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اإلهداء

ُ
إىل الراسخني يف العلم ،وأنقياء السرائر ،ومبغضي الفرقة،
الذين يرون يف اإلسالم جامعا لألمة ال يفرق بني أبنائه
اختالف وال يشق صفه تيار.
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ه
ٱلرِنَٰمۡح ه
ٱَّللِ ه
ٱلرحِي ِم
ِمۡسِب
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة والتسليم على سيدنا حممد
وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبني ،وبعد ،فال بد لكل عمل
إنساني أن يكون فيه نقص أو هنة ،فالكمال هلل وحده سبحانه،
ولكلماته التامات ،وإلبداعه املتفرد ،فال كمال لكتاب غري كتابه
ْ
َََْ ْ ْ ْ
ُْ َ
َ
ت ال ِإن ُس َوال ِج ُّن عَلى
العظيم الذي قال فيه عز وجل :قل لئ ِ ِن ا ِجتمع
َ ْ َُْْ ْ َ َ ُْ ْ َ َُْْ َ ْ ََْ َ َ َ ْ ُ
ْ
ْ
ُ
َ
آن لا يأتون ب ِ ِمثلِهِ ولو كان بعضهم ل ِبع ٍض
أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا القر ِ
َ
ظ ِهيْ ًرا .)1(وبعد صدور الطبعة األوىل رأينا أن مثة نقاطاً جديرة
بالبحث مل نقف عندها ،فأحلقناها بالطبعة الثانية ،إضافة إىل
بعض املالحظات اليت تفضل بإرساهلا إلينا عدد من األساتيذ
الفضالء ،بعد قراءتهم الكتاب ،وهم:
* فضيلة الداعية الدكتور حييى مصري ،أستاذ النحو والصرف
جبامعة حلب سابقاً ،وإمام وخطيب مسجد يف أمريكا.
* فضيلة الشيخ املهندس معقل اخلالدي ،اجملاز يف الشريعة
اإلسالمية من جامعة دمشق ،ومدرس القراءات يف معاهد
التحفيظ.
 1سورة اإلسراء.88 :
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* فضيلة األستاذ مجيل العبد اهلل ،أستاذ اللغة العربية يف مدارس
دير الزور ،والباحث يف جمال التصوف.
فأجرينا التعديالت على الطبعة الثانية تبعاً لنصائحهم اليت سدت
بعض مواضع اخللل يف الكتاب الذي ال أزعم أنه بلغ الكمال ،جزاهم
اهلل خري اجلزاء على ما تقدموا به ،وأسأل اهلل تعاىل أن جيعلهم
شركاء يف ثواب هذا اجلهد املتواضع.
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ه
ٱلرِنَٰمۡح ه
ٱَّللِ ه
ٱلرحِي ِم
ِمۡسِب

ََّ َ ُ ََّ ُ ُ
كمْ
احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف حمكم تنزيله :إ ِن ه ِذه ِ أمت
ُ ََّ ً َ َ ً َ َ َ َ َُّ ُ ْ َ ْ
ُ
ُ
()2
ون ، سبحانه وتعاىل ،القائل لنبيه
أمة واحِدة وأنا ربكم فاعبد ِ
ِين فَ ََّر ُقوا د َ
ت مِنْ ُه ْم في َش ْي ٍء إ ََّن َما أَ ْم ُر ُهمْ
ِين ُه ْم َو َكانُوا ش َِي ًعا ل َ ْس َ
ﷺ إ ََّن الََّذ َ
ِ
ِ
ِ
َ ََّ ُ ََّ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ون ،)3(عزَّ وجلَّ القائل :إ هن َّ
الد َ
ِين
إِلي اَّللِ ثم ينب ِئهم بِما كانوا يفعل
ِ
ْ ُ ََ ْ
َ ه
اب إلا مِن َب ْع ِد ماَ
ِين أُوتُوا الْك َِت َ
اخ َتلَ َف الهذ َ
ِند اَّللِ ال ِإسلام وما
ع
ِ
َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ًْ ََُْ ْ َ َ َ ْ
ه
ك ُف ْر بآيَ
اَّللِ فَإ هن ه َ
اَّلل َسر ُ
يع
ات
جاءهم العِلم بغيا بينهم ومن ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
()4
اب ، وأفضل الصالة والسـالم على سـيدنا حمـمـد وعلى آله
الحِس ِ
حزُّ يف نفس املسلم أن
الطاهرين وصحبه الطيبني ،وبعد ...فإنه لَيَ ُ
يرى أتباع دينه الواضح البيِّن الذي كنّى عنه نبيه خامت الرسل
والنبيني سيدنا حممد ﷺ بـ﴿البيضاء﴾ اليت وصفها بأنها ﴿ليلها
كنهارها﴾ وحذّر بأنه ﴿ال يزيغ عنها إال هالك﴾( ،)5وكلهم يعلم
ضرر التفرق شيعاً ،واالنشغال عما يفيد األمة بتبادل االتهامات
وحماولة إخراج الفرق بعضها بعضاً من امللة ،ويتعدى ذلك
 2سورة األنبياء.92 :
 3سورة األنعام.159 :
 4سورة آل عمران.19 :
 5أخرجه أبو داود  ،4607والترمذي  ،2676وابن ماجه  ،42وأحمد .17144
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اجملالسَ إىل املنابر ،بل والكتب واملنشورات ،غافلني عن حتذير اهلل
َ ً ْ َ َ ه
ََ ْ َ ْ َ َ
َّ
اَّللِ الهتي َف َطرَ
ِين حن ِيفا ف ِطرت
ِ
سبحانه يف قوله :فأق ِم وجهك ل ِلد ِ
ه َ ََ
َ ْ َ َ ْ ه َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ه َ ْ
كثَرَ
كن أ
الناس عليْ َها لا تبدِيل لِخل ِق اَّللِ ذل ِك الدِين القيِم ول ِ
َ َ َ هُ ُ ََ
َ َ
ه َ َ َ ُ ُ
ه
ُ
الن ِ
اس لا َي ْعل ُمون ُ من ِيبِين إِليْهِ واتقوه وأقِيموا الصلاة ولا تكونوا
ُ ُّ
َ ُ
ِين فَ هر ُقوا د َ
م َِن ال ْ ُم ْشرك َ
ِين  م َِن الهذ َ
ِين ُه ْم َوكانوا ش َِي ًعا كل ح ِْز ٍب ب ِ َما
ِ
َ
َ
َ
ل َدي ْ ِه ْم ف ِر ُحون ،)6(وكلٌّ يظن أن احلقيقة عنده وحده ،وأنه دون سواه
على الصراط املستقيم ،فال يقبل من الطرف اآلخر حقاً وال عدالً،
حتى تنكَّر كلُّ طرف حلسنات الطرف اآلخر ،كما رأينا يف مقاطع
منشورة شيخاً من أهل العلم يقول« :إن صالح الدين األيوبي كان
أشعرياً منحرف العقيدة وكان على ضاللة»( )7متناسياً أن صالح
الدين جماهد بطل قضى على الدولة العبيدية الباطنية يف مصر،
وكانت عقيدة العبيديني شركيّة منحرفة أقرب إىل الوثنية،
فمحاها حمواً تاماً ،ثم جاء بعلماء أشاعرة ناظروا علماء الدولة
العبيدية وكشفوا عن بطالن عقيدتهم ،ورسّخ العقيدة األشعرية يف
مصر ،وحسبُه أنه حرر بيت املقدس ومعظم بلدان املسلمني من أيدي
الصليبيني ،ومل يكن صالح الدين العَلَمَ األشعري الوحيد ،فقد
 6سورة الروم.32 - 30 :
https://www.youtube.com/watch?v=AacKjZw3xmU 7

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

11

كان ابن حجر العسقالني أشعرياً ،وكذلك كان اإلمام النووي،
واإلمام جالل الدين السيوطي ،واإلمام القرطيب ،فهل هذه الرموز
العلمية والفكرية كلها على ضالل؟ يف حني يقول شيخ سلفي آخر
«إن األشاعرة يف دائرة اإلسالم باالتفاق»( !)8ما يدل على أن هذه
األحكام إمنا تصدر عن اجتهادات فردية ال عن تأصيل علمي ،وقد
نسب بعضهم إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل قوله «األشاعرة
خمانيث املعتزلة» واحلق أن شيخ اإلسالم مل يقل هذا ،وإمنا نقله
عن أبي إمساعيل األنصاري( ،)9وال شك أن ناقل الكفر ليس بكافر
وإمنا قال ابن تيمية «املعتزلة خمانيث اجلهمية» .وكذلك نرى
شيخاً آخر على درجة عالية من العلم ينفي التصوف عن صالح
الدين األيوبي رمحه اهلل ويقول« :التصوف والرفض وجهان لعملة
واحدة»( ،)10يف حني يقول ابن األثري عن صالح الدين« :وكان يُحْضِر
عنده الفقراء والصوفية ،ويعمل هلم السماع ،فإذا قام أحدهم لرقص
أو مساع يقوم له ،فال يقعد حتى يفرغ الفقري»( ،)11وذكر املقريزي
أن صالح الدين أول من أنشأ «خانقاه» للصوفية مبصر ،ووقف عليها

https://www.youtube.com/watch?v=fgXGWZJ561I 8
 9مجموع الفتاوى ،البن تيمية.227/8 ،
https://www.youtube.com/watch?v=clWfy3ankTI 10
 11الكامل في التاريخ ،البن األثير ،ج ،10ص..225
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أوقافاً كثرية( ،)12ولو كان التصوف والرفض وجهني لعملة واحدة
ملا قتل صالح الدين األيوبيُّ السهرورديَّ احلليب  -وهو غري شهاب
الدين السهروردي  -صاحبَ فلسفة «اإلشراق» ،الذي اتُّهم بالباطنية
وبأنه إمساعيلي! وكيف يكونان وجهني لعملة واحدة والرافضة
يكفّرون الصحابة رضي اهلل عنهم ،ويلعنونهم ،ويسبونهم ،يف حني
يقول شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية الشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه
اهلل« :أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ،ثم
سيدنا عمر الفاروق رضي اهلل عنه ،ثم سيدنا عثمان ذو النورين رضي
اهلل عنه ،ثم سيدنا علي املرتضى كرم اهلل وجهه ورضي عنه،
والصحابة رضي اهلل عنهم كلهم على هدى ...جيب اإلمساك عما
شجر بينهم ،وذِكرُ حماسنهم ،وحمبتهم ،والثناء عليهم ،رضي اهلل
عنهم أمجعني ،فأحِبُّوهم وتَبَرّكوا بذكرِهم ،واعملوا على التخلق
بأخالقهم»( ،)13فإذا أضفنا إىل ذلك أن فاتح القسطنطينية حممداً
الفاتح رمحه اهلل كان صوفياً ،وقد مدحه النيب ﷺ يف احلديث
املشهور﴿ :لَتُفتَحنَّ القُسطنطينيةُ ،ولنِعمَ األمريُ أمريُها ،ولنعمَ
اجليشُ ذلك اجليشُ﴾( ،)14وإذا أضفنا إليهما شيخ اإلسالم العزَّ بن
عبد السالم صاحب املواقف احملمودة املشهودة يف وجوه السالطني
 12الخطط واآلثار ،للمقريزي ،ج  ،2ص.415
 13البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.24 ،23
 14البخاري ،التاريخ الكبير.81 /2 ،
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البغاة يف دمشق ،ثم يف وجوه سالطني املماليك يف القاهرة ،وفتاواه
اجلريئة ،وجهاده ضد املغول ،وكان صوفياً ،وكذلك الشيخ
اجملاهد عمر املختار كان صوفياً من مشايخ الطريقة السنوسية،
واألمري عبد القادر اجلزائري رمحه اهلل ،كان من مشايخ الطريقة
القادرية ،واجملاهد عز الدين القسام من أتباع الطريقة القادرية
أيضاً ،وكذلك اجملاهد عبد القادر احلسيين املنسوب إىل الشيخ
الصويف السلطان إبراهيم بن أدهم ،كان جمازاً يف الطريقة
الشاذلية ،وكل هؤالء جماهدون يف سبيل اهلل يعدون رموزاً من رموز
األمة اإلسالمية ،إضافة إىل عدد ممن محلوا لقب «شيخ اإلسالم»،
من أمثال أبي إمساعيل اهلروي ،وأبي بكر البيهقي ،وأبي إسحاق
الشريازي ،وإمام احلرمني اجلويين ،وأبي حامد الغزالي ،وفخر
الدين الرازي ،واإلمام النووي ،والعز بن عبد السالم ،وابن دقيق
العيد ،وتقي الدين السبكي ،واإلمام الشعراني ،وجالل الدين
السيوطي ،وابن حجر العسقالني ،وابن حجر اهليتمى ،يضاف إليهم
العلماء األعالم ،مثل الذهيب ،وابن امللقن ،واحملاسيب ،وابن عابدين،
والشيخ علي املتقي ،صاحب كنز العمال ،وهؤالء هم محلة الشريعة
الذين ائتمنوا على تراث األمة وحيتج بكتبهم وشروحهم ونقلهم
كل املسلمني ،وعلى رأسهم أتباع املدرسة السلفية ،فهم الثقات
الذين نقلوا لنا السنة املطهرة وكان منهم أئمة اجلرح والتعديل،
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ومعظمهم من احلفاظ الذين يروون األحاديث الشريفة بأسانيدها
ويبينون درجاتها وعللها على صدورهم ،هذا غري أعالم التصوف من
العلماء العاملني املشهود هلم بالتقوى ،وعلى رأسهم شيخ
الطائفتني اجلنيد البغدادي ،وعبد القادر اجليلي ،وأمحد الرفاعي،
ومعروف الكرخي ،وشقيق البلخي ،والسري السقطي ،وبشر احلايف،
والسلطان إبراهيم ابن أدهم ،وغريهم كثري ممن ذكرهم شيخ
اإلسالم ابن تيمية وأثنى عليهم وعلى مناهجهم ،وبرّأهم من البدع
والشرك وعدّهم من أولياء اهلل الصاحلني.
فلمصلحة من حيصل اهلجوم عليهم واتهامهم بالضاللة والباطنية
وحماولة إخراجهم من امللة؟ أمل يقاتلوا أعداء اإلسالم نصرة
لإلسالم؟ أمل يكونوا يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل،
ويقرون بكل ما جاء به نبينا حممد ﷺ ،وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم،
ونصحوا لألمة ومل خيشوا يف اهلل لومة الئم ،ومنهم من استشهد يف
سبيل اهلل ،يف حني كان الباطنية يف كل عصورهم أعواناً ألعداء
اإلسالم على أهله؟ فبأي حجة خنرجهم من امللة ونكفرهم؟ أو مل
يكن األوىل أن نسكت عنهم إن مل نذكر حماسنهم ومآثرهم
وإجنازاتهم؟
ويف املقابل مل يسلم السلفيون من ردود فعل الصوفية أو املتصوفة
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على حد سواء ،وما زالت االتهامات متبادلة ،وحنن نأمل بهذا البحث
أن نقرب وجهات النظر ،ونربز احلق يف نزاهة ال تبخس حقاً وال
ختفي باطالً ،مستشهدين بأقوال أئمة السلف ،وعلى رأسهم شيخ
اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،وبأئمة املنهج الصويف
وسلوكهم ،وأقوال أئمة الفكر اإلسالمي ،وأن ننبه إىل اخلطأ يف أي
طرف كان ،لعل مَن كان على اخلطأ يصحح ،فيلتقي الطرفان
على األصول اليت جتمعهما ،وهي أكثر من املفرقات ،ونسأل اهلل أن
جيمع القلوب ويؤلف بني املسلمني ،يف هذا الوقت الذي أصبح أعداء
اإلسالم يتجمعون ويوحدون جهودهم لريموهم عن قوس واحدة،
فقد أصبح عدوهم املعلن هو اإلسالم ،الذي بدؤوا ينهشون أطرافاً
منه مبسميات الفرق ،زاعمني أنهم ال يقصدون اإلسالم وإمنا الفرقة
الفالنية ،فخرجوا علينا مبصطلحات لشق الصفوف ،من مثل
«إسالميني» و«إسالمويني» ،وحركوا أذنابهم ممن أضمروا العداء
لإلسالم من املالحدة الذين يعيشون بني ظهراني املسلمني مبسميات
خمتلفة تدّعي العلم أو التحضر واإلصالح الديين ،ومل يعد لدى
عاقل شك يف أنهم بعد أن رأوا انتشار اإلسالم السريع واملتوالي يف
الغرب ،وأكدت دراساتهم أن أوربا وأمريكا مقبلتان بعد عقود قليلة
على أن تصبحا مسلمتني بالغالبية أو بنسب عالية ،فقدموا للعامل
صنيعتهم تنظيم «داعش» لتشويه صورة اإلسالم يف عيون الغربيني،
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وتشويه صورة النظام اإلسالمي يف عيون املسلمني أنفسهم ،فأظهروا
اإلسالم بأنه قطعُ رؤوسٍ وحرقٌ وإغراقٌ ورج ٌم وجلدٌ وقطعُ أيدٍ وبرتُ
أصابع وسَيبُ نساء ،ال نظامُ عدلٍ ورمحةٍ وإحسانٍ وبذلٍ وحَمْلِ الكَلِّ
وجندةِ املظلوم ورفعِ الظلمِ عنه ،واحرتام أديان اآلخرين
ومعتقداتهم ،وتكريم اإلنسان الذي كرمه اهلل تعاىل يف قوله:
ْ ُ
َ َ َ َََْ ُ
اه ْم في الْبَ َّر َوال ْ َب ْ
َ ولَ َق ْد َك ََّر ْم َنا بَ
ح ِر َو َر َزق َناهم َّ ِم َن
ن
ل
م
ح
و
م
آد
ي
ن
ِ
ِ
ِ
ً
َ ََْ َْ
َ َ ََّ ْ َ ُ
اه ْم عَلَى َكث َّ
ََّ
الط َّي َ
ضيلا !)15(وال شك يف
ن
ل
ض
ف
و
ات
ب
ِ
ِ
ير ِم ََّم ْن خلقنا تف ِ
ِ
ٍ
أنهم حني ينتهون من القضاء على فرقة سينتقلون إىل فرقة أخرى،
فيثريون النعرات بني الفرق وحيرضون بعضهم على بعض ويفتحون
املنابر اإلعالمية للجميع ليكفِّرَ بعضهم بعضاً ،وحيصل التفكك
يف اجملتمع املسلم من داخله ليسري فيه الضعف والتشرذم املبنيني
على العداوة والبغضاء ،وكما أثاروا من قبلُ النعرات القومية اليت
فرقت بني املسلمني على أسس عرقية؛ فعرب وأكراد وترك وغري
ذلك ،بدؤوا يبذرون الشقاق بني األعراق والبلدان والتيارات
الفكرية ،ليثريوا النعرات بني الشعوب وبني الفرق ،على أسس
وطنية ،أو على تغذية الصراع بني التيارات والفرق ،ليلقوا بينهم
العداوة والبغضاء ،ويغروهم ببعضهم ،فيسهل ابتالعهم ،وتعود قصة
 15سورة اإلسراء.70 :
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الثريان الثالثة من جديد لنقول« :كلنا قُتلنا يوم قتل أولنا»(!)16

 16لما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي هللا عنه خطب أمير المؤمنين علي بن أبي
وأحمر
أبيض
طالب رضي هللا عنه ،فقال :إن مثلي ومثل عثمان كمثل ثيران ثالثة
ُ
ُ
فر،
وأسو ُد اجتمعت في غابة ،فأتى أسد يريد أكلها ،فاجتمعت عليه فناطحته حتى َّ
فأتى األسد خلسة إلى الثورين األسود واألحمر ،وقال لهما :إن هذا الثور األبيض
لونه واضح من بعيد ،وال ريب أنه سيلفت أنظار الصيادين فيأتون فيأخذونكم جميعاً،
ثم إنه يتباهى عليكما بلونه ويزاحمكما على المرعى ،فقاال :وما الحل؟ قال :الحل أن
تتركاني فآكله ،وتنعمان باألمان في غابتكما ،فتركا له الثور األبيض ليأكله وتخلّيا
عن الدفاع عنه ونصرته ،فأكله وهما يبصران .ثم أتى بعد مدة ،فقال للثور األسود:
أال ترى أن هذا الثور األحمر لونه يلفت أنظار الصيادين ،وال بد أنهم سيأتون
فيأخذونكما معاً ،ثم إنه يتباهى عليك بلونه ويزاحمك على المرعى ،ولو تركتني
أخلصك منه لبقيت الغابة لك وحدك بمراعيها ،ولونك األسود يخفيك عن أعين
الصيادين في ظل الغابة ،فوافق الثور األسود فترك األحمر لألسد وتخلى عن
نصرته ،فأكله األسد ،فلما كان بعد مدة جاء األسد ليأكل الثور األسود ،فلما رأى منه
ذلك ،قال له :اسمع أيها األسد ،أنت اآلن ستأكلني ،ولكن اعلم أنني أ ُ ِكلتُ يوم أ ُ ِك َل
ي رضي هللا عنه« :وأنا قُتِلتُ يوم قُتِ َل عثمان ،إن الناس
الثور األبيض .ثم قال عل ٌّ
َ
يظنون أنني كنت أريد قتل عثمان رضي هللا عنه وأرضاه ،أال لعَنَ هللاُ من قتل
رضي بقتل عثمان.
عثمان ،لَعنَ هللاُ من أشار بقتل عثمان ،لَعَنَ هللاُ من
َ
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ما هو التصوف؟
لو وجّهنا هذا السؤال إىل أربعة أشخاص ،كل منهم ينتمي إىل
شرحية اجتماعية خمتلفة عن البقية ،لوجدنا اإلجابات اآلتية:
أوالً :مثقف بعيد عن الدراسات الدينية ،سيقول :التصوف حلقات
رقص ومساع أناشيد تثري هياج املريدين فيغيبيون عن الوعي
ويتشنجون ويتلفظون بكالم مفهوم وآخر غري مفهوم يزعمون أنه
بلغة األولياء ،وآخرون يزعمون أنه بالسريانية ،ويتعلقون بأشياخهم
ويعدونهم معصومني ،فيربرون أخطاءهم ويربطونها بأمور غيبية
بينهم وبني اهلل سبحانه وتعاىل ال نعلمها ،وأتباعه اتّكاليون تركوا
العلم والعمل وانصرفوا إىل الزهد والتقشف ،جيتمعون على جفنات
الطعام وموائد األثرياء ليملؤوا بطونهم ،ثم يقيمون طقوسهم بني
إنشاد وذكر ورقص ،فال يُرجَون إلعمار دنيا وال لنصرة دين!
ثانياً :متدين ينتمي إىل تيار مناوئ للتصوف ،سيقول :الصوفية قوم
منحرفو العقيدة ،جاهلون يف الفقه وعلوم الشريعة ،يقيمون
منهجهم على الشرك ،ويعتقدون أن أشياخهم يعلمون الغيب
ويتحكمون بالكون وقادرون على اإلغاثة والنجدة واإلعطاء واملنع
والضر والنفع والـوصـل والقطع والتفريق واجلمـع ،من الصفـات
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اليت خيتص بـهـا اهلل سبحانه ،سواءٌ أكان أولئك املشايخ أحياءً أم
أمواتاً ،وبذلك تراهم يعبدون القبور ويتمسحون بها ويسألون
أصحابها قضاء حوائجهم ،وخالفوا سنة النيب ﷺ إىل سنن
مشاخيهم وأقوال اجملاذيب ،وهم طالب كرامات وخوارق ،تركوا
العمل يف شبه رهبانية ،وتركوا جماهدة العدوِّ احملتل بالدَهم حبجة
أنه قدر اهلل الذي سَلّط على العباد عدوَّهم بذنوبهم ،ولَبّس عليهم
الشيطانُ فحرفهم عن الصراط املستقيم ،واستدرجهم فمنحهم
بعض اخلوارق ليتمسكوا مبا هم عليه ،وإذا قاموا إىل الذكر وهم
يتمايلون تلبّست الشياطني بعضهم فصاروا يتشنجون ،وينطق
الشياطني بألسنتهم كالماً بلغة ال يفهمها إال الشياطني ،ليلبِّس
على اآلخرين فيظنوا أن هؤالء هلم خصوصية ورفعة مكانة ،كما
أن ملشاخيهم الكبار شطحات ال توافق عقالً وال نقالً ،كاحلالج الذي
صاح «أنا احلق» ،وحميي الدين بن عربي الذي يسمونه الشيخ
األكرب ،وقد تناثرت يف كتبه العبارات املوحية باالحتاد (أي احتاده
مع اهلل) سبحانه وتعاىل عما ال يليق به ،أو باحللول (أي حلول اهلل
فيه) سبحانه وتعاىل عما ال ينبغي له علواً كبرياً.
ثالثاً :صويف جاهل ،سيقول :التصوف اتّباع شيخٍ ،فمن ال شيخ له
فشيخه الشيطان ،ولزوم حمبة النيب ﷺ ألنه باب اهلل والشافع
املشفَّع ،وبه تقضى احلوائج وتُنال الرغائب.
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رابعاً :صويف عامل ،سيقول :التصوف علم تزكية النفوس ،وسعي
َأنكَ
إىل مرتبة اإلحسان ،وهي كما قال النيب ﷺ﴿ :أنْ َتعْبُدَ اللَّهَ ك َّ
تَرَاهُ ،فإنْ َلمْ َتكُنْ تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ﴾( ،)17والتدرج يف منازل هذه املرتبة
للوصول إىل املراقبة والشهود ،من علم اليقني إىل عني اليقني إىل
حق اليقني ،والتزام الشرع ،واتباع السنة ونبذ البدع ،وسلوك إىل
احلق بإخالص العبودية والتسليم له ،وإفراده سبحانه بالقدرة
والفعل ،والعبادة واملسألة ،واليقني بأنه ال يضر وال ينفع وال يصل
وال يقطع وال يعطي وال مينع وال يفرق وال جيمع إال اهلل ،وال تتحرك
َ ْ ْ
ُ ه
ك
ذرة يف الكون إال بإذنه ،ثم يتلو قوله تعاىل :ق ِل الل ُه هم َمال ِك ال ُمل ِ
ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ه َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ُ ُّ
اء َوتذِل
نزع الملك مِمن تشاء وتعِز من تش
تؤتِي الملك من تشاء وت ِ
ُ ُ هَْ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ه َ َ َ ُ َّ َ ْ َ
َ
ه
من تشاء بِيدِك الخير إِنك على ك ِل شي ٍء قدِير  تول ِج الليل فِي النهارِ
هْ َ ُْ ُ ْ َ ه َ ْ
ت َو ُتخْر ُج ال ْ َم َّي َ
َّ
َ
الن َه َ
َوتُول ُِج ه
ت م َِن ال ْ َح ِيَّ
ي
م
ال
ِن
م
ي
ح
ال
ج
ر
خ
ت
و
ل
ي
الل
ي
ف
ار
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ب َغيْر ح َ
َوتَ ْر ُز ُق َمن ت َ َش ُ
اب ،)18(فنحن ال نرى قدرة ملخلوق على
ِس
ِ
ِ
ٍ
شيء ،وإمنا الكل صُوَرٌ ،واهلل سبحانه هو الفاعل ،وهذا ما نسميه
«وحدة الشهود» أي أال نشهد وجوداً لغري اهلل سبحانه ،و رمبا مساه
بعضنا «وحدة الوجود» ،ليس مبعنى احتاد املوجودات مع املوجد
سبحانه ،فذلك فَهْ ُم مَن أراد تشويه التصوف ،وإمنا املعنى أن
 17صحيح البخاري ،برقم .50
 18سورة آل عمران.27 ،26 :
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الوجود واحد هلل الواحد ،وبقية املوجودات قامت به سبحانه ،وهو
الباقي ،وهي كلها آيلة للزوال خاضعة لسلطان الوجود اإلهلي ،فال
وجود هلا لو مل يوجدها ،وال بقاء هلا إن مل يبقها ،فهو الوجود ذاته
سبحانه ،وكل املوجودات قائمة به ،وإن اختلف املصطلحان (وحدة
الشهود ووحدة الوجود) فاملدلول اللغوي قد خيتلف بني جمتمع
وآخر ،فيعرب أحدهم بلفظ «وحدة الوجود» يقصد بها «وحدة
الشهود» ،ومعلوم أن القبائل العربية كان يف دالالت ألفاظها
اختالف ،فمثالً قبيلة متيم تطلق «السدفة» على الظلمة ،يف حني
تطلقها قبائل قيس على النور ،وقصة سيدنا خالد بن الوليد ،رضي
اهلل عنه ،مع أسرى الردة معروفة وشاهدة على وجود االختالف بني
لغيت قريش وكنانة( ،)19أما مزاعم االحتاد واحللول وما إليها فهي
كفرٌ وزندقة ال نُقِرُّ به وال ُنسلّم لقائل به ولو انتسب إىل التصوف
ادعاءً ،أو كان من الصوفية فلبّس عليه الشيطان فاحنرف ،وهذا
أمر وارد ،فقد كان «بلعام» على الدين احلق ،وكان إذا نظر إىل
أعلى أبصر عرش الرمحن( ،)20وقيل إن اهلل آتاه امسه األعظم(،)21
َ ُْ َ َْ ْ َََ ه
فأضله الشيطان ،وقد ذكره اهلل يف قوله :واتل علي ِهم نبأ الذِي
 19لما أسر المسلمون أناسا ً من المرتدين ،وكان يوما ً بارداً ،نادى خالد بن الوليد رضي هللا عنه
«أدفئوا أسراكم» (أي أشعلوا لهم نارا ً ليدفؤوا) وكان معنى العبارة في لغة كنانة القتل ،وكان
الحرس منها ،فقتلوهم .ينظر تاريخ الطبري :ج ،3ص.279-277
 20ينظر تفسير القرطبي لآلية  175في سورة األعراف.
 21ينظر تفسير الطبري لآلية نفسها.
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َ
آتيناه آيات ِنا فانسلخ مِنها فأتبعه الشيطان فكان مِن الغاوِين ، فال
عصمة لغري األنبياء عليهم السالم ،وقد قال النيب ﷺ﴿ :إنَّ ُقلُوبَ
()22

حدٍ،
الرحْمَنِ ،كَ َق ْلبٍ وَا ِ
بَنِي آدَمَ ك َُّلهَا بيْنَ إِصْ َبعَيْنِ مِن أَصَا ِبعِ َّ
يُصَرِّفُهُ حَيْثُ َيشَاءُ﴾( .)23وكذلك كان برصيصا عابداً( ،)24وفيه قال
َ َ َ َ
ُْ ََ
ه
َ ََ
الشيْ َطان إذْ قَ َال ل ِلإن ْ َ
ان اكف ْر فل هما كف َر قال
س
ل
ث
ِ ِ
ِ
اهلل تعاىل :كم ِ
ْ َ َّ َ َ ُ ه َ َ ه ْ َ َ
َّ
َ ()25
إِنِي بَ ِريء مِنك إِنِي أخاف اَّلل رب العال ِمين ، فمن ضل أو خرج أو

حاد عن الكتاب والسنة فليس من الصوفية وإن كان منتسباً إلينا
يف أول أمره! ويف هذا قول الشيخ بهاء الدين الصيادي الرفاعي
الشهري بالرواس:
 22سورة األعراف.175 :
 23صحيح مسلم ،برقم .2654
 24عابد من بني إسرائيل ،ينظر تفسير الطبري لآلية ،قال ابن عباس :كان راهب من بني إسرائيل
يعبد هللا فيحسن عبادته ،وكان يُؤتى من ك ّل أرض فيُسأل عن الفقه ،وكان عال ًما ،وإن ثالثة إخوة
كانت لهم أخت حسنة من أحسن الناس ،وإنهم أرادوا أن يسافروا ،فكبر عليهم أن يخلفوها ضائعة،
فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها؛ فقال أحدهم :أدلكم على من تتركونها عنده؟ قالوا :من هو؟ قال:
راهب بني إسرائيل ،إن ماتت قام عليها ،وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه؛ فعمدوا إليه فقالوا:
ي منك لما جعل عندك ،فإن رأيت
إنا نريد السفر ،وال نجد أحدًا أوثق فى أنفسنا ،وال أحفظ لما ُو ِلّ ً
أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع ،فإن ماتت فقم عليها ،وإن عاشت فأصلح إليها
حتى نرجع ،فقال :أفيكم إن شاء هللا؛ فانطلقوا فقام عليها فداواها حتى بَ َرأَت ،وعاد إليها حسنها،
فاطلع إليها فوجدها متصنعة ،فلم يزل به الشيطان حتى يزين له أن يقع عليها حتى وقع عليها،
فحملت ،ثم ندمه الشيطان فزين له قتلها؛ قال :إن لم تقتلها افتضحت وعرف شبهك في الولد ،فلم
يكن لك معذرة ،فلم يزل به حتى قتلها؛ فلما قدم إخوتها سألوه ما فعلت؟ قال :ماتت فدفنتها ،قالوا:
قد أحسنت ،ثم جعلوا يرون في المنام ،ويخبرون أن الراهب هو قتلها ،وأنها تحت شجرة كذا وكذا،
فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتلت ،فعمدوا إليه فأخذوه ،فقال له الشيطان :أنا زيَّنت لك
الزنا وقتلها بعد الزنا ،فهل لك أن أنجيك؟ قال :نعم ،قال :أفتطيعني؟ قال :نعم قال :فاسجد لي سجدة
واحدة ،فسجد له ،فتخلى عنه وقال له إني بريء منك ،فقتل.
 25سورة الحشر.16 :
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ن ءحكِّم يف ي شبب لن يهللء ا
حقبس
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خنسر س فس
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ق بد ت بجلببس إل ببسم ياءنببَّل ب ببس ل
ء

ل ي بب ل
ُ
إذي بس
شببذ عُ ُنب ل ُ
عرض عُ لصبببسال ياءغَّبس ل
ن ل
سئق ينطل بوي ل
بلجلء بش ب ٍر يف يلء بق ب ل
دي بُ ي ش ُبر لع ديُ ياء س ل

()26

واهلل سبحانه وتعاىل خلقنا لعبادته ،وخلق لنا أسباباً للحياة الدنيا،
كالطعام والشراب والدواء واختاذ عمل للمعيشة ،وأسباباً أخرى
لطلب اآلخرة ،كالعبادات وطلب العلم والنصيحة وتربية األبناء،
وكلها نأخذ بها موقنني بأن الفعل هلل وليس لنا ،فرمبا خسر
التاجر ورمبا تلف الزرع ورمبا هلك الضرع ،ورمبا بورك يف القليل
فأمثر أكثر من الكثري ،ورمبا ُفتِن العابد فزلَّ مثل برصيصا ،ورمبا
ضل الرجل الصاحل كما ضل بلعام ،فليس لإلنسان شيء من أفعال
َ ُ ُّ َ هَ
َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
اخلري واهلدى ،قال تعاىل :يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على
ه ُ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
ْ َ ُ
يمان إن ُك ُ
نتمْ
اك ْم ل ِلإ َ
لامك ْم بَ ِل اَّلل يمن عليكم أن هد
إِس
ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ه
اَّللِ َوماَ
َصادِق َ
ِين ،)27(وقال عز وجل :ما أصابك مِن حسن ٍة ف ِمن
َ
َ َّ َ َ ه ْ َ َ َ ْ َ ْ
َُ ً َََ
ه
َ
ه
َ
َ
َ
َ
أصابك مِن سيِئ ٍة ف ِمن نفسِك وأرسلناك ل ِلن ِ
اس رسولا وكفى بِاَّللِ
 26مشكاة اليقين ،للرواس ،ص.23 ،22
 27سورة الحجرات.17 :

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

24

َشه ً
يدا ،)28(واخلري والشر كالهما بيده تعاىل ،قدَّر كل شيء َ وِإن
ِ
ُ
ُ ُ َ
ه
ُ ْ َ َ ُ ُ َ
صبْ ُه ْم َس َّي ِ َئة َيقولوا ه ِذه ِ
صب ُه ْم ح َسنة َيقولوا ه ِذه ِ م ِْن عِن ِد اَّللِ َوِإن ت ِ
ت ِ
ُْ ُ
ه َ
َْ
َ ُ َ َْ َ
ُ
م ِْن عِند َِك قل كل َّم ِْن عِن ِد اَّللِ ف َما ل َِهؤلا ِء الق ْو ِم لا يَكادون َيفق ُهون
ً
َح ِديثا ،)29(وكذلك شأن األسباب ،فليس هلا دور يف الفعل ،وإمنا
مرجع ذلك إىل اهلل وحده ،فإذا أراد قضاء أمرٍ هيأ له أسبابه ،فإذا
انقطعت األسباب استسلمنا لقدره سبحانه برضاً تام ،وتوجهنا إليه
بالدعاء ،فاألخذ باألسباب عندنا واجب ،وتركها فسوق ،واالعتماد
عليها شرك .وال يدفعنا هذا إىل ترك العمل معتمدين على أن ما
قدّر اهلل كائن ال حمالة ،فقد أمرنا رسول اهلل ﷺ بالعمل ألنه من
تيسري اهلل ألسباب قضائه ،فعن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه قال﴿ :كانَ َرسُولُ اهللِ ﷺ ،ذَاتَ يَومٍ جَا ِلسًا ويف َيدِهِ عُودٌ
يَ ْنكُتُ به ،فَرَ َفعَ رَ ْأسَهُ فَقالَ :ما مِنكُم مِن نَفْسٍ إال وَ َقدْ ُع ِلمَ مَنْزِ ُلهَا
َتكِلُ؟ قالَ :ال،
مِنَ اجلَنَّةِ وَالنَّارِ .قالوا :يا َرسُولَ اهللَِ ،ف ِلمَ َنعْمَلُ؟ أَفال ن َّ
ََه َ ْ َ ْ َ َ هَ
خلِقَ له ،ثُمَّ قَرَأَ :فأما من أعطى واتقى 
اعْ َملُواَ ،فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما ُ
َو َص هد َق بالْحُ ْس َني  فَ َس ُنيَ َّس ُرهُ ل ِلْيُ ْس َرى َ وأَ هما َمن َبخ َل َو ْ
اس َت ْغنيَ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ
ََ ه
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
()31( )30
 وكذب بِالحسني  فسني ِسره ل ِلعسرى . ﴾ جنتمع على
 28سورة النساء.79 :
 29سورة النساء.78 :
 30سورة الليل.10-5 :
 31صحيح مسلم ،برقم .2647
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ذكر اهلل تعاىل ،سالكني سبل التعبد والبذل واحلب واليقني،
متخذين شيوخاً مرشدين مشهوداً هلم بالعلم والصالح يقوّموننا
إذا أخطأنا ،ويوقظوننا إذا غفلنا ،وينبهوننا إىل خطوات الشيطان
كي ال نتبعها ،وحيذّروننا من تلبيسه علينا ،ال نعبدهم وال نظن
فيهم القدرة على ما ليس هلم ،وال نتّبعهم إذا أحلّوا ما حرّم اهللُ أو
حرّموا ما أحلَّ ،فإن أكرمهم اهلل بكرامة تظهر على يد أحدهم
نظرنا إىل املُكرِم سبحانه وليس إىل من ظهرت على يده الكرامة،
فقلنا سبحان اهلل! إنه على كل شيء قدير ،فإن ماتوا زرناهم يف
قبورهم وألقينا السالم عليهم كما فعل النيب ﷺ مع أصحاب
البقيع ،وكما يفعل املسلمون حني يزورون قبور إخوانهم ،فيسلّمون
على أصحابها ،أو عندما يزورون قرب النيب ﷺ ،ومنهم من تأخذه
العَربة فرحاً بزيارته ،ومنهم من يبثه شوقه إىل رؤيته ولقائه،
ويقيننا تام بأنهم أحياء حياةً برزخية يسمعوننا ،وقد قال رسول اهلل
فيسلمُ عليْهِ
ِّ
ﷺ﴿ :ما من رجُلٍ ميرُّ بقربِ الرَّجلِ كانَ يعرفُهُ يف الدُّنيا
إال ردَّ اللَّهُ عليْ ِه روحَهُ حتَّى يردَّ عليْهِ السَّالمَ﴾( ،)32كما خاطب النيب
اط َلعَ النيبُّ ﷺ علَى
ﷺ قتلى بدر من املشركني ،فعن ابن عمر قالَّ ﴿ :
جدْ ُتمْ ما وعَدَ ر َُّب ُكمْ حَقًّا؟ فقِيلَ لهَ :تدْعُو
أهْلِ ال َقلِيبِ ،فَقَالَ :و َ

 32مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،24ص ،173وينظر :نيل األوطار ،للشوكاني.305 /3 ،
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أمْوَاتًا؟ فَقَالَ :ما أنتُمْ ب َأسْمع منهمْ ،و َلكِنْ ال ُيجِيبُونَ﴾( ،)33ويف حديثه
ضعَ يف قربِه وتَولَّى عنه أصحابُه ،وإنه ليَسمعُ قَرْعَ
ﷺ﴿ :إنَّ العبدَ إذا وُ ِ
نعالِهم ،يأتيه َملَكَانِ فيقوالنِ :ما كنتَ تقولُ يف هذا الرجلِ يعين:
حممدًا ﷺ؟ قال  :فأمَّا املؤمنُ فيقولُ :آمنتُ أنه عبدُ اهللِ ورسولُه،
فيُقالُ له :انظرْ إىل مقعدِك يف النارِ قد أ ْبدَ َلكَ اهللُ مقعدًا يف اجلنةِ،
فرياهُما مجيعًا﴾( ،)34وال ريب أن من يسمع قرع نعاهلم يسمع سالمهم
وقراءتهم ،وال نظن فيهم القدرة على إغاثة وال عطاء ،فذلك ال
ينبغي لغري اهلل ،فحتى األحياء الذين يسريون ويتحركون يف الدنيا
يف اعتقادنا ال ميلكون ذلك ،فضالً عن األموات ،ورمبا دعونا اهلل هلم
وأن جيمعنا بهم يف مستقر رمحته ،ورمبا دعونا ألنفسنا مستشفعني
مبكانتهم عند اهلل تعاىل أن يقضي لنا حوائجنا بقدرته ورمحته هو
وحده سبحانه .أما غايتنا فهي رضا اهلل سبحانه والتقرب إليه حباً
به وخضوعا له ال طمعاً يف جنته وال خوفاً من ناره ،وإمنا ألنه رب
يستحق العبادة ،وكل ما ذكرناه مفهوم من معنى «ال إله إال اهلل»،
ويف ذلك قول رابعة العدوية رمحها اهلل« :اللهم إن كنت تعلم أني
أعبدك طمعاً يف جنتك فاحرمين منها ،وإن كنت تعلم أني أعبدك
خوفاً من نارك فأرسلين فيها ،أنـا أعبدك ألنك تستحق أن تُعبد»(،)35
 33صحيح البخاري ،برقم .1370
 34السنن الكبرى ،للبيهقي ،ج ،4ص.80
 35موقع اإلمام الشعراويhttps://www.goodreads.com/quotes/5221565 :
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وحنب اهلل سبحانه ملا أكرمنا به من نعم ال يؤدّى شكرها ،وحنب
رسوله ﷺ ألنه مصطفاه ،وملا كتب لنا من اهلداية على يده وبصربه
وحتمله املشاق واجلهاد حتى أوصل إلينا رسالة اهلل كاملة ،وإمنا
يأخذ علينا بعضُهم املبالغة يف حبه ﷺ وكأنه مل يقرأ قوله ﷺ﴿ :ال
كمْ ،حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن وا ِلدِهِ ووَ َلدِهِ والنَّاسِ
ح ُد ُ
يُ ْؤمِنُ أ َ
أجْ َمعِنيَ﴾( ،)36وهل بعد هذا من مبالغة؟! فإنّا ،واهلل ،حنبُّه أكثر من
كل أولئك ،ومن أنفسنا أيضاً ،وقد قدّم الصحابة رضي اهلل عنهم
أنفسهم فداء له يف غري موضع ،فنام علي رضي اهلل عنه يف فراشه
ليلة هجرته ،واملشركون على بابه يكادون ينقضون عليه فيقتلونه،
ووقف أبو دجانة مدافعاً عنه ﷺ وجعل من نفسه درعاً دون جسده
الشريف يتلقى السهام والطعنات بدالً منه ﷺ كي يقيه السهام
والرماح حتى أصبح ظهره كالقنفد من كثرة ما أصابه من
السهام .وحنب لقاء اهلل سبحانه ونشتاق إليه ،حنبه عز وجل حبني؛
حبَّ من يتلقى اإلحسان للمحسن ،فهو سبحانه أهلٌ هلذه احملبة
لعظيم إحسانه ومزيد مننه وفواضل عطائه ،وحبَّ املتعلق باحملبوب،
الذي تشرّبه القلب وأحاط بشغافه وتشبث مبناط عروقه ،وهيمن
على الروح فأصبحت هائمة يف ملكوته ،واستوىل على اجلوارح
فخضعت للقلب وأطاعته يف طاعته والسعي إىل رضاه ،حبّاً يدمع
 36صحيح البخاري ،برقم .15

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

28

لـه احملب عند الفكـر ،ويطري قلبـه عند الذكر ،وحيتـرق بنـار الشوق
إىل لقاء احملبوب ،ويف ذلك قول ذي النون املصري:
أحب بَّ ءك حَّ ُب ب ل
ان ب ءك ءأ بل ل بذيُببس
ل يل ءب بوى
ء ح ب اَّ بس ا
ي؛ ح ُ
ءفش بغيل بل ب لذُ ب لر ءك ءع ُمُ لس بويُس
يلبوى
ءفبأ ا بس ي بذ بو حبل ء
ل ءح انى ءأريُس
ء أ ا بس ي ا بذ أن ب ء ءأ بل ء به
ءف ءكشبف ءك ِل يلج ء
ال نغفل حلظة عن مراقبته سبحانه ،فنراه معنا على كل حال،
فنبكي بني يديه عز وجل يف الدياجي شوقاً ،ونذوب وجداً ،ونهيم
هُياماً أين منه اهليامُ الذي أصاب قيساً وأمثاله باجلنون؟ ويف ذلك
قول الشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل:
ء ء ل ءأن ببى ءف ءأذُر ء ُ ءن ب
ءع لجَّ ملُ يببب بقول ءذُءرت ءر اب
ء ء بول بس ء صلل ءك بس ءح ل
ءأ بوت إذي ءذ ءُبرتب ءك َّب ُم ءأحب بس
ءف ءك بم ءأح ب س ءع ءل ءك ء ُءم ءأ بوت
ءفأح بس بل بسمل بجلى ءأ بوت ءش بوقس
ء ل
ٍ
ُأس
ل ُءأسس ءبعبببدء
َشب يل ُ

ءفبال ن لءفبدء ي َُّشيب ء ل ءر ل ي

()37

فال قرار لنا يف الدنيا وال استقرار وال راحة وال هناءة عيش حتى
نلقى اهلل سبحانه وتعاىل ،وهل يهنأ حمب يف عيش إذا مل ير
حمبوبه ،وقد قال ابن مسعود رضي اهلل عنه« :ال راحة ملؤمن دون
 37البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.49
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لقاء ربه عز وجل»( ،)38وكما قتل احلب والشوق أناساً ممن تذكرهم
كتب األدب وتارخيه ،فكذلك قد تبلغ شدة الشوق واهليام بالصويف
املوت ،وكذلك كان سبب موت الشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه اهلل،
إذ زاره الزاهد عبد الغينّ بن حممد بن نقطة ،فأنشد بني يديه:
إذي ءجب ُُ ءب بيل بس ءم ءقبلبَّبب لبب لذُب لرُبم

يل ب م يمل ب ءط ب ُوق
ءأن بوا ءُ ب نب ء
بسا ء
ءف ل
وقب ءسببحبسب يمطلر يل ء ُم ياءسببى
ء
ء ءتبنبب لببحبسر لببساءسبببى ءتب ءنبدء ُفبق
ببست أسببْي بس
ءسببلوي أ ُم ءعمر ٍ ُ ء
ف ء
ءتفبك ياسبببسرى ءحو ءبه ء ءو و ءَّق
ءفبال ب ءو ءبقبنبول لفبفبب ي ء
بقبنب لل ريحبة
ل بو ءمبجلبون ءعب ءلب ل
به ءفب بطب ءلبق
ء
ء

فلما مسعها الشيخ أخذه الوجد ،ثم سقط مغشياً عليه ،فمرض
مرضه الذي مات منه( .)39وخالصة القول إن التصوف سلوك على
 38الزهد والرقائق ،لعبد هللا بن المبارك ،برقم  ،15ص.115
 39وفيات األعيان ،البن خلكان ،ج ،1ص ،172ونسب األبيات إلى الرفاعي ،كما نسبها إليه الذهبي
في «تاريخ اإلسالم» وعزا خبرها إلى ابن الجوزي ،وكذلك نسبها الزركلي في «األعالم» وابن
العماد في «الشذرات» ،وابن الملقن في «طبقات األولياء» ،ونسبها األبشيهي في «المستطرف»
إلى البهاء زهير.
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الكتـاب والس ـنة ومكـارم األخـالق ،وقد قـال النيب ﷺ﴿ :إنَّ مِن أحبِّكم
إليَّ وأقر ِبكُم منِّي جملساً يومَ القيامةِ أحاس َنكُم أخالقاً﴾( ،)40فكل من
التزمها صويف يف نظرنا ،وإن مل يتبع طريقة أو ينسب نفسه إىل
التصوف ،وقد سئل أبو حممد اجلريري عن التصوف ،فقال:
خلُق دَنيّ» .ويقول
«الدخول يف كل خُلُق سَنِيّ واخلروج من كل ُ
اإلمام اجلنيد« :التصوف خُلق ،فمن زاد عليك باخللق فقد زاد
عليك يف التصوف».
وأمام هذه اإلجابات األربع نقع يف حرية! واملشكلة أن لكل منها أدلتها
من واقع اجملتمع الصويف ،ولكن أين هو التصوف احلقيقي منها؟ أو
ما هي حقيقة التصوف بني كل ما ذكر؟ هذا ما سوف نناقشه يف
صفحات هذا البحث حبيادية تامة ،إن شاء اهلل ،نسأله سبحانه أن
يفتح لنا مغاليق األبواب ،ويلهمنا الرشد ،ويرينا احلق حقاً ويرزقنا
اتّباعه ،ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه ،وجيري احلق يف
كالمنا وجينبنا الزلل واخلطأ والغلط واملغالطات ،ويرزقنا العدل
يف القول والعمل ،واإلنصاف يف احلكم ،والصدق يف النصح ،إنه ولي
ذلك والقادر عليه ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله
الطاهرين وصحبه الطيبني ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 40صحيح الترمذي ،لأللباني ،برقم .2018
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ألنين نشأت يف جمتمع يغلب على أهله التصوف سلوكاً أو اعتقاداً،
عرفت نهج العامة يف تصوفهم عن قرب ،وربطتين بكثري منهم
عالقات قرابة أو صداقة أو زمالة دراسة ،فجالستهم واستمعت إليهم
وشاركتهم يف بعض حلقاتهم ،ووجدت نفسي حمباً هلم معجباً
بأخالقهم ومعامالتهم ،وتوثقت العالقة أكثر بعد أن صرت خطيباً
يف مسجد «السادة» الذي بناه الشيخ عبد اجمليد الشيخ عيسى
الصيادي الرفاعي ،رمحه اهلل ،و أنشأ إىل جانبه زاوية ملريديه وغريهم
ممن يأتون حلضور جمالس الذكر فيها ،وأستطيع أن أقول إنين يف
تلك الفرتة متاهيت مع الصوفية ،واستفدت منهم أشياء كثرية،
لكنين أيضاً كنت آخذ على بعضهم مآخذ تبيَّن لي يف ما بعد أنها
من عند أنفسهم ال من املنهج وال املشايخ ،وهناك التقيت الشيخ
عادل األمني رمحه اهلل ،الذي كان من تالميذ الشيخ حممود
الشقفة ،رمحه اهلل ،وخيتلف عن كثري من «املتصوفة» بنهجه
وسلوكه ومعرفته ،فوجّهين إىل قراءة كتاب «الربهان املؤيد»
للشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل ،فقرأت الكتاب ألجد أن التصوف
خمتلف كلياً عما نشهده يف حميطنا يف هذه املنطقة النائية من
سورية ،إذ وجدت يف الكتاب نهجاً ال خيرج قيد شعرة عن الكتاب
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والسنة ،والرتكيز على ظاهر الشرع واألخذ به ،وأن كثرياً مما
نشهده من سلوكات بعض املتصوفة ال ينتمي إىل التصوف مطلقاً،
وقد أنكره الشيخ الرفاعي يف كتابه ،حتى إنه ملا ذكر «احلالج» يف
كتابه قال« :أخطأ بوهمه ،لو كان على احلق ما قال أنا احلق»(،)41
وكثرياً ما كان يقول« :أي بطّال» كقوله« :أي بطال تعلمت علم
الكِبْر ،تعلمت علم الدعوى ،تعلمت علم التعالي ،أيشِ حصل لك
من كل ذلك؟ تطلب هذه الدنيا اجلايفة بظاهر حال اآلخرة!
لبئس ما صنعت ،ما أنت إال كمشرتي النجاسة بالنجاسة ،كيف
تغفل نفسك بنفسك وتكذب على نفسك وأبناء جنسك؟ ال
يقرب احملب من حمبوبه حتى يبعد عن عدوه ...من أثبت نفسه
مريداً صار مراداً»( ،)42ويؤكد أن التصوف حقيقة قلب ال مظهرٌ
وزيٌّ ،فيقول« :أي حبييب تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك،
تسلسل من جدك ...حسِبت هذه البضاعة ثوبَ شعر وتاجاً وعكازاً
ودلقاً وعمامة كبرية وزيّاً صاحلاً! ال واهلل ،إن اهلل ال ينظر إىل كل
هذا ،ينظر إىل قلبك كيف يفرغ فيه سره وبركة قربه ،وأنت غافل
عنه حبجاب التاج ،حبجاب اخلرقة ،حبجاب السبحة ،حبجاب
العصا ،حبجاب املسوح»( )43وأن الطريقة التزام كامل بالسنة وسري
 41البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.36
 42المصدر السابق ،ص.52
 43المصدر نفسه ،ص.50
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إىل اهلل بالقلب والروح« :مفتاح السعادة األبدية االقتداء برسول اهلل
ﷺ يف مجيع مصادره وموارده وهيئته وأكله وشربه وقعوده وقيامه
ونومه وكالمه حتى يصح لكم االتباع املطلق ،وإياكم أن تقولوا إن
هذه اخلصال من األمور اليت تتعلق بالعادات فتهملوها ،فإن إهماهلا
يغلق باباً عظيماً من أبواب السعادة»( )44ويستشهد بأن أحد الصوفية
أخطأ فلبس اخلف الشمال قبل اليمني ،فاستعظم خطأه فتصدّق
بشيء من حنطة كفارةً ،لشدة تعظيمه للسنة الشريفة وحرصه
على عدم خمالفتها! هذا يف العادات ،أما العبادات فيقول« :وأما
العبادات فال أعرف لعدم اتباعه ﷺ فيها من عذر إال أن حيصل ذلك
من كفر خفي أو محق جلي»( ،)45ويؤكد أن التصوف متسّك
بالشرع ،فيقول« :معروف الكرخي وداود الطائي واحلسن البصري
ومن تأدب بصحبتهم من هذه الطائفة ،رضي اهلل عنهم ،اختصروا
أسباب السري على كلمتني :التمسك بالشرع وطلب احلق وحده،
هذه الشريعة أمامك»( )46ألجد بعد ذلك أن الشيخ عادل األمني
رمحه اهلل إمنا كان يسري على منهج «الربهان املؤيد» ،بعد ذلك
تعرفت إىل عدد من جمالس أصحاب الطرق ،وهي كثرية ومنتشرة،
وعاينت عدداً من مرتاديها ومريدي مشاخيها ،فلم أجد يف
 44البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.106
 45المصدر السابق ،ص.106
 46المصدر نفسه ،ص.93
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جمالسهم إال قليالً مما قرأت يف «الربهان املؤيد» ويف سلوك الشيخ
عادل األمني رمحه اهلل ،إىل أن مجعين اهلل بأفراد من أتباع الشيخ
عبد القادر عيسى احلليب ،رمحه اهلل ،وحضرت عدداً من جلساتهم،
فرأيت أمراً خمتلفاً عما كنت أراه يف أحوال بعض الصوفية يف
اجملالس األخرى ،فهناك جملس علم وفقه ومدارسة ،إىل جانب
الذكر ،إضافة إىل إنشاد خالٍ من املعازف ،وإذا قاموا إىل الذكر
كانوا هادئني ،يتحركون مع الذكر بسكينة ال صخب فيها وال
اندفاع ،وكأنهم سلسال ماء جيري وخريره التهليل والتسبيح،
وهناك رأيت الشيخ عادل رمحه اهلل ،الذي تبسم لي حني رآني،
وكأنه يقول لي أحسنت مبجيئك إىل هذا اجمللس .والزمتهم مدة،
وشهدت يف جمالسهم خرياً كثرياً ،كالذي كنت أشهده يف الرجال
الكُمّل يف زاوية الشيخ عبد اجمليد يف زمن سابق ،ويف تلك الفرتة
نصحين بعض مشايخ الشاذلية بقراءة كتاب «حقائق عن
التصوف» ،للشيخ عبد القادر عيسى رمحه اهلل ،فقرأته ألجده مثل
الربهان املؤيد ،ال خيرج عن القرآن الكريم والسنة الشريفة مقدار
شعرة ،إضافة إىل ما فيه من شروح وإرشادات ورقائق مأثورة عن آباء
التصوف ومرسّخي منهجه ،كما أهدى إلي مرشد الشاذلية كتاب
«نداء املؤمنني يف القرآن الكريم» ،للشيخ أمحد اجلامي أحد شيوخ
الطريقة الشاذلية ،فوجدت يف الكتاب مادة مثرية من العلم واملعرفة،
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فاختذته بعد ذلك مادة خلطب اجلمعة اليت ألقيها يف مسجد
«السادة» ،وشوقين إىل لقاء صاحب الكتاب مبا تضمن من شروح
ولفتات إميانية رائعة تصدر عن علم واسع وفكر عميق ومعرفة
عالية ،ويف تلك الفرتة زار مدينتنا الشيخ سعد الدين مراد أحد
شيوخ الطريقة الشاذلية ،رمحه اهلل ،وكان ذا علم ومعرفة عظيمني،
وقد حضرت له عدداً من اجملالس ،فلم يكن يتكلم بشيء خارج «قال
اهلل ،وقال رسول اهلل ﷺ ،وكان رسول اهلل ﷺ يفعل كذا» وكان
يصب كالمه يف القلب ،وحفظت من وعظه أشياء ،منها قوله« :قال
كمْ وَأمْوا ِل ُكمْ  ،ولكنْ
رسول اهلل ﷺ﴿ :إِنَّ اهللَ تعاىل ال ينظرُ إىل صُوَ ِر ُ
إِنَّما ينظرُ إىل قلوبِكم وأعمالِكم﴾( ،)47فأصلحوا حمطَّ نظر اهلل ،ال
ينظر اهلل إلينا فريى أمثال حاويات الزبالة ملا فيها من سوء النية أو
فساد الطوية».
لقد كان نشاط وإقبال أتباع الطريقة الشاذلية وقتها يف كل
سورية مبشراً بنهضة إسالمية صوفية نقية علمية فقهية عظيمة،
تلتقي مع السلفية احلقيقية وتتطابق معها ،لكن سبحان مقلب
القلوب ومغري األحوال الذي ال يتغري ،قدر حبكمة وقضى بعدل،
وإليه ترجع األمور.

 47صحيح الجامع لأللباني ،برقم .1862
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مل يكن اخلالف داخل الفرق شيئاً جديداً على أهل التصوف أو
غريهم من مجاعات املسلمني ،فقد بدأ من زمن الصحابة رضي اهلل
عنهم ،وموقعتا «اجلمل» و«صفّني» تشهدان بذلك ،والطرفان يف
كلتيهما مسلمون ،وجُلُّهم من صحابة النيب ﷺ .وقد تعرض اإلمام
الشافعي ،رمحه اهلل ،حملاولة قتل يف مصر ،فتلقى طعنة بليغة من
جاهل زعم أن الشافعي بانتشار علمه يف مصر سيطمس املذهب
املالكي! واستمر التعصب للمناهج واملدارس الفقهية يف العصور
التالية ،حتى بلغ األمر أن بعض أئمة الفقه احلنفي مل جييزوا
الزواج من أتباع املذهب الشافعي ،وهذه املعاملة ال تكون إال مع
املشركني ،وقال بعض أئمة املذهب الشافعي :حيل لنا أن نتزوج من
احلنفية وال حيل أن نزوّجهم ،فعاملوهم معاملة أهل الكتاب!
ومازالت اآلثار إىل اليوم شاهدة على ذلك اخلالف البغيض ،الذي
مل يَ ُعدْ لَ ُه وجودٌ يف عصرنا ،واحلمد هلل ،إذ إن يف مسجد دمشق الكبري
حمرابني ،كان أحدهما للحنفية ،واآلخر للشافعية ،ومثلهما يف
عدد من املساجد القدمية يف مصر والعراق ورمبا يف غريهما.
وقد بقيت مع هذه الصحبة الطيبة حتى افرتقوا يف جملسني بسبب
خالفات كاليت حتصل بني أتباع املدارس األخرى ،وكان ذلك آخر
عهدي حبضور جمالسهم ،مع حفاظي على املودة مع اجلميع.
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بعد اعتزالي جمالس الصوفية عادت عالقيت مع الشيخ عادل األمني
وتوثقت أكثر ،وهو الذي أخذ معي منذ البداية دور املرشد واملوجه،
مع أنه مل يكن شيخاً وليس له أتباع أو مريدون ،مع كثرة رواد منزله
من الصوفية من أتباع كل الطرق واملشارب ،الذين جيتمعون عنده
للذكر واملدارسة ،ومنهم من يطلب منه الدعاء ،فقد كان رمحه
اهلل جماب الدعوة ،وكان لي ولغريي يف ذلك شواهد كثرية ،ولكنه
كان يلزم أسلوباً خمتلفاً عن أساليب املشايخ والصاحلني الذين
يُطلب منهم الدعاء ،فإذا طلب أحد منه الدعاء لتحقيق أمر ما،
يطلب منه أن يصلي ركعتني ،أو أكثر ،أو يطلب منه قراءة أجزاء
من القرآن ،أو الصالة على النيب ﷺ مئة مرة ،ثم الدعاء لنفسه ،وبعد
ذهابه يدعو له ،فكان حني يرفع يديه ويدعو له يَبكي ويُبكي
اجلالسني وهو يسأل اهلل تعاىل ويرجوه أن يعطي ذلك العبد
مسألته .وكان بذلك يقصد إىل ثالثة أمور؛ األول أن يعلّم صاحب
احلاجة أن يدعو لنفسه ،وأن اهلل رب الناس؛ جييب الداعي إذا دعاه،
والثاني أن يصرفه إىل عمل صاحل يقدمه بني يدي دعائه فيؤجر،
ويتعلم صاحب احلاجة آداب الدعاء وأسباب اإلجابة ،والثالث أال
ينسب صاحب احلاجة فضل اإلجابة إىل دعاء الشيخ ،وإمنا إىل
دعائه هو ،فيعظم يقينه باهلل سبحانه ،ويصري ذلك له ديدناً فيلجأ
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إىل اهلل ويدعوه بدالً من اللجوء إىل عبد ليدعو له ،إضافة إىل لفتةٍ
قيّمة منر بها عند مناقشة حديث األعمى ،فكان أسلوبه تربوياً
عظيماً .ومل يكن ،رمحه اهلل ،يرضى من أحد أن يناديه «شيخي»،
وال يقبل من أحد شيئاً ،وكان يقول« :كان الشيخ أمحد الرفاعي،
رمحه اهلل ،يوصي مريديه ،إذا خرجوا للدعوة إىل اهلل ،أن يأخذوا
معهم كل ما حيتاجون إليه ،حتى اإلبرة واخليط ،وأال يقبلوا من
أحد شيئاً ،ويقول هلم :من يأخذ ال يعطي»! وكان خيصين
جبلسات بيين وبينه ،فإذا قام احلاضرون يف جملسه لالنصراف
وأردت أن أقوم معهم أشار إلي أن اِبْقَ ،فأجلس ليخصين ببعض
املواعظ والتوجيهات ،كان دائماً يبدؤها بقوله« :الغاية هو اهلل،
والطريق اتباع حممد ﷺ» ويزيد يف الكالم ويبلغ يف املوعظة ،وكان
يقول لي« :ال تكن ككلب الصيد؛ جهده لغريه ،فكن من أهل العمل
ال من أهل القول» ،ويدعوني إىل تعظيم اهلل سبحانه ،وحيذرني قائالً
َ
ال تكن ممن قال اهلل فيهمَ  :و َما قَ َد ُروا هَ
اَّلل َح ََّق ق ْدرِه ِ ،)48(وكان
يقول لي« :الطرق كلها واحد ،كلها تؤدي إىل اهلل تعاىل ،فال
تنخدع بقول :هذا رفاعي وهذا قادري وهذا شاذلي ،فالكل سائر إىل
اهلل» .وسأله أحدهم :هؤالء املسلمون الذين مل يسريوا يف طريق
العبادة والزهد والتصوف ،هل يدخلون اجلنة؟ فقال له :وهل قال
 48سورة الزمر.67 :
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اهلل إن اجلنة للصوفية وحدهم؟ يا بين رمبا يدخل هؤالء اجلنة
قبلنا ،ورمبا دخلوا ومل ندخل» .وكان يقول« :هلل حكمة يف كل
شيء ،فقد يُميت بقرةً ليطعم كلباً ،فكالهما من خلقه» ،ومما قاله
لي« :العطايا قِسَمٌ من اهلل ،فال يدركها ممن جد هلا إال من قسمها
اهلل له» ،وقال« :حممد ﷺ باب اهلل تعاىل ،فكل من يأتيه من غري
طريق حممد ﷺ ال يُقبَل» ،وكان كثرياً ما يردد« :اللهم أشغلين
بك عن الناس ،وأشغل الناس بك عين» ،ويف املرة األوىل اليت
مسعته يرددها التفت إليّ وسألين :هل تعرف قائل هذا الكالم؟
فقلت :ال .قال :وأنا ال أدري من أين وقع على لساني! وكان كلما
جئته وليس عنده أحد وجدته يقرأ يف القرآن ،فريفع القرآن ويرتكه
ٍّ هلل
مفتوحاً ،لريجع إليه بعد خروجي ،ويقول لي« :ما فُتحَ على ولي
َ ُْ
إال بالقرآن» ،وكان كثرياً ما يقرأ عليّ قوله تعاىلَ  :وِإذا قل ُت ْم

َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
فاعدِلوا َول ْو كان ذا ق ْربي ،)49(وكان يطوف على جمالس املتدينني
من كل االجتاهات ،صوفية أو سلفية أو غريهما ،وعلى األفراد
املتدينني وأئمة وخطباء املساجد ،فيذكّر بآية كرمية أو حديث
شريف ،أو يسمعهم موعظة ،ثم ميضي .فكان لي مدرسة ،جزاه اهلل
خرياً ،ال أرجع من عنده إال بفائدة أو حكمة أو فهم جديد ،وبني جنيبَّ
طاقة دافعة إىل العمل الصاحل واإلقبال على اهلل تعاىل ،وكانت

 49سورة األنعام.152 :

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

40

جمالسه مُثرِية للفكر ،وشاحنة للقلب ودافعة للروح إىل االنطالق
يف ملكوت اهلل ،ومثبّتة على االستقامة ولزوم الشرع ،والصرب على
الضر واألذى وصعوبات احلياة ،وحاضّة على اجلد يف طلب العلم،
وحاثّة على السعي يف السري إىل اهلل تعاىل .ولو أردت أن أصفها اليوم
بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على آخر جملس ،إذ سافرت إىل
السعودية ،ملا استطعت أن أصف لذة تلك اجملالس وأُنسها ،والثمرات
اليت حتصلتُ عليها ،رمحه اهلل ونفعه مبا علّم وما ترك من آثار يف
نفوس أصحابه ،ورفع درجته يف الصاحلني.
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يف تلك الفرتة ،وأنا أتردد على الشيخ عادل ،وأخطب يف مسجد
السادة ،دعاني بعض أصدقائي الذين سلكوا منهج السلفية ،وكانوا
يلتقون يف بيوتهم ،فاستجبت لدعوتهم وجالستهم ،فوجدتهم
أصحاب جد وجهد يف حتري السنة الشريفة ،والتزامها وعدم
اخلروج عنها ولو يف زيادة صالة ركعة أو زيادة حرف يف الصالة على
ما ورد عن النيب ﷺ ،معتربين ذلك بدعة ،مثل إضافة كلمة
«سيدنا» يف الصالة على النيب ﷺ بعد التشهد ،ففي جمتمعنا
تعلمنا صيغة الصالة بهذه الطريقة ،وقد ذهب مجاعة من أهل العلم
إىل جواز هذه الزيادة ،منهم :العز بن عبد السالم ،والقرايف ،والرملي،
وجالل الدين احمللي ،وقليوبي ،والشرقاوي ،واحلصفكي ،وابن
عابدين ،والنفراوي ،وغريهم( .)50أما تتبعهم الدقيق لصحة
األحاديث الشريفة وتشددهم فيها فحدّث وال حرج ،وما أكثر
األحاديث اليت كان الناس يتداولونها يف حياتهم اليومية ،وهي
ضعيفة ،وبعضها مل يكن أحاديث أصالً ،وإمنا هي أقوال مأثورة
وحكم ،وكان مرشدهم يف مسريتهم كتب الشيخ ناصر الدين
األلباني ،وخصوصاً «سلسلة األحاديث الصحيحة» «واألحاديث
 50عن دائرة اإلفتاء األردنية :ينظر :مغني المحتاج ،للخطيب الشربيني ،384 /1 ،وينظر أسنى
المطالب ،لزكريا األنصاري ،166 /4 ،وحاشية تحفة المحتاج ،88 /2 ،والموسوعة الفقهية،
.346 /11
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الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة» اليت اعتمدوها يف
سريهم إىل اهلل تعاىل ،فهم أيضاً كانوا يريدون احلق ويسعون إليه،
ولكنهم ال يقبلونه إال من املصادر السلفية ،ككتب الشيخ األلباني
أو حممد بن عبد الوهاب أو ابن باز أو ابن عثيمني ،والكتب املنشورة
يف السعودية ،ألنهم يرونها أكثر دقة وحترياً للصحيح من الروايات،
ومل يكونوا يف ذلك على خطأ ،فهذا مشهور عند اجلميع مبا فيهم
الصوفية .وقد متاهيت معهم مدة من الزمن ،وأحبوني وأحببتهم،
كما أحبين الصوفية من قبل وأحببتهم  ،ولكنهم كانوا ال يفرقون
بني «الصوفية» و«املتصوفة» و«العوام» الذين أدخلوا بعض العادات
يف الدين ،فكان السلفيون يضعون اجلميع يف بوتقة واحدة،
ويأخذون عليهم بعض االعتقادات اخلرافية ،اليت هي يف حقيقتها
موروث اجتماعي أكثر منها موروثًا دينياً ،واليت مل أجد شيئاً منها
عند صوفية الشام ،أما بالدنا (اجلزيرة الفراتية) فكانت متصلة
بالعراق جغرافياً واجتماعياً ،فمعظم السكان ترجع أصوهلم إىل
العراق ،وكثري من قبائلهم وأسرهم منقسمة بني العراق وسورية،
وحتى مالبسنا واللهجة والعادات االجتماعية صورة عن اجملتمع
العراقي ،وعلى رغم تضاد املسلمني يف العراق مع الرافضة والشيعة
فقد تسللت بعض العادات إىل اجملتمع عموماً ومل يقتصر األمر
على الصوفية وحدهم ،وامتدت هذه العادات إىل جزيرتنا ،فكان
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موضوع زيارة األضرحة موروثاً اجتماعياً تقوم به العجائز من
العامة ،وهن لسن من أهل التصوف وال من املنتسبني إليه ،فكانت
زياراتهن مثلها مثل اختاذ اخلرز متائم ،والتربك بآثار أهل البيت
الشريف ،فهناك عني ماء امسها «عني علي» يزعمون أن سيدنا علياً
رضي اهلل عنه اغتسل فيها أو أن اهلل أنبعها له ،فكانت العجائز يذهنب
سنوياً لزيارتها والتربك مبائها ،وهذه عادة اجتماعية ،فمعظمهن
جاهالت ال يعرفن من الدين إال الصالة والصيام ،وال عالقة هلن
مبذهب أو منهج أو تيار ،أما األضرحة اليت تُزار فكانت غالباً لرجال
من الصوفية ممن شهد هلم اجملتمع بالصالح وظهرت هلم بعض
الكرامات ،فكنَّ يلجأن إليها يف امللمات ،وبعضهن جعلن ألنفسهن
زيارة سنوية إليها ال بد منها من غري حاجة ،لكنّ كون أصحاب
األضرحة من الصوفية جعل إخواني السلفيني يربطون هذه
العادات بالتصوف شاء أهله أم أبوا ،وكما كان إخوتي السلفيون
يلحقون بالتصوف مسة «القبورية» كانوا يأخذون على اجملتمع
عامة ما وصفوه بأنه «بدع» ،ومن ذلك صالة النافلة بعد الفراغ من
صالة اجلمعة ،وإسبال اليدين بعد القيام من الركوع ،واختاذ
املسبحة للذكر ، ،وعدم حتريك السبابة يف التشهد ،وقراءة القرآن
وإهداء ثوابه إىل األموات .ويأخذون على «الصوفية» خاصة إقامة
جمالس الذكر اجلماعية ،وال نعين املختلطة ،ألن الصوفية يف بالد
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الشام ليس لديهم اختالط بني الذكور واإلناث ،كالذي نسمع عنه
يف بعض البالد ،ولكن مأخذهم عليهم أنهم جيتمعون للذكر،
فيعدون ذلك بدعة ،حمتجني بأن النيب ﷺ مل جيمع الصحابة على
ذلك ،كما يأخذون عليهم ما حيصل يف جمالس الذكر من صعق
وغشيان ،أو يعقبها كاجلذب ،وما يصدر عن بعضهم من
«شطحات» ،ويأخذون عليهم مسألة «اخللوة» ،وحيتجّون بأن النيب
ﷺ والصحابة ،رضي اهلل عنهم ،مل يفعلوها ،وكذلك ادعاء الكشف
ومعرفة أشياء من الغيب ،والتصرف باألحوال ،وكذلك يأخذون
عليهم األخذ باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال ،فعندهم كل
ما ضعفه الشيخ األلباني ال يؤخذ به حتى لو حسّنه غريه من
السابقني ،وينكرون عليهم التوسل بالنيب ﷺ يف دعائهم ،ويعدّونه
بدعة عظيمة أقرب إىل الشرك .لكن احلقيقة أنهم كانت لديهم
مخس مشكالت ،األوىل ذكرناها آنفاً ،وهي أنهم مل يكونوا يفرقون
بني «املتصوفة» و«العوام» وبني «الصوفية» ،والفرق كبري وال ريب،

وسنبيّنه ،إن شاء اهلل يف أثناء البحث ،واملشكلة الثانية أنهم ربطوا
بالتصوف بعض العادات البدعية يف اجملتمع ،واملشكلة الثالثة أنهم
يعدّون العمل مبا مل يبلغهم بدعة ،واآلثار اليت مل يقرؤوها يف الكتب
الصادرة عن السعودية مشكوكاً فيها ،ومن ذلك أشياء حاربوها
بشدة ،فمن األخبار ما أنكروه حتى استخرجتها هلم من كتاب

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

45

«الرحيق املختوم» ،فقبلوها ،وحني جئت إىل السعودية اليت هي
مركز ومنطلق السلفية ،وجدت سلفية خمتلفة ،ومآخذ إخوتي
السلفيني على العامة يف سورية منتشرة ،فهم يصلون نافلة بعد
صالة اجلمعة ،وال يعرتضون على إسبال اليدين بعد القيام من
الركوع ،ومنهم من يفعله .أما املشكلة الرابعة فهي أنهم يأخذون
نتاج مشاخيهم وكأنهم أنبياء معصومون ،فما قاله ابن تيمية أو
حممد بن عبد الوهاب أو ابن باز أو األلباني ،رمحهم اهلل ،مسلّمات
غري قابلة للنقاش ،وكأنهم ال خيطئون أو يفوتهم شيء ،حتى إنهم
يعتقدون أن األمة كلها كانت على ضاللة قبل أن يظهر الشيخ
حممد بن عبد الوهاب وجيدد اإلسالم الذي اندثر وطغت على
أتباعه البدع وغلب عليهم الشرك .واملشكلة اخلامسة أنهم مل يكن
مشربهم من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكتب وارث علمه
تلميذه ابن قيم اجلوزية ،رمحهما اهلل ،وإمنا يأخذون من كتب
معاصرين من محلة لواء السلفية املتشددة ،الذين خيتارون من
كتب ابن تيمية وابن القيم أشياء ويرتكون أشياء ،وخصوصاً يف
احلديث عن الصوفية واألشاعرة ،تلك الفقرات واملقوالت اليت
تعمق الشروخ بني الفرق وتكاد خترج غريهم من اإلسالم ،مع أن
زعيمي املدرسة السلفية؛ ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل هلما
كالم عظيم يف الصوفية والتصوف ،وسنمر به إن شاء اهلل،
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وكذلك زعيم املدرسة السلفية املعاصرة ابن باز رمحه اهلل له كالم
طيب يف هذا اجلانب ،نذكره يف موضعه من البحث ،إن شاء اهلل.
لقد كان إخواني السلفيون أهل علم ومدارسة وحرص على توحيد
اهلل تعاىل ،وجتنب أي شيء فيه رائحة الشرك ،ويقاومون البدع بكل
صورها ،فكل ما مل يفعله النيب ﷺ والصحابة يُعدُّ عندهم بدعة ،وأي
إميان بأن الوليّ يفعل أو يقدر على ما ال ينبغي للبشر فهو شرك.
وهكذا أيضاً كان الصوفية الذين قرأت عنهم يف كتابَي «الربهان
املؤيد» و«حقائق عن التصوف» ،وملسته يف عدد من املشايخ ،فكال
الكتابني حذّر من البدع وأوجب تركها ،وحث على التوحيد وحذّر
من الشرك األصغر قبل األكرب ،وأما القدرة على فعل اخلوارق
فأكتفي بنص من الربهان املؤيد ،قاله الشيخ الرفاعي رمحه اهلل
يف خطبة شهدها آالف من مريديه وأبناء بلده« :أنا لست بشيخ،
حشِرتُ مع
لست مبقدم على هذا اجلمع ،لست بواعظ ،لست مبعلمُ ،
فرعونَ وهامانَ إن خطر لي أني شيخُ على أحد من خلق اهلل ...كل
الفقراء ورجال هذه الطائفة خريٌ مين ...أنا ُأحَي ِمدُ الالشِ ،أنا الشِ
الالشِ ...أي فقري ،اقتدِ بالقرآن اجمليد ،أيشِ أنا حتى أدعوَ لك؟ ما
مثلي إال كمثل ناموسة على احلائط ال قدر هلا»(.)51
وعلى هذا فاملنهجان متطابقان ،فأين املشكلة؟
 51البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص ،31و ،32وص ،71على الترتيب.
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املشكلة يف اللَّبس الذي تشكّله املشكالت اخلمس اليت ذكرناها آنفاً،
ومن هنا كان السلفيون يعلنونها حربًا إعالمية على الصوفية ،ويف
الوقت نفسه كان للصوفية رد فعلهم ،إال أنهم مل جياهروا بالعداوة
مع السلفية ،وإمنا يبغضونهم وحيذّرون منهم يف ما بينهم .فكان
السلفيون يصِمون الصوفيني بأنهم مشركون مبتدعة ،والصوفيون
يصِمون السلفيني بأنهم جمسمة ومنكرون لعلو مكانة النيب ﷺ،
وخمالفون لسنته ﷺ ،ويستشهدون بأن بعض علمائهم قال« :عصاي
هذه خري من حممد ،ألنها ينتفع بها يف قتل احلية وحنوها ،وحممد
قد مات ومل يبق فيه نفع أصالً»( ،)52وال ريب أن مثل هذا الكالم خطأ
عظيم ،بل خطيئة قد خترج قائلها من امللة ،سواء أكان قائله عاملاً
أم جاهالً ،وهو مردود على قائله ،ولكن هذا ال يعين أن كل السلفيني
يقولون بهذا أو يقرون قائله عليه ،كما أن خطيئة احلالج يف قوله:
«أنا احلق» ال تنسحب على كل الصوفية.
لقد كنتُ أجالس الطرفني ،وأرى أن كالً منهما لديه صواب ولديه
خطأ ،ففي هذا اجلانب إفراط يف أمور ،ويف اجلانب اآلخر تفريط
بها ،والعكس بالعكس ،فكنت أحاول تقريب وجهات النظر بني
الطرفني ،وإبراز حسنات الصوفية يف جمالس السلفية ،وإبراز
حسنات السلفية يف جمالس الصوفية ،فكنت إذا خرجت من جملس
 52الدرر السنية( ،كتاب) لمفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد زيني دحالن ،ص.146
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هؤالء قالوا :هذا صويف ،وإذا خرجت من جملس أولئك قالوا :هذا
وهابي! فلم أستطع استمالة طرف إىل طرف ،وخصوصاً السلفيني
الذين وصل األمر ببعضهم إىل تكفري الصوفية مطلقاً ،ولألسف.
يف تلك الفرتة قرأت كتاب «الشيعة والتصحيح» ملوسى املوسوي،
الذي دعا فيه إخوانه الشيعة إىل احلق وتصحيح منهجهم الذي
وضع كثرياً من أصوله أشخاص حرصوا على شق عصا األمة ،وعلى
أن تظل هناك فجوة عميقة وواسعة بينهم وبني املسلمني ،ودعم
املوسوي أقواله باحلجج واألدلة ،وأظهر هلم الصورة الناصعة
للمسلمني عموماً والصحابة خصوصاً ،وأن ما يتداوله الشيعة عنهم
كذب وتزوير وتدجيل ال أساس له من الصحة ،فأعجبتين فكرته
ومنهجه وهدفه ،فخطر لي تصنيف كتاب بعنوان «الصوفية
والسلفية والتصحيح» لدعوة عامتهم إىل العودة إىل مناهج
أشياخهم ،لكنين مل أكن وقتها أمتلك املادة العلمية اليت تؤهلين
لتصنيف مثل هذا الكتاب ،لكنين مع ذلك كلمت خليفة الشيخ
عبد اجمليد ولده الشيخ عبد الغفور ،الذي كان متعلماً ومتنوراً وله
معرفة بالفقه والسلوك ،فأعجبه الكالم وقال لي :ضع يدك بيدي
لنتعاون على توجيه املريدين وإرشادهم وإبعادهم عن املخالفات
الشرعية والبدع ،ومجعهم على العلم إضافة إىل الذكر ،واتفقنا
على أن نقرأ عليهم يف كل جلسة ،بعد القرآن الكريم وحلقة الذكر

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

49

وجلسة السماع صفحات من كتاب الربهان املؤيد ،الذي يعد منهاج
الطريقة الرفاعية ،والذي حيث على التوحيد وجتنب الشركيات
والتزام الشرع ونبذ البدع ،والسري إىل اهلل على نهج النيب ﷺ
وأصحابه والتابعني من بعدهم ،ولكن قدر اهلل لي السفر إىل
السعودية ،وهناك تعرفت إىل السلفية أكثر ،وكذلك إىل
التصوف من خالل كتب السلفية ،وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،وتلميذه ابن القيم ،كما قرأت عدداً من كتب ورسائل عدد
من أعالم الصوفية كاهلروي واجلنيد والسري السقطي ومعروف
الكرخي وشقيق البلخي والقشريي وابن عطاء اهلل السكندري
وأمحد زروق ،والعز بن عبد السالم ،وابن عجيبة ،والشيخ عبد اهلل
سراج الدين ،كما قرأت ملفكرين إسالميني أمثال سعيد حوى
ومصطفى حممود ممن تناولوا التصوف يف بعض كتاباتهم،
فاكتشفت أن التصوف ليس جمرد سلوك ،وإمنا هو مدرسة فكرية
وتربوية ذات مبادئ وأصول وأسس ،تقوم على الرتبية والتزكية
واإلرشاد بعد اإلملام بالفقه والعلوم الشرعية الالزمة للمسلم يف
حياته وعباداته ،أي ما ميكن تسميته «ما بعد اإلجازة اجلامعية»
اليت ُتسمّى يف بعض البالد «البكالوريوس» ،فهي دراسات عليا ،ألَمَّ
املريد قبلها بالفقه فانتقل إىل السلوك ،وبذلك أصبحتْ بني يديَّ
املادة الكافية إلجناز هذا الكتاب ،الذي أعده مشروعاً لألمة ،يهدف
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إىل مجع كلمتها وإزالة احلواجز بني صفوفها ،وردم الشروخ اليت
صارت خنادق عميقة وواسعة ،فإن جنحت فيه فذلك بفضل اهلل،
وإن فشلت فذلك من قلة علمي وسوء فهمي ،واهلل ولي التوفيق،
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبني،
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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أوالً :صالة النافلة بعد الفراغ من صالة اجلمعة:
حيتج السلفيون مبا رواه عبد اهلل بن عمر أن النيب ﷺ ﴿كانَ ال
ك َعتَيْنِ﴾( .)53ولعلهم مل
يُصَلِّي َب ْعدَ اجلُ ُمعَةِ حتَّى يَنْصَرِفَ ،فيُصَلِّي َر ْ
يبلغهم ما رواه أبو هريرة ﴿عن النيب ﷺ أنه قال :إذا صلَّى أحدُكم
اجلمعةَ فليُصَلِّ بعدَها أربعًا﴾( )54وال تعارض بني احلديثني ،فقد جاء
عن أبي هريرة ﴿أن النيب ﷺ قال :إذا صَلَّيْ ُتمْ َب ْعدَ اجلُ ُمعَةِ فَصَلُّوا
سهَيْلٌ :فإنْ َعجِلَ بكَ
أ ْر َبعًا .زادَ عَمْرٌو يف رِوايَتِهِ :قالَ ابنُ إدْرِيسَ :قالَ ُ
جعْتَ﴾( ،)55وقد مجع
ك َعتَيْنِ إذا َر َ
جدِ ،و َر ْ
س ِ
ك َعتَيْنِ يف ا َمل ْ
شيءٌ فَصَلِّ َر ْ
شبخ اإلسالم ابن تيمية بني احلديثني ،فقال« :إنْ صلَّى يف املسجد
صلَّى أربعاً ،وإنْ صلَّى يف بيته صلَّى ركعتني»( .)56وبذلك رأيت
سلفيي السعودية يعملون ،فتبديع سلفيي سورية للمجتمع كان
ظنّياً ومل يقم على دليل ،وليس كل ما مل يبلغه علم املرء بدعة.

ثانياً :إسبال اليدين بعد القيام من الركوع:
قال الشيخ األلباني ،يف حديث النيب ﷺ﴿ :فإذا رفعتَ رأسَك فأَ ِقمْ
صُلبَك وارفع رأسك حتى ترجعَ العظامُ إىل مفاصلِها« :﴾...إن
 53صحيح البخاري ،برقم .937
 54صحيح ابن حبان ،برقم ،2478 :وينظر صحيح النسائي ،لأللباني ،برقم .425
 55صحيح مسلم ،برقم .881
 56المستدرك على مجموع الفتاوى ،البن تيمية.129 /3 ،
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املراد من هذا احلديث بَيِّنٌ واضح ،وهو االطمئنان يف هذا القيام،
وأما استدالل بعض إخواننا من أهل احلجاز وغريها على مشروعية
وضع اليمنى على اليسرى يف هذا القيام فبعيد جداً عن جمموع
روايات احلديث ،وهو املعروف عند الفقهاء بـ«حديت املسيء صالته»،
بل هو استدالل باطل؛ ألن الوضع املذكور مل يرد له ذكر يف القيام
األول يف شيء من طرق احلديث وألفاظه ،فكيف يسوغ تفسري األخذ
املذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد يف
ذلك جمموع ألفاظ احلديث ،يف هذا املوطن؛ فكيف وهي تدل داللة
ظاهرة على خالف ذلك؟ ثم إن الوضع املذكور غري متبادر من
احلديث البتة ،ألن املقصود بـ«العظام» فيه عظام الظهر  -كما
تقدم  -ويؤيد ما سبق من فعله ﷺ ( ...استوى حتى يعود كل فقار
مكانه) ،فتأمل منصفاً .ولست أشك يف أن وضع اليدين على الصدر
يف هذا القيام بدعة وضاللة ،ألنه مل يرد مطلقاً يف شيء من أحاديث
الصالة  -وما أكثرها!  -ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو من طريق
واحد ،ويؤيده أن أحداً من السلف مل يفعله ،وال ذكره أحد من أئمة
احلديث ،يف ما أعلم .وال خيالف هذا ما نقله الشيخ التوجيري يف
«رسالته» (ص )19 ،18عن اإلمام أمحد رمحه اهلل ،أنه قال« :إن شاء
أرسل يديه بعد الرفع من الركوع ،وإن شاء وضعهما (هذا معنى ما
ذكره صاحل ابن اإلمام أمحد يف مسائله «ص »90عن أبيه) ،ألنه مل
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يرفع ذلك إىل النيب ﷺ ،وإمنا قاله باجتهاده ،والرأي قد خيطئ،
فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما  -كهذا الذي حنن يف
صدده  -فقول إمام به ال ينفي بدعيته  -كما قرره شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،رمحه اهلل ،يف بعض كتبه  -بل إني أجد يف كالم اإلمام
أمحد هذا ما يدل على أن الوضع املذكور مل يثبت يف السنة ،فإنه
خَيَّر يف فعله وتركه ،فهل يظن الشيخ الفاضل أن اإلمام ُيخَيِّرُ أيضاً
كذلك يف الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع املذكور ليس من
السنة ،وهو املراد»( .)57وال تعليق لنا على املسألة إلخواننا السلفيني،
الذين يعدون الشيخ األلباني مرجعهم ،وكالمه يف أول حججهم.

ثالثاً :اختاذ املسبحة للذكر:
التسْبِيحِ بِاألَصَا ِبعِ سُنَّ ٌة ،كَمَا
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وَعَدُّ َّ
َبحْنَ وَاعْ ِق ْدنَ بِاألَصَا ِبعِ َفإ َِّنهُنَّ َمسْ ُؤوالتٌ
ِلنسَاءِ﴿ :س ِّ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ل ِّ
حسَنٌ،
ستَنْطَقَاتٌ﴾( .)58وَأَمَّا عَدُّهُ بِالنَّوَى وَالْحَصَى َو َنحْوُ ذَ ِلكَ َف َ
ُم ْ
الصحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَ ْن ُهمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَ ِلكَ ،وَ َقدْ رَأَى النَّبِيُّ
َوكَانَ مِنْ َّ
َرهَا َعلَى ذَ ِلكَ ،وَرُ ِويَ أَنَّ َأبَا هُرَيْرَةَ
ﷺ أُمَّ الْمُ ْؤمِنِنيَ ُتسَبِّحُ بِا ْلحَصَى وَأَق َّ
جعَلُ فِي نِظَامٍ مِنْ ا ْلخَرَزِ َو َنحْوِهِ
التسْبِيحُ بِمَا ُي ْ
كَانَ ُيسَبِّحُ بِهِ ،وَأَمَّا َّ
حسِنَتْ فِيهِ النِّيَّةُ
فَمِنْ النَّاسِ مَنْ كَ ِرهَهُ َومِ ْن ُهمْ مَنْ لَمْ َيكْ َرهْهُ وَإِذَا ُأ ْ
 57صفة صالة النبي ﷺ ،لأللباني ،هامش ص.139 ،138
 58هكذا في المصدر ،وجاء لفظه «باألنامل» في صحيح أبي داود ،لأللباني ،برقم ،1501
وتخريج مشكاة المصابيح ،ابن حجر.439 /2 ،
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ظهَارُهُ لِلنَّاسِ
حسَنٌ غَيْرُ َمكْرُوهٍ ،وَأَمَّا ِّاتخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ،أَوْ إ ْ
َفهُوَ َ
ج ْعلِهِ كَالسُّوَارِ فِي الْ َيدِ أَوْ َنحْوِ ذَ ِلكَ َف َهذَا
ِمثْلُ َت ْعلِيقِهِ فِي ا ْلعُنُقِ أَوْ َ
إمَّا رِيَاءٌ لِلنَّاسِ أَوْ مَظِنَّةُ الْمُرَاءَاةَِ ،و ُمشَا َبهَةِ الْمُرَائِنيَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ:
األَوَّلُ ُمحَرَّمٌ ،وَالثَّانِي أَقَلُّ أَحْوَالِهِ ا ْلكَرَاهَةَُ ،فإِنَّ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فِي
َالذكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ
ختَصَّةِ كَالصَّالةِ وَالصِّيَامِ و ِّ
ا ْلعِبَادَاتِ الْ ُم ْ
الذنُوبِ»(.)59
ظمِ ُّ
أَعْ َ
وال نرى أن لنا كالماً بعد كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه اهلل،
فهو حجة ملن جاء بعده.

رابعاً :اإلشارةُ بالسَّبَّابةِ وعد ُم حتريكِها يف التشهد:
قال صاحب موسوعة «الدرر السنية» علوي بن عبد القادر السقاف:
التشهدِ ،وذلك باتِّفاقِ املذاهبِ الفِقهيَّةِ
ُّ
« ُيسَنُّ اإلشارةُ بالسَّبَّابةِ يف
األربعةِ :احلنفيَّةِ( ،)60واملالكيَّةِ( ،)61والشافعيَّةِ( ،)62واحلنابلةِ»( .)63وذكر
األدلَّة مِنَ السُّنَّة:
﴿ -1عن وائلِ بنِ حُجرٍ قالَ :قلتُ :ألنظرنَّ إىل صالةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ
كيفَ يصلِّي ،فقامَ رسو ُل اللَّهِ ﷺ فاستَقبلَ القبلةَ فكبَّرَ ،فرفعَ يدَيهِ
 59مجموع الفتاوى ،ج ،22ص.506
 60تبيين الحقائق ،للزيلعي ،121 /1 ،وينظر الدر المختار ،للحصكفي ،508 /1 ،وينظر :شرح
مختصر خليل ،للخرشي ،287 /1 ،والذخيرة ،للقرافي.212 /2 ،
 61حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني.282 /1 ،
 62تحفة المحتاج ،للهيتمي ،80 /2 ،وينظر «مغني المحتاج» ،للشربيني.173 /1 ،
 63اإلنصاف ،للمرداوي ،56 /2 ،وينظر« :المغني» ،البن قدامة.6 /2 ،
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حتَّى حاذَتا بأُذنَيهِ ،ثمَّ أخذَ مشالَهُ بيمينِهِ ،فلمَّا أرادَ أن يركعَ
رفعَهما مثلَ ذلِك ،قالَ ثمَّ جلسَ فافرتشَ رجلَهُ اليُسرَى ووضعَ يدَهُ
خذِهِ اليُمنَى،
خذِهِ اليُسرَى وحدَّ مِرفقَهُ األمينَ علَى ف ِ
اليُسرَى علَى ف ِ
وقبضَ ثِنتَنيِ وحلَّقَ حلقةً ،ورأيتُهُ يقولُ هَكذا؛ وحلَّقَ ِبشْرٌ اإلبهامَ
والوُسطَى وأشارَ بالسَّبَّابةِ﴾(.)64
جلَسَ يف الصَّالةِ وضعَ
 -2عن عبد اهلل بن عمر ﴿أنَّ النَّيبَّ ﷺ كانَ إذا َ
يدَهُ اليُمنى علَى ُركْبتِهِ ،ورفعَ إصبعَهُ الَّيت تلي اإلبهامَ يدعو بِها،
ويدُهُ اليُسرى علَى رُكْبتِهِ باسطَها علَيهِ﴾

()65

التشهدِ ،وهو مذهبُ الشافعيَّةِ(،)66
ُّ
وال يُشرَع حتريكُ السَّبَّابةِ يف
واحلنابلةِ( ،)67وابنُ حزمٍ؛ قال ابنُ حزم« :ونستحبُّ أن يُشري املصلِّي
إذا جلس للتشهُّد بإصبعه وال يُحرِّكها»( )68وذلك لضعف األدلة
الواردة فيه(( )69أي يف التحريك).

خامساً :قراءة القرآن وإهداء الثواب إىل األموات:

ْ
ََ ْ َ
ْ
َ
َ
ان إِلا
عَدُّوْها بدعة ،واستشهدوا بقول اهلل تعاىل :وأن ليس ل ِلإنس ِ
 64رواه النسائي ،برقم  ،1264وصححه األلباني في صحيح أبي داود.957 ،
 65صحيح مسلم ،برقم  ،580وصححه األلباني في صحيح الترمذي.294 ،
 66المجموع ،للنووي ،454 /3 ،وينظر :الحاوي الكبير ،للماوردي.133 /2 ،
 67اإلنصاف ،للمرداوي ،56 /2 ،وينظر شرح منتهى اإلرادات ،للبهوتي.201. /1 ،
 68المحلى ،ابن حزم.64/3 ،
 69موقع الدرر السنية ،الموسوعة الفقهيةhttps://cutt.us/tshahud :
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طعَ عنْه عَ َملُهُ
َما َس َعى ،)70(وحبديث النيب ﷺ﴿ :إِذَا مَاتَ اإل ْنسَانُ انْقَ َ
صدَقَةٍ جَارِيَةٍ ،أَوْ ِع ْلمٍ يُ ْنتَ َفعُ بِهِ ،أَوْ وَ َلدٍ صَالِحٍ
إِال مِن ثَالثَةٍ :إِال مِن َ
َيدْعُو له﴾( ،)71ويقولون إن هذه القراءة ال يصل ثوابها إىل امليت ،وإمنا
ثوابها للقارئ فقط ،إال أن القارئ بعمله هذا يرتكب بدعة .ومذهب
مالك والشافعي أن العبادات البدنية ال يصل ثوابها إىل امليت .أما
عند اإلمامني أبي حنيفة وأمحد بن حنبل وطائفة من أصحاب
مالك والشافعي فإن ثوابها يصل ،وقال شيخ اإلسالم ابن
تيمية«:من قرأ القرآن حمتسباً ،وأهداه إىل امليت نفعه ذلك»(.)72
وقد تبع ابن القيم أستاذه يف ذلك ،فقال« :وقد ذكر عن مجاعة
من السلف أنهم أوصوا أن يُقرأ عند قبورهم وقت الدفن؛ قال عبد
احلق :يروى أن ابن عمر أمر أن يُقرأ عند قربه سورة البقرة .وممن
رأى ذلك املعلّى بن عبد الرمحن ،وكان اإلمام أمحد ينكر ذلك
أوالً حيث مل يبلغه فيه أثر ،ثم رجع عن ذلك .وقال اخلالل يف
اجلامع ،كتاب القراءة عند القبور :أخربنا العباس بن حممد
الدوري ...عن العالء بن اللجالج ،عن أبيه قال :قال أبي :إذا أنا مِتُّ
فضعين يف اللحد ،وقل :بسم اهلل ،وعلى سنة رسول اهلل ﷺ ،وسن عليّ
الرتاب س ّناً ،واقرأ عند رأسي بفاحتة البقرة ،فإني مسعت عبد اهلل بن
 70سورة النجم.39 :
 71صحيح مسلم ،برقم .1631
 72مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،24ص.300
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عمر يقول ذلك .قال عباس الدوري :سألت أمحد بن حنبل ،قلت:
حتفظ يف القراءة على القرب شيئاً؟ قال :ال .وسألت حييى بن معني،
فحدثين بهذا احلديث»(.)73
وال نرى حاجة إىل مزيد بعد قول شيخ اإلسالم ،وأثر ابن عمر ،وقول
ابن القيم ،ورواية حييى بن معني.
فهذه كانت ردود علماء وأئمة السلفية على مآخذ إخواني
السلفيني على اجملتمع يف سورية ،اليت ينتمي معظم أهلها إىل
املذهبني؛ احلنفي والشافعي ،وتبني أن كل ما وصفوه بأنه بدعة
كان أصالً ،بشهادة مراجعهم الفقهية وأئمتهم ،بل ثبت يف بعضها
أن البدعة ما دعا إليه إخوتنا ،هداهم اهلل ،جملرد أن األثر مل يبلغهم،
أو أن علمهم مل يصل إىل دليل عليه!

 73الروح ،البن القيم ،ص.17

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

58

بغض النظر عن أصل املصطلح ،وهل نسبته إىل لبس الصوف
تقشفاً ،أو التشبه بأهل الصفة من فقراء املهاجرين ،أو إىل الصفاء،
النسّاك من بين صوفة بن أد بن طاخبة ،فقد تناول
أو الصفوة ،أو إىل ُّ
ذلك كل من كتب عن التصوف ،وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية
أن التسمية نسبة إىل لبس الصوف من أجل االخشيشان والتقشف
وعدم التنعم مبتاع الدنيا ،فقال« :فإنه أول ما ظهرت الصوفية من
البصرة ،وأول من بنى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن
زيد ،وعبد الواحد من أصحاب احلسن (يعين احلسن البصري)،
وكان يف البصرة من املبالغة يف الزهد والعبادة واخلوف وحنو ذلك
ما مل يكن يف سائر أهل األمصار ،وهلذا يُقال :فقهٌ كويف وعبادة
بصرية»( ،)74ويقول :أيضاً «وهؤالء ُنسِبوا إىل اللبسة الظاهرة ،وهي
لباس الصوف ،فقيل يف أحدهم (صويف) وليس طريقهم مقيداً
بلباس الصوف وال هم أوجبوا ذلك وال علقوا األمر به ،لكن أضيفوا
إليه لكونه ظاهر احلال»( ،)75وكالم شيخ اإلسالم يفنّد ما ذهب إليه
بعض احملدثني ،متبعني يف ذلك أقوال بعض املستشرقني ،أن كلمة
 74مجموع الفتاوى ،ج ،11ص.6 ،5
 75المصدر السابق ،ص.15
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«صويف» مأخوذة من «صوفيا» اليونانية مبعنى «احلكمة» ،وأن
املسلمني عندما فلسفوا عبادتهم (أي قرنوها بالفلسفة) حرفوا
الكلمة وأطلقوها على رجال التعبد والفلسفة الروحية! أو أنها
مأخوذة من «ثيوصوفيا» مبعنى «اإلشراق» أو «حمب احلكمة
اإلهلية» .وقد وقعوا يف هذا اخلطأ بسبب املشابهة الصوتية بني
كلمة «صويف» والكلمة اليونانية «صوفيا» ،وللشبه املوجود بني
كلمة «تصوف» و«تيوصوفيا» ،إال أن املستشرق «نولدكه» أثبت
خطأ هذا الزعم ،وأيده آخرون ،للرباهني القوية اليت أقامها( .)76وروي
عن سفيان الثوري ،رمحه اهلل ،أنه قال« :لوال أبو هاشم الصويف ما
عرفت دقيق الرياء»( ،)77وسفيان الثوري ولد يف نهاية القرن األول
(161-97هـ) ،وهذا يعضد ما ذكره شيخ اإلسالم؛ أي أن مصطلح
«الصوفية» ظهر يف القرن الثاني عند أصحاب احلسن البصري،
وكان احلسن البصري ،رمحه اهلل ،شديد اخلوف من اهلل« ،قال أبو
عبيد اهلل املرزباني :شهد احلسن جنازة النوار امرأة الفرزدق ،فقال
له وهو عند القرب :يا أبا فراس ،ما أعددت هلذا املضجع؟ فقال:
شهادة أن ال إله إال اهلل مُذْ مثانون سنة ،فقال له احلسن :هذا العمود
 76موسوعة ويكيبيديا.
 77اللمع للطوسي ص  ،43 ،42وينظر «الفتوحات اإللهية» البن عجيبة الحسني ص.53
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فأين الطنب؟ فقال الفرزدق:
ءأخبسف ري ء ي ءقب لرب إن ء بم يعبسفلجلب
أش ءبدُ ل بُ يمل ب ل
وت ي نله بسبس ء أض ءق بس
ء
إلذي ءجبس

يبوم ي بقب بس ل
بة قبسئبد
ء

ءعجل ف ء ءسبب اويق ءي ببوق ي ءف ءرادقبس
ء ءقد خسب ل ُ أ ل
لد آد ءم ء ُ شببى
ء
ء ل ل
إىل ي ل
ارقبس
بجلبسر ءب
غبلبول ي بقبالدَ ءأ ء
يبقبسد إىل نبسر لي حب ب لم

ءبر ءببال

سببريب بب ءل ءقطبب ٍ
رين لَّسسببس حم ءبب ارقببس
ء
قال :فرأيت احلسن يدخل بعضه يف بعض (أي ينكمش من شدة
اخلوف ،ثم قال :حسبك!»( ،)78وروى احلادثة ابن منظور يف
«خمتصر تاريخ دمشق» ،وابن كثري يف «البداية والنهاية ،مع زيادة
«فبكى احلسن حتى بلَّ الثرى»( ،)79وكان احلسن رمحه اهلل إمام أهل
البصرة ،فرتك يف أتباعه هذه اخلشية واخلوف من اهلل تعاىل ،وهذا
 78شرح شافية ابن الحاجب ،لرضي الدين األستراباذي ،ج ،4ص.78
 79البداية والنهاية ،البن كثير ،ج ،9ص.295
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ما يؤكد ما أورده شيخ اإلسالم ابن تيمية عن نشوء التصوف يف
البصرة على يد أصحاب عبد الواحد بن زيد ،الذي كان من أصحاب
احلسن البصري .وقد احتج املعرتضون على التصوف بأن هذه
التسمية مل تظهر إال يف القرن الثالث ،فهو مذهب ابتداعي حمدث،
والنيب ﷺ يقول﴿ :شرَّ األمورِ مُحدثاتُها ،وكلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ ،وكلَّ
بدعةٍ ضاللةٌ ،وكلَّ ضاللةٍ يف النَّارِ﴾( ،)80ويقول الصوفية إن مذهبهم
على الكتاب والسنة ،وإن هذه كانت أحوال عدد من الصحابة ،فيها
النسك وفيها الزهد وفيها السعي احلثيث إىل اهلل تعاىل بالذكر
والعبادة ،وهناك آيات كثرية وأحاديث تأمر أو تذكّر بذلك،
َ ُ
كقوله تعاىل :إ هن ال ْ ُم هتقِ َ
ين في َج هنات َو ُع ُ
خذ َ
ِين َما آتاه ْم
ي
ون  آ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َّ َ ه
َ ُّ ُ ْ ه ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ
َ ُ َ
الليْل ماَ
سن ِ َ
ِن
م
ِيلا
ل
ق
وا
ان
ك

ين
ربهم إِنهم كانوا قبل ذل ِك مح
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َْ َ ُ ْ َْ َْ ُ َ
َْ َ َ
ه
ج ُعون  وبِالأسحارِ هم يستغفِرون  وفِي أموال ِ ِهم حق ل ِلسائ ِ ِل
يه
َ ْ
ه َ ُ ْ ُ َ َ ه َ َ ُ َّ
ْ
َ
ُ
ُ
()81
ِ
والمحروم ، وقوله سبحانه :إِنما يؤمِن بِآيات ِنا الذِين إِذا ذكِروا
ُ َ
ََ َ َ
َ َ ُّ ُ ه ً َ َ ه ُ َ
ْ َ
جافي
حوا ِبح ْم ِد َر َّب ِ ِه ْم َوه ْم لا ي َ ْس َتكب ِ ُرون ۩  تت
بِها خروا سجدا وسب
َْ ُ َ َهُ ْ َ ًْ ََ َ ً َ ه َ ََْ ُ
ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ
اهمْ
جعِ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِما رزقن
جنوبهم ع ِن المضا ِ
 80المجتبى ،للنسائي ،188 /3 ،ومسند أحمد ،310 /3 ،باختالف يسير.
 81سورة الذاريات.19-15 :
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َ َ َ َْ
ُ َ
ه ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ه َ ْ ُ َ َ ً َ َ ُ
يُن ِفقون  فلا ت ْعل ُم نفس ما أخ ِفى لهم مِن قرة ِ أعي ٍن جزاء بِما كانوا
َ َ
َ َُْ َ
ْ
ون ،)82(وقوله جل امسه :إ هن في َخلْق ه
الس َم َ
ات والأر ِض
يعمل
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ِ
ِ
ِ
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الن َهار لآيَ
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ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ً َُ ُ ً َ ََ ُ ُ ْ ََََ ه ُ َ
ْ
ون في َخلْق ه
الس َم َ
ات والأر ِض
قِياما وقعودا وعلى جنوب ِ ِهم ويتفكر
او ِ
ِ
ِ
َهَ َ َ َْ َ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ
ك فَ ِق َنا َع َذ َ
اب ه
النارِ ،)83(وجاء أمره
ربنا ما خلقت هذا باطِلا سبحان
َ
ِين َ
آم ُنوا اذْ ُك ُروا ه َ
عز وجل واضحاً ،يف قوله :يَا أ ُّي َها الهذ َ
اَّلل ذ ِْكراً
َ
ً
كثِيرا ،والكثري ال حد له ،وكثري من الناس يعملون بذلك دون أن
يتسموا مبسمى «صوفية» أو غريه ،فالتصوف سلوك ،وهو مبعايريه
وأسسه اليت مرّ ذكرها كان موجوداً ،بغض النظر عن املصطلح
الذي أطلق يف ما بعد .وإطالق التسميات على مجاعات بعينها كان
يف أيام النيب ﷺ ،فظهرت مصطلحات «املهاجرين» و«األنصار»
و«أهل الصفة» و«أهل البيت» و«الصحابة» و«القرّاء» و«املؤلفة
قلوبهم» ،وكلهم مشمولون مبسمى «املسلمني» ،ونزل قرآن يف
الذين سخروا من القراء ووَصَمَ ُهم بالكفر ،إذ «قال رجل من
املنافقني :ما أرى قراءنا هؤالء إال أرغبنا بطوناً ،وأكذبنا ألسنةً،
 82سورة السجدة.17-25 :
 83سورة آل عمران.191 ،190 :
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َْ َ ُ ُْ َ ُ َ َ َُهَ
وأجبننا عند اللقاء»( )84فأنزل اهلل تعاىل :يحذر المناف ِقون أن تنزل
ُُ ْ ُ َْْ ُ ه هَ ُْ
َ َْ ْ ُ َ َُ
اَّلل مخ ِرج هما
ورة تن َّب ِ ُئ ُهم ب ِ َما فِي قلوب ِ ِهم ق ِل استه ِزئوا إِن
علي ِهم س
َْ َ َ
َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ُ ه ه َ ُ ه َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ه
تحذ ُرون  ولئِن سألتهم ليقولن إِنما كنا نخوض ونلعب قل أبِاَّللِ
ُ ُ َ
َ
َ
ُ َ
ََ ُ
نت ْم ت ْس َت ْه ِزئون  لا ت ْع َتذ ُِروا ق ْد كف ْرتم َب ْع َد
َوآيَاتِهِ َو َر ُسولِهِ ك
ه ْ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ً َ ه ُ ْ َ ُ
َ ُ
يمان ِك ْم إِن نعف عن طائِف ٍة مِنكم نعذِب طائِفة بِأنهم كانوا
إِ
ُمجْرم َ
ِين ،)85(ثم أطلقت بعد ذلك العصر مسميات على الفرق،
ِ
سواء يف ذلك الضالة منها أم اليت على اهلدى ،فكان هناك

«النواصب» و«الشيعة» و«اخلوارج» و«الرافضة» و«املعتزلة»
و«اجلهمية»

و«القدرية» و«الدهرية» ،كما كان هناك

«األشاعرة» و«املاتريدية» و«أهل احلديث» و«املالكية» و«احلنفية»
و«الشافعية» و«احلنابلة» و«أهل السنة واجلماعة» و«اجلمهور»
و«الصوفية» ،ومل تطلق هذه املصطلحات على الفرق واجلماعات إال
بعد انتشار مناهجها ودعوة أتباعها إليها ،فكثري منها كان سلوكاً
قائماً بال تسميات ،ثم حتولت مع الزمن إىل مدارس أكسبتها
املسميات لتمييز أتباعها من غريهم  ،وحتى مصطلح «السلفية» مل
 84تفسير ابن كثيرلآلية.
 85سورة التوبة.66-64 :
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يكن يف القرون الثالثة األوىل ،واالبتداع ال يكون يف املسميات وإمنا
يف السلوك ،وحنن هنا ال نبحث يف التسمية أو االصطالح ،وإمنا يف
مدلوهلا وممارسة أصحابها يف الواقع ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية« :أما لفظ (الصوفية) فإنه مل يكن مشهوراً يف القرون الثالثة،
وإمنا اشتهر التكلم به بعد ذلك ،وقد نُقل التكلم به عن غري واحد
من األئمة والشيوخ :كاإلمام أمحد بن حنبل ،وأبي سليمان
الداراني ،وغريهما ،وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به ،وبعضهم
يذكر ذلك عن احلسن البصري»( )86ومن يدقق يف كالم ابن تيمية
رمحه اهلل ،وهو العامل العربي القح الفصيح ،يقف عند كلمة (مل
يكن مشهوراً) وهذا ال يعين أنه مل يكن موجوداً ،وإمنا مل يشتهر،
ويؤكد ذلك ما ذكره بأمانة العامل الفقيه النزيه أنه روي التكلم
به عن عدد من األئمة ،ومنهم احلسن البصري الذي ولد يف خالفة
عمر بن اخلطاب (21هـ) ،وأرضعته أم املؤمنني أم سلمة زوج النيب ﷺ،
ودعا له عمر بن اخلطاب وعدد من الصحابة ،وقد مسع من علي بن
أبي طالب رضي اهلل عنه ،فهو تابعيٌّ من أهل القرن األول ،وسفيان
الثوري رمحه اهلل ولد يف نهاية القرن األول (97هـ) ،وأما ما قصده
شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله «تكلم به» فال يعين أنه ذكر مسمى
 86مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.5
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«التصوف» وإمنا قصد أنه تكلم مبضامينه قبل أن ينتشر ويتخذ
املسمى اجلديد .ويقول ابن تيمية« :ثم (التصوف) عندهم له
حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا يف حدوده وسريته وأخالقه،
كقول بعضهم :الصويف من صفا من الكدر ،وامتأل من الفكر،
واستوى عنده الذهب واحلجر .التصوف كتمان املعاني ،وترك
(الصدّيق)،
ِّ
الدعاوي .وأشباه ذلك ،وهم يسريون بالصويف إىل معنى
َُ َ َ
صدّيقون ،كما قال تعاىل :فأولئِك
وأفضل اخللق بعد األنبياء ال ّ
َ َ ه َ ََْ َ هُ ََ
َّ َ ه َّ َ َ َّ َّ َ َ ُّ
َ
ْ
َ
الصدِيقِين والشهدا ِء
مع الذِين أنعم اَّلل علي ِهم مِن النبِيِين و ِ
َ ه ِ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َ
ً ()87
والصالحِين وحسن أولئِك رفِيقا ، هلذا ليس عندهم بعد األنبياء
صدّيقني ،فهو
أفضل من الصويف ،لكن هو يف احلقيقة نوع من ال ّ
صدّيق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا
ال ّ
صدّيق من أهل هذه الطريق ،فهو أخصُّ من الصّديق
فيه ،فكان ال ّ
صدّيقيّة من الصحابة والتابعني
صدّيق الكامل ال ّ
املطلق ،ودون ال ّ
وتابعيهم»( .)88وهذا إنصاف بَيِّنٌ من شيخ اإلسالم رمحه اهلل ،وإظهار
للوجه املشرق للتصوف ،ولو تكلّم بعض أهل التصوف عنه ملا قدموا
صورة أنصع منها.
 87سورة النساء.69 :
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وألجل ما وقع منهم (يعين
الصوفية) من االجتهاد والتنازع فيه ،تنازع الناس يف طريقهم؛
فطائفة ذمت الصوفية والتصوف ،وقالوا إنهم مبتدعون خارجون
عن السّنّة ،ونُقل عن طائفة من األئمة يف ذلك من الكالم ما هو
معروف ،وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكالم .وطائفة
غلت فيهم ،وادّعوا أنهم أفضل اخللق وأكملهم بعد األنبياء ،وكِال
طريف هذه األمور ذميم ،والصواب أنهم جمتهدون يف طاعة اهلل كما
اجتهد غريهم من أهل طاعة اهلل ،ففيهم السابق املقرّب حبسب
اجتهاده ،وفيهم املقتصد الذي هو من أهل اليمني ،ويف كل من
الصنفني من قد جيتهد فيخطئ ،وفيهم من يذنب فيتوب أو ال
يتوب .ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل لنفسه عاصٍ لربه .وقد
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ،ولكن عند احملققني
من أهل التصوف ليسوا منهم؛ كاحلالج مثالً ،فإن أكثر مشايخ
الطرق أنكروه وأخرجوه من الطريق ،مثل اجلنيد بن حممد سيد
الطائفة وغريه ،كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي
يف (طبقات الصوفية) ،وذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تاريخ
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بغداد ،فهذا أصل التصوف»( .)89ونالحظ أن شيخ اإلسالم مل يصف
الصوفية بالتبديع وال الشركيات ،كما ادعى كثري ممن جاء بعده
بقرون ،فحني وصفهم قال« :الصواب أنهم جمتهدون يف طاعة اهلل»
وقال« :ففيهم السابق وفيهم املقتصد» ،لكنه حني ذكر الظامل
العاصي فلم يقل «وفيهم» وإمنا قال« :ومن املنتسبني إليهم» أي
مدّعِي االنتساب إليهم وليس منهم ،وكذلك فعل حني ذكر
طوائف أهل البدع والزندقة ،فقال« :وقد انتسب إليهم طوائف من
أهل البدع والزندقة» أي ادعوا االنتساب إليهم ،وأكد أنها جمرد
دعوى ال حقيقة هلا حني أضاف« :وعند احملققني من أهل التصوف
ليسوا منهم ،وضرب مثالً لذلك احلالج وما قاله فيه أئمة
الصوفية ،ثم ختم بكلمة فصل ،فقال« :فهذا أصل التصوف» ،أي ما
ذكره عنهم يف النص السابق .ثم يصنفهم بعد ذلك يف ثالثة
أصناف ،فيقول« :ثم إنه (يعين التصوف) بعد ذلك تشعب وتنوع،
وصارت الصوفية ثالثة أصناف :صوفية احلقائق ،وصوفية األرزاق،
وصوفية الرسم .فأما صوفية احلقائق فهم الذين وصفناهم( ،يعين
الذين ذكرهم يف النص السابق وال غبار عليهم وقد زكاهم رمحه
اهلل) ،وأما صوفية األرزاق فهم الذين وُقِفت عليهم الوقوف
 89مجموع الفتاوى ،ج ،11ص.18
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كاخلوانك (اخلانقاهات أو التكايا) ،فال يشرتط أن يكونوا من أهل
احلقائق ،فإن هذا عزيز ،وأكثر أهل احلقائق ال يتصفون بلزوم
اخلوانك ،ولكن يشرتط فيهم (صوفية اخلوانك) ثالثة شروط:
أحدها العدالة الشرعية ،حبيث يؤدون الفرائض وجيتنبون احملارم.
والثاني التأدب بآداب أهل الطريق ،وهي اآلداب الشرعية ،يف غالب
األوقات ،وأما اآلداب البدعية الوضعية فال يلتفت إليها .والثالث أال
يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا ،فأما من كان مجّاعاً للمال،
أو كان غري متخلق باألخالق احملمودة وال يتأدب باآلداب الشرعية،
أو كان فاسقاً ،فإنه ال يستحق ذلك .وأما صوفية الرسم فهم
املقتصرون على النسبة (االنتساب االمسي) فهمهم يف اللباس
واآلداب الوضعية وحنو ذلك ،فهؤالء يف الصوفية مبنزلة الذي
يقتصر على زي أهل العلم وأهل اجلهاد ونوع ما من أقواهلم
وأعماهلم حبيث يظن اجلاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس
منهم»( .)90وهذا التصنيف من شيخ اإلسالم جاء منصفاً ،فلم َيسِمْ
أحداً منهم بالتبديع أو بالشرك ،بل أكد صحة منهجهم يف الشرط
الثالث ،ويف نفي استحقاق التصنيف عن الفاسق أو اخلالي من
اآلداب الشرعية ،وأن هناك صنفاً ينتسب إليهم ادّعاء وزوراً بال
 90مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.20-18
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حقيقة عمل أو سلوك ،وأن اجلاهل يظنه منهم ،واحلقيقة أنه «ليس
منهم» .ومع ذلك فقد خيطئ اجملتهد ويزل العامل ،سواء من
الصوفية أم من غريهم ،واإلنصاف يقتضي أال يُحسب خطؤه على
املنهج ،وال يُخرَج اجلماعة خبطأ فرد أو أفراد من دائرة اإلسالم أو
يصنفوا يف املبتدعني ،ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وإن
كثرياً من املؤمنني  -املتقني أولياء اهلل  -قد ال حيصل هلم من
كمال العلم واإلميان ما حصل للصحابة ،فيتقي اهلل ما استطاع
ويطيعه حبسب اجتهاده ،فال بد أن يصدر منه خطأ إما يف علومه
وأقواله ،وإما يف أعماله وأحواله ،ويثابون على طاعتهم ،ويغفر هلم
َ َ هُ ُ
ول ب َما أُنز َل إلَيْهِ مِن هربهَِّ
ِ ِ
خطاياهم ،فإن اهلل تعاىل قال :آمن الرس ِ
ِ
َُ ُ ََْ َ
َ َُ
َ ُْ ْ ُ َ ُ َ َ ه
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
والمؤمِنون كل آمن بِاَّللِ وملائِكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ لا نف ِرق بين أح ٍد
َّ ُّ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ه َ َ َ ْ َ ْ
ُ
َ
صير  لا
مِن رسلِهِ وقالوا س ِمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وِإليك الم ِ
ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ََْ َ ْ
هُ َْ
ُ َ َّ ُ
ت َر هبناَ
اكتَ َس َب ْ
ً
يكل ِف اَّلل نفسا إِلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
َُ َْ
ه َ َْ َ ْ َ َْ َهَ َ َْ ْ َ ََْ ْ
ص ًرا َك َما َحمَلْ َتهُ
لا تؤاخِذنا إِن نسِينا أو أخطأنا ربنا ولا تح ِمل علينا ِإ
ََ ه
َ ََ َ
َ ْ َ َ ه َ َ ُ َ َّ ْ
َ ْ
اع ُف َعناه
َ
َ
َ
َ
على الذِين مِن قبل ِنا ربنا ولا تح ِملنا ما لا طاقة لنا بِهِ و
َ ْ ْ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ََ َْ ْ ْ َ
َ ()91
واغفِر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القو ِم الكاف ِِرين ... ومن
 91سورة البقرة.206-204 :
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جعل كلَّ جمتهد أخطأ يف بعض األمور مذموماً معيباً ممقوتاً فهو
خمطئ ضال مبتدع»( .)92وهذا ما يقع فيه كثري منا عند تصنيف
اجلماعات أو تقويم العلماء ،فكثرت املطاعن ومواطن اإلعابة،
وتأجج التنافر ،وجتذّرت البغضاء ،وبلغ األمر حدّ التكفري الصريح،
أو بألفاظ غري مباشرة ،للتحذير النبوي﴿ :أَيُّما َرجُلٍ قالَ ألخِيهِ :يا
ح ُدهُما﴾( ،)93فأين إخوتي السلفيون من كالم
كافِرُ ،ف َقدْ باءَ بها أ َ
شيخ اإلسالم وأحكامه؟ وأين الصوفية من اتّباع منهج أسالفهم؟ أم
أن كالً من الطرفني يأخذ من الكالم والعبارات أشياء جمتَزأة ختدم
رأيه وترجحه ،لريوّجها ويطمس احلقيقة الناصعة يف منهج شيخ
اإلسالم ونقده النزيه البعيد عن اهلوى واخلالي من اجلور واالفرتاء،
ليبقى العداء قائماً بني فئتني عظيمتني من املسلمني تشكالن
النسبة األكرب واألوسع انتشاراً يف العامل اإلسالمي ،فمتى نصحو
َ ْ َ ُ َ ْ ََّ َ ً َ َ
صموا ِبحب ِل اَّللِ جمِيعا ولا
يا أمة حممد ﷺ ،ونعمل بقول ربنا :واعت ِ
ََ ُ
سدُوا ،وال تَدابَرُوا،
تف ََّرقوا ،)94(وقول نبينا ﷺ﴿ :ال تَباغَضُوا ،وال تَحا َ
وكُونُوا عِبا َد اللَّهِ إخْوانًا﴾(.)95
 92مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.15
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من مجاليات اللغة العربية أن أي زيادة يف املبنى تؤدي إىل زيادة يف
املعنى ،فصيغة «تفعّل» من دالالتها املطاوعة ،مثل :تفكّك وتكسّر،
والصريورة ،مثل :حتجّر وتهوّد وتنصّر ومتجّس ،والتكلف ،مثل:
حتلّم ،وجتلّد ،وقد يكون يف الصريورة معنى االنتساب ،مثل :تكوّف
ومتصّر ،ومثل ذلك يقال يف «تصوّف» و«تسلّف» ،فقد يكون صريورة
حقيقية ،أي صار صوفياً أو سلفياً ،مثل «تنصّر» ،وقد يكون صريورة
انتساب بالسكنى ،مثل :تكوّف .ولذلك فرّق أهل العلم بني
«الصويف» و«املتصوف» ،ومرّ بنا يف تصنيف شيخ اإلسالم ابن تيمية
الصنف الثالث« ،صوفية الرسم» أي مدّعو التصوف ،أو من يسميهم
أئمة التصوف «املتصوفة» للتمييز بينهم وبني «الصوفية» الذين
صنفهم شيخ اإلسالم يف املرتبتني« :صوفية احلقائق» ،و«صوفية
األرزاق» ،وأخرج منهم صوفية الرسم (املتصوفة) فقال« :فهم
املقتصرون على النسبة ...حبيث يظن اجلاهل حقيقة أمره أنه منهم
وليس منهم»( .)96وقد فرّق الشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه اهلل ،بني
املتصوف والصويف صراحةً ،فقال« :أيها املتصوفِ ،لمَ هذه البطالة؟
صِرْ صوفياً حتى نقول لك :أيها الصويف»(.)97
 96سبق ذكر المصدر في الهامش .90
 97البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.50
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الصوفية واملتصوفة:
لو قدّمنا إىل العامل صوراً ألفراد من تنظيم «داعش» وهم يرتكبون
اجلرائم اليت تقشعر هلا األبدان ،أو لشبان من املسلمني الذين
يتسكعون يف بارات أوربا ومواخريها ،أو من املسلمني الذين يسهرون
يف النوادي الليلية مع نسائهم مبالبسهن نصف العارية فيشربون
اخلمور معاً ويراقص بعضهم نساء بعض ،كما حيصل يف بعض
البالد العربية ،أو صوراً ألناس من الرافضة وهم جيلدون أنفسهم
بالسالسل حتى تَدمى أجسادهم ،وقلنا هلم «هؤالء هم املسلمون
أتباع حممد ﷺ» ،فهل يوافقنا على ذلك أحد؟ مع أن املذكورين
مجيعاً لو سألتهم لقالوا إنهم مسلمون! ولكن احلقيقة أن إسالمهم
انتمائي جمرد ال يتطابق مع املنهج الذي جاء به نيب اإلسالم حممد
ﷺ .ورمبا يتوب بعضهم ويعود إىل املنهج الصحيح ،لكننا يف الوقت
ذاته ال ميكننا أن نُخرج من إطار اإلسالم من ينطق بالشهادتني وال
يشرك باهلل يف قول أو فعل أو اعتقاد من أمثال أقوال كثري من
الرافضة وأفعاهلم واعتقادهم ،وكذلك ال نستطيع تقدميهم إىل
العامل على أنهم منوذج لإلسالم .وهذه حال املتصوفة يف اجملتمع
الصويف ،فهناك «صويف» لزم املنهج فسار على الكتاب والسنة والزم
حسن اخللق ،واشتغل بالفكر والذكر والعبادة والطاعات والقربات،
وهناك «متصوف» أخذ الرداء وتسمّى باالسم ،ولُبِّسَ عليه فَضَلَّ،
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فعمل مبا يوسوس له به الشيطان ظاناً أنه إهلام ،فتمسَّح بالقبور
واستغاث باألولياء وانزلق إىل سبل الشرك ،واستبدل بالسُّنّة البدعة،
وباهلدى الغي ،وهذا ال ميكن يف حال من األحوال تقدميه على أنه
منوذج للتصوف .وهذا ما أكدته مضامني كالم شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،والشيخ الصويف أمحد الرفاعي ،رمحهما اهلل.
فإذا نظرنا إىل التصوف من خالل ما مر بنا ،بعيداً عما أحدث
«املتصوفة» يف القرون األخرية من بدع وشركيات ،وجدنا أن منهج
«الصوفية» صحيح ،وسلوكهم إىل اهلل صادق ،وسريهم حثيث على
خطا النيب ﷺ ،مالزم للشرع ،عامل بالقرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة ،نابذ للبدع ،منكر للمحدثات ،حتى إنه ليصحَّ أن نسميه
«سلفية ذلك العصر» ،لكن السلفيني يأخذون عليهم اليوم مآخذ
أخرى غري التسمية ،وسنفرد لكل منها مبحثاً ،إن شاء اهلل تعاىل،
نبني فيه وجهيت النظر؛ السلفية والصوفية ،وحجة كل منهما
ومستنده ،ونثبت ما كان حقاً واتباعاً ،وننكر ما كان باطالً
وابتداعاً.
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البدعة لغةً :ابتداءُ الشيء وصنعُه ال عن مِثال سابق.
البدعة شرعاً :اختلف العلماء يف صياغة ألفاظ تعريف البدعة ،لكن
معانيهم كانت متقاربة ،ومن ذلك:
الشاطيب« :عبارة عن طريقة يف الدين مُخرتَعة تُضاهي الشرعية،
يُقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبُّد هلل سبحانه».
السيوطي« :عبارة عن فعلةٍ تُصادم الشريعة باملُخالفة ،أو تُوجِب
التعاطي عليها بزيادةٍ أو نُقصان».
ابن عثيمني« :التعبد هلل مبا مل يَشرعه ،أو مبا ليس عليه النيب ﷺ،
وال خلفاؤه الراشدون».
ابن باز« :هي العبادة احملدثة ،اليت ما جاء بها الشرع».
وخالصة أقواهلم أن البدعة «ما أُحدث يف الدين على خالف ما شرع
اهلل تعاىل أو ما كان عليه النيب ﷺ وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل».
أو «إحداث شيء يف الدين ليس منه» والضابط يف كل ما سبق قول
َد﴾( .)98قال
حدَثَ يف َأمْ ِرنَا هذا ما ليسَ فِيهِ ،فَهو ر ٌّ
النيب ﷺ﴿ :مَن َأ ْ
النووي رمحه اهلل« :الردُّ :هنا مبعنى املردود ،ومعناه :فهو باطل غري

ٍّ به».
معتَد
ولكن هذه التعريفات تتعارض مع ما جاء عن السيدة عائشة رضي
 98صحيح البخاري ،برقم .3697
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اهلل عنها يف قوهلا« :أول بدعة حدثت بعد رسول اهلل ﷺ الشِّبْ ُع ،إن
القوم ملا شبعت بطونهم ،مجحت بهم نفوسهم إىل الدنيا»( ،)99كما
يتناقض مع ما يراه بعضهم من شأن أكل املنخول ،واألكل على
خوان (طاولة) ،ألن النيب ﷺ مل يفعله ،مع أن هذه من أمور الدنيا
وليست من أمور الدين! فقال بعضهم إنها من البدع اليت ال حرمة
فيها ،فقسموا البدع مخسة أقسام ،قال بذلك طائفة من العلماء
واألئمة ،منهم العز بن عبد السالم ،والنووي وابن حجر العسقالني
والسيوطي والسخاوي وابن حزم ،وغريهم ،ونظمها اإلمام ابن غازي
املكناسي يف قوله:

ُُ تبسبلعبس ء ء يفل ءقُ ء لُ ي ُت ءَّ
ل
يجَّبة ُ لءمْب لل ُءنب ل
ل ي لعل لم

ء بن ءءح اَّة ُ لءمْب لل ي كسنل ل
و
َّ ُم َّبسحبة ُ لءمْب لل يمللجلخب لل
َّم ءحريم ُءسغنل ٍ
بسل بلس فنست
ُ

ءق بمُ لخم ٍ
بة ء ذ ي َّلدء ع
ء ِّ ء ء
ط صببح ٍ
نءق ل
ف اج لل ي ءفه لم
ء
ء
ريب ء يملء ل
ء ي ل ب لر ء يمللح ل
دير ل
س
ذيت ُبر ٍٍ لُب ل
ل
خب ل
وين ءيملبأ ءُب لل
ء
ُ ل
ءسس ست ع ب ل
سريست لسئ بالت
ء

الكانس :عامل النظافة .واغتسال بالفتات :مباء فيه بقايا طعام.
وقد احتج بعضهم مبا مر بنا من قول عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل
 99قوت القلوب ،ألبي طالب المكي ،283/2 ،وينظر إحياء علوم الدين ،ألبي حامد الغزالي،
 ،86/3وسبل السالم ،للصنعاني ،652/2 ،وضعفه األلباني.
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عنه ،حني مجع الناس على صالة الرتاويح« :نعم البدعة» .إال أن
بدعة عمر تدخل يف السُّنّة ،لقوله ﷺ﴿ :فعليكم بسنَّيت وسنَّةِ اخللفاءِ
الرَّاشدين املهديِّنيَ ،متسَّكوا بها ،وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ﴾( ،)100فال
حجة فيه ،وبذلك نعود إىل تعريف ابن عثيمني رمحه اهلل« :التعبد
هلل مبا مل يَشرعه ،أو مبا ليس عليه النيب ﷺ ،وال خلفاؤه الراشدون»
ألن فيه أكثر من احرتاز ،فقد خص يف تعريفه «التعبد هلل» فأخرج
منه ما يتعلق بأمور الدنيا ،وحصر هذا التعبد البدعي مبا مل يرد
يف ثالثة مصادر« :ما شرعه اهلل» ،و«مبا ليس عليه النيب ﷺ» وهو
السنة الشريفة ،وهي كل قول أو عمل أو تقرير نبوي« ،ومبا ليس
عليه اخللفاء الراشدون» ،فال يعم الصحابة ،ألن النص خص
اخللفاء الراشدين ،فتعريفه ،رمحه اهلل ،أمشل وأحصن من غريه.
وإحلاق النيب ﷺ سنة اخللفاء الراشدين بسنته مل يأت من فراغ:
ََ َْ ُ َ ْ
ْ ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
()101
َ
َ
وما ين ِطق ع ِن الهوى  إِن هو إِلا وحي يوحي ، فهو دليل على
أن اهلل سبحانه سيلهمهم ويسدد آراءهم ويلزمهم «الشورى» ،وكان
أبو بكر يستشري عمر ،رضي اهلل عنهما ،وأحياناً يرجع عن رأيه إىل
رأي عمر ،وكان عمر ،وهو املخصوص باإلهلام يف احلديث املشهور،
 100موافقة الخبر الخبر ،البن حجر العسقالني .136 /1 ،من حديث العرباض بن سارية ،ورواه
الترمذي والسيوطي وأحمد والوادعي وأبو داوود وابن تيمية ،بألفاظ مختلفة.
 101سورة النجم.4 ،3 :
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يستشري علياً ،رضي اهلل عنهما ،وكان إذا جاءته مسألة ال علم له
فيها سأل الصحابة رضي اهلل عنهم؛ إن كان أحدهم مسع من رسول
اهلل ﷺ شيئاً يف ذلك ،كما حدث يف طاعون الشام ،ويف بعض مسائل
املواريث ،فال عمر وال علي وال غريهما من الصحابة ،رضي اهلل عنهم،
مسعوا كل ما قاله رسول اهلل ﷺ ،ألنهم كانوا يذهبون إىل أعماهلم
من زراعة وجتارة ،وكان أبو هريرة أكثرهم رواية للحديث؛ ألنه
كان من أصحاب الصُّفّة ،يقيم يف املسجد النبوي وليس لديه عمل
يصرفه فيفوته شيء كالذي يفوتهم ،فكان عمر يسأل الصحابة يف
ما مل يسمعه من النيب ﷺ ،وحتى ابنه عبد اهلل؛ حني مسع حديث
اتّباع اجلنائز من أبي هريرة ذهب إىل أم املؤمنني عائشة رضي اهلل
عنها ليتأكد منها ،فقالت« :صدق أبو هريرة» ،فقال« :كم فاتنا
من قراريط»! وبقية الصحابة رضي اهلل عنهم مثلهم يف ذلك مثل
عمر ،فقد ينكر أحدهم أمراً فيخربه صحابي آخر بشيء عن النيب
ﷺ يف ذلك األمر فريجع عن رأيه ،وكون الصحابة عُدوالً ،ومنهم
من هو مبشرٌباجلنة ،ال يعين أنهم ال خيطئون ،فهم بَش ٌر ،وال عصمة
إال لألنبياء ،لكن معنى «عدول» أنهم ال يكذبون على رسول اهلل ﷺ
وال يفرتون على اهلل ،لكنهم قد خيطئون ،كما حصل عند ابن عباس
يف قوله جبواز متعة النساء ،فلما أنكر عليه الصحابة ذلك وذكروا
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له احلديث النبوي يف حترميها ،ومل يكن مسعه ،رجع عن قوله،
وكقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها يف جواز إرضاع الكبري من
أجل النظر ،فخالفها يف ذلك سائر أمهات املؤمنني ومجيع
الصحابة ،رضي اهلل عنهم .ومن ذلك أن عبد اهلل بن مسعود رضي
اهلل عنه ،كان ال يكتب املعوذتني يف مصحفه ،ويقول« :إنهما ليستا
من كتاب اهلل ،وإمنا ُأمِرَ النيب ﷺ بأن بالتعوّذ بهما» ،قال ابن حجر
ح ٌد مِنْ
العسقالني« :قَالَ الْبَزَّار :وَلَمْ ُيتَابِع ِابْنَ َمسْعُود َعلَى ذَ ِلكَ َأ َ
الصحَابَة .وَ َقدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَرََأهُمَا فِي الصَّالة ...وَ َقدْ تَأَوَّلَ
َّ
كتَاب «اال ْنتِصَار» وَتَ ِبعَهُ عِيَاض
الْقَاضِي َأبُو َبكْر الْبَاقِالنِيّ فِي ِ
سعُود كَوْنهمَا
سعُود فَقَالََ :لمْ يُ ْنكِر ِابْن َم ْ
حكِيَ عَنْ ِابْن َم ْ
وَغَيْره مَا ُ
صحَفَ ،فإِنَّهُ كَانَ يَرَى َأنْ ال
مِنْ الْقُرْآن ،وَإِنَّمَا َأ ْنكَرَ إِثْبَاتهمَا فِي الْمُ ْ
كتَابَته فِيهِ،
صحَف شَ ْيئًا إِال ِإنْ كَانَ النَّبِيّ ﷺ أَ ِذنَ فِي ِ
َي ْكتُب فِي الْمُ ْ
حدًا
ج ْ
َوكَأَنَّهُ َلمْ يَ ْبلُغ ُه اإلِذْن فِي ذَ ِلكَ ،قَالََ :ف َهذَا تَأْوِيل مِنْهُ وَلَيْسَ َ
ِلكَ ْو ِنهِمَا قُرْآنًا»( ،)102وشاهدنا قول الباقالنيَ « :وكَأَنَّهُ َلمْ يَ ْبلُغهُ اإلِذْن
فِي ذَ ِلكَ» ،وهذا بالتأكيد أصح احملامل ،فال ميكن ملثل ابن مسعود
أن ينكر شيئاً إال أن يكون مل يبلغه فيه شيء عن رسول اهلل ﷺ ،وذلك
من تشدده يف التزام السنة واجتناب البدع ،ومن أهم صفات الصحابة
 102فتح الباري ،البن حجر.743 /8 ،
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رضي اهلل عنهم أنهم رجّاعون إىل احلق غري متعصبني آلرائهم.
البدعة عند أئمة الصوفية:
قال اجلنيد البغدادي« :الطرق كلها مسدودة على اخللق إال من
اقتفى أثر رسول اهلل ﷺ واتبع سنته ولزم طريقته ،فإن طرق اخلريات
َيدٌ بِا ْل ِكتَابِ
كلها مفتوحة عليه»( .)103وقالَ « :م ْذهَبُنَا َهذَا مُق َّ
وَالسُّنَّةِ»(.)104
قال عبد القادر اجليلي« :طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة ،فمن
خالفهما فليس منا» .وقال« :كل حقيقة ال تشهد هلا الشريعة فهي
زندقة ،طِرْ إىل احلق عزَّ وجلَّ جبناحي الكتاب والسنة ،ادخل عليه
ويدك يف يد رسول اهلل ﷺ»(.)105
قال أمحد الرفاعي« :فَالنَّصَّ النَّصَّ ،وإياكم واألخذ بالرأي ،فما
هلك من هلك إال بالرأي ،هذا الدين ال حيكم فيه بالرأي أبداً،
حكّموا آراءكم يف املباحات ،فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل...
أيّدوا هذه الـعـص ـابـة بتـرك الـدعـوى ،شـيّدوا أركـان هـذه الطـريقـة
احملمدية بإحياء السُّنّة وإماتة البدعـة ...الفقري على الطريق ما دام
 103الطبقات الصوفية ،للسلمي ،ص .50
 104االعتصام ،للشاطبي ،ج ،1ص.128
 105الفتح الرباني ،للكيالني ،ص .179
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على السنّة ،فإن حاد عنها زل عن الطريق ( .)106وقال« :إذا رأيتم
واعظاً أو قاصاً أو مدرّساً فخذوا منه كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله
ﷺ وكالم أئمة الدين الذين حيكمون عدالً ويقولون حقاً ،واطرحوا
ما زاد ،وإن أتى مبا مل يأت به رسول اهلل ﷺ فاضربوا به وجهه ،احلذر
احلذر من خمالفة أمر النيب العظيم صلوات اهلل وسالمه عليه ،قال
َ ْ َ ْ َ ََّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ْ
()107
تعاىل :فليحذرِ الذِين يخال ِفون عن أم ِره ِ ... كان العراق أخّاذة

املشايخ ،وعيبةَ العارفني ،مات القوم ،اهلل اهلل مبتابعتهم ،اخلفوهم

حبسن اخللق ،اعقبوهم بصحة الصدق ،ال تلبسوا ثوب قوله تعاىل
ه ََ َ َ َْ
َ َ ََ
ه َ َ َ ه
َْ ْ َ ْ َ َ
ُ
ُ
َ
ات فسوف
فخلف مِن بع ِدهِم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهو ِ
َْ َ َ
يَلق ْون غ ًّيا»...)108(

()109

قال أبو احلسن الشاذلي :إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة
فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف ،وقل لنفسك إنَّ اهلل تعاىل
ضمن لي العصمة يف الكتاب والسنة ومل يضمنها يف جانب الكشف
وال اإلهلام وال املشاهدة ،إال بعد عرضها على الكتاب والسنة»
 106البرهان المؤيد ،ص.27 ،26
 107سورة النور.36 :
 108سورة مريم.59 :
 109البرهان المؤيد ،ص.39 ،38
 110ذكره محقق كتاب التفسير الكبير ،البن تيمية ،ج ،2هامش ص.54

()110
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قال :أبو القاسم النَّصرَأباذِي« :أَصْلُ التَّصَوُّفِ مُال َزمَةُ ا ْل ِكتَابِ
ألهْوَاءِ ،وَ َتعْظِيمُ حُ ُرمَاتِ الْ َمشَا ِيخِ ،وَرُؤْيَةُ
وَالسُّـنَّةِ ،وَتَ ْركُ الْ ِب َدعِ وَا َ
لرخَصِ
خلْقِ ،وَالْ ُمدَا َومَةُ َعلَى األَوْرَادِ ،وَتَ ْركُ ارْ ِتكَابِ ا ُّ
أَ ْعذَارِ ا ْل َ
وَالتَّأْوِيالتِ»(.)111
قال ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ« :مِنْ عَالمَةِ حُبِّ اللَّهِ ُمتَا َبعَةُ حَبِيبِ اللَّهِ ﷺ
ُنتِهِ»(.)112
فِي َأخْالقِهِ وَأَ ْفعَالِهِ وَأَمْرِهِ َوس َّ
جعُ إِلَى ثَالثَةِ
ختِالفُ النَّاسِ ك ُِّل ِهمْ يَ ْر ِ
قال َيحْيَى بْنُ ُمعَاذٍ الرَّازِيُّ« :ا ْ
حدٍ مِ ْنهَا ضِدٌّ ،فَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ ،وَ َقعَ فِي ضِدِّهِ:
أُصُولٍَ ،ف ِلكُلِّ وَا ِ
«التَّ ْوحِيدُ ،وضده الشرك» ،و«السنة ،وضدها البدعة» ،و«الطاعة،
وضدها املعصية»(.)113
قال أبو بكر الدَّقّاق« :كُنْتُ مَـارًّا فِي تِيـهِ بَنِي ِإسْـرَائِيلَ ،فَخَطَـرَ بِبَالِي
أَنَّ ِع ْلمَ ا ْلحَقِيقَةِ مُبَايِنٌ ِل ِع ْلمِ الشَّرِيعَةَِ ،ف َهتَفَ بِي هَاتِفٌ :كُلُّ حَقِيقَةٍ
ال َتتْ َب ُعهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ كُفْرٌ»(.)114
كثِريَةٌ ،وَأَوْضَحُ
قال احلسن بن علِيّ اجلوزجانِيّ« :الطُّ ُرقُ إِلَى اللَّهِ َ
 111االعتصام ،للشاطبي ،ج ،1ص.131
 112المصدر السابق ،ص.121
 113المصدر نفسه ،ص.122
 114المصدر نفسه ،ص.123
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الطُّ ُرقِ وََأ ْب َع ُدهَا عَنِ الشُّبَهِ :اتِّبَاعُ السُّنَّةِ قَ ْوالً وَ ِفعْالً وَعَزْماً وَعَقْداً
َونِيَّةً ،ألَنَّ اللَّهَ يَقُولُ :وَِإنْ تُطِيعُوهُ َت ْه َتدُوا ،)115(فَقِيلَ لَهُ :كَيْفَ
الطَّرِيقُ إِلَى السُّنَّةِ؟ فَقَالَُ :مجَانَبَةُ الْ ِب َدعِ ،وَاتِّبَاعُ مَا َأجْ َمعَ َعلَيْهِ
إلسْالمِ ،وَالتَّبَا ُعدُ عَنْ َمجَالِسِ ا ْلكَالمِ وََأ ْهلِهِ،
الصدْرُ األَوَّلُ مِنْ ُعلَمَاءِ ا ِ
َّ
ُ
وَلُزُومُ طَرِيقَةِ اال ْق ِتدَاءَِ ،و ِبذَ ِلكَ َأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ َتعَالَى :ث هم
َْ َ َْ َْ َ َ ه ْ هَ
ْ
َ
َ ()117( )116
أوحينا إِليك أ ِن اتبِع مِلة إِبراهِيم. » 
قال أبو حممد بن عبد الوهّاب الثَّقفيّ« :ال يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ األَعْمَالِ
صهَا
إِال مَا كَانَ صَوَاباً ،وَمِنْ صَوَا ِبهَا إِال مَا كَانَ خَالِصًاَ ،ومِنْ خَالِ ِ
إِال مَا وَافَقَ السُّنَّةَ»(.)118
قال أبو حفص احلداد« :مَـنْ لَـمْ يَـ ِزنْ أَفْ ـعَالَـهُ وََأحْوَالَـهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ
الرجَالِ».
َت ِهمْ خَوَاطِرَهُ ،فَال َتعُدَّهُ فِي دِيوَانِ ِّ
بِا ْل ِكتَابِ وَالسُّنَّةِ ،وَ َلمْ ي َّ
َالتهَا ُونُ فِي السُّنَنِ،
حكَامِ ،و َّ
أل ْ
«التعَدِّي فِي ا َ
سئِلَ عَنْ الْبِدْعَةِ؟ فَقَالََّ :
َو ُ
ك االتِّبَاعِ وَاال ْق ِتدَاءِ»(.)119
ألهْوَاءِ ،وَتَ ْر ُ
وَاتِّبَاعُ اآلرَاءِ وَا َ
إن سـالك سـبيـل اهلل قلـيـل ،واملـدّعي فـيـه
قـال أبـو حـامـد الغـزاليَّ :
 115سورة النور.54 :
 116سورة النحل.123 :
 117االعتصام ،للشاطبي ،ج ،1ص.123
 118المصدر السابق ،ج ،1ص.124
 119المصدر نفسه ،ج ،1ص.127
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كثري ،وحنن نعرّفك عالمتني له ،األوىل :أن تكون مجيع أفعاله
موزونة مبيزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً وإقداماً
وإحجاماً ،إذ ال ميكن سلوك هذه السبيل إال بعد التلبس مبكارم
الشريعة كلها ،والثانية :ال يصل فيه إال من واظب على مجلة من
النوافل ،فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض؟!(.)120
قال السّري السّقطي« :التصوف اسم لثالثة معانٍ ،هو الذي ال
يطفئ نورُمعرفته نورَ ورعه ،وال يتكلم بباطن يف علمٍ ينقضه عليه
ظاهر الكتاب والسنة ،وال حتمله الكرامات على هتك أستار
احملارم»(.)121
س ْعدَانَ« :اال ْعتِصَامُ بِاللَّهِ هُوَ اال ْمتِنَاعُ مِنَ ا ْلغَ ْفلَةِ
قال َأبُو َبكْرِ بْنُ َ
وَالْ َمعَاصِي وَالْ ِب َدعِ وَالضَّالالتِ»

()122

قال الشاطيب :ألَنَّ كَثِريًا مِنَ ا ْلجُهَّالِ َي ْعتَ ِقدُونَ فِي ِهمْ (يف الصوفية)
ختِرَاعَ ا ْلعِبَادَاتِ وَا ْلتِزَامَ مَا َلمْ يَأْتِ
أ ََّن ُهمْ ُمتَسَا ِهلُونَ فِي االتِّبَاعِ ،وَأَنَّ ا ْ
فِي الشَّ ْرعِ ا ْلتِزَامُهُ مِمَّا يَقُولُونَ بِهِ وَ َيعْ َملُونَ َعلَيْهَِ ،وحَاشَا ُهمْ مِنْ
ذَ ِلكَ َأنْ َي ْعتَ ِقدُوهُ أَوْ يَقُولُوا بِهِ ،فَأَوَّلُ شَ ْيءٍ بَنَوْا َعلَيْهِ طَرِي َق َت ُهمْ :اتِّبَاعُ
 120ميزان العمل ،للغزالي ،ص.99
 121مفاهيم يجب ان تصحح ،محمد بن علوي المالكي ،ص.111
 122االعتصام ،للشاطبي ،ج ،1ص.124

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

84

خ ِذ ِهمْ،
جتِنَابُ مَا خَالَ َفهَا ،حَتَّى زَ َعمَ ُمذَكِّ ُر ُهمَْ ،وحَافِظُ مَ ْأ َ
السُّنَّةِ ،وَا ْ
سمِ
ختُصُّوا بِا ْ
سمِ الْقُشَيْرِيُّ» أَنَّ ُهمْ إِنَّمَا ا ْ
ح َل ِت ِهمْ «َأبُو الْقَا ِ
وَعَمُودُ ِن ْ
التَّصَوُّفِ انْفِرَادًا بِهِ عَنْ َأهْلِ الْ ِب َدعِ ...فَانْفَرَدَ خَوَاصُّ َأهْلِ السُّنَّةِ
س ُهمْ مَعَ اللَّهِ ا ْلحَافِظُونَ ُقلُو َب ُهمْ عَنِ ا ْلغَ ْفلَةِ بِاسْمِ
الْمُرَاعُونَ َأنْ ُف َ
التَّصَوُّفِ»(.)123
قال السيوطي« :إن التصوف يف نفسه علم شريف وأن مداره على
أتباع السنة وترك البدع ،وعلمت أيضاً أنه قد كثر الدخيل فيه من
قوم تشبّهوا بأهله وليسوا منهم ،فأدخلوا فيه ما ليس منه ،فأدى
ذلك إىل إساءة الظن باجلميع»(.)124
قال سهل التّسرتي« :أصول طريقتـنا سـبعة :التَّمسُّك بالكـتاب،
واالقتداء بالسنة ،وأكل احلالل ،وكف األذى ،وجتنب املعاصي،
ولزوم التوبة ،وأداء احلقوق».)125(.
وقد مر بنا قول حممد مهدي الرواس:
ل ل ()126
ءغْي ي َُّش لع يف يإلسال لم ءرد ء لديُ ي َُّش لع لديُ يا س

 123االعتصام للشاطبي ،ج ،1ص.120 ،119
 124تأييد الحقيقة العلية للسيوطي ص.57
 125قضية التصوف المنقذ من الضالل ،عبد الحليم محمود ص .130
 126سبق بالهامش رقم .26
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وهذا غيض من فيض من أقوال أئمتهم يف التشديد على التزام
السنة والتحذير من البدع ،ومن أراد االستزادة ففي املصادر اليت
أخذنا منها ما يروي الغليل.
وبعد أن ناقشنا ما أخذه إخواني السلفيون على اجملتمع ،ننتقل
إىل مآخذهم على الصوفية ،وباهلل التوفيق.

85

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

86

يأخذ السلفيون على الصوفية أنهم جيتمعون للذكر ،ويعقدون له
اجملالس ،ويقولون :هذا مل يفعله رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،فهو بدعة،
ثم يسألون :هل هناك خري مل يدلَّ النيبُّ ﷺ أمته عليه؟ فلو كان
يف هذه اجملالس خري ألرشد أمته إليها وأمرهم بها ،إال أنْ يظن
الصوفية غري ذلك!
واحلق أن النيب ﷺ لو فعلها لكانت سنة ووجب فعلها ،وقد كان ﷺ
حريصاً على أال يكلف أمته ما ال يستطيعون املداومة عليه ،ويشهد
بذلك مراجعته هلل سبحانه ليلة عرج به إىل السماء يف ختفيف
الصالة بعد أن كانت مخسني ،إذ نصحه نيب اهلل موسى عليه السالم
بأن أمته لن تطيق ،وكذلك كان شأن صالة الرتاويح يف رمضان،
فحني صلى يف املسجد واصطف الناس خلفه جعل صالته يف اليوم
التالي يف بيته ،لكي ال تصبح سنة وجتب على الناس ،وإمنا الذي
مجع الناس على صالة الرتاويح عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف
خالفته ،فعن عبدالرمحن بن عبد القاري ،قال« :خَ َرجْتُ مع عُمَرَ
جدِ ،فَإِذَا النَّاسُ
س ِ
بنِ اخلَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه لَ ْيلَةً يف َرمَضَانَ إىل ا َمل ْ
الرجُلُ فيُصَلِّي
الرجُلُ لِنَ ْفسِهِ ،ويُصَلِّي َّ
أوْزَاعٌ ُمتَفَرِّقُونَ؛ يُصَلِّي َّ
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الرهْطُ ،فَقَالَ عُمَرُ :إنِّي أرَى لو جَ َمعْتُ هَؤُالءِ علَى قَارِئٍ
بصَالتِهِ َّ
ك ْعبٍ ،ثُمَّ خَرَجْتُ
حدٍ ،لَكانَ أ ْمثَلَ .ثُمَّ عَزَمََ ،فجَمع ُهمْ علَى ُأبَيِّ بنِ َ
وا ِ
معهُ لَ ْيلَةً ُأخْرَى والنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَالةِ قَارِ ِئ ِهمْ ،قَالَ عُمَرُِ :ن ْعمَ ال ِبدْعَةُ
هذِه ،والَّيت يَنَامُونَ عَ ْنهَا أفْضَلُ مِنَ الَّيت يَقُومُونَ .يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ،
وكانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أوَّلَهُ»( .)127وقد مجع عمر الناس على عشرين
ركعة ،واليوم جند أهل بلدان يصلونها مثانية ،وآخرين يصلونها
اثنيت عشرة ،وغريهم يصلونها عشرين ،وال يُبَدِّع أحدٌ أحداً ،ولو شاء
أحد أن يصلي اثنتني ،أو أربعاً أو غري ذلك لكان له ذلك ،فالنيب ﷺ
مل يلزم بها األمة ،ولكنه ﷺ كان إذا استحب أمراً ومل يرد إجيابه
َذكّر به أو أشار إليه ،كقوله ﷺ يف ابن عمرِ ﴿ :ن ْعمَ الرَّجُلُ عبدُ اللَّهِ،
لو كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ﴾ فَكانَ َب ْعدُ ال يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إال َقلِيالً(.)128
ويؤكد ذلك ما رواه أبو هريرة ،قال﴿ :خطبَنا رسولُ اهللِ ﷺ ،فقال:
أيها الناسُ ،قد فُرِضَ عليكم احلجُّ فحُجُّوا ،فقال رجلٌ :أكُلَّ عامٍ يا
رسولَ اهللِ؟ فسكتَ حتى قاهلا ثالثًا .فقال رسولُ اهللِ ﷺ :لو قلتُ:
«نعَم» لوجبَتْ وملا استطعتُم ،ثم قال :ذَروني ما تركتُكم ،فإمنا
هلك من كان قبلَكم بكثرةِ سؤالِهم واختالفِهم على أنبيائِهم ،فإذا
 127صحيح البخاري ،برقم .2010
 128المصدر السابق ،برقم .1121
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أمرْتُكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم ،وإذا نهيتُكم عن شيءٍ
فدَعُوه﴾( .)129أما القول إن النيب ﷺ مل يرشد أمته إىل إقامة جمالس
الذكر فَ َو ْهمٌ ،ألن النيب ﷺ وإن مل يأمر بها كي ال جتب فقد أرشد
إليها وأغرى بثوابها .لكن إخوتي السلفيني يأبون هذا االلتفاف
وحيتجون باألثر املروي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه« :عن
عمرو بنِ سلَمةَ اهلمْدانيِّ قال كنا جنلسُ على بابِ عبدِ اهللِ بنِ
مسعودٍ قَبل صالةِ الغداةِ فإذا خرج مَشينا معه إىل املسجدِ فجاءنا
أبو موسى األشعريُّ فقال أخَرَجَ إليكم أبو عبد الرمحنِ بعدُ قلنا ال.
فجلس معنا حتى خرج ،فلما خرج قُمْنا إليه مجيعاً ،فقال له أبو
موسى :يا أبا عبد الرَّمحنِ إني رأيتُ يف املسجدِ آنفاً أمرًا أنكرتُه ،ومل
أرَ ،واحلمدُ هللِ ،إال خرياً ،قال فما هو فقال إن عشتَ فسرتاه ،قال رأيتُ
حلَقاً جلوساً ينتظرون الصالةَ ،يف كلِّ حلْقةٍ رجلٌ
يف املسجدِ قومًا ِ
هللُوا
ويف أيديهم حصًى ،فيقول كَبِّرُوا مئةً فيُكبِّرونَ مئةً ،فيقول ِّ
مئةً فيُهلِّلون مئةً ،ويقول سبِّحوا مئةً فيُسبِّحون مئةً ،قال فماذا قلتَ
هلم؟ قال ما قلتُ هلم شيئاً ،انتظارَ رأيِك ،قال أفال أمرتَهم أن يعُدُّوا
سيئاتِهم وضمنتَ هلم أال يضيعَ من حسناتهم شي ٌء؟ ثم مضى
ومضَينا معه حتى أتى حلقةً من تلك احللقِ فوقف عليهم ،فقال
 129السنن الصغير للبيهقي ،138/2 ،وينظر صحيح البخاري .7288
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ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبدَ الرَّمحنِ حصًى نعُدُّ
به التكبريَ والتهليلَ والتَّسبيحَ .قال فعُدُّوا سيئاتِكم فأنا ضامنٌ أال
يضيعَ من حسناتكم شيءٌ ،وحيكم يا أمَّةَ حممدٍ (ﷺ)ما أسرعَ
ه َل َكتِكم! هؤالءِ صحابةُ نبيِّكم ﷺ مُتوافرون ،وهذه ثيابُه مل تَبلَ
وآنيتُه مل تُكسَرْ ،والذي نفسي بيده إنكم لعلى مِلَّةٍ هي أهدى من ملةِ
حممدٍ (ﷺ) أو مُفتتِحو بابِ ضاللةٍ .قالوا واهلل يا أبا عبدَ الرَّمحنِ
ما أردْنا إال اخلريَ! قال وكم من مُريدٍ للخريِ لن يُصيبَه ،إنَّ رسولَ
اهللِ ﷺ حدَّثنا أنَّ قومًا يقرؤون القرآنَ ال جياوزُ تراقيهم ميرُقونَ من
اإلسالمِ كما مي ُرقُ السَّهمُ منَ الرَّميّةِ ،وايمُ اهللِ ما أدري لعلَّ
أكثرَهم منكم .ثم توىل عنهم ،فقال عمرو بنُ سلَمةَ فرأينا عامَّةَ
حللَقِ يُطاعِنونا( )130يومَ النَّهروانِ مع اخلوارجِ»( .)131ومل يَرْوِ
أولئك ا ِ
هذا األثر أحد من أئمة احلديث الستة ،ويف رواياته اضطراب يف
األوقات واألمكنة ،ففي رواية الدارمي أنه قبل صالة الغداة (الفجر)
يف املسجد ،ويف رواية أبي نعيم أنه بعد املغرب يف املسجد ،قَالََ« :أخْبَرَ
جدِ َبعْدَ
س ِ
جلِسُونَ فِي الْ َم ْ
سعُودٍ أَنَّ قَوْمًا َي ْ
َرجُلٌ عَ ْبدَ اهللِ بْنَ َم ْ
الْ َمغْرِبِ ،)132(»...ويف رواية عبد الرزاق أنه يف الربية :قَالَ« :سَ ِمعَ ابْنَ
 130الصواب« :يطاعنوننا» فال وجه لحذف النون بال عامل نصب أو جزم لفظي أو معنوي.
 131سنن الدارمي ،برقم .210
 132حلية األولياء ،ألبي نعيم ،ج ،4ص.381
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َبحُوا»...
سعُودٍ ،بِقَوْمٍ َيخْ ُرجُونَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ َم َع ُهمْ قَاصٌّ يَقُولُ :س ِّ
َم ْ

()133

هذا االضطراب ،إضافة إىل ما يف راويه وأحد رجاله من قول ،جعل
عدداً من األئمة يردونه ،فَردَّه السيوطي ،وقال ابن حجر العسقالني:
«عمرو بن حييى بن عمرو بن سلمة ،قال حييى بن معني ليس
حديثه بشيء»( ،)134وقال ابن عدي« :قال حييى بن معني :عمرو بن
حييى بن سلمة مسعت منه مامل يكن يرضي»( ،)135ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
سلَمَةَ( ،)136وقال اهليثمي:
سعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ َ
من طريق ُمجَا ِلدِ بْنِ َ
النسَائِيُّ ،وَضَعَّفَهُ الْ ُبخَارِيُّ وََأحْ َمدُ بْنُ حَنْبَلٍ
سعِيدٍ ،وَثَّقَهُ َّ
« ُمجَا ِلدُ بْنُ َ
وَ َيحْيَى»( )137وقد انفرد األلباني بقوله فيه :صحيح( .)138وقد قال
اإلمام الصنعاني« :التصحيح والتضعيف من املسائل االجتهادية
النظرية»( ،)139وقال ابن اجلوزي« :فمتى رأيت احلديث خارجاً عن
دواوين اإلسالم كاملوطأ ،ومسند أمحد ،والصحيحني ،وسنن أبي
داود وحنوها فانظر فيه ،فإن كان له نظري من الصحاح واحلسان
قرب أمره ،وإن ارتبت فيه ورأيته يباين األصول فتأمل رجال
 133المصنف ،لعبد الرزاق الصنعاني ،ج ،3ص.222
 134لسان الميزان ،البن حجر العسقالني.378 /4 ،
 135الكامل في ضعفاء الرجال ،البن عدي ،ج ،5ص.122
 136المعجم الكبير ،للطبراني ،برقم .8636
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إسناده»( ،)140وتبعاً لكالم ابن اجلوزي السابق ،فإن رجال إسناده فيهم
ضعف ،وأوهلم راويه عمرو بنِ سلَمةَ ،قال فيه حييى بن معني« :ليس
بشيء» ،وقال« :مسعت منه ما مل يكن يرضي» ،والراوي عنه جمالد
بن سعيد ،ضعّفه ثالثة من أئمة احلديث ،على رأسهم اإلمام
البخاري ،وأما نظائره يف الصحاح فإننا جند أحاديث تضادّه يف
املعنى ،منها :عن أبي هريرة ،وأبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنهما
َف ْتهُمُ
أن رسول اهلل ﷺ قال ﴿ال يَ ْق ُعدُ قَوْمٌ َي ْذكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ َوجَلَّ إِال ح َّ
السكِينَةُ ،وَ َذكَ َر ُهمُ اللَّهُ
الرحْمَةَُ ،ونَزَلَتْ عليهمِ َّ
املَال ِئكَةُ ،وَ َغشِ َي ْت ُهمُ َّ
فِي مَن عِ ْندَهُ﴾( .)141كما أنه ﷺ رأى أصحابه جمتمعني للذكر فلم
ينكر عليهم ،بل العكس ،فقد بشرهم بأن اهلل سبحانه يباهي بهم
حلْقَةٍ
املالئكة ،فعن معاوية بن أبي سفيان ﴿أن رَسولَ اهللِ ﷺ خَرَجَ علَى َ
جلَسْنَا َن ْذكُرُ اللَّهَ َو َنحْ َمدُهُ
سكُمْ؟ قالواَ :
ج َل َ
صحَابِهِ ،فَقالَ :ما َأ ْ
مِن أَ ْ
س ُكمْ إال ذَاكَ؟
ج َل َ
إلسْالمَِ ،ومَنَّ به َعلَيْنَا ،قالَ :آللَّهِ ما َأ ْ
علَى ما َهدَانَا لِ ِ
حلِ ْف ُكمْ ُتهْمَةً
س َت ْ
ج َلسَنَا إال ذَاكَ ،قالَ :أَما إنِّي َلمْ َأ ْ
قالوا :وَاللَّهِ ما َأ ْ
َل ُكمْ ،وَ َلكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فأخْبَ َرنِي ،أنَّ اللَّهَ عَزَّ َوجَلَّ يُبَاهِي ب ُكمُ
املَال ِئكَةَ﴾( .)142فهي خريٌ دلَّ النيب ﷺ أصحابه عليه وبشّرهم بفضله،
 140الموضوعات ،البن الجوزي ،ج ،1ص.99
 141صحيح مسلم ،برقم .2700
 142المصدر السابق ،برقم .2701
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ويف حديث آخر عن أبي هريرة ،عن النيب ﷺ أنه قال﴿ :إنَّ لِلَّهِ مَال ِئكَةً
جدُوا قَ ْومًا َي ْذكُرُونَ
الذكْرِ ،فإذا و َ
يَطُوفُونَ يف الطُّ ُرقِ َيلْتَ ِمسُونَ أهْلَ ِّ
ح ِت ِهمْ إىل
جتِ ُكمْ قالَ :فَ َيحُفُّو َن ُهمْ ب َأجْ ِن َ
اللَّهَ تَنادَوْاَ :هلُمُّوا إىل حا َ
الدنْيا ،قالَ :فَ َيسْأَ ُل ُهمْ ر َُّب ُهمْ  -وهو أ ْع َلمُ منهمْ  -ما يَقولُ
السَّماءِ ُّ
َبحُو َنكَ ويُكَبِّرُو َنكَ ،و َيحْ َمدُونَكَ
عِبادِي؟ قالوا :يَقولونَُ :يس ِّ
َجدُو َنكَ ،قالَ :فيَقولُ :هلْ رَأَ ْونِي؟ قالَ :فيَقولونَ :ال واللَّهِ ما
ويُم ِّ
رَأَ ْوكَ ،قالَ :فيَقولُ :وكيفَ لو رَأَ ْونِي؟ قالَ :يقولونَ :لو رَأَ ْوكَ كانُوا
كثَرَ لكَ َتسْبِيحاً،
أشَدَّ لكَ عِبادَةً ،وَأشَدَّ لكَ تَ ْمجِيداً و َتحْمِيداً ،وَأ ْ
قالَ :يقولُ :فَما َيسْأَلُوننِي؟ قالََ :يسْأَلُو َنكَ اجلَنَّةَ ،قالَ :يقولُ :وهلْ
رَأَوْها؟ قالَ :يقولونَ :ال واللَّهِ يا رَبِّ ما رَأَوْها ،قالَ :يقولُ :فَكيفَ لو
أن ُهمْ رَأَوْها كانُوا أشَدَّ عليها حِرْصاً،
أن ُهمْ رَأَوْها؟ قالَ :يقولونَ :لو َّ
َّ
ظمَ فيها رَغْبَةً ،قالَ :فَمِمَّ َي َتعَوَّذُونَ؟ قالَ :يقولونَ:
طلَباً ،وأَعْ َ
وَأشَدَّ هلا َ
مِنَ النَّارِ قالَ :يقولُ :وهلْ رَأَوْها؟ قالَ :يقولونَ :ال واللَّهِ يا رَبِّ ما
رَأَوْها ،قالَ :يقولُ :فَكيفَ لو رَأَوْها؟ قالَ :يقولونَ :لو رَأَوْها كانُوا أشَدَّ
كمْ أنِّي قدْ غَفَ ْرتُ
ش ِه ُد ُ
مِنْها فِراراً ،وَأشَدَّ هلا مَخافَةً ،قالَ :فيَقولُ :فَ ُأ ْ
هلمْ ،قالَ :يقولُ َم َلكٌ مِنَ املَال ِئكَةِ :فيهم فُالنٌ ليسَ منهمْ ،إنَّما جاءَ
س ُهمْ﴾( ،)143وهل بعد هذا
جلِي ُ
لِحاجَةٍ ،قالَُ :همُ اجلُلَساءُ ال َيشْقَى ب ِهمْ َ
 143صحيح البخاري ،برقم .6408
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بيان؟ وهل بعده حث أو حض أو ندب؟ أال يكفي أن يغفر اهلل ألهل
جملس الذكر ،بل ويغفر بسببهم لرجل مل يأت ألجل الذكر ،وإمنا
جاء يف حاجة أخرى؟ هذا هو الندب النبوي املتسم باألدب وعدم
إحراج األتباع واإلثقال عليهم مبا قد ال يطيقون أو يلزمهم
فيتكلفون له .فاألثر املنسوب إىل ابن مسعود رضي اهلل عنه ،ظاهره
يتعارض مع األحاديث الصحاح السابقة ،فإن صح عنه فليس له إال
تأويل واحد؛ هو أنه مل تبلغه هذه األحاديث النبوية يف الندب إىل
جمالس الذكر ،ورضا النيب ﷺ عن فاعليها وتبشريهم بأن اهلل
يباهي بهم املالئكة ،وقد مر بنا قول ابن مسعود رضي اهلل عنه يف
املعوذتني ،وتأول العلماء أن احلديث مل يبلغه .أما ما ذهب إليه
بعضهم من أن اعرتاضه رضي اهلل عنه مل يكن على جملس الذكر،
وإمنا على عَدّ األذكار ،ملا نسب إليه من قوله« :فعُدُّوا سيئاتِكم فأنا
ضامنٌ أن ال يضيعَ من حسناتكم شيءٌ» ،فإن هذا التخريج غري
منطقي ،ألن عَدّ األذكار جاءت فيه أحاديث صحيحة ،فقد كان
س َتغْفِرُ اللَّهَ
أل ْ
النيب ﷺ يَعدُّ أذكاره أو بعضها ،فقال﴿ :واللَّهِ إنِّي َ
َيهَا
كثَرَ مِن سَ ْبعِنيَ مَرَّةً﴾( .)144وقوله ﷺ﴿ :يَا أ ُّ
وأَتُوبُ إلَيْهِ يف اليَومِ أ ْ

 144صحيح البخاري ،برقم .6307
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النَّاسُ تُوبُوا إىل اهللِ ،فإنِّي أَتُوبُ يف اليَومِ إلَيْهِ ِمئَةَ مَرَّةٍ﴾( ،)145واملئة عدد،
وجماوزة السبعني جماوزة عدد ،وقد حث ﷺ أمته على عَدّ بعضها،
وحدد بعض األذكار بأعدادٍ معينة ،كالتسبيح ثالثاً وثالثني بعد
الصلوات املكتوبة ،وحث على بلوغ أعداد معينة ،كقوله ﷺ﴿ :مَن
قال :سُبْحانَ اللَّهِ و ِبحَ ْمدِهِ ،يف يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطاياهُ وإنْ
حدَهُ
كانَتْ ِمثْلَ َز َبدِ ال َبحْرِ﴾( ،)146وقال ﷺ﴿ :مَن قالَ :ال إلَهَ إال اللَّهُ َو ْ
ال شَرِيكَ له ،له ا ُمل ْلكُ وَلَهُ احلَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌَ ،عشْرَ
مِرَارٍ كانَ كَمَن أَ ْعتَقَ أَ ْر َبعَةَ َأنْفُسٍ مِن وَ َلدِ إسْمَاعِيلَ﴾( ،)147وقال ﷺ:
حدَهُ ال شَرِيكَ له ،له ا ُمل ْلكُ وله احلَ ْمدُ،
﴿مَن قالَ :ال إلَهَ إال اللَّهُ ،و ْ
وهو علَى كُلِّ شَيءٍ َقدِيرٌ ،يف يَومٍ ِمئَةَ مَرَّةٍ؛ كانَتْ له َعدْلَ َعشْرِ رِقابٍ،
َيئَةٍ ،وكانَتْ له حِرْزًا مِنَ
حسَنَةٍ ،و ُمحِيَتْ عنْه ِمئَةُ س ِّ
كتِبَتْ له ِمئَةُ َ
و ُ
ح ٌد بأَفْضَلَ ممَّا جاءَ به،
الشَّيْطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُ ْمسِيَ ،و َلمْ يَأْتِ أ َ
كثَرَ مِن ذلكَ﴾( ،)148فالثالث والثالثون عدد ،والعشرة
حدٌ عَمِلَ أ ْ
إال أ َ
عدد ،واملئة عدد ،وكان عَدُّ األذكار باحلصى قائماً أيام النيب ﷺ،
كما مرّ بنا يف رواية شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فال بدعة يف إقامة
 145صحيح البخاري ،برقم .2702
 146المصدر السابق ،برقم .6405
 147صحيح مسلم ،برقم .2693
 148صحيح البخاري ،برقم .3293
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جمالس الذكر واالجتماع هلا ،وال بدعة يف عد األذكار .وقد يقول
قائل :إن األعداد الواردة يف األحاديث خمصوصة بأذكار بعينها ،وال
يقاس عليها غريها ،فعند ذلك نسأل ما الدليل على ذلك؟ وال
دليل إال األثر الذي نسب إىل عبد اهلل بن مسعود ،وقد ناقشناه ،وهو،
على ما قيل فيه ،ليس حديثاً نبوياً ،فحتى لو صح فإنه ينطبق عليه
القول املشهور لإلمام مالك« :كلنا يؤخذ منه ويرد عليه إال
صاحب هذا القرب ﷺ» ،وأما قول عمرو بنُ سلَمةَ« :فرأينا عامَّةَ
حللَقِ يُطاعِنو(ن)نا يومَ النَّهروانِ مع اخلوارجِ» فليس دليالً
أولئك ا ِ
على أن اجتماعهم للذكر كان خمالفاً للشريعة ،فالصحابة رضي
اهلل عنهم اقتتلوا يف يومي «اجلمل» و«صفني» ،فهل يدل ذلك على
أنهم كانوا أهل بدع؟ فال رابط بني األمرين ،فالفتنة حني تضرب
متس اجلميع ،إال من رحم ربي .وعموماً فإن الصوفية حيددون أعداد
األذكار لكي يكون العدد هو احلد األدنى ،وليس لالقتصار عليها،
فهم دائماً يزيدون عليها بعد الوصول إىل العدد احملدد ،والغاية أال
تكون أقل من العدد وليس حلصرها به ،فلو رجعنا إىل قول اهلل
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ ْ ُ ُ ه َ ْ ً َ
ً ()149
تعاىل :يا أيها الذِين آمنوا اذكروا اَّلل ذِكرا كثِيرا ، وسألنا :كم
 149سورة األحزاب.41 :
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هو الكثري؟ فمن جييبنا برقم؟ ومن يستطيع حد هذا الكثري املطلق؟
ومن يستطيع حتقيق هذا املطلق؟ فلو ذكرناه مليون مرة ملا كان
كثرياً! فهل على من زاد عليها يف جمالس الذكر إثم؟ فأين
«الكثري» إذاً؟!
ونرجع إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،لنقرأ« :وسئل عن َرجُلٍ يُ ْنكِرُ
كمْ فِي
جهْ ُر ُ
الذكْرُ ِبدْعَةٌَ ،و َ
الذكْرِ ،يَقُولُ َل ُهمَْ :هذَا ِّ
َعلَى َأهْلِ ِّ
خ َتتِمُونَ ،ثُمَّ َيدْعُونَ
الذكْرِ ِبدْعَةٌَ .و ُهمْ يَ ْف َت ِتحُونَ بِالْقُرْآنِ وَ َي ْ
ِّ
َالتحْمِيدَ
التسْبِيحَ و َّ
ألمْوَاتِ ،وَ َيجْ َمعُونَ َّ
ألحْيَاءِ وَا َ
سلِمِنيَ ا َ
ِللْ ُم ْ
َالتكْبِريَ وَا ْلحَوْ َقلَةَ ،وَيُصَلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ ﷺ ،وَالْمُ ْنكِرُ ُيعْمِلُ
َالت ْهلِيلَ و َّ
و َّ
الذكْرُ فِي وَقْتِ عَمَلِ السَّمَاعِ.
السَّمَاعَ مَرَّاتٍ بِالتَّصْفِيقِ ،وَيَبْطُلُ ِّ
ستِماعِ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءُ عَمَلٌ صَالِحٌ،
جتِمَاعُ لِ ِذكْرِ اللَّهِ وَا ْ
ا ْلجَوَابُ :اال ْ
الصحِيحِ ،عَنْ
َوهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُ ُربَاتِ وَا ْلعِبَادَاتِ فِي األَوْقَاتِ ،فَفِي َّ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ﴿ :إنَّ لِلَّهِ مَال ِئكَةً سَيَّاحِنيَ فِي األَرْضَِ ،فإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ
حدِيثَ ،وَفِيهِ:
ج ِت ُكمْ ﴾...وَ َذكَرَ ا ْل َ
َي ْذكُرُو َن اللَّهَ تَنَادَوْاَ :هلُمُّوا إلَى حَا َ
َبحُونَك وَ َيحْ َمدُونَك﴾(.)150
ج ْدنَا ُهمْ ُيس ِّ
﴿ َو َ
ويقول إخواني السـلفيـون« :إن الصوفية جيعلـون جمالسـهم دورية
 150مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،22ص.521-520
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ثابتة خمصوصة بليالٍ بعينها (ليليت اإلثنني واجلمعة) ،العتقاد
فضل فيها ،وهذه بدعة أخرى»! واحلق أن ختصيص هاتني الليلتني
للمجلس مل يأت من فراغ؛ إذ إن مرجعه أمران :تنظيمي ،وتأصيلي،
فأما التنظيمي فألن ليلة اإلثنني تتوسط األسبوع ،واجلمعة آخره،
وأما التأصيلي فإن يوم اإلثنني صامه النيب ﷺ ،وهو يوم مولده ،فال
شك أنه يوم مبارك ،وأما يوم اجلمعة فال جيهل مسلم ما فيه من
الربكات وما له من الفضل ،فكان اختيار موعد اجمللس يف ليلتيهما
(مساء األحد واخلميس) عن حكمة دنيوية ودينية.
وزعم بعضهم أن املقصود مبجالس الذكر يف األحاديث النبوية
«جمالس العلم» ،وزعم آخرون أنها «جمالس تالوة القرآن الكريم»،
َبحُو َنكَ
وهذا كله َو ْهمٌ ،ألن احلديث واضح يف جواب املالئكةُ « :يس ِّ
َجدُو َنكَ» ولو كان غري ذلك لقالوا
و ُيكَبِّرُو َنكَ ،و َيحْ َمدُو َنكَ ويُم ِّ
يتلون كتابك ،أو لقالوا يتدارسون كتابك.
ويأتي آخرون ليؤكدوا أن كل ما ذكرناه صحيح ال غبار عليه ،وأنه
ال حجة ملعرتض على جمالس الذكر بإقامتها وال أيامها وال أعداد
أذكارها ،وإمنا االعرتاض على إقران الذكر بـ«السماع والرقص»!
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اعتاد الصوفية على إقران الذكر حبركات تبدأ حبركات احنناء
واستقامة هادئة مع نغمات األذكار ،تنتهي لدى بعضهم إىل رقص
أو ما يشبه الرقص! فأين ذلك من الدين ،وأينه من السنة؟
احلق أن موضوع الرقص مل يأت االعرتاض عليه من السلفيني
فحسب ،وإمنا جاء من بعض الصوفية ،بل وحتى من املالحدة ،الذين
نظروا إليه على أنه ختلّف وجهل ،أما يف صاالت «الديسكو»
و«الراب» فهو حضارة ،ويف املسارح والساحات فهو فن!
ولو حترينا لوجدنا أن أبا العالء املعري ( 449 - 363هـ) كان من
أوائل املعرتضني على هذا الرقص ،وعلى التصوف مبجمله ،إذ روى
اخلطيب التربيزي ،قال :أنشدني أبو العالء املعري لنفسه:

()151

ل
َش لج ٍل
أرى ج ءل ي نُصوف ء ُ

ءف بق بل ءل بم أ ب لون بل بسلببلب ل
بول
ُل بوي أُ ب ءل ي َّه بسئ لم يرقص بوي لِل

أقب ء
بي ءع ب ءَّ بد بوٍ
بسل يهلل حب ء
ومع أن املعري حجة يف اللغة واألدب ،إال أنه يف جانب الدين ال يؤبه
له ،ليس العرتاضه على رقص الصوفية فحسب ،وإمنا العرتاضه
على أحكام اإلسالم يف أكثر من مناسبة ،منها اعرتاضه على ما أحل
 151معجم األدباء ،لياقوت الحموي.118 /1 ،
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اهلل من الطعام ،واستنكاره لذلك ،وأن العمل به قلة دين وقلة عقل!
واملعريُّ عدّه كثريٌ من معاصريه يف املالحدة والزنادقة ،وهو  -وإن
حاول بعض املعاصرين محايته من هذه التهم ودفعها عنه ،ووصفه
بأنه «املعري املفرتى عليه»  -فإن كالمه يظل شاهداً على كفره
وزندقته ،ولعله تاب يف ما بعد ،إذ يروى له شعر يف ذلك ،أما اعرتاضه
على ما أحل اهلل ففي لزوميّته احلائية( ،)152اليت بدأها خبطاب إىل
اإلنسان (املسلم) بأنه صار مريض العقل والدين ،وأن الصواب عند
املعري وحده ،فليقبل عليه ليسمع اخلرب الصحيح ،وذلك يف قوله:
ريض ي ءعبقب لل ء ي ب ل
ديُ ءفبس ب ءقجلب
ءغبدء ءت ء ء
ل بن ءب ب ءم ء ءأنَّ بس ء يا ب ل
ور ي ءصح ب لسئحل
ءف بال ءت بأُ ب ءل بُ ببس ءأخب ءبر ءم يملببس ببسملل بس
ل
ريض ي ءذبس لئحل
ء ل تءَّ ب لغ ق بوت بس ل ُ ءغ ب
ٍ
يبببببه
ء ءأببب ءبب ءض أ ا بببببست ءأري ءدت ءصببر ء
اءطفس لببهس د ءن ي ءغببوي ي صبب ل
ريئحل
ء
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بج ب ءع ب ُُ ي ب ء
بب ءغ بويفل بل
ء ل ءت بفب ء
بط ب ءْي ء ب ء

بل ء ءض ءع ءف بس بظ بلم ءش بر ي ءق بَّ ب لسئحل

ء ءدع ءَض ءب ي ءبجلب ل
حبل ي ُ بذ ءبب ءكب ءرت ء به
سر نءَّ ٍ ءف ب ل
ل
ل ل بُ ءأا ب ل
ويئ بحل
ءُ بويس ب ء
ءف ب ءأحب ءبر ءاتببه ءُ بب ءي بكب ء
بون ل ب ءغ ب لْي ببس
ج بع بنببه لبلب ءبجل بدى ءيمل بجلب ل
بسئ بحل
ء
ءل ء ُ ء
ء ب ء بح ءيبدء ل بُ ُب ِّل ء بذي ءفب ءلب ب ءنبجلب
بل يملء بب ل
ءأ ءَبب ل ءشببأ ءقَّ ءبل ءشبب ل
بسئحل
فاملسلم  -يف رأيه  -صار مريض العقل والدين ألنه يأكل بيض
احليوانات ،وحليبها وحلمها ،والسمك ،والعسل ،وذلك  -عنده  -ال
جيوز أكله ،وأنه قد تدارك نفسه فتاب عن هذه األفعال ،ثم يقول:
ءببجلببب ءا ببجلببب ء بل ءتبعب ء
بلبمب ء
بون ء ليئبري
ء بكلب اجلبب لَببس ءغبْي بب ل
بسئبحل
ءعب للبمب ء
ءسب ءريبنبم ءعبىل ءغب ٍّب ءفب ءهببال يل ب ءنبدء يبنبم
بقب ل
ل
صبببسفب بست ي ء
ريئبحل
لبب ءخب ُْيتبكبم
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فهو يزعم أنه قد علم أسراراً ال يبوح بها ،ولعلها كأسرار املالحدة
الذين يرون أنه ال إله هلذا العامل وأن الديانات كلها افرتاء من
َي» ،واهلدى
األنبياء ،ثم يؤكد أن القرآن الذي نتبعه  -يف رأيه « -غ ٌّ
يف ما جادت به قرحيته من شعر! ثم يؤكد:
ص بسا بلكم ل
ديع بب ي ُض ب ل
الل ءف ب ء بك بم
ء
ء
ء
ءأ ءجبَّبنم ءعبىل بس ءخب ُب ءل ُب ُل صب لسئحل
فمن هو داعي الضالل  -يف رأي املعري  -الذي دعانا فأجبناه؟ يقول:
ء بنى بس ُءشببءفبنم ءعبُ ءحقب لسئ لق ديبجللبكم
ءتب ءكب اش ءبفبنبم ءعُ مب ءز ل
يست ي ب ءفبضب لسئحل
وهنا اتضح مقصوده بأن ديننا  -يف رأيه  -هو الضالل ،وأن من وصفه
بأنه «داعي الضالل» إمنا قصد به نبينا حممداً ﷺ! وأضاف مبيناً
سبيل الرشاد يف اعتقاده املريض:
ف ل ُ ءد ٍم
ءفإلن ءتبرشبد ي ل ءتب لضَّوي ي ء ب ء
ل ت بل ب لز بوي ياء ب ب ءسل س برب ي ب ل
ريئحل
ء
ء ء ء
ثم أضاف أنه يفضل دأب الرهبان  -أي نهجهم ،وهو من دين
النصارى  -لوال استحالهلم املأكوالت اليت ذكرها ،فيقول:
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ء ي بعب ل
بج بَّ بجلببب ءدأب ي ُ بذي ب ءُ ءت ب ءر ُ بَّببوي
فوس ي ءشبب ل
ل
حبسئحل
لسببوى ءأُلل لهم ُبء دُ ي جل
وأما اعرتاضه على ما حد اهلل تعاىل من حدود فإنه حني رأى أن
الشريعة ،اليت جعلت ديّة قطع اليد مخسمئة دينار ذهيب ،أمرت
بقطع يد السارق يف مبلغ ضئيل وهو ربع دينار! فتوهّم أن مثة
تناقضاً يف األحكام؛ إذ كيف ليد تساوي مخسمئة دينار أن تُقطع
يف ربع دينار؟! فلم يستطع السكوت ومل يقدر على التصريح مبا يف
نفسه ،فقال شعراً(:)153

تءبببجلءبببسقبببض ء س ء جلءس إللُ ي بببكوت ء ه
ء ءأن نءببعببببو ءذ بل ءمببولءنءببس ل بب ءُ ي ببجل ل
ُببسر
ببُ ءع ببج ٍ
ءيببد بل ءخم ل ببميبب ٍ
ببد لد ءي
ء
ء بس بل بسل ء بس ق بطل ب ءع ب

ليف رب ب ل لدي ب ءجل ب ل
سر

فالشرع  -يف رأيه  -فيه تناقض ،لكنه ال يستطيع إال التسليم ،وال
ختفى السخرية يف البيت األول (ما لنا إال السكوت له وأن نعوذ
مبوالنا من النار) .ومع أنه يقدم العقل حتى على الدين فإنه مل
 153شرح اللزوميات ،ج ،2رقم القصيدة  ،642ص).203
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يستطع استنباط احلكمة ،فجاءه اجلواب من الشريف الرضي،
الذي فهم احلكمة من احلكم الشرعي ،فقال:
أرخ ءصهس خب سنة ل
ل
ء
يملسل فسنظبر حكم ءة ي َّسر
ابفبو أغب ءلبنهس
لص سنة ي جل
فأجابه رجل آخر من أهل اجمللس:
ء
بجلسك ء ظلو ة غس ء بق منلهس ء لعجلد س ء ءلم

س ءن عىل ي َّسر

ثم بلغ اخلرب شاعراً آخر ،فقال:
ل
ببم ءع ل
ببر ِّ عببببسر أ ُي عببببسر ل
قببل ببل ء
ب ي نبببببقى ل
ءجهل ي ءفنى ء ءو ل ُ ءَّو ل
عسر
ل
سنبببة أغبببال بببس ء أر ءخ ءصبهس
لعبببز يا
ل
ل ل
بهببم لحببكم ب ءة ي ببَّسر
ذل يخ ب ببسنببة ءفببسفب ء
وكان املعري يسمي ديوان املتنيب «معجز أمحد» تشبيهاً له بالقرآن
الكريم الذي وصف بأنه «معجز» .فاملعري انتقد اإلسالم كله وعاب
تشريعاته ،فال عجب أن ينقد الصوفية ،وهم من أتباع هذا الدين،
باحثاً عن مطعن ،وكما نضرب عرض احلائط بانتقاده اإلسالم وما
أحل وحرم وما حد وحكم ،فكذلك نفعل بنقده التصوف ،لكن
املعري تاب ورجع إىل اإلسالم ،وسيأتي خربه يف مبحث «احلالج».
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وموضوع الرقص مُشكِلٌ يف اإلحاطة به ،وقد حتدث عنه كل من
كتب عن التصوف ،وحنن هنا ال نسعى إىل تربير باطل أو منكر ،وال
ننكر أو خنفي باطالً ،فغايتنا أوالً وآخراً هي تقريب وجهات النظر
وإنهاء هذه احلرب اإلعالمية واالجتماعية بني طائفتني عظيمتني
من املسلمني كلتاهما على احلق ،وتريد التمسك باحلق والدعوة
إليه ،لذلك سنطرح موضوع السماع أوالً ،ألنه األكثر ارتباطاً
بالرقص ،ثم نعود إىل اقرتان الرقص بالذكر.
النفس اإلنسانية متيل إىل ما يبعث فيها النشوة وحيرك مشاعرها
ويطربها ،والطرب هو االهتزاز من فرح أو حزن ،والعرب حني كانوا
ينشدون الشعر يراعون أوزانه ،فينغّمونه بهيئة التغنّي ،وقد قال
حسان بن ثابت رضي اهلل عنه:
عر إ س ُجل ء ل
قسئ ءله
ءت ءغ ُُ بس ِّش ل ا

إن ي لغجلس ء للذي ي ِّش ل
ُ
عر ل ض ر

وكان الناس يَحْدون اإلبل بالتَّغين بالشعر ،وكانت تسري على
احلُداء منطلقة ،وخصوصاً إذا كان صوت احلادي مجيالً ،وقد
حسَنَ الصَّوْتِ ،فَقالَ له
جشَةُ ،وكانَ َ
﴿كانَ للنَّيبِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ له :أ ْن َ
جشَةُ ،ال َت ْكسِرِ القَوَارِيرَ .قالَ َقتَادَةَُ :يعْنِي
النَّيبُّ ﷺ :رُوَ ْي َدكَ يا أ ْن َ
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النسَاءِ﴾( .)154فقد أسرعت اإلبل على صوت احلادي واشتد
ضعَفَةَ ِّ
َ
جريها ،فاضطربت اهلوادج بالنساء ،فأمره النيب ﷺ أن خيفّف كي
ال يتأذين .وكان األنصار من قبل اإلسالم حيبّون الغناء ،وحني
هاجر النيب ﷺ إىل املدينة استقبلته جوارٍ لبين النجار يضربن
بالدفوف ويغنني:
ءطب ءلب ء ي ءبَّبدر ءعب ءلب بجلبس

ل
ل
ل
بوديع
بُ ءَّ بجل ب ا بست ي ب ء

ل ي شببكر ءع ءل جلبس
ء ءجب ء
ءأُّيبس ءيملبَّبعبوِ لفب بجلبس

ء بببس ءد ءعبببس هللُل ديع
لجبيب ء لببساء ب لر يملبطبسع

ل
َشفب ء ءيملبديجلبه
جيب ء ء ُ

ء بر ءح بَّببس يببس ءخ ب ءْي ديع

وقد قيل إنهن كنّ بناتٍ صغاراً ،وقد يكون ذلك صحيحاً ،فالعرب
تطلق لفظ «جارية» على الطفلة غري البالغة لكثرة جريها،
وكذلك أطلقوه على اجلارية اململوكة لكثرة جريها يف خدمة
مالكيها ،وحتى لو كنَّ جواريَ مملوكاتٍ بالغاتٍ فإن ذلك حدث
واملدينة املنورة حديثة عهد باإلسالم ،ومل تُسْتَكْمَلِ التشريعات بعد،
ومعلوم أن احلجاب ومعظم التشريعات نزلت بعد اهلجرة ،لكن بعد
أن استقر النيب ﷺ يف املدينة املنورة ،يقول شيخ اإلسالم« :مل يشرع
 154صحيح البخاري ،برقم .6210
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لصاحلي أمته وعبّادهم وزهّادهم أن جيتمعوا على استماع األبيات
امللحّنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ...ولكن رخص
النيب ﷺ يف أنواع من اللهو يف العرس وحنوه ،كما رخص للنساء أن
يضربن بالدف يف األعراس واألفراح ،وأما الرجال على عهده فلم
يكن أحد منهم يضرب بدف وال يصفق بكف»( )155وأما احلديث الذي
ِلرجَالِ ،والتَّصْفِيقُ
لتسْبِيحُ ل ِّ
يستشهد به بعضهم ،وهو قوله ﷺ ﴿ا َّ
ِلنسَاءِ﴾( )156فليس هذا موضع استشهادٍ به ،وإمنا موضعه يف الصالة،
ل ِّ
لتنبيه املأموم إمامه إذا سها ،فالرجل يسبّح ،أما املرأة فال تتكلم وإمنا
تصفق ،فيفطن اإلمام إىل أنه سها .وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل
عنها وأرضاها ،قالتَ ﴿ :دخَلَ أبو َبكْرٍ وعِندِي جَارِ َيتَانِ مِن جَوَارِي
ستَا
األنْصَارِ ُتغَنِّيَانِ مبا تَقَاوَلَتِ األنْصَارُ يَومَ ُبعَاثَ ،قالَتْ :ولي َ
مبغَنِّ َيتَيْنِ ،فَقالَ أبو َبكْرٍ :أمَزَامِريُ الشَّيْطَانِ يف بَيْتِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ؟
ُ
وذلكَ يف يَومِ عِيدٍ ،فَقالَ رَسو ُل اللَّهِ ﷺ :يا أبَا َبكْرٍ ،إنَّ ِلكُلِّ قَوْمٍ عِيداً
وهذا عِي ُدنَا﴾( ،)157وقد كانت اجلاريتان تغنيان بشعر محاسي ال غزل
فيه وال إثارة للغرائز ،فهو شعر مما «تَقَاوَلَتِ األنْصَارُ يَومَ ُبعَاثَ»،
ويوم بعاث هو آخر معركة جرت بني األوس واخلزرج قبل اإلسالم.
 155مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.556
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وبهذا يلحق الرتخيص يف األعياد كما يف األعراس ،وعن بريدة بن
احلصيب األسلمي ،قال﴿ :خرجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يف بعضِ مَغازيهِ ،فلمَّا
انصرفَ جاءت جاريةٌ سوداءُ ،فقالت :يا رسولَ اللَّه ،إنِّي كُنتُ نذرتُ
ردكَ اللَّهُ ساملاً أن أضربَ بنيَ يديكَ بالدُّفِّ وأتغنَّى ،فقالَ لَها
إن َّ
رسولُ اللَّهِ ﷺ :إن كنتِ نذَرتِ فاضربي وإال فال .فجعَلت تضرِبُ،
فدخلَ أبو َبكْرٍ وَهيَ تضربُ ،ثمَّ دخلَ عليٌّ وَهيَ تضربُ ،ثمَّ دخلَ عُثمانُ
وَهيَ تضربُ ،ثمَّ دخلَ عمرُ فألقتِ الدُّفَّ حتتَ استِها ،ثمَّ قعَدت علَيهِ،
فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ :إنَّ الشَّيطانَ ليخافُ منكَ يا عمرُ ،إنِّي كنتُ
علي وَهيَ
جالساً وَهيَ تضربُ ،فدخلَ أبو َبكْرٍ وَهيَ تضربُ ،ثمَّ دخلَ ٌّ
تضربُ ،ثمَّ دخلَ عثمانُ وَهيَ تضربُ ،فلمَّا دخلتَ أنتَ يا عمرُ ألقتِ
الدُّفَّ﴾( .)158وهذا ترخيص آخر يلحق باألعراس واألعياد ،وهو النذر
بتحقق أمر مفرح كاالنتصار يف معركة أو العودة من غزوة ساملاً،
ويف حديث رواه أنس بن مالك وأبو هريرة رضي اهلل عنهما﴿ :دخل
عمرُ بنُ اخلطابِ واحلَ َبشَةُ يلعبونَ يف املسجدِ فَ َزجَ َر ُهمْ ،فقال رسولُ
اهللِ ﷺ :دَعْهم يا عمرُ فإنَّهم بنو أَرْ ِفدَةَ﴾( ،)159ويشبه ذلك ما روته
السيدة عائشة رضي اهلل عنها﴿ :وَكانَ يَوْمُ عِيدٍ َي ْل َعبُ السُّودَانُ
 158صحيح الترمذي ،لأللباني ،برقم .3690
 159السلسلة الصحيحة لأللباني.344/7 ،
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ش َتهِنيَ تَنْظُرِينَ؟
بالدَّ َرقِ وَاحلِرَابَِ ،فإِمَّا سَأَلْتُ رَسولَ ﷺ ،وإمَّا قالََ :ت ْ
فَقالَتَْ :ن َعمْ .فأقَامَنِي وَرَاءَهُ ،خَدِّي علَى خَدِّهِ ،ويقولُ :دُو َن ُكمْ بَنِي
حسْ ُبكِ؟ قُلتَُ :ن َعمْ ،قالَ :فَا ْذهَبِي﴾(.)160
أَرْ ِفدَةَ ،حتَّى إذَا َم ِللْتُ ،قالََ :
وقال صاحب موسوعة «الدرر السنية» يف شرح احلديث« :فإنَّما هُم
بنو أَرفِدةَ» ،هو لَقبٌ للحَبشةِ ،أو اسمُ أبيهم األقدَمِ ،وقيل :هم جِنسٌ
منهم يَرقصونَ .وقيل :املعنى بنو اإلماءِ؛ فكأنَّه يُبيِّنُ ﷺ أنَّ هذا
شأنُهم ،وطري َقتُهم ،وهو مِن األُمورِ املباحةِ؛ فال إنكارَ عليهم ،ويف
الصَّحيحيْن من حَديثِ عائشةَ رضي اهللُ عنها« :دُونَكم يا بَين
أرفِدةَ» ،أي :تابِعوا اللَّ ِعبَ؛ ففيه إذنٌ ،وتَنشيطٌ هلم .وكأنَّ عمرَ رضي
اهللُ عنه بَنَى على األصلِ يف تَنزيهِ املساجدِ؛ فبيَّن له النَّيبُّ ﷺ وجهَ
اجلوازِ يف ما كان هذا سَبيلَه ،أو لعلَّ عمر مل يكُنْ على عِلمٍ أنَّ النَّيبَّ
ﷺ كان يَراهُم ،ويف مُسندِ احلارثِ بيانٌ لِعلَّةِ قولِ النَّيبِّ ﷺ ،حيثُ
قال ﷺ﴿ :خُذوا يا بَين أرفِدةَ؛ حتَّى يعلمَ اليهودُ والنَّصارَى أنَّ يف دينِنا
فُسحةً﴾ .ويف احلديثِ :بيانُ رِفقِ النَّيبِّ ﷺ بأصحابِه .وفيه :أنَّ اإلسالمَ
لل ِعبِ والتَّرويحِ يف أوقاتٍ مَعلومةٍ مبا ال ُيخِلُّ
فيه فُسحةٌ مَشروعةٌ َّ
بثوابتِ الشَّرعِ( .)161ومل يبني الشارح ما هذا الوقت يف «األوقات
 160صحيح البخاري ،برقم .2906
 161موقع الدرر السنية ،لعلوي بن عبد القادر السقاف.
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املعلومة» ،ولكن رواية السيدة عائشة رضي اهلل عنها بينت أنه كان
يوم عيد ،إال أن يكون احلديثان عن مناسبتني خمتلفتني ،وبذلك
يُفهم أنهم وَفْدٌ جاؤوا إىل النيب ﷺ مسلمني ،فعبّروا بطريقتهم عن
فرحهم بإسالمهم ولقائه ﷺ  ،وهي الرقص باحلراب ،وطاملا أن األمر
فيه إباحة دون حتديد مناسبة بعينها ،كاألعياد مثالً ،وهو يرفد
الغاية «أن يعلم اليهود والنصارى أن يف ديننا فسحة» ملثل هذه
االستعراضات حتى يف املسجد ،فإن ذلك يعين أنها ال حرمة فيها،
وقد نهاهم عمر رضي اهلل عنه ،إال أن النيب ﷺ أمرهم باملتابعة وأمر
عمر أن يدعهم يتابعون رقصهم.
ويقول الشيخ حممد صاحل املنجد« :إن االستشهاد بهذا احلديث
على جواز رقص الصوفية باطل» ،وحنن هنا ال نستشهد به هلذا
الغرض ،وإمنا نستشهد على أنه مباح ،وقد ذكر بعضهم أن وجه
اإلباحة فيه أنه رقص بالسالح ،ملا يف ذلك من التدريب على القتال.
وهذا الكالم يفنّده قول النيب ﷺ يف بيانه العلة فقال ﷺ﴿ :خُذوا يا
بَين أرفِدةَ؛ حتَّى يعلمَ اليهودُ والنَّصارَى أنَّ يف دينِنا فُسحةً﴾ فرقصهم
مل يكن تدريباً وإمنا كان استعراضاً بالسالح ولعباً به يف حركات
الرقص ،وطاملا صرح النيب ﷺ بعلة اإلباحة فكل العجب ممن ال
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يأخذها عنه ﷺ ،وإمنا جيتهد يف البحث عن علة غريها ،ولو كان
مثة علة أخرى لذكرها ﷺ.
«وما كاد عصر اخلالفة الراشدة ينتهي ونصل إىل العصر األموي
حتى تصبح مكة املكرمة واملدينة املنورة مركزين من مراكز الشعر
وتتحضّرا حتضراً واسعاً ...وهيأت لذلك عوامل خمتلفة من الثراء
الواسع ومما دخلها من عناصر أجنبية أسرعت إىل التحضر ،بل
الرتف البالغ»(« ،)162أما الثراء فمرجعه إىل ما خلفه الصحابة
ألبنائهم من أموال جلبوها من الفتوح»(« ،)163وطبيعي أن يكثر يف
هذا اجملتمع املرتف الشباب العاطل الذي يريد أن يقطع أوقات
فراغه بلهو بريء ،وسرعان ما قدم هلم الرقيق األجنيب هذا اللهو ،إذ
ُعين بالغناء عناية بالغة»( ،)164وانتشر يف املدينة املنورة ومكة املكرمة
املغنون ،واشتهر منهم :طويس ،وسائب خاثر ،ومعبد ،وابن عائشة،
ومالك الطائي ،وعطرد ،ويونس الكاتب ،واشتهرت من املغنيات :عزة
امليالء ،ومجيلة ،وسالمة القس ،وحبابة ،وسالمة الزرقاء ،وكان
لبعضهن دور خاصة للغناء يقصدها الشبان ليستمعوا ويطربوا،
 162العصر اإلسالمي ،لشوقي ضيف ،ص.139
 163مروج الذهب ،للمسعودي.254 /4 ،
 164العصر اإلسالمي ،شوقي ضيف ،ص.140
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«وكان عبد اهلل بن جعفر يستمع إىل الغناء ،فالمه معاوية على
ذلك ،فدخل يوماً على معاوية ومعه بديح ،ومعاوية واضع رجالً
على رجل ،فقال عبد اهلل لبديح إيهٍ يا بديح ،فتغنى ،فحرك معاوية
رجله ،فقال عبد اهلل :مَهْ يا أمري املؤمنني! فقال معاوية :إن الكريم
طروب .وقدم عبد اهلل بن جعفر على معاوية ،ومعه سائب خاثر،
وكان موىل لبين ليث ،وكان فاجراً ،فقال معاوية لعبد اهلل :ارفع
حوائجك ،ففعل ورفع فيها حاجة سائب خاثر ،فقال معاوية :من
هذا؟ فخربه ،فقال :أدخله ،فلما قام على باب اجمللس غنى:
إن ي بدي ب ءسر رس بو به بس ءق بف بر
ءخال لبس ل ُ ب ل
عبد سبببسُلجللهبس
ء
ي بزعبفبرين عبىل ل
تبريئب لَّب ءهبس

ع ءَّ َببببببس يار يا ي قطر
لح ءجببج ءخ ءلببون ءَّ لن أ عشببر
ء ل
َشقبس ببه ي ا
بلب َُّبست ي ُبجلبحبر

فقال :أحسنت ،وقضى حوائجه»(.)165
وجاء يف كتاب األغاني عن إسحاق النخعي أن اإلمام مالكاً رمحه
اهلل ،بدأ حياته بصحبة املغنني ،وكان حسن الصوت ،فنهته أمه
ووجَّهته إىل الفقه ،فصار َعلَماً وإمام املذهب املالكي ،إال أن ابن حجر
العسقالني كذّب هذه الرواية حني ترجم للنخعي وقال إنه زنديق
 165تاريخ الطبري.269 ،268/3 ،
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كذاب واتهمه باختالق هذه القصة على اإلمام مالك .)166(.بعد
ذلك وصل الغناء إىل قصور اخللفاء ،وما نكاد نصل إىل العصر
العباسي حتى جند الغناء قد انتشر انتشاراً واسعاً ،وكان هذا
االنتشار سبباً يف رد فعل اجملتمع امللتزم ،الذي أبرز تيار النسك
والزهد والتصوف يف مواجهة هذه املوجة العاتية ،ولكي ال يتأثر
هؤالء مبوجة الغناء أوجدوا «السماع» ،وكان ينشد هلم بعض
القصّادين أشعاراً يف التوبة والزهد وذم الدنيا وطلب اآلخرة ،والشوق
إىل لقاء اهلل سبحانه ،وعدّوا ذلك فسحة وتروحياً ألنفسهم ،مع
اإلقبال على العبادة وكثرة الذكر وتَواصُل النسك ،فيجنحون ملا
تطرب له نفوسهم من إنشاد يتضمن أشعاراً مما تدور معانيها يف
فلك تديّنهم ونسكهم وزهدهم ،وحتثهم على متابعة السري يف
مسلكهم وتشد عزائمهم وال ختالف منهجهم ،إضافة إىل ما تتضمنه
من املواعظ واحلكم ،ومن الفقهاء والعباد أنفسهم من أبى ذلك
وامتنع عن السماع ،ومنهم من أجازه وعمل به ،وكان ابن جامع
فقيهاً ويغين يف جلسات خواصّه ،وله موقف شبيه باملناظرة ،مع
تلميذ أبي حنيفة أبي يوسف قاضي القضاة ،يف مسألة الغناء« :قدم
ابن جامع من مكة على الرشيد ،وكان حسن السمت كثري الصالة
 166لسان الميزان ،البن حجر العسقالني ،ج ،2ص.71
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قد أخذ السجود جبهته ،وكان يلبس لباس الفقهاء يف زي أهل
احلجاز ،فبينا هو واقف على باب حييى بن خالد يلتمس اإلذن ،أقبل
أبو يوسف القاضي بأصحابه أهل القالنس ،فنظر إىل رجل يقف إىل
جانبه وحيادثه ،فوقعت عينه على ابن جامع ،فرأى مسته وحالوة
هيئته ،فجاء فوقف إىل جانبه ،ثم قال له :أمتع اهلل بك ،تومست
فيك احلجازية والقرشية ،قال أصبت ،قال فمن أي قريش أنت؟ قال
من بين سهم ،قال فأي احلرمني منزلك؟ قال مكة ،قال ومن لقيت
من فقهائهم؟ قال سَلْ عمّن شئت ،ففاحته الفقه واحلديث فوجد
عنده ما أحب ،فأعجب به .ونظر الناس إليهما فقالوا هذا القاضي
قد أقبل على املغين! وأبو يوسف ال يعلم أنه ابن جامع ،فلما كان
اإلذن الثاني ليحيى غدا عليه الناس ،وغدا عليه أبو يوسف ،فنظر
يطلب ابن جامع فرآه ،فذهب فوقف إىل جانبه فحادثه طويالً ،كما
فعل يف املرة األوىل ،فلما انصرف قال له بعض أصحابه أيها القاضي،
أتعرف هذا الذي تُواقِف وحتادث؟ قال نعم رجل من قريش من أهل
مكة من الفقهاء .قالوا هذا ابن جامع املغين .قال إنا هلل! فلما كان
اإلذن الثالث جاء أبو يوسف ونظر إليه فتنكَّبه ،وعرف ابنُ جامع أنه
قد أُنْذِرَ به ،فجاء فوقف فسلم عليه ،فرد السالم عليه أبو يوسف بغري
ذلك الوجه الذي كان يلقاه به ،ثم احنرف عنه ،فدنا منه ابن
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جامع ،وكان جهرياً ،فرفع صوته ثم قال :يا أبا يوسف ،ما لك
تنحرف عين؟ أي شيء أنكرت؟ قالوا لك إني ابن جامع املغين
فكرهت مواقفيت لك! أسألك عن مسألة ،ثم اصنع ما شئت .ومال
الناس فأقبلوا حنوهما يستمعون ،فقال يا أبا يوسف لو أن أعرابياً
جلفاً وقف بني يديك فأنشدك جبفاء وغلظة من لسانه وقال:
ل ()167
دير ء ُ ءة بلس ءعل س ل ءفس ُ جلء لد ءأق ءوت ء ءط ءسل ءع ءل هس ءسس لف يا ءبد
يس ء
أكنت ترى بذلك بأساً؟ قال :ال ،وقد روي عن النيب ﷺ يف الشعر
قول ،وروي يف احلديث .قال ابن جامع :فإن قلت أنا هكذا؛ ثم اندفع
يتغنى فيه حتى أتى عليه ،ثم قال يا أبا يوسف رأيتين زدت فيه أو
نقصت منه؟ قال :عافاك اهلل أعفنا من ذلك .قال يا أبا يوسف أنت
صاحب فُتيا ،ما زدته على أن حسنته بألفاظي فحسن يف السماع
ووصل إىل القلب! ثم تنحى عنه ابن جامع(.)168
وقال البيهقي« :عن يونس بن عبد األعلى ،قال :سألت الشافعي عن
إباحة أهل املدينة السماع ،فقال الشافعي« :ال أعلم أحداً من علماء
احلجاز كره السماع ،إال ما كان منه يف األوصاف ،وأما احلداء
وذكر األطالل واملرابع وحتسني الصوت بأحلان األشعار،
 167مطلع معلقة النابغة الذبياني ،هكذا في األغاني ،وروي (سالف األمد).
 168األغاني ألبي الفرح األصفهاني ،ج ،6ص.240 ،239
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فمباح»( .)169وقال« :حدثين املزني ،قال :مررنا مع الشافعي وإبراهيم
بن إمساعيل بن ُعلَيّة على دار قوم ،وجارية تغنيهم:
ءخللب ب ء ُيل بس ببسل يملءطبسيس ءُب ُأَّنس تءري س عىل ياءع ل
قسب بلس ءقو لم تءجلكص
فقال الشافعي :ميلوا بنا نسمع .فلما فرَغَتْ قال الشافعي إلبراهيم:
أيطربك هذا؟ قال :ال .قال :فما لك حِسٌّ»!

()170

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وباجلملة تكلم كثري من املتأخرين
يف السماع؛ هل هو حمظور ،أو مكروه ،أو مباح؟ وليس املقصود
خذَ طريقاً إىل
ُت َ
بذلك جمرد رفع احلرج ،بل مقصودهم بذلك أن ي َّ
اهلل جيتمع عليه أهل الديانات (املتدينون) لصالح القلوب والتشويق
إىل احملبوب ،والتخويف من املرهوب ،والتحزين على فوات املطلوب،
فتستنزل به الرمحة ،وتُستجلب به النعمة ،وتُحرَّك به مواجيد أهل
اإلميان ،وتُستجلى به مشاهد أهل العرفان»( ،)171وينكر شيخ اإلسالم
السماع ،ألنه يصبح عادة وديدناً عند بعضهم ،بل وبعضهم يصدهم
عن القرآن والذكر ،يقول« :حتى يقول بعضهم :إنه (السماع)
أفضل لبعض الناس أو للخاصة من مساع القرآن من عدة وجوه؛
 169مناقب الشافعي ،للبيهقي ،ج ،2ص.209
 170مناقب الشافعي ،للبيهقي ،ج ،2ص.209
 171مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.568 ،567
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كي جيعلوه قُوتاً للقلوب ،وغذاءً لألرواح ،وحادياً للنفوس حيدوها
إىل السري إىل اهلل ،وحيثها على اإلقبال عليه ...وهلذا يوجد من
اعتاده ،واغتذى به ال حين إىل القرآن وال يفرح به ،وال جيد يف مساع
اآليات كما جيد يف مساع األبيات ،بل إذا مسعوا القرآن مسعوه
بقلوب الهية ،وألسن الغية ،وإذا مسعوا مساع املكاء والتصدية
خشعت األصوات ،وسكنت احلركات ،وأصغت القلوب ،وتعاطت
املشروب»(.)172
واملكاء والتصدية هما التصفيق والصفري ،كان مشركو مكة
يفعلونه حني يقرأ النيب ﷺ القرآن الكريم ،كي ال يسمعوه ،ومل
يقصد شيخ اإلسالم أن هؤالء العبّاد يفعلونه ،وإمنا أراد اإلشارة إىل
ربط إقبال بعضهم على السماع وإعراضهم عن القرآن الكريم ،بفعل
املشركني مع القرآن ،وكذلك قوله «وتعاطت املشروب» مل يقصد
أنهم يشربون اخلمر ،وإمنا يقصد حال النشوة اليت يوصلهم إليها
السماع كحال من شربوا اخلمر ،وقد عرب كثري من شعراء
التصوف عن هذه احلال بالرمز هلا باخلمر ،وتأوهلا احملققون
والباحثون يف التصوف بأنها رمز إىل العلوم اإلهلية ،أو الفتوح
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الربانية ،أما أهل التصوف فقالوا إنها رمز للنشوة اليت حتصل مع
بلوغهم حال الشهود ،فيغيبون عن كل ما حوهلم وعن أنفسهم وال
يشهدون يف الوجود سوى اهلل .كابن الفارض ،الذي تكلم عن ِقدَمِها
ووجودها قبل خلق العنب ،فهي روحية وليست حسية ،يف قصيدته:
ءش ب لرب بجل ءبس ع بىل ذُ ب لر يل بَّ ب ب ل
ل بدي ء بة

سببكلرنءس َبببس ُ قَّل أن ُيلق ي كءرم
بول شب ءذي بس بس ي ب ءنبدء ي للب ل
سَّنبس
تص اور بس ي ب ءو بم
ول ءس بجلس س بس ء
مل ي بَّ ب لق جله بس ي بدا بر غ ب ءْي حش ب ء
سش ب ٍة
ا
ُبأن ءخفبس بس يف صب بد ر ي جلهى ُنم
أصبببَّبح أ بلبه
يلب اب
ء
ُبرت يف ء
فبإن ذ ء
نءش بس ى ل ع بسر عل ب ه بم ل إَّ بم
إن ءخ ب ءط برت يو بس عىل خ بسط ب لر ي رى ٍ
ء
أقبس ب

ء
يلبم
ببه يافبريا
يرتبل ا

أما بهاء الدين الرواس فكان أكثر توضيحاً ،فقال:
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ء بذ ي بفبجلسجبي قبد ديرت ء جلبس ءعب ءلبجلبس
ل
سقب ي قبو لم ءأتبرع ء ي ءفبجلب ل
سجب بجلس
ء
يبس سب ء
لذ ءَخرَ ريحبببببة يمل ل
صبببببببر س
خنسر تءع ل
ل
ل
بسر لجربيجلبس
ء صبببسحبل ي كءر لم ف جلبس صبب ء
وكذلك أبو مدين التلمساني يف قوله:
يلسبببقبو ل ءيبس نبسس
ل ُ ءخبم لر أ لل ي نبقى
ءحم بفببوفببة بل بس ب ءبَّ بقببس

ءمز جبة يف ي كبسس

ويقول شيخ اإلسالم« :سئل اإلمام أمحد عن السماع ،فقال :أكرهه،
هو مُحْدَثٌ .قيل :أجتلس معهم؟ قال :ال .وكذلك سائر أئمة الدين
كرهوه ،وأكابر الشيوخ والصاحلني مل حيضروه ،فلم حيضره
إبراهيم بن أدهم ،وال الفضيل بن عياض ،وال معروف الكرخي ،وال
أبو سليمان الداراني ،وال أمحد بن أبي احلواري والسري السقطي،
وأمثاهلم ،والذين حضروه من الشيوخ احملمودين تركوه يف آخر
أمرهم ،وأعيان املشايخ عابوا أهله ،كما فعل ذلك عبد القادر،
والشيخ أبو البيان ،وغريهما من املشايخ»( ،)173ونالحظ أن األمساء
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اليت ذكرها شيخ اإلسالم ،ما عدا أمحد بن حنبل ،كلهم من
الصوفية ،وقد وصفهم بأنهم «أكابر الشيوخ والصاحلني ،والشيوخ
احملمودين» ومدحه هلم يعين أنهم مل يكونوا على باطل يف اعتقاده،
بل كان يرى فيهم خرياً وسالمة عقيدة وصحة منهج ،وهذا هو
التصوف يف أصله ،وكان منهج ابن تيمية موافقاً له غري متعارض
معه ،فالصوفية كانوا سلفيي ذلك العصر ،كما ذكرنا.
وقال ابن اجلوزي« :قال أبو حامد اخللفاني :قلت ألمحد بن حنبل:
يا أبا عبد اهلل ،هذه القصائد الرِّقاقُ اليت يف ذكر اجلنة والنار ،أي
شيء تقول فيها؟ فقال (يسأل) :مثل أي شيء؟ قلت :يقولون:
إذي بببس قبب ء
ءأ س يس بنءح ء ء تءع لص ب جلب
بسل ِل ءر ِّب
بل بس لع بص ب ل
سن ءت بأتل ب بجلب
ل ل ُ ءخلبقب
ء
ء تفب ي ب ُذن ء
فقال :أعد عَليَّ! فأعدت عليه ،فقام ودخل بيته وردَّ الباب ،فسمعت
حنيبه من داخل البيت ،وهو يردد البيتني»...
واإلمام أمحد معذور يف ذلك ،فقد ضرب البيتان على وتر حساس
عنده حرك خشيته هلل تعاىل ،واهلل سبحانه يقول :إ ََّن َما َيخْ َشي هَ
اَّلل
ِ
م ِْن ع َِبادِه ِ ال ْ ُعلَ َم ُ
اء .)174(وذكر ابن اجلوزي أيضاً حادثة أخرى« :قال
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صاحل بن أمحد بن حنبل :كنت أحب السماع ،وكان أبي أمحد
يكره ذلك ،فوعدت ليلة ابن اخلبازة القصائدي ،وكان يقول
ويلحّن ،فمكث عندي إىل أن علمت أن أبي قد نام ،فأخذ يغين،
فسمعت حسَّ أبي فوق السطح ،فصعدت ،فرأيت أبي فوق السطح
يسمع وذيله حتت إبطه يتبخطر على السطح كأنه يرقص»(،)175
وال ريب أن هذا الرقص املقصود ليس الرقص الذي نعرفه اليوم يف
الدبكات أو املسارح أو األعراس ،إمنا هو حركة اجلسد متاهياً مع ما
يسمع إذا اسرتاح له القلب ،ولو ذكرت الرواية لنا األبيات اليت كان
ينشـدهـا ابن اخلـبـازة لرأينا أنـه ال لـوم على اإلمـام أمحـد يف ذلـك،
فرمبا كانت من صنف قصيدة شعيب أبي مدين:
ءمل ءي ءر ي يف ي ءو ءرى لسبب ءويٍ
ءيس ءسبعدء ءقو ٍم بلس ُلب له ءفسا ي
ءفبجلبء ُز بوي ي ل
بفبكب ءر يف عبالٍ
ءقب ُر ءببهم ل جله ء يجبنءَّس بم
أو قصيدة ابن النحوي بن التوزري:
سب ي ب ُرج بس
ءط ب ءرق ب ب ء
ء قبمب

ءأشبببكبو إىل

ء قببلبب

ءيببس ءأ ء ببيل

ء ي ب ابجل بسس ءق بد ءر ءق بد ي
ء ببول ء ببس ءأ لجببد
بسئب بَّبب ٍ
يف ُب ب ِّل نبب ل
بة
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ل
بف ي بضب ِّر ءأعب ءنب لمبد
ءيس ء ببببُ ءع ءل له لكءش بب
فإن مضامينها من املعاني املفرحة للقلب الباعثة على االنشراح،
وحبرهما مطرب للنفس حمرك لكوامن االنفعاالت دافع إىل
التفاعل مع اإلنشاد ،واإلمام أمحد يف احلكايتني معذور ،فقد طرب
حزناً عند مساع األبيات األوىل فبكى ،ومضى يرددها وهو يبكي،
وطرب فرحاً مبضمون ما أنشد ابن اخلبازة من شعر ال نشك يف أنه
كان مفرحاً ببشارات للمؤمنني ،أو تذكري برمحة اهلل ،أو األنس به
سبحانه ،والطرب  -كما بينّا  -ليس كما نفهمه يف عصرنا ،وإمنا
هو االهتزاز من فرح أو حزن ،فاحلزين املنفعل طروب ،وكذلك
الفَرِ ُح ،ويف ذلك يقول هدبة بن خشرم:
ءط لربب ء ءأنب ء ءأح بسنبس ءطر ب
ُيبدا ي ء ل
ل
ُبر لك يف فب ء يد
بجلبأ ذ ء
يب ء رقبجلبب ل
يُبنبيبسب ءأب نب ءمب ٍْي
ِّ

ف ء ءقبد ت ءع اال ءك يملءشبب بل
ءُ ء
إلذي ءذ ل ءلب ءع لُ ي جلبأ ي قلوب
ل
ُبِبب لنب له ءُبيب بل
ءفب ءقبلبَّبب بُ ء

فطربه هنا طرب حزن وكآبة ،أكّـده يف البيت الثالث.
والطرب شعور إنساني حمض ،فقد يروي لك أحدهم قصة حمزنة
عن أحدٍ أصابه شرٌّ فتبكي ،مع أنه مل يصبك من ذلك الشر ،ويروي
لك أحدهم قصة مفرحة عن أحد أصابه خري فتفرح ،مع أنك مل
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يصبك شيء من ذلك اخلري ،وهذا طبع النفوس السوية ،إضافة
إىل أن اإلمام أمحد مل يتقصد السماع ،ومل يذهب إىل مواطنه ،وإمنا
جاءه السماع إىل بيته بال طلب وال استعداد.
وهنا أدخلتنا القصة يف باب «الرقص» واقرتانه بالسماع ،كما حرك
معاوية رجله ،وتبخطر ابن حنبل على السطح ،فكل نفس تطرب إذا
مسعت الكالم احملزن فتبكي ،وتطرب إذا مسعت الكالم املفرح فتهتز
وتتحرك ،وإذا امتنع اجلسد من ذلك حتشماً للمكانة أو حياء من
الطبع ،فإن القلب يرقص ،أما إذا مل ير املرء يف ذلك بأسا ،أو مل
يكن حوله من يتحشم أو يستحيي منه فإنه ينطلق على سجيته،
وهذا أهم أسباب إعراض كبار الصوفية عن السماع ،وتراجع
بعضهم اآلخر عنه ،كما ذكر شيخ اإلسالم ،وقد كان اجلنيد
البغدادي مينع السماع عن السالك يف بداياته ،ويصرفه إىل الذكر
والفقه والعبادة ،ثم ترك السماع نهائياً يف آخر األمر ،فلم يعد
حيضره وال يطلبه ،فاحلركة االنفعالية املستجيبة لسماع ما
يطرب قد تصدر عن اإلنسان دون أن يتعمدها ،ورمبا يكون غافالً عن
نفسه وهو يقوم بها ،ألن ذهنه متماهٍ مع ما يسمع ،وهذه االستجابة
ردُّ فعل طبيعي لتذوق اإلنسان للمعنى أو متاهيه مع املبنى املوزون
يف تركيب األبيات الشعرية ،كما يصفق اإلنسان دون وعي إذا ما
مسع شيئاً أعجبه ،وقد يقف على قدميه وهو ال يشعر بنفسه ،كما
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حصل لشيخ اإلسالم العز بن عبد السالم قاضي قضاة مصر ،حني
جاء ليعتقل الشيخ أبا احلسن الشاذلي ،وكان العز منكراً للتصوف،
ولعدله جاء متنكراً ليسمع كالمه ويتأكد ،فلما مسع منه ما
أدهشه كشف لثامه وخرج جيري يف صحن اجلامع وينادي« :تعالوا
وامسعوا هذا الكالم الغريب العجيب القريب العهد من اهلل»!
وكذلك قد يهتز املرء ويتحرك بال وعي حركاتٍ خارجةً عن إرادته
موازية لنغمة ما يسمع .و«سئل إمام الطائفتني سيدنا اجلنيد :إن
أقواماً يتواجدون ويتمايلون؟ فقال دعوهم مع اهلل تعاىل يفرحون،
فإنهم قوم قطَّعت الطريق أكبادَهم ،ومزَّق النَّصَبُ فؤادهم ،وضاقوا
ذرعاً ،فال حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة حلاهلم»(.)176
وطاملا أن األمر ال نهي فيه وال انتهاك حرمة ،وقد فعلها احلبشة يف
مسجد رسول اهلل ،وهو ﷺ ينظر إليهم ،وزجرهم عمر فنهاه النيب
ﷺ ،وأمرهم أن يتابعوا ،فال حرج؛ ليعلم اليهود والنصارى ،وغريهم
ممن يَسِمون اإلسالم بالتزمّت والتضييق والتشدد ،أن يف ديننا
فسحة لنسمع املباح ونطرب له ،ونتفرج على املباح ونستمتع به،
ونقول ملن يذهب إىل املسارح ليسمع غناء مثرياً للشهوات والغرائز :
تعال ُنسْ ِم ْعكَ كالماً يف حب اهلل والشوق إىل لقائه وإىل جنته،
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تعال نسمعك قصائد الوجد والرقة والسمو ،تعال نسمعك مناجاة
احلبيب الصادرة من قلوب متلهفة إليه وأرواح توّاقةٍ إىل الوقوف بني
يديه ،تعال فلدينا فسحة إلرواء العاطفة بال وزر ،وحتريك املشاعر
بال إثم ،وهلو مباح بال تهتك وال خطايا.
كان بعض املشايخ ،حني حيفّظون طالبهم املتون العلمية املنظومة،
يأمرونهم بتحريك أجسادهم يف احنناء جزئي إىل األمام ثم
الرجوع ،يف شكل متوالٍ مع أبيات املنظومة ،وهي غالباً من حبر
الرجز ،فلماذا كانوا يفعلون ذلك؟
النّظمُ أَثبتُ يف الذاكرة من النثر ،وذلك التّصافه بالوزن املوسيقي،
وأي خطأ حيصل يف االستذكار سَيُنْتَبَهُ إليه مِن كَسْرِ الوزن،
لذلك عمد القدماء إىل نظم قواعد النحو والفقه والتجويد
واملواريث وغري ذلك يف أراجيز ،كألفية ابن معطي وألفية ابن
مالك والرحبية واجلزرية ،وغريها ،ليسهل حفظها ،إضافة إىل ما
يضفيه النظم الشعري من رتابة وتوازن للعبارات ،فيجتمع عند
قراءتها أو حفظها العلم واملتعة ،أما حتريك اجلسد مع القراءة
حبيث يتوافق مع الرتابة الوزنية فإنه يشكل متاهياً كامالً مع
الكالم ،إذ يشتغل به الفكر واجلسد معاً ،ما يؤدي إىل التفاعلِ معه
وتوجُّهِ املرء إليه بكلِّيَّتِهِ ،فال يشرد فكره لتصري قراءته ببّغاوية ،ألنه
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إذا انشغل بهِ بكلّيّته اجتمع العقل والعاطفة واجلسد يف سبيل
واحدة ،ما جيعل ذلك أجدى يف تثبيت ألفاظه وتوثيق داللته
وترسيخ معانيه .ومن الناس من يهتزّ ويتحرك وهو يقرأ القرآن
الكريم ،وذلك يأتي تلقائياً دون تكلف منه ،وقد عرف علماؤنا
السابقون أهمية هذا األمر ،فكانوا يوجهون طالبهم إليه حني يتلون
املتون العلمية وحيفظونها .وهذا ال يُعَدُّ رقصاً ،وإمنا هو متازج ومتاهٍ
مع ما يقرأ ،وصرف للنفس عن اجلمود .وقد أدرك قدماء الصوفية
ذلك ،كما أدركوا أهمية رياضة اجلسد إىل جانب رياضة النفس،
فاخرتعوا فكرة احلركة الرتيبة املتوازنة مع الكالم ،لدفع اخلمول
عن اجلسد وإثارة نشاطه ،وليتكامل مع القلب أو النفس أو الروح،
إلِشغال اجلسد مبا يشتغل به اللسان والقلب ،أال وهو الذكر،
فجعلوا حيركون أجسادهم حركة رتيبة مع نغمة الذكر ،حركة
ال رقص فيها وال صخب وال شدة وال اختالل ،وكان هذا دأبهم ،وال
ريب أن أداء أي حركات رياضية مع الذكر ال حرمة فيه وال منع،
فهو ليس صالة هلا حركاتها املخصوصة ،وال تالوة قرآن تستلزم
السكينة وآداباً خاصة ،وإمنا هو ذكر مطلق أباحه اهلل تعاىل يف كل
ََّ َ َ ْ ُ ُ َ هَ َ ً َ ُ ُ ً َ َ َ
الوضعيات ،فقال سبحانه :الذِين يذكرون اَّلل قِياما وقعودا وعلى
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ُج ُنوب ِ ِه ْم ،)177(فال تقييد حبركات وال بسكون ،فقال املتكلمون
كاملعتزلة ،واملالحدة كاملعري« :رَقَصَ الصوفيون» وتبعهم يف
ذلك القول آخرون ،وخصوصاً حني صار بعض «املتصوفة» تشتد
محاسته فيندفع يف أداء هذه احلركات بعنف ومبالغة ،حتى خيرج
األمر إىل الرقص ،وهو ليس من التصوف حبال ،وكثرياً ما كان
حلَقِ الذكر يوقفونهم  ،فإن أبوا أخرجوهم .وحنن
املشرفون على ِ
هنا ال ندعو إىل الرقص وال إىل السماع ،وال حنض عليهما ،ولكننا
ال نكفّر وال نبدّع من عمل بهما وال نراه ضاالً ،ففعله مباح ،واهلل أعلم
بنيته وهو حياسبه ،كما نرى أن األكمل للصويف أن يسري على
منهج سلفه من أئمة التصوف كاإلمام اجلنيد والشيخ عبد القادر،
وغريهم ممن ذكرهم شيخ اإلسالم ابن متية ،رمحهم اهلل مجيعاً.

 177سورة آل عمران.191 :
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بعض الصوفية حني تأخذهم حال َوجْدٍ تُغَيِّبُهم عن أنفسهم
يتلفظون بكالم قد خيالف ظاهره الشرع ،وهو ما أمسّوه شطحاً،
واجلمع «شطحات» ،وأحلقوا بها العبارات اليت تصدر عن بعضهم
يف حال «الفناء» ،وقد فسر أبو نصر السراج الطوسي الشطح
الصويف بأنه «عبارة مستغرقة يف وصف وجدٍ فاض بقوّته ،وهاج
بشدة غليانه وغلبته»(.)178
ويرجع الشطح إىل عدد من األمور ،منها أن يكون الصويف ضعيف
اهلمة غري متمكّن ،فتأخذه مثل حال السكر تغلبه فيتلفظ بكالم
كالذي يتلفظ به سكارى اخلمر ،وقد ذكر هذه احلال ابن تيمية،
رمحه اهلل ،فقال« :وقد حيصل السكر بسبب ال فعل للعبد فيه،
كسماع مل يقصده فيهيج قاطنه ،وحيرك ساكنه ،وحنو ذلك،
وهذا ال مالم عليه فيه ،وما صدر عنه يف حال زوال عقله فهو فيه
معذور ،ألن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غري حمرم،
كاملُغَنّى عليه واجملنون وحنوهما»

(.)179

وقد حيصل الشطح بسبب خطأ تعبريي من شدة احلال اليت صار
 178اللمع ،للطوسي ،ص.453
 179مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.11
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إليها وانبهاره ،فيخطئ يف التعبري عما يريد قوله ،فيأتي قوله يف
ظاهره كفراً صرحياً ،كما يف املثل الذي ضربه النيب ﷺ في
كمْ
ح ِد ُ
احلديث﴿ :لَلَّهُ َأشَدُّ فَ َرحًا ِبتَ ْوبَةِ عَ ْبدِهِ حِنيَ َيتُوبُ إِلَيْهِ ،مِن َأ َ
طعَامُهُ َوشَرَابُهُ،
ح َلتِهِ بِأَرْضِ فالةٍ ،فَانْ َف َلتَتْ منه وَ َعلَ ْيهَا َ
كانَ علَى رَا ِ
ح َلتِهِ،
جعَ يف ظ ِِّلهَا ،قدْ أَيِسَ مِن رَا ِ
ط َ
شجَرَةً ،فَاضْ َ
فأيِسَ منها ،فأتَى َ
خذَ ِبخِطَا ِمهَا ،ثُمَّ قالَ
فَبيْنَا هو كَذلكَ إِذَا هو ِبهَا ،قَائِمَةً عِ ْندَهُ ،فأ َ
مِن شِدَّةِ الفَرَحِ :اللَّهُمَّ َأنْتَ عَ ْبدِي وََأنَا ر َُّبكََ ،أخْطَأَ مِن شِدَّةِ
الفَرَحِ﴾

()180

فالرجل أراد أن يقول« :اللهم أنت ربي وأنا عبدك» أي

أنك مل ترتكين ضياعاً ألني عبدك وأنت ربي املتكفل أموري ،لكنه
ارتبك من شدة حال الفرح اليت صار إليها فأخطأ وقال عكس ما
يعين ،وقد برر له النيب ﷺ هذا اخلطأ بأنه كان من شدة الفرح،
وضرب فرحته هذه مثالً لشدة فرح اهلل بتوبة عبده ،وال يُفهم من
هذا أن اهلل سبحانه وتعاىل خيطئ ،وإمنا القصد بأنه يبسط يديه
باخلري هلذا العبد التائب ويتقبله ويغفر له ذنوبه املاضية من شدة
اب َو َ
فرحه سبحانه بتوبته ،بل إلها َمن تَ َ
آم َن َو َع ِم َل َع َملًا َصالِحاً
ِ
َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ه
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
()181
ات ، وهذا من شدة فرح اهلل
فأولئِك يبدِل اَّلل سيِئات ِ ِهم حسن ٍ
 180صحيح مسلم ،برقم .2747
 181سورة الفرقان.70 :
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تعاىل بتوبته ،أما العبد فاملقصود أنه حني يكون يف حال مع اهلل فإنه
من شدة فرحه قد يزل لسانه فيخطئ التعبري ويقول عكس ما يعين.
ومن شطحاتهم ما يلحق باجملاز ،فإذا أخذناه على سبيل احلقيقة
أَوْهَمَ االحتاد أو احللول ،كما نُقل عن أبي يزيد البسطامي قوله:
«أول ما صرت إىل وحدانيته فصرت طرياً جسمه من األحدية،
وجناحاه من الدميومة فلم أزل أطري إىل أن صرت يف ميدان األزلية،
فرأيت فيها شجرة األحدية» ،فهذا جماز ،واجملاز يف اللغة:
«استعمال الكلمة يف غري ما وضعت له يف اصطالح التخاطب ،على
وجه يصح ،مع قرينة مانعة من إرادة املعنى األصلي» ،كقوله تعاىل:
ْ
َ
وب ل َ َ
إذِ ال ْ ُقلُ ُ
َ
()182
ج ِر ، وقد قال ابن القيم رمحه اهلل« :القلب
ا
ن
ح
ال
ى
د
ِ
ِ

يف سريه إىل اهلل مبنزلة الطائر ،فاحملبة رأسه ،واخلوف والرجاء

جناحاه ،فمتى سلم الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطريان ،ومتى
قُطع الرأس مات الطائر ،ومتى عُدم اجلناحان فهو عرضة لكل صائد
وكاسر»( ،)183وهذا كله جماز .ومثل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل:
ََْ َُُْ ُ
ت َولَك ََّن هَ
ت إذْ َر َميْ َ
وه ْم َولَ ِ ََّ هَ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
اَّلل
فلم تقتل
ِ
كن اَّلل قتلهم وما رمي ِ

 182سورة غافر.18 :
 183مدارج السالكين ،البن القيم ،ج ،1ص.513

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

130

َر َمى ،)184(فالصحابة هم الذين قتلوا املشركني ،والنيب ﷺ هو الذي
رمى قبضة الرتاب اليت حصب بها وجوه املشركني وقال﴿ :شاهت
الوجوه﴾ ،ولكن اهلل عز وجل قال إنه سبحانه هو الذي قتلهم وهو
خذَ الكالم على ظاهره لكان معناه حلوالً ،وإمنا هو
الذي رمى ،ولو ُأ ِ
جماز ،ألن اهلل هو خالق أفعال العباد ،وهو الذي وَفَّق النيب ﷺ
وأصحابه لذلك وأعانهم ،فنسب الفعل إىل نفسه .ومثل ذلك قول
خذَها
َبلَها اهللُ مِنْهُ ،وَأ َ
َيبٍ تَق َّ
َدقَ من ط ِّ
النيب ﷺ﴿ :إِنَّ العبدَ إذا تَص َّ
كمْ ُمهْرَهُ أوْ فَصِيلهُ ،وإِنَّ الرجلَ
بِيَمِينِهِ فَرَبَّاها ،كما يُربِّي أح ُد ُ
َدقُ بِاللُّقْمَةِ َ ،فتَ ْربُو يف َيدِ اهللِ أ ْو قال :يف كَفِّ اهللِ ،حتى َتكُونَ
لَ َيتَص َّ
ِمثْلَ اجلَبَلَِ ،فتَصَدَّقُوا﴾( ،)185فالصدقة يأخذها الفقري بيمينه ،و مثل
ذلك القول املنسوب إىل ابن القيم رمحه اهلل« :لو علم املتصدقُ حقَّ
العلم وتصور أن صدقته تقع يف يد اهلل قبل يد الفقري لكانت لذة
املعطي أكرب من لذة اآلخذ» ،ومثله ما نسب إىل أم املؤمنني السيدة
ب ( ُتعَطِّر) الصدقة وتقول
عائشة رضي اهلل عنها أنها كانت ُتطَيِّ ُ
«إنها تقع يف يد اهلل» ،وكل ذلك لو أُخذ على سبيل احلقيقة ألَوْهَمَ
احللول ،ولكنه جماز واضح بيّن ،ومثل ذلك نزول اهلل تعاىل إىل
 184سورة األنفال.17 :
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السماء الدنيا ،واستواؤه على العرش ،فقد سئل عنه مالك بن أنس
رمحه اهلل ،فقال :استوى كما أخرب ال كما خيطر للبشر.
إن اللَّ َه عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ :يا
وكذلك احلديث الشريفَّ ﴿ :
ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ َف َلمْ َت ُع ْدنِي ،قالَ :يا رَبِّ كيفَ أعُو ُدكَ وَأنْتَ رَبُّ
العالَمِنيَ؟ قالَ :أما عَلِمْتَ أنَّ عَ ْبدِي فُالناً مَرِضَ َف َلمْ َت ُعدْهُ ،أما َعلِمْتَ
جدْتَنِي عِ ْندَهُ؟﴾( )186فإنه لو أخذ على ظاهره ألوهم
أنكَ لو ُعدْتَهُ لَ َو َ
َّ
باالحتاد ،ولكنه جماز واضح ،واجملاز يف القرآن الكريم ثابت ،وقد
منعه وأنكره بعضهم ثم تراجعوا وأقروا به ،فليس كل ما يف القرآن
الكريم يؤخذ على ظاهره ،وإمنا اجملاز كثري فيه ،وهي لغة العرب
اليت نزل بها.
ومن الشطح ما يكون سببه االختالط ،وهو ناتج من حال اجلذب
اليت يصل إليها بعضهم ،وهؤالء اجملاذيب ينطقون أحياناً حبكم
بليغة ،ومعارف عميقة ،لكنهم أيضاً ينطقون أحياناً بكالم ال يوافق
شرعاً وال عقالً ،فيختلط كالمهم وال مييِّز حقه من باطله إال
العامل الفقيه ،فيقبل منه ما وافق الشرع ،ويرتك ما كان غري ذلك.
ومن أسباب الشطح أيضًا اللَّبْسُ أو التَّلبيس ،فقد يُغرِق أحدهم يف
 186صحيح مسلم ،برقم .2569
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الفكر بال علم وال فقه ،فيفهم ما يقرأ أو يسمع على غري وجهه،
فتلتبس عليه احلال ،فيظن وهمَه حقيقةً ،كمن يرى السّراب يف
بيداء قاحلة ،فيقسم أنه رأى املاء يف ذلك املوضع ،ولو أنه اقرتب
النكشفت له حقيقة وهمه وخرج من اللّبس ،ومنهم من ُيلَبِّس عليه
الشيطان أمرَه فيَزِلَّ أو يَضِلَّ ،والبن اجلوزي كتاب أمساه «تلبيس
إبليس» ذكر فيه تلبيسه على اليهود والنصارى وغريهم ،وعلى
الفرق الضالة بعد اإلسالم ،كما ذكر تلبيسه على القرّاء وأهل
احلديث وأهل الفقه والوعّاظ والقصّاص والكاملني من العلماء
والعبّاد والغزاة وال ّزهّاد والصوفية.
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يزعم بعض مناوئي التصوف أن الصوفية يربرون لبعضهم
الشطحات ويـتأولونها على غري ما صدرت عن أصحابها أو قصدهم،
أو خيرتعون هلا تفسريات على غري حقيقتها ،ورمبا ربطوها بآيات
من القرآن الكريم أو احلديث الشريف يف فهم منحرف هلا.
واحلقيقة غري ذلك ،وإمنا يأتي هذا يف ما ميكن تأوّله على احلق
والصواب ،ال على تلبيس معاني القرآن الكريم واحلديث الشريف،
فهو من باب محل املسلم على احململ احلسن ما أمكن ،وقد قال عمر
بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه« :ال حيلُّ المرئ مسلم يسمع من أخيه
كلمة يظنُّ بها سوءاً ،وهو جيد هلا يف شيء من اخلري خمرجاً»(.)187
وقال سعيد بن املسيِّب« :كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رسول
اهلل ﷺ :أن ضَعْ أمرَ أخيكَ على أحْسَنِهِ ،ما مل يأتِكَ ما يغلبُكَ ،وال
تظنَّنَّ بكلمةٍ خرجت من امرئ مسلمٍ شرًّا وأنت جتد هلا يف اخلري
مَحْمَالً»( .)188وقال املهلب :قد أوجب اهلل تعاىل أن يكون ظنُّ املؤمن
َ
ْ
َ
باملؤمن حسناً أبداً ،إذ يقول سبحانه :ل ْولا إِذ َس ِم ْع ُت ُموهُ ظ هن
ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ًْ َ َ ُ َ َ ْ
ُّ
()189
س ِهم خيرا وقالوا هذا إِفك مبِين . أما
المؤمِنون والمؤمِنات بِأنف ِ
 187اآلداب الشرعية ،البن مفلح.47/1 ،
 188االستذكار ،البن عبد البر .291/8
 189سورة النور.12 :
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إذا تعارضت تلك الشطحات مع الشريعة فإنهم يعرتضون عليها وال
يقرّونها ،وقد عاتب أحدهم حميي الدين بن عربي حني مسعه يقول
يف مناجاته« :اللهم يا من يراني وال أراه ،وأراه وال يراني ،»...فقال
له :يا بين ،أنا يف موقف مناجاة ،واهلل سبحانه مطلع على السرائر
يعلم ما أعين ،فأنا أقول له« :يا من يراني مذنباً وال أراه معاقباً ،وأراه
غافراً وال يراني تائباً»! وكان الشيخ عبد القادر الكيالني يف جملس
َ
ََ
ه ََ ه
ُ
َ
ذكر ،فأخذته حال شهود ،فراح يردد إِننِي أنا اَّلل لا إِله إِلا أنا،

فلما عاد إىل نفسه قال له أحدهم :لقد شطحت فقلت كذا!
فأجابه :إمنا كنت أردد قوله تعاىل يف سورة طه إنهني َأنَا ه ُ
اَّلل لا إلَهَ
ِ
ِ ِ
ََ َ ْ ُ ْ ََ
ه َ ْ
()190
إِلا أنا فاعبدنِي وأق ِ ِم الصلاة لِذِك ِري . وقد كان شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه اهلل ،ممن برّروا لصادقي احلال ما يطرأ عليهم من

أحوال ،وعدّهم أكمل إمياناً ممن مل يبلغ مبلغهم من ذوي القلوب
القاسية ،وشبه حاهلم حبال نيب اهلل موسى عليه السالم ،فقال:
«فهذه األحوال اليت يقرتن بها الغشي أو املوت أو اجلنون أو السُّكْ ُر
أو الفناء حتى ال يشعر بنفسه وحنو ذلك ،إذا كانت أسبابها
مشروعة وصاحبها صادقاً عاجزاً عن دفعها ،كان حمموداً على ما
 190سورة طه.14 :
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فعله من اخلري وما ناله من اإلميان ،معذوراً يف ما عجز عنه وأصابه
بغري اختياره ،وهم أكمل ممن مل يبلغ منزلتهم لِنَقْصِ إميانهم
بسبب قسوة قلوبهم وحنو ذلك من األسباب اليت تتضمن ترك ما
حيبه اهلل أو فعل ما يكرهه اهلل .ولكنّ مَن مل يَ ُزلْ عقلُه ،مع أنه قد
حصل له من اإلميان ما حصل هلم أو مثله أو أكمل منه ،فهو أفضل
منهم .وهذه حال الصحابة رضي اهلل عنهم وحال نبينا ﷺ ،فإنه
أسري به إىل السماء وأراه اهلل ما أراه ،وأصبح كبائتٍ مل تتغري عليه
حاله ،فحاله أفضل من حال موسى ﷺ الذي خرّ صعقاً ملّا جتلى ربُّه
للجبل ،وحال موسى حال جليلة عليّة فاضلة ،لكن حال حممد ﷺ
أكمل وأعلى وأفضل»( ،)191وقد اعرتض بعضهم على ما أصاب بعض
الصوفية من املوت والصعق عند قراءة القرآن الكريم أو مساعه
واملرور بآيات العذاب أو التخويف ،فقال :مل يكن هؤالء أشد خوفاً
من اهلل أو أكثر خشية من النيب ﷺ وأصحابه ،ومع ذلك مل نر
منهم شيئاً من ذلك! ولنرتك شيخ اإلسالم رمحه اهلل يرد عليهم،
يقول« :هذه األمور اليت خرجت من البصرة ،وذلك لشدة اخلوف،
فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغالم وعطاء السليمي
وأمثاهلما أمر عظيم ،وال ريب أن حاهلم أكمل وأفضل ممن مل يكن
 191مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.13
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عنده من خشية اهلل ما قابلهم أو تفضل عليهم .ومن خاف اهلل خوفاً
مقتصداً يدعوه إىل فعل ما حيبه وترك ما يكرهه اهلل ،من غري هذه
الزيادة ،فحاله أكمل وأفضل من حال هؤالء ،وهي حال الصحابة
رضي اهلل عنهم ،وقد روي أن عطاء السليمي  -رضي اهلل عنه  -رؤي
بعد موته ،قيل له :ما فعل اهلل بك؟ فقال :قال لي :يا عطاء! أما
استحييت مين أن ختافين كل هذا؟! أما بلغك أني غفور
رحيم؟!»( .)192وقد مر بنا تربير شيخ اإلسالم ابن تيمية ملن تصدر
عنه أقوال أو تصرفات حتت تأثري «السكر بسبب ال فعل للعبد فيه»،
فقال« :وهذا ال مالم عليه فيه ،وما صدر عنه يف حال زوال عقله فهو
فيه معذور ،ألن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غري
حمرم ،كاملغنّى عليه واجملنون وحنوهما»(.)193
وال ريب أن الشطحات تكثر يف أحوالٍ كأحواهلم ،حتى صُنِّف فيها،
واحتج بها املنكرون على الصوفية ،ومن العلماء من تأوَّل تلك
الشطحات على الوجه الذي يربِّئ أصحابها ،مثل شيخ اإلسالم العز
بن عبد السالم ،الذي قال يف قتل احلالج لقوله «أنا احلق» :لو
كنت بينهم لتأوّلت كالمه ومنعت عنه القتل! أما تَعاملُ أئمة
 192مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.13
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التصوف ومشاخيه مع أصحاب الشطحات فقد كان خمتلفاً
متاماً ،فال بَرّروا هلم وال تأوّلوا كالمهم ،فهذا اجلنيد البغدادي
رمحه اهلل ،يقدّم ظاهر الشريعة ،ويرتك نية احلالج هلل تعاىل ،فقال
له يوم حماكمته« :يا بين ،لقد فتحتَ يف اإلسالم ثغرةً ال يسدُّها
إال رأسُك»! وقد مر بنا قول الشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه اهلل ،فيه:
«أخطأ بِوَهمِهِ ،لو كان على احلق ما قال أنا احلق»( ،)194وقال أيضاً:
لو كنت بينهم حلكمت عليه مبا حكموا .وكثرياً ما كان علماء
الصوفية يعرتضون على شطحات بعضهم إذا مل ميكن تأوهلا
بسهولة ووضوح ،كما يف اجملاز ،ويردّون عليهم ردوداً قاسية ،كما
فعل أبو بكر الشبلي ،رمحه اهلل ،حني بلغه قول أبي يزيد البسطامي
الذي مرَّ بنا« :أول ما صرت إىل وحدانيته فصرت طرياً جسمه من
األحدية ،وجناحاه من الدميومة فلم أزل أطري إىل أن صرت يف ميدان
األزلية ،فرأيت فيها شجرة األحدية» فمع ما فيه من وضوح اجملاز،
قال الشبلي« :لو كان أبو يزيد ها هنا ألسلم على يد بعض
صبياننا» ،وكان الشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل ،يقول« :أي سادة،
تقولون :قال احلارث ،قال أبو يزيد ،قال احلالج! ما هذه احلال؟! قبل
هذه الكلمات قولوا :قال الشافعي ،قال مالك ،قال أمحد ،قال نعمان
 194سبق بهامش .41
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(أبو حنيفة) ،صحّحوا املعامالت البينية ،وبعدها تفكّهوا باملقوالت
الزائدة ،قال احلارث وأبو يزيد ال ينقص وال يزيد»( ،)195فقد دعا إىل
الرتكيز يف أقوال علماء الفقه األربعة رمحهم اهلل ،وفهم أحكامهم،
أما أقوال أمثال أبي يزيد فهي للتفكّه ،وهي ال تنقص وال تزيد،
فالشرع واضح ومشروح يف كالم األئمة األربعة الذين يؤخذ عنهم.
أما الذين تلقوا عبارات الشطح املنكرة بالقبول ،وبنوا عليها
منهجهم فقد ضلوا وأضلوا ،فكان الشيخ الرفاعي ،وهو أحد أئمة
التصوف وشيخ الطريقة الرفاعية ،ينكر عليهم وعلى من أخذوا
عنهم ،فالطريقة تؤخذ عن عامل فقيه ال عن جمذوب يتخبط أو
خاضع حلال سكر أو غياب عقل .وقد زعم بعض املناوئني للتصوف
أن الصوفية عموماً يتأولون الشطحات ويفسرونها على وجه
ٍّ ،فأئمة
يظهرها مبظهر احلق والصواب ،وهذا الكالم يف تعميمه جتن
التصوف يتعلقون بظاهر الشرع ويرتكون البواطن والنيات هلل
تعاىل ،فريدون الشطحات إىل ضالل أصحابها أو وهمهم ،كما رأينا
عند اجلنيد والرفاعي والشبلي ،أما كالم اجلهلة الذين انتسبوا إىل
التصوف بال علم وال فقه ،أو الزنادقة الذين تقنّعوا به ليخفوا
وجوههم الشيطانية ،فصاروا ينطقون بالفهم الذي يوسوس هلم
 195البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.86
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الشيطان به وتتعاىل صيحاتهم هنا وهناك ،فضلّوا وأضلّوا ،فإنهم
ال يُحسَبون على التصوف وإن انتسبوا إليه ،وهم الذين وصفهم
الشيخ الرواس بـ«األغبياء» يف األبيات اليت مرت بنا:
نعب لرض ءعبُ لص سال ياغبَّلب بس ل
ن ءح بكِّم يف ي اش ب لن ي ل ب ءه ءح ب اقس
ء
وقد يقول قائل :ولكنهم حمسوبون على التصوف ،شاء الصوفية أم
أبوا .فنقول هلم :نعم ،هم حمسوبون على التصوف بقدر ما حيسب
على اإلسالم كل من اخلوارج واملعتزلة واجلهمية والقدرية
والرافضة.
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه اهلل« :غالب ما حيكى من
املبالغة يف باب اخلوف إمنا هو عن عُبّاد أهل البصرة ،مثل حكاية من
مات أو غشي عليه يف مساع القرآن وحنوه ،كقصة زرارة بن أوفى
ََّ ُ
َ َ ُ
()196
الناقورِ
قاضي البصرة ،فإنه قرأ يف صالة الفجر فإِذا ن ِق َر فِي

َفخَرَّ ميتاً ...وكان فيهم طوائف يصعقون عند مساع القرآن ،ومل
يكن يف الصحابة مَن هذه حاله ،فلما ظهر أنكر ذلك طائفة من
الصحابة والتابعني ،كأمساء بنت أبي بكر ،والزبري ،وابن سريين...
والذي عليه مجهور العلماء أن الواحد من هؤالء ،إذا كان مغلوباً
عليه مل يُنكر عليه ،وإن كان حال الثابت أكمل منه ،وهلذا ملا سُئل
اإلمام أمحد (بن حنبل) عن هذا ،قال :قُرِئ القرآن على حييى بن
سعيد القطان فغشي عليه ،ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه
لدفعه حييى بن سعيد ،فما رأيت أعقل منه ،ونُقل عن الشافعي أنه
أصابه هذا (الصعق) ،وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة،
وباجلملة فهذا كثري مما ال يُسرتاب بصدقه»( .)197ويقول أيضاً:
َالذكْرِ الْ َمشْرُوعِ مِنْ َوجَلِ الْ َق ْلبِ  ,وَ َد ْمعِ
« َومَا َيحْصُلُ عِنْدَ السَّمَاعِ و ِّ
 196سورة المدّثر.8 :
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التِي نَطَقَ ِبهَا ا ْل ِكتَابُ
ألحْوَالِ َّ
شعْرَارِ ا ْلجُسُومَِ ،ف َهذَا أَفْضَلُ ا َ
ا ْلعَيْنِ ،وَا ْق ِ
الشدِيدُ وَا ْل َغشْيُ وَالْمَوْتُ وَالصَّ ْيحَاتَُ ،ف َهذَا
وَالسُّنَّةُ ،وَأَمَّا االضْطِرَابُ َّ
إنْ كَانَ صَاحِبُهُ َم ْغلُوباً َعلَيْهِ َلمْ ُي َلمْ َعلَيْهِ ،كَمَا َقدْ كَانَ َيكُونُ فِي
ضعْفِ
التَّا ِبعِنيَ َومَنْ َب ْع َد ُهمَْ ،فإِنَّ مَ ْنشَأَهُ قُوَّةُ الْوَارِدِ َعلَى الْ َق ْلبِ َمعَ َ
َالصحَابَةِ .
الْ َق ْلبِ ،وَالْقُوَّةُ وَالتَّمَكُّنُ أَفْضَلُ ،كَمَا هُوَ حَالُ النَّبِيِّ ﷺ و َّ
السكُونُ َقسْوَةً َوجَفَاءً َف َهذَا َم ْذمُومٌ ال خَيْرَ فِيهِ»( .)198ويقول علوي
وَأَمَّا ُّ
بن عبد القادر السقاف ،صاحب موسوعة «الدرر السنية  -املوسوعة
احلديثية»« :كان السلف ،رمحهم اهلل ،يسعون يف عالج قلوبهم إذا
قست ،ويف ذلك مناذج كثرية ،منها ما رواه عمرو بن ميمون ،أنَّ أباه
ميمون بن مهران قال للحسن البصري :يا أبا سعيد ،قد أنست من
قليب غلظة ،فاس َتلِنْ لي منه ،فقرأ احلسن :بسم اهلل الرمحن الرحيم
َ ُه َ ُ ه َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ
ََََْ َ ْ َ ه َْ ُ
غنيَ
ْ
أفرأيت إِن متعناهم ِسنِين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ
َ
َ ُ
َْ
عن ُهم هما كانوا ُي َم هت ُعون ،)199(قال :فسقط الشيخ فرأيته يفحص
برجله كما تفحص الشاة املذبوحة ،فأقام طويالً ثم أفاق ،فجاءت
اجلارية فقالت :قد أتعبتم الشيخ قوموا ،تفرقوا ،فأخذتُ بيد أبي
فخرجتُ به ،ثم قلت :يا أبتاه ،هذا احلسن؛ قد كنت أحسب أنه
 198مجموع الفتاوى ،ج ،22ص.522
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أكرب من هذا ،قال :فوكزني يف صدري وكزة ،ثم قال :يا بين ،لقد
قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك ألبقى هلا فيك كُلوماً( ،)200وكان
الربيع بن خثيم إذا وجد يف قلبه قسوةً أتى يف الليل منزل صديق له
قد مات ،فنادى يا فالن بن فالن ،يا فالن بن فالن .ثم يقول :ليت
شعري ما فَعَلْتَ ،وما فُعِل بك! ثم يبكي حتى تسيل دموعه ،فيعرف
ذاك فيه إىل مثلها( ،)201وقال مالك :كان حممد بن املنكدر سيد
القراء ،وكان كثري البكاء عند احلديث ،وكنت إذا وجدت من
نفسي قسوة آتيه ،فأنظر إليه فأتعظ به(.)203(»...)202
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وقد يَ ُذمُّ حالَ هؤالء مَن فيه قسوة
القلوب والرّينُ عليها واجلفاء عن الدين ،ما هو مذموم ،وقد فعلوا...
بل املراتب ثالث :حال الظامل لنفسه الذي هو قاسي القلب ،ال يلني
ُ
للسماع والذكر ،وهؤالء فيهم شَبَهٌ من اليهود ،قال تعاىل :ث هم
َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ً َ ه
ِإن مِنَ
قست قلوبكم مِن بع ِد ذل ِك ف ِهي كالحِجارة ِ أو أشد قسوة و
ْ َ َ ََ َََ ه ُ ُْ ََْ ُ َ ه َْ ََ َه ه ُ ََ ْ
خ ُر ُج مِنْ ُه ال ْ َماءُ
الحِجارة ِ لما يتفجر مِنه الأنهار وِإن مِنها لما يشقق في

 200حلية األولياء ،ألبي نعيم.83/4 ،
 201شعب اإليمان ،للبيهقي.19/7 ،
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َ َ ُ َ
َ ه َْ ََ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ه ََ هُ َ
اَّلل بِغاف ٍِل ع هما ت ْع َملون،)204(
وِإن مِنها لما يهبِط مِن خشيةِ اَّللِ وما

والثانية حال املؤمن التقيّ الذي فيه ضعف عن محل ما يرد على
قلبه ،فهذا الذي يصعق صعق موت ،أو صعق غشي ،فإن ذلك إمنا
يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن محله ،وقد يوجد مثل هذا يف
من يفرح أو خياف أو حيزن أو حيب أموراً دنيوية ،يقتله ذلك أو
ميرضه أو يذهب بعقله ...ومن عبّاد الصور (يعين عشاق املخلوقني)
من قتله أو جننه ،وال يكون هذا إال ملن ورد عليه أمر ضعفت نفسه
عن دفعه ،مبنزلة ما يرد على البدن من األسباب اليت مترضه أو
تقتله ،أو كان أحدهم مغلوباً على ذلك .فإذا كان مل يصدر عنه
تفريط وال عدوان مل يكن فيه ذنب يف ما أصابه ،فال وجه للريبة»(.)205

 204سورة البقرة.74 :
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عن أبي ذر الغفاري أن النيب ﷺ قال﴿ :إنِّي أرَى ما ال ترَونَ وأمسعُ ما
ضعُ أربعِ
ال تسمَعونَ ،أطَّتْ السماءُ وحق هلا أن َتئِطَّ؛ ما فيها مو ِ
ضعٌ جب َهتَهُ هلل ساجداً .واهللِ لو تَعلمونَ ما أ ْع َلمُ
أصا ِبعَ إال و َم َلكٌ وا ِ
ح ْك ُتمْ قليالً ول َبكَي ُتمْ كثرياً ،وما َتلَذَّذْ ُتمْ بالنساءِ على الفُرُشِ،
ض ِ
ل َ
الص ُعدَاتِ جتْأَرونَ إىل اهللِ .لوَدِدْتُ أنِّي كنتُ شجرةً
ج ُتمْ إىل َّ
وخلَ َر ْ
ضدُ﴾(.)206
ُتعْ َ
فهذا احلديث يوضح لنا أحوال بعضهم ممن يريهم اهلل شيئاً من
ملكوته ،أو جمالي رمحته أو شديد عذابه ،كمن يريه اجلنة أو النار،
َْ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ
ك َ
وت ََّ
الس َم َ
ات
كما قال سبحانهَ  :وكذل ِك ن ِري إِبراهِيم مل
او ِ
َ َْ
َ َ ُ َ َ ْ
ْ
ُ
َ ()207
والأر ِض ول ِيكون مِن الموقِن ِين ، وقد أرى اهلل نبيه حممداً ﷺ
أكثر من ذلك ،فعاين ملكوت السماء يف السماء يوم عرج به ،فلماذا
مل حيصل له هذا وخيرج إىل الصعدات جيأر إىل اهلل؟ واجلواب أن
اهلل سبحانه يثبّت رسله عليهم السالم وميكّنهم ألن لديهم مهمة
عظيمة ،وهي تبليغ الرسالة وأن يكونوا قدوة للخلق ،كاملي العقل
والوعي ،فال ختتل قدراتهم وال تطيش عقوهلم وال تذهل قلوبهم،
 206سنن الترمذي ،برقم  .2312وينظر عارضة األحوذي ألبي بكر بن العربي.152/5 ،
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وقد ضرب النيب ﷺ هذا املثل يف احلديث ليبني أن ملكوت اهلل أعظم
من التصور ،وأن الصحابة على علو درجاتهم لو علموا ما يعلم ﷺ
خلرجوا إىل الطرق جيأرون إىل اهلل ،أما هو ﷺ فقلبه يفوق اجلبال
َ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ْ َ
آن عَلَى َج َبل ل ه َر َأ ْي َت ُه َخاشِعاً
رسوخاً ،وقد قال تعاىل :لو أنزلنا هذا القر
ٍ
ْ
ه َ ْ َ ََْْ ُ َ ْ
ه
ُ
اس لَ َع هل ُهمْ
َ
ُّم َت َص َّدِعًا َّم ِْن َخش َيةِ اَّللِ وت ِلك الأمثال نض ِربها ل ِلن ِ
َ ه َ
َ َ َ َْ َ
َي َتفك ُرون ،)208(وقال سبحانه ن ََّزل ُه عَلى قلبِك )209(فكان قلبه ﷺ
أرسخ من اجلبال ،مبا أمده اهلل عز وجل من عزم وثبات ،أما غري
الرسل فأحواهلم ختتلف ،ورمبا أرى اهللُ العبدَ شيئاً من ملكوته
فصعق ومات ،ورمبا فقد عقله ،ورمبا خرج إىل الشوارع يبكي وجيأر
إىل اهلل تعاىل ،والثابت من ثبّته اهلل.
وبعض الناس يعيبونهم ،وبعضهم يعيبون املنهج (التصوف) الذي
أوصلهم سلوكه إىل هذه احلال ،وجيهلون ما وراءها ،كمن يعيب
على أبي الدرداء وأبي ذر وأبي عبيدة بن اجلراح زهدهم وتقشفهم
مع كثرة اخلري بني أيديهم ،ولو علم ما علموا لكان أكثر منهم
زهداً ،ومن يوقن بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وينظر إىل أنه سبحانه
خلق أناساً جمانني وعمياناً وصماً وبكماً ،مع أنهم مل يسلكوا هذا
 208سورة الحشر.21 :
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الطريق ،يفهم أن هذا قدر مقدور ال بد أن يصيبهم ،سواء أسلكوا
هذا الطريق أم غريه ،بأسباب أو بغري أسباب ،وما أكثر الذين حصل
هلم يف حوادثَ أمراضٌ أو صدماتٌ نفسية فوصلوا إىل مثل حال
هؤالء ،فهو قضاء اهلل وقدره ،ال يرده إال اهللُ تعاىل ،وقد كان سعد
بن أبي وقاص ،رضي اهلل عنه ،جماب الدعوة ،لدعاء النيب ﷺ له:
﴿اللهم سَدد رميتَه وأجِب دعوتَه﴾ ،فكان سديدَ الرمي شديدَه ،جمابَ
الدعوة( ،)210وكان قد كُفَّ بصره ،فلما قدم مكة جاءه الناس
يهرعون إليه ،كل واحد يسأله أن يدعو له ،فيدعو هلذا وهلذا ،قال
عبد اهلل بن السائب« :فأتيته وأنا غالم ،فقلت له :يا عم! أنت تدعو
للناس ،فلو دعوت لنفسك فردَّ اهلل عليك بصرك! فتبسم وقال :يا
بين! قضاء اهلل سبحانه عندي أحسن من بصري»(.)211
فهذا التسليم ال يعرفه إال من زكت نفوسهم باإلميان وامتألت
قلوبهم باليقني .وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه اهلل ،يبني لنا
حال هؤالء الذين سلب اهلل عقوهلم مبا يسمى «اجلذب» فيقول:
«ومن هؤالء من يقوى عليه الوارد حتى يصري جمنوناً ،إما بسبب
خلط يغلب عليه ،وإما بغري ذلك ،ومن هؤالء عقالء اجملانني الذي
 210مسند أحمد.48 /3 ،
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يُعدّون يف النسّاك ،وقد يُسمَّون املولّهني ،قال فيهم بعض العلماء:
هؤالء أعطاهم اهلل عقوالً وأحواالً ،فسلب عقوهلم وأسقط ما فرض
مبا سلب»(.)212
وقد كان الشيخ عبد القادر عيسى احلليب الشاذلي ،رمحه اهلل،
ينهى تالميذه عن اجللوس إىل اجملاذيب ،ويتشدد يف ذلك ،ويقول:
«أكرموهم وال جتالسوهم ،وال تأخذوا عنهم كلمة».

 212مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ص.12
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يف منهج الصوفية عمل يسمى «اخللوة» ،وذلك إذا رأى املريد يف
نفسه همة واستعداداً أخرب الشيخ ،فيطلب منه الشيخ أن يستعد
للخلوة ،لينقطع عن الدنيا أياماً ،قد تكون ثالثة أو أكثر ،حبسب
استعداده ،فيصوم نهارها ويقوم ليلها ،يقيمها عند الشيخ يف الرباط
أو الزاوية أو التكية ،منفرداً يف غرفة أو مقصورة ال يلتقي أحداً سوى
الشيخ ،الذي يهتم بأمر إفطاره وسحوره ،وغالباً ما تكون الوجبة
مترات أو ما شابه من طعام الزهاد املتقشف ،ويتفرغ للتعبد من
صالة وقراءة قرآن وذكر ،ويراجعه خالهلا الشيخ يف ما يطرأ له من
أحوال ،لكي ال يلبّس عليه الشيطان أمراً ما ،وتكون هذه اخللوة
لتمرين النفس وكسر شهوتها ،وتقوية الروح يف انطالقها يف مدارج
السلوك إىل اهلل تعاىل ،وهي تشبه االعتكاف ،إال أنها ختتلف عنه
بالعزلة عن الناس ،وبعد انقضائها خيرج املريد إىل حياته املعتادة،
إال أنه ال بد أن يكون قد اكتسب صفاء قلبياً وسكينة نفسية ومسواً
روحياً تظهر آثارها يف سلوكه ومعامالته ،وتتكرر هذه اخللوة مرة
يف العام أو مرتني أو أكثر ،ورمبا مرة يف العمر ،حبسب استعداد
املريد وطاقته وظروفه .ويرى إخوتي السلفيون أن هذا األمر بدعة،
فلم يفعله النيب ﷺ وال أصحابه ال يف حياته وال بعد وفاته.
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واحلق أن النيب ﷺ فعلها قبل أن يبعث ،فقد ظهرت يف حياته
إرهاصات وإشارات دفعته إىل االنفراد يف أحواله عن قومه ،فلم ينضم
إىل أشياخ قومه يف دار الندوة على رغم ما عرف عنه من كمال
العقل واحلكمة ،وال رافق أقرانه يف اللهو ،فقد شغلته هذه
اإلرهاصات وفتحت أبواب الفكر يف قلبه ،ومن هذه اإلرهاصات ما
ذكره ﷺ يف قوله﴿ :إني ألعرفُ حجرًا مبكةَ كان يسلمُ عليَّ قبل أن
ُببَ إليه اخلالء ،فكان خيرج إىل غار
ُأبعثَ ،إني ألعرفُهُ اآلن﴾( ،)213فح ِّ
حراء يتعبد ،ومل تكن عبادته إال تفكراً فحسب ،وكان ذلك بتدبري
اهلل عز وجل لتهيئته للرسالة ،فلما بُعث ﷺ مل يعد يف حاجة إىل
اخللوة للتحصل على الصفاء والسكينة والسمو ،ألنها صارت
مالزمة له ،فهذا جربيل ينزل إليه فرياه بعينيه ويكلمه ،ويوحي إليه
كالم اهلل عز وجل! أما الصحابة رضي اهلل عنهم فمنذ أسلموا إىل
وفاته ﷺ وهم يف جهاد ،حتى إنه ملا مرض مرضه األخري كان جيش
أسامة بن زيد رضي اهلل عنه خارج املدينة ،وفيه أبو بكر وعمر،
فاستثنى ﷺ أبا بكر ليصلي بالناس ،فلما علم الصحابة مبرضه ﷺ
أقاموا ،وملا تويف ﷺ عظم اخلطب ،واشتدَّت احلال ،وجنم النفاق
باملدينة ،وارتدَّ من ارتدَّ من أحياء العرب حول املدينة ،فلما بويع أبو
 213صحيح مسلم ،برقم .2277
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بكر رضي اهلل عنه كان أول عمل قام به إنفاذ جيش أسامة ،مع أن
مجيع الصحابة أشاروا عليه بعدم إنفاذه ألن اخلطر أصبح حمدقاً
باملدينة ،فقال« :واهلل ال أحلُّ عقدة عقدها رسول اهلل ﷺ ،ولو أنَّ
الطري ختطَّفنا ،)214(»...واستمر اجلهاد طوال حياتهم ،وال ريب أن
غبار اجلهاد يف سبيل اهلل أنفع للقلوب واألرواح من اخللوات ،فلم
يفعلوا ذلك وال من جاء بعدهم ،ألن الفتوح استمرت واجلهاد مل
يتوقف ،فلما تشكلت اجليوش النظامية ،وصار اجلهاد فرض
كفاية ،وهو سياحة األمة ورهبانيتها ،لقوله ﷺ﴿ :إنَّ سياحةَ أمَّيت
اجلِهادُ يف سبيلِ اللَّهِ تعاىل﴾( ،)215اختذ الزهاد والعبّاد والنسّاك
اخللوة والسياحة للتقرب إىل اهلل تعاىل ،وحتقيق الصفاء والسمو
والسكينة ،وكان مرجعهم يف ذلك احلديث الشريف عن السبعة
الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،ومنهم ﴿ َرجُ ٌل َذكَرَ اهللَ
خالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ﴾( ،)216ومل يروا يف ذلك بأساً طاملا أن اخللوة
أيام معدودة ،ال رهبانية فيها وال مواصلة الدهر وال ترك الزواج وال
القعود عن التكسب ،فهي إجازة من أعباء احلياة ومتعها ،وتفرُّغٌ
للوقوف بني يدي اهلل ،واالشتغال بالتقرب إليه ،مل يَرِدْ فيها حتريم،
 214البداية والنهاية ،البن كثير.335 /6 ،
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وكما أنه لو خرج أياماً قليلة إىل الربية أو البحر أو املنتجعات
للرتويح عن نفسه واالسرتاحة من أعباء احلياة مل يكن يف ذلك
بأس ،فإن التفرغ هذه األيام القليلة للعبادة والتقرب إىل اهلل هي
نزهة الصاحلني ومتعة املتقني ،طاملا أنهم يؤدون واجباتهم يف بقية
األيام ،وال يلتمسون اخللوة تهرباً من جهاد أو من عمل لكسب
املعيشة ،واهلل أعلم.
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يقول إخواني السلفيون :إن الصوفية ينسبون إىل مشاخيهم أموراً
منكرة ،كالكشف والتصرف باألحوال ،بل والتصرف يف الكون ،وهذا
مل يدّعِهِ الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وهم أكمل الناس إميانًا بعد
األنبياء وأعلى مقاماً عند اهلل ،وهي أمور خاصة باهلل سبحانه.
سئِلَ رمحه اهلل :مَا
فنرتك اإلجابة لشيخ اإلسالم ابن تيميةُ « :
ِالذكْرِ وَالْ ِفكْرِ وَالرِّيَاضَةِ َو ُمجَا َهدَةِ
ش َت ِغلِنيَ ب ِّ
حكْمَةُ فِي أَنَّ الْ ُم ْ
ا ْل ِ
النَّفْسَِ ،ومَا َأشْ َبهَهُ ،يُ ْفتَحُ َعلَ ْي ِهمْ مِنْ ا ْل ُكشُوفَاتِ وَا ْلكَرَامَاتِ َومَا سِوَى
ض ِهمْ  -مَا ال يُ ْفتَحُ َعلَى
جهْلِ بَعْ ِ
ألحْوَالِ َ -معَ قِلَّةِ ِعلْ ِم ِهمْ َو َ
ذَ ِلكَ مِنْ ا َ
إل ْنسَانُ
ش َت ِغلِنيَ بِا ْل ِع ْلمِ وَدَ ْرسِهِ وَالْ َبحْثُ عَنْهُ؟ حَتَّى لَوْ بَاتَ ا ِ
الْ ُم ْ
ِالذكْرِ وَا ْلحُضُورِ ال بُدَّ َأنْ يَرَى وَا ِقعَةً أَوْ يُ ْفتَحَ َعلَيْهِ
ش َتغِالً ب ِّ
ُمتَوَجِّهاً ُم ْ
جدُ ذَ ِلكَ!
شَ ْيءٌ ،وَلَوْ بَاتَ لَ ْيلَةً يُكَرِّرُ َعلَى بَابٍ مِنْ َأبْوَابِ الْفِقْهِ ال َي ِ
ِلذكْرِ حَالوَةً وَلَذَّةً ،وَال يَجِدُ
جدُ ل ِّ
َبدِينَ َي ِ
كثِرياً مِنْ الْ ُم َتع ِّ
حَتَّى إنَّ َ
ذَ ِلكَ عِ ْندَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَِ ،معَ أَنَّهُ َقدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ ِبتَفْضِيلِ ا ْلعَا ِلمِ عَلَى
ش َتغِ ٌل بِهِ عَنْ
حتَاجاً إلَى ِع ْلمٍ هُوَ ُم ْ
ا ْلعَا ِبدِ ،ال سِيَّمَا إذَا كَانَ ا ْلعَا ِبدُ ُم ْ
ح َتهَا لِطَا ِلبِ ا ْل ِع ْلمِ
ضعُ َأجْ ِن َ
حدِيثِ ﴿إنَّ الْمَال ِئكَةَ تَ َ
ا ْلعِبَادَةِ .فَفِي ا ْل َ
ألنْبِيَاءِ ،وَإِنَّ فَضْلَ ا ْلعَا ِلمِ َعلَى
رِضًا بِمَا يَصْ َنعُ ،وَإِنَّ ا ْل ُعلَمَاءَ وَرَثَةُ ا َ
حدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ
كبِ﴾ وَفِي ا ْل َ
ا ْلعَا ِبدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ َعلَى سَائِرِ ا ْلكَوَا ِ
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ﷺ أَنَّهُ قَالَ﴿ :إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ َوجَلَّ ِل ْلعَا ِبدِينَ
خلُوا ا ْلجَنَّةَ ،فَيَقُولُ ا ْل ُعلَمَاءُ :بِفَضْلِ ِعلْمِنَا عَ َبدُوا
وَالْ ُمجَا ِهدِينَ :اُ ْد ُ
َوجَا َهدُوا ،فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ َوجَلَّ َل ُهمَْ :أ ْن ُتمْ عِنْدِي كَمَال ِئ َكتِي ،اشْ َفعُوا
ألحَادِيثِ وَاآلثَارِ .ثُمَّ
خلُونَ ا ْلجَنَّةَ﴾ ،وَغَيْرِ ذَ ِلكَ مِنْ ا َ
َفعُونَ .ثُمَّ َي ْد ُ
فَ ُيش َّ
ط َلبِ ا ْل ِع ْلمَِ ،معَ جَ ْهلِهِ
َبدِينَ يُؤْثِرُ ا ْلعِبَادَةَ َعلَى َ
كثِريًا مِنْ الْ ُمتَع ِّ
إنَّ َ
كثِرياً مِنْ عِبَادَتِهِ؛ كَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مُبْطِالتِ الصَّالةِ
بِمَا يُبْطِلُ َ
ض ُهمْ حِكَايَةً فِي َهذَا الْ َمعْنَى :بِ َأنْ رَا ِبعَةَ
حكِي َبعْ ُ
وَالصَّوْمِ ،وَرُبَّمَا َي ْ
العدوية َ -رحِ َمهَا اللَّهُ  -أَتَتْ لَ ْيلَةً بِالْ ُقدُسِ تُصَلِّي حَتَّى الصَّبَاحِ ،وَإِلَى
جَانِ ِبهَا بَيْتٌ فِيهِ فَقِيهٌ ُيكَرِّرُ َعلَى «بَابِ ا ْلحَيْضِ» إلَى الصَّبَاحَِ ،فلَمَّا
صلُونَ إلَى ر َِّب ِهمْ وََأنْتَ
أَصْ َبحَتْ رَا ِبعَةُ قَالَتْ لَهُ :يَا َهذَا وَصَلَ الْوَا ِ
ش َت ِغلِنيَ
النسَاءِ! أَوْ َنحْ ِوهَا ،فَمَا الْمَا ِنعُ َأنْ َيحْصُلَ ِللْ ُم ْ
ش َتغِلٌ ِبحَيْضِ ِّ
ُم ْ
ضلِهِ َعلَيْهِ؟
ش َت ِغلِنيَ بِا ْلعِبَادَةَِ ،معَ فَ ْ
بِا ْل ِع ْلمِ مَا َيحْصُلُ ِللْ ُم ْ
إلميَانَ
فَ َأجَابَ :ا ْلحَ ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ ،ال رَ ْيبَ أَنَّ الَّذِي أُوتِيَ ا ْل ِع ْلمَ وَا ِ
إلميَانَ فَقَطْ ،كَمَا دَلَّ َعلَى ذَ ِلكَ ا ْل ِكتَابُ
الذِينَ أُوتُوا ا ِ
أَرْ َفعُ دَ َرجَةً مِنْ َّ
الذِي دَلَّ َعلَيْهِ الْ ِكتَابُ وَالسُّنَّةُ هُوَ ا ْل ِع ْلمُ
وَالسُّنَّةُ ،وَا ْل ِع ْلمُ الْمَمْدُوحُ َّ
ألنْبِيَاءِ؛
ألنْبِيَاءُ .كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿إنَّ ا ْل ُعلَمَاءَ وَرَثَةُ ا َ
الذِي وَرّ َثتْهُ ا َ
َّ
خذَهُ
ألنْبِيَاءَ َلمْ يُوَرِّثُوا دِ ْرهَماً وَال دِينَاراً ،وَإِنَّمَا وَرَّثُوا ا ْل ِع ْلمَ ،فَمَنْ َأ َ
إنَّ ا َ
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خذَ ِبحَظِّ وَافِرٍ﴾ .وَ َهذَا ا ْل ِع ْلمُ ثَالثَةُ أَ ْقسَامٍِ :ع ْل ٌم ِباَللَّهِ وََأسْمَائِهِ
َأ َ
إلخْالصِ وَآيَةَ
وَصِفَاتِهَِ ،ومَا َيتْ َبعُ ذَ ِلكَ ،وَفِي ِم ْثلِهِ َأنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ ا ِ
سمُ الثَّانِي :ا ْل ِع ْلمُ بِمَا َأخْبَرَ اللَّهُ بِهِ مِمَّا كَانَ
ا ْلكُ ْرسِيِّ َو َنحْ َوهُمَا .وَالْ ِق ْ
ستَقْ َبلَةِ َومَا هُوَ كَائِنُ
ألمُورِ الْ ُم ْ
ألمُورِ الْمَاضِيَةِ َومَا َيكُونُ مِنْ ا ُ
مِنْ ا ُ
ألمُورِ ا ْلحَاضِرَةِ ،وَفِي مِثْلِ َهذَا َأنْزَلَ اللَّهُ آيَاتِ الْقَصَصِ وَالْوَ ْعدِ
اُ
سمُ الثَّالِث :ا ْل ِع ْلمُ بِمَا
وَالْوَعِيدِ وَصِفَةَ ا ْلجَنَّةِ وَالنَّارِ َو َنحْوِ ذَ ِلكَ .وَالْ ِق ْ
إلميَانِ ِباَللَّهِ
ألمُورِ الْ ُم َتعَلِّقَةِ بِالْ ُقلُوبِ وَا ْلجَوَارِحِ مِنْ ا ِ
َأمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ ا ُ
مِنْ َمعَارِفِ الْ ُقلُوبِ وََأحْوَا ِلهَا ،وَأَقْوَالِ ا ْلجَوَارِحِ وَأَعْمَا ِلهَاَ ،و َهذَا ا ْل ِع ْلمُ
إلسْالمِ ،وَيَ ْندَرِجُ فِيهِ ا ْل ِع ْلمُ
إلميَانِ وَقَوَا ِعدِ ا ِ
يَ ْندَرِجُ فِيهِ ا ْل ِع ْلمُ بِأُصُولِ ا ِ
جدَ فِي كُتُبِ
بِاألَقْوَالِ وَاألَ ْفعَالِ الظَّاهِرَةَِ ،وهَذَا ا ْل ِع ْلمُ يَ ْندَرِجُ فِيهِ مَا ُو ِ
حكَامِ األَفْعَالِ الظَّاهِرَةَِ ،فإِنَّ ذَ ِلكَ جُ ْز ٌء مِنْ جُزْءٍ
الْفُ َقهَاءِ مِنْ ا ْل ِع ْلمِ بِأَ ْ
ألهْلِ الصَّفَا
التِي َيكُونُ َ
مِنْ جُ ْزءٍ مِنْ ِع ْلمِ الدِّينِ ،كَمَا أَنَّ الْ ُمكَاشَفَاتِ َّ
ألمُورِ ا ْلكَ ْونِيَّةِ .وَالنَّاسُ إنَّمَا َي ْغلَطُونَ
جُ ْزءٌ مِنْ جُ ْزءٍ مِنْ جُ ْزءٍ مِنْ ِع ْلمِ ا ُ
ألسْمَاءِ الْوَارِدَةِ فِي
فِي َهذِهِ الْ َمسَائِلِ؛ أل ََّن ُهمْ يَ ْفهَمُونَ ُمسَمَّيَاتِ ا َ
ألمُورِ الْمَ ْوجُودَةِ ،فَرُبَّ َرجُلٍ
ا ْل ِكتَابِ وَالسُّنَّةِ وَال َيعْرِفُونَ حَقَائِقَ ا ُ
التِي أَعْظَ ُمهَا حِفْظُ حُرُوفِ الْقُرْآنِ ،وَال َيكُونُ
َيحْفَظُ حُرُوفَ ا ْل ِع ْلمِ َّ
إلميَانِ مَا َيتَمَيَّزُ بِهِ َعلَى مَنْ أُوتِيَ الْقُرْآنَ
لَهُ مِنْ الْ َف ْهمِ؛ بَلْ وَال مِنْ ا ِ
حدِيثِ
وَ َلمْ يُؤْتَ حِفْظَ حُرُوفِ ا ْل ِع ْلمِ ،كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ا ْل َ
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طعْ ُمهَا
الذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ َمثَلُ األُتْرُجَّةِ َ
الْمُتَّفَقِ َعلَيْهِ ﴿ َمثَلُ الْمُ ْؤمِنِ َّ
الذِي ال يَقْرَأُ الْقُرْآنََ :مثَلُ التَّمْرَةِ
َيبٌ .وَ َمثَلُ الْمُؤْمِنِ َّ
حيهَا ط ِّ
َيبٌ وَرِ ُ
ط ِّ
الذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ :كَ َمثَلِ
َيبٌ وَال رِيحَ َلهَاَ .و َمثَلُ الْمُنَافِقِ َّ
طعْ ُمهَا ط ِّ
َ
الذِي ال يَقْرَأُ
طعْ ُمهَا مُرٌَّ .و َمثَلُ الْمُنَافِقِ َّ
َيبٌ َو َ
حيهَا ط ِّ
الرَّ ْيحَانَةِ رِ ُ
الرجُلُ
طعْ ُمهَا مُرٌّ وَال رِيحَ لَهَا﴾ .فَ َقدْ َيكُونُ َّ
ظلَةِ َ
الْقُرْآنَ َمثَلُ ا ْلحَنْ َ
حَافِظًا ِلحُرُوفِ الْقُرْآنِ َوسُوَرِهِ وَال َيكُونُ مُ ْؤمِناً ،بَلْ َيكُونُ مُنَافِقاً.
الذِي ال يَحْفَظُ حُرُوفَهُ َوسُوَرَهُ خَيْرٌ مِنْهُ .وَِإنْ كَانَ ذَلِكَ
فَالْمُ ْؤمِنُ َّ
الذِي أُوتِيَ
الْمُنَافِقُ يَ ْنتَ ِفعُ بِهِ الْغَيْرُ كَمَا يُ ْنتَ َفعُ بِالرَّ ْيحَانِ .وَأَمَّا َّ
الذِي لَيْسَ
إلميَانَ َفهُوَ مُ ْؤمِنٌ َعلِيمٌَ ،فهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُ ْؤمِنِ َّ
ا ْل ِع ْلمَ وَا ِ
جبُ
كهِمَا فِي اإلِميَانِ؛ َف َهذَا أَصْلٌ َت ِ
شتِرَا ِ
ِم ْثلُهُ فِي ا ْل ِع ْلمِ ِمثْلَ ا ْ
كشُوفاً أَوْ
َمعْرِ َفتُهَُ .و َههُنَا أَصْلٌ آخَرَ :وهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عَمَلٍ أَوْ َرثَ ُ
كشْفاً
الذِي ال يُو ِرثُ َ
تَصَرُّفاً فِي ا ْلكَ ْونِ َيكُونُ أَفْضَلَ مِنْ ا ْلعَمَلِ َّ
س َتعَانُ بِهِ َعلَى دِينِ
وَتَصَرُّفاً؛ َفإِنَّ ا ْل َكشْفَ وَالتَّصَرُّفَ إنْ َلمْ َيكُنْ مِمَّا ُي ْ
الدنْيَا .وَ َقدْ َيحْصُلُ ذَ ِلكَ ِل ْلكُفَّارِ مِنْ
اللَّهِ وَإِال كَانَ مِنْ َمتَاعِ ا ْلحَيَاةِ ُّ
الذِينَ ُهمْ
إلميَانِ َّ
ألهْلِ ا ِ
الْ ُمشْ ِركِنيَ وََأهْلِ ا ْلكِتَابِ؟ وَِإنْ َلمْ َيحْصُلْ َ
صحَابُ النَّارِ»(.)217
َأهْلُ ا ْلجَنَّةِ؛ وَأُو َل ِئكَ أَ ْ

 217مجموع الفتاوى ،ج.99 -95 ،11
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ونتوقف عند الفقرة األخرية من جوابه ،رمحه اهللَ « :و َههُنَا أَصْلٌ
كشُوفاً أَوْ تَصَرُّفاً فِي ا ْلكَ ْونِ َيكُونُ
آخَرَ :وهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عَمَلٍ أَوْ َرثَ ُ
كشْفاً وَتَصَرُّفاً» ،فهو بكالمه هذا
الذِي ال يُورِثُ َ
أَفْضَلَ مِنْ ا ْلعَمَلِ َّ
أقرَّ بأنه من املمكن أن حيصل للمرء كشوف وتصرّف يف الكون ،ومل
يَنْفِهِ أو يَ ُقلْ هذا زعم باطل! بل أكد أنه ميكن أن حيصل لغري
املسلمني أيضاً .فهو ليس دعوى باطلة كما يظن كثري من الناس.
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مر بنا قول رابعة العدوية رمحها اهلل« :اللهم إن كنت تعلم أني
أعبدك طمعاً يف جنتك فاحرمين منها ،وإن كنت تعلم أني أعبدك
خوفاً من نارك فأرسلين فيها ،أنـا أعبدك ألنك تستحق أن
تُعبد»( ،)218وقال إخواني السلفيون إنه معنىً باطلٌ ،فاهلل خلق النار
لتخويف عباده ،وخلق اجلنة لرتغيبهم ،فمن مل خيف ناره ويطمع
جبنته فقد خرج عن سواء السبيل!
واحلق أن بعض العلماء املعارضني للتصوف قد أنكروا على رابعة
هذا القول ،فقال فيه الشيخ األلباني« :ليس من اإلسالم يف
شيء»( ،)219وقال غريه« :هذا ضالل ،بل كفرٌ باهلل عز وجل! وكيف
َ
ال خياف املسلم من اهلل ويطمع يف رمحته ،واهلل يقول :يَ ْد ُعون َر ََّب ُه ْم
َ ً
خ ْوفا َو َط َم ًعا)220(؟ وكيف ملسلم أال خياف غضب اهلل»()221؟

ََ
وحنن نضيف إىل ما استشهد به الشيخ قول اهلل تعاىل :فلا
ََ ُ ُ ْ َ َ ُ
ون ،)222(فاآلية الكرمية اليت استشهد بها وَصْفٌ
تخافوهم وخاف ِ
 218سبق في الهامش رقم .35
https://www.youtube.com/watch?v=_c149xpm77g 219
 220سورة السجدة.16 :
https://www.youtube.com/watch?v=7LV_epZHxKg 221
 222سورة آل عمران.175 :
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باخلوف ،أما هنا فهو أَمْرٌ به! فقد أمرنا سبحانه بأن خنافه ،لكن
الشيخ وجّه الكالم وجهة أخرى ،فقال :وكيف ال خياف املسلم من
اهلل ويطمع يف رمحته؟ يف حني أن السيدة رابعة ،رمحها اهلل ،قالت
إنها ال ختاف النار وال تطمع يف اجلنة ،ومل تقل إنها ال ختاف اهلل
وال تطمع يف رمحته ،والنار خملوق ،واخلوف إمنا يكون من اخلالق
ال من املخلوق ،ومثة فرق كبري بني أن تقول ألحد« :أنا ال أخاف
كلبك» وبني أن تقول له« :أنا ال أخافك»! وفرق بني أن تقول
مللك« :أنا أتقرب إليك حباً بك ،ال طمعاً يف جوائزك» ،وأن تقول
له« :أنا أتقرب إليك ألنال عطاياك»! وأصدق احلب ما كان بال
طمع ،ورمحة اهلل ليست مقتصرة على اجلنة ،وعذابه ليس مقتصراً
على النار ،وقد قال زين العابدين علي بن احلسني رضي اهلل عنهما:
ِ«إنَّ قَوْماً عَ َبدُوا اهللَ رَغْبَةً َف ِت ْلكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ ،وَإِنَّ قَوْماً عَ َبدُوهُ َرهْبَةً
شكْراً َف ِت ْلكَ عِبَادَةُ
َف ِت ْلكَ عِبَادَةُ ا ْلعَبِيدِ ،وَإِنَّ قَوْماً عَ َبدُوهُ ُ
ألحْرَارِ»( ،)223وقد «قَدِمَأبو ذؤيب اهلذلي على عمر بن اخلطاب ،رضي
اَ
اهلل عنه ،فقال له أي العمل أفضل ،يا أمري املؤمنني؟ قال :اإلميان
باهلل ورسوله .قال قد فعلت ،فأيُّه أفضل بعده؟ قال :اجلهاد يف سبيل
اهلل .قال :ذلك كان عليَّ وإني ال أرجو جنة وال أخاف ناراً ،ثم خرج
 223البداية والنهاية ،البن كثير ،ج ،9ص.123
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فغزا أرض الروم مع املسلمني ،فلما قفلوا أخذه املوت»( .)224فقد أقر
بأن ذلك كان عليه ،أي واجب ،وأنه ال يرجو من ورائه جنة وال
خياف ناراً ،أي أنه يفعله «يف سبيل اهلل» ،ومل يقل له عمر بن
اخلطاب هذا ضالل أو كفر!
وهذا إبراهيم بن أدهم ،رمحه اهلل ،يؤكد هذا املفهوم بألفاظ أخرى:
«قال إبراهيم بن أدهم لرجل :أحتب أن تكون هلل ول ّياً؟ قال :نعم .قال:
ال ترغب يف شيء من الدنيا واآلخرة ،وفرغ نفسك هلل عز وجل ،وأقبل
عليه يرفق عليك ويوالٍك»( .)225وقد بني اهلل سبحانه أن الغاية من
ََ َ َْ ُ ْ ه ْ ْ
َ
خلق الثقلني هي عبادته ،فقال سبحانه وما خلقت ال ِجن وال ِإنس
ه
إلا ل َِي ْع ُب ُد ْو ِن )226(فهي األصل يف الغاية من خلقهم ،فإن جاءت بعد
ذلك مرغّبات فهي كرم منه سبحانه ،واملرهّبات لعقاب من مل
حيقق الغاية من خلقه وهي العبادة ،فلو أن أباً استدعى أوالده
وأمرهم بغرس فسائل ،ووعد الغارس مبكافأة وتوعّد ا ُملعْرِضَ بعقوبة،
فمن غرس امتثاالً لألمر أو حتقيقاً للغاية اليت استدعي من أجلها
ال رغبةً يف الوعد وال خوفاً من الوعيد كان عمله أكمل من غريه.
 224األغاني ،ألبي الفرج األصفهاني ،ج ،6ص.229
 225معراج التشوف إلى حقائق التصوف ،البن عجيبة ،ص.39
 226سورة الذاريات.56 :
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يزعم الصوفية أن مشاخيهم يعلمون الغيب ،واهلل سبحانه يقول:
ُ ََّ َ ْ َ
ََّ َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ََّ ُّ
َ
َ
ُ
()227
ات والأرض الغيب إِلا اَّلل ، فدعواهم
او
م
الس
ي
ف
ن
م
م
قل لا يعل
ِ
ِ

باطلة بصريح القرآن الكريم الذي كذّبها ونفى علم الغيب عن أحد

سوى اهلل.
وهذا الكالم صحيح ال غبار عليه ،فحتى األخبار املستقبلية
والنبوءات اليت جاءت عن األنبياء مل يتحصلوا عليها علماً وإمنا
َ ُ َْْ َ
ب فلا
تعليماً من اهلل سبحانه هلم ،ويف ذلك قوله تعاىل :عال ِم الغي ِ
ََ َْ َ
َ َْ َ
ً
َ
ُ
ْ
َ
ُ ْ ُ
()228
ول ، وال ريب أن
يظ ِهر على غيبِهِ أحدا إِلا م ِن ارتضي مِن رس ٍ
كلمة «رسول» هنا تشمل املالئكة واألنبياء الذين يرسلهم سبحانه،
فيعلمهم من املسائل الغيبية ما يكفي لتبليغ رساالته ،والغيب
ينقسم قسمني ،األول :ما حصل ومل يعلم به أحد إال اهلل ،مثل أمر
القتيل يف قصة بقرة بين إسرائيل َ وِإذْ َق َتلْ ُت ْم َن ْف ًسا فَٱ ََّد َار ْء ُت ْم فِيهاَ

ُّ ُ ْ
َ
ََّ ُ ُ َ ْ
نت ْم تك ُت ُمون
َوٱ ََّلل مخ ِرج ما ك

()229

وما يشبه ذلك من أحداث

حصلت أو حتصل يف اخلفاء أو يف أماكن بعيدة ،كقصة عمر رضي
 227سورة النمل.65 :
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اهلل عنه ،مع سارية ،وهذا ليس املقصود بالغيب الذي خص اهلل تعاىل
به نفسه أو أعلم رسله بعضاً منه ،فهذا النوع قد يدرك بالكشف،
وكانت اجلن خترب الكهان بأشياء منه فيخربون بها الناس ،ومن
جعلهم اهلل تعاىل من أهل الكشف ميكن أن يعلموا بذلك ويبصروه
عياناً ويتصرفون ،فعمر نادى« :يا سارية اجلبل» ومسعه سارية
فاحتاط لألمر وردَّ العدو الذين تسللوا من وراء اجلبل ،والقسم
الثاني :ما سيحصل ،وهذا علم ممتنع على العباد .لكن مثة ما
يسمى «الفِراسة» ،وهي أمر معروف ،وقد أفرد له ابن القيم باباً يف
«مدارج السالكني» ،لكنه تعامل معه حبذر خشية املساس مبسألة
الغيب ،فأحلق به الكشف وما ميكن أن يفتح اهلل به على عباده
أصحاب اخلصوصية من أمور ترتبط بالغيب أكثر مما ترتبط
بالفِراسة ،فمن الفِراسة ما جاء عن عثمان بن عفَّان رضي اهلل عنه،
إذ «دخل عليه رجل من الصَّحابة ،وقد رأى امرأة يف الطَّريق ،فتأمَّل
حماسنها ،فقال له عثمان :يدخل عليَّ أحدكم ،وأثر الزِّنا ظاهر
على عينيه .فقال :أوحيٌّ بعد رسول اهلل(ﷺ)؟! فقال :ال ،ولكن تَبْصِرةٌ
وبرهانٌ ،وفِرَاسَة صادقة»( ،)230فاألمر مل يكن غيباً مستقبلياً ،وإمنا
أمر حصل ،وقد بيّن عثمان رضي اهلل عنه أنها تبصرة :مرتبطة
 230الروح ،البن القيِّم ،ص  ،240وينظر :الرسالة القشيرية ،للقشيري .393 /2
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بالبصرية ال البصر ،وبرهان :أي من اهلل تعاىل ،وفِراسة :أي ظن
مصيب ،ومن ذلك ما رُوِي عن عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه« :أنَّه
دخل عليه قوم من َم ْذحِج فيهم األشرت ،فصعَّد عمر فيه النَّظر
وصوبَ ُه ،وقال :أيُّهم هذا؟ فقالوا :مالك ابن احلارث ،فقال :ما له -
َّ
قاتله اهلل  -إنِّي ألرى للمسلمني منه يوماً عصيباً .فكان منه يف
الفتنة ما كان»( ،)231فهذا أمر يتعلق بالبصرية ال بالكشف ،ألن
الكشف يكون يف ما حصل أو حيصل يف الوقت احلاضر ،أما هنا فقد
ظن عمر أمراً مستقبلياً ،وأصاب ظنه ،وال نغفل أن عمر من احملدّثني
(امللهمني) بنص احلديث .لكن ماذا نفعل يف ما أورده ابن القيم،
رمحه اهلل ،وأدرجه يف باب الفِراسة ،فقال« :وَلَ َق ْد شَا َهدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ
إلسْالمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ َ -رحِمَهُ اللَّهُ ُ -أمُوراً َعجِيبَةًَ .ومَا َلمْ ُأشَا ِهدْهُ
شَ ْيخِ ا ِ
ضخْماً:
س َتدْعِي سِفْراً َ
ستِهِ َت ْ
ظمُ .وَوَقَا ِئعُ فِرَا َ
ظمُ وَأَعْ َ
مِ ْنهَا أَعْ َ
سعِنيَ َوسِتِّ ِمئَةٍ ،وَأَنَّ
سعٍ وَ ِت ْ
التتَارِ الشَّامَ سَنَةَ ِت ْ
صحَابَهُ ِب ُدخُولِ َّ
َأخْبَرَ أَ ْ
َام وَال سَبْيٌ
سلِمِنيَ ُت ْكسَرُ ،وَأَنَّ ِد َمشْقَ ال َيكُونُ ِبهَا َقتْ ٌل ع ٌّ
جُيُوشَ الْ ُم ْ
ألمْوَالَِ .و َهذَا قَبْلَ َأنْ يَهُمَّ التَّتَارُ
ك َلبَ ا ْلجَيْشِ َوحِدَّتَهُ فِي ا َ
عَامٌّ ،وَأَنَّ َ
بِا ْلحَ َركَةِ»(.)232
 231تفسير القرطبي.)44/10( ،
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وال ريب أن هذا أمر ال يُدرك بالفِراسـة ،فعمـر بن اخلطـاب حني رأى
األشرت «صعَّد فيه النَّظر وصوَّبه» فتوسّم فيه الشر ،ثم قال فيه ما
قال ،أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فلم يتحدث عن شخص ميكن أن
ينظر يف عينيه ويتوسم فيه ويتفرس ،وإمنا تكلم عن جيش غازٍ،
فأخرب بدخوهلم الشام ،وحدد السنة ،وأوضح أنهم لن يستعروا
بالقتل والسيب وإمنا همهم سيكون األموال ،هذا كله وجيش التتار
مل يتحرك بعد فتُعرف وجهته أصالً ،فضالً عن تفصيل نتائج
املعركة! فهل هذه فراسة؟ ولننتقل إىل التالية ،فإنها أعظم:
التتَارُ
َركَ َّ
«ثُمَّ َأخْبَرَ النَّاسَ وَاألُمَرَاءَ سَنَةَ اثْ َنتَيْنِ َوسَبْعِ ِمئَةٍ ،لَمَّا َتح َّ
صدُوا الشَّامَ :أَنَّ الدَّائِرَةَ وَا ْلهَ ِزميَةَ َعلَيْ ِهمْ .وَأَنَّ الظَّفَرَ وَالنَّصْرَ
وَقَ َ
كثَرَ مِنْ سَبْعِنيَ يَمِيناً .فَيُقَالُ لَهُ :قُلْ
سمَ عَلَى ذَ ِلكَ َأ ْ
سلِمِنيَ .وَأَ ْق َ
ِللْ ُم ْ
ِإنْ شَاءَ اللَّهُ .فَيَقُولُِ :إنْ شَاءَ اللَّهُ َتحْقِيقاً ال َت ْعلِيقاًَ .وسَ ِم ْعتُهُ يَقُولُ
ك َتبَ اللَّهُ َتعَالَى فِي
كثَرُوا َعلَيَُّ .قلْتُ :ال ُت ْكثِرُواَ .
ذَ ِلكَ .قَالََ :فلَمَّا َأ ْ
اللَّوْحِ الْ َمحْفُوظِ أ ََّن ُهمْ َمهْزُومُونَ فِي َهذِهِ ا ْلكَرَّةِ ،وَأَنَّ النَّصْرَ ِلجُيُوشِ
سكَرِ حَالوَةُ النَّصْرِ قَبْلَ
ألمَرَاءِ وَالْ َع ْ
إلسْالمِ .قَالَ :وََأطْ َمعَتْ َبعْضَ ا ُ
اِ
ج ِهمْ إِلَى لِقَاءِ ا ْل َعدُوِّ»( .)233فهنا حترك التتار ،وهو حني مل
خُرُو ِ
يتحركوا أخرب أنهم لن يهزموا ،وهنا بعد حتركهم أخرب الناس
 233مدارج السالكين ،البن القيم ،ج ،2ص.458

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

164

واألمراء أن الدائرة ستكون عليهم ،واألعظم من اخلرب أنه أقسم على
ذلك سبعني مييناً! وهل يقسم العامل الفقيه على أمر ظين مل
يعاينه ،بل مل حيصل بعد؟! واألدهى من كل ذلك قوله« :ال
ك َتبَ اللَّهُ َتعَالَى فِي اللَّوْحِ الْ َمحْفُوظِ ،وَأَنَّ النَّصْرَ ِلجُيُوشِ
ُت ْكثِرُواَ ،
ك َتبَ اللَّهُ َتعَالَى فِي اللَّوْحِ
إلسْالمِ»( .)234ونضع دائرة حول قولهَ « :
اِ
الْ َمحْفُوظِ أ ََّن ُهمْ َمهْزُومُونَ فِي َهذِهِ ا ْلكَرَّةِ» ونتعمق دالالتها وراء
معانيها؛ هل هذه فِراسة؟ بالتأكيد ال .هل هي كشف؟ بالتأكيد
ال .هل فتحَ اهلل لشيخ اإلسالم فنظر يف اللوح احملفوظ وقرأ ذلك
فبشَّر به؟ أنا شخصياً ال أستبعد ذلك ،وإال فال معنى ألن يقسم
عامل كابن تيمية سبعني مييناً على أمر ظين مهما بلغت فِراسته،
ك َتبَ اللَّهُ َتعَالَى فِي اللَّوْحِ الْ َمحْفُوظِ» إال أن
وال معنى آخر لقولهَ « :
يكون رآه ،ألنه ال وحي بعد رسول اهلل ﷺ.
ونتابع مع ابن القيم يف ما يروي عن شيخ اإلسالم ابن تيمية:
ضجَتْ لَهُ
ط ِلبَ إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ،وَأُرِيدَ َقتْلُهُ َ -ب ْع َدمَا ُأنْ ِ
«وَلَمَّا ُ
صحَابُهُ لِوَدَاعِهِ .وَقَالُوا :قَدْ
جتَ َمعَ أَ ْ
ألمُورُ  -ا ْ
الْ ُقدُورُ ،وَقُلِّبَتْ لَهُ ا ُ
صلُونَ
تَوَاتَرَتِ ا ْل ُك ُتبُ بِأَنَّ الْقَوْمَ عَا ِملُونَ َعلَى َق ْت ِلكَ .فَقَالَ :وَاللَّهِ ال يَ ِ
إِلَى ذَ ِلكَ َأبَداً .قَالُوا :أَ َف ُتحْبَسُ؟ قَالََ :ن َعمْ ،وَيَطُولُ حَ ْبسِي .ثُمَّ َأخْرُجُ
 234مدارج السالكين ،البن القيم ،ج ،2ص.458
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وَأَ َتك ََّلمُ بِالسُّنَّةِ َعلَى رُءؤوسِ النَّاسِ .سَ ِم ْعتُهُ يَقُولُ ذَ ِلكَ»(.)235
وقد حصل ذلك كما أخرب ،فهل كانت هذه فِراسة؟ لنتابع:
َقبُ بِا ْلجَاشِ ْنكِريِ الْ ُم ْلكَ َأخْبَرُوهُ ِبذَ ِلكَ.
«وَلَمَّا تَوَلَّى َعدُوُّهُ الْ ُمل َّ
جدَ لِلَّهِ شُكْرًا وََأطَالَ .فَقِيلَ لَهُ :مَا
س َ
وَقَالُوا :اآلنَ َب َلغَ مُرَادَهُ مِ ْنكََ .ف َ
جدَةُ؟ فَقَالََ :هذَا ِبدَايَةُ ذُلِّهِ َومُفَارَقَةُ عِزِّهِ مِنَ اآلنِ،
الس ْ
سَ َببُ َهذِهِ َّ
وَقُرْبُ زَوَالِ َأمْرِهِ .فَقِيلََ :متَى َهذَا؟ فَقَالَ :ال تُ ْربَطُ خُيُولُ ا ْلجُ ْندِ َعلَى
ألمْرُ ِمثْلَ مَا َأخْبَرَ بِهِ .سَ ِمعْتُ ذَ ِلكَ
الْقُ ْرطِ حَتَّى ُت ْغ َلبَ دَوْ َلتُهُ .فَوَ َقعَ ا َ
مِنْهُ»(.)236
فهل هذه أيضاً فِراسة؟ لو كان اخلرب يأتي منه جممالً لقلنا
فِراسة ،لكن أن تأتي أخباره بأدق تفاصيلها ،فهذا ال يدخل يف باب
الفِراسة مطلقاً .ولنتابع:
ستَقْبَلِ .وَ َلمْ ُيعَيِّنْ
«وََأخْبَ َرنِي بِ َبعْضِ حَوَادِثَ كِبَارٍ َتجْرِي فِي الْ ُم ْ
ضهَا وََأنَا َأ ْنتَظِرُ بَقِيَّ َتهَاَ .ومَا شَا َهدَهُ كِبَارُ
أَوْقَا َتهَا .وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْ َ
ضعَافِ مَا شَاهَدَتْهُ .وَاللَّهُ أَ ْع َلمُ»(.)237
ضعَافُ أَ ْ
صحَابِهِ مِنْ ذَ ِلكَ أَ ْ
أَ ْ
والسؤال األخري الذي نطرحه :أال يسع مشايخ الصوفية من األتقياء
ما وسع شيخ اإلسالم ابن تيمية من هذه الكرامات والكشوف؟
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يزعم الصوفية أن الشيخ متابِعٌ ملريديه وهم غائبون عن عينه
بعيدون عن مكان إقامته ،وأنه يعرف أحواهلم ،فيعاتب بعضهم على
تقصري ،ويؤنب ويقرّع آخرين على معاصٍ ارتكبوها يف اخللوات؛ وهلم
يف ذلك قصص ،بل ويزعمون أن الشيخ مطَّلع على نياتهم ،وحني
يأتي هذا الكالم من عوام ال يؤبه له ،لكن حني يصدر عن فقهاء أئمة
يف التصوف مثل ابن عطاء اهلل السكندري ،ال ميكن التغاضي عنه!
يقول ابن عطاء« :دخلت على الشيخ أبي العباس املرسي ،ويف نفسي
العزم على التجريد ،قائالً يف نفسي إن الوصال إىل اهلل تعاىل على
هذه احلال اليت أنا عليها بعيد من االشتغال بالعلم الظاهر ووجود
املخالطة للناس ،فقال لي من غري أن أسأله :صحبين إنسان مشتغل
بالعلوم الظاهرة ومتصدِّر فيها ،فذاق من هذا الطريق شيئاً ،فجاء
إليّ فقال لي :يا سيدي أخرج عما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك .فقلت
له :ليس الشأن ذا ،ولكن امكث يف ما أنت فيه ،وما قسم اهلل لك على
أيدينا فهو لك واصل»( ،)238ومنها ما رواه ابن حجر أن «ابن عطاء
سلِمتُ من
اهلل السكندري قصد جملسه ثالثة ،فقال أحدهم :لو َ
العائلة لتجرّدت .وقال اآلخر :أنا أصلي وأصوم وال أجد من الصالح
ذرّة .وقال الثالث :أنا صالتي ما تُرضيين فكيف تُرضي ربي؟ فلما
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حضروا جملسه ،قال يف أثناء كالمه :ومن الناس من يقول ...فأعاد
كالمهم بعينه»( ،)239والنيات والسرائر ال يعلمها إال اهلل تعاىل ،وهم
موقنون بهذا التخريف حتى انتشرت بينهم مقولة« :إذا جالست
العلماء فاحفظ لسانك ،وإذا جالست األولياء فاحفظ قلبك».
واحلق أنين كنت آخذ على إخواني من الصوفية مثل هذه
االعتقادات وتداوهلم أمثال هذه القصص والعبارات ،حتى قرأت
«جمموع الفتاوى» البن تيمة ،و«مدارج السالكني» البن قيم
اجلوزية ،فأعدت النظر يف ما كنت أعُدُّه خرافاتٍ وأوهاماً ،مع أنين
ملست أشياء من ذلك عند الشيخ عادل األمني ،رمحه اهلل ،إال أنين
كنت أمحلها على أنه موافقات مبا يشبه الصدفة ،كما تقول
العرب «اذكر الذيب وحضر القضيب» ،فوجدت الشيخني يتحدثان
عن الكشف والتصرّف والتحكم يف الكون ،كما مر بنا من يف كالم
ابن تيمية ،ويف االطالع على السرائر ،كما يذكر ابن القيم يف
«املدارج» عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ،إذ يقول:
ختَصُّ بِي مِمَّا عَ َزمْتُ َعلَيْهِ ،وَلَمْ
«وََأخْبَ َرنِي غَيْرَ مَرَّةٍ بِ ُأمُورٍ بَاطِنَةٍ َت ْ
يَنْطِقْ بِهِ ِلسَانِي» ،)240(.وهذا الكالم يتطابق تطابقاً تاماً مع ما ذكره
ابن عطاء عن معرفة شيخه أبي العباس املرسي بنيته اليت مل حيدّث
 239الدرر الكامنة ،البن حجر العسقالني.273/1 ،
 240مدارج السالكين ،البن القيم ،ج ،2ص.459
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بها أحداً! وأما أفعال املريدين واألتباع ،فلها يف سرية الشيخني ابن
تيمية وابن القيم صورة تتطابق متاماً مع ما يتداوله الصوفية مما
يُظَنُّ خرافات أو أوهاماً ،يقول ابن القيم عن ابن تيمية« :وَقَالَ مَرَّةً:
صحَابِي وَغَيْ ُر ُهمْ .فَأَرَى فِي ُوجُو ِه ِهمْ وَأَعْيُ ِن ِهمْ ُأمُوراً ال
َي ْدخُلُ َعلَيَّ أَ ْ
أَ ْذكُ ُرهَا َل ُهمْ .فَ ُقلْتُ لَهُ  -أَو غَيْرِي  -لَوْ َأخْبَرْ َت ُهمْ؟ فَقَالَ :أَتُرِيدُونَ َأنْ
َأكُونَ ُمعَرِّفاً كَ ُمعَرَّفِ الْوُالةِ؟ وَ ُقلْتُ لَهُ يَوْماً :لَوْ عَا َم ْلتَنَا ِبذَ ِلكَ
َلكَانَ أَدْعَى إِلَى االسْتِقَامَةِ وَالصَّالحِ .فَقَالَ :ال تَصْبِرُونَ َمعِي َعلَى
شهْراً»( .)241وبالتأكيد لن يصربوا على
ذَ ِلكَ جُ ُمعَةً ،أَوْ قَالََ :
جمالسة من خيربهم مبا اجرتحوا يف اخللوات أو ما تضمر
نفوسهم .وأمام هذا اخلرب ليس أمامنا إال أن نصدق روايات الصوفية
عن مشاخيهم ومعرفتهم ما يُحدِث مريدوهم يف اخللوات ،بل
ومعرفتهم بنياتهم وما عزموا على فعله ومل ينطقوا به ،أو أن نكذّب
ابن القيم ،أو ننفي نسبة الكتاب إليه ،كما فعل بعضهم حني نفى
نسبة كتاب «الروح إليه» ،ألنه وجد فيه ما ينقض آراءه ،والكتابان
(الروح واملدارج) نسبتهما إىل ابن القيم ثابتة ال يشكك فيها إال من
يزعم أن الشمس تطلع من الشمال أو اجلنوب! وحتى لو نفى
نسبتهما إليه ،فهل ينفي نسبة كتاب «جمموع الفتاوى» إىل ابن
تيمية ،وقد تكلم فيه عن الكشف والتصرف وغريهما من الكرامات؟
 241مدارج السالكين ،البن القيم ،ج ،2ص.459 ،458

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

169

يقول إخواني السلفيون :يزعم الصوفية أن مشاخيهم معصومون،
ال جيرتحون سيئة وال يكتسبون ذنباً وال يرتكبون خطيئة ،وهذا مل
يقل به أخيار هذه األمة من الصحابة ،أو حتى اخللفاء الراشدون
املهديون ،واملعلوم أن العصمة ال تكون إال لألنبياء.
ومل يذكروا دليالً على هذه الدعوى من كالم أئمة الصوفية ،وإمنا
ذكروا أنه مما يتداوله بعض املريدين ،وهنا نعود إىل التفريق بني
«متصوف» و«صويف» ،فاملتصوفة الذين انتسبوا إىل الصوفية
مبظاهر املسبحة أو الثياب أو غريها يتداولون أشياء أعظم من ذلك
تبلغ الكفر ،وهم ال يُحْسَبون على التصوف  -كما بينّا من قبل-
فخالل صحبيت للصوفية مل أمسع منهم شيئاً من ذلك ،بل كانوا
يتكلمون عن «احلفظ» ويعرّفونه بأنه «اإلنابة» أو «األوبة» ،أي أن
الشيخ خيطئ أو يذنب ،لكنه ينيب إىل اهلل تعاىل ويؤوب إليه
ويستغفره ،وهذا أمر ال خيتص مبشايخ التصوف ،فهو من شأن
األنبياء والصاحلني واملتقني عموماً ،فقد قال تعاىل :إ هن إب ْ َراه َ
ِيم
ِ ِ
َ
َ
ُّ
ه
َ
()242
لحل ِيم أواه من ِيب ، و«منيب» :رَجَّاع إىل طاعته ،وقال جماهد:

 242سورة هود.75 :
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ْ
َ َ َ
َ
القانت :الرَّجاع( )243وقال تعاىلَ  :و َوهبْ َنا ل َِد ُاوود ُسليْ َمان ن ِْع َم ال َعبْ ُد
هُ َ
ه
()244
إِنه أواب ، و«أوّاب» :رجّاع إىل طاعة اهلل توّاب إليه مما يكرهه
منه( .)245ومل أمسع منهم يوماً نسبة العصمة إىل غري األنبياء.
إما إذا رجعنا إىل أقوال أئمة التصوف ،فإننا جندهم يؤكدون انتفاء
سئل اجلنيد :أيزني العارف؟
العصمة عن غري األنبياء ،ومن ذلكُ « :
َ َ َ َ ْ ُ ََّ َ َ ً َ ْ
ُ
ً (،)247( )246
فأطرق مل ّياً ثم رفع رأسه وقال :وكان أمر اَّللِ قدرا مقدورا» 
ومرجعه يف ذلك ما رواه أبو هريرة عن النيب ﷺ :أنه قال﴿ :إنَّ اللَّهَ
الزنَا ،أدْ َركَ ذلكَ ال َمحَالَةَ ،فَ ِزنَا العَيْنِ
ك َتبَ علَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ ِّ
َ
َدقُ
ش َتهِي ،والفَرْجُ يُص ِّ
اللسَانِ املَنْطِقُ ،والنَّفْسُ تَمَنَّى و َت ْ
النَّظَرُ ،و ِزنَا ِّ
َذبُهُ﴾( .)248ومثل ذلك ما جاء عن إبراهيم بن أدهم ،أنه
ذلكَ أوْ ُيك ِّ
قال« :كنت أنتظر مدة أن خيلو املطاف لي ،فكانت ليلة بها مطر
شديد ،فخال املطاف ،فدخلت الطواف ،وكنت أقول :اللهم
اعصمين ،اللهم اعصمين .فسمعت هاتفاً يقول :يا بن أدهـم ،أنت
تسـألـين العـصمـة وكـل الناس يسـألونين العصمـة ،فـإذا عصمتهم
 243يُنظر تفسير الطبري لآلية.
 244سورة ص.30 :
 245ينظر تفسير الطبري لآلية.
 246سورة األحزاب.38 :
 247الرسالة القشيرية ،ص.360
 248صحيح البخاري ،برقم .6612
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فعلى من أتفضل؟ وملن أغفر؟

()249

فهذه أقوال أئمتهم يف شأن العصمة ،فال يقرونها يف أحد غري
األنبياء ،وال يدّعيها أحد منهم ،ومل ينسبوها إىل أحد من شيوخهم
أو أكابرهم ،أما ما تسلل من دين الرافضة إىل ألسنة العامة
ومعتقداتهم فال عالقة للصوفية أو التصوف به ،واخلالصة أن
العصمة لو كانت ألحد من البشر لكانت ألبيهم آدم الذي خلقه اهلل
بيده وأسجد له مالئكته وجعله وذريته من بعده خلفاءه يف األرض،
أما األنبياء فعصمهم ألنهم قدوات ،كما قال اهلل سبحانه على
ََ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َْ
َ
ُ ْ َ ْ ُ ()250
لسان نبيه شعيب :وما أرِيد أن أخال ِفكم إِلي ما أنهاكم عنه، 
فالنيب إذا خالف قومَه إىل ما ينهى عنه فلن يتبعه أحد.

 249إتحاف المتقين ،للزبيدي ،ج ،11ص .365وذكره ابن القيم في المدارج ،ج ،1ص ،309ولم
ينسبه.
 250سورة هود.88 :
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يقول إخواني السلفيون :الصوفية قبوريون ،وعملهم هذا شرك باهلل
تعاىل ،بل هو من الشرك األكرب!
وهم ال يعنون بذلك زيارة القبور ،فهي سنّة ،وإمنا يعنون بالقبورية
ما جيري عليه جهلة العامة وبعض الصوفية ،وهي ثالثة أقسام:
األول :اختاذها وسيلة للكدية والتسول والتكسب بقبض ما جيلبه
الزوار من هدايا وتقدمات .والقائمون عليها يشبهون كهّان
اجلاهلية القيّمني على األصنام ،فهم يتولون تنظيفها وتعطريها
والعناية بها ،ويأخذون القرابني والتقدمات اليت يؤتى بها إليها.
وكما كان قيمو األصنام يروّجون هلا ويدعون إىل زيارتها ،ألنهم
املستفيدون األوائل منها ،فكذلك يفعل قيّمو القبور.
والثاني :مجع األتباع حول الشخص القائم على العناية بالقرب،
واستغالل التاريخ النقي والسمعة الطيبة للشيخ املدفون فيه
وصالحه وحب األتباع له ،مبنح مكان القرب أو جملس الشيخ جبانبه
قداسة ،ليلتفوا حول هذا القيم ويعطوه صفة وراثة الشيخ وخالفته،
فيتحصل بذلك على مكانة بني األتباع ال يستحقها ومل يكن ليصل
إليها بعلم أو عمل.
والثالث :اختاذها أصناماً ورفع احلاجات إىل املدفونني فيها ،كما
ترفع احلاجات إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف الدعاء ،وبعضهم يتمسح
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بها وبعضهم يأخذ شيئاً من ترابها أو القماش الذي يغطى به القرب،
للربكة أو للتحصن.
وهذا كله واقع ،رأيناه من عجائز اعتدن على هذا األمر ،وأفراد
جهلة ال علم لديهم وال فقهاً ،وإمنا يقع أحدهم بضائقة فينصحه
أحد مروجي القبورية من كهنتها املستفيدين منها بزيارة قرب فالن
من األولياء أو الصاحلني أو الصحابة أو التابعني ،كما بلغين من
فعل بعض الناس عند قرب سيدنا عمار بن ياسر ،وغريه من الصحابة
رضي اهلل عنهم أمجعني ،وعند قرب أويس القرني ،وقبور عدد من
الصاحلني ،رمحهم اهلل.
وسبق أن بينّا أن هذه عادات ال عبادات ،تسللت إىل اجملتمع فصارت
لديهم من املسلّمات ،إال من أخذ بطرف من العلم أو توىل تربيته
علماء أو مشايخ فقهاء أو مرشدون واعون .ومن ينظر يف حال من
كان قبورياً من هؤالء جيدهم جهلة ال يعرفون حتى القراءة ،وأما
الذين اتّسموا بالقبورية من «املتصوفة» فهم بال علم وال فكر وال
ذكر ،وإمنا تعلقوا بقشور التصوف ،وأوقعهم سوء حظهم بني يدي
كهنة القبور املستفيدين منها مالياً أو معنوياً ،فاختذوهم مشايخ،
وملا مل يكن هلم علم وال فقه فقد صرفوا مريديهم إىل أذكار ثابتة،
ال مزيد عليها ،واإلقبال على القبور ودعاء أصحابها ،فريقّعون خروق
جهلهم وقِصَرَ هممهم مبجالس السماع اليت جيتذبون بها األتباع
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اجلهلة ،وال علم فيها وال ذكراً .فهل هذا من التصوف؟ إذا أراد أحد
أن يتعرف إىل اإلسالم ،فهل نقول له :انظر حال املسلمني لتعرف ،أم
نقول له اقرأ القرآن والسنة لتعرف؟ ال ريب أن الثاني هو ما
سيحصل ،ولذلك قال بعض أهل العلم« :ذهبت إىل الغرب فوجدت
إسالماً ومل أر مسلمني ،وعدت إىل الشرق فوجدت مسلمني ومل أر
إسالماً» ،فاملنهج ال يقوًّم من خالل سلوك أتباعه ،وإمنا من أسسه
ومبادئه ،ألن الناس يف القرون األخرية غلبت عليهم الشعارات
واملظاهر ،وأهملوا التطبيق واحلقائق .فكان أئمة الصوفية حيذرون
مريديهم من هذه األمور ،وينهونهم عنها بأقسامها الثالثة اليت
ذكرناها ،وللشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه اهلل ،قول بليغ يف ذلك ،لو
تفكر يف معانيه ومدلوالته أولئك الذين يرتكبون تلك اخلطيئة
ألجل الدنيا ،أو انتبه إىل مدلوالتها مريدوهم ،النتهوا عنها ،لكن
املشكلة أن الطرفني ال علم هلم وال فهم ،يقول رمحه اهلل« :ال
تتخذوني دفّة املِكْدَية ،ال جتعلوا رواقي حرماً ،وقربي بعد موتي
صنماً»( .)251والدفة :مقود السفينة ،والكدية :التسول واإلحلاح يف
سجِد أَو
السؤال( ،)252ورواق الْبَيْت :مقدمه ،وسقيفة للدراسة فِي َم ْ
غَريه( .)253وكان للشيخ رواق كبري يلقي فيه دروسه على أتباعه .فهو
 251البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.82
 252المعجم الوسيط.
 253المصدر السابق.
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يقول :ال تتخذوني وسيلة للتسول على امسي ومسعيت بانتسابكم
إىل طريقيت .ال جتعلوا هلذا الرواق قدسية كما للمساجد ،وال
جتعلوا قربي بعد موتي صنماً بالتوجه إليه بالدعاء واالستغاثة
ورفع احلاجات واعتقاد قضائها .فهل من مزيد بعد هذا الكالم؟
هذا املنهج ،فأين التطبيق؟ هذا الدليل فأين السالكون؟
وهذه الوصية مل تقتصر على منهج الرفاعي ،فمعظم أئمة التصوف
أوصوا مبثلها ،فحذروا ونهوا عن ذلك .فإن وجدنا منتسبني إىل
التصوف يفعلونه فإننا ال ننقض التصوف بفعلهم ،وموقفنا منهم
كموقفنا من مسلمني يلعبون القمار أو يشربون اخلمر أو يأخذون
الرشاوى؛ نرى العيب فيهم ال يف اإلسالم.
وهذه دعوة من الشيخ أمحد الرفاعي ننشرها تبليغاً جلميع
الصوفية :ال تتخذوا شيوخكم دفة املكدية ،وال جتعلوا أماكن
جلوسهم للتعليم حرماً ،وال جتعلوا قبورهم أصناماً ،فإنهم بُرآء مما
تفعلون ،وسيخاصمونكم بني يدي اهلل الذي سيسأهلم كما يسأل
نبيه عيسى بن مريم عليهما السالم :يَا ع َ
نت قُلْتَ
ِيسي ابْ َن َم ْر َي َم أَأَ َ
ه ُ
ه َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ ُ َّ َ َ َ ْ
ُ
ل ه
ِلن ِ
ون اَّللِ قال سبحانك ما يكون لِي
اس اتخِذونِي وأمِى إِلهي ِن مِن د ِ
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ُ ُ ُ ُُْ َ َ ْ َ َُْ َ ْ َ
َ ْ َُ َ َ َ
َ
َْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
أن أقول ما ليس لِي ِبح ٍق إِن كنت قلته فقد عل ِمته تعلم ما فِي نف ِسي
ََ َ َْ
َْ َ ه َ َ َ َه ُ ُْ
َ
ُ
ُ
()254
وب. 
ولا أعلم ما فِي نفسِك إِنك أنت علام الغي ِ
وكما يتربأ عيسى بن مريم عليه السالم من فعل من اختذوه وأمه
إهلني ،ويقيم احلجة عليهم بأنه مل يقل هلم شيئاً من ذلك ،وأعظم
شاهد على ذلك هو اهلل سبحانه وتعاىل وَ ك َفى ب ََّ
اَّللِ َشه ً
يدا،)255(
ِ
ِ
فكذلك سيتربّأ األولياء والصاحلون واألئمة ممن سلك هذا
املسلك الشركي وادّعى اتّباعهم كذباً وزوراً كما ادّعى
الصليبيون اتباع عيسى عليه السالم ،وسيقيمون على القبوريني
احلجة وجيعلون اهلل شهيداً بينهم وبني هؤالء ،واهلل خري الشاهدين
وأعدل احلاكمني.

 254سورة المائدة.116 :
 255سورة الرعد.43 :
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قال إخواني السلفيون :إن الصوفية يتوسلون بالنيب ﷺ ،وهذا ال
جيوز ،ألن النيب ﷺ قد مات ،وحني استسقى عمر رضي اهلل عنه
استسقى بالعباس ،ومل يستسق بالنيب ﷺ ،ألنه ميت ،لكن الصوفية
أجازوا ألنفسهم ذلك وتوسعوا فيه فأجازوا ألنفسهم التوسل
باملشايخ والصاحلني الذين ماتوا ،وهذا شرك ،ألن التوسل إىل اهلل
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ ه ُ ه
اَّللَ
تعاىل ال يكون إال باهلل ،فقد قال تعاىل :يا أيها الذِين آمنوا اتقوا
ُ َ ْ ََ
َ ه ُ ُْ
َ
()256
َوابْ َتغوا إِليْهِ ال َوسِيلة َو َجاه ُِدوا فِي َسبِيلِهِ ل َعلك ْم تفل ُِحون
ُ َ َ ه َ َ ْ ُ َ ََْ ُ َ
ون إلَي َر َّبه ُم ال ْ َوسِيلَ َة َأ ُّي ُهمْ
وقال سبحانه :أولئِك الذِين يدعون يبتغ ِ
ِِ
َْ
َ ُ ()257
أقرب. 
وما ذكروه حاصل بالفعل ،وهو من املآخذ اليت أصبحت األجيال
اجلديدة تأخذها على الصوفية ،وسنناقش أصل املسألة ونستطلع
آراء العلماء واألدلة فيها ،ونتبني مدى صحة قول من قال «التوسل
إىل اهلل تعاىل ال يكون إال باهلل» ،فما هي الوسيلة؟
الوسيلة :القربة ،وهي «الفعيلة» من قول القائل« :توسلت إىل فالن
بكذا» ،مبعنى :تقرَّبت إليه(.)258
 256سورة المائدة.35 :
 257سورة اإلسراء.57 :
 258تفسير الطبري.
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قال عنرتة بن شداد:
جسل ء بهم إ ء ل
إل ُن ي ِّر ء
ك ء لس لة إلن ءُيطلَّوك ء ء
ت اضَّب ء ءت ءك ُحيل
قال ابن عباس :الوسيلة :احلاجة.
وإذا قرئ بيت عنرتة بفتح همزة «أن» يصبح معنى الوسيلة :السبب؛
أي :إّذا أردت أن خيطبكِ الرجال فاختذي وسيلة (سبباَ) لذلك
باالختضاب واالكتحال.
والناس تقول :وسائل املواصالت السيارات والقطارات والطائرات...
ووسائل التواصل :الرسائل واجلواالت واحلواسب ،أي أنها أسباب
وسبل وطرق .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:
له ل
يس سب لسئيل عُ ء ذ ء َّب ء ءعق بدء يت ر لا ءق يلبدى ء ُ ل
ديية ءي أل
حل ي ص ل
حسبة ُ ِّل لهم ِل ء ذ ء ل ء ء بو ادَ ي قبربى بلبهس ءأ ءتب ءو ُسبل
ُ
وال ريب أنه عنى بقوله «أتوسل» :أتقرّبُ إىل اهلل ،أي أختذ حبّ قرابة
النيب ﷺ سبباً أو طريقة للتقرب إىل اهلل تعاىل.
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ ه ُ ه َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ
وعليه فقوله تعاىل :يا أيها الذِين آمنوا اتقوا اَّلل وابتغوا إِليهِ الوسِيلة
ََه ُ ْ ُْ ُ َ
َو َجاه ُِدوا فِي َسبِيلِهِ لعلكم تفل ِحون قال ابن كثري« :قال سفيان

الثوري :عن ابن عباس :أي القربة .وكذا قال جماهد [وعطاء] وأبو
وائل واحلسن وقتادة وعبد اهلل بن كثري والسدي وابن زيد .وقال
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قتادة :أي تقربوا إليه بطاعته والعمل مبا يرضيه .وقرأ ابن زيد:
ُ َ َ ه َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ
أولئِك الذِين يدعون يبتغون إِلي رب ِ ِهم الوسِيلة ،وهذا الذي قاله
هؤالء األئمة ال خالف بني املفسرين فيه ،وأنشد ابن جرير عليه قول

الشاعر:

ويشون عدنس لوصللجلس عسد ي انصسيف ب جلءجلس ي و ل
ء
سسئل
إذي ءغ ءف ءل ي
ء ء ء
ء ء
ء

والوسيلة :هي اليت يُتَوَصَّ ُل بها إىل تَحصيلِ املَقصود ،والوسيلةُ
أيضاً :عَلَمٌ (اسم) على أعلى منزلة يف اجلنة ،وهي منزلة رسول اهلل
ﷺ وداره يف اجلنة ،وهي أقرب أمكنة اجلنة إىل العرش ،قال اإلمام
أمحد﴿ :عن أبي هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال :إذا صليتم عليّ فسلوا
لي الوسيلة .قيل :يا رسول اهلل ،وما الوسيلة؟ قال :أعلى درجة يف
اجلنة ،ال يناهلا إال رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو﴾» .وعليه فإنه
ُ َ ْ ََ
يستحيل أن يكون املقصود بقوله تعاىلَ  :وابْ َتغوا إِليْهِ ال َوسِيلة
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ
وقوله سبحانه :يبتغون إِلي رب ِ ِهم الوسِيلة هو املنزلة اليت يف أعلى
ُ َ
ُ
اجلنة؛ ألنها ﴿ال يناهلا إال رجل واحد﴾ ،وابْ َتغوا ويَبْ َتغون
مجاعة ،وإذا رجا النيب ﷺ أن تكون له فال ريب أنها لن تكون لغربه
ﷺ .وعليه يكون املقصود بها املعاني األخرى املذكورة.
والتوسل :اختاذ وسيلة ،وخيطئ من يفهمه بأنه «التضرع»؛ فيقول:
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أتوسل إليكَ كي تساحمَين ،إال إذا كان يقصد أنه اختذ إليه شيئاً
أو شافعاً له جاهٌ أو مكانة عنده يتوسل به إليه ،وهذا من األخطاء
الشائعة ،قال وضاح اليمن:
ف ُنو ء

ضع لعجلدء س
ءح انى ءت ء ُ

ص يهلل يف ي ُل ءمم
ء ءأن ءَّأتس س ءر ُخ ء

وال ريب أن أعظم القربات عند اهلل سبحانه والوسائل إىل رضاه هي
طلَقَ
الطاعات واألعمال الصاحلة ،كما بيَّن حديث النيب ﷺ﴿ :انْ َ
خلُوهُ
ثَالثَةُ َرهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَ ْب َل ُكمْ حتَّى أوَوُا املَبِيتَ إىل غَارٍَ ،ف َد َ
صخْرَةٌ مِنَ اجلَبَلَِ ،فسَدَّتْ عليهمُ الغَارَ ،فَقالوا :إنَّه ال
حدَرَتْ َ
فَا ْن َ
الصخْرَةِ إال أنْ َتدْعُوا اللَّهَ بصَالِحِ أعْمَا ِل ُكمْ ...إىل
يُ ْنجِي ُكمْ مِن هذِه َّ
الصخْرَةَُ ،فخَ َرجُوا يَ ْمشُونَ﴾
قوله :فَانْفَ َرجَتِ َّ

()259

وهذا دليل على

مشروعية التوسل إىل اهلل باألعمال الصاحلة ،وبذلك ينتقض فَهْ ُم
ه َ َ َْ ُ َْ َْ َ َ
هُ
قوله تعاىل :اتقوا اَّلل وابتغوا إِليهِ الوسِيلة بأنه ال جيوز التوسل
إىل اهلل إال باهلل ،فهو فَهْمٌ خاطئ ،ألنه سبحانه مل يقل :ابتغوه
ُ َ ْ ََ
وسيلة ،وإمنا قال :ابْ َتغوا إِليْهِ ال َوسِيلة ،وقد كان دعاء عمر رضي
اهلل عنه يف االستسقاء واضحاً؛ فعن أنس بن مالك «أَنَّ عُمَرَ بنَ
ُط ِلبِ فَقَالَ:
س َتسْقَى بالعَبَّاسِ بنِ عبدِ امل َّ
اخلَطَّابِ ،كانَ إذَا قَحَطُوا ا ْ
اللهُمَّ إنَّا كُنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بنَبِيِّنَا ﷺ َف َتسْقِينَا ،وإنَّا َنتَوَسَّلُ إلَيْكَ
َّ
 259صحيح البخاري ،برقم .2272

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

181

اللهُمَّ إنَّا كُنَّا َنتَوَسَّلُ
بعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا .قَالَ :ف ُيسْقَ ْونَ»( )260فبقولهَّ « :
إلَ ْيكَ بنَبِيِّنَا» أثبت أنهم كانوا يتوسلون إىل اهلل بالنيب ﷺ ال باهلل،
ثم قال« :وإنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بعَمِّ نَبِيِّنَا» ،فأثبت مشروعية التوسل
بغري النيب ﷺ ،ومل يكن العباس رضي اهلل عنه أعلى درجة أو أعظم
مكانة من عمر ،وذلك لسابقة عمر وهجرته ،واملعلوم عند اجلميع
أن خري هذه األمة بعد نبيها ﷺ ،أبو بكر ،ثم عمر .فلماذا توسّل عمر
بالعباس؟ اجلواب يف قوله «وإنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بعَمِّ نَبِيِّنَا» ،فلم يقل:
إنا نتوسل إليك بالرجل الصاحل أو الولي أو التقي ،وإمنا قال «بعم
نبينا» أي أن سبب التوسل به قرابته من نبينا ﷺ ،وال يشك عاقل
يف أن التوسل بشخص ما لقرابته من آخر يكون املقصود التوسل مبا
لآلخر من مكانة ال ما للشخص املتوسَّل به ،فلو أن ملكاً لديه وزير
خملص حمبوب عنده ومات وله ابن ،فجاء شخص باالبن يستشفع
به عند امللك فشفّعه لكانت الشفاعة بالوزير الذي مات ال بابنه.
وكذلك جاء التوسل بالنيب ﷺ ،يف احلديث املشهور﴿ :أنَّ أعمى أتى
إىل رسولِ اللَّهِ ﷺ ،فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ أن َيكْشفَ لي عن
بصَري ،قالَ :أو أد ُعكَ؟ قالَ :يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ قد شقَّ عليَّ ذَهابُ
بَصري ،قالَ :فانطلق فتوضَّأْ ،ثمَّ صَلِّ َركْعتنيِ ،ثمَّ قلِ :اللَّهمَّ إنِّي
حممدُ إنِّي
َّ
حممدٍ ﷺ نَيبِّ الرَّمحةِ ،يا
َّ
أسأ ُلكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّي
 260صحيح البخاري ،برقم.3710 :
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أتوجَّهُ إىل ربِّي بك أن يكشِفَ لي عَن بصَري ،اللَّهم شفِّعهُ يفَّ
ف اللَّهُ عن بصرِهِ﴾(.)261
وشفِّعين يف نَفسي .فرجعَ وقد كَش َ
وقد أنكر بعض العلماء أن مضمون احلديث توسُّل بالنيب ﷺ ،وهلم
يف ذلك أقوال:
األول :نقله الشيخ األلباني عن شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال:
«وتوسل األعمى به ﷺ فإنه توسل بدعائه ﷺ ال جباهه وال بذاته ﷺ،
وملّا كان التوسل بدعائه ﷺ بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى غري
ممكن ،فبالتالي كان التوسل به ﷺ بعد وفاته غري ممكن وغري
جائز»( .)262وال أعلم من أين استنتج شيخ اإلسالم أنه توسل بدعائه
حممدٍ ﷺ نَيبِّ
َّ
ﷺ ،والنص صريح﴿ :أسأ ُلكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّي
الرَّمحةِ﴾ ،فالتوجه كان به ﷺ ،ومل يرد يف النص كلمة دعاء أو ما
يف معناها ،ومل يُذكر يف احلديث أنه ملا ذهب دعا له النيب ﷺ ،وال
سيما أن راوي احلديث عثمان بن حنيف بقي جالساً مع النيب ﷺ،
بدليل قوله﴿ :فرجعَ وقد كَشفَ اللَّهُ عن بصرِهِ﴾ ،ولو كان النيب ﷺ
دعا له بعد أن ذهب لِفعل ما أمره به ألخربنا به عثمان؛ ألهميته،
فالصحابة رضي اهلل عنهم مل يكونوا يفرّطون بذكر حركة لكي
يفرطوا بذكر خرب.
 261الترغيب والترهيب ،للمنذري ،ورواه الترمذي ،برقم  ،3578وأخرجه ابن خزيمة ،225/2
والطبراني  ،17/9والحاكم في المستدرك  ،707/1باختالف يسير.
 262سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ،لأللباني ،ج ،1ص.77
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وقد عاد الشيخ األلباني يف كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه»
ليؤكد هذه الفكرة ،ويبدو أن الشيخ األلباني يناقش رواية أخرى
للحديث ،وحنن أوردنا هنا أصحّها ،وهو ما اختاره صاحب موقع
الدرر السنية  -املوسوعة احلديثية ،وصححهما األلباني يف صحيح
الرتمذي ،ويف صحيح اجلامع ،لكنه اختار رواية أخرى ملناقشتها
واالستدالل بها ،فكانت الرواية﴿ :ادعُ اللَّهَ أن َيكْشفَ لي عن بصَري﴾
يف حني أوردها الشيخ األلباني (ادعُ اهلل أن يعافيين) ،وكذلك يف
خامتة احلديث ﴿اللَّهم شفِّعهُ يفَّ وشفِّعين يف نَفسي﴾ فقد جاءت يف
الرواية اليت ناقشها (وشفعين فيه) ،فاستدل على أن التوجه بدعاء
النيب ﷺ ،ال جباهه وال به ،فقال« :واألدلة على ما نقول من احلديث
نفسه كثرية ،وأهمها:
أوالً :أن األعمى إمنا جاء إىل النيب ﷺ ليدعو له ،وذلك قوله :فهو
توسل إىل اهلل تعاىل بدعائه ،ألنه يعلم أن دعاءه ﷺ أرجى للقبول
عند اهلل خبالف دعاء غريه ،ولو كان قصد األعمى التوسل بذات
النيب ﷺ أو جاهه أو حقه ملا كان مثة حاجة به إىل أن يأتي النيب
ﷺ ،ويطلب منه الدعاء له ،بل كان يقعد يف بيته ،ويدعو ربه بأن
يقول مثالً( :اللهم إني أسألك جباه نبيك ومنزلته عندك أن
تشفيين ،وجتعلين بصرياً) .ولكنه مل يفعل»(.)263
 263التوسل أنواعه وأحكامه ،لأللباني ،ص70
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وحنن بدورنا نسأل :ومن أين يعلم الرجل هذا الدعاء ومشروعيته
ليدعو به وهو قاعد يف بيته ،لو مل يعلّمه إياه النيب ﷺ؟ فهو كما
ذكر الشيخ األلباني« :إمنا جاء إىل النيب ﷺ ليدعو له» والسبب ال
خيفى على أحد وهو ما ذكره الشيخ« :ألنه يعلم أن دعاءه ﷺ أرجى
للقبول عند اهلل خبالف دعاء غريه» ،ونزيد على الكالم :بل إن دعاءه
ﷺ ال يرد ،فإجابته متحصلة وال ريب ،ولذلك خيّره بأن يَدَعَهُ ،ومثل
ذلك كان مع املرأة اليت أَتَتِ النيبَّ ﷺ﴿ ،قالَتْ :إنِّي أُصْ َرعُ وإنِّي
شئْتِ
شئْتِ صَبَرْتِ وَ َلكِ اجلَنَّةُ ،وإنْ ِ
أَ َتكَشَّفُ ،فَا ْدعُ اللَّهَ لِي ،قالَ :إنْ ِ
دَعَوْتُ اللَّهَ َأنْ ُيعَافِيَكِ ،قالَتْ :أَصْبِرُ ،قالَتْ :فإنِّي أَ َتكَشَّفُ فَا ْدعُ اللَّهَ
َأنْ ال أَ َتكَشَّفَ َفدَعَا َلهَا﴾( .)264فخيّرها ﷺ بني الدعاء هلا وبني الصرب
واجلنة ،فلما اختارت الصرب دعا هلا ،أما األعمى فإنه ﷺ مل يدعُ له،
وإمنا أرشده إىل أن يدعو لنفسه بالطريقة املذكورة يف احلديث ،ولو
أنه دعا له ملا احتاج إىل إرشاده إىل هذه السبيل واكتفى بدعائه ﷺ
كما دعا للمرأة ،فدعاؤه ﷺ جماب وال حيتاج إىل تعضيده بدعاء
الرجل ،وتؤكد ذلك الرواية اليت اعتمدها الشيخ األلباني.
ويتابع الشيخ األلباني «ثانياً :أن النيب ﷺ وعده بالدعاء ،مع نصحه
له ببيان ما هو األفضل له ،وهو قوله ﷺ :إن شئتَ دعوتُ ،وإن شئتَ
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صربتَ فهو خري لك»( )265فقد خريه النيب ﷺ كما خري املرأة ،إال أن
املرأة اختارت الصرب واجلنة فدعا هلا ،أما الرجل فلم خيرت الصرب،
فلم يدعُ له ،وإمنا أرشده إىل طريق ،وكان يستطيع أن يدعو له كما
دعا للمرأة .واحلكمة وراء ختيري النيب ﷺ هلما هي نفسها احلكمة
من عدم دعاء سعد بن أبي وقاص لنفسه ،الذي مر بنا ،وهو قوله:
«قضاء اهلل سبحانه عندي أحسن من بصري»( ،)266والنيب ﷺ أوىل
من سعد وغريه بالرضا بقدر اهلل تعاىل ،ودعوة العباد إىل الرضا به،
فلما مل يُؤثِر الرجلُ الرضا استحيا ﷺ أن يرده ،فأرشده إىل الطريقة
إىل دعاء مستجاب.
ويتابع الشيخ األلباني« :ثالثاً :إصرار األعمى على الدعاء وهو قوله:
(فادعُ) فهذا يقتضي أن الرسول ﷺ دعا له ،ألنه ﷺ خريُ من وَفَى مبا
وعد ،وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق ،فال بد أنه ﷺ دعا له،
فثبت املراد ،وقد وجّه النيب ﷺ األعمى بدافع من رمحته ،وحبرص
منه أن يستجيب اهلل تعاىل دعاءه فيه ،وَجَّهه إىل النوع الثاني من
التوسل املشروع  ،وهو التوسل بالعمل الصاحل ،ليجمع له اخلري من
أطرافه ،فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتني ثم يدعو لنفسه ،وهذه
األعمال طاعة هلل سبحانه وتعاىل يقدمها بني يدي دعاء النيب ﷺ
 265التوسل أنواعه وأحكامه ،لأللباني ،ص.70
 266صحيح الترمذي ،برقم.3578 :

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

186

ُ ْ َ
ْ ََ
له ،وهي تدخل يف قوله تعاىلَ  :وابْ َتغوا إِليهِ ال َو ِسيلة كما

سبق»(.)267

وقول الشيخ األلباني إن النيب ﷺ «خريُ من وَفَى مبا وعد» كالم ال
غبار عليه ،ويسلّم به مجيع املسلمني بال مراء ،لكن استخدام هذا
الكالم الستنتاج أن النيب ﷺ دعا له ،إن صح عقالً فإنه مل يصح نقالً،
ففيه التفاف على املدلول اللغوي ورجم بالغيب ال دليل عليه يف نص
احلديث ،ومل يُذكر يف أي من الروايات ،وكذلك فإن إرشاده للقيام
بهذا األمر والتوجه بالنيب ﷺ إىل اهلل تعاىل إمنا هو وفاء مبا وعد،
فلو كان لك مكانة عند صاحب شركة حبيث ال يردُّ لك طلباً،
وجاءك رجل فقال لك أريد أن تطلب من فالن أن يوظفين ،فقلت
له« :إن شئت طلبت لك الوظيفة وإن شئت بقيت يف عملك احلالي
فهو خري لك» ،فقال لك «بل اطلب منه توظيفي» ،فقلت له:
«اذهب بكتابي هذا إليه وقل له أن يوظفك» ،فإنك تكون قد وفيت
بوعدك بطلب الوظيفة له ،فالنيب ﷺ أرسل األعمى ليسأل اهلل
حاجته باذالً له جاهه عنده وشفاعته ،واهلل يسمع ويرى فال حيتاج
إىل كتاب أو وثيقة .وبهذا يكون النيب ﷺ وفى بوعده له .لكن
الغريب أن يقول الشيخ األلباني« :وقد وجه النيب ﷺ األعمى بدافع
من رمحته ،وحبرص منه أن يستجيب اهلل تعاىل دعاءه فيه ،وجهه
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إىل النوع الثاني من التوسل املشروع»! وهل كان النيب ﷺ يشك يف
أن يستجيب اهلل دعاءه مبجرد أن يدعو له ،ودون توجيهه إىل هذا
العمل؟! ننزه اهلل عن ذلك ونربأ برسول اهلل ﷺ عن مثل هذا الظن
باهلل ومثل هذا الريب فيه ،ولو كان األمر كذلك لَوَجّهَ املرأة اليت
تصرع إىل السبيل ذاتها ومل يكتف بالدعاء هلا ،لكنه أراد أن يُعلّم
أصحابه وأمّته فال حيتاجون إىل طلب الدعاء منه ،وإمنا يتوسلون
إىل اهلل تعاىل به ،ويف ذلك قول عمر «كُنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بنَبِيِّنَا ﷺ.
ويتابع الشيخ األلباني« :رابعاً :أن يف الدعاء الذي علمه رسول اهلل
ﷺ إياه أن يقول( :اللهم فشفعه يف) وهذا يستحيل محله على
التوسل بذاته ﷺ ،أو جاهه ،أو حقه ،إذ إن املعنى :اللهم اقبل شفاعته
ﷺ يفّ ،أي :اقبل دعاءه يف أن تردَّ عليَّ بصري ،والشفاعة ،لغةً :الدعاء،
قال يف «لسان العرب» ( :)184/8الشفاعة كالم الشفيع للملك يف
حاجة يسأهلا لغريه ،والشافع الطالب لغريه ،يتشفع به إىل املطلوب،
يقال تشفعت بفالن إىل فالن ،فشفعين فيه .انتهى .فثبت بهذا
الوجه أيضاً أن توسل األعمى إمنا كان بدعائه ﷺ ال بذاته»(.)268
وهذا الكالم غريب! وقد قرأته غري مرة؛ ألني مل أصدق أن الشيخ
األلباني ميكن أن ميوّه يف الكالم ليثبت رأيه ،وهو الرجل الذي نعلم
أنه يطلب احلق ويتشدد يف صحيح النصوص ،فكيف يقول إن
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لغوي مل مير بي شاهد يف
ٌّ
الشفاعة يف اللغة معناها الدعاء؟ وأنا
اجلاهلية وال اإلسالم على أن الشفاعة معناها الدعاء ،وهذه نصوص
األدب أمامنا شعراً ونثراً ،ولو كان معناها الدعاء ملا جاز أن يُصرف
إىل البشر ،لقوله ﷺ﴿ :الدُّعاءُ هوَ العبادةُ﴾( )269ولو صح ذلك فماذا
نفعل يف قول الفرزدق ،حني شفّع إخوة عبد اهلل بن الزبري عنده لريد
عليه زوجته النوار ،والذت النوار خبولة بنت منظور بن زبان زوجة
ابن الزبري لتحول دون رجوعها إليه ،فقال:

أ ا س ي ءَّ ء
جلون ءف ءلم تق ءَّل ءشفس ءعنهم ء ش ِّف ءع بلجل

ء جل ل
ظور ب لُ ءا ابسنس

فهل كان الرجال يتوجهون بالدعاء إىل ابن الزبري والنوار تتوجه
بالدعاء إىل زوجته؟ وكيف نفهم قول قيس بن امللوح:
رس ءل بل ءشفس ءع ٍة إل ء ُىل ءفه ُ
ال نءفو ء ءىل ءش لف ع ءهس
ء ن َِّّي ء ءىل ءأ ء
بل ماذا نقول يف احلديث ،حني فارقت بَرِيرَةَ ُمغِيثاً فأشفق عليه
ج ْعتِهِ ،قالَتْ :يا رَسولَ اللَّهِ؛ تَ ْأمُ ُرنِي؟ قالَ:
النيب ﷺ ،فَقالَ هلا﴿ :لو رَا َ
إنَّما أنَا أشْ َفعُ ،قالَتْ :ال حَاجَةَ لي فِيهِ﴾( ،)270فهل كان النيب ﷺ يتوجه
بالدعاء إىل بريرة؟! حاشا ملسلم أن يشطح فكره إىل هذا الزعم! ثم
استشهد الشيخ على املدلول اللغوي مبا جاء يف لسان العرب ،فلم
يكن االستشهاد صحيحاً ومل يرد يف اللسان أن معنى الشفاعة
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الدعاء ال لفظاً وال معنى ،بل جاء« :الشفاعة كالم الشفيع للملك
يف حاجة يسأهلا لغريه» وليس املقصود بامللك هنا اهلل سبحانه،
وإمنا هو لفظ عام يشمل كل ملك ،والدليل تتمة الكالم« :يقال
تشفعت بفالن إىل فالن ،فشفعين فيه» ،و«فالن» من البشر
بالتأكيد ،ألنه ال يُكنّى عن اهلل سبحانه بهذا اللفظ .فال دعاء يف
األمر وإمنا هو ما نسميه يف عصرنا «الواسطة» ،وهو واضح ال لبس
فيه ،وال أدري كيف وقع الشيخ األلباني ،رمحه اهلل ،يف مثل هذا،
غفر اهلل له .ويتابع الشيخ األلباني «خامساً :أن مما علّم النيبُّ ﷺ
األعمى أن يقوله( :وشفعين فيه) ،أي :اقبل شفاعيت ،أي دعائي يف
أن تقبل شفاعته ﷺ ،أي دعاءه يف أن ترد عليّ بصري .هذا املعنى
الذي ال ميكن أن يفهم من هذه اجلملة سواه»( .)271وهذا الفهم باطل
من وجهني ،أوهلما أن الشفاعة ليست مبعنى الدعاء ال من قريب وال
من بعيد ،والقول بذلك ليس واهياً فحسب ،بل منكر ،وقد استدللنا
على بطالنه بشاهدين من الشعر وشاهد من احلديث النبوي،
والوجه الثاني أن رواية املنذري للحديث جاءت« :اللَّهم شفِّعهُ يفَّ
وشفِّعين يف نَفسي» ،وحتى رواية الرتمذي اليت صححها الشيخ
األلباني انتهت عند« :اللَّهمَّ فشفِّعهُ يفَّ»( ،)272وكذلك يف صحيح
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اجلامع( ،)273ومل ترد فيهما عبارة «وشفعين فيه» .وبعد كل هذا
نسأل :ما قول الشيخ األلباني أو من يقول بقوله يف توسل عمر رضي
اهلل عنه« :كُنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بنَبِيِّنَا ﷺ َف َتسْقِينَا ،وإنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ
بعَمِّ نَبِيِّنَا» ،فقد صرح بلفظ «التوسل» مرتني ومل يذكر كلمة
«دعاء» وإمنا أحلق بالباء «نبينا» يف األوىل ،و«عـم نبينـا» يف الثانية،
و«الباء» هنـا لالسـتعانة ،وليس هلا داللة أخرى.
وأما من شبّه التوسل إىل اهلل تعاىل بالنيب أو بالصاحلني مبا كان
َ ََّ َ ََّ َ ُ
ُ
ِين اتخذوا م ِْن دونِهِ
يفعله املشركون ،وحيتج باآلية الكرمية :والذ
ُ َ َّ ُ َ َ ََّ ُ ْ َ
َْ َ َ َ َُُْ ُ
ْ
()274
أول ِياء ما نعبدهم إِلا ل ِيق ِربونا إِلي اَّللِ زلفى فقد أغرب وأبعد
َ َ
َ
ُ
النجعة ،فها هنا عبادة وليست توسالً ن ْع ُب ُده ْم ل ُِيق َّ ِر ُبونا ،ومل
يقولوا :نتوسل بهم ،ولو كان التوسل عبادة ،تبعاً هلذا الفهم ،لكان
حمرّماً باألحياء أيضاً ومل يقتصر على األموات ،وبهذا الفهم فإن
قول عمر «كُنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بنَبِيِّنَا ﷺ ،وإنَّا َنتَوَسَّلُ إلَ ْيكَ بعَمِّ
ال مردوداً ،بل شركا ،وحاشا اخلليفة الراشد منه!
نَبِيِّنَا» يعد باط ً
ولعل القول الفصل يف ما جاء عن ابن تيمية« :وسئل شيخ اإلسالم
رمحه اهلل تعاىل :هل جيوز التوسل بالنيب ﷺ أم ال؟ فأحاب ... :وأما
قول القائل :اللهم إني أتوسل إليك به .فللعلماء فيه قوالن :كما
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هلم يف احللف به قوالن :ومجهور األئمة؛ كمالك ،والشافعي ،وأبي
حنيفة :على أنه ال يسوغ احللف بغريه؛ من األنبياء واملالئكة ،وال
تنعقد اليمني بذلك باتفاق العلماء .وهذا إحدى الروايتني عن
أمحد (بن حنبل) ،والرواية األخرى :تنعقد اليمني به خاصة ،دون
غريه؛ ولذلك قال أمحد يف منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه:
إنه يتوسل بالنيب ﷺ يف دعائه»( ،)275وعليه جيـوز التوسـل بالنيب ﷺ
بعـد مـوتـه ،وكفى باإلمام أمحد بن حنبل حجة ،وكفى بابن تيمية
راوية صدق .واستفدنا من كالم ابن تيمية جواز احللف بالنيب ﷺ.
وبناء على ما جاء عن اإلمام أمحد ،قال ابن مفلح« :وجيوز التوسل
بصاحل ،وقيل :يستحب»(.)276
ِلرجُلِ َأنْ يَقُولَ
والتوسل يكون به ﷺ ال حبقه ،قال الكاساني« :وَ ُيكْرَهُ ل َّ
سلِكَ ،و ِبحَقِّ فُالنٍ ،ألَنَّهُ ال حَقَّ
فِي دُعَائِهِ َأسْأَلُك بِحَقِّ َأنْبِيَائِك وَ ُر ُ
َل شَ ْأنُهُ»(.)277
حدٍ َعلَى اللَّ ِه سُ ْبحَانَهُ وَ َتعَالَى ج َّ
أل َ
َ
وخنتتم املبحث بسؤال :هل التوسل بالنيب ﷺ عند اهلل لسواد عينيه
ومحرة خديه أو لنسبه ،أم ملكانته املتحصلة بنبوته ورسالته وصاحل
عمله وتبليغه وجهاده؟ واجلواب ال خيتلف فيه اثنان ،وهنا يبدر
سؤال :هل قَلَّتْ مكانته ﷺ بعد وفاته أم زادت؟ واجلواب أيضاً ال
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خالف فيه؛ ألن مليارات البشر الذين دخلوا يف اإلسالم بعد وفاته
ﷺ له ثواب هدايتهم ،وله حسنات بقدر حسناتهم من كل عمل
عملوه أو يعملونه من صالة وصيام وذكر وصدقة وأمر مبعروف
ونهي عن منكر وتعليم ونصيحة وحج وجهاد ،وغريها من األعمال
الصاحلة ،لقوله ﷺ﴿ :مَن دَعا إىل ُهدًى ،كانَ له مِنَ األجْرِ ِمثْلُ ُأجُورِ
مَن تَ ِبعَهُ ،ال يَنْقُصُ ذلكَ مِن ُأجُو ِر ِهمْ شيئاً﴾( ،)278فمكانته ﷺ بعد
ٍّ مستمر
موته فاقت مكانته يف حياته مليارات املرات ،فهو يف تَرَق
تعجز عن إحصائه املتواليات احلسابية البشرية طاملا على وجه
األرض مسلم واحد ،فإذا كانت مكانته عند اهلل زادت فإن جاهه
عنده سبحانه بات أعظم ،وبذلك يكون التوسل به جائزاً ألنه توسل
مبكانته ﷺ ال جبسده ،فهو إن مات جسده فإن مكانته مل متت ،بل
زادت وعظمت وارتفعت ،وجاهه ﷺ ،عند اهلل سبحانه ،ال ينتهي
ََه ْ َ ُ َ َ َ
يميْن في ال ْ َمدِينةَِ
ان ل ُِغل َ َ
اميْن يَت ِ َ
مبوته ،قال تعاىل :وأما ال ِجدار فك
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ه ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ َ َ َ ُّ َ
ك أَن َيبْلُ َغا أَ ُش هد ُهماَ
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالِحا فأراد رب
ًَْ
َ
ََ ْ َ ْ َ َ َُ
نزه َما َرحمة َّمِن هر َّبِك )279(فإذا كان جاه العبد الصاحل
ويستخ ِرجا ك
ال ينتهي مبوته فإن جاه األنبياء أوىل بأال ينتهي مبوتهم ،فكيف
باخلصوصية اليت جعلها اهلل لنبينا حممد ﷺ؟! وقد قال ﷺ﴿ :إنَّ
 278صحيح مسلم ،برقم .2674
 279سورة الكهف.82 :

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

193

خلِقَ آدمُ وفيهِ قُبِضَ ،وفيهِ
من أفضلِ أيَّا ِمكُم يومَ اجلمعةِ فيهِ ُ
كثِروا عليَّ منَ الصَّالةِ فيهِ فإنَّ صال َتكُم
النَّفخةُ ،وفيهِ الصَّعقةُ ،فأ ْ
معروضةٌ عليَّ ،قالَ قالوا يا رسولَ اللَّهِ! َوكَيفَ تُعرَضُ صالتُنا
عليكَ وقد أرِمتَ  -يقولونَ بَلِيْتَ  -فقالَ إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ علَى
يسلمُ عليَّ إال ردَّ
األرضِ أجسادَ األنبياءِ﴾( ،)280وقال ﷺ﴿ :ما من أحدٍ ِّ
اللَّهُ عليَّ روحي حتَّى أردَّ عليْهِ السَّالمَ﴾( ،)281فهل تنقطع الصالة عليه
حلظةً يف عامل يعيش به مليار وسبعمئة مليون مسلم؟
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قال إخواني السلفيون :إن الصوفية يزعمون أن مشاخيهم جتري
على أيديهم كرامات وخوارق مما ال ينبغي للبشر يف املعتاد ،مثل
ضرب اخلصوم من مسافات شاسعة ،واالنتقال من بلد إىل آخر خالل
وقت قصري جداً ،وغري ذلك من األعاجيب ،وذلك بقدراتهم
اخلارقة ،ويتداولون يف ذلك قصصاً وحكايات ،بل خرافات ال يقبلها
عقل ،تشبه املعجزات اليت خص اهلل بها األنبياء ،ومعلوم أن إجراء
املعجزات على أيدي األنبياء عليهم السالم يأتي من اهلل تعاىل إثباتاً
لنبوتهم ،وتأييداً لرساالتهم .أما غريهم فال يصح يف ميزان الشرع
وديننا النقي اخلالي من اخلرافات واألساطري وكل ما ينايف العقل.
وهذا الكالم صحيح ،ومن الصوفية من ألف يف ذلك كتباً ،مثل
«جامع كرامات األولياء وطبقات الصوفية» للشعراني ،و«كرامات
األولياء» للطربي ،و«جامع كرامات األولياء» ليوسف النبهان.
إضافة إىل ما انتشر يف كتبهم من هذه القصص ،ولنرتك شيخ
اإلسالم ابن تيمية يرد على هذا الكالم ،يقول ،رمحه اهلل:
َمدِ ﷺ ،فَيَ ْف َعلُونَ مَا َأمَرَ بِهِ
«فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ ُهمْ الْمُ ْق َتدُونَ بِ ُمح َّ
وَيَ ْن َتهُونَ عَمَّا عَنْهُ َزجَرَ؛ وَيَ ْق َتدُونَ بِهِ فِي مَا بَيَّنَ َل ُهمْ َأنْ يَتَّ ِبعُوهُ فِيهِ
َي ُد ُهمْ بِمَال ِئ َكتِهِ وَرُوحٍ مِنْهُ ،وَيَ ْقذِفُ اللَّهُ فِي ُقلُو ِب ِهمْ مِنْ َأنْوَارِهِ،
فَيُؤ ِّ
التِي ُيكْرِمُ اللَّهُ ِبهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِنيََ .وخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ
وَ َل ُهمْ ا ْلكَرَامَاتُ َّ
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سلِمِنيَ كَمَا كَانَتْ
كَرَامَا ُت ُهمْ ِلحُجَّةِ فِي الدِّينِ أَوْ ِلحَاجَةِ بِالْ ُم ْ
ِي ِهمْ ﷺ كَذَ ِلكَ»( ،)282ويقولَ « :وكَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهُ إنَّمَا
ُم ْعجِزَاتُ نَب ِّ
صلَتْ بِبَ َركَةِ اتِّبَاعِ َرسُولِهِ ﷺَ ،فهِيَ فِي ا ْلحَقِيقَةِ َت ْدخُلُ فِي
حَ َ
الرسُولِ ﷺ ...و َقدْ جَ َمعْت َنحْوَ أَلْفِ ُم ْعجِزَةٍ»(َ « )283وكَرَامَاتُ
ُم ْعجِزَاتِ َّ
كثِريَةٌ جِدًّا»
الصحَابَةِ وَالتَّا ِبعِنيَ َب ْع َد ُهمْ َوسَائِرِ الصَّا ِلحِنيَ َ
َّ

()284

سبِ حَاجَةِ
حَ
ويقولَ « :ومِمَّا يَنْ َبغِي َأنْ ُيعْرَفَ أَنَّ ا ْلكَرَامَاتِ َقدْ َتكُونُ ِب َ
حتَاجُ أَتَاهُ مِ ْنهَا مَا
إلميَانِ أَوْ الْ ُم ْ
الضعِيفُ ا ِ
حتَاجَ إلَ ْيهَا َّ
الرجُلَِ ،فإِذَا ا ْ
َّ
جتَهُ ،وَ َيكُونُ مَنْ هُوَ َأكْمَلُ وِاليَةً لِلَّهِ مِنْهُ
يُقَوِّي إميَانَهُ وَ َيسُدُّ حَا َ
جتِهِ وَغِنَاهُ عَ ْنهَا ،ال
س َتغْنِياً عَنْ ذَ ِلكَ ،فَال يَأْتِيه ِمثْلُ ذَ ِلكَ ِلعُلُوِّ دَ َر َ
ُم ْ
كثَرَ مِ ْنهَا فِي
ألمُورُ فِي التَّا ِبعِنيَ َأ ْ
لِنَقْصِ وِال َيتِهِ؛ وَ ِل َهذَا كَانَتْ َهذِهِ ا ُ
خلْقِ
الصحَابَةِ؛ ِبخِالفِ مَنْ َيجْرِي َعلَى َيدَيْهِ ا ْلخَوَا ِرقُ ِل َهدْيِ ا ْل َ
َّ
ألحْوَالِ
ظمُ دَ َرجَةً .وَ َهذَا ِبخِالفِ ا َ
ج ِت ِهمَْ ،فهَؤُالءِ أَعْ َ
وَ ِلحَا َ
الشَّيْطَانِيَّةِ»( .)285فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يثبت الكرامات ويربر
حصوهلا على أيدي رجال صاحلني ،ويعزو منطاً آخر من أمناط
اخلوارق مما جيري على أيدي كفرة أو فسقة بأنه أحوال شيطانية،
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وحنن ال نسلّم بأنها من الشيطان ،وإمنا هي استدراج ،يأتي يف بابه،
إن شاء اهلل .ويفصل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اخلوارق ،فيقول:
شئْت َأنْ
جعُ إلَى ثَالثَةٍ :ا ْل ِع ْلمِ وَالْ ُقدْرَةِ وَالْغِنَى .وَِإنْ ِ
«صِفَاتُ ا ْلكَمَالِ تَ ْر ِ
تَقُولَ :ا ْل ِع ْلمُ وَالْ ُقدْرَةُ .وَالْ ُقدْرَةُ إمَّا َعلَى الْ ِفعْلِ؛ َوهُوَ التَّأْثِريُ ،وَإِمَّا َعلَى
صلُحُ َعلَى َوجْهِ
التَّ ْركِ؛ َوهُوَ الْغِنَى .وَاألَوَّلُ َأجْوَدَُ .و َهذِهِ الثَّالثَةُ ال تَ ْ
الذِي َأحَاطَ ِبكُلِّ شَ ْيءٍ ِعلْماً َوهُوَ َعلَى كُلِّ
حدَهُ؛ َفإِنَّهُ َّ
ا ْلكَمَالِ إال لِلَّهِ َو ْ
الرسُولَ ﷺ َأنْ يَبْرَأَ مِنْ
شَ ْيءٍ َقدِيرٌ َوهُوَ غَنِيٌّ عَنْ ا ْلعَالَمِنيَ .وَ َقدْ َأمَرَ َّ
َ َ ُ ه ََ
ُْ َ َُ ُ َ ُ ْ ْ
دَعْوَى َهذِهِ الثَّالثَةِ بِقَوْلِهِ :قل لا أقول لكم عِندِي خزائِن اَّللِ ولا
ْ َه ُ ه َ ُ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َّ َ َ
ه ()286
أعلم الغيب ولا أقول لكم إنِي ملك إن أتبِع إلا ما يوحي إلي، 
وكذلك قال نوح عليه السالم»( .)287وبعد تفصيل ال ُيحتاج إليه يف

هذا املقام ،يقول« :وَإِنَّمَا يَنَالُ مِنْ ِت ْلكَ الثَّالثَةِ بِ َقدْرِ مَا ُيعْطِيه اللَّهُ
َتعَالَى ،فَ َي ْع َلمُ مِنْهُ مَا عَلَّمَهُ إيَّاهُ ،وَيَ ْقدِرُ مِنْهُ َعلَى مَا أَ ْقدَرَهُ اللَّهُ َعلَيْهِ،
ألمُورِ الْ ُمخَالِفَةِ ِل ْلعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ
س َتغْنِي عَمَّا أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْهُ ،مِنْ ا ُ
وَ َي ْ
أَوْ ِلعَادَةِ غَا ِلبِ النَّاسِ .فَمَا كَانَ مِنْ الْخَوَا ِرقِ مِنْ بَابِ ا ْل ِع ْلمِ؛ َفتَارَةً
بِ َأنْ ُيسْ ِمعَ ا ْلعَ ْبدَ مَا ال َيسْ َمعُهُ غَيْرُهُ .وَتَارَةً بِ َأنْ يَرَى مَا ال يَرَاهُ غَيْرُهُ
يَقَظَةً َومَنَاماً .وَتَارَةً بِ َأنْ َي ْع َلمَ مَا ال َي ْع َلمُ غَيْرُهُ َوحْياً وَإِ ْلهَاماً ،أَوْ إنْزَالُ
 286سورة األنعام.50 :
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كشْفًاَ ،و ُمشَا َهدَاتٍ،
ِي أَوْ فِرَاسَةٍ صَادِقَةٍ ،وَ ُيسَمَّىَ :
ٍّ
ِع ْلمٍ ضَرُور
َو ُمكَاشَفَاتٍَ ،و ُمخَاطَبَاتٍ؛ فَالسَّمَاعُ مُخَاطَبَاتٌ ،وَالرُّؤْيَةُ ُمشَا َهدَاتٌ،
كشْفاً َو ُمكَاشَفَةً؛ َأيْ كَشَفَ
وَا ْل ِع ْلمُ ُمكَاشَفَةٌ ،وَ ُيسَمَّى ذَ ِلكَ كُلُّهُ َ
صدْقاً
لَهُ عَنْهَُ .ومَا كَانَ مِنْ بَابِ الْ ُقدْرَةِ َفهُوَ التَّأْثِريُ ،وَ َقدْ َيكُونُ هِمَّةً وَ ِ
الذِي ال تَأْثِريَ لَهُ فِيهِ ِبحَالِ،
وَدَعْوَةً ُمجَابَةً ،وَقَدْ يَكُونُ مِنْ ِفعْلِ اللَّهِ َّ
ِمثْلُ هَالكِ َعدُوِّهِ ِبغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ ُه ،كَقَوْلِهِ﴿ :مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ
بَارَ َزنِي بِالْ ُمحَا َربَةِ وَإِنِّي ألَثْأَرُ ألَوْلِيَائِي كَمَا َيثْأَرُ اللَّيْثُ ا ْلحَرِبُ﴾(،)288
كذَ ِلكَ مَا
َب ِتهَا إيَّاهَُ ،و َنحْوِ ذَ ِلكََ .و َ
َو ِمثْلُ َتذْلِيلِ النُّفُوسِ لَهُ َو َمح َّ
كَانَ مِنْ بَابِ ا ْل ِع ْلمِ وَا ْل َكشْفَِ ،قدْ ُي ْكشَفُ ِلغَيْرِهِ مِنْ حَالِهِ َبعْضُ ُأمُورٍ،
الرجُلُ
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمُبَشِّرَاتِ﴿ :هِيَ الرُّؤْيَا الصَّا ِلحَةُ يَرَاهَا َّ
ش َهدَاءُ اللَّهِ فِي
الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ﴾(َ ،)289وكَمَا قَالَ :النَّبِيُّ ﷺ ﴿َأ ْن ُتمْ ُ
حدٍ؛ مِنْ ا ْل َكشْفِ وَالتَّأْثِريِ َقدْ َيكُونُ قَائِماً بِهِ وَقَدْ
األَرْضِ﴾(َ .)290وكُلُّ وَا ِ
ال َيكُونُ قَائِماً بِهِ ،بَلْ َي ْكشِفُ اللَّهُ حَالَهُ وَيَصْ َنعُ لَهُ مِنْ حَيْثُ ال
ص َدقَ اللَّهَ عَ ْبدٌ إال صَنَعَ
سبُ ،كَمَا قَالَ يُوسُفُ بْنُ َأسْبَاطٍ :مَا َ
ح َت ِ
َي ْ
الصدْقُ َعلَى جُرْحٍ لَبَرَأََ .لكِنْ مَنْ
لَهُ .وَقَالََ :أحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ :لَوْ وُضِعَ ِّ
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قَامَ ِبغَيْرِهِ لَهُ مِنْ ا ْلكَشْفِ وَالتَّأْثِريِ َفهُوَ سَبَبُهُ أَيْضاً ،وَِإنْ كَانَ خَرْقَ
ألنْبِيَاءِ وَأَعْال ُم ُهمْ وَدَالئِلُ نُبُوَّ ِت ِهمْ
عَادَةٍ فِي ذَ ِلكَ ا ْلغَيْرِ ،فَ ُم ْعجِزَاتُ ا َ
َمدٍ ﷺ جَمِيعُ َأنْوَاعِ الْ ُم ْعجِزَاتِ
َت ْدخُلُ فِي ذَ ِلكَ .وَ َقدْ جُ ِمعَ لِنَبِيِّنَا ُمح َّ
وَا ْلخَوَا ِرقِ .)291(...ويَقسم ابن تيمية اخلوارق حبسب جدواها ،فيقول:
طلُوبَ ٌة فِي
كشْفاً كَانَ أَوْ تَأْثِرياً ،إنْ حَصَلَ بِهِ فَا ِئدَ ٌة مَ ْ
«ا ْلخَا ِرقَُ ،
الدِّينِ كَانَ مِنْ األَعْمَالِ الصَّا ِلحَةِ الْمَ ْأمُورِ ِبهَا دِيناً َوشَرْعاً ،إمَّا
س َتحَبٌّ ،وَِإنْ حَصَلَ بِهِ َأمْرٌ مُبَا ٌح كَانَ مِنْ ِن َعمِ اللَّهِ
جبٌ وَإِمَّا ُم ْ
وَا ِ
شكْراً ،وَِإنْ كَانَ َعلَى َوجْهٍ َيتَضَمَّنُ مَا هُوَ
التِي تَ ْقتَضِي ُ
الدنْيَوِيَّةِ َّ
ُّ
مَ ْنهِيٌّ عَنْهُ َنهْيَ َتحْرِيمٍ أَوْ َنهْيَ تَنْزِيهٍ كَانَ سَبَباً ِل ْل َعذَابِ أَوْ الْ ُبغْضِ،
س َلخَ مِ ْنهَا :بلعام بْنُ باعوراء ،لَكِنْ قَدْ
الذِي أُوتِيَ اآليَاتِ فَا ْن َ
كَقِصَّةِ َّ
ج ِتهَادِ أَوْ تَ ْقلِيدٍ أَوْ نَقْصِ عَقْلٍ أَوْ ِع ْلمٍ أَوْ َغلَبَةِ
َيكُونُ صَاحِ ُبهَا َم ْعذُوراً ال ْ
حَالٍ أَوْ َعجْزٍ أَوْ ضَرُورَةٍ ،فَ َيكُونُ مِنْ جِنْسِ بَرْحٍ ا ْلعَا ِبدِ(َ ...)292فِإنْ كَانَ
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 292ذكره ابن قدامة في كتابه التوابين باسم «برخ» بالخاء ،فقال :قحطت بنو إسرائيل على عهد
موسى  -عليه السالم  -فسألوه أن يستسقي لهم فقال :اخرجوا معي إلى الجبل فخرجوا فلما صعد
الجبل قال موسى :ال يتبعني رجل أصاب ذنبا فانصرف أكثر من نصفهم ثم قال الثانية :ال يتبعني
من أصاب ذنبا فانصرفوا جميعا إال رجال واحدا أعور يقال له :برخ العابد .فقال له موسى :ألم
تسمع ما قلت؟ قال :بلى ،قال :فلم تصب ذنبا؟ قال :ما أعلمه إال شيئا ً أذكره فإن كان ذنبا ً رجعت
قال :ما هو؟ قال :مررت في طريق فإذا باب حجرة مفتوح فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخصا ال
أعلم ما هو فقلت لعيني :أنت من بين بدني سارعت إلى الخطيئة ال تصحبيني بعدها! فأدخلت
أصبعي فقلعتها فإن كان هذا ذنبا ً رجعت .فقال موسى :ليس هذا ذنبا ً .قال له :استسق يا برخ فقال:
قدوس ،قدوس ،ما عندك ال ينفد ،وخزائنك ال تفنى ،وأنت بالبخل ال ت ُرمى ،فما هذا الذي ال تُعرف
به؟ اسقنا الغيث الساعة الساعة .قال :فانصرفا يخوضان الوحل.
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صَاحِبُهُ مِنْ عُقَالءِ الْ َمجَانِنيِ وَالْ َم ْغلُوبِنيَ َغلَبَةً ِبحَيْثُ ُي ْعذَرُونَ،
وَالنَّاقِصِنيَ نَقْصاً ال يُالمُونَ َعلَيْهِ كَانُوا برحية ....وَِإنْ كَانُوا
ٍّ اجلوزجاني :كُنْ
عَالِمِنيَ قَادِرِينَ كَانُوا بلعامية ...قَالَ َأبُو َعلِي
ط َلبِ
ِن نَفْسَك مُنْجَبِل ٌة َعلَى َ
ستِقَامَ ِة ال طَالِباً ِل ْلكَرَامَةَِ ،فإ َّ
طَالِباً لِال ْ
ستِقَامَةَ .قَالَ الشَّ ْيخُ السهروردي
ط ُلبُ مِنْك اال ْ
ا ْلكَرَامَةِ ،وَرَبُّك يَ ْ

()293

ري فِي الْبَابِ َوسِرٌّ
فِي عَوَارِفِهِ(َ :)294و َهذَا الَّذِي َذكَرَهُ أَصْلٌ عَظِي ٌم كَبِ ٌ
السلُوكِ وَالطُّالبِ .وَذَ ِلكَ أَنَّ
كثِريٌ مِنْ َأهْلِ ُّ
غَفَلَ عَنْ حَقِي َقتِهِ َ
َدمِنيَ َومَا
سلَفِ الصَّا ِلحِنيَ الْ ُمتَق ِّ
ج َت ِهدِينَ واملتعبدين سَ ِمعُوا عَنْ َ
الْ ُم ْ
سهُمْ ال تَزَالُ
مُ ِنحُوا بِهِ مِنْ ا ْلكَرَامَاتِ َوخَوَا ِرقِ ا ْلعَادَاتِ فَ َأبَداً نُفُو ُ
َتتَط ََّلعُ إلَى شَ ْيءٍ مِنْ ذَ ِلكَ ،وَ ُيحِبُّونَ َأنْ يُرْزَقُوا شَيْئاً مِنْ ذَ ِلكَ .وَ َلعَلَّ
ُتهِماً لِنَ ْفسِهِ فِي صِحَّةِ عَ َملِهِ حَيْثُ َلمْ
ح َد ُهمْ يَبْقَى مُ ْن َكسِرَ الْ َق ْلبِ م َّ
َأ َ
ألمْرُ
ُيكَاشَفْ ِبشَ ْيءِ مِنْ ذَ ِلكَ ،وَلَوْ َعلِمُوا سِرَّ ذَ ِلكَ َلهَانَ َعلَ ْي ِهمْ ا َ
فَ ُي ْع َلمُ أَنَّ اللَّهَ يَ ْفتَحُ عَلَى َبعْضِ الْ ُمجَا ِهدِينَ الصَّادِقِنيَ مِنْ ذَ ِلكَ بَاباً،
حكْمَةُ فِيهِ َأنْ يَزْدَادَ بِمَا يَرَى مِنْ خَوَا ِرقِ ا ْلعَادَاتِ وَآثَارِ الْ ُقدْرَةِ تَفَنُّناً
وَا ْل ِ
الدنْيَا وَا ْلخُرُوجِ مِنْ دَوَاعِي ا ْلهَوَى،
الز ْهدِ فِي ُّ
فَيَقْوَى عَ ْزمُهُ َعلَى َهذَا ُّ
ص ْدقِ الْيَقِنيِ وَيَرْفَعُ عَنْ َقلْبِهِ
وَ َقدْ َيكُونُ َبعْضُ عِبَادِهِ ُيكَاشَفُ بِ ِ
 293شيخ اإلسالم شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي البغدادي الصوفي المسلم ،وهو غير
السهروردي الباطني الذي قتله صالح الدين األيوبي.
 294يقصد كتاب عوارف المعارف ،للسهروردي.
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ص ْدقِ الْيَقِنيِ أُغْنِيَ ِبذَ ِلكَ عَنْ رُؤْيَةِ خَ ْرقِ
حجَابََ ،ومَنْ كُوشِفَ بِ ِ
ا ْل ِ
ا ْلعَادَاتِ؛ ألَنَّ الْمُرَادَ مِ ْنهَا كَانَ حُصُولُ الْيَقِنيِ وَ َقدْ حَصَلَ الْيَقِنيُ،
ص ْدقَ الْيَقِنيِ ِبشَ ْيءِ مِنْ ذَ ِلكَ الزْدَادَ
َفلَوْ كُوشِفَ َهذَا الْمَرْزُوقُ ِ
كشْفَ الْ ُقدْرَةِ ِبخَوَا ِرقِ ا ْلعَادَاتِ ِل َهذَا
حكْمَةُ َ
يَقِيناً .فَال تَ ْقتَضِي ا ْل ِ
ضعِ
كشْفَ ذَ ِلكَ اآلخَرِ لِمَوْ ِ
حكْمَةُ َ
س ِتغْنَاءً بِهِ ،وَتَ ْقتَضِي ا ْل ِ
ضعِ ا ْ
الْمَوْ ِ
س ِت ْعدَاداً وََأ ْهلِيَّةً مِنْ األَوَّلِ.
جتِهَِ ،وكَانَ َهذَا الثَّانِي َيكُونُ أَتَمَّ ا ْ
حَا َ
ستِقَامَةَِ ،فهِيَ كُلُّ ا ْلكَرَامَةِ .ثُمَّ
َفسَبِيلُ الصَّا ِدقِ مُطَالَبَةُ النَّفْسِ بِاال ْ
إذَا وَ َقعَ فِي طَرِيقِهِ شَ ْيءٌ خَا ِرقٌ كَانَ كَ َأنْ َلمْ يَ َقعْ ،فَمَا يُبَالِي وَال
ستِقَامَةِ.
جبِ حَقِّ اال ْ
يَنْقُصُ ِبذَ ِلكَ .وَإِنَّمَا يَنْقُصُ بِاإلِخْاللِ بِوَا ِ
َف َت ْع َلمُ َهذَا؛ ألَنَّهُ أَصْلٌ كَبِريٌ لِلطَّالِبِنيَ وَا ْل ُعلَمَاءِ الزَّا ِهدِينَ َو َمشَا ِيخِ
الصُّوفِيَّةِ»( .)295وال جيهل مسلم ما أثبته اهلل تعاىل من كرامة العبد
الصاحل آصف بن برخيا ،أو غريه ،حني انتدب النيب سليمان عليه
َ َ ه
السالم من حيضر عرش بلقيس من اليمن إىل فلسطني :قال الذِي
َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ
ََْ َ ََْه َْ َ َ ْ ُ َ
َ
ك فَلَماه
اب أنا آتِيك بِهِ قبل أن يرتد إِليك طرف
عِنده عِلم مِن الكِت ِ
َُ َ َ َ َ
َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
ك ُفرُ
َرآهُ ُم ْس َتقِ ًّرا عِنده قال هذا مِن فض ِل ربِي ل ِيبلونِي أأشكر أم أ
َ َ َ ه َّ َ َ
َ َ َ ه َْ ُ
ْ
سهِ َو َمن كف َر فإِن َربِي غنِي ك ِريم.)296(
َو َمن شك َر فإِن َما يشك ُر ل َِنف ِ
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صنف بعض العلماء اخلوارق اليت تصدر عن كفار أو فساق بأنها
شيطانية ،وذهب بعضهم يف تفسري «شيطانية» إىل أنها قدرات
مينحها الشيطان ألتباعه أو كرباء الضالني ،ليستمروا يف ضالهلم
وملعونتهم على إضالل غريهم ،وذكروا منها خوارق مما يشبه
الكرامات ،ما يلبّس على الناس أمرهم فيتبعونهم يف ضالهلم
واحنرافهم وكفرهم .واحلقيقة أن الشيطان أعجز من أن مينح
مثل هذه القدرات ألحد ،فإذا كان األنبياء ال ميلكون ألحد ضراً وال
نفعاً فإن الشيطان أوىل بأال يكون له ذلك ،أما ما جيري على أيدي
هؤالء من اخلوارق فمرجعه أحد ثالثة أمور:
األول :أن يكون بلعامياً ،آتاه اهلل آياته فانسلخ منها ،أي أنه بدأ
مسريته بالصالح ،فلما أكرمه اهلل استغل هذه الكرامة لتحقيق
شهواته والعلو يف األرض والفساد.
والثاني أن يتحصل عليه بالرياضة واجملاهدات كالكهان وممارسي
«اليوغا» ،أو بوجود قدرة نفسية يف الشخص كما حيصل يف
اإلصابة بالعني.
والثالث :أن يكون ذلك استدراجاً من اهلل له ،كما خيوّل الظامل
السلطة أو الباغي املال ،يفتنه مبا آتاه ويفنت به غريه ،لقوله تعاىل:
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َ َ َ ََّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
أحسِب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، والفتنة
()297

هنا هي االختبار واالمتحان واالبتالء ،وال بد لكل شخص من خوض
هذا االختبار ،ومن مل خيضه يف الدنيا فسيخوضه يف القرب ،نسأل
اهلل الثبات على دينه ،قال النيب ﷺ﴿ :ولَقدْ أُوحِيَ إليَّ أنَّكمْ تُفتَنُونَ يف
قُبورِكمْ ،مِثلَ أوْ قرِيباً من فِتنةِ املسيحِ الدَّجالِ﴾( ،)298ولكل إنسان
فتنته يف هذه الدنيا ،والناجي من جنّاه اهلل ،واالستدراج ليس من
الشيطان كما ظن كثري من الناس ،وإمنا هو من اهلل تعاىل ،قال
ُ َ
َ ََّ َ َ ََّ
َ
ِين كذبُوا بِآيَات َِنا َسن ْس َت ْدرِ ُج ُهم َّ ِم ْن َحيْث لا
تعاىل :والذ
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ
َْ َ
َ
ِيث
َيعل ُمون ،)299(وقال سبحانه :فذرنِي ومن يكذِب بِهذا الحد ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ُ
َ ()300
سنستدرِجهم مِن حيث لا يعلمون ، وذلك باإلمالء هلم:
َُْ َُ ْ ه َ
َ
ْ
()301
وأملِي لهم إِن كيدِي متِين . أما الشيطان فغاية ما يستطيعه
الوسوسة ،أو استزالل العبد ،أو تزيني الباطل ،أو إتْباعُه ،أو إغواءُ غري
املؤمن من البغاة أو الطغاة.
واالستدراج أنواع ،منه استدراج باملال ،كمن يكثر اهلل ماله
فيستخدمه يف اإلضالل واإلفساد وحماربة األنبياء ورساالتهم ،ويف
 297سورة العنكبوت.2 :
 298صحيح الجامع ،لأللباني ،برقم .5722
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ََّ ََّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ
َ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
هؤالء قال اهلل تعاىل إِن الذِين كفروا ين ِفقون أموالهم ل ِيصدوا عن
ُ َ ُ َ ُ ُ َ
ََّ َ
ُ َْ َ
َ
اَّللِ ف َسيُنفِقون َها ث ََّم تكون َعليْ ِه ْم َح ْس َرةً ث ََّم ُيغل ُبون،)302(
يل
سب ِ ِ

والثاني استدراج بالسلطة ،كما كان من أمر النمرود وفرعون ،فقد
ََ ُ ْ َُ
ُ ()303
مكّن اهلل لكل منهما سلطانه ،فقال األول :أنا أحيِي وأمِيت، 
َ َ َ َُّ ُ ْ َ
ْ َ ()304
وقال اآلخر :أنا ربك ُم ٱلأعلى ، والثالث استدراج باخلوارق،
َ َ َ َ ََْ
ََ ْ
خ َرجَ
ه
ُّ
كما كان من أمر السامري :فكذل ِك ألقى السام ِِري  فأ
َ
ْ ً َ َ ً هُ ُ
ْ
ُ
َ
()305
لهم عِجلا جسدا له خوار ، والرابع استدراج مبنح القدرات
الغيبية ،كما كان من أمر بلعام َ وات ْ ُل َعلَيْه ْم َن َبأَ الهذِي آتَيْ َناهُ آيَات ِناَ
ِ
َ َ َ َ ْ
انسلخ مِن َها ،)306(واخلامس القدرات التأثريية كالسحر الذي مكن
ف
ُ َ َّ ُ َ
َّ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
الن َ
ون ه
نزل على الملكي ِن
أ
ا
م
و
ر
ِح
الس
اس
منه هاروت وماروت يعل ِم
ِ
َ
ار َ
ار َ
وت َو َم ُ
ب َباب َل َه ُ
وت َو َما ُي َعلَّ َِمان م ِْن أ َح ٍد َح هتي َي ُقولَا إ هن َما َنحْنُ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ْ
ََ َ ُْ
َ ُ َ
َ ه َ ْ
ْ
ف ِت َنة فلا تكف ْر ف َي َت َعل ُمون مِن ُه َما َما ُيف َّ ِرقون بِهِ َبي َن ال َم ْر ِء
َ َْ
جهِ )307(وحتى الدجال حني خيرج فإن ما لديه من قدرات هي
وزو ِ
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استدراج من اهلل تعاىل وليست من الشيطان ،ومن هذه القدرات أن
يسخر له شياطني ،أما أن يأمر السماء فتمطر ويأمر األرض فتنبت،
ويقطع الشاب املمتلئ شباباً جزلتني وميشي بينهما ،ثم يدعوه
فيقوم متهلالً ،فهذا مما ال يقدر عليه إال اهلل ،فهو سبحانه يسخّرها
للدجال فتنة للناس ،كما مر يف اآليات .وهذه كلها مل تكن مواهب
شيطانية ،وإمنا هي من اهلل تعاىل ،بدليل القرآن الكريم :فأمثال
ُ هُ ه َ َ ُْ ْ
ك
النمرود وفرعون ينطبق عليهم قوله تعاىل :ق ِل اللهم مال ِك المل ِ
ُ ْ ُْ ْ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُْ ْ َ
ك م هِمن ت َ َش ُ
اء )308(وأمثال السامري
نزع المل
تؤتِي الملك من تشاء وت ِ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َ َ ََ َ ْ ُ َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُّ
ُ
قال فما خطبك يا سام ِِري  قال بصرت بِما لم يبصروا بِهِ
َ
َََ ْ ُ َْ َ
الر ُسول َف َن َب ْذ ُت َها )309(ومثل بلعام :آتَيْ َناهُ
ض ًة َّم ِْن أثَر ه
فقبضت قب
ِ
ِ
َ ُ َ ََ َْ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ْ
َ
نزل على الملكي ِن
آيات ِنا فانسلخ مِنها ،ومثل هاروت وماروت ما أ ِ
ار َ
ار َ
وت َو َم ُ
ب َباب َل َه ُ
وت ،وقد حذر اهلل عز وجل نبيه داوود من فتنة
ِ ِ
املُلْك والسلطة اليت أنعم بها على النمرود وفرعون فلم يؤديا حقها،
َْ
ًَ
َ ْ ُ َْ
َ َ ُ ُ
ود إنها َج َعلْ َن َ
َ
ْ
ه
اك َخل ِيفة فِي الأر ِض فاحكم بين الن ِ
اس
فقال :يا داو ِ
ْ َ َّ َ َ َ ه
ه
َْ َ َ ُ ه َ
َ
َ
()310
يل اَّللِ ، ولذلك قال
بِالح ِق ولا تتبِعِ الهوى في ِ
ضلك عن سب ِ ِ
 308سورة آل عمران.26 :
 309سورة طه.96 ،95 :
 310سورة ص.26 :
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َ َ
َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
ُ
النيب سليمان :هذا مِن فض ِل ربِي ل ِيبلونِي أأشكر أم أكفر، 
()311

فكله من عطاء اهلل هلم ،وليس للشيطان فيه شيء ،لكنه بعد إنعام

اهلل تعاىل عليهم يوسوس هلم ليحرفهم عن سواء السبيل
فيستخدموا هذه القدرات للشر واإلفساد ،فليس هناك كرامات أو
َ ُ ُ
َْ ْ ً
ه
استدراج من الشيطان ،قال تعاىلَ  :ونبْلوكم بِالش َّ ِر َوالخيْ ِر ف ِت َنة،)312(
والفتنة (االختبار واالمتحان واالبتالء) كما تكون بالشر واملصائب

تكون باخلري والنعم.

َ
َ
والوسوسة نوعان :مباشرة :كما يف قوله تعاىل :ف َو ْس َو َس ل ُه َما
ََّ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
َْ
ِى ل ُه َما َما ُوۥرِ َى عن ُه َما مِن َس ْو َءات ِ ِه َما.)313(
الشيطان ل ِيبد
وغري مباشرة :حني ال يقدر الشيطان على املرء ،فيوسوس لغريه ممن
يقدر عليهم فيسلطه عليه.

ه ه َ ََه
ُ ْ َ ْ َ َْ َ
ْ
وشاهد االستزالل يف قوله تعاىل :إِن الذِين تولوا مِنكم يوم التقى
ْ
َ َ
ه َ ْ ََهُ ُ ه َْ ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
()314
ان إِنما استزلهم الشيطان بِبع ِض ما كسبوا. 
الجمع ِ
َ ه ََ ْ َْ َ َْ َ ُ
َّ
َ
وشاهد التزيني يف قوله سبحانه :تاَّللِ لقد أرسلنا إِلي أم ٍم مِن
َ ْ َ َ َ ه َ َ ُ ُ ه ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
قبل ِك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو ول ِيهم اليوم ولهم عذاب
 311سورة النمل.40 :
 312سورة األنبياء.35 :
 313سورة األعراف.20 :
 314سورة آل عمران.155 :
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َ
َ َ ََّ َ َ ُ ُ ََّ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََّ ُ
َ
ْ
()315
أل ِيم ، وقوله سبحانه :وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم ع ِن
َ
ََّ
َ ()316
يل ف ُه ْم لا َي ْه َت ُدون
السب ِ ِ
ََْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ
انسلخ مِن َها
وشاهد اإلتباع يف قول عزوجل يف بلعام :آتيناه آيات ِنا ف
ََََْ ُ ه َْ ُ َ َ َ َ َْ
َ ()317
فأتبعه الشيطان فكان مِن الغاوِين ، واإلتباع يكون للمتطوِّع،
كالذي يرغب يف تعلم السحر ،أو ما شابه ،فيُتبِ ُعه ليستمر يف
ضالله ويزيّن لآلخرين فيتبعوه أو ميكّنوه.
ََََْ َ ْ ُ ُ ْ ََ
ْ
َ
وشاهد اإلغواء يف قوله عز وجل :وأقبل بعضهم على بع ٍض
َ ُ ه ُ ْ ُ ُ ْ َُْ ََ َ ْ
َ ُ َ ه
ََ َ َُ َ
َ
ين  قالوا بل لمْ
م
ي
ال
ن
ع
ا
ن
ون
ت
أ
ت
م
نت
ك
م
ك
ن
إ
وا
ال
ق

ون
يتساءل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ََ َ َْ ُ
َ ُ
كم َّمِن ُسلْ َطان بَ ْل ُك ُ
نت ْم قَ ْوماً
كونُوا ُم ْؤ ِمن َ
ي
ل
ع
ا
ن
ل
ان
ك
ا
م
و

ِين
ت
ٍ
َ َ ه َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ه َ َ ُ َ
ََ ََْْ ُ
اك ْم إنها ُكناه
َطاغ َ
ِين  فحق علينا قول ربِنا إِنا لذائِقون  فأغوين
ِ
ُ ْ َ ُ
َْ َ
َ هُ ْ ََْ
َ َ
َ ()318
اب مشت ِركون ، ولو كان
غاوِين  فإِنهم يومئ ِ ٍذ فِي العذ ِ
الشيطان يستطيع منح القدرات واخلوارق خلرّب الدنيا منذ آالف
السنني؛ فأعطى البغاة والطغاة قدرات خارقة يستطيعون بها القتل
واخلطف واإلصابة يف العقول والسمع والبصر ،وغري ذلك ،ولكن
هذا حدُّه وال مزيد.
 315سورة النحل.63 :
 316سورة النمل.24 :
 317سورة األعراف.175 :
 318سورة الصافات.33 - 27 :
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َ َ ْ َ ْ َ هُ ُ ََ
اَّلل بِض َّ ٍر فلا
يقول إخواني السلفيون :قال تعاىل :وِإن يمسسك
َ ُ َّ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ ه ُ
()319
كاشِف ل ُه إِلا ه َو َوِإن َي ْم َس ْسك ِبخيْ ٍر ف ُه َو عَلى ك ِل ش ْي ٍء قدِير
والصوفية يزعمون أن مشاخيهم (األولياء) قادرون على الضر
والنفع ،وهذا األمر شرك واضح وخمالف ملدلول اآلية الكرمية.
وهذا االدعاء صحيح ،فإنه دارج على ألسنة املتصوفة ،لكنين مل
أمسعه من الصوفية .فأما مشايخ الصوفية وأئمتهم وعلماؤهم فإن
هلم كالماً آخر ،وقد مر بنا قول الشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل:
«أي فقري ،اقتدِ بالقرآن اجمليد ،أيشِ أنا حتى أدعوَ لك؟ ما مثلي
إال كمثل ناموسة على احلائط ال قدر هلا»( ،)320وهو يقول أيضاً:
ٍّهِ  -ال يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق
«عليكم به سبحانه  -وحق
وجيمع ويعطي ومينع إال هو»(.)321
وقال الشيخ عبد القادر اجليالني رمحه اهلل« :طهروا قلوبكم من
غريه ،ال تروا الضر والنفع إال منه ،أنتم يف داره وضيافته»( )322وقال:
«كيف تقول :ال إله إال اهلل ،ويف قلبك كم إله! كل شيء تعتمد
عليه وتثق به دون اهلل فهو صَنَ ُمكَ»(.)323
 319سورة األنعام.17 :
 320سبق بالهامش رقم .51
 321البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.82
 322الفتح الرباني ،للجيالني ،المجلس العشرون ،ص.91
 323المصدر السابق ،المجلس الثامن والثالثون ،ص.145
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قال إخواني السلفيون :إن الصوفية أطلقوا على مشاخيهم مسميات
مراتب ما أنزل اهلل بها من سلطان ،مثل البدلية والقطبية والغوثية
وإمامة الوقت ،وهذا مل يرد عند الصحابة وال التابعني ،وال زعمه
أحد يف العلماء واألئمة ،وما ذلك إال لينسبوا إليهم درجات يف
الوالية أوهمهم الشيطان بها ،ليسبغوا عليهم مناصب غيبية تدور
حول التحكم بالعامل أو الكون.
وأنا أشهد أني مسعت مثل هذا الكالم من عوام ال عالقة هلم
بالتصوف ،ومل أمسعه من متصوف وال صويف ،ولكن رمبا مر يف
بعض كتبهم ،ولكنين تأولت أنها صفات فخرية يلقيها اجملتمع
على من اعتقدوا فيه علو املكانة من املشايخ ،مثل لقب «شيخ
اإلسالم» الذي ألقي على كثري من العلماء كابن تيمية ،ومنهم
صوفية كاهلروي والعز بن عبد السالم والسهروردي ،أما تأصيالً فال
علم لنا بهذه األلقاب ،ولعلها من مبالغات األتباع ،فقد وُصِفَ شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مبثل هذه األوصاف ،فقيل فيه إنه
«قطب الزمان» و«إمام الوقت» :ومن «األبدال»! جاء يف كتاب
إلمَامُ ،ا ْلعَا ِلمُ ا ْلعَالمَةُ ،إمَامُ الْوَقْتِ،
سئِلَ الشَّ ْيخُ ا ِ
جمموع الفتاوى « ُ
الزمَانِ ،مُ ْفتِي الْفِ َرقِ،
طبُ َّ
إلميَانِ ،قُ ْ
الدهْرِ ،جَ ْوهَرُ ا ْل ِع ْلمِ ،لُبُّ ا ِ
فَرِيدُ َّ
شهَابِ
إلمَامِ ِ
إلسْالمِ تَقِيُّ الدِّينِ َأبُو ا ْلعَبَّاسِ َأحْمَد بْنُ الشَّ ْيخِ ا ِ
شَ ْيخُ ا ِ
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جدِ
َيدِ السُّنَّةِ َم ْ
إلمَامِ ا ْلعَالمَةِ مُؤ ِّ
حلِيمِ بْنِ الشَّ ْيخِ ا ِ
الدِّينِ عَ ْبدِ ا ْل َ
الدِّينِ عَ ْبدِ السَّالمِ بْنِ تَيْمِيَّة ا ْلحَرَّانِي  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َ -ونَ َفعَ بِهِ
آمِنيَ :فِي»...

()324

علماً بأن النسخة اليت اعتمدناها ونستشهد

مبضامينها هي طبعة «جممع امللك فهد باملدينة املنورة  -على
ساكنها أفضل الصالة والسالم  -طبعت بأمر امللك فهد ،بإشراف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة اإلرشاد ،عام 1425هـ -
2004م» ،أي يف أوج نشاط الدعوة السلفية يف السعودية وامتدادها
إىل العامل .ولو قرأنا ما قاله تالميذ ابن تيمية ،رمحه اهلل ،لوجدنا
من ذلك الشيء الكثري ،فهذا تلميذه احلافظ حممد بن أمحد بن
إلمَام املكرم
جلِيل وَا ِ
عبد اهلادي يقول« :ثمَّ إِن َهذَا الشَّيْخ الْمُعظم ا ْل َ
الدهْر ،وفريد ا ْلعَصْر ،طراز اململكة امللكية ،وَعلم الدولة
النَّبِيل ،أوحد َّ
التحْقِيق.
الدنْيَا قطب َفهُوَ القطب على َّ
السلْطَانِيَّة ...إِن يكن فِي ُّ
ُّ
الزمَان منصب يُوسُف
السلْطَان أَعلَى اهلل شَأْنه فِي َهذَا َّ
قد نصب اهلل ُّ
الصّديق»( ،)325ونقل قصائد يف رثائه ،رمحه اهلل ،ومما جاء يف بعضها:
ب ءو ءق ب لسئم هللل ُّي بد خل ب ءق به
ل
فلب ء
لرب ايب لة قبد َ
ذيك
ء
أصَّح ء

أببدي إل ءىل سبَّبل ي جلابجبسَ يب ل
رشبد
ء
ليف ي ءعْص إلذ ءو فل له قطل ءأ ءحد

()326

 324مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،11ص.85
 325العقود الدرية في فضائل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي ،ص .373
 326المصدر السابق ،ص .463
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صحَاب شيخ اإلسالم ابْن تَيْمِية ،الشَّيْخ
ويف قصيدة أخرى ألحد أَ ْ
عبد اهلل بن خضر الْمَعْرُوف باملتيم ،يرثيه:
ء ُم قبد ءأ ءري م ُ ُلهم سببَّب ءل يلبدى
ء ُ بم ق بد ءَّنء بس م ب ارَ بع بد ب ار لَ
قطل ي كءون ليف ءحسل ءع ل
ءفمُ ُ ء
ْص لٍ
ءسن ء
س بويٍ ء ُ ق بد ءف ب ءسا بس َّ بد بة

()327

فشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -حبسب األبيات السابقة هو
قطب الكون «يف حال عصره» أي إبان حياته ،فاألبيات قيلت يف رثائه،
وهو كذلك من األبدال .وإسباغ هذه املقامات مل يصدر عن
صحَاب شيخ اإلسالم ابْن
ُدعٍ أو صويف جاهل ،وإمنا ألحد أَ ْ
متصوف م َّ
تَيْمِية ،الشَّيْخ عبد اهلل بن خضر!
وحنن نقف إىل جانب إخواننا السلفيني يف التساؤل عن هذه
األلقاب؛ ما معناها؟ ومن الذي أسبغها؟ وهل هي استحقاق البن
تيمية أو غريه من أئمة الصوفية ،أم أنها اجتهاد أمة أو مبالغات
تالميذ وأتباع وحمبني؟!

327

العقود الدرية في فضائل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي ،ص .486
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يقول إخواني السلفيون :إن الصوفية يعتقدون أن السائر إىل اهلل
تعاىل يصل يف بعض املدارج العالية إىل أن يتحد باهلل ،أو حيل اهلل
تعاىل به ،ويف ذلك أقوال منقولة عن أمثال حميي الدين بن عربي
واحلالج وأبي يزيد البسطامي.
واحلق أن إخواني السلفيني مل يبعدوا ،فكالمهم صحيح ،ومل يفت
شيخ اإلسالم ابن تيمية أن يصنف أمثال هؤالء ،فيشري إىل ضالل
من ضل ،يف حني جيد خمارج وتفسريات ملا يبدر عن الصادقني
الصاحلني ،لنقرأ ما قاله فيهم ،ثم نناقش كالمه ،يقول ،رمحه اهلل:
خلْقُ جُزْءاً مِنْ ا ْلخَالِقِ َتعَالَى .فَ َهذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ
«وَأَمَّا َأنْ َيكُونَ ا ْل َ
يَقُولُهُ أَ ْعدَاءُ اللَّهِ النَّصَارَى َومَنْ غَال مِنْ الرَّافِضَةِ؛ َوجُهَّالُ الْ ُمتَصَوِّفَةِ
َومَنْ ا ْعتَ َقدَهُ َفهُوَ كَافِرٌَ .ن َعمْ ِللْمُ ْؤمِنِنيَ ا ْلعَارِفِنيَ ِباَللَّهِ الْ ُمحِبِّنيَ لَهُ
مِنْ مَقَامَاتِ الْقُرْبِ وَمَنَازِلِ الْيَقِنيِ مَا ال َتكَادُ ُتحِيطُ بِهِ ا ْلعِبَارَةُ وَال
َيعْرِفُهُ حَقَّ الْ َمعْرِفَةِ إال مَنْ أَدْ َركَهُ َونَالَهُ؛ وَالرَّبُّ رَبٌّ .وَا ْلعَ ْبدُ عَ ْبدٌ.
خلُوقَاتِهِ شَ ْي ٌء مِنْ ذَاتِهِ:
خلُوقَاتِهِ؛ وَال فِي َم ْ
لَيْسَ فِي ذَاتِهِ شَ ْيءٌ مِنْ َم ْ
حلُولَ الرَّبِّ َتعَالَى بِهِ؛ أَوْ
حدٌ مِنْ َأهْلِ الْ َمعْرِفَةِ ِباَللَّهِ َي ْعتَ ِقدُ ُ
وَلَيْسَ َأ َ
خلُوقَاتِ وَال ِّاتحَادَهُ بِهِ .وَإِنَّ سُمْعَ شَ ْيءٍ مِنْ ذَ ِلكَ مَنْقُولٌ
ِبغَيْرِهِ مِنْ الْ َم ْ
خ َتلَقَهُ األَفَّاكُونَ مِنْ
عَنْ َبعْضِ َأكَابِرِ الشُّيُوخَِ .ف َكثِريٌ مِنْهُ َم ْكذُوبٌ ا ْ
الذِينَ أَض ََّل ُهمْ الشَّيْطَانُ وَأَ ْلحَ َق ُهمْ بِالطَّائِفَةِ
االتحَادِيَّةِ املباحية؛ َّ
ِّ
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صحِيحَةٌ؛ َومِنْهُ مَا
َلذِي يَصِحُّ مِنْهُ عَنْ الشُّيُوخِ لَهُ َمعَانٍ َ
النَّصْرَانِيَّةِ .وَا َّ
ستِيالءِ حَالٍ َعلَيْهِ؛ أَ ْلحَقَهُ ِت ْلكَ السَّاعَةَ
ض ِهمْ فِي حَالِ ا ْ
صدَرَ عَنْ َبعْ ِ
َ
الذِي ال يُمَيِّزُ مَا َيخْرُجُ مِنْهُ مِنْ الْقَوْلِ ثُمَّ إذَا ثَابَ َعلَيْهِ
ِالسكْرَانِ َّ
ب َّ
عَ ْقلُهُ وَتَمْيِيزُهُ يُ ْنكِرُ ذَ ِلكَ الْقَوْلَ؛ وَ ُيكَفِّرُ مَنْ يَقُولُهُ؛ َومَا َيخْرُجُ مِنْ
خذُهُ هُوَ وَال غَيْرُهُ عَقِيدَةً .وَال
َت ِ
إلنْسَانِ ال ي َّ
الْقَوْلِ فِي حَالِ غَيْبَةِ عَقْلِ ا ِ
ح ْكمَ لَهُ؛ بَلْ الْ َق َلمُ مَرْفُوعٌ عَنْ النَّا ِئمِ وَالْ َمجْنُونِ وَالْ ُمغْمَى َعلَيْهِ
ُ
سكِرَ ِبغَيْرِ سَ َببٍ ُمحَرَّمٍ؛ ِمثْلُ مَنْ يُسْقَى ا ْلخَمْرَ َوهُوَ
الذِي َ
َالسكْرَانِ َّ
و َّ
ط ِعمَ الْبَ ْنجَ َوهُ َو ال َيعْرِفُهُ»
سكِرَ ،أَوْ ُأ ْ
ال َيعْرِ ُفهَا ،أَوْ أُوجِ َرهَا حَتَّى َ

()328

فهذا شيخ اإلسالم وحجة السلفيني ال يأخذ بكل ما نقل من هذه
األقوال ،وإمنا يصنفها يف أربعة أقسام:
األول« :يَقُولُهُ أَ ْعدَاءُ اللَّهِ النَّصَارَى َومَنْ غَال مِنْ الرَّافِضَةِ؛ َوجُهَّالُ
الْ ُمتَصَوِّفَةِ» وجهّال املتصوفة هم مدّعو االنتساب إىل التصوف ،أو
املنتسبون امساً فقط ،وقد مر بنا التمييز بني الصويف واملتصوف،
وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يؤكد ذلك.
الثاني :املكذوب على مشايخ الصوفية ،قال شيخ اإلسالم« :وَِإنْ سُ ْمعَ
شَ ْيءٍ مِنْ ذَ ِلكَ مَنْقُولٌ عَنْ َبعْضِ َأكَابِرِ الشُّيُوخَِ .ف َكثِريٌ مِنْهُ َم ْكذُوبٌ
االتحَادِيَّةِ املباحية».
خ َتلَقَ ُه األَفَّاكُونَ مِ ْن ِّ
ا ْ
َلذِي يَصِحُّ مِنْهُ عَنْ الشُّيُوخِ» ومل يكن مكذوباً« ،لَهُ َمعَانٍ
الثالث« :ا َّ
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صحِيحَةٌ» وهو من اجملاز ،وهو الذي ال يفهم على ظاهر لفظه ،وقد
َ
مرت بنا أمثلة عليه يف مبحث «الشطحات» من هذا الكتاب.
ضهِمْ فِي
صدَرَ عَنْ َبعْ ِ
الرابع :الشطح :قال شيخ اإلسالمَ « :ومِنْهُ مَا َ
الذِي ال
ِالسكْرَانِ َّ
ستِيالءِ حَالٍ عَلَيْهِ؛ أَ ْلحَقَهُ ِتلْكَ السَّاعَةَ ب َّ
حَالِ ا ْ
يُمَيِّزُ مَا َيخْرُجُ مِنْهُ مِنْ الْقَوْلِ ثُمَّ إذَا ثَابَ َعلَيْهِ عَ ْقلُهُ وَتَمْيِيزُهُ يُ ْنكِرُ
ذَ ِلكَ الْقَوْلَ؛ وَ ُيكَفِّرُ مَنْ يَقُولُهُ».
أما الصادقون والصاحلون ممن وردت على ألسنتهم عبارات يُظّنُّ
ظاهرها احتاداً أو حلوالً فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية ال يعدها
شطحاً ،وإمنا جيد هلا تفسرياً صاحلاً ،يقول رمحه اهللَ « :و َهذَا َمعْنَى
ه َ ْ ََ هَ َ ْ
َ
()329
السلِيمُ
ِيم ، قَالُوا :هُوَ َّ
ب سل ٍ
قَوْ ِل ِهمْ فِي قَوْلِهِ :إلا من أتي اَّلل بِقل ٍ
مِمَّا سِوَى اللَّهِ ،أَوْ مِمَّا سِوَى عِبَادَةِ اللَّهِ ،أَوْ مِمَّا سِوَى إرَادَةِ اللَّهِ ،أَوْ مِمَّا
حدٌَ ،و َهذَا الْمَعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ لَمْ
سِوَى َمحَبَّةِ اللَّهِ ،فَالْ َمعْنَى وَا ِ
إلسْالمِ وَآخِرُهَُ .وبَاطِنُ الدِّينِ َوظَاهِرُهُ .وَأَمَّا النَّ ْوعُ
ُيسَمَّ هُوَ أَوَّلُ ا ِ
شهُودِ السِّوَىَ ،و َهذَا َيحْصُلُ ِل َكثِريِ مِنْ
الثَّانِيَ :فهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ ُ
جذَابِ ُقلُو ِب ِهمْ إلَى ِذكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ
السَّا ِلكِنيَ؛ َفإِنَّ ُهمْ لِفَ ْرطِ ا ْن ِ
ش َهدَ غَيْرَ مَا َتعْ ُبدُ وَتَرَى غَيْرَ مَا
ضعْفِ ُقلُو ِب ِهمْ عَنْ َأنْ َت ْ
َبتِهِ ،وَ َ
َو َمح َّ
شعُرُونَ؛ كَمَا قِيلَ فِي
صدُ؛ ال َيخْطُرُ بِ ُقلُو ِب ِهمْ غَيْرُ اللَّهِ؛ بَلْ وَال َي ْ
تَقْ ِ
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َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ِ َّ ُ َ َ ً ْ َ َ ْ
ت ل َ ُتبْدِي بهِ ل َ ْولَا أَ ْن َر َب ْطناَ
قَوْلِهِ :وأصبح فؤاد أم موسي فارِغا إن كاد
ِ
َ َْ
عَلى قلب ِ َها ،)330(قَالُوا :فَارِغاً مَنْ كُلِّ شَ ْيءٍ إال مِنْ ِذكْرِ مُوسَىَ .و َهذَا
ُب وَإِمَّا خَوْفٌ وَإِمَّا
ألمُورِ؛ إمَّا ح ٌّ
كثِريٌ َيعْرِضُ لِمَنْ فَقَمَهُ َأمْرٌ مِنْ ا ُ
َ
َرجَاءٌ يُبْقِي َقلْبَهُ مُنْصَرِفاً عَنْ كُلِّ شَ ْيءٍ إال عَمَّا َقدْ َأحَبَّهُ أَوْ خَافَهُ أَوْ
شعُرُ ِبغَيْرِهَِ .فإِذَا قَ ِويَ
س ِتغْرَاقِهِ فِي ذَ ِلكَ ال َي ْ
طلَبَهُ؛ ِبحَيْثُ َيكُونُ عِ ْندَ ا ْ
َ
شهُودِهِ
حبِ الْفَنَاءِ َهذَا َفإِنَّهُ َيغِيبُ بِمَ ْوجُودِهِ عَنْ ُوجُودِهَِ ،وبِ َم ْ
َعلَى صَا ِ
شهُودِهَِ ،وبِ َم ْذكُورِهِ عَنْ ِذكْرِهَِ ،وبِمَعْرُوفِهِ عَنْ َمعْرِ َفتِهِ ،حَتَّى يَفْنَى
عَنْ ُ
َبدَةُ ،مِمَّنْ سِوَاهُ ،وَيَبْقَى مَنْ َلمْ يَزُلْ،
خلُوقَاتُ الْ ُمع َّ
مَنْ َلمْ َيكُنَْ ،وهِيَ الْمَ ْ
شهُودِ الْعَ ْبدِ وَ ِذكْرِهِ ،وَفَنَاؤُهُ عَنْ
َوهُوَ الرَّبُّ َتعَالَى .وَالْمُرَادُ فَنَا ُؤهَا فِي ُ
ضعُفَ الْ ُمحِبُّ حَتَّى اضْطَرَبَ
ش َه َدهَا .وَإِذَا قَ ِويَ َهذَا َ
َأنْ ُيدْ ِركَهَا أَوْ َي ْ
فِي تَمْيِيزِهِ ،فَ َقدْ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ َمحْبُوبُهُ ،كَمَا ُي ْذكَرُ :أَنَّ َرجُالً أَلْقَى
خلْفَهُ ،فَقَالََ :أنَا وَقَعْتُ ،فَمَا
نَ ْفسَهُ فِي الْيَمِّ ،فَأَلْقَى ُمحِبُّهُ نَ ْفسَهُ َ
خلْفِي؟ قَالَ :غِبْتُ ِبكَ عَنِّي فَظَنَنْتُ أ ََّنكَ َأنِي ،وَ َهذَا
أَوْ َق َعكَ َ
حدُ بِالْ َمحْبُوبِ
َت ِ
ضعُ زَلَّ فِيهِ أَقْوَامٌ َوظَنُّوا أَنَّهُ ِّاتحَادٌ ،وَأَنَّ الْ ُمحِبَّ ي َّ
الْمَوْ ِ
حَتَّى ال َيكُونَ بَيْ َنهُمَا فَ ْرقٌ فِي نَفْسِ ُوجُو ِدهِمَاَ ،و َهذَا َغلَطٌ؛ َفإِنَّ
حدُ شَ ْي ٌء ِبشَ ْيءِ إال إذَا
َت ِ
حدُ بِهِ شَ ْيءٌ أَصْالً ،بَلْ ال ي َّ
َت ِ
ا ْلخَالِقَ ال ي َّ
ث ال هُوَ َهذَا وَال َهذَا،
سدَا َوحَصَلَ مِنْ ِّاتحَا ِدهِمَا َأمْرٌ ثَالِ ٌ
س َتحَاال وَ َف َ
ا ْ
حدَ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ ،وَالْمَاءُ وَا ْلخَمْرَُ ،و َنحْوُ ذَ ِلكَ .وَ َلكِنْ
كَمَا إذَا َّات َ
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حدُ الْمُرَادُ وَالْ َمحْبُوبُ وَالْ َمكْرُوهُ وَيَتَّفِقَانِ فِي نَ ْو ِع اإلِرَادَةِ وَا ْلكَرَاهَةِ،
َت ِ
ي َّ
فَ ُيحِبُّ َهذَا مَا ُيحِبُّ َهذَا .وَيُ ْبغِضُ َهذَا مَا يُ ْبغِضُ َهذَا ،وَيَرْضَى مَا
سخَطُ ،وَ َيكْرَهُ مَا َيكْرَهُ ،وَيُوَالِي مَنْ يُوَالِي،
سخَطُ مَا َي ْ
يَرْضَى ،وَ َي ْ
وَ ُيعَادِي مَنْ ُيعَادِي ،وَ َهذَا الْفَنَاءُ كُلُّهُ فِيهِ نَقْصٌ .وََأكَابِرُ األَوْلِيَاءِ،
ألنْصَارِ :لَمْ
كَ َأبِي َبكْرٍ وَعُمَرَ وَالسَّابِقِنيَ األَوَّلِنيَ مِنْ الْ ُمهَاجِرِينَ وَا َ
ألنْبِيَاءِ ،وَإِنَّمَا وَقَعَ
يَقَعُوا فِي َهذَا الْفَنَاءِ فَضْالً عَمَّنْ هُوَ فَوْ َق ُهمْ مِنْ ا َ
كذَ ِلكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ َهذَا النَّمَطِ
الصحَابَةَِ .و َ
شَ ْيءٌ مِنْ َهذَا بَ ْعدَ َّ
إلميَان؛
مِمَّا فِيهِ غَيْبَةُ ا ْلعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ لِمَا يَرِدُ َعلَى الْ َقلْبِ مِنْ َأحْوَالِ ا ِ
الصحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ ْن ُهمْ كَانُوا َأكْمَلَ وَأَقْوَى وَأَثْبَتَ فِي
َفإِنَّ َّ
إلميَانِيَّةِ مِنْ َأنْ َتغِيبَ عُقُو ُل ُهمْ ،أَوْ َيحْصُلَ َل ُهمْ َغشْيٌ أَوْ
ألحْوَالِ ا ِ
اَ
ألمُورِ
سكْرٌ أَوْ فَنَاءٌ أَوْ وَلَهٌ أَوْ جُنُونٌ .وَإِنَّمَا كَانَ مَبَادِئُ َهذِهِ ا ُ
صعْقٌ أَوْ ُ
َ
فِي التَّا ِبعِنيَ مِنْ عُبَّادِ الْبَصْرَةَِ ،فإِنَّهُ كَانَ فِي ِهمْ مَنْ ُي ْغشَى َعلَيْهِ إذَا
سَ ِمعَ الْقُرْآنََ ،ومِ ْنهُمْ مَنْ يَمُوتُ :كَ َأبِي جهري الضَّرِيرِ ،وزرارة بْنِ أَوْفَى
كذَ ِلكَ صَارَ فِي شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ مَنْ َيعْرِضُ لَهُ مِنْ
قَاضِي الْبَصْرَةَِ .و َ
ضعُفُ َمعَهُ تَمْيِيزُهُ حَتَّى يَقُولَ فِي ِت ْلكَ ا ْلحَالِ
َالسكْرِ مَا يَ ْ
الْفَنَاءِ و ُّ
حكَى َنحْوُ ذَ ِلكَ
مِنْ األَقْوَالِ مَا إذَا صَحَا عَرَفَ أَنَّهُ غَالَطَ فِيهِ ،كَمَا ُي ْ
حسَنيِ النُّورِيِّ وََأبِي َبكْرٍ
عَنْ ِمثْلِ َأبِي يَزِيدَ (يعين البسطامي) وََأبِي ا ْل ُ
سلَيْمَانَ الداراني َو َمعْرُوفٍ ا ْلكَ ْرخِي
الشِّ ْبلِيِّ وََأ ْمثَا ِل ِهمْ .بِخِالفِ َأبِي ُ
والْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ ،بَلْ َو ِبخِالفِ ا ْلجُنَيْد وََأ ْمثَا ِل ِهمْ مِمَّنْ كَانَتْ
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صحَ ُب ُهمْ فِي َأحْوَا ِل ِهمْ ،فَال يَ َقعُونَ فِي ِمثْلِ َهذَا
عُقُو ُل ُهمْ وَتَمْيِي ُز ُهمْ يَ ْ
َالسكْرِ َو َنحْوِهِ ،بَلْ الكُمَّلُ َتكُونُ ُقلُو ُبهُمْ لَيْسَ فِيهَا سِوَى َمحَبَّةِ
الْفَنَاءِ و ُّ
ش َهدُونَ
سعَةِ ا ْل ِعلْمِ وَالتَّمْيِيزِ مَا َي ْ
اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَعِبَادَتِهِ ،وَعِ ْن َد ُهمْ مِنْ َ
ش َهدُونَ الْ َمخْلُوقَاتِ قَائِمَةً بِ َأمْرِ اللَّهِ
ألمُورَ َعلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ،بَلْ َي ْ
اُ
س َتجِيبَةً لَهُ قَا ِنتَةً لَهُ ،فَ َيكُونُ َل ُهمْ فِيهَا تَبْصِرَةٌ
ُمدَبَّرَةً بِ َمشِي َئتِهِ ،بَلْ ُم ْ
ش َهدُونَهُ مِنْ ذَلِكَ مُؤَيَّداً َومُ َمدّاً لِمَا فِي ُقلُو ِب ِهمْ
وَ ِذكْرَى وَ َيكُونُ مَا يَ ْ
حدَهُ ال شَرِيكَ
مِنْ إخْالصِ الدِّينِ وَ َتجْرِيدِ التَّ ْوحِيدِ لَهُ وَالْعِبَادَةِ لَهُ َو ْ
التِي دَعَا إلَ ْيهَا الْقُرْآنُ وَقَامَ ِبهَا َأهْلُ َتحْقِيقِ
لَهَُ .و َهذِهِ ا ْلحَقِيقَةُ َّ
إلميَانِ والكُمَّل مِنْ َأهْلِ ا ْلعِرْفَانَِ .ونَبِيُّنَا ﷺ إمَامُ هَؤُالءِ وََأكْ َم ُل ُهمْ؛
اِ
وَ ِل َهذَا لَمَّا عُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَوَاتِ وَعَايَنَ مَا هُنَا ِلكَ مِنْ اآليَاتِ ،وَأُوحِيَ
إلَيْهِ مَا أُوحِيَ مِنْ َأنْوَاعِ الْمُنَاجَاةِ ،أَصْبَحَ فِي ِهمْ َوهُوَ َلمْ َي َتغَيَّرْ حَالُهُ وَال
التغَشِّي -
ظهَرُ َعلَى مُوسَى مِنْ َّ
ظهَرَ َعلَيْهِ ذَ ِلكَِ ،بخِالفِ مَا كَانَ يَ ْ
َ
صَلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِهمْ َوس ََّلمَ َأجْ َمعِنيَ»

(.) 331

ولعمري لو أن صوفياً راسخاً أراد شرح هذه احلال ،وتربيره الشطح،
ودفع الشبهة عن الصوفية يف مثل هذه األحوال ،ملا زاد على كالم
شيخ اإلسالم حرفاً ،وال جاء بعبارة أبلغ وال بعذر أمكن!
وليس بعد كالم شيخ اإلسالم شيء يقال يف هذا الباب ،فقد قال
فبيّن وشرح فأنصف.
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ء لُ يمل ءك ُلف؟

سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجلني تنازعا يف البيتني السابقني؛
ُ
األول يكفّر القائل ،واآلخر يتأول املعنى:
جعَلَ الرَّبَّ
جلَيْنَِ :هذَا الْقَوْلُ كُفْرٌ؛ َفإِنَّ الْقَائِلَ َ
الر ُ
حدُ َّ
«فَقَالَ َأ َ
الت ْكلِيفَ!
حدًا لَيْسَ بَيْ َنهُمَا فَ ْرقٌ ،وََأبْطَلَ َّ
وَا ْلعَ ْبدَ حَقًّا وَا ِ
الرجُلُ الثَّانِي :مَا َفهِمْت الْ َمعْنَى ،وَ َرمَيْت الْقَائِلَ بِمَا لَمْ
فَقَالَ لَهُ َّ
صدْهَُ ،فإِنَّ الْقَائِلَ قَالَ :الرَّبُّ حَقٌّ وَا ْلعَبْدُ حَقٌّ؛ َأيْ الرَّبُّ
َي ْعتَ ِقدْهُ وَيَقْ ِ
ِيتِهِ ،فَال الرَّبُّ عَبْداً وَال الْعَ ْبدُ
ِيتِهِ وَا ْلعَ ْبدُ حَقٌّ فِي عُبُود َّ
حَقٌّ فِي ُربُوب َّ
شعْرِي مَنْ الْ ُمكَلَّفُ؟ َمعَ ِعلْمِهِ أَنَّ
َربّاً ،كَمَا زَعَمْت .ثُمَّ قَالَ :يَا لَيْتَ ِ
التَّ ْكلِيفَ حَقٌَّ .فحَارَ لِمَنْ يَ ْنسُبُهُ فِي الْقِيَامِ بِهِ ،فَقَالَ :إنْ ُقلْت عَبْدٌ
َفذَاكَ مَيْتٌ .وَالْمَيِّتُ :لَيْسَ لَهُ مِنْ نَ ْفسِهِ حَ َركَةٌ؛ بَلْ مِنْ غَيْرِهِ يُقَلِّبُهُ
كذَ ِلكَ ا ْلعَ ْبدُ  -وَإِنْ كَانَ حَيًّا َ -فإِنَّهُ مَعَ رَبِّهِ كَالْمَيِّتِ
كَمَا َيشَاءُ َو َ
َمعَ ا ْلغَاسِلِ؛ لَيْسَ لَهُ مِنْ نَ ْفسِهِ ِفعْلٌ ِبغَيْرِ اللَّهِ ،ألَنَّهُ سُ ْبحَانَهُ لَوْ لَمْ
ِالت ْكلِيفِ لَمَا َقدَرَ َعلَى ذَ ِلكَ ،فَالْ ِفعْلُ لِلَّهِ
ُيقَوّ ا ْلعَ ْبدُ َعلَى الْقِيَامِ ب َّ
حَقِيقَةً ،وَ ِل ْلعَ ْبدِ َمجَازاً ،وَدَلِيلُ ذَ ِلكَ قَوْلُ «ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ إال ِباَللَّهِ
ا ْل َعلِيِّ ا ْلعَظِيمِ»؛ َأيْ ال حَوْلَ عَنْ الْ َمعْصِيَةِ ،وَال قُوَّةَ َعلَى الطَّاعَةِ ،إال
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ف؛ ألَنَّهُ ال ُمكَلِّفَ لَهُ ،وَا ْلعَ ْبدُ
ِباَللَّهِ .وَ َقدْ ُع ِلمَ أَنَّ الرَّبَّ لَيْسَ َعلَيْهِ َت ْكلِي ٌ
َجبَ الْقَائِلُ
َالت ْكلِيفُ حَقٌَّ .ف َتع َّ
لَيْسَ يَقُومُ بِمَا كُلِّفَ بِهِ إال ِباَللَّهِ ،و َّ
شهُودِهِ ِل َهذِهِ ا ْلحَالَِ ،وحَارَ فِي ذَ ِلكَ َمعَ اإلِقْرَارِ بِهِ ،وَأَنَّهُ َعلَى
عِ ْندَ ُ
الْعَ ْبدِ حَقٌّ ،فَمَا يَنْ َبغِي ِلعَاقِلِ َأنْ يَ َقعَ فِي مَنْ ال يُ ْف َهمُ كَالمُهُ ،بَلْ
َيهِمَا الْحَقُّ»()332؟
التَّقْصِريُ مِنْ الْ َف ْهمِ الْقَصِريِ ،فَ َمعَ أ ِّ
والبن عربي كالم كثري من هذا الصنف ،خيتزله ويضغطه،
فيحتاج فهمه إىل تأول ،ومرَّ بنا قوله« :اللهم يا من أراه وال يراني،
ويراني وال أراه» وتأويله ،يف مبحث «تربير الشطحات» من هذا
الكتاب .أما هنا فتأولّ الرجل اآلخر الكالم على أنه نفي القدرة عن
العبد ،وخضوع قدرته لقدرة اهلل تعاىل ،فهو إنكار ملذهب القدرية،
الذي قُتل فيه غيالن الدمشقي باشرتاطه ،على نفسه ،حني ناظره
اإلمام األوزاعي( .)333فكان جواب شيخ اإلسالم إنكار هذا الفهم
للبيتني ،ألنه يربِّئ ابن عربي مما أكد شيخ اإلسالم نسبة ابن عربي
إليه من كفر وضالل ،فقال« :كَالمُ َهذَا الثَّانِي كَالمٌ بَاطِلٌ
َوخَوْضٌ فِي مَا َلمْ يَحُطْ بِ ِعلْمِهِ وَ َلمْ َيعْرِفْ حَقِي َقتَهُ ،وَال هُوَ عَارِفٌ
الشعْرُ وَغَيْرُهُ ،وَال
َرعَ مِنْهُ َهذَا ِّ
الذِي تَف َّ
ِي وَأَصْلهُ َّ
ٍّ
ِبحَقِيقَةِ قَوْلِ ابْنِ عَ َرب
ٍّ َفهُوَ أَنَّ
خذٌ بِمُ ْقتَضَى َهذَا اللَّفْظِ َو َمدْلُولِهِ .فَأَمَّا أَصْلُ ابْنِ عَ َربِي
هُوَ َأ ْ
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جبَ هُوَ عَيْنُ الْ ُوجُودِ الْمُ ْمكِنِ(،)334
حدٌ ،وَأَنَّ الْ ُوجُود الْوَا ِ
الْ ُوجُودَ وَا ِ
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْ َم ْعدُومَ شَ ْيءٌ وَأَعْيَانُ الْ َم ْعدُومَاتِ ثَا ِبتَ ٌة فِي ا ْل َعدَمِ وَ ُوجُودُ
ا ْلحَقِّ فاضَ َعلَ ْيهَا ،فَ ُوجُودُ كُلِّ شَ ْيءٍ عَيْنُ ُوجُودِ ا ْلحَقِّ عِ ْندَهَُ ،و َهذَا
ضعِ»( .)335ويستشهد شيخ اإلسالم ،من
مَ ْبسُوطٌ فِي غَيْرِ َهذَا الْمَوْ ِ
كالم ابن عربي ،مبا يؤكد رأيه يف املسألة فيقول ...« :إلَى قَوْلِهِ:
َومَنْ عَرَفَ مَا قَرَّ ْرنَاهُ فِي األَ ْعدَادِ وَأَنَّ نَفْ َيهَا عَيْنُ إثْبَا ِتهَا َع ِلمَ أَنَّ ا ْلحَقَّ
خلُوقُ
خلُوقُ ،وَاألمْرُ الْ َم ْ
خلْقُ الْمُشَبَّهُ ،فَاآلمِرُ ا ْلخَالِقُ الْ َم ْ
الْمُنَزَّهَ هُوَ ا ْل َ
حدَةُ.
حدَةٍ ،ال بَلْ هُوَ ا ْلعَيْنُ الْوَا ِ
هُوَ ا ْلخَالِقُ ،كُلُّ ذَ ِلكَ مِنْ عَيْنٍ وَا ِ
خلْقِ؟ َفكُلُّ صِفَاتِ ا ْلحَقِّ حَقٌّ
ظهَرُ بِصِفَاتِ ا ْل َ
وَقَالَ :أَال تَرَى أَنَّ ا ْلحَقَّ يَ ْ
حدَثَاتِ حَقٌّ ِل ْلخَالِقَِ .و َنحْوِ ذَ ِلكَ مِمَّا َي ْكثُرُ
لَهُ ،كَمَا أَنَّ صِفَاتِ الْ ُم ْ
فِي كَالمِهِ»( ،)336ثم يؤكد تالقي عقيدته مع عقائد كل من
حدَةِ الْقَرَامِطَةِ ،و ُم ْعتَزِلَةِ الكالبية ،والْفَالسِفَةِ ،ويضيف« :ثُمَّ
الْمَال ِ
جعَلُ َهذَا الْ ُوجُودُ هُوَ ُوجُودُ كُلِّ مَ ْوجُودٍَ ،فلَيْسَ عِ ْندَهُ
َب ْعدَ َهذَا ُي ْ
ح ُدهُمَا خَالِقٌ وَاآلخَرُ
جبٌ وَاآلخَرُ مُ ْمكِنٌ  .وَال َأ َ
ح ُدهُمَا وَا ِ
ُوجُودَانَِ :أ َ
جبِ هُوَ عَيْنُ الْ ُوجُودِ الْمُ ْمكِنِ فَقَوْلُهُ
خلُوقٌ ؛ بَلْ عَيْنُ الْ ُوجُودِ الْوَا ِ
َم ْ
الرجُلِ يُفَسِّرُ َبعْضُهُ بَعْضاً َو َهذَا األَصْلُ  -وَهُوَ
بَاطِلٌَ ...فإِنَّ كَالمَ َّ
 334الوجود الواجب هو وجود الخالق ،والوجود ال ُم ْمكِن هو وجود المخلوق ،ينظر شرح األسماء
الحسنى ،البن القيم ،والكتاب ليس من تأليفه ،وإنما جمعه عمر سليمان األشقر من كتب ابن القيم
في كتاب واحد.
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حدَةِ الْ ُوجُودِ  -قَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ سَبْعِنيَ وَصَاحِبِهِ الششرتي
الْقَوْلُ بِ َو ْ
سعِيدٍ الفرغاني وَعَ ْبدِ اللَّهِ البلياني
َالصدْرِ القونوي َو َ
والتلمساني و َّ
السلُوكِ ،وَغَيْرِ هَؤُالءِ مِنْ َأهْلِ اإلِ ْلحَادِ
ظمِ ُّ
حبِ نَ ْ
وَابْنِ الْفَارِضِ صَا ِ
َاالتحَادِ.)337(»...
حلُولِ و ِّ
حدَةِ وَا ْل ُ
الْقَا ِئلِنيَ بِالْ َو ْ
ومن يلحظ إصرار شيخ اإلسالم ابن تيمية على تكفري ابن عربي
يظن أن له معه عداء شخصياً ،وهذا ليس مما يتصف به شيخ
اإلسالم ،إال أن أصل ذلك كله هو اختالفهما يف فهم مصطلح
«وحدة الوجود» اليت تكلم بها ابن عربي ،فابن تيمية فهم املصطلح
على ما يقول به الفالسفة ومن سار على طريقتهم؛ بأنه وحدة ذوات
األشياء مع ذات اهلل سبحانه ،يف حني فهمه غريه على أنه «وحدة
الشهود» اليت ستأتي يف شرح كل من الشيخني عبد الغين النابلسي
وابن عجيبة ملفهوم «وحدة الوجود» وشرح الشيخ البوطي لـ«وحدة
ٍّ َفهُوَ
الشهود» ،وقد أكد ذلك قول ابن تيمية« :فَأَمَّا أَصْلُ ابْنِ عَ َربِي
جبَ هُوَ عَيْنُ الْ ُوجُودِ الْمُ ْمكِنِ» ،ومن
حدٌ ،وَأَنَّ الْ ُوجُودَ الْوَا ِ
أَنَّ الْ ُوجُودَ وَا ِ
هذه النقطة انطلقت شرارة اخلالف اليت جعلت شيخ اإلسالم يكفّره
ويسمه بالضالل والزندقة واالحتادية .وشيخ اإلسالم إمنا عمل
بالقاعدة الفقهية« :قال النووي :القاعِدةُ املعروفةُ يف الفِقهِ
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واألصولِ :أنَّ األحكامَ يُعمَلُ فيها بالظَّاهِرِ ،واهللُ يتولَّى السَّرائِرَ»،
ومبثل هذا قال اجلنيد للحالج ،واهلل تعاىل أعلم بالنيات واملقاصد،
وهو الذي حياسب اخللق.
وقد انقسم مشايخ الصوفية يف شأن ابن عربي ثالثة أقسام:
األول :أحلقه باحلالج ،فأخرجه من دائرة التصوف إىل دائرة
الباطنية ،كما فعل شيخ اإلسالم ابن تيمية.
الثاني :مل حيكموا عليه ،وإمنا قالوا« :أمره إىل اهلل؛ هو أعلم بنيته
ومقاصده ،وهو الذي حياسبه» ،ومنعوا تداول كالمه.
الثالث :تأولوا ما أمكنهم من كالمه  -كما فعل الرجل الثاني يف
القصة اليت وردت يف «الفتاوى» وذكرناها آنفاً  -وهم قلة  -أما ما
مل ميكنهم تأوله فأحسنوا فيه الظن وسكتوا عنه.
وممن تعرض لكالمه من املفكرين مصطفى حممود ،الذي استجاد
أشياء من أقواله وأشاد واستشهد بها يف كتاب «السر األعظم»،
لكنه أيضاً ذكر له أقواالً أخرى أوضح أنها تعارضت مع كالمه يف
مواضع أخرى!
وعموماً فإن «وحدة الوجود» ،بهذا املفهوم الذي أوضحه شيخ
اإلسالم ،ينكرها أئمة الصوفية ويربؤون إىل اهلل منها ومن القائلني
بها ،ويعدونهم منحريف العقيدة خارجني من دائرة اإلسالم ،وقد مر
بنا يف «التمهيد» يف هذا الكتاب أن مثة لبساً حاصالً بني املقصود
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بـ«وحدة الشهود» ،والتعبري عنها بلفظ «وحدة الوجود» ،وللشيخ
عبد الغين النابلسي رسالة خبط اليد حمققة مطبوعة مبطبعة
العلم بدمشق عام 1969م ،بعنوان «إيضاح املقصود من معنى وحدة
الوجود» ،وجدتها يف صورة خمطوط مودع يف قسم املخطوطات
مبكتبة جامعة امللك سعود بالرياض ،وهي غري مرقمة ،وسنعتمد
ترقيمها حبسب ترتيبها بعد الغالف .والبن عجيبة كتاب عنوانه:
«تقييدان يف وحدة الوجود» ،وسنمرّ بالكتابني ،إن شاء اهلل تعاىل،
ونأخذ منهما وجهة النظر ،ألن الشيخني ُيعدان من الصوفية
احلقيقية ال من املتصوفة املدعني أو املنتسبني ،وكذلك نتناول
مفهوم وحدة الشهود عند من مل يقل بوحدة الوجود.
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افتتح الشيخ عبد الغين النابلسي ،رمحه اهلل ،رسالته مبقدمة بدأها
بقوله« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل املوصوف بوحدة
الوجود ،على ما تعرفه أهل املعاينة والشهود ،ال على املعنى الذي
عند أهل اإلحلاد والزندقة وأهل اإلنكار واجلحود ،ألن كل شيء من
جهة نفسه معدوم مفقود ،وإمنا هو بوجود اهلل تعاىل موجود»(.)338
فأشار من البداية إىل «الشهود» ،وبيّن أن املراد بـ«وحدة الوجود»
معنىً مغايرٌ ملا يقصده «أهل اإلحلاد والزندقة وأهل اإلنكار
واجلحود» ،ويقول إن غاية كتابه« :حتقيق املراد عند أهل اهلل تعاىل
احملققني األجماد ،وقوهلم بأنه ال شيء مع اهلل تعاىل موجود ،وبيان
صحة هذه املقالة ،ونفي ما عداها من ضالالت أهل الغواية
واجلهالة ،واحلكم على ما خيالف ذلك باالستحالة ...اعلم أن هذه
املسألة قد أكثر فيها العلماء قدمياً وحديثاً ،وردّها قوم قاصرون
حمجوبون ،وق ِبلَها قوم آخرون عارفون حمققون ،ومن ردها إمنا ردّها
لعدم فهم معناها عند القائلني بها وتوهّمه منها املعنى الفاسد ،فال
التفات لردّه كائناً من كان ،لصدّه عن احلق ،وإمنا رده يف حقيقة
األمر واقع على ما فهمه من املعنى الفاسد ال على هذه املسألة؛ فهو
الذي صوّر الضالل وردّه ،أما القائلون بها فإنهم العلماء احملققون
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والفضالء العارفون أهل الكشف والبصرية املوصوفون حبسن السرية
وصفاء السريرة»(.)339
فهو يقول إن الذين ردوا هذا املصطلح إمنا جاء ردهم على الفهم
الفاسد له ،ومن هذا الفهم صوروه ضالالً فردُّوه ،فكان ردهم على
الفهم الفاسد ال على املعنى املقصود يف كالم العلماء احملققني
العارفني ،ثم يعود لتوكيد فكرة «الشهود» عند القائلني بها« :فإن
علومهم مبنية على الكشف والعيان ...وبداية طريقهم العمل
الصاحل ...ونهاية علومهم الوصول إىل شهود حضرة القيوم ...فال
طريق إال طريق السادة األئمة اهلداة القادة ،وال قول إال بوحدة
الوجود على املعنى الصحيح املوافق للشهود»( .)340ثم يبدأ إيضاح
املقصود بهذا املصطلح يف الفهم الصحيح ،فيقول« :إن مجيع
العوامل كلها على اختالف أجناسها وأنواعها وأشخاصها موجودة
من العدم بوجود اله تعاىل ال بنفسها ،حمفوظ عليها الوجود يف
كل حملة بوجود اهلل تعاىل ال بنفسها ،وإذا كانت كذلك فوجودها
الذي هي موجودة به يف كل حملة هو وجود اهلل تعاىل ،ال وجود آخر
غري اهلل تعاىل ،فالعوامل كلها من جهة نفسها معدومة بعدمها
األصلي ،وأما من جهة اهلل تعاىل فهي موجودة بوجوده تعاىل ،فوجود
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اهلل تعاىل ،ووجودها  -الذي هي موجودة بوجوده (سبحانه)  -وجود
واحد ،وهو وجود اهلل تعاىل فقط ،وهي ال وجود هلا من نفسها أصالً،
وليس املراد بوجودها  -الذي هو وجود اهلل تعاىل  -عني ذاتها
وصورها ،بل املراد ما به ذواتها وصورها ثابتة يف أعيانها ،وما ذلك
إال وجود اهلل تعاىل ،بإمجاع العقالء ،وأما ذواتها وصورها من حيث
هي نفسها  -مع قطع النظر عن إجياد اهلل تعاىل هلا بوجوده سبحانه
 فال وجود ألعيانها أصالً»(.)341فهو يريد أن يقول إن املعنى املقصود أن كل ما غري اهلل تعاىل مفتقر
إىل اهلل بوجوده ،فلوال وجود اهلل سبحانه ملا وُجِد ،وهو حمفوظ بهذا
الوجود يف كل حملة ،فلوال إبقاء اهلل له ملا بقي ،كما يقال يف العلوم
املادية إن أصل الشجرة هو البذرة ،فلو مل توجد البذرة ملا وجدت
الشجرة ،وقوهلم :عناصر الطبيعة املاء واهلواء والرتاب والنار ،فلو
مل توجد هذه العناصر ملا وُجدت حياة .فكل وجود غري وجود األصل
هو وجودٌ عارضٌ ،حاصلٌ بوجوده ،وهو قائم ومستمر بوجود األصل
ال بوجود ذاته ،ووجوده ليس وجود األصل ذاته ،وعليه فالوجود
الطارئ غري حقيقي ،ألن الوجود احلقيقي يَستلزم استغناءه عن
غريه يف وجوده ،واهلل سبحانه مستغنٍ يف وجوده عن وجود غريه،
وغريُ ُه مفتقرٌ يف وجوده إىل وجوده سبحانه ،فال وجودَ حقيقياً لغري
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اهلل تعاىل ،وهو سبحانه واحد أحد ،وإجياد كل موجود صادر عنه
سبحانه قائم به ،فال يُعد وجودُ غريه وجوداً ،وبذلك يكون التوجه
إىل األصل يف كل فهمٍ ومعرفة ،وعلى هذا املفهوم بنيت العقيدة
اإلسالمية؛ فال يضر وال ينفع وال يعطي وال مينع وال يفرق وال
جيمع وال يصل وال يقطع إال اهلل سبحانه ،فاملؤمن ال خياف إال اهلل،
وال يأمل إال باهلل ،مع أن الرزق والشفاء واألمن والنجاة واهلالك
كلها هلا أسبابها ،فالرزق مقرتن بالعمل ،والشفاء مقرتن بالعالج،
واألمن مقرتن باحلراسة ،والنجاة مقرتنة بوسائلها ،واألسد يفرتس
اإلنسان ،والسيف يقطعه ،لكن اإلميان باهلل يقتضي اإلميان بوجوده
وبأمسائه وصفاته ،وعليه يكون الرجاء به سبحانه ال باألسباب،
واخلوف منه ال من األسد أو السيف ،فكلها طارئة يف وجودها
مفتقرة إىل فعله افتقارَ وجودها إىل وجوده سبحانه ،فال أثر حقيقياً
هلا ،وإمنا الفاعل فيها املتحكم بها هو اهلل سبحانه ،جعلها أسباباً
وهو مستغنٍ عنها ،فإذا شاء رزق وشفى ومحى وجنّى بال أسباب ،وإذا
شاء مل تقطعِ السكني بيد الذابح ،ومل يفرتس األسد الرجل األعزل،
فاملؤمن الصادق اإلميان ال يشهد يف الكون غري وجودٍ واحد هو وجود
اهلل تعاىل ،وهذا معنى مفهوم «وحدة الوجود» عند الشيخ النابلسي،
فهو شهود بأن الوجود واحد هو وجود اهلل الواحد األحد ،فهو وجود
حقيقي ألنه وجود أزلي ال مبدأ له وال بادئ ،أما وجود غريه سبحانه
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فوجود طارئ قائم به عز وجل وهو املوجِد ،لذلك ال يعد وجود غريه
وجوداً حقيقياً ،وقال النابلسي إن هذا الفهم هو نفسه عند
السابقني ،إال أن غريهم فهموه فهماً خاطئاً حني ربطوه مبفهوم أهل
الكالم والزنادقة .ويستشهد بقول الفخر الرازي« :فإن القائلني
بوحدة الوجود مرادهم بالوجود :الوجود الذي صار به املوجود
موجوداً ال الوجود الذي هو مفروض مقدر»( ،)342ويضيف« :أن
الوجود احلق (احلقيقي) هو عني ذات احلق تعاىل ،وهو وجود واحد
ال ينقسم وال يتبعض وال يتجزأ وال ينتقل وال يتغري وال يتبدل
أصالً ،وهو مطلق عن الكيفيات والكميات واألماكن واألزمان
واجلهات ،وال ُيتَصوّر فيه احللول يف شيء؛ إذ ليس معه شيء غريه،
وال يتَّحد مع شيء؛ إذ ال شيء معه ،وإمنا مجيع األشياء به موجودة،
بوجوده  -الذي هو عني ذاته  -ثابتة مشهودة ،ومجيع األشياء -
بالنظر إىل ذواتها  -مفروضة مقدرة»( .)343فهو يؤكد فساد فهم من
فهم أن «وحدة الوجود» احتاد اخلالق مع املخلوقات وأنه هو عينه
هي أعيانها ،وإمنا يقصد بها أن الوجود احلقيقي هو الوجود األزلي
الذي ال يقوم بغريه ،وليس الوجود الطارئ الذي ال يقوم إال باهلل،
فالوجود واحد هو وجود اهلل تعاىل ،ويبدو أنه يعين بالفرض:
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التخطيط ،أو تصور الشيء قبل إجياده ،أي وضع صورة افرتاضية،
ويعين بالتقدير :التنفيذ أو اإلنشاء ،فاملخلوقات خلقها اهلل تعاىل
بتخطيط مبين على حكمة يف شكلها وآلية عملها ،ثم خلقها بعد
ذلك كما خطط سبحانه .لذلك يقول« :إن اهلل تعاىل خالق
الكلِّ ،واخلَلْ ُق( :هو) الفرضُ والتّقديرُ ،واملفروض املقدَّر  -كيفما
فرضناه وقدّرناه  -حمتاج إىل الوجود ،وال وجود إال وجود اهلل تعاىل،
ف يف نفسه»(.)344
فهو موجود بوجود اهلل تعاىل ،مع أنه عدمٌ صر ٌ
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بدأ ابن عجيبة من حيث انتهى النابلسي ،فقال« :العلم بظهور
العبودية قديم ،وكذلك املعاني اليت هي مادة األشكال والرسوم،
وظهور نعوت العبودية حادثة»( ،)345وهو املعنى ذاته الذي أراده
النابلسي بقوله« :إن اهلل تعاىل خالق الكلِّ ،واخلَلْ ُق( :هو) الفرض
والتقدير» ،وأضاف :ابن عجيبة« :وشواهد هذه النعوت من طريق
النقل قوله ﷺ﴿ :كانَ اللَّهُ و َلمْ َيكُنْ شي ٌء قَ ْبلَهُ ،وكانَ عَ ْرشُهُ علَى
الذكْرِ كُلَّ شيءٍ﴾
ك َتبَ يف ِّ
خلَقَ السَّمَوَاتِ واألرْضَ ،و َ
املَاءِ ،ثُمَّ َ

()346

فزاد بعض العارفني :وهو اآلن على ما عليه كان( )347ألن ما ظهر من
األواني غري املعاني ،فما ظهر يف عني الشهادة هو عني الغيب من غري
زيادة ...فاألمر اآلن كما كان عليه يف األزل ،ويف حديث الرتمذي،
عن أبي رزين العقيلي﴿ :قلنا :يا رسول اهلل! أين كان ربنا قبل أن
خيلق خلقه؟ قال :كان يف عماء ،ليس حتته هواء ،وليس فوقه
هواء﴾( )348أي كان يف خفاء ولطافة مل حيصره هواء من فوقه وال
 345ابن عجيبة ،تقييدان في وحدة الوجود ،ص.13
 346صحيح البخاري ،برقم .7418
 347الحكم العطائية ،الحكمة  ،26ونسب بعضهم هذا القول البن مشيش ،وهو أقدم من ابن عطاء.
 348رواه ابن ماجه بلفظ ﴿قلت :يا رسول هللا! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال :كان في عماء،
ما تحته هواء ،وما فوقه هواء ،وما ث َ َّم خلق ،عرشه على الماء﴾ وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي:
في سنده وكيع بن عدس أو حدس وهو مقبول ،وله شواهد (شرح سنن ابن ماجه ،للراجحي ،ج،12
ص ،8نسخة المكتبة الشاملة .وضعفه األلباني ،إال أن الراجحي ض ّعف الرواية الثانية ،وهي:
«قال :كان في عماء فوقه هواء ،والذي تحته هواء ،ثم خلق العرش على الماء».
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من حتته ،إذ ال فوقَ وال حتتَ ،بل هو أوسع من كلِّ فوقٍ ومن كلِّ
َ َ ْ َ َ ُ َ َُّ َ َ ََّ َ ْ ُ ََّ ه ه
َ
َ
َ
()349
حتتٍ فأينما تولوا فثم وجه اَّللِ إِن اَّلل واسِع عل ِيم وقيل
لسيدنا علي كرم اهلل وجهه :يا بن عم رسول اهلل ﷺ ،أين كان ربنا؟
وهل له مكان؟ فتغري ،وسكت ساعة ،ثم قال :قولكم :أين اهلل؟ سؤال
عن مكان ،وكان اهلل وال مكان ،ثم خلق الزمان واملكان ،وهو اآلن
كما كان؛ ال زمان وال مكان( .انتهى) أي ال وجود هلما يف ذاتهما،
فال شيء معه ،وفيها ال يزال .وسئل أبو احلسن النوري :أين اهلل من
خملوقاته؟ فقال :كان اهلل وال أين ،واملخلوقات يف عدم ،فكان حيث
هو ،وهو اآلن حيث كان ،إذ ال أين وال مكان( .انتهى)»

(.)350

واملشكلة أن ابن عجيبة يتكلم بطريقة رمزية جتعلنا مضطرين إىل
جتاوز كثري من كالمه كي ال نتأوله على غري وجهه ،وهو قد صرح
منذ البداية بقوله« :عِلْ ُمنا كلُّه إشارة ،فإذا صار عبارة فقد
خفي»( .)351لكننا حاولنا أن جنتزئ ما كان واضحاً بَيِّناً من كالمه
مما خيدم ما حنن بصدده ،وإن كان ما جاء به الشيخ عبد الغين
النابلسي ،رمحه اهلل ،كافياً وافياً ،ال يُحتاج معه إىل كالم غريه.

 349سورة البقرة.115 :
 350ابن عجيبة ،تقييدان في وحدة الوجود ،ص.14 ،13
 351المصدر السابق ،ص.11
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مل يكن الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ،رمحه اهلل ،يتكلم
بوحدة الوجود ،بل وال يُقِرُّبها ،وإمنا تكلم بوحدة الشهود ،لكنه حني
شرح «احلكم العطائية» ووصل إىل قول ابن عطاء« :وهو اآلن على
ٍّ ،وضرب مثالً يقرّب الفكرة من
ما عليه كان» ،جاء بتوضيح جلي
األذهان ،فقال« :جيب أن نتساءل :أتشرتك املخلوقات اليت نراها مع
اهلل عز وجل يف صفة الوجود؟ ال تستطيع أن تقول يف اجلواب :نعم
إنها تشرتك معه يف صفة الوجود ،إال إن استطعت أن تقول ،عن
الطفل الصغري الذي يوقفه والده على قدميه بيديه؛ إذ ميسكه
بهما :إنه يشرتك مع والده يف صفة الوقوف على القدمني! إن من
األمور البدهية أن الطفل يف هذه احلال إمنا يقف على قدميه
بإيقاف والده له ،فهو ما دام ميسكه بيده ،يشدّه إىل األعلى ،يظهر
مبظهر الواقف كأبيه ،فإذا تركه خرّ واقعاً على األرض ،إذاً فوقوفه
متحقق بأبيه ،ال مع أبيه .وكم بني العبارتني من الفرق الشاسع
الكبري! فكذلكم املخلوق بالنسبة للخالق ،إنّ اهلل هو الذي أمدّه
بصفة الوجود ابتداء ،وهو الذي ميتعه بهذه الصفة دواماً ،أي إن
استمرار وجود املخلوق  -أياً كان  -باستمرار إمداد اهلل له بالوجود
حلظة فلحظة ،فلو ختلّى اهلل عنه فلسوف يتحول يف اللحظة ذاتها
إىل هالك وعدم ...فكيف يكون املخلوق شريكاً مع خالقه يف صفة ال
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ميلك أن يستبقيها عنده حلظة واحدة؟ ومن هنا قال رسول اهلل ﷺ:
كلِمَةُ لَبِيدٍ :ءأل ُل ءَش ٍ س ءخال يهللُء
كلِمَةٍ قالَها الشَّاعِرَُ ،
ص َدقُ َ
﴿أ ْ

بسطلل﴾( ،)352أي كل شيء ما خال اهلل يف حكم املعدوم ،وليس بينه وبني
أن يتبني لك هالكه وبطالنه ،سوى أن يتخلّى اهلل عنه ،أي سوى
ُ
أن ينتهي اإلمساك الذي عربّ عنه بيان اهلل بقوله :إ هن ه َ
اَّلل ُي ْمسِك
ِ
َ َْ َ َ ْ َ
ه
ُ
()353
ماوات والأرض أن تزولا ، وال يتحقق العبد بتوحيد اهلل عز
الس
ِ
وجل ،إالّ إن أدرك احلقيقة اليت يقوهلا ابن عطاء اهلل بيقينه
العقلي؛ وهي أنه ليس مع اهلل أي موجود ،ال اليوم ،وال من قبلُ ،وال
من بعدُ ،ثم اصطبغ وجدانه بهذا املعنى الرتبوي .ومالك هذا األمر
أن تكون على بينة من الفرق بني الوجود مع اهلل ،وهو باطل
ومستحيل ،وبني الوجود باهلل وهو ثابت وحق»( .)354وما أجلى وأبسط
هذا الشرح ،وهو أيضاً دليل على أن البوطي فهم «وحدة الوجود»
على أنها «وحدة الشهود» ،فقد شرح «وحدة الشهود» بالفهم نفسه
الذي شرح فيه النابلسي وحدة الوجود ،ما يؤكد أن معنى
املصطلحني واحد ،كما بينّا يف التمهيد يف كالم الصويف العامل،
وخالصة القول إن «وحدة الوجود» عند الصوفية هلا معنى خمتلف
 352صحيح البخاري ،برقم.3841 :
 353سورة فاطر.41 :
 354الحكم العطائية شرح وتحليل ،للبوطي ،ج ،2ص.97 ،96
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عما عند أهل الكالم وأصحاب الفرق الضالة ،فهي يف فهم الصوفية
أن الوجود واحد ،هو هلل الواحد األحد ،وكل ما غري اهلل عَرَضٌ
ووجوده طارئ ،فوجوده قائم باهلل ال مع اهلل ،وهذا الوجود مفتقر إىل
اهلل تعاىل وال يقوم بنفسه ،فال يعد وجوداً حقيقياً ،أما اهلل سبحانه
فوجوده قائم بنفسه مستغنٍ عن غريه ،فال اخلالق عني املخلوق وال
العكس ،وال احتاد وال حلول.
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يقول إخواني السلفيون :إن الصوفية يزعمون أن اهلل سبحانه وتعاىل
يتجلى يف نظام الكون ويف النبات ويف الوجه اجلميل ،ويف املخلوقات
عموماً ،وهذا إن مل يكن يعين احللول أو االحتاد فإنه يعين التماثل
َ
َ ْ
بينه ،سبحانه ،وبني خلقه ،واهلل تعاىل يقول :ليْ َس ك ِمثلِهِ
َ
ش ْيء ،)355(فقول الصوفية هذا باطل من الوجهني ،وهو كفر واضح،
ال ميكن ألحد تأوُّله بغري صريح لفظه.
واخلرب الذي جاء به إخواني السلفيون صحيح ،فالصوفية يقولون
بتجلي اهلل ،سبحانه وتعاىل« ،من خالل» كل مظاهر الصنع
واإلبداع واجلمال ،وليس «يف تلك املظاهر» ،والفرق شاسع بني «من
خالل» وبني «يف» ،فالتجلي ليس انعكاساً كانعكاس الصورة يف
املرآة ،وال «باألشياء» على مبدأ احللول ،وحني يتبني لنا معنى
التجلي سيتغري احلكم ،لنكتشف أن املسألة إميانية ال لَبْس فيها وال
ُتفضي إىل احتاد وال إىل حلول وال إىل مماثلة .فما هو التجلي؟
يظن بعضنا أن التجلي هو الظهور الصوري ،وهو فهم خاطئ ،ولو
كان كذلك لكان معنى قوله تعاىل :فَلَ هما َتجَلهي َر ُّب ُه ل ِلْ َ
ج َبل َج َعلَهُ
ِ

 355سورة الشورى.11 :

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

235

ً
َد ًّكا َو َخ هر ُم َ
وسي َص ِعقا )356(أن اهلل سبحانه ظهر للجبل ظهوراً صورياً،
وهذا فهم سقيم ،ومل يتجرأ أحد من املفسرين على شرح معنى
«جتلى» يف اآلية ،وإمنا طافوا حوله حبذر ،وهذا من ورعهم ،من باب
األدب مع اهلل من جهة ،وخوفاً من الوعيد الشديد يف قول النيب ﷺ:
﴿مَن قال يف القرآنِ برأيِّهِ ،فليتَبوَّأْ مَقعدَهُ مِن النَّارِ﴾( ،)357فالتفسري
مسؤولية عظيمة ،ال يصلح هلا كل من اجتهد أو وضع معجمات
اللغة بني يديه ،وقد جاء يف تفسري هذه اآلية شيء كثري من
اإلسرائيليات ال يعتد به ،و«عن السدي ،قال :إن موسى ،عليه السالم،
َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ب أرِنِي أنظر إِليك قال
ملا كلّمه ربه ،أحب أن ينظر إليه ،قال :قال ر ِ
َ
ُ ْ َ َْ َ َ
ََْه َ َ َُ َ َ َْ َ
َ َ
َ
ك ِن انظر إِلي الجب ِل فإ ِ ِن استقر مكانه فسوف ترانِي،
لن ت َرانِي َول ِ
فحُفَّ حول اجلبل مبالئكة ،وحُفَّ حول املالئكة بنار ،وحُفّ حول النار
مبالئكة ،وحُفّ حول املالئكة بنار ،ثم جتلى ربه للجبل»( ،)358ونالحظ
يف هذا التفسري أن كل ما سبق «التجلي» ال دور له ،فحضور املالئكة
يف دوائر حتيط بهم النار ومالئكة حييطون بالنار ،هذا كله ال
أهمية له يف اندكاك اجلبل ،وإمنا األثر احلقيقي كان لتجلي اهلل
تعاىل له ،وحني وصل إىل مصطلح «التجلي» قال« :ثم جتلى ربه
للجبل» ،فلم يفسر ومل يشرح معنى «التجلي» ،الذي كان
 356سورة األعراف.143 :
 357سنن الترمذي ،برقم.2951 :
 358تفسير الطبري لآلية.
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اندكاك اجلبل بسببه ،ومل تذكر اآلية مالئكة أو ناراً! ويف رواية
إسرائيلية أنه سبحانه قال ملوسى« :فلستُ يف مكان واحد فأجتلى
لعني تنظر إليّ» ،فربطت الرواية التجلي بالنظر بالباصرة ،وهو
معنى فاسد ال يصح ،فالتجلّي غري اجلالء ،وسنذكر ما ورد يف
املعجم يف «التجلي»:
جلَوْتُ :أَوْضَحْتُ
ألمْرُ ا ْلجَلِيُّ ،جَال لِيَ ا ْلخَبَر :وَضَحََ ،و َ
«ا ْلجَالءُ :ا َ
كشَفْتَُ .وجَلَّى الشَّ ْيءَ :كَشَفَهَُ .وهُوَ ُيجَلِّي عَنْ نَ ْفسِهِ َأيُْ :يعَبِّرُ عَنْ
َو َ
ضَمِريِهِ .وَ َتجَلَّى الشَّ ْيءَُ :تكَشَّفََ .وجِالءُ السَّيْفِ وَالْمِرْآةَ :صَ َق َلهُمَا.
عَنْ َأنَسٍ ﴿أنَّ النَّيبَّ ﷺ :قَرأَ هذِهِ اآليةَ :فَلَ هما َتجَلهي َر ُّب ُه ل ِلْ َ
ج َبل َج َعلَهُ
ِ
َ ًّ
سكَ سليمانُ بطرفِ إبْهامِهِ على
دكا .)359(قالَ محَّادٌ :هَكذا ،وأم َ
صعِقًا﴾(َ )360قَالَ
أمنلةِ إصبعِهِ اليمنى قال :فساخَ اجلبلُ َوخَرَّ مُوسَى َ
ظهَرَ َوبَانَ ،قَالََ :و َهذَا قَوْلُ َأهْلِ السُّنَّةِ
الزَّجَّاجَُ :تجَلَّى رَبُّهُ ِل ْلجَبَلِ َأيَْ :
حسَنَُ :تجَلَّى َبدَا ِل ْلجَبَ ِل نُورُ ا ْلعَرْشِ»(.)361
وَا ْلجَمَاعَةِ ،وَقَالَ ا ْل َ
وقد ظن بعضهم أن معنى احلديث السابق أن اهلل تعاىل وضع طرف
إصبعه على اجلبل! ففسروا التجلي من هذا الفهم السقيم،
والصواب ما ذكره علوي السقاف« :وقول محَّادٌ( :هكذا) ،أي :أشار
 359سورة األعراف.143 :
 360صحيح الترمذي ،لأللباني برقم .3074
 361لسان العرب ،البن منظور.
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منلَةِ إصبَعِه
إىل قدْرِ التَّجلِّي( ،وأمسَك سُليمانُ بطرَفِ إبهامِه على َأ ُ
اليُمنى) أي :فسَّر سليمانُ ،وهو الرَّاوي عن محَّادٍ ،إشارتَه ،واملرادُ :أنَّه
ما تَجلَّى مِنه سبحانه وتعالَى إال هذا ال َقدْرُ»( .)362وقال تعاىل:
َ هَ َ َ
َ ه ()363
والنهارِ إِذا تجلي أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار ،وظهر لألبصار
ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبني رؤيته وإتيانه إياها

عِياناً(.)364
ومن املعلوم أن النهار ليس أمراً حسياً فيدرك بالبصر ،فالنهار مل
يره أحد ،وإمنا رأى األشياء يف ضوء الشمس ،وهذا الطرف من طريف
اليوم امسه «النهار» ويقابله «الليل» ،فبمجيئه ظهرت األشياء
ََه
للبصر ،فعرب عنه اهلل سبحانه بأنه تجلي ،ومل يقل سبحانه :جتلت
الشمس ،فإشراق النهار ليس إشراق ذاته ،ولذلك كان الشيخ عادل
األمني ،رمحه اهلل ،يقول« :إن اهلل تعاىل مُتجَلٍّ دائماً ،ولكن الغفلة
فينا ،فإن صح توجُّه القلب أدرك العبد التجلي ،وإن مل يصح ظل
حمجوباً ،مثل التلفاز؛ فإن بَثَّ القمر االصطناعي مستمر ال
يتوقف ،فإن حصل عطل يف جهاز االستقبال ،أو كان توجّهه
 362موسوعة الدرر السنية الموسوعة الحديثية ،للسقاف.
 363سورة الليل.2 :
 364ينظر :تفسير الطبري لآلية.
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منحرفاً عن اإلشارة فإنه ال يستقبل البث ،فإذا صلح جهاز
االستقبال (القلب) وتوجه توجهاً صحيحاً (اإلخالص) فإنه
يستقبل اإلشارة (التَّجلي) ،وتتناسب درجة تلقي هذه اإلشارة
ستَقْبِل (القلب) وصحة
وصفاؤها ونقاوتها طرداً مع درجة صالح املُ ْ
توجهه» .فمن التجلي ما يكون غامراً يصل بالعبد إىل درجات
الفناء ،ومنه ما يكون بدرجة أقل فيأخذ العبدَ بكاءٌ شديد ومتواصل،
وأقل درجة يستولي فيها على العبد فرحٌ وسعادةٌ شديدان يذهالنه
عما حوله .وبناء على ذلك يُقسم ثالثة أصناف :جتلّي القهر،
وجتلّي اجلالل ،وجتلّي اجلمال ،واهلل أعلم.
ومن العارفني من صنّفه يف تسعة وتسعني قسماً ،بعدد أمساء اهلل
احلسنى ،فقالوا :يتجلى اهلل باسم الرمحن ،ويتجلى باسم القدوس،
ويتجلى باسم املهيمن ،ويتجلى باسم السالم ...وهكذا ،ولكل اسم
أحوال خاصة به يستشعرها العبد عند التجلي.
ومع ذلك يبقى معنى «التجلي» غامضاً ،فهو مما يدرك بالقلب ال
باحلس ،وكثري من املعاني القلبية يعجز التعبري عن اإلحاطة بها،
فينقسم فيها الناس ثالثة أقسام؛ قسم حياول التعبري عنها
بالتعابري احلسية فيخطئ ،فيكفِّره من يسمع منه ذلك ،وقسم

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

239

يلجأ يف ذلك إىل الرمز ،فيعرب عنه مبصطلحات تتعلق بأثره يف
القلب ال به ،مثل «اخلمر» كما مر بنا ،وأجود ما قيل يف هذا املعنى
قول السهروردي صاحب عوارف املعارف:
ءر ُق ي زجبسم ء
ء
ءشبببسُب ءل يا ر
ءشبببسَببس ءفن
ءفن
ريقب ل يخءمر
ء
ءفبب ءكبب ُأنبب ءَخببر ء ل ءقببدء ا

ء ءُبب اأنبب ء قببدء ا ء ل ءَخببر

وتشاكلَ األمر ،أي :ا ْلتَبَس ،فهو َتجَلٍ هلل تعاىل ،لكنه سبحانه ال
ُيرى بالبصر يف الدنيا ،وأثر التجلي موجود غري مدرك باحلواس،
مثل حال نشوة السكر ،يعيشها شارب اخلمر وال أثر هلا يظهر للعيان
وال له ،فاهلل سبحانه ال يُ ْنكَ ُر وجوده ،مع أنه ال يدرك باحلواس،
وجتلّيه حاصل ،وهو أيضًا ال يدرك باحلواس.
ولعل أصح ما قاله القسم الثالث ممن تكلم يف التجلي ،الشيح علوي
السقاف« :تَجلَّى اهللُ تَجلِّيًا يَليقُ جبَاللِه وكَمالِه بالكيفيَّةِ الَّيت
أرادها وال نَعرِفُها ،والتَّجلِّي مِن الصِّفاتِ اخلبَريَّةِ الَّيت نُؤمِنُ بها دونَ
تشبيهٍ أو تعطيلٍ أو جتسيمٍ»( .)365فقد أوضح أنه «خرب» نؤمن به دون
تعطيل أو تشبيه ،وهذا منتهى الفقه.
وال بد ألي مفسر أو باحث يف ألفاظ القرآن الكريم أن يقف عند
«التجلي» ،وعند صدر الدين القونوي ،التجلّي أنواع:
 365موسوعة الدرر السنية الموسوعة الحديثية ،للسقاف.
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التجلي الوجودي :ويقصد به املدرَك بآثار اهلل سبحانه يف هذا الكون
بإجياده املوجودات ،فاألثر يدل على املسري ،والصنعة تدل على
الصانع ،وهكذا فإن كل متفكّر يتجلى له اهلل سبحانه وراء هذا
اإلبداع يف نظام الكون وخلق اإلنسان واحليوان والنبات ،وإتقان
الصنع وإبداع اجلمال.
َ
ْ َ َ َ
والتجلي الكثييب :ويقصد به ما جاء يف قوله تعاىلَ  :وِإذ أخذ َر ُّبك
ْ ُ َّ ه َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ََ
َ
سه ْم َأل َ ْستُ
ُ ُ
مِن بنِي آدم مِن ظهورِهِم ذرِيتهم وأشهدهم على أنف ِ ِ
َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ه ُ ه َ ْ َ َ
بِربِكم قالوا بلي ش ِهدنا أن تقولوا يوم القِيامةِ إِنا كنا عن هذا
غَافِل َ
ِين.)366(
والتجلي الربزخي :وهو الذي يكون معه كالم ،كما يف حال سيدنا
موسى عليه وعلى سيدنا حممد الصالة السالم.
والتجلي املطلق :وقصد به غري املقيد بشيء مما سبق ،وهو
الشهود( .)367وحبثُها يطول لسعته ،وهذا التقسيم بتفصيله ذكره
نسخاً عن القونوي عبد الرمحن بن حممد القمّاش ،يف كتابه
«احلاوي يف تفسري القرآن» وأمساه «جنة املشتاق يف تفسري كالم
امللكِ اخلالق» ،دون أن يشرحه أو يعزوه إىل القونوي.

 366سورة األعراف.172 :
 367إعجاز البيان في تفسير أم القرآن ،للقونوي.
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وأضاف إليها حميي الدين بن عربي التجلي املثالي( :)368وهو املقصود
باحلديث يف مرتبة اإلحسان ﴿أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن
تراه فإنه يراك﴾( )369وقال إنه يكون للصائم« ،فهو أن يكون الصائم يف
حضرة إهلية فأقيم يف حضرة مثالية»( ،)370فهو يدع طعامه وشرابه
موقناً بأن اهلل معه يف كل أحواله ولو أغلق عليه يف كبد جبل.
ولعل صاحل عضيمة كان األكثر تبسيطاً لألمر مبا نقله بال رموز،
يقول« :ويرى الراغب (األصفهاني) أن جتلي النهار يكون بالذات
جلّى ،يعين أن النهار كله قد ظهر بذاته ،ومل يبق
وَالنَّهارِ إذا َت َ
جلَّى َربُّهُ ِل ْلجَبَلِ
منه شيء خمفياً .وأن جتلي الرب للجبل َ فلَمَّا َت َ
ج َعلَهُ دَكًّا كان باألمر والفعل ،أي أن اهلل ال يتجلى بذاته كشفاً
َ
لألشياء ،وإمنا يتجلى هلا مبقدار ما تستطيع أن تأخذ من أمره
وفعله .أو كما يقول اجلرجاني الشريف يف كتابه (التعريفات)،
عندما يشرح التجلي الذاتي( ،والتجلي عنده ذاتي وصفاتي) ،يقول:
إذ ال يتجلى احلق من حيث ذاته على املوجودات إال من وراء حجاب
من احلجب اإلمسائية .وإنه ملن الضروري أن نأتي على التعريفات
 368الفتوحات المكية ،ج ،1ص.609
 369صحيح البخاري ،برقم.50 :
 370الفتوحات المكية ،ج ،1ص.609
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اليت ذكروها للتجلي ،فمن ذلك ما قاله الشيخ األكرب يف
(اصطالح الصوفية) بأنه( :ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب).
ويرتدد هذا التعريف على أقالم أهل الفكر والعرفان ،ومنهم
القاشاني والشريف اجلرجاني .وحنكم يقيناً أن من أوجه وأجدر من
يؤتى برأيه وكالمه لتعريف التجلي ،وفهمه على الوجه األدق
احملكم ،هو األمري املكزون السنجاري ،ففي رسالته (تزكية النفس)
يقول وهو يعرّف التجلي ويبيّن معناه بأنه( :رفع احلجاب ،حجاب
الظلمة عن بصر املبصر ،ليشاهد من ذات املتجلي على قدر طاقته،
يف حد عجزه وكالل بصره عن مشاهدة نور الالهوت ،من غري تغيري
يف ذات املتجلي حبركة توجب االنتقال عن حال بطونه ،وإمنا شُهد
بذلك من قبل تقلب القلوب واألبصار ،وذلك يف مشاهدة الشهادة،
تعاىل عن احلركة والسكون ،وتنزّه عن حلول األجساد والتغيري
والفساد) .ومن تأمل هذا الكالم الرفيع ،ينتهي إىل معرفة التجلي
بأنه ،يكون بني اخلالق من جهة وبني املخلوق من جهة أخرى،
فاخلالق ميد املخلوق بفيوضات منه ،واملخلوق يتقبل ما يستطيع
أن يتقبل منها ،واخلالق يُنزل من رمحته وعلمه وقدرته ،واملخلوق
يتلقى منها ما هو خمصوص له أن يتلقاه ،ويستحيل أن يطرأ على
اخلالق تغري أو حتول يف ذاته من خالل التجلي ،وإمنا التغيري
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َ
والتحول واقعان يف املخلوق ،ويف قوله﴿ :فَلَ هما َتجَلهي َر ُّب ُه ل ِلْ َ
ج َب ِل َج َعل ُه
َ ًّ
دكا﴾ ،نشاهد أن املتغري عن صفته واملتحول عن شكله هو اجلبل الذي
يتلقى فعل التجلي ،وأن تغرياً ما وحتوّالً ال يقعان إال بعد التجلي.
وإىل هذا املعنى قصد ابن عربي يف بعض ما عنى عندما يقول( :له
تعاىل التجلي الدائم العام يف العامل على الدوام ،وختتلف مراتب
العامل فيه الختالف مراتب العامل يف نفسها ،فهو يتجلى حبسب
استعدادهم) .ويف مكان من الفصوص يقدم مثالً يشرح فيه عملية
التجلي فيقول( :فالشيء الواحد يتنوع يف عيون الناظرين ،هكذا هو
التجلي اإلهلي) ،وعنده أن التجلي على نوعني :التجلي الوجودي،
وهو عام شامل للموجودات بأسرها ،ويعين أن الوجود وما فيه هو
مظهر للذات اإلهلية ،واألشياء ال توجد إال إذا جتلت فيها أمساء
احلق وصفاته من نور وعلم وقدرة ورمحة وغري ذلك( :وهذا التجلي
دائم مع األنفاس يف العامل ،واحد يتكثر يف مظاهره الختالف
استعداد املتجلي فيه) كما ورد يف املعجم الصويف .وعن هذا التجلي
يقول ابن عربي( :والتجلي اإلهلي يكسب املمكنات وجودها) ،ويقول:
(إن العامل ليس إال جتليه يف صور أعيانهم الثابتة اليت يستحيل
وجودها بدونه ،وأنه يتنوع ويتصور حبسب حقائق هذه األعيان

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

244

وأحواهلا) .والتجلي الثاني ،هو التجلي الشهودي أو العلمي
العرفاني ،وهو الوصول إىل املعرفة من طريق الكشف والشهود
الذوقي ،وال يتيسر إال ملن بذل النفس والنفيس يف سبيله .فالعلم
الكامل يف رأي الشيخ ال حيصل إال (يف التجلي اإلهلي وما يكشف
احلق عن أعني البصائر واألبصار من األغطية ،فتدرك األمور
قدميها وحديثها على ما هي عليه يف حقائقها وأعيانها) .ويقول
أيضاً( :والتجلي ال يكون إال مبا أنت عليه من االستعداد الذي به
يقع اإلدراك الذوقي ...إنك ما أدركت إال حبسب استعدادك).
وهلذين النوعني من التجلي عند غريه أمساء أخرى ،وكلها تلتقي
يف فضاء واحد ،وله كتاب (التجليات) والشرح عليه البن سودكني،
وقد بلغا مبلغاً يف شرح التجلي واحلديث فيه مبا ال مزيد عليه»(.)371
ويتابع صاحل عضيمة« :ويذكر القشريي يف الرسالة أن( :العوام يف
غطاء السرت ،واخلواص يف دوام التجلي) .يعين أن العامة من مجاعة
الصوفية ،ال يستطيعون أن يتحملوا الوصول إىل مرحلة الكشف،
فحقهم أن يظلوا متأخرين يف دور االستتار واالحتجاب ،حتى يصل
استعدادهم إىل الدرجة اليت يقدرون معها أن يتحملوا بَوادِهَ أنواره.
أما اخلواص ،وهم من منحوا نعمة قدرة التلقي واالستالم ،فهؤالء
 371مصطلحات قرآنية ،لصالح عضيمة.
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يعيشون يف كشف دائم .ويف اخلرب( :أن اهلل إذا جتلى لشيء خشع
له) ،فهم يف خشوع دائم ال يستطيعون اخلروج منه .ويقول القشريي
أيضاً( :والسرت للعوام عقوبة ،وللخواص رمحة ،إذ لوال أنه يسرت
عليهم ما يكاشفهم به ،لتالشوا عند سلطان احلقيقة ،ولكنه كما
يظهر هلم يسرت عليهم) .وكالمه هذا يشرحه بكالم له آخر ،أعين
قوله( :وأما اخلواص فهم بني طيش وعيش ،ألنّهم إذا جتلى هلم
طاشوا ،وإذا سرت عليهم رُدّوا إىل احلظ فعاشوا) .ونقدر أن نقول
بيقني وثبات ،إن التجلي ال يشري من قريب وال بعيد إىل احللول وال
إىل االمتزاج بني املتجلي واملتجلَّى هلم ،وال يُفهم منه يف ظاهره
وباطنه إال خالص التوحيد .وهل ندل على ذلك بأنصح وأبني من
قول أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم ،الذي يوضح فيه
مفهوم التجلي مع أصفى معنى للتوحيد؟ فهو كرّم اهلل وجهه
يقول ...( :ودلت عليه أعالم الظهور ،وامتنع عن عني البصرية ،فال
عني من مل يره تنكره ،وال قلب من أثبته يبصره) .ويف خطبة أخرى
يقول( :وإمنا جتد األدوات أنفسها ،وتشري اآلالت إىل نظائرها ...بها
جتلى صانعها للعقول ،وبها امتنع عن نظر العيون) .ويقول( :إن اهلل
جتلى لعباده من غري أن يروه ،وأراهم نفسه من غري أن يتجلى).
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ويقول أيضاً( :مل حتط به األوهام بل جتلى هلا بها)»(.)372
وللدكتور حسن هويدي ،رمحه اهلل ،وجمموعة من العلماء كتيب
بعنوان «ردود على سقطات جملة العربي» نشروه تصويباً ألخطاء
وقع فيها األستاذ عبد الوارث كبري ،املشرف على باب «أنت تسأل
وحنن جنيب» يف هذه اجمللة العريقة ،وكان أحد األسئلة اليت
وُجِّهت إليه عن التجلي الوجودي عند حميي الدين بن عربي ،حيث
ذكر السائل أن ابن عربي يقول يف بعض كتبه :إن اهلل تعاىل
يتجلى من خالل املخلوقات ،فكان اجلواب« :أحرقوا هذه الكتب»!
فردوا عليه بشرح ملفهوم التجلي ،وأنه ال يقصد به االحتاد أو احللول،
وإمنا هو إدراك من يرى هذه املوجودات أن هلا مُوجِداً قادراً خالقاً
ه َ َ َ َْ
َ ْ
ه
ْ
ات والأر ِض
بديعاً .واستشهدوا بقول اهلل تعاىل :إِن فِي خل ِق السماو ِ
َّ ُ
َْْ
َ ْ َ
ه
ه َ َ ْ ُُ َ ه
الن َهار لَآيَ
اَّللَ
الليْل َو ه
َ
اب الذِين يذكرون
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ل
أ
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ي
ول
ِأ
ل
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اف
واختِل ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ ْ
َ ً َُ ُ ً َ ََ ُُ ْ ََََ ه ُ َ
ْ
ه
َ
َ
ات والأر ِض
او
م
الس
ق
ل
خ
ي
ف
ون
قِياما وقعودا وعلى جنوب ِ ِهم ويتفكر
ِ
ِ
ِ
َهَ َ َ َْ َ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ
ك فَقِ َنا َع َذ َ
اب ه
النارِ ،)373(وبينوا أن
ربنا ما خلقت هذا باطِلا سبحان
هذا التفكر هو الطريق إىل مرتبة اإلحسان ،وأن الرتاث الصويف من
كنوز املكتبة اإلسالمية ،وهو كغريه من العلوم اإلسالمية ،حيتاج
دارسه إىل فهم اللغة العربية لكي ال يلقي أحكامه جزافاً فيقول:
 372مصطلحات قرآنية ،لصالح عضيمة.
 373سورة آل عمران.191 -190 :
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«أحرقوا هذه الكتب».
ولست أذكر الكالم حبذافريه ،ألن الكتيب صدر يف حدود
السبعينيات يف دير الزور ،فكان انتشاره حمدوداً ،ومل أجد نسخة منه
يف السعودية وال يف الشابكة ،والنسخة اليت تركها لنا والدي رمحه
اهلل انتُهبت مع املكتبة يف ما مرت به سورية .لكن أستطيع أن أقول
إن من يرى بناء عظيماً متناسقاً مجيالً مفصالً أكمل تفصيل
يناسب كل الظروف ،وكل ما فيه حمسوب بدقة ،فال اختالل فيه
وال نقص وال عيب ،فإنه سيقول :ما أعظم هذا املهندس ،أو البنّاء،
أو الصانع! مع أنه مل ير الصانع ،وال أخربه أحد بوجوده ،لكنه أدرك
أن مثل هذا البناء ال يقوم بغري صانع ،وهذا التناسق ال حيصل بغري
علم ،وهذه العظمة ال تتم بغري قدرة ،وهذا التناسب مع الظروف ال
يأتي بغري حكمة ،وهذا اجلمال ال يكون بغري إبداع .فعرف الناظر أن
هلذا البناء صانعاً قادراً حكيماً بديعاً ،فأدرك وجودَه وأيقن ببعض
صفاته ،وهو مل يره ومل خيربه عنه أحد ،وما ذلك إال أن هذا الصانع
جتلّى له من خالل صنعته ،ودون أن يراه أو يسمعه أو يسمع عنه من
أحد .واهلل أعلم .فعندما تنظر إىل سعة البحر أو نظام الفلك أو
النبات خبضر ة أوراقه ولينها مع قسوة ساقه وخشونتها ،وإىل أزهاره
بألوانها وعطورها وإىل مثاره باختالف طعومها ،فال شك أنك
ستقول« :سبحان اهلل!» ،وأنت مل تر اهلل تعاىل لتدرك عظمته
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فتسبحه ،ولكنك رأيت بديع صنعه ،فهو سبحانه جتلى لك يف
قدرته من خالل إبداعه يف خلقه ال يف خلقه .وشتان بني املعنيني.
ومل يفت شيخ اإلسالم ابن تيمية التعبري عن هذا املعنى ،وإن مل
كثِريٌ مِنْ
يستخدم مصطلح «التجلي» ،فقال« :وَ َقدْ ُيشَا ِهدُ َ
الْمُ ْؤمِنِنيَ مِنْ جَاللِ اللَّهِ وَعَظَ َمتِهِ َوجَمَالِهِ ُأمُورًا عَظِيمَةً تُصَادِفُ
جبُ الْمَوْتََ .ومِ ْنهَا مَا
حدِثُ َغشْياً وَإِغْمَاءًَ .ومِ ْنهَا مَا يُو ِ
ُقلُوباً رَقِيقَةً َف ُت ْ
ُيخِلُّ ا ْلعَقْلَ .وَِإنْ كَانَ ا ْلكَا ِملُونَ مِ ْن ُهمْ ال َي ْعتَرِي ِهمْ َهذَا كَمَا ال
َي ْعتَرِي النَّاقِصِنيَ عَنْ ُهمْ؛ َلكِنْ َي ْعتَرِيهِمْ عِنْدَ قُوَّةِ الْوَارِدِ َعلَى ُقلُو ِب ِهمْ
ضعْفِ الْ َمحَلِّ الْمَوْرُودِ َعلَيْهِ ،فَمَنْ ا ْغتَرَّ بِمَا يَقُولُونَهُ أَوْ يَ ْف َعلُونَهُ فِي
وَ َ
الصحِيحَةُ ِمثْلُ مَا دَلَّ
ألحْوَالُ َّ
ِت ْلكَ ا ْلحَالِ كَانَ ضَاال مُضِالً .وَإِنَّمَا ا َ
صحِيحِهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَا يَرْوِي
َعلَيْهِ مَا رَوَاهُ الْ ُبخَارِيُّ فِي َ
عَنْ رَبِّهِ تَبَا َركَ وَ َتعَالَى أَنَّهُ قَالَ﴿ :مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَ َقدْ بَارَ َزنِي
بِالْ ُمحَا َربَةِ َومَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَ ْبدِي بِ ِمثْلِ أَدَاءِ مَا ا ْفتَرَضْت َعلَيْهِ وَال يَزَالُ
عَ ْبدِي َيتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى ُأحِبَّهُ َفإِذَا َأحْبَبْته كُنْت سَ ْمعَهُ
جلَهُ
التِي يَبْطِشُ ِبهَا وَ ِر ْ
الذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ َيدَهُ َّ
الذِي َيسْ َمعُ بِهِ َوبَصَرَهُ َّ
َّ
التِي يَ ْمشِي ِبهَا .فَبِي َيسْ َمعُ َوبِي يُبْصِرُ َوبِي يَبْطِشُ َوبِي يَ ْمشِي ،وَ َلئِنْ
َّ
س َتعَا َذنِي ألُعِيذَنهَُ ،ومَا تَرَدَّدْت عَنْ شَ ْيءٍ َأنَا
سَأَلَنِي ألُعْطِيَنهُ وَ َلئِنْ ا ْ
فَا ِعلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَ ْبدِي الْمُ ْؤمِنِ؛ َيكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ
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ُمسَاءَتَهُ وَال بُدَّ لَهُ مِنْهُ)( .)374فإذا توقفنا عند قوله ،رمحه اهللُ « :يشَا ِهدُ
كثِريٌ مِنْ الْمُ ْؤمِنِنيَ مِنْ جَاللِ اللَّهِ وَعَظَ َمتِهِ َوجَمَالِهِ ُأمُورًا عَظِيمَةً»
َ
فإننا ال نفهم منه أنه يشاهد اهلل سبحانه أو يرى مجاله بعينيه ،ألنه
قال« :يشاهد من جالل اهلل وعظمته ومجاله» و«مِن» تفيد
«التبعيض» ،واهلل سبحانه ال يتجزأ ،وكذلك فإن مفعول الفعل
«يشاهد» يف قوله جاء متأخراً وهو «أموراً» أي أن أصل كالمه
«يشاهد أموراً عظيمة من جالل اهلل وعظمته ومجاله» وهو بهذا
الفهم يلتقي مع قول الصوفية الذي مر بنا أنه سبحانه يتجلى
بالقهر أو اجلالل أو اجلمال ،فشيخ اإلسالم يعين أنه سبحانه يتجلى
باجلالل والعظمة واجلمال وإن مل يذكر مصطلح «التجلي»،
حدِثُ َغشْياً وَإِغْمَاءً،
ويؤكد ذلك قوله« :تُصَادِفُ ُقلُوباً رَقِيقَةً َف ُت ْ
جبُ الْمَوْتََ ،ومِ ْنهَا مَا ُيخِلُّ الْعَقْلَ» ،ما يعين أن املسألة
َومِ ْنهَا مَا يُو ِ
قلبية وليست بصرية ،لكن شيخ اإلسالم ابتعد عن مصطلح
«التجلي» لئال يلتبس مبا فهمه من مدلول التجلي عند ابن عربي
وتأوَّلَه باحللول ،وذمّه وأحلقه باجلهمية ،بناء على ما فهمه من
كالمه ،وذلك اجتهاده  -رمحه اهلل  -وخصوصاً أنه تأوّل جتلي اهلل
سبحانه للجبل بأنه «ظهوره ،وأنه مع ذلك قد ال يطيق املتجلي له
رؤيته لعجزه ،وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه ،عُلم أنه قد
 374الفتاوى ،ج ،11ص75 ،74
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يتجلى ملن يراه وملن ال يراه .)375(»،وهنا أيضاً يستوقفنا قوله ،رمحه
اهلل« :أنه قد يتجلى ملن يراه وملن ال يراه» لنفهم منه أن التجلي ليس
رؤية بصرية ،ولو كان كذلك فكيف يتجلى ملن ال يراه؟!
أقوال أئمة الصوفية يف التجلي:
اجلنيد ،يف التجلي واالستتار« :إمنا هو تأديب وتهذيب وتذويب،
فالتأديب حمل االستتار وهو للعوام ،والتهذيب للخواص وهو
التجلي ،والتذويب لألولياء وهو املشاهدة»(.)376
ابن عجيبة« :التجلي :عبارة عن كشف العبد بعظمة ربه ،وهذا قبل
الرسوخ ،وأما بعد الرسوخ فال غيبة له»(.)377
القشريي« :التجلي :هو إشراق أنوار احلق على قلوب املريدين»(.)378
زكريا األنصاري« :التجلي :ظهور الذات يف حجب األمساء
والصفات تنزّالً»(.)379
السراج الطوسي« :التجلي :هو إشراق أنوار إقبال احلق على قلوب
املقبلني عليه»(.)380
 375بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية ،البن تيمية ،ج ،8ص.132
 376أبواب التصوف مقاماته وآفاته ،لمحمد بن عبد القادر الكيالني ،ص.174
 377معراج التشوف إلى حقائق التصوف ،ابن عجيبة ،ص .67
 378أربع رسائل في التصوف ألبي القاسم القشيري ،قاسم السامرائي ،ص.53

 379الرسالة القشيرية ،للقشيري ،ص.66
 380اللمع في التصوف ،للسراج الطوسي ،ص.363
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عبد احلافظ املالكي« :التجلى :هو ما ينكشف لقلب السالك من
أنوار الغيوب ،فإن كان مبدؤه الذات من غري اعتبار صفة من
الصفات سُمِّيَ بتجلى الذات ،وأكثر األولياء ينكرونه ويقولون إنه
ال حيصل إال بواسطة صفة من الصفات ،فيكون هذا من جتلي
األمساء ،الذي هو قريب من جتلي الصفات ،وإن كان مبدؤه صفة
من الصفات من حيث تعيُّنها وامتيازها عن الذات سُمّيَ جتلي
الصفات ،وإن كان مبدؤه فعالً من أفعاله تعاىل سُمِّي جتلي
األفعال»(.)381
األمري عبد القادر اجلزائري« :أما التجلي الذاتي فإمنا يعنون به:
جتلي احلق  -تعاىل  -للعبد من حيث إنه ال يظهر لذلك التجلي
ٍّ له
نسبة إىل اسم وال صفة وال نعت وال إضافة ،وإمنا يعرف أنه جتل
فقط .ومتى ظهر شيء مما ذكر نسب ذلك التجلي إىل ما ظهر،
فالتجلي الذاتي عند الطائفة العلية هو جتلي الذات من حيث
الذات اإلهلية ال من حيث الذات األحدية ،فإنه مَحْ ُل املُحال ،وال
يقول به أحد من الناقصني فضالً عن أهل الكمال»(.)382
أبو املواهب الشاذلي« :جتلي ذات احلق متحق الكائنات ،وجتلي
صفاته توجب هلا الثبات ،لذلك مل تُطَقْ رؤية الذات باألبصار ،وال
 381هداية الراغبين ،للمالكي ،ص.4
 382المواقف الروحية والفيوضات السبوحية ،لعبد القادر الجزائري ،ج ،2ص.335
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ُيدرَك كنهها بالعقول واألفكار .كيف وأنى جلائز حادث سقيم أن
يثبت لوجوب الوجود القديم»(.)383
وكما نرى؛ كلها عبارات واضحة املعاني والدالالت ،ال إغراب فيها
وال رمزية مغرقة ،إضافة إىل خلوّها من أي دالالت أو حتى إشارات
ضاللية كالتجسيم ،أو شركية كاالحتاد ،أو كفرية كاحللول،
وهذا يدعونا إىل التأني حني نأخذ األحكام عن غرينا دون حتقق من
أصحاب املقوالت أنفسهم ،فمن ناوأ أو عادى خضعت أحكامه
لعاطفته جتاه من عادى ،كما جيب أن نرجع إىل علوم اللغة العربية
من معاني مفردات ،وعلم داللة ،وحنوٍ ،وجماز ،واضعني نصب أع ُينِنا
أن العلم ليس حكراً على شخص أو مجاعة ،وكلنا خيطئ ويصيب،
ويؤخذ منه ويردّ عليه إال سيدنا حممداً ﷺ ،إضافة إىل أن العدل
يستوجب أن نسمع من الطرفني ،وقد عاتب اهلل داوود عليه السالم
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ
حني حكم بعد استماعه إىل طرف واحد :وهل أتاك نبأ الخص ِم إِذ
ْ َ َ ُ ََ َ ُ َ ََ َ ُْ ْ َ ُ َ ََْ
ت َ َس هو ُروا الْم ْ
ح َر َ
اب  إِذ دخلوا على داوود فف ِزع مِنهم قالوا لا تخف
ِ
َ ْ ُ
َ ْ َ ََ َْ ُ
ض َنا عَلَى َب ْ
كم بَيْ َن َنا بالْحَ َّق َولَا ت ُ ْشططْ
اح
ف
ض
ع
ان بغى بع
ِ
ٍ
خصم ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ
ه َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ
َّ
ون َن ْع َ
َ
َ
َ
ج ًة َولِيَ
اط  إِن هذا أ ِخي له ت ِسع وت ِسع
الصر ِ
واهدِنا إِلي سوا ِء ِ
ْ
َْ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ
َ َ ََ ْ َ ََ َ
َ
ه
َ
َ
َ
اب  قال لقد ظلمك
نعجة واحِدة فقال أكفِلن ِيها وعزنِي فِي الخِط ِ
 383نفائس العرفان من أنفاس الرحمن ،محمد بن محمد وفا الكبير ،هامش ص.101
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َ
ُْ َ
َ
َ ه
ُ
ُ َ َْ َ َ
ك إلَي ن َ
ِإن َكث ِ ً
يرا َّم َِن الخل َطا ِء ل َيبْ ِغى َب ْعض ُه ْم عَلى
جه ِ و
ا
ِع
بِسؤا ِل نعجت ِ ِ
ِ
َ
ه ُ ْ ََ ه َ ُ ُ
ِين َ ُ َ ُ ه
ود َأ هنماَ
َب ْعض إل ها الهذ َ
ات َوقل ِيل ما هم وظن داو
آمنوا َوع ِملوا الصالِحَ ِ
ٍ ِ
َ
َََ َ َ َ َ ه َ
َف َت هناهُ فَ ْ
اس َت ْغ َف َر َر هب ُه َو َخ هر َراك ًِعا َوأنَ َ
اب ۩  فغف ْرنا ل ُه ذل ِك َوِإن ل ُه
ِندنَا ل َ ُزل ْ َفى َو ُح ْس َن َ
ع َ
آب ،)384(فجاء التوجيه اإلهلي بأمرين؛
م
ٍ
َ َ ُ ُ ه َ َ َْ َ َ َ ً
اك خل ِيفة
«احلكم باحلق» و«عدم اتباع اهلوى» :يا داوود إِنا جعلن
َْ
َ ْ ُ َْ
ْ َ َّ َ َ َ ه ْ َ َ َ ُ ه َ
َ
َ
ْ
ه
فِي الأر ِض فاحكم بين الن ِ
ضلك عن
اس بِالح ِق ولا تتبِعِ الهوى في ِ
َ َ
ه َُ ْ َ َ
َ
ه ه ه َ َ ُّ َ
َ
ُ
َ
َ
يل اَّللِ لهم عذاب شدِيد بِما نسوا
يل اَّللِ إِن الذِين ي ِ
ضلون عن سب ِ ِ
سب ِ ِ
ََْ ْ
َ
()385
اب. 
يوم الحِس ِ
وقد قال املتنيب:
ُم ُ ل
عسئ ٍ
آ ءفنببببه ل ءُ ي ءفه لم ي ا بق لم
ل قول ءصح حس
ل
بكبُ تبأخبذ يُذين ل بجلبه

 384سورة ص.25 - 21 :
 385سورة ص.26 :

عىل ءقبد لر ي ءقبريئحل ي علو لم
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قال إخواني السلفيون :خرج الصوفية على األمة مبصطلح «الفناء»
الذي مل يؤثر عن النيب ﷺ وال عن أصحابه وال التابعني ،وزعموا
أنهم يبلغون هذه املنزلة فتتالشى ذواتهم لتصري فيهم ذات اهلل
سبحانه ،حتى يقول أحدهم «ما يف اجلبّة إال اهلل» و«سبحاني» و«أنا
احلق» وأمثال تلك األقوال من الكفر الصريح الذي يوهم االحتاد
أو احللول ،وهذا يروى عن أعالم من الصوفية وأكابرهم ،من أمثال
أبي يزيد البسطامي.
وما ذكره إخواني السلفيون صحيح يف خربه ،لكنهم أخطؤوا يف
فهم املعنى املقصود باملصطلح ،الذي تكلم به شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل وشرحه مفهومه ،وقد بينّا من قبل أن عدم اشتهار
املصطلح ال يعين عدم وجوده ،وها هو اإلمام ابن تيمية يبيّن مفهوم
«الفناء» ويؤكد أنه أصل يف اإلسالم ،فيقولَ « :و َهذَا َمعْنَى قَوْ ِل ِهمْ
ه َ ْ ََ هَ َ ْ
َ
()386
السلِيمُ مِمَّا
ِيم ، قَالُوا :هُوَ َّ
ب سل ٍ
فِي قَوْلِهِ :إلا من أتي اَّلل بِقل ٍ
سِوَى اللَّهِ ،أَوْ مِمَّا سِوَى عِبَادَةِ اللَّهِ ،أَوْ مِمَّا سِوَى إرَادَةِ اللَّهِ ،أَوْ مِمَّا
حدٌَ ،و َهذَا الْمَعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ لَمْ
سِوَى َمحَبَّةِ اللَّهِ ،فَالْ َمعْنَى وَا ِ
إلسْالمِ وَآخِرُهَُ .وبَاطِنُ الدِّينِ َوظَاهِرُهُ»( .)387فقد أكد
ُيسَمَّ هُوَ أَوَّلُ ا ِ
 386سورة الشعراء.89 :
 387مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،10ص.219
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اإلمام ابن تيمية أن مفهوم الفناء موجود قبل أن يتكلم به الصوفية
إلسْالمِ وَآخِرُهَُ .وبَاطِنُ الدِّينِ َوظَاهِرُهُ» لكن املصطلح
وأنه «هُوَ أَوَّلُ ا ِ
غري موجود ،لذلك قال ابن تيميةَ « :و َهذَا الْ َمعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ
إلسْالمِ وَآخِرُهُ» .ثم يبني ابن تيمية ،رمحه اهلل ،آثار
َلمْ ُيسَمَّ هُوَ أَوَّلُ ا ِ
هذا الفناء يف السالكني وانعكاساته يف مراياهم وردود فعلهم ،فيقول:
شهُودِ السِّوَىَ ،و َهذَا َيحْصُلُ ِل َكثِريِ
«وَأَمَّا النَّ ْوعُ الثَّانِيَ :فهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ ُ
جذَابِ ُقلُو ِب ِهمْ إلَى ِذكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ
مِنْ السَّا ِلكِنيَ؛ َفإ َِّن ُهمْ لِفَ ْرطِ ا ْن ِ
ش َهدَ غَيْرَ مَا َتعْ ُبدُ وَتَرَى غَيْرَ مَا
ضعْفِ ُقلُو ِب ِهمْ عَنْ َأنْ َت ْ
َبتِهِ ،وَ َ
َو َمح َّ
شعُرُونَ؛ كَمَا قِيلَ فِي
صدُ؛ ال َيخْطُرُ بِ ُقلُو ِب ِهمْ غَيْرُ اللَّهِ؛ بَلْ وَال َي ْ
تَقْ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ِ َّ ُ َ َ ً ْ َ َ ْ
ت ل َ ُتبْدِي بهِ ل َ ْولَا أَ ْن َر َب ْطناَ
قَوْلِهِ :وأصبح فؤاد أم موسي فارِغا إن كاد
ِ
َ َْ
عَلى قلب ِ َها )388(قَالُوا :فَارِغاً مَنْ كُلِّ شَ ْيءٍ إال مِنْ ِذكْرِ مُوسَىَ .و َهذَا
ُب وَإِمَّا خَوْفٌ وَإِمَّا
ألمُورِ؛ إمَّا ح ٌّ
كثِريٌ يَعْرِضُ لِمَنْ فَقَمَهُ َأمْرٌ مِنْ ا ُ
َ
َرجَاءٌ يُبْقِي َقلْبَهُ مُنْصَرِفاً عَنْ كُلِّ شَ ْيءٍ إال عَمَّا َقدْ َأحَبَّهُ أَوْ خَافَهُ أَوْ
شعُرُ بِغَيْرِهَِ .فإِذَا قَ ِويَ
س ِتغْرَاقِهِ فِي ذَ ِلكَ ال َي ْ
طلَبَهُ؛ ِبحَيْثُ َيكُونُ عِ ْندَ ا ْ
َ
شهُودِهِ
حبِ الْفَنَاءِ َهذَا َفإِنَّهُ َيغِيبُ بِمَ ْوجُودِهِ عَنْ ُوجُودِهَِ ،وبِ َم ْ
َعلَى صَا ِ
شهُودِهَِ ،وبِ َم ْذكُورِهِ عَنْ ِذكْرِهَِ ،وبِمَعْرُوفِهِ عَنْ َمعْرِ َفتِهِ ،حَتَّى يَفْنَى
عَنْ ُ
َبدَةُ ،مِمَّنْ سِوَاهُ ،وَيَبْقَى مَنْ َلمْ يَزُلْ،
خلُوقَاتُ الْ ُمع َّ
مَنْ َلمْ َيكُنَْ ،وهِيَ الْمَ ْ
شهُودِ الْعَ ْبدِ وَ ِذكْرِهِ ،وَفَنَاؤُهُ عَنْ
َوهُوَ الرَّبُّ َتعَالَى .وَالْمُرَادُ فَنَا ُؤهَا فِي ُ
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ضعُفَ الْ ُمحِبُّ حَتَّى اضْطَرَبَ
ش َه َدهَا .وَإِذَا قَ ِويَ َهذَا َ
كهَا أَوْ َي ْ
َأنْ ُيدْ ِر َ
فِي تَمْيِيزِهِ ،فَ َقدْ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ َمحْبُوبُهُ ،كَمَا ُي ْذكَرُ :أَنَّ َرجُالً أَلْقَى
خلْفَهُ ،فَقَالََ :أنَا وَ َقعْتُ ،فَمَا
نَ ْفسَهُ فِي الْيَمِّ ،فَأَلْقَى ُمحِبُّهُ نَ ْفسَهُ َ
خلْفِي؟ قَالَ :غِبْتُ ِبكَ عَنِّي فَظَنَنْتُ أ ََّنكَ َأنِي ،وَ َهذَا
أَوْ َق َعكَ َ
حدُ بِالْ َمحْبُوبِ
َت ِ
ضعُ زَلَّ فِيهِ أَقْوَامٌ َوظَنُّوا أَنَّهُ ِّاتحَادٌ ،وَأَنَّ الْ ُمحِبَّ ي َّ
الْمَوْ ِ
حَتَّى ال َيكُونَ بَيْ َنهُمَا فَ ْرقٌ فِي نَفْسِ ُوجُو ِدهِمَاَ ،و َهذَا َغلَطٌ؛ َفإِنَّ
حدُ شَ ْي ٌء ِبشَ ْيءِ إال إذَا
َت ِ
حدُ بِهِ شَ ْيءٌ أَصْالً ،بَلْ ال ي َّ
َت ِ
ا ْلخَالِقَ ال ي َّ
ث ال هُوَ َهذَا وَال َهذَا،
سدَا َوحَصَلَ مِنْ ِّاتحَا ِدهِمَا َأمْرٌ ثَالِ ٌ
س َتحَاال وَ َف َ
ا ْ
حدَ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ ،وَالْمَاءُ وَا ْلخَمْرَُ ،و َنحْوُ ذَ ِلكَ .وَ َلكِنْ
كَمَا إذَا َّات َ
حدُ الْمُرَادُ وَالْ َمحْبُوبُ وَالْ َمكْرُوهُ وَيَتَّفِقَانِ فِي نَ ْو ِع اإلِرَادَةِ وَا ْلكَرَاهَةِ،
َت ِ
ي َّ
فَ ُيحِبُّ َهذَا مَا ُيحِبُّ َهذَا .وَيُ ْبغِضُ َهذَا مَا يُ ْبغِضُ َهذَا ،وَيَرْضَى مَا
سخَطُ ،وَ َيكْرَهُ مَا َيكْرَهُ ،وَيُوَالِي مَنْ يُوَالِي،
سخَطُ مَا َي ْ
يَرْضَى ،وَ َي ْ
وَ ُيعَادِي مَنْ ُيعَادِي ،وَ َهذَا الْفَنَاءُ كُلُّهُ فِيهِ نَقْصٌ .وََأكَابِرُ األَوْلِيَاءِ،
ألنْصَارِ :لَمْ
كَ َأبِي َبكْرٍ وَعُمَرَ وَالسَّابِقِنيَ األَوَّلِنيَ مِنْ الْ ُمهَاجِرِينَ وَا َ
ألنْبِيَاءِ ،وَإِنَّمَا وَقَعَ
يَ َقعُوا فِي َهذَا الْفَنَاءِ فَضْالً عَمَّنْ هُوَ فَوْ َق ُهمْ مِنْ ا َ
كذَ ِلكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ َهذَا النَّمَطِ
الصحَابَةَِ .و َ
شَ ْيءٌ مِنْ َهذَا بَ ْعدَ َّ
إلميَان؛
مِمَّا فِيهِ غَيْبَةُ ا ْلعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ لِمَا يَرِدُ َعلَى الْ َق ْلبِ مِنْ َأحْوَالِ ا ِ
الصحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ ْن ُهمْ كَانُوا َأكْمَلَ وَأَقْوَى وَأَثْبَتَ فِي
َفإِنَّ َّ
إلميَانِيَّةِ مِنْ َأنْ َتغِيبَ عُقُو ُل ُهمْ ،أَوْ َيحْصُلَ َل ُهمْ َغشْيٌ أَوْ
ألحْوَالِ ا ِ
اَ
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ألمُورِ
سكْرٌ أَوْ فَنَاءٌ أَوْ وَلَهٌ أَوْ جُنُونٌ .وَإِنَّمَا كَانَ مَبَادِئُ َهذِهِ ا ُ
صعْقٌ أَوْ ُ
َ
فِي التَّا ِبعِنيَ مِنْ عُبَّادِ الْبَصْرَةَِ ،فإِنَّهُ كَانَ فِي ِهمْ مَنْ ُي ْغشَى َعلَيْهِ إذَا
سَ ِمعَ الْقُرْآنََ ،ومِ ْنهُمْ مَنْ يَمُوتُ :كَ َأبِي جهري الضَّرِيرِ ،وزرارة بْنِ أَوْفَى
كذَ ِلكَ صَارَ فِي شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ مَنْ َيعْرِضُ لَهُ مِنْ
قَاضِي الْبَصْرَةَِ .و َ
ضعُفُ َمعَهُ تَمْيِيزُهُ حَتَّى يَقُولَ فِي ِت ْلكَ ا ْلحَالِ
َالسكْرِ مَا يَ ْ
الْفَنَاءِ و ُّ
حكَى َنحْوُ ذَ ِلكَ
مِنْ األَقْوَالِ مَا إذَا صَحَا عَرَفَ أَنَّهُ غَالَطَ فِيهِ ،كَمَا ُي ْ
حسَنيِ النُّورِيِّ وََأبِي َبكْرٍ
عَنْ ِمثْلِ َأبِي يَزِيدَ (يعين البسطامي) وََأبِي ا ْل ُ
سلَيْمَانَ الداراني َو َمعْرُوفٍ ا ْلكَ ْرخِي
الشِّ ْبلِيِّ وََأ ْمثَا ِل ِهمْ .بِخِالفِ َأبِي ُ
والْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ ،بَلْ َو ِبخِالفِ ا ْلجُنَيْد وََأ ْمثَا ِل ِهمْ مِمَّنْ كَانَتْ
صحَ ُب ُهمْ فِي َأحْوَا ِل ِهمْ ،فَال يَ َقعُونَ فِي ِمثْلِ َهذَا
عُقُو ُل ُهمْ وَتَمْيِي ُز ُهمْ يَ ْ
َالسكْرِ َو َنحْوِهِ ،بَلْ الكُمَّلُ َتكُونُ ُقلُو ُبهُمْ لَيْسَ فِيهَا سِوَى َمحَبَّةِ
الْفَنَاءِ و ُّ
ش َهدُونَ
سعَةِ ا ْل ِعلْمِ وَالتَّمْيِيزِ مَا َي ْ
اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَعِبَادَتِهِ ،وَعِ ْن َد ُهمْ مِنْ َ
ش َهدُونَ الْ َمخْلُوقَاتِ قَائِمَةً بِ َأمْرِ اللَّهِ
ألمُورَ َعلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ،بَلْ َي ْ
اُ
س َتجِيبَةً لَهُ قَا ِنتَةً لَهُ ،فَ َيكُونُ َل ُهمْ فِيهَا تَبْصِرَةٌ
ُمدَبَّرَةً بِ َمشِي َئتِهِ ،بَلْ ُم ْ
ش َهدُونَهُ مِنْ ذَلِكَ مُؤَيَّداً َومُ َمدّاً لِمَا فِي ُقلُو ِب ِهمْ
وَ ِذكْرَى وَ َيكُونُ مَا يَ ْ
حدَهُ ال شَرِيكَ
مِنْ إخْالصِ الدِّينِ وَ َتجْرِيدِ التَّ ْوحِيدِ لَهُ وَالْعِبَادَةِ لَهُ َو ْ
التِي دَعَا إلَ ْيهَا الْقُرْآنُ وَقَامَ ِبهَا َأهْلُ َتحْقِيقِ
لَهَُ .و َهذِهِ ا ْلحَقِيقَةُ َّ
إلميَانِ والكُمَّل مِنْ َأهْلِ ا ْلعِرْفَانَِ .ونَبِيُّنَا ﷺ إمَامُ هَؤُالءِ وََأكْ َم ُل ُهمْ؛
اِ
وَ ِل َهذَا لَمَّا عُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَوَاتِ وَعَايَنَ مَا هُنَا ِلكَ مِنْ اآليَاتِ ،وَأُوحِيَ
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إلَيْهِ مَا أُوحِيَ مِنْ َأنْوَاعِ الْمُنَاجَاةِ ،أَصْبَحَ فِي ِهمْ َوهُوَ َلمْ َي َتغَيَّرْ حَالُهُ وَال
التغَشِّي -
ظهَرُ َعلَى مُوسَى مِنْ َّ
ظهَرَ َعلَيْهِ ذَ ِلكَِ ،بخِالفِ مَا كَانَ يَ ْ
َ
صَلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِهمْ َوس ََّلمَ َأجْ َمعِنيَ»(.)389
ويف إطار هذا املفهوم برر شيخ اإلسالم كثرياً من الشطحات اليت
تصدر عن بعضهم يف هذه احلال ،كما مر بنا ،فقال« :وَفِي َهذَا
الْفَنَاءِ َقدْ يَقُولَُ :أنَا ا ْلحَقُّ أَوْ سُ ْبحَانِي أَوْ مَا فِي ا ْلجُبَّةِ إال اللَّهُ ...وَفِي
الذِي ُيسْقِطُ التَّمْيِيزَ َمعَ ُوجُودِ حالوَةِ
السكْرُ َّ
ِمثْلِ َهذَا الْمَقَامِ يَ َقعُ ُّ
كذَلِكَ
سكْرِ َعشِيقِ الصُّوَرَِ .و َ
سكْرِ ا ْلخَمْرِ َو ُ
إلميَانِ كَمَا َيحْصُلُ ِب ُ
اِ
ٍّ
َقدْ َيحْصُلُ الْفَنَاءُ ِبحَالِ خَوْفٍ أَوْ َرجَاءٍ كَمَا َيحْصُلُ ِبحَالِ حُب
صدُرُ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَ ٌل مِنْ
شهُودِ َبعْضِ ا ْلحَقَائِقِ وَيَ ْ
فَ َيغِيبُ الْ َق ْلبُ عَنْ ُ
ض ِهمْ:
طحَاتُ َبعْضِ الْ َمشَا ِيخِ :كَقَوْلِ َبعْ ِ
السكَارَىَ ،وهِيَ شَ َ
جِنْسِ ُأمُورِ ُّ
َنمََ ،و َنحْوِ ذَ ِلكَ مِنْ األَقْوَالِ وَاألَعْمَالِ
جه َّ
صبُ خَيْ َمتِي َعلَى َ
أَنْ ِ
ح ُكمُ َعلَى
الْ ُمخَالِفَةِ لِلشَّ ْرعِ؛ وَقَدْ َيكُونُ صَاحِ ُبهَا غَيْرَ مَأْثُومٍ  ...وَ َي ْ
ح َد ُهمْ إذَا زَالَ عَ ْقلُهُ ِبسَ َببِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَال جُنَاحَ َعلَ ْي ِهمْ فِي
هَؤُالءِ أَنَّ َأ َ
َرمَةِ ِبخِالفِ مَا إذَا كَانَ
صدُرُ عَ ْن ُهمْ مِنْ األَقْوَالِ وَاألَ ْفعَالِ الْ ُمح َّ
مَا يَ ْ
سَ َببُ زَوَالِ ا ْلعَقْلِ وَا ْل َغلَبَةِ َأمْرًا ُمحَرَّماً ...وَكَمَا أَنَّهُ ال جُنَاحَ َعلَ ْيهِمْ
فَال َيجُوزُ اال ْق ِتدَاءُ ِب ِهمْ وَال حَمْلُ كَال ِم ِهمْ وَ ِفعَا ِل ِهمْ َعلَى الصِّحَّةِ بَلْ
التكَالِيف ...وَفِي ا ْلجُ ْملَةِ
ُهمْ فِي ا ْلخَاصَّةِ ِمثْلُ ا ْلغَافِلِ وَالْ َمجْنُونِ فِي َّ
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ِالصعْقِ
َمدِيَّةَِ ،وهُوَ شَبِي ٌه ب َّ
صحِيحٌَ ،وهُوَ فِي عيسوية الْ ُمح َّ
َف َهذَا الْفَنَاءُ َ
الذِي حَدَثَ فِي التَّا ِبعِنيَ»( .)390لكنه مل يربّر للحالج قوله
وَالصِّيَاحِ َّ
«أنا احلق» وال شطحات حميي الدين بن عربي أو العفيف
التلمساني ،ألنه رأى يف أشعارهم ما يدينهم ،أما الشطحات يف رأيه
فتكون عارضة يتنكر هلا قائله بعد صحوه ،أما إذا أثبتها يف شعره
فإن ذلك يعين ثباته عليها ،وقد يكون لديه مقاصد غري واضحة
الداللة ملن مل يتعمق فيها ،ويكثر ذلك عند حميي الدين بن عربي،
وسبق أن بينّا ذلك.
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احلسني بن منصور ،تلك الشخصية املثرية للجدل؛ بني الصوفية
واملنكرين من جهة ،وبني املسلمني واملالحدة من جهة أخرى ،وميثل
هو وحميي الدين بن عربي وأبو العالء املعري وغيالن الدمشقي
رباعية عُين بأقواهلم ونتاجهم املستشرقون وأعداء اإلسالم من
داخله وخارجه ،وعظّموا مكانتهم ونوّهوا بهم وبنتاجهم وأشاروا على
تالمذتهم بدراسته ،ليستغل املالحدة نتاجهم يف الطعن يف اإلسالم،
فأشعار املعري يُحتَجُّ بها على العدمية وبطالن األديان ،ومع أن
املعري تاب يف أواخر عمره ،ورجع إىل اهلل تعاىل ،إال أن بعضهم حياول
إنكار هذه التوبة إما للطعن يف اإلسالم واألديان من خالل أقواله
السابقة ،كونه من كبار الفالسفة واملفكرين األفذاذ الذين طبّل
هلم املستشرقون كثرياً ،فيؤكدوا أنه بقي على اعتقاده حتى آخر
عمره ،وهذا فعل املالحدة ،وإما للطعن يف شخصه كرها ملا سبق
منه من إحلاد ،ويشهد بتوبته قوله:
ل
ججلسحهس
عوض
يس ء ُ ءيرى ء دا ي ءَّ
ء
جلبسَ عر لقهبس يف ءن ل
يرى ء ء
حر بس
ل ل ٍ
تسب ءعُ ءفب ءرطبستلب له
يغبفر ءعَّبد ء

يف ل ل
مة ي ل لل ي َّه لم يا ء لل
يمل ُخ يف تل ء
لك ي لعظس لم ي جل ُح لل
ُسن ل جله يف ي از ل
س ء
سن يا ا لل

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

261

وقد أثبت نسبة هذه األبيات إليه ابن كثري ،والقرطيب ،وابن أيدمر
يف «الدر الفريد» ،وزعم بعضهم نسبتها إىل الزخمشري الذي أوردها
ََّ هَ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ضربَ
يف «الكشاف» عند تفسري قوله تعاىل :إِن اَّلل لا يستحيِي أن ي ِ
ًَ
َ ً َ َ َ
َمثلا ََّما َب ُعوضة ف َما ف ْوق َها ،)391(إال أن ذلك يرده قول الزخمشري يف
السياق« :وأنشدت لبعضهم» وذكر األبيات ،وبذلك قال اليافعي
وابن خلكان ،وأثبتها للمعري كل من الطييب واجلاربردي
والتفتازاني يف حواشيهم على «الكشاف» ،لكن املالحدة يصرون على
أنه مل يؤمن بإله وال بصحة دين.
وأما حميي الدين بن عربي فأقواله اليت تناوهلا ابن تيمية على
ظاهرها بال تأول ،وخصوصاً مصطلح «وحدة الوجود» الذي
يستخدمه الفالسفة امللحدون باملعنى الذي يقصدونه ال مبفهوم
الصوفية ،فيحتج بها املالحدة على بطالن احلقيقة اإلهلية القائمة
على التوحيد ،ويزعمون أن ابن عربي بعد تبحره يف الدين والبحث
والفكر وصل إىل هذه احلقيقة فتكلم بكالمهم.
وغيالن بن مسلم الدمشقي الذي كان قدرياً ،حيتجون به على
القمع الديين يف اإلسالم ،متناسني جرائم حماكم التفتيش
 391سورة البقرة.26 :
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املسيحية ،ويعتقد املالحدة أنه وصل إىل مرحلة اإلحلاد ،لكنه أخفى
إحلاده خوفاً من القتل ،وأن إنكاره للقدر إمنا كان خيفي وراءه
إنكاره للمُقّدِّر سبحانه .مع أن غيالن كان يعتقد أن اخلري فقط من
اهلل ،أما الشر فمن املخلوقات وليس بتقدير اهلل ،فهو مؤمن باهلل وبأن
اخلري يأتي منه ،لكنهم تأولوا كالمه كما يريدون واختذوا من
قتله ذريعة التهام اإلسالم بالقمع .وهذا كله ناقشناه يف كتاب
«القمع يف اإلسالم  -حقائق مغيبة» لكن ارتباط احلالج بالتصوف
دفعنا إىل حبث مشكلته ،وجاء ذكر هؤالء معه لبيان عناية
املستشرقني واملالحدة بهم.
أما احلالج ،فقد حاول بعضهم نسبته إىل التيارات الباطنية،
معتمدين على الظن اجملرد ،من خالل الفهم الظاهري لكالمه،
والصواب أنه حيسب على التيار الصويف من حيث املنهج على األقل،
إن مل يكن من حيث االنتماء .واملدرسة الصوفية تلزم املريد اختاذ
شيخ ،لكي يأمن تلبيس إبليس عليه مبا يشبه الكرامات وباخلواطر
والظنون ،أو حتى بالتلبيس عليه برؤية احلق سبحانه وتعاىل،
ويروون من ذلك قصصاً ،منها ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية:
شهُورَةِ حَيْثُ قَالَ :كُنْت مَرَّةً
حكَا َيتِهِ الْ َم ْ
«أن الشَّ ْيخِ عَ ْبدِ الْقَادِرِ فِي ِ
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فِي ا ْلعِبَادَةِ فَرَأَيْت عَرْشاً عَظِيماً وَ َعلَيْهِ نُورٌ ،فَقَالَ لِي :يَا عَ ْبدَ الْقَادِرِ
َرمْت َعلَى غَيْرِك .قَالَ :فَقَلَتْ لَهُ َأنْتَ
ح َللْت لَك مَا ح َّ
َأنَا رَبُّك ،وَ َقدْ َ
َزقَ ذَ ِلكَ النُّورُ
خسَأْ يَا َعدُوَّ اللَّهِ .قَالََ :فتَم َّ
الذِي ال إلَهَ إال هُوَ! اِ ْ
اللَّهُ َّ
ظلْمَةً ،وَقَالَ يَا عَ ْبدَ الْقَادِرِ َنجَوْت مِنِّي بِفِ ْقهِك فِي دِينِك
وَصَارَ ُ
وَ ِعلْمِك َوبِمُنَازَالتِك فِي َأحْوَالِك .لَ َقدْ َفتَنْت ِب َهذِهِ الْقِصَّةِ سَ ْبعِنيَ
ح َللْت
َرجُالً .فَقِيلَ لَهُ :كَيْفَ َعلِمْت أَنَّهُ الشَّيْطَانُ؟ قَالَ بِقَوْلِهِ لِيَ :
َمدٍ ﷺ ال تُ ْنسَخُ
َرمْت َعلَى غَيْرِك .وَ َقدْ َعلِمْت أَنَّ شَرِيعَةَ ُمح َّ
لَك مَا ح َّ
الذِي ال إلَهَ
وَال تُبَدَّلَُ ،وألَنَّهُ قَالَ َأنَا رَبُّك وَلَمْ يَ ْقدِرْ َأنْ يَقُولَ َأنَا اللَّهُ َّ
إال َأنَا»( .)392وزاد بعضهم يف تبيني تفاصيل القصة أن الشيطان حني
فشل يف إضالله بهذا األسلوب مل يضيع الفرصة فأراد إضالله
بالعجب ،فقال لهَ « :نجَوْت مِنِّي بِفِ ْقهِك فِي دِينِك وَ ِعلْمِك
َوبِمُنَازَالتِك فِي َأحْوَالِك» فعرف الشيخ مقصده ،فقال له :بل
بفضل اهلل أيها اخلبيث!
ومعارض تلبيس إبليس على مجيع الفرق ،ومنهم الصوفية ،كثرية،
لذا كان قادة الفكر الصويف يركزون على أن يتخذ املريد شيخاً
يرجع إليه يف ما يعرض له من عوارض قد يظنها كرامات وفتوحاً،
يف حني أنها تلبيس شيطاني ،وأطلقوا مقولة« :من ال شيخ له
 392مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،1ص.172
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فشيخه الشيطان» ،أي أن الشيطان سيقعد له مقعد الشيخ يف نفسه
فيوسوس له ويدخل اخللل يف عقيدته أو منهجه أو فكره .وهنا لنا
أن نتساءل :من كان شيخ احلالج؟
مل تثبت املصادر التارخيية أنه كان له شيخ ،وقد زعم بعضهم أن
شيخه سهل التسرتي ،وذكر ابن اجلوزي أن شيخه أبو بكر
األنصاري ،يف حني ذكر آخرون أن شيخه اجلنيد البغدادي ،إال أن
ذلك مل يصح ،وإن كان احلالج يرتدد على جمالس اجلنيد فلم
يكن يأتي بصفة التلميذ أو املريد ،وإمنا كان يأتي بصفة الندّ ،قال
السلمي :بلغين أن احلالج وقف على اجلنيد ،فقال :أنا احلق .فقال
اجلنيد :بل أنت باحلق ،أي خشبة تفسد؟!(سري أعالم النبالء،
للذهيب ،ج 14ص ).330وفسّر بعضهم كالم اجلنيد بأنه يعين خشبة
ََهُ ْ ُ ُ
ه
ُ
َ
()393
النفاق يف قوله تعاىل يف املنافقني :كأنهم خشب مسندة ، ورأى
آخرون ،منهم يوسف زيدان ،أن اجلنيد تنبأ للحالج بأنه سيصلب
( ،)394ألن الكالم الذي قاله كُفرٌ حيل به دمه .فلم يكن اجلنيد
شيخَه ،ومل يكن احلالج يأخذ عن اجلنيد ،وقد حتقق ما ظنه
اجلنيد يف ما بعد فصلب احلالج على خشبة.
 393سورة المنافقون.4 ،
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لقد سلك احلالج طريق التصوف منفرداً بال مجاعة وال شيخ،
فلُبِّس عليه ما لُبِّس على كثري من أضرابه ،فقال« :أنا احلق» ،وقد
قال الشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل فيه« :ينقلون عن احلالج أنه
قال أنا احلق! أخطأ بوهمه ،لو كان على احلق ما قال أنا احلق!
يذكرون له شعراً يوهم الوحدة ،كل ذلك ومثله باطل ،ما أراه
رجالً واصالً أبداً ،ما أراه شرب ،ما أراه حضر ،ما أراه مسع إال رنة أو
طنيناً ،فأخذه الوهم من حال إىل حال ،من ازداد قرباً ومل يزدد خوفاً
فهو ممكور»( .)395فاملعنى أنه مل حيضر شهود عامل الروح ومل يشرب
ماء اليقني ،ولو كان ذلك ل َقدَرَ اهللَ حقَّ قدْرِه وغابت ذاته وتالشت
فلم يبق يف وجوده «أنا» ،ويوضح قوله« :ما أراه مسع إال رنة أو
طنيناً» أنه وقع يف التلبيس.
مل يكن احلالج تابعاً ملدرسة ،ومل يكن هو ملن بَعدَ ُه مدرسة ،وإن زعم
املستشرقون أن من مدارس التصوف «االحتادية» وميثلهم ابن
عربي ،و«احللولية» وميثلهم احلالج ،فهذا حمض افرتاء وتأصيل
لوهم لنشره بني املسلمني ،فاحلالج عاش يف تصوفه اخلاص الذي
خلط بني هدى املنهج وضالل التلبيس ،ووصل إىل حال اختالط مل
تكن جذباً ،وإمنا هي ضرب من التخبط ،حتى إنه دخل املسجد،
 395البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.36
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كما يروي شيخ االسالم العز بن عبد السالم« :قال عبد الكريم بن
عبد الواحد :دخلت على احلسني بن منصور (احلالج) يف مسجد،
وحوله مجاعة ،فكان أول ما قاله يف كالمه :لو يُلقى مما يف بطين
ذرة على جبال لذابت ،وإني لو كنت يوم القيامة يف النار ألحرقت
النار ،ولو كنت يف اجلنة هلدمتها .ودخل يوماً جامع املنصور
ببغداد ،وقال :أيها الناس ،اجتمعوا واستمعوا مين حديثاً .فاجتمع
عليه خلق كثري ،منهم حمب ومنكر ،فقال :اعلموا أن اهلل قد أباح
لكم دمي فاقتلوني .فبكى القوم ،فتقدم إليه عبد الودود بن سعد
الزاهد وقال :يا شيخ ،كيف نقتل رجالً يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟
فقال :يا شيخ ،املعنى الذي حيقن الدماء خارج عن الصالة والصوم
وقراءة القرآن ،فاقتلوني تؤجروا وأسرتيح ،فتكونوا أنتم جماهدين،
وأكون أنا شهيداً .ثم ذهب ،فتبعته إىل داره وقلت :يا شيخ ،ما معنى
هذا؟! قال :يا بين ،ليس للمسلمني شغل أهم من قتلي قياماً
باحلدود ووقوفاً مع الشريعة ،فإن من جتاوز احلدود أقيمت عليه
احلدود( .)396يقول العز :فقلت يف معنى ذلك:
أببسا د بب إذ ببسا قبلبَّب بحبَّهبس ح ُل لس يف حكمهس س يس ءنح ال ل
ء
ء ء
ِّ
ء
ء
 396زبد خالصة التصوف ،للعز بن عبد السالم ،ص.117 ،116
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س ُبجل بمُ يظهبر ي بر إ انمبس ءعر س ء وي س يف ءضمْي ءت ال ل
ا ُ
ا
يد ي بمف ان ل
بنمزيق ي ف ل
ل
فإن أك ُ سكر ءشب ءطح فإنجلب ءحكم
وفيها يتأول قول احلالج الذي قتل بسببه «أنا احلق» ،فيقول:
ل
بو يلق يف ح ٍ
أنس يلق يف لعشقب ُمبس ُ
بغبْي ء عب ا لة
بُ
أن س اد
فقد كان احلالج يضطرب يف حريته ،فقلبه مؤمن ونفسه يف مهب
الوساوس والتلبيس ،ففقد الطمأنينة وصار يطلب املوت ليسرتيح،
هكذا بكل صراحة مفعمة بالرغبة يف اخلالص «اقتلوني تؤجروا
وأسرتيح».
وهذا من «السكر بسبب ال فعلَ للعبد فيه» ،الذي ذكره شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،وأكد أن «القلم مرفوع عن كل من زال عقله
بسبب غري حمرم» ،وقد يدخِل قول احلالج يف هذا الباب ،قال بعض
الصوفية إن احلالج عاش حال سكر غلبت عليه كما غلبت على عدد
من أمثاله ،لكن اهلل ثبتهم بوجود مشايخ يوجهونهم ،ومل يكن
للحالج شيخ ،حتى ذاع بني الناس أمره وانتشر خربه ولصقت به
تهمة الزندقة لقوله «أنا احلق» ،بني ظان به ادعاء األلوهية ،وآخر
يرى قوله ادعاء احتاد أو حلول ،فلم يكن هناك بد من احلكم عليه
حبكم الشرع وهو القتل بتهمة الزندقة ،وقد قال له اجلنيد « :لقد
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فتحت يف اإلسالم ثغرة ال يسدها إال رأسك» .ومعنى كالم اجلنيد
أنه تعامل مع فتوى قتله بظاهر الشرع وترك أمر قلبه هلل سبحانه،
فهو وحده العامل مبا تكن القلوب ،ولو أنه تُرك كما تُرك قبله عبد
اهلل بن سبأ ،وممثل دور الزاهد العابد التقي محدان قرمط ،فرمبا
كان من أمره ما كان من أمرهما ،إذ تَركا وراءهما فتنة ما تزال
قائمة إىل يومنا هذا .فإن مل تكن وراءه فتنة فإنه يفتح باباً للزنادقة،
فتظهر مجاعات تتكلم باهلرطقات والتشبيه واحللول واالحتاد
والتجسيم ،فإن عورضوا قالوا قصدنا كقصد احلالج ،فتأولوا
معنى كالمنا كما تأولتم معنى كالمه .ففي كل األحوال فإنه
فتح يف اإلسالم ثغرة ال يسدها إال رأسه،
ويظن عدد من املستشرقني وكثري املالحدة الذين يتداولون قصة
احلالج يف إسقاطاتهم الشعرية أو القصصية أنه كان ملحداً أخفى
إحلاده مبقوالت مبطنة ،ليوهموا قرّاءهم بأنه سار يف رحلة البحث
عن احلقيقة اإلهلية فوجدها وهماً فال حقيقة لوجود إله ،فخاف أن
يصرح مبا وصل إليه فقال كالماً مبطناً ميكن تأوله بغري ظاهره،
وال يفهم حقيقته أحد سواهم ،إذ يظنون أنفسهم أهل الفكر ومعرفة
احلقيقة ،ويكذّب ظنونهم ويفنّد أوهامهم أن احلالج طلب من الناس
بلسانه أن يقتلوه ،وقال هلم إنهم إن قتلوه يكونون قد طبقوا شرع
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اهلل ،وهو سيكون شهيداً ،فاعرتف بشرع اهلل ،وكيف يكون شرع من
غري شارع له؟ ودليل آخر هو قصة قتله اليت رواها العز بن عبد
السالم ،فقال« :ملا أتي باحلالج ليصلب فرأى اخلشب واملسامري
ضحك ضحكاً كثرياً ،ثم نظر يف اجلماعة ،فرأى أبا بكر الشبلي،
فقال :يا أبا بكر ،أمعك سجادة (للصالة)؟ قال :بلى .قال :فافرشها
ُ ُّ
لي .ففرشها ،فتقدم وصلى ،فقرأ يف األوىل الفاحتة وبعدها كل
ُ
َْ
قة َ
وت .)397(...ثم ذكر أشياء ،فكان ما حفظ عنه:
الم ِ
نف ٍس ذائ ِ
«اللهم حبق قيامك حبقي وحبق قيامي حبقك ،وقيامي حبقك
خيالف قيامك حبقي ،ألن قيامي حبقك ناسوتية ،وقيامك
حبقي الهوتية ،مع أن ناسوتييت مُستهلَكة يف الهوتيتك غري
ممازِجةٍ إياها ،والهوتيتك مُستولِية على ناسوتييت غري مماثِلة هلا،
أسألك أن توفقين لشكر هذه النعمة اليت أنعمت بها عليّ؛ حيث
كشفت لي عن مطالع وجهك ،وحرّمت على غريي ما أحبتَ لي
من النظر يف مكنونات سرك ،وهؤالء عبادك قد اجتمعوا لقتلي
تعصباً لدينك وتقرّباً إليك ،فاغفر هلم فإنك لو كشفت هلم ما
كشفت لي ما فعلوا ،ولو سرتت عين ما سرتت عنهم ملا ابتليتُ مبا
 397سورة آل عمران.185 ،
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ابتليتُ ،فلك احلمد يف ما تفعل ،ولك احلمد يف ما تريد» .ثم
تقدم أبو احلارث السياف ،فلطمه لطمة هشم وجهه وأنفه ،فصاح
الشبلي ومزق جبّته ،وغُشي عليه وعلى أبي احلسن الواسي ومجاعة
من املشايخ املشهورين»(.)398
واحلقيقة أن الرمز الصويف أمر ال يُحمل على ظاهر املعنى كعموم
املصطلحات اللغوية ،وال اجملاز فيه كاجملاز األدبي املعروف ،وإمنا
له خصوصية تشبه يف كنهها رؤية الطفل للقمر فيمد يده
ليتناوله ،قال السمعاني« :كان عبد القادر من أهل جيالن إمام
حل ديّ ٌن خيّ ٌر ،كثريُ الذكر،
احلنابلة وشيخهم يف عصره ،فقيهٌ صا ٌ
دائمُ الفكر ،سريعُ الدمعة ،تفقّه على املخرّمي ،وصحب الشيخ محاداً
الدباس ،وكان يسكن بباب األزج يف مدرسة بنيت له ،مضينا لزيارته،
فخرج وقعد بني أصحابه ،وختموا القرآن ،فألقى درساً ما فهمت منه
شيئاً ،وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرس ،فلعلهم فهموا
إللفهم كالمه وعبارته»( )399وهناك من حاول الدخول فيها مثل د.
عبد الكريم اليايف ،وآخرون حاولوا وضع معجم للمصطلحات
الصوفية ،لكن يبدو أنه من الصعب فهمها على من مل يعايش تلك
 398زبد خالصة التصوف ،للعز بن عبد السالم ،ص.115
 399سير أعالم النبالء ،للذهبي ،ج ،20ص.441
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األحوال ،أو يبلغ درجات الوجد والشهود وعني اليقني ،فهذا الشيخ
عبد القادر اجليالني املشهود له بالعلم والصالح واستقامة العقيدة
يقول:

ء ءُم ءسب لسئ ٍل ءعُ لسب ِّر ء ىل ءر ءددته
ءيق بو ء
ون ءح بدِّ َّجل بس ءف ءأن ء ءأ ل جله بس

بل ءعم ببس ء ل ُ ء ببىل بل ءغبب لْي ءي لقبب ل
ي
ء بس ءأن بس إلن ءحببدُ َّببن بهم بلأ ل ب ل
بُ

فاحلالج  -كما نرى  -مؤمن مسلم ،لكنه وصل إىل حال مل
حيتملها ،فلُبِّست عليه حاله ،فاضطرب ،وبلغ به الوجد واألمل مبلغاً
جعله يقول إنه لو دخل النار ألحرق النار! وعرف خطأه وضاق به
احتمال ما به ،فدعا الناس إىل قتله« :فاقتلوني تؤجروا وأسرتيح،
فتكونوا أنتم جماهدين ،وأكون أنا شهيداً» ،ولو مل يكن مؤمناً باهلل
ملا صلى ركعتني ،وهي سنة القتل ،سنها الصحابي خبيب رضي اهلل
عنه حني قتله املشركون بعد أسره يوم بئر معونة؟ والكالم الذي
قاله يوم صلبه كالم ينم عن إميان عميق وتسليم مطلق ،ودعاؤه
الذي عذر فيه صالبيه فاستغفر هلم« :وهؤالء عبادك قد اجتمعوا
لقتلي تعصباً لدينك وتقرّباً إليك ،فاغفر هلم فإنك لو كشفت
هلم ما كشفت لي ما فعلوا ،ولو سرتت عين ما سرتت عنهم ملا
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ابتليتُ مبا ابتليت» ،فبالؤه كان أعظم من صربه ومل يكن أكرب
من طاقته .وألئمة التصوف يف مقتله قوالن:
األول :قول الشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل :لو كنت بينهم
حلكمت عليه مبا حكموا عليه.
والثاني :قول العز بن عبد السالم رمحه اهلل :لو كنت بينهم
لتأوّلت كالمه ومنعت عنه القتل.
لقد قُتل احلالج يف الظاهر زنديقاً ،ورمبا يكون عند اهلل صديقاً،
لكننا لنا الظاهر ،أما البواطن فعلمها عند اهلل ،فسد برأسه ثغرة
فتحها يف اإلسالم ،ويبقى صدى كلماته« :مع أن ناسوتيّيت
ُمستَهلَكةٌ يف الهوتِيَّتِكَ غريَ ُممازِجةٍ إياها ،والهوتِيَّتَكَ ُمسْتولِيةٌ
على ناسوتِيَّيت غريَ ُمماثِلةٍ هلا» يرن يف أفق الفكر مؤكداً أنه مل
يتوهّم احتاداً وال حلوالً وال وحدةَ الوجود الفلسفية وال مماثلةً بني
اخللق واخلالق.
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قال إخواني السلفيون :ما علمناه من أحوال الصوفية األوائل ،وما
بلغنا من أقواهلم ،خيتلف عمّا جنده يف صوفية اليوم ،فأولئك كان
مقصدهم اهلل سبحانه ،فامسه على ألسنتهم ،وحضوره يف قلوبهم،
وهو حديثهم بني جالسهم ،جيتهدون يف السري إليه ،ال يذكرون
غريه وال يشتغلون بسواه ،أما صوفية اليوم فكل حديثهم عن حب
النيب ﷺ ال عن سريته وسنته ،وعن مشاخيهم وكراماتهم ال عن
حِكَمِهم ومناهجهم ،حتى أناشيدهم ال تسمع فيها شوقاً إىل لقاء
اهلل سبحانه وال تشويقاً ،وال ذكراً حلبه عز وجل ،وإمنا عن حب
النيب ﷺ ،وتعظيم مشاخيهم ،بل إن شوقهم إىل قرب النيب وليس إىل
ذاته ﷺ ،مع أن زائر القرب ال يرى مَن فيه ،فال تَ ُبلُّ شوقَه رؤيتُه ،كما
أنهم بالغوا يف النيب ﷺ ويف مشاخيهم ،حتى قال البوصريي:
ل
ل ل
َضتس ء ل ُ علو ل ءك لعل ءم ي ُلوال ء ي ءق ءل لم
ءفإ ُن ُ جود ءك ي دن ءس ء ء ُ
وقد صدق إخواني السلفيون يف ما قالوا ،وأنا  -بعد أن بدأت هذا
املبحث  -منت ،فرأيتين يف املنام أشتغل بالكتاب وأقول« :ال أغطّي
أمراً بان نقصه» ،فلما استيقظت قلت كذلك سأفعل ،إن شاء اهلل.
منذ حنو ألف عام ،قال أبو القاسم القشريي ،رمحه اهلل« :ثم اعلموا،
رمحكم اهلل ،أن احملققني من هذه الطائفة قد انقرض أكثرهم ،ومل
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يبق يف زماننا هذا من هذه الطائفة إال أثرهم ،كما قيل:
ل
ل ل
ل
ل ِّب ءغ ءْي نل لسئهس
أ ا س يخ سم ءف ُإَّنس ُءخ س لهم ء أرى ن س ء ي ء
حصلت الفرتة (الفتور والرتاخي) يف هذه الطريقة ...ال ،بل اندرست
الطريقة ،باحلقيقة :مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء ،وقَلَّ
الشباب الذين كان هلم بسريتهم وسنتهم اقتداء»( .)400فإذا كان
هذا منذ ألف عام يف زمن القشريي وأمثاله من األئمة ،فكيف بنا
اليوم؟ لقد طرأ على التصوف ما طرأ على غريه من مناهج الرتبية
واملسالك األخالقية ،يف غياب األئمة احلقيقيني الذين جيمعون
بني الفقه والسلوك ،وظهور مشايخ جهلة ال يعرفون من التصوف
إال األناشيد وقليالً من األذكار ،فكان دأبهم احملافظة على مكانتهم
االجتماعية والتفاف أكرب عدد من املريدين حوهلم ،فتحول األمر
إىل عداوات بني أتباع الطرق ،بل وبني أبناء الطريقة الواحدة ،حتى
إني مسعت الشيخ عادل األمني رمحه اهلل ،يقول« :لقد مزَّقوا
الطريق! مزَّقهم اهلل» .وماذا سيُخَرِّج هؤالء املشايخ اجلهلة سوى
مناذج متثلهم ،وحتى األئمة الذين مجعوا بني الفقه والتصوف
(الشريعة واحلقيقة) باتوا يعانون يف اختيار خلفائهم من بني
مريديهم ،إذ استوىل على كثري منهم حظ النفس والرغبة يف
املشيخة وظنهم أنهم أوىل من غريهم بهذه املهمة ،اليت أصبحت يف
 400الرسالة القشيرية ،للقشيري ،ص.19
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عصرنا  -مثلها مثل كل املسؤوليات  -تشريفاً ال تكليفاً ،مع أن
السابقني كانت هلم نظرة أخرى ،فعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
قال« :سيد القوم خادمهم» يعين أن اخلليفة أو الوالي أقيم خلدمة
الناس ال التسلط عليهم ،وقال أهل التصوف« :الشيخ مطيّة املريد»
أي أنه الوسيلة اليت حتمل املريد يف سلوكه إىل احلق تعاىل .فقلَّ
العلم وانتشر اجلهل ،وركن الناس إىل السماع ،مع أن اجلنيد كان
مينع السماع عن السالك يف أول الطريق ،وباتت ثقافة الغالبية
احلديث يف الكرامات ومقامات املشايخ ،ومع أن مثة جملس ذكر
وعلم ،إال أن جملس العلم ال عالقة له بالتصوف ،وإمنا يكون غالباً
يف تفسري آيات من القرآن الكريم أو اإلجابة على مسائل فقهية ،وال
يكون للرتبية الصوفية فيه مكان ،ولو سئل بعض الشيوخ عن مسائل
يف التصوف ملا استطاع اإلجابة غالباً ،هذا عند الفقهاء ،أما غري
الفقهاء فصاروا يتكلمون باحلقائق اليت مسعوا عنها ومل
يدركوها ،فتجده يتكلم يف «قلوب عرشية» و «أرواح مساوية»
و«نفوس مطمئنة» وما إليها ،وهو ال يعرف أجبديات التصوف .وال
ننكر أن مثة علماء صادقني ،لكنهم يف الغالب مهمّشون ،ألن خالفة
طريق التصوف يف الغالب صارت وراثة ،ال تعتمد على علم وال فكر،
وهذا ما أنكره الشيخ أمحد الرفاعي رمحه اهلل ،فقال« :أي حبييب...
تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك ،تسلسل من جدك ،تأتيك
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باسم بكرٍ وعمروٍُ ،تصَرُّ لك يف وثيقة نسبك»( ،)401وما ذلك التوريث
إال ألجل الدنيا ،ولو كان ألجل الطريق الختري له األصلح ال
علي وال العباسُ،
األقرب نسباً ،وأول من خلف النيب ﷺ أبو بكر ،ال ٌّ
رضي اهلل عنهم أمجعني .فإن بلغ أحدُ املشايخِ العلماءِ العارفني
اخلالفةَ بدأت حوله الدسائس والوشايات واملطاعن ،وما ذلك إال
منازعة له على الصدارة ،لذلك كان معظم هؤالء يتجنبون ذلك
حرصاً على عدم وقوع إخوانهم يف الطريق يف حبائل الشيطان،
فيتصدى هلا من ال يعرف قدرها وال يدرك عظم مسؤوليتها
وحساسيتها ،فهمُّه أن يتصدر ،وهو ال يرى التكاليف أكثر من قراءة
آيات من القرآن الكريم ،ثم قراءة تفسريها من أحد كتب التفسري،
ثم جملس مساع ،وحلقة ذكر ،ثم ادعُ لنا يا شيخ فالن ...ومريدو
هذا الصنف من املشايخ تصوُّفهم شكليٌّ ،إال من اجتهد منهم وقرأ
وواصل سريه إىل اهلل من طريق الكتب ،فمشاخيهم ال يعرفون شيئاً
أكثر من توجيههم بكثرة الصالة على النيب ﷺ ،أما السلوك والسري
إىل اهلل فال علم هلم به .وهذا النوع من التصوف بشري وليس ربانياً،
فالسعي فيه إىل التواصل الروحي مع املشايخ أو مع احلضرة
احملمدية ،فتكون هلم منامات وخواطر ومبشرات جيدة وبعضها
صحيح ،لكنها ال ترقى إىل املستوى الصويف يف مناهج السلوك ،وال
 401البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.50
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يف قصد السري إىل ملك امللوك.
أما البوصريي ،فقصيدته امليمية من روائع الشعر ،وقد ارتبطت
بشفائه من الفاجل ،بعد أن رأى يف منامه النيب ﷺ يكسوه بردته
ويأمره باملشي ،فاستيقظ معافىً ميشي ،وال ريب أن مثل حاله هذه
تولد شحنة عاطفية قوية جتعله خيطئ من شدة الفرح ،كما يف
املثال الذي ذكره النيب ﷺ عن الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح
فقال« :اللهم أنت عبدي وأنا ربك»! فقال الرجل قصيدته ،وفيها:
ُصسرى يف نءَّ ِّ له لم ء يحكم ب لشي ء ء دحس ف له يحنءكل لم
ءدع س ي ُد ءعنه ي جل ء
حترّزاً من جتاوز نهي النيب ﷺ﴿ :ال تُطْرُونِي كما َأطْ َرتِ النَّصَارَى
ابْنَ مَرْ َيمَ؛ فإنَّما َأنَا عَ ْبدُهُ ،فَقُولوا :عبدُ اللَّهِ وَ َرسُولُهُ﴾( ،)402فظن أن أي
شيء يقال غري تأليهه ﷺ جائز ،فأدرج فيها البيت الذي انصبت عليه
االعرتاضات:
ل
ل ل
َضتس ء ل ُ علو ل ءك لعل ءم ي ُلوال ء ي ءق ءل لم
ءفإ ُن ُ جود ءك ي دن ءس ء ء ُ
وما ندري هل بقي البوصريي على إميانه هذا ،أم أنه تراجع عنه،
وحنن إذ نعرتض فإمنا نعرتض على الشطر األول من البيت ،أما
الثاني فله دليله يف حديث النيب ﷺ﴿ :أتاني الليلة ربي  -تبارك
وتعاىل  -يف أحسن صورة  -قال :أحسبه قال :يف املنام  -فقال :يا
حممد ،هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى؟ قال :قلت :ال .قال:
 402صحيح البخاري برقم.3445 :
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فوضع يده بني كتفيّ ،حتى وجدت بردها بني ثدييّ ،فعلمت ما يف
السموات ،وما يف األرض ،)403(﴾...وإذ إن اللوح والقلم يف السماوات،
فال ريب أن من يعلم ما يف السماوات فإن اللوح والقلم يكونان من
ل
ل ل
َضتس
علمه بالضرورة ،أما الشطر األول :ءفإ ُن ُ جود ءك ي دن ءس ء ء ُ
فإن مضمونه يتعارض مع اآلية الكرمية :قُل ل َِّ َمن ََّما في ََّ
الس َم َ
ات
او ِ
ِ
َ ْ َ ْ ِ ُ ه َّ
()404
والأرض قل َِّللِ ، فالدنيا وضرتها (اآلخرة) هما مما يف السماوات
وما يف األرض ،فهما هلل تعاىل بصريح اآلية ،وسيدنا حممد ﷺ هو
مما يف السماوات واألرض ،فهو مملوك ال مالك ،والتخريج الوحيد
للشطر انه قاله يف دفقة عاطفية غالبة ،كما حصل لعمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنها عند موت النيب ﷺ ،فقد غلبه احلزن
وهيمنت عاطفته على وعيه« :ووقف عمر بن اخلطاب  -وقد أخرجه
اخلرب عن وعيه  -يقول :إن رجاالً من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل
ﷺ تويف ،وإن رسول اهلل ﷺ ما مات ،لكن ذهب إىل ربه كما ذهب
موسى بن عمران ،فغاب عن قومه أربعني ليلة ،ثم رجع إليهم بعد أن
قيل قد مات ،وواهلل لريجعن رسول اهلل ﷺ ،فليقطعن أيدي رجال
وأرجلهم يزعمون أنه مات»( )405فهل أصاب عمر يف قوله؟ ال ،ولكنه
 403سنن الترمذي ،برقم  ،3234 ،3233ومسند أحمد برقم ،3484وقال األلباني :صحيح.
 404سورة األنعام.12 :
 405الرحيق المختوم ،لصفي الرحمن المباركفوري ،ص.470
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احلب وقسوة اخلرب على العقل ،فتكلمت العاطفة ،لكن عمر رضي
اهلل عنه تراجع عن كالمه هذا حني قرأ أبو بكر الصديق قوله
الر ُس ُل أَفَإن هم َ
تعاىلَ  :و َما ُمحَ همد إلها َر ُسول قَ ْد َخلَ ْ
ات أَوْ
ت مِن َقبْلِهِ ُّ
ِ
ِ
ُ َ َ َُْ ْ ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َْ ََ َ ُ ه ه
اَّللَ
قتِل انقلبتم على أعقابِكم ومن ينقل ِب على عقِبيهِ فلن يضر
هُ ه
َشيْ ًئا َو َس َي ْ
الشاكِر َ
ين .)406(فلو جاء اليوم أحد وزعم أن
ج ِزي اَّلل
ِ
النيب ﷺ سريجع ،وأسند القول إىل عمر بن اخلطاب فإنه يكون
صادقاً يف النقل مدلّساً يف االستشهاد ،ألن عمر تراجع عن هذا
القول بعد أن ثبت له خطؤه مبدلول اآلية ،وعليه يقاس كالم
البوصريي ،فقد ثبت خطؤه مبدلول اآلية ،فإن تراجع عنه فقد لزم
احلق ،أما من يقول بكالمه هذا فحكمه حكم من يستدل بقول عمر
على رجوع النيب ﷺ ،وهذا من املفاهيم اليت جيب أن تصحح عند
إخواني الصوفية ،مع جممل ما حيتاج إىل تصحيح مما يعتقده
ويعمل به «املتصوفة» ويُحسب على «الصوفية» الذين يسريون إىل
اهلل سبحانه ،ويوقنون بقوله تعاىل :إن ُك َُّل َمن في ََّ
الس َم َ
ات
او ِ
ِ
ِ
َ َْ
ََّ
ََّ ْ َ
ْ
َ ْ ً ()407
والأر ِض إِلا آتِي الرحم ِن عبدا ، ويسعون إىل الرتقي يف منازل
السائرين إىل مرتبة وحدة الشهود ،اليت ال يشهد فيها وجوداً لنفسه
وال لنيب وال مللك ،فال وجود إال هلل تعاىل .ولو تيسّر هلؤالء علماء
 406سورة آل عمران.144 :
 407سورة مريم.93 :
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يرشدونهم ويوجهونهم ويشرفون على سلوكهم ،علماء ربانيون
كعلماء بالد الشام من الصوفية العارفني من أمثال الشيخ عبد
الرمحن حبنّكة امليداني ،والشيخ عبد الرمحن الشاغوري ،والشيخ
أمحد احلبال ،والشيخ عبد اهلل سراج الدين ،والشيخ عبد القادر
عيسى ،والشيخ حممد عدنان السقّا ،والشيخ عبد الكريم الرفاعي،
ومشايخ مصر من أمثال الشيخ الزكي حممد إبراهيم ،وتلميذه
الشيخ حممد املهنا ،ومشايخ املغرب من أمثال الشيخ مصطفى
البحياوي ،ومشايخ احلجاز مثل الشيخ حممد بن علوي املالكي،
وأمثال هؤالء من الراسخني يف العلم الذين مجعوا بني الفقه
والتصوف ،وأمثال هؤالء األئمة األفاضل املنتشرين يف كل البالد
اإلسالمية ،لتغريت حاهلم وصح سلوكهم وبات سريهم إىل اهلل عز
وجل وحده ،ال يرون غريه وال يريدون سواه ،وملا رأينا هذه االتهامات
اليت تُوجَّه إىل التصوف وتستشهد بأحوال املتصوفة إلدانته ،وعموماً
فإننا نلحظ بوادر صحوة صوفية حقيقية بعد انتشار الكتب
وحماضرات املشايخ العارفني ،نسأل اهلل تعاىل أن ينفع بهم الصوفية
ويعيد املتصوفة إىل الطريق الصحيح ،وأن ينفع بهم اإلسالم
واملسلمني.
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يقول علوي بن عبد القادر السقاف ،يف موقع «الدرر السنية»« :وقد
وضع املتصوفة آداباً أوجبوها على املريد والسالك يف الطريق
الصويف ،وأهم هذه اآلداب ،نقول  -جتاوزاً  -آداب ،وإمنا هي يف
احلقيقة جهل واحنالل وعبودية وإذالل:
 -1ال ختالف الشيخ مطلقاً يف ما يأمرك به .هذا هو املبدأ األول
والشرط األول واألدب األول للمريد ،وأن تكون موافقة الشيخ بالقلب
واجلوارح ،فال إنكار وال خمالفة لشيء مما يقوله مطلقاً ،وال
اعرتاض عليه بلسان أو بقلب ،وشعارهم دائماً« :كن بني يدي
شيخك كامليت بني يدي الغاسل»! يقول القشريي (يف الرسالة)
يف بيان ما جيب على املريد« :وأال خيالف شيخه يف كل ما يشري
عليه ،ألن اخلالف للمريد يف ابتداء حاله دليل على مجيع عمره.
ومن األقوال يُقصد بها بالطبع إماتة القلب واستسالمه للدواهي
واملصائب اليت سيتلقاها املريد يف طريقه الصويف .وإليك طائفة
من األقوال واحلكايات الصوفية اليت يراد من ورائها يف النهاية
استسالم املريد لشيخه ليعبث بعقله وقلبه كيف شاء»(.)408
ويستشهد الشيخ علوي السقاف بقصة« :يقول أمحد بن املبارك:
(يف اإلبريز) :مسعت الشيخ رضي اهلل عنه يقول جاء بعض املريدين
 408موقع الدرر السنية ،موسوعة الفرق ،المبحث الثالث :آداب المريد.

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

282

لشيخ عارف فقال له يا سيدي القبول هلل عز وجل .قال :نعم ،ثم
أمره باملقام عنده والعكوف على خدمته وأعطاه مسحاة يف رأسها
كورة حديد زائدة ال نفع فيها إال تثقيل املسحاة ،وكان املريد هو
وارث الشيخ بشرط أال ينتبه لكورة احلديد املذكورة فإن انتبه وقال
ما فائدتها ،وألي شيء تصلح ،وال معنى هلا إال التثقيل فإنه ال يرث
شيئاً .قال رضي اهلل عنه فبقي يف خدمته سبع سنني وهو خيدم
بالفأس وال يتحرك له عرق وسواس وال هزته عواصف رياح الشيطان
وصارت الكورة املذكورة مبنزلة العدم الذي ال يرى وال يسمع فهذه
مسألة الصادقني املوفقني رضي اهلل عنهم واهلل تعاىل املوفق.
فانظر كيف يكون املريد (الصادق) يف زعمهم مع شيخه .إنه الذي
ينفذ ما يأمره به الشيخ وال يسأله عنه بتاتاً ولو كان شيئاً غري
معقول املعنى وال فائدة أصالً منه ،ككرة احلديد هذه اليت كانت
يف رأسها املسحاة (الفأس)»(.)409
وال ريب أن الشيخ علوي يعرف منهج السابقني يف الضَّنِّ بالعلم فال
جيعلونه مشاعاً لكل من أراد ،وذلك لعلمهم بنفاسة بضاعتهم ،فال
يعطونها لطالبٍ ما مل يتأكدوا من حرصه على العلم وأن طلبه
إياه ليس تقضية للوقت أو طلباً للشرف والشهرة ،فكانوا يعمدون
إىل اختبار الطالب بالطاعة والتضييق عليه يف نوع من الغربلة
 409موقع الدرر السنية ،موسوعة الفرق ،المبحث الثالث :آداب المريد.
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ليستمر من يثبت وميضي من يسقط ،وما ذكره السقاف غيض من
فيض ،وهلم يف ذلك أساليب كثرية ،فقد أعزّوا العلم وإن كان على
حساب مصاحلهم ،وهذه بعض النماذج:
الفراهيدي :اخلليل بن أمحد ،رمحه اهلل ،فلتة من فلتات الزمان يف
ٍّ (بيت من خشب) من أخصاص
العلم والزهد ،كان يعيش يف خص
البصرة ،وتالميذه يأكلون بصحاف الذهب على موائد األمراء
ببغداد ،فكان يقال له :لو ذهبت إىل بغداد (العاصمة) فإن علمك
هناك نافق! فيقول« :العلم يؤتى وال يأتي»! فالفراهيدي يقصد أن
من أراد العلم عليه أن يسافر إىل أهله ويرحتل يف طلبه.
اإلمام مالك بن أنس :أدى هارون الرشيد فريضة احلج ثم ذهب إىل
املدينة ،وأراد أن يرى مالكاً ،الذي مسع عن علمه ونبوغه الكبري،
فأرسل من يستقدمه ،فقال اإلمام مالك للرسول :قل ألمري
املؤمنني :الطالب يسعى إىل العلم ،والعلم ال يسعى إىل أحد! فطلب
منه الرشيد إخالء اجمللس له ،فأبى مالك ،فأذعن اخلليفة وزاره يف
بيته وجلس بني طالبه يستمع.
األعمش :قال أبو إسحق احلويين« :وقد كان األعمش يؤدب
تالميذه أدباً ما نعرفه عن كثري من املشايخ ،كان يذلّهم إذالالً يف
طلب احلديث ،وكان عَسِراً جداً فما يكاد يعطي واحداً حديثاً إال
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بشق األنفس ،حتى إن واحداً سأله سؤاالً فكلح وَجْ ُه ُه ،فقال له :واهلل
لقد علمناك كاحلَ الوجهِ إذا سُئلت حديثاً كأمنا تُنتَزعُ روحك!
مع أن األعمش من املتقنني ،يعين :أحاديثه كثرية جداً يف دواوين
اإلسناد ،فلم يكن على عُسرٍ يف احلقيقة ،وإال لو كان عَسِراً ما
حفظنا عنه كل هذه األحاديث ،لكن كان إذا رآهم مقبلني على
احلديث متنّع عليهم ،حتى إذا كان فيهم مستكرب أو من يظن نفسه
ابن أمري أو وزير فسيقول :أيظن أنه يذلنا؟ فينصرف ،ومثل هذا ال
يفلح ،فهو كان يعاجل فيهم الكِبْرَ بهذا اإلذالل .حتى إن رجالً ذات
مرة جاءه  -وهذا الراوي :كان يبكي يف تذكره ،ألنه كان إماماً
كبرياً  -وقال له :يا أبا حممد! حديث كذا وكذا؛ ما إسناده؟
فأخذه من حلقه ورجزه يف احلائط وقال :هذا إسناده ،فما قال
الرجل :األعمش هذا سيئ خلق ،واملشايخ غريه كثري ،وكان بدل
األعمش ألوف؛ لكنهم كانوا يريدون األعمش لعلو سنده وثقته
وضبطه .وذكر اخلطيب يف شرف أصحاب احلديث عن األعمش
مقاالت كثرية جداً ،وخص األعمش بالذات بهذا الكم ،فذكر من
ضمن ما ذكر أنه اشرتى كلباً ألصحاب احلديث ،حتى إذا جاؤوا
واقرتبوا من الباب أطلق عليهم الكلب ،فيتفرقون ،وهم يف كل ذلك
ال يكلّون وال ميلّون ،أي :ليس إذا رأوا الكلب يعتربون ذلك اليوم
عطلة ،ال ،وإمنا إذا دخل الكلب الدار رجعوا مرة أخرى ،فإذا خرج

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

285

الكلب عليهم فروا مرة أخرى وهكذا ،حتى دخلوا عليه ذات يومٍ وإذا
بالكلب غري موجود ،فلما رآهم األعمش بكى ،فقالوا له :ما يبكيك
يا أبا حممد؟! قال :قد مات الذي كان يأمر باملعروف وينهى عن
املنكر (الذي هو الكلب)! وذات مرة كان ميشي يف جنازة  -وكان
األعمش كفيفاً رمحه اهلل  -فأخذه رج ٌل من أصحاب احلديث،
وقال :أصاحبك يا أبا حممد! ،فصحبه ،لكنه أخذه واحنرف به عن
طريق اجلنازة ،وطبعاً كان هناك صمت فلم ينتبه األعمش أنه خرج
من طريق اجلنازة ،فما زال ميشي وميشي حتى قال له الرجل :يا أبا
حممد! أتدري أين أنت؟ قال له :ال .قال له :أنت يف جبانة كذا
وكذا ،واهلل ال أردك البلد حتى متأل ألواحي حديثاً ،فقال له:
اكتب ،فكتب! فقال :حدثين فالن عن فالن عن فالن حتى مأل
األلواح ،وهذا الذي ال يستطيع أن يأخذ حديثاً من األعمش ،فأخذ
منه هذه األحاديث كلها ،فرجع به ،واألعمش متغيظٌ عليه ،وهو
يعلم ماذا سيفعل األعمش به إذا رجع إىل الدار ،فدفع األلواح ألول
صاحبٍ لقيه يف الطريق ،فلما ذهب إىل الدار قال :وصلت إىل الدار
يا أبا حممد! فأمسك بعنقه ،وقال :خذوا األلواح من الفاسق!
فقال :لقد مضت األلواح يا أبا حممد؟ فقال له :كل ما حدثتك
به كذب! قال ذلك كي يزهّده فيها ،فقال له :أنت أعلم باهلل من
أن تكذب .فكان عسراً جداً رمحه اهلل .فهذا كان يربّي تالميذه،
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وكان تالميذه جيلسون فما يستطيع الواحد منهم أن يتنفس ،فلو
تكلم رجل يف احللقة فإنه يوقف جملس التحديث وينصرف ،حتى
إن رجالً من الغرباء جاء وجلس جبانب األعمش ،وكان األعمش
يكره أن جيلس أحد جبانبه ،ولكن الرجل ال يعرف أن العادة أنهم ال
جيلسون جبانب األعمش ،فجلس ،فأحس به األعمش ،فكان يقول:
حدثنا فالن ،ويبصق عليه ،ومن حوله ينهونه أن يتحرك؛ ألنه لو
قال لألعمش :ماذا تعمل؟ فسوف يوقف جملس التحديث ،فصرب
على هذا حتى انتهى اجمللس .فأي ذل أكثر من هذا؟! إنها تربية،
فكان رمحه اهلل شديداً ،واملربّي حيتاج يف هذه املواضع إىل الشدة،
حتى ال يفلت منه احلبل كما يقولون»

()410

فهل كان األعمش رمحه اهلل ،على رأي الشيخ السقاف «يقصد بها
 بالطبع  -إماتة القلب واستسالمه للدواهي واملصائب اليتسيتلقاها املريد يف طريقه ...ويراد من ورائها يف النهاية استسالم
املريد لشيخه ليعبث بعقله وقلبه كيف شاء»؟ وقد قال «بالطبع»
أي «األكيد» ،ولعله مل يبلغه خرب األعمش وغريه ،فهذا أبو إسحق
احلويين ينفي ظن السقاف ويربر للعلماء واملشايخ أسلوبهم هذا
فيقول عن األعمش« :كان إذا رآهم مقبلني على احلديث متنّع
 410دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني ،أبو إسحاق الحويني األثري حجازي محمد شريف ،ج،5
ص ،146الموسوعة الشاملة.
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عليهم ،حتى إذا كان فيهم مستكرب أو من يظن نفسه ابن أمري أو
وزير فسيقول :أيظن أنه يذلنا؟ فينصرف ،ومثل هذا ال يفلح ،فهو
كان يعاجل فيهم الكرب بهذا اإلذالل ...فأي ذل أكثر من هذا؟! إنها
تربية فكان رمحه اهلل شديداً ،واملربي حيتاج يف هذه املواضع إىل
الشدة ،حتى ال يفلت منه احلبل كما يقولون».
وقد كانوا  -قدمياً  -يف اجلامع األزهر إذا جاءهم الطالب أخذوه
يف البداية إىل بستانٍ وقفٍ لألزهر ،فأعطوه مسحاة مثقلة بكورة
حديد ،ويرتكونه يعمل شهراً يف البستان ،فإن صرب أدخلوه يف
حلقات العلم ،وإن انسحب ورجع إىل بلده علموا أنه مل يأت لطلب
العلم وإمنا جاء يريد السمعة أو الوظيفة يف بلده.
هذا مع سالك طريق العلم ،أما الطريق إىل اهلل فهو أعز وأنفس،
فكان مشايخ الصوفية يسعون إىل احتواء من جاء يريد السري إىل
اهلل خملصاً ،وعدم إضاعة الوقت واجلهد مع من جاء يطلب
االنتساب وال خيرج من حتت أيديهم إال بالدعوى ،فكانوا يتخذون
أساليبَ لِقمعِ شهوات النفس وكَسرِ حظوتها ومَحْقِ كبْرِها ونزعِ
كل غاية من املريد سوى اهلل عز وجل ،ومن ذلك أن يوسف إمري
الذي كان قاضياً ،ملا أراد أن يتتلمذ على للشيخ تابدوك أعطاه ثوباً
رثّاً وأوكل إليه تنظيف التكية وحجرات املريدين ،وكان يف البداية
يستحيي من العمل يف حني مير به املريدون بثيابهم النظيفة
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حيملون كتبهم ،فكان خيتبئ عند مرورهم به ،عند ذلك أدرك أن
التواضع ليس جمرد كالم يقال ،وإمنا ممارسة ،فلما أمات نفسه
وتابع سلوكه بلغ ما بلغ من العرفان والوالية ،فاملشايخ مل يكونوا
يعلِّمون فحسب ،وإمنا كانوا يربّون ،وقد قال رسول اهلل ﷺ﴿ :ال
َي ْدخُلُ اجلَنَّةَ مَن كانَ يف َقلْبِهِ ِمثْقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ﴾( ،)411وطلبُ اهلل
سبحانه أعز من طلب اجلنة ،فال بد من نزع الكرب نهائياً من
السالك إليه عز وجل وإماتة النفس .فكان هلم أساليبهم يف الرتبية
مما ال خيطر على قلب املريد أنه امتحان له ،لكي يتصرف على
سجيته وطبع نفسه األصيل ،فال يتحامل الغضوب ،وال يدعي
التواضع متكرب ،وال ميثِّل دور األمني من يف طبعه اخليانة ،ومن
ذلك أن مريداً تبع شيخاً ،وكان يلح عليه أن يعلمه اسم اهلل
األعظم ،والشيخ يقول له :اصرب ،فلما كان بعد سنوات أرسل معه
الشيخ طبقاً صغرياً مغطى ،إىل شيخ آخر وقت الظهرية ،فأخذه ،ويف
الطريق قال لنفسه :ماذا يرسل شيخي إىل الشيخ فالن يف هذا
الطبق الصغري يف وقت الظهرية ،فكشف الغطاء لريى ما يف الطبق
وإذ بفأرة تقفز من الطبق وتفر ،وليس يف الطبق غريها! فرجع إىل
الشـيخ وأعلمـه بهربها ،فقـال له :يا بين! مل تؤمتن على فأرة ،فكيف
تؤمتن على اسم اهلل األعظم؟!
 411صحيح مسلم ،برقم .91
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أما الفهم الذي وجَّه إليه الشيخ السقاف وأنه ألجل« :إماتة القلب
واستسالمه للدواهي واملصائب اليت سيتلقاها املريد يف طريقه
الصويف» فهو فَهْمٌ بعيد عن احلقيقة ،وإمنا يُقصَد به جتهّزهم
واستعدادهم لتحمل البالء والتعايش معه بالصرب ،فقد سُئل رسول
اهلل ﷺ﴿ :مَنْ َأشَدُّ الناسِ بَالءً؟ قال :األنْبياءُ .قال :ثُمَّ مَنْ؟ قال:
العلماءُ .قال :ثُمَّ مَنْ؟ قال الصَّا ِلحُونَ ،وكان أح ُد ُهمْ يُ ْب َتلَى بِالقَمْلِ
جدُ إال العَباءَةَ َيلْ َبسُها،
حتى يَ ْق ُتلَهُ ،ويُ ْب َتلَى أح ُد ُهمْ بِالفَقْرِ حتى ما َي ِ
كمْ بِالعَطَاءِ﴾( .)412فمن
ح ِد ُ
وَألح ُد ُهمْ كان َأشَدَّ فَرَحاً بِالبالءِ من َأ َ
مل يتعود على القمل ،ومل يعتد الفقر كيف يصرب عليهما ،وال بد
من أحدهما أو غريهما من االبتالءات ،كما بيَّن حديث النيب ﷺ؟
و ﴿قال رجل للنيب ﷺ :يا رسول اهلل ،واهلل إني ألحبك .فقال له :انظر
ما تقول! قال :واهلل إني ألحبك؛ ثالث مرات ،قال :إن كنت حتبين
فأعدَّ للفقر جتفافاً ،فإن الفقر أسرع إىل من حيبين من السيل إىل
منتهاه﴾( .)413التجفاف :شيء من قماش أو لبد أو غريه يوضع على
ظهر الدابة حتت السرج المتصاص العرق .هذا يف شأن من حيب
النيب ﷺ ،فكيف مبن حيب اهللَ تعاىل ويسلك الطريق إليه؟! أليس
كالمُه ﷺ أمراً باالستعداد والتجهّز للفقر؟
 412صحيح الترغيب والترهيب ،لأللباني ،برقم .3403
 413السلسلة الصحيحة ،لأللباني ،برقم.2827 :
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مرّ بنا هذا القول لبعض متشددي السلفية( ،)414قاله بال مرجعية وال
أدلة ،وقد رَدَدْنا هذا االدعاء يف موضعه وعرضنا بعض األدلة ،وهنا
سنناقش املسألة بطريقة علمية ،فلعل من قال بذلك أطلق حكمه
من بعض التشابه الذي ال ينكر يف جانب بني الطرفني.
بداية علينا أن منيز بني التشيع وبني الرفض ،فهما ليسا كياناً
حدِ وَاالثْنَيْنِ
واحداً .الشيعة :لغةً« :الْفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ ،وَيَقَعُ َعلَى الْوَا ِ
حدٍ( .)415ووردت
حدٍ وَ َمعْنًى وَا ِ
وَا ْلجَ ْمعِ وَالْ ُمذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ِبلَفْظٍ وَا ِ
إلبْرَاهِيمَ )416(بعد ذكر
اللفظة يف القرآن الكريم وَِإنَّ مِن شِي َعتِهِ ِ
نيب اهلل؛ نوح عليه السالم.
فالتشيع مل ينشأ عقيدة أو منهجاً ،وإمنا كان منشؤه مناصرة أمري
املؤمنني سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه حني خرج عليه من
جلُّ أنصاره من الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم
خرج ،وكان ُ
أمجعني .واستمروا من بعده ملناصرة احلسن رضي اهلل عنه حني
بويع خليفة إىل عام اجلماعة (41هـ) ،الذي تنازل فيه عن اخلالفة
حلقن دماء املسلمني وإنهاء التفرق ،واتفق الطرفان على أن يكون
احلسن هو اخلليفة بعد معاوية ،وهنا مل يعد مثة شيعة ،فكل
 414سبق بهامش رقم .10
 415لسان العرب ،البن منظور.
 416سورة الصافات.83 :

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

291

املسلمني صاروا يف ظل خالفة معاوية مقرّين بها ،فلما أُخرِجت
اخلالفة عن املبدأ األصل «الشورى» وورثها يزيد بن معاوية إرثاً
كما يورث امللك ،مع وجود كبار الصحابة ،وكان احلسن رضي
اهلل عنه قد قُتِل غيلةً بالسم ،خرج احلسني بن علي ،رضي اهلل عنهما،
على يزيد ،فمن ناصره يُعَدُّ من الشيعة« ،قاْلَ األَ ْزهَرِيُّ :وَالشِّيعَةُ قَوْمٌ
َيهْوَ ْونَ هَوَى ِعتْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُوَالُو َن ُهمْ»( .)417ومبقتل احلسني ،رضي
اهلل عنه ،انتهى التشيع ،ليظهر على أنقاضه «الرفض» ،والفرق بني
الرافضة والشيعة أن الرافضة ،حني رفضوا إمامة من أمجع
املسلمون على إمامتهم ،خرجوا من التشيع ،ألن علياً بايع أبا بكر
رضي اهلل عنهما ،وقد حرّضه أبو سفيان للخروج على أبي بكر وانتزاع
اخلالفة منه« ،فزجره عليٌّ ،رضي اهلل عنه ،وقال :إنك واهلل ما أردت
بهذا إال الفتنة ،وإنك واهلل طاملا بغيت اإلسالم شراً! ال حاجة لنا يف
نصيحتك»( ،)418وبايع عليٌّ عمر رضي اهلل عنهما ،وكان مستشاراً
له ،وحني بويع عثمان رضي اهلل عنه كان عليّ رضي اهلل عنه هو
الذي سأل الصحابة واستشار الناس فيه ،فقد أقرَّ رضي اهلل عنه
خبالفتهم رضي اهلل عنهم ،ومل خيالفهم وال خرج عليهم ،أما
الرافضة فقد رفضوا من رضيهم عليٌّ وآل البيت ،وبذلك خرجوا
 417لسان العرب ،البن منظور.
 418تاريخ الطبري ،ج ،2ص.237
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من مسمى «شيعة» إىل مسمى رافضة ،وإن ادّعوا أنهم شيعة ،فقد
أسسوا ألنفسهم عقيدة شركية وديناً جديداً  -وليس مذهباً -
مجعوا فيه أشياء من اجملوسية واليهودية والنصرانية واملانوية
واملزدكية والزرداشتية ،وأخرى من اإلسالم ،ونادوا مبحبة آل البيت،
اليت هي منهج كل املسلمني ،عدا النواصب ،ليستغلوا العاطفة
الدينية عند العامة ،بعد الذي تعرض له أهل بيت النيب ﷺ من
القتل واملطاردة يف العصرين األموي والعباسي ،ليسحبوهم إىل
صفهم وحيشروا بقية املسلمني يف زاوية «النواصب» ،ولألسف فإن
بعض علماء املسلمني منحوهم الفرصة بردود الفعل اليت تدافع عن
يزيد وتعد احلسني خارجاً على اخلليفة املبايع ،وهو ملك وارث
وليس خليفة ،وآخرون يقولون إن علياً ومعاوية متعادالن متساويان
يف ميزان واحد ،فكالهما صحابي ،متغافلني عن قول اهلل تعاىل :لا
َ ْ َْ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً
ُ ه ْ َ َ
َ
ي َ ْس َتوِي مِنكم من أنفق مِن قب ِل الفتحِ وقاتل أولئِك أعظم درجة
َُْ ََ َُ
َّ َ ه َ َ َ ُ
()419
مِن الذِين أنفقوا مِن بعد وقاتلوا ، واآلية ال حتتاج إىل شرح ،لكن
بعض العلماء يف ذلك الوقت خافوا ،والعامة طمعوا ،وقد صرح
بذلك األحنف بن قيس« :ملا نصّب معاوية ولده يزيد لوالية العهد
أقعده يف قبة محراء ،فجعل الناس يسلّمون على معاوية ثم مييلون
إىل يزيد ،حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إىل معاوية فقال :يا
 419سورة الحديد.10 :
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أمري املؤمنني ،اعلم أنك لو مل تُوَلِّ هذا أمور املسلمني ألضعتها،
واألحنف بن قيس جالس ،فقال له معاوية :ما بالك ال تقول يا أبا
حبر! فقال :أخاف اهلل إن كذبت وأخافكم إن صدقت ،فقال له
معاوية :جزاك اهلل عن الطاعة خرياً ،وأمر له بألوف؛ فلما خرج لقيه
ذلك الرجل بالباب فقال له :يا أبا حبر ،إني ألعلم أن الشركة
املتعهدة من خلق اهلل سبحانه وتعاىل ال نطمع يف استخراجها إال
مبا مسعت ،فقال له األحنف :أمسك عليك فإن ذا الوجهني خليق
أال يكون عند اهلل تعاىل وجيهاً»( ،)420حتى صار من يتكلم حبب آل
البيت يُعَدُّ رافضياً ،وبذلك اتُّهم اإلمام الشافعي رمحه اهلل ،فقال:
يل نلف بل ل
قسع لد ءخ لفهس ء ي جلس ل ل
يس ريُلَّس لقف بلسمل ءح ُصبب ل
ض
ل ل ُ ل جلى
ء
لج ج إلىل ل جلى
ءسب ءحري إلذي ء
فسض ي ء
ُبسن رفضبببس حبل ل
آل حم ء ُمب ٍد
إلن ء ء

ريت ي ل
ءف ضبس ُءملنءطل لم ي ف ل
فسئ ل
ض
ءفل شبه لد ي ءْب ءقب ل
الن ءأ ا ريفلبض
ء ء

فحُبُّ آل البيت وإجالهلم وتقديرهم ليس رفضاً ،وإمنا هو من صلب
َ َُْ ُ ْ ََْ َ
ُْ
ْ َ َ ََّ
َ
ْ
ً
الدين وفيه آية كرمية قل لا أسألكم عليهِ أجرا إِلا المودة فِي
ُْ َ
الق ْربي ،)421(وفيه أكثر من حديث شريف :قال رسول اهلل ﷺ﴿ :إنِّي
تا ِركٌ فيكُم ما إن متسَّك ُتمْ بِهِ لن تضلُّوا بَعدي أح ُدهُما أعظَمُ منَ
 420وفيات األعيان ،البن خلكان ،ج ،2ص.500
 421سورة الشورى.23 :
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اآلخرِ :كتابُ اللَّهِ حَبلٌ ممدودٌ منَ السَّماءِ إىل األرضِ .وعِرتتي أَهْلُ
بييت ،ولَن يتفرَّقا حتَّى يَرِدا عليَّ احلوضَ فانظُروا كيفَ ختلُفوني
فيهِما﴾( ،)422واألمر يف هذا احلديث ال يقف عند احملبة ،بل وجوب
نص ،وهم
التمسك بهم كما التمسك بالقرآن الكريم ،فالقرآن ٌّ
تطبيق هلذا النص ،فكيف خلفت األمة نبيها ﷺ يف أهل بيته؟ قاتلوا
علياً ثم قتلوه غيلة ،ودسوا السم للحسن فقتلوه غيلة ،ورفضوا
إعطاء احلسني األمان واضطروه إىل القتال فقاتلوه وقتلوه! ثم يأتي
من ميجّد قتلتهم ويتَّهم من ينادي مبحبتهم بالرفض! أما النواصب
فقد يظن بعضهم أن هذه التسمية أطلقها الرافضة على أهل السنة،
وذلك ظنٌّ باطل ،فقد أطلقه املسلمون على مبغضي آل البيت
النبوي ،فهذا اإلمام الذهيب ،رمحه اهلل ،يصف به يزيد بن معاوية:
«قلت :كان قوياً شجاعاً ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة ،وله شعر
جيد ،وكان ناصبياً فظاً غليظاً جلفاً ،يتناول املسكر ويفعل
املنكر»( ،)423يف حني يأتي معاصر فيصنّفه يف «مئة من عظماء أمة
اإلسالم غريوا جمرى التاريخ»! وقبله قال أبو بكر بن العربي يف
احلسني رضي اهلل عنه« :وما خرج إليه أحد إال بتأويل ،وال قاتلوه إال
مبا مسعوا من جده املهيمن على الرسل ،املخرب بفساد احلال ،احملذر
 422صحيح الترمذي ،لأللباني ،برقم.3788 :
 423سير أعالم النبالء ،للذهبي.
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من الدخول يف الفنت .وأقواله يف ذلك كثرية»( )424وقد رد عليه ابن
خلدون بقوله« :وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربيّ املالكيّ يف هذا،
فقال يف كتابه الّذي مسّاه بـ«العواصم من القواصم» ما معناه :إنّ
احلسني قتل بشرع جدّه ،وهو غلط محلته عليه الغفلة عن اشرتاط
اإلمام العادل ،ومَن أعدل من احلسني يف زمانه يف إمامته وعدالته
يف قتال أهل اآلراء؟!»( .)425وعموماً ففي عصرنا مل يعد هناك
نواصب ،إذ انتهوا بانتهاء دولة بين أمية ،وكذلك الشيعة انتهوا
مبقتل احلسني رضي اهلل عنه ،فال شيعة بعد كربالء ،وأما من قصد
حمبة آل البيت وتقدميهم وإجالهلم فإنه مسلم قد طبّق أمر اهلل
سبحانه ووصية رسوله ﷺ ،فهذا شأن املسلمني مجيعاً وليس
مقصوراً على فئة دون أخرى ،ومن أبغضهم أو خبسهم حقهم
ومكانتهم فهو ناصيب ،ال فرق بينه وبني الرافضي .فعلى أصل مفهوم
التشيع فكل املسلمني شيعة ،أما الذين يدّعون العصمة يف آل البيت،
أو أن اإلمامة يف احلسني وذريته رضي اهلل عنهم ،سواء االثين عشر
أو أكثر أو أقل ،فهم من جممل الرافضة ،وإن تسمّوا باسم الشيعة،
ألن عقيدتهم منحرفة تبنى على مبدأ العصمة ،وال عصمة لغري
األنبياء ،أما حصر اإلمامة يف ذرية احلسني رضي اهلل عنه فليس
 424العواصم من القواصم ،البن العربي ،طبعة األوقاف السعودية ،ص.232
 425تاريخ ابن خلدون ،ج ،ص.271
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ألجله وال ألجل أبيه ،رضي اهلل عنهما ،وال ألجل جده ﷺ ،وإمنا ألجل
أمهم زوجة احلسني رضي اهلل عنه السيدة زنان شاه بنت كسرى
يزدجرد الفارسية ،رمحها اهلل ،إذ يعدّون ذريتها امتداداً لألسرة
الساسانية ،جتري يف عروقهم الدماء النبيلة اليت هلا قدسية عند
الفرس ،إذ يعدونها مرتبطة باآلهلة ،فكانت فرصة هلم أن يلبسوا هذه
املسألة العرقية ثوب اإلسالم ،فهم يتعصبون هلم ويعدّونهم
معصومني يف الظاهر ،أما يف الباطن فيعدّونهم جتسّداً هلل  -سبحانه
وتعاىل عما يفرتون  -يف جسد إمام الزمان من آل البيت الساساني
ال احملمدي ،ولذلك أخرجوا احلسن وأبناءه ،رضي اهلل عنهم
أمجعني ،من دائرة األئمة ،مع أنه الشقيق األكرب للحسني ،أبوهما
اإلمام علي ،وأمهما السيدة اجلليلة فاطمة الزهراء ،وجدهما سيد
اخللق حممد صلى اهلل عليه وعليهم أمجعني ،وسلم تسليماً كثرياً.
فلما التزم الرافضة حمبة آل احلسني رضي اهلل عنهم ،ملبّسني على
العامة بذلك حمبة آل البيت ،وكان الصوفية أكثر اجلماعات
اإلسالمية إظهاراً حملبة أهل البيت واألمر بإجالهلم وتقديرهم ،ظن
بعضهم أن هذا التشابه بينهم وبني الرافضة جيعلهما وجهني لعملة
واحدة ،مثله يف ذلك كمثل من يرى املسلمني خيتتنون ،وال
يأكلون حلم اخلنزير ،وال امليتة ،ويرى اليهود كذلك ،فيقول
إنهما وجهان لعملة واحدة! وهذا حكم باطل بين على أساس تشابه
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بعض التشريعات ،لكن األصل هو اختالف العقيدتني وأكثر
التشريعات .فهل يف مَن يزعمون أن التصوف والتشيع وجهان لعملة
واحدة من يأتينا بقول ألحد أئمة الصوفية املعرتف بهم يرفض
خالفة أبي بكر وعمر وعثمان ،رضي اهلل عنهم ،أو ينكر فضلهم؟ وهل
يف الصوفية من يسيء إىل أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها
وأرضاها؟ وهل يف الصوفية من يفرّق بني آل احلسني وآل احلسن؟
وهل يف الصوفية من ينادي بإمامة أبناء احلسني رضي اهلل عنه
وعنهم دون غريهم؟ فعالم بنى الرجل مقولته؟ وكنا قد ذكرنا أدلة
أخرى يف الصفحات من  14 - 11من هذا الكتاب ،ال حاجة إىل
تكرارها ،ومن أراد فلريجع إليها.
أما تفضيل آل البيت على غريهم ممن ساواهم بسابقة اإلسالم فلم
حيصل عند الصوفية ،فهم يفضلون عمر وعثمان على علي ،رضي
اهلل عنهم ،مع أن علياً أسلم قبلهما! وما ذلك إال ملا جرت عليه األمة،
ولو كانت األفضلية بالسبق لكان زيد بن حارثة رضي اهلل عنه قبل
عمر وعثمان وعلي ،رضي اهلل عنهم ،ألنه أسلم قبلهم ،والسيدة
اجلليلة أم املؤمنني خدجية رضي اهلل عنها وأرضاها أسلمت قبل
اجلميع ،وقد مر بنا قول الشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه اهلل ،أن أفضل
الصحابة أبوبكر ،ثم عمر ،ثم عثمان ،ثم علي ،رضي اهلل عنهم

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

298

أمجعني( ،)426وعلى ذلك كل أئمة الصوفية ،فضالً على أن الصوفية
يف أصل منهجهم يتعلقون باهلل تعاىل ال باخللق ،أما حمبة النيب ﷺ
وكثرة الصالة عليه ﷺ فليست منهجاً ،وإمنا هي تنفيذ أمر إهلي
ووسيلة وقربة إىل اهلل ،مثلها مثل الصالة والصيام والزكاة واحلج،
وبقية الطاعات والقربات ،وفضائل الصالة عليه ﷺ مشهورة يف
األحاديث الصحيحة.

 426مقدمة هذا الكتاب ،ص.9
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يقول إخواني السلفيون :درج على ألسنة الصوفية قوهلم« :حنن أهل
احلقيقة وأنتم أهل الشريعة ،حنن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر».
ومل نَرَ أثراً هلذه احلقيقة يف سلوكهم وال أحواهلم وال معامالتهم!
وقد صدق إخواني السلفيون يف ما قالوا ،لكن احلق أن الذين
يتكلمون بهذا الكالم ليسوا من أهل هذه وال تلك ،وإمنا هم
«متصوفة» وليسوا «صوفية» ،انتسبوا إىل التصوف بال حقيقة،
ارتدوا زي الفقراء وقلّدوا حركات األولياء ،على قلوب خاوية ،فأهل
احلقيقة ال يتكلمون إال بالشريعة ،واحلقيقة عندهم حال خاصة
بينهم وبني اهلل سبحانه ،يعدونها سراً ال يبوحون به ،ويف ذلك يقول
شهاب الدين السهروردي:
ل
يرح ءبن بس ل ل
ت يملء ءح اَّب لة ء يل ءبوى ءف اضسا
لعسش لق ء
ي ءت ءك ُل بفوي سب ء
ء ء
ءُبذي لد بس ي ل
ي تَّبسا
ّس إن ءبسحوي تَّسا لد سؤ م
َّسئحب ء
ء
بلس ِّ ِّ
فمن كان من أهل احلقيقة ال يبوح ،وللشيخ أمحد الرفاعي ،رمحه
اهلل ،كتاب امسه« :حالة أهل احلقيقة مع اهلل» ،لو قرأه أولئك
املتنطّعون لفهموا معنى «احلقيقة» وأن أحداً مل يصل إليها إال من
طريق الشريعة .وقد حذر الشيخ الرفاعي أمثال هؤالء من مثل هذا
التنطع ،فقال« :عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتعظيم شأن
األولياء والعرفاء ،فإن الطريق واحد ،وهؤالء ورّاثُ ظاهر الشريعة
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ومحلة أحكامها ،الذين يعلّمونها الناس ،وبها يصل الواصلون إىل
اهلل ،إذ ال فائدة بالسعي والعمل على الطريق املغاير للشرع ،ولو عبَد
اهللَ العابدُ مخسمئة عام بطريقة غري شرعية فعبادته راجعة إليه
ووزره عليه ،وال يقيم له اهلل يوم القيامة وزناً ،وركعتان من فقيه يف
دينه أفضل عند اهلل من ألف ركعة من فقري جاهل يف دينه ،فإياكم
وإهمال حقوق العلماء ،وعليكم حبسن الظن فيهم مجيعاً ،وأما أهل
التقوى منهم العاملون مبا علَّمهم اهلل فهم األولياء على احلقيقة،
فلتكن حرمتهم عندكم حمفوظة ،قالوا :من عمل مبا يعلم ورّثه
اهلل علم ما مل يعلم .وقال ﷺ﴿ :وإنَّ العلماءَ ورثةُ األنبياءِ﴾(،)427
الدالون على طريق احلق هم سادات الناس وأشراف اخللق ،ال تقولوا
كما يقول بعض املتصوفة :حنن أهل الباطن وهم أهل الظاهر! هذا
الدين اجلامع باطنه لبُّ ظاهره ،وظاهره ظرف باطنه ،لوال الظاهر
ملا بطن ،لوال الظاهر ملا كان الباطن وملا صح؛ القلب ال يقوم بال
جسد ،بل لوال اجلسد لفسد ،والقلب نور اجلسد .هذا العلم الذي
مساه بعضهم بعلم الباطن هو إصالح القلب ،فاألول عمل باألركان
وتصديق باجلنان ،إذا انفرد قلبك حبسن نيته وطهارة طويته
وقتلتَ وسرقتَ وزنيتَ وأكلتَ الرّبا وشربتَ اخلمرَ وكذبتَ وتكبّرتَ
وأغلظتَ القولَ ،فما الفائدة من نيّتك وطهارة قلبك؟ وإذا عبدتَ
 427صحيح أبي داود ،لأللباني ،برقم.3641 :
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اهللَ وتَعفّفتَ وصُمتَ وتَصدّقتَ وتواضعتَ ،وأبطنَ قلبُك الرياءَ
والفسادَ ،فما الفائدة من عملك؟! فإذا تعني لك أن الباطنَ لبُّ
الظاهر ،والظاهرَ ظَرفُ الباطن ،وال فرق بينهما ،وال غنى لكليهما
عن اآلخر ،فقُلْ :حنن من أهل الظاهر ،وكأنك قلت من أهل
الباطن ،قل :حنن من أهل ظاهر الشرع ،وقد ذكرت باطن احلقيقة،
أيُّ حالة باطنة للقوم مل يأمر ظاهر الشرع بعملها؟ أيُّ حالة ظاهرة
مل يأمر ظاهر الشرع بإصالح الباطن هلا؟ ال تعملوا بالفرق
والتفريق بني الظاهر والباطن؛ فإن ذلك زيغ وبدعة ،ال تهملوا
حقوق العلماء والفقهاء ،فإن ذلك جهل ومحق ،ال تأخذوا حبالوة
العلم وتبطلوا مرارة العمل ،فإن تلك احلالوة ال تنفع بغري تلك
املرارة ،وإن تلك املرارة تنتج احلالوة األبدية»( )428فقد أخرج الشيخ
الرفاعي ،رمحه اهلل ،القائلني بذلك من دائرة الصوفية ،يف قوله:
«ال تقولوا كما يقول بعض املتصوفة» ،وصنف ذلك القول بأنه
«بدعة» ،ومن يقول به «من أهل الزيغ» .وحسبنا بهذا الشاهد من
كالم وتوجيه أحد أكابر أئمة الصوفية.

 428البرهان المؤيد ،للرفاعي ،ص.85 - 83
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قال إخواني السلفيون ،دأب الصوفية على االحتفال بذكرى املولد
النبوي ،وهذه بدعة مل يفعلها النيب ﷺ وأهل القرون األوىل ،وإمنا
بدأها الفاطميون ،وهم باطنية خمالفون لكتاب اهلل وسنة نبيه ﷺ،
ودرجت األمة بعدهم على ذلك.
سئِلَ عن
وهذا الكالم فيه صواب وفيه خطأ ،فاألول أن النيب ﷺ ﴿ ُ
صَوْمِ يَو ِم اإلثْنَيْنِ؟ قالَ :ذَاكَ يَوْمٌ وُ ِل ْدتُ فِيهِ ،وَيَوْ ٌم ُب ِعثْتُ ،أَوْ ُأنْزِلَ َعلَيَّ
فِيهِ﴾( ،)429وهذه إشارة إىل االحتفاء بذكرى يوم والدته من كل
أسبوع ،وشكر اهلل تعاىل عليه بالتقرب بعبادة الصيام ،ومل حيتفل
النيب ﷺ وال أصحابه به احتفالنا اليوم بذكرى موالدنا ،وقد حبثنا
موضوع البدعة ،وال نريد أن نعيد ما قلناه ،والثاني أن االحتفال
باملولد نسبه أهل العلم إىل غري الفاطميني العبيديني؛ «يذكر
اإلمام السيوطي ،يف كتابه (حسن املقصد يف عمل املولد) أن أول
من احتفل باملولد بشكل كبري ومنظم هو حاكم أربيل (يف مشال
العراق حالياً) امللك املظفر أبو سعيد كوكربي بن زين الدين
علي بن بكتكني .وقال ابن خلكان يف ترمجة احلافظ أبي اخلطاب
ابن دحية« :كان من أعيان العلماء ومشاهري الفضالء ،قدم من
املغرب فدخل الشام والعراق واجتاز بأربل سنة أربع وستمئة ،فوجد
 429صحيح مسلم ،برقم.1162 :
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ملكها املعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتين باملولد النبوي،
فعمل له كتاب «التنوير يف مولد البشري النذير» ﷺ ،وقرأه عليه
بنفسه ،فأجازه بألف دينار .وقال ابن كثري ،يف البداية والنهاية:
كان امللك املظفر يعمل املولد الشريف يف ربيع األول ،وحيتفل به
احتفاالً هائالً ،وكان مع ذلك شهماً شجاعاً بطالً عاقالً عاملاً
عادالً .واملظفر وثقه علماء السنة ،فقال السيوطي وابن كثري :إنه
أحد امللوك األجماد والكرباء األجواد ،وكان له آثار حسنة ،وهو
الذي عمر اجلامع املظفري بسفح قاسيون .وقال عنه احلافظ
الذهيب يف سري أعالم النبالء :كان متواضعاً خيّراً سن ّياً حيب
الفقهاء واحملدثني( .)430وسنأخذ ما أحصي من آراء العلماء السابقني
واملعاصرين يف موضوع املولد:
«من السابقني:
السيوطي :عندي أن أصل عمل املولد ،الذي هو اجتماع الناس
وقراءة ما تيسر من القرآن ،ورواية األخبار الواردة يف مبدأ أمر النيب
ﷺ وما وقع يف مولده من اآليات ،ثم يُمدُّ هلم مساط يأكلونه
وينصرفون ،من غري زيادة على ذلك ،هو من البدع احلسنة اليت
يثاب عليها صاحبها؛ ملا فيه من تعظيم قدر النيب ﷺ وإظهار الفرح
 430موسوعة ويكيبيديا ،المولد النبوي.
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واالستبشار مبولده الشريف( .حسن املقصد يف عمل املولد ،للسيوطي).

ابن اجلوزي :من خواص املولد أنه أمان يف ذلك العام وبشرى عاجلة
بنيل البغية واملرام( .السرية احللبية ،لعلي احلليب ،ج ،1ص)84 - 83

ابن حجر العسقالني :أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن السلف
الصاحل من القرون الثالثة ،ولكنها مع ذلك اشتملت على حماسن
وضدها ،فمن حترى يف عملها احملاسن وجتنب ضدها كانت بدعة
حسنة ،وقد ظهر لي خترجيها على أصل ثابت ،وهو ما ثبت يف
الصحيحني من أن النيب ﷺ قدم املدينة فوجد اليهود يصومون يوم
عاشوراء ،فسأهلم ،فقالوا :هو يوم أغرق اهلل فيه فرعون ،وجنى
موسى ،فنحن نصومه شكراً هلل ،فيستفاد منه فعل الشكر هلل على ما
مَنَّ به يف يوم معني من إسداء نعمة ،أو دفع نقمة ...وأي نعمة أعظم
من نعمة بروز هذا النيب ﷺ نيب الرمحة يف ذلك اليوم ،فهذا ما
يتعلق بأصل عمله ،وأما ما يعمل فيه :فينبغي أن يقتصر فيه على
ما يُفْهِ ُم الشكر هلل تعاىل ،من حنو ما تقدم من التالوة واإلطعام
والصدقة وإنشاد شيء من املدائح النبوية والزهدية احملركة
للقلوب إىل فعل اخلري والعمل لآلخرة.
للسيوطي)

(حسن املقصد يف عمل املولد،
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السخاوي :مل يفعله أحد من السلف يف القرون الثالثة ،وإمنا حدث
بعدُ ،ثم ال زال أهل اإلسالم من سائر األقطار واملدن يعملون املولد
ويتصدقون يف لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم
ﷺ ،ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم( .السرية احللبية ،لعلي
بن برهان الدين احلليب ،ج ،1ص )84-83

ابن احلاج املالكي :فكان جيب أن نزداد يوم اإلثنني الثاني عشر يف
ربيع األول من العبادات واخلري شكراً للموىل على ما أوالنا من هذه
النعم العظيمة ،وأعظمها ميالد املصطفى ﷺ.

(املدخل عن تعظيم شهر

ربيع األول ،البن احلاج ،ج ،1ص)361

ابن عابدين :اعلم أن من البدع احملمودة عمل املولد الشريف من
الشهر الذي ولد فيه ﷺ ...فاالجتماع لسماع قصة صاحب
املعجزات ،عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ،من أعظم
القربات ،ملا يشتمل عليه من املعجزات وكثرة الصلوات.

(شرح ابن

عابدين على مولد ابن حجر)

احلافظ عبد الرحيم العراقي :إن اختاذ الوليمة وإطعام الطعام
مستحب يف كل وقت ،فكيف إذا انضم إىل ذلك الفرحُ والسرورُ
بظهور نور رسول اهلل ﷺ يف هذا الشهر الشريف ،وال يلزم من كونه
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فكم من بدعة مستحبة قد تكون واجبة! (شرح

املواهب اللّدنّية ،للزرقاني)

احلافظ مشس الدين ابن اجلزري :قال السيوطي :ثم رأيت إمام
القراء احلافظ مشس الدين ابن اجلزري قال يف كتابه (عرف
التعريف باملولد الشريف) :قد رؤي أبو هلب بعد موته يف النوم ،فقيل
له :ما حالك؟ فقال :يف النار ،إال أنه خيفف عين كل ليلة إثنني،
وأمص من بني إصبعيَّ ماء بقدر هذا -وأشار لرأس أصبعه  -وأن
ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتين بوالدة النيب وبإرضاعها له.
فإذا كان أبو هلب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جُوزِيَ يف النار
بفرحه ليلة مولد النيب ﷺ به ،فما حال املسلم املوحد من أمة النيب
ﷺ ُيسَرُّ مبولده ويبذل ما تصل إليه قدرته يف حمبته؟! لعمري إمنا
يكون جزاؤه من اهلل الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم

(حسن

املقصد يف عمل املولد ،للسيوطي ،ص)10

احلافظ مشس الدين بن ناصر الدين الدمشقي ،قال يف كتابه
(مورد الصادي يف مولد اهلادي) :قد صح أن أبا هلب خيفف عنه
عذاب النار يف مثل يوم اإلثنني إلعتاقه ثويبة سروراً مبيالد النيب
ﷺ ،ثم أنشد:
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إذي ء
ُسن ء بببذي ُسفلر جبببس ء ءذ بببه
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ءأتى ءأ ُنبببه يف يبببو لم ل
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ء ءت َُّ ءيببديٍ يف ي ء لحب لم م ءب ُلدي
ل
بمدي
ء
ُي ُفف ءعجله ل ببر لر بلأح بب ء
ست ءو ِّحبببدي
حدء ء ّس ر ء ء ء
بل ءأ ء

أبو شامة (شيخ النووي) :ومن أحسن ما ابتدع يف زماننا ما يُفعل
كل عام يف اليوم املوافق ملولده ﷺ ،من الصدقات ،واملعروف ،وإظهار
الزينة والسرور ،فإن ذلك مُشعِرٌ مبحبته ﷺ ،وتعظيمه يف قلب فاعل
ذلك ،وشكرٌ هلل تعاىل على ما منّ به من إجياد رسوله ﷺ ،الذي أرسله
رمحة للعاملني.
الشهاب أمحد القسطالني (شارح البخاري) :فرحم اهلل امرءاً اختذ
ليالي شهر مولده املبارك أعياداً ،ليكون أشدَّ علةً على مَنْ يف قلبه
مرضٌ وإعياءُ داء( .املواهب اللدنية ،ج ،1ص ،148طبعة املكتب اإلسالمي)

من املتأخرين:
حممد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة ومن أبرز علماء
جعَلَ اللَّهُ
املالكية :قال يف كتابه (التحرير والتنوير) :فَ َقدْ َ
جدِّدِ،
حدِ الْ ُم َت َ
حدُودَةِ ا ْعتِبَاراً ُيشْبِهُ ا ْعتِبَارَ الشَّ ْيءِ الْوَا ِ
ِللْمَوَاقِيتِ الْ َم ْ
وَِإنَّمَا َهذَا ا ْعتِبَارٌ لِل ّتَ ْذكِريِ بِاألَيَّامِ ا ْلعَظِيمَةِ الْمِ ْقدَارِ ،كَمَا قَالَ
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َ
َتعَالَى :وذكِرهم بِأيام اَّللِ(سورة

إِبْرَاهِيم:
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خ َلعَ اللَّهُ َعلَى
َ ،)5ف َ

جعَلَ ِل ِتلْكَ
الْمَوَاقِيتِ ا ّلَتِي قَا َر َنهَا شَ ْيءٌ عَظِيمٌ فِي الْفَضْلِ َأنْ َ
ألمْرٍ عَظِيمٍ ،وَلَعَلَّ
ستَمِراً تَنْوِيهاً ِبكَ ْو ِنهَا َت ْذكِرَةً َ
الْمَوَاقِيتِ فَضْالً ُم ْ
ألنَّ فِي ِمثْلِ
حجَِّ ،
جلِهِ سُنَّةَ ا ْل َه ْديِ فِي ا ْل َ
أل ْ
جعَلَ اللَّهُ َ
َهذَا هُوَ ا ّلَذِي َ
ظهَرَ عَزْمَ
ذَ ِلكَ الْوَقْتِ ا ْب َتلَى اللَّهُ ِإبْرَاهِيمَ ِب َذبْحِ وَ َلدِهِ ِإسْمَاعِيلَ ،وََأ ْ
خذَ ا ْل ُعلَمَاءُ َتعْظِيمَ الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ
ِإبْرَاهِيمَ َوطَا َعتَهُ َربََّ ُهَ ،ومِنْهُ َأ َ
وِالدَةِ النَّبِي ﷺ.
حسنني حممد خملوف شيخ األزهر :إن إحياء ليلة املولد الشريف
وليالي هذا الشهر الكريم ،الذي أشرق فيه النور احملمدي ،إمنا يكون
بذكر اهلل وشكره ملا أنعم به على هذه األمة من ظهور خري اخللق
ﷺ إىل عامل الوجود ،وال يكون ذلك إال يف أدب وخشوع وبُعدٍ عن
احملرمات والبدع واملنكرات .ومن مظاهر الشكر على حبه مواساة
احملتاجني مبا خيفف ضائقتهم ،وصلة األرحام ،واإلحياء بهذه
الطريقة ،وإن مل يكن مأثوراً يف عهده ﷺ ،وال يف عهد السلف الصاحل،
إال أنه ال بأس به ،وسنة حسنة( .فتاوى شرعية وحبوث إسالمية ،حلسنني حممد
خملوف ،ج ،1ص)131
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حممد الفاضل بن عاشور ،من علماء تونس :إن ما ميأل قلوب
املسلمني يف اليوم الثاني عشر من ربيع األول كل عام ،من ناموسِ
احملبة ال ُعلْوي ،وما يهزّ نفوسهم من الفيض النوراني املتدفق مجاالً
وجالالً ،ليأتي إليهم حممّالً من ذكريات القرون اخلالية بأريج
طيب ينمّ عما كان ألسالفهم الكرام من العناية بذلك اليوم
التارخيي األعظم ،وما ابتكروا إلظهار التعلّق به وإعالن متجيده من
مظاهر االحتفاالت ،فتتطلع النفوسُ إىل استقصاء خرب تلك
األيام الزهراء والليالي الغراء؛ إذ املسلمون  -ملوكاً وسوقةً -
يتسابقون إىل الوفاء باملستطاع من حقوق ذلك اليوم السعيد.
(ومضات فكر ،حملمد الفاضل بن عاشور ،ص )199

حممد الشاذلي النيفر ،شيخ اجلامع األعظم يف تونس :إِنَّ اللَّـهَ
جبَ َعلَيْنَا َمحَبَّةَ نَبِيِّهِ َعلَيْهِ الصَّالةُ وَالسَّالمُ َب ْعدَ َمحَ ّبَتِهِ جَلَّ وَعَال،
أَ ْو َ
جبُ َعلَيْنَا َتعْظِيمَ كُلِّ مَا َيتَ َعلَّقُ بِالنَّبِيِّ ﷺَ ،ومِنْ ذَ ِلكَ
وَذَ ِلكَ يُو ِ
حتِفَالِ بِهِ بِمَا ُيجِيزُهُ الشَّ ْرعُ الكَرِيمُ.
َتعْظِيمُ يَوْمِ مَوْ ِلدِهِ بِاال ْ

(مقالة:

احتفاء وتذكري ،حملمد الشاذلي النيفر ،صحيفة الرأي العام بتونس)1994 - 8 -19 ،

حممد متولي الشعراوي :وإكراماً هلذا املولد الكريم ،فإنه حيق لنا
أن نظهر معامل الفرح واالبتهاج بهذه الذكرى احلبيبة لقلوبنا،
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(على مائدة الفكر اإلسالمي،

حملمد متولي الشعراوي ،ص)295

حممد علوي املالكي :إننا نقول جبواز االحتفال باملولد النبوي
الشريف واالجتماع لسماع سريته ﷺ والصالة والسالم عليه ومساع
املدائح اليت تُقال يف حقه ،وإطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب
األمة.
عبد اهلل بن بيه :فحاصل األمر أن من احتفل به فسرد سريته وذكَّر
مبناقبه العطرة احتفاالً غري ملتبس بأي فعل مكروه من النّاحية
الشرعية ،وليس ملتبساً بنيّة السنّة وال بنيّة الوجوب ،فإذا فعله بهذه
الشروط ،حباً للنيب ﷺ ففعله ،ال بأس به إن شاء اهللُ ،وهو مأجور.
(موقع ابن بيه :حُكمُ االحتفال باملولد النبوي).

نوح القضاة ،مفيت األردن سابقاً :وال شك أن مولد املصطفى ﷺ من
أعظم ما تفضل اهلل به علينا ،ومن أوفر النعم اليت جتلّى بها على
هذه األمة؛ فحق لنا أن نفرح مبولده ﷺ( .موقع دار اإلفتاء األردنية :خطبة
مجعة مبناسبة املولد النبوي الشريف)

وهبة الزحيلي :إذا كان املولد النبوي مقتصرًا على قراءة القرآن
الكريم ،والتذكري بأخالق النيب ﷺ ،وترغيب الناس يف االلتزام
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بتعاليم اإلسالم وحضّهم على الفرائض وعلى اآلداب الشرعية ،وال
يكون فيها مبالغة يف املديح وال إطراءٌ ،كما قال النيب ﷺ﴿ :ال
تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ،ولكن قولوا عبد اهلل
ورسوله﴾ ،فإذا كان هذا االجتاه يف واقع األمر ال يُعد من البدع.
(اجلزيرة نت :حلقة البدعة وجماالتها املعاصرة ،مع الدكتور وهبة الزحيلي)

حممد بن عبد الغفار الشريف ،األمني العام لألوقاف يف الكويت:
االحتفال مبولد سيد اخللق ،عليه وعلى آله أفضل الصالة
والتسليم ،أمر مستحب ،وبدعة حسنة يف رأي مجاهري العلماء( .موقع
الدكتور الشريف ،رقم الفتوى  431يف حكم املولد النبوي)

حممد راتب النابلسي :االحتفال بعيد املولد ليس عبادة ،ولكنه
يندرج حتت الدعوة إىل اهلل ،ولك أن حتتفل بذكرى املولد على
مدى العام؛ يف ربيع األول ويف أي شهر آخر ،يف املساجد ويف البيوت.
(موقع النابلسي :الدرس ( ،)95-94االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف؛ هل هو
بدعة أم ماذا؟)

عبد امللك السعدي ،املفيت العام للعراق سابقاً :مل يكن االحتفال
باملولد النبوي الشريف معروفاً يف عصر الصحابة الكرام ،ولكن ال
يَلزم من عدم وجوده يف عصر النيب ﷺ أو يف عصر الصحابة كونه
بدعة سيئة أو منافياً للشريعة ،فاالحتفال باملولد ،إن أُقيم على
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أساس أنَّه عبادة مشروعة  -كالصوم والصالة والعبادات األخرى -
فهو بدعة .وكذا ال نسمِّيه عيداً ،بل إحياء ذكرى؛ ألنَّه ال يوجد
سوى عيدين يف اإلسالم .وإن أقيم على أساس إحياء ذكرى مولد
سيد املرسلني ﷺ ،وإعادة ذكريات سريته العطرة ،وخال من املنكرات
واختالط الرجال بالنساء واملبالغة يف مدحه ﷺ فال يعد بدعة( .موقع
()431

األمة الوسط :مشروعية االحتفال باملولد النبوي الشريف)»

وقد صنّف عدد من العلماء السابقني واملتأخرين كتباً يف جواز
وصحة االحتفال باملولد النبوي ،ومع كل هذه الفتاوى واملقاالت
والكتب ،ومع أن هذا االحتفال ليس خاصاً بالصوفية وإمنا يشمل
معظم فئات األمة ،فإن اخلالف حييا بني املؤيدين واملعارضني كلما
جاءت هذه الذكرى ،فيتحول السرور بها إىل نزاع ومناكفات،
ُتهَم،
ُتهِم وآخر م َّ
ليبقى الشرخ قائماً بني طريف األمة؛ طرفٍ م َّ
املتهِمني حجتهم :قال ابن باز وقال األلباني ،وال ندري ما
ومعظم َّ
الفرق بني «قال ابن باز» و«قال ابن حجر العسقالني»؟ وما الفرق
بني «قال األلباني» و«قال النابلسي» ،وملاذا يؤخذ من ذاك ويرد على
هذا ،وال يؤخذ من هذا ويرد على ذاك ،وليس بينهم نيب يوحى إليه،
وإمنا هي اجتهادات وأدلة؟
 431موسوعة ويكيبيديا ،المولد النبوي.
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اجلواب إن املسألة عصبية حمضة لشيخ أو لتيار ،وقد أمثرت شقاقاً
وعداوة وبغضاء ،ووصلت إىل حد التكفري ،وهي مسألة ال عالقة هلا
بالدين؛ فال أحد أوجبها وال أحد كفّر تاركها أو جاحدها ،فكما
حتتفل بذكرى ميالدك أو ميالد ولدك أو ذكرى زواجك أو
«يوبيل» مؤسستك ،أو جناح ولد ،أو عودة غائب ،أو ذكرى اجلالء
أو التحرير أو أي مناسبة شخصية أو جَمْعِية أو وطنية ،ميكنك أن
حتتفل بذكرى مولد النيب ﷺ أو بعثته ،أو ذكرى االنتصار ببدر،
أو يف حطني ،أو عني جالوت ،أو ال حتتفل مطلقاً ،فال مشكلة؟
ولكن أسوأ مثرات هذا النزاع املتكرر سنوياً هو رد الفعل ،فالقاعدة
تقول« :لكل فعل رد فعل مساوٍ له يف القوة ومضاد له يف االجتاه»،
فكانت املوالد تُقرأ فيها سرية النيب ﷺ ويصلي عليه السامعون،
فيثاب القارئ والسامع ،ويستذكر اجلميع سريته ﷺ ،يقول ابن
القيم« :وإذا كانت سعادةُ العبد يف الدارين معلقةً بهدي النيب ﷺ،
فيجِب على كل من نصح نفسه ،وأحب جناتها وسعادتها ،أن يعرف
مِنْ هَدْيِهِ وسريتِهِ وشأنِهِ مَا َيخْرُجُ به عن اجلاهلني به ،ويدخل به يف
ٍّ ،ومستكثِر،
عِداد أتباعه وشِيعته وحِزبه .والناس يف هذا بني مستقِل
وحمروم .والفضلُ بيد اللّه يُؤتيه من يشاء ،واللّه ذو الفضل
العظيم»( ،)432و«قال علي بن احلسني :كنا نُعلّم مغازي النيب ﷺ
 432زاد المعاد ،البن القيم ،ج ،1ص.69
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كما نُعلّم السورة من القرآن»( ،)433لكن نتيجة هذه الضغوط وهذا
التشنيع من املعارضني كانت ردّةَ الفعل هي املبالَغةُ يف املدائح
واالستكثار من األناشيد ،حتى صار االحتفال بذكرى املولد عند
كثري من اجملتمعات جمرد مساع أناشيد وتناول الطعام أو احللوى،
وال قراءة للسرية وال تذكري مبا عاناه ﷺ حتى أوصل الدين إلينا
كما أنزله اهلل ،وال موعظة حتث على السري على نهجه واتباع سنته
ﷺ ،فإن كان من قبلُ يف املوالد شيء مما يعدونه بدعاً فقد أصبحت
عند بعضهم كلها من هذا الصنف ،ولو أن املعارضني تعاملوا مع
املسألة بعقالنية خالية من التعصب ،واغتنموا الفرصة للدعوة إىل
اهلل تعاىل ،فحضروا هذه املوالد ،ووعظوا ،وأرشدوا ،ووجهوا ،ونبّهوا،
وحذّروا ،وحثّوا ،وشرحوا ،وبينوا ،لكان خرياً هلم ولغريهم وأنفع! قال
بعض الدعاة :أنا مستعد أن أدخل مخارة ألدعوَ روّادها إىل اهلل! فقيل
له :تدخل مكاناً جنساً وتنظر إىل اخلمر بني أيديهم وأنت تعلم أن
ناظرها ملعون! فقال :إذا كانوا ال يأتون إىل املساجد أو حلقات
العلم ،ومل نذهب حنن إليهم ،فمتى تَبْ ُل ُغهم رسالة اهلل؟ فقيل له :قد
يؤذونك! فقال ذلك أدنى أن أموت شهيداً يف سبيل اهلل.

 433البداية والنهاية ،البن كثير ،ج ،3ص.191
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يظن كثري من الصوفية ومن السلفيني الذين مل يقرؤوا لشيخ
اإلسالم ابن تيمية ،أنه ،رمحه اهلل ،حارب الصوفية وكفّرهم ،وهم
إمنا قرؤوا أو استمعوا إىل من ادّعوا االنتساب إىل شيخ اإلسالم ،ومل
يأخذوا عنه فقهاً وال فكراً ،والصواب أن ابن تيمية حارب أهل الباطل
وأهل الزيغ وأهل الضالل وأهل البدع وأهل الشركيات ،أما من أخذ
أو نادى بأقوال منها أو عمل بأعمال أصحابها وانتسب إىل التصوف
فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية حسبه على أهلها ،ومل حيسبه على
الصوفية ،وقد برّأ التصوف ممن انتسبوا إليه وليسوا من أهله ،وقال
يف الثناء على أهل التصوف ما مل يقله كثري من العلماء املتماهني
مع التصوف واملوالني ألتباعه ،وأكد ذلك يف عدد من املواضع من
كتبه ،وقد مرت بنا أشياء من أقواله ،سنذكّر بها ،ونضيف إليها
أقواالً أخرى مل متر بنا.
شهاداته يف التصوف:
قال« :وقد نقل التكلم به عن غري واحد من األئمة والشيوخ،
كاإلمام أمحد بن حنبل ،وأبي سليمان الداراني ،وغريهما ،وقد روي
عن سفيان الثوري أنه تكلم به ،وبعضهم يذكر ذلك عن احلسن
البصري ...وهو (الصويف) يف احلقيقة نوع من الصديقني ،فهو
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الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا
فيه»(.)434
وقال« :طائفة ذمت الصوفية ،وطائفة غلت فيهم ،وكال طريف هذه
األمور ذميم ،والصواب أنهم جمتهدون يف طاعة اهلل كما اجتهد
غريهم من أهل طاعة اهلل ،ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده
وفيهم املقتصد الذي هو من أهل اليمني»(.)435
شهَادَةِ َأنْ ال إلَهَ إال اللَّهُ وَأَنَّ
وقالَ « :فإِنَّ الْ ُم َتكَلِّمِنيَ مُتَّفِقُونَ َعلَى َ
حكْمَ
ِن ُهمْ فِي َرسَا ِئ ِل ِهمْ َو َمسَا ِئ ِل ِهمْ ال َي ْلتَ ِزمُونَ ُ
َمدًا َرسُولُ اللَّهِ ،وَ َلك َّ
ُمح َّ
ا ْل ِكتَابِ وَالسُّنَّةِ ،فَفِي ِهمْ السُّنِّيُّ وَالْ ِبدْعِيُّ ...ثُمَّ ُهمْ إمَّا قَائِمُونَ بِظَاهِرِ
الذِينَ فِي الْعِ ْلمِ
حدِيثِ وَالْمُ ْؤمِنِنيَ َّ
كعُمُومِ َأهْلِ ا ْل َ
الشَّ ْرعِ فَقَطَْ ،
بِمَنْزِلَةِ ا ْلعِبَادِ الظَّاهِرِينَ فِي ا ْلعِبَادَةِ .وَإِمَّا عَالِمُونَ بِ َمعَانِي ذَلِكَ
وَعَارِفُونَ بِهَِ ،ف ُهمْ فِي ا ْل ُعلُومِ كَا ْلعَارِفِنيَ مِنْ الصُّوفِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.
خلْقِ
َمدٍ ﷺ الْ َمحْضَةَِ ،وهُمْ أَفْضَلُ ا ْل َ
َفهَؤُالءِ ُهمْ ُعلَمَاءُ أُمَّةِ ُمح َّ
وََأكْ َم ُل ُهمْ وَأَقْ َو ُم ُهمْ طَرِيقَةً ،وَاَللَّهُ أَ ْع َلمُ»(.)436
التِي ُيسَمِّيهَا َبعْضُ الصُّوفِيَّةِ َأحْوَاالً
وقالَ « :فإِنَّ أَعْمَالَ الْ ُقلُوبَِّ ،
َومَقَامَاتٍ ،أَوْ مَنَازِلَ السَّائِرِينَ إلَى اللَّهِ ،أَوْ مَقَامَاتِ ا ْلعَارِفِنيَ ،أَوْ غَيْرَ
 434ينظر ص 62 ،61من هذا الكتاب.
 435ينظر ص 64من هذا الكتاب.
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جبِ،
إلميَانِ الْوَا ِ
ذَ ِلكَ ،كُلُّ مَا فِيهَا مِمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ فَهُوَ مِنْ ا ِ
س َتحَبِّ؛ فَاألَوَّلُ ال بُدَّ
وَفِيهَا مَا َأحَبَّهُ وَ َلمْ يَفْرِضْهُ َفهُوَ مِنْ اإلميَانِ الْ ُم ْ
صحَابِ الْيَمِنيِ،
ألبْرَارِ أَ ْ
ِلكُلِّ مُ ْؤمِنٍ مِنْهَُ ،ومَنْ ا ْقتَصَرَ َعلَيْهِ َفهُوَ مِنْ ا َ
َربِنيَ السَّابِقِنيَ؛ وَذَ ِلكَ ِمثْلُ
َومَنْ َف َعلَهُ وَ َفعَلَ الثَّانِيَ كَانَ مِنْ الْمُق َّ
حُبِّ اللَّهِ وَ َرسُولِهِ ،بَلْ َأنْ يَكُونَ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ َأحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا،
جهَادُ فِي سَبِيلِهِ َأحَبَّ إلَيْهِ مِنْ َأ ْهلِهِ َومَالِهِ،
بَلْ َأنْ َيكُونَ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ وَا ْل ِ
خلُوقِنيَ ،وَ َرجَاءِ اللَّهِ َوحْدَهُ دُونَ
خشْيَةِ الْ َم ْ
حدَهُ دُونَ َ
خشْيَةِ اللَّهِ َو ْ
َو ِمثْلَ َ
إلنَابَةِ
خلُوقِنيَ ،وَا ِ
حدَهُ دُونَ الْ َم ْ
خلُوقِنيَ ،وَالتَّوَكُّلِ َعلَى اللَّهِ َو ْ
َرجَاءِ الْ َم ْ
َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َّ َ
ه
اب
إلَيْهِ َمعَ َ
خشْ َيتِهِ ،كَمَا قَالَ َتعَالَى :هذا ما توعدون ل ِك ِل أو ٍ
َ
اء ب َقلْب ُ
الر ْحمَ َن بال ْ َغيْب َو َج َ
يظ َ م ْن َخ ِش َي ه
ِيبَ )437(و ِمثْلَ
ن
م
حفِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ا ْلحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ ،وَالْمُوَاالةِ لِلَّهِ وَالْ ُمعَادَاةِ لِلَّهِ»(.)438
كتَابٍ سَمَّاهُ
َمدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَريِّ ،فِي ِ
وقال« :وَقَرَأْت لِ ُمح َّ
ختِالفٍ عِ ْن َدهُمْ؛
ك َتبَ ِبذَ ِلكَ إلَى َأهْلِ طربستان فِي ا ْ
(التَّبْصِريَ)َ ،
كتَابِهِ
َوسَأَلُوهُ َأنْ يُصَنِّفَ َلهُمْ مَا َي ْعتَ ِقدُهُ وَ َي ْذ َهبُ إلَيْهِ؛ َف َذكَرَ فِي ِ
ختِالفَ الْقَا ِئلِنيَ بِرُؤْيَةِ اللَّهِ َتعَالَى؛ َف َذكَرَ عَنْ طَائِفَةٍ إثْبَاتَ الرُّؤْيَةِ
ا ْ
سبَ َهذِهِ الْمَقَالَةَ إلَى (الصُّوفِيَّةِ) قَاطِبَةً ،لَمْ
الدنْيَا وَاآلخِرَةَِ .و َن َ
فِي ُّ
 437سورة ق.33 ،32 :
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خلَصِنيَ
جهَالَةٍ مِنْهُ بِأَقْوَالِ الْ ُم ْ
َيخُصَّ طَائِفَةً .فَبَيَّنَ أَنَّ ذَ ِلكَ َعلَى َ
خ َتلِفُ،
مِ ْن ُهمْ ...وَا ْع َلمْ أَنَّ لَفْظَ (ألفاظ) الصُّوفِيَّةِ وَ ُعلُو َم ُهمْ َت ْ
ظ ُهمْ َعلَى مَوْضُوعَاتٍ َل ُهمْ َومَ ْرمُوزَاتٍ وَِإشَارَاتٍ َتجْرِي
طلِقُونَ أَلْفَا َ
فَيُ ْ
التحْقِيقِ وَينَازَلَ مَا ُهمْ َعلَيْهِ
خ ْل ُهمْ َعلَى َّ
فِي مَا بَيْ َن ُهمْ ،فَمَنْ َلمْ ُيدَا ِ
حسِريٌ .ثُمَّ َذكَرَ إطْال َق ُهمْ لَفْظَ (الرُّؤْيَةِ)
جعَ عَ ْن ُهمْ َوهُوَ خَاسِئٌ َو َ
َر َ
جعْفَرِ
كثِريًا مَا يَقُولُونَ رَأَيْت اللَّهَ يَقُولُ .وَذكَرَ عَنْ َ
بِالتَّقْيِيدِ .فَقَالََ :
سئِلَ :هَلْ رَأَيْت اللَّهَ حِنيَ عَ َبدْته؟ قَالَ رَأَيْت اللَّهَ
َمدٍ قَوْلُهُ ،لَمَّا ُ
بْنِ ُمح َّ
حدِيدِ
ألبْصَارُ ِب َت ْ
ثُمَّ عَ َبدْته .فَقَالَ السَّائِلُ كَيْفَ رَأَيْته؟ فَقَالََ :لمْ تَرَهُ ا َ
األَعْيَانِ؛ وَ َلكِنْ رُؤْيَةُ الْ ُقلُوبِ ِب َتحْقِيقِ اإلِيقَانِ ثُمَّ قَالَ :وَإِنَّهُ َتعَالَى يُرَى
كتَابِهِ وَ َذكَرَهُ َرسُولُهُ ﷺَ .هذَا قَوْلُنَا وَقَوْلُ
فِي اآلخِرَةِ كَمَا َأخْبَرَ فِي ِ
ِمتِنَا ،دُونَ ا ْلجُهَّالِ مِنْ َأهْلِ ا ْلغَبَاوَةِ فِينَا»(.)439
أَئ َّ
خلْقِهِ.
وقالَ « :وهَؤُالءِ الْ ُمشْ ِركُونَ الضَّالُّونَ ُيسَوُّونَ بَيْنَ اللَّهِ َوبَيْنَ َ
ََََُْ ْ َ ُ ُْ ْ َ ُْ ُ َ
َُْ ْ َ َ ُ ُ
كمُ
خلِيلُ يَقُولُ :أفرأيتم ما كنتم تعبدون  أنتم وآباؤ
وَا ْل َ
ه َ ه َْ َ
َ ه
ََْْ ُ َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ ()440
َسكُونَ
الأقدمون  فإِنهم عدو لِي إلا رب العال ِمين ، وَ َيتَم َّ
بِالْ ُم َتشَابِهِ مِنْ كَالمِ الْ َمشَا ِيخِ ،كَمَا َف َعلَتْ النَّصَارَىِ .مثَالُ ذَلِكَ

ألنْبِيَاءِ
سمُ (الْفَنَاءِ) َفإِنَّ الْفَنَاءَ ثَالثَةُ َأنْوَاعٍ :نَ ْوعٌ ِل ْلكَا ِملِنيَ مِنْ ا َ
ا ْ
 439مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،5ص.79 ،78
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صدِينَ مِنْ األَوْلِيَاءِ وَالصَّا ِلحِنيَ؛ َونَ ْوعٌ ِللْمُنَافِقِنيَ
وَاألَوْلِيَاءِ؛ َونَ ْوعٌ ِللْقَا ِ
َبهِنيَ( .فَأَمَّا األَوَّلُ) َفهُوَ (الْفَنَاءُ عَنْ إرَادَةِ مَا سِوَى
حدِينَ الْ ُمش ِّ
الْ ُم ْل ِ
اللَّهِ) ِبحَيْثُ ال ُيحِبُّ إال اللَّهَ .وَال َيعْبُدُ إال إيَّاهُ وَال َيتَوَكَّلُ إال َعلَيْهِ
صدَ بِقَوْلِ الشَّ ْيخِ َأبِي
جبُ َأنْ يُقْ َ
الذِي َي ِ
ط ُلبُ غَيْرَهُ؛ َوهُوَ الْ َمعْنَى َّ
وَال يَ ْ
يَزِيدَ (يعين البسطامي) حَيْثُ قَالَ :أُرِيدُ َأنْ ال أُرِيدَ إال مَا يُرِيدُ .أَيْ
الْمُرَادُ الْ َمحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ؛ َوهُوَ الْمُرَادُ بِاإلِرَادَةِ الدِّينِيَّةَِ ،وكَمَالُ
ا ْلعَ ْبدِ َأ ْن ال يُرِيدَ وَال ُيحِبَّ وَال يَرْضَى إال مَا أَرَادَ ُه اللَّهُ وَرَضِيَهُ وََأحَبَّهُ،
س ِتحْبَابٍ؛ وَال ُيحِبُّ إال مَا ُيحِبُّهُ اللَّهُ،
َوهُوَ مَا َأمَرَ بِهِ َأمْرَ إجيَابٍ أَوْ ا ْ
ألنْبِيَاءِ وَالصَّا ِلحِنيَ»(.)441
كَالْمَال ِئكَةِ وَا َ
وقد برر شيخ اإلسالم كثرياً من الشطحات ،منها قول أبي يزيد
البسطامي «ما يف اجلبة إال اهلل» ،وكذلك برر ملن يقول يف فنائه
الذِي ُيسْقِطُ
السكْرُ َّ
«أنا احلق» ،فقال« :وَفِي ِمثْلِ َهذَا الْمَقَامِ يَ َقعُ ُّ
سكْرِ
سكْرِ ا ْلخَمْرِ َو ُ
إلميَانِ كَمَا َيحْصُلُ ِب ُ
التَّمْيِيزَ َمعَ ُوجُودِ حالوَةِ ا ِ
كذَ ِلكَ َقدْ َيحْصُلُ الْفَنَاءُ ِبحَالِ خَوْفٍ أَوْ َرجَاءٍ
َعشِيقِ الصُّوَرَِ .و َ
شهُودِ َبعْضِ ا ْلحَقَائِقِ
ٍّ فَ َيغِيبُ الْ َق ْلبُ عَنْ ُ
كَمَا َيحْصُلُ ِبحَالِ حُب
طحَاتُ
السكَارَىَ ،وهِيَ شَ َ
صدُرُ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ مِنْ جِنْسِ ُأمُورِ ُّ
وَيَ ْ
َنمََ ،ونَحْوِ
جه َّ
ض ِهمَْ :أنْصِبُ خَيْ َمتِي َعلَى َ
َبعْضِ الْ َمشَا ِيخِ :كَقَوْلِ َبعْ ِ
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ذَ ِلكَ مِنْ األَقْوَالِ وَاألَعْمَالِ الْ ُمخَالِفَةِ لِلشَّ ْرعِ؛ وَ َقدْ َيكُونُ صَاحِ ُبهَا
ح َد ُهمْ إذَا زَالَ عَ ْقلُهُ ِبسَ َببِ غَيْرِ
حكُمُ َعلَى هَؤُالءِ أَنَّ َأ َ
غَيْرَ مَأْثُومٍ  ...وَ َي ْ
صدُرُ عَ ْن ُهمْ مِنْ األَقْوَالِ وَاألَ ْفعَالِ
ُمحَرَّمٍ فَال جُنَاحَ َعلَيْ ِهمْ فِي مَا يَ ْ
َرمَةِ ِبخِالفِ مَا إذَا كَانَ سَ َببُ زَوَالِ ا ْلعَقْلِ وَا ْل َغلَبَةِ َأمْرًا
الْ ُمح َّ
ُمحَرَّماًَ ...وكَمَا أَنَّهُ ال جُنَاحَ َعلَ ْي ِهمْ فَال َيجُوزُ اال ْق ِتدَاءُ ِب ِهمْ وَال حَمْلُ
كَال ِم ِهمْ وَ ِفعَا ِل ِهمْ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ ُهمْ فِي ا ْلخَاصَّةِ ِمثْلُ ا ْلغَافِلِ
التكَالِيف»( .)442لكنه مل يربّر للحالج قوله «أنا احلق»
وَالْ َمجْنُونِ فِي َّ
وال شطحات حميي الدين بن عربي أو العفيف التلمساني ،ألنه رأى
يف أشعارهم ما يدينهم ،أما الشطحات فتكون عارضة.
وقال« :وهلذا كان أئمة اهلدى ،ممن يتكلم يف العلم والكالم ،أو يف
العمل واهلدى والتصوف ،يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما
خرج عن ذلك ،كما أمرهم اهلل والرسول ﷺ ،وكالمهم يف ذلك
جدٍ ال
كثري منتشر ،مثل قول سهل بن عبد اهلل التسرتي :كل َو ْ
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل»(.)443
وقال« :ليس أحد من أهل املعرفة باهلل ،يعتقد حلول الرب تعاىل به
أو بغريه من املخلوقات ،وال احتاده به ،وإِن سُمع شيء من ذلك
منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثري منه مكذوب ،اختلقه
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األفاكون من االحتادية املباحية ،الذين أضلهم الشيطان وأحلقهم
بالطائفة النصرانية»(.)444
شهُورُونَ عِنْدَ
وقال ،يف موضوع التعلق بالصور« :ثُمَّ الصُّوفِيَّةُ الْ َم ْ
حسِنُونَ
س َت ْ
ص ْدقٍ فِي األُمَّةِ َ -لمْ َيكُونُوا َي ْ
الذِينَ َل ُهمْ ِلسَانُ ِ
األُمَّةِ َّ -
حدَاثِ وَفِي
أل ْ
صحْبَةِ ا َ
ِمثْلَ َهذَا؛ بَلْ يَ ْنهَ ْونَ عَنْهُ وَ َلهُمْ فِي ا ْلكَالمِ فِي ذَمِّ ُ
سعُ َهذَا
َت ِ
حلُولِ َوبَيَانِ مُبَايَنَةِ ا ْلخَالِقِ :مَا ال ي َّ
الرَّدِّ َعلَى َأهْلِ ا ْل ُ
حسَنَهُ مَنْ َتشَبَّهَ ِب ِهمْ مِمَّنْ هُوَ عَاصٍ أَوْ
س َت ْ
ضعُ ِل ِذكْرِهِ .وَإِنَّمَا ا ْ
الْمَوْ ِ
إلميَانِ
فَاسِقٌ أَوْ كَافِرٌ ،فَيَتَظَاهَرُ ِبدَعْوَى الْوِاليَةِ لِلَّهِ وَ َتحْقِيقِ ا ِ
وَا ْلعِرْفَانَِ ،وهُوَ مِ ْن شَرِّ َأهْلِ ا ْل َعدَاوَةِ لِلَّهِ وََأهْلِ النِّفَاقِ وَالْ ُب ْهتَانِ»(.)445
ح ٌد مِنْ ُعلَمَاءِ
سلِمِنيَ َعلَى أَنَّهُ ال ُيكَفَّرُ َأ َ
وقال« :وَاتَّفَقَ ُعلَمَاءُ الْ ُم ْ
َلذِينَ قَالُوا :إنَّهُ َيجُوزُ
ألنْبِيَاءِ ،وَا َّ
سلِمِنيَ الْمُنَازِعِنيَ فِي عِصْمَةِ ا َ
الْ ُم ْ
حدٌ مِ ْن ُهمْ
الصغَائِرُ وَالْخَطَأُ ،وَال يُقَرُّونَ َعلَى ذَ ِلكََ ،لمْ ُيكَفَّرْ َأ َ
َعلَ ْي ِهمْ َّ
إن ُهمْ َمعْصُومُونَ مِنْ اإلِقْرَارِ
سلِمِنيَ؛ َفإِنَّ هَؤُالءِ يَقُولُونََّ :
بِاتِّفَاقِ الْ ُم ْ
كثِريٍ مِنْ الشَّا ِفعِيَّةِ،
َعلَى ذَ ِلكَ ،وَلَوْ كَفَرَ هَؤُالءِ لَزِمَ َتكْفِريُ َ
حدِيثِ،
ألشْعَرِيَّةِ ،وََأهْلِ ا ْل َ
وَالْمَا ِلكِيَّةِ ،وَا ْلحَنَفِيَّةِ ،وَا ْلحَنْ َبلِيَّةِ ،وَا َ
سلِمِنيَ»(.)446
وَالتَّ ْفسِريِ ،وَالصُّوفِيَّةِ :ا َّلذِينَ لَ ْيسُوا كُفَّارًا بِاتِّفَاقِ الْ ُم ْ
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وال أعتقد أننا حنتاج بعد هذه الشهادات إىل شهادات علماء آخرين
على صحة منهج التصوف وسالمته مما ينسبه إليه السلفية
املعاصرة من بدع وشرك وإخراج أهله من امللة ،فهذا رأس املدرسة
السلفية يشهد بنقاء التصوف ويدافع عنه وينفي من دائرته
«املتصوفة» ألنهم يشوهون هذه الصورة اجلميلة ويكدرون نقاءها،
وإن كان اجلنيد مسّي شيخ الطائفتني يف عصره ،فابن تيمية
كذلك يف عصره ،وما لُ ّقبَ بشيخ اإلسالم إال بذلك االستحقاق.
شهاداته يف رجال التصوف:
قال« :فَ َأمَرَ الشَّ ْيخُ عَ ْبدُ الْقَادِرَِ ،وشَ ْيخُهُ حَمَّادٌ الدباس ،وَغَيْ ُرهُمَا مِنْ
ستِقَامَةِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَ ْن ُهمْ  :-بِأَنَّهُ ال يُرِيدُ السَّالِكُ
الْ َمشَا ِيخِ َأهْلَ اال ْ
مُرَاداً قَطُّ ،وَأَنَّهُ ال يُرِيدُ َمعَ إرَادَةِ اللَّهِ عَزَّ َوجَلَّ سِوَاهَا ،بَلْ َيجْرِي ِف ْعلُهُ
صدُوا بِهِ فِي مَا َلمْ َي ْع َلمْ ا ْلعَ ْبدُ أَمْرَ
فِيهِ ،فَ َيكُونُ هُوَ مُرَادَ ا ْلحَقِّ .إنَّمَا قَ َ
اللَّهِ وَ َرسُولِهِ فِيهِ ،فَأَمَّا مَا َع ِلمَ أَنَّ اللَّهَ َأمَرَ بِهِ َف َعلَيْهِ َأنْ يُرِيدَهُ وَ َيعْمَلَ
ضعٍ .وَِإنْ كَانَ غَيْ ُرهُمْ مِنْ
َرحُوا ِبذَ ِلكَ فِي غَيْرِ مَوْ ِ
بِهِ ،وَ َقدْ ص َّ
خلْقِيَّةِ هُوَ ا ْلكَمَالُ َوهُوَ (الْفَنَاءُ فِي
الغالطني يَرَى الْقِيَامَ بِاإلِرَادَةِ ا ْل ِ
السلُوكَ إذَا ا ْن َتهَى إلَى َهذَا ا ْلحَدِّ فَصَاحِبُهُ إذَا
الربُوبِيَّةِ) وَأَنَّ ُّ
تَ ْوحِيدِ ُّ
حتَاجُ َأنْ يَقُومَ بِاألَمْرَِ ،ف ِت ْلكَ أَقْوَالٌ
ألجْلِ غَيْرِهِ ،أَوْ أَنَّهُ ال َي ْ
ألمْرِ فَ َ
قَامَ بِا َ
ضعِ .فَأَمَّا
سدَةٌ َقدْ ُتك ُِّلمَ َعلَ ْيهَا فِي غَيْرِ َهذَا الْمَوْ ِ
َوطَرَائِقُ فَا ِ
السلَفِِ :مثْلِ الْفُضَيْل
كجُ ْمهُورِ َمشَايِخِ َّ
ستَقِيمُونَ مِنْ السَّا ِلكِنيََ ،
الْ ُم ْ
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سلَيْمَانَ الداراني َو َمعْرُوفٍ ا ْلكَ ْرخِي
بْنِ عِيَاضِ وَِإبْرَاهِيمَ بْنِ أَ ْد َهمَ وََأبِي ُ
َدمِنيََ ،و ِمثْلِ
َمدٍ وَغَيْ ِر ِهمْ مِنْ الْ ُمتَق ِّ
وَالسَّرِيِّ السقطي والْجُنَيْد بْنِ ُمح َّ
الشَّ ْيخِ عَ ْبدِ الْقَادِرِ وَالشَّ ْيخِ حَمَّادٍ وَالشَّ ْيخِ َأبِي الْبَيَانِ وَغَيْ ِرهِمْ مِنْ
الْ ُمتَأَخِّرِينََ .ف ُهمْ ال ُيسَوِّغُونَ لِلسَّا ِلكِ ،وَلَوْ طَارَ فِي ا ْلهَوَاءِ أَوْ َمشَى
َالنهْيِ الشَّرْعِيَّيْنِ ،بَلْ َعلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ
ألمْرِ و َّ
َعلَى الْمَاءِ ،أَنْ َيخْرُجَ عَنْ ا َ
الذِي دَلَّ َعلَيْهِ
الْمَ ْأمُورَ وَ َي َدعَ الْ َمحْظُورَ إلَى َأنْ يَمُوتََ ،و َهذَا هُوَ ا ْلحَقُّ َّ
كثِريٌ فِي كَال ِم ِهمْ»(.)447
السلَفَِ .و َهذَا َ
ا ْل ِكتَابُ وَالسُّنَّةُ وَِإجْمَاعُ َّ
وحني ذكر شيخ اإلسالم كالً من التلمساني والرومي وشيئاً من
النثْرِ مَا ال ُيحْصَى،
شعَارِ ،وَفِي َّ
أل ْ
شعرهما قال« :إلَى أَ ْمثَالِ َهذِهِ ا َ
جعَلَ
الذِينَ َ
إلسْالمِ وَأَئِمَّةُ ا ْل ُهدَىَّ ،
وَيُوهِمُونَ ا ْلجُهَّالَ أَنَّ ُهمْ َمشَا ِيخُ ا ِ
َيبِ
سعِيدِ بْنِ الْ ُمس ِّ
ص ْدقٍ فِي األُمَّةِ ،مِثْلُ َ
اللَّهُ َتعَالَى َل ُهمْ ِلسَانَ ِ
حسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَ ْبدِ ا ْلعَزِيزِ َومَالِكِ بْنِ َأنَسٍ وَاألَوْزَاعِي
وَا ْل َ
وَِإبْرَاهِيمَ بْنِ أَ ْد َهمَ َوسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ والْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ َو َمعْرُوفٍ
سلَيْمَانَ وََأحْ َمدَ بْنِ حَنْبَلٍ َو ِبشْرٍ ا ْلحَافِي
ا ْلكَ ْرخِي وَالشَّا ِفعِيِّ وَأَبِي ُ
كثْرَةٌ ،إلَى
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَا َركِ َوشَقِيقٍ البلخي ،وَمَنْ ال ُيحْصَى َ
سهْلِ بْنِ عَ ْبدِ
َمدٍ القواريري َو َ
ِمثْلِ الْ ُمتَأَخِّرِينَِ :مثْلُ ا ْلجُنَيْد بْنِ ُمح َّ
اللَّهِ التسرتي وَعُمَرَ بْنِ ُعثْمَانَ الْمَكِّيِّ َومَنْ َب ْع َد ُهمْ  -إلَى َأبِي طَالِبٍ
ٍّ وَالشَّ ْيخِ
الْمَكِّيِّ إلَى ِمثْلِ الشَّ ْيخِ عَ ْبدِ الْقَادِرِ الكيالني وَالشَّ ْيخِ َعدِي
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َأبِي الْبَيَانِ وَالشَّ ْيخِ أَبِي َمدِينٍ وَالشَّ ْيخِ عَقِيلٍ وَالشَّ ْيخِ َأبِي الْوَفَاءِ
الرحِيمِ وَالشَّ ْيخِ عَ ْبدِ اللَّهِ اليونيين
وَالشَّ ْيخِ َرسْالنَ وَالشَّ ْيخِ عَ ْبدِ َّ
حجَازِ
الذِينَ كَانُوا بِا ْل ِ
وَالشَّ ْيخِ الْقُ َرشِيِّ ،وََأمْثَالِ هَؤُالءِ الْ َمشَا ِيخِ َّ
وَالشَّامِ وَا ْلعِرَاقِ َومِصْرَ وَالْ َمغْرِبِ َوخُرَاسَانَ مِنْ األَوَّلِنيَ واآلخرين.
كُلُّ هَؤُالءِ مُتَّفِقُونَ َعلَى َتكْفِريِ هَؤُالءِ َومَنْ هُوَ أَ ْرجَحُ مِ ْن ُهمْ وَإِنَّ اللَّهَ
خلْقِهِ بَلْ هُوَ
خلْقِهِ وَال صِفَةً ِل َ
خلْقَهُ وَال جُزْءاً مِنْ َ
سُ ْبحَانَهُ لَيْسَ هُوَ َ
َدسَةِ بَائِنٌ ِبذَاتِهِ الْ ُمعَظَّمَةِ
 سُ ْبحَانَهُ وَ َتعَالَى ُ -متَمَيِّزٌ بِنَ ْفسِهِ الْمُق َّخلُوقَاتِهِ»( .)448ولو أردنا أن حنصي من زكاهم شيخ اإلسالم
عَنْ َم ْ
ابن تيمية من الصوفية للزمنا إفرادُ كتاب هلم ،وحسبنا من القالدة
ما أحاط بالعنق.
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لو أن عاملاً يعتقد أن طائفة من األمة ضالة ،وأن منهجها بدعيٌّ
ف للشريعة خارجٌ على
شركيٌّ ضالليٌّ منحرفُ العقيدة خمال ٌ
السنة ،فهل يعمد إىل كتاب ألحد أئمة هذه الطائفة ،وليس أي
كتاب ،وإمنا كتاب يرسم الطريق ألتباع هذه الطائفة ،ويبني هلم
منهجها ،فيدرُسه ثم يشرحُه ويبيّ ُن معانيه ،ليعني األتباع على
متابعة السلوك يف طريق هذه الطائفة ويسهّل هلم السبيل ،أم أنه
حياول ما استطاع أال يبلغ هذا الكتاب مسامع الناس وأال يصل إىل
أيديهم فينتشر الضالل وتتسع دائرته ويكثر اتباعه؟
ال شك أن اخليار الثاني هو الصواب ،من منطلق القاعدة العلمية
«أميتوا الباطل بالسكوت عنه».
فلماذا فعل ابن القيم العكس ،فأخذ كتاب «منازل السائرين» الذي
ألفه أبو إمساعيل اهلروي الصويف ،وشرح فيه للسائرين يف طريق
التصوف املنازل اليت ميرون بها ،والصعوبات اليت تواجههم فيه،
واالبتالءات اليت يتعرضون هلا ،ومثرات سريهم ،من كشف وفتح
وشهود ونعم ومنن يتحصلون عليها بثباتهم ومواصلة سريهم؟
لو كان ابن القيم يرى الصوفية ضالني مبتدعة خمالفني للشرع
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خارجني على السنة أصحاب شركيات ،هل كان يفعل ذلك؛
فيسهم يف نشر منهجهم والدعوة إليه؟ ال ريب أنه مل يكن ليفعل لو
مل يكن مقتنعاً بصحة هذا املنهج وسالمته وصفائه ونقائه
وموافقته للشرع وسريه على السنة ،بل ال بد أن يكون معجباً بهذا
املنهج حمباً له ،يراه موافقاً لعقيدته وفكره ومسلكه ،وليس جمرّدَ
منهج سليم ال غبار عليه ،وإال لكان اكتفى بالسكوت عنه ،لكن ابن
القيم ،الذي تربّى على يد إمام املدرسة السلفية شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،وتشرب فكره وورث علمه ،ال بد أنه رأى توافقاً بني املنهج الذي
تربى عليه وتشرّب تعاليمه وورثه ،وبني منهج التصوف الذي ميثّله
كتاب «منازل السائرين» ،فعكف على درسه ثم شرحه يف أربع
جملدات؛ أمساه «مدارج السالكني» .وكان خالل الشرح يثين على
املؤلف اهلروي ،ويصفه بأنه شيخ اإلسالم ،وال ريب أن هذا اللقب
ليس من خلع السالطني على العلماء ،بل العكس ،فإن معظم من
محلوا هذا اللقب تعرضوا لقمع السالطني وسجنهم وتهديدهم
بالقتل ،فابن تيمية سُجن سنني طويلة ،والعز بن عبد السالم سُجن
ب «شيخ
وهُدد بالقتل ،واهلروي عُرض على السيف مخس مرات ،فَلَقَ ُ
اإلسالم» يطلقه العلماء على من يرونه عاملاً واسعَ العلم واخلُ ُلق
سليمَ املنهج صحيحَ التوجه موافقاً للشرع يف أقواله وأفعاله وأحواله
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واجتهاده ،صاحلَ السرية نقيَّ السريرة ،فهو اعرتاف منهم بتفوقه
على معاصريه من العلماء .فكان ابن القيم يُجِلُّ صاحبَ الكتاب
ويَعرفُ قدره ويعرتف بفضله ،حتى إنه خالل الشرح إذا اختلف معه
يف الرأي مل يبكّت ومل يعنّف ومل يطعن يف علمه أو يشكّك يف
منهجه ،وإمنا يكتفي بقول« :وشيخ اإلسالم حبيب إلينا ،ولكن احلق
أحب إلينا منه» ،ثم يعارض الفكرة بأدب ويبني رأيه ،أما إذا مر بشرح
فكرة يتفق معه فيها فإنه يقول« :هلل در شيخ اإلسالم»...
وهذا األدب نفسه رأيناه يف أسلوب ابن تيمية حني يتناول شيئاً من
كالم الشيخ عبد القادر الكيالني الصويف ،وما ذلك إال إلميانه
بصحة منهجه ،أما حني يتكلم عن حميي الدين بن عربي فإنه
يكفّره وخيرجه من دائرة التصوف ،ما يدل على أنه يرى التصوف
منهجاً صحيحاً سليماً سامياً ال يليق باالنتساب إليه من ال يراه
الشيخ أهالً لذلك ،وحني يذكر العفيف التلمساني فإنه يسميه
الفاجر ،فالفجور ضد العفاف.
وحني مرّ ابن القيم مبقولة الشافعي «صحبت الصوفية عشر سنني،
فما انتفعت منهم إال بكلمتني؛ مسعتهم يقولون :الوقت سيف فإن
قطعته وإال قطعك» ،و« :نفسك إن مل تشغلها باحلق شغلتك
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بالباطل» قال« :يا هلما من كلمتني! ما أنفعهما وأمجعهما وأدهلما
على علو همة قائلها ويقظته ،ويكفي يف هذا ثناء الشافعي على
طائفة هذا قدر كلماتهم»( !)449ومل يقل ما أقلها يف عشر سنوات ،بل
استعظم الكلمات مقابل هذه السنوات العشر ،وهذا يدل داللة
قاطعة على أن ابن القيم وقبله شيخ اإلسالم ابن تيمية كانا
مقتنعني بصحة هذا املنهج وسالمته وعلوّ شأنه ،وهذا يدفعنا إىل
إطالق السؤال عنوان املبحث اآلتي.

 449مدارج السالكين ،البن قيم الجوزية ،ج ،3ص.125 ،124
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هذا السؤال أوجَبَتْ ُه مواقف العالِمني العَلَمني إمامَي املدرسة
السلفية ،تلك املواقف اليت مل تقف عند إنصاف الصوفية فحسب،
بل جتاوزته إىل موافقتهم وحمبتهم والدفاع عنهم والتربير هلم
وشرح مصطلحاتهم لنفي الشبهة عن التصوف وأهله ،من مثل قول
شيخ اإلسالم« :قَالَ الشِّ ْبلِيُّ بَيْنَ َي َديْ ا ْلجُنَيْد :ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ إال
الصدْرِ ِلتَ ْركِ
ِباَللَّهِ .فَقَالَ ا ْلجُنَيْد« :قَوْلُك ذَا ضِيقِ صَدْرٍ ،وَضِيقُ َّ
حسَنِ ا ْلكَالمَِ ،وكَانَ ا ْلجُنَيْد  -رَضِيَ
الرِّضَا بِالْقَضَاءِ»َ .فإِنَّ َهذَا مِنْ َأ ْ
حسَ ِن ِهمْ َتعْلِيماً وَتَأْدِيباً وَتَقْوِمياً -
َيدَ الطَّائِفَةِ َومِنْ َأ ْ
اللَّهُ عَنْهُ  -س ِّ
كثِريٌ
ستِ ْرجَاعٍَ ،و َ
كلِمَةُ ا ْ
س ِتعَانَةٍ؛ ال َ
كلِمَةُ ا ْ
وَذَ ِلكَ أَنَّ َهذِهِ ا ْل َكلِمَةَ َ
ستِ ْرجَاعِ ،وَيَقُو ُلهَا جَزَعاً
مِنْ النَّاسِ يَقُو ُلهَا عِ ْندَ الْمَصَا ِئبِ بِمَنْزِلَةِ اال ْ
ال صَبْراً .فا ْلجُنَيْد َأ ْنكَرَ َعلَى الشِّ ْبلِيِّ حَالَهُ فِي سَ َببِ قَوْلِهِ َلهَا إذْ
كَانَتْ حَاالً يُنَافِي الرِّضَا ،وَلَوْ قَا َلهَا َعلَى الْ َوجْهِ الْ َمشْرُوعِ َلمْ يُ ْنكِرْ
َعلَيْهِ»

()450

ودفاع شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رابعة العدوية ،يف قوله« :وَأَمَّا مَا
ُذكِرَ عَنْ رَا ِبعَةَ العدوية مِنْ قَوْ ِلهَا عَنْ الْبَيْتِ« :إنَّهُ الصَّ َنمُ الْ َمعْبُودُ
كذِبٌ َعلَى رَا ِبعَةَ ،وَلَوْ قَالَ هَذَا مَنْ قَالَهُ َلكَانَ كَافِرًا
فِي األَرْضِ» َفهُوَ َ
 450مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج.687 ،686 ،10
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ب؛ َفإِنَّ الْبَيْتَ ال يَعْ ُبدُهُ
كذِ ٌ
ستَتَابَُ ،فِإنْ تَابَ وَإِال ُقتِلََ ،وهُوَ َ
ُي ْ
سلِمُونَ؛ وَ َلكِنْ َيعْ ُبدُونَ رَبَّ الْبَيْتِ بِالطَّوَافِ بِهِ وَالصَّالةِ إلَيْهِ،
الْ ُم ْ
كذَ ِلكَ مَا نُقِلَ مِنْ قَوْ ِلهَا« :وَاَللَّهِ مَا وَ َلجَهُ اللَّهُ وَال خَال مِنْهُ»
َو َ
كَالمٌ بَاطِلٌ َعلَ ْيهَا»( .)451أي مكذوب على لسانها.
وابن تيمية حني يتكلم عن أنواع الصوفية وال خيرج أحداً منها من
دائرة اإلسالم ،يف حني يقول يف الكالم الباطل الذي ينسب إىل أئمة
الصوفية أو مشاهريهم« :إنه مفرتى» ،ويف الوقت نفسه ُيخرج من
دائرة التصوف املنتسبني إليه كذباً من أهل السوء واالحنراف،
ويعدُّهم «متصوفة» ال «صوفية» ،وحني يتحدث عن الكشف
والتصرّف ،ويشرح الفناء ويبني أنواعه ،ويتحرى األعذار ملن يقعون
حتت سلطانه فيتلفظون بكالم مناف للشرع ،وحني ميدح أئمة
الصوفية ،فإن القارئ يشعر شعوراً قوياً بأنه صويف ،كقولهَ « :وبَيَّنَ
حدُوثِ عَنْ الْ ِقدَمِ.
َل ُهمْ ا ْلجُنَيْد كَمَا قَالَ فِي التَّ ْوحِيدِ :هُوَ إفْرَادُ ا ْل ُ
س َلكَ ا ْلجُنَيْد مِنْ َأهْلِ التَّصَوُّفِ وَالْ َمعْرِفَةِ كَانَ َقدْ
س َلكَ َم ْ
فَمَنْ َ
س ِعدَ»( .)452ومثله يف ذلك تلميذه ابن القيم ،الذي لوال
ا ْه َتدَى َو َنجَا َو َ
شرحه كتاب اهلروي الصويف «منازل السائرين» ملا قرأه السلفيون،
 451مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،2ص.310
 452المصدر السابق ،ج ،14ص.355
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ولَحَكموا عليه ،دون حتقّق أو حتى اطالع ،بأنه ضالل وبدع وشرك،
جملرد أن مؤلفه صويف ،فوضع ابن القيم التصوفَ نقياً صافياً بني
أيدي السلفيني بهذا الكتاب الرائع «مدارج السالكني» ،ولو قدمه
غريُه ملا قرؤوه ،فكان إجنازاً عظيماً سعى فيه إىل تقريب وجهات
النظر بني السلفية والصوفية ،يف وقت استعرت فيه نار التكفري،
فكان جميء هذا الدفاع وهذه التوضيحات من إمامني سلفيني
أجدى نفعاً مما لو جاءت من أئمة التصوف ،ولو قال ابن تيمية وابن
القيم جمرد قول إنهما صوفيان لرفض كثري من السلفيني
املعاصرين كتبهما واتهموهما بالضالل واالحنراف ،ولست أُلَمِّح
بكالمي هذا إىل أنهما كانا صوفيني يكتمان تصوفهما خلدمة
التصوف من سُدّة املدرسة السلفية ،وإمنا أريد التأكيد أن التصوف
يف عصرهما كان سلفياً ،وأن السلفية كانت تصوفاً ،بغض النظر
عن املصطلحات ،وإمنا يكون احلكم على املمارسات ،فمن كان
سلفياً يف عقيدته وفكره وإميانه والتزامه ،وزاهداً عابداً متوكالً
ذاكراً شاكراً يف السراء والضراء سُمِّي صوفيّاً وإن مل يتّبع طريقة
شيخ ،ومن هنا نشأ التصوف يف بداياته قبل أن يرتسخ ويصبح علماً
له أصوله ومناهجه ،ومن يرجع إىل الكتب اليت تشرح منهج
التصوف ال جيد فيها أكثر من قال اهلل سبحانه ،وقال رسوله ﷺ،
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وفعل النيب ﷺ كذا ،وكان أبو بكر كذا ،وعمر كذا ،وعلي كذا،
وبعد ذلك قال اجلنيد كذا ،ومسع الكيالني كذا فقال كذا،
وفعل السري السقطي ...إضافة إىل حتذيرات من التلبيس أو
االنصياع للوساوس أو األوهام ،وإدانة احلالج وأمثاله ،واألمر
باإلعراض عن كتب حميي الدين بن عربي ،واحلث على طلب
العلم وتقديم ظاهر الشرع ،وما إىل ذلك من أمور تربوية وذوقية
وحِكَمٍ نابعة من اإلسالم مغرتفة من حبره ،كما يقول الشاعر:
ء ُلهم ل ُ رسبب ل
ول يهللل ل ءن لمو
ء

ءغرفس ل ءُ ي ءَّح لر أ ءرشفس ل ءُ ي دِّ ءي لم

وهكذا كان منهج ابن تيمية ومدرسته السلفية ،فكان السلفي
صوفياً يف سلوكه ،والصويف سلفياً يف متسكه ،فعبد القادر الكيالني
كان سلفياً ،وابن تيمية كان صوفياً ،والعكس صحيح ،فاملدرسة
واحدة واالختالف فقط يف التسميات .ولو حنّينا مصطلح الصوفية،
وقرأنا كالم ابن تيمية يف منهج هذه الطائفة ومدحه ألتباعها ،وهو
كثرياً ما يقول عند ذكر أحدهم« :قدس اهلل روحه» ،أفال نعتقد
أنه من هذه الطائفة؟
وقد قيل إن شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كانا
صوفيني ،أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد أثبت الشيخ مجال الدين

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

334

يوسف بن عبد اهلادي ،الشهري بابن املربد احلنبلي ،أنه صويف قادري،
وذلك يف كتابه « َب ْدءُ ال ُعلْقة بلُبسِ اخلرقة» فقال« :وأحد طرقها
(يعين اخلرقة) اليت بها نُقِلَتْ ،وإلينا  -وهلل احلمد  -وصلت،
الطريقة اليت أشار إليها بقية األعالم وأحد مشايخ اإلسالم تقي
الدين أبو العباس أمحد بن تيمية ،رمحه اهلل ،قال :وقد كنت لبست
خرقة التصوف من طرف مجاعة من الشيوخ ،من مجلتهم الشيخ
عبد القادر اجليلي ،وهي أجلُّ الطرق املشهورة .وقال مرة :فأجلُّ
الطرق طريق سيدي الشيخ عبد القادر اجليلي ،رمحة اهلل عليه»(.)453
والعُلقة :بضم العني :احلبل املعلق بالبكرة .وابن املربد ليس ببعيد
عهد بابن تيمية؛ إذ إن املدة بينهما  112عاماً فقط .كما أكد
انتساب ابن تيمية إىل الطريقة القادرية الباحث يف املدرسة احلنبلية
املستشرق جورج املقدسي ،يف مقاالت منشورة عام  1970بعنوان« :ابن
تيمية صويف من الطريقة القادرية» ،وأكد ذلك أيضاً مجال الدين
عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن أبي العالء الطلياني فذكر أن
شيخ اإلسالم ابن تيمية قال يف جوابه عن املسألة التربيزية« :لبستُ
اخلرقة املباركة للشيخ عبد القادر ،وبيين وبينه اثنان»( .)454ورمبا
 453بدء العلقة بلبس الخرقة ،البن المبرد ،ص.48
 454ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين ،للطلياني ،ص ،67مخطوطة جامعة برنستون،
.3296
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يعضد هذه األخبار ثناء ابن تيمية الكثري على الشيخ عبد القادر،
كقوله« :والشيخ عبد القادر من أعظم شيوخ زمانه مأمراً بالتزام
الشرع واألمر والنهي ،وتقدميه على الذوق ،ومن أعظم املشائخ أمراً
برتك اهلوى واإلرادة النفسية»(.)455
وكذلك استشهاده بأقوال الشيخ عبد القادر وتوضيح خترجياتها،
كثِريٌ
كقوله« :وَ ِل َهذَا يَقُولُ الشَّ ْيخُ عَبْدُ الْقَادِرِ ،قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهَُ :
سكُوا وََأنَا انْ َف َتحَتْ لِي
صلُوا إلَى الْقَضَاءِ وَالْ َقدَرِ أَ ْم َ
الرجَالِ إذَا وَ َ
مِنْ ِّ
َالرجُلُ مَنْ َيكُونُ
فِيهِ رَوْ َزنَةٌ فَنَازَعْتُ أَ ْقدَارَ ا ْلحَقِّ بِا ْلحَقِّ ِل ْلحَقِّ ،و َّ
ألمْرَ
َظمُ ا َ
مُنَازِعاً لِ َقدَرِ ال مُوَافِقًا لَهُ َوهُوَ  -رضي اهلل عنه  -كَانَ ُيع ِّ
َالنهْيَ وَيُوصِي بِاتِّبَاعِ ذَ ِلكَ ،وَيَ ْنهَى عَنْ االحْ ِتجَاجِ بِالْ َقدَرِ»( .)456ولعل
و َّ
أبرز املؤكدات أن شيخ اإلسالم ابن تيمية شَرَحَ كتاب «فتوح الغيب»
للشيخ عبد القادر اجليلي ،والكتاب مشهور ،طَبَعَتْ ُه مكتبة «املثنى»
ببغداد ،بتحقيق إياد عبد اللطيف إبراهيم ،عام 1987م .وطبعته
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة ،بتحقيق أمحد السايح ،وتوفيق
وهبة ،عام 2005م .ومل يكن شيخ اإلسالم وال غريه ليشرح كتاباً ال
يقتنع مبضمونه ،وخصوصاً أن مضمونه صويف حمض ،وعنوانه من
 455مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،ج ،10ص .884
 456المصدر السابق ،ج  ،8ص.303
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مصطلحات الصوفية .كما شرح شيخ اإلسالم ابن تيمية «الرسالة
القشريية» وعلّق عليها ،يف كتابه «االستقامة» ،اجلزء األول،
صفحة  80وما بعدها ،الطبعة األوىل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض .يضاف إىل ذلك أن كثرياً من أصحاب شيخ
اإلسالم ومن هلم عالقة معه ،سواء أكانوا مريدين أم أصحاباً،
كانوا قد سلكوا منهج التصوف ،من أمثال اإلمام الذهيب ،وابن
دقيق العيد ،وأمحد بن إبراهيم الواسطي ،إذ «قدم دمشق ،فرأى
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحبه ،وكان ابن تيمية يعظمه
وجيله ،ويقول عنه :هو جنيد وقته .وكتب إليه كتاباً من مصر
أوَّ ُله :إىل شيخنا اإلِمام العارف القدوة السالك»( ،)457وغريهم ممن
قال فيهم وقالوا فيه خرياً .وأما ابن القسم فقد مر بنا شرحه لكتاب
«منازل السائرين» للهروي ،وهو منهاج يف التصوف ،ما يؤكد صحة
هذه األخبار واالستنتاجات.

 457ذيل طبقات الحنابلة ،البن رجب الحنبلي ،ج ،2ص.256

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

337

قال ابن اجلوزي« :عن يونس بن عبد األعلى ،قال :مسعت الشافعي
يقول :لو أن رجالً تصوّف أوّل النّهار ال يأتي الظُّهر حتى يصري
أمحق .وعنه أيضاً أنه قال :ما لزم أحدٌ الصوفية أربعني يوماً فعاد
عقله إليه أبداً»( .)458ويف الكتاب نفسه يقول« :قال حممد بن حممد
بن إدريس الشافعي :مسعت أبي يقول :صحبت الصوفية عشر سنني
ما استفدت منهم إال هذين احلرفني :الوقت سيف ،وأفضل العصمة
أن ال تقدر»( )459ومر بنا نقل ابن القيم عن الشافعي روايةأخرى ،ولن
نطعن يف رواية يونس وال ابن اجلوزي ،رمحهما اهلل ،ولكننا نتساءل:
هل صار اإلمام الشافعي ،رمحه اهلل ،أمحق ظهر اليوم األول من
صحبتهم ،ونتساءل أيضاً هل عاد إىل الشافعي عقله بعد صحبة
الصوفية عشر سنني ،وليس أربعني يوماً فحسب؟! وهل صدر كل
هذا الفقه عن الشافعي رمحه اهلل وهو أمحق وبال عقل؟ ال ريب أن
تسويق مثل هذا الكالم ُيظهر شدة التحامل على الصوفية .أما أهل
العلم واإلنصاف فقد تلقّوه بفهم آخر غري فهم الذي يبصر يف كل
ذي حلية إرهابياً ،فهذا اإلمام العجلوني يقول« :أما ما يُروى عنه
(الشافعي) يف ذم الصوفية ،فإمنا هو من باب الطعن والتحذير من
 458تلبيس إبليس ،البن الجوزي ،ص.447
 459المصدر السابق ،ص.414 ،413
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أدعيائه السالكني دربه بال علم وال عمل ،نعوذ باهلل منهم ،وما
أكثرهم»!

()460

وهذا اإلمام البيهقي يعلق على القولني املنسوبني إىل الشافعي،
فيقول« :وإمنا أراد به من دخل يف الصوفية واكتفى باالسم عن
املعنى ،وبالرسم عن احلقيقة ،وقعد عن الكسب ،وألقى مؤونته على
املسلمني ،ومل يبالِ بهم ،ومل يرعَ حقوقهم ،ومل يشتغل بعلم وال
عبادة ،كما وصفهم يف موضع آخر  ...:ال يكون الصويف صوفياً حتى
يكون فيه أربع خصال :كسول أكول نؤوم كثري الفضول ،وإمنا
أراد به ذم من يكون منهم بهذه الصفة ،فأما من صفا منهم يف
الصوفية بصدق التوكل على اهلل عز وجل ،واستعمال آداب الشريعة
يف معاملته مع اهلل عز وجل يف العبادة ،ومعاملته مع الناس يف
العشرة ،فقد حُكي عنه أنه عاشرهم وأخذ عنهم ...وبلغين أنه رأى
مِنْ بعض من تسمّى باسم الصوفية ما كَرِهَ ،فخرج قوله يف ذم
أمثاله ...وكان الشافعي رجالً عِطِراً ،ذلك أنه كان به باسور،
وكان جييء غالمه كل غداة بغالية (عطر) فيمسح بها األسطوانة
اليت جيلس عليها ،وكان إىل جنبه إنسان من الصوفية ،وكان
يسمي الشافعي «البطال» (وال ريب أن وراء ذلك حسداً ينهش قلبه)
يقول :هذا البطال وهذا البطال ،فلما كان ذات يوم عمد إىل شاربه
 460كشف الخفاء ،لإلمام العجلوني ،ج ،1ص.341 ،
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فوضع فيه قذراً ،ثم جاء إىل حلقة الشافعي ،فلما شم الشافعي
الرائحة أنكر ...فوجدوا ذلك الرجل ،فقالوا له :ما محلك على
هذا؟ قال :رأيت جتبُّرك ،فأردت أن أتواضع هلل»!( ،)461وال ريب عند
عاقل أن هذا املتصوف أمحق .ولإلمام الشافعي كالم عظيم يف
التصوف ،ومر بنا قول ابن القيم :قال الشافعي رضي اهلل عنه:
صحبت الصوفية ،فما انتفعت منهم إال بكلمتني؛ مسعتهم يقولون:
«الوقت سيف فإن قطعته وإال قطعك» ،و«نفسك إن مل تشغلها
باحلق شغلتك بالباطل» قلت يا هلما من كلمتني! ما أنفعهما
وأمجعهما وأدهلما على علو همة قائلها ويقظته ،ويكفي يف هذا ثناء
الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم»(!)462
فهما كلمتان مضغوط فيهما كثري من املعارف ،ملن يتعمق فيهما
ويدرك انسحابهما على طريق السلوك إىل اهلل تعاىل يف كل
مدارجه ،وشرحهما حيتاج إىل كتاب ،وألن ابن القيم رمحه اهلل،
كان على درجة من احلذق والتعمق أوضح فهمه هلما بقوله« :يا
هلما من كلمتني! »...ومن يركز يف قوله« :ما أنفعهما
وأمجعهما!» يدرك أن كالم الشافعي مدح ،وهو من أساليب البالغة
املـعـروفـة ،ويسـمى «توكـيـد املـدح مبـا يشـبـه الـذّم» ،وهـو كـثـيـر يف
 461مناقب الشافعي ،للبيهقي ،ج ،2ص.209-207
 462مدارج السالكين ،البن قيم الجوزية ،ج ،3ص.125 ،124
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الشعر والنثر والقرآن واحلديث ،ومنه قول النابغة الذبياني:
أن س و ءفهم َبلُ فلول ُ لقبري لع ي ك ل
ءنسئ ل
ل فل لهم ءغ ءْي ُ
ل
ُ
ء ل ءع ء
فمن يقرأ أول البيت «ال عيب فيهم غري» يظن أن النابغة سيذمهم،
يف حني جاءت التتمة لتجعل املدح مؤكداً ،وهو أبلغ وأعمق أثراً يف
النفس مما لو قال« :بسيوفهم فلول من قراع الكتائب» ،ومن ذلك
قول النابغة اجلعدي ،رضي اهلل عنه:
يملسل ل
ءف ءنى ءُم ءل أخالقه ءغْي ءأ ُنه ءج ءويد ءف يَّ لقب ل ءُ ل
بسق س
ء
َ
ْ ه
ََ
ْ
ه
ويف القرآن الكريم قوله تعاىلَ  :و َما نق ُموا مِن ُه ْم إِلا أن يُؤم ُِنوا بِاَّللِ
ْ
ال ْ َ
يز الحَ ِمي ِد )463(ومنه قول النيب ﷺ﴿ :أنَا أفْصَحُ العَرَبِ بَ ْيدَ أنّي
ز
ع
ِ ِ
مِنْ ُقرَيْشٍ﴾( ،)464ومثل ذلك يقال يف كالم الشافعي رمحه اهلل.
وسنستعرض شهادات األئمة يف التصوف وأهله:
اإلمام الشافعي« :حبب إليّ من دنياكم ثالث :ترك التكلف ،وعشرة
اخللق بالتلطف ،واالقتداء بطريق أهل التصوف»(.)465
اإلمام مالك« :من تفقه ومل يتصوف فقد تفسق ،ومن تصوف ومل
يتفقه فقد تزندق ،ومن مجع بينهما فقد حتقق»(.)466
 463سورة البروج.8 :
 464التلخيص الحبير ،البن حجر العسقالني ،ج ،4برقم.1298
 465كشف الخفاء ،للعجلوني ج ،2ص.73
 466حاشية العدوي على شرح الزرقاني على متن العزية ،ج ،3ص .195وينظر :شرح عين
العلم وزين الحلم ،لمال علي القاري ،ج ،1ص ،33وشرح المقاصد النووية ،ص.171
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اإلمام أمحد بن حنبل« :كان يقول البنه عبد اهلل :يا ولدي عليك
باحلديث ،وإياك وجمالسة هؤالء الذين مسوا أنفسهم صوفية،
فرمبا كان أحدهم جاهالً بأحكام دينه .فلما صحب أبا محزة
البغدادي وعرف أحوال القوم ووقف على حقيقتهم كان يقول
لولده :عليك مبجالسة هؤالء القوم ،فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم
واملراقبة هلل تعاىل ،واخلشية منه ،والزهد يف الدنيا ،وعلوّ اهلمة»(.)467
و«كان الشافعي وابن حنبل يرتددان إىل جمالس هذه الطائفة،
وحيضران معهم يف جمالس ذكرهم ومذاكرتهم ،فقيل هلما :ما
لكما ترتددان إىل مثل هؤالء اجلهال؟ فقاال :إن هؤالء عندهم رأس
األمر كله»(.)468
اإلمام النووي« :أصول طريق التصوف مخسة :تقوى اهلل يف السر
والعالنية ،واتباع السنة يف األقوال واألفعال ،واإلعراض عن اخللق
يف اإلقبال واإلدبار ،والرضا عن اهلل تعاىل يف القليل والكثري،
والرجوع إىل اهلل يف السراء والضراء ،وأصول ذلك كله مخسة :علو
اهلمة وحفظ احلرمة وحسن اخلدمة ونفوذ العزمية وتعظيم
النعمة»(.)469
 467شرح المقاصد النووية ،لمحمد الحجار ،ص .169وينظر غذاء األلباب ،للسفاريني 1ج،
ص.120
 468المصدر السابق ،ص.168
 469مقاصد اإلمام النووي ،ص.14
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اإلمام الغزالي« :ولقد علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون
لطريق اهلل تعاىل خاصة ،وأن سريهم أحسن السري ،وطريقتهم
أصوب الطرق ،وأخالقهم أزكى األخالق»(.)470
شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم« :قعد القوم من الصوفية على
قواعد الشريعة اليت ال تتهدم دنيا وأخرى ،وقعد غريهم على
الرسوم»(.)471
اإلمام الذهيب« :القادح يف ُمحِقِّ الصوفية داخل يف حديث﴿ :مَنْ
عَادَى لِي وَلِ ّياً فَقَدْ بَارَ َزنِي بِالْ ُمحَا َربَةِ﴾»( ،)472ويقول «ألبسين خرق
التصوف شيخنا احملدث الزاهد ضياء الدين عيسى بن حييى
األنصاري ،بالقاهرة ،وقال :ألبسنيها الشيخ شهاب الدين
السهروردي ،مبكة ،عن عمه أبي النجيب»(.)473
فخر الدين الرازي« :اعلم أن أكثر من قص فرق األمة مل يذكر
الصوفية ،وذلك خطأ؛ ألن حاصل قول الصوفية وألن الطريق إىل
معرفة اهلل تعاىل هو التصفية والتجرد من العالئق البدنية ،وهذا
طريق حسن ...وهم فرق ،منهم أصحاب احلقيقة ،وهم قوم إذا فرغوا
من أداء الفرائض مل يشتغلوا بنوافل العبادات ،بل بالفكر وجتريد
 470المنقذ من الضالل ،للغزالي ،ص.49
 471نور التحقيق ،للشيخ حامد صقر ،ص.96
 472الموقظة ،للذهبي ،ص .109والحديث أخرجه ابن تيمية ،ينظر هامش .287
 473سير أعالم النبالء ،ج ،22ص.377
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النفس عن العالئق اجلسمانية ،وجيتهدون أال خيلو سرهم وباهلم
عن ذكر اهلل تعاىل يف سائر تصرفاتهم وأعماهلم ،منطبعون على
كمال األدب مع اهلل عز وجل ،وهؤالء هم خري فرق اآلدميني»(.)474
اإلمام تاج الدين السبكي« :حياهم اهلل وبياهم ،ومجعنا يف اجلنة
حنن وإياهم ،وقد تشبعت األقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن اجلهل
حبقيقتهم ،لكثرة املتلبّسني بها ،حبيث قال الشيخ أبو حممد
اجلويين :ال يصح الوقوف عليهم ألنه ال حد هلم! والصحيح صحته،
وأنهم املعرضون عن الدنيا املشتغلون يف أغلب األوقات بالعبادة...
واحلاصل أنهم أهل اهلل وخاصته ،الذين ترجتى الرمحة بذكرهم،
ويُستنزل الغيث بدعائهم ،فرضي اهلل عنهم وعنا بهم»(.)475
اإلمام احملاسيب« :فقيّض لي الرؤوف بعباده قوماً وجدت فيهم دالئل
التقوى وأعالم الورع وإيثار اآلخرة على الدنيا ...فأصبحتُ راغباً يف
مذهبهم ،مقتبساً من فوائدهم ،قابالً آلدابهم ،حمباً لطاعتهم ،ال
أعدل بهم شيئاً ،وال أوثر عليهم أحداً ،ففتح اهلل لي علماً اتضح لي
برهانه ،وأنار لي فضله ،ورجوت النجاة ملن أقرَّ به أو انتحله ،وأيقنت
بالغوث ملن عمل به ،ورأيت االعوجاج يف من خالفه ،ورأيت الرَّيْن
مرتاكماً على قلب من جهله وجحده ،ورأيت احلجة العظمى ملن
 474اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ،للرازي( ،ص.73 ،72
 475معيد النعم ومبيد النقم ،للسبكي ،ص.94 ،93
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فهمه ،ورأيت انتحاله والعمل حبدوده واجباً علي فاعتقدته يف
سريرتي ،وانطويت عليه بضمريي ،وجعلته أساس ديين ،وبنيت عليه
أعمالي ،وتقلَّبْتُ فيه بأحوالي ،وسألت اهلل عز وجلَّ أن يوزِعَين شكر
ما أنعم به علي ،وأن يقويين علىَّ القيام حبدود ما عرَّفين به ،مع
معرفيت بتقصريي يف ذلك ،وأني ال أدرك شكره أبداً»(.)476
العالمة ابن خلدون« :هذا العلم من العلوم الشرعية احلادثة يف
امللة ،وأصله أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة وكبارها
من الصحابة والتابعني ومَن بعدهم طريقَ احلق واهلداية ،وأصلها
العكوفُ على العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل ،واإلعراضُ عن زخرف
الدنيا وزينتها ،والزهد يف ما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه،
واالنفرادُ عن اخللق يف اخللوة للعبادة ،وكان ذلك عاماً يف
الصحابة والسلف ،فلمَّا فشا اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاني وما
بعده ،وجنح الناس إىل خمالطة الدنيا ،اختص املقبلون على العبادة
باسم الصوفية»(.)477
ابن عابدين« :وال كالم لنا مع الصُدَّق من ساداتنا الصوفية املربئني
عن كل خصلة رديَّة»(.)478
 476الوصايا للمحاسبي ،المقدمة ،ص.64 - 62
 477مقدمة ابن خلدون ،ص.611
 478رسائل ابن عابدين ،البن عابدين ،ج ،1الرسالة السابعة :شفاء العليل ،ص.173 ،172
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أبو احلسن الندوي« :إن العهد اإلسالمي يف اهلند بدأ بهؤالء
الصوفية ،وخباصة الشيخ معني الدين األمجريي ،الذي أسس
الطريقة اجلشتية يف هذه البالد على دعائم قوية جبهاده وإخالصه،
وأقبل عليهم الناس من مجيع الطبقات والفئات ،يتنافسون يف
حبهم وصلتهم بهؤالء املرشدين رجال اهلل والدعاة إليه بإخالص
وصدق وأمانة ونزاهة ،وامتدت يف طول البالد وعرضها شبكة من
املراكز الروحية اليت مل يبق بلد أو قرية ذات شأن إال وفيها مركز
روحي أو عدة مراكز ...إن هؤالء الصوفية كانوا يبايعون الناس
على التوحيد واإلخالص واتباع السنة ،والتوبة عن املعاصي وطاعة
اهلل ورسوله ،وحيذرون من الفحشاء واملنكر واألخالق السيئة والظلم
والقسوة ويرغّبونهم يف التحلي باألخالق احلسنه والتخلي عن
الرذائل مثل الكرب واحلسد والبغضاء والظلم وحب اجلاه ،وتزكية
النفس وإصالحها ،ويعلمونهم ذكر اهلل والنصح لعباده والقناعة
واإليثار ،وعالوة على هذه البيعة اليت كانت رمز الصلة العميقة
اخلاصة بني الشيخ ومريديه ،إنهم كانوا يعظون الناس دائماً،
وحياولون أن يلهبوا فيهم عاطفة احلب هلل سبحانه ،واحلنني إىل
رضاه ،ورغبة شديده إلصالح النفس وتغيري احلال»(.)479
سـعيد حـوى« :إن عصرنا عصر الشـهوة وعصر النزوة وعصر املـادية،
 479المسلمون في الهند ،للندوي ،ص.152 - 149
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وال بد أن تقابَل هذه األشياء مبا يكافئها ويقابلها ،وجبزم أقول :إن
الرتبية الصوفية وحدها هي اليت تقابل ذلك ،فالشهوة ال حيل
مشكلتها املقال وحده ،بل ال بد من احلال ،وال بد من البيئة والرتبية.
واملادية ال يكافئها الكلمة وحدها ،بل ال بد من الشعور والذوق
واإلحساسات اإلميانية مع املقال .والتمرد ال يعالَج بالكلمة وحدها،
بل يعاجل باإلخبات هلل ،والتقوى والورع واألدب ،وهذه طريقها العملي
هو التصوف»( )480ويقول« :إن تسعني يف املئة من األمة اإلسالمية،
خالل قرون متعددة ،هلم صلة بالتصوف وأهله بشكل من األشكال...،
وال زال التصوف وأهله يصلون إىل بيئات ومناطق ال يصل إليها
غريهم»(.)481
الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي« :وال ننكر الطريقة الصوفية
وتنزيه الباطن من رذائل املعاصي املتعلقة بالقلب واجلوارح مهما
استقام صاحبها على القانون الشرعي واملنهاج املرعي»(.)482
عبد العزيز بن باز يف شرحه كتاب «اقتضاء الصراط املستقيم يف
خمالفة أهل اجلحيم» لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكنت أتابع شرحه
يف اإلذاعة ،وكان معه من يقرأ الفقرة ،والشيخ يشرحها ،فقرأ:
 480تربيتنا الروحية ،لسعيد حوى ،ص.13
 481المرجع السابق ،ص.8
 482مجموعة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،األعمال الكاملة ،ط .جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
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«وقف أحد الصوفية على شاطئ دجلة ،وقال :اللهم إن مل تُخرج لي
الساعة حوتاً (مسكة) فال صليت أبداً ،فأخرج اهلل له حوتاً فأخذه
وانصرف ،فبلغ خربُه اجلنيدَ ،فقال :قاتله اهلل! أخيترب اهلل؟ ودِدتُ لو
خرجت له حية فنهشته» .فعلق ابن باز على القصة ،ثم قال:
«واجلنيد من الصوفية الذين حنسبهم على احلق» .فكان كالمه
اعرتافاً بأن الصوفية فيهم طائفة على احلق.
وقد ذكرنا عدداً من العلماء األعالم وأهل الفقه واحلديث واجلهاد
والفتوحات ،من الصوفية ،يف الصفحات  ،14 - 11وأشرنا إىل
فضلهم ،وال حاجة إىل اإلعادة ،إضافة إىل من ذكرهم شيخ اإلسالم
يف الصفحات من  323إىل  ،325وشهد هلم باخلريية واألفضلية
والوالية ،ومن أراد االستزادة جيد ذلك يف مظانه مثل كتاب
«طبقات الصوفية» ألبي عبد الرمحن السلمي ،و«طبقات الصوفية»
لإلمام الشعراني ،و«طبقات الصوفية» للمناوي ،أو «أعالم التصوف
اإلسالمي» ألمحد أبي كف ،ففيها بلغة.
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نعم ،التصوف والسلفية تياران وليسا مذهبني ،ألن املذاهب فقهية،
وقد جتد الصويف حنبلياً أو شافعياً أو مالكياً أو حنفياً ،وكذلك
السلفي ،باستثناء السلفية املعاصرة ،اليت قامت يف السعودية
واعتمدت املذهب احلنبلي يف معظم املسائل الفقهية والعبادات ،ومن
السعودية انتشرت إىل بلدان العامل ،أما السلفية اليت ميثلها جيل
شيخ اإلسالم ابن تيمية فكانت مذاهبهم متعددة.
وكذلك فإن الصوفية والسلفية ليسا فرقتني كاملعتزلة واملرجئة
والرافضة والقدرية ،ألن أتباع تلك الفرق ال ميكن ألي منهم أن
يكون يف فرقتني معاً ،أما الصويف فيمكن أن يكون سلفياً ،وهذا هو
األصل ،ألن كلمة «سلفية» تعين السري على نهج سلف األمة ،وهم
النيب ﷺ وأصحابه والتابعون ،وكذلك ميكن للسلفي أن يتصوف
إذا أراد السلوك والسري إىل اهلل ،كما فعل العز بن عبد السالم وابن
عطاء اهلل السكندري ،فالتصوف والسلفية َفهْمانِ خمتلفان للسري
ُْ
إىل اهلل وغري متناقضني ،فالسلفي يردد قوله تعاىل :قل َم ْن َح هر َم
ََ ه ه َ ْ
ْ
َ
ه
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
()483
الرز ِق ، والصويف يقرأ
زِينة اَّللِ التِي أخرج لِعِبادِه ِ والطيِب ِ
ات مِن ِ
ََ َُ ه ه َ َْْ َ
ك إلَي َما َم هت ْع َنا بهِ أَ ْز َواجا ً مِنْ ُه ْم َز ْه َرةَ
قوله تعاىل :ولا تمدن عيني
ِ
ِ

 483سورة األعراف.32 :
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ْ
َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ َ َ ُّ ْ
الحياة ِ
الدن َيا ل َِنفت ِ َن ُه ْم فِيهِ ورِزق ربِك خير وأبقى ، والسلفي يقرأ
()484

قول النيب ﷺ﴿ :الْمُ ْؤمِنُ القَوِيُّ ،خَيْرٌ وََأحَبُّ إىل اهللِ مِنَ املُ ْؤمِنِ

ٍّ خَيْرٌ﴾( ،)485والصويف يقرأ قوله ﷺ﴿ :هلْ تُنْصَرُونَ
الضعِيفِ ،ويف كُل
َّ
ضعَفَا ِئ ُكمْ؟!﴾( ،)486فكالهما على الصواب ،ولكل منهما
وتُرْزَقُونَ إال ب ُ
فضله ،ومصطلح «السلفية» أعم ،ألن كل مسلم سلفي ،يسري على
نهج سلف األمة؛ نبيها ﷺ وأصحابه وتابعيهم ،فإن فارق نهجهم إىل
غريه فقد ضل وخرج من دائرة اإلسالم إال أن يتوب ويعود ،ومصطلح
«صوفية» أخص ،ألن كل صويف سلفي بالضرورة كونه مسلماً
يسري على نهج النيب ﷺ وأصحابه وتابعيهم ،أما التصوف فهو زيادة
يف الزهد والتعبد واإلقبال على الذكر واجملاهدات وما إليها ،سعياً
إىل الرتقي يف مدارج السالكني ،وعليه فتخصيص مسمى «سلفية»
لفرقة دون غريها من املسلمني باطل ،إال إذا اعتربنا الرافضة
والقدرية واجلهمية مسلمني! وعندنا لذلك قاعدتان :األوىل قوله
ﷺ﴿ :فعليكم بسنَّيت وسنَّةِ اخللفاءِ الرَّاشدين املهديِّنيَ ،متسَّكوا بها،
وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ﴾( )487فمن استبدل بها سنة غريهم ،أو اعتقد
أن سنة غريهم أصح أو أفضل فقد خرج من اإلسالم .والثانية :قوله
 484سورة طه131 :
 485صحيح مسلم ،برقم.2664 :
 486صحيح البخاري ،برقم.2896 :
 487سبق تخريجه بالهامش .100
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ﷺ﴿ :وتفرتقُ أمَّيت على ثالثٍ وسبعنيَ ملَّةً ،كلُّهم يف النَّارِ إال ملَّةً
واحِدةً ،قالوا :مَن هيَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ :ما أَنا علَيهِ وأَصحابي﴾(.)488
فالناجون هم السائرون على ذلك النهج ،مالزمني سنة النيب ﷺ
واخللفاء األربعة من بعده ،أو اخلمسة بتصنيف السيوطي ،الذي عد
خالفة احلسن ،رضي اهلل عنه ،خالفة خامسة ،أو الستة ،بإمجاع
األمة اليت عدت عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه يف الراشدين.
فمن يَشْ ُت ُم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي ،رضي اهلل عنهم ،أو
يلعنهم ،أو يصمهم باخليانة فهو بالتأكيد ال يتبع سنتهم ،ومن
يستبدل بسنة النيب ﷺ سنة غريه ،أياً كان ،فهو ليس من الناجني،
ومن يقدّم سنة أحد اخللفاء الراشدين على سنة سيدنا حممد ﷺ
فهو ليس من الناجني بالتأكيد ،حتى وإن كانت سنّة مزعومة آلل
بيته ،ألن آل بيته ،عليه وعليهم الصالة والسالم ،يسريون على سنته
وال خيرجون عنها قيد أمنلة ،فهو النيب ﷺ ،وهم ليسوا بأنبياء.
والتيارات كاألنهار يرفد بعضها بعضاً فيعظم نفعها ويعم خريها،
وحني جتمع األمة بني تياري السلفية والتصوف؛ منهجي التشرع
والتحقق؛ مسلكي الفقه والعبادة؛ طريقي الدعوة والزهد ،فإنها
تكون على طريق نبيها ﷺ وآل بيته وأصحابه رضي اهلل عنهم
أمجعني ،وأحلقنا بهم.
 488صحيح الترمذي ،لأللباني ،برقم .2641
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إن أي منهج ،مع تقلب احلوادث وبُعد املسافة الزمنية عن منبعه،
تتخلله شوائب تعكر صفوه ،وتطرأ فيه معوّقات تؤخر مسريه،
ف تدفّقه ،وهذا حصل يف كل األديان.
ويسري يف حَمَلَتِه َوهْنٌ يُضْعِ ُ
وإذ إن اإلسالم هو أصل األديان السماوية ومتمّمها ،فقد تعهد اهلل
سبحانه أن يهيئ له يف كل قرن جمدّداً يزيل الشوائب منه ويبعث
اهلمة يف أتباعه ،ليعيد إليه صفاءه وقوة تدفقه ،فأوحى إىل نبيه ﷺ:
﴿إنَّ اللَّهَ يبعثُ ِل َهذِهِ األمَّةِ على رأسِ كلِّ مئةِ سنةٍ من جيدِّدُ لَها
دينَها﴾( ،)489وقد أمجع العلماء على أن أول اجملددين عمر بن عبد
العزيز ،رضي اهلل عنه ،الذي تسلم اخلالفة عام تسعة وتسعني
للهجرة ،أي على رأس املئة ،فَرَدَّ املظامل وأقام العدل وأحيا السنة
وأمات البدعة ونفع اهلل به البالد والعباد ،وهو أول من دعا إىل مجع
احلديث النبوي الشريف الذي تضمن سنة النيب ﷺ ،وكان قدوة يف
التقوى والورع والزهد ،وقد اختُلف يف بقية من جاؤوا بعده من
اجملددين.
والتصوف ،كونه أحد أعظم البساتني اليت ارتوت من هذا النهر
العظيم ،ونبغت أشجاره وأمثرت أطايب مثارها وآتت أكلها برعاية
بقية السلف؛ الرعيل األول من املربني كاجلنيد والكيالني
 489صحيح أبي داود ،لأللباني ،برقم .4291
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والرفاعي والكرخي والبلخي والسري السقطي وأمثاهلم ،تَقِلُّ مثراته
وتضعف أشجاره وتنقبض ظالهلا مبا يطرأ على النهر من تغريات،
والعكس بالعكس ،فالتابع ظل للمتبوع ،فإذا ظهرت فيه الطفرات
السيئة  ،من بدع وخرافات وأمور شركية ،ونبتت فيه الفطريات اليت
ليست من نباته ،فشوهت وأفسدت ،أخرج اهلل سبحانه يف أهله
جمدِّدين يواكبون عمل اجملدِّدين يف النهر ،ويتعاونون معهم يف
تنظيف البستان وختليصه من هذه الفطريات ،ليعود كما كان
زاهياً مثمراً متتد ظالله الوارفة وتُجتنى مثراته الطيبة ،وسنمر
بذكر عدد من هؤالء اجملدِّدين الذين نبغوا يف بستان التصوف
فدعوا إىل تنظيفه من الفطريات وإعادة رونقه إليه ،فانتفع بهم هذا
الطريق وأهله ،وعاد جنّةً تسر الناظرين.
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ولد أبو القاسم القشريي بقرية إستو من قرى نيسابور عام  376هـ،
وأخذ عن اإلمام الصويف الشهري أبي علي الدقاق ،الذي كان يذكره
يف «الرسالة القشريية» باسم «األستاذ» ،وعنه أخذ جل علمه ،فقد
كان الدقاق لسان عصره يف التصوف وعلوم الشريعة ،فقبل
القشرييَّ يف حلقته بشرط أن يكتسب الشريعة ،ويُتقن علومها.
وهذا كان منهج أئمة التصوف ،فال تصوف قبل تفقُّه ،وال حتقُّق ملن
مل يتشرع ،فنبغ القشريي يف املالزمة بني علوم الشريعة والتصوف،
وعلى هذا األصل أقام مشروعه اإلصالحي يف ما بعد ،وملا انتهى من
دراسة الفقه تعلم األصول عند اإلمام أبي بكر بن فورك ،ثم لزم
الشيخ أبا إسحاق اإلسفراييين وأعاد عليه ما مسعه منه ،فقال له:
لست حتتاج إىل دروسي ،بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي ،ففعل
ذلك ومجع بني طريقة اإلسفراييين وطريقة ابن فورك .ثم درس
كتب أبي بكر الباقالني ،وبذلك صار القشريي بارعاً يف الفقه،
واألصول ،ما دفع باجلويين إمام احلرمني إىل مصاحبته واحلج معه
برفقة أبي بكر البيهقي .كل ذلك وهو يتابع حضور حلقات أستاذه
الدقّاق يف التصوف ،إىل أن رأى فيه شيخه قبساً من النبوغ ،والعطاء
فزوّجه كرميته .ومات أبو علي الدقاق وهو يف غاية االطمئنان على
حماضرات التصوف بني يدي تلميذه الذي أمجع أهل عصره على
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أنه سيد زمانه ،وقدوة وقته ،وبركة املسلمني يف ذلك العصر.
وعندما نال القشريي هذه الشهادة أصبح أستاذ خراسان بدون
منازع .والحظ القشريي أن التصوف جنح للركود عند كثري من
أتباع املنهج ،وأصبح جمرد انتسابٍ ومظاهرَ وتَعلُّقٍ بالقشور ،وتهاونٍ
يف السري إىل اهلل ،فألّف رسالته القشريية اليت بيّن يف املقدمة دافعه
إىل تأليفها ،وذكرنا ذلك يف مبحث «التصوف الرباني والتصوف
البشري» من هذا الكتاب .ويقول أستاذ التصوف واألخالق
بالدراسات العليا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة
األزهر الدكتور حممود بن الشريف ،املشارك يف حتقيق الرسالة:
«ففي أوائل ذلك القرن رأى اإلمام القشريي نواحي تنبعث منها
روائح االحنراف الديين ومناحي ختالف التعاليم األصيلة ،وجتايف
السلوك اإلسالمي ...فخشي أن متتد أثواب الباطل لتغطي وجه
احلق ...ولكي ال تضيع معامل احلق بني متاهات الباطل ،وألجل أن
يضع حداً فاصالً بني التصوف الصرف والتصوف الزائف ،أخرج هذه
الرسالة لتكون النبع الصايف الذي ينهل منه كل دارس للتصوف
ومستشرق للنور ...وقد صدّر رسالته مبقدمة عرض فيها ،بإجياز
وعمق وتركيز ،خصائص التصوف والسلوك الصويف ومناخه
العقدي وتياره التارخيي ،ثم كشف عن نفسيات املنتفعني من
السوقة املتسربلني برداء التصوف املتسرتين به ليخفوا وراءه
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نوازعهم الشريرة ومنازعهم اآلمثة ،ثم فضح حال املستهينني
بالعبادة املتجرّئني على اهلل الذين حتلّلوا من تبعات التكاليف حبجة
أنهم قد وصلوا وحترروا وكوشفوا باألسرار وزالت عنهم أحكام
البشرية ...ويؤكد أن الدين هو التصوف ال فارق وال اختالف،
ويُعرّض بهؤالء املنحرفني الذين أحدثوا فراغاً وهوّةً بني الدين وبني
ما زعموه أنه تصوف ،وخلص إىل أن الصويف هو الوَرِ ُع النَّقيُّ
املتمسِّك بآداب السنّة وتعاليم الديانة ...ثم يدلف إىل مفاهيم
التصوف اليت هي مفاهيم اإلسالم وكليّاته ،فيفسرها ويفصلها
ويدعمها بآيات من كتاب اهلل ويطعّمها بأحاديث من هَدي رسول
اهلل ﷺ ،فيفرد أبواباً يتحدث فيها عن التوبة والتقوى والورع
واخلشوع والصرب والرضا ،وعن الغرية واحلرية وعن التوحيد
والعبودية ،وعن اإلخالص واالستقامة ،وعن السلوك واألخالق،
وغري ذلك من الكليات»( .)490وهذه «الكليات» اليت أشار إليه حمقق
الكتاب هي نفسها «املنازل» عند اهلروي ،و«املدارج» عند ابن القيم.
فقد سعى اإلمام القشريي ،من خالل رسالته ،إىل إيضاح حقيقة
منهج التصوف ،وإرشاد الصوفية لتصحيح توجههم وسلوكهم،
وفضح كذب املتسرتين بالتصوف ومدّعي االنتساب إليه بال
حقيقة .رمحه اهلل وجزاه عن أهل احلق خرياً.
 490الرسالة القشيرية ،للقشيري ،مقدمة المحقق ،ص.5 ،4

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

356

شيخ اإلسالم اإلمام القدوة احلافظ عبد اهلل بن حممد األنصاري،
من ذرية صاحب النيب ﷺ أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنه ،ولد عام
396هـ ،وأخذ عن كثري من العلماء األجالء ،وأخذ عنه مثلهم ،قال
عنه الذهيب« :له عدد من الكتب :األربعون يف دالئل التوحيد،
والفاروق يف الصفات ،وذم الكالم وأهله ،ومنازل السائرين ،وأشياء.
كان سيفاً مسلوالً على املخالفني ،وجِذعاً يف أعني املتكلمني ،وطوداً
يف السنة ال يتزلزل ،وقد امتُحن مرات .قال ابن طاهر :مسعته يقول
ت على السيف مخس مرات ،ال يقال لي ارجع عن
بِهَراةَ :عُرِضْ ُ
مذهبك ،لكن يقال لي اسكت عمن خالفك ،فأقول ال أسكت.
ومسعته يقول :أحفظ اثين عشر ألف حديث ،أسردها سرداً .قال أبو
النضر الفامي :كان أبو إمساعيل بِكر الزمان وواسطة عقد املعاني
وصورة اإلقبال يف فنون الفضائل وأنواع احملاسن ،منها نصرة الدين
والسنة من غري مداهنة وال مراقبة لسلطان وال وزير ،وقد قاسى
بذلك قَصْدَ احلساد يف كل وقت ،وسعوا يف روحه مراراً ،وعمدوا إىل
إهالكه أطواراً ،فوقاه اهلل شرَّهم وجعل قصدهم أقوى سبب الرتفاع
شأنه .قلت :تَخرّج به خلق كثري ،وفَسّر القرآن مدة ،وفضائله
كثرية ...وله قصيدة يف السُّنّة مسعناها ،غالبها جيد ،وله جملد يف
مناقب اإلمام أمحد بن حنبل ...قال السُّلفي :سألت املؤمتن عنه
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فقال :كان آية يف لسان التذكري والتصوف من سالطني العلماء...
وكان يدخل على األمراء واجلبابرة فما يبالي بهم ،ويرى الغريب
من أهل احلديث فيبالغ يف إكرامهم ،ومسعته يقول :تركت
احلرييَّ هلل ،قال :وإمنا تركته ألنه مسعت منه شيئاً خيالف السنّة.
قال ابن طاهر :مسعته يقول :إذا ذَكَرَ التفسري :فإمنا أذكره من
مئة وسبعة تفاسري ،ومسعته ينشد على منربه:
أنس حجلَّيل س ح

 ،فإن أ

فوص انب لجلسس أن ينحجلَّلوي»

()491

وقال عنه ابن القيم« :كان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يقول:
عمله خري من علمه ،وصدق رمحه اهلل ،فسريته باألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وجهاد أهل البدع ال يُشق له فيها غبار ،وله
املقامات املشهورة يف نصرة اهلل ورسوله ﷺ ،وأبى أن يكسو ثوب
العصمة لغري الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى ﷺ»(.)492
لقد أسهم اهلروي ،الذي جاء بعد وفاة اجلنيد بنحو قرن ( 396هـ)
يف جتديد طريق التصوف ،فنفض عنه ما حلق به من غبار اجلهلة،
وحارب البدع وأحيا طريقة اجلنيد وأمثاله من السابقني ،فصنف
أهم كتاب يف مراحل السري اليت مير بها املريد يف سلوكه طريق
التصوف وسريه إىل اهلل عز وجل ،وهو كتاب «منازل السائرين»،
 491تذكرة الحفاظ ،للذهبي ،ص.1186 - 1184
 492مدارج السالكين ،البن القيم ،ج ،3ص.366
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وهو ،وإن مل يشرح ويفصل ،واكتفى بذكر املنازل يف تعداد
تسلسلي ،فإن كل من كتبوا يف هذا املضمار من بعده كانوا عالة
على كتابه هذا ،ومنهم الغزالي وابن عجيبة ،وغريهم .وال نشك
يف أنه استفاد فيه من الرسالة القشريية ،وقد حظي كتابه هذا
بعناية خاصة من أهل التصوف ومن أتباع املدرسة السلفية األصيلة،
فشرحوه شروحات عدة ،منها شرح الشيخ حسن بن حممد
الفركاوي القادري ،وشرح كمال الدين عبد الرزاق القاساني،
وشرح الشيخ عبد املعطي بن أبي الثناء اللخمي اإلسكندري ،وشرح
عفيف الدين التلمساني ،ولعل أبرز الشروح وأشهرها كان شرح ابن
قيم اجلوزية تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ،الذي انتشر انتشاراً
واسعاً بني السلفيني والصوفيني على حد سواء ،ليكون شاهداً على
اعرتاف املدرسة السلفية بصحة هذا املنهج وسالمته من كل ما
ب إليه املدّعون متخذين مناذج من املتصوفة اجلهلة ،وممن
يَنسُ ُ
طعِن يف صحة انتسابه إىل التصوف كاحلالج ،وممن اختذوا
ُ
التصوف غطاء لباطنيتهم كالسهروردي املقتول ،ومن القائلني
باحللول واالحتاد الذين أخرجهم ابن تيمية من دائرة التصوف،
وليظهر جوهر التصوف وحقيقته املشرقة وأنه سري إىل اهلل سبحانه
على منهاج الشريعة اإلهلية والسنة احملمدية وموافقة إمجاع األمة.
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ولد عام 450هـ ،أي أنه عاصر شيخ اإلسالم اهلروي ،إال أنه مل يذكر
أنه أخذ عنه ،رمبا ألنه تفقه على املذهب الشافعي ،وكان اهلروي
حنبلياً متعصباً ملذهبه ،وكان عمره مخسة عشر عاماً حني تويف
أبو القاسم القشريي ،رمحه اهلل علماً بأن الغزالي سافر يف طلب
العلم من مسقط رأسه يف إحدى قرى طوس ،وأخذ عن جلة علماء
عصره ،ومنهم إمام احلرمني اجلويين يف نيسابور ،وبعد أن أتقن
الفقه الشافعي والعقيدة األشعرية ،درس علوم الفلسفة والباطنية،
ثم َعكَف على قراءة ودراسة علوم الصوفية ،ثم عيّنه الوزير نظام
امللك مدرساً يف املدرسة النظامية ببغداد ،وصحب الشيخ الفضل
بن حممد الفارمذي يف نيسابور ،وهو تلميذ أبي القاسم القشريي،
فتأثر به ،والحظ على نفسه بُعدَه عن حقيقة اإلخالص هلل وعن
العلوم احلقيقية النافعة يف طريق اآلخرة ،وشعر أن تدريسه يف
النظامية مليء حبب الشهرة وال ُعجُب واملفاسد ،وهو القائل« :طلبنا
العلم لغري اهلل فأبى أن يكون إال هلل» .وقد استفاد الغزالي من تعلمه
علم املنطق ،وإيغاله يف العلوم العقلية ،يف احملاججة واالستدالل،
فكان حيتج بالعقل على مدّعي االنتساب إىل التصوف من القائلني
باحللول واالحتاد« ،ويرى أنه قد ينكشف للصويف ما ال ميكن للعقل
إدراكه ،ولكن ليس من املمكن أن ينكشف له شيء حيكم العقل
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باستحالته ،فالعقل عنده هو امليزان الذي قيضه اهلل لإلنسان لقياس
مدى صدق معارفه ،ووضع احلدود هلا ،ومن ثم فإنه ليس مثة
تعارض بني مقتضيات التعقل ،وشؤون اإلميان الديين ،ويرى أن من
مل تكن بصريته الباطنية ثاقبة فلن يعلق به من الدين إال قشوره.
أما يف مسائل اإلهليات والغيب فيقرر أنه ليس للعقل دور أكثر من
تقبلها والتسليم بصدقها .ومما ال شك فيه أن الغزالي قد أسهم،
بتلك العقلية الواعية ،يف تنقية التصوف من كثري من البدع
واالحنرافات ،وأعطى التصوف واحلياة الروحية بُعداً عقلياً جديداً،
وإذا كان اإلمام األشعري قد خلّص علم الكالم من السفسطة
الساذجة للمتكلمني القدامى املقتدين باجلدل اليوناني ،فإن اإلمام
الغزالي قد أكد لإلسالم قوة احلياة الدينية ،بتقرير االعرتاف مبا
نبت فيها من تصوف ،وأسسه تأسيساً فلسفياً»( ،)493وينسب إىل
الغزالي أكثر من  360كتاباً ،بعضها منحول وبعضها مشكوك يف
نسبته إليه ،وبعضها خمطوطات ،وبعضها أجزاء من مؤلفاته
األخرى ،أما الكتب املؤكدة نسبتها إليه فقد حصرها احملققون يف
اثنني وسبعني مؤلفاً ،أشهرها« :تهافت الفالسفة» ،و«فضائح
الباطنية» ،و«املنقذ من الضالل» ،و«إحياء علوم الدين» ،ويعد
 493اإلمام الغزالي -لمحات من منهج خلقي ،في ذكرى وفاته ،سمير حلبي ،موقع إسالم أون
الين.https://cutt.us/gzali :
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األخري أكثر كتبه انتشاراً واشتهاراً وكثرة طبعات ووجود نسخ
من خمطوطاته يف مجيع املكتبات العاملية ،فقد تضمن الكتاب
مشروعه اإلصالحي وشرح املفاهيم واملعارف الروحية (الصوفية) يف
ظل الشريعة ،واستفاد من سابقيه يف منازل السلوك والتفصيل
فيها ،وسبب تسمية الكتاب بـ«إحياء علوم الدين» القناعة اليت وصل
إليها الغزالي بأن العلم والفقه احلقيقي هو الذي ينعكس على
سلوك اإلنسان نتيجة يقينه بأن «اآلخرة خريٌ من األوىل» ،والكتاب
متداول عند عامة املسلمني ،ملا فيه من قيم روحية وشواهد قصصية
مما يستهوي العامة ،وملا فيه إرشاد وتوجيه خالص إىل اهلل سبحانه
وتصحيح النية والسري ،ما يشبع اجلوانب الروحية عند اإلنسان
املتعطش إليها .ومل خيلُ الكتاب من مواطن ضعف ،وقد امتدحه
عدد من علماء املسلمني ،حتى قال بعضهم« :من مل يقرأ اإلحياء
فليس من األحياء» ،وقال احملدث عبد الرحيم العراقي ،الذي خرّج
أحاديث الكتاب« :إنه من أجلِّ كتب اإلسالم يف معرفة احلالل
واحلرام ،مجع فيه بني ظواهر األحكام ،ونزع إىل سرائر دَقّتْ عن
األفهام ،مل يقتصر فيه على جمرد الفروع واملسائل ،ومل يتبحر يف
اللجة حبيث يتعذر الرجوع إىل الساحل ،بل مزج فيه علمي الظاهر
والباطن ،ومرج معانيها يف أحسن املواطن ،وسبك فيه نفائس
اللفظ وضبطه ،وسلك فيه من النمط أوسطه» ،وألّف آخرون عدداً
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من الكتب يف شرح واختصار «اإلحياء» والدفاع عنه ،من ذلك
«املغين عن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار» لعبد
الرحيم العراقي .وكتاب «إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم
الدين» للزبيدي ،و«تعريف األحياء بفضائل اإلحياء» لعبد القادر
العيدروس ،وكذلك ألف الغزالي نفسه كتاباً للرد على من انتقد
«اإلحياء» يف عصره ،أمساه« :اإلمالء على مشكل اإلحياء» أما
االختصارات ،فقد اختصره أخوه أمحد الغزّالي يف كتاب «لباب
اإلحياء» ،وابن اجلوزي يف «منهاج القاصدين» ،وبعض الباحثني
يرون أن كتاب «الغنية» للشيخ عبد القادر اجليلي ،خمتصر لكتاب
«اإلحياء» كونه كتب على املنهجية نفسها والنَّفَس ذاته ،وسعيد
حوى يف «املستخلص يف تزكية األنفس» ،وغري ذلك كثري .ويف
اجلهة املقابلة ذمّ عدد من العلماء «اإلحياء» منتقدين فيه كثرة
األحاديث الضعيفة

()494

وإيراده قصص الصوفية ،وقد أقر الغزالي

بضعفه يف علم احلديث ،فقال« :أنا مُزجَى البِضاعةِ يف احلديث».
وألف عددٌ من العلماء كتباً يف الرد على اإلحياء ،منهم ابن
اجلوزي ،الذي اختصره من قبل ،ثم ألّف« :إعالم األحياء بأغالط
اإلحياء» ،وغريه ،حتى وصل األمر أن أُمر حبرق كتاب «اإلحياء»
 494تصنيف الحديث بأنه ضعيف ال يعني أنه موضوع ،فقد يكون صحيحاً ،لذلك رأى الفقهاء أنه
يؤخذ به في فضائل األعمال وال يؤخذ به في العقيدة والعبادات والحالل والحرام.
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يف قرطبة ،يف عهد علي بن يوسف بن تاشفني! وقد ترك الغزالي
املدرسة النظامية ببغداد ،وانصرف إىل العزلة ،وساح عشرة أعوام،
تنقل خالهلا بني دمشق والقدس واخلليل ومكة املكرمة واملدينة
املنورة (على ساكنها أفضل الصالة والسالم) ،وكتب خالل رحلته
كتاب «اإلحياء» ،وكانت نتيجة رحلته الطويلة تلك أن قال:
«وانكشفت لي يف أثناء هذه اخللوات أمور ال ميكن إحصاؤها
واستقصاؤها ،والقدْ ُر الذي أذكره لِ ُينْتَفَعَ به أني عَلمتُ يقيناً أن
الصوفية هم السالكون لطريق اهلل تعاىل خاصة ،وأن سريتهم أحسن
السري ،وطريقهم أصوب الطرق ،وأخالقهم أزكى األخالق .بل لو
مجع عقل العقالء وحكمة احلكماء وعلم الواقفني على أسرار الشرع
من العلماء ،ليغريوا شيئاً من سريهم وأخالقهم ويبدلوه مبا هو خري
منه ،مل جيدوا إليه سبيالً .فإن مجيع حركاتهم وسكناتهم ،يف
ظاهرهم وباطنهم ،مقتبسة من نور مشكاة النبوة ،وليس وراء النبوة
على وجه األرض نور يستضاء به .وباجلملة ،فماذا يقول القائلون
يف طريقةٍ ،طهارتُها  -وهي أول شروطها  -تطهريُ القلب بالكلية عما
سوى اهلل تعاىل ،ومفتاحُها اجلاري منها جمرى التحريم من
الصالة؛ استغراق القلب بالكلية بذكر اهلل ،وآخرُها الفناء بالكلية
يف اهلل ،ومن أول الطريقة تبتدئ املكاشفات واملشاهدات»(.)495
 495المنقذ من الضالل ،للغزالي ،ص.140 ،139
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شيخ اإلسالم وسلطان العلماء ،صاحب املواقف املشهودة ،الذي مل
خيشَ يف اهلل لومة الئم ،الذي أفتى خبلع السلطان يف دمشق حني
وضع يده بيد الصليبيني لشن حرب على دولة مسلمة ،والذي باع
السالطني املماليك يف سوق النخاسة فاشرتوا أنفسهم منه ،وغاىل
يف أمثانهم باملزاد ،وقبض مثنهم وصرفه يف مصارف الزكاة ،العامل
الشجاع الذي وقف يف وجه السلطان حني فرض الضرائب الكبرية
على الشعب ألجل حماربة املغول ،فقال له :جواريكم لديهن من
احللي واجملوهرات ما يكفي ،فخذوا حليهن وجموهراتهن ،فإن مل
تكف فعند ذلك ميكنك إمتامه من مال الشعب ،وهو الذي اطّلع
على السلطان يف يوم عيد فرآه يف أبهة السلطنة وحوله القادة
والرؤساء ،فناداه بامسه من دون ألقاب ،وقال له :أجتلس هذا اجمللس
ويف بلدك تباع اخلمر! فسأله أين ذلك؟ فقال له :يف املكان الفالني
مخارة ،فأرسل السلطان من فوره جنوداً هلدمها .ولد العز يف دمشق،
وتتلمذ لعلمائها ،ومنهم ابن عساكر ،فحفظ القرآن ودرس الفقه،
سافر يف طلب العلم إىل بغداد ،ثم رجع إىل دمشق وتوىل اخلطابة
يف مسجدها الكبري (األموي) ،إضافة إىل التدريس يف مساجد
دمشق ،ومل تكن له عالقة بالتصوف ال من قريب وال من بعيد ،بل
كان من املنكرين عليه وعلى الصوفية أشد اإلنكار ،وحني خرج من
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دمشق إىل مصر استقبله السلطان جنم الدين أيوب وأعطاه وظائفه
مجيعها اليت سلبت منه يف دمشق حني خلع السلطان إمساعيل،
فأصبح قاضي القضاة يف مصر ،وحني قدم الشيخ أبو احلسن
الشاذلي من تونس إىل مصر ،واجتمع حوله الناس يستمعون إىل
مواعظه وحكمه ودروسه ،جاءت وشاية إىل قاضي القضاة العز بن
عبد السالم بأن مشعوذاً اجتمع الناس حوله يتكلم بكالم ال عهد لنا
به يف كالم الفقهاء ،وإمنا هو شعوذة وتدجيل ،فجمع رجال شرطة
وأخذ القيد معه ليعتقل الشيخ الشاذلي ،ويف الطريق لقيه شخص
من معارفه ،فقال له :إني عازم على القبض عليه .فقال له الرجل:
أمسعته حتى تتبني صدقه من كذبه؟ فقال العز :ال ،صدقت.
فجعل القيد يف خصره وتوجه إىل منزل الشاذلي ،ودخل عليه ،وأبقى
رجال الشرطة خارجاً ،وشرع يسأل أسئلة دقيقة يف علم التوحيد،
فيشري الشاذلي إىل أصغر تالمذته ليجيبوه ،حتى سأل العز عن
مسألة فتكلم الشاذلي باملعارف واألذواق ،ما بهر العز ،فجلس بني
يدي الشاذلي متأدباً ،وقال له :واهلل لقد تبتُ يا سيدي ،وأكب على
يديه يقبلهما ،فقال له الشيخ أبو احلسن :أين القيد؟ واهلل إال
قيّدتين .عندها قام العز متعجباً ،فقال الشاذلي« :أولياء اهلل
عرائس ،وال يرى العرائسَ اجملرمون» .وخرج العز ،ثم صار يرتدد
على جملسه متخفياً بزي أعرابي مرة ،وفَالحٍ مرة ،حتى حضر

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

366

جملساً ،وكان ملثّماً ،فتكلم الشاذلي بشرح الرسالة القشريية
بأشياء فتح اهلل عليه بها ،عندها نهض العز وكشف لثامه وراح
جيري يف صحن اجلامع قائالً :امسعوا هذا الكالم الغريب العجيب
القريب العهد من اهلل! ومنذ ذلك سلك طريق التصوف على يد
الشيخ أبي احلسن الشاذلي ،ولزم جمالسه ،سواء يف املساجد أو يف
خيمة احلرب اليت عقدت إبان الغزو الصلييب يف واقعة املنصورة ،فقد
كانا من املشاركني يف اجلهاد يف تلك املعركة .وللعز بن عبد
السالم أكثر من أربعني مؤلفاً يف العقيدة ،وعلوم القرآن ،والفقه
وأصوله ،واحلديث الشريف ،والسرية النبوية ،والتصوف ،وعلوم
أخرى .وأشهر كتبه يف التصوف «خالصة زبد التصوف» ،املسمى
حبل الرموز ومفاتيح الكنوز ،وفيه حتدث عن منازل القربات ،وحمبة
اهلل ،ودرء شبهة التشبيه ،وكيفية التعرف إىل اهلل وحقيقة املعرفة،
وصفاء األحوال ،ومل يَ ُفتْ ُه أن يتكلم على السماع والرقص ،فقال:
«وجممل القول يف ذلك أن من مسع فظهرت عليه صفات نفسه
وتذكر به حظوظ دنياه ،فاستثار بسماعه وسواس هواه ،فالسماع
عليه حرام حمض ،ومن مسع فظهر له ذكر ربه وخوفه من ذنبه
وذكر آخرته ،فأتيح له ذلك الذكر شوقاً إىل اهلل تعاىل وحباً فيه
ورجاء لوعده وخوفاً من وعـيـده فسـماعـه ذكـر من األذكار ،مكتـوب
يف صحائف األبرار،
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ولقد أشرت إىل هذا املعنى يف هذه األبيات:
لل يسب ب ءن لم ل ُ ءقَّب ب لل أ ل
ءفَّلس ءق ل
ذن
إذي س ُجل ء بب ءن لمعببس ل ءقببو ٍل
ءت ببم يف شبب ل
هود ءك ُبب ُل ءفبب ُِّ
ء ءأ لق ي ُ بم ء ءتش ب ءهد ُ ُل ء عجلى
ء
ء
ءف ءلب بم ءي ءنب بج إىل ءقب بو لل يمل ءغب بجلاب
ء ء ُ ءيك ء جدٍ ء جدي ءصح حس
ء سببكببر ءد ليئببم ل ُ ءغبب بب لر ءد ِّن
ء ببه ل ببُ ذيتلبب له ءطبب ءرب ءقبب لديببم
ءف بدء عجلب ل ُ ءت ءغ بز لل ءق ب ل
و ء ىل

ءفَّلب ءش ءغف ءع لُ ياش ل
عسر يلبب لهب

ل ب بُ أب ل
ست لشع لر ءج ب ب لل بْب ب لُ
ء
ل ()496
ء لب ءط ءرب ءع لُ يا ل
تسر يغببجلب

ومن الواضح أن مضمون األبيات يشري إىل كراهته ذلك ،وقوله:
ََّ
َ َ
«وألق السمع تشهد كل معنى» إشارة إىل قوله تعاىل :إن فِي ذل ِك
َ ْ
َ َ َ َُ َ ْ َْ َ َْ
ََّ ْ َ َ ُ َ َ
َ
()497
لذِكرى ل ِمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ش ِهيد ، فهو إشارة
إىل أولوية االستماع إىل القرآن الكريم ،والبيت الثالث يؤكد فيه أن
صاحب الوجد الصحيح ال حيتاج إىل مساع املغنني ،ألن طربه
مطبوع يف ذاته ،ثم يؤكد :دعين من أشعار الغزل ألن شغفي بربي
يشغلين عن االستماع إىل األشعار ،وطربي حبال الشهود يغنيين عن
األوتار وآالت الطرب .وقد قال يف الرقص والتصفيق« :وأما الرقص
والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة اإلناث ،ال يفعلها إال راعن
 496زبد خالصة التصوف ،للعزبن عبد السالم ،ص.163
 497سورة ق.37 :
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أو متصنع كذاب ،وكيف يتأتى الرقص املتزن بأوزان الغناء ممن
طاش لبه وذهب قلبه ،وقد قال عليه الصالة والسالم﴿ :خريُ القرونِ
قرْني ,ثمَّ الَّذين يلونَهم ,ثمَّ الَّذين يلونَهم﴾( ،)498ومل يكن أحد من
هؤالء الذين يُقتدى بهم يفعل شيئاً من ذلك ،وإمنا استحوذ
الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إمنا هو متعلق
باهلل عز وجل ،ولقد مالوا يف ما قالوا وكذبوا يف ما ادّعوا»(.)499
وعلى رغم أنه كان شديداً يف احلق ال خيشى يف اهلل لومة الئم،
وكان ال خياطب السالطني باأللقاب ،فإنه كان ليِّنَ اجلانبِ رقيقَ
القلبِ عطوفاً مع العامة ،فكان ال يرد سائالً ،ومل يكن يقبل عطايا
السالطني وهداياهم ،وحني مرض مرضه الذي مات فيه أرسل إليه
السلطان الظاهر بيربس يطلب منه ترشيح أحد أبنائه ليتسلم
مناصبه من بعده ،فقال :ما فيهم من يصلح ،وهذه املدرسة
الصاحلية تصلح للقاضي تاج الدين بن بنت األعز  -وهو أحد
تالميذه  -ففُوِّضَتْ إليه(.)500
والتصافه بكل هذه الصفات النبيلة ،وما جعل اهلل له من احملبة
والقبول عند الناس كان أثره يف احلياة الدينية واإلرشاد عظيماً.

 498جامع العلوم والحكم ،البن رجب الحنبلي.477 /2 ،
 499قواعد األحكام في مصالح األنام ،للعز بن عبد السالم ،ج ،2ص.222 ،221
 500زبد خالصة التصوف ،التعريف بالعز.69 ،
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سعيد بن حممد ديب بن حممود حوَّى النعيمي ،درس بكلية
الشريعة جبامعة دمشق ،وتتلمذ لعدد من أهم أساتيذ الشريعة من
أمثال الفقيه مصطفى الزرقا ،وفوزي فيض اهلل ،ومعروف الدوالييب،
ويف مقدمتهم الدكتور مصطفى السباعي أول مراقب جلماعة
اإلخوان املسلمني بسورية ،كما درس على يد عدد كبري من
األساتيذ ،منهم الشيخ حممد احلامد ،والشيخ حممد اهلامشي،
والشيخ عبد الوهاب دبس ،والشيخ عبد الكريم الرفاعي ،وخترج يف
اجلامعة سنة 1961م ،سافر إىل السعودية سنة 1966م ،وعمل مدرساً
للغة العربية والرتبية اإلسالمية ،وبعد أربع سنوات عاد إىل سورية
ليتابع التدريس يف مدارسها ثالث سنوات ،ثم تعرض لالعتقال
والسجن مخس سنوات ،ملشاركته يف البيان الذي صدر يف سنة
1973م مطالباً بإسالميّة سورية ودستورها .واستغل سعيد حوى
الفرتة اليت قضاها يف السجن ،فألف عددًا من الكتب ،أهمها
«األساس يف التفسري» الذي طبع يف أحد عشر جملدًا ،وبعد خروجه
من املعتقل ،توىل قيادة مجاعة اإلخوان يف ظروف بالغة احلرج ،ثم
ترك ذلك إىل املشاركة يف قيادة التنظيم العاملي لقيادة مجاعة
اإلخوان (1984 - 1982م) ،ثم عاد إىل املشاركة يف قيادة اإلخوان يف
سورية (1987 - 1985م) ،حيث أجربته ظروفه الصحية على اعتزال
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العمل القيادي ،وكان قد انتقل إىل األردن وأقام فيها إىل وفاته،
حيث دفن هناك ،رمحه اهلل .كان له قبول عام بني املسلمني ،ويكاد
جيمع كل من عرفه على تواضعه وزهده وبساطته يف املظهر وتدينه
وحرصه على التعبد وتالوة القرآن ،كما كان منشغالً بالقضايا
العامة للمسلمني ،والعمل على إجياد احللول هلا ،و ُعرف جبُرأته يف
ما يقول ويكتب ،وبروحه املتساحمة وأخالقه الطيبة ،ونفسه
الزاهدة ،وقد توالت طبعات كتبه ومؤلفاته دون إذن منه ،وتربَّح من
ورائها الناشرون ،ومل يُقم بسبب ذلك مشكلةً مع أحد ،إذ كان
يسعى إىل أن ينتشر فكره يف أوسع قطاع ممكن من الناس ،ومل تكن
له أهداف رحبية .وكان قريباً من الناس وذا شعبية كبرية ،يأسر
الناس خبطابه ويشدهم حبديثه ومنطقه الدقيق وثقافته العالية.
كما كان رقيق القلب ،مرهف الشعور ،يغلبه البكاء حني يسمع
قضيةً إنسانيةً مؤملةً ،وخباصة ما يتصل بالشعوب اإلسالمية .وله
مثانية عشر مؤلفاً ،أهمها األساس يف التفسري يف أحد عشر جملداً،
واألساس يف السنة وفقهها ،يف أربعة عشر جملداً( .)501ومن يقرأ
سريته العطرة يتذكر شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم ،رمحه اهلل.
وعلى رغم أن اإلسالميني املنخرطني يف العمل السياسي كانوا
بعيدين عن التصوف ،بل وإن كثرياً منهم كانوا مناوئني للتصوف
 501موسوعة ويكيبيديا ،بتصرف.
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وأتباعه ،ألنهم كانوا يرون فيه منهجاً تواكلياً يركن إىل العزلة
واالشتغال بالذكر والسلوك عن املشاركة يف قضايا األمة املصريية
والسياسة ،غري أن سعيد حوى بسعة فكره وبُعد نظرته ونفاذ بصريته
رأى يف التصوف مشروع أمة ،ومستقبالً عاملياً لإلسالم وطريقاً نقياً
للدعوة إىل اهلل تعاىل ،بال تعصب لطريق أو منهج أو حزب .فصنف
عدداً من الكتب تدور يف فلك التصوف ،وهي« :تربيتنا الروحية»،
الذي حاول فيه أن يبسّط التصوف ويقرّبه إىل الناس ،ويقارب فيه
بني وجهيت النظر السلفية والصوفية ،متلمساً طريق احلق والعدالة
يف األحكام بال عصبية جلهة أو تيار ،و«املستخلص يف تزكية
األنفس» ،وهو  -كما مر بنا  -خمتصر لكتاب الغزالي «إحياء علوم
الدين»  ،لكن بطابع فكر سعيد حوى ورؤيته ،و«مذكرات يف منازل
الصديقني والربانيني» ،شرح فيه احلكم العطائية ،إضافة إىل أن
كتابه «كي ال منضي بعيداً عن احتياجات العصر» تضمن إحدى
عشرة رسالة ،من بينها «إحياء الربانية» ،وثانية بعنوان «غذاء
العبودية» ،وأخرى بعنوان« :أخالقيات وسلوكيات تتأكد يف القرن
اخلامس عشر» وكلها تتناول التصوف أو تقتبس منه أو تدور يف
فلكه .ومل يكن سعيد حوى يف كتبه يسعى إىل الدفاع عن التصوف،
فهو يراه منهجاً سلوكياً أخالقياً ال حيتاج إىل إثبات صحته
وجدواه ،وإمنا كان مشروعه أكرب من ذلك ،فهو يرى يف التصوف
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صورة سلفية ،كتلك اليت استعرضناها يف سري املتقدمني من
الصوفية الذين أقر إمام املدرسة السلفية شيخ اإلسالم ابن تيمية
بفضلهم وعلوّ مكانتهم وصحة منهجهم ،بل وصنف عدداً منهم يف
أولياء اهلل ،فكان يسعى إىل لفت أنظار السلفيني املعاصرين إىل
حقيقة التصوف وجوهره ،فقد صدّر كتابه «تربيتنا الروحية» قبل
املقدمة بعبارة« :مالحظة :كنتُ أزمعت أن أخرج هذا الكتاب حتت
عنوان :تصوف احلركة اإلسالمية املعاصرة ،ولكن ملالبسات متعددة
جعلته :تربيتنا الروحية»( ،)502فهو  -رمحه اهلل  -كان يرى أن
احلركة اإلسالمية املعاصرة جيب أن تقرتن بالتصوف لتضمن
جناحها ،وذلك ملا يف التصوف من إخالص هلل وجترد من كل
احلظوظ املتعلقة بالنفس أو االنتماء ،ويقول« :ولقد حاولنا يف هذه
السلسلة أن نقدم نوعاً من التصوف احملرر يف ضوء الكتاب والسنة
ومذاهب أهل احلق؛ إمياننا أن هذا وحده الذي جيب أن يكون ،وأن
يصري إليه الناس مجيعاً ،فالسري إىل اهلل جيب أال يُلغى ،بل جيب أن
يكون حثيثاً ،ولكن جيب أن ُيحَرّر و ُيدَقّق وأن ُتحَرّر مسائله حتريراً
دقيقاً ،فليس الصوفية وال غريهم معصومني ،واملعصوم هو الكتاب
والسنّة ،وقدمياً قال أكرب أعالم الصوفية يف عصره أبو سليمان
الداراني ،رمحه اهلل :رمبا وقعت النكتة من كالم القوم يف قليب فال
 502تربيتنا الروحية ،لسعيد حوى ،ص.3
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أقبلها إال بشاهدي عدل من الكتاب والسنة ،ألن اهلل عز وجل ضمن
لي العصمة يف الكتاب والسنة ومل يضمنها لي يف ما سوى ذلك»(،)503
فهو وإن رأى التصوف منهجاً صحيحاً جيب أال تهمله األمة ،فإنه
يرى أن ما يصدر عن الصوفية حيتمل اخلطأ والصواب ،واملعيار
الصحيح له القرآن الكريم والسنة املطهرة ،لذلك يقول« :فما
جرينا عليه ودأب العلماء والصوفية بآن واحد ،خالل العصور ،نقول
هذا ليعرف الصويف والعامل بآن واحد أننا مل نأت بدعاً من األمر،
بل ما حنن فيه جيب أن يصار إليه ،والعربة للتحقيق ،واحلكم
َ
َ ََ َ ْ
َ ُّ َ ه
الفصل للنصوص ،قال تعاىل :فإِن تن
ازع ُت ْم فِي ش ْي ٍء ف ُردوهُ إِلي اَّللِ
ُ ُْ ُْ ُ َ ه َ ْ ْ ْ
َو ه
()504
الر ُسو ِل إِن كنتم تؤمِنون بِاَّللِ وال َيو ِم الآخ ِِر ، والصدر مفتوح
لكل كلمة تقال ،سواء أقاهلا صويف أم سلفي ،بال حساسية من أحد،
فال يليق بطالب علم أن يكون إال عاشقاً للحق باحثاً عنه ،إذا عثر
عليه اعتنقه ،أما غري ذلك فشأن أهل األهواء»( .)505ويؤكد الشيخ
سعيد حوى أنه يف منهجه هذا «صويف سلفي» ،ال ميالئ طرفاً على
حساب احلق خوفاًَ وال طمعاً ،فيقول« :سيقول بعض الصوفية :إن
هذا ما شم رائحة الذوق الصويف ،وأنه مل يعرف اصطالحاتنا وأنه ال
حيق له أن يتكلم يف شيء ال يعرفه ،وسيقول بعض أعداء التصوف:
 503تربيتنا الروحية ،لسعيد حوى ،ص.9
 504سورة النساء.59 :
 505تربيتنا الروحية ،لسعيد حوى ،ص.11
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إن يف هذا الكتاب خدمة حللقات الصوفية القائمة على اخلطأ؛ إذ
كثريون سيقرؤونه ويقتنعون بالسري ...وسيتهمنا بعض الناس
بأننا مناعون للخري ...ومل يعد يف العمر فسحة حتى أحسُب للخلق
حساباً فال أقول هلذه األمة اإلسالمية كل ما ينبغي أن يقال هلا!
وباإلمجال أقول ألصناف الناس الذين ذكرتهم:
أ -لقد تتلمذت يف باب التصوف على  -من أظنهم  -أكرب علماء
التصوف يف عصرنا ،وأكثر الناس حتققاً به ،وأذن لي بعض شيوخ
الصوفية بالرتبية وتسليك املريدين ،واشرتطت عليه أال أقيّد
نفسي بطريقة ،وأال أتقيد يف هذا الشأن إال بالكتاب والسنة .أقول
هذا ليعرف الصوفية أنين أتكلم  -بفضل اهلل  -عن علم وذوق،
وليعرف غريهم أنه ال يستهويين إال الكتاب والسنة.
ْ
ُ
ه َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
ُّ
َ
ب -إن اهلل عز وجل يقولَ  :وق ِل الحق مِن ربِكم فمن شاء فليؤمِن
ََ َ َ َْ ُْ
اء فل َيكف ْر ،)506(فنحن مهمتنا التبصري ،واهلل عز وجل
ومن ش
ْ
َ ََّ
ْ
سهِ.)507(
يقولَ  :م ِن اه َت َدى فإِن َما َي ْه َتدِي ل َِنف ِ
ج -إنين حريص على أن يوجد نوع من التصوف السلفي ،له شيوخه
وحلقاته ،حلقات العلم والذكر ،وليس أمامي غري هذه الطريق.
د -لسـت حريصاً أن ينفضَّ الناس عن شـيوخهم ،ولسـت حريصـاً أن
 506سورة الكهف.29 :
 507سورة اإلسراء.15 :
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ينقطع خري ،بل على العكس من ذلك؛ أمتنى أن تزداد الصالت
الطيبة بني الناس ،وأن تكثر حلقات اخلري والعاملون هلا ،ولكن أن
يكون ذلك كله مستقيماً على أصول الشريعة وفروعها ،وأال يكون
على حساب واجبات أخرى.
هـ -لقد ظهر من خالل التجربة للحركة اإلسالمية املعاصرة أن
الشيء إذا مل تكن أبعاده واضحة ال يؤتي مثاره.
و -وأخرياً فإن عصرنا عصر الشهوة وعصر النزوة وعصر املادية ،وال
بد أن تقابل هذه األشياء فيه مبا يكافئها ويقابلها ،وجبزم أقول :إن
الرتبية الصوفية وحدها هي اليت تقابل ذلك.)508(»...
لقد كانت دعوة الشيخ سعيد حوى ،رمحه اهلل ،دعوة صادقة نابعة
من قلب غيور على األمة ،صادرة عن فكر واسع وعلم راسخ وتربية
صحيحة ،ومنطلقة من بصرية نافذة ،لكن الغريب أننا مل جند هلا
ذلك التأثري يف اجلانبني؛ السلفي والصويف على حد سواء!

 508مر بنا هذا القول وتتمته ص ،321فلم نذكره هنا تجنبا ً للتكرار.
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أبو الربكات ،الشيخ حممد زكي الدين إبراهيم ،ابن العامل
األزهري الشيخ إبراهيم اخلليل بن علي الشاذلي صاحب كتاب
«املرجع ...معامل املشروع واملمنوع من ممارسات التصوف» ،نشأ يف
أسرة مجعت بني النسب الشريف والعلم والفقه والتصوف والفكر،
حفظ القرآن الكريم بني التاسعة والعاشرة من عمره ،ونال شهادة
«العالِمية األزهرية» اليت تعادل «الدكتوراه» اآلن .أتقن عدداً من
اللغات ،منها اإلنكليزية ،والفرنسية ،واألملانية ،وترجم قصائد
للشاعر األملاني هايين رش هايين ،كما أتقن الفارسية وترجم
قصائد للشاعر الصُّويف حممد إقبال ،نُشرت مبجلة «أبولو» اليت
كان ينشر فيها قصائده .فقد كان يف الصف األول من شعراء
شباب جيله ،وكانت له منزلته يف النقد واألدب ،واللغة ،وقد نَشرت
شعره يف ذلك الوقت كربيات الصحف واجملالت األدبية ،وكان قد
اختار من أشعار شبابه جمموعة مساها «احلصائد» وأخرى مساها
«هشيم احملتظر» وكال الديوانني خمطوط مل يطبع ،ثم ملا
انصرف إىل الدعوة والتصوف ترك الشعر إال نادرًا ويف احلاالت
النفسية ،أو الروحية امللجئة ،فهي نفثات وصور ومنازالت ذاتية،
مساها «ديوان البقايا» ،ودرس العلوم الفلكية ،والروحية ،والنفسية،
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ومجع بني الثقافة املدنية املعاصرة وبني العلم األزهري األصيل،
واهتمَّ بتلقّي علم احلديث (رواية ودراية)؛ يف وقت قلّت فيه رواية
احلديث ،وأصبح رواة احلديث يف مصر والعامل اإلسالمي ُي َعدُّون
على األصابع ،ومل يتصدر إلعطاء اإلجازة باحلديث إالّ لنفرٍ حمدود
من كبار العلماء يف العامل اإلسالمي ،فلمّا كانت سنة 1414هـ
وبعد كثرة اإلحلاح عليه ،طبع إجازته احلديثية ،وأجاز طالبه،
وأجاز أهل عصره «إجازة عامة» ،كما هو معروف عند أهل احلديث
واألثر .وترك أكثر من مئة كتاب ورسالة يف العلوم الدينية ،ومئات
البحوث والفتاوى واملقاالت واخلُطب والدروس ،من أشهرها« :أصول
الوصول» ،و«أجبدية التصوف اإلسالمي» ،و«اإلفهام واإلفحام»،
و«بركات القرآن على األحياء واألموات» ،و«فواتح املفاتح» ،و«أهل
القبلة كلهم موحدون» ،و«معامل اجملتمع النسائي» ،و«الفروع
اخلالفية» ،و«وظيفة احلديث الضعيف» ،و«قضية اإلمام املهدى»،
وغريها كثري ،وغري ذلك مما مل يُطبع .كما كان للشيخ خطبه
ودروسه وحماضراته وفتاواه يف اإلذاعات وحمطات التلفاز املصرية
والعربية ،وله درس أسبوعي يف كل من مسجد السيدة زينب،
ومسجد سيدنا احلسني ،ومسجد اإلمام الشافعي ،يف رمضان بعد
صالة العصر ،ويف السبعينيات كان له درس أسبوعي متخصص
يُسمى «دراسات عليا يف التصوف» يوم السبت .وخرج جماهداً إىل
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جبهة القتال يف «معارك االستنزاف» يشحذ همم اجلنود بالدعاء
والدعوة ،ويشرح أحاديث اجلهاد ،ويروي قصص الرجال الذين
جاهدوا يف سبيل اهلل ،وذلك يف قوافل مع أبنائه ومريديه وزمالئه
علماء األزهر ،وكان يبيت الليالي يف اخلنادق مع اجلنود ،وكان له
نشاط اجتماعي ،من دعم وإنشاء مراكز عالجية ،وتعليمية،
وثقافية ،ورعاية األرامل ،واليتامى ،والطالب املغرتبني ،والدارسني.
وكرّمه رؤساء مصر :عبد الناصر ،والسادات ،ومبارك ،والرئيس
اليمنى السالل .وكان قد شغل عدداً من املناصب احلكومية
والدينية ،إضافة إىل عضويته يف عدد املؤمترات اإلسالمية العاملية،
فكان عضو املؤمتر العاملي للسرية والسنة ،وعضو مؤمتر التبليغ
والدعوة العاملي .وكان شاذلي الطريقة ،وقد تلقى عن والده أوراد
وأسناد عدد من الطرق الصوفية تربكاً وسلوكاً ،منها الكتانية
والنقشبندية ،والتجانية ،واخللوتية .وقد أسس «العشرية احملمدية»
سنة 1930م ،لتكون وسيلته للدعوة اإلصالحية اإلسالمية الصوفية
العاملية اجلامعة ،وأسس «الطريقة احملمدية الشاذلية» رمسياً عام
 1951على منهج والده وجده ،وعُرضت عليه «مشيخة الطرق
الصوفية» بعد وفاة الشيخ الصاوي ،فرفض .وكان أول من أصدر
جملة صوفية متطورة متحررة هي «جملة املسلم» لسان حال
«العشرية والطريقة» ،وهي أول جملة متخصصة يف بابها ،لنشر
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التصوف الراشد ،والرد على الشبهات ،وأول من أنشأ جلنة الدراسات
الصوفية إلحياء الرتاث الصويف بإشراف اجملمع ،وأول من حشد
شعراء التصوف اإلسالمي يف حلقة ال نظري هلا يف العامل ،وأول من
مجع الكتّاب والعلماء واخلطباء الصوفيني يف دائرة تفيت وتكتب
وحتاضر وختطب وتناظر يف أشهر املساجد وأكرب النوادي وأكثر
اجملالت املسلمة ،وأول من مجع الصوفية الشرعيني يف كتلة واحدة،
على رغم اختالف مشاربهم ،يف «جملس العشرية احملمدية» اإلداري
واالستشاري ،وله الفضل يف إنشاء «مكتب رعاية املهتدين إىل
اإلسالم» باألزهر الشريف ،وشارك يف جلان تقنني الشريعة
اإلسالمية ،وتفريغ األحكام الفقهية يف شكل مواد قانونية .كما
أسس ونظم وأشرف على «مؤمتر تطبيق الشريعة» ،مبشاركة أخيه
يف اهلل الدكتور عبد احلليم حممود شيخ األزهر وقتها ،والشيخ
حسنني خملوف عميد اإلفتاء ،والشيخ حممد متولي الشعراوي.
وأسس «الكلية الصوفية» بالعشرية احملمدية ،وأسس «األكادميية
الصوفية العاملية» ،مع كوكبة من علماء مصر ،منهم :الدكتور
العارف باهلل حسن عباس زكي وزير االقتصاد األسبق ،واملفكر
الدكتور مصطفى حممود ،والشيخ إبراهيم الدسوقي مرعي وزير
األوقاف األسبق ،والدكتور حسن على كمال وزير الري األسبق،
والسفري وحيد رمضان .كما دعا إىل «اجلامعة الصوفية العاملية»
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لتكون نواة للتجمع اإلسالمي ،ودعا إىل إخراج «دائرة املعارف
الصوفية» ،ودعا إىل إنشاء «معهد الدراسات الصوفية» ،ودعا إىل
مشروع «املؤمتر الصويف العاملي» ،ودعا إىل «ملتقى الفكر الصويف
املسلم» ،ودعا اهليئات اإلسالمية إىل التقارب والتعاون والتعاطف
واالنسالخ من فتنة الدعاوى واالحتكام إىل اهلوى ،ودعا صوفية
العامل إىل التكتل العملي ،والرتابط اإلجيابي يف سبيل اخلدمة
اإلسالمية العامة اجلامعة ،ثم يف سبيل تطهري التصوف ،ونادى
بضرورة تدريب وتثقيف مشايخ الطرق الصوفية ،ونادى بضرورة
إصالح املوالد وأيام اهلل ،جبعلها مؤمترات لتدارس شؤون املسلمني،
وتنشيط احلركة االقتصادية واالجتماعية والرتوحيية النظيفة.
وكان  -رمحه اهلل  -مثاالً للداعية اإلسالمي الرشيد الذي وهب
كل حياته للدعوة ،ومن العلماء العاملني حتى نهاية حياته ،واألمر
األهم أنه كان من رواد التصوف والداعني إىل إصالحه ،فنادى
بإصالح املمارسات اخلاطئة اليت تنسب بهتاناً وزوراً إىل التصوف مما
ميارسه املتصوفة وأدعياء التصوف من معتقدات وفِكَر وأعمال،
وجلهاده يف إصالح التصوف وتنقيته من املخالفات الشرعية ،اجتمع
أكثر من ستني شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية عام 1953م،
مبسجد سيدنا احلسني ،وقرروا عزله من املشيخة ،وأصدروا بياناً
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مجاعياً بذلك ،ورجع إىل املشيخة حبكم «جملس الدولة» ،فكان
السبب احلقيقي يف إصدار «الالئحة الصوفية» الرمسية.
وعلى رغم مرضه الذي ألزمه بيته حنواً من عشرين عاماً ،فإنه مل
ينعزل عن العامل ،ومل يرتك الدرس واحملاضرة بعد صالة اجلمعة،
واستقبال الزوار يومياً ،وكان حيضر جملسه ،الوزراء والسفراء
واملسؤولون ،وكبار العلماء باألزهر الشريف واجلامعات املصرية
واإلسالمية ،يف تواضع .وكان مسكنه بني (القبور) ،حيث كان
يسميه «برزخاً» بني األحياء واألموات ،فقد كان زاهداً ،معلماً،
مربياً ،مرشداً ،وبيته قبلة للعلماء والدارسني ،انتقل إىل جوار ربه
عام 1998م ،عن عمر ناهز الثانية والتسعني ،رمحه اهلل وأحلقه
بالصاحلني»(.)509
يقول صاحب السرية العطرة السابقة واإلجنازات العظيمة ،الشيخ
الزكي حممد إبراهيم ،يف مقدمة كتابه «السلفية املعاصرة إىل
أين؟»« :التصوف الشرعي هو التسلف اإلسالمي ،والتسلف
اإلسالمي هو التصوف الشرعي ،ال فرق يف األصل بينهما أبداً،
فكالهما دعوة أساسها القرآن الكريم وما صح عن رسول اهلل ﷺ ،ومن
يراجع أسناد رجال احلديث الشريف ال يوشك أن جيد فيهم واحداً
 509جمعنا سيرة الشيخ الزكي محمد إبراهيم هذه من عدد من المصادر :محاضرات د .محمد مهنا
في «يوتيوب» ،وموسوعة «ويكيبيديا» ،ومقدمة كتاب أبجدية التصوف ،وما كتبه تلميذه الدكتور
محمد زغلة ،في صفحة مدرسة اإلمام الرائد ،في «فيسبوك».
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إال وهو موصول السند بالسادة الصوفية ،واحملدّثني أركان
السلفية .واخلالف املصنوع الذي حدث بني الصوفية والسلفية إمنا
كان أصله قدمياً العبث السياسي ،وإقحام الدين يف خدمة املُلْكِ
واحلُكم ،ثم أخذ هذا العبث لونه الديين املزيف مع التطور الزمين،
وكان بعض االحنراف قد دب يف اجملال الصويف ،فأمكن منه
املتمسلفة ،وحنن حني ننقّي التصوف من مستغلقه ومدسوسه،
وننقّي التسلف من اندفاعه وجمازفته وتهوره ،إذا نقيناهما فلن جتد
بينهما خالفاً أبداً»( ،)510وكما فرّق الشيخ أمحد الرفاعي بني
الصويف واملتصوف ،فرّق رائد العشرية احملمدية بني السلفي
واملتمسلف ،فقال« :التمسلف هو التهور الذي ينقل أحكام احلرام
واحلالل إىل اإلميان والشرك ،وحيكم على أهل القبلة كافة (عدا
مجاعته) باخلروج على اإلسالم ،وال يبقي أدمياً سليماً ملسلم...
فيمزق األمة شر ممزق ،وهو ميهد  -بعلم أو جبهل  -للتبشري
واالستعمار بتجريده التاريخَ اإلسالميَّ من الفضائل ،وإشغاله األمة
بتوافه األمور املختَلَفِ عليها ،عن كفاح املتَّفَقِ عليه من أخطار
اإلحلاد واالحنالل والفساد ،ثم بتخريبه كل بناء مهما عظم ،ما
دام مل ينشأ على يد سلفي أو متمسلف»( ،)511أما السلفيون ،فيقول
 510السلفية المعاصرة إلى أين؟ ،لمحمد زكي إبراهيم ،المقدمة ،ص.5
 511المصدر السابق.
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فيهم« :السلفيون املعتدلون إخواننا ...:وهلذا نقدّر كل التقدير
كثرياً جداً من الشخصيات السلفية العاقلة املعتدلة املوزونة،
وبيننا وبني كثري من هؤالء اإلخوة األبرار العلماء تزاو ٌر يف اهلل
وتعاون على الرب والتقوى ،وحماورات ومناظرات علمية رشيدة يف
اهلل ،من أمثلة ما كان يف العهود السوالف»(.)512
وقد جنحت دعوة رائد العشرية احملمدية يف جانب واحد هو اجلانب
الصويف فقط ،فقد التحق به أعداد كبرية من الصوفية الواعني
واملتعلمني ومن محلة الشهادات العالية واملاجستري والدكتوراه،
الذين يرون يف منهجه جتديداً للتصوف وبعثاً له على طريق السلف
من رجاله وأئمته.

 512السلفية المعاصرة إلى أين؟ ،لمحمد زكي إبراهيم ،المقدمة ،ص.9
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حماولتا الشيخني سعيد حوى ،والزكي حممد إبراهيم ،رمحهما
اهلل ،مل تنجحا يف جذب السلفيني أو استمالتهم إىل الصوفية أو
حتى تغيري نظرتهم إىل التصوف واحلكم عليه من خالل معاينته ال
من خالل األحكام اليت تأتيهم جاهزة معلبة ،فيحفظونها
ويرددونها ،أو من خالل أفعال املتصوفة املنتسبني ال األئمة العارفني،
حتى قال الشيخ علوي السقاف« :ولقد اغرت األستاذ سعيد حوى،
رمحه اهلل ،مبا يفعله الرفاعية من كونهم يدخلون النار وال تؤثر
فيهم ،ويضربون أنفسهم بالرصاص أو بالسيوف وال يؤثر ذلك
فيهم ،معترباً أن هذا من أعظم فضل اهلل على هذه األمة»(،)513
وميكننا أن نُرجع عدم اجنذاب السلفيني إىل الدعوتني إىل اآلتي:
 -1أن السلفيني تربّوا على بُغْضِ هذا املنهج ،موقنني بأنه ضالل وبدع
وقبورية وشرك ،وكثري منهم يكفّر أتباعه.
 -2علماء السلفية املعاصرون مل يَقرَؤوا ابن تيمية وال ابن القيم،
وإمنا قرؤوا ما بني أيديهم من كتب تضمنت أقواالً مستلَّةً استالالً
متقصّداً من كتبهما ،مثل مناظرة البطائحية ،وقصة احلالج،
وأقوال حميي الدين بن عربي ،وأمثاهلم.
 513موقع الدرر السنية ،للسقاف ،موسوعة الفرق ،الباب  ،11الفصل الرابع :الطريقة الرفاعية،
المبحث الثامن :خوارق الرفاعية وموقف الرفاعي منها ،المطلب الرابع :سعيد حوى والرفاعية.
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 -3السلفيون استهوتهم فكرة التجديد ،اليت تستهوي كل إنسان،
بشكل طبيعي ،فتوجهوا بكليتهم إليها ،وخصوصاً حني أُوغِرت
صدورهم بفكرتي الشرك والقبورية ،حتى غلب على ظنهم أنه لوال
جميء اإلمام حممد بن عبد الوهاب النتهى توحيد اهلل يف األرض،
بل ظن بعضهم أن كلّ من هم خارج هذه الدعوة مل يعودوا على
اإلسالم ،وحيتاجون إىل التوبة والنطق بالشهادتني ليدخلوا اإلسالم
من جديد متربئني من ماضيهم ليسريوا على منهج السلفية
املعاصرة الذي يرونه املمثل الوحيد لإلسالم.
 -4وملا سبق مل يكن من املنطقي أن يَقرَؤوا لِعلماء من خارج دعوتهم،
لظنهم أنهم وحدهم على احلق ،وأن الصواب أن يتتلمذ علماء بقية
البالد وأتباع التيارات هلم ويقرؤوا كتبهم ويأخذوا عنهم ،وليس
العكس.
أما فشل دعوة الشيخ سعيد حوى يف استمالة الصوفية إىل التصوف
السلفي ،مع أنه صويف مُجاز يف التصوف ويف تسليك املريدين ،إال
أنه مل يكن يعقد اجملالس ويتوافد مريدوه حلضورها واالستماع إىل
إرشاده ،فقد كان ،رمحه اهلل ،مفكراً ال إماماً ،ورمبا يكون هذا سبباً
رئيساً يف أن دعوته مل يكن هلا صدى عند الصوفية ،وخصوصاً أنه
حمسوب على مجاعة اإلخوان املسلمني ،فلم يكن نتاجه املكتوب
يصل إىل كثري من البالد اليت حاربت هذه اجلماعة ،إضافة إىل أن
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معظم الصوفية ملتزمون كتب األوراد وجمالس مشاخيهم ،ومن
يقرأ منهم فإمنا يقرأ يف كتب معدودة من كتب التصوف ،وقلَّ أن
جتد صوفياً قرأ الرسالة القشريية أو منازل السائرين أو رسائل
اجلنيد ،أو غريها ،وتأثري اجملالس فيهم أكثر من تأثري الكتب.
وهنا لنا أن نتساءل :ملاذا مل يستجب شيوخ الصوفية لدعوة الزكي
حممد إبراهيم ،رمحه اهلل ،مع أنه كان إماماً صوفياً؟
واإلجابة مضمنة يف موقف مشايخ الصوفية من دعوته والبيان الذي
أصدره حبقه أكثر من ستني شيخاً ،فكثري من املشايخ يف األرياف
واملناطق النائية ورثوا املشيخة عن آبائهم ،ومل يبلغوها بعلم وال
فقه ،لذلك فإنهم أمام أي حماولة جتديد ،وخصوصاً إذا كانت
تدعو إىل العلم وحتث على ترك البدع اليت اعتادوا عليها ،يرون فيها
تهديداً ملشيخاتهم ،فيصِمونها بأنها دعوة «وهابية» اختبأت يف
عباءة التصوف ،لذلك يسارعون إىل مواجهتها وحتذير املريدين
من صاحبها وخطورته ،ألنهم يرون فيه طامعاً يف أخذ مكانتهم بعد
إزاحتهم ،وهذا الشعور طبيعة إنسانية موجودة عند كل من يقوم
على السُّدَّة يف أي مركز قيادي ديين أو اجتماعي أو سياسي ،إال من
أراد احلق وقصد وجه اهلل وزهد يف املنصب والتصدر ،وقليل ما هم.
فيأتي رد الفعل سلبياً يضرُّ بهم من جهةِ حظوظ النفس يف شهوة
املشيخة ،فينتفي الزهد منهم ويصبح جمرد أقوال بال حقيقة،
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ويضر باملريدين من جهة بَقائهم يف حدود ما يوجههم إليه أولئك
املشايخ ،فال يتقدمون يف سريهم إىل اهلل وال تتسع دائرة إفادتهم
لتصل إىل املسلم املثقف الذي ال يرى يف منهج الصوفية سوى أنه
ختلف وجهل ،كما تضر مبنهج التصوف نفسه ،إذ يُعرض عن
اجلانب الشرعي املشرق يف املوروث الصويف األصيل ،ويبقى أسري
جانب وحيد هو املوروث املُحدَث يف التصوف الذي مل يُبْنَ على علم
وال فقه وال سلوك حقيقي ،فهو ليس أكثر من خرقة ومسبحة
ومساع وذكر ،وال ينقّى من األخطاء اليت تشوه صورته وتكدر ماءه
النقي .وقد قدم الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ،رمحه اهلل،
أوىل حماضراته يف شرح «احلكم العطائية» البن عطاء اهلل
السكندري بقوله« :هذه احلكم العطائية اليت أنا على يقني بأن
فيكم من ال يعرفها ومل يسمع  -رمبا  -بامسها» ،وهو صادق يف قوله،
ألن كثرياً من املشايخ مل يقرؤوها وإن كانوا مسعوا بها.
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كلنا نعرف مناظرة شيخ اإلسالم ابن تيمية مع البطائحية.
والبطائحية نسبة إىل البطائح من توابع واسط يف العراق ،وكان
الشيخ أمحد الرفاعي يسكن يف إحدى قراها املسماة «أم عبيدة» ،وقد
مرَّ بنا قول الشيخ الرفاعي لتالميذه« :ال تتّخذوني دَفّة ا ِمل ْكدَية»
أي :مِقْوَدَ وسيلة التسول واالسرتزاق على امسي ،لكن مجاعة اختذوا
الشيخ دفة املكدية وصاروا يطوفون بني الناس مدّعني أنهم من
أتباعه ،وتسموا باسم البطائحية ،فكانوا يستعرضون الدخول يف
النار دون أن ميسهم ضرر ،فخذهلم اهلل سبحانه على يد شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف مناظرة مشهورة .يقول صاحب موسوعة الدرر السنية
علوي السقاف« :قال الذهيب يف ترمجة الرفاعي :اإلمام القدوة،
العابد ،الزاهد ،شيخ العارفني ،أبو العباس أمحد بن أبي احلسن علي
بن أمحد بن حييى بن حازم بن علي بن رفاعة ،الرفاعي املغربي ثم
البطائحي ،وكان قدم أبوه من بالد املغرب وسكن البطائح  ...ثم
تويف وأم أمحد حامل به( .سري أعالم النبالء  ،)77 / 21ونشأ يف كنف خاله
الشيخ منصور الزاهد الذي اعتنى به .وكان شافعياً تفقه على
مذهب الشافعي رمحه اهلل .قال احلافظ ابن كثري :ويقال إنه حفظ
التنبيه يف الفقه على مذهب الشافعي( .البداية والنهاية  ،)312 / 21قال
الذهيب :وكان كثري االستغفار عالي املقدار ،رقيق القلب ،غزير
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اإلخالص ،وكان متواضعاً جيمع احلطب وجييء به إىل بيوت
األرامل .وكان يقول :أقرب الطريق االنكسار والذل واالفتقار ،تعظم
أمر اهلل ،وتشفق على خلق اهلل  -وتقتدي بسنة رسول اهلل ﷺ .وكان
ال جيمع بني لبس قميصني ،وال يأكل إال بعد يومني أو ثالثة أكالً،
وإذا غسل ثوبه ينزل يف الشط كما هو قائم يفركه ،ثم يقف يف
الشمس حتى ينشف ،وإذا ورد ضيفٌ يدور على بيوت أصحابه جيمع
الطعام يف مئزر .وقيل أُحضر بني يديه طبق متر ،فبقي ينقي لنفسه
احلشف يأكله ،ويقول :أنا أحق بالدون ،فإني مثله دون .وكان ال
يقوم للرؤساء ،ويقول :النظر إىل وجوههم يقسّي القلب .ثم إن
الذهيب قال يف كتاب «العرب» :وكان إليه املنتهى يف التواضع
والقناعة ولني الكلمة والذل واالنكسار واإلزراء على نفسه وسالمة
الباطن ،ولكن أصحابه فيهم اجليد والرديء ،وقد كثر الزّغل فيهم،
وجتددت هلم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق :من دخول
النريان وركوب السباع واللعب باحليات ،وهذا« :ما عرفه الشيخ وال
صلحاء أصحابه ،فنعوذ باهلل من الشيطان»( .العرب للذهيب.)514(»)75 / 3 ،

ويضيف السقاف« :والذين غلوا يف الرفاعي هم أنفسهم الذين رووا
عنه أنه كان ينهى عن الغلو والشطح وما شابههما ويقول بأنهما
«زندقة بشكل تصوف» .ويقول الرفاعي« :وإننا ما رأينا من عواقب
 514موسوعة الدرر السنيةhttps://cutt.us/refaie :
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أهل الغلو إال أنهم ضلوا وأضلوا ،وما رأينا من عواقب التشرع  -يعين
االستقامة على الشريعة ومالزمة السنة  -إال السالمة».
احملمدية ،ص .)42

(املعارف

وكان حيذر أتباعه من أن ينساقوا وراء حكايات

املتصوفة وأكاذيبهم اليت نسبوها إىل مشاخيهم ،كما أسلفت
ذلك عنه ،حيث قال :واحذر الفرقة اليت دأبها التفكّه حبكايات
األكابر وما ينسب إليهم فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم.

(الكليات

األمحدية ،ص  .)123 ،122ويف موضع آخر جنده يكشف الستار عن حقيقة
ما يكمن وراء دعاوى الوجد والتخشع والتزهد والتصفية اليت
يدّعيها املتصوفة ،فيقول ألحد تالميذه :يا بين ،إذا نظرت يف القوم
الذين ادعوا التصوف اليوم وجدت أن أكثرهم من الزنادقة
احلرورية واملبتدعة ،ورأيتهم أكثر الناس جهالً ومحقاً ،وأشدهم
مكراً وخديعة ،وأعظمهم عجباً وتطاوالً ،وأسوأهم ظناً بأهل الزهد
والتقوى( .حالة أهل احلقيقة مع اهلل ،ص  ،)105وكان رمحه اهلل يعيب على
الصوفية موقفهم من الفقهاء وتذمرهم من إنكارهم الدائم عليهم
قائالً :قل يا أخي للمساكني احملجوبني من الصوفية :ما تريدون
شبَهَ امللحدين وأهل
أن يوجد يف قطركم هذا الرجل العامل يَدْفَ ُع ُ
البدع والزيغ باحلجج الظاهرة( .املعارف احملمدية ،ص .)515(»)79

ويقول الشيخ علوي السقاف« :مل يكذب أتباع طريقة على شيخهم
 515موسوعة الدرر السنيةhttps://cutt.us/rfaie :
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كما كذب أتباع الرفاعي عليه» ،وهذا بالطبع على رغم
التحذيرات الكثرية اليت أطلقها الرفاعي ،رمحه اهلل ،وقد أورد
السقاف عدداً منها ،ذكرنا أحدها آنفاً .وقد فعلوا ذلك ألجل
الكدية والتسول على ظهر الشيخ الرفاعي ،فشوهوا مسعة الطريقة
والتصوف .ولكننا وجدنا أنفسنا يف هذا العصر أمام بطائحية من
نوع جديد ،تكذب ألجل الكدية والتسول ،فتتزلف إىل السلفيني!
فحني نهضت الدعوة السلفية يف السعودية ،وواكبتها نهضة
اقتصادية هائلة اقرتنت مبشاريع بناء كربى وفد إليها كثري من
اخللق ،منهم من جاء فارّاً بدينه من تضييق السلطات ،ومنهم من
جاء طالباً للمال .والذين جاؤوا لطلب املال كانوا قسمني؛ أصحاب
إمكانات علمية ومهنية نفعوا هذا البلد مبا آتاهم اهلل ،وانتفعوا مبا
آتى اهلل هذا البلد من خري .والقسم الثاني ممن كانوا بال مؤهالت،
فاختذوا سبيالً إىل قلوب املشايخ ،فأطلقوا حلاهم وقصّروا ثيابهم
وصبغوا ،وتقدموا إىل املشايخ يتباكون ويقولون هلم« :كنا
قبوريني مشركني غارقني يف البدع واجلهل ،الدين يف بالدنا موالد
وجمالس غناء وحلقات رقص واستغاثة بالقبور واحلج إليها ودعاء
أصحابها ورفع احلاجات إليهم ،حياتنا شركيات وبدع ،وديننا ليس
فيه من اإلسالم إال االسم» .فاستوعبهم املشايخ السلفيون بقلوب
طيبة وفرحوا بوصوهلم إىل حظرية اإلسالم الصحيح ،وبسطوا هلم
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أيديهم باخلري واملساعدات املالية ،وتوسطوا هلم يف إجياد وظائف
وأعمال تدرُّ عليهم أرباحاً جيدة ،وأمّنوا هلم مساكن بإجيارات
رخيصة وأحياناً جمانية من أمالكهم أو من األوقاف ،بقلوب طيبة
ظانني أنهم بذلك أنقذوا مسلمني من الضالل ،ومل يعلموا أن
كثرياً من أولئك مل يكونوا يف بلدانهم يعرفون إىل املساجد طريقاً،
وال يف حلقة علم جملساً ،مع أن حلقات العلم والفقه كثرية ،إىل
جانب حلقات الصوفية ،فليس اجلميع صوفيني ،إضافة إىل تباكي
هؤالء البطائحية املعاصرين بني يدي مشايخ السلفية على إخوانهم
السلفيني يف بلدانهم الذين يعانون من الفقر والتضييق فال
يستطيعون بناء مسجد وال شراء كتب وال التفرغ للعمل الدعوي
يف مواجهة الصوفية القبورية املبتدعة ،...فانهالت عليهم املساعدات
اليت كان معظمها يذهب إىل مصاحلهم من بناء بيوت أو شراء
حمال أو غري ذلك ،وإن أعطوا منها شيئاً ألجل الدعوة السلفية
فالنزر القليل .وقد أسهم هؤالء البطائحية املعاصرون يف نقل صورة
مشوهة عن اإلسالم يف بلدانهم ،وغرسوا يف نفوس مشايخ السلفية
الشك يف إسالم أهل تلك البالد ،بل أوغروا صدورهم عليهم ،حتى
إننا مسعنا من بعضهم :كيف كنتم تصلون اجلماعة وال مساجد
يف بالدكم؟ بل يستغرب بعض من يروننا يف املسجد فيتساءلون يف
تعجب :أأنتم مسلمون؟ وغري ذلك من التساؤالت ومظاهر الدهشة
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اليت تبدو على الوجوه حني يسمعون منا واعظاً يعظ أو داعية يتكلم
باإلسالم والكتاب والسنّة .فقد استفاد هؤالء البطائحية املعاصرون
مالياً ،ولكنهم مل يعلموا أي شرخ وسّعوا بني أبناء األمة الواحدة وأي
فتنة أشعلوا بني أبناء الدين الواحد ،فأسهموا يف جعل األمة شيعاً،
وانصرف العلماء إىل التأليف يف ذم وتكذيب وتكفري الصوفية
واألشاعرة ،بدالً من االجتهاد والعمل الدعوي ،يف وقت كانت فيه
دائرة اإلحلاد تتسع واملواقع تنشر فِكْرَهم والقنوات الفضائية تشرع
أبوابها هلم ،فيتكلمون باسم اإلسالم ليهدموه من داخله ،فيفسر
القرآن جاهل ،وينتقد األحكام الشرعية سفيه ،ويدعو إىل جتديد
اخلطاب الديين أفّاك يريد تطويع اإلسالم ليواكب السفور
واالختالط واالحنالل ،مبسمى احلريات اليت أعطاها اهلل للخلق
وكفلها اإلسالم ،ونرى اجلماهري اجلاهلة واملغيبة تتلقى كالمهم
بشيء من القبول ،ملوافقته أحواهلم اليت هم عليها ،أو أوهامهم اليت
تبحث عن تربيرٍ ألهوائهم اليت اقتبسوهها من البيئات غري املسلمة
يف جمتمعاتهم أو غريها من اختالط وسفور واحنالل ،يف حني
انشغل علماء املسلمني مبنابذة بعضهم وتفنيد مناهجهم عن العمل
ََّ َ
األهم يف ظل وحدة الصف يف أمة قال فيها اهلل تعاىل :إِن ه ِذه ِ
ُ ََّ ُ ُ ْ ُ ََّ ً َ َ ً َ َ َ َ َُّ ُ ْ َ ْ
ُ
ُ
()516
ون. 
أمتكم أمة واحِدة وأنا ربكم فاعبد ِ
 516سورة األنبياء.92 :
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هما خطوتان؛ األوىل مطلوبة من السلفيني ،واألخرى مطلوبة من
الصوفية ،إذا أراد الطرفان احلق والعمل هلل تعاىل بدون حظوظ
للنفس أو تعصب لغري احلق وكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ﷺ ،بغض
النظر عن املسميات واملصطلحات.
أوالً :التصاحل:
بعد أن استعرضنا مواقف إمامي املدرسة السلفية؛ شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،وتلميذه ابن قيم اجلوزية ،يف التصوف والصوفية ،واستنتجنا
من كالمهما وشهاداتهما أن التصوف منهج قائم على القرآن
الكريم والسنة الشريفة ،وأنه اجلانب الذي يُعنى بالرتبية والتزكية
والزهد والسري إىل اهلل تعاىل والرتقي يف مدارج السلوك ،وأنه نقي
طاهر ال غبار عليه وال ريب يف منازله ،فإنين أطالب إخواني
السلفيني برتك احلِدّة اليت يتعاملون بها مع هذا املنهج ،وأن
يستبدلوا بالنظرة العدوانية اليت وسّعت الفجوة وعمّقت الشرخ،
نظرة شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم النزيهة العادلة
الواعية ،والتعامل مع التصوف من خالله ال من خالل املتصوفة،
واحلكم على املنهج من خالل أصوله ال من خالل األتباع ،الذين
منهم الصاحل السالك بصدق ،ومنهم املدّعي املدجّل الذي ينتسب
إليه بال حقيقة لغايات يف نفسه دنيوية ومصاحل شخصية ،فال يوزن
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هذا مبيزان ذاك ،وإال الخْتَلَّ احلكم وغابت النزاهة والعدل واألمانة.
ولو أنك سألت السلفي :من ربك؟ لقال« :اهلل» .ولو سألته :من
نبيك؟ لقال :حممد ﷺ .ولو سألته :ما دينك؟ لقال« :اإلسالم».
ولو سألته :ما كتابك؟ لقال« :القرآن» ،وإذا سألت الصويف
األسئلة نفسها أجاب إجابات السلفي ذاتها! وهل تَخْ ُر ُج أسئلة امللكني
يف القرب عن هذه؟ وإذا سألتهما عن املالئكة والكتب والرسل واليوم
اآلخر كانت إجاباتهما واحدة ،وإذا سألتهما عن عدد الصلوات
وعدد ركعات كل منها وأركانها وواجباتها وسننها كانت
إجاباتهما واحدة ،وإذا سألتهما عن جهة الصالة قال االثنان:
«الكعبة» ،وإذا سألتهما عن الصالة بال وضوء أنكرا وقاال ال تصح
الصالة إال بوضوء ،وإذا سألتهما عن احلالل واحلرام أجابا إجابات
متشابهة ،فهما متوافقان يف األصول ،وأئمة الصوفية الذين خطوا
مناهج التصوف أكدوا أنه ال طريق إال طريق السلف؛ حممد ﷺ
وأصحابه ،كما تبني أن أئمة املدرسة السلفية هلم انتماء إىل
الصوفية ،فأعطوا يف التصوف آراء مزكّية ومدحوا فضائل أهله
س ِعدَ ،ومل
وعدّوا أئمته من األولياء ،وأن من سار على نهجهم نَجا و َ
يكتفوا بذلك ،بل جاوزوه إىل تربير شطحات من شطح ،وإعذار من
غاب أو جُذب أو جُنَّ أو مات من وارد حاله الصادق ،بل وحتى ما صدر
عنهم من كالم يف حاالت الفناء يوهم ظاهره باالحتاد أو احللول
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فقد برّؤوهم من مغبّته وحلّلوه وشرحوه بطريقة رمبا ال يستطيع
كثري من الصوفية أن يبينوه وجيدوا األعذار ملن صدر عنهم ،بل إن
كثرياً من علماء الصوفية أمسكوا عن مثل« :ما يف اجلبة إال اهلل»
و«أنا احلق» ،يف حني قدم شيخ اإلسالم ابن تيمية تفسرياً نفسياً هلا،
وربطها برابط إمياني عميق ،ومل يعدّها من أحوال السُّكْر اليت ال
يؤاخذ بها قائلها ،بل فسرها تفسرياً خمتلفاً! كما اعتنوا بكتب
الصوفية وشرحوها.
وال ريب أن التصوف دخلت فيه أشياء مما أشار إليه الشيخ أمحد
الرفاعي ،وأبو القاسم القشريي ،من فساد وأشياء ليست منه وال من
اإلسالم ،ومثة جهود من أهل التصوف لتنقيته منها والرجوع إىل
التصوف احلقيقي النقي ،التصوف السلفي الذي كان عليه
اجلنيد وعبد اهلل بن املبارك وأمحد الرفاعي وعبد القادر اجليلي
وأبو احلسن الشاذلي ومعروف الكرخي وشقيق البلخي والسري
السقطي وإبراهيم بن أدهم ،وكل أولئك السلف رمحهم اهلل،
لكنهم حيتاجون إىل مساعدة السلفيني يف ذلك ،بتذكريهم
بسلفهم ومنهجهم ،وحثهم على الرجوع إىل طريقهم ،بدالً من
تكفريهم وتبديعهم واتهامهم بالشرك ،وهذه املسائل هلا حساسية
شديدة ،لذلك فإن ردة الفعل لن تكون كما يرجو ا ُملكَفِّر ،بل ستكون
معاكسة متاماً ويكون فيها مبالغة يف فعل ما نهاهم عنه وعدّه
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كفراً أو شركاً ،أما األسلوب الصحيح فهو أن ينظر إليهم أوالً أنهم
إخوانه يف الدين ،طلبوا احلق على نهج سلف صاحل مشهود هلم
بالوالية وسالمة النهج وصحة السري ،لكنهم وجدوا الطريق نبتت
فيه أشواك وفطريات ظنوها من الطريق ،وليس من الصواب أن
تقول هلم« :طريقكم خطأ» ،ألنه ليس خطأ ،وقد سلكه قبلهم
السالكون وارتقوا يف مدارجه ،فإن قلت هلم إنه خطأ فإنك أنت
املخطئ ،وسيكذّبونك ويردّون كالمك عليك ،لكن الصواب أن
تعينهم على اقتالع تلك األشواك وإزالة هذه الفطريات من طريقٍ
ثبتت صحته وشهد بذلك أئمة السلفية الذين تتبعهم أنت وحتتج
بأقواهلم وتتغافل عن شهاداتهم يف هذا الطريق وأهله ،وتتنكر لثابت
األخبار بسلوكهم سبيله على أيدي مشاخيه واعرتافهم بذلك،
وما إجالهلم هلم بعبارات مثل «قدس اهلل روحه» ،وما إليها من
عبارات الثناء إال شواهد على ذلك .وقد تقول« :أعطين يف الصوفية
مثل اجلنيد ألتبعه» ،فأقول لك :إذا تركت التعامل بعدوانية مع
أهل هذا الطريق ،ووضعت يدك يف أيديهم لتنقيته فسيخرج لك
فيه ألف جنيد ،ورمبا تكون أنت أحدهم ،فتكون «شيخ الطائفتني»
فينتفع بك السلفي والصويف على حد سواء.
فاملطلوب من السلفية أوالً أن يتصاحلوا مع منهج التصوف،
َ َ ُّ َ ه
ُ
َ
َ
ويتعاملوا معه كما أمر اهلل عز وجل يف قوله :يا أيها الذِين آمنوا
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ُ ُ َ ه َ ه ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ه ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َه
كونوا قوامِين َِّللِ شهداء بِال ِقس ِط ولا يج ِرمنكم شنآن قو ٍم على ألا
َْ ُ
ْ
اعدِلُوا ُه َو أَقْ َر ُب ل ه
َّلل إ هن ه َ
ِلت ْق َوى َو هات ُقوا ا ه َ
اَّلل َخبير بماَ
وا
تعدِل
ِ
ِ ِ
َ ُْ َ ْ ُ
َ ُ َ
ت ْع َملون ،)517(وقوله عز وجلَ  :وِإذا قل ُت ْم فاعدِلوا ،)518(وهذا كان
منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن تبعهما من
السلف الصاحل الذين مل يتعصبوا لغري احلق ،ومل تصرفهم
املسميات عن النظر يف احلقائق واالعرتاف بها بل واتّباعها .وبعد
تصاحلهم مع التصوف ال ريب أن الصوفية سيفرحون بذلك
وسيمسكون باليد اليت متتد للمساعدة يف تنقية طريقهم،
وسيتعاونون معها مبحبة وصدق وقبول للنصيحة ،ويُرغم أنف
الشيطان الذي ال يريد أن جيتمع مشل هذه األمة ،ويسعى إىل دوام
التحريش بني أطرافها ،فقد حذّر النيب ﷺ من ذلك يف قوله﴿ :إنَّ
الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أنْ َيعْ ُبدَهُ املُصَلُّونَ يف جَزِيرَةِ العَرَبِ ،و َلكِنْ يف
التحْرِيشِ بيْ َن ُهمْ﴾( ،)519فاملصلون يف جزيرة العرب من الصوفية
َّ
وغريهم أبوا أن يعبدوا الشيطان ،فانصرف إىل التحريش بينهم ،قال
ه َ ُ ُ ه ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ
َ
تعاىل :إِنما ي ِريد الشيطان أن يوق ِع بينكم العداوة والبغضاء فِي
َْ ْ َ ْ
ْ ه
ََ ُ ه ُ
َ
ْ
ْ
َ
()520
الخم ِر والمي ِس ِر ويصدكم عن ذِك ِر اَّللِ ، فمن عجز عن جرهم
 517سورة المائدة.8 :
 518سورة األنعام.152 :
 519صحيح مسلم ،برقم.2812 :
 520سورة المائدة.91 :
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إىل اخلمر وامليسر جرّهم إىل الصّراع املذهيب أو صراع التيارات،
فأوقع بينهم العداوة والبغضاء.
ثانياً :التصحيح
وهو مطلوب من إخواني الصوفية.
ال أحد ينكر أن بعض الطرق مل تُنَقَّ مما علق بها من غبار القرون،
ولو نظر أئمتها إىل أحوال أتباعها ألنكروا عليهم أشد اإلنكار ،وأنا
هنا لست ناقداً وال مرشداً ،ولست أهالً لتقديم النصح لقوم فيهم
رجال لو أقسموا على اهلل ألبر قسمهم ،وفيهم علماء هم أطواد
راسخون يف العلم ،وفيهم فقهاء هم حبور يف سعة علمهم ،وأنا
متطفل على مائدتهم ،ولكن من حقي أن أتساءل عن عدد من
النقاط يف املطابقة بني منهاج التصوف وبني تطبيق السالكني
والتزامهم هذا املنهج.
 -1يف باب وحدة الوجود ،يرى الصويف أن الوجود هلل وحده ،ألن
وجوده سبحانه قائم بنفسه مستغن عن غريه ،أما بقية املوجودات
فال وجود حقيقياً هلا ،ألن وجودها قائم بوجود اهلل حمتاج إليه عز
وجل ،وهي ذاتها اليت عرب عنها آخرون بوحدة الشهود ،اليت
مبقتضاها ال يشهد الصويف وجوداً لغري اهلل تعاىل ،فكيف يطلب
املدد من غريه سبحانه؟ وكيف يستغيث بغريه عز وجل؟ مع أنه من
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الطبيعي عند كل مسلم أنه يعمل مبقتضى حديث النيب ﷺ﴿ :إذا
سأَلتَ فاسألِ اللَّهَ ،وإذا استعَنتَ فاس َتعِن باللَّهِ﴾( ،)521والصويف يزيد
على غريه بأنه ال يشهد يف الكون وجوداً لغري اهلل تعاىل ،فكيف يطلب
املدد من غري موجود ،ويستغيث مبن وجوده غري مشهود؟ فهذا األمر
حيتاج إىل مناقشة الصويف نفسه وأن يرى مدى مطابقة سلوكه
ملنهج القوم الذين اقتدى بهم وسلك سبيلهم ليتدرج يف سريه إىل
اهلل تعاىل على طريقتهم .فإن رأى نفسه خمالفاً للمنهج فعليه أن
يصحح ،وإال فهو متصوِّفٌ بطّال  -كما وصفه الشيخ الرفاعي،
رضي اهلل عنه  -وليس صوفياً.
 -2حمبة النيب ﷺ ُمسْتَحَقّةٌ ،وذلك لفضله ﷺ على األمة ،ولكريم
مشائله وحسن خلقه وكمال خالله وعظيم مآثره وجليل فضائله،
فهي من احملبة يف اهلل تعاىل ،وهي يف الوقت نفسه واجبة بأمر إهلي،
ولكنها غري مقدمة على حب اهلل تعاىل ،فاحملبة جيب أن تكون هلل
تعاىل أوالً ،وبعد ذلك لنبيه ﷺ ،ولصحابته ،وللصاحلني،
وللمسلمني عموماً حمبة يف اهلل ،ال لذواتهم ،وحني نستعرض سِيَرَ
أئمة التصوف جند جلّ حديثهم يف حمبة اهلل تعاىل والشوق إىل
لقائه ،ومل يتكلموا مبحبة النيب ﷺ ألنها تَبَعٌ حملبة اهلل سبحانه
وفرع منه ،فهم يتكلمون على األصل ال على الفرع ،ألنه حبصول
 521سنن الترمذي ،برقم .2516
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األصل حيصل الفرع ،وقصائدهم تشهد بذلك ،وهي اليت كانت
ُتنشد يف جمالس مساعهم ،أما بعض الصوفية املعاصرين فال جند
هلم حديثاً يف حمبة اهلل عز وجل ،وإمنا كل حديثهم وأناشيدهم يف
حمبة النيب ﷺ! وقد يتهمين بعضهم باجلهل؛ فيقول من أحب
رسول اهلل ﷺ أحب اهلل .فأقول له :هذا صحيح من جهة أن حمبته
ﷺ هي حمبة يف اهلل تعاىل ،ولكن األمر جاء مبحبة اهلل تعاىل ،قال
ُْ
ُ ُ ْ ُ ُّ َ ه َ َ ه
ُْ ْ ُ
ك ُم ه ُ
اَّلل ،)522(فقال
اَّلل فاتب ِ ُعونِي يحبِب
سبحانه :قل إِن كنتم تحِبون

«فاتبعوني» ومل يقل فأحبوني ،فاملبدأ حمبة اهلل ،وإثباتها اتّباع
النيب ﷺ ،ويف استشعار حالوة اإلميان تأتي حمبته ﷺ بعد حمبة اهلل
جدَ حَالوَةَ اإلميَانِ :أنْ يَكونَ اللَّهُ
تعاىل ،قال ﷺ﴿ :ثَالثٌ مَن كُنَّ فيه و َ
ورَسولُهُ أحَبَّ إلَيْهِ ممَّا سِوَاهُمَا ،وَأنْ ُيحِبَّ املَ ْرءَ ال ُيحِبُّهُ إال لِلَّهِ ،وأَنْ
َيكْرَهَ أنْ َيعُودَ يف الكُفْرِ كما َيكْرَهُ أنْ يُ ْقذَفَ يف النَّارِ﴾( )523فمحبة اهلل
هي األصل مطلقاً ،وهي املقدمة على كل حمبة ،ثم تأتي احملبة
فيه ،فاحملبات املندوبة إمنا هي فروع هلا ،ويدل على ذلك أيضاً قوله
ﷺ﴿ :أحِبوا اهللَ ملا يغْذوكم من نعَمِه ،وأحِبُّوني حبُبِّ اهللِ ،وَأحِبُّوا أهلَ
بييت حبُبِّي﴾( ،)524فمحبة اهلل هي األصل ،وحمبته ﷺ مبحبة اهلل
تعاىل ،وحمبة آل بيته ،ﷺ وعلى آله ،فرع من حمبته هو ،والفرع ال
 522سورة آل عمران.31 :
 523صحيح البخاري برقم ،16 :وصحيح مسلم برقم .43
 524سنن الترمذي ،برقم.3789 :
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يقوم مقام األصل ،وتشهد بذلك أقوال أئمة التصوف« ،فعن أبي
سعيد اخلراز أنه قال :رأيت النيب ﷺ يف املنام ،فقلت :يا رسول اهلل
اعذرني ،فإن حمبة اهلل شغلتين عن حمبتك ...فقال :يا مبارك ،من
أحب اهلل تعاىل فقد أحبين»(« .)525وقيل لرابعة العدوية :كيف
حبك لرسول اهلل ﷺ؟ فقالت :واهلل إني ألحبه حباً شديداً ،ولكن
حب اخلالق شغلين عن حب املخلوقني»

()526

وأفرد الغزالي يف

«اإلحياء» باباً أمساه« :بيان أن املستحق للمحبة هو اهلل وحده»،
فقيدها بكلمة «وحده» ،وقال فيه :وأن من أحب غري اهلل ال من حيث
نسبته إىل اهلل فذلك جلهله وقصور ه يف معرفة اهلل تعاىل ،وحب
الرسول ﷺ حممود ألنه عني حب اهلل تعاىل ،وكذلك حب العلماء
واألتقياء ،ألن حمبوب احملبوب حمبوب ...فال حمبوب باحلقيقة،
عند ذوي البصائر إال اهللُ تعاىل ،وال مستحق للمحبة سواه»(.)527
كما تشهد أشعارهم بذلك ،وقد مر بنا قول ذي النون املصري:
أ لحَّ ءك ح َُّ ل
ل يل ءوى ح اَّس لا ان ءك ءأ ل لذيُس
يح ُ
ومرت بنا األبيات اليت غشي على الشيخ الرفاعي عند مساعه إياها
ثم مرض مرضه الذي مات منه ،ويقول أبو بكر الشبلي:
ل
ل
ء ل ر ءأي ء لحمَّس ءغْي سك ل
رين
يملح اَّ ءة ُلرح لُ ت كر ل ء
إل ُن ء
ا ء ء
ء
 525الرسالة القشيرية ،ص.529
 526إحياء علوم الدين ،للغزالي ،ج ،4ص.448
 527المصدر السابق  ،ج ،4ص.375 ،374
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لشبببس لق م
حَّب ءك ءب ء
يي ء
ءأنب ء لبب ُبر لب ءعب للب بم

ورائعة شهاب الدين السهروردي ،اليت مطلعها:
ءأببدي ء ل
ء ل صببس كم ءريسَّنس ء ي اريا
تبُ إل ء ب بكبم يار يا
ء
يبذ ل ل
إىل ءب لذ ل
قلوب ءأ لل ل ل
قبسئكم ءترتبسا
ديدُم ءتشنسقكم
ء
ء
وغري ذلك كثري منتشر يف أشعارهم ،فكل حديثهم ونشيدهم
ومساعهم يف حب اهلل تعاىل.
 -3األئمة والشيوخ والصاحلون هداهم اهلل إىل السري إليه وأعانهم
على الصرب واجتياز العقبات واالبتالءات ،فرفع درجاتهم وأبلغهم ما
قسم هلم من املكانة الرفيعة عنده ويف قلوب اخللق ،فانصرفوا
بكليتهم عن اخللق إىل اخلالق ،واشتغلوا بشكره على ما أبلغهم عن
الفخر مبا أوالهم ،فلماذا ننشغل حنن مبدحهم وذكر كراماتهم
يف جمالس الذكر اليت أفردت هلل تعاىل ،وهم مل يفعلوا ذلك ،وما
الفائدة من وقوف املنشد يف حلقة يردد أهلها «ال إله إال اهلل» لينشد
أناشيد يف مدح الشيخ فالن والتذكري مبكانته وكراماته؟ أليس
من املفرتض أن ينشد أناشيد حبب اهلل تعاىل وحث القلوب إىل السري
إليه وحداء األرواح للعروج إىل ملكوته؟ كان الشيخ عادل األمني،
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رمحه اهلل ،يقول لي« :املنشد مرشد» ،فعليه أن خيتار األناشيد
املالئمة للحال وليس أي شيء يرد على لسانه! فلماذا نرى املنشد
حني يشتغل العباد بذكر اهلل تعاىل حيدو أرواحهم إىل حضرات
الشيوخ والصاحلني ،حتى إنه أحياناً يعلو صوته بهذا النشيد أو ذاك
على أصوات الذاكرين؟ قد يقول قائل :هم أولياء اهلل تعاىل،
وذكرهم بركة ،فأقول :هل هو أكثر بركة من ذكر اهلل؟ وكيف
يعلو صوتٌ على صوت اجلاهرين بكلمة التوحيد؟ أمّا من وسوس له
الشيطان فأوهمه بأن ذكر الصاحلني إمنا يأتي ألنهم أولياء اهلل،
فذكرهم وذكر اهلل أمر واحد فقد وقع يف التلبيس وانزلق إىل
الشرك ويُخشى عليه من سوء العاقبة ،فقد قال النيب ﷺ﴿ :قالَ اللَّهُ
تَبا َركَ وتَعالَى :أنا أغْنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّ ْركِ ،مَن عَمِلَ عَمَالً أشْ َركَ
كتُهُ وشِ ْركَهُ﴾( ،)528فاهلل تعاىل ال يقبل من العمل
فيه َمعِي غريِي ،تَ َر ْ
إال ما كان خالصاً لوجهه تعاىل ،ومن ذلك الذكر ،لذا جيب عدم
خلط ذكره بذكر سواه ،وهذا أمر تقتضيه وحدة الشهود اليت هي
من أصول التصوف اليت عليها مداره.
 -4سيدنا حممد ﷺ خري خلق اهلل وصفوته سبحانه منهم ،وقد أخذ
اهلل العهد على مجيع األنبياء أن يؤمنوا به ،واألنبياء أخذوا على
َ ْ َ َ َ هُ َ َ
النب َّي َ
ين لَماَ
اق ه
أتباعهم عهداً مماثالً ،قال تعاىل :وِإذ أخذ اَّلل مِيث
ِِ
 528صحيح مسلم ،برقم.2985 :
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َّ
ُ
َ َْ ُه َ َ ُ
َ
َ ْ ُ ُ َّ
اءك ْم َر ُسول ُّم َص َّدِق ل َِما َم َعك ْم
اب وحِكم ٍة ثم ج
آتيتكم مِن كِت ٍ
َ ُ
َ ْ ُ
َ ََ ُ ُ ه ُ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ
ل ُتؤمِن هن بِهِ ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذل ِكم إِص ِري قالوا
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ه
َ ()529
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم مِن الشاهِدِين . وجعل اهلل
سبحانه شهادة أن حممداً رسول اهلل شرطاً لدخول اإلسالم بعد
شهادة أن ال إله إال اهلل ،واإلسالم هو الدين الوحيد املقبول عنده
سبحانه ،وأكرم اهلل عز وجل سيدنا حممداً ﷺ بأشياء علمناها
وأشياء مل نعلمها ،وجعل الصالة والسالم عليه من أعظم القربات،
واملقصر فيها خبيل ،قال ﷺ﴿ :البخيلُ الذي من ُذكِرْتُ عندَه فلم
يُصَلِّ عليَّ﴾( ،)530وقال ﷺ﴿ :وإنَّ البَخيلَ بَعِي ٌد مِنَ اهللِ ،بَعي ٌد مِنَ النّاسِ،
بَعيدٌ مِنَ اجلَنّةِ قَريبٌ من النّار﴾( ،)531فإذا اصطف الناس يف حلقة
الذكر ،وانطلقت ألسنتهم تردد «ال إله إال اهلل» ،وهي أفضل الذكر،
وصدح املنشد مبدح النيب ﷺ ،فهل يرتك الذاكرون الصالة والسالم
عليه ﷺ ويستمرون يف ذكر اهلل تعاىل فيكونوا خبالء بعيدين من
اهلل ،أم يرتكون ذكر اهلل تعاىل وينصرفون إىل الصالة على النيب
ﷺ؟ أليس هذا اإلقحام جهالً من املنشد؟ وملاذا ال يوجه الشيوخُ
املنشدينَ إىل اختيار أناشيد يف حب اهلل تعاىل وعظمته حني يشتغل
الذاكرون باهلل تعاىل ،كي ال يصرفهم عن الذكر؟
 529سورة آل عمران.81 :
 530سنن الترمذي ،برقم.3546 :
 531ذخيرة الحفاظ ،البن القيسراني.1489/3 ،
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 -5ثقافة معظم املريدين يف التصوف ثقافة ضحلة ،ال يعرفون غاية
التصوف وال أصوله ،وكل ما يعرفونه الذكر الذي يعطى هلم ،أما
السلوك والسري فال يعلم عنهما إال من اجتهد بنفسه وقرأ،
فالتصوف سري إىل اهلل يأتي بعد التفقه يف الدين واإلملام بأهم ما
حيتاج إليه املسلم يف حياته وعباداته ومعرفة احلالل واحلرام،
فيدخل باب التصوف للرتبية والتزكية والسري إىل اهلل سبحانه،
وقد كان املشايخ يف السابق يطلبون من أحد املريدين أن يقرأ
عليهم من كتب السري والسلوك ،كالرسالة القشريية ومنازل
السائرين واحلكم العطائية وأمثاهلا ،أو من كتب شيخ طريقتهم
يف السلوك ،ثم يشرح هلم الشيخ ما قرئ على مسامعهم ويبني
غامضه ويفسر مشكله ،فالسري إىل اهلل تعاىل ال ميكن استكماله
باملسبحة وحدها ،وإمنا حيتاج إىل علم بهذه الطريق ومبشراتها
والتباساتها واستدراجاتها ،وهي مذكورة بالتفصيل وموضحة يف
كتب القوم ،وليس كل من سلك طريق التصوف صار صوفياً ،وقد
سئل ابن حجر اهليتمي عن قوهلم« :ما اختذ اهلل من ولي جاهل،
ولو اختذه لعلمه» ،فأجاب بقوله« :معنى ذلك أن اهلل تعاىل يفيض
على أوليائه الذين أتقنوا األحكام الظاهرة واألعمال اخلالصة من
مواقع اإلهلام والتوفيق واألحوال والتحقيق ما يفوقون به على ما
عداهم ،فمن ثبتت له الوالية اليت ال ينشأ كماهلا إال عما ذكرنا
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فتثبّتت له تلك العلوم واملعارف ،فما اختذ اهلل وليا جاهالً بذلك،
ولو فُرض أنه اختذه :أي أهّله إىل أن يصري من أوليائه ،لعلَّمه ،أي
ألهلمه من املعارف ما يلحق به غريه ،فاملراد اجلاهل بالعلوم الوهبية
واألحوال اخلفية ال اجلاهل مببادئ العلوم الظاهرة مما جيب عليه
تعلمه ،فإن هذا ال يكون ولياً وال يُراد للوالية ما دام على جهله
بذلك ،بل إذا أراد اهلل واليته أهلمه تعلم ما جيب عليه ألنه ال ميكن
اإلهلام فيه ،فإذا تعلمه وأتقن عباداته أفاض عليه تعاىل من علوم
غيبه ما ال يدرك بكسب وال اجتهاد .ومبا تقرر عُلم أن علم الشرائع
ال يدرك إال بالتعليم احلسّي ،أال ترى إىل ما وقع يف قصة موسى
واخلضر عليهما الصالة والسالم ،لكن معنى قول اخلضر عليه
السالم ملوسى عليه الصالة والسالم :إنك على علم ال أعلمه أنا ،أي
ال أعلم خصوص شرعك أو كماله ،وإال فاخلضر كان له شرع آخر
بناء على األصح أنه نيب ،ويلزم مع كونه نبياً أن له شرعاً غري شرع
موسى ،ومعنى قوله :وأنا على علم ال تعلمه أنت؛ أي ال تعلم
خصوص ما أوتيته ،فال ينايف أن موسى عَلِمَ من املعارف واإلهلامات
واألحوال واخلصوصيات ما مل حيط به اخلضر»(.)532
 -6اإلخالص يف السري أصل من أصول اإلسالم ،وعمود التصوف،
وقد ذكرنا قول الشيخ عادل األمني رمحه اهلل« :الغاية هو اهلل،
532

الفتاوى الحديثية ،البن حجر الهيتمي ،ص.272
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والطريق اتباع حممد ﷺ» ،فمن كانت غايته الرياسة والتصدّر وأن
يشار إليه بالبنان ،ومن كانت غايته الكرامات واخلوارق فقد فَقَدَ
اإلخالص ،وقد أشار أئمة التصوف إىل خطورة النفس على
السالك ،وأن الطريق إىل اهلل ال يُسلك بالنفس ،ومن اإلخالص
عدم اعتقاد النفع والضر أو املقدرة عليهما بغري اهلل تعاىل ،فال
املالئكة وال النيب ﷺ وال الصاحلون ميلكون ذلك ،وقد أمر اهلل نبيه
ُ ه َْ ُ
ﷺ بأن يقر بذلك ويبينه للناس ،فقال سبحانه :قل لا أمل ِك
ُ ْ َّ َ
َْ
ًَْ ََ َ
ض ًّرا إلها َما َشا َء ه ُ
اَّلل )533(وقال تعاىل :قل إِنِي لا
ا
ل
و
ا
ع
ف
ن
ي
س
ف
ل ِن
ِ
ِ
ُ ْ َّ َ ُ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ًّ َ َ َ َ
َ ه
ً
اَّللِ أَ َحد َولَنْ
َ
أمل ِك لكم ضرا ولا رشدا  قل إِنِي لن ي ِجيرنِي مِن
َ
ْ
ُ
َ
ُ َ َ ً ()534
جد مِن دونِهِ ملتحدا ، ومن ظن الضر والنفع بغري اهلل تعاىل
أ ِ
فقد أشرك؛ والشرك نوعان :شرك جلي :وهو إشراك غري اهلل تعاىل
بالدعاء أو العبادة أو اعتقاد ما ال ينبغي لغري اهلل عز وجل يف غريه.
وشرك خفي وهو يف الغالب حظ النفس من العمل الصاحل
والقربات ،وهو الرياء ،أما النفاق فيلحق بالشرك اجللي وإن كان
ه ه َُ
ََ ُْ ُ َ َُُْ
صاحبه خيفيه .وقد قال تعاىل :وما يؤمِن أكثرهم بِاَّللِ إِلا وهم
ُّ ْ ُ
َ ()535
مش ِركون« ، إال وهم مشركون» هذه الواو واو احلال ،أي أن
 533سورة األعراف.188 :
 534سورة الجن.22 ،21 :
 535سورة يوسف.106 :
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أكثر الناس ال يؤمنون باهلل تعاىل إال على حال من الشرك ،وليس
املقصود باآلية املشركني وحدهم ،ألنهم كلهم مشركون ،واآلية
تقول «أكثرهم» ،أي أكثر الناس ،سواء يف ذلك الشرك اجللي
واخلفي ،واهلل أعلم .وقد قال النيب ﷺ﴿ :يا أبا بكرٍ ،لَلشِّركُ فيكم
أخْفى من دبيبِ النَّملِ ،والذي نفسي بيدِه ،لَلشِّركُ أخْفى من دَبيبِ
النَّملِ ،أال أدُلُّك على شيءٍ إذا فعلتَه ذهب عنك قليلهُ وكثريهُ؟
قل :اللهم إني أعوذُ بك أن أش ِركَ بك وأنا أعلمُ ،وأستغفِرُك ملا ال
أَعلمُ﴾( ،)536فالشرك اخلفي غري مقتصر على حظ النفس ،وهو أخفى
من دبيب النمل ،وال سبيل إىل إذهاب قليله وكثريه إال بهذا الدعاء
الذي علمه النيب ﷺ لصفوة أصحابه أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه،
وهو دعاء جيب أن يتعلمه السالك ويدعو به كل يوم ،حرصاً على
سالمة عمله من الشرك وصحة سريه إىل اهلل بإخالص تام.
 -7التعصب لتيار أو طريقة أو مجاعة أو شيخ ينفي إخالص املريد
هلل تعاىل ،ويقصر إخالصه على ما تعصب له ،ومل يكن السلف من
أئمة التصوف ومشاخيه يبالون بهذه االنتماءات ،بل كانوا جيل
بعضهم طرق بعض وحيرتم بعضهم مشارب بعض ،وحيضر هذا عند
هؤالء وحيضر هؤالء عند هذا ،ال جيدون يف ذلك مغبة وال
غضاضة ،فغايتهم الدعوة إىل اهلل والسري إليه سبحانه ،أياً كان
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الطريق وأياً كان املرشد ،حتى إن بعضهم كان يسك طريقة على
يد شيخ مرشد ،ويبايع شيوخ طرق أخرى للربكة ،ومما روى لي
الشيخ عادل األمني ،رمحه اهلل ،قال :إبان خدميت العسكرية بدمشق
كنت يف بداية سلوكي ،وواظبت على حضور جمالس الذكر ،ويف
أحد األيام كنت وحدي مع الشيخ العارف بديع الكيالني ،رمحه
اهلل ،فناداني ،فأقبلت إليه فبسط لي يده وقال« :بايعين» ،فقبضت
يدي وقلت :له «أنا طريقيت رفاعية يا شيخ» ،فضحك وقال« :يا
بين الطريق إىل اهلل واحد ،الطرق كلها واحدة ،عندما تكرب ستفهم
ذلك ،هات ابسط يدك وبايعين» ،قال :فبسطت يدي وبايعته ،ومنذ
ذلك اليوم مل أفرق بني رفاعي وقادري وشاذلي وغريهم ،وظلت
كلمته ترن يف مسمعي «الطرق كلها واحدة» .وأعلم أنه أيضاً بايع
أحد مشايخ الطريقة الشاذلية ،وكان حيضر جمالس الذكر اليت
يقيمها اجلميع ،وحيب اجلميع وحيبونه ،فكان منوذجاً للمريد
خلُونَ
السالك إىل اهلل والشيخ الذي متسّك حبديث النيب ﷺ ﴿ال َت ْد ُ
اجلَنَّةَ حتَّى تُ ْؤمِنُوا ،وال تُ ْؤمِنُوا حتَّى تَحابُّوا﴾( ،)537أما ما نشهده من
تعصب أتباع الطرق ،ورمبا مرشديهم ،فليس من التصوف وال
اإلسالم ،وهو من أسباب النزاع الذي حذر منه اهلل عز وجل يف قوله:
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ُ ُ
َ ولَا َت َن َ
از ُعوا َف َت ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
يحك ْم.)538(
ب ِر

لذا نهيب خبلفاء أئمة الطرق أن حيثوا وكالءهم على تثقيف
املريدين يف منهجهم وطريقتهم على األقل ،وتوضيح السلوك وأنه
ليس جمرد عهد وخرقة ومسبحة ،وإمنا هو سري إىل اهلل تعاىل،
والسري إىل اجلليل سبحانه حيتاج إىل همة وعلم وفكر إىل جانب
الذكر ،وإال فما أكثر الذين لُبّس عليهم وهم يسريون بال علم وال
فقه وال معرفة باملنازل وحبائل الشيطان الذي مل يتعهد القعود يف
ََ ْ ُ َ ه َُ ْ َ َ َ
صراطك
سبل الشر والفساد وطرقهما ،وإمنا قال :لأقعدن لهم ِ
يم ُ ث هم لَآت ِيَ هن ُهم َّمِن َبيْن َأيْدِيه ْم َوم ِْن َخلْفِه ْم َو َع ْن َأ ْي َمانِهمْ
ال ْ ُم ْس َتقِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َعن ش َمائِل ِ ِه ْم  ،)539(فالضالون يف ضالهلم يعمهون ،أما السالكون
السائرون إىل اهلل فهم هدف الشيطان ،لذا عليهم التحرز منه
ومعرفة خطواته وتلبيسه وفخاخه لئال يقعوا فيها ،وأوهلا التسوية
بني الرب والعبد ،سواء يف االستغاثة أو رجاء النفع والضر ،وثانيها
البدع يف العبادات ،وثالثها عدم معرفة األصول الشرعية للقربات،
ورابعها إفهامهم منهج التصوف؛ وهو عدم شهود وجودٍ ألحد غري اهلل
تعاىل ،ال نيب وال ملك وال شيخ وال ولي ،وأن الغاية واملطلوب هو
اهلل تعاىل عز وجل وحده.
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،فقد كان الدافع إىل وضع
هذا الكتاب هو إيصال رسالة «التصاحل والتصحيح» املوجهة إىل
ف جيهل أو يتجاهل فضائل
فئتني عظيمتني من املسلمني ،فكان طر ٌ
طرف وسالمة منهجه وصحة مسلكه ،وحيكم عليه من خالل
الدخالء عليه ال من خالل أهله وأتباعه ،والطرف اآلخر حيتضن
هؤالء الدخالء على أمل أن يهتدوا ،ونرباسهم يف ذلك قول اهلل
َ ْ
ار َك فَأَج ْرهُ َح هتي ي َ ْس َم َع َكلَامَ
ِين ْ
اس َت َ
ِإن أَ َحد َّم َِن ال ْ ُم ْشرك َ
ج َ
تعاىل :و
ِ
ِ
ه
اَّللِ ،)540(آملني أن يستفيد هؤالء من حضورهم جمالس القوم
ومساع كالم اهلل وكالم أئمتهم عسى أن يهتدوا إىل سواء السبيل،
ويسلكوا الطريق إىل اهلل تعاىل ،ويكتسبوا اإلخالص مبجالسة
املخلصني ونصيحتهم ،وهم مل يعلموا الغيب وال اطلعوا على نيات
هؤالء ليطردوهم من جمالسهم ،حذراً من الوقوع يف املنهي عنه من
ََ َْ ُ ه َ َْ ُ َ
ون َر هب ُهم بِال ْ َغ َداة ِ َوال ْ َع ِشيَّ
قول اهلل تعاىل :ولا تطردِ الذِين يدع
ِ
َ
ُ ُ َ
َ
َ َ
ون َو ْ
ج َه ُه َما َعليْك م ِْن ح َِساب ِ ِهم َّ ِمن ش ْي ٍء َو َما م ِْن ح َِسابِك
ي ِريد
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ه
الظالِم َ
ين ،)541(إال أن هؤالء
علي ِهم مِن شي ٍء فتطردهم فتكون مِن
ِ
الدخالء  -ولألسف  -أساؤوا وأفسدوا واختذوا من وساوس الشيطان
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وأوهامهم النفسية وما لُبِّس عليهم فيه سبيالً ،وبئس السبيل،
فضلّوا وأضلّوا غريهم ،وشوّهوا صورة التصوف ،وكدّروا مبقوالتهم
وهرطقاتهم نقاءه وصفاءه ،وقد مرّ بنا قول أبي سليمان الداراني:
«رمبا وقعت النكتة من كالم القوم يف قليب فال أقبلها إال بشاهدي
عدل من الكتاب والسنة»( ،)542وألجل التصاحل قدمنا إلخواننا
السلفيني الصورة احلقيقية للتصوف ،واستشهدنا بأقوال عدد من
أئمة السلفية ،وعلى رأسهم إماما املدرسة السلفية؛ شيخ اإلسالم ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم  ،يف سالمة منهج التصوف وصحة سلوكه
وفضل أئمته والصادقني من أتباعه ،بل وبأن هذين اإلمامني
اجلليلني هلما عالقة وطيدة بالتصوف وطريقه وأهله ومنهاجه،
فربروا ملن أخطأ من سالكيه ،وزكّوا أشياخه ،وشرحوا بعض كتبه،
ويف ما عرضناه بلغة ملن أراد احلق ،ويف ما أوضحنا وبيّنا براهني ملن
أراد أن حيكم بنزاهة ويعدل يف قوله بال تعصب جلهة أو ضد جهة،
وإمنا يتعصب للحق فقط ،وغايته اجلمع وليس التفريق ،ورأب
الصدوع وليس توسيعها ،والسعي إىل إيصال الطرفني إىل االعتصام
حببل اهلل مجيعاً ،وحتقيق «األمة الواحدة» .ويف الوقت نفسه بينّا
إلخواننا الصوفية اخللل الذي حيصل بسبب الذين ُيحْسَبون عليهم
وهم ليسوا منهم ،فشوّهوا الوجه النقي للتصوف جبهلهم
 542سبق عزوه بهامش .503
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وانسياقهم ألهوائهم وتلبّسهم بأوهامهم وما يلقي الشيطان يف
نفوسهم ،ومل يكتفوا بذلك ،وإمنا أسهموا يف إضالل كثري من
البسطاء الذين سلكوا طريق التصوف حديثاً ،ظانني هؤالء من
العارفني أو األئمة أو املرشدين ،يف حني أنهم أحوج من غريهم إىل
الوعظ واإلرشاد والتوجيه وإصالح السري ،ونأمل من إخواننا
الصوفية أن يعيدوا ترتيب «البيت الصويف» من داخله ،وحيثّوا
أنفسهم وأتباعهم على اتّباع السلف من الصوفية الذين ينتمون إىل
طرقهم أمثال اجليلي والرفاعي والشاذلي ،وأئمة التصوف أمثال
اجلنيد والقشريي والسكندري ،ومَنْ ذكرناهم وأشاد بهم وزكاهم
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحهم اهلل مجيعاً .وبهذا نكون أوصلنا
رسالتنا إىل الطرفني ،نسأل اهلل أن جيعلها خالصة لوجهه الكريم،
وأن يكتب هلا الوصول إىل من وُجِّهت إليهم ،والقبول ،فيتم التصاحل
من جهة ،والتصحيح من جهة أخرى .أما من أخذه الكِبْرُ وسَلبتْ
إخالصَه عزةُ النفس وهيمن عليه التعصب للجهة أو املنهج ،وسيطر
عليه التعنت ،وأبى قبول النصح ممن رآه دونه يف العلم ،فآثر ما هو
فيه على ما ظهر له من احلق ،فإن أمره إىل اهلل ،وإن أردنا إال
احلسنى ،فإن وُفِّقنا فمن اهلل وبفضله ،وإن أخطأنا أو فشلنا فمن
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ْ ْ ه
أنفسنا ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وإ ِ ِن الحُك ُم إِلا
ْ ه ُ َ ْ َْ
ه ُ
اصل َ
ِين.)543(
َِّللِ َيق ُّص الحَق َوه َو خي ُر الف ِ
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ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ط دار الكتب العلمية ،حتقيق حممد يوسف
الدقاق.
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي،
املوضوعات ،خرج أحاديثه توفيق محدان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي،
تلبيس إبليس ،دار املنهاج ،القاهرة ،مصر1436 ،هـ 2015 -م.
ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن حممد العَكري ،شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب.
ابن املبارك ،عبد اهلل املروزي ،الزهد والرقائق ،حتقيق أمحد فريد ،طبعة دار
املعراج الدولية للنشر1415 ،هـ 1995 -م.
ابن امللقن ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد ،طبقات
األولياء ،حتقيق :نور الدين شريبة ،ط ،2مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،مصر.
ابن تيمية ،تقي الدين أمحد احلراني ،جمموع الفتاوى .مجع وترتيب عبد
الرمحن بن قاسم وابنه حممد ،طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف يف املدينة املنورة ،بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد بالسعودية1425 ،هـ 2004 -م.
ابن تيمية ،التفسري الكبري ،حتقيق وتعليق د .عبد الرمحن عمرية ،طبعة دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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ابن تيمية ،تقي الدين أمحد احلراني ،املستدرك على جمموع الفتاوى ،مجعه
ورتبه وطبعه على نفقته حممد بن عبد الرمحن بن قاسم.
ابن حبان ،أبو حامت حممد التميمي البسيت اخلراساني ،املسند الصحيح يف
التقاسيم واألنواع.
ابن حجر اهليتمي ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،الفتاوى
احلديثية ،طبعة مصطفى احلليب الثانية ،وطبعة دار املعرفة مصورة عنها.
ابن حجر اهليتمي ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،حتفة
احملتاج بشرح املنهاج.
ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،الدرر الكامنة،
دار اجليل ،بريوت ،ط1993-1411 :م.
ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،موافقة اخلرب
اخلربيف ختريج أحاديث املختصر البن احلاجب يف الفقه ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،فتح الباري
بشرح صحيح البخاري.
ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،لسان امليزان.
حتقيق دائرة املعرف النظامية باهلند ،ط ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت ،لبنان1390 ،هـ 1971 -م.
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ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،وحممد نعيم
العرقسوسي ،وعادل مرشد ،وإبراهيم الزيبق ،وحممد رضوان العرقسوسي،
وكامل اخلراط ،أشرف على إصدارها عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،
ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان1421 ،هـ 2001 -م.
ابن خلدون ،عبد الرمحن ،مقدمة ابن خلدون ،وهي اجلزء األول من تاريخ
ابن خلدون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن
عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،ضبط خليل شحادة ،راجعه سهيل زكار،
دار الفكر للطباعة ولنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان1431 ،هـ 2001 -م.
ابن خلكان ،مشس الدين أبو العباس حممد بن أبي بكر ،وفيات األعيان وأنباء
أبناء الزمان ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.
ابن عابدين ،حممد أمني أفندي احلسيين ،جمموع رسائل ابن عابدين،
حتقيق الشيخ حممد عبد الرمحن الشاغول ،املكتبة األزهرية للرتاث.
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري القرطيب،
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ،حتقيق :سامل
حممد عطا ،وحممد علي معوض ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1421هـ 2000 -م.
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري القرطيب،
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني يف حديث رسول اهلل ﷺ ،حتقيق بشار عواد
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معروف وسليم حممد عامر ،وحممد بشار عواد ،ط ،2مؤسسة الفرقان
للرتاث اإلسالمي ،مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية2018 ،م.
ابن عجيبة ،عبد اهلل أمحد احلسين ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف،
حتقيق عبد اجمليد خيّالي ،مركز الرتاث الثقايف املغربي ،الدار البيضاء.
ابن عجيبة ،عبد اهلل أمحد احلسين ،إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم ،دار املعارف،
القاهرة ،مصر.
ابن عجيبة ،عبد اهلل أمحد احلسين ،الفتوحات اإلهلية ،عامل الفكر القاهرة،
مصر.
ابن عدي ،أبو أمحد عبد اهلل اجلرجاني ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،حتقيق
عادل عبد املوجود ،وعلي معوض ،دار الكتب العلمي ،بريوت ،لبنان.
ابن عربي ،حميي الدين حممد بن علي بن حممد بن عربي احلامتي الطائي
األندلسي ،الفتوحات املكية ،نسخة كتاخبانه.
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أبي بكر الزرعي
الدمشقي ،الروح ،حتقيق يوسف بديوي ،دار ابن كثري ،دمشق ،سورية.
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أبي بكر الزرعي
الدمشقي ،مدارج السالكني بني منازل «إياك نعبد وإياك نستعني» ،حتقيق
حممد املعتصم باهلل البغدادي ،ط ،7دار الكتاب العربي ،بريوت لبنان1423 ،هـ
2003 -م.
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ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي،
تفسري القرآن العظيم .حتقيق حممد حسني مشس الدين ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان 1419 ،هـ.
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،البداية والنهاية،
دار الفكر ،دمشق ،سورية1407 ،هـ 1986 -م.
ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،حتقيق
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،مصر.
ابن مفلح ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج
املقدسي ،اآلداب الشرعية ،عامل الكتب ،بريوت ،لبنان.
ابن مفلح ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد املقدسي ،الفروع وتصحيح
الفروع ،حتقيق رائد بن صربي بن أبي علفة ،الناشر بيت األفكار الدولية.
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
السجستاني ،سنن أبي داوود ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت.
أبو نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران
األصبهاني ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار السعادة ،القاهرة ،مصر،
1394هـ 1974 -م.
األبشيهي ،بهاء الدين أبو الفتح حممد بن أمحد بن منصور ،املستطرف يف
كل فن مستظرف ،ط ،1عامل الكتب ،بريوت ،لبنان1419 ،هـ.

التصوف السلفي تصالح وتصحيح

421

األسرتاباذي ،رضي الدين حممد بن احلسن ،شرح شافية ابن احلاجب،
حتقيق حممد نور احلسن ،وحممد الزفزاف ،وحممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1395 ،هـ 1975 -م.
األصفهاني ،أبو الفرج ،األغاني ،شرح وتعليق وضبط جلنة من املختصني،
بإشراف مساحة املفيت الشيخ مدرار احلبال ،ط ،1املكتبة العصرية ،شركة
أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ،صيدا ،بريوت :لبنان.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،التوسل أنواعه وأحكامه ،نسقه وآلف بني نصوصه حممد عيد
العباسي ،الطبعة الشرعية الوحيدة ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض،
1421هـ 2001 -م.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،ختريج مشكاة املصابيح ،البن حجر العسقالني.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،صحيح سنن أبي داوود.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،صحيح سنن الرتمذي.
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األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،صحيح اجلامع الصغري.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،صحيح سنن النسائي.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،صفة صالة النيب ﷺ ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض،
طبعة جديدة منقحة ومزيدة.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،سلسلة األحاديث الصحيحة.
األلباني ،ناصر الدين حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم األشقودري
األرناؤوطي ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة.
البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،أمري
املؤمنني يف احلديث الشريف ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور
رسول اهلل ﷺ وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن ناصر الناصر ،ط ،1دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية).
البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،أمري
املؤمنني يف احلديث الشريف ،التاريخ الكبري ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر
آباد ،الدكن ،طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان.
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البوطي ،حممد سعيد رمضان ،احلكم العطائية شرح وحتليل ،دار الفكر
املعاصر ،بريوت ،لبنان ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،إعادة 1424هـ 2003 -م.
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسْ َروْجِردي
اخلراساني ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان1424 ،هـ 2003 -م.
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسْ َروْجِردي
اخلراساني ،السنن الصغري .حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي ،ط ،1جامعة
الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ،باكستان1410 ،هـ 1989 -م.
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسْ َروْجِردي
اخلراساني ،مناقب الشافعي ،حتقيق السيد أمحد نصر ،ط مكتبة دار الرتاث،
القاهرة ،مصر.
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسْ َروْجِردي
اخلراساني ،شعب اإلميان ،حتقيق عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على
حتقيقه وختريج أحاديثه خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية
ببومباي ،اهلند ،ط ،1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض ،بالتعاون مع
الدار السلفية ببومباي باهلند1423 ،هـ 2003 -م.
الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،سنن الرتمذي وهو اجلامع
الكبري ،حتقيق بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان1998 ،م.
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اجليالني ،عبد القادر ،الفتح الرباني والفيض الرمحاني ،حتقيق أنس مهرة،
ط ،4دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
احلجار ،حممد ،شرح املقاصد النووية ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،لبنان،
ط1431 ،2هـ 2010 -م.
الدارمي ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد
الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي ،املسند اجلامع املعروف بسنن
الدارمي ،حتقيق حسني سليم أسد الداراني ،ط ،1دار املغين ،السعودية،
1412هـ 2000 -م.
الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،العرب يف خرب
من غرب ،حتقيق أبي هاجر حممد السعيد بسيوني زغلول ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،املوقظة ،حتقيق
أمحد بن شهاب حامد ،دار ركائز للنشر والتوزيع ،دار أطلس اخلضراء
للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،ط1439 ،1هـ 2018 -م.
الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،تاريخ اإلسالم
ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب
العربي.
الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،تذكرة
احلفاظ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،سري أعالم
النبالء ،حتقيق بشار عواد معروف ،وحميي هالل السرحان ،طبعة مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،لبنان1405 ،هـ 1985 -م.
الرازي ،فخر الدين ،اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ،مراجعة وحترير
علي سامي النشار ،دار الكتب العلمية .بريوت ،لبنان1402 ،هـ 1982 -م.
الرفاعي ،أمحد بن رفاعة احلسيين ،الربهان املؤيد ،حتقيق عبد الغين نكه
مي ،طبعة منقحة ،مل يذكر اسم الدار وال التاريخ ،وذكر أن الطبع مقابلة
على مطبوعة املطبعة العلمية حبلب1352 ،هـ ،وغريها من املطبوعات.
الرواس ،حممد مهدي الصيادي ،مشكاة اليقني ،دار الفكر.
الزايد ،مصطفى ،القمع يف اإلسالم حقائق مغيبة ،كتاب إلكرتوني:
/https://www.kotobati.com
الزبيدي ،مرتضى ،حممد بن حممد احلسيين ،إحتاف املتقني بشرح إحياء
علوم الدين ،ط دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،األعالم ،ط،15
دار العلم للماليني 2002م ،نسخة املكتبة الشاملة موافقة للمطبوع.
الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،تبيني احلقائق شرح
كنز الدقائق ،ط ،1املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،مصر1313 ،هـ.
السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب ،معيد النعم ومبيد النقم ،ط ،1مؤسسة
الكتب الثقافية ،بريوت ،لبنان1407 ،هـ 1986 -م.
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السلمي ،أبو عبد الرمحن ،الطبقات الصوفية ،حتقيق أمحد الشرباصي،
كتاب الشعب ،ط1419 ،2هـ1998 ،م.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر ،اجلامع الصغري يف أحاديث
البشري النذير ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان1425 ،هـ 2004 -م.
السيوطي ،جالل الدين ،تأييد احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية،
حتقيق عاصم إبراهيم الكيالي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1427هـ 2006 -م.
الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،
االعتصام ،حتقيق حممد رشيد رضا ،ط املكتبة التجارية الكربى مبصر.
الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام ،املصنف ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي ،ط ،2الناشر :اجمللس العلمي -اهلند ،يطلب من املكتب اإلسالمي
 بريوت ،لبنان ،هـ ،1403.نسخة املكتبة الشاملة احلديثة ،موافق للمطبوع.الصنعاني ،حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد ،الشهري باألمري
الصنعاني ،إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ،حتقيق زياد نقشبندي ،ط ،1دار
اإلصالح1428 ،هـ 2007 -م.
الطرباني ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،
املعجم الكبري ،حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي ،ط ،2مكتبة ابن تيمية،
القاهرة ،مصر.
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الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك املعروف بتاريخ
الطربي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن
املعروف بتفسري الطربي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
الطوسي ،أبو نصر السراج عبد اهلل بن علي ،اللمع يف تاريخ التصوف
اإلسالمي ،حتقيق عبد احلليم حممود ،وطه عبد الباقي سرور ،دار الكتب
احلديثة مبصر ،ومكتبة املثنى ببغداد1380 ،هـ 1960 -م.
العدوي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي ،حاشية العدوي على
كفاية الطالب الرباني ،حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان1414 ،هـ 1994 -م.
الغزالي ،أبو حامد حممد الغزالي الطوسي النيسابوري ،املنقذ من الضالل
واملوصل إىل ذي العزة واجلالل ،حتقيق مجيل صليبا ،وكامل عياد ،دار
األندلس للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان.
الغزالي ،أبو حامد حممد الغزالي الطوسي النيسابوري ،ميزان العمل،
حتقيق سليمان دنيا ،ط ،1دار املعارف ،مصر 1964 ،هـ.
الغزالي ،أبو حامد حممد الغزالي الطوسي النيسابوري ،إحياء علوم الدين،
حتقيق سيد عمران ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر1425 ،هـ 2004 -م.
القرطيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي ،اجلامع ألحكام القرآن املعروف بتفسري القرطيب،
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حتقيق أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش ،ط ،2دار الكتب املصرية  -القاهرة
1384هـ 1964 -م.
القشريي ،أبو القاسم ،الرسالة القشريية ،حتقيق عبد احلليم حممود،
وحممود بن الشريف ،مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة
والنشر ،القاهرة ،مصر1409 ،هـ 1989 -م.
القونوي ،صدر الدين حممد ابن إسحاق ،إعجاز البيان يف تفسري أم القرآن
سورة الفاحتة ،ضبطه وصححه وعلق عليه عاصم إبراهيم الكيالي ،ط دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
الكاساني ،أبو بكر عالء الدين بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان 1406هـ 1986 -م.
الكيالني ،أبو حممد عبد القادر بن موسى بن عبد اهلل ،الفتح الرباني
والفيض الرمحاني ،ط ،1منشورات اجلمل ،كولونيا ،أملانيا ،بغداد ،العراق،
2007م.
الكيالني ،حممد بن عبد القادر ،أبواب التصوف مقاماته وآفاته ،شرحه
ووضع جداوله ميعاد شرف الدين الكيالني ،ط دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان1431 ،هـ.
املالكي ،عبد احلافظ بن علي ،هداية الراغبني يف السري والسلوك إىل ملك
امللوك رب العاملني يف علم التصوف ،طبع على ذمة حممد عبد احلافظ
األمري ،ط مطبعة عيسى البابي احلليب.
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املالكي ،حممد بن علوي ،مفاهيم جيب ان تصحح ،ط دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
املباركفوري ،صفي الرمحن ،الرحيق املختوم ،ط .وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،إدارة الشؤون اإلسالمية ،دولة قطر1428 ،هـ 2007 -م.
احملاسيب ،احلارث بن أسد ،الوصايا ،حتقيق عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان1406 ،هـ 1986م.
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي،
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ط ،2دار إحياء الرتاث العربي.
املسعودي ،أبو احلسن على بن احلسني بن علي ،مروج الذهب ومعادن
اجلوهر ،طبعة باريس.
املعري ،شرح اللزوميات ،حتقيق منري املدني ،زينب القوصي ،وفاء األعصر،
سيدة حامد ،بإشراف د .حسني نصار ،منشورات اهليئة املصرية العامة
للكتاب.
املقريزي ،أبو العباس تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر احلسيين
العبيدي ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان1418 ،هـ.
املكي ،أبو طالب حممد بن علي بن عطية احلارثي ،قوت القلوب يف معاملة
احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،حتقيق :عاصم إبراهيم
الكيالي ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1426 ،هـ 2005-م.
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املنذري ،أبو حممد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل،
الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ،حتقيق :إبراهيم مشس الدين،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1417 ،هـ.
الندوي ،أبو احلسن علي احلسين ،املسلمون يف اهلند ،ط ،1دار ابن كثري،
دمشق  -بريوت1420 ،هـ 1999 -م.
النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني ،اجملتبى من
السنن املعروف بالسنن الصغرى للنسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط،2
مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،سورية1406 ،هـ 1986 -م.
النووي ،مقاصد اإلمام النووي يف التوحيد والعبادة وأصول التصوف ،ط.
املطبعة األدبية يف بريوت ،لبنان1319 ،هـ.
النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،دار
الفكر ،دمشق ،سورية.
اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ،جممع الزوائد
ومنبع الفوائد ،حتقيق حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة،
مصر1414 ،هـ 1994 -م.
دحالن ،أمحد زيين ،مفيت مكة املكرمة ،الدرر السنية يف الرد على الوهابية،
دار جوامع الكلم ،القاهرة ،مصر.
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حوى ،سعيد ،تربيتنا الروحية ،سلسلة دراسات منهجية هادفة يف الرتبية
والسلوك ،ط ،6 .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،القاهرة،
مصر1999 - 1419 ،م.
ضيف ،شوقي ،العصر اإلسالمي ،سلسلة تاريخ األدب العربي ،طبعة دار
املعارف مبصر ،ط.7
عبد اهلادي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،الدمشقي الصاحلي ،العقود
الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق حممد حامد الفقي ،طبعة
دار الكاتب العربي ،بريوت ،لبنان.
حممود ،عبد احلليم حممود شيخ األزهر ووزير األوقاف األسبق ،قضية
التصوف املنقذ من الضالل ،ط ،5دار املعارف ،القاهرة ،مصر.
مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،املسند
الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل ﷺ،
املعروف باسم صحيح مسلم.
املعجـمـات:
لسان العرب ،البن منظور أبي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري
األفريقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
املعجم الوسيط  ،جممع اللغة العربية مبصر ،اإلدارة العامة للمعجمات
وإحياء الرتاث ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،مصر1425،هـ 2004 -م.
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معجم األدباء ،أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،لياقوت احلموي أبي عبد
اهلل بن عبد اهلل الرومي ،حتقيق إحسان عباس ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان1414 ،هـ 1993 -م.
مـواقـع الـشـابكـة:
اإلمام الشعراوي:
https://www.goodreads.com/quotes/5221565
الدرر السنية ،لعلوي بن عبد القادر السقاف:
https://www.dorar.net
املوسوعة الشاملة:
http://islamport.com/w/amm/Web/2573/299.htm
دار اإلفتاء األردنية:
https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=512#.
YRP85Y7XKUk
موسوعة «ويكيبيديا» (املوسوعة احلرة).
موقع «يوتيوب».
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املؤلف يف سطور
مصطفى كمال الزايد ،كاتب وشاعر سوري ،ولد يف مدينة امليادين
(الرحبة) يف اجلزيرة الفراتية عام 1966م ،ختصص يف األدب العربي
جبامعة حلب ،وعمل مدرساً يف سورية والسعودية ،ثم حمرراً يف
صحيفة احلياة بالرياض ،ثم يف كليات الغد الدولية.
له عدد من املؤلفات:
 -1ترنيمات وتر ،ديوان شعري صادر عن دار عكرمة بدمشق 1993م.
 -2تطلعات يف املنفى ،قصيدة مطولة ،دار الفارس مبنبج .1995
 -3قراءة يف عيون نادر ،مرثية أمة ،قصيدة مطولة ،كتاب إلكرتوني.
 -4ملحمتان لعكاظ واملربد ،كتاب إلكرتوني.
 -5نساء وشعراء وأمراء ،كتاب أدبي ،دار طويق بالرياض 2004م.
 -6أمتنى أن أكون صحابياً ،قصص ،دار طويق بالرياض 2003م.
 -7فرص ذهبية ،باالشرتاك مع أ .عبد املطلب محد عثمان ،دار
طويق بالرياض2006م.
 -8القمع يف اإلسالم  -حقائق مغيبة نسخة إلكرتونية:
 -9أخطاء النيب حممد ﷺ بني الوحي والرأي نسخة إلكرتونية.
 -10التصوف السلفي تصاحل وتصحيح.
بريد التواصلalzayd7@gmail.com :
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مع حتيات

Blx.abook@gmail.com
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