بصدقة أو قراءة قرآن فإنه  أو وقتاً  الشرع خصوصیة. فإذا خصص یوماً 

واشترطوا في العبادة أیضًا أن  ،ینبغي أن یكون بقصد أن الوقت یالئم فراغه ونشاطه

اآلخرین بالفرض  ىوأن یحذر صاحبها أن ال تلتبس عل ،عنطّ ال یكون فیها تشدد أو ت

  أو المستحب.

واألمر عندي في التحلیل النهائي یرجع إلى اعتبار األصل الذي ترجع إلیه 

 ،هل المولد بدعة؟ وهل التبرك بدعة؟..الخ البدعة وقوة حجیة هذا األصل فمثالً 

مى بالبدعة الحسنة إلى تحلیل مفهوم ما یسإلى جل ذلك قاد الخالف الرافضین أل

إلى تلك التي تقرب من البدعة  اإلضافیةتقسیم البدعة إلى حقیقیة وٕاضافیة . وقسموا 

 إجماعالحقیقیة بالتي لم یدل علیها دلیل شرعي ال من كتاب وال من سنة وال 

ل وقالوا وقد یتأوّ  ،واستدالل معتبر عند أهل العلم ال في الجملة وال في التفصیل

أما البدعة  ،فوفیه تعسّ  ولكن تأویله یكون تحریفاً  ،حب البدعة الحقیقیةالمبتدع صا

ولذلك قد تشتبه على الفرد. واالشتباه قد  ،متعلق األدلةاإلضافیة فهي التي لها من 

فتعتبر قریبة من البدعة  وقد یكون ضعیفاً  ،یكون قویًا حتى یظن أنها لیست ببدعة

 اآلنقد تختلط وتلتبس فیها األمور. ویدور  الحقیقیة. وهذه هي منطقة الخالف التي

نقاش حول بعض األمور المختلف فیها والتي یعتبرها البعض بدعًا سیئة ویعتبرها 

وكأنواع من التبرك وغیرها  ،كاالحتفال بالمولد النبوي ،بدعًا حسنة اآلخرالبعض 

  وتعرض أدلة وتناقش. واألمر یدور حول وجوه االستدالل.

وقد ال یلتزم بآداب الجدل الحسن.  ،ال یخلو من تعصب والجدل الدائر قد

وكذلك رد فعل ممارس  ،سلیمة ویبدو لي أن معالجة كثیر من محاربي البدع غیر

واألسلوب المناسب في اعتقادي مع المقلد  ،. فبعض الممارسین مقلدونةنشطتلك األ

قلد من وثق  فالمقلد ،إذا أراد المصلح إصالحه هو أن یجعله یثق فیه وفي نزاهته

فقد یكون لدیه  ر ثقته فیه إال بثقته في غیره. وٕاذا لم یكن مقلداً وال یمكن أن یغیِّ  ،فیه

ن له خطأ وجه فینبغي أن یبیَّ  ،وقد یكون هذا الدلیل ال یقوى عند التمحیص ،دلیل

االستدالل به برفق وسماحة وموعظة حسنة. من جهة أخرى فإن بعض محاربي 

وقد تكون وجهة نظر المخالف له صحیحة أو أنها  ،قاصراً  البدع قد یكون علمهم

یحتمل أن تكون صحیحة. إن مما یجعل بعض المقلدین یتمسكون بتقلیدهم أنهم 
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وأنه یفترض أن تكون لدى هؤالء العلماء  ،خذوا معتقداتهم من علماء لهم مكانة كبیرةأ

 ،الحقیقة في االعتبار فینبغي على المصلح أن یأخذ هذه اآلراء،أدلة قادتهم إلى هذه 

ؤخذ من كالمه ویرد إال المعصوم یُ  وهذا ال یعني أن هؤالء العلماء ال یخطئون (وكلٌّ 

  صلى اهللا علیه وسلم).

  -نخلص من حدیثنا عن البدعة بما یلي:

وهو أفضل شيء فإذا واظب  صلى اهللا علیه وسلم / التأسي بالرسول١

وعمل الصحابة من النوافل والسنن  سلمصلى اهللا علیه و اإلنسان  على عمل الرسول 

  ن شاء اهللا تكفیه.إفإنها 

  نغیر من كیفیة العبادة وال نخالفها. / یجب أن ال٢

/ إذا وجد الناس ابتدعوا بدعة إضافیة قد یكون لها أصل ولو كان فیه ٣

  ضعف في الفهم أن یجد لهم العذر في الفهم، ولكن ال یدخل فیها.

من عبادة أو ألزم نفسه بشيء فجائز على أن ال  / إذا نذر اإلنسان  نذراً ٤

  یخالف فیه نصًا.

له  بعبادة ویكون ذلك مناسباً  / قد یلزم اإلنسان  نفسه فیخص یومًا أو وقتاً ٥

  .اآلخرینفي نشاطه ولكن ال یعطیه خاصیة معینة وال یلزم به  ولفراغه وسبباً 

صلى اهللا علیه وسلم فإن الرسول  ،عد وتنطّ / أن ال تكون عبادته فیها تشدّ ٦

  ع والتشدد.نهى عن التنطّ 

  / أن یكون هناك أصل شرعي لعبادته.٧

  :الولي والوالیة

ولقد أخبر عن ذلك القرآن  ،على المؤمن أن یعتقد أن هللا أولیاء صالحین

{الَِّذیَن  * {َأال ِإنَّ َأْوِلَیاء الّلِه َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنونَ  تعالى: الكریم یقول اهللا

َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرِة َال َتْبِدیَل ِلَكِلَماِت الّلِه  *آَمُنوْا َوَكاُنوْا َیتَُّقوَن 

{الّلُه َوِليُّ الَِّذیَن آَمُنوْا  ویقول اهللا تعالى: )،٦٤-٦٢یونس( َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم}

{ َوَما َكاُنوْا َأْوِلَیاءُه ِإْن  ، ویقول تعالى:٢٥٧البقرة الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر} ُیْخِرُجُهم مِّنَ 

، وعالمة الوالیة المواظبة على طاعة اهللا سبحانه ٣٤األنفال َأْوِلَیآُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن}

ل نواهیه واإلخالص في عبادته وتقواه والتقرب إلیه بصالح األعما واجتنابوتعالى 
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ومحبته. عندما یتصف المؤمن بهذا الصفات فإن اهللا سیحبه ویكرمه ویدافع عنه 

{ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني : ویخذل عدوه وینتقم له منه، یقول اهللا تعالى

وفي الحدیث القدسي ، ٣١آل عمران ُیْحِبْبُكُم الّلُه َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحیٌم}

مما  عبدي بشيء أحب إليّ  يّ ب إلوما تقرّ  ،ذنته بالحربآ فقد لي ولیاً  ى" من عاد

ذا أحببته كنت فإ ،بالنوافل حتى أحبه ليّ إوما یزال عبدي یتقرب  ،افترضته علیه

ورجله التي  ،ویده التي یبطش بها ،وبصره الذي یبصر به ،سمعه الذي یسمع به

  .١"عیذنهولئن استعاذني أل ،ي أعطیتهوٕاذا سألن ،یمشي بها

 :ما یتطرق إلى الذهن في مسألة الولي والوالیة هذه هو السؤال الذي دائماً 

كیف یمكن تمییز الولي؟ یجیب ابن تیمیة قائًال: إن من عالمات األولیاء أنهم 

نهم یوجدون في إعن المعاصي ویعملون النوافل، وقال  نیلتزمون بالطاعات وینتهو 

ویوجدون في التجار والصناع  ،ویوجدون في أهل الجهاد والسیف ،قرآن والعلمأهل ال

والزراع. إذًا ال یشترط في الولي أن یكون ممن ینفقون كل وقتهم في العبادة "أي في 

المذكورة بجانب  ةنشطالذكر والصالة والصیام" ألن الولي قد یكون له نشاط من األ

لقد ذكر اهللا  :فل، ویستطرد ابن تیمیة في القول فیقوله إلیه بالنواحبه هللا وتقواه وتقربّ 

{ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ثُُلَثِي اللَّْیِل  أصناف أمة محمد في قوله تعالى:

َن الَِّذیَن َمَعَك َواللَُّه ُیَقدُِّر اللَّْیَل َوالنََّهاَر َعلِ  َم َأن لَّن ُتْحُصوُه َوِنْصَفُه َوثُُلَثُه َوَطاِئَفٌة مِّ

َفَتاَب َعَلْیُكْم َفاْقَرُؤوا َما َتَیسََّر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى َوآَخُروَن 

َیْضِرُبوَن ِفي اْألَْرِض َیْبَتُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّه َفاْقَرُؤوا َما 

ل المؤمنین على بعض وذلك على أساس وذكر أن اهللا فضّ  ،٢٠المزمل ِمْنُه} َتَیسَّرَ 

 هأنواعبالتفضیل  أساسوالتقوى والعمل الصالح، والعمل الصالح الذي هو  اإلیمان

أحب إلى اهللا من المؤمن  يساس التفضیل قد یكون القوة "المؤمن القو أمختلفة. فال

{َال َیْسَتِوي ِمنُكم  لجهاد. یقول اهللا تعالى:وا اإلنفاقوقد یكون السبق في  .٢الضعیف"

ُكّالً مَّْن َأنَفَق ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة مَِّن الَِّذیَن َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا وَ 

ُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ویقول اهللا تعالى:{الَّ َیْسَتِوي اْلَقاعِ  ،١٠الحدید َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى}

                                                           
  رواه البخاري. ١
  باب القدر. ،مسلم ٢
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َل الّلُه اْلُمَجاِهِدیَن  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل الّلِه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضَّ َغْیُر ُأْوِلي الضَّ

َل اللّ  ُه اْلُمَجاِهِدیَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة َوُكـال� َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى َوَفضَّ

ْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن الّلُه َغُفورًا رَِّحیمًا}* َعَلى اْلَقاِعِدیَن َأْجرًا َعِظیماً   َدَرَجاٍت مِّ

 :یقول اهللا تعالى ،والتفضیل قد یكون بسبب قیام اللیل والعبادة ).٩٦-٩٥(النساء 

 .٩الزمر َوَقاِئمًا َیْحَذُر اْآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِِّه} {َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْیِل َساِجداً 

{ ُقْل َهْل َیْسَتِوي : من أسس التفضیل، قال اهللا تعالى أساسوالعلم أیضًا قد یكون 

 اهللا تعالى: ویقول ،٩الزمر الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأْوُلوا اْألَْلَباِب}

 {َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر}

لإلجابة على هذا السؤال انظر  ؟، وقد یتساءل الفرد أي األعمال أفضل١١المجادلة

  كتبناه عن العبادة والذكر. ما

وأنه یجب  ألوامرها ذكرنا هو طاعة اهللا وتقواه واالمتثال إن مقیاس الوالیة كم

على أولیاء اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، ولیس من شروط ولي اهللا أن یكون 

تشتبه علیه بعض األمور في الدین. وٕاذا جاز للولي  أنبل یجوز  ،ال یغلط معصوماً 

" بل وال یجوز یكون نبیاً  بجمیع ما یقوله "إال أن اإلیمانن یغلط لم یجب على الناس أ

مع أنه قد تحدث  ،أن یعتمد على ما یلقى إلیه في قلبه إال أن یكون موافقًا للشرع

  .١ألولیاء اهللا مخاطبات ومكاشفات

وأنه لیس فیهم معصوم  ،إن أولیاء اهللا یجب علیهم االعتصام بالكتاب والسنة

لكتاب والسنة وهو مما اتفق یسوغ له أو لغیره اتباع ما یقع في قلبه من غیر اعتبار ل

ومن خالف في هذا فلیس من أولیاء اهللا سبحانه وتعالى،  ،علیه أولیاء اهللا عزَّ وجلَّ 

من نكت القوم فال أقبلها إال  ةنه لیقع في قلبي النكتإسلمان الداراني  أبوقال الشیخ 

ید بالكتاب بشاهدین الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنید رحمه اهللا: علمنا هذا مق

  .٢والسنة فمن لم یقرأ القرآن ویكتب الحدیث ال یصلح له أن یتكلم في علمنا"

ومن المؤسف أن اإلمام الغزالي الذي انتدب للتوفیق بین التصوف والعلوم 

وأن  ،بالكرامات الشرعیة ینقل في كرامات األولیاء أن أبا الخیر التیناني كان مشهوراً 

                                                           
  .٥٢-٤٨ابن تيمية، الفرقان، ص  ١
  .٥٨-٥٧ابن تيمية، الفرقان، ص  ٢
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فقال  مغرب فوجد أن التیناني لم یكد یقرأ الفاتحة مستویاً إبراهیم الرقي صلى وراءه ال

الرقي في نفسه: قد ضاعت سفرتي، فلما سلم خرج إلي الطهارة فهاجمه سبع فعاد 

فخرج التیناني وصاح باألسد: ألم أقل لك ال  ،خبره بما حدث من السبعأالتیناني و  ىإل

فقال له التیناني:  ،ینانيفتطهر الرقي ورجع إلى الت ،األسد ىتتعرض لضیفاي؟ فتنح

  اشتغلتم بتقویم الظاهر فخفتم من األسد. 

فإن  ،وتجدر بنا اإلشارة إلى أن األمر الخارق للعادة ال یدل على والیة فاعله

الخوارق قد تكون للكفار والمنافقین وتكون من الشیاطین. كما الكرامة لیست بشرط 

  قع الكرامة على یدیه.وال ت ضروري للوالیة. فقد یكون اإلنسان  ولیاً 

واستدلوا  ،أمر آخر وهو أن بعضهم یعتقد أن مقام الوالیة أعظم من مقام النبوة

واستدل ابن  ،وقد تتلمذ علیه موسى وهو نبي ورسول على ذلك بأن الخضر كان ولیاً 

  عربي على فضله أن الولي یأخذ مباشرة من اهللا والنبي یأخذ بواسطة الملك.

أفضلهم بعدهم الصحابة و  ،أفضل األمة بعد نبیها الخلفاءلقد اتفقت األمة أن 

ثم  ،ثم الذین یلونهم ،ثت فیهعِ "خیر القرون القرن الذي بُ  صلى اهللا علیه وسلملقوله 

  .١الذین یلونهم"

  :الكرامات

الكرامة أمر خارق للعادة یظهر على ید ولي وهي تختلف من المعجزة. 

وهو أمر  ،الرسول وتختلف عن االستدراج فالمعجزة أمر خارق للعادة یحدث على ید

خارق للعادة یحدث على ید الكافر أو الفاسق. لقد أجمع المسلمون على أن حدوث 

  الكرامة ممكن وٕان بعض الكرامات قد حدثت بالفعل لبعض أولیاء اهللا.

أال وهو قانون عدم التناقض وال  - الكرامة ال تناقض قانون العقل األساسي

وأنها  ،ق قانونًا طبیعیًا أو علمیاً ر ممكن حدوثها، والكرامة قد تخ - یاً شرع تناقض أمراً 

  قد تخرق أمرًا قد اعتاد علیه الناس.

ولكن  ،طبیعیاً  ولكن هنالك معنى آخر للكرامة هو أن الحادثة ال تخرق قانوناً 

ألنه قد یحقق  اً كبیر  وقد یكون له مغزىً  ،یكون الحدث مصادفة غریبة غیر متوقعة

ما كان یمكن أن یتحقق لو لم تتم هذه المصادفة. وهذا الحدث تكون له أسباب هدفًا 

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. ١
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مثال ذلك أن یوشك أن یصدم  ،ولكن المصادفة ال تكون لها أسباب معلومة ،معلومة

عنه وترى منظر طفلها والقطار  ةوفي تلك اللحظة تخرج والدته باحث قطار طفالً 

تلك اللحظة یحدث إغماء لسائق وفي  ،القطار سوف یدهمه أنوتظن  ،رب منهتیق

 ) فیكون نتیجتها أن یتوقف القطار مالمساً أسبابهاالقطار نتیجة نوبة قلبیة (تعلم 

  جسد الطفل دون أن یوقع به أذى . 

ن في أن یوجد شخص معیّ  بعض الكرامات التي یدعي البعض حدوثها مثالً 

یمكن أن تحدث ألن مكانین مختلفین في نفس الوقت ال یمكن أن تكون قد حدثت وال 

العقل ال یتصورها. ومن ناحیة أخرى فعلى المؤمن أن یصدق بإمكانیة حدوث بعض 

الكرامات ولكن لیس علیه أن یصدق أن كرامة معینة حدثت لشخص معین أمس 

، إذ أن ذلك یتوقف على الدلیل المقنع والدلیل المقنع قد یكون أنه قد شاهد مثالً 

  ذلك.  ل إلیهحدوثها بنفسه ولم یخیّ 

وربما یكون  ،ن هنالك ضوابط معینة للتأكد من ِصحة المالحظة المعینةإ

 ،أمرًا خارقًا للعادة ىوهنالك ضوابط لمعرفة صدق الراوي وأنه رأ ،الدلیل روایة راوٍ 

وأن ال یكون هنالك تفسیر له وفق قوانین االحتمالیة. إن تحدید  ،وأنه لم یخیل إلیه

أمر خارق للعادة صعب.  صدق الراوي وأن ما رآه حقاً  یعرفالضوابط التي بموجبها 

واآلن هنالك علوم ومدارس قائمة  ،فاألمر خاضع للنظر العقلي والبحث العلمي

تبحث في مسائل تتصل بهذه القضیة ویطلق على مجال الدراسة هذه اسم 

(الیراسایكولوجي) والذي یبحث ضمن األمور التي یبحثها، ظاهرة اإلدراك فوق 

هنالك أمثلة كثیرة لحوادث خارقة للعادة حدثت لعلل ال تناقض قانون عدم  الحسي،

  التناقض وال تناقض قوانین الشرع.

والتي سبق  ،إذا سلمنا بإمكانیة حدوث الكرامة فینبغي أن نالحظ األمور اآلتیة

  لنا ذكر بعضها:

/ أن تكون الحادثة ممكنة الحدوث. أي أال تناقض قوانین العقل والمنطق ١

  لكنها قد تناقض السنن والقوانین الطبیعیة.و 

لیس معنى هذا أن تكون قد  / فإذا كانت الحادثة ممكنة الوجود منطقیاً ٢

وقعت بالفعل. ولكي نثبت وقوعها بالفعل فینبغي أن یكون هنالك دلیل مستقل یدل 
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و أن لینا ذلك ، أإعلى هذا الوقوع. والدلیل قد یكون أننا قد شاهدنا بالفعل ولم یخیل 

أحدا روى لنا حدوثها وأن هذه الروایة صحیحة وهنالك ضوابط لمعرفة صدق الراوي 

خاضع للبحث العلمي. والن هنالك علوما  واألمروأن ما رآه حقا أمر خارق للعادة 

ومدارس قائمة تبحث في مسائل تتصل بهذه القضیة في مجال ما یسمى 

  بالبراساسیكولوجي وظواهر اإلدراك فوق الحسي.

قد ذكرنا في حدیثنا عن العلوم التي یحتاج إلیها دارسو التصوف جملة من ل

شرنا إلى أن عددًا من كبار علماء أاألدلة التي تدل على وقوع حوادث خارقة للعادة. و 

ض علماء النفس مناهج صارمة عاعترفوا بحدوثها. ولقد استعمل ب أیزنك أمثالالنفس 

إذ أن نفس عملیة  ،اجه مثل هذه التجاربهنالك مشكالت تو  ،إلثبات هذه الظواهر

ر في نجاحها باإلضافة إلى ندرة الظروف التي یمكن أن تحدث إجراء التجربة تؤثّ 

 ،كما أن هذه التجارب لكي تكون ناجحة ینبغي أن تتم في ظروف طبیعیة ،فیها

ر في نجاح أداء العمالء الذین ن نشر النتائج یؤثِّ وینبغي أن ال تنشر نتائجها أل

  شرت نتائج تجاربهم.ن

 ر عن حقیقة دینیة (مثالً یعبِّ  فإذا عارضت نصاً  ،/ أن تتفق مع قواعد الشرع٣

على سبیل الیقین) فإنها تصبح  عدم إمكانیة معرفة الحوادث التي تحدث في المستقبل

كما وأنها إذا عارضت قیمة من قیم الدین وتشریعاته ال تكون  ،الحدوث ةمستحیل

یستحیل أن یكون لمن یحدث على یده أمر قبیح یعارض قیم  ن التكریمكرامة أل

  الشریعة. 

 ،تجدر اإلشارة هنا إلى أن األمر الخارق للعادة أقسام: محمود في الدین

ن لم یكن فیه إ ومباح، فإن كان المباح فیه منفعة كان نعمة و  ،ومذموم في الدین

  .١منفعة كان كسائر المباحات ال منفعة فیه كاللعب والعبث

وجود أمر خارق للعادة لشخص ال یلتزم باإلسالم وشریعته ال یبرهن على 

  والیته وربما یكون حدوث األمر الخارق على یدیه بمساعدة الشیطان.

                                                           
ن يف اللعـب ولكـن لفـظ اللعـب ال يـدل علـى ذلـك أل ،(العبث يدل بلفظة على عدم فائدة النشـاط ٤٠الكرامة واملعجزة، ابن تيمية ، ص  ١

  قد تكون هنالك فائدة الرتويج وغريها من الفوائد).
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ویجوز  ،اهللا وال تقع على یدیه كرامة أولیاءیجوز أن یكون الشخص ولیًا من 

لكرامة لیست شرطًا أن یكون أرفع قدرًا عند اهللا من الذي وقعت على یدیه كرامة. فا

  ضروریا للوالیة.

  س الصحیح للوالیة هو تقوى اهللا والعمل الصالح.االمقی

  األمور الخارقة للعادة والبراسایكولوجي:

دراكات فوق الحسیة إلبا ىوهذه الدراسة تكون عادة في مجال ما یسم

(E.S.P)  وهي تشمل الظواهر غیر العادیة والتي ال تخضع للطریقة العلمیة

وتتمثل  (Telepathy)ي ثظاهرة ما یعرف بالتلیبا :روفة. وهي عادة أربع ظواهرالمع

لیس عن  أفكارههذه الظاهرة في مقدرة اإلنسان  على االتصال بشخص آخر ومعرفة 

وهو معرفة األشیاء  (clairvoyance)وما یعرف بـ ،طریق الحواس والطرق العلمیة

لمقدرة على المعرفة السابقة لألشیاء وما یعرف با ،والحوادث بغیر استعمال الحواس

وما یعرف بمقدرة اإلنسان  ، (Precognition)قبل حدوثها بما في ذلك أفكار الغیر 

  . (Psych okinesis)على التأثیر على األشیاء بمجرد التفكیر فیها

إن هذه الظواهر لم تكن تعتبر في األوساط العلمیة داخل نطاق الظواهر   

ر هذا الوضع في خضع للمنهج العلمي التجریبي. ولكن تغیّ أي التي ت - العلمیة

ألول مرة في قسم علم النفس برئاسة ولیم  (Rhine)فقد سمح لراین  ،اآلونة األخیرة

 ،للتجارب في البراسایكولوجي أن یقیم معمالً  (Wliam McDougall) ماجدوجال

ق التحلیل مثل الطرق اإلحصائیة وطر  ،علمیة صارمة ولقد استعمل راین طرقاً 

  .١الریاضي واستعمل ضوابط میكانیكیة

أجرى تجارب علمیة  (Malcoim Guthrie)كما وأن العالم مالكون قاتري 

اتري الوحیدة قولم تكن تجارب مالكون  ،٢لإلرسال التیلباثي للرسومات فكانت ناجحة

 للبحوث العلمیة في اإلدراكات فوق الحسیة اإلنجلیزیةفقلد شارك رؤساء الجمعیة 

وسي. د. بورد  (Henry Sidgwock)هنري سیدویك  أمثالمنهم فالسفة 

(C.D.Board) ٣وأساتذة جامعات وحائزون على جائزة نوبل ورؤساء وزارات.  

                                                           
1 the Roots of coinidence, Arthur Koestler. P 12. 
2  Ibid, p. 31. 
3 I bid, pp 32-34. 
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سیر  أمثال اإلنجلیزكبار علماء النفس  أن (Hansel) ١وقد ذكر هانسل

ر والدكتو  (Margaret Kinght)ومارجریت نایت  (Sir Syril Burt)سیرل بیرت 

 أیزنكوبروفسیر هـ.ج.  (Robert Thouless)روبرت هـ. تاولیس 

(H.J.Eysenck) وقال مارجریت أن  ،ال یشكون في وجود اإلدراكات فوق الحسیة

نحاول عمل تجارب مضنیة لكي نبرهن  أننه من ضیاع الوقت أوضح  ٢تاولیس

  .للشك على ظواهر اإلدراك غیر الحسي ألنها ثبتت بطریقة ال تدع مجاالً 

قال إن المالحظ المنصف یقر وجود عدد قلیل من الناس  ٣أیزنككما أن 

أو في العالم الخارجي بطریقة غیر  ،آخرین أشخاصذهان أیعلمون ما یدور في 

دراكات أن الدراسات عن اإل ٤معلومة حسب المنهج العلمي العادي، وذكر هانسل

ي ترجمة هذه النتائج فوق الحسیة أظهرت النتائج التالیة (تصرفنا بعض الشيء ف

  دون المساس بجوهر المعنى).

ویصیب أهدافه بطریقة غیر عادیة وال یمكن  ن البعض یدرك ویعلم أموراً إ/ ١

  تفسیر هذا العلم واإلدراك بأنه حدث عن طریق الصدفة.

صابات علمیة ما هي إال نوع إأنها  / إن بعض التجارب التي تثبت ظاهریاً ٢

  صابات حقیقیة.إل من الغش والخداع وال تمث

لبعض العالمین (والتي تدل على مقدراتهم غیر  اإلصاباتعدد  إن/ ٣

  العادیة) ال تثبت في كل األحوال والظروف.

  .بها تقل عندما تنشر ویتم علم الناس اإلصابة/ إن مقدرة العالمین على ٤

بعض العالمین عندما تتعرض لنقد وفحص الدارسین  إصابات/ تقل ٥

  لمحققین.والناقدین وا

إنه من غیر الواضح ما الذي یمكن استنباطه من هذه النتائج. كان ینبغي 

تتم عن طریق الصدفة هي نفسها  التي ال اإلصاباتعلى هانسل أن یوضح هل 

التي یحتمل أن یكون حدث فیها غش وخداع. ألن نتائجه مبهمة وغیر واضحة 

                                                           
1 E.S.P. and the parasychology, C.E.M. Hansel, pp5-6. 
2 Ibid, p6 
3 Ibid, p6 
4 Ibid, pp 312-313. 
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ر على أنه یدل یمكن أن یفسَّ  ىولفي النتیجة األ مبهماً  (فهو قد استعمل سوراً  منطقیاً 

قد یكون  األساسواستعمل لفظ بعض في النتیجة الثانیة وعلى هذا  ،على البعض

وبالتالي تكون هنالك  ،یشمل البعض في القضیة األولى البعض في القضیة الثانیة ال

لم تتم  ةصابإر بأن كل أو یمكن أن یفسّ  ،صابات حقیقیة لیس فیها غش أو خداعإ

  ق الصدفة قد تم فیها غش وخداع).عن طری

وعلى أیة حال فإن النتیجة األخیرة التي توصل إلیها هانسل، حسب فهمي، 

  هي أن ظواهر اإلدراك فوق الحسیة ممكنة ولكنها لم تثبت بعد بالتجارب.

أن الدراسات  (R.A.Macconell) ١من ناحیة أخرى فقد ذكر ر.أ. ماكونیل

  یلي: ما أثبتتاألخیرة قد  اآلونةفي 

  ./ المقدرات غیر العادیة منتشرة بین الناس عالمیاً ١

  / هذه المقدرات لها عالقة قویة بالوراثة.٢

  / بعض الناس لهم هذه المقدرات أكثر من آخرین.٣

  /هنالك أحوال وعي معینة تسهل مالحظات ظواهر للبراسایكولوجي.٤

  حقیقیة تجریبیة. (Psychogenesis)/ مقدرات السایكوكنیس ٥

  / التنویم المغناطیس یمكن أن یستعمل للتأثیر على عقل شخص آخر.٦

 األخبارهذه الظواهر قد حدثت بالفعل والدلیل على حدوثها  أنواعتقد 

 نه ممكن إجراء التجارب العملیة إلثباتها،أو  ،الصحیحة (ثبتت بخبر العدل الضابط)

ن إ نجاحها صعباً  بخطر كبیر قد یجعل ولكن نجاح هذه التجارب یكون عادة مهدداً 

نفسه یؤثر في  ا، والسبب في ذلك قد یكون أن إجراء التجارب علیهلم یكن مستحیالً 

ر وٕان نجاحها یحتاج إلى ظروف طبیعیة (إن مالحظة الشيء قد تجعله یغیّ  ،نجاحها

 اإللكترونمن سلوكه، ومالحظة  رمراقبة الطفل تغیِّ  فمثالً  – من طبیعته العادیة

 إثباتهاكما وأن محاولة  ،وسرعته في نفس الوقت مستحیلة) تجعل معرفة موضعه

الذي یكون له أثر  األمربمنهج نقدي یدل على شك من جانب الباحث في حدوثها 

سلبي في نجاحها. (الحظ أن "الفكي" في السودان یقول إن من ال یؤمن بنا ال یأتینا 

المراقب أو في عدم  لخدمته) فنجاح التجارب الخاصة بهذا الظواهر یحتاج إلى ثقة

                                                           
1 An Introduction to parapsychology. R.A Mcconnel. 



 ٢٢٧

وجود الرقابة نفسها. باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الحوادث غیر العادیة نادرة الحدوث 

وما یتكرر منها فإن كثرة إجراء التجارب علیها قد یحد  ،وما یحدث منها قد ال یتكرر

وقد لوحظ أنه قد یكون ظهورها أكثر في  ،فهي ال تكرر حسب الطلب ،من نجاحها

فاألمر إذن قد یحتاج  ،نة) أو في حقب تاریخیة معیّ نة (البدائیة مثالً مجتمعات معیّ 

إلى مزید من الدراسة. ولقد تطرقت إلى هذه القضیة في معرض اإلشارة إلى ما 

ولیس الغرض استیفاء القول فیه كما  ،یحتاج إلیه دارسو التصوف من معارف وعلوم

یتصل بقضیة الكرامة في وأن مجال البراسایكولوجي واإلدراكات فوق الحسیة 

  التصوف.

  التجربة الصوفیة بین الوهم والحقیقة:

وعلم غیرهم هو علم  ،یرى بعض المتصوفة أن علمهم هو علم الحقیقیة

یرى  .ویرون أن هذا العالم الظاهر هو عالم الظالل والخیال والوهم ،الظاهر

ل والعزلة والتي معارضوهم أن تصورات المتصوفة الناتجة عن أنواع معینة من التأم

حساساتهم العادیة تدخلهم في عالم الوهم والخیال ال عالم إ قد تتعطل فیها أفكارهم و 

الحقیقة العمیقة كما یزعمون، والحقیقیة أن عالم الحقیقة بالنسبة لإلنسان  هو العالم 

یرى العالم  فالذي یكون تحت تأثیر المخدرات مثالً  ،الذي یراه وهو في حال معینة

مخالفة لرؤیته له وهو لیس تحت تأثیرها، فالمتصوفة یعلمون عالمنا العادي  بطریقة

به یعلمه إال من هو في حالهم ومن جرّ  آخر ال عون أنهم یعلمون عالماً ولكنهم یدّ 

  به. وأحسوذاقه 

یكون له مدخل فیه؟ وهل من حق من و السؤال كیف یعلم غیرهم هذا العالم 

عن هذا العالم ویحكم على أحكام الذي یعیش ن أن یتحدث هو خارج عن عالم معیّ 

 أحكامهال یصدق أو یشك في  أنفیه؟ وهل یصح للذي یعیش في العالم غیر العادي 

ن تصدیقه في أحكام عن عالمه قد ینفي أو یعارض تصدیقه في عن عالمه أل

فالذي هو منغمس في  ،أو سلوكه أو أحكام غیره أو سلوكه عن العالم اآلخر أحكامه

وقد یظن أن ما یحس به  ،م غیر العادي یكون شعوره بالعالم العادي معطالً العال

ما یحس  أنوقد یظن  ،بالنسبة للعالم غیر العادي ینطبق على العالم العادي معطالً 

به بالنسبة للعالم غیر العادي ینطبق على العالم العادي "والعكس قد یكون صحیحًا" 
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عن العالم اآلخر؟ أو هل  أحكامناي أن یضبط وهنا تكمن الخطورة. أي العالمین ینبغ

أو هل كل عالم منفصل وال  ؟عن العالم اآلخر أحكامناكل عالم ینبغي أن یضبط 

  مدخل له في العالم اآلخر؟

إن الذین یعیشون في العالم غیر العادي ویمرون بتجاربه في العادة أكثر 

والذین ال یمرون بها  ،لما یقال عنه من الذین ال یمرون بتلك التجارب تصدیقاً 

بطبعه أیضًا. ومن ناحیة أخرى  إقناعهوبعضهم صعب  ،بطبعه إقناعهبعضهم سهل 

نهم ال یستطیعون أن ینقلوا تجاربهم إفإن الذین یحسون بالعالم غیر العادي یقولون 

عن عالمهم لغیرهم. فهل السبب في ذلك أن الذي یشعرون به ویریدون أن ینقلوه 

 ،وأنه ال یمثل حقیقة یمكن أن تنقل أنفسهم،غیر مفهوم لدیهم و  ،غیر متسق في ذاته

  .؟أو ألن لغة العالم اآلخر التسع التعبیر عنه

الصوفیة  بوكما أشرت سابقًا فهنالك طریقان إلیجاد مدخل للذي یمر بالتجار 

 ،بدلیل مستقل حسب ما لدیه من وسائل للمعرفة إقناعهأحدهما أن یتم  ،ولم یعشها

قناعه باكتسابها یتم إ بأن یكتسب الوسائل التي تقود إلیها والتي ال یملكها، و  إقناعهأو 

دراسة جدوى الكتسابها وذلك بذكر النتائج المترتبة على اكتسابها. باإلضافة  بإعطائه

ة أن روا بإثباتإلى هذا یمكن جعل من لیس له علم بهذا العالم أن یصدق بوجوده 

  .حقائقه ثقات یعتمد ویعتد بكالمهم
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  :الّشیخ والّسالك والمرید

،  صلى اهللا علیه وسلمإن المرشد األساسي للمؤمن یجب أن یكون الرسول 

مرشدًا فقد ضل. ومن ناحیة أخرى فإنه  صلى اهللا علیه وسلم ومن لم یجعل الرسول

جائز أن یكون للمؤمن مرشد وشیخ ملتزم بالكتاب والسنة ولعله یكون مستحبا، ولكنه 

، الملتزم صلى اهللا علیه وسلم یخ الحق هو الوارث عن الرسوللیس بواجب والش

بتعالیمه. أما القول بأن "من ال شیخ له فالشیطان شیخ له" والذي یظن البعض أنه 

نه كالم إوقد قیل  ،، في الحقیقة لیس بحدیثصلى اهللا علیه وسلم حدیث للرسول

  للبسطامي.

متأخرًا. المسلمون  ىالمشیخة (والمشیخة الصوفیة خاصة) أت اصطالحإن 

األوائل لم یعرفوا أن المؤمن یلزمه أن یكون له شیخ، ولكن رغم كل هذا فإن 

ألنه  ،في كثیر من األحیان أن یكون للفرد المؤمن شیخ ومرشد يالمصلحة قد تقتض

ولكن من یستطع أن یتعلم العلم الصحیح مباشرة  ،م بنفسهقد یصعب علیه أن یتعلّ 

ب العلماء الصحیحة فال یلزمه ذلك. ففائدة الشیخ أنه یختصر من الكتاب والسنة وكت

هو في  هه إلى أمور كان علیه أن یصرف فیها جهدًا ووقتاً للمؤمن الطریق ویوجّ 

 ،الحاجة إلیه. الشیخ الحق (ألن بعض الشیوخ قد ینقصه العلم والتقوى في نفسه أمّس 

  . ل)أو بغیر مؤهّ  أو أنه قد یكون اكتسب المشیخة وراثیاً 

الشیخ والمرشد الحق هو الذي یأخذ المؤمن بمنهاج علم وتربیة یأخذ المؤمن 

بمنهاج علم وتربیة مناسبین حتى یوصله ألعلى درجات العلم والعمل الصالح. إن 

النفوس  أمراضصفات المرشد والشیخ الحق العلم والورع والتقوى والمعرفة في مجال 

ب الخاص باألخالق) أي له المعرفة وطریق عالجها. (انظر ما كتبناه في البا

  بوسائل التربیة واإلصالح.

إن شخصیة الشیخ قد  ،هنالك ظواهر غیر حمیدة في قضیة المشیخة هذه

ما تكون مهمة  وكثیراً  ،على شخصیة المرید أو التلمیذ ومطلقاً  كامالً  طغیاناً  ىتطغ

 م نفسه وشخصیته كلیاً فالمرید یسلِّ  ،المرید التنفیذ والتلقي دون التدبر ودون االقتناع

للشیخ ویلغي عقله. إن الشیخ قد یخطئ مهما كان له من العلم والتقى. والكمال هللا 

  . صلى اهللا علیه وسلم وحده وال عصمة ألحد إال الرسول
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 یقول اهللا تعالى: ،فیه اعوجاجاً  ىإن على المرید أن ینصح شیخه إذا رأ

، یجب على الشیخ أن یخلق ٧١التوبة ُهْم َأْوِلَیاء َبْعٍض}{َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعضُ 

للمرید شخصیته الخاصة به. إن المرید لفرط ثقته ومحبته لشیخه قد ال یعترض على 

مخالفًا للشرع. إن منهج  عمل أو قول للشیخ حتى ولو كان قوًال شاطحًا أو عمالً 

 د یجعل من المرید شخصاً تباعهم ومریدیهم قأالتربیة الذي یتخذه بعض الشیوخ مع 

وتكون هذه كل حصیلته ال علم وال ذكر وال طاعة. إن حب  ،بالشیخ ومتعلقاً  محباً 

المرید لشیخه قد یفوق حبه هللا ولرسوله. فإنه قد یغضب له ولحرماته إذا انتهكت، 

أعظم ما یغضب هللا ورسوله وتراه یفرح ویحن قلبه ویهیج من لواعج التعظیم 

  وال یحصل ذلك له إذا ذكر اهللا ورسوله. ،ة، إذا ذكرت سیرتهموالخضوع والمواال

ن الشیخ یجب أن یكون من أهل العلم والمعرفة والتقوى واألعمال إقلنا 

  الصالحة، ولكن لألسف بعض الشیوخ هم أنفسهم جهال ویحتاجون لشیوخ.

  :العالج الروحي

م: "تداووا فقد قال صلى اهللا علیه وسل ،شرع اإلسالم التداوي من األمراض

فهناك التداوي بالطب  ،عباد اهللا فإن اهللا لم یخلق داء إال وخلق له دواء إال الهرم"

وهنالك ما یسمى بالعالج الروحي. واألمراض نوعان:  ،العادي باألدویة والعقاقیر

وأمراض نفسیة "قد تكون  ،المعدة "قد تكون لها أسباب نفسیة" كأمراضأمراض بدنیة 

ویمكن الجمع  ،وقد یصلح العالجان لكال النوعین من األمراض ،لها أسباب عضویة"

بین العالجین الروحي والطبي العادي: نجد بعض األطباء العادیین یستهینون 

وتجد  األخیرة اعترف به عالمیاً  اآلونةولكن في  ة،بالعالج الروحي ویعتبرونه شعوذ

 األطباءیذهبوا إلى بعض الذین یعالجون بالعالج الروحي ال یریدون مرضاهم أن 

وكال كالفریقین مخطئ. فالجمع بین العالجین وارد مثله مثل الجمع بین أنواع مختلفة 

كالجمع بین العالج بالعقاقیر  ،من العالجات فیما یخص األمراض النفسیة والعقلیة

والعالج السلوكي أو االجتماعي والعالج بالتحلیل النفسي والعالج باإلدراك والعالج 

 أن. وقد یكون نوع من العالج نافعًا لطور معین من المرض. وهنا یمكن الروحي

 أنوینبغي  ،عالجیاً  نوا فریقاً یتعاون المتخصصون في هذه المجاالت المختلفة ویكوّ 

  یتعرف ولو بطریقة عامة كل متخصص في مجال على المجاالت األخرى".
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روحیة من قد یكون هنالك بعض الذین یمارسون عالج المرضى بالطرق ال

 ،فنجدهم یمارسون أسالیب غیر مشروعه كالسحر ،الكذابین والدجالین والمشعوذین

 ،صلى اهللا علیه وسلم ولكن بالرغم من هذا فإن العالج الروحي كان من سنة الرسول

فقد ثبت في صحیح البخاري في باب الرقي بالقرآن والمعوذات أن عائشة روت أن 

فلما  ،ینفث في المرض الذي مات فیه بالمعوذاتالنبي صلى اهللا علیه وسلم كان 

سعید  أبيثم ذكر البخاري حدیث  ،مسح بید نفسه لبركتهاأثقل كنت أنفث بهن و 

على حي من  أتوامن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  أناساً الخدري أن 

من دواء فقالوا هل معكم  ،ولئكأغ سید دِ أحیاء العرب فلم یقروهم فبینما هو كذلك إذ لُ 

فجعلوا لنا قطیعًا من  ،نكم لم تقرونا وال نفعل حتى تجعلوا علینا جعالً إأو راق؟ فقالوا 

نأخذ حتى  بالشاه فقالوا ال فأتوا ،القرآن ویجمع بذاقه ویتفل فبرأ بأمفجعل یقرأ  ،الشاه

دراك أنها رقیة خذوها أما  :فسألوا فضحك وقال ،صلى اهللا علیه وسلمنسأل رسول 

وذكر فیه حدیث عائشة رضي  "باب رقیة النبي"ثم قال رحمه اهللا  .لي بسهم واضربوا

من العین ثم  ىإذ أمر أن یسترقصلى اهللا علیه وسلم رسول  ياهللا عنها قالت أمرن

نس بن مالك أوذكر فیه حدیثه عن  "صلى اهللا علیه وسلمباب رقیة النبي " :قال

 :قال  ؟صلى اهللا علیه وسلم رسول اهللابرقیة  أرقیكإال  :اهللا عنه إذ قال لثابت يرض

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي ال شافي إال أنت شفاء  :قال ،بلي

  .ال یغادر سقماً 

وقد یندس  ،الروحانیون بمنهج اإلسالم في العالج األطباءلكن قد ال یلتزم 

فس هذه الظاهرة إن ن ،یلتزمون بآداب المهنة الون والمشعوذون والذین الجهم الدطوس

من ال ینضبط في ممارسة  األطباءن هنالك من إف ،العادیین األطباءقد توجد وسط 

فنجد منهم من یقبل عالج مریض ویعلم أن هنالك من هو  األخالق،م یَ بقِ  همهنت

 ،ومن یعالج بغرض كسب أكثر قدر من المال من المریض ،أفضل منه في عالجه

مریضه ومن یحرر شهادات  أسرارمن یكشف  وهنالك ،وهنالك من ال یتقن عمله

وغیرها من األسالیب الفاسدة في  الوطنیة (مثًال)، مرضیة مزودة لإلعفاء من الخدمة

  التعامل مع المریض. 

  :البیَعة أو الطریقة
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ل التزامه فیها یبایع المرید الشیخ ویأخذ ما یسمى بالطریقة عنه. وهي تمثّ 

ل التي یطلبها منه. إن طریق المؤمن هو طریق وطاعته للشیخ والقیام ببعض األعما

مام جماعة المسلمین، وهي ما تسمى البیعة إاإلسالم والبیعة معروفة لدیه هي بیعة 

وهي البیعة الوحیدة الملزمة للمؤمن والواجبة علیه. ألن قیام الجماعة  ،السیاسیة

لكن ال  ،یهنتماء المسلم لهذا الجماعة واجب علاو  ،المسلمة واجب علي المسلمین

 ،م العلم النافع منهإذا كان الغرض من المبایعة تعلّ  بأس من أن یبایع المؤمن شیخاً 

وأخذ المنهج والطریقة المؤدیة والموصلة إلى اهللا  ،كتساب األعمال الصالحة منهاو 

تعالى. إذا وجد المؤمن أحدًا یفي بهذا الغرض فإنه یجب علیه االستفادة منه، لكن ال 

  .ب لشیخ دون شیخ إذا كان یمكنه االستفادة منهم جمیعاً تعصّ یحق له أن ی

  :قضاء حاجات الناس وعالجهم والتكسب من هذا العمل

هنالك طرق وأسالیب یتخذها بعض الذین یعملون في مجال عالج الناس 

وفي مساعدة الناس لقضاء حوائجهم ال  ،سواء من أمراض عادیة أو نفسیة أو عقلیة

وتعتمد  ،ًا من الشعوذة وتتصف بالخداع والتضلیل واالستغاللیقرها شرع وتمثل نوع

على السحر واستعمال الطالسم، ال نود الخوض فیها، ولكن نود أن نثبت ما یقره 

الشرع في هذا المجال. أي في مجال ما یسمى بالعالج الروحي باستعمال الرقي 

الناس إلى التداوي  اع، دصلى اهللا علیه وسلم نود أن نقرر أن الرسول والدعاء. أوالً 

بطریق الطب المعروف فقال: "تداووا عباد اهللا فإن اهللا لم یخلق داء إال وخلق له دواء 

وأمراض المعدة والكبد وغیرها مطلوب.  ى. فالتداوي من األمراض كالحم١إال الهرم"

 ،من األمراض النفسیة والعقلیة والیوم هنالك أنواع من العقاقیر التي تعالج أنواعاً 

وال أرى هنالك وجه حق عند من یحاول  ،فاألخذ بها یكون من جملة األخذ بالتداوي

االعتراض على استعمال هذا النوع من العالج بحجة أن الجمع بین العالج الروحي 

والمادي غیر ممكن، إن الشفاء من اهللا وما هذه األنواع من العالج المادي أو 

  ال نوع من األخذ باألسباب.إالروحي 

صلى اهللا  النبي فعل الرقي (العالج الروحي إذا جاز لنا التعبیر) كان منإن 

الرقي بالقرآن  باب وقوله وتقریره. قال البخاري رحمه اهللا تعالى: علیه وسلم

                                                           
  الرتمذي، كتاب الطب. ١
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 صلى اهللا علیه وسلموالمعوذات وذكر فیه حدیث عائشة رضي اهللا عنها أن النبي 

نفث علیه أوذات، فلما ثقل كنت كان ینفث عن نفسه في المرض الذي مات فیه بالمع

مسح نفسه لبركتها، ثم ذكر حدیث أبي سعید الخدري رضي اهللا أن أناسًا من أبهن و 

 ،حیاء العرب فلم یقروهمأأتوا على حي من  صلى اهللا علیه وسلم أصحاب النبي

نكم لم إهل معكم من دواء أو وراق؟ فقالوا  :فقالوا ،فبینما هم كذلك إذ لدغ سید أولئك

فجعل یقرأ بأم  ه،من الشا ، فجعلوا لنا قطیعاً رونا وال نفعل حتى تجعلوا لنا جعالً تق

صلى فقالوا: ال نأخذه حتى نسأل النبي  هالقرآن ویجمع بزاقه ویتفل فبرأ. فأتوا بالشا

أنها رقیة خذوها واضربوا لي  أدراكفسألوه فضحك وقال: " وما  ،اهللا علیه وسلم

وذكر فیه حدیث عائشة رضي اهللا عنها  "اب رقیة العینب" ثم قال رحمة اهللا .بسهم

من العین. ثم قال:  ىأو أمر أن یسترق صلى اهللا علیه وسلم  مرني رسول اهللاأقالت: 

وذكر فیه حدیث أنس بن مالك رضي اهللا  صلى اهللا علیه وسلمفي باب رقیة النبي 

؟ قال بلى، قال: سلمصلى اهللا علیه و ذ قال لثابت أال أرقیك برقیة رسول اهللا إعنه 

"اللهم رب الناس أذهب البأس وأشف أنت الشافي، ال شافي إال أنت شفاء ال یغادر 

  سقما".

  من هذا یتضح أن للرقي شروط وهي:

  .مأثوراً  / أن تكون آیة أو حدیثاً ١

  / وتكون باللغة العربیة.٢

 اهللا( / وأن یعتقد المریض أن النافع والسبب الحقیقي هو مسبب األسباب٣

  .)سبحانه وتعالى

ولكني لم  ،في الرقي ةویتضح من حدیث أبي سعید الخدري جواز أخذ األجر 

  ب الدائم منها.أقف على دلیل یجوز التكسّ 

  أما التمائم إذا كانت من آیة أو سنة فقد اختلفوا في جوازها.

  :فتح الكتاب

 هبعض الناس عندما یرید اإلقدام على عمل شيء ال یدري إذا ما سیكون فی

یذهب إلى شیخ یقال  ،خیر أم شر له، مثل الزواج والبیع أو الشراء أو  قبول عمل
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إذا كان األمر ما ومنه یحدد  ،بطریقة عشوائیة ویقرأ فیه نه صالح فیفتح له كتاباً إ

  هذا الفعل رؤیة الخیرة.  ىغیر صالح. ویسم أمله  صالحاً 

فلقد ورد في  ،خارةهو ما یسمى بصالة االست ه الحالةالشيء المأثور في هذ

 صلى اهللا علیه وسلمكان رسول اهللا  :صحیح البخاري عن جابر رضي اهللا عنه قال

أحدكم باألمر  إذا همّ  :یقول ،یعلمنا االستخارة في األمور كلها كالسورة من القرآن

ستقدرك أو  ،ستخیرك بعلمكألیقل: "اللهم إني ثم فلیركع ركعتین من غیر فریضة 

وتعلم وال أعلم وأنت عالم  ،فضلك العظیم فإنك تقدر وال أقدر وأسألك من ،بقدرتك

 يلي في دیني ومعاشي وعاقبة أمر خیر الغیوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر 

وٕان كنت تعلم أن هذا  .جله، فاقدره لي ویسِّره لي، ثم بارك لي فیهوآأو عاجل أمري 

جله، فاصرفه آعاجل أمري و ، أو قال أمرياألمر شر لي في دیني ومعاشي وعاقبة 

  عنه وأقدر لي الخیر حیث كان ثم أرضني به ویسمى حاجته". يصرفناو 

  :التوسُّل

ل باسم من أسمائه سالتوسل المشروع الذي أجمع المسلمون علیه هو التو 

ویدل على هذا النوع من التوسل ما رواه بریده بن الخطیب رضي اهللا  ،تبارك وتعالى

ني أسألك بأني إرجًال یقول :"اللهم  صلى اهللا علیه وسلمي عنه حیث قال: سمع النب

أشهد أنك أنت اهللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له 

أحد) فقال: " قد سألت اهللا باسمه األعظم الذي إذا سئل به أعطى، وٕاذا دعي  كفواً 

ل على هذا النوع من التوسل قوله أو یكون التوسل بإیمان الداعي وید .١به أجاب"

ُسوَل َفاْكتُْبَنا َمَع  تعالى: نَزْلَت َواتََّبْعَنا الرَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ {َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأ

أو ویكون بعمل صالح قام به ویدل على هذا النوع من  .٥٣آل عمران الشَّاِهِدیَن}

ضي اهللا عنهما قال: التوسل قصة أصحاب الغار كما یرویها عبد اهللا بن عمر ر 

"انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم  سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول:

 ،ت علیهم الغارفانحدرت صخرة من الجبل، فسدّ  ،حتى أووا المبیت إلى غار فدخلوه

نه ال ینجیكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصالح أعمالكم، (وفي روایة إ :فقالوا

 هللا بها لعلّ اعملتموها صالحة هللا فادعوا  عضهم لبعض انظروا أعماالً لمسلم فقال ب

                                                           
  سناده صحيح.إد وغريمها و و بو داأرواه  ١
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فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شیخان كبیران وكنت ال  ،اهللا یفرجها عنكم)

 بي في طلب شيء (في روایة لمسلم الشجر) یوماً  ىفنأ وال ماالً  أغبق قبلهما أهالً 

غبق أما فوجدتهما نائمین فكرهت أن علیهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقه أرحفلم 

، فلبثت والقدح على یدي انتظر استیقاظهما حتى برق الفجر أو ماالً  قبلهما أهالً 

ج عنا ما نحن وجهك ففرّ  ابتغاءاللهم إن كنت فعلت ذلك  ،فاستیقظا فشربا غبوقهما

 هلیصلى اهللا ع يقال النب ال یستطیعون الخروج. فانفجرت شیئاً  ،فیه من هذه الصخرة

فراودتها عن نفسها  يحب الناس لأبنت عم كانت  لياللهم كانت آخر: وسلم وقال 

ئة دینار اعطیتها عشرین ومأتنى فءت بها سنة من السنین فجاحتى ألمّ  يفامتنعت من

حتى إذا قدرت علیها قالت: ال أحل أن  ،بیني وبین نفسها ففعلت يعلى أن تخل

ق اهللا وال تفتح) الخاتم إال بحقه، فتحرجت من تفض (وفي روایة مسلم: یا عبد اهللا ات

تركت الذهب الذي أعطیتها، و  يّ الوقوع علیها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل

فانفرجت الصخرة غیر أنهم  ،ا ما نحن فیهوجهك فافرج عنّ  ابتغاءاللهم إن فعلت ذلك 

لث؟ اللهم إني : وقال الثاصلى اهللا علیه وسلمقال النبي  ،ال یستطیعون الخروج منها

جرهم غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، أعطیتهم أجرت أجراء فأاست

حتى كثرت منه األموال فجاءني بعد حین فقال یا عبد اهللا أِد أجري، فقلت له: كل ما 

 ،بي ئیا عبد اهللا ال تستهز  :فقال ،ترى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقیق

اللهم فإن كنت  ،هزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم یترك منه شیئاً ستأني ال إ :فقلت

 .١فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون" ،ا ما نحن فیهفعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّ 

واألعمال الصالحة  ،فهؤالء توسلوا هللا تعالى أن یفرج علیهم الكرب بأعمالهم الصالحة

   .د وتالوة القرآن والذكرتشمل الصالة والصدقة والصیام والحج والجها

أنه  صلى اهللا علیه وسلمعنه  وقد صحّ  ،والتوسل قد یكون بدعاء رجل صالح

قال لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه: "ال تنسنا یا أخي من دعائك" أو في لفظ 

صلى بهم كرب سألوا الرسول  وكان المسلمون إذا ألمّ  ،"أشركنا یا أخي في دعائك"

عو لهم اهللا لیزیل الكرب عنهم. روى أنس بن مالك رضي اهللا ید أن اهللا علیه وسلم

فبینما النبي صلى اهللا علیه وسلم عنه قال: "أصاب الناس سنة على عهد النبي 

                                                           
  واللفظ له ومسلم والنسائي وغريهم. ،رواه البخاري يف كتاب اإلجارة ١



 ٢٣٦

في یوم الجمعة قام  (وفي روایة :  یخطب (على المنبر قائماً صلى اهللا علیه وسلم 

ورسول  ،دار القضاء دخل) إعرابي (ن أهل البدو) (من باب كان وجاه المنبر) (نحو

) قال: یا رسول اهللا هلك فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قائماً  ،اهللا قائم

) ههلك الكراع وهلك الشا ى(ومن طریق أخر  )العیال المالك وجاع (وفي روایة: هلك

سقینا) (وفي أخرى: یاهللا لنا (أن  فادع(وفي أخرى هلكت المواشي وانقطعت السبل) 

اللهم أغثنا، اللهم  ،): (اللهم أغثناإبطهفع یدیه یدعو (حتى رأیت بیاض یغیثنا) فر 

ل رداءه وال استقبل القبلة) أغثنا) (ورفع الناس أیدیهم معه یدعون) (ولم یذكر أنه حوّ 

 ع(وال شیئًا وما بیننا دین سل ةعز ف )و (ال واهللا) ما نرى في السماء (من سحاب وال

ال أنس وأن السماء لمثل الزجاجة) (قال فطلعت من من بیت وال دار) (وفي روایة: ق

الذي نفسي  فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت) فو ،ورائه سحابة مثل الترس

ثم لم ینزل عن منبره حتى رأیت  ،الجبال أمثالبیده ما وضعها حتى ثار السحاب 

أت (وفي روایة: فهاجت ریح أنش صلى اهللا علیه وسلمالمطر یتحادر على لحیته 

ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزالیها (ونزل عن المنبر فصلى) (فخرجنا  سحاباً 

نخوض الماء حتى أتینا منازلنا) (وفي روایة حتى كاد الرجل یصل منزله) فمطرنا 

الغد وبعد الغد والذي یلیه حتى الجمعة األخرى (ما تقلع) ( حتى  نیومنا ذلك وم

) وقام ذلك اإلعرابي واهللا ما رأینا الشمس بتاتاً سالت مشاعب المدینة) (وفي روایة فال 

أو غیره (وفي روایة ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول اهللا 

م البناء (وفي قائم یخطب فاستقبله قائمًا) فقال یا رسول اهللا تهدّ صلى اهللا علیه وسلم 

دع اهللا امال فروایة: تهدمت البیوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي) وغرق ال

فرفع یده فقال: اللهم حوالینا وال علینا.  صلى اهللا علیه وسلمفتبسم النبي ، (یحبسه) لنا

"والظراب" وبطون األودیة ومنابت الشجر) فما  واآلكام(اللهم على رؤوس الجبال 

(جعل) یشیر بیده إلى ناحیة من السحاب إال انفرجت مثل الجویة (وفي روایة: 

كأنه اللیل) (وفي أخرى  وشماالً  ب تتصدع حول المدینة (یمیناً فنظرت إلى السحا

فانجابت عن المدینة انجیاب الثور) یمطر ما حوالینا وال یمطر فیها شيء (وفي 

 صلى اهللا علیه وسلمطریق: قطرة) (وخرجنا نمشي في الشمس یریهم اهللا كرامة نبیه 



 ٢٣٧

أحد من ناحیة إال حدث  ءيولم یج وٕاجابة دعوته) وسال الوادي (وادي) قناة شهراً 

  .١بالجود

فقد اختلفوا  ،ن فیما عدا هذه األنواع من التوسالتو لقد اختلف علماء المسلم

 ؟في هل یجوز التوسل بمكانة أو حق أو ذات أحد األنبیاء أو األولیاء الصالحین

: " قاعدة جلیلة في التوسل ىولقد تناول ابن تیمیة هذه القضیة في كتابه المسم

(فقد كان یرى أن الجائز في التوسل بالرسول توسل باإلیمان به وبطاعته  "ةوالوسیل

كان یرى أنه ال یجوز، ولقد بحث في أمر هذه فأما التوسل بذاته  ،ه وشفاعتهئوبدعا

القضیة من العلماء المعاصرین محمد ناصر الدین األلباني الذي له رأي مشابه لرأي 

ألقاها والتي قام بإخراجها محمد عید العباسي ابن تیمیة. ولقد ذكر في بحوث كتبها و 

في رسالة عنوانها: (التوسل أنواعه وأحكامه)، إن اإلمام أحمد أجاز التوسل بالرسول 

وأجاز غیره كاإلمام الشوكاني التوسل بغیره من األنبیاء  ،وحده صلى اهللا علیه وسلم

، صلى اهللا علیه وسلمي ولكن اإلمام أبا حنیفة كان ال یجیز التوسل بالنب ،والصالحین

  اهللا إال باهللا. إلى وقد قال أكره أن یتوسل 

نه في حالة الخالف فعلى المؤمن إولقد بحث األلباني في هذه المسألة وقال 

وأهم دلیلین في هذه القضیة هو حدیث استسقاء  یدور مع الدلیل حیث كان.. أن

ء عمر رضي اهللا اقوحدیث الضریر. فحدیث استس اهللا عنه، يعمر بالعباس رض

، هو صلى اهللا علیه وسلمعنه بالعباس الذي احتجوا به لجواز التوسل بذات الرسول 

أن أنس روى "أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه كان إذا قحطوا استسقي بالعباس 

نا نتوسل إلیك بعم إ نا كنا نتوسل إلیك بنبینا فتسقنا، و إفقال: اللهم  ،بن عبد المطلب

التوسل كان بمكانة العباس عند اهللا سبحانه  إن"قالوا  ".ال فیسقوننبینا فاسقنا ق

، كان لبیان صلى اهللا علیه وسلمعن رسول اهللا  وٕان توسله بالعباس، بدالً  ،وتعالى

وقفهم حاول الرد م يجواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل . بعد أن ذكر األلبان

نبینا ونطلب منه أن یدعو  إلىهب ذنقل المطر  إذاعلیه فقال إن معنى الحدیث كنا 

وطلبنا أن  صلى اهللا علیه وسلمي وبعد وفاة نبینا جئنا بالعباس عم النب ،وجلّ  عزّ اهللا 

فالحدیث یدل على التوسل بالدعاء ال بالحق أو المكانة أو  ،یدعو اهللا سبحانه وتعالى

                                                           
  البخاري.رواه . وقال ٤١-٣٨ص  ،يف "التوسل أنواعه وأحكامه)أورد احلديث األلباين  ١
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أنه كان  غرض عمر رضي اهللا عنه إننه من غیر المقبول أن نقول إوقال  ،الذات

ألن الناس كانوا في حالة  ،یرید بیان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل

شدیدة من الضنك والكرب والجوع والعطش لشح الماء وهالك الماشیة وخلو األرض 

وحتى لو كان األمر  ،التوسل بالوسیلة الكبرى يالحالة تستدع هن هذإف ،من الزرع

مرة واحدة. ولكنه فعل ذلك عدة مرات یدل على اهللا عنه ذلك  يكذلك لفعل عمر رض

 صلى اهللا علیه وسلمبالعباس لموت رسول اهللا  يفكان یستسق "يقوله: "كنا نستسق

 كذلك على الذین استدلوا بحدیث الضریر يولقد رد األلبان ،لعدم جواز التوسل بالمیت

البصر ضریر  بسند صحیح عن عثمان بن حنیف أن رجالً  هأحمد وغیر  هأخرج الذي

ت دعوت ئش إنقال:  يفقال : ادع اهللا أن یعافین صلى اهللا علیه وسلمي النب إلىأتى 

 ،لخیر لكاصبرت فهو  شئت إنأخرت ذاك وهو خیر، وفي روایة  شئتن إ لك و 

ركعتین ویدعو بهذا الدعاء:  يفقال: ادعوه ، فأمره أن یتوضأ فیحسن الوضوء فیصل

 إلىتوجهت بك  إنيیا محمد  ،الرحمة يمحمد نبلیك بنبیك إلك وأتوجه أأس ينإاللهم 

  قال : ففعل الرجل فبرأ.  ،فیه يعنوشفِّ  عه فيّ اللهم فشفِّ  يهذه فتقضى ل يبحاجت يرب

صلى اهللا مه رسول اهللا غرض األعمى طلبه الدعاء ال أن یعلِّ  إن يقال األلبان

 عه فيّ اللهم شفِّ  وقال إن الدلیل على أن التوسل كان بدعائه قوله ،الدعاء علیه وسلم

صلى اهللا علیه لیك بنبیك محمد إلك وأتوسل أأس إنيوقال إن قوله اللهم  ،فیه يعنوشفِّ 

ف المضاف وهو أمر ذح ىعل أي ،بدعاء نبیك إلیكأتوسل  إنيالمراد منه وسلم 

 ِتي َأْقَبْلَنا ِفیَها}{َواْسَأِل اْلَقْرَیَة الَِّتي ُكنَّا ِفیَها َواْلِعْیَر الَّ  معروف في اللغة لقوله تعالى:

نه یجب إف صلى اهللا علیه وسلم ات الرسولذوقال حتى لو صح التوسل ب ،٨٢یوسف

یمكن أن نقیس  ال يالت هأن یقصر التوسل به ألنه قد یكون خاصة من خصوصیات

  علیها التوسل بغیره من األولیاء والصالحین . 

 ن،بن عفا هنالك زیادة في حدیث الضریر وهي قصة الرجل مع عثمان

في "المعجم  يوتوسله به صلى اهللا علیه وسلم حتى قضى له حاجته أخرجها الطبران

) من طریق عبد اهللا بن وهب ٢-٣/٢/١في الكبیر (و ) ١٠٤-١٠٣الصغیر" (ص 

إمامه بن سهل بن حنیف  أبيعن شیب ابن سعید المكي عن روح بن القاسم عن 

لى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن عمه عثمان ابن سیف أن رجًال كان یختلف إ
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في حاجة له، فكان عثمان ال یلتفت إلیه وال ینظر في حاجته فلقي عثمان بن 

 يئت المسجد فصلائت المیضأة فتوضأ، ثم اضیف، فشكا ذلك إلیه فقال عثمان: 

 صلى اهللا علیه وسلمفیه ركعتین ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبینا محمد 

ك عزَّ وجلَّ فیقضي لي حاجتي، وتذكر یا محمد إني أتوجه بك إلى ربّ  نبي الرحمة،

ثم أتي باب عثمان  ،فانطلق الرجل فصنع ما قال ،ح معكو حاجتك ورح إلّي حتى أر 

رضي اهللا عنه فجاء البواب حتى أخذه بیده فأدخله علیه فأجلسه معه على  نبن عفا

قال له: ما ذكرت حاجتك حتى الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته، فقضاها له ثم 

ن الرجل خرج من عنده إثم  .ناتِ كانت لك من حاجة فأْ  كانت هذه الساعة، وقال: ما

ما كان ینظر في حاجتي، وال یلتفت  اهللا خیراً  كفلقي عثمان بن ضیف فقال له جزا

، فقال عثمان بن ضیف واهللا ما كلمته ولكن سمعت رسول اهللا حتى كلمته فيّ  يّ إل

صلى اهللا  أتاه ضریر فشكا إلیه ذهاب بصره فقال له النبيإذ  علیه وسلم صلى اهللا

 ، لیس لي قائد وقد شقّ صلى اهللا علیه وسلم: فتصبر فقال: یا رسول اهللا علیه وسلم

 ادعركعتین ثم  ي: ائت المیضأة فتوضأ ثم صلصلى اهللا علیه وسلمفقال النبي  ّي،عل

 ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتى دخل قال: عثمان بن ضیف فواهللا ،بهذه الدعوات

ه عن روح بن القاسم وِ قال الطبراني:" لم یرْ  ،علینا الرجل كأنه لم یكن به ضر قط

وهو الذي یحدث عنه أحمد بن شیب عم  ،األشیب بن سعید أبو سعید المكي وهو ثقة

بن أبي جعفر الحظمي  ةهذا الحدیث شعب يوقد رو  ،أبیه عن یونس بن یزید األیلي

 ة،وهو  ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعب ،واسمه عمیر بن یزید

ولكن القصة التي تفرد  .ال شك في صحة الحدیث :قال األلباني ،والحدیث صحیح

 ،بها شبیب غیر صحیحة وضعیفة ومنكرة ألمور ثالثة: ضعف حفظ المتفرد بها

وأمر واحد من  ،ا في الحدیثواالختالف علیه فیها، ومخالفته للثقات الذین لم یذكروه

  هذه األمور كاف إلسقاط هذه القصة فكیف بها مجتمعة؟.

  :االستغاثة وطلب الحاجة عند القبور

ابن عباس رضي  عنروى الترمذي  ،واالستعانة تكون باهللا وحده االستغاثةإن 

ت وٕاذا استعن ،سأل اهللااأوصاه "إذا سألت فصلى اهللا علیه وسلم اهللا عنهما أن النبي 

حدیث أبو هریرة عن  منوفي صحیح مسلم  .فاستعن باهللا" وقال حدیث حسن صحیح
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"احرص على ما ینفعك واستعن باهللا" ولو جاز االستعانة  صلى اهللا علیه وسلمالنبي 

واالستغاثة بالحاضر بطلب دعائه أو خالفه فإن االستغاثة بالمیت والغائب أمر لم 

وطلب الحاجة عند  ،ة والتابعین لهم بإحسانعه اهللا وما فعله أحد من الصحابیشرّ 

بدعة، إذ إنه لم یذكر أحد من أئمة  القبر الذي هو من قبیل سؤال المیت أیضاً 

المسلمین وال األئمة األربعة أو غیرهم ال في مناسك الحج أو غیرها أنه یستحب ألحد 

أو یشكو  عند قبره أن یشفع له أو یدعو ألمته صلى اهللا علیه وسلمأن یسأل النبي 

  إلیه مما نزل بأمته من مصائب الدنیا.

وتارة بنقص  ،فتارة بالجدب ،وكان أصحابه یبتلون بأنواع البالء بعد موته

ولم یكن أحد منهم یأتي  ،وتارة بالذنوب والمعاصي ،وتارة بالخوف وقوة العدو ،الرزق

ن األنبیاء وال قبر الخلیل وال قبر أحد م صلى اهللا علیه وسلمإلى قبر رسول اهللا 

بل هذا وما یشبهه  ،فیقول: نشكو إلیك أو ألمتك أو یرزقهم أو ینصرهم أو  یغفر لهم

مون على أهلها ویدعون لهم وألنفسهم من البدع. بل كانوا إذا زاروا القبور یسلِّ 

صلى ویأخذون منها العبرة ویتذكرون اآلخرة. عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن النبي 

المقبرة فقال: "السالم علیكم دار قوم مؤمنین وٕانا إن شاء اهللا بكم  ىأت اهللا علیه وسلم

وألحمد من حدیث عائشة رضي اهللا عنه مثله وزاد "اللهم ال تحرمنا أجرهم  .١الحقون"

یعلمهم إذا  صلى اهللا علیه وسلموال تفتنا بعدهم" وعن بریدة قال: كان رسول اهللا 

الم علیكم أهل الدیار من المؤمنین والمسلمین خرجوا إلى المقابر أن یقول قائلهم "الس

 ،العافیة" رواه أحمد ومسلم وابن ماجة منسأل لنا ولك ،وٕانا إن شاء اهللا بكم الحقون

عن بریدة رضي اهللا  .زاد مسلم في روایة "یرحم اهللا المتقدمین منا ومنكم والمتأخرین"

زیارة القبور فقد أذن  "قد كنت نهیتكم عن صلى اهللا علیه وسلمعنه قال رسول اهللا 

. مهما احتج البعض بأن ٢فزوروها فإنها تذكر اآلخرة"صلى اهللا علیه وسلم لمحمد 

ستغاثة بهم ألن الصحابة واألئمة كما الأهل القبور لهم حیاة فإن ذلك ال یدل على ا

أسلفنا الذكر لم یستغیثوا، وحتى لو أن لهم حیاة فإن لهم حیاة برزخیة وما هو الدلیل 

ن یدعوا لهم. واالستغاثة بالمیت تختلف أم یسمعون كل كالمهم وأنهم في وسعهم أنه

                                                           
  رواه أمحد ومسلم والنسائي. ١
  رواه الرتمذي وصححه. ٢



 ٢٤١

ال تصح. فالتوسل  االستغاثةعن التوسل وحتى ولو صح هذا النوع من التوسل فإن 

  هنا یكون بالحق والذات والمكانة ولیس بدعائه.

  التبرك

كه، لقد البركة في عرف الدین ما یجعله اهللا من الخیر في الشيء الذي یبار 

. "وبارك لي فیما أعطیتني" :أخبر اهللا أنه جعل كتابه مباركًا ومن األدعیة المأثورة

وبمجالس  ،والمساجد الثالثة التي ال یشد الرحال إال إلیها ،التبرك یكون بماء زمزم

  وبسائر المساجد. ،ومجالسة الصالحین ومرافقتهم وطلب دعائهم ،الذكر والقرآن والعلم

ي یفعله بعض جهال المسلمین الیوم والذي تشد إلیه الرحال إلى إن التبرك الذ

األضرحة والقبور والعكوف بها بدعة ومزرعة لمفاسد فقد فطن عمر رضي اهللا عنه 

للذریعة لما علم أن الناس  إلى مثل هذه المفاسد، فأمر بقطع شجرة الرضوان سداً 

إلیها والعكوف بها غالبًا.  باإلضافة لشد الرحال ،یریدون النزول عندها والتبرك بها

في الصحیحین عن أبي سعید الخدري رضي  .یصحب هذا الذبح والقربان واالستغاثة

قال: "ال تشد الرحال إال إلى ثالثة صلى اهللا علیه وسلم اهللا عنه أن رسول اهللا 

  مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد األقصى.

  :النذر والقربان

في الحج وضحایا  يون هللا ویتقرب به إلیه كالهدإن النذر وذبح القربان یك

وما ذبح صدقة للفقراء. فمن ذبح لغیر اهللا خائفًا منه وراجیًا عنده فقد  ىعید األضح

ن ما ینذره جهلة المسلمین من نذور لألولیاء إ .عبده وأشركه في عبادة ربه

تعالى وال  والصالحین من أموات المسلمین لیس وسیلة مشروعة للتقرب بها إلى اهللا

ن رزقني اهللا كذا أجعل إحدهم یا سیدي ألقضاء الحاجات واستجابة الدعوات. وقول 

كل هذا .. م لك كذا ن تحقق لي كذا أو تحصلت على كذا أقدِّ إأو یا سیدي  ،لك كذا

ضرحة األولیاء ضالل وبدعة وهم بهذا یجمعون أنذر لغیر اهللا. أما الذبائح وعلى 

  واالستغاثة بهم وذبح القربان والنذر لهم.بین نداء أصحاب القبور 

  :الحلف بغیر اهللا

ن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والمالئكة والسماء واآلباء إقال النووي 

عنه. عن ابن عمر رضي  يٌّ والحیاة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فالن منه



 ٢٤٢

لى ینهاكم أن تحلفوا قال: "إن اهللا تعا صلى اهللا علیه وسلم اهللا عنهما عن النبي 

. وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ١فمن كان حالفًا فیحلف باهللا أو لیصمت" ،بآبائكم

ال تحلف بغیر اهللا فإني سمعت  :فقال ابن عمر ،ال والكعبة :یقول نه سمع رجالً أ

ر ، وفسّ ٢أشرك" أویقول: من حلف بغیر اهللا فقد كفر  صلى اهللا علیه وسلمرسول اهللا 

  على التغلیظ. "كفر أو أشرك"ء قوله بعض العلما

  :ارتفاع القبور واألضرحة

بعثك على ما أبن أبي طالب: إني  يعن الهیاج األسدي قال: قال لي عل

وال قبرًا مشرفًا إال  ،إال طمسته ال تدع تمثاالً  ،صلى اهللا علیه وسلمبعثني رسول اهللا 

  ".٣وال صورة إال طمستها ،سویته

  :الشفاعة

 ،له حاجة ال بأس به ينى طلب شخص أن یدعو اهللا أن یقضاالستشفاع بمع

لعمر رضي اهللا عنه عندما أراد العمرة: "ال  صلى اهللا علیه وسلمفقد قال الرسول 

واألنبیاء صلى اهللا علیه وسلم الشفاعة تكون للرسول  .٤یا أخي من دعائك" يتنسن

وهي  ىا الشفاعة العظممنه صلى اهللا علیه وسلمفشفاعة النبي  ،واألولیاء والصالحین

إدخال الجنة من ال حساب له، وله شفاعة في ناس من أمته استوجبوا النار بذنوبهم 

 ،فیشفع لهم فال یدخلون النار، وله شفاعة فیمن دخل النار فیخرج منها بشفاعته

صلى لحدیث الصحیحین واللفظ لمسلم عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

وٕاني اختبأت  ،ل كل نبي دعوتهال: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجّ ق اهللا علیه وسلم

فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أمتي ال یشرك  ،دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة

  .٥باهللا شیئًا"

واردة فیما رواه ابن ماجة والبیهقي  صلى اهللا علیه وسلموشفاعة غیر النبي 

  األنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء وٕاسناده حسن.من  ،یشفع یوم القیامة ثالثة :والبزاز

                                                           
  متفق عليه. ١
  رواه الرتمذي وقال حديث حسن. ٢
  رواه مسلم. ٣
  د والرتمذي.و رواه أبو  دا ٤
  البخاري ومسلم. ٥



 ٢٤٣

   لكل شفاعة شروط:

 {َمن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه} / ال یشفع إال بإذن اهللا لقوله تعالى:١

  ٢٥٥البقرة

شفع أحد في آخر إال إذا كان اهللا قد رضي عن المشفوع فیه بارتضاء ی/ ال ٢

  ٢٨األنبیاء َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى} {َوَال  عمله وقوله تعالى:

  نبیك. ع فيّ ومن أراد الشفاعة فلیقل اللهم شفّ  ،/ ال یشفع أحد في مشرك٣

  :المرقعة والخرقة

ذكر ابن الجوزي أنه یكره لباس المرقعات ال وجه منها أنها لست من لباس 

ن أجل الفقر. والثاني وكانوا یفعلون ذلك م ،السلف، وٕانما كان السلف یرقعون ضرورة

وقد أمر اإلنسان  أن یظهر النعمة، قال رسول اهللا  ،دعاء الفقراأن لباس الخرقة فیه 

"، وقال إن كثیرًا ه: "إن اهللا یحب أن یرى أثر نعمته على عبدصلى اهللا علیه وسلم

  منهم لبس الخرقة إلظهار الزهد دون ضرورة توجب لباسها.

فًا. عة یكون في كثیر من األحیان تكلّ ومن ناحیة أخرى فإن لبس المرق

واألصل  ،فالشخص یأتي بقطع من القماش مختلفة األلوان فیجعل منها لباسًا مرقعاً 

حدة یلبسها یضطر إلى أن اأن اإلنسان  عندما تنقطع مالبسه أو ال یجد قطعة و 

  یخیط المرقعات.

  :الغناء والرقص ودق الطبول واإلنشاد والمدائح

دان إلى الذهن في هذه القضیة قد طرحهما ابن تیمیة من هنالك سؤاالن یر 

  قبل وهما:

/ هل السماع والغناء وسماع القصائد الملحنة باآلالت المطربة أمر مباح أم ١

  حرام؟

  یمكن أن یتقرب به إلى اهللا؟ ر/ هل السماع أم٢

أن نقرر أن السماع الذي لیس هنالك خالف في مشروعیته هو  نود أوالً 

كأن یحدث فیها خشوع في القلب أو  ،وأن تأثیره على النفوس مستحب، سماع القرآن

{ِإنَّ الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه ِإَذا  قال تعالى: ،دموع في العین أو اقشعرار في الجلد

داً  وَن ِلَألْذَقاِن ُسجَّ  َن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوًال}َوَیُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن َكا * ُیْتَلى َعَلْیِهْم َیِخرُّ



 ٢٤٤

َتَشاِبهًا مَّثَاِنَي  ،١٠٨ – ١٠٧  اإلسراء َل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِكَتابًا مُّ ویقول تعالى: {اللَُّه َنزَّ

 َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّه}

وَن ِلَألْذَقاِن َیْبُكوَن َوَیِزیُدُهْم ُخُشوعًا} ،٢٣الزمر  ،١٠٩اإلسراء ویقول تعالى: {َوَیِخرُّ

ویقول اهللا تعالى: {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوإَِذا ُتِلَیْت َعَلْیِهْم 

 وسلم النبي صلى اهللا علیه رّ م. وقد ٢األنفال َربِِّهْم َیتوّكلوَن} آَیاُتُه َزاَدْتُهْم ِإیَمانًا َوَعَلى

فجعل یستمع لقراءته وقال: "یا موسى لقد مررت بك البارحة  أسى وهو یقر و بأبي م

فقال لو علمت إنك تستمع لقراءتي لحبرته لك ، وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك

: "لیس منا  صلى اهللا علیه وسلم وقال رسول اهللا ،١نته لك تحسینا"أي حسّ  ،تحبیراً 

  . ٢قرآن"بالمن لم یتغن 

{ثُمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّن َبْعِد  قال تعالى: ،إن جمود الحس وتبلده وقسوته مذمومة

إن هذا السماع مستحب وال خالف في ذلك. وهناك سماع آخر مباح  ،٧٤البقرة َذِلَك}

مباحًا إذا داوم اإلنسان  علیه ولكن یرى البعض أنه قد ال یصیر  هوال خالف فی

فهم یقولون هو مباح بالجزء مكروه بالكل.  ،كثر منه كسماع تغرید الحمائم والطیورأو 

وكذلك ال خالف في سماع الغناء "بألفاظ وكیفیة معینة" في العید وأفراح الزواج. فعن 

لى اهللا صفقال النبي  األنصار،مرأة إلى رجل من اعائشة رضي اهللا عنها: "أنها زفت 

 ن. وقال اب٣: یا عائشة ما كان معهم من لهو فإن األنصار یعجبهم اللهو"علیه وسلم

صلى اهللا علیه  جت عائشة ذات قرابة لها من األنصار فجاء رسول اهللاعباس زوّ 

ال، فقال  قالوا:؟ يأرسلتم معها من یغن :نعم، قال :فقال: "أهدیتم الفتاة"؟ قالوا وسلم 

: "إن األنصار قوم فیهم غزل فلو بعثتم معها من علیه وسلم صلى اهللارسول اهللا 

. وعن عائشة رضي اهللا عنها أن أبا بكر ٤وحیاكم" ایقول: "أتیناكم أتیناكم فحیان

) تغنیان األضحىرضي اهللا عنه دخل علیها وعندها جاریتان في أیام منى (عید 

 أبو بكر فكشف النبي فانتهرهما ،بثوبه متغشٍ  صلى اهللا علیه وسلموتضربان والنبي 

  عن وجهه وقال "دعهما فإنها أیام عید". صلى اهللا علیه وسلم

                                                           
  كتاب فضائل القرآن.،البخاري  ١
  رآن.فضائل الق ،البخاري ٢
  رواه البخاري. ٣
  رواه ابن ماجه.  ٤



 ٢٤٥

أما أن یكون الغناء واإلنشاد ودق الطبول من جنس الفعل الذي یتقرب به إلى 

من مقاصد الشرع فقد  اهللا ففیه نظر. فقد یكون كذلك إذا كان العمل یخدم مقصداً 

لكي یجذب بعض أفراد القبائل األفریقیة كان بعضهم یستخدم دق الطبول واإلنشاد 

ألنهم یحبون الغناء والطرب ودق الطبول. فبعد استمالتهم یعرض علیهم اإلسالم، 

من ناحیة أخرى إذا كان الغرض  .لكن یجب أن ال یكون العمل غایة في حد ذاته

 یجعله عمًال صالحاً  منه إعادة النشاط الستئناف عمل الخیرات فقد یكون فیه مدخالً 

والعبرة بالنیة التي تصاحب العمل. أما إذا كان یلهي الشباب والناس عن الواجبات 

  ومهام األمور فیجب أن یترك سدًا للذرائع والمفاسد.

لقد طرح دكتور الترابي فكرة تقول: إن الفن بتصور معین له یمكن أن یكون 

لنبویة إذا كانت . أما المدائح ا١تعبیرًا لجانب من جوانب التدین ووسیلة إلى اهللا"

ر عن حب المؤمن له فال وتعبِّ  صلى اهللا علیه وسلمتصف مكارم أخالق الرسول 

: "ال صلى اهللا علیه وسلمفقد قال رسول اهللا  ،بأس، ولكن یجب أن یكون لذلك حدود

عیسى بن مریم فأنا عبد اهللا  ىلنصار ایستهویكم الشیطان فتطروني كما أطرت 

  .٢"ورسوله

  :لحضرة) وفي المنامیقظة (ا تهفي رؤی

الشیخان  ىفي المنام ال خالف علیها. رو  صلى اهللا علیه وسلمإن رؤیة النبي 

من رآني في المنام فسیراني في الیقظة وال : "قال صلى اهللا علیه وسلمأن رسول اهللا 

أما رؤیته في  .فكأنما یراني في الیقظة""وفي روایة أخرى  ".یتمثل الشیطان بي

وحتى إذا افترضنا جدًال رؤیته في الیقظة فإنه ال  ،یةففمسألة خالالیقظة وكیفیتها 

ستاذ بت برؤیته في المنام حكمًا شرعیًا. قال األثكما وأنه ال ی ،یثبت بها حكمًا شرعیاً 

"ولكن على كل حال رؤیاه أو رؤیته  :٣٢-محمد المبارك في كتابه في التصوف ص

ه أو بمثاله ال یثبت بها حكم شرعي في الیقظة عند من یجیزها بذاته على ضعف رأی

بل ألن  ،وال بجواز عدم ضبط الراوي فحسب ة،ال لسد الذریعة على الدعاوى الكاذب

                                                           
  .١٩٨٣سبتمرب  -اخلرطوم –حوار الدين والفن، جملة الفكر اإلسالمي العدد األول  -د. حسن الرتايب ١
أنـا ابن مرمي فإمنا  ىداود . وروي أيضا البخاري يف الصحيح والرتمذي يف الشمائل وأمحد والدارمي " ال تطروين كما أطرت النصار  أبورواه  ٢

  عبد فقولوا عبد اهللا  ورسوله".



 ٢٤٦

الیوم أكملت لكم (كما قال تعالى  صلى اهللا علیه وسلم اهللا أكمل الدین في حیاة النبي

نسمع  باإلضافة إلى هذا لم )،دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا

یقول في المنام كذا  صلى اهللا علیه وسلمعن راوي حدیث قال سمعت رسول اهللا 

أو یقول سمعت رسول اهللا بعد موته في الیقظة یقول كذا وكذا. إن مثل هذه  ،وكذا

  لم تتعرض لها كتب الحدیث وال كتب مصطلح الحدیث وال اعتمدتها. األحادیث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التصوفمواطن القوة ومواطن الضعف في 

  مواطن القوة:

وهي التي یمتاز بها أهل  ،ل هذه المواطن الجوانب اإلیجابیة في التصوفتمثّ 

  سماهم ابن تیمیة بأهل الحقائق.أ نالتصوف الحق وم

تظهر مواطن القوة للتصوف في اهتمامه بالجانب الروحي في اإلسالم والحیاة 

  وصحتها.الذي یتمثل في اهتمامه بالعبادة والذكر وصفاء النفس 

والذي یحث على الزهد في الدنیا واإلقبال على اآلخرة وبذل الجهد في العمل 

وهذا (والذي یهتم في ممارسته للعبادة بإخالص النیة والتوجه بالعمل هللا تعالى  ،لها

كما وأن  )،أمر یفتقر إلیه كثیر من المسلمین ویحتاج إلى مجاهدة للنفس عظیمة

ة النفس ویطلب من الفرد أن یهتم في المقام األول التصوف یحث أتباعه على محاسب

ولما كان یهتم بما یسمى بالعبادات الباطنة كالمراقبة  ،نفسه قبل عیوب غیره ببعیو 



 ٢٤٧

والمحاسبة وٕاخالص النیة والتوّكل والصبر والشكر والرضى والمحبة والخوف والرجاء 

ن بعضهم إبل  بعلم الباطن وعلم القلوب، ویهتم التصوف أیضًا باألخالق يسم

"إن التصوف خلق فمن زاد علیك في  :ف التصوف بأنه األخالق الحمیدة فقالواعرّ 

 .ولكنه خلق" وال علماً  "التصوف لیس رسماً  :وقالوا ١"الخلق زاد علیك في الصفاء

ومن ناحیة أخرى فإن التصوف یحاول أن یعالج أمراض النفس كالحسد والغضب 

  ریاء وحب العلو والسیطرة والشهرة.والشره والنهم والكب واألنانیة

وكذلك أهل التصوف لهم اهتمام بعالج األمراض العضویة والعقلیة والنفسیة 

ر عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم ومن ثِ سالیب روحیة استنبطوها مما أُ أبالرقیة وب

تجاربهم في هذا المجال. باإلضافة إلى ذلك فإن أهل التصوف یهتمون بمساعدة 

اء حوائجهم الدنیویة بالدعاء لهم أو بسعیهم لهم باتصالهم بالذین فیهم الناس وقض

ولكن هذا الجانب في  ،هذه المصالح من الحكام أو الموظفین أو التجار أو غیرهم

في  يبعض األحیان تكتنفه سلبیات واستغالل وفساد. ولكن من حیث المبدأ فإن السع

  ب فیها.الشارع ورغّ علیها  حاجة األخ المؤمن من األمور التي حثّ 

جوانب اجتماعیة في التصوف إذا ما مورست بطریقة معینة  هنالك أیضاً 

والتكایا التي یأوي إلیها  ىجابیاته كإنشاء الخالو إیفإنها یمكن أن تعد إیجابیة من 

 ،ویتعلم فیها الصغار القرآن والعلوم الشرعیة ،الضعفاء والذین ال یجدون سكناً 

توفرها الجماعة  ةمج ترویحیاكما وأن هنالك جوانب وبر ویتعالج فیها المرضى. 

  واإلنشاد. حألفرادها تتمثل في المدائ

ومن األمور اإلیجابیة في التصوف والتي یمكن االستفادة منها هي أسلوب 

فإنه ال یشترط للذي یود  ،حتى یستقیم يءالدعوة عندهم الذي یتمثل في األخذ بالمس

فالجماعة التي تشترط مستوى التزام  ،لتزام كبیر بالدینأن ینتمي إلى الطریقة مستوى ا

 ،ویصیر تأثیرها محدوداً  ،كبیر تصیر جماعة صفوة یبتعد عنها سواد الناس وعامتهم

ولكن إذا فهم المنتمي أنه یمكنه أن یفعل ما یشاء وما یرید ویتساهل في االلتزام 

یة تصیر سلبیة. لكن إذا كان بالواجبات واالنتهاء عن المحارم فإن هذه المیزة اإلیجاب

                                                           
  .١٢١القشريي: الرسالة ، ص  ١
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رج (والرفق فإن هذا دالهدف إصالح الفرد وكان األسلوب في إصالح الفرد أخذه بالت

  ).یكون أمرًا حسناً 

وینبغي أن ال یكون غرض دعاة التصوف والمشایخ جمع الناس والمریدین 

 ،خلقیاً و  وفكریاً  وسلوكیاً  ولكن یكون الهدف االرتقاء بأفراد الجماعة روحیاً  ،حولهم

 ،باإلضافة إلى هذا فإن اإلسالم في كثیر من البلدان دخل على أیدي شیوخ التصوف

  .ةوٕان كثیرًا من حركات الكفاح والجهاد ضد المستعمر قادتها حركات صوفی

السنغال ومالي،  - السوداء جنوبي الصحراء إفریقیافقد انتشر اإلسالم في 

نما یرجع الشطر األكبر من الفضل فیه إلى إ -شاد توالنیجر وغینیا وغانا ونیجیریا و 

فكانت الرباطات التي  ،خصوصًا التجانیة والسنوسیة والشاذلیة ،الطرق الصوفیة

أسسها شیوخ هذه الطرق الصوفیة منطلقات لنشر الدعوة اإلسالمیة بین الشعوب 

إنما وكذلك انتشار اإلسالم في السودان ف ،١الوثنیة في غربي القارة األفریقیة وقلبها

وذكر عبد الرحمن بدوي األسباب  ،یرجع الفضل األكبر منه إلى الطرق الصوفیة

 "ومرد هذا خصوصاً : التي جعلت انتشار اإلسالم على أیدي رجال التصوف فقال

 ،الفقراءو وعیشهم بین العامة  ،إلى اختالط الصوفیة بالطبقات الشعبیة في هذه البالد

إلى جانب ما تقوم به هذه  ،والصالح ٢لتقوىلهؤالء نماذج حیة تتصف با ىمما أبد

یضاف  ،حسان والمواساة والمؤاخاةإلالطرق من خدمات اجتماعیة وألوان من البر وا

إلى ذلك نشاط بعض الصوفیة في نشر اإلسالم في بالد الهند والصین ومالیزیا 

 كذلك كان للتصوف دور في الجهاد بالمرابطة في الثغور اإلسالمیة .٣اوٕاندونیسی

لحمایتها ضد المعتدین على حدود دار اإلسالم، والتصوف اإلسالمي نشأ وتطور 

والرباطات هي قالع حربیة حصینة كانت  .مرابطاً  واستمر على عهد قریب مجاهداً 

في أصلها وتطورها خنادق للصوفیة المرابطین فیها للجهاد ضد أعداء المسلمین بعد 

وعة البصرة للدفاع عن هذا الثغر أن كانت في األصل أول رباط تجمع فیه متط

  .٤اإلسالمي

                                                           
  .٢٥٠تاريخ التصوف اإلسالمي، عبد الرمحن بدوي، ص  ١
  املصدر نفسه. ٢
  .١٦٣سعد احلمراين ، ص  -التصوف منشؤه ومصطلحاته ٣
  .٢٦تاريخ التصوف اإلسالمي عبد الرمحن بدوي، ص  ٤
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من  ،وشیوخهاالصوفیة (ویحمل لنا التاریخ مواقف جهادیة للكثیر من الطرق 

ذلك خروج أبي الحسن الشاذلي مؤسس الطریقة الشاذلیة وهو ضریر متقدم في السن 

مع سواه من علماء مصر على رأس الجیوش لمقاتلة لویس التاسع الفرنسي زمن حكم 

  حیث هزموه في معركة المنصورة الشهیرة). ،ممالیك لمصرال

  مواطن الضعف:

كاعتقاد  ،في العقیدة والعبادة والسلوك یحوي بعض التراث الصوفي بدعاً 

سقاط إوقولهم ب ،بعضهم في نظریة االتحاد والحلول ووحدة الوجود ووحدة األدیان

وممارسة بعضهم  ،ي العبادةوالغلو في الزهد والتشدد ف ،والنذر لغیر اهللا ،التكالیف

وانتشار مفاهیم  ،وانتشار قصص كثیرة مختلفة عن حدوث كرامات ،الشعوذة والسحر

  سلبیة عن الكرامة ومقصدها الشرعي (الكرامة حق إذا تحققت شروطها الشرعیة). 

ومن سلبیات الممارسة الصوفیة استغالل بعض المتصوفة لنفوذهم بین 

وا من حكام أو عامة الناس، لتحقیق مصالحهم الخاصة. أتباعهم ومریدیهم، سواء كان

تباع أكما وأن هنالك مخاطر عقلیة ونفسیة واجتماعیة تنشأ من بعض ممارسات 

لإلنتاج والعمل وظهور  يالمتصوفة كمیلهم للعزلة وترك الزواج والتواكل وعدم السع

  الطفیلیین الذین یعتمدون على الهبات والصدقات.

عداد القوة العسكریة إفإننا نجد عدم اهتمام بین المتصوفة بباإلضافة إلى هذا 

بالتنمیة المادیة التي تكون من أسباب قوة المجتمع  هموعدم اهتمام ،واالقتصادیة

یقول اهللا  ،والتي تكون مصدر حمایة له من أعدائه والمتربصین به الدوائر ،اإلسالمي

َباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه {َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّ : تعالى ن ُقوٍَّة َوِمن رِّ

ُكْم}    .خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف ي. والمؤمن القو ٦٠األنفال َوَعُدوَّ

من جانب بعض المتصوفة وعدم اهتمام بالعلوم الشرعیة  إهماالً كما نجد 

 ،ة الحقیقي هو الكشف واإللهامإذ یعتبرون أن مصدر المعرف ،والتجریبیة والعقلیة

 ،ولكن بالمجاهدة والعبادة - القیل والقال - وتحصیل العلم لیس بالدراسة والتعلیم

وینبغي أن ال ننسى ونحن نعدد السلبیات المتصلة بالممارسات الصوفیة مبالغة 

بعضهم في تقدیر الشیوخ واألولیاء إلى حد التقدیس وذوبان شخصیاتهم وطاعتهم 



 ٢٥٠

وینبغي أن نشیر كذلك إلى المظاهر غیر الحسنة التي  ،طاعة عمیاءلشیوخهم 

  تتصل بالذكر كالصخب والزعق واالهتزاز والهیاج والرقص غیر الالئق.

كما أن بعض الدوائر الصوفیة ارتبطت بالطائفیة والعشائریة وكانت لها صلة 

ة ونجد أن المستعمر استطاع أن یصرف بعض المتصوف ،مشبوهة مع االستعمار

عن الجهاد والكفاح الوطني وحركات االستقالل. وبذلك استطاع أن یستخدمها في 

  الهیمنة على البلدان اإلسالمیة.
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  الخاتمة

ب عن التصوف تِ مما كُ  ن الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو أن كثیراً إ

وفق  وٕاذا أثارها ال یعالجها ،ال یثیر المشكالت الحقیقیة واألساسیة في هذا المجال

وهنالك سبب آخر دفعني لهذه  ،منهج سلیم (منهج یحدد المصادر وطرق االستنباط)

ز وعدم الدراسة وهو أنني وجدت كثیرًا من الدراسات في هذا المجال تتسم بالتحیّ 

 األصولیةموضوعیًا في معالجة القضایا  فانتهجت من جانبي منهجاً  ،الموضوعیة

ن الموضوعیة ال تصلح إلتصوف یقولون والفرعیة للتصوف رغم أن بعض أصحاب ا

  ولقد ناقشت هذا االدعاء نفسه بطریقة موضوعیة! ،للحكم له أو علیه

لدراسة  األساسالتي تمثل  األصولعلى ذلك فقد حاولت حسم قضایا  بناءً 

ل بعض قائمة بقضایا التصوف الجزئیة مع تحلیل مفصّ  أعطیتثم  التصوف أوالً 

بعض القضایا  مثالً  أناقشولم  ،تصر لعدد آخروتحلیل مخ ،الشيء لعدد منها

ولقد ظهر لي بعد هذه الدراسة  ،والمشكالت كمشكلة الجبر (الحتمیة) وحریة االختیار

 ،فحاولت أن أقول بالرأي الراجح ،أن بعض األمور ال یمكن حسمها بطریقة قاطعة

  المعارضة ما أمكن التوفیق. اآلراءوحاولت أن أوفق بین 

ت التصوف من غموضه وسریته وشاعریته دلتي هذه قد جر وٕاذا كانت رسا

والنفسي واالجتماعي والروحي  األخالقيه عدِ بعض الشيء فإنها لم تجرده من بُ 

أن تكون هذه الدراسة دراسة متأنیة یبذل فیها وقت كاف  أودوكنت  ،والدیني

تتاح فال  طةنششتغل بغیرها من الدراسات واألأولكن خفت أن  ،للتمحیص والتحقیق

  كامًال. عنها رضاءً  أرضىدة وبالصورة التي حة ومجوّ لي الفرصة بنشرها وهي منقّ 

  ونسأل اهللا أن یفید بها ویبارك لنا في وقتنا،،،،،
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  المراجع

   :ابن تیمیة (تقي الدین أحمد) -١

  جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. ،الفتاوى(أ) 

 - المكتب اإلسالمي ،لیاء الشیطانالفرقان بین أولیاء الرحمن وأو (ب) 

  .هـ١٤٠١بیروت، الطبعة الثانیة 

في التوسل والوسیلة، الطبعة الثانیة نشرة محب الدین الخطیب، المطبعة (ج) 

  السلفیة ومكتبتها.

درء تعارض العقل والنقل، حققه محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد (د)  

  .١٣٩٩بن سعود اإلسالمیة 

  م.١٩٦١بیروت ، والسیر األخالقكتاب  :د الرحمن بن سعید)ابن حزم (عب -٢

  :الفرج عبد الرحمن) أبىابن الجوزي (جمال الدین  -٣

  .إدارة الطباعة المنبریة إبلیس،تلبیس (أ) 

  صید الخاطر، حققه ناجي الطنطاوي، دار الفكر بدمشق.(ب)   

  المقدمة. :)دابن خلدون (عبد الرحمن بن أحم -٤

له  مفصل المقام، قد بكتا :أبو الولید) -د بن أحمد بن رشدابن رشد (محم -٥

  وعلق علیه البیر نصر نادر، دار الشرق المطبعة الكاثولیكیة.

   :ابن عربي (محي الدین) -٦

  بیروت. - العال عفیفي، دار الكتاب العربي أبوفصوص الحكم، حققه وعلق علیه (أ) 

، الهیئة المصریة ١٣٩٥-١٩٧٥ ىالفتوحات المكیة، حققه وقدم له، عثمان یحی(ب) 

  القاهرة. -العامة للكتاب

 ،مختصر منهاج القاصدین :ابن قدامة (أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) -٧

  هـ.١٣٩٩، اإلسالميالمكتب 

  اإلنسان الكامل، وكالة المطبوعات الكویت. :بدوي (عبد الرحمن) -٨

  .م٩٥٩، اإلشرافیةأصول الفلسفة  :)يأبو ریان (محمد عل -٩

تاریخ المذاهب اإلسالمیة، الجزء األول في السیاسة  :أبو زهرة (محمد) -١٠

  والعقائد، دار الفكر العربي.
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  .القاهرة ،موت القلوب :الحارثي) ةبن عطی يأبو طالب المكي (محمد بن عل -١١

مكتبة  ،األحكام أصولفي  اإلحكام :)يالحسن عل أبياآلمدي (سیف الدین  -١٢

  م.١٩٦٨ ،والدهصبیحي وأ يمحمد عل

 آلف األلباني،التوسل أنواعه وأحكامه، بحوث كتبها  :األلباني (محمد ناصر) -١٣

  هـ.١٣٩٧قها محمد عید العباس، المطبعة الثانیة، بیروت بینها ونسّ 

  م.١٩٣٨المعتبر في الحكمة، حیدر آباد  :البغدادي (أبو البركات) -١٤

رق، دار اآلفاق رق بین الفِ الفَ  :)البغدادي (أبو منصور عبد القادر بن طاهر -١٥

  بیروت. - الجدید

   :الجوزیة (ابن القیم) -١٦

  ).١٩٧٣-١٣٩٣( ،مدارج السالكین، دار الكتاب العربي(أ) 

  بیروت. - عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین، دار اآلفاق الجدیدة (ب)

القاهرة،  ،عقیدة المؤمن، الناشر مكتبة الكلیات األزهریة :الجزائري (أبو بكر) -١٧

  طبع بمطبعة الحلبي.

 ،القاهرة ،اإلمام ابن تیمیة وموقفه من قضیة التأویل :الجلیند (محمد السید) -١٨

  م.١٩٧٣-١٣٩٣الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة 

   :الحالج (أبو المغیث الحسین بن منصور) -١٩

 ،مكتبة الروزأخبار الحالج، ل. ماسینیون وب.كراوس، مطبعة العلم، باریس، (أ) 

  م.١٩٣٦باریس 

  م.١٩١٣كتاب الطواسین ل. ماسینیون، باریس  (ب)

الطبعة ، شرح دیوان الحالج، تحقیق كامل مصطفي الشیبي، مكتبة النهضة (ج)

  م.١٩٧٤األولى بیروت 

دار إحیاء  ،عوارف المعارف، بهامش إحیاء علوم الدین :السهروردي (الحلبي) -٢٠

  الحلبي. البابي يالكتب العربیة، عل

بن محمد اللخمي الشاطبي  ىبن موس إبراهیمق اسحإ أبيالشاطبي (اإلمام  -٢١

   :القرناطي)

  الموافقات، حققه عبد اهللا دراز، المكتب التجاریة الكبرى بمصر.(أ) 
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  االعتصام. تحقیق محمد رشید رضا، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر.(ب) 

تصوف والتشیع، دار المعارف بمصر، الصلة بین ال :كامل) ىالشیبي (مصطف -٢٢

  الطبعة الثانیة.

   :حامد محمد بن محمد) أبوالغزالي ( -٢٣

  .ةدرویش ،إحیاء علوم الدین ، مكتبة عبد الكریم الدروبي، دمشق(أ) 

محمد أبو  ىالشیخ مصطف هج أحادیثاألربعین في أصول الدین، حققه وخرّ (ب) 

  العال، مكتبة الجندي المصري بمصر.

  قصور العوالي، مكتبة الجندي بمصر.ال (ج)

  المنقذ من الضالل، مكتبة الجندي بمصر. (د)

  میزان العمل، مكتبة الجندي بمصر. (هـ)

 ،فضائح الباطنیة، حققه عبد الرحمن بدوي، الدار القومیة للطباعة والنشر (و)

  هـ.١٩٨٣

بد الحلیم ج أحادیثه عله وخرّ  ماللمع، حققه وقدّ  :نصر السراج) أبوالطوسي ( -٢٤

  م.١٩٦٠ ،محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة بمصر

ثورة العقل في الفلسفة العربیة، دار المعارف،  :العراقي (محمد عاطف) -٢٥

  م.١٩٧٥

الرسالة القشیریة في : أبو القاسم) -القشیري (عبد الكریم بن هوازن القشیري -٢٦

  .التصوف

حققه محمود  التعرف لمذهب أهل التصوف، :بكر محمد) أبوالكالباذي (  -٢٧

  م.١٩٦٩أمین النواوي، القاهرة 

  في التصوف، الخرطوم. :المبارك (محمد) -٢٨

  بیروت. ،ریاض الصالحین، دار الكتاب العربي :زكریا) أبوالنووي (  -٢٩

معارج القبول بشرح سلم األحوال إلى علم  :حكمي (الشیخ حافظ أحمد) -٣٠

  .األصول في التوحید

  منهج علماء السنة والحدیث من أصول الدین، دار الدعوة. :)ىحلمي (مصطف -٣١

  م.١٩٧٩ ،الطبعة الثانیة ،، القاهرةةتربیتنا الروحیة، مكتبة وهب :حوي (سعید) -٣٢



 ٢٥٥

-١٣٩٣ ،علم أصول الفقه، دار القلم، الطبعة العاشرة :خالف (عبد الوهاب) -٣٣

  م.١٩٧٣

   :طه (محمود محمد) -٣٤

  الخرطوم. -سالة الثانیةالر (أ) 

  الخرطوم. -رسالة الصالة (ب)

  محمود والمفهوم العصري، الخرطوم. ىالقرآن ومصطف (ج)

مكتبة النهضة  ،تاریخ التصوف اإلسالمي، ترجمة صادق نشأت :غني (قاسم) -٣٥

  م.١٩٧٠ ،المصریة

نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، المكتب  :فتاح (عرفات عبد الحمید) -٣٦

  .١٩٧٤-١٣٩٤ ،مي، بیروتاإلسال

  مدكور (إبراهیم بیومي) الكتاب التذكاري: -٣٧

 ،تقدیم وٕاشراف دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ،محي الدین بن عربي (أ)

  م.١٩٦٩- ١٣٨٩

  م.١٩٦٨في الفلسفة اإلسالمیة منهج وتطبیق، دار المعارف (ب) 

   :محمود (عبد القادر) -٣٨

  یة في اإلسالم، دار الفكر العربي.الفلسفة الصوف(أ) 

  .١٩٦٩ ،الفكر الصوفي في السودان، دار الفكر العربي(ب) 

  م.١٩٨٣ ،جامعة الخرطوم، العدد الخامس -مجلة كلیة اآلداب -٣٩

  م.١٩٨٣، الخرطوم – العدد األول - مجلة الفكر اإلسالمي -٤٠



 ٢٥٦

  المحتویات

  ………………………………………………… مقدمة الطبعة الثانیة

  ……………………………………………….. ة الطبعة األولىمقدم

  ……………………………………………….أهمیة دراسة التصوف

  ………………………………اتجاهات دعاة اإلسالم وظاهرة التصوف

  …………………………………………………. االتجاه اإلصالحي

  …………………………………………………….. تجاه المواجهةا

  ……………………………………………………….. اتجاه القبول

  ……………………………….…………………… اتجاهات أخرى

  ………………………………………………… اتجاهات التصوف

  …………………………………………………… تعریف التصوف

  ……………………………………………………… ة التصوفأنش

  باَحة وفضائل األعَمالالزهد واإل:  الفصل األول

  ……………………………… حمد بن حنبل للزهدأتعریف الغزالي و 

  …………………………………… الزهد فیما زاد عن الضروریات 

  …………………………………………………………… لزواجا 

  ………………………………………………………. تقلیل الطعام 

  ……………………………………………………. التقشف النفعي 

  ………………………………………… حجة الكعبي في نفي المباح 

  …………………………… الحجج التي أوردها الشاطبي لترك المباح 

 ………………………… الحجج القائلة باألخذ بالمباح وعدم الزهد فیه 

  ……………………………………… جج ترك المباح مرة أخرىح 

  ……………………………………………………… نظرة توفیقیة 

  العزلة والخلوة: الفصل الثاني

  …………………………………… األحادیث الواردة في فضل العزلة

  ……………………………………………………. فضل االختالط 



 ٢٥٧

  …………………………………………… منافع العزلة ومضارها 

  …………………………………………………… ختالطمضار اال 

  …………………………………………………….. نظرة توفیقیة 

  العبادة والذكر:  الفصل الثالث

  …………………… اآلیات واألحادیث الواردة في فضل العبادة والذكر

  …………………………………………………….. تعریف العبادة 

  …………………………………………………….. تعریف الذكر 

  ……………………………………………………..أفضل الذكر  

  …………………………………………………صیغ الدعاء والذكر 

  ………………………………………………………. الذكر بالعدد 

  …………………………………………………………….. الورد 

  ……………………………………………… لكل وقت وحال ذكر 

  …………………………………………… خفاء بالذكرالجهر واإل 

  …………………………………………… فضل الذكر في جماعة 

  …………………………………………… الغلو والتشدد في العبادة

  المقامات واألحوال: لرابعالفصل ا

  ……………………………………………… تعریف المقام والحال

  ……………………………………………………………..  التوبة

  …………………………………………………………….. الصبر

  …………………………………………………………….. الشكر

  ……………………………………………………………. الخوف

  ……………………………………………………………. الرجاء

  ……………………………………………………… الفقر والغنى

  …………………………… التوّكل وما یتصل به من قضایا التوحید 

  …………………………………………………………….. الحب

  …………………………………………………………… الرضاء



 ٢٥٨

نـــس والقـــبض والبســـط والتواجـــد والفنـــاء والبقـــاء والغیبـــة والحضـــور الشـــوق واأل 

  …………………………………………………… والصحو والشكر

  ف واألخالقالتصوّ : الفصل الخامس

  …………………… علم األخالق في اإلسالم وفي علم التصوف مكانة

  ……………………………………..….. تعریف المتصوفة لألخالق

  ………………….. مجال علم األخالق في اإلسالم ومجاله في التصوف

  ……………………………………………؟ كیف یتم الفعل اإلنساني

  ………………………………………؟ ما هو عالج أمراض النفوس 

  ّوف في المعرفةنظریَّة التصَ : الفصل السادس

  …………………………………………………… إمكانیة المعرفة

  …………………………………………… مصادر المعرفة ووسائلها

  ……………………………… المعرفة غیر الحسیة وغیر االستداللیة

  …………………………………………………… المعرفة الكشفیة

  ………………………… معارف الصوفیة وكیفیة التحقق من صحتها

  ف في المعنىنظریَّة التَصوّ : الفصل السابع

  …………………………… نظریة المعنى واتجاهات الفرق اإلسالمیة

  ……………………………………………………… اتجاه فلسفي

  ……………………………………………………… اتجاه اعتزالي

  …………………………………… اتجاه األشاعرة وبعض أهل السّنة

  …………………………………………………… االتجاه الباطني

  …………………………………………………… االتجاه الصوفي

  …………………………… ه بعض أهل السلف وبعض أهل السنةاتجا

  ……………………………………………… اتجاه آخر ألهل السلف

  ……………………………………………………… الفَرق الباطّنیة

  ……………………………………… فرق باطنیَّة في الَعصر الَحدیث



 ٢٥٩

  ………………………………………………………… الطاهویَّة

  ………………………………………………………… المتصّوفة

  …………………………………………………… معاییر فهم النّص 

  ……………………………………………………… مَعاییر التأویل

  ……………………………………… المعنى الظاهر والمعني الَباطن

   ف الفلَسفيایا الشطح والتصوّ قضَ : الفصل الثامن

والمعاییر التي بموجبها یمكن الحكم  تحدید معنى النص الصوفي الشاطح

  …………………………………………………………….. علیه

  …………………………………………………… ؟ما هو الشطح

  …………………………  والفناء عند أبى یزید البسطامي االتحادنظریة 

  …………………………………… نظریة الحلول والفناء عند الحالج

  ………………………………… كالم المتصوفة قد یكون غیر مفهوم

  …………………………………………… نقد الطوسي لفكرة الحلول

  ……………………………………………………… وحدة األدیان

  ………………………………………… حة للحالج متفرقةأقول شاط

  …………………………………………………………….. الفتوة

  ………………………………… ابن عربي ونظریته في وحدة الوجود

  ………………………………… نظرّیة وحَدة األدیان عند ابن َعربي

  …………………… اإلنسان الكامل والحقیقة المحمدیة والنور المحمدي

  ة في التصوفُممارَسات وقضایا متفّرق: الفصل التاسع

  …………………………………………………………….. البدعة

  ……………………………………………………… الولي والوالیة

  ………………………………………………………… الكرامات

  ……………………………… األمور الخارقة للعادة والبراسایكولوجي

  ………………………………… التجربة الصوفیة بین الوهم والحقیقة

  ……………………………………………… الّشیخ والّسالك والمرید



 ٢٦٠

  …………………………………………………… العالج الروحي

  …………………………………………………… البیَعة أو الطریقة

  ……………… قضاء حاجات الناس وعالجهم والتكسب من هذا العمل

  ………………………………………………………… فتح الكتاب

  …………………………………………………………… التوسُّل

  ………………………………… االستغاثة وطلب الحاجة عند القبور

  ……………………………………………..……………… التبرك

  ……………………………………………………… النذر والقربان

  …………………………………………………… الحلف بغیر اهللا

  …………………………………………… ارتفاع القبور واألضرحة

  …………………………………………………………… الشفاعة

  …………………………………………………… المرقعة والخرقة

  ..……………………… الغناء والرقص ودق الطبول واإلنشاد والمدائح

  ……………………………….. یقظة (الحضرة) وفي المنام تهفي رؤی

  ………………………… مواطن القوة ومواطن الضعف في التصوف

  ……………………………………………………… مواطن القوة

  …………………………………………………… مواطن الضعف

  …………………………………………………………… الخاتمة

  …………………………………………………………… المراجع

  …………………………………………………………المحتویات 

 


