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 : مدخل إلى التصوف1المحاضرة

 .تعريف التصوف:1

التصوف علم تعرف به هـ: )929قال القاضي شيخ اإلسالم زكريا األنصاري رحمه هللا تعالى سنة 

 .1(والباطن لنيل السعادة األبديةأحوال تزكية النفوس، وتصفية األخالق وتعمير الظاهر 

التصوف علم قصد إلصالح القلوب، وإفرادها ) :ه(899 -846ويقول الشيخ أحمد زروق رحمه هللا)

هلل تعالى عما سواه. والفقه إلصالح العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة باألحكام. واألصول "علم 

باإليقان، كالطب لحفظ األبدان، وكالنحو إلصالح  التوحيد" لتحقيق المقدمات بالبراهين، وتحلية اإليمان

 .2(اللسان إلى غير ذلك

 .3(التصوف استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني)  :قال اإلمام الجنيد رحمه هللا 

التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها ألحكام )  :وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه هللا

 .4(الربوبية

التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، ) :حمه هللاوقال ابن عجيبة ر

 .5(وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة

هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع اإلنساني في وقال صاحب "كشف الظنون: ) 

علم التصوف علٌم ليس يعرفه إال أخو فطنٍة بالحق معروُف وليس ) :إلى أن قال( مدارج سعاداتهم

 .6(يعرفه َمْن ليس يشهده وكيف يشهد ضوَء الشمِس مكفوف

وقد ُحدَّ التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو األلفين، ) :وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف

 .7(جوه فيهمرجع كلها لصدق التوجه إلى هللا تعالى، وإنما هي و

فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة، وقوامه صلة اإلنسان بالخالق العظيم، فالصوفي من 

 .صفا قلبه هلل، وصفْت هلل معاملته، فصفت له من هللا تعالى كرامته

 اشتقاق التصوف: .2

 كثرت األقوال في اشتقاق التصوف:

تعالى كالصوفة المطروحة، الستسالمه هلل من الصوفة، ألن الصوفي مع هللا فمنهم من قال: ) .1

 .8(تعالى

فَة، إذ جملته اتصاٌف بالمحاسن، وترك األوصاف المذمومةومنهم من قال: ) .2  . 9(إنه من الص ِ

الصففوفي مففن صفففا هلل معاملتففه، فصفففا لففه مففن هللا (، و)صفففاء العمففلومنننهم مننن قننال) .3

 (.كرامته

ونقاء آثارها، وصفاء قلوبها، حتى قال بشر من الصفاء؛ لصفاء أسرارها، ومنهم من قال: ) .4

تنازع  :(. قال أبو الفتح البستي رحمه هللا تعالى". بن الحارث:" الصوفي: من صفا قلبه هلل

الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف، ولست أمنح هذا االسم غيَر فتًى 

 .10صفا فصوفي حتى ُسمي الصوفي

                                                           
 7ص ،"الرسالة القشيريةعلى هامش "زكريا االنصاري،  1
 .6ص  ،13قاعدة ، قواعد التصوف، بزروق الفاسيألبي العباس أحمد الشهير  2
 .هـ297. توفي اإلمام الجنيد سنة 22ص، النصرة النبوية، مصطفى المدني 3
 هـ في مصر656الحسن سنة  . توفي أبو93ص ،نور التحقيق، حامد صقر 4
 .4ص، معراج التشوف إلى حقائق التصوف، أحمد بن عجيبة الحسني 5
 414ـ  413ص، 1ج، كشف الظنون ،حاجي خليفة 6
 2ص ، قواعد التصوفابن زروق،  7
 6ص ، شرح الحكم يقاظ الهمم فيابن عجيبة، إ 8
 6ص المصدر السابق،  9
 المصدر السابق.10
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صاحبه تابٌع ألهلها فيما أثبت هللا لهم من الوصف( حيث قال  ، ألنالُصفَّةومنهم من قال: )من  .5

. وأهُل الُصفَّة هم الرعيل األول من رجال 11تعالى: }واصِبْر نفَسك مع الذين يدعوَن ربَّهم...{

التصوف، فقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة المثل األعلى الذي استهدفه رجال التصوف في 

 .ية المتتابعةالعصور اإلسالم

 .( كما قال اإلمام القشيريمن الصَّفوةوقيل: ) .6

؛ بارتفاع هممهم إليه، وقيل: )من الصَّف(، إذ الصوفية )في الصف األول بين يدي هللا  .7

وإقبالهم بقلوبهم عليه، ووقوفهم بسرائرهم بين يديه(؛ فهم في الصف األول بقلوبهم من حيث 

 .سائر الطاعاتحضورهم مع هللا تعالى وتسابقهم في 

ومنهم من قال: )إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن، ألن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه  .8

 للتقشف واالخشيشان(.

نفَّة، النذين كنانوا علنى عهند  .9 وقال قوم:" إنما سموا صوفية: لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصُّ

 ". رسول هللا 

 ". الصوفوقال قوم:" إنما سموا صوفية: للبسهم . 10

 

فَّة والصوف: فإنه عبر عنن ظناهر أحنوالهم؛ وذلنك أنهنم قنوم قند تركنوا الندنيا  وأما من نسبهم إلى الصُّ

فخرجننوا عننن األو ننان، وهجننروا األخنندان، وسنناحوا فنني الننبالد، وأجنناعوا األكبنناد، وأعننروا األجسنناد، لننم 

 يأخذوا من الدنيا إال ماال يجوز تركه من ستر عورة، وسد جوعة.

 لخروجهم عن األو ان سموا:" غرباء ". ولكثرة أسفارهم سموا:" سياحين ".و

سياحتهم في البراري وإيوائهم إلى الكهوف عند الضرورات سماهم بعنض أهنل النديار:" شنكفتية " لو

 والشكفت بلغتهم: الغار والكهف.

للضنرورة؛ كمنا قنال "؛ ألنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب جوعيةوأهل الشام سموهم: "

 ".: "بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبهالنبي 

تخليهم عن األمالك سموا:" فقراء "؛ قيل لبعضهم: من الصوفي؟ قنال:" النذي ال يمِلنك وال يُملَنك " لو

 ". يعنى: ال يسترقه الطمع. وقال آخر:" هو الذي ال يملك شيئا، وإن ملكه بَذَلَه

ألنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس ما آلن مسه، وحسنن منظنره، وإنمنا لبسهم وزيهم سموا:" صوفية "؛ لو

       لبسوا لستر العورة، فتجزوا بالخشن من الشعر، والغليظ من الصوف

ننفَّة، الننذين كنانوا علننى عهنند رسننول هللا  ؛ فننإنهم كننانوا غربنناء فقننراء ثنم هننذه كلهننا: أحننوال أهننل الصُّ

م أبننو هريننرة وفضننالة بننن عبينند فقنناال:" يخننرون مننن مهنناجرين، أخرجننوا مننن ديننارهم وأمننوالهم، ووصننفه

الجوع حتى تحسبهم األعراب مجانين، وكان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضنهم يعنرق فينه فيوجند مننه 

:" إنننه رينح الضننأن إذا أصنابه المطننر "، هنذا وصننف بعضنهم لهننم، حتنى قننال عييننة بننن حصنن للنبنني 

 ليؤذيني ريح هؤالء، أما يؤذيك ريحهم "؟!

ا كانت هذه الطائفة بصفة " أهل الصفة " فيما ذكرنا، ولبسنهم وزيهنم زي أهلهنـا، سنموا " ُصنف ِيَّة لمو

 ". "، و " صوفية

فَّة والصف األول: فإنه عبنر عنن أسنرارهم وبنوا نهم؛ وذلنك أن منن تنرك الندنيا  ومن نسبهم إلى الصُّ

 وزهد فيها وأعرض عنها، صفَّى هللا سره، ونور قلبه.

ه الطائفنة:" نورينة "؛ لهنذه األوصناف، وهنذا أيضنا منن أوصناف أهنل الصنفة؛ قنال هللا وقد سميت هذ

، والتطهننر: بننالظواهر عننن األنجنناس، فيننه رجننال يحبننون أن يتطهننروا وهللا يحننب المطهننرينتعننالى: 

 وبالبوا ن عن األهجاس وما يتحرك في الضمير من الخوا ر.

                                                           
 28الكهف: 11
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لمعاني متفقة؛ ألنها إن أخذت من " الصفاء والصنفوة وإن كانت هذه األلفاظ متغيرة في الظاهر، فإن ا

فَّة " كانت َصنف ِيَّة أو ُصنف ِيَّة. ويجنوز أن يكنون تقنديم "  ِ أو الصُّ " كانت َصفَويَّة، وإن أضيفت إلى " الصف 

ف ِيَّة ": إنما كانت م ف ِيَّة والصُّ ن تنداول الواو " على " الفاء " في لفظ " الصوفية "، وزيادتها في لفظ " الصَّ

 .األلسن

وإن جعل مأخذه من " الصوف ": اسنتقام اللفنظ، وصنحت العبنارة: منن حينث اللغنة، وجمينع المعناني 

كلهننا ) مننن التخلننى عننن النندنيا، وعننزوف النننفس عنهننا، وتننرك األو ننان، ولننزوم األسننفار، ومنننع النفننوس 

 (.حظوظها، وصفاء المعامالت، وصفوة األسرار، وانشراح الصدور، وصفة السباق 

 .ومهما يكن من أمر، فإن التصوف أشهر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفٍظ، واحتياج اشتقاق

وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يُسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود، إذ كثيٌر من 

وعلى كلٌّ فإننا  .االصطالحات أحدثت بعد زمان الصحابة، واستُعملت ولم تُنَكر، كالنحو والفقه والمنطق

ندعو إلى التصوف إنما نقصد به ال نهتم بالتعابير واأللفاظ، بقَْدِر اهتمامنا بالحقائق واألسس. ونحن إذ 

تزكية النفوس وصفاء القلوب، وإصالح األخالق، والوصول إلى مرتبة اإلحسان، نحن نسمي ذلك 

تصوفاً. وإن شئت فسمه الجانب الروحي في اإلسالم، أو الجانب اإلحساني، أو الجانب األخالقي، أو 

ألمة قد توارثوا اسم التصوف وحقيقته عن سمه ما شئت مما يتفق مع حقيقته وجوهره؛ إالَّ أن علماء ا

 أسالفهم من المرشدين منذ صدر اإلسالم حتى يومنا هذا، فصار ُعرفاً فيهم.

 

 التزكية:موضوع التصوف:  .1

أصل التزكية والزكاء والزكاة يدور حول عدة معاني، هي: الطهارة، والنَّماء والزيادة والبَركةُ، 

. فأما مدح اإلنسان نفسه فقد ذمه هللا [(1)]في القرآن والحديثوالَمْدح، والصالح، وكله قد استعمل 

، وأما باقي المعاني فهي داخلة في معنى التزكية المطلوبة شرعاً، والتي نتحدث عنها، وهي [(2)]تعالى

 تتضمن جانبين: جانب التطهير، وجانب النماء والزيادة والترقي، وكالهما عامل في صالح اإلنسان.

ً عن معناه اللغوي، فهي:تعريف التزكية  صالح  اصطالحاً: ال يخرج معنى التزكية اصطالحا

. وهذا التعريف هو وصف لحقيقة اإلنسان بطهارِته من السوء والباطل وارتقاِئه في الخير والحق

التزكية من حيث هي، وتطلق التزكية ويراد بها عملية التزكية وفعل التزكية، فتكون التزكية عندئذ 

 ح اإلنسان بتطهيره من السوء والشر، وتنمية الخير عنده، وتََرق ِيه فيه.بمعنى: إصال

وهذا المقياس كما يحرص على وصف التزكية وبيان أوصاف اإلنسان حين يكون مزكًى؛ يحرص 

، وما تحصل به التزكية من عقائد وأقوال وأعمال وغيرها، وكل ذلك [(4)]على بيان ما يؤدي إلى التزكية

لتزكية. وإنما يوصف اإلنسان بالصالح بقدر ما يكون عنده من الطهارة واالرتقاء، داخل في معنى ا

 وبقدر ما يَْطُهُر اإلنسان ويرتقي؛ بقدر ما يكون ُمزكًى أو َزِكي اً.

و هارة اإلنسان من السوء تشمل  هارة عمله و هارة قوله، تشمل ظاهره وبا نه، تشمل  هارة 

تقاداتِه وأفكاره ونياته ورغباته وعباداته ومعامالته وأخالقه عقله وقلبه وجسده، تشمل  هارة اع

 وأحواله، وتشمل  هارته من التأثُّر بما حوله من بيئة فاسدة ووسوسة شيطانية. 

وترقية اإلنسان في الخير تشمل ذلك كله، فتشمل ترقية العمل والقول والظاهر والبا ن ...ومعرفة 

ً خيراً في شرع هللا فهو الخير والسوء ترجع إلى هللا ورسوله  صلى هللا عليه وسلم ، فكل ما كان حسنا

خير وَحَسن، وكل ما كان سوءاً وشراً في شرع هللا فهو سوء وشر، والعقول مهما َعقَلَت واهتدت إلى 

معرفة الخير والسوء؛ فإن ِعلم هللا فوق كل ِعلم، بل هو سبحانه الذي أعطى خلقه بعض العلم، قال 

. فتكون التزكية عندئذ بمعنى: إصالح [255]البقرة: ﴾يُِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ ِبَما َشاءَ َوال سبحانه: ﴿

 اإلنسان بتطهيره من السوء والشر، وتنمية الخير عنده، وتََرق ِيه فيه .

ي نه وحيثما ذكرت التزكية في القرآن الكريم فهي شاملة لهذين المعنيين : التطهير والترقية، كما ب

كثير من المفسرين. فإذا أراد اإلنسان أن يطهر نفسه؛ يطهرها من الكفر والشرك والنفاق والرياء، 
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يطهرها من أمراض القلوب، يطهرها من المعصية كبيرها وصغيرها، يطهرها من الجهل والشبهات 

 والشهوات والبدع، يطهرها من األخالق المذمومة. 

يرقيها باإليمان واليقين، يرقيها بالسريرة الصادقة، يرقيها بالعلم  وإذا أراد اإلنسان أن يرق ي نفسه؛

، الق الحميدة والمعامالت المشروعةالنافع، يرقيها باألعمال الصالحة فرائضها ونوافلها، يرقيها باألخ

 ولذلك قال:

 .[18]فا ر: ﴾  َوَمن تََزكَّى فَِإنََّما يَتََزكَّى ِلنَْفِسهِ ﴿ 

 .[14]األعلى:  ﴾ تََزكَّىقَْد أَْفلََح َمن ﴿ 

 .[10-9]الشمس: ﴾  قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴿ 

وسيجنبها األتقى، الَِّذي يُْؤتِي َماَلهُ بين هللا تعالى أن األعماَل الصالحة تزكي النفس، فقال: ﴿ قد و

اء المال، وكذلك قوله ، فمن العمل الصالح الذي يتزكى به اإلنسان ويتطهر إيت[18-17]الليل: ﴾  يَتََزكَّى

يِهم بَِهاتعالى: ﴿  ُرُهْم َوتَُزك ِ  .[103]التوبة: ﴾  ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ

وبي ن النبي صلى هللا عليه وسلم أن التزكية راجعةٌ إلى هللا تعالى، فهي فعله وتقديره ومشيئته ـ كسائر 

 . [(1)]« وزكها أنا خير من زكاها، أنا وليها وموالها اللهم آت نفسي تقواها،» األعمال، فكان يدعو : 

صلى  النبي مأمور به أيها المكلف، وهي من وظائف أنا مما سبق يتبين لك أن التزكية واجب عليك

اثِه العلماِء من بعده، هللا عليه وسلم أن يرشدك إلى ما فيه قد بينت كلَّ  والشريعة تزكيتك، وهي وظيفة ُورَّ

، وكل ذلك يكون التزكية،عمل تحُصل به  قِي   هللا بتوفيق وكلَّ صفة من صفات التزكية والطهارة والرُّ

بعض النصوص السالفة تنسب التزكية إلى العبد وتأمره بها، وبعضها  وتقديره ومشيئته، فلذلك جاءت

 لعبادات،صلى هللا عليه وسلم وتبين أنها من وظائفه، وبعضها تنسبها إلى األعمال وا تنسبها إلى النبي

   .وبعضها تنسبها إلى هللا، كل ذلك تنبيه إلى أن التزكية إنما تتكامل من خالل ذلك كله

بالخير، فإذا كانت النفس  يعملالحق، وهي المحل الذي يمكن أن  يعلمإن النفس هي المحل الذي 

سيئة أو مريضة لم تنتفع مما تعلم من الحق، بل إذا كانت متكبرة معرضة عن الحق صورت الحق 

با الً، ولم تنتفع من الحق، بل تحاربه، وإذا كانت النفس كسولة مائلة إلى الشهوات تركت الخير ولم 

كون مستقيمة  اهرة، لتحمل الحق وتعمل به تعمل به، لذلك كان ال بد من العناية بإصالح النفس، حتى ت

 وتتحلى به. 

و هارة النفس وسالمتها تدفع صاحبها إلى التفاعل مع علم الفقه واألحكام، فيعمل بها في واقعه، 

ويطبقها ويقيمها، وال يخالفها. فال بد من تطهير للنفس لتصل إلى االنتفاع من علم العقيدة والفقه. علماً أن 

 يعود على نفسه بمزيد من الصالح والتزكية، فتدفعه إلى مزيد من العمل بعلمه النافع.عمله باألحكام 

والتزكية إذا وجدت في المجتمع المسلم؛ فإنها وحدها من أعظم وسائل الدعوة إلى دين هللا، فإن 

نه الناس إذا رأوا جمال خلق المسلم وحسن معاملته وأدبه و يب كالمه؛ ينجذبون إليه ويميلون إلى دي

، أال ترى إلى اإلسالم كيف دخل كثيراً من البالد ـ  قي  الذي تربى عليه وأوصله إلى هذا الجمال والرُّ

 كشرق آسيا وبعض إفريقيا ـ بأخالق تجار المسلمين وحسن معاملتهم وصدقهم.

واليوم والناس يرون سوء أخالق كثير من المسلمين، فينفرون عن ديننا ظناً منهم بأن هذه األخالق 

هي أخالق ديننا، فصار هؤالء المسلمون بترك أخالق دينهم سبباً في صرف الناس عن دين هللا، أصلحنا 

 هللا وغفر لنا.

وإذا زكى اإلنسان نفسه صار إنساناً  يباً صالحاً جميل األخالق جميل الحال، صالحاً بين يدي هللا، 

ً عند الناس، مرتاح الضمير، سليم التفكير، سعيداً في ج رجالً [(3)]دنياه وأخراه محبوبا ، فالتزكية تخر ِ

ج مستكبراً  ً في قلبه وقالبه، ال تخر ِ ً عابداً عامالً داعية مهذبا ً خلوقا ً مقبوالً محبوبا ربانياً  اهراً زكيا

ًً وقحاً دعي اً.  مبغوضاً مغروراً

  . حكم التزكية3
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﴾، في هذه اآلية وغيرها َرتَّب هللا الفالَح  قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دس اهاقال تعالى: ﴿ 

ودخوَل الجنة على وجود التزكية في نفس اإلنسان، ورتب الخيبة ودخول النار على عدم التزكية، فدل 

 ذلك على أن التزكية أمر واجب ـ في الجملة ـ ال ينجو اإلنسان إال به.

وجبه هللا تعالى، ومنها ما هو مندوب، فيكون ومن التزكية وأعمالها ـ الفكرية والقلبية والعملية ـ ما أ

أصل الفالح مترتباً على واجباتها، ويكون كمال الفالح وزيادته مترتباً على مندوباتها، وعلى َضوء هذا 

 نقول:

وإذا كانت التزكية تتعلق بالعقائد، كتطهيِر اإلنساِن فكَره من الشكوك في صفات هللا وكتابه واليوم 

تي يحتاجها هذا اإلنسان هي من أعلى الفرائض، ألنها قضية إيمان واعتقاد. وألجل اآلخر، فالتزكية ال

ذلك فعلى كل إنسان أن يستعمل فكره، ويبحث عن حقائق اإليمان، ويطلب فهمها ويتعرف على أدلتها، 

 حتى يصل إلى االقتناع بها، فيكون إيمانه واعتقاده صحيحاً.

ندوباً، لكنه وسيلة إلى تحقيق فرض من الفرائض؛ فيصير وقد يكون الفعل الذي نزكي به أنفسنا م

، وبناءاً على هذا نقول:لما كانت «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب » المندوب واجباً ألجل ذلك، ألن 

تزكية النفس هي السبيُل لتحقيق أوامر هللا وترك معاصيه؛ فإن التزكية تصير واجبة وفرضاً حيثما كانت 

فروض العين، من إتيان فريضة أو ترك معصية. وتكون التزكية مندوبة حيثما كانت وسيلة  وسيلةً إلقامة

 إلقامة المندوب.

فإذا كنت ال أستطيع أن أصلي وال أصوم وأتهاون في هذا؛ فيجب علي أن أسير في  ريق التزكية  

مات والمعاصي، وما دا م هناك معصية حتى أصل إلى حالة أستطيع معها إقامة الفرائض وترك المحر 

واحدة وجب علينا أن نزكي أنفسنا منها، ونسير في  ريق التزكية حتى نتخلص من هذه المعصية، سواء 

  كانت معصية ظاهرة أو قلبية.

من التزكية وأعمالها ـ الفكرية والقلبية والعملية ـ ما أوجبه هللا تعالى، ومنها ما هو مندوب، فيكون و

أصل الفالح مترتباً على واجباتها، ويكون كمال الفالح وزيادته مترتباً على مندوباتها . وإذا كان األمر 

ً للمحرمات لكنه ال ً بفرائضه تاركا  يجتهد في النوافل، فعندئذ تكون دون ذلك كأن يكون اإلنسان قائما

 التزكية مندوبة، ليكون اإلنسان أكثر قرباً من هللا.

 ﴾أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخْيرٌ والعاقل الذي يحرص على مصالحه ال يكتفي باألدنى: ﴿ 

.وكل وسيلة مشروعٍة [26]المطففين: ﴾وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، بل ينافِس في الخير ﴿ [61]البقرة: 

تتوصل بها إلى التزكية من علم أو مجاهدة للنفس أو صحبة للصالحين أو ذكر أو غير ذلك؛ تأخذ حكم ما 

تؤدي إليه من تثبيت اإليمان أو إقامة الفرائض أو التحقق بالفضائل.  فمثالً من كان في أعماله رياٌء أو 

يبحث عن  ريق تزكية نفسه، وأن يسلَُك ذلك ليتخلص من أمراض كان في نفسه غروٌر؛ وجب عليه أن 

 القلوب هذه، وتزكية النفس التي هي وسيلةٌ إلى الشفاء من هذه األمراض تكون عندئذ فريضةً. 

ومن كان يتكاسل عن صالته المفروضة، أو يتأخر عن أداء زكاته، أو كان على حال بحيث يمكن 

لك  ريق التزكية ويمضَي في أسبابها ووسائلها وأعمالها، ليكون أن يفر من الزحف؛ يجب عليه أن يس

 على حالة يقيم فيها فريضة الصالة والزكاة والجهاد.

ومن لم يصل إلى حال يستطيع معها غض البصر إذا رأى محرماً، وجب عليه أن يسلك  ريق 

م، ومن كان يقع في معصية أو كبيرة، نت يجةَ صحبتِه ألهل السوء ؛ التزكية ليرتقي إلى ترك هذا المحرَّ

ومن لم  وجب عليه أن يترك صحبتهم، ويكون ترُكه ذلك تزكيةً لنفسه يحقق بها فريضة ترك المعصية.

يصل إلى حال يستطيع معها غض البصر إذا رأى محرماً، وجب عليه أن يسلك  ريق التزكية ليرتقي 

م. وكذا من كان ال يستطيع ترك شرب الخم ر أو ترك التعامل بالربا؛ فإن من الواجب إلى ترك هذا المحرَّ

 عليه أن يطلب ذلك القدر من التزكية الذي به يمتنع عن هذه الكبائر وينحجز عنها.

والمسلم العاقل يتطلع إلى أن يكون من أهل المنازل العليا والدرجات الرفيعة، يتطلع إلى أن يكون 

أكثر استقامة، فإذا وجد من نفسه تقصيراً في صالة أقرب إلى هللا، وأن يكون أزكى حاالً وأ هر فؤاداً، و
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الجماعة، بحث عن تزكية نفسه ليكون أقدر على إقامة الجماعة وحضورها، وإذا وجد ضعفاً في خشوعه 

بحث عن تزكية نفسه ليكون أجمع قلباً وأكثر حضوراً، وإذا وجد عجزاً عن ترك الفراش إلى قيام الليل؛ 

له أبعد عن شهواته وأقرب إلى قرباته، فال يزال يبحث عن كل خير بحث عن تزكية نفسه التي تجع

وفضيلة وتقوى و اعة حتى يقارب الكمال، فتكون نيتُه عاليةً خالصة، ويكون كالُمه سديداً، وعمله 

 مستقيماً، وخا ره سليماً، وإيمانه يقيناً راسخاً.

واألكمل وهو أن يشابه ألعلى ا حدهاوال يزال المؤمن العاقل يطلب المزيد من التزكية، يطلب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويتشبه به قدر استطاعته، ويتابعه في كل شيء، ظاهراً وبا ناً، وعلماً 

ً وعبادة، وحاالً وصفاءاً، ودعوة وتعليماً، وجهاداً وحكماً. إذا أكرمك هللا  وعمالً، ومعاملةً وهيئةً، وُخلُقا

 الهداية دد في  لبوأعطاك واجتباك فاشكر هللا واز

والتزكية والهداية تحتاج إلى اتخاذ األسباب وبذل الجهد حتى يتحقق فيها اإلنسان، لكن قد يمن هللا 

َيْختَصُّ تعالى على عبد من عباده فيعطيه التزكية والهداية من غير جهد منه وال سعي، قال تعالى: ﴿

ُ ذُو اْلفَْضِل الْ  هللاُ يَْجتَبِي إَِلْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي ، وقال تعالى: ﴿ [74]آل عمران: ﴾ عَِظيمِ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ

، فالذي أناب اتخذ أسباب الهداية واجتهد، والذي اجتباه هللا خصه وأعطاه [13]الشورى: ﴾إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ 

 واختصر عليه الطريق، فصارا على السواء في التحقق في الهداية.

واإلنسان ال يعلم الغيب، فال يدري هل يكون ممن يختصه هللا ويجتبيه، أم ال يكون، لذلك فالواجب 

الشرعي أن يتخذ األسباب، وال ينتظر وال يركن إلى شيء غيب عنه، ال يدري كتب له أم لم يكتب، 

ا أكرمك هللا فالواجب العمل واالجتهاد على الجميع، فالكل مكلفون بطلب الهداية والسعي إليها، فإذ

وأعطاك واجتباك فاشكر هللا وازدد في  لب الهداية، واستعمل ما أعطاك هللا في التقرب إليه والعبودية 

 له. 

 .حكم طلب علم التزكية4

تبين لنا أن هناك حداً واجباً من التزكية، وهو القدر الذي يحقق به اإلنسان اإليمان ويقيم به الفرائض 

ما يتعلق بهذا القدر من التزكية من علم يجب على اإلنسان أن يتعلمه، ألن  ويستطيع ترك المحرمات؛ إن

تعلُّمه أحدَ السبل الالزمة لتحقيق التزكية الواجبة. وما زاد على هذا القدر من علم التزكية فهو مندوب 

وسلم  والعاقل الباحث عن خيره ونفعه يحرص على مزيد العلم كما علم هللا رسوله صلى هللا عليه  إليه.

 أن يقول: ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾. 

وإذا كان ال بد من هذا العلم في حده الواجب، وإذا كان هذا المندوب من هذا العلم له فضله الكبير 

وخيره الكثير، فال بد أن يعرف الطالب من أين يأخذه ؟ وعمن يأخذه ؟ وما هو المنهج الذي ينبغي أن 

 سن النتائج ؟ يسير عليه حتى يضمن سالمة السير وح

التزكية حالة يعيشها اإلنسان، إذ هي الصالح والتطهير والترقية، فهي حالة يعيشها اإلنسان، وهذا 

الصالح والتطهير والنماء والرقي والسمو إنما يُدرك كغيره من الموجودات واألفعال من خالل العلم 

ل به إلى  والمعرفة، فالتزكية ال يكفي أن تأخذها علماً، بل تعرفها بالعلم لتعمل بها، والعلم الذي يُتَوصَّ

 التزكية هو الذي يسمى علم التزكية.

وبعض العلم يشكل جانباً من التزكية بما يعطي من  هارة للفكر والعقل، وسمو فيه، وبما يدل على 

 أعمال التزكية.وليتضح الفرق بين التزكية وِعْلم التزكية نضرب هذا المثال: لو أن العبد جاهد نفسه

فامتنع عن شهوة أو معصية، فاستطاع أن يترك المعصية، فإنه قد زكى نفسه في هذا األمر، لكنه إذا َعِلم 

ً في القدرة على ترك المعصية والشهوة؛ فإن ذلك جزء من علم  أن مجاهدة نفسه والصبر يكونان سببا

ومن هنا نؤكد أن  عمل به. التزكية، فلم يكن علُمه بمفرده تزكيةً، وإن كان وسيلة إلى تزكية نفسه إذا

التزكية ال ينبغي أن تقف عند  لب العلم وجمع المعلومات، وإنما تحتاج إلى اتخاذ وسائلها والعمل بها 

 حتى يتحقق اإلنسان بها.

 وعلم التزكية يشمل جانبين: 
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ُف بالتزكية من حيث صفاتها، التي إن وجدت عند اإلنسان وصفناه بأنه من أهل  .1 جانب يُعَر ِ

ً بفرائضه مجتهداً في الت ً هلل، قائما ً مخلصا ً متواضعا زكية، كأن نقول إن المزكَّى يكون صادقا

 النوافل، ذاكراً أديباً حليماً، ال يشرك باهلل وال يعصيه، ال يؤذي اآلخرين وينفعهم ما استطاع.

ف بكيفية تحصيل التزكية، والوسائل التي توصل إلى االتصاف بصفات التزك  .2 ية، كأن جانب يُعَر ِ

تقول: إن الصدق باللسان سبب في صالح حال اإلنسان كله، فإذا أصلح اإلنسان لسانه سيجد أن 

سبب في ضعف الشهوة وغض البصر، وإن   كثيراً من أحواله ستتغير، وكأن تقول: إن الصوم

باألخالق المحمودة، وإذا كان ال بد من هذا العلم في حده  صحبة الصالحين سبب في التخلق

اجب، وإذا كان هذا المندوب من هذا العلم له فضله الكبير وخيره الكثير، فال بد أن يعرف الو

الطالب من أين يأخذه ؟ وعمن يأخذه ؟ وإن ترك السهر والنوم مبكراً سبب معين على قيام الليل 

 وصالة الفجر في جماعة.

نبغي أن يعرفها كل مسلم ثالثة وعلم التزكية ومكانته بين العلوم الشرعية التي يحتاجها كل إنسان وي

علوم: علم اإليمان وعلم الفقه وعلم التزكية.أما باقي العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والسيرة 

واألصول واللغة؛ فهي علوم يحتاجها العلماء والمجتهدون ليستنبطوا من خاللها تلك العلوم الثالثة، فهذه 

فقه الصحيح والتزكية الربانية. وهللا تعالى بعث لنا النبي صلى هللا العلوم وسيلة لمعرفة االعتقاد السليم وال

يُكْم عليه وسلم ليعلمنا العلوم الثالثة: فقال سبحانه: ﴿ َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً ِمنُكْم َيتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويُ  َزك ِ

 [، فمهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم : 151َويُعَل ُِمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ ﴾ ]البقرة: 

. تالوةُ القرآن وتبليغ آياته، وبه تحصل معرفة هللا واإليمان به: ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 1

 ، هللاِ الذي أمر خلقه. اآلمرِ إيماناً﴾، فالوظيفة األولى لألنبياء تؤدي إلى معرفة 

ن أمراض اإلنسان الظاهرة والبا نة، وتحقٌق . التزكية للمؤمنين، وهي في حقيقتها تطهٌر م2

بمقامات العبودية هلل من  اعة وصبر ورضا وشكر وتوكل على هللا وزهٍد في الدنيا، وتخلٌق بأخالق 

، اإلنساِن الذي المأمورالمصطفى صلى هللا عليه وسلم ،فالوظيفة الثانية لألنبياء تؤدي إلى معرفة 

 وترقيته.توجهت أوامر هللا إليه لتطهيره 

. والمهمة الثالثة لألنبياء: تعليم الكتاب والحكمة، ِلتَعِرف من خالل ذلك ما يريد هللا أن يعلمك إياه، 3

، التي هي األحكاُم التي وجهها األوامرولتَعِرَف بذلك أحكام هللا، فالوظيفة الثالثة لألنبياء تؤدي إلى معرفة 

 هللا لخلقه ليصلحهم بها.

جانب معرفة النفس التي يجب أن تَعِرف هللاَ وأحكاَمه وتعمَل بأوامره، فالتزكية  فعلم التزكية يشكل 

ليست هي كل شيء في الدين وإنما هي جزء منه، تتكامل مع اإليمان والعقيدة الصحيحة، ومع الفقه 

. بأحكام الدين والعمل بها، فعلى  الب التزكية أن ال ينسى ما تتصل به التزكية من إيمان وفقه وعمل

التزكية ال يكفي أن تأخذها علماً، بل تعرفها بالعلم لتعمل بها، والعلم الذي يُتَوصَّل به إلى التزكية هو 

وإذا عرف اإلنسان ربه وعرفه أحكام ربه، وكانت نفسه غير مزكاة، فإنه ال  الذي يسمى علم التزكية.

 .وجود التزكية ينتفع من معرفته باهلل وباألحكام، فكان مدار النجاة والفائدة على

إذا كان اإلنسان صاحب اعتقاد صحيح لكنه لم يعمل بما يقتضيه اعتقاده فإنه ال ينتفع من اعتقاده و

االنتفاَع المطلوب، فمثالً من يعتقد بأن هللا هو الرزاق لكنه يعتمد على األسباب وال يلجأ إلى رب 

فيأخذ من المال الحرام خشية الفقر  األسباب، ويخاف من الفقر لنسيانه أن هللا متكفل به رازق له،

ً من اعتقاده؛ والعلم الذي يدله على  ريقة  ً العتقاده وإيمانه، ولم ينتفع عمليا والحاجة، فهذا لم يُِقم وزنا

االنتفاع من اعتقاده هذا هو علم التزكية، فإذا تزكت نفس اإلنسان توكل على هللا واعتمد عليه، وزال هم 

 الل من الرزق الذي أذن هللا به.الرزق عنه، واكتفى بالح

ً بصالته وزكاته وما شرعه هللا وندب إليه، لكنه ال يعمل بذلك، فالتزكية  وقد يكون اإلنسان فقيها

ترقيه إلى أن يهتم بأحكام هللا، ويجتهد في  اعة هللا، فإذا تزكت نفس اإلنسان استفاد من فقهه وعلمه، 

ً بالتزكية ال بعلم وإن كانت نفسه مدساة خبيثة فإنه ال ينتف ع من علمه وفقهه، لذلك كان الفالح مرتبطا
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[، وقال: ﴿ َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن 9االعتقاد والفقه وغيرهما، قال تعالى: ﴿ قد أفلح من زكاها﴾ ]الشمس: 

جزء من الدين، تتكامل فالتزكية هي  [. 76تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجَزاء َمن تََزكَّى ﴾ ] ه: 

مع اإليمان والعقيدة الصحيحة، ومع الفقه بأحكام الدين والعمل بها، فعلى  الب التزكية أن ال ينسى ما 

ولكن هل يعني هذا أن التزكية أهم من العلم ومقدمة عليه، وأنه  تتصل به التزكية من إيمان وفقه وعمل

  حاجة لعلم العقيدة والفقه؟ ال

 ومصطلحات تطلق على علم التصوفتسميات . 5

يطلق كثير من العلماء على علم التزكية تسميات أخرى فيسمونه: علم التزكية ]تناولناه في المبحث 

األول[وعلم اإلحسان أو علم األخالق واآلداب أو فقه البا ن أو علم السلوك أو علم الطريق أو علم 

ن بيان ما يقصد بهذه المفردات وما هي صلتها بعلم التصوف أو علم الحقيقة أو علم الطريقة. وال بد م

 التزكية: 

فهو غاية من غايات التزكية وهدف من أهدافها ورتبة عالية من مراتبها، لكن إذا بذل  اإلحسانـ أما 

اإلنسان أو المسلم جهداً زكى به نفسه شيئاً ما فازداد قرباً أو ازداد عمالً أو حس ن خلقه، أو ترك معصية، 

ً لنفسه بقدر ما اجتهد، وإن لم يبلغ رتبة اإلحسان، أو  هَّ  ر قلبه من بعض أمراضه؛ فإنه يعدُّ مزكيا

 فالتزكية تشمل اإلحسان وغيره.

الظاهرة والبا نة هي جزء من التزكية، فِمن التزكية: التطهُّر من األخالق  األخالق واآلدابـ و

الرذيلة، والحرُص على األخالق الحسنة الرفيعة، ولكن التزكية تشمل غير ذلك مما له عالقة باإليمان 

 وبالعبادات وغير ذلك. 

ألمراض البا نة الذي يشمل النيات وإصالحها، ويشمل تطهير الفكر والقلب من ا فقه الباطنـ و

كالرياء والحقد والغرور والحسد وغيرها، هو أيضاً جزء من أهم موضوعات التزكية، لكنه ليس هو كلَّ 

التزكية، وفقه البا ن وصالحه أساس عظيم مهم في التزكية لقول النبي صلى هللا عليه وسلم أال وإن في 

، فيمكن أن [(1)]« الجسد كله، أال وهي القلبالجسد مضغةً إذا صلحْت صلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدْت فسدَ 

ً من فقه البا ن، من جهة أن ما يظهر على اإلنسان ال قيمة له وال  تعتبر موضوعات التزكية جميعا

صالح فيه وال تزكية به؛ إال إذا رافقه حال قلبي صحيح، فالحالة البا نة هي التي عليها مدار التزكية، 

يكتفى بإصالح البا ن، بل ال بد أن يعمل في ظاهره ما يتوافق مع البا ن  ولكن هذا ال يعني أنه يجوز أن

 السليم، ما دام قادراً على العمل به، وعندئذ تكتمل التزكية.

يدخل فيه وسائل التزكية والمسالك الشرعية المتبعة للوصول إلى التزكية، لكنه ال  علم السلوكـ و

صل إليها كأثر عنه، فعلم السلوك يشكل الجانب العملي في يشمل ثمراتها ومعارفها والمقامات التي يتو

 تحصيل التزكية، لكنه ال يستوعب كل جوانب التزكية.

فهو بمعنى علم السلوك، ال يشمل كل جوانب التزكية، وإنما جاز تسمية التزكية بهما  علم الطريقـ و

ِ وَ  ً بقوله: ﴿ َيْهِدي إِلَى اْلَحق  [، وقال 30﴾ ]األحقاف: َطِريٍق ُمْستَِقيمٍ إِلَى ألن هللا تعالى سمى دينه  ريقا

ُ ِلَيْغِفَر لَُهْم َوال ِلَيْهِدَيُهْم  ً سبحانه: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن َّللاَّ ، إال َ ِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها َطِريقا

ِ َيِسيراً﴾ ]النساء:  [، فالجنة لها  ريقها، والنار لها  ريقها. 169-168 أَبَداً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

ً جرى عليه كثير من الناس منذ  علم التصوفـ أما  فهو يشمل معاني التزكية، وقد صار مصطلحا

القرن الثاني أو الثالث يطلقونه على التزكية، إال أنه ـ كسائر العلوم ـ اختلط فيه الحق والبا ل، فما كان 

ً للكت ً موافقا ً لهما فليس منه حقا ً منهما فهو تزكية، وما كان خارجاً عنهما أو مخالفا اب والسنة ومستنبَطا

 هو من التزكية، بل ينبغي التزكية منه والتطهر منه والتخلص منه.

وال تهمنا التسميات والمصطلحات المستحدثة، وإنما العبرة بالمضمون، فإ الق كلمة التصوف على 

د النبي صلى هللا عليه وسلم فالنبي صلى هللا عليه وسلم لم يَُسم ِ التزكية علم التزكية هو أمر مستحدث بع

تصوفاً، كما أن إ الق كلمة العقيدة على اإليمان أمر مستحدث، فالنبي صلى هللا عليه وسلم لم يَُسم ِ 

اإليمان عقيدة، وإنما هي مصطلحات جرى عليها الناس، فالمعاني الصحيحة والمضمون الذي يوافق 
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ق نأخذه، والمضمون البا ل نرفضه، وكما وجد في العقيدة عقائد با لة ال تجعلنا نترك العقيدة الح

الصحيحة بسبب وجود البا لة، كذلك ال ينبغي أن نترك الحق من التزكية الذي يوافق الكتاب والسنة إذا 

 سمي تصوفاً؛ بسبب وجود تصوف با ل ومنحرف.

ال يجري شيء إال بعلم هللا ومشيئته  هلل ، وفق أحكام هللا ، وأنه وينبغي أن تكون حياتُك كلُّها عبودية

 ألنه ال يرى شيئاً وإال وهو من فعل هللا وقدرته ومدده، فكلما نظر إلى شيء ذكَّره باهلل،

وقد تجد مصطلح التصوف محموداً في بعض البالد وعند بعض الناس، ومذموماً عند آخرين، وناس 

ً بإصالح القل ً بالعزلة والزهد في الدنيا واإلكثار من ذكر هللا، يرونه مختصا وب، وناس يرونه مرتبطا

وناس يرونه عالمة على البعد عن السياسة، وال يهمنا ذلك كله، إنما يهمنا من هذا العلم وكتبه ما ينفع مما 

 يرجع إلى الكتاب والسنة الصحيحة.

م التزكية، ومضمون علم الحقيقة أن فهو من ثمرات علم التزكية، فهو بعض عل علم الحقيقةـ أما 

ِ سبحانه في كل أمر؛ يلتفت إلى أن هللا هو المتصرف في هذا الكون والخلق،  يلتفت اإلنسان إلى الحق 

وأنه ينبغي أن تكون حياتُك كلُّها عبودية هلل، وفق أحكام هللا، وأنه ال يجري شيء إال بعلم هللا ومشيئته 

ء ذكَّره باهلل، ألنه ال يرى شيئاً وإال وهو من فعل هللا، فمضمون هذا وقدرته ومدده، فكلما نظر إلى شي

 العلم التعرف على صفات هللا وأفعاله في الكون والخلق. 

﴾ ]النور:  هللاَ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبينُ وتسمية هذا العلم بعلم الحقيقة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿ َوَيْعلَُموَن أَنَّ 

َ ُهَو اْلَحقُّ ﴾ ]الحج: [، وقوله ﴿ ذَِلَك بِ 25 َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن 6أَنَّ َّللاَّ [ وقوله تعالى: ﴿ ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر ﴾ ]الحج:  أصدق كلمة » [، ومن قوله صلى هللا عليه وسلم : 62دُونِِه ُهَو اْلبَاِ ُل َوأَنَّ َّللاَّ

 «.ة لبيد: أال كل شيء ما خال هللا با لقالها شاعر كلم

وليس معنى الحديث أنه يعتبر الكون با الً وما فيه من خلق وناس وأنبياء با الً، وإنما معناه: لو أن 

أي شيء لم يستمد من هللا لما كان له وجود، ولما كان له أثر، ولما اهتدى إلى الحق، فال يكون شيء حقاً 

ً إال إذا وافقت مراد هللا وأمره، وهذا المقصود بعلم  إال بمدد هللا، كما ال تكون األعمال التي نعملها حقا

 الحقيقة.

وقد دخل بعض الناس باسم علم الحقيقة إلى االنحراف والزندقة، فنسبوا إلى اإليمان ما ظاهره 

البا نية، وكان  الكفر، وقالوا كلماٍت ظاهُرها الكفر، يَدَُّعون أن معناها صحيح، وتكلموا على  ريقة فَِرقِ 

 الخبرة تتضمن المعرفة والعلم وزيادة، فالعالم بالشيء قد ال يكون لهذا أثره السيء في علم التزكية.

 خبيراً به

، معرفة هللا، فهو شبيه بمعنى علم الحقيقة، وهو بعض علم التزكية، وقد أُِخذت علم المعرفةـ أما 

ا تسميته من قول هللا تعالى: ﴿َوإِذَا َسِمعُوا مَ  ُسوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ ِمَن  َعَرفُواا أُْنِزَل إِلَى الرَّ

ِ يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن﴾ ]المائدة:  » [ ومن قول النبي صلى هللا عليه وسلم : 83اْلَحق 

ف فالزم  عرفا»ويستدلون له بحديث آخر ضعيف اإلسناد:  ،«إلى هللا في الرخاء يعرفك في الشدة  تعرَّ

، ويسمى صاحب هذا العلم عارفاً، وتسميته بالعالم أولى، فتوحيد هللا ومعرفته علم: ﴿فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلَهَ [(6)]«

ُ﴾ ]محمد:  والعالم، فقال [، وذكر هللاُ في كتابه الخبيَر، وهو أبلغ في المعرفة والعلم من العارف 19إاِلَّ َّللاَّ

ْحَمُن فَاْسأَْل بِِه  [، والخبرة تتضمن المعرفة والعلم وزيادة، فالعالم 59﴾ ]الفرقان: [(7)]َخبِيراً سبحانه: ﴿الرَّ

بالشيء قد ال يكون خبيراً به، وإنما يسمى خبيراً إذا تعامل معه مرات حتى عرف كل تفصيالته 

ملتفتاً إلى أسمائه وأفعاله في خلقه كثيراً، حتى ال يكاد وشؤونه، والعارف يكون خبيراً باهلل حينما يكون 

ره باهلل وبصفات هللا.   ينظر في شيء من الكون إال ويجد في فكره ونظره ما يذك ِ

ً بمعنى الطريق الذي سبق ذكره، ويستعمل بمعنى آخر، وهو  علم الطريقةـ أما  فيستعمل أحيانا

ة النفوس، فقد اشتهر بعض الصالحين في علم التزكية اإلشارة إلى  رق الصالحين والمربين في تزكي

وفي تربية الناس، كما اشتهر علماُء مجتهدون أئمةٌ في علم الفقه أو علم العقيدة أو علم الحديث، أو غيرها 

 من العلوم.
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فنسبت التزكية إليهم فقيل مثالً:  ريقة الجنيد، و ريقة الرفاعي، و ريقة الجيالني، و ريقة 

 ريقة الشاذلي، و ريقة النقشبندي، وغيرهم كثير.الغزالي، و 

واألصل في هذه الطرق أن تكون راجعة إلى الكتاب والسنة، كرجوع الفقهاء مثالً إلى الكتاب 

والسنة، وإن اختلفت اجتهاداتهم وبعض أصولهم، وغالب هذه الطرق راجع إلى الكتاب والسنة، لكنها ال 

اء علماء الفقه في فقههم، وربما كان أكثر االنحراف الذي دخل تخلو من أخطاء في العلم والعمل، كأخط

 هذه الطرق هو من األتباع ال من المشايخ الذين نسبت إليهم.

وسلم ،وهو صلى هللا عليه وسلم الذي  والطريقة التي تعبَّدَنا هللا بها  ريقةُ رسول هللا صلى هللا عليه

ا أخطأ به األئمة الصادقون من أخٍذ بحديث ضعيف، وغيُرهم وم يتشرف باالنتساب إليه أصحاُب الطرق

 أو اجتهاد خا ئ في مسألة، فعساهم أن يكونوا معذورين فيه عند هللا.

وإنما تَبِع الناس أصحاب الطرق ِلَما ُعِرف عنهم من منهج في التربية وقدرة على تزكية المريدين، 

 ن الخلق.ولما غلب على الظن من صالحهم، مع ظهور قبولهم عند كثير م

وقد يكون بعض من نُسبت إليهم الطرق منحرفين، لكن ظنَّهم الناس على خير، وإنما يحكم الناس 

ً من تراثهم و ريقتهم أن َنُردَّ ذلك إلى  بحسب ظنهم، والحكم هلل أوالً وآخراً، وواجبنا إذا وجدنا شيئا

منه، وما ظهر لنا خطؤه ومخالفته رددناه، الكتاب والسنة، فما كان منهما أو لم يخالفهما قبلناه، وانتفعنا 

فالطريقة التي تعبَّدَنا هللا بها  ريقةُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو صلى هللا عليه وسلم الذي 

 يتشرف باالنتساب إليه أصحاُب الطرق وغيُرهم.

ا إلى وقد دخل في كثير من الطرق بدع وانحرافات ونقص وزيادات؛ فواجبنا أن نصلحها ونرده

صوابها.  وإنما تعددت الطرق مع أن الدين واحد وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم واحدة؛ الختالف 

السُّبُل والطرائق في تربية النفوس، وخاصة في بداية السير إلى هللا، وإال فنتائج السير واحدة في 

بالمعارف والعقائد ويرسخها  االستقامة وُحسِن األحوال، فمن أصحاب الطرق من يهتم ـ في بداية السير ـ

في النفوس لتنِشَئ سيراً صحيحاً ورغبة قلبية سليمة، ومنهم من يهتم باآلداب الظاهرة والبا نة، ومنهم 

من يهتم بمجاهدات النفس ومخالفة أهوائها، ومنهم من يهتم بالذكر، ومنهم من يهتم بترك المعاصي 

ر باآلخرة ويحب ب الجنة ويخوف من النار، ومنهم من يهتم بالعلم الشرعي والتحذير منها، ومنهم من يُذك ِ

بتعليم العقيدة والفقه في أول السير، ومنهم من يعطي القلب اهتماماً، ومنهم من يعطي الظاهر اهتماماً في 

 البداية، وهكذا.

كما تختلفت الطرق بحسب ترتيب األوراد، فيما وراء الفرائض والرواتب، فما نَدب إليه الشرع 

يف من غير أن يربطه بوقت معين، فقد جعل بعض أصحاب الطرق لتالميذهم حداً معيناً أو عدداً الشر

معيناً يالزمونه ويتخذونه ورداً ال يتركونه، ليكون مع الفرائض والسنن الرواتب سبيالً للتزكية والتقرب 

 وضعه إن شاء هللا.إلى هللا، وسيأتي الكالم عن حكم ذلك ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون بدعة، في م

 .نشأة علم التصوف:6

يقول الدكتور أحمد َعْلَوْش: )قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف 

في صدر اإلسالم، وعدم ظهور هذه الدعوة إال بعد عهد الصحابة والتابعين ؛ والجواب عن هذا: إنه لم 

أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع، وأرباب مجاهدة تكن من حاجة إليها في العصر األول، ألن 

وإقبال على العبادة بطبيعتهم، وبحكم قرب اتصالهم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانوا يتسابقون 

ة ما يدعو إلى تلقينهم علماً يرشدهم إلى أمٍر ُهم قائمون  ويتبارون في االقتداء به في ذلك كله، فلم يكن ثمَّ

ِ، يعرف اللغة العربية بالتوارث كابراً عن كابر؛ حتى به فعالً،  وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القُح 

َ من قواعد اللغة واإلعراب والنظم  إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة، دون أن يعرف شيئا

واعد اللغة والشعر والقريض، فمثل هذا ال يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البالغة، ولكن علم النحو وق

تصبح الزمة وضرورية عند تفشي اللحن، وضعف التعبير، أو لمن يريد من األجانب أن يتفهمها 
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ويتعرف عليها، أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات االجتماع كبقية العلوم التي نشأت 

 وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة.

لم يتسموا باسم المتصوفين ـ كانوا صوفيين فعالً وإن لم يكونوا كذلك  فالصحابة والتابعون ـ وإن

اسماً، وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه ال لنفسه، ويتحلى بالزهد ومالزمة العبودية، 

واإلقبال على هللا بالروح والقلب في جميع األوقات، وسائر الكماالت التي وصل بها الصحابة والتابعون 

من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات فهم لم يكتفوا باإلقرار في عقائد اإليمان، والقيام بفروض 

اإلسالم، بل قرنوا اإلقرار بالتذوق والوجدان، وزادوا على الفروض اإلتيان بكل ما استحبه الرسول 

رمات، حتى استنارت صلى هللا عليه وسلم من نوافل العبادات، وابتعدوا عن المكروهات فضالً عن المح

بصائرهم، وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم، وفاضت األسرار الربانية على جوانحهم. وكذلك كان شأن 

التابعين وتابعي التابعين، وهذه العصور الثالثة كانت أزهى عصور اإلسالم وخيرها على اإل الق، وقد 

قرني هذا فالذي يليه والذي يليه" ]"خير جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله: "خير القرون 

 .12الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم.."[

فلما تقادم العهد، ودخل في حظيرة اإلسالم أُمم شتى، وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم، 

وتقسمت وتوزعت بين أرباب االختصاص؛ قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يُجيده أكثر من غيره، 

ـ بعد تدوين النحو في الصدر األول ـ علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلوم الحديث، وأصول الدين، فنشأ 

 ..والتفسير، والمنطق، ومصطلح الحديث، وعلم األصول، والفرائض "الميراث" وغيرها

ً فشيئاً، وأخذ الناس يتناسون ضرورة  وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئا

ل على هللا بالعبودية، وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا ُهم من اإلقبا

ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف، وإثبات شرفه وجالله وفضله على سائر العلوم، ولم يكن ذلك 

ً بع ً على انصراف الطوائف األخرى إلى تدوين علومهم ـ كما يظن ذلك خطأ ض منهم احتجاجا

المستشرقين ـ بل كان يجب أن يكون سداً للنقص، واستكماالً لحاجات الدين في جميع نواحي النشا ، مما 

 .13ال بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى"

وقد بنى أئمة الصوفية األولون أصول  ريقتهم على ما ثبت في تاريخ اإلسالم نقالً عن الثقات 

تاريخ التصوف فيظهر في فتوى لإلمام الحافظ السيد محمد صديق الغماري رحمه هللا، فقد األعالم. وأما 

سئل عن أول من أسس التصوف ؟ وهل هو بوحي سماوي ؟ فأجاب: أما أول من أسس الطريقة، فلتعلم 

أن الطريقة أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمدي، إذ هي بال شك مقام اإلحسان 

لذي هو أحد أركان الدين الثالثة التي جعلها النبي صلى هللا عليه وسلم بعد ما بيَّنها واحداً واحداً ديناً ا

فاإلسالم  اعة  .، وهو اإلسالم واإليمان واإلحسان14بقوله: "هذا جبريل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم"

: "أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه واإليمان نور وعقيدة، واإلحسان مقام مراقبة ومشاهدة ،وعبادة

 ..."فإنه يراك

ثم قال السيد محمد صديق الغماري في رسالته تلك: )فإنه كما في الحديث عبارة عن األركان 

ً من أركانه.  الثالثة، فمن أخل بهذا المقام)اإلحسان( الذي هو الطريقة، فدينه ناقص بال شك لتركه ركنا

 . 15لطريقة وتشير إليه هو مقام اإلحسان؛ بعد تصحيح اإلسالم واإليمان(فغاية ما تدعو إليه ا

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات. وفي "صحيح مسلم" في فضائل الصحابة عن ابن مسعود رضي هللا عنه 12
هـ. من بحث: التصوف من الوجهة التاريخية للدكتور أحمد علوش، وهو من الرواد 1376العشيرة المحمدية" عدد محرم المسلم مجلة  13

ن له األوائل الذين نقلوا حقائق التصوف اإلسالمي إلى اللغات األجنبية، وقد ألف فضيلته كتاباً باللغة اإلنكليزية عن التصوف اإلسالمي، كا
فكار والرد على المستشرقين كما ألف كتابه "الجامع" عن اإلسالم الذي رد فيه على التهم المفتراة على دين هللا، أكبر األثر في تصحيح األ

 وكان له أثره البعيد في خدمة هذا الدين
 جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب اإليمان عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 14
 .6ص ، صار لطريق الصوفيةالنتا، محمد صديق الغماري 15
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و)هذا العلم ـ يعني التصوف ـ من العلوم الشرعية الحادثة في الملَّة ؛  :قال ابن خلدون في مقدمته

وأصله أن  ريقة هؤالء القوم لم تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعين وَمن بعدهم  ريقة 

والهداية، وأصلها العكوف على العبادة، واالنقطاع إلى هللا تعالى، واإلعراض عن زخرف الدنيا  الحق

وزينتها، والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن الخلق، والخلوة للعبادة، 

اً في الصحابة والسلف. فلما فشا اإلقبال على الدنيا في القرن  الثاني وما بعده، وجنح الناس وكان ذلك عامَّ

 .16إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية(

ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة األخيرة، التي يقرر فيها أن ظهور التصوف والصوفية كان 

أن يتخذ المقبلون  نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا وأهلها في القرن الثاني للهجرة، فإن ذلك من شأنه

 على العبادة اسماً يميزهم عن عامة الناس الذين ألهتهم الحياة الدنيا الفانية.

يقول أبو عبد هللا محمد صديق الغماري: )وَيْعُضدُ ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظهور اسم 

ث سنة التصوف ما ذكره الِكْندي ـ وكان من أهل القرن الرابع ـ في كتاب "والة مصر" في حواد

ْون بالصوفية يأمرون بالمعروف. وكذلك ما ذكره المسعودي  المائتين: إنه ظهر باالسكندرية  ائفة يسمَّ

في "مروج الذهب" حاكياً عن يحيى بن أكثم فقال: إن المأمون يوماً لجالس، إذ دخل عليه علي بن صالح 

غالظ، يطلب الدخول للمناظرة،  الحاجب، فقال: يا أمير المؤمنين! رجل واقٌف بالباب، عليه ثياب بيض

فعلمت أنه بعض الصوفية. فهاتان الحكايتان تشهدان لكالم ابن خلدون في تاريخ نشأة التصوف. وذُكر 

 .17في "كشف الظنون" أن أول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة خمسين ومئة(

مام القشيري قال فيه: )اعلموا وأورد صاحب "كشف الظنون" في حديثه عن علم التصوف كالماً لإل

أن المسلمين بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يَتَسمَّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية ِعْلٍم سوى صحبة 

الرسول عليه الصالة والسالم، إذ ال أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة، ثم اختلف الناس وتباينت 

عناية بأمر الدين ـ الزهاد والعُبَّاد، ثم ظهرت البدعة، المراتب، فقيل لخواص الناس ـ ممن لهم شدة 

وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم 

مع هللا سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن  وارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا االسم لهؤالء 

 .18تين من الهجرة(األكابر قبل المائ

ومن هذه النصوص السابقة، يتبين لنا أن التصوف ليس أمراً مستحدثاً جديداً؛ ولكنه مأخوذ من سيرة 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام، كما أنه ليس مستقى من أُصول ال تمت إلى اإلسالم 

ذين ابتدعوا أسماًء مبتكرة، فأ لقوا اسم بصلة، كما يزعم أعداء اإلسالم من المستشرقين وتالمذتهم ال

التصوف على الرهبنة البوذية، والكهانة النصرانية، والشعوذة الهندية فقالوا: هناك تصوف بوذي وهندي 

، يريدون بذلك تشويه اسم التصوف من جهة، واتهام التصوف بأنه يرجع في نشأته ...ونصراني وفارسي

لضالة من جهة أخرى، ولكن اإلنسان المؤمن ال ينساق بتياراتهم إلى هذه األصول القديمة والفلسفات ا

الفكرية، وال يقع بأحابيلهم الماكرة، ويتبين األمور، ويتثبت في البحث عن الحقيقة، فيرى أن التصوف 

 هو التطبيق العملي لإلسالم، وأنه ليس هناك إال التصوف اإلسالمي فحسب.

 التصوف بين العقيدة والفقه .6

 :التصوف والجانب التحققي من علم العقائد. 1

في علم العقائد عادة تعرض مسائل االعتقاد وتعرض األدلة عليها وتذكر عادة أمهات األمور التي 

وقع فيها خالف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم وال يشار إلى الجانب الذوقي والعا في والشعوري 

ً فمثالً   يعرض في علم العقائد إن هللا عز وجل متصف بالسمع والتحققي والطريق إلى ذلك إاللماما

                                                           
 329ص ، مقدمةالابن خلدون،  16
 .18ـ  17ص، النتصار لطريق الصوفيةا، الغماري17
 .414ص، 1، جعن أسماء الكتب والفنون كشف الظنون، حاجي خليفة18
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والبصر والكالم واإلرادة والقدرة والحياة والعلم ولكن أن يستشعر العبد أن هللا يسمعه وأن هللا يراه وأن 

يتذوق القلب وهو يقرأ القرآن أن القرآن كالم هللا وأن يستشعر اإلنسان أن كل شيء مخلوق هو أثر قدرة 

 .. هللا عز وجل.

هذه المعاني وأمثالها ال تبحث عادة في كتب علم العقائد وإنما تبحث عادة في كتب التصوف، فهي 

التي تبحث عن تذوق معاني العقيدة مع مالحظة أن هذا التحقق ليس من باب المندوبات بل أحياناً يكون 

الكثير "ذاق  عم  من باب الفرائض، ونالحظ أن السنة أعطت قضية التذوق لمعاني العقيدة الكثيرة

اإليمان: من رضي باهلل رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد رسوالً" مسلم والترمذي "ثالث من كن فيه وجد فيهن 

 عم اإليمان: من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبداً ال يحبه إال هلل ومن يكره أن 

يلقى في النار" رواه الشيخان والترمذي والنسائي. في يعود في الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن 

ً عن اإليمان وحده وعن الكفر ومظاهره وعن النفاق وتعريفه ولكن كتب  كتاب للعقائد قد تقرأ كالما

التصوف هي التي تتحدث عن الطريق للتحقق العملي بمعاني اإليمان والطريق العملي للتحقق باليقين 

النفاق، وهذه كلها قضايا ال يكفي فيها أن يعرف اإلنسان حدها فقد واال مئنان و رق التخلص من 

الا األعراب آمنا قل لم ق: يعرف اإلنسان حدها ويبقى بينه وبين حقائقها بعد إذا لم يسر في  ريق ذلك

أخرج الطبراني في الكبير  [14]الحجرات:  تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما  يدخل اإليمان في قلوبكم

بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر رضي هللا عنه قال: كنت عند النبي صلى هللا عليه وسلم إذ 

جاءه حرملة بن زيد فجلس بين يديه فقال يا رسول هللا: اإليمان ههنا: وأشار إلى لسانه، والنفاق ههنا 

نه صلى هللا عليه وسلم فردد عليه ذلك حرملة فأخذ وأشار إلى صدره وال نذكر هللا إال قليالً فسكت ع

صلى هللا عليه وسلم بطرق حرملة فقال: اللهم إجعل له لساناً صادقاً وقلباً شاكراً وأرزقه حبي وحب من 

يحبني وصبِي ر أمره إلى الخير. فقال حرملة يا رسول هللا: إن لي إخواناً منافقين كنت فيهم رأساً أال أدلك 

صلى هللا عليه وسلم من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك ومن أصر على دينه عليهم؟ فقال 

فاهلل أولى به وال تخرق على أحد ستراً" وهكذا نجد أن قول اللسان شيء وما في القلب شيء آخر، فما 

 هو الطريق للتحقق بمعاني العقيدة؟

 عليه وسلم ولكنه بعيد عن االقتداء به وتجد تجد إنساناً يحفظ الكثير عن صفات رسول هللا صلى هللا

ً قد أخذ حظه من وراثة النبوة في  ً ال يعرف إال القليل ولكنه حريص على االقتداءن تجد إنسانا إنسانا

ً يتكلم في مثل هذا وهو أبعد الناس  صفاتها الضرورية كاألمانة والتبليغ والصدق والفطانة وتجد إنسانا

والسير للتحقق و رق ذلك شيء آخر فما هو العلم الذي يدل على الطريق عن ذلك فمجرد العلم شيء 

 ويكمل الجوانب التي تتحدث عنها كتب العقائد عادة؟

إن هذا العلم هو علم التصوف من بين العلوم اإلسالمية ولئن خالط هذا العلم الكثير فهذا ال يلغيه أو 

حقوقه، فعلم العقائد هو الذي يقيد علم التصوف، يجعلنا نتحسس منه بل علينا أن نصفيه ونعطيه حدوده و

وعلم التصوف هو الذي يكمل علم العقائد من حيث إنه الجانب التحققي فيه فإذا زاد على ذلك بأن ناقضه 

أو أوجد عقائد جديدة تخالف كتاباً وسنة أو تخالف عقائد أهل السنة والجماعة خالل العصور كما ورثت 

والزيغ واالبتداع الخبيث، عندما تقرأ في كتاب صوفي أو تسمع من صوفي عن السلف فههنا االنحراف 

كلمة لم ترد في كتاب أو سنة أو لم تجر عادة على ألسنة السلف مما ليس من قبيل االصطالح أو من قبيل 

الفهم الصحيح للنصوص، أو من قبيل التحقق بمعنى مذكور في الكتاب والسنة فال عليك أن ترده وأنت 

لى أن ما فعلته هو عين التصوف الحق وليس سواه وهؤالء أئمة السلوك الذين أجمعت األمة مطمئن ع

 على قبولهم... 

يقول أبو سليمان الداراني ربما وقعت النكتة من كالم القوم في قلبي فال أقبلها إال بشاهدي عدل من 

فيما سوى ذلك" ومن وصايا  الكتاب والسنة فإن هللا ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي

ً محدثاً" وما ذلك إال ألن  ً وال تكن صوفيا ً صوفيا أئمة السلوك المشهورة قول أحدهم "يا بني كن محدثا
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الصوفي المحدث يجعل النص من وراء الهوى أما المحدث الصوفي فيجعل الهوى من وراء النص. 

ً لنص يخالف فهم أئمة االعتقاد أو أئمة االجتهاد أو أئمة  عندما تجد في كتاب أو تسمع من إنسان فهما

 .التفسير أو قواعد الفقه فأسقطه بدون تردد

إن التصوف هو التحقق، فإذا ما أراد أهله أن يعطونا عقائد جديدة أو اجتهادات فقهية جديدة أو 

تصورات خا ئة أو بناءات فاسدة في قضايا العقائد على أحاديث موضوعة أو ضعيفة فال ينبغي أن 

هذا ما ليس  نتردد في الرد، بل إن مثل هذه المعاني هي أول ما يحمل عليه الحديث: "من أحدث في أمرنا

منه فهو رد" رواه البخاري. ترى أي حدث أكبر من أن تحدث في قضايا العقائد بما لم يجر على قلب 

صحابي أو على لسانه، بل لو نطق به أحد أمام ذلك الجيل لقتلوه أو عزروه بال تردد... اللهم إننا سلم لمن 

رسولك صلى هللا عليه وسلم  سالمت، حرب لمن حاربت، برآء من كل ما خالف ما كان عليه هدي

الصوفية أن يقول اإلنسان "أنا هللا" وأصبح بعض جهلة وأصحابه. لقد أصبح من عالمات الوصول عند 

عالمة على الفتوح أن يقول قائل إن الكون هو هللا، فوهللا ما لهؤالء إذا قالوها إال السيف يقطع رقابهم 

لقد كفر الذين قالوا إن هللا الح. جاء القرآن ليقول: مهما لبسوا من مسوح الترهب وتزيوا بأزياء الص

وهؤالء يقولون عن كل شيء إنه هللا، ترى هل يتردد مسلم في أن  [75]المائدة:  هو المسيح ابن مريم

 يستعمل السيف مع هؤالء.

إن التصوف الحق هو التذوق للعقيدة الحق فإذا ما زاد على ذلك أصبح زندقة ولم يعد تصوفاً. على 

أننا نقول: إن علينا أال نتسرع في الحكم بالكفر إال بعد التثبت من فهمنا ومن نسبة القول إلى صاحبه. 

وعبارة: هذا النص كفر وهللا أعلم بصاحبه عبارة حكيمة إذا وافقت محلها حقيقة. وبعد هذا االستطراد 

 :نرجع لنقول

ه بالجانب التحققي بالعقائد اإلسالمية. إن من مجاالت علم التصوف الرئيسية هذا الجانب الذي أسمينا

عقائد أهل السنة والجماعة، أما ما سوى ذلك فليتق هللا أهله. ترى هل فهم أحد من سلف هذه األمة أن 

[ بأن العذاب ههنا من العذوبة. وهل 31العذاب في مثل قوله تعالى }فذوقوا فلن نزيدكم إال عذاباً{ ]النبأ: 

والذين كفروا لهم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال يخفف  : تعالى فهم أحد من السلف مثل قوله

عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 

 .[ 37]فا ر:  نعمل

عرض ترى هل فهم أحد من سلف هذه األمة من مثل هذه اآلية أن الكفار يتلذذون بالعذاب حتى لو 

عليهم أن يخرجوا من النار ما خرجوا. أليس ربط هذه المعاني بالتصوف إثباتاً لعقائد مناقضة لما عليه 

السلف ولما ذكره أهل السنة والجماعة في كتبهم أليس هذا هو الضالل والكفر بعينهما. شيء عجيب مثل 

ون باهلل وأنهم أهل الحقيقة، تاهلل هذه االتجاهات واألعجب من ذلك أن يعتبر القائلون بمثل هذا أنهم عارف

 .إنهم ألجهل خلق اله باهلل وإنهم ألهل حقيقة الكفر

أن يجعل  [15]الزخرف:  وجعلوا له من عباده جزءاً إن اإلنسان لكفور مبينإن هللا عز وجل قال: 

أحد هلل من عباده جزءاً فذلك كفر مبين. أترى هؤالء الذين يقولون بأن الكون هو جزء من الذات اإللهية 

تكثف: أفهؤالء عارفون باهلل؟ يا ويلهم، يا ويلهم، اللهم إنا نبرأ إليك من تأويل الجاهلين وغلو الغالين 

 وانتحال المبطلين... 

ف النصوص عن مواضعها والذي يثبت عقائد مناقضة أو إن هذا النوع من التصوف الذي يحر

ً بل هو الضالل عن الحق، إن التصوف الذي  ً إسالميا مخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة ليس تصوفا

نعرفه والذي ندعوا إليه هو التصوف الذي يتحقق به اإلنسان بمعاني العقيدة، صاحبه عارف باهلل معرفة 

رفة ذوقية شعورية تتفق مع محكمات الكتاب والسنة، صاحبه متحقق بالقدوة أهل السنة والجماعة، له مع

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الظاهر والبا ن صاحبه يستشعر أمر اآلخرة وكأنه رأي عين، وقل 
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مثل ذلك في استشعاره أمور العقيدة كلها أما أن يكون للصوفية عقائد خاصة بهم فإن هذا هو الضالل عن 

ً عن الكتاب والسنة يحترم الفهم التص ً منبثقا وف نفسه كما أراده أئمته الذين تكلموا فيه وابتدؤوه علما

الصحيح والتذوق الصحيح للنصوص. أما أن يحرف النصوص عن مواضعها فذلك  ربق اليهود مع 

سيح كتبهم ال  ريق المسلمين، تاهلل لقد ضل هؤالء أكثر من ضالل النصارى، فالنصارى جعلوا الم

 .جزءاً هلل وهؤالء جعلوا كل شيء جزءاً هلل. التصوف الحق تحقق بأمور العقيدة فقط وال زائد على ذلك

 :التصوف كمكمل لعلم الفقه .2

تبدأ كتب الفقه عادة بأبحاث الطهارة من حيث الفعل والقول ولكنها نادراً ما تتحدث عن المعاني 

ثم تتحدث عن الصالة، شرو ها وأركانها وواجباتها وسننها  القلبية التي ينبغي أن ترافق عملية الطهارة

وآدابها ومكروهاتها ومفسداتها ولكنها ال تتحدث عن المعاني البا نة التي ينبغي أن ترافقها كالخشوع 

مثالً، والطريق إليه والعوامل المؤدية إليه، مع أنه علم من العلوم بشهادة النصوص بل هو أول علم يرفع 

 .ا ورد في الحديث الذي مر في هذا البابمن األرض كم

فما هو العلم الذي يكمل علم الفقه في هذه الشؤون؟ ال شك أنه علم التصوف فهو العلم الذي يبحث 

عادة عن مثل هذه الشؤون وال تقتصر مهمة علم التصوف عند هذه الشؤون إذ يكمل علم الفقه في 

بل هو الذي ينمي استعداد اإلنسان بااللتزام باألحكام  النواحي البا نة كتعليم اإلخالص والطريق إليه،

الفقهية، بل إن اإلنسان ال يكمل التزامه إال إذا كمل سيره، ومن ثم فقد تحدث أئمة السلوك عن الفناء في 

أفعال هللا وعن الفناء في صفاته وعن الفناء في ذاته وهي مواضيع سنرى ما فيها ثم يتحدثون عن الفناء 

فالنتيجة العادية للمعرفة الذوقية هلل عز وجل هي االلتزام الكامل بأحكامه ومن هنا نفهم في األحكام 

ضالل بعض المحسوبين على التصوف إذ يعتبرون السير إلى هللا قرين التفلت من أحكامه، وكيف يكون 

ر فاتبعها األمر كذلك وهللا عز وجل يقول لرسوله صلى هللا عليه وسلم "ثم جعلناك على شريعة من األم

وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون" ولذلك قال الجنيد في  ائفة جعلت الوصول إلى هللا قرين التفلت من 

أحكام الشريعة، قال في هؤالء: "نعم وصلوا ولكن إلى سقر"، وقديماً قال الفقهاء: "من تفقه ولم يتصوف 

تحقق" فالتصوف ال بد منه كمكمل فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد 

للفقه، والفقه ال بد منه كحاكم للتصوف وكحاكم للعمل وموجه له ومن فاته شيء من ذلك فقد فاته نصف 

 ...األمر

التصوف والفقه علمان متكامالن فإذا تعارضا فذلك الخطأ أو الضالل أو االنحراف والمقصود 

الفقه هو الحاكم أو يبتعد الفقيه عن التطبيق فذلك عالمة على بالتعارض أن ينطلق بعيداً عن الفقه مع أن 

: "يحكم الفقيه على الصوفي وال  فسوق القلب. يقول الشيخ أحمد الزروق في كتابه / قواعد التصوف /

يحكم الصوفي على الفقيه" فإذا ما اتضح األمر نقول: عندما نقول على الفقيه أن يتصوف أو على 

نا أن نكون واضحين في أن المراد أن يشمل علم الفقيه ما له عالقة باألحكام وما له الصوفي أن يتفقه فعلي

عالقة بطريق العمل والتحقق، وأن يشمل علم الصوفي ما يلزمه من األحكام التي يحتاج إليها وأن يرافق 

نهاية ذلك كله عمل صحيح على ضوء العلم الصحيح ولذلك قال كبار أئمة السلوك كالشيخ الرفاعي "إن 

 .العلماء والصوفية واحدة

نقول هذا ههنا ألن بعض جهلة الصوفية يقذفون في وجه كل إنسان هذه العبارة "من ال شيخ له 

فشيخه الشيطان" يقولها صوفي جاهل وهو يدعو لشيخه الجاهل، ويقولها صوفي جاهل وهو يدعو 

عها... إن من ال شيخ له، أي لشيخه العليم. ويقولها صوفي مخطئ وهو ال يعرف أن يضعها في مواض

من ال يوجد من يعلمه العلوم الشرعية. أي اإلنسان الجاهل الذي ال يتعلم ويرفض التعليم فهذا إنسان 

 .شيخه الشيطان، أما اإلنسان الذي يسير على ضوء العلم فهذا إمامه العلم والشريعة
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موضوع احتياج المريد للشيخ  ومن القواعد التي ذكرها الشيخ زروق في كتابه / قواعد التصوف /

فقال: إن التقوى ال تحتاج إلى شيخ لوضوحها، وقال: "واللبيب يكفي الكتاب في ترقيه ولكنه ال يسلم من 

 رعونة نفسه" فالمهم إذن هو قدرة اإلنسان على التعلم ثم أخذ العلم والسير على ضوء هذا العلم.

وهذا يمكن أن يتوفر لإلنسان إذا كان عنده قدرة  هذا هو الحد األدنى الذي افترضه هللا على عباده

على التعلم والفهم من خالل مطالعات شخصية في الكتب المعتمدة الموثقة كما يمكن أن يأخذه اإلنسان 

من العلماء العاملين سواء كانوا ممن اصطلح على تسميتهم أنهم صوفية أوالً وهو موضوع سنراه ولكننا 

أكثر من مرة، ولنعد إلى موضوعنا، أن علم التصوف وعلم الفقه علمان  أحببنا أن نؤكده بأن نذكره

متكامالن وال بد منهما لكل إنسان مع مالحظة أن ما يحتاجه إنسان منهما يختلف عما يحتاجه إنسان آخر 

ويبقى التوسع فيهما أو في واحد منهما من فروض الكفايات في حق األمة ومن باب المندوبات في حق 

 .بهذه الفقرة أدركنا مجاالً رئيسياً من مجاالت علم التصوفكل مسلم و

 :التصوف والجانب العملي التحققي بالكتاب والسنة .3

الكتاب والسنة نصوص، والمسلم مكلف بالفقه لها والتحقق فيها، فإذا وجد فقه للنصوص، دون تحقق 

"كان خلقه القرآن" ونجد أصحاب فيها كان هناك خلل ومن ثم نجد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يحفظون بعض القرآن فيتفقهون بما حفظوه ثم يعملون به ثم ينتقلون 

إلى غيره. والعلماء العاملون والصوفية المحققون خالل تاريخ هذه األمة هم الذين اجتمع لهم الفقه 

حقيقته وكيف التحقق بذلك؟ ما هو اإلسالم وما هي حقيقته والتحقق بآن واحد. ما هو اإليمان وما هي 

وكيف التحقق بذلك؟ ما هو اإلحسان وما هي حقيقته؟ وكيف التحقق بذلك؟ ما هي التقوى؟ وما هي 

حقيقتها وكيفية التحقق بذلك؟ ما هو الشكر وما هي حقيقته وكيفية التحقق بذلك؟ وقل مثل ذلك في الصبر 

ل ومحبة هللا واالخالص... وقل مثل ذلك في الحلم والكرم والعفة والتواضع والتسليم والرضا والتوك

وعدم االستشراف لما في أيدي اآلخرين، والزهد والورع والخشوع... وقل مثل ذلك في آداب الظاهر 

 .والبا ن

أو في التفاصح  الجهاد إن في الصالة أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في السفر أو في

والمذاكرة أو في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أدب الصحبة والجوار أو في البر وصلة 

وص والتحقق الصحيح بها يمثل األرحام إلى غير ذلك مما تحدثت عنه النصوص... الفقه الصحيح للنص

 .األخذ الكامل للكتاب والسنة

وقد بذل العلماء الربانيون كامل الجهد للوصول إلى فقه الكتاب والسنة، وبذل الصوفية المحققون 

كامل الجهد للتحقق بالكتاب والسنة لتبقى معانيها حية تتمثل بأناسي هم محل القدوة خالل العصور وبذلك 

سالم حياً، وال يأتي الخلل إال من فهم خا ئ أو قاصر أو من تحقق قاصر أو ناقص كله بقي ويبقى اإل

 .وقد وجد هذا وهذا فكان ما كان، وال بد من عودة كاملة لهذا وهذا حتى يصلح األمر ويحيا اإلسالم

والمطالعة الكبرى تكون عندما يجتمع فهم خا ئ وتحقق خا ئ. وأبشع ما نرى ذلك عند جهلة 

عندئذ يقع في هذه األمة ما وقع في غيرها من تحريف للكلم عن مواضعه وتحقق في مسارب الصوفية ف

الضالل وههنا تأتي مهمة العلماء الربانيين في ارجاع األمور إلى نصابها في نفي تأويل الجاهلين 

أو  ثم قسا قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة: وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، عند قوله تعالى

 [75]البقرة:  أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار وإن منها لما َيَشق ُق فيخرج منه الماء
وقف بعض جهلة الصوفية، فأرجع الضمير في كلمتي منه إلى هللا عز وجل وذلك تحريف للكمل عن 

عند أمثال هؤالء فإذا  مواضعه وفهم جاهل للنصوص لم يقل به أحد من هذه األمة وأمثال ذلك ما أكثره

 .ما سكت العالم أمام هذا الهراء فماذا بقي من معالم للعلم بل لإلسالم لم تهدم

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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إن واجب العالم العامل في هذا المقام أن يعيد األمر إلى نصابه من أجل سالمة الفهم وأن يحقق 

ابها والفرار من موجباتها المسلم بما يستوجبه الفهم الصحيح للنص في الفرار من قسوة القلب بمعرفة أسب

والتحقق بما يقابلها من إخبات هلل رب العالمين وخشوع له، إن هذا هو المجال الصحيح للعالم والصوفي 

أو للعالم الصوفي وما سوى ذلك فليس من العلم في شيء وال من التصوف في ورد وال صدر وفي هذا 

: إنه يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة المقام نذكر هذا النص: أخرج الدارمي عن معاذ أنه قال

والصبي والرجل فيقول الرجل قرأت القرآن فلم أُت بع ثم يقوم به فيهم فال يتبع، ثم يحتظر في بيته مسجداً 

فال يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به، فلم أتبع واحتظرت في بيتي مسجداً فلم أتبع، وهللا 

ال يجدونه في كتاب هللا ولم يسمعوه عن رسول هللا لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم وما جاء به آلتينهم بحديث 

فإنه ضاللة" وأخرج أبو داوود عن معاذ رضي هللا عنه أنه قال: إن وراءكم فنناً يكثر فيها المال ويفتح 

والكبير، فيوشك قائل فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير 

أن يقول ما للناس ال يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم ما أبتدع فإنما 

أبتدع ضاللة وأحذركم زل ة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضالل على لسان الحكيم وقد يقول 

تهرات التي يقال ما هذه؟ وال يثنيك ذلك عنه فإنه المنافق كلمة الحق وقال إجتنب من كالم الحكيم المش

 ."لعله يراجع وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً 

إن المجال الصحيح للتصوف الصحيح هو التحقق الصحيح بالنصوص على ضوء الفهم الصحيح، 

يفوت غيره فالصوفي الحق هو الذي ال يكتفي بمجرد الفهم بل يحاول أن يجمع مع الفهم التحقق حيث 

ذلك. أما ما سوى ذلك فليس تصوفاً بل هو انحراف وضالل... عندما تعرف السنة يقال في تعريفها: هي 

ما أُثر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والصفة على أنواع منها 

يسميها الصوفية حاالً، والصوفية الصفة الحسية ومنها الصفة المعنوية، والصفة المعنوية أو البا نة 

ً على التحقق بصفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظاهرة  المحققون هم من أكثر خلق هللا حرصا

والبا نة، فكما أنهم حريصون على االقتداء به في لباسه و عامه وشرابه وهيئته فهم حريصون على 

ً وعلى أن يتحققوا بحاله عليه الص الة والسالم وهم في هذا كله على غاية من التحقق االقتداء به با نا

والتتبع، وهو أمر يفوت الكثير من المسلمين الكثيُر منه؟ وهؤالء يأخذون الكثير، الكثير فيه )كان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى يسمع من جوفه أزيز كأزيز المرجل( رواه أبو داود والترمذي من 

والسالم. هذا حال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب اللباس إليه كثرة خشوعه عليه الصالة 

القميص أي ما يسمى باصطالح الناس اليوم / الكالبية / فهذه صفة، والصوفية أكثر الناس مسارعة إلى 

التحقق بصفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العملية والحالية، فهذا مجال رئيسي آخر للتصوف الحق، 

أدرك إنسان ما ذكرناه في هذه الفقرات السبع، أدرك بالتالي ما هية علم التصوف ومجاله الحقيقي،  فإذا

وأدرك بالتالي جوانب الغلو واالنحراف عن هذا العلم، كما أدرك خطأ الذين يحاربونه كله، وأدرك من 

سبب انحرافات بعض خالل ذلك كثيراً من األسباب التي تدعو بعض الناس إلى أن يحاربوا هذا العلم ب

المنتسبين إليه وعلى أهل العلم في كل عصر أن يضعوا األمور في مواضعها، دون حساسيات من 

: ناحية، ودون وجل ودون خوف من لومة الالئمين بالبا ل فذلك جزء من التحقق بقوله تعالى

يجاهدون في سبيل هللا وال يخافون لومة الئم نسأل هللا أن يجعلنا منهم... 

ً وأن يكون لهذا العلم اصطالحاته ككل علم  وشيء عادي، وهذه مجاالت أن يعتبر التصوف، علما

ومن ثم نجد في هذا العلم اصطالحات حال ومقام وبقاء وفناء وقبض وبسط وغير ذلك من اصطالحات 

هيم كثيرة وكلها يعبر عن معان صحيحة في األصل ولو أعطاها بعض المنتسبين الغالة لهذا العلم مفا

خا ئة فهذا ال يؤثر على جوهر الحقيقة. وكما نشأت لهذا العلم وفيه اصطالحات فقد وجد عند أهل هذا 

العلم كثير من األمور اعتمدوها إلقامته، وللتحقق بمضامينه كأثر عن نص أو أثر عن تجربة. هذه 

أن الفقه الصحيح هو األمور أصبحت جزءاً كذلك من هذا العلم. ما دام األصل المعتمد في هذا العلم 

الحاكم فال حرج في أمر يعتمد إذا كانت الفتوى الصحيحة المستقيمة تجيزه. أما إذا كان غير ذلك فهو 
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ً من كان. وبهذا كله نكون قد أدركنا حقيقة من حقائق التصوف األولية، إذا  مردود على صاحبه كائنا

سط األمر بعد أن أدركنا أبعاد هذا العلم وآفاقه عرفنا مجاالت هذا العلم األصيلة. وإذا أردنا اآلن أن نب

ومجاالته الرئيسية فإننا نستطيع أن نقول: إن التصوف باختصار هو السير إلى هللا في الطريق الذي 

حدده هللا لمرضاته. والصوفية يعبرون عن هذا بكلمة: السير إلى هللا، ومعناها في الحقيقة ما ذكرناه، 

ا الموضوع، وهو في الحقيقة بداية الكالم عن الجانب النظري والعملي في هذا فليكن الباب الثالث في هذ

 .العلم ومن اآلن فصاعداً علينا أن نعطي للعمل محله بعد الفهم
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 في السير إلى هللا : 2محاضرةال

السير إلى هللا يعني االنتقال من نفس غير مزكاة إلى نفس مزكاة، ومن عقل غير شرعي إلى عقل 

شرعي ومن قلب كافر أو منافق أو فاسق أو مريض أو قاس إلى قلب مطمئن سليم، ومن روح شاردة 

حقوق عن باب هللا غير متذكرة لعبوديتها وغير متحققة بهذه العبودية إلى روح عارفة باهلل قائمة ب

العبودية له، ومن جسد غير منضبط بضوابط الشرع إلى جسم منضبط انضبا اً كامالً بشريعة هللا عز 

وجل، وبالجملة من ذات أقل كماالً إلى ذات أكثر كماالً في صالحها وفي اقتدائها برسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قوالً وفعالً وحاالً. 

لسير إلى هللا وهو في مجمله كله سير إلى هللا عز وجل. هذا كله داخل في عباراتهم في تعريف ا

وبعضهم يقصر السير إلى هللا على حالة وحيدة وهي حالة االنتقال من اإليمان العقلي إلى اإليمان 

الذوقي، ومن حالة الشعور القلبي بأفعال هللا إلى الشعور بصفاته إلى االستغراق الروحي، أو ما يسمى 

 .م مقام البقاء ولكن هذا في الحقيقة أحد مظاهر السير وواحد من أجزائه ومرحلة فيهعندهم بمقام الفناء ث

وما أكثر األغال  التي ترافق هذا الموضوع عند الكثير من الناس وما أكثر األوهام التي تصيب 

تصورات الناس في هذا الشأن. وما أكثر ما يختلط الجوهر بالعرض والحقيقة بالخطأ في هذا الموضوع، 

ً ومحيراً، وتقريبه وتبسيطه أمراً فيه مشقة كبيرة، فكثيراً ما  ولذلك كان الكالم في هذا الموضوع صعبا

تصبح الوسائل غايات والبدايات نهايات، وما هو كالمقدمة لما بعده يصبح وكأنه كل شيء ولنضرب 

إلى هللا ويعتبرون ذلك على ذلك مثالً: بعضهم يعتبر الوصول إلى القلب السليم المطمئن هو ذروة السير 

 غاية الغايات وينسون واجبات كثيرة. 

إن الوصول إلى القلب السليم هدف ولكن القلب السليم هو الذي أصبح يتلقى أوامر هللا بمنتهى التسليم 

والرضى ويسير الجسم به على حسب أوامر هللا بكامل القوة والحيوية والجدية، ومن أوامر هللا 

وجعل كلمة هللا هي العليا... فأن ترى صوفياً مشغوالً بقضية القلب السليم  وال حياته وهو  بالجهاد األمر

ويعتبر ما هو فيه هو الكمال مع تفريطه  ناس أوامر هللا باعالء كلمته وغافل عن واجبات الوقت الكثيرة

بكثير من الواجبات... مثل ذلك غلط كبير، إن لم نقل أكثر من ذلك، إن الفارق بين صاحب القلب السليم 

وغيره كما يكون في جوهر القلب يكون في صالح العمل، وقوة األخذ بكتاب هللا وأحكامه، وقديماً كان 

امل الفرار من الورع... فأي معرفة هذه تلك التي ينطفي بها مع اإلنسان ادعاء المعرفة باهلل عامالً من عو

نور ورعه؟ هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعرف الخلق باهلل، كان أكثر خلق هللا خشية ومن ثم قال 

 .(عليه السالم "إني ألتقاكم هلل وأكثركم له خشية" )متفق عليه

 ...إن الكالم عن السير إلى هللا ليس سهالً 

 أوالً: ألنه ال يمكن حصره وضبطه. 

وثانياً: ألن الناس في هذا الشأن أصناف ولكل مشربه الذي ألفه وحصر فيه ما ال يدخل تحت حصر 

وينظر إلى األمور كلها بمنظاره الخاص به ويحاسبك على ذلك وهذا كذلك مظهر من مظاهر الغلط في 

لناس القاعدة المسلمة والعمل المخالف، فمثالً من عبارات هذا الشأن ومن العجيب أنك تجد عند كثير من ا

الصوفية المشهورة على لسان كل واحد منهم "هلل  رائق على عدد الخالئق" وهي عبارة واضحة 

المعنى تشير إلى أن  رق الوصول إلى هللا كثيرة جداً ولكنك تجد الكثيرين يربطون بين الوصول وبين 

ال يستطيعون إقامة الدليل على اعتمادها في السنة الثابتة أصالً فكيف يعلق معان بعينها هذه المعاني قد 

أمر الوصول إلى هللا وهو من أهم األمور الشرعية على اإل الق بقضايا لم تكن النصوص فيها واضحة 

ً كامالً تدل على مفاهيم بعض من هؤالء لألمور اآلنفة الذكر، أجدني مضطراً لعرض قضية  وضوحا

هللا عز وجل مرة ومرة ومرة بشكل ثم بآخر ليتضح األمر في هذا الشأن وليتجنب المسلم  السير إلى

 .األغاليط، وأهم من هذا كله ليأخذ حظه من السير إلى هللا على بصيرة

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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إن كثيرين من الناس ربطوا بين التصوف واأللغاز وجعلوه مليئاً باألسرار فضخموا وأوهموا حتى 

ً على ال ً بطبقة من أصبح التصوف علما ً خاصا شيء الذي ال يمكن فهمة أصالً، وجعلوا التصوف شيئا

الناس وهو في أصله ومضمونه مطالب به كل الناس، فهل كان واحد من الصحابة إال وله سيره الخالص 

إلى هللا عز وجل وهل الصحابة إال قدوة الخلق في كل شيء؟ ولماذا الدعاوى والتبجحات؟ هذا علي بن 

هللا عنه، وهو الذي تمر عليه أكثر الطرق الصوفية على شك في ذلك، عندما سأله  أبي  الب رضي

بعضهم: هل خصكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء؟ قال: ال إال فهماً أوتيه عبد من كتاب هللا وما 

فا في هذه الصحيفة ولم يكن في الصحيفة إال بعض األحكام الشرعية. هذا هو األمر: اإلنسان كلما ص

 .حاله مع هللا، دق فهمه عن هللا وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إني أريد أن أرجع في التصوف إلى أصوله الصحيحة ليكون زاداً للجميع ثم لكل إنسان سقفه وفهمه 

وقد خص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض أصحابه بمعان ولكنها ليست من قبيل التكليف العام 

تفسير هذه المعاني معروف، فال يجوز ألحد أن يحملها على ما ينقض الشريعة، لقد خص لألمة ثم إن 

حذيفة رضي هللا عنه بتعريفه على المنافقين، وسر ذلك واضح وهو أن يوجد في جيل الصحابة من يضع 

األمور في مواضعها إذا أصبح لواحد من المنافقين وضع ما يمكن أن يؤثر على المجتمع اإلسالمي، 

ان أبو هريرة رضي هللا عنه يقول: "أخذت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جرابين، جراباً بثثته وك

ً لو ذكرته لقطع مني هذا الحلقوم" رواه البخاري والجراب الثاني لمح عنه أبو هريرة  بينكم، وجرابا

أنه يعني إمرة يزيد بن عندما كان يقول: أعوذ باهلل أن تدركني سنة وإمرة الصبيان وقد يتبين بعد ذلك 

معاوية، وإذن فاألمر مرتبط بقضية أحداث سياسية معينة ستجري على هذه األمة ألنه لو تكلم بها لقتل 

بسبب ما سيتركه كالمه من آثار، ثم لو كان ما عند أبي هريرة مما كلفت به األمة ألظهره، ثم ال يصلح 

ً ألي إنسان يدعي أن هذا الذي خص به ه و من نوع من كذا وكذا مما ال يتفق مع أصل كالمه متكئا

شرعي، إذ في هذه الحالة يستطيع كل مدع وكل عدو لإلسالم وكل زنديق: وكل با ني أن يدعي أن ما 

هو فيه وما يدعو إليه هو من مثل هذا الجراب: هذا كالم ساقط ال تقوم به حجة ليس هناك في اإلسالم 

 ومن ادعى ذلك فإنه كافر بإجماع المسلمين }قل هذه سبيلي ظاهر ينقض با ناً وال با ن ينقض ظاهراً 

وأيم هللا " [109أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعِن وسبحان هللا وما أنا من المشركين{ ]يوسف: 

لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء" رواه ابن ماجة بحجة األسرار صار لكل قضية 

أسرار الذات اإللهية،  رح بعضهم قضية وحدة الوجود حتى أصبح المسلم عند  رموزها، وبحجة معرفة

هؤالء إذا لم يقل بها ال يكون عارفاً باهلل، ونجد بعضهم يراوغ في هذا الشأن فإن جاءه متشرع فسرها له 

بشكل وإن جاءه مستسلم فسرها له بشكل آخر، ونحن ال نحاسب الناس على نياتهم ولكن نحاسبهم على 

 :والهم. قال بعض الصوفيةأق

 وما الكون في التمثال إال كثلجة

 وأنت لها الماء الذي هو نابع

 فما الثلج في تمثالنا غير مائه

 ن في حكم قضته الشرائعأوغير

ماذا يفهم الفاهم من هذين البيتين سوى أن هذا الكون هو الذات اإللهية بعينها ولكنها تكثفت فصارت 

ن ولكن  كوناً، كالماء تكثف فصار ثلجاً، فالشرائع تقول إن الثلج غير الماء أي أن الكون غير المكِو 

زء من الذات اإللهية تكثف. صاحب هذا القول يقول: إن الثلج هو الماء وبالتالي الكون هو هللا أو هو ج

وعبر بعضهم عن هذا الموضوع بالمثال التالي: إن هذا الكون بالنسبة للذات اإللهية كله كموج البحر فال 

 هو عين البحر وليس غيره. ونقول: إن موج البحر هو جزء من البحر. 
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]الزخرف:  فور مبينوجعلوا له من عباده جزءاً، إن اإلنسان لكلهؤالء نقول: أفهمونا قوله تعالى 

ما المراد بهذا؟ أليست هذه اآلية واضحة في اإلنكار على من جعل هلل تعالى جزءاً وأن من جعل ذلك  [15

كافر بيِ ن الكفر... فهل االسرار المدعاة في التصوف نتيجتها أن نضل كما ضلت أمم سابقة؟ نعوذ باهلل 

 .من ذلك

بأحدية الذات اإللهية ويستشعر فيها اسم هللا الصمد وهي نحن نعلم أن هناك حاالت للسالك يحس فيها 

حالة يستشعر فيها السالك فناء كل شيء ولكن هذا الشعور ال بد أن يرافقه االعتقاد بأن هللا خالق وأن 

هناك مخلوقاً وأن الخالق غير المخلوق. إن التصوف هو تذوق العقيدة ال تقريرها بما يخالف النصوص 

وال يفوتنا ههنا أن نقول إن هناك ناساً يؤولون مثل هذا الكالم الذي ذكرناه تأويالت  والفهم الصحيح لها

يتفق ظاهرها مع شرع هللا، وقد سمعنا بعض شيوخنا يحمل البيتين على محمل مقبول شرعاً، أمثال 

شأن هؤالء الناس نحاسبهم على أقوالهم ونكل نياتهم إلى هللا عز وجل، فإذا كانت أقوالهم في هذا ال

 الكتاب ظاهرة في الحكم عليهم. كاعتقادهم فيه فنرجو لهم السالمة وإال فنصوص

إن التصوف علم يحتاجه كل الناس ويسع كل الناس وقد يدق فهم بعض السالكين لبعض النصوص 

وقد يفهم بعض السالكين إلى هللا من معاني النصوص ما ال يشعر به اآلخرون وكل ذلك ال غبار عليه إذا 

قض نصاً أو يخالف نصاً إو إجماعاً، غير أنا نرى كثيراً من الكالم عند  بقات من الصوفية ال نرى لم ين

له مثيالً في عصر الصحابة، وال في عصر التابعين، وال في عصر تابعي التابعين، ويخالف النصوص 

ء من األمة أن ويخالف االجماع. ثم بعد ذلك يقدم التصوف لألمة على أنه هو هذا ويريد أصحابه هؤال

تسلم لهم بذلك ومن لم يسلم يا ويله من األلسنة الحداد والقلوب المنكرة... لهؤالء نقول على رسلكم: إن 

هللا حد حدوداً وأنزل شرائع ونصوصاً هي الفيصل بين الحق والبا ل وهي وحدها الحكم والميزان وما 

 ...سوى ذلك ضالل وأوهام

ن التصوف هذا شأنه سنعرض قضية السير إلى هللا غير أننا على ضوء ما ذكرناه من اعتبارنا أ

نحب أن ننبه إلى أننا ونحن نحاول أن نفهم التصوف علماً للجميع ونرسم مالمح للطريق تسع الجميع، أن 

علينا أن نتأنى في الحكم... فقد نقل عن كثير من أئمة التصوف بعض المعاني وكثير منها يمكن أن يكون 

والعلمي والشرعي ومن ثم فعلينا أن نتأنى في الحكم على ما نقرؤه من كتبهم وما نسمعه له وجهه الفقهي 

من أقوالهم وما نراه فيمن حولنا، علينا أن نتأنى في الحكم ليكون حكمنا على بصيرة، فإذا ا مأننا إلى أن 

على أننا في  حكمنا على قضية ما حكم صحيح شرعاً، وأن ما حكمنا عليه أنه خطأ ال يحتمل غير ذلك،

هذه الرسالة سنضع كثيراً من األمور في نصابها بحيث يتضح وجه الخطأ أو الصواب في كثير من 

 :األمور ما له عالقة في التصوف وأهله ولنبدأ بالمقصود

إن ركني السير إلى هللا اللذين يستحيل سير بدونهما هما العلم والذكر فال سير إلى هللا بدون علم وال 

هللا بدون ذكر، فالعلم هو الذي يوضح الطريق والذكر هو زاد الطريق وأداة الترقي قال عليه سير إلى 

ً ومتعلماً" رواه ابن ماجه  الصالة والسالم "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله أو عالما

ذ األوامر ونحقق وهو صحيح نحن بحاجة إلى العلم لنعرف األوامر اإللهية، ولنعرف حكمتها فننف

الحكمة، ونحن بحاجة إلى الذكر ليكون هللا معنا في سيرنا إليه، يقول هللا عز وجل في الحديث القدسي 

"وأنا معه إذا ذكرني" )متفق عليه( وسترى قضية الذكر وأهميتها في السير إلى هللا بشكل واضح في 

كون سير إال بذلك، غير أن الُسال ك على تفصيالت تأتي. فركنا السير إلى هللا علم وذكر ويستحيل أن ي

 :نوعين

 .نوع غلب عليه الذكر مع أخذه حظه من العلم -

 .ونوع غلب عليه العلم مع أخذه حظه من الذكر -
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وكل واحد منهما واصل في النهاية بإذن هللا عز وجل، وال شك أن العلم المراد منه هو العلم بالكتاب 

ل أي شيء آخر، وأن المراد بالذكر هو الذكر المأثور أو المندوب والسنة وما يحتاجه السالك في سيره قب

 يه الصالة والسالم في باب الذكر.إليه الداخل ضمن أوامر هللا ورسوله عل

إن الناس بشكل عام نوعان، نوع رغبته في العلم كبيرة وقدرته على العلم موجودة ونوع قدرته على 

والذكر كبيرة فهذا  ريقه اإلكثار من الذكر وال بد له من العلم، العلم محدودة و اقته على العبادة والعمل 

 :السرقسطي "والقوم في هذا على فرقين، وحكمهم فيه على ضربين البنا ولقد قال ابن

 :الفرقة األولى

 .ففرقة  ريقهم مبنية / على العقائد وحسن النية" وهذا يقتضي علماً وحسن توجه إلى هللا"

 ينطبع الماضي بها واآلتي  قالوا فإن النفس كالمرآة

أي مما هو مستقر في أصل الخلقة للروح من معرفة هللا والعبودية له والتسليم ألمره ماضياً 

ي يعوق الروح عن أصل معرفتها أشياء هي "ترك المحاذاة أو وحاضراً ومستقبالً )وإنما يعوقها أشياء( أ

الصداء" أي يعوقها عن معرفتها وعبوديتها إما غفلتها أو الصدأ المتراكم عليها بسبب الذنوب أو الغفلة، 

وإذا كان األمر كذلك، فالعالج هو إزالة الصدأ بحسن التوجه إلى هللا عز وجل وذلك ال يتم إال بذكر 

لعين قد تغور" أي يذهب ماؤها والمراد بالعين هنا أصل الفطرة "وإنما يخرجها الحفير" أي "قالوا وإن ا

يرجع الماء في العين بعد نضوبه الحفر وذلك عن  ريق الذكر "وهذه  ريقة اإلشراق" أي هذا النوع 

مبنية  من السير إلى هللا يسمى  ريق اإلشراق. قال ابن عجيبة وتسمى  ريقة الجالء والتصفية ألنها

على تصفية القلوب والسرائر بتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل، أقول وهذا كله ال يتم إال بعلم 

وذكر "كانت وتبقى ما الوجود باقي" فهي  ريقة في السير إلى هللا مستمرة ألن كثيرين يسهل عليهم بعد 

 .أخذ حظهم من العلم أن يستغرقوا في الذكر والعبادة

 :نيةالفرقة الثا

 "من خارج باالكتساب أسمى   وفرقة قالت بأن العلما"

أي أرفع وأعظم فهذه  ريقة األصل فيها العلم وال بد من الذكر "وشر وا العلوم في اصطالحه" أي 

في اصطالح هذا النوع من السير "إذ ال غنى للباب عن مفتاحه" فالعلم هو مفتاح الوصول إلى هللا عز 

 العلم؟وجل ولكن أي نوع من 

 فليس للطامع فيه مطمع"

 "ما لم تكن فيه علوم أربع

فهذه العلوم مع الذكر هي شر  الوصول وقد حددها "وهي علوم الذات والصفات" أي معرفة ذات 

هللا وصفاته وأسمائه "والفقه والحديث والحاالت" أي وعلم الفقه وعلم الحديث أي والقرآن ثم علم 

ومخادع النفوس ومكايدها وما يجري مجرى ذلك "وهذه  ريقة األحوال والمقامات والمنازالت 

البرهان" أي هذا النوع من السير، سير قائم على الدليل التفصيلي في كل قضية "وهي لكل حازم 

يقظان" أن كالً من الطريقتين ال بد له من علم وعمل، وأول العمل الذكر، ولكن كما قلنا من قبل.  ريقةٌ: 

م األول من حيث نسبة العمل وللذكر المقام الثاني، و ريقة: الذكر فيها له المقام األول العلم فيها له المقا

من حيث نسبة ما يقضى فيه من الوقت، وللعلم المقام الثاني فال بد في كل من الطريقتين من علم وعمل، 

 نفسه البنا ولذلك يقول ابن

 "ثم هبات بعدها تؤمل إذا الطريق العلم ثم العمل"

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7


 
24 

وإنما قيدنا األولية في الطريقين من حيث نسبة ما يعطى لكل منهما من الوقت ألن األولية الملطقة 

 :في كل من الطريقتين للعلم ألن العلم هو اإلمام ولذلك قالوا

 "أعماله مردودة ال تقبل  علم يعمل وكل من بغير"

فإن أتى " :البنا فالعلم هو البداية في كل شيء لكل أنواع الُسال ك إلى هللا عز وجل ولذلك قال: ابن

قال في مختار الصحاح هو اإلفتتان، أي إذا جاء الشيوخ إنسان مفتتن بما  القوم أخو فتون"، الفتون كما

ً أو كاذباً"  يقطع عن هللا وبما يشغل القلب عنه من ذنب وغيره "وقال يا قوم اتقبلوني" "فقبلوه صادقا

ه فذلك أدبهم مع هللا، قال تعالى }وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفس

الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل اآليات 

 .[55ولتستبين سبيل المجرمين{ ]األنعام: 

ً عليهم واجباً" أي أن يقبلوا كل من جاءهم ثم بي ن بماذا يأمرونه ابتداًء  ولذلك قال "إذ كان محتوما

وأمروه باقتباس العلم" الحظ قضية العلم كبداية "وأمروه بلزوم الطاعة فقال: "وحذروه من ركوب اإلثم 

والماء والقبلة والجماعة" "وقرروا فيه شرو  التوبة وأمروه بلزوم الصحبة" "ثم أمروه بعلم ظاهرة"، 

 لم "حتى استقامت عنده السرائر".الحظ قضية الع

ية العلم ومن تحديد لقضية الذكر، فكل إن ركني الطريق كما قلنا علم وذكر، وال بد من تحديد لقض

إنسان يطالب من العلم بقدر حاله وبقدر احتياجه، وهو موضوع يختلف باختالف الناس والبيئات 

واختالف العصور، فهناك قضايا يطالب بها كل إنسان، وقضايا يطالب بها إنسان دون إنسان لم يكن 

ربية ألنه يفهمها ويتكلمها على السليقة، ولم يكن بحاجة الصحابي مثالً بحاجة إلى أن يتعلم علوم اللغة الع

إلى علم تجويد ألنه يتلقى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن كما أنزل ويؤديه كذلك، وكثير من 

الشبه والبدع وأنواع من الكفريات وزخارفها ال يصادفها جيل ويصادفها جيل آخر، أو ال يصادفها إنسان 

 .ها إنسان في مكان آخرفي مكان ويصادف

وكثير من األمور يطالب بها جيل وال يطالب بها جيل آخر، فمثالً ال يطالب جيل يعيش في ظل دولة 

إسالمية بالعمل إلقامة دولة إسالمية وال بالعلوم الالزمة لذلك، ولكن جيالً فقد الدولة اإلسالمية مثالً لم 

ل هذا الجيل بحاجة إلى أن يعرف العلوم الالزمة إلقامة يعد يعيش في قطر كلمة هللا هي العليا فيه، مث

فريضة هللا هذه، إن قضية العلم والذكر كركنين في السير إلى هللا ال بد أن تفهم فهماً صحيحاً، خاصة في 

عصرنا الذي غفل الناس فيه كثيراً عن فرائض وضيعوا كثيراً من  اقاتهم في الدفاع عن قضايا ليست 

ي إما من باب المباحات أو من باب البدع، وكل ذلك ال يستأهل أن يقف المسلم من باب السنن، وه

 ...المعاصر عنده  ويالً 

إذا اتضح إلى حد ما موضوع العلم والذكر كركنين في السير إلى هللا فقد آن لنا أن ندخل لب 

، ففي الحديث الموضوع بشكل أوسع، إن لب الموضوع في السير إلى هللا هو الوصول إلى القلب السليم

"إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب" رواه 

البخاري إن صالح القلب به صالح النفس، وصالح الجسد وهو صالح للروح، إذ في هذه الحالة تكون 

ن استعداد اإلنسان للتلفي الروح في وضعها الصحيح، وهو نقطة البداية في االستقامة، وبهذا الصالح يكو

عن هللا كامالً، والقدرة على الخالص من الفتنة متوفرة بإذن هللا، ومن ثم فنقطة البداية الصحيحة لحياة 

إسالمية كاملة هي صالح القلب وإصالحه، والسير إلى هللا في جوهره هو هذا السير في القلب نحو 

بحقوق العبودية الخالصة هلل عز وجل حتى الموت، صالحه ثم االستمرار به في حالة الصالح والقيام 

 ً  .وفي هذه الدائرة أغال  كثيرة يقع فيها الُسال ك إلى هللا عز وجل ستتبين لنا شيئاً فشيئا
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 في ماهية السير القلبي إلى هللا : 3محاضرةال

فيه مثل  يقول عليه الصالة والسالم في الحديث الذي مر معنا من قبل: "القلوب أربعة، قلب أجرد

السراج يزهر، وقلب أغلف مربو  عليه غالفة، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب األجرد فقلب 

المؤمن وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل 

القرحة، يمدها القيح والدم، فأي اإليمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل 

المادتين غلبت على األخرى، غلبت عليه" في هذا الحديث "بيان ألنواع القلوب البشرية بالنسبة لقضية 

اإليمان وواضح من الحديث أن القلب الكافر الذي ربط على غالفه والقلب المنكوس ال فائدة منهما في 

 .قضية اإليمان

يزهر هذا هو القلب الهدف وهو القلب السليم وهو غاية سير السائرين  والقلب الذي فيه مثل السراج

في عملية إصالح القلب، والقلب الذي هو محل العالج هو القلب الذي ال زال فيه بقية من نور الفطرة أو 

هو القلب الذي فيه بقية من إيمان مثل هذا القلب هو محل العالج، وهو القلب الذي يفترض على أصحابه 

 ً ً أن يسيروا في الطريق إلى صالحه وإصالح هؤالء الفريضة األولى في حقهم هي السير فرضا  أوليا

نحو صالح قلوبهم حتى تصل إلى أن تكون القلب المؤمن العارف وال شك أن القلب الكافر والقلب 

ال محل  المنافق الفريضة األولى في حق أصحابهما هي اإلسالم واإليمان ولكن هذا مما ال نطمع فيه، إذ

إنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم  الدعاء عند هؤالء للسماع أصالً فضالً عن االستجابة، قال تعالى 

 .إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاِد العُمي عن ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون

وإذن فالفريضة األولى في حق مرضى القلوب هي إصالح قلوبهم ثم االستمرار بها في حالة معينة 

في إعطائها الزاد اليومي الالزم والغذاء الذي تحتاجه، وهي قضية تختلف من إنسان إلنسان ثم 

يستطيع أحد  مالحظتها من فترة وأخرى بالقيام بعملية تجديد اإليمان فيها وهكذا الشأن حتى الوفاة. ولن

أن يحافظ على سالخمةخ قلبه وصحته وهو مقصر في فريضة من الفرائض أو هو مستمر عل منكر من 

المنكرات الحظ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إنه ليغان على قلبي حتى استغفر في اليوم 

وسلم يفعل شيئاً ما ليبقى قلبه مائة مرة" أخرجه مسلم وأبو داود، فأنت ترى أن رسول هللا صلى هللا عليه 

على حال معين، ثم إنه عليه الصالة والسالم يقول: "إن اإليمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب 

فاسألوا هللا أن يجدد اإليمان في قلوبكم" أخرجه الطبراني في الكبير وأخرجه غيره وهو حديث حسن، 

. قيل يا رسول هللا كيف نجدد إيماننا، قال: أكثروا من قول ويقول عليه الصالة والسالم "جددوا إيمانكم..

 ال إله إال هللا" رواه اإلمام أحمد بإسناد جيد. 

من خالل هذه النصوص ندرك صحة ما قلناه... إن المرحلة األولى هي االنتقال بالقلب من مرض و

م كل حين ليبقى القلب محافظاً إلى صحة ثم المرحلة الثانية إعطاء هذا القلب الزاد اليومي والزاد الالز

على حالته اإليمانية الرفيعة ويبقى هذا هو الشأن في حق كل إنسان حياته كلها حتى يلقى هللا عز وجل، 

 ف األمور الغيبية على حقيقتها.قال تعالى }واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{ أي الموت فإن به انكشا

إلسالم، ومحل الذكر في العمل هو األول فهذه قضايا والطريق إلى إصالح القلب العلُم ثم العمل با

ثالث. يقول عليه الصالة والسالم في الحديث: "إن مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم كمثل غيث 

أصاب أرضاً فكانت منها  ائفة  يبة قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت 

اس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب  ائفة أخرى منها إنما هي قيعان ال تمسك الماء فنفع هللا بها الن

ماء وال تنبت كأل فذلك من فقه دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 

حدد وتتبين يقبل هدى هللا الذي أرسلت به" أخرجه الشيخان، من هذا الحديث ندرك أن  بيعة القلوب تت

من خالل موقفها من العلم والهدى الذي بعث فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فالتلقي والعلم هو الذي 

 به تتبين حقيقة القلوب. 
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إن تجاوب القلوب مع الوحي أو عدم تجاوبها، أخذها للعلم أو عدم أخذها له، كل ذلك متوقف أوالً 

إلصالح، لكن القلوب تتفاوت في مواقفها وعلى كل فإذا كانت على العلم، فالعلم هو األول كوسيلة ل

القلوب من النوع الذي يحفظ وال ينبت أو من النوع الذي ال يحفظ وال ينبت وكان فيها إيمان فإنه ال بد 

من عملية إصالحية عالجية وههنا يأتي كوضع ضروري دوُر المربي والولي والمرشد أو الشيخ 

 .الكامل

ن هذا الحديث أن العلم ال بد منه ومع العلم، العمل باإلسالم كطريق ال بد منه بشكل عام ندرك م

لتتسلل أنوار اإليمان شيئاً فشيئاً إلى القلب حتى يستنير كله، قال تعالى }قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا 

لدخول بسبب ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان في قلوبكم{. فاإليمان لم يدخل ولكنه على وشك ا

اإلسالم وأعمال اإلسالم. فكل عمل من اإلسالم يفعله اإلنسان إذا صحت النية فيه له نوره الذي يتسلل 

ً قلبه فيه إيمان ونفاق وتصورنا أن هذا اإلنسان قطع مدد النفاق عن  إلى القلب فإذا تصورنا اآلن إنسانا

نا أن هذا اإلنسان أقبل بهمة ونشا  على قلبه بتركه الفسوق وأعمال الكافرين وبتركه المعاصي وتصور

أعمال اإلسالم من صالة وزكاة وصوم وجهاد وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك، مثل هذا اإلنسان ال يلبث 

بعد فترة حت يستنير قلبه ويصل بسرعة إلى القلب المؤمن الذي فيه مثل السراج يزهر، والفرائض كلها 

ه ومن الفرائض الصالة وهي ذكر ولكن باب الذكر أوسع، ال بد منها كطريق في عملية اإلصالح هذ

[ ولكن 28والذكر في قضية القلوب له المكان الرفيع، قال تعالى }أال بذكر هللا تطمئن القلوب{ ]الرعد: 

الوصول إلى الحالة التي يعطي الذكر فيها القلب ا مئناناً يعتبر وضعاً متقدماً في السير اإليماني ولذلك 

 الى: }الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب{.... جاء قوله تع

والفلسفة الكثيرة في هذا المقام ال تغني شيئاً عن العمل الكثير، إبه بقدر الهمة على العلم وعلى العمل 

 عليه وخاصة الذكر يستطيع اإلنسان أن يقطع مراحل كبيرة، ولحكمة ما نالحظ أن رسول هللا صلى هللا

وسلم وأصحابه قد كلفوا باآليات األولى من سورة المزمل سنة كاملة }يا أيها المزمل قم الليل إال قليالً 

نصفه أو انقص منه قليالً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً. إن ناشئة الليل هي 

[، أن 8-1 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيالً{ ]المزمل: أشد و أً وأقوم قيالً إن لك في النهار سبحاً  ويالً 

يقبل المسلم على صالته فريضة ونافلة وأن تكون له أوراده الكثيرة من األذكار وقراءة القرآن مع سيره 

 ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى. إلى إصالح قلبه بسرعة كبيرة وذلك بقدر ما يبذل من جهد و اقة فالمنبت

 مأنينة القلب وحياته وتنوره بقي عليه أن يحافظ على هذه الحالة وأن يزيد نورانية  فإذا وصل إلى

قلبه وذلك بالمحافظة على حد أدنى من األوراد المتعددة تكفي احتياجات قلبه. وهذه االحتياجات تختلف 

يعيش ليالً باختالف الناس فاإلنسان المضطر لخلطة بيئات فاسدة أو كافرة تختلف حاجات قلبه عن إنسان 

ونهاراً في بيئة المسجد وفي أجواء الصالحين. ولذلك نالحظ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ندب 

الناس إلى أنواع كثيرة من األذكار واألوراد وترك بعد الفرائض والواجبات لإلنسان حرية اإلختيار 

فترة فيجدد إيمانه باإلقبال على للمندوبات وما أكثرها ثم على كل مسلم أن يالحظ حالة القلبي في كل 

كلمة التوحيد ولذلك نالحظ أن هللا عز وجل فرض علينا فرائض سنوية كالصوم والزكاة وبعضها عمرية 

كالحج، وكل ذلك له محله في قضية استمرارية اإليمان وتجديده وحياته وصالح القلب وفي دوائر مما 

فلنحاول أن نحدد بعض هذه األغال  من خالل عرض ذكرناه تقع أغال  كثيرة يرتكبها كثير من الناس 

 :بعض األمور

ما أمر هللا عز وجل اإلنسان بشيء وال نهاه عن شيء إال وفي ذلك حكمة ومصلحة لإلنسان  :أوالً 

ومجموعة ما فرض هللا عز وجل على اإلنسان وشرعه له هو الذي فيه دواؤه وعالجه. فلو حدث أن 

اإلنسان عطل أمراً ما من األوامر فال بد أن يترتب على ذلك فساد في نفسه وفيمن حوله. هذه ناحية 

والناحية الثانية أنه ما من أمر وال نهي شرعه هللا عز وجل إال وفي ذلك حكمة فإذا لم يحقق اإلنسان 

الحكمة من تنفيذه األمر يترتب على ذلك فساد في نفسه وفساد فيمن حوله ولنضرب على ذلك أمثلة تبين 
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والكسب الحالل وصلة األرحام وبر  والجهاد المراد: فرض هللا عز وجل الصالة والزكاة والصوم والحج

الوالدين وغير ذلك من الفرائض وكل فريضة يخا ب بها اإلنسان إذا أتى بها ترتب على ذلك مصلحة ال 

لك مفسدة ال تزول إال بإقامتها، فهذا القتال في سبيل هللا عندما تتحقق إال بها وإذا تركها ترتبت على ذ

يكون فريضة فيهمل يترتب على ذلك كما قال هللا عز وجل }فهل عسيتم إن توليتم{ أي عن إقامة فريضة 

[ فحيث ال يكون قتال في سبيل هللا يوجد 22القتال }أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم{ ]محمد: 

رحم. وهكذا قل في أي فريضة تعطل أو أي حرام يرتكب ال بد أن يترتب على ذلك فساد،  إفساد وقطيعة

ً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء{ ]المائدة:  [ ثم كل فريضة 16قال تعالى }فنسوا حظا

عن شرعها هللا عز وجل إنما شرعها لحكمة، فهذه الصالة قال هللا عز وجل فيها }إن الصالة تنهى 

[ وقال تعالى فيها }وأقم الصالة لذكري{ فعندما يؤدي اإلنسان الصالة 45الفحشاء والمنكر{ ]العنكبوت: 

ولكنه يكون فيها غافالً عن ذكر هللا وال تنهاه صالته عن الفحشاء والمنكر ال يكون قد أدى حكمة 

 .الصالة، وقل مثل ذلك في كل فريضة

وصل للتقوى وضبط النفس، قال تعالى }كتب عليكم فهذا الصوم شرعه هللا عز وجل كطريق م

[ ويقول عليه الصالة والسالم "من لم 184الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{ ]البقرة: 

يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة أن يدع  عامه وشرابه" رواه البخاري فلو أن إنساناً صام ولم 

أجلها شرع الصوم ال يكون قد أقام الفريضة حق القيام ومن ثم ندرك أن المربين يحقق حكمة هللا التي من 

الذين ال يربون على أن يحقق المسلم الحكمة التي من أجلها كان األمر والنهي هؤالء مقصرون وال يمكن 

أن تستقيم مع تقصيرهم نفس اإلنسان وال حياة الناس. وفي موضوعنا الذي نحن فيه ال يمكن أن يتم 

صالح للقلب البشري أصالً بهذا التفريط... وفي إغفال هذه القضية يكمن أهم أغال  بعض المتصدرين 

للتوجيه والتربية من الصوفية وغيرهم ومن ثم فال تصلح على يدهم القلوب ولو ادعوا في ذلك الدعاوي 

ً أو  العريضة وخدعوا بذلك أنفسهم ومريديهم والمسلمين... أن يكون للمسلم موقف من كل شيء سلبا

ً هذا واجب وقته فهو ضد الكفر وأهله ونظامه ومع اإلسالم وأهله ونظامه... أن يعطي المسلم  إيجابا

والءه للمسلمين ويحجبه عن الكافرين... أن يعمل المسلم من أجل أن تكون كلمة هللا هي العليا وذلك ال 

ً والمسلمون حاكمين... هذه  ً يربي على يكون إال إذا كان اإلسالم حاكما كلها فرائض فعندما تجد مربيا

تعطيلها بل على محاربة أهلها فكيف يستقيم قلب اإلنسان على مثل هذا التضليل... إن هؤالء ال تصلح 

بهم القلوب بل تفسد بهم العقول والقلوب واألرواح واألجساد والفرد والمجتمع واالنسانية... هؤالء ليست 

ل كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حياد في الصراع بين قلوبهم ربانية وال محمدية... ه

الكفر واإلسالم؟ هل كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمحون ألنفسهم أن يروا الكفر البواح 

وهم ال يعملون على إنهائه؟ ماذا فعل أبو بكر للردة؟ واآلن هذه الردة مستشرية في كل مكان وكأن الدنيا 

ند بعض الناس في غاية اإلسالم... ولو أن هؤالء اقتصروا على موقف العاجز واعترافه لهان الخطب ع

ولكنهم مع عجزهم يربون على العجز ويفلسفون له ويحاربون من يتحملون في هللا عبء الصراع مع 

إلى حد كبير  الكفر وأهله وما أقساه من صراع... إنهم في هذا ال يخرجون عن كونهم نماذج تنطبق عليهم

أو قليل هذه اآليات: }وإن  منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم هللا علي  إذ لم أكن معهم 

شهيداً ولئن أصابكم فضل من هللا ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً 

م والقائلين إلخوانهم هلم  إلينا وال يأتون البأس إال [ }قد يعلم هللا المعوقين منك72-71عظيماً{ ]النساء: 

قليالً أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا 

[ إن من لم يفهم 19ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداٍد أشحةً على الخير أولئك لم يؤمنوا...{ ]األحزاب: 

 .نه يكون على غلط عظيم في فهم قضية القلب السليمالمسألة كذلك فإ

 ً ومن مظاهر الغلط الرئيسية التي يقع فيها بعض ممن يتصدرون لعملية اصالح القلوب من  :ثانيا

الصوفية والعلماء وغيرهم. أن الكثير منهم تغيب عنه أن من شرو  صالح القلب أو إصالحه التخلي 

بمعان. فالذكر بأنواعه وأعمال اإلسالم بأنواعها، كلها قضايا عن معان، كما أن من شرو  ذلك التحقق 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ذات صلة بإصالح القلب وعدم التفريط بالقيام بحق األمر والنهي شر  لصالح القلب وإصالحه. وفي 

هذا المقام يقع بعض الناس في غفلة عن البديهيات ولتوضيح هذا المقام فلنستعرض بعض المعاني. قال 

سول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههمه ولم تؤمن تعالى: }يا أيها الر

اعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه،  اعون للكذب سم  قلوبهم ومن الذين هادوا سم 

يئاً، أولئك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد هللا فتنته فلن تملك له من هللا ش

[ فههنا 44الذين لم يرد هللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم{ ]المائدة: 

مرض يستحيل معه شفاء القلب والعلة الرئيسية ههنا هي وجود اإلنسان الذي عنده استعداد لسماع 

ماعون للكذب{ وما أكثر الذين األكاذيب وعنده استعداد للتجسس على المسلمين لحساب الكافرين }س

يسعون اإلشاعات الكاذبة ويصدقونها في المسلمين }سماعون لقوم آخرين{ وما أكثر الذين يتطوعون 

في نقل أخبار المؤمنين للكافرين... من هذا المثال ندرك أن قضية صالح القلب لها شرو ها السلبية كما 

 .ن يدركون ذلكأن لها شرو ها اإليجابية ولكن القليلين هم الذي

قال تعالى }ولقد أخذ هللا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال هللا إني معكم لئن أقمتم 

ً ألكفرن عنكم سيئاتكم  ً حسنا الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم هللا قرضا

منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار فمن كفر بعد ذلك 

[ الحظ أن قسوة القلب ههنا عقوبة على نقض 14-13ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية{ ]المائدة: 

الميثاق بمعان فيها فما هي هذه المعاني؟ إقام الصالة وإيتاء الزكاة واإليمان بالرسل ونصرتهم وإقراض 

 عز وجل جعل قوم المسلم: سمعنا وأ عنا عهداً وميثاقاً... قال تعالى: هللا قرضاً حسناً، واآلن الحظ أن هللا

[ واآلن فلنسائل 8}واذكروا نعمة هللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأ عنا{ ]المائدة: 

يمان أنفسنا أي شيء أخذ العهد به على بني اسرائيل في هذه اآلية لم يؤخذ علينا؟ من صالة أو زكاة أو إ

بالرسل أو نصرة لهم أو إقراض هلل عز وجل، قال تعالى: }إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى 

[، }إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا باهلل ورسوله 46-45هللا بإذنه وسراجاً منيراً{ ]األحزاب: 

في صالح القلوب لم يالحظوا مثل هذا فأهملوا  [، فلو أن المشتغلين9-8وتعزروه وتوقروه...{ ]الفتح: 

ً منه كنصرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنصرة شريعته ونصرة سنته ونصرة دينه ونصرة  شيئا

حملة شريعته فكيف يتم صالح القلب والحالة هكذا... ومن هذا المثال ندرك كذلك أن قضية صالح القلب 

ه من هذا المثال والذي قبله نعلم أن من الشرو  األولى لصالح لها شرو ها السلبية واإليجابية. ولعل

القلب االنتماء الصحيح لجماعة المسلمين الحقيقية واإلخالص لها وفيها ومحاربة أعداء هللا معها بدالً من 

ً لهم وجواسيس عليها، إن االنتماء لجماعة المسلمين المتمثلة بالحق وأهله هو الطريق  أن نكون عونا

لنصرة الرسل عليهم الصالة والسالم "أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" رواه البخاري الصحيح 

والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، هذا ما فسرها به ابن مسعود رضي هللا عنه... فأن نجد 

 ناساً يحاربون التجمع على الحق ونصرته فذلك خطأ وضالل وأنى يكون مع ذلك صالح قلوب؟ 

تجاهات الكافرة تتجمع لتصل إلى الحكم لتحقق أهدافها الكافرة التي بها القضاء على اإلسالم... كل اال

كأن المسلم في الخيار والشأن كذلك أن ال يتجمع على اإلسالم لينصره ويحول دون القضاء عليه، كأن 

العليا وأن على المسلم أن  هؤالء لم يفهموا من اإلسالم أبده بديهياته التي تقول بأن كلمة هللا يجب أن تكون

 يسير في  ريق ذلك، وكيف تكون كلمة هللا هي العليا إذا لم يعمل المسلمون لذلك بطريق ذلك؟ 

كل اتجاه كافر يعمل للوصول إلى الحكم في عصر أصبح الحكم يتدخل في الصغيرة والكبيرة، فإلى 

من نوكل بقاء اإلسالم واستمراره بعد أن كلفنا هللا بذلك بقوله تعالى }ولو يشاء هللا النتصر منهم ولكن 

ابرين ونبلوا [ وقال }ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والص4ليبلو بعضكم ببعض{ ]محمد: 

[ أم نريد أن نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى }اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا 31أخباركم{ ]محمد: 

 .[27قاعدون{؟ ]المائدة: 
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إن إصالح القلب هو إحدى مهمات الرسل األساسية فإذا تصدر لها من يريد أن يتصدروا لمقام 

األنبياء دون دفع ثمن ذلك فيا فداحة الكارثة، قال تعالى }وكأين من بني قاتل معه ربيون كثير{ ]آل 

 قتلوا... [ وفي قراءة ورش }وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير{ وإذن فكثير من الرسل 146عمران: 

من يدعون أنهم يسيرون في  ريق إصالح القلوب من يعتبرون القتل عالمة على عدم وجد ولقد 

الكمال فهل هؤالء يعقلون؟ هذا عمر قتل... وهذا عثمان قتل، وهذا علي قتل، وهذا  لحة قتل وهذا 

ل؟ أهذه تربية للقلوب أم إفساد لها؟ نعوذ  الجهاد الزبير قتل، فهل هؤالء لم يكملوا والقاعدون عن هم الُكم 

باهلل أن نضل أو نضل، يقول عليه الصالة والسالم في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد "لو ال تمرغ 

ما أسمع" ويقول: "ال تكثروا الكالم بغير ذكر هللا فتقسوا قلوبكم فإن قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم 

القلب القاسي بعيد من هللا" رواه مالك وقال تعالى عن أولئك الذين لم يرد هللا أن يطهر قلوبهم والذين مر 

اعون للكذب أكالون للسحت{ أي للحرام والرشا...   ذكرهم معنا في هذه الفقرة }سم 

الها تدلنا على كثرة الشرو  السلبية وااليجابية لصالح القلب من بعد عن اللقمة هذه النصوص وأمث

الحرام وبعد عن الكلمة الزائدة وغير ذلك وكثيرون من الذين يشتغلون في تربية الناس ال يفطنون لمثل 

 .هذا

 ً ً خالص اإليمان فيه مثل السراج يزهر، إال إذا  :ثالثا وصل إلى ال يصل القلب إلى أن يكون مؤمنا

ً لها  ً ألحكامه وتطبيقا معرفة هللا معرفة ذوقية قلبية صافية واإلنسان بقدر معرفته باهلل، يزداد خضوعا

والتزاماً بها وأخذاً بقوة لها مهما ترتب على ذلك من خرق عادات أو ضغط مجتمع أو انحراف سلطة. 

ى صالح القلب، قال تعالى }يا يحيى فالتلقي الكامل عن هللا والعمل بشريعته وأخذ كتابه بقوةذلك مقتض

[ وقال هللا عز وجل 55[ }واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم{ ]الزمر: 11خذ الكتاب بقوة{ ]مريم: 

لرسوله عليه الصالة والسالم }ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون 

[ هذا كله يشير إلى أن الوصول إلى القلب العارف هو 18الجاثية: إنهم لن يغنوا عنك من هللا شيئاً{ ]

مقدمة التلقي الكامل عن هللا عز وجل ومن هنا نفهم خطأ الذين يتصورون أن السير إلى معرفة هللا ال 

يتطلب أخذ األحكام ثم يتصورون أنه إذا وصل اإلنسان إلى المعرفة فال عليه لو فر  في األحكام. وهذا 

خطأ الكبير عند الكثير من الناس هؤالء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر خلق هللا هو محل ال

ً بأحكام شريعته فأين هذا النَفَس اآلن عند الذين  معرفة هلل وأكثرهم جهاداً في سبيله وأكثرهم التزاما

ا" مما ذكره يشتغلون في قضايا القلوب "ال بد من وضع األمور في مواضعها في هذه الشؤون كله

صاحب الرسالة القشيرية عن اثنين من كبار الصوفية كانا في قتال أهل الكفر فالتفت أحدهما إلى اآلخر 

يقول أتحس اآلن بمتعة كتلك التي تمتعت بها ليلة عرسك؟ ثم قال: أما أنا فكذلك، فأنظر باهلل عليك وحال 

صحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ هذا الصنف من الصوفية الذين يجددون في القلب تذكر حال أ

كان أحدهم يرى أحلى أيامه يوم جهاد كما قال خالد رضي هللا عنه: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها 

ً أو  محب في يوم شديد زمهريره أحب إلي من أن أكون على رأس كتيبة من المهاجرين أصبح قوما

ألفوا الدعة والمتعة في أشد عصر وأصعبه يمر على اإلسالم أمسيهم" وقارن بين هذا الحال وحال الذين 

والمسلمين، وباختصار نقول: إن السير القلبي يعني الوصول إلى اإليمان الخالص ومعرفة هللا الكاملة. 

وأن لذلك  ريقه السلبي وااليجابي وأن ذلك كله هو مقدمة األخذ الكامل القوي لشريعة هللا عز وجل 

 .ل كلمة هللا هي العلياوإقامة أحكامه وجع

وفيما بين البداية والنهاية يوجد قصور وتقصير وأغال  وإهمال، ونسأل هللا أن يلهمنا الحق وأن 

 .يجعلنا من العاملين

  

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 في األوراد والواردات وفي أجواء آيات المشكاة: 4محاضرةال

المصباح في زجاجة، قال تعالى: }هللا نور السموات واألرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، 

ٌي يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم  الزجاجة كأنها كوكب دُر 

تمسسه نار، نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شيء عليم. في 

ها بالغدو واآلصال رجاٌل ال تلهيهم تجارة وال بيع عن بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في

ً تتقلب فيه القلوب واألبصار ليجزيهم هللا أحسن ما  ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما

[ إن فهم هذه 38-37-36-35عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغير حساب{ ]النور: 

فهم قضية القلوب وقضية السير إلى هللا عز وجل ولذلك سنحاول أن نتفهمها  اآليات من أعظم العون على

 .من خالل أقصى ما نستطيع من عرض مبسط لها

المشكاة: هي الكوة غير النافذة في الجدار،  .في اآلية مثل: أحد أجزائه المشكاة والمصباح والزجاجة

 .السراج المنيروالمصباح هو السراج، والزجاجة هي القنديل الذي يحوي 

هذه األجزاء الثالثة في المثل ماذا تقابل؟ إنها تقابل في اإلنسان المؤمن ثالثة أشياء، جسده وقلبه 

والنور الموجود في هذا القلب، فالجسد يقابله المشكاة، والقلب يقابله الزجاجة والنور يقابله السراج 

أن جسد المؤمن يقابل المشكاة وأن قلبه يقابل الموجود في قلب الزجاجة ودليلنا على ما ذهبنا إليه من 

الزجاجة وأن النور الموجود في قلبه يقابل السراج الموجود في قلب الزجاجة، ما قاله ابن كثير: وقال أبو 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى }هللا نور السموات 

لمؤمن الذي جعل هللا اإليمان والقرآن في صدره فضرب هللا مثله فقال واألرض مثل نوره{ قال هو ا

}هللا نور السموات واألرض{ فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به، قال: فكان 

أبي بن كعب يقرؤها "مثل نور من آمن به" فهو المؤمن جعل اإليمان والقرآن في صدره. وهكذا رواه 

بير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك "مثل نور من آمن باهلل" من هذا النقل ندرك سعيد بن ج

أن ما اتجهنا إليه صحيح "فاهلل نور السموات واألرض" بمعنى أنه هاديهما فال هداية في السموات 

هذه الهداية واألرض إال بنوره، جل جالله، ثم ضرب مثالً لهدايته األشياء بنوره بهداية المؤمن وضرب ل

األمثلة العظيمة لتتبين عظمة هدايته وجاللها، وإذن فالمشكاة جسد المؤمن الذي يحوي قلبه، والزجاجة 

هي قلب المؤمن الذي يحتوي نور القلب الذي به يهتدي المؤمن فيرى األشياء على حقائقها ويسير على 

 .ثلهدى من ربه بسبب هذا النور، هذه هي المرحلة األولى في هذا الم

ثم تأتي المرحلة الثانية في المثل: هذه الزجاجة التي تحتوي المصباح هذا القلب الذي يحتوي النور 

يشبه في شدة نوره الكوكب المضيء الذي يشبه الدر لفر  ضيائه وصفائه ونالحظ هنا أنه دمج الكالم 

ج مضيء والزجاجة عن الزجاجة ومصباحها أي القلب ونوره بأن شبه الجميع بالكوكب الدري فالسرا

 .نفسها مضيئة لصفائها ونقائها وهذه هي المرحلة الثانية في المثل

ثم تأتي المرحلة الثالثة: هذا المصباح في الزجاجة من أين يوقد؟ من أين يستمد نوره، كيف تستمر 

لمدد الذي نورانيته؟ أو نقول: هذا النور في القلب أو هذا القلب المنور من أين يستمد نورانيته وما هو ا

يأتيه؟ وما هو المولد لهذا النور؟ قال تعالى }يوقد{ أي هذا المصباح في الزجاجة، أي النور الموجود في 

قلب المؤمن "من شجرة مباركة" أي كثيرة المنافع "زيتونة ال شرقية وال غربية" قال النسفي: يعني 

 ليست من المشرق وال من المغرب بل الوسط منهما..." 

هنا شريعة هللا عز وجل قال ابن كثير: فشبه المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من والزيتونة 

الزجاج الشفاف الجوهري وما يشبهه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي ال 

 .كدر فيه وال انحراف
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إذن هي شريعة هللا  الحظ قول ابن كثير "والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق" فالزيتونة هنا

وهي ال شرقية وال غربية بل هي ربانية خالصة ونحن في عصرنا ندرك معنى كون شريعة هللا ال 

ً على الشيوعيين  شرقية وال غربية بشكل أوسع مما كان السابقون يدركونه بعد أن أصبح الشرق علما

ثم تأتي المرحلة الرابعة من المثل: والغرب علماً على الرأسماليين، وهذه هي المرحلة الثالثة من المثل، 

هذه الشجرة المباركة التي يستمد منها القلب نوره، هذه الشريعة النافعة التي يستمد منها القلب نوره كم 

 .هو عظيم نور زيتها؟ قال تعالى }يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار{

يء من غير نار" فما أعظم قال النسفي: وصفت الزيت بالصفاء والوميض وأنه لتأللئه يكاد يض

 نورانية ههذ الشريعة التي تمد نور القلب؟ 

وما أعظم بالتالي نور هذا القلب الذي يستمد نورانيته من شريعة هذه شأنها ولذلك قال تعالى: }نور 

على نور{ فهذه هي المرحلة الخامسة من المثل: قال النسفي: أي هذا النور الذي يشبه به الحق نور 

تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق بقية مما يقوي النور، وهذا  متضاعف قد

ألن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أجمع لنوره بخالف المكان الواسع فإن الضوء 

لسد ي في ينتشر فيه والقنديل أعون شيء على زيادة اإلنارة وكذلك الزيت وصفاؤه" قال ابن كثير: وقال ا

قوله تعالى }نور على نور{ قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا وال يضيء واحد بغير 

صاحبه. كذلك نور القرآن ونور اإليمان حين اجتمعا فال يكون واحد منهما اال بصاحبه، الحظ قوله: 

 .كذلك نور القرآن ونور اإليمان حين اجتمعا

وبهذا ينتهي المثل الذي ضربه هللا عز وجل لتوضيح نوع هدايته وعظمها... ومن خالل المثل 

أدركنا أن العمل بشريعة هللا هو الذي يمد نور اإليمان بالمدد الدائم وقد رأينا كلمة السد ي األخيرة في هذا 

غير صاحبه كذلك الموضوع حيث قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا وال يضيء واحد ب

نور القرآن ونور اإليمان حين اجتمعا فال يكون واحد منهما اال بصاحبه، من هنا نعلم أن العمل بالقرآن 

هو المدد الدائم للقلب الذي به يبقى سراج القلب مشتعالً وبه يبقى االنسان مهتدياص وبقدر ما يعمل 

ً واضاءة و تعكس المشكاة أي الجسد هذا النور فتضيء االنسان بهذا القرآن يزداد نور قلبه اجتماعا

 الطريق لصاحب النور ولغيره... 

ولنستمر في عرض اآلية، مما مر من اآلية ندرك عظيم هداية هللا وندرك وضوح نوره ولكن لماذا 

يبقى ناس على الكفر، والجواب أن هؤالء ال يريد هللا هدايتهم ولذلك قال تعالى }يهدي هللا لنوره من يشاء 

رب هللا األمثال للناس وهللا بكل شيء عليم{. أي يهدي بنور شريعته أو يهدي هللا من يشاء ألهل ويض

اإليمان حتى يأخذوا منهم ويهتدوا بهديهم. واآلن تأتي اآلية الثانية لتبين لنا أين نجد هذا النوع من الناس 

 .الذين هذا شأن قلوبهم في النور والهداية

 أن ترفع ويذكر فيها اسمه{ قال النسفي: أي كمشكاة في بعض بيوت قال تعالى: }في بيوت أذن هللا

هللا وهي المساجد والمشكاة هي جسد المؤمن فهذا النوع إذن من القلوب وأهلها فطنة وجوده المساجد 

ومن هنا ندرك أن نقطة االنطالق في التربية اإليمانية العالية هي المساجد... ثم تستمر اآليات في وصف 

نوع من الناس }يسبح له فيها{ أي في المساجد }بالغدو واآلصال{ أي بأداء الصالة فيها صالة هذا ال

الفجر وغيرها }رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً 

النوراني للقلب وهي تتقلب فيه القلوب واألبصار{ ذكرت لنا اآلية ماهية األعمال التي بها يكون المدد 

التسبيح والذكر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والخوف مما يكون في اليوم اآلخر ثم بين ربنا عز وجل 

بماذا سيتكرم على هؤالء فقال }ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء 

 ...{بغير حساب
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وأن االنطالقة اإليمانية الصحيحة هي التي تبدأ من نالحظ من اآليات أهمية التربية المسجدية 

المسجد، وفي الحديث "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له باإليمان". رواه أحمد والترمذي وابن 

 .ماجه وهو حديث صحيح

هذه اآليات ألف بعضهم الرسائل المطولة فيها ولذلك فنرجو أال يظن أحد أننا أعطيناها حقها من و

 .البحث... كل ما في األمر أننا ذكرنا في تفسيرها ما يساعد على فهم ما نحن بصدده من هذه الرسالة

فلماذا تحدثنا عن اآليتين اللتين صدرنا بهما هذا الباب؟ لقد تحدثنا عن هاتين اآليتين لنعرف الصلة 

وارادته على القلب وأن لكل بين العمل في الشريعة وبين نورانية القلب ولنعلم أن العمل في الشريعة له 

نوع من العمل وارادته النورانية إلى قلب المسلم وأن هناك أعماالً بعينها وارادتها في المقام األعلى 

ولذلك خصتها اآليات في الذكر وهي التعلق في المساجد وكثرة الذكر والتسبيح وإقامة الصلوات وإيتاء 

يكون قلبه مستنيراً دون أن يكون له أعماله وأوراده فإنه الزكوات والخوف من اليوم اآلخر فمن  مع أن 

ال يكون قد أتى البيوت من أبوابها... ولعله من خالل ما مر أدركنا فكرة الورد والوارد التي يتحدث عنها 

 .الصوفية كثيراً 

 إن ورد اإلنسان هو ما رتبه على نفسه من أنواع الطاعات والعبادات والوارد هو ما يكرم هللا عز

وجل به قلب اإلنسان من فيوضات وأنوار ومعان، وإذا أدركنا قضية الورد والوارد أدركنا ضرورة أن 

يكون للمسلم أوراده اليومية وسننقل فيما يأتي بعض عبارات ابن عطاء هللا السكندري في قضية الورد 

ما رأينا شيئاً مما والوارد ونعلق عليها لتتضح بعض جوانب هذا الموضوع من خالل كالم الصوفية بعد 

تشير إليه النصوص فيه قال ابن عطاء: "تنوعت أجناس األعمال لتنوع واردات األحوال" أقول إن هللا 

عز وجل فرض على المسلم فرائض متنوعة و البه بأعمال كثيرة ألن القلب البشري يحتاج إلى أنواع 

وصالح القلب بالقيام باألعمال كلها،  من الواردات المتعددة فلكل عمل آثاره في القلب إذا صحت النية

 فكل عمل يخلف نوعاً من األحوال في القلب وكل حال يحتاج إلى نوع من العمل الصالح حتى يكون... 

وقال ابن عطاء: "من عالمات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام 

يه أال يفر  في فريضة على حساب نافلة وهي قضية بالواجبات" أقول: في ذلك إشارة إلى أن المسلم عل

يغفل عنها أكثر الخلق، فأكثر الخلق يجهلون فرائض الوقت وما أكثرها ويستغرقون أوقاتهم بأمور هي 

من باب المباحات وبعضها من باب البدع ويظنون أنفسهم أنهم يحسنون صنعاً، وقال ابن عطاء: "إذا 

ود األوراد وأدامه عليها مع  ول اإلمداد فال تستحقرن ما منحه مواله رأيت عبداً أقامه هللا تعالى بوج

ألنك لم تر عليه سيما العارفين وال بهجة المحبين فلوال وارد لما كان ورد" يفهم من كالم الشيخ أنه متى 

وجد الورد فقد وجد الوارد، أحس به صاحبه أم لم يحس، أحس به اآلخرون أو لم يحسوا وقد بين الشيخ 

مية الورد لإلنسان وأدب بعض جهلة الصوفية الذين يحتقرون أهل األوراد إذا لم تظهر عليهم بعض أه

المعاني وقال مؤكداً أهمية الورد )ال يحتقر الورد إال جهول الوارد يوجد في الدار اآلخرة والورد ينطوي 

حسب االستعداد وشروق بإنطواء هذه الدار وأولى ما يعتنى به ما ال يخلف وجوده... ورود اإلمداد ي

 .األنوار على حسب صفاء األسرار"

وقال "مطالع األنوار القلوب واألسرار نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن 

الغيوب، نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به أوصافه" في هذه الفقرة إشارة إلى أنواع من 

ً من األحوال لها أنواع من الواردات اإللهية على القلب وا ً أنواعا آلثار التي تتركها فيه وقال مبينا

الواردات "إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة / إلى هللا / لديك، تحقق بذلك يمدك بعزه 

 .وتحقق بعجزك يمدك بقدرته وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته"

ذكارهم أنوارهم وقوم تتساوى أذكارهم وأنوارهم وقال "قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أ

وقوم ال أذكار وال أنوار نعوذ باهلل من ذلك ذاكر ذكر ليستنير قلبه فكان ذاكراً، وذاكر اسنتار قلبه فكان 

 .ذاكراً والذي استوت أذكاره وأنواره فبذكره يهتدى وبنوره يقتدى" 
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غفلة القلوب "ال تترك الذكر لعدم حضورك  وقال حاضاً أهل الذكر أال يتركوا أورادهم بسبب بقاء

مع هللا فيه ألن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود 

غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود 

 .وما ذلك على هللا بعزيز" حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور

ً حكمة تعدد الطاعات في الشريعة: "لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات  وقال مبينا

وعلم منك وجود الشره فحجرها عليك في بعض األوقات" كعند  لوع الشمس وكحجره علينا أن نصوم 

 .يومي العيد وأيام التشريق"

ً محل الصالة وأهمية وا رداتها: "الصالة  هور للقلب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب وقال مبينا

الغيوب، الصالة محل المناجاة ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين األسرار وتشرق فيها شوارق األنوار، 

 .علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها"

وأغذية وفي الصالة دواء وغذاء وفي الصوم دواء وغذاء إن هذا القلب البشري يحتاج إلى أدوية 

دواء وغذاء وفي صلة األرحام دواء وغذاء وفي العلم دواء وغذاء  الجهاد وفي الذكر دواء وغذاء وفي

الناس كاألنبياء هذا كله في حقهم غذاء وترقيات ولعله بهذا كله أدركنا أهمية األوراد في حياة وبعض 

 .المسلم وفي إصالح قلبه وقي ترقيه فلننتقل إلى باب آخر

  

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 البداية الصحيحة في التربية اإلسالمية بعد اإليمان العقلي  :5محاضرةال

فقد ورد في أكثر من أثر عن الصحابة هذا المعنى.  في التربية اإلسالمية نقطة البداية هي اإليمان

إن القرآن له خصائصه ومن خصائصه أنه ال يأخذ اإلنسان منه حظاً إال  ."كنا نؤتى اإليمان قبل القرآن"

ً فهو ال يالمس القلوب إال إذا كانت هذه القلوب مؤمنة ولذلك قال تعالى }وإذا ما أُنزلت  إذا كان مؤمنا

ل أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في سورة فمنهم من يقو

 [. 126-125قلوبهم مرض فزادتهم رجساً على رجسهم وماتوا هم كافرون{ ]التوبة: 

الحظ كيف أن السورة بالنسبة للذين في قلوبهم مرض تحدث تأثيراً عكسياً فبَداَلً من أن تكون زيادة 

إيمان في حقهم تكون عامل زيادة في المرض، وعلى هذا فنحن إذا ما أردنا أن يالمس القرآُن القلب 

ا القلب أوالً بأن البشري مالمسة صحيحة بحيث يستفيد هذا القلب من القرآن، فإن علينا أن نطبب هذ

ً خالص اإليمان. وعلى هذا فأهم نقطة يركز عليها المربي منذ االبتداء هي إصالح القلب  نجعله مؤمنا

وأي فشل في هذا الشأن فيه دليٌل إما على جهل المربي أو على عدم صدق المريد أو على أن المنهج 

 خا ئ أصالً. 

حتى تصل به إلى الصحة ألنه بمثل هذا النوع من  إن نقطة البداية الصحيحة هي التركيز على القلب

السير تطمئن على وضع اإلنسان وعلى خروجه من دائرة إغراء الشيطان ووسوسته وفتنته سواء كان 

الشيطان شيطان إنس أو جن. قال تعالى: }شيا ين اإلنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 

فترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ي

[. الحظ ههنا إن الذي يصغي قلبه إلى شيا ين 113-112وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون{ ]األنعام: 

اإلنس والجن ويرضى هذه الوسوسة هو اإلنسان الذي ال يؤمن باآلخرة فإذا ما أردنا أن نخرج إنساناً عن 

فإن علينا أن نبدأ بالقلب وإصالحه. وعندما نقول القلب فال يعني هذا إهمال  دائرة وساوس الشيا ين

الفكر بل من جملة ما يصلح به القلب العلُم والفكر والمعرفة مع الذكر والعمل وغير ذلك مما رأيناه 

 ...وسنراه في هذه الرسالة

أن الصحابي إذا أسلم في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألصحاب تجد ظاهرة واضحة وهي 

نجده في بداية إسالمه في غاية اإلندفاع لدرجة الغلو حتى إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في كثير من 

األحيان كان يتدخل إلرجاع بعض األصحاب إلى دائرة اإلعتدال. وهذه الحالة تجدها دائماً في كل حالة 

ياة جاهلية أو بعد قبول للفهم الحق لدين هللا عز وجل في صدق مع هللا وإذا توجه إنسان إلى هللا إما بعد ح

هذه المرحلة من اإلندفاعية الصادقة يجب أن يكون كل جهدنا منصباً على نقل قلب اإلنسان من المرض 

إلى الصحة ألننا إذا فشلنا في ذلك فإننا نعرض هذا اإلنسان لإلنقطاع عن السير إلى هللا أو لترك دعوة هللا 

 .ف عن أمر هللا أو باختصار فإننا نعرضه لقبول إلقاءات الشيطان. وما أخطرهاأو لإلنحرا

ولتوضيح هذا المقام ال بد من فهم هذه اآليات: قال تعالى: }وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي 

ليم حكيم. ليجعل إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان ثم يُْحِكُم هللا آياته وهللا ع

ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين 

أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن هللا لهاد الذين آمنوا إلى صرا  مستقيم{ 

 [. 54-53-52]الحج: 

: }ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية الحظ في اآليات قوله تعالى

قلوبهم{. فمن كان في قلبه مرض أو كان قلبه قاسياً، هذا الذي يفتتن بالقاء الشيطان. فإذا ما أردنا أن 

ً ما فتنة الشيطان فعلينا أن ننقل قلبه من مرضه إلى صحته ومن قسوته إلى خشوعه، ثم  نجنب إنسانا

يات قوله تعالى: }وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم{. الحظ في اآل

إنك تجد في هذا النص أن العلم هو الطريق لصالح القلب وإصالحه فأهل العلم هم الذين يخرجون من 
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أن أحد ركني  إلقاءات الشيطان بخشوع أكثر ويقين أعلى وإيمان أرقى وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل من

 ...السير إلى هللا العلُم وأن الذي ال يدرك هذا خا ئ وواهم جداً 

أسرعنا في ذكر هاتين المالحظتين حول اآليات استعجاالً للمقصود والذي من أجله سقنا اآليات إال 

أن اآليات تحتاج إلى وقفة أوسع فلنحاول عرضها ألن هذه اآليات من اآليات التي يكثر األخذ والرد 

حول معناها ونحن في هذه السطور القليلة سنقدم خالصة في شأنها ال يعثر عليها اإلنسان إال بمشقة 

}وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا تمنى{. ماذا يتمنى الرسول أو النبي؟ إن أمنية الرسول 

ة إلى مقام الصديقية الكبرى. إن أو النبي إنما هي في قومه وأتباعه أن يرتفع بهم إلى مقام العبودية الكامل

 مثل هذا هو أمنية الرسول والنبي عليهم الصالة والسالم جميعاً فماذا يفعل الشيطان؟ 

إن الشيطان في مثل هذه الحالة يحاول أن يقطع الطريق على أمنية الرسول والنبي بإلقاءاته 

ا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته{. أي اإللقاءات الخبيثة في قلوب محل أمنية الرسول قال تعالى: }إال إذ

في قلوب محل أمنيته وهم قومه وأتباعه وهذا الذي يدل عليه السياق فإذا ألقى الشيطان إلقاءاته فإن من 

سنة هللا عز وجل }فينسخ هللا ما يلقي الشيطان ثم يحكم هللا آياته وهللا عليم حكيم{ إن من سنة هللا عز 

إحكام اآليات في القلوب على مقتضى العلم والحكمة وقد بين هللا عز وجل وجل إبطال إلقاءات الشيطان و

سنته هذه باآليتين التاليتين فقال: }ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض{، أي المنافقين 

ً فهؤالء وهؤالء هم الذين  }والقاسية قلوبهم{ أي المشركين أو المرضى بقسوة القلب ولو لم يكن شركا

يقبلون إلقاءات الشيطان فيفتنون بها. ثم قال تعالى: }وإن الظالمين لفي شقاق بعيد{، دلت اآلية على أن 

 ."مرضى القلوب وقساتها ظالمون وأنهم في خالف بعيد عن الحق

إن هؤالء هم الذين يقبلون إلقاءات الشيطان ثم قال تعالى: }وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 

فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم{، أي إن إلقاءات الشيطان في قلوب أهل العلم ال يترتب عليها إال زيادة ربك 

ً به ثم قال تعالى: }وإن هللا لهاد الذين آمنوا إلى صرا   إيمان بالقرآن وزيادة خشوع للقرآن وا مئنانا

فيه ثم تأتيه هجمة معاكسة من مستقيم{، أي في الفهم والسلوك. إن القلب البشري إذا قبل الحق اندفع 

الشيطان، هذه الهجمة إما أن يسقط فيها إنسان أو يرتفع بسببها إنسان، يسقط مرضى القلوب وقساتها 

وينجح أصحاب العلم وأصحاب القلوب السليمة والمربي الذي ال يدرك أبعاد هذه األمور فيالحظها 

 قعها ويتصرف أمامها، مرب فاشل.ويعرف كيف يتو

كنا معنى اآليات التي مرت معنا أصبح بإمكاننا أن ندرك مضمون الحديث الذي مر معنا أكثر إذا أدر

من مرة في هذه الرسالة. "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه 

فا فال نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين". على أبيض مثل الص

تضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر أسود مرباد كالكوز مجخياً ال يعرف معروفاً وال ينكر 

منكراً إال ما أشرب من هواه". فالفتن تعرض على القلوب بشكل مستمر فأي قلب هو الذي ينكر هذه 

القلب السليم من المرض والقلب الفتن فال يقبلها؟ إن اآليات هي التي دلتنا على هذا النوع من القلوب. إنه 

غير القاسي ألن القلب المريض والقلب القاسي كالهما قابل إللقاء الشيطان ومن ثم ندرك بوضوح إن 

نقطة البداية الصحيحة في التربية اإلسالمية هي التركيز على القلب للوصول به إلى حالة الصحة وأن 

المسلم الحق المستقيم على أمر هللا المستمر على كل فشل في ذلك إنما هو فشل في الصميم في إيجاد 

 ...دينه

إن الفشل في إصالح قلب اإلنسان يخرج لنا نماذج مرضية من البشر كل منها متعب وضال. يخرج 

ً من الغالة ال يطاقون وكلهم تعب وإتعاب كالخوارج ففي الحديث الصحيح "يخرج في آخر  لنا نوعا

األحالم يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن ال يجاوز إيمانهم الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء 

حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فأقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن 

 .قتلهم عند هللا يوم القيامة". رواه الشيخان
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أي لم يصل إلى قلوبهم وكما يخرج لنا هذا  الحظ هذا النوع من الناس "إيمانهم ال يجاوز حناجرهم"

النوع من الناس يخرج لنا أصنافاً من الفساق والمنافقين والكاذبين والمرتدين حتى من أبناء المسلمين إنه 

حيث ال قلب سليم فثم الهالك الدنيوي واألخروي فال تذكر بقرآن ألن القرآن يحتاج إلى قلب سليم }أفال 

[ }إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 24قلوب أقفالها{ ]محمد: يتدبرون القرآن أم على 

[. وحيث ال قلب سليم فال نجاة عند هللا وال وعظ ينفع قال تعالى: }ومنهم من يستمع 37وهو شهيد{ ]ق: 

ً أولئك الذين  بع هللا على  قلوبهم إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا

[. 89[ }يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم{ ]الشعراء: 16واتبعوا أهواءهم{ ]محمد: 

إنه ال بد من جهد متواصل في أنفسنا للوصول إلى القلب السليم وال بد من جهد متواصل مع كل مسلم بل 

تداء مع كل من توجه إلى هللا لكي نصل مع كل إنسان للوصول إلى القلب السليم. وعلينا أن نركز منذ االب

 ...به إلى القلب السليم تلك هي البداية الصحيحة فقط

إن اإلنسان بين أمرين إما أن يوجه قلبه سلوكه كله أو يكون قلبه موجهاً بأشياء كثيرة. فالقلب عندما 

ً فإنه  ً أو قاسيا في هذه األحوال كلها يكون قليل النور ضعيف اإليمان أو اليقين أو عندما يكون مريضا

هاً. النفس تتغلب عليه فنجده مستسلماً أمام شهوات النفس مستسلماً أمام أمراضها، الكبر يوجه  يكون موجَّ

قلبه ثم ذاته، والحسد يوجه قلبه ثم ذاته، وقل مثل ذلك في كل مرض. والشهوة الجنسية تسيطر على قلبه 

ها ومغريات الحياة الدنيا تسيطر عليه فيستسلم لها فيستسلم لها وشهوة البطن تسيطر عليه فيستسلم ل

وإيحاءات الشيا ين شيا ين اإلنس والجن تسيطر عليه فتوجهه ويخضع لها ويفتتن بها. وقراراته الفعلية 

تكون مريضة ومتأثرة بهذه المعاني كلها. إن هذا كله بعض ما يترتب على عدم صالح القلب أما إذا 

ه، إنه من ناحية يتخلص من إيحاءات الشيا ين ثم هو يرفض اإلستسالم صلح القلب فإنه يكون هو ال موج 

لشهوات النفس وبنفس الوقت يكون هو الموجه لسلوك اإلنسان على ضوء شريعة هللا عز وجل والفارق 

ه "إستفت قلبك  كبير جداً بين الحالتين حالة أن يكون القلب هو الموجه وحالة أن يكون القلب هو الموجَّ

 (فتاك الناس وأفتوك" )رواه البخاري في التاريخولو أ

ولذلك فكما قلنا إن أول ما يحرص عليه المربي هو أن ينقل القلب البشري إلى آفاقه العليا في اإليمان 

والنور }أفمن شرح هللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه{. ومن هنا ندرك أهمية األوراد الكثيرة 

ء سيره وأهمية إستغراق اإلنسان في األذكار وأهمية اإلعتكافات والخلوات المتعددة لإلنسان في إبتدا

المليئة بالتعبد والتحنث والذكر والعلم وغير ذلك وألمر ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعبد 

الليالي ذوات العدد في غار حراء ثم جاءه الوحي وهو هناك، وألمر ما واعد هللا موسى عليه السالم 

بعين ليلة على الجبل، فإذا كان الرسل عليهم الصالة والسالم وهم أصفى خلق هللا فطرة وأرقاهم قلوباً أر

 .ُسي روا في مثل هذا الطريق فما بال بقية الخلق

وإذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كلفوا حوالي سنة بقيام الليل إال قليالً فما ذلك إال 

ناء أنفس ذلك الجيل العظيم }يا أيها المزمل قم الليل إال قليالً نصفه أو أنقص منه قليالً لما تقتضيه عملية ب

أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً{، الحظ الصلة بين قوله تعالى: }إنا سنلقي 

الصحيحة في التربية اإلسالمية عليك قوالً ثقيالً{، وبين األمر بقيام الليل إال قليالً، إن نقطة البداية 

التركيز على القلب ولكون الصوفية أول ما يبدأون يبدأون بما له صلة في ذلك فإنك تجدهم أنجح الناس 

في تربية اإلنسان المستقيم على أمر هللا وسواء فعلها الصوفية أو لم يفعلوها فإن السنة النبوية والوحي 

 .اإللهي قد دلنا على نقطة البداية هذه

إنك عندما تأتي لإلنسان من لحظة البداية وأنت تعلمه تقول له: يا أخي إن رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يقول: "من الزم اإلستغفار جعل هللا له من كل هم  فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث ال 

أو تقصر على حسب حاجة  يحتسب" رواه أبو داوود. ثم تطالب هذا األخ بمالزمة اإلستغفار أياماً تطول
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قلبه. وال يظنن ظان أن المسألة تحتاج إلى مئات بل إلى اآلالف وعشرات اآلالف حتى يستقر معنى 

 اإلستغفار وحقيقته في القلب. وحتى يصبح اإلستغفار خلقاً لإلنسان ليؤدي دوره الدائم في جالء القلب. 

قال ابن كثير: وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي ابن ماجه من  رق... عن أبي هريرة عن 

النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه 

ن{ قال الترمذي: حسن وإن زاد زادت فذلك قول هللا تعالى: }كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبو

صحيح ولفظ النسائي: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب 

صقل قلبه فإن عاد زيد فيها تعلو قلبه فهو الران الذي قال تعالى: }كال بل ران على قلوبهم ما كانوا 

ليه ثمراته لفت نظر األخ إلى اإلقبال على يكسبون{، فإذا إشتغل اإلنسان في اإلستغفار حتى ظهرت ع

الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنها  ريقة فضلى للوصول إلى القلب المنور، فالحديث 

الشريف يقول: "من صلى علي  صالة صلى هللا عليه بها عشراً"، رواه أحمد ومسلم وأبو داوود. وإذا 

النور قال تعالى: }هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من  صلى هللا علينا أخرجنا من الظلمات إلى

[، فيطلب منه أن يالزم الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 43الظلمات إلى النور{ ]األحزاب: 

أياماً  واالً وأن يكررها عشرات اآلالف حتى تؤتي ثمارها في إصالح القلب وتنوره والمسألة ال حد لها 

آلثار فإذا ما ظهرت ثمار ذلك في تنور حال األخ لفت نظره إلى الحديث الشريف الذي رواه إال ظهور ا

أحمد والنسائي والحاكم: "جددوا إيمانكم قيل يا رسول هللا كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول ال إله 

آلالف حتى يصبح قلبه موحداً إال هللا" فيبدأ األخ اإلستغراق بذكر ال إله إال هللا أياماً  واالً وبعشرات ا

 .خالصاً مستنيراً إستنارة كاملة وهكذا

إلى اإلستغراق بقراءة القرآن والتأمل في معانيه فقد قال تعالى: }يا أيها الناس قد لمريد ثم يلفت نظر ا

[، الحظ قوله 57جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين{ ]يونس: 

اء لما في الصدور{، فيختم الختمات الكثيرة مع التأمل والتدبر، وخالل ذلك كله يعود نفسه تعالى }وشف

مرة صالة على رسول هللا/ ص /  /100مرة استغفار/ /100/المشهور على ورد دائم كورد الدعاء 

رآن وجزء مرة ال إله إال هللا. قل هو هللا أحد ثالث مرات، وهكذا مع مالزمة قراءة ما تيسر من الق /100

في اليوم يعتبر ورداً معتدالً هذا مع شيء من قيام الليل ومالزمة صلوات الجماعة وإقامة السنن الرواتب 

وسنة الضحى وهذا كله مع العلم أن هذا كله ربما قذف في األخ إلى قمة القلب السليم منذ االبتداء بإذن هللا 

وغذاءه الالزمين ليبقى قلبه على إستمرارية إيمانية  وعندئٍذ فعليه أن يرتب أوراده بحيث يأخذ قلبه دواءه

 .عالية

ينبغي أن يتولوا أمر التربية لألخ في نهاية سيره ألن البداية المحرقة هي التي مسلمين إن أصلح ال

 .توصل إلى النهاية المشرقة وفي حكم ابن عطاء "من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة"

والمالحظ أننا لم نقيد ما ذكرناه من األذكار الحارقة في المرحلة األولى للسير بعدد معين ألن حالة 

الناس القلبية مختلفة واحتياجات كل واحد منهم تختلف عن احتياجات اآلخر فالقلب الذي ظلمته كثيرة ال 

ى حال ثم إن التقيد بعدد فيما ال نص يكفيه القليل بينما قلب آخر. إقبال قليل على الذكر قد ينقله من حال إل

أن يترك هذا لفراسة المربي ورؤيته احتياجات األخ واألفضل فيه قضية فيها أخذ ورد كثيران عند الناس 

المسلم كما يترك هذا إلحساسات األخ نفسه وبعضهم يرى السبعين ألفاً لكل نوع من أنواع الذكر المطلق 

ستغفار األذكار الثالثة التي ذكرناها االلم من حالة إلى حالة خاصة في كافية في مرحلة اإلبتداء لنقل المس

 .والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم وال إله إال هللا

وبعض المشتغلين بالتصوف وبعض الكاتبين فيه يعتبرون أن القفزة العالية نحو معرفة هللا ال بد فيها 

/ فهم يعتبرون أن تعرف القلب على هللا وصفاته وأسمائه  من ذكر اإلسم المفرد أي لفظ الجاللة / هللا

بشكل ال يغيب فيه القلب عن هللا ال بد له من ذكر اإلسم المفرد ويذكرون في ذلك حججاً ويعتبرون أن 

ذكر هذا اإلسم هو بمثابة دواء للقلب فإن تذكر لفظ الجاللة / هللا / بشكل مستمر فهذا  ريق تعرف القلب 
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 ثم بعد ذلك تبدأ تستشعر معنى صالتك وأورادك وهذا موضوع سنتعرض له فيما بعد الذوقي على هللا

 .وههنا نذكره لمجرد أن نجعل هذا الموضوع يطرق سمعنا من ناحية

ومن أجل أن نؤكد ههنا أن معرفة هللا ليس هذا شر اً فيها كما يقول هؤالء فاإليمان العالي والقلب 

ن عن مثل هذا الذكر وعن  ريق غيره وإن كان لهذا الذكر آثاره المنور يمكن أن يصل إليه اإلنسا

 ...السريعة العملية المجربة في هذا الموضوع

فيما مر ركزنا على أن نقطة البداية الصحيحة هي التركيز على القلب وحتى ال يفهمنا أحد فهماً 

ً نقول: إن الواجب األول في حق اإلنسان كما ذكره علماء التوحيد عل ى خالف بينهم في بعض خا ئا

الدقائق هو المعرفة العقلية هلل ثم بعد ذلك واجب الوقت وهذا ال يتناقض مع ما ذكرناه فالمعرفة العقلية ثم 

واجبات الوقت هي التي عنها تصل األنوار إلى القلوب وتبدأ عملية إصالح القلب وبدون هذا يستحيل 

ب الوقت فهو معنى دقيق يغيب عن كثير من الناس فقد سير قلبي أصالً وعلينا أن ندرك دائماً معنى واج

يدخل اإلنسان في اإلسالم في وقت ضحى مثالً ويكون في هذه اللحظة واجب الوقت في حقه 

ً فعليه أن  الجهاد هو في حقه فرض عين فيصبح واجب الوقت في حقه  والجهاد يجاهد وقد يكون مدينا

وقد يسلم في قوت ظهر مثالً فواجب الوقت في حقه تعلم الطهارة وكيفية أداء  الجهاد قضية الدين وأمر

الصالة وخاصة صالة الظهر وقد يكون الوقت رمضان فواجب الوقت في حقه اإلمساك عن المفطرات 

جب الوقت يكون زائداً على ذلك هو ترك بقية يومه، وقد يكون على أهبة اإلقدام على معصية فوا

المعصية ومع هذا كله فقد يأتيه والده في ذلك الوقت ويطلب منه مطالب مباحة فيكون من واجبات وقته 

تنفيذها وقد يكون في نفس الوقت يمارس عمالً من أعمال الكسب فواجب وقته أن يعرف حكم هذا العمل 

 .شرعاً ويلتزم بما ألزمه هللا عز وجل

كذا نجد أن قضية واجب الوقت من األمور المهمة جداً ونادراً ما يفطن لها حتى من يتصدرون وه

للعلم ولذلك يفوت خير كثير، إنك تالحظ في أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تفضيالً للجهاد على 

وسر ذلك  الجهاد ىغيره أو تفضيالً للذكر على غيره أو تفضيالً للصالة على غيرها أو تفضيالً للحج عل

كما يقول العلماء يعود إلى مجموعة حاالت. حالة يكون فيها شيء هو واجب الوقت في حق إنسان فهذا 

الواجب األرقى في لحظة على غيره أو حالة يكون فيها  هو األفضل في حقه أو حالة يكون فيها شيء هو

شيء شر  قبول أو شر اً لتحقيق حالة اإلخالص في شيء آخر وهي قضايا دقيقة ال يفطن لها إال فقيه 

كما حدث  الجهاد حكيم إن هناك حاالت أخر فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة عن وقتها بسبب

يوم الخندق، وقال ألصحابه مرة "ال يصلين أحدكم العصر إال في بني قريظة"، فأنت تالحظ من الحديث 

كان واجب الوقت الذي تؤجل الصالة بسببه وهو  الجهادية األخير كيف أن واجب السرعة في الحركة

موضوع قد نبحثه في محل آخر. وإنما أشرنا إليه ههنا حتى ال يفهم فاهم ونحن نتحدث عن كون البداية 

 أننا غافلون عن الواجبات األولى...  الصحيحة في التربية اإلسالمية هي التركيز على القلب

ولعله من خالل هذا الباب كله أدركنا مجموعة أغال  يقع فيها الناس في مواضيع هذا الباب منها 

إهمال المعرفة العقلية هلل ومنها الغلط في معرفة واجب الوقت وخاصة في بعض مواضيع تعتبر في 

كم اإلسالمي وإعادة الوحدة اإلسالمية والخالفة عصرنا من أخطر المواضيع كواجب العمل إلقامة الح

اإلسالمية فهذه من واجبات العصر ومع ذلك تجد من علماء المسلمين والعياذ باهلل من يعمل في الطريق 

المعاكس لها من محاربة العاملين لذلك ومن مواالة الذين يعملون ليل نهار في إفساد األموال واألعراض 

ومما يقع فيه الغلط ما ذكرناه في موضوع التربية القلبية وقد رأينا ذلك كله في والقضاء على اإلسالم... 

 .هذا الباب
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 في ضرورة الورد اليومي والدورات الروحية :6محاضرةال

لعله إتضح من األبواب األخيرة ضرورة بعض األمور وحتى ال يبتعد العلم عن العمل في هذا 

نحب أن نخرج بالشيء العملي بعدما عرفنا كثيراً من األسس البحث وهو في األصل بحث عملي فإننا 

 .النظرية التي تساعدنا على فهم هذه الجوانب العملية

في حياته دورات روحية وأن تكون له أوراد يومية وال يعجزنا أن ندرك ينبغي أن تكون للمريد 

 :المعانيضرورة ذلك من خالل ما مر معنا ولكن لزيادة التأكيد والتوضيح نذكر بعض 

 :العلم -أ

في حديث رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي مالك األشجعي 

عن أبيه قال: "كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصالة أو قال: علمه 

النص ضرورة الفقه فيما يلزم الصالة" وفي هذا الموضوع أكثر من حديث صحيح، نالحظ من مثل هذا 

 .اإلنسان وقد رأينا من قبل ضرورة العلم وقضية العلم

إن البدء في السير العلمي الشامل إن في المدارسة أو في المطالعة الشخصية أو في التلقي أو في 

د حضور الحلقات العلمية اإلسالمية العامة أو الخاصة شيء ال بد منه ولكل قضية محاذيرها التي ال ب

 .للمسلم أن يالحظها

 :وههنا نقول

إجعل نصب عينيك أن تصل إلى ثقافة إسالمية هادفة ومبرمجة، متكاملة بحيث ال تضيع من مهم   .1

 ً  .عن أهم وال تضيع مهما

ستجد الكثيرين الذين يريدون أن يحجزوك على صيغة معينة من فكرهم وسنرى أن التحقيق ليس   .2

تجعل التعصب بأسرك فتترك بعض الحق وال تجعل حب  معهم فتأن كثيراً وتثبت كثيراً وال

 .الرجال مانعاً لك عن الوصول إلى الحق الخالص ومعرفته في كل قضية

مهما درست فال تبقى بعيداً عن الكتاب والسنة ومحاولة الفهم الصحيح لنصوصهما، واجعل  .3

 .للحفظ من الكتاب والسنة نصيباً من وقتك وجهدك

نونك عن العلم أو عن أنواع منه أو يصرفونك إلى أنواع غير مفيدة ستصادف جهلة كثيرين يث  .4

منه على حساب أنواع أخرى أو يحفرون لك أبواباً من العلم ال بد منهما هؤالء ال تصغ لهم مهما 

رأيت من صالحهم. فالصالح شيء وأن يستحق إنسان مقام اإلرشاد في نفسك شيء آخر ولذلك 

شد الكامل الذي احدى مواصفاته أن يكون عالماً بالمذاهب األربعة وجد ما يسمى في التاريخ بالمر

قادراً على الفتوى بها وغير ذلك من المواصفات التي تؤهله ألن يعطيه إنسان ما مقام اإلرشاد في 

نفسه وهو موضوع سنعرج عليه في هذه الرسالة، إذا تنبهت لهذه النقا  األربعة وسرت في 

 .هللا إلى خير  ريق العلم فإنك ستصل بإذن

 :الدورات الروحية. 2

له دورات روحية في حياته ما إستطاع إلى ذلك سبيالً وبالقدر الذي يتيسر له فإن ينبغي للمريد أن تكون 

استطاع أن تكون دورته أربعين يوماً فليفعل وإن استطاع ثالثة أيام أوسبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكثر أو 

ً كان بها وإال أقل أو شهوراً فليفعل،  فإن استطاع أن يتفرغ لهذه الدورة بما ال يضيع عمالً وال واجبا

فليفعل ما استطاع بما ال يضيع عياله وال عمله الذي يكسب منه قوته وال واجباته اليومية، وإن استطاع 

 أن يربط بين الدورة وبين بعض الشهور كرمضان أو األشهر الحرم أو العشر األول من ذي الحجة أو

غير ذلك مما ورد فيه نصوص تدل على خصوصيته كان ذلك وإال فمتى تيسر ولينظم برنامج الدورة 

ً فإذا استطاع أن يجمع بين صيام وقيام وصلوات جماعة وقراءة  بحيث يكون مردودها الروحي عاليا
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الصالة على قرآن وأنواع من األذكار كان بها وإال فما استطاع من ذلك وإذا اقتصر على نوع من الذكر ك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ال إله إال هللا أو االستغفار أو الجمع بين التسبيح والتهليل والتكبير 

 ً  .والتحميد فذلك  يب وإذا جمع بين هذا كله يكون  يبا

إن مثل هذه الدورات ترتقي باإلنسان إرتقاءات كبيرة وتنقل قلبه من حال إلى حال، وإن في سنة 

 صلى هللا عليه وسلم الكثير مما يجعلنا نستأنس لمثل هذا مثل اعتكافه عليه الصالة والسالم فقد رسول هللا

ثبت أنه اعتكف عليه الصالة والسالم في رمضان وغيره واعتكف في بعض السنين عشرين يوماً ومثل 

ن توفيق هللا لرسوله خلوته عليه الصالة والسالم في غار حراء وهي مع كونها قبل النبوة إال أنها كانت م

صلى هللا عليه وسلم ومثل األمر في ابتداء اإلسالم بوجوب قيام الليل على كل مسلم ثم فسخ الوجوب 

ولكن الندب بقي وهناك نصوص تشير إلى أرقام مثل الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي "من صلى 

 العشاء كتب هللا بها عتقاً من النار". في مسجد جماعة أربعين ليلة ال تفوته الركعة األولى من صالة 

ترى لو أن مسلماً قرر فيما بينه وبين نفسه أن يقيم دورة روحية لنفسه مدتها أربعون يوماً أو أقل أو 

أكثر فماذا يترتب على ذلك: ال شك أن إيمانه سينمو ومعاني التوحيد في قلبه ستترسخ وسيعطيه ذلك 

ن كثيرة أخرى كلها ضروري في عصر غلبت عليه المادة صفاء فكر وحسن تأمل هذا عدا عن معا

و غت الشهوات فإذا ما كرر ذلك كل فترة في حياته فإن ذلك محل رجاء أن يبقى نور اإليمان في قلبه 

عظيماً وأن يبقى اإليمان في قلبه جديداً وإذا أردنا أن نقترح جدول دورة من هذه الدورات فباإلمكان مثالً 

 :جدولأن يكون في هذا ال

 .صلوات الفرائض جماعة -

 .إقامة السنن الرواتب كلها  -

 .المحافظة على سنة الضحى وسنة قيام الليل والوتر -

 .أن يخصص لنفسه برنامج ختمات من القرآن خالل الدورة -

أن يضع في حسابه اإلشتغال بأوراد الذكر من استغفار إلى صالة على رسول هللا صلى هللا عليه  -

غير ذلك من األذكار المطلقة وليحاول أن يذكر كالً منها سبعين ألفاً. فعدد وسلم إلى توحيد إلى 

 .السبعين تتحقق فيه الكثرة

أن يضع في حسابه تطبيق األوراد المرتبطة بشيء كأوراد الصالة وأوراد القوم وغير ذلك. وإذا   -

 .ضوء ذلكرأى من نفسه ملالً من نوع اشتغل بنوع آخر ويستطيع الواحد منا أن يتصرف على 

صيام ما تيسر من األيام مع اإلقالل من الطعام والكالم والخلطة. إن بعض الناس قد يقولون: هذه   -

عطالة وبعضهم يقولون هذه بطالة وبعضهم يقولون الكثير ليصرفوا المسلم عن هذا. إن هؤالء 

ء فإذا كانت ذرة جميعاً موازينهم خربة وتفكيرهم اإليماني سقيم إن ذرة من اإليمان ال يعادله شي

من اإليمان يخرج بها اإلنسان من النار وتقيه الخلود فيها فما بالك إذا كانت هذه الدورات تجعل 

إيمان اإلنسان كالجبال فتعطيه  مأنينة القلب وترفعه عن هواجس النفس وتجنبه وساوس 

 .الشيطان وفتنته

إن على كل مسلم أن يفكر في مثل هذا، وإن على المربين في األمة اإلسالمية أن يعطوا لذلك أهمية 

 خاصة ويكفي كل مسلم ليدرك صحة ما ذكرناه أن يتذكر هذين الحديثين: 

" رواه إن اإليمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا هللا أن يجدد اإليمان في قلوبكم"

 الطبراني. 

 " رواه أحمد. جددوا إيمانكم، قيل يا رسول هللا كيف نجدد إيماننا قال: أكثروا من قول ال إال هللا"

ذا كان اإليمان وهو موجود يحتاج، إلى تجديد فكيف بالقلوب الغافلة، فكيف بالقلوب المصفحة، إ

ائرة، فكيف بالقلوب فكيف بالقلوب التي فيها ظلمة، فكيف بالقلوب التي فيها وساوس، فكيف بالقلوب الح
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القلقة فكيف بالقلوب الشاكة، فكيف بالقلوب التي غزتها األمراض والشهوات، إن هذه كلها إذا أرادت أن 

تقفز قفزة سريعة فوق هذه الحال ال بد لها من دورات روحية مكثفة ذات برنامج روحي والبرنامج الذي 

ج فقط وإال فلو أن مسلماً خصص لنفسه أياماً نموذه العارفون لمريديهم من قديم، وما هذا إال قترحا

يشتغل بها مثالً في الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم فقط مع قيامه بالفرائض فإن لذلك آثاره 

 .الطيبة على قلبه. المهم أال ينسى مسلم نفسه من دورة روحية أو دورات في حياته

 :األوراد اليومية -ح

يومي، هذا الغذاء يتمثل بالقيام بالفرائض والواجبات اليومية والمداومة ال بد للمسلم من غذاء روحي 

على ما يمكن من المندوبات بالقدر المستطاع الذي يعطي القلب احتياجاته من الغذاء والدواء والذي يكون 

جعل به المسلم في ترق دائم... هذا الورد اليومي الذي يرتبه المسلم على نفسه ينبغي أن يالحظ فيه أن ي

ً أو إقباالً من النفس زاد، وإذا رأى من نفسه  له حداص أدنى ال بد أن يؤديه ثم بعد ذلك إن وجد فراغا

كسالً أو ملالً تصرف معها بما يحسن من سياسة حكيمة للنفس. وإذا غلبته نفسه فكسلت لسبب من 

تفيء نفسه فتعود األسباب فإنه إن استطاع أن يعوض ذلك عوض وإال استأنف من جديد في أول لحظة 

إلى ما رتبه لها صاحبها من أوراد يومية والنصوص في قضية األوراد اليومية كثيرة منها. الذي مر 

 .معنا وللتأكيد والتوضيح نذكر بعض النصوص ونعلق عليها

ال شقيق: "مرض عبد هللا فعدناه فجعل يبكي فعوتب فقال ال أبكي ألجل المرض ألني سمعت رسول  

المرض كفارة وأنا أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال إجتهاد ألنه يكتب يقول: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

للعبد من األجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض"، من مثل هذا النص ندرك 

مرضه أن المسلم العامل تكون له أوراده اليومية الخاصة ولذلك نجد عبد هللا بن مسعود يبكي على أن 

 .جاء وهو في غير الحالة العليا من العمل اليومي

 .يستأنس لهذا الموضوع بكل ندب ندبنا فيه لعمل سواء كان هذا العمل ذكراً أو غيره و

من حديث صحيح لعائشة رضي هللا عنها أنها روت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله:  -

حتى تملوا وإن أحب األعمال إلى هللا ما دام وإن خذوا من األعمال ما تطيقون فإن هللا ال يمل "

 " )متفق عليه(قل

"، وهذا يدل على أن هناك أعماالً معينة وكان آل محمد إذا عملوا عمالً أثبتوهوفي رواية عنها " -

كان فيها نوع من اإللتزام اليومي في حياة آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أن قوله عليه 

خذوا من األعمال ما تطيقون"، ما يشير إلى أن المسلم ينبغي أن يرتب لنفسه الصالة والسالم "

 .عمالً يومياً في حدود  اقته

" رواه مسلم، إن ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرةقوله عليه الصالة والسالم: "  -

 .ومالزمته عليه الصالة والسالم لقيام الليل وألعمال معينة

أنه عليه الصالة والسالم كانت له أوراده اليومية وهو أسوة كل مسلم فاألوراد  يدل علىوهذا ما 

ل مسلم أن يرتب لنفسه . ولذلك فينبغي لكاليومية في حياة المسلم هي زاده اليومي الذي ال ينبغي أن يهمله

ام الليل ورده اليومي، ويدخل في ذلك تنظيم أوقاته لترتيب أمر الصالة فرضها ونفلها وتخص بالذكر قي

 :وات، ويدخل في ذلكوسنة الضحى لغفلة الناس عنهما، ويدخل في ذلك أوراد الصل

جزء لقوله عليه الصالة والسالم في الحديث الصحيح التالوة والحد المعتدل في ؛ قراءة القرآن -

 [. 1البن عمرو بن العاص عن القرآن "إقرأ القرآن في كل شهر"]

ً والتهليل ويدخل في ذلك االستغفار اليومي  - والصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوميا

 ً  .والتسبيح يوميا
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ويدخل في ذلك مالحظة األيام التي ندبنا إلى عمل خاص بها أن نخصها بعمل ما كالصالة على  -

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الجمعة وليلته وكقراءة سورة الكهف فيها. 

راد واألذكار التي ربطت بمناسبته ويدخل في ذلك مالحظة األيام ويدخل في ذلك أن تالحظ األو -

 لعلم وكل عمل يقتضيه حق العلم...التي ندبنا إلى صومها، وأخيراً يدخل في ذلك ا

إن األوراد التي ندبنا إلى اإلكثار منها بدون حدود يستطيع الواحد منا أن يرتب على نفسه منها بالقدر 

 ...احتياجات قلبه وبما ال يتعارض مع القيام بواجبات أخرىالذي ال يشق عليه وعلى حسب 

 :وإذا أردنا أن نقدم نموذجاً تقريبياً ألوراد المسلم اليومية فبإمكاننا أن نقول

 .صلوات الجماعة، ورواتب الصلوات وأذكارها وقيام الليل وسنة الضحى. 1

 .ستغفار يومي بما ال يقل عن مائة مرةا. 2

وحده ال شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بما ال يقل  ال إله إال هللا. 3

 .عن مائة مرة

 .صالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم بما ال يقل عن مائة مرة . 4

 .قراءة قل هو هللا أحد ثالث مرات . 5

 .قراءة جزء من القرآن. 6

 .ول والخروجأذكار األوقات واألعمال كأذكار الطعام والنوم والدخ. 7

ستغفار أو الصالة على ق كاالاإلكثار بعد ذلك من ذكر األذكار التي ندبنا إليها بشكل مطل. 8

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو التهليل أو الحوقلة أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما 

 فيه ندب خاص،

 وهذه بعض نصوص تشير إلى ما ذكرناه: 

إن ليغان على قلبي حتى أستغفر في " :رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن أعز مزينة رفعه إلى  -

" توبوا إلى ربكم فوهللا إني ألتوب إلى ربي مائة مرة في اليوم". وفي رواية "اليوم مائة مرة

 رواه مسلم وأبو داوود. 

يك له، من قال ال إله إال هللا وحده ال شروعن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم: " -

"، كانت له عشر رقاب وكتبت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة

له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم 

ومن قال: سبحان هللا وبحمده في يوم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر منه، "

 "، للشيخين والمو أ والترمذي. ة مرة حطا عنه خطاياه وإن كانا مثل زبد البحرمائ

وأخرج النسائي عن أبي  لحة رضي هللا عنه "أن النبي صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم  -

يا محمد إن والبشرى في وجهه، فقلنا: إن لنرى البشرى في وجهك، قال: إنه أتاني الملك فقال: 

يك أنه ال يصلي عليك أحد إال صليا عليه عشراً وال يسلم عليك أحد إال ربك يقول: أما يرض

 "، سلما عليه عشراً 

من وروى الطبراني في األوسط والصغير عن أنس رفعه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " -

صلى علي صالة واحدة صلى هللا عليه بها عشراً، ومن صلى علي عشراً صلى هللا عليه بها 

ومن صلى علي مائة كتب هللا بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه مائة مرة، 

 ."هللا يوم القيامة مع الشهداء

ستغفار جعل من لزم االي صلى هللا عليه وسلم "وأخرج أبو داوود عن ابن عباس رفعه إلى النب -

 ."هللا له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث ال يحتسب



 
43 

وأخرج الطبراني في الكبير عن محمد بن يحيى بن حيان عن أبيه عن جده "أن رجالً قال يا  -

رسول هللا أجعل ثلث صالتي عليك؟ قال نعم إن شئت، قال الثلثين؟ قال نعم. قال: فصالتي كلها؟ 

 ."قال: إذن يكفيك هللا ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك

ً يكمل البرنامج اليومي إن المسلم عليه أن يرتب لنفسه فعلى  ً وآخر أسبوعيا ً يوميا برنامجاً خاصا

وآخر شهرياً يكمل اليومي واألسبوعي وآخر سنوياً يكمل الثالثة األول وآخر عمرياً يكمل ما قبله بحيث 

يؤدي واجباته كلها، ويمأل حياته بالخير ويكون في حال نرق دائم ومن خالل الدورات الروحية، ومن 

اليومي ومن خالل إقامة ما ندبنا إليه أو أفترض علينا أسبوعياً كحقوق يوم الجمعة أو من خالل البرنامج 

ً كالصيام المندوب أو ما أفترض علينا  ً أو أسبوعيا خالل ما شرع لنا سنوياً كصيام رمضان أو شهريا

ً كالحج ومن خالل إقامة واجب الوقت وواجب الحال وواجب المناسبة كصالة الجنازة أو عيادة  عمريا

المريض أو إ عام الجائع أو إحسان إلى الجار أو بر الوالدين أو صلة الرحم أو جهاد مفروض أو مندوب 

من خالل هذا كله َيْكُمل المسلم ويلقى هللا وهو عنه راض وإن العلم والدورات الروحية واألوراد اليومية 

 .هي الزاد الذي ال بد منه إلقامة هذا كله

نا كثير من جوانب السير إلى هللا وقد آن األوان ألن ننتقل إلى جوانب آخرى في تضح ليوبهذا الباب 

هذا الموضوع لها صلة بعالم النفس وتزكيتها وهو الجانب المكمل للكالم عن القلب ومن ثم فسيأخذ هذا 

 .الموضوع معنا مجموعة من األبواب الالحقة في هذه الرسالة
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 وأمراضهافي النفس ومطالبها : 7محاضرةال

ً في الحديث عن القلب والنفس لدرجة يشعر اإلنسان من خالل بعض  نالحظ أن هناك نماذج أحيانا

النصوص وبعض كالم الصوفية بأنهما شيء واحد، ويالحظ أحياناً من خالل مطالعة بعض النصوص 

ايا العقل ومن خالل كالم الصوفية أنهما شيئان منفصالن وقد تحدثنا في بداية هذه الرسالة عن قض

والقلب والروح والنفس وههنا نضيف ما يعمق الفهم. في الحديث الشريف "ال يدخل الجنة من كان في 

قلبه حبه من كبر" رواه مسلم، إننا نجد في هذا الحديث أن القلب نفسه يمرض بمرض الكبر ونجد النص 

ال شك أن من التزكية [، و10-09القرآني يقول }قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها{ ]الشمس: 

للنفس أن يطهرها اإلنسان من الكبر، بل من أول معاني التزكية أن يطهر اإلنسان نفسه من الشرك الذي 

هو المظهر األرذل للكبر، قال تعالى: }سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في األرض بغير الحق وإن 

سبيالً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً ذلك  يروا كل آية ال يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه

[. وإنما الصرف في هذا للقلب، قال تعالى: }أفلم 46بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين{ ]األعراف: 

يسيروا في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى 

[، إنك تجد ههنا تداخالً بين قضية النفس والقلب. ولكنك تجد كذلك 46ر{ ]الحج: القلوب التي في الصدو

 [. 02[ }وال أقسم بالنفس اللوامة{ ]القيامة: 53قوله تعالى: }إن النفس ألمارة بالسوء{ ]يوسف: 

ونجد عند الصوفية شيئاً يسمونه الهاجس النفسي وله صلة بأوامر النفس للقلب فههنا حالة ثانية من 

[، وقال تعالى: 28االت الكالم عن القلب والنفس، وقال تعالى: }أال بذكر هللا تطمئن القلوب{ ]الرعد: ح

[، فههنا قلب يطمئن في الذكر ونفس وصلت إلى اإل مئنان وقال 27}يا أيتها النفس المطمئنة{ ]الفجر: 

والظن محله القلب ألن له صلة تعالى: }و ائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهلل غير الحق ظن  الجاهلية{، 

باإلعتقاد قال تعالى: }وإنها لكبيرة إال على الخاشعين الذين يظنون أنهم مالقو ربهم وأنهم إليه راجعون{ 

[، من كل هذه المعاني التي ذكرناها ندرك أن الكالم عن النفس أحياناً يعنى الكالم عن القلب 46]البقرة: 

ً ال يعني ذلك وهذا هو ال في أول هذه الرسالة إذ يذكر أن النفس والقلب  الغزالي ذي نقلناه عنوأحيانا

يكون لكل مدلوله ولتوضيح هذا المقام في قضية القلب والعقل والروح تأتي أحياناً بمعنى واحد وأحياناً 

 ً  :والنفس فلنعرض األمر عرضاً مبسطا

إذا جرح اإلنسان في معركة أو حدث معه نزيف كثير يحس اإلنسان بعطش شديد وهكذا يحس 

نا بطلب ملح على الشرب فيطلبه ومهما أراد أن يقاوم ذاته فمنعها عن الطلب يجد نفسه أحياناً مغلوباً فهه

دافع جسدي غلب القلب، وبدون شعور من الطفل يبدأ بأكل التراب عندما يكون جسمه بحاجة إلى الكلس. 

وقاعدة عامة: إذا احتاج الجسم لنوع من الغذاء وجدت عنده مطالب ألنواع من الطعام تحتوي ذلك فيجد 

 .اإلنسان نفسه أحياناً مدفوعاً بدوافع شديدة نحو نوع من الطعام بعينه

المعروف في عالم الحيوان واإلنسان أن اإلفرازات الجنسية المطروحة في الدم توجد عند  ومن

اإلنسان والحيوان هواجس واندفاعات وتخيالت ومتطلبات تكون قاسية أحياناً وكثيراً ما يستسلم ناس لها 

نسان لها في وال حرج في استسالم قلب لدافع شهوة مباحة وفي الحالل ولكن الكارثة عندما يستسلم اإل

 الحرام، وهناك نوع من العقاقير إذا استعملها اإلنسان زادت في حدة  بعه. 

ونوع آخر يساعده على الهدوء، ونوع آخر يمكن أن يوجد عنده رغبة في العزلة أو نوع من كراهية 

ن الناس، ومن ثم ندرك تأثير  بيعة الغذاء على تصرفات اإلنسان، وبذلك ندرك حكمة تحريم أنواع م

الحيوانات أو األ عمة في اإلسالم. إن نوع ما يلقى في الدم من أغذية أو افرازات يؤثر على الجملة 

العصبية فيتلقى القلب البشري مطالب، هذه المطالب هي التي يمكن أن تكون جزءاً مما يسميه الصوفية 

ومنها الطلب الذي ال بد هواجس النفس، وهذه الهواجس أقسام فمنها الطلب الحرام ومنها الطلب المباح 

 ...منه الذي يكون تأمينه من باب الفروض وهكذا
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في الشريعة اإلسالمية إذا تاقت نفس اإلنسان للجماع أصبح الزواج في حقه واجباً شرعياً عليه إذا 

استطاع، فإذا كثر التوق لدرجة خاف فيها الغلبة على نفسه فقد أصبح الزواج في حقه مفروضاً وعليه أن 

نفسه ريثما يتزوج. والطعام والشراب اللذان ال بد منهما إلستمرار الحياة البشرية ولجعل اإلنسان  يضبط

في حالة يقوم بها بواجباته فريضة من الفرائض على اإلنسان، مثل هذه المطالب تأمينها للنفس شيء 

ء }إن النفس ألمارة عادي ولكن النفس إذا  البت يفعل هو في ذاته معصية كان ذلك من باب األمر بالسو

بالسوء إال ما رحم ربي{، إذا أدركنا هذه القضية عرفنا لم يفرق بعضهم بين النفس والقلب فهؤالء 

يريدون بالنفس هنا  لبات الجسد وحاجاته ورغباته التي يمليها على القلب، فالقلب ههنا شيء والنفس 

 .شيء آخر

ولكن بعضهم يعبر عن القلب بالنفس من باب أن القلب هو ذات اإلنسان ونفس اإلنسان هي ذاته 

فؤالء ال يفرقون في هذا المقام بين نفس وقلب، وفي هذا المقام، يقال إن المراد بالقلب هو النفس ويكون 

شيئاً واحداً فالقلب المراد بمرض القلب ومرض النفس واحداً ويكون المراد بتزكية القلب وتزكية النفس 

هنا هو عين النفس. والنفس ههنا هي عين القلب وعلى مثل هذا المقام تحمل هذه النصوص }كما أرسلنا 

[ }قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها{ 151فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم{ ]البقرة: 

فسد الجسد كله أال وهي القلب" رواه "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 

 البخاري.

ً ومكلف بتطبيب قلبه ونفسه بتزكية هذا القلب  ً أو إيجابا والمسلم مكلف بمعالجة مطالب نفسه سلبا

وتزكية هذه النفس من خالل الخالص من أمراضه كالحسد والكبر والعجب وحب الدنيا ومن خالل 

ليا من إخالص وتوكل وخشية وغير ذلك "وفي هاتين تحقيق هذه النفس أو هذا القلب بأخالقه الع

القضيتين تفريط خطير وغلط كبير" بعض الناس يهمل قضية المطالب وعالجها ويهمل قضية األمراض 

واألخالق النفسية العليا، وبعض الناس ال يفرق بين المطالب الضرورية للنفس فيحاربها وبين المطالب 

ال يعرف أصالً ما هي موازين الصحة وجوانب المرض فال  التي يجب حربها فعالً، وبعض الناس

 .يعرف بماذا يتحقق وال مما يتخلص

وههنا تأتي أهمية المرشد الكامل أو الوارث النبوي الكامل أو العالم العامل أو الولي المرشد. 

قلب واإلسالم جاء فيه تفصيل لكل شيء ومن جملة ذلك آفاق القلب والنفس ومعالجة أمور النفس وال

و رق العالج وموازين الصحة والمرض وذلك شيء ال يمكن أن يكون في هذا العالم جواب صحيح 

عليه إال في اإلسالم، وال تفسير كامل له إال في اإلسالم، وإن الذين كتبوا في هذه الشؤون من أمثال حجة 

كتبوا في الحقيقة في أرقى األمور وأعالها على اإل الق وإنه لخسارة للبشرية كلها أال  الغزالي اإلسالم

 ...تقرأ ما كتب أمثال هؤالء

ً وذلك أمر ً فشيئا عادي ويحاول بعض الناس أن يعتبر  تبدأ الشهوة الجنسية تتفتح عند اإلنسان شيئا

ذلك ظاهرة مرضية بل يفكرون في القضاء عليها وذلك خطأ في فهم األشياء أصالً، وفي اإلسالم أنت 

مطالب أن تتزوج لتحقق الحكمة في وجود هذه الشهوة أصالً وعليك بعد الزواج أن تضبط هذه الشهوة 

هذه الشهوة بالضبط وأنواع العالج ريثما تتزوج وقد ضمن الحدود المباحة، وقبل الزواج عليك أن تعالج 

وقد يكون العالج في استغراق اإلنسان في العمل والذكر . يكون العالج بالصوم وباختيار نوعية الطعام

وأنواع الرياضات الجسمية وقد يكون في هذا كله، وههنا تكمن مهمة اإلنسان في هذه المرحلة، فلو 

و غير ذلك مما هو محرم فعليه أن يقطع الطريق عليها. فلو أن القلب  اوع  البته نفسه بزنا أو لوا  أ

 .النفس ههنا أي  اوع مطالب الجسد فإنه يكون مريضاً إذا غلبت عليه الشهوة المحرمة

ومن هنا ندرك موقف المسلم من مطالب النفس والمراد بالنفس هنا مطالب الجسد، وندرك ماذا يعني 

القلب وندرك لم في )بعض األحيان( يعبر العلماء بالنفس عن القلب ويعبرون مرض النفس والنفس ههنا 

 ...بالنفس على معنى مختلف عن القلب
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بعض الناس يسيرون في  ريق محاربة كل مطلب للنفس كائناً ما كان وهذا خطأ ففي الحديث "إن 

هذا خطأ قال تعالى: لنفسك عليك حقاً" رواه البخاري، وبعض الناس يعطون أنفسهم كل ما تشتهيه و

[ قال 41-40}وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى{ ]النازعات: 

[، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 69تعالى: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{ ]العنكبوت: 

مسلم الحق على ضوء العلم يعمل "والمجاهد من جاهد نفسه في هللا" رواه الترمذي وابن حبان، وال

فيضبط النفس عن شهواتها المحرمة ويمنعها أن تتوسع في المباح خشية مطالبته بالحرام، هذا في أمر 

مطالب الجسد، ثم هو يزكي نفسه أي قلبه ههنا من كل مرض فيمنع أمراض القلب أن تؤثر على سلوكه 

ق القلب بأخالق الصحة وأن يعطي هذه ويحاول تطهير القلب من أصل المرض كما يحاول أن يحق

األخالق مداها في سلوكه وهذه العملية كلها يخلط الكاتبون في الحديث عنها فيعتبرون مطالب النفس كلها 

 ...أمراضاً كأمراض القلب وهو موضوع يالحظ أثناء مطالعة كالم الكاتبين في هذه الشؤون

بة أصلها ثابا وفرعها في السماء تؤتي لم تر كيف ضرب هللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيأ

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة 

 .[26-25-24]إبراهيم:  خبيثة، اجتثا من فوق األرض ما لها من قرار

وتوجد في القلب أخالقاً عندما تأخذ كملة "ال إله إال هللا"، مداها في القلب فإنها تحرق كل األمراض 

لها ثمراتها في السلوك كالمحبة هلل واإلخالص له والخوف منه والتوكل عليه ويستقيم جسد اإلنسان 

وعقله على منهج اإلسالم أي على منهج ال إله إال هللا، أما إذا كان القلب فيه كفر أو نفاق أو فسوق فإن 

تظهر فمع الكفر أو النفاق أو الفسوق يكون الحسد.  ظلمة القلب وآثار ذلك في سلوك اإلنسان ال بد أن

وفي الحديث الصحيح "وال يجتمعان في قلب عند مؤمن اإليمان والحسد"، والحسد له ثمراته الخبيثة في 

الحياة البشرية وهكذا يترتب على إهمال صحة القلب ومرضه أي على إهمال تزكية النفس ومجاهدتها ما 

ً محاكمات الدماغ في كثير من األمور وعقل يترتب. وتضيع بين مطالب ال نفس وأمراض القلب أحيانا

اإلنسان يتأثر بهذا كله. فيكون التناقض أحياناً بين الذات والفكر والسلوك. واإلسالم عالج هذا كله عالجاً 

سالم حكيماً فوجد بذلك كله اإلنسان الحق وبدون ذلك فال إنسان وال إنسانية ومن ثم نقول. حينما يوجد اإل

يكون اإلنسان وإال فال والدعاة إلى هللا الذين ال يدركون هذه المعاني يفر ون في أهم األمور على 

 ...اإل الق

ً تكون لينة تسهل اليسطرة عليها  ً تكون مطالب الجسد عاتية تصعب السيطرة عليها وأحيانا أحيانا

وإذا ُغلب فَواقَع المعصية فعليه أن  والمسلم مكلف في كل حال أن يبذل جهداً لإلستقامة على أمر هللا

يتوب إلى هللا مباشرة وأمراض النفس أحياناً تكون معقدة وأحياناً تكون بسيطة والقلوب بعضها يستعصي 

على العالج وبعضها كثير اإلستجابة له وبعضها سريع اإلمتصاص لمظاهر الصحة. و بيعة القلوب في 

مواضيع متعددة سنراها وألمر ما تعددت العبادات وتعددت األصل مختلفة: فقلب لين وقلب شديد وهذه 

األعمال وأنواع القربات وفي ذلك كله حكمة. والحياة البشرية ال تصلح إال بذلك ولكل حالة مرضية 

 داؤها ولكل حالة صحية  ريقها الموصل إليها وأسبابها الدالة عليها... 

ومتى يكون القلب ي القلب والقلب هو النفس وإذا عرفنا قضية القلب والنفس ومتى تعتبر النفس ه

ً قضية العالج  فنا ماهية المرض القلبي والنفسيصطالح وإذا عرغير النفس في اال وإذا أدركنا مبدئيا

ً تأثيرات ذلك كله على السلوك إذا أدركنا ذلك  وقضية الصحة وأن لذلك كله  ريقه وإذا أدركنا مبدئيا

أصبح باإلمكان أن نبني على هذا األساس فننتقل إلى باب آخر مالحظين إنه إذا ذكرنا النفس من اآلن 

ني فيه النفس القلب. فإذا قلنا تزكية النفس أو أمراض النفس فصاعداً فالمراد بها هذا الجانب الذي تع

فالمراد تزكية القلب أو أمراض القلب ولكن أحياناً قد يراد بتزكية النفس معالجة مطالبها حتى ال تطلب 

إال خيراً ومعالجة إستقامة الجسد فالمعنى ههنا أعم. فليالحظ القارئ ذلك أثناء كالمنا. ولن يفوته من 

 .سياق أن يدرك ذلك إن شاء هللاخالل ال
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 في سلم األمراض وسلم الصحة: 8محاضرةال

يولد اإلنسان على الفطرة كما ورد في الحديث الذي رواه الشيخان "ما من مولود إال يولد على 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". وكما ورد في  –فطرة هللا التي فطر الناس عليها  –الفطرة 

الحديث الذي رواه أحمد "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما 

 شاكراً وإما كفوراً". 

هذه الفطرة يكون فيها القلب على حاله األكمل والروح على حالتها المثلى، فالقلب خال من و

مشتغل بنور التوحيد، والروح عارفة باهلل مقرة له بالعبودية ثم يحدث ما يحدث بعد ذلك من األمراض 

غفلة أو انحراف. تبدأ هذه الغفلة برؤية عالم األسباب والتعلق بها من لحظة أن يلتقم الطفل ثدي أمه، ثم 

يه ما يترتب من بعد ذلك يبدأ يرضع من البيئة أخالقها وآدابها وعقائدها وغير ذلك مما يترتب عل

 انحراف أو غفلة أو نسيان... وجاء اإلسالم إلرجاع اإلنسان إلى هذه الفطرة. 

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين قال تعالى: 

تكونوا من المشركين. من القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال 

[. من هذه اآليات نعلم: 22-21-20]الروم:  الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون

أن الفطرة هي إقامة اإلنسان وجهه لدين هللا دون التفات عن ذلك إلى غيره، وأنها اإلنابة إلى هللا والتقوى 

وإقام الصالة ونفي الشرك وبقدر اجتماع هذه المعاني في إنسان يكون على الفطرة، وبقدر ما يفر  في 

 ً في قضية الفطرة. وإقامة الوجه لدين هللا ونفي الشرك، يدخل تحتهما معان واحدة منها يكون مفر ا

وإقامة الصالة حق القيام مرتبطة بأمور كثيرة لها صلة  .كثيرة والتقوى يدخل تحتها معان كثيرة جداً 

بقضايا القلب وخشوعه وغير ذلك من أعمال جسد وتوجه قلب. ومن أدرك هذه المعاني كلها أدرك حقيقة 

رة بصرف النظر عن الفلسفات والتعقيدات والتفصيالت فنحن ههنا نكتب لمسلمين مؤمنين فقط فإذا الفط

 ً  ...اتضح هذا فلنر المسألة في جانبها األكثر تبسيطا

إذا استنار القلب بنور التوحيد الخالص فرأى األشياء كلها فعَل هللا استقبل كل المصائب بالصبر 

لقلب بنور التوحيد نما عنده التوكل على هللا واإلخالص هلل والخشوع والتسليم والرضى وإذا استنار ا

واإلخبات. وإذا استنار القلب بنور التوحيد فرأى النعم كلها صادرة عن هللا نمت عنده محبة هللا والرغبة 

بشكر هللا. وكل ذلك أثر عن التوحيد الخالص الذي هو أثر عن معرفة هللا وصفاته وأسمائه وأفعاله 

 عور بذلك. والش

ً وشماالً  وإذا استنار القلب بنور معرفة هللا وتوحيده توجه القلب كله لدين هللا ولم يلتفت عنه يمينا

وعندئذ ينتفي الشرك كله كبيرة وصغيرة. ومن مثل هذا القلب تؤدى الصالة كاملة هلل كمظهر أرقى 

في هذا القلب كبيرة فيكون التلقي عن  للعبودية هلل وتقديم واجب الشكر له وبشكل تلقائي تكون خشية هللا

هللا أنزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين هللا كامالً 

 .[23]الزمر: جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا

هي ومن مثل هذا القلب ينبثق سلوك منسجم مع دين هللا وهذه هي التقوى. ومجموع هذه األمور 

 ...الفطرة الكاملة

وبقدر الخلل في التوحيد اعتقاداً أو شعوراً يوجد الشرك األكبر أو األصغر فإذا وجد الشرك األكبر 

انطفأ نور الفطرة كله، وإذا وجد الشرك األصغر كأن يعمل اإلنسان عمالً لغير هللا رغبة في جاه أو دنيا 

قلب، وإذا انعدم الصبر وجد الكفر وإذا قل الشكر أو غير ذلك، إذا وجد هذا خيمت ظلمة نفسية على ال

 وجد نوع من الظلمة يقابل ذلك... 
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وبقدر خفوت نور التوحيد تظهر أمراض العُجب والرياء والحسد والكبر والغرور وغير ذلك من 

األمراض. إذ لو كان اإلنسان يرى أن هللا عز وجل هو المعطي ما وجد الحسد ولو عرف اإلنسان أن هللا 

وجل هو خالق كل شيء ما وجد عجب ورياء، ولو عرف اإلنسان مقام العبودية ما وجد عجب  عز

وغرور، ولو كان اإلنسان عبداً هلل حقاً ما وجد الجبروت، ولو كان في القلب خشية من هللا ما وجد ظلم 

لعباده وال انحراف عن أمره... ومن ههنا ندرك أصل المرض وبدء الصحة فأصل المرض الشرك، 

فالشرك هو ؛ إنما المشركون نجسوبدء الصحة التوحيد، وإذا أدركنا ذلك عرفنا معنى قوله تعالى: 

النجاسة التي تجعل أصحابها عين النجس لكونها تصبغ أجسادهم، وسلوكهم وأنفسهم وعقولهم وأرواحهم 

 ...بها فتصبح ذواتهم نجسة نجاسة غير محسوسة ولكنها نجاسة

مما مر ندرك أن الدرجة األولى في ُسل م االرتقاء هي التوحيد وأن الدرجة األولى في سلم الخرابات و

هي الشرك األكبر أو األصغر ثم عن التوحيد تبدأ الصحة، وعن الشرك تتفرع األمراض القلبية 

والسلوكية من كبر وعجب وفخر وخيالء وبخل وغش وبغض وحرص وأمل وحقد وحسد وضجر 

لع و مع وجمع ومنع وجبن وجهل وكسل وبذاء وجفاء واتباع الهوى وازدراء واستهزاء وجزع وه

وتمٍن وترفع وحدة وسفه و يش وغلواء وتحكم وظلم وعداوة ومنازعة ومعاندة ومغالبة ومزاحمة وغيبة 

وبهتان وكذب ونميمة وتهويس وسوء ظن ومهاجرة ولؤم ووقاحة وغدر وخيانة وفجور وشماتة إلى 

 ...غير ذلك

هذه األمراض النفسية والقلبية وغيرها كثير إذا وجدت في القلب أثرت، على نور التوحيد ومنعت و

قالا األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما نور اإليمان والتوحيد من التسلل إلى القلب 

الدخول، إذ هذا الذي يقتضيه  . فاإليمان لم يدخل ولكنه على وشك[15]الحجرات:  يدخل اإليمان في قلوبكم

 .استعمال كلمة "لما" في اللغة العربية

وإذن فإن هناك حالة يوجد فيها عمل ولكن توجد موانع تمنع من وصول األنوار إلى القلوب ومن 

مظاهر ذلك حالة الذين حدثنا عنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن إيمانهم ال 

ذا مع أننا نحقر صالتنا مع صالتهم وصيامنا مع صيامهم. فهذا كله يدل على أن هناك يجاوز تراقيهم ه

حاالت للقلب إذا وجدت فإن أنوار اإليمان نفسها ال تصل إلى القلب وقد ذكر ابن عطاء هللا السكندري 

 بعض عبارات في حكمه توضح هذا المقام فقال: 

م كيف يرحل إلى هللا وهو مكبل بشهواته، أم كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة في مرآته، أ"

كيف يطمع أن يدخل حضرة هللا ولم يتطهر من جنابة غفالته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار 

 " وهو لم يتب من هفواته

 :وقال

أنوار أذن لها في الوصول، وأنوار أذن لها في الدخول ربما وردت عليك األنوار فوجدت القلب "

 "... اآلثار فارتحلا من حيث نزلا، فرغ قلبك من األغيار يمأله بالمعارف واألسرارمحشواً بصور 

هذه المعاني كلها تصل بها إلى قضية مجاهدة النفس والتخلص من أمراضها كجزء من السير إلى 

إن هناك مطلباً للنفس وهناك مرض للنفس، وهناك استجابة للنفس ومطالبها واندفاعات سلوكية هي  .هللا

ر عن أمراضها. والمسلم في هذه الدوائر كلها مكلف، فهو مكلف بأن يعطي النفس مطالبها العادلة وأن أث

يجاهد مطالبها الظالمة اآلثمة، وهو مكلف في إزالة المرض بالسير في  ريق الشفاء، ومكلف بنفس 

ذا أردنا أن الوقت أال يستجيب ألوامر المرض واألمر صعب دقيق والمستعان هو هللا جل جالله، وإ

ندرك بعض هذه األمور عن  ريق قريب يكفي أن نتأمل بعض االستعاذات التي علمنا إياها هللا جل 

جالله أو رسوله عليه الصالة والسالم. فقد علمنا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم أن نستعيذ باهلل من 

 :جوانب ما ذكرناه، وهذه نماذجأمور كثيرة ومن تأمل لبعض نماذج هذه االستعاذات ندرك كثيراً من 
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-  .قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد

]الفلق[ أال ترى في االستعاذة باهلل من شر حاسد إذا حسد أن للحسد في  ومن شر حاسد إذا حسد

 ...القلب آثاره الشريرة في السلوك وعلى المحسود؟

الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن أبا بكر قال: يا رسول هللا مرني أخرج   -

قل اللهم فاطر السموات واألرض عالم الغيب بكلمات أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت: قال: "

والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنا أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 

أال ترى في قوله عليه ؛ حت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك"لها إذا أصب". قال: "قوشركه

" أن النفس لها مطالبها الشريرة وحاشاه صلى هللا عليه أعوذ بك من شر نفسيالصالة والسالم "

 .وسلم أن يكون لنفسه مطلب إال في هللا ولكنه التعليم

اللهم إني أعوذ بك أنه قال: "أخرج الشيخان عن أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -

من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة 

" أال ترى في استعاذته عليه الصالة والسالم باهلل من العجز والكسل والجبن المحيا والممات

ذي له آثاره السيئة والبخل إشارة إلى أمراض منها الجسدي النفسي ومنها النفسي الخالص ال

 .في الحياة

اللهم إني أخرج أبو داوود عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "  -

أال ترى في هذا الحديث إشارة إلى مجموع  ؛"أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق

 .أمراض قلبية ونفسية

أخرج أصحاب السنن عن َشَكل بن ُحميد قلت يا رسول هللا: علمني تعوذاً أتعوذ به. فأخذ بكفي  -

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر وقال: قل: 

... رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث قلبي ومن شر منيي أال ترى ههنا أن للمني  شرا ًً

 .حسن

ب أخذنا منه قضية األمراض النفسية والقلبية. ولكن األمر أوسع من ذلك. ونحن هنا هذا  ريق قري

خطتنا اإلجمال، فإذا كان األمر كذلك فإنه مع األذكار واألوراد والعلم ال بد من عملية بحث عن  رق 

ذا أ اعه الشفاء من أمراض القلب والنفس لتتم لنا عملية السير إلى هللا، إن كل مرض للقلب ينبثق منه إ

اإلنسان سلوك، فالحسد تنبثق عنه محاوالت اإلساءة إلى المحسود، والحقد تنبثق عنه عمليات االنتقام، 

 والبخل ينبثق عنه المنع وهكذا قل في كل مرض قلبي أو نفسي... 

وما آفات اللسان وأنواع كالمه اآلثم من سخرية واستهزاء وغيبة ونميمة وغير ذلك إال أثراً عن 

ض القلبية والنفسية، وما مواقف اإلنسان المحرمة واستجابته لدواعي الشهوات إال أثراً عن األمرا

 أمراض القلب والنفس وهكذا... 

وههنا ال بد من شيئين: معرفة باألمراض ومجاهدة للنفس حتى ال يستجيب لها ومجاهدة للتخلص من 

عقيد القلب والنفس بأنواع من األمراض هذه األمراض. فاألذكار واألوراد واألعمال وخاصة في حاالت ت

ليست كافية وحدها إلزالة هذه األمراض بل ال بد من علم وال بد مع العلم من مجاهدة والذكر هو زاد 

السير والزمه وبسبب هذا نجد عند الصوفية اصطالحات المجاهدة والتخلية والتحلية والتزكية. وفي هذا 

المربي ذي الفراسة الصادقة البصير بأمراض النفوس و رق المقام يظهر احتياج الكثيرين للمرشد 

 ...معالجتها

وبشكل عام إن العلم بأمراض النفوس يساعد على  ب النفوس والعلم بمظاهر الصحة يساعد على 

السير في  ريقها، وكنا من قبل ذركنا أن العلم جزء من السير إلى هللا فليالحظ أن جزءاً من هذا العلم ما 

في إحيائه في هذه المواضيع بما لم يسبق إليه ولم يلحق فيه  الغزالي هذا الموضوع وقد فضلله عالقة ب

 وذكرنا من قبل أهمية الذكر والعبادة واألوراد في السير إلى هللا فليكن ذلك على ذكر منا. 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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وههنا وضح لدينا أمر وهو ضرورة مجاهدة النفس لمنعها من هواها ولتخليصها من أمراضها 

مل لقضية األوراد في السير إلى هللا، وهذا هو الجانب العملي ولتحليتها بجوانب صحتها وذلك شيء مك

ً عن المجاهدة  الثاني في رحلتنا إلى هللا وفي سيرنا كذلك في هذه الرسالة. فليكن الباب القادم حديثا

 .وأركانها كنقطة انطالق نحو صحة النفس والقلب

فطرة. ولن يتم ذلك ألحد إال وفي  ريق الخالص من أمراض القلب وفي عملية عودة بالذات نحو ال

لوال فضل هللا عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن هللا يزكي من بتوفيق من هللا. قال تعالى: 

. ولذلك فالمستعان على هذا هو هللا وحده ولقد كان من دعاء رسول هللا صلى هللا عليه [22]النور:  يشاء

 " رواه مسلم. تقواها وزكها أنا خير من زكاها أنا وليها وموالهااللهم آت نفسي وسلم ما رأيناه: "

وإذا كان الشأن كذلك فالمستعان هو هللا ولكن هللا عز وجل ربط األمور بمسبباتها، ولقد جعل هللا عز 

كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم وجل من مهمات رسوله صلى هللا عليه وسلم تزكية األنفس، قال تعالى: 

م آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم يتلو عليك

. فنحن مكلفون باألخذ باألسباب للوصول إلى نفس مزكاة مع [52-51]البقرة: واشكروا لي وال تكفرون

 ...االستعانة باهلل جل جالله

نقطة البداية في الصحة إذن كلمة التوحيد وتنور القلب بها، ونقطة البداية في المرض أو الموت كلمة 

الشرك أو عدم تنور القلب تنوراً كامالً بكلمة التوحيد. عن األول تنبثق كل مظاهر الحصة الظاهرة أو 

لمرشدين الكمل ال يكون لهم البا نة، وعن الثاني تنبثق كل األمراض الظاهرة أو البا نة، ومن ثم فإن ا

 هم مثل أن ينقلوا قلب المريد إلى التوحيد. 

فمتى استنار القلب بنور التوحيد وانسجم سلوك اإلنسان مع ذلك من خالل علم شامل وذكر دائم 

والتزام صحيح فإن كماالً ال مثيل له يوجد في النفس فيحدث تغييراً هائالً فيها. ويترتب عليه في أنفس 

ية أو في أنفس شعب من شعوبها إذا تفاعلت هذه األنفس مع كلمة التوحيد ما ال يخطر بالبال من االنسان

 .كماالت ويظهر من ثمرات ذلك ما يحير العقول ويدهشها

هؤالء العرب قبل االسالم لم تكن لهم ثقافة عريقة ولم تكن لديهم عادات حضارية متأصلة ولم تكن 

م تكن لهم قدرة على ضبط االنفعاالت، وما شئت أن تتحدث عن لهم تجربة في الحكم واإلدارة ول

قصورهم في كثير من األمور فإنك تستطيع أن تتحدث. هذا عدا عن جهل باهلل عز وجل وعدم وجود 

نظرة كلية عندهم في شؤون الحياة، عندما قبلوا كلمة التوحيد حق القبول وتحققوا بها حق التحقق كما 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين كانوا معه يوم الحديبية "وألزمهم كلمة شهد هللا بذلك ألصحاب رس

وكانوا أحق بها وأهلها". فكانوا أهل كلمة التوحيد وانسجم سلوكهم مع  –أي كلمة التوحيد  –التقوى 

كتاب التوحيد "القرآن" بما يتفق مع هذه الكلمة فماذا كان؟ كل شيء اختصر لهم اختصاراً، وإذا بهذا 

ً وأصبح قدوة في الخير وملك من اإلمكانيات ما استطاع به أن ينهي ا ً معلما لشعب الجاهل أصبح شعبا

 .دوالً عظمى وأن يوجد نظاماً جديداً في العالم وأخذت شعوب العالم نفسها دين هذا الشعب ديناً لها

إلى ذروة في  واآلن والمسلمون في أوضاعهم الحاضرة كما نرى: إن هناك شعوباً في العالم وصلت

القوة والمدنية ووجدت عندها عادات وتقاليد في شأن الحكم والسياسة واإلدارة. ووجد عندها وعي 

سياسي عظيم وقدرات إدارية هائلة ودراسات واسعة في كل شيء وإن هذا كله ال يمكن أن يلحق به 

 عن أن يكون لهم دور المسلمون في أوضاع من السير العادي فضالً عن أن يكون لهم دور السبق، فضالً 

كلمة التوحيد  :العطاء، فضالً عن أن يكون لهم دور المعلم، إن شيئاً واحداً هو الذي يختصر لهم الطريق

 وانسجام سلوكي معها على ضوء الكتاب والسنة من خالل علم وعمل وتفاعل والتزام. 

ً وعقالً وجسداً، وعياً إن هذا وحده هو الذي يختصر الطريق فيوجد بذلك اإلنسان السليم الكا مل قلبا

ً لكل لوازمها وبهذا نجد شعوباً  ً وسلوكاً، خبرة في النفس وقدرة على تعليمها وتهذيبها وإدراكا وأخالقا
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تقفز بسرعة من حال إلى حال، من حال القهر السياسي والعبودية السياسية، من حال التخلف المدني 

واالنتاج يتوسع ودوائر التعامل العادي تنمو وقل غير ذلك  والتخلف السلوكي إلى غير ذلك. فالعمل يقوى

 .في كل شيء

إن كلمة التوحيد متى استقرت في القلب ونورته تفرع عنها التوكل واإلخالص والصبر والشكر 

واالحسان والتقوى والعمل باإلسالم من صالة وزكاة وشورى وانتصار من الظلم وصلة رحم وحسن 

وأخالقيته الرفيعة وغير ذلك من مئات  الجهاد ة في محلها وقدرة علىخلق وحسن جوار وكلمة  يب

وخطيئة وما األخالق بينما كلمة الشرك يتفرع عنها الرضا عن النفس وما يستتبع ذلك من غفلة وشهوة 

وإن كثيراً من  .يتفرع عن ذلك من أمراض كالكبر والعجب والحسد وغير ذلك مما مرت معنا صورته

أمراض الشرك قد يغطيها موقف منفعل من إنسان أو ثقافة تجريبية في أمة ولكن ذلك بمثابة تغطية 

 :نتذكر قضيتينللمرض ال قضاء عليه واآلن لنتذكر ما ورد في هذا الباب والذي قبله. وخاصة ل

ً في القلب متى وجدت تحول دون وصول األنوار إلى القلب وهذا  :األولى أن هناك أمراضا

يقتضي عملية استكشاف لهذه األمراض وسير في  ريق التخلص منها وحمل النفس على معان 

 .أخرى

أن علل هذه األمراض الرئيسية منها ما هو فكري ومنها ما هو نفسي والفكر عالجه العلم  :الثانية

ً عن المجاهدة. وهو في الحقيقة  والتأمل. ولكن النفس عالجها المجاهدة وهذا يقتضي منا كالما

إن األثر المباشر الذي ينبغي أن ينبثق عن العلم الصحيح وعن الذكر الدائم. فإذا كنا من قبل قلنا: 

ركني السير إلى هللا العلم والذكر. فإن العلم الصحيح ال بد أن ينبثق عنه مجاهدة للنفس مباشرة، 

والزاد المعين على هذه المجاهدة هو الذكر وإذا لم يتولد عن العلم مجاهدة فإنه ال يكون علماً 

لماً صحيحاً. يقول ابن عطاء "وألن تصحب جاهالً ال يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عا

يرضى عن نفسه. وأي علم لعالم يرضى عن نفسه". وهو معنى صحيح، فالرضى عن النفس 

يتولد عنه ما رأيناه من قبل من كبر وعجب وغرور وغير ذلك، فحيث ما وجد رضى عن النفس 

ال يكون علم وحيثما وجد علم صحيح وجد عدم رضًى عن النفس فوجدت مجاهدة، فالمجاهدة هي 

ن ركني السير إلى هللا. الذكر والعلم وبدونها ال يكون سير كامل إلى هللا فليكن االنبثاق األول ع

 .الباب العاشر فيها

  

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 في المجاهدة وأركانها: 9محاضرةال

من هذه اآلية ندرك أن الهداية إلى  [69]العنكبوت:  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا :قال تعالى

الطرق الموصلة إلى هللا ورضوانه هي أثر المجاهدة. فالمجاهدة كسب االنسان، والهداية هبة هللا 

لإلنسان، والمجاهدة والهداية كالهما ال يتم إال بتوفيق هللا وبمعونته لذلك علمنا ربنا أن نقول في صالتنا 

إياك نعبد وإياك نستعين دة هي وسيلة الهداية القلبية إلى هللا ورضوانه. فالمجاه 

. فالتسلسل إذن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهموالهداية هي مقدمة التقوى. قال تعالى: 

على الشكل التالي: مجاهدة توصل إلى هداية. وهداية توصل إلى تقوى وكل ذلك ال يتم إال بتوفيق هللا 

درك أن نقطة البداية الصحيحة في السير إلى هللا هو المجاهدة ولذلك يقول ومعونته وعطائه. ومن هنا ن

". وإنما كان هذا هو المجاهد ألن الهداية والمجاهد من جاهد نفسه في ذات هللاعليه الصالة والسالم "

 مقبوالً إلى السبل والتي منها القتال في سبيل هللا ال تكون بال مجاهدة ومن ثم فالقتال نفسه ال يكون قتاالً 

 إال بعد هداية وال هداية إال بعد مجاهدة إال إذا شاء ربك أن يعطي عبده بال سبب... 

وههنا وفي هذه الدوائر توجد أغال  كثيرة فهناك ناس تصورهم عن المجاهدة خا ئ وهناك ناس 

يهدي به  قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبينيقفون عند المجاهدة وال يصلون إلى السبل، قال تعالى: 

 هللا من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
[. فهم يشتغلون فيما يتصورونه مجاهدة وال يصلون إلى السبل بأن يفهموها ويسيروا في 16]المائدة: 

صلون إلى حقيقة التقوى. إن في مسالكها، وهناك ناس يتنقلون من مجاهدة إلى سير في السبل ولكنهم ال ي

الفهم أو في الملكة أو في السلوك وكل ذلك منشؤه الجهل وكل ذلك سببه أن نقطة البداية التي هي 

المجاهدة ليست صحيحة وعلى هذا فال بد من فهم لقضية المجاهدة، وال بد من فهم لقضية التقوى وال بد 

والنهايات، كثير الوشائج. فمعرفة التقوى جزء من من فهم لقضية السبل. والموضوع متداخل البدايات 

 المجاهدة، والتقوى نفسها بعضها أثر المجاهدة وبعضها من المجاهدة. 

ونحن هنا بسبيل أن نرسم صورة لقضية مجاهدة النفس في أسسها العامة التي نصل بها إلى ان 

ي هذا الطريق سائر في تتخلص النفس من أمراضها، وتتحقق بمعاني صحتها مفترضين أن السائر ف

 ريق العلم الصحيح ومستوعب لما يلزمه من العلم ابتداء وانتهاًء فليالحظ ذلك. تبدأ المجاهدة من نقطة 

اإليمان باهلل ووحدانيته وأن محمداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ال يحس المسلم الناشئ في بيئة 

 .اج إلى ذكر وهذا خطأ كبيرإسالمية بأن األمر ههنا في باب المجاهدة يحت

فأكبر شيء على اال الق أن يستطيع اإلنسان أن يقفز من كفر إلى إيمان أو أن يعلن إيمانه في بيئة 

. ثم تأتي المرحلة [12]التغابن:  ومن يؤمن باهلل يهد قلبهتستنكر اإليمان أو تسخر من أهله. قال تعالى: 

الثانية في المجاهدة وهي القيام بفروض الوقت من صالة إذا جاء وقتها أو صيام رمضان إن جاء أو أداء 

زكاة إذا حال الحول أو أداء حج إذا حضر وقته وكان اإلنسان مستطيعاً، أو نكاح إذا كانت الدوافع 

بيع أو إجارة على مقتضى الشرع إن كان  الجنسية إليه كبيرة وتيسر ذلك لإلنسان أو ضبط معاملة من

يمارسها أو صلة رحم وبر والدين إن كان هناك رحم ووالدان وغير ذلك من فروض الوقت ولكل إنسان 

 فروض وقته التي قد تتفق مع فروض اآلخرين وقد تختلف على حسب حاله ووضعه وغير ذلك. 

فرض وقته وهناك إنسان ال يملك ماالً فهناك مريض ال يستطيع الصوم فليس الصوم في هذه الحالة 

فهذا ليس عليه زكاة وهناك إنسان ميت والداه فهذا ليس عليه في هذا الشأن واجب بر والديه بل هناك في 

 حقه مندوبات تالحظ. 

وبعد مالحظة فرض الوقت ال بد من مالحظة أدب الوقت. فما هو أدب وقت الصباح ووقت السحر 

الكون في سفر أو في عرس أو في مأدبة أو في سجن أو مع مجموعة أو وما هو أدب  ؟ووقت الغروب

 وهي قضايا مكملة لفروض الوقت.  ؟في مدرسة أو دكان أو في نزهة أو في فرح أو في ترح
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وكما أن هناك مالحظة وتطبيقاً لموضوع فروض الوقت وآدابه فهناك ضبط النفس عن المحرمات 

 .و يصادفها السائر خالل سيره. فهذا جانب ثان في المجاهدةوالمكروهات التي تطالب فيها النفس أ

ثم جزء ثالث في المجاهدة وهي قضية ما يرتبه اإلنسان على نفسه من نوافل العبادات من صالة 

وزكاة وصيام واعتكاف وحج وأدعية وأذكار وقراءة قرآن ويدخل في ذلك ما مر معنا من قضايا 

 فهذا الجانب الثالث. الدورات الروحية واألوراد اليومية 

ثم تأتي القضية الرابعة: وهي التي نطلق عليها أركان المجاهدة: إن الذين تكلموا عن أركان المجاهدة 

 . العزلة والصما والسهر والجوعذكروا أركاناً أربعة هي: 

تأتي وسنتكلم عنها بإجمال ليعود األخ إذا أراد تفصيالً إلى الكتب الموسعة كاإلحياء وغيره. ثم 

القضية الخامسة وهي عملية تأمل النفس والقلب، واكتشاف األمراض ومعالجتها. وهي القضية األخيرة 

للمجاهدة واحدى ثمارها الرئيسية. والقضيتان األخيرتان هما محل التفصيل فيما يأتي وهما اللتان تدور 

ذكر أركان المجاهدة. وفي ب. وسنكتفي هنا حولهما عبارات الكثيرين إذا تكلموا في موضوع المجاهدة

الباب التالي سنعرض لقضية معالجة األمراض، فلنبدأ الكالم عن األركان األربعة للمجاهدة ولنبدأ 

 .بالعزلة

 العزلة: .1

ليست العزلة هي األصل في حياة المسلم بل الخلطة الصالحة واالجتماع الطيب واأللفة للخير وأهله. 

 :األحاديث التالية مصداق ما قلناههذا هو األصل في حياة المسلم وفي 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي ال يخالط الناس وال يصبر على " -

 " رواه أحمد وغيره. أذاهم

 " رواه أحمد. المؤمن يألف ويؤلف وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف" -

 " رواه الترمذي. يد هللا مع الجماعة ومن شذ شذ في النار" -

 ". وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" -

ويعتزل  ها،والجانب المكمل لهذا األصل في حياة المسلم أنه يعتزل الكفر والنفاق والفسوق وأهل

 كما يظهر من األدلة اآلتية:المجالس التي فيها استهزاء بآيات هللا وغير ذلك مما ينبغي العزلة عنه 

واعتزلكم وما تدعون من دون هللا وأدعو ربي عسى م: قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السال -

 ً  .[19]مريم:  أن ال أكون بدعاء ربي شقيا

-   قد كان لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون

]الممتحنة: باهلل وحدهمن دون هللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أبداً حتى تؤمنوا 

04] . 

وإذا رأيا الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث وقال تعالى:  -

 .[68]األنعام:  غيره، وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

لم يصبك  مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إنوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " -

منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده 

 " رواه أبو داود. أصابك من دخانه

مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى وقال عليه الصالة والسالم: " -

 " لمسلم والنسائي. هذه مرة

قوله عليه الصالة والسالم لحذيفة عندما سأله: فيم تأمرني إن  ولعل أوضح شيء في هذا الباب -

". قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة وال إمام. تلزم جماعة المسلمين وإمامهمأدركني ذاك؟ قال: "
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ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنا على  اعتزل تلك الفرق كلهاقال: "

 " رواه البخاري. ذلك

الجماعة اإلسالمية، والعزلة كل العزلة عن الضالل وأهله. هذا هو األصل العام في فال عزلة عن 

وقد كره الفقهاء مخالطة الفساق ورفع الكلفة معهم. من هذا كله  .حياة المسلم في قضية الخلطة والعزلة

 .ندرك ما هو األصل في حق المسلم في قضية الخلطة والعزلة

فإذا اتضح هذا األصل ندرك متى تجب العزلة المطلقة في حياة المسلم؟ وإذا وجبت فعليه أن يجاهد 

نفسه ليحملها عليها ألن من  بيعة النفس أنها تألف األنس بالناس. ولكن إذا تأملنا الحديث الشريف: ال 

االت التي تجب العزلة تزال  ائفة من أمتي ظاهرين على الحق... إذا تأملنا هذا الحديث ندرك أن الح

المطلقة على اإلنسان حاالت عارضة أو  ارئة أو مؤقتة ومن ثم فنحن نبحث في معرض السير إلى هللا 

ً في حياة  موضوع العزلة كركن من أركان المجاهدة كدواء لقلب اإلنسان ونفسه وضرورة ذلك أحيانا

ا الباب إال إذا كان هناك ظرف خاص أو المسلم... هذا هو ما نعنيه، وهذا أقصى ما نراه للمسلم في هذ

وضع عارض أو  ارئ. فالتقوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً ومن ثم فمحل بحثنا ههنا إذن هو العزلة 

 كدواء للقلب ومحلها في المجاهدة. فلنر بعض عبارات الصوفية في هذا الشأن. 

ن ال يتم نتاجه. ما نفع القلب ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبا مما لم يدفيقول ابن عطاء: "

شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة في مرآته، أم كيف 

يرحل إلى هللا وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة هللا ولم يتطهر من جنابة غفالته، أم 

 ."كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو لم يتب من هفواته

في هذه الكلمة لخص ابن عطاء مجموع المعاني التي يحتاج اإلنسان فيها إلى عزلة كدواء. متى 

اشتهر اإلنسان كثرت عالئقه وإذا كثرت عالئقه ضاع كثير من وقته بسبب هذه العالئق، وإذا ضاع كثير 

زلة وإذا خال اإلنسان من وقته تعذر عليه تكميل نفسه علماً وعمالً وحاالً. فهذه حالة من أجلها تطلب الع

بنفسه وجال بفكره في ملكوت السموات واألرض، انعكس ذلك على قلبه صالحاً. فهذه حالة ثانية من 

أجلها تطلب العزلة. وما دام اإلنسان يخالط فصفاء قلبه ضعيف وانطباع األشياء في هذا القلب قوي، 

إلنسان في خلطة فكثير من مثيرات وعزلة معها فكر وذكر تساعده على جالء مرآة قلبه. وما دام ا

الشهوات يمكن أن تجر قلبه والعزلة تقطعه عن مثل هذا. وذلك يساعد قلبه على التحرر من رق 

 .الشهوات فهذا جانب آخر تساعد عليه العزلة

وما دام اإلنسان على خلطة فالغفلة تغلبه فإذا أتيحت له عزلة مع ذكر وفكر فإن هذا يساعده على 

ا دام القلب كثير الخلطة فهو كثير الهفوات. وهذا يحول بينه وبين فهم دقائق األسرار. يقظة قلبه م

والعزلة تساعده على الخالص من هفوات القلب وعلى التأهل لصالح فهم دقائق األسرار. هذه مجموعة 

بل كركن  من المعاني التي اعتمدت من أجلها العزلة الشاملة أو العزلة الجزئية كجزء من مجاهدة النفس،

ً في حياة اإلنسان وأال يكون على حساب واجبات  فيها مع مالحظة أن ذلك كله ينبغي أن يكون مرحليا

الوقت وآدابه وتضييع حقوقه، ولعل في خلوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غار حراء قبل الوحي 

 .ما يمكن أن يستأنس فيه للعزلة الشاملة

يستأنس فيه للعزلة الحزئية. وعلى كل األحوال فالعزلة إذا لم يكن وفي سنة االعتكاف ما يمكن أن 

فيها تضييع حق أو واجب فهي من باب المباحات حتى ولو لم يترتب عليها أي مصلحة أما إذا ترتب 

عليها مصالح من إصالح قلب أو تحصيل علم أو زيادة إيمان فإنها تنتقل من كونها مباحة إلى ما هو 

تعينت  ريقاً لتحقيق فرض أو للتخلص من حرام فقد تأخذ  ابع الفرضية. ولم يزل  أرقى من ذلك. فإذا

 كل المفكرين في العالم يجدون في العزلة فرصة للتأمل وإنتاج األفكار. 
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ولذلك كان اإلنكار على من يعتزل عزلة مؤقتة، شاملة أو جزئية للتخلص من داء أو لتحقيق مصلحة 

على حساب حق أو أدب وقت. إن من ينكر ذلك، إبصاره لألمور ضعيف  علمية أو إيمانية ما دام ليس

وآفاقه الفكرية ضيقة. ونكتفي بهذا القدر في اإلشارة إلى الركن األول من أركان المجاهدة في اصطالح 

 .السائرين إلى هللا

 الصما: .2

إن تهذيب الركن الثاني من أركان المجاهدة في اصطالح السائرين إلى هللا، وهو الصمت. هو و

 :اللسان في اإلسالم من أهم األمور على اال الق ولذلك

من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه، وما بين نجد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " -

 " رواه أبو داوود. فخذيه أضمن له الجنة

". إلى لسانه كف عليك هذا وأشارويقول عليه السالم "أوال أدلك على مالك الخير كله". قال: " -

ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: "

 ". أوكما قال عليه الصالة والسالم. وجوههم إال حصائد ألسنتهم

فضبط اللسان على مقتضى شرع هللا من أهم األمور على اإل الق ومن أصعبها على اإلنسان وعلى 

واألصل في قضية اللسان، أال يستعمله اإلنسان إال في الخير وأن يضبطه عن كل شر بل النفس البشرية. 

 .أن يضبطه عن اللغو فضالً عن الشر

 " رواه البخاري. من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصماقال عليه الصالة والسالم: "

بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر وقال تعالى: 

 ً  . [114]النساء:  يفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف نؤتيه أجراً عظيما

 . [10]المجادلة:  وتناجوا بالبر والتقوىوقال تعالى: 

في إحيائه وعددها  الغزالي وآفات اللسان التي ينبغي أن يجنب المسلم لسانه إياها كثيرة جداً ذكرها

ن فلتراجع هناك. وعلى هذا فاألصل في موضوع اللسان أن يحفظه اإلنسان من دائرتي اإلثم واللغو وأ

يستعمله في دائرة الخير، والتمييز بين ما هو خير وشر وما هو لغو وحق يحتاج إلى علم واسع وضبط 

 .كثير للنفس

فاللسان هو أداة التعبير األولى عن النفس، والنفس ميالة ألشياء كثيرة واللسان أقرب الطرق للتعبير 

يصح أن تظهر على اللسان. النفس ميالة  عن هذه األشياء. وما أكثر األشياء التي تميل إليها النفس وال

ً النتقاص  ،وميالة للمسامرة حتى في اللغو،وميالة للسباب والخصام إذا غضبت  ،للفخر وميالة أحيانا

وميالة ألن تشعر اآلخرين بفضلها، كل ذلك وأمثاله كثير مما ال ينبغي أن يعطي المسلم نفسه  ،اآلخرين

 مداها فيه. 

ى االنضبا  في ذلك ومقدمة ذلك كله التحكم في اللسان. ومقدمة التحكم في وعليه أن يعود نفسه عل

 اللسان تعويد اإلنسان نفسه على الصمت ثم الكالم المنضبط على األصول. 

ومن لم يعود نفسه على الصمت صعب عليه أن يعتاد وزن كلماته قبل أن يتكلم. فهذه واحدة من جملة 

على الصمت جزءاً من المجاهدة وضرورة من ضرورات السير  هنفسمعان اعتمد بسببها تعويد اإلنسان 

 إلى هللا عز وجل. 

وقد يحسن أن يقول اإلنسان الكلمة الخيرة ولكن قد ال يحسن أن يقول الكلمة الحكيمة. فمثالً أن تذكر 

ائدة الناس في اآلخرة وأن تحذرهم من سخط هللا وأن تذكرهم بناره هذا خير، ولكن إذا فعلت ذلك على م

 الطعام ال تكون حكيماً. 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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ولذلك كره الفقهاء لإلنسان أن يذكر بمثل هذه الشؤون في مثل هذه الحال ألن ذلك يتنافى مع أدب 

المقام فهذا مثال يوضح كيف أن الكلمة قد تكون خيرة وال تكون حكيمة وهذا موضوع واسع جداً ال 

. وتعويد ًً ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرايستطيعه أحد إال بتوفيق من هللا ولذلك قال تعالى: 

اإلنسان نفسه على الصمت مقدمة العتياد اإلنسان على أن يحاكم كلمته قبل أن يقولها. وهذه حكمة ثانية 

من حكم اعتماد تعويد اإلنسان نفسه على الصمت كجزء من مجاهدة النفس وركن من أركان ذلك، وال 

خطأ الرئيسية والكبرى. فإذا ما أفلح اإلنسان في ضبطه يكون قد قطع شك أن اللسان هو أحد منافذ ال

 .شو اً كبيراً في تهذيب نفسه واستقامتها

والصمت مقدمة في الضبط، فمن نجح في الصمت أصالً كان على أن ينجح في الكالم المنضبط أقدر 

وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما لوال تمرغ قلوبكم بتوفيق هللا. وأخيراً فإننا لو تذكرنا الحديث الشريف "

" لو تذكرنا هذا الحديث لوجدنا أن التزيد في الحديث عامل من عوامل حجب القلب عن الغيب أسمع

ولذلك كان الصمت  ريقاً لصالح القلب. كل هذه المعاني جعلت الصمت ركناً من أركان المجاهدة ولكن 

للسان فهو صمت مرحلي، والصمت أي صمت؟ الصمت الذي هو دواء والذي هو مقدمة في ضبط ا

حيث ال يكون الكالم واجباً أو مفروضاً. أما إذا كان الكالم واجباً أو مفروضاً كأمر بمعروف أو نهي عن 

 منكر أو تعليم واجب فالصمت عندئذ حرام. 

ضمن هذه الشرو  يحسن الصمت كجزء من مرحلة في حياة اإلنسان، فالصمت وسيلة ال غاية و

كركن  حياة ريثما تستقيم النفس ال لكل الحياة... على ضوء ذلك كله نفهم قضية الصمتولمرحلة في ال

 من أركان المجاهدة للنفس. 

 الجوع: .3

الركن الثالث من المجاهدة وهو الجوع: يقول عليه الصالة والسالم في الحديث الذي أخرجه وهو 

أحنفوا . قالوا يا رسول هللا وكيف الحزن؟ قال: عليكم بالحزن فإنه مفتاح القلبحسن: " الطبراني بإسناد

". من هذا الحديث نرى كيف أن الجوع يمكن أن يكون دواًء للنفس في بعض أنفسكم بالجوع وأظمؤوها

 .أحوالها وأمراضها

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ويقول عليه الصالة والسالم "

 ". رواه البخاري. يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأحصن للفرج ومن لم

وكذلك نجد في هذا الحديث كيف أن الجوع يمكن أن يكون دواء للنفس في بعض حاالتها ألن الصوم 

من جملة معانيه أنه جوع وعطش فإذا رافق الصوم توسع كثير في األكل ليالً لم يؤد الغرض منه في 

 .وعدم التوسع في الطعام ليالً هو الدواء لهذه الحالةكسر حدة الشهوة، فالصوم نهاراً، 

إذا اتضح من هذين الحديثين كيف أن الجوع يمكن أن يكون عالجاً لبعض حاالت النفس نكون قد و

وضعنا األساس الذي نفهم على ضوئه فكرة اعتماد الجوع كركن من أركان المجاهدة في مرحلة من 

 مراحل الحياة، ومراحل السير إلى هللا. فلنر بشكل أوسع ما يعمق إدراكنا لهذه القضية... 

قاعدة العامة في اإلسالم في موضوع الطعام هي: أن األكل والشرب بالقدر الذي يقيم أود اإلنسان الو

حتى يستطيع القيام بالفروض والواجبات. األكل بهذا القدر فرض والتوسع في الطعام لدرجة الشبع 

، ينوكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفمباح، واالسراف فيه حرام، قال تعالى: 

واإلسراف قضية نسبية تختلف باختالف الناس وأحوالهم واختالف العصور واألوضاع االقتصادية. وإذا 

ً فأن يعطي اإلنسان نفسه كل شهواتها حتى المباحة. إن ذلك يتنافى مع  كان األكل حتى الشبع مباحا

 .الذوقية اإلسالمية والروحانية العامة لإلسالم
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السمنة كمرض في المجتمع اإلسالمي. ففي الحديث في ذم َخْلٍف  الح ثم إن النصوص تشير إلى 

"، متفق يشهدون وال يستشهدون. ويخونون وال يأتمنون ويظهر فيهم السمنيأتي بعد سلف صالح "

عليه. فالتوسع في الطعام، وإهمال قضايا الجسم حتى يصل اإلنسان إلى السمنة موضوع مرضي في 

واضحة في ذلك من كل ذلك ندرك أنه، وإن كان األكل حتى الشبع مباحاً المجتمع االسالمي والنصوص 

بحسب ابن آدم ولذلك نجد الحديث الصحيح يقول " ،فإن الشبع الدائم في حياة المسلم ليس هو األصل

" رواه الترمذي. أو كما قال لقيمات يقمن صلبه فإن لم يكن فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

 والسالم. عليه الصالة 

هذا هو األصل األغلبي في حياة المسلم، فإذا أهمل المسلم هذا األصل فبطرت نفسه أو استعصى عليه 

ضبطها أو حتى وهو يالحظ هذا األصل إن استعصت عليه نفسه أو بطرت فإن عليه أن يدواي ذلك كله 

ة إلهمال نفسه فعليه أن بالجوع، بالصوم أو بدون صوم، وكذلك الحال لو أنه أصابته سمنة مرضية نتيج

يداوي نفسه بالجوع غير المضر أو بنوع من السياسة يتخلص فيها من هذا الحال، ولئن كان الجوع 

 ً ً والشبع مباحا فال بد من مالحظة الضرر في الحالية فكل ما أدى إلى ضرر جسمي أكيد فهو   عالجا

 .مالحظة ذلكمحرم وكل ما أدى إلى ضرر محتمل فهو مكروه ومن ثم فال بد من 

وعلى ضوء ذلك كله نفهم قضية الجوع كركن من أركان المجاهدة، وال تنس أن الصوم كجزء من 

 ...المجاهدة بالجوع هو األرقى

 السهر: .4

الركن الرابع في باب المجاهدة وهو السهر: إن عدم تحكم المسلم في نومه قد يترتب عليه تفريط هو و

جماعة قد تتعرض للخطر واالستغفار باألسحار قد يتعرض خطير في كثير من األمور فصالة الفجر 

للخطر، وقيام الليل والتجهد قد يضيعان وصالة العشاء في جماعة وأوراد ما بعد الفجر وأشياء كثيرة 

يمكن أن يصيبها خلل نتيجة لعدم تنظيم اإلنسان نومه وتعويد نفسه على التحكم في شأن النوم وخاصة في 

رائق الحياة الغريبة على بالدنا. إن الغربي ينتهي من عمله فينام ثم تأتي عصرنا الذي غلبت في  

فرصة لهوه ومتعته فيستمر بها إلى وقت متأخر من الليل ثم ينام إلى ساعة متأخرة ليذهب إلى العمل. هذا 

هو الوضع الغالب هناك وهو وضع أصبح هو الغالب على الكثير منا بحكم ارتبا  حياة اإلنسان 

ر بأجهزة التلفزيون ونشرات األخبار في الراديو وغير ذلك. هذا الوضع تضيع معه كثير من المعاص

الفروض والنوافل والسنن اإلسالمية ولذلك ال بد له من عالج وأمر النوم في كل عصر يحتاج إلى عالج 

 .وتحكم ولكنه في عصرنا يزداد الطلب له

}إن ناشئة الليل هي أشد و أً وأقوم قيالً{، فأن ينشئ وإن لليل في اإلسالم لشأناً خاصاً، قال تعالى: 

اإلنسان لعبادة في الليل فذلك ثقيل عليه وله بذلك أجر وإن لعبادة الليل من الصفاء ما ليس لغيرها ومن 

التأثير في النفس ما ليس لغيرها ومن الفهم للمعاني فيها ما ليس لغيرها وقد جاءت هذه اآلية في سياق 

يا أيها المزمل قم الليل إال قليالً نصفه أو انقص منه قليالً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً قوله تعالى: }

إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً إن ناشئة الليل هي أشد و أً وأقوم قيالً إن لك في النهار سبحاً  ويالً واذكر 

ً وتكفي هذه اآليات السابقة [. إن لليل في االسالم 08-01اسم ربك وتبتل إليه تبتيالً{ ]المزمل:  لشأنا

إلدراك ذلك. ومن مظاهر هذا الشأن ما نجده في األحاديث التالية: أخرج الترمذي بإسناد حسن "قيل يا 

رسول هللا: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل اآلخر ودبر الصلوات المكتوبات" وأخرج الستة إال 

زل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل النسائي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ين

 ."اآلخر فيقول: "من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له

وإن لقيام الليل في اإلسالم لشأناً وكذلك للدعاء واالستغفار في الثلث اآلخر من الليل، وكذلك لصالة 

ألوراد ما بعد الفجر "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام العشاء وصالة الفجر في جماعة، وكذلك 
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نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله" رواه مسلم ومالك )إن هاتين الصالتين 

"الصبح والعشاء" أثقل الصالة على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما ألتيتموهما ولو حبواً عل الركب( 

يره. "من صلى الصبح جماعة ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين رواه أبو داوود وغ

كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" من كل ذلك ندرك ما هية المراد بمجاهدة النفس في شأن 

ً بل قد  ً من أركان المجاهدة ومن كل ذلك ندرك أن السهر نفسه ليس هدفا السهر ولما كان السهر ركنا

مكروهاً إذا لم يتحقق الهدف منه ففي الحديث: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكره النوم قبل يكون 

 .(العشاء والحديث بعده" )متفق عليه

السهر الذي يرافقه لغو مكروه فكيف إذا رافقه حرام. أما السهر الهادف المليء بالعلم والعمل والذكر 

ه صالة جماعة... مثل هذا السهر هو المراد فقد كان رسول هللا والقيام وقراءة القرآن بما ال تضيع مع

صلى هللا عليه وسلم يسهر هو أبو بكر على شؤون المسلمين )متفق عليه( وكان من سنة داوود عليه 

السالم أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. إذا أدركنا قضية السهر فلنتذكر أن النوم حاجة 

ان وعندما نطالبه بالسهر فإنما نطالبه بتعويد نفسه على حياة إسالمية كاملة ومن ثم فعلى عادية لإلنس

المسلم أن يعوض احتياجات جسمة إلى النوم في أوقات أخرى إذا فاته حظه من ذلك في الليل ولذلك كان 

ر واألمر واسع من السنة القيلولة وهي نومة ما قبل الظهر ومن فاتته يستطيع أن يعوضها فيما بعد الظه

 .وبهذا كله أدركنا مضمون هذا الركن الرابع من أركان المجاهدة

ومن المالحظ أن لهذه األركان صلة ببعضها فمن شبع كثيراً احتاج إلى النوم الكثير ومن لم يجاهد 

نفسه بالصمت قد يضيع عليه سهره والعزلة تساعد على التحكم في قضايا السهر والصمت والطعام. 

ن خالل عرضنا لقضية أركان المجاهدة، عرفنا لم اعتبرت هذه القضايا األربعة أركاناً فيها. إنه ولعله م

إذا استطاع المسلم أن يتحكم في كالمه و عامه ونومه وخلطته فقد أصبح على أبواب الخير كله وقد 

ا هذه الشؤون أصبح بإمكانه أن يتحكم فيما سوى ذلك وأن يمر اإلنسان على دورات في حياته ينظم فيه

لينطلق بعد ذلك في حياة تنضبط فيها هذه األمور ضمن حدين أدنى وأعلى فإن ذلك هو الوضع العادي 

 .في حياة المسلم

 ولنعد اآلن إلى فكرة الدورات الروحية ليضيف إليها عنصر المجاهدة مع األوراد واألعمال األخرى. 

ً وليس األربعون شر اً إفرض أنني قررت أن أقيم لنفسي دروة روحية نفسية م قدارها أربعين يوما

كما رأينا من قبل. ولكن هناك نصوص كثيرة يمكن أن نستأنس بها لموضوع األربعين يوماً. منها قوله 

تعالى: }وواعدنا موسى ثالثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة{ ومنها قوله عليه الصالة 

 ً  في جماعة لم تفته التكبيرة األولى كتب هللا له براءتين، براءة من النار والسالم "من صلى أربعين يوما

وبراءة من النفاق" رواه الترمذي بإسناد حسن. ومنها هذه الرواية: قال عمر لرجل: كم رابطت؟ قال: 

رابطت ثالثين. قال: أال رابطت أربعين، فاألربعون أذن لها ما يستأنس فيه، فإذا قررت أن أقضي هذه 

ربعين بأقل قدر من الخلطة مع عدم التفريط بالواجبات ورتبت أمر  عامي بحيث أكتفي باللقيمات فيها األ

ورتبت أمر سهري ونومي في اليوم بما يحقق أهداف السهر والنوم ورتبت أمر كالمي بحيث ال أقول إال 

ا مر معنا من قبل فإنني ما يلزم هذا مع ترتيب أمور العلم والصالة والصوم واألوراد وقراءة القرآن مم

ً من المجاهدة والمعالجة بآن واحد فإذا رتبت هذا كله مع  بذلك أكون قد جمعت في هذه الدورة أنواعا

أو مع صالح قضية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مع قضية الدعوة إلى هللا، أو مع قضية عمل 

 .برنامج علمي مكثف فإن الدورة يكون مردودها كبيراً 

لى أنه يمكن أن يكون لكل قضية دورة نالحظ بها هذه القضية بشكل أخص مع بقية الواجبات. على ع

أنه إذا فاتنا أن نرتب هذه األمور من خالل دورات  ويلة فلنرتب ذلك بشكل آخر. وإذا فاتتنا قضية 

جله و ريق الجنة الدورات مع التفرغ فباإلمكان أن نرتبها مع العمل الحياتي وما ال يدرك كله ال يترك 

 .صعب ويحتاج إلى ثمن. "أال إن سلعة هللا غالية إال إن سلعة هللا الجنة". رواه الترمذي
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 في السير إلى هللا من بدايته إلى نهايته: 10محاضرةال

يبدأ السير إلى هللا عادة بانبعاث الهمة أي توجه اإلرادة إلى هللا. وههنا يكون غموض وقد يحدث 

خطأ، ولنتصور أن انبعاث الهمة أو توجه اإلرادة رافقه تعرف على مرشد كامل فماذا يفعل المرشد 

 الكامل أي الوارث النبوي الكامل؟ 

يليق بحاله فمن كان عنده استعداد عاٍل جداً  الجواب البسيط أن المرشد يسير كل إنسان بحسب ما

سار به في  ريق الوراثة النبوية الكاملة، ومن كان استعداده أدنى سار به في  ريق أقل مشقة ومن كان 

حاله أدنى أعطاه بقدر حاله. وهكذا نجد بشكل تلقائي دوائر بدايتها دائرة السائرين في  ريق الوراثة 

لحواشي والمتبركين والدائرين في فلك حلقة الشيخ وهكذا وكل ذلك منضبط وأخراها  بقة المبتدئين وا

بضوابط ولكن فراسة الشيخ تبقى ذات صلة كبيرة في السير هذه صورة للسير ولكن قد ال يوجد الشيخ 

 ؟ما العمل؟ وكيف تكون صورة السيرالمرشد الكامل ف

ً في هذا الباب وستأتي في  ً رفيقا أبواب الحقة، قضية الشيخ المرشد كل ذلك نحب أن تمسه مسا

الكامل وما له صلة بهذه المعاني ونرى هناك خطورة شأنها وكثرة األغال  فيها وكثرة المدعين لمقامها 

بل لو قلنا إنها علة العلل في كل أغال  الصوفية لم نبتعد كثيراً فلنؤجل الكالم عن هذا الموضوع إلى 

 : هناك ولنتكلم ههنا مفترضين حالتين فقط

األولى وجود المرشد الكامل أي الوارث النبوي الكامل، أي الولي المرشد في اصطالح القرآن 

  .والثانية عدم وجوده

إذا جاء إنسان إلى مرشد كامل فالمفروض أن يكون عنده استعداد للطاعة في المعروف وأؤكد على 

كلمة الطاعة في المعروف ألن ما سواها ال يجوز وبالتالي فالولي المرشد يدله على ما ينبغي فعله بما 

يناسب حاله وفي يناسب حاله. وبشكل عادي يأمره بالعلم والذكر. ولكن يسير كل إنسان في العلم بما 

 الذكر بما يناسب حاله وهمته ووقته. 

ومن خالل العلم والذكر وفي أجواء الوعظ وحضور حلقات الذكر وفي جو المذاكرة تظهر إمارات 

الصدق عليه وعالمات القبول لديه ويرى مدى استعداده لسير أرقى وأعلى. وفي هذه المرحلة ال بد من 

 ن االستغفار الكثير وال بد من التخلص من حقوق العباد بطريق ذلك. تنبيهه على شرو  التوبة وال بد م

وفي هذه المرحلة ال بد من أن يفهم قضية جماعة المسلمين ووجوب تحرير والئه لهم ألنه بدون ذلك 

ال يشم رائحة اإليمان الذوقي، ومما يالحظه الشيوخ أنه من جاءهم كائناً من كان قبلوه على أمل أنه إذا 

 أجواء اإليمان أن ينتقل من  ور إلى  ور. عاش في 

هذه هي المرحلة األولى في السير وهي بمثابة حرث األرض وبذرها بالنسبة للسالك وعبر عن هذه 

 :المرحلة بعضهم بقوله

 فإن أتى القوم أخو فتون. وقال يا قوم أتقبلون؟" 

 ً  تقبلوه صادقاً أو كاذبا

 ً  إذ كان محتوماً عليهم واجبا

ركوب اإلثموحذروه من   

 وأمروه باقتباس العلم

 وأمروه بلزوم الطاعة

 والماء والقبلة والجماعة
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 وقرروا فيه شرو  التوبة

 وأمروه بلزوم الصحبة

 ثم أمدوه بعلم ظاهر

 حتى استقامت عنده السرائر

المرحلة الثانية: وهي مطالبة المريد بالمجاهدة المنظمة لنفسه من تعويد لها على صمت حكيم وجوع 

دل هادف وعزلة مربية وسهر مليء بالخير مما مر معنا من قبل ذلك بمثابة تطييب لألرض المبذورة معت

وههنا تبدأ تظهر للمريد نتيجة للمجاهدة ولألوراد وللعلم صفات نفسه وأمراضها وعندئذ يبدأ الشيخ 

الطيب فيها أو  تنبيهه على ذلك. وهذه المرحلة بمثابة قلع الحشائش الضارة من األرض وإبقاء النبات

 بمثابة تقليم الشجر وتخليصه من شوكه وأعواده غير المهذبة. فهي بالنسبة لإلنسان تهذيب وتشذيب. 

وما أقل العارفين في هذا العلم الذين يعرفون الصحة من المرض ويعرفون ما ينبغي تشذيبه وما 

ن الخبيث. ولنا عودة على هذا ينبغي إبقاؤه في هذه المرحلة، بل ما أكثر الذين يميتون الطيب ويبقو

 :الموضوع. وفي تبيان هاتين المرحلتين من السير قال بعضهم

 إذ للمريد عندهم حدود

 ألجلها قيل له مريد

 فعندها رد إلى األوراد

 كالصمت والصوم مع السهاد

 وعاملوه بالمعامالت

 إذ علموا مختلف العالت

 لكن أحالوه على األعمال

 ألجل ما فيها من النوال

 إذ الطريق العلُم ثم العمل

 ثم هبات بعدها تؤمل

 حتى إذا أحكم علم الظاهر

 وأبصروا القبول فيه ظاهر

 ألقوا إليه من صفات النفس

 ما كان فيها قبل ذا من لبس

 وهي إذ أنكرتها فلتعرف

 إحدى وتسعين وقيل نيف

وتبقى المجاهدة قائمة على وفي هذه المراحل كلها بل وفي كل المراحل يبقى السير العلمي موجوداً 

لوال ميادين تفاوت في الشدة، وتبقى األذكار واألوراد واألعمال مطلوبة وهكذا، يقول ابن عطاء: "

النفوس ما تحقق سير السائرين، ال مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، وال قطيعة بينك وبينه حتى 

 ."تمحوها وصلتك

البذور، بذرة الفطرة وبذرة التعليم، بذور التوحيد وبذور  وهي ظهور ثمراتأخرى، ثم تأتي مرحلة 

معرفة هللا عز وجل، وبقدر ما تكون المعرفة باهلل كاملة، تكون الثمار مرجوة ومن ثم فإن التركيز في 

هذه المرحلة يكون على شيئين: على تعميق المعاني الذوقية وعلى أن تظهر ثمرات التوحيد في سلوك 

". ففي مجال معرفة هللا خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوففالتصوف اإلنسان: "

يؤكدون على الوصول إلى الفناء باألفعال والصفات والذات. وفي مجال ثمرات ذلك يؤكدون على التخلق 

 .بأسماء هللا مع العبودية الكاملة هلل، وفي هذه المقامات تقع أغال  وتقع انحرافات وتكون شطحات
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تمر السير ليكمل اإلنسان في مقام التعامل األرقى مع الحق ومع الخلق بآن واحد على مقتضى ويس

الشريعة، فإذا ما اجتمع له مع هذا كله علم بالكتاب والسنة وعلم بتزكية النفس وتربيتها، وعلم بكل ما 

يجاز بمرتبة يلزم المسلم من علوم لنفسه ولغيره وأشياء أخرى كثيرة فإن هذا اإلنسان استحق أن 

اإلرشاد. والسائرون بعد ذلك درجات، فمنهم من يستأهل أن يصل إلى درجة نقيب يكون بمثابة الواسطة 

بين الشيخ وبقية المريدين ومنهم من تكون مهمته التلقي والتنفيذ ومنهم من يبقى في فلك الجميع سائراً. 

 .إلتزامه قليل ومحبته كثيرة ولكل محله في السير

ً أن المرشد الكامل لم يوجد وهو الغالب في عصرنولنفرض فرض . ففي هذه الحالة يكون أدب اا

السائر إلى هللا اإللحاح على العلم واإلكثار من الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمذاكرة مع 

معه كل من يمكن أن يأخذ عنه شيئاً وحسن التأدب مع جميع المتصدرين لإلرشاد مع تمحيص كل ما يس

على ضوء العلم والفقه وعدم االلتزام بشخص بعينه بأن يعطيه بيعة إال بعد معرفته بحدود البيعة 

 .المتعارف عليها عند الصوفية

وإنه في النهاية واصل بإذن هللا إلى كل خير وال يسمع لدعاوي جهلة الصوفية الذين يدعي كل واحد 

ال يعرفون هللا وال يصلون إليه. فهذه جهالة مركبة فكبار  منهم أنه إذا لم يسلك الخلق على يد شيخهم فإنهم

العارفين باهلل كالشيخ الرفاعي رحمه هللا يقولون: نهاية العلماء والصوفية واحدة، فما يصل إليه 

الصوفيون بكثير العبادة مع قليل العلم يصل إليه العالم بكثير العلم مع قليل العمل، يقول ابن عطاء: 

"... وفي هذه األمور كله توجد أخطاء وأغال  ومغالطات ومسالك وصولك إلى العلم بهوصولك إل هللا "

 .خا ئة

 :ومن خالل عرض الخطأ والصواب سندرك بإذن هللا موضوع السير إلى هللا بشكله الصحيح

واصبر نفسك مع الذين يدعون إن فكرة المريد واسمه عند الصوفية أخذت من قوله تعالى: . 1

والعشي يريدون وجهه وال تعُد عيناك عنهم زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن  ربهم بالغداة

 ً . فاإلرادة إذن هلل والمريد، مريد هللا، وعالمة مريد هللا أنه يعبد هللا ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

بأن يلزم هؤالء وأن يصبر صباح مساء أي في كل األوقات ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه مأمور 

نفسه معهم وال يسمح لعينه أن تتطلع إلى سواهم رغبة في زينة الحياة الدنيا. ومأمور بأال يطيع الغافل 

 عن وحي هللا، وأال يطيع المتبعين أهواءهم والسائرين وراءها. 

ألهل اإليمان إنه ال سير إلى هللا إال بسحب الوالء من أهل الكفر والنفاق والفسوق وإعطائه . 2

" )من حديث رواه أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهموجماعة المسلمين. يقول عليه الصالة والسالم "

ً ال [71]التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضالبخاري( وقال تعالى:  . ولقد رأينا شيوخا

 ً ً والءه للكفر وأهله ما دام ملتزما ً إذا أعطى المريد  يهمهم أن يكون مريدهم معطيا به، بل رأينا شيوخا

والءه للعاملين لإلسالم هجروه بل  ردوه، وإذا أعطى والءه لغير االتجاهات اإلسالمية سكتوا عنه بل 

 .حبذوا له ذلك

إنه ال سير إلى هللا بال علم وذكر، ولقد رأينا شيوخاً ال يعطون المريد علماً أو ذكراً  وال حياته  . 3

 .خاصهم وكأن ذلك وحده هو اإلسالمبل يعلقونه بأش

ً فإما مجاهدة غالية على غير سنة. 4 ً أو إفرا ا وإما  ،وفي موضوع المجاهدة إما أنك تجد تفريطا

إعطاء للنفس هواها حتى رأينا من مدعي السلوك إلى هللا من الفسوق ما تضج منه األرض. نعوذ باهلل 

 .من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

الشيوخ واإلرشاد ما أكثر الدعاوي وأكثر األخطاء وأكثر العصبية المظلمة وهذا وفي موضوع . 5

موضوع سنراه تفصيالً، وكم من شيخ يطالب مريده بالتسليم المطلق وهو ال يصلح أن يسلم عقالً أو قلباً 
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في زمن مضى. فكيف في عصر ال يصلح للتصدر فيه لإلرشاد إال من اجتمع له من العلم والتربية 

 ...وعي ما يسع العصر وأهله وأنى ذلك إالوال

وفي موضوع معالجة األمراض، ما أندر من يذاكر في هذا بل ما أندر من يفطن ألمهات . 6

ً والمرض صحة وما أندر من يركز على أمراض  !؟األمراض بل ما أكثر من يعتبر الصحة مرضا

 ً . والعمل لتكون كلمة هللا هي العليا العصر وأمراض المسلمين. وعند هؤالء يصبح التطلع للجهاد مرضا

رجزاً، بل الكالم في ذلك يحتاج إلى ُغسل كالجنابة. أال قاتل هللا الجهل. وعند الكثيرين من هؤالء ال 

 ...قواعد وال ضوابط وال سير نحو حياة إسالمية كاملة... ثم وثم

فالسير إلى هللا ملخصه وفي موضوع السير إلى هللا أصالً ما أكثر الجهل وما أكثر الغلط،   .7

 :يقول ابن عطاء ؛انتقال في النفس من حالة دنيا إلى حالة أرقى وعلم صحيح باهلل :كلمتان

 لوال ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين

 وصولك إلى هللا، وصولك إلى العلم به

 وإال فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء

 .قربك منه أن تكون مشاهداً لقربه

 .وكثيرون من الناس يظنون الكفر وصوالً إلى هللا وتغلب عليهم أوهام ما أكثرها

ويرافق السير إلى هللا عند الكثيرين غرور يحتقرون به الناس جميعاً من زهاد لعباد لعلماء كما . 8

فتناً وإن وراءكم يرافقه تحذلق وتشدق ورغبة في فلسفة األمور مما يذكرنا بقول معاذ رضي هللا عنه "

يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد الحر والصغير 

والكبير. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ال يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم 

 ".غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضاللة

عنها أخالقية معينة والتزام معين وكل ذلك مفصل بالسنة وما أكثر ما تفقد هذه معرفة هللا ينبثق . 9

حتى  الجهاد األخالقية وهذا االلتزام... هؤالء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضوا حياتهم في

جريمة،  الجهاد دفنوا في كل أرض وتحت كل سماء وعند الكثيرين من هؤالء يصبح التفكير في

 .جد اهتمامات الصحابة تكاد تكون معدومةوأخالقية الصحابة معروفة، وعند الكثير من هؤالء ن

وما أكثر ما يتصدر لمقامات إرشاد الخلق أكثر الناس جهالً، وهذا مقام ال يصح أن يصدر فيه . 10

 .من لم يرث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العلم والعمل والحال

وفي كل واحدة من هذه نجد ويرافق السير إلى هللا اجتماع وإنشاد وتصحبه أمور ويتطلب آداباً . 11

 اقات عند الكثير ممن لهم صلة بهذه الشؤون. فليكن الباب الالحق في مساعدات السير ومنشطاته 

 .واألغال  فيها

  

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 مساعدات السير ومنشطاته: 11محاضرةال

يالحظ بشكل واضح أن إقبال الناس على هللا وعلى السير إليه يزداد في حاالت، كما أن السالك إلى 

هللا عز وجل تمر عليه فترات من الكسل وذلك شيء عادي، هذه الحاالت التي تزيد من إقبال اإلنسان 

على هللا تعالى أو تجدد همته إن فترت كثيرة منها االجتماع على علم أو على قراءة قرآن أو على ذكر أو 

 .الحينعلى مذاكرة ومنها اإلنشاد ومنها المطالعة في كتب السير إلى هللا وقصص الص

ً على  علينا أن نالحظ أن بعض هذه األمور قد يحقق من ناحية فرضاً، ويكون بنفس الوقت منشطا

السير أو مجدداً للهمة كاالجتماع على علم مفروض مثالً. وفي قضايا االجتماع أو قضايا اإلنشاد أو 

ير توجد أمور ال بد قضايا المطالعة في كتب السير إلى هللا، وقصص الصالحين وكلها مساعدة على الس

من مالحظتها وهناك أخطاء يجب التنبيه عليها وقبل أن نبدأ عرض هذه األمور نحب أن نشير إلى 

 قضيتين: 

لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فإن سدد وقارب فأرجوه وأن يقول عليه الصالة والسالم " :األولى

الشرة: النشا . والفترة: و .سن صحيح". أخرجه الترمذي وقال عنه حأشير إليه باألصابع فال تعدوه

الكسل. والسائر إلى هللا عليه أن يالحظ نفسه بشكل دائم وعليه أن يحسن سياستها، فإذا وجد من نفسه 

فترة حاول أن يحتفظ بحد أدنى من العمل وإن فاته هذا الحد حاول أن يقضيه، ومن جملة ما يسوس به 

ت السير التي سنذكرها، وإذن فمنشطات السير هي جزء في نفسه في حالة الفترة، االستفادة من منشطا

 .الحقيقة من سياسة النفس في أمر السير إلى هللا، وليست كل هذه السياسة

: لكل قلب  اقة معينة على تحمل ثقل األعمال، فإذا حمل القلب فوق  اقته فربما حدثت فيه الثانية

تعط حاجاتها الضرورية أو بعض مطالبها المباحة انتكاسة. وكذلك النفس إذا حملت فوق  اقتها أو لم 

فإنها تغلب اإلنسان عندئذ، ولذلك فعلينا دائماً أن ننتبه إن كنا آخذين أو معطين إلى هذا الموضوع، وفي 

الحديث "خذوا من العمل ما تطيقون فوهللا ال يسأم هللا حتى تسأموا" أخرجه مالك والشيخان والنسائي 

ديث اآلخر "سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يُدخل أَحدَكم عملُه الجنة، قالوا: وال واللفظ لمسلم. وفي الح

أنت يا رسول هللا. قال: وال أنا إال أن يتغمدني هللا بمغفرة ورحمة" أخرجه الستة وعلينا أن نالحظ في 

و يتجاوز موضوع منشطات السير أال ينقلب بعضها إلى خالف المقصود عندما يثقل كثيراً على النفس، أ

 .ببعضها أكثر مما وضع له

وال بد أن تعرف الحكمة في كل منها أصالً، ولكون قضية االجتماع بالذات تترتب عليها مصالح 

 :كثيرة، فسنتحدث بشيء من التفصيل المعتدل عنها مبتدئين بها

 :االجتماع .1

بد منه في حاالت كثيرة لالجتماع في االسالم أهمية كبيرة لما يترتب عليه من آثار حميدة بل هو ال 

إلقامة فرائض أو واجبات أو سنن فضالً عن تحصيل خيرات كثيرة فهناك اجتماعات الصلوات وخاصة 

صالة الجمعة وصالة العيدين وهناك االجتماع ألمر جامع يهم المسلمين، وهناك االجتماع على علم أو 

القرآن أو السنة أو علوم الكتاب والسنة ذكر أو مذاكرة. ويدخل في االجتماع على العلم، االجتماع على 

أو االجتماع على اللغة العربية أو االجتماع على الفقه أو التوحيد أو التصوف المحرر أو علم أصول 

الفقه أو علم السيرة والتاريخ اإلسالمي أو الدراسات اإلسالمية الحديثة أو التعرف على التآمر على 

ا يدخل في االجتماع على العلم االجتماع على دراسة أمر يحتاجه اإلسالم، أو دراسات فقه الدعوة. كم

اإلسالم والمسلمون. كل ذلك يدخل في االجتماع على العلم سواء أخذ ذلك  ابع اجتماع في حلقة عامة أو 

خاصة منتظمة أو  ارئة، واألصل في ذلك قوله عليه الصالة والسالم في الحديث الذي رواه اإلمام مسلم 

قوم في بيا من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلا عليهم السكينة ما اجتمع "

 ".وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده
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الحظ ماذا يترتب على االجتماع على كتاب هللا من تنزل سكينة وغشيان رحمة وحف مالئكة وذكر 

هللا عز وجل ألهل ذلك، وماذا يترتب على ذلك من خيرات، فمثالً غشيان الرحمة يترتب عليه تأليف 

فالمرحومون هم ؛  [119]هود:  وال يزالون مختلفين إال من رحم ربكالقلوب واجتماعها. قال تعالى: 

الذين ال يختلفون. ومن التعرض لرحمة هللا، االجتماع على كتاب هللا، وتنزل السكينة يترتب عليه زيادة 

ً مع إيمانهماإليمان. قال تعالى:   ]الفتح[ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا

ن، أو له صلة بخدمة القرآن، أو له صلة بتحقيق واالجتماع على ما ذكرناه كله له صلة مباشرة في القرآ

أهداف القرآن، أو له صلة بتحقيق ما يعصم عن البعد عن القرآن وكله يدخل في االجتماع على العلم وفي 

" أخرجه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكرالحديث: "

 الترمذي، وقال حديث حسن غريب. 

حمل بعضهم هذا الحديث على العلم وبعضهم على الذكر، وفي الحديث اآلخر يشير إلى أن  لقد

االنخرا  في حلقة العلم إيواء هلل عز وجل "بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس في المسجد إذ 

فرأى فرجة في أقبل ثالثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوقفا عليه فأما أحدهما 

الحلقة فجلس فيها وأما اآلخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه 

أال أخبركم عن النفر الثالثة. أما أحدهم فأوى إلى هللا فأواه هللا، وأما اآلخر فاستحيا، وسلم قال: "

 " أخرجه الشيخان ومالك والترمذي. فاستحيا هللا منه، وأما اآلخر فأعرض فأعرض هللا عنه

واالجتماع على العلم تترتب عليه مصالح كثيرة من انبعاث همة أو تعرف على حكم جديد، أو تذكر 

لقضية ينبغي تذكرها، وكل ذلك إذا كان العلم علماً صحيحاً والنية مخلصة والقائم به أهل لذلك. إذ تجتمع 

 :القلبي الصالح، وكل ذلك يساعد على السير إلى هللا وقد قالوافي ذلك الصحبة والتلقي وامتصاص الحال 

 قد يرتجى الشفاء للسقيم

 مهما يكن مالزم الحيكم

والشيخ الحكيم يعرف كيف يرتب أمر االجتماعات على العلم بحيث يسير كل فرد في ما يناسبه من 

كما يالحظ أن يرتب جلسات سير علمي من خالل حلقات عامة وخاصة، ويالحظ دائماً استعداد السائرين 

واعظة مهذبة وليالحظ في ذلك السنة وسيرة الصحابة" أخرج الشيخان والترمذي عن شقيق قال: "كان 

عبد هللا يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك تذكرنا كل يوم قال: أما 

م بموعظة كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه يمنعني من ذلك، أني أكره أن أملكم وإني أتخولك

حدث الناس مرة في يتخولنا بها مخافة السآمة علينا" وأخرج البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال: "

الجمعة فإن أبيا فمرتين فإن أكثرت فثالثاً وال تُِملَّ الناس هذا القرآن. وال ألفيتك تأتي القوم وهم في 

عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتُِمل ُهْم. ولكن أنصا. فإذا أمروك فحدث هم وهم حديث من حديثهم فتقص 

يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ال 

ومما ينبغي أن يالحظه الشيخ أن يسير في الحلقات الخاصة كل مجموعة على قدر  ،"يفعلون ذلك

 .همتهااستعدادها و

وهناك االجتماع على الذكر، واألصل فيه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى 

إن هلل مالئكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. فإن وجدوا قوماً هللا عليه وسلم أنه قال: "

يا، فيسألهم ربهم وهو يذكرون هللا تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدن

أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل 

رأوني؟ فيقولون: ال وهللا ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 

ون: يسألونك الجنة، فيقول: وهل رأوها؟ وأشد لك تحميداً وأكثر لك تسبيحاً. فيقول: فما يسألون؟ فيقول

فيقولون: ال وهللا يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصاً 

وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. قال: فمم  يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول: هل رأوها؟ 
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ول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها فيقولون ال وهللا ما رأوها. فيق

مخافة. فيقول: أشهدكم أني غفرت لهم. قال يقول ملك من المالئكة، فالن فيهم ليس منهم إنما جاء 

 ".لحاجة. قال: هم الجلساء ال يشقى جليسهم

صلى هللا عليه وسلم قال: ومن ذلك ما أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن رسول هللا 

ليبعثن هللا أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء وال "

شهداء. قال: فجثا أعرابي على ركبتيه، فقال: يا رسول هللا: صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في 

 ". ذكر هللا يذكرونههللا من قبائل شتى وبالد شتى يجتمعون على 

من مثل هذه النصوص، انطلق الصوفية في اإللحاح على حلقات الذكر، فقاسوا على هذه األصول و

ثم توسعوا في ذلك توسعات في اعتماد أنواع من األذكار على  رائق شتى، نظموا من أجلها أنواعاً من 

ودمج  ،ر الذي يجتمع عليه إخوانهحلقات الذكر حتى أصبح لكل شيخ  ريقة،  ريقته الخاصة به في الذك

بعضهم مع الذكر اإلنشاد وتفننوا في أنما  الذكر اإلنشادي على جلوس وقيام وحركات وتحركات وحدث 

نتيجة لذلك إنكار كثير وخالفات كثيرة ومناقشات  ويلة. وهذا كله سببه عدم التقيد في الحدود الواضحة 

 الدليل. 

مرة أو أكثر من ذلك أو جلسة يومية على حسب االستعداد  رتب شيخ جلسة ذكر في األسبوعولو 

واحتياج السائرين فإن في ذلك كله خيراً كثيراً. ولذلك دليله األصيل من قول رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم خاصة في عصر  غت المادة فيه على الروح وأصبح ظمأ القلب كبيراً، ونحن موقفنا من حلقات 

 ض الصوفية بكل ما فيها موقف الفقهاء. الذكر التي اعتادها بع

ويبدو أن الفقهاء لم يرتاحوا للكثير مما حدث في هذه الدوائر واختلفت عباراتهم في الشدة واللين. 

ولن نسمح ألنفسنا أن ندخل معركة مع أحد لفعله وجه فقهي إال أننا في الوقت نفسه نحب أن يكون 

عليها فقيه، وندعو الناس إليها وال ندخل في معركة مع أحد ال يعترض ، منطلقنا في شأننا كله: السنة

لتصرفه وجه فقهي، ولكن نشرح له وجهة نظرنا دون الدخول معه في نقاش نصل به معه إلى المراء 

 .المذموم

وهناك االجتماع على مذاكرة بين اثنين أو أكثر يتذاكرون فيها فيما يقربهم إلى هللا واألصل في ذلك 

تعال نؤمن "ة أنه كان إذا لقي الرجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: حديث ابن رواح

يرحم هللا ابن رواحة إنه يحب المجالس التي ": وفي ذلك يقول عليه الصالة والسالم "بربنا ساعة

 ". تتباهى فيها المالئكة

ومواضيعها ال يمكن إحصاؤها، والمذاكرة تكون بين أخوين في هللا وتكون بين الشيخ وسالك إلى هللا 

ً على العلم أو  واالجتماع اإلسالمي كله سواء كان اجتماع صالة أو اجتماع خطبة وعظة أو اجتماعا

 .الذكر أو المذاكرة كله ينشط اإلنسان نحو السير إلى هللا إذا كان األمر مستقيماً فيه

يشبهها إال في حاالت خاصة جداً لما ولذلك كره الصحابة أن يعتزل اإلنسان الناس إلى صحراء وما 

" رواه أبو داوود من بدا جفايترتب على ذلك من بعد عن خير أو غلظة في  بع. وفي الحديث: "

 والترمذي وحسنه والنسائي. 

وعلى الشيخ أن يالحظ في ترتيبه أمر االجتماعات وضع الناس وأحوال السائرين وتأثير ذلك على 

 متمثال: الدنيوية وأن يالحظ الرفق في الشأن كله فذلك أدب المسلمواجباتهم الدينية وأعمالهم 

 " )متفق عليه( إن هللا رفيق يحب الرفق في األمر كله"  -

" إن هللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على سواه" -

 رواه مسلم. 
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 " رواه مسلم. يء إال شانهإن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع من ش" -

- " ً " )متفق ما ُخي ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما

 .(عليه

 :وقبل أن ننتقل عن هذا فلنذكر شيئين

إن من عالمة صالح جلسة العلم أو الذكر أو المذاكرة أن يخرج اإلنسان منها وهو أحسن حاالً  :األول

ً ولكن هذا ال يحس به إال ذو قلب سليم، أما القلب المريض فال عبرة لمشاعره ما دام وأرقى  إيمانا

 ً  .مريضا

ذكرنا االجتماع في هذا الباب كمنشط للسير وهو أمر محسوس فليجرب الواحد منا مثالً نفسه  :الثاني

فسه عازفة عنها ليجرب وهي على فترة وغفلة أي إذا كانت أوراده القرآنية وغيرها غير منتظمة أو أن ن

مثل هذا اإلنسان أن يحضر جلسة ذكر أو علم أو مذاكرة مع صالح ثم ليالحظ بعد ذلك إقبال نفسه على 

 هللا

من المجرب أن إقباله يكون أكثر، بل أن كثيرين يكاد يكون االجتماع في حقهم نقطة انطالق جديدة  و

لك فإنه من األهمية بمكان للمسلم في األوضاع ولعل هذا أحد أسرار فرضية صالة الجمعة وخطبتها ولذ

العادية أن يكون له صلة بحلقات علم وذكر وصلة بجلسات مذاكرة مع صالحين وعلى شيوخ المسلمين 

 .أن يالحظوا ذلك

 :اإلنشاد  .2

عرف الحداء في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصحابة أثناء العمل وحدا بعضهم أثناء 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحياناً في الحداء. وقال الصحابة الشعر وكان قسم من هذا  السير. وشارك

الشعر ينشد، تنشده الجواري أو ينشده الرجال أثناء سير أو عمل. ومن المألوف عند العرب أن يتغنوا 

األغلب إن لم  بالشعر ومن شعرهم: "تغن بالشعر إما أنت قائله" إال أن سماع الصحابة رضوان هللا عنهم

يكن الدائم هو للقرآن الكريم وسماع الشعر إلقاء أو إنشاداً كان موجوداً ولكن إما في مناسبة أو في وقت 

راحة أو في وقت فرح أو عرس. وفي الحديث الذي ذكره ابن كثير عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا 

يضع إحدى رجليه على األخرى يتغنى  عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ال ألفين أحدكم

ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة. وإن أصغر البيوت الجوف 

الصفر من كتاب هللا" أخرجه ابن مردويه والنسائي في عمل اليوم والليلة. إن هذا يؤكد أن األصل في 

شعر له محله، ولكن هو كالملح في الطعام في حياتهم، أما السماع في حياة الصحابة هو القرآن. وال

اإلنشاد فإنه له محله كذلك عندهم ولكنه قليل في هذه الحياة الحافلة بجالئل األمور. وهذه أول نقطة تؤخذ 

على بعض الصوفية هي أن اإلنشاد والتمتع بالصوت الجميل أخذ حظاً كبيراً من حياتهم أكثر بما ال يقاس 

 .ي حياة األصحاب رضوان هللا عليهمعما كان ف

وفي حياة الصحابة نجد شعرهم يمأل حياتهم اليومية في صراعهم مع الكفر وفي تعبيرهم عن 

أشواقهم فهو يغطي الحياة اإلسالمية كلها فهو يحرك مجموعة المشاعر اإلسالمية، فهو تارة يحرك 

تعبير عن عزة مسلم، وتارة هو رثاء مشاعر جهاد وتارة هو يعبر عن مشاعر حنين لو ن وتارة هو 

حار وتارة هو توجه إلى هللا. وكثير من الصوفية حصروا دوائر اإلنشاد بنوع من المعاني التي تحرك 

بعض العوا ف الصالحة ولكن ال تحرك كل العوا ف التي ينبغي أن تتحرك عند المسلم. والحركة 

. ف الحب اإللهي والوجد الروحي وغير ذلكاإلسالمية عوضت هذا النقص ولكنها أهملت تحريك عوا 

وفي شعر العرب وغير العرب إجماالً للرمز وللمجاز والكناية محل فقد يعبرون عن المعنى المعنوي 

 بأسلوب حسي وقد يستشهدون ببيت وضع في األصل لخطاب جهة فيخا بون به جهة أخرى. 
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الميت وكأنهم يتصورونه حياً، وعند العرب أساليب كثيرة في الخطاب والتخيل فقد يخا بون 

ويخا بون الجماد وكأنه يعقل، وكل ذلك موجود في شعرهم. ومن شعر العصر النبوي قول زيد الخير 

وهو على فراش الموت بعيداً عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتشوق إلى رسول هللا صلى هللا 

 :عليه وسلم

 فليت اللواتي عدنني لم يعدنني

ديوليت اللوا تي غبن عني ُعو   

 :وقال كعب بن زهير ألخيه بجير

 سقاك بها المأمور كأساً روية

 فأنهلك المأمون منها وعل ك

فههنا شبه الهداية التي أخذها بجير بخمرة تشرب وشبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالساقي وهذا 

ً من هذه  المعاني انطلقوا بالتعبير عن كله جزء من  ريقة العرب في الخطاب. والصوفية انطالقا

المعنويات بشكل حسي فاستعملوا لفظ الخمرة للتعبير عن معان واستعملوا لفظ السكر للتعبير عن معان 

ثم توسعوا وتوسعوا حتى كثر اإلنكار عليهم من جاهل وعليم واتهموا نتيجة للتوسعات بالشرك والكفر. 

. وال شك أن سعة اللغة العربية و رق األداء فيها وحدثت نتيجة لذلك مناقشات  ويلة في شؤون كثيرة

تساعد الكثيرين على أن يتملصوا من أي ممسك يأخذه الحرفيون وال شك أن الحرفية في قضايا األدب 

والعا فة ليست هي الطريقة المثلى في الفهم. وهناك الحد الذي يقبله العليم وال ينكره الحرفي وال يؤدي 

 .هيم خا ئةبالعامي إلى أن يفهم مفا

 هذا الحد هو الذي ينبغي البحث عنه وتنبيه ونشره واعتماده... 

ً وهم يعتمدون النشيد وهو أن النفس إذا عرضت عليها الحق من حيث مربون وقد لحظ ال ملحظا

تستروح فإن قبولها للحق يكون أجود ومن ثم اعتبروا اإلنشاد في حق المبتدئ بمثابة مراعاة له، إذ من 

نفسه للصوت الحسن يمكن أن يتشرب بعض المعاني من الحق. كما لحظوا أن النشيد بمثابة خالل إلفة 

الميزان الذي يزن به اإلنسان مقدار ما عنده من معان كالحب هلل ورسوله وغير ذلك من معان عليا، وقد 

قامه، حاولوا أن يصوغوا السير إلى هللا كله شعراً ومن خالل السماع لهذا الشعر يعرف اإلنسان م

وتتحرك همته لما هو أعلى. وال شك أن للغناء وللشعر آثاراً في تشكيل عوا ف اإلنسان، وقد نجح 

 الصوفية في تقوية كثير من العوا ف من خالل النشيد وفاتهم بعض... 

ً من البديل ألمور فاسقة، ولذلك فمما  مربينوكان لل دور كبير في أن استطاعوا أن يوجدوا نوعا

مر الناس في العصور المتأخرة أن أهل الفسوق يجتمعون في أفراحهم وأنسهم ومتعهم على استقر عليه أ

غناء وموسيقى وأن أهل الخير: اإلنشاد والسماع عندهم هو البديل من ذلك كله، وقد شجع رسول هللا 

ذا صلى هللا عليه وسلم اإلنشاد في األعراس مراعاة لنفسية األنصار مما يصلح أن يكون أصالً في ه

 ...الموضوع

وعبر مسيرة التاريخ اإلسالمي َعلَق باإلنشاد أمور كثيرة واعتمد الكثيرون فيه معاني وصار ألهل 

كل  ريق وألهل كل بلد أسلوب نشيد أو عادات مرتبطة بالنشيد، بل أصبح لكل  ريق نوع من النشيد 

الدوائر حول معان تقال أو هو علم عليهم، وحدث خالل ذلك كله صراع  ويل بين الفقهاء وأهل هذه 

عادات توجد. وورث أهل عصرنا هذا كله، وككثير من الخير الذي ورثناه فإن الدخن يخالطه وارتبط 

بموضوع اإلنشاد قضية هذا االحتفال بمولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووقف الناس في هذا 

من أجل االحتفال بمثل هذا، وموقفاً محبذاً، الموضوع موقفين: موقفاً متشدداً منكراً على الناس اجتماعهم 

 .وقامت معركة  ويلة وال زالت تقوم حتى اآلن بسبب من ذلك
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 :بعد هذا كله أصبح بإمكاننا أن نقول

إن اإلنشاد في فقه الدعوة اإلسالمية المعاصرة شيء له محله على أنه يبقى كالدواء وفي حدود   .1

 .ضيقة كالملح للطعام

ر دقيق لما ينشد في حلقاتنا ودوائرنا بحيث يغطي مجموعة العوا ف اإلسالمية إنه ال بد من اختيا .2

وال يخرج عن الكالم المرضي عند الفقيه وهذا يقتضي أن يتدخل الفقيه في اختيار الشعر للمنشد 

 .وأال نسمح للمنشد أن يقول ما شاء في دوائرنا

ى واجب وقت أو أدبه فإنه يكون إن اإلنشاد إذا روعي فيه هذه المعاني ولم يؤثر وجوده عل  .3

إلى تثبيت  الجهاد مهيجاً على السير إلى هللا بكل لوازم السير من رغبة في الكمال إلى حض على

إلى تأكيد للصراع مع الكفر وهي قضايا محسة ال ينكرها إال على الطريق إلى تهييج على العمل 

 .إنسان ضيق األفق

أن نتخير للمناسبات اإلسالمية أنواعاً من الشعر يالحظ فيه المعنى واألداء على أن يكون جزءاً   .4

ً قريبة أو بعيدة... ضمن هذا اإل ار كله نفهم قضية اإلنشاد وعلى  من برنامج كلي يحقق أهدافا

 .اعتبرناه من منشطات السير إلى هللا ضوء ذلك

أما ما سوى ذلك فإن لنا عليه مالحظات: فمثالً إن اإلكثار من السماع واالسترواح للصوت الحسن 

وإن كان نشيداً يوجد عند أصحابه استرخاء نفسي، هذا االسترخاء النفسي قد يتسبب عنه إهمال للواجبات 

أحياناً يكون غذاء للقلب وأحياناً يكون غذاء للنفس ولذلك قال أو استعداد للوقوع في الشهوات. فالسماع 

 ."صاحب المباحث األصلية "وإنما أبيح للزهاد وندبه إلى الشيوخ باد

وكان بعض الشيوخ ال يرى في السماع بأساً ولكنه يخشى أن يؤثر على نفوس سامعيه من حيث يوجد 

. وكان بعض الشيوخ يخشى من زلة اإلنسان عندهم استرخاء عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في السماع كأن يحمل معنى يليق بالشيوخ وال يليق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رسول هللا، أو 

كأن يحمل معنى ال يليق باهلل على هللا وهذا كله ال بد أن يالحظ. ولنا أكثر من عودة على موضوع 

منشط الثالث من منشطات السير وهو المطالعة في كتب السير إلى اإلنشاد فلنكتف ههنا بذلك ولنذكر ال

 .هللا وقصص السائرين

 :ثالثاً: المطالعة في كتب السير إلى هللا وقصص الصالحين

هناك بعض أئمة الصوفية أجمعت األمة على قبولهم مثل الجنيذ رحمه هللا ومثل الشيخ عبد القادر 

ي رحمه هللا أجمعت األمة على قبوله حتى ابن تيمية رحمه هللا يقول الجيالني رحمه هللا. إن الشيخ الجيالن

إن كراماته منقولة إلينا تواتراً، أمثال هؤالء األئمة إذا قرأ اإلنسان لهم يفطن لقضايا في السير فتتحرك 

ً كحجة  بذلك همته بشكل خاص وهناك أئمة قبلتهم أكثر األمة وناقشهم بعضها في بعض األمور نقاشا

رحمه هللا الذي يقول عنه العقاد: إن العالم كله شرقه وغربه لم يعرف قبله مفكراً، وكابن  الغزالي ماإلسال

وكل من هذين االثنين كتب في الذروة في بعض أمور السير إلى هللا، والعليم البصير في القيم رحمه هللا 

دين هللا ال يفوته أن يدرك موا ن النقد الصحيح، وليس من أحد معصوماً إال رسول هللا صلى هللا عليه 

تحرك الهمة نحو  وسلم، إن المطالعة في كتب هؤالء العلماء الفقهاء الذين تكلمواة في أمر السير إلى هللا

هللا بشكل عجيب، وهذا شيء مجس واضح يستطيع كل إنسان أن يدركه من خالل التجربة، ليحاول 

أحدنا أن يمسك الجزء األول من االحياء مثالً وليقرأ كتاب تالوة القرآن فيه ثم ليجرب أن يقرأ القرآن بعد 

ان قبل ذلك، وقل مثل ذلك في كل بحث ذلك. إنه ال شك سيجد أن حضور قلبه مع القرآن قد اختلف عما ك

 .رحمه هللا فإنك عندما تقرؤه تجد نفسك قد انتقلت إلى وضع أكمل الغزالي بحثه

لمطالعة في كتب السير إلى هللا تهيج على السير إلى هللا تساعد على الكمال فيه ومن ثم فإن إن ا

السائر إلى هللا ينبغي أن يكون له حظ من ذلك، وال شك أن من أمهات كتب السير إلى هللا الرسالة 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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مع مالحظة أنه ال القشيرية، وإحياء علوم الدين، فليحاول المسلم أن يكون لهذين الكتابين حظ من دراسته 

عصمة إال هلل ولكتابه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، وكما يساعد على السير وينشط له ويهيج عليه 

ويبعث إليه مطالعة كتب السير إلى هللا فكذلك قراءة قصص السائرين إلى هللا فإن فعلها في رفع الهمة 

ألولياء من ذلك لزاداً كبيراً للسالك، ولنا يكاد يكون منقطع النظير وإن في كتاب صفة الصفوة أو حلية ا

 :ههنا مالحظات

إن أكثر كتب التصوف ال يرتاح لكثير من عباراتها الفقيه ومن ثم فال بد أن يكون اإلنسان   .1

 .دقيقاً فيتخير إذ يقرأ وإذا قرأ أن يدقق

إن بعض الكتب التي عرضت قصص الصالحين دخل فيها من االنحراف ما ال يستقيم مع  .2

وال شرع مما ننزه القلم عن ذكره وننزه العلماء المنسوبة إليهم هذه الكتب أن يكونوا  عقل

 .ذكروا مثل هذا الكالم فعلينا أن ننتبه لذلك

إن كثيرين وأغلوا في دراسة كتب السير إلى هللا وقراءة كتب الصالحين حتى نسوا الكتاب  .3

صحابة. ولذلك فال بد أن نعطي هذا والسنة وسيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحياة ال

الموضوع محله إذ ال يجوز أن تكون أي دراسة على حساب اإلهمال للكتاب والسنة والسيرة 

 ..وحياة الصحابة، ولنكتف بهذا القدر

عرضنا في هذه الفقرات الثالث الماضية لثالثة منشطات في موضوع السير إلى هللا وعرضنا بعض 

 .عضها ليكون المسلم على بصيرة في األخذما يؤخذ على الموجود من ب
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 في الصحة القلبية والنفسية ومحل ها من دوائر التكليف: 12محاضرةال

يقول ابن عطاء في قضية الوصول إلى هللا عز وجل "وصولك إلى هللا وصولك إلى العلم به" هذا 

القلب حظه منها والروح هو الوصول أن تعرف هللا عز وجل حق المعرفة، معرفة أخذ العقل حظه منها و

حظها منها دون أن يرافق ذلك تجسيم أو تشبيه أو مماسة أو اتصال أو حلول أو اتحاد معرفة يشهد فيها 

االنسان قربه من هللا عز وجل وقرب هللا منه. قال تعالى: }وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 

عز وجل حق المعرفة معرفة يجتمع لك فيها [ فإذا عرفت هللا 187دعوة الداعي إذا دعان{ ]البقرة: 

التسليم العقلي والذوق القلبي فقد وصلت وذلك ال يتم بال سلوك  ريق ذلك. وإذا تم ذلك فلذلك ثمراته 

الكثيرة إذ كل خير إنما هو انبثاق عن هذه المعرفة }ألم تر كيف ضرب هللا مثالً كلمة  يبة كشجرة  يبة 

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم أصلها ثابت وفرعها في السماء 

 .[24يتذكرون{ ]ابراهيم: 

فثمرات المعرفة الحقيقية هلل عز وجل شيء ال يستطاع إحصاؤه ومن أول ذلك التحقق بمقام العبودية 

كل  هلل وذلك أعلى المقامات على اإل الق. والعبودية كاسمها تقتضي  اعة ظاهرة وبا نة هلل في

شيء... إن الوصول إلى هللا يعني معرفته جل جالله، معرفة أنه موجود ومعرفة صفاته، صفات الجالل 

والجمال وصفات الوجود من علم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر وكالم، وصفات السلب التي تنفي 

قلب ذلك كله وأن بها عن هللا عز وجل ما ال يليق بذاته ومعرفة اسمائه ومعرفة أفعاله وأن يتملى ال

ً وذلك معنى زائد على مجرد المعرفة العقلية ولكن المعرفة العقلية هي المقدمة العادية  يستشعره ذوقا

لذلك، ومما يدخل في المعرفة هلل عز وجل معرفة معاني النصوص المتشابهة وحملها على محاملها 

يه بما ال يتحسس جزءاً منه غيرهم. الصحيحة وتذوق ذلك فالسالكون لهم أذواقهم لهذه النصوص مع التنو

وفي هذه المقامات ضل كثير وغوى كثير وضاقت عبارات الكثيرين وفهمت عبارات الكثيرين على غير 

 .مرادهم

ومن فتح هللا له في هذه الشؤون باب الفهم والذوق على مقتضى العلم استطاع أن يفهم الخطأ من 

الصواب واستطاع أن يميز بين ما يجب رده من هذه العبارات وبين المحامل الصحيحة لهذه العبارات 

ً يحمل على كلمة بأنها كفر مع أن لها محمالً صحيحاً،  وكثيراً ما نجد وكثيراً ما يحدث أن نجد إنسانا

إنساناً يدافع عن كلمة وليس لها وجه وإنما هي البدعة أو الكفر أو الضالل، والقليل القليل من خلق هللا هم 

الذين يضعون األمور في مواضعها ويصلون إلى حالة تكون معرفتهم بها في هللا كاملة حتى إذا تكلموا 

عما يصفون إال عباد هللا المخلصين{ إن تذوق  في ذلك تكلموا عن حق وعلم. قال تعالى: }سبحان هللا

السالكين لمعنى اسم هللا األول ولمعنى اسم هللا الظاهر واسمه البا ن ولمعنى اسمه الصمد ولمعنى اسمه 

القريب ولغير ذلك من أسماء هللا عز وجل تذوق أعمق بكثير من أي تذوق عقلي والذين يتكلمون في هذه 

فطن لها غيرهم ويعبرون عنها تعبيراً ال يستطيعه غيرهم، وأقصد بذلك المعاني يفطنون ألمور ال ي

 .المحققين من هؤالء والمدققين ومن عبارته مقيدة بالعلم والنصوص

فوا وبد لوا فهؤالء ليسوا هم المقصودين في هذا المقام ولعل من أول ثمرات المعرفة  أما الذين حر 

ك يقول ابن عطاء "تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التمكن من التعبير العالي والصافي. وفي ذل

التنوير وصل التعبير. كل كالم يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز من أذن له في التعبير فهمت في 

مسامع الخلق عبارته وجليت لهم إشارته. ربما برزت الحقائق مكسوفة األنوار إذا لم يؤذن لك فيها 

ما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد فاألول حال السالكين والثاني حال أرباب باإلظهار، عباراتهم إ

المكنة والتحقيق والعبارة قوت لعائلة المستمعين" فأول ثمرات الوصول الكاملة إلى هللا القدرة على 

التعبير الصحيح عن الذات اإللهية والداللة الصحيحة عليها. وانظر مثل هذه العبارات لترى بوضوح 

 ."يقة هذه الثمرة. قال ابن عطاء "أنت مع األكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت األكوان معكحق
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ال يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار 

ظهرت في األفق وليست منه، تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة يغيض ذلك عنك 

إلى حدودك فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد عليك. دل بوجود آثاره على وجود أسمائه وبوجود  فيردك

أسمائه على ثبوت أوصافه وبوجود أوصافه على وجود ذاته إذ محال أن يقوم الوصف بذاته" إن 

ة على هذه الوصول إلى هللا هو المظهر األعلى للصحة القلبية والنفسية في اإلسالم وهي العالمة الرئيسي

الصحة. ولكن هذا الوصول يتفرع عنه أمور كثيرة هي كلها عالمات على صحة القلب والنفس ولذلك 

فنحن سنعرض قضية عالمات الصحة القلبية والنفسية بحيث نفتهم هذه العالمات بشكل أوضح وأعمق 

 :فنقول

مل كما أمر وأن يحقق شرحنا من قبل كيف أن لكل عبادة حكمتها وأنوارها وأن المسلم عليه أن يع

الحكمة التي من أجلها كان األمر. وههنا نحب أن نكمل تسلسل هذا الشأن. إن تنفيذ األمر وتحقيق الحكمة 

من األمر يترتب عليه آثار في القلب وفي النفس. هذه اآلثار مهمتها تكميل الذات واالرتقاء بالتحقق 

ة هي تكميل الذات وتحقيقها بأرقى المقامات. وأرقى بالكماالت العليا لها فالحكمة في األمر في النهاي

المقامات التحقق بأسماء هللا عز وجل مع العبودية الكاملة له فاهلل عز وجل متصف بالصفات العليا وله 

األسماء الحسنى مع الربوبية. ونحن كما لنا أن نأخذ من كل اسم من أسماء هللا تعالى التي كلفنا بالتحقق 

 .بوديةبها ولكن مع الع

حاول في كتابه / المقصد االسنى في شرح أسماء هللا الحسنى / أن يبين ما  الغزالي وحجة اإلسالم

لعبد من كل اسم من هذه األسماء. فاسم هللا المؤمن واسمه الكريم واسمه التواب واسمه يمكن أن يأخذه ا

الشكور واسمه الصبور كل ذلك يمكن كما أن يأخذ المؤمن حظه منه وهكذا... فالمسلم كما أن عليه أن 

يبقون يعمل أن يالحظ الحكمة من العمل وعليه أن يتابع تكميل ذاته كهدف للعمل، وكثيرون من الناس 

 في الدائرة األولى على ضعف فيها دون أن ينتقلوا إلى الدائرتين األخيرتين. 

وبعضهم قد يقفز إلى الدائرة الثانية ولكن ال ينتقل إلى الدائرة الثالثة فضالً عن دائرة أخرى رابعة 

فلنقف أكثر سنراها. وهذه نقطة: الغموض فيها علة عدم التطلع إليها ولذلك فإنها تحتاج إلى وضوح تام 

من وقفة حول بعض المعاني حتى يتضح هذا المقام... قال تعالى: }إن اإلنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر 

جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إال المصلين الذين هم على صالتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم 

اب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذ

مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى 

وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين 

[ الحظ أن خلق الهلع الذي 35-19مكرمون{ ]المعارج: هم على صالتهم يحافظون أولئك في جنات 

مظهره الجزع عند المصيبة والمنع عند النعمة ال يتخلص منه إنسان إال إذا اجتمعت فيه مجموعة أمور، 

الصالة واإلنفاق والتصديق باليوم اآلخر واإلشفاق من عذاب هللا وحفظ الفروج والقيام بالشهادة صدقاً 

ه مجموعة األمور هذه تخلص من مرض وتحقق بصحة ومن ثم فبشكل تلقائي وعدالً، فمن اجتمعت ل

 .متى تحقق إنسان بمجموع هذه المعاني انتفت عنده صفة الهلع أي وجد عنده خلقا الصبر والكرم

فالتحقق بالصبر والكرم عالمة إقامة هذه المعاني كلها ونحن مكلفون بمجموع هذا، مكلفون بهذه 

بر وبالكرم وكما أن علي  كمسلم أن أبذل جهداً في العمل إلقامة الصالة فإن علي  األعمال ومكلفون بالص

كذلك أن أحقق نفسي بالصبر والكرم من خالل مجاهدة النفس ومعرفة حدود الصبر والكرم. وتحقيقي 

بالصبر والكرم مظهر من مظاهر صحة القلب والنفس وعالمة على صحة  ريقي ولكن الصبر والكرم 

[ فما 128لى بذل جهد خاص فيهما فاهلل عز وجل قال: }وأحضرت األنفس الشح{ ]النساء: يحتاجات إ

من حالة إال والشح حاضر عندها وعلى صاحبها أن يتغلب على شحه بمجاهدة نفسه وبسلوك الطريق 

الموصل إلى لذلك ولكن كم من الناس يبدأ تلك البداية وينتهي هذه النهاية. الحظ اآلن كم يترتب على 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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الفشل في الوصول إلى مقامي الصبر والكرم من آثار سيئة إنه ما لم يصبر اإلنسان فإنه يكفر فالصبر 

ً أن  إذن بدونه ال يكون إيمان وإذا لم يكن إيمان فال شيء أبداً، والشح متى وجد لم يعد باإلمكان إ القا

ي أصالً ولذلك يقول عليه يكون هناك تعاون بين المسلمين على أمر بل تنعدم إمكانية العمل الجماع

ً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك  ً وهوى متبعا ً مطاعا الصالة والسالم "إذا رأيتم شحا

بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثال القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 

أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين خمسين رجالً يعملون مثل عملكم، قيل يا رسول هللا 

منكم" أبو داوود والترمذي وقال حسن غريب الحظ أن الشح المطاع هو الحلقة األولى التي إذا وجدت 

 .فقد حل لإلنسان أن يعتزل الناس ألنه ال فائدة من عمل جماعي أصالً 

آثاراً نفسية تترتب على ذلك الحظ من المثال المذكور كيف أن هناك أمراً وحكمة من هذا األمر و

وكيف أننا مكلفون بهذا كله. فالدائرة الثالثة من هذه الدوائر هي التي نسميها الحصة النفسية والقلبية 

ولنضرب مثاالً آخر. قال تعالى: }إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 

ً في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من هللا سبيل هللا فيَقتُلون ويُقتَلون وعداً   عليه حقا

فاستبشروا ببيعكم الذين بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون 

الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنين{ 

[ الحظ من اآليتين أن اجتماع خصال اإليمان والتوبة والعبادة والحمد والسياحة التي 114-113]التوبة: 

هي الصوم أو الرحلة في هللا والركوع والسجود واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي ينبثق 

لم مطالب عنها وجود بيع نفس ومال هلل فال جهاد كامالً إال إذا توفرت هذه المعاني كلها. وأنا كمس

بالتحقق بهذه الخصال ومطالب بأن أبيع نفسي هلل فلو أن إنساناً عمل بهذه ثم لم يبع نفسه وماله هلل فإنه 

 .يكون قد قصر في التكليف

إن هناك أعماالً ينبثق عنها حال نفسي وعن هذه الحالة النفسية تنبثق أعمال وتصرفات فهذه دائرة 

لمثالين السابقين ندرك أن هناك أعماالً تستتبع وجود حالة نفسية رابعة تنبثق عن الصحة القلبية، من ا

وقلبية وهذه الحالة نحن مطالبون بها كما أننا مطالبون بالطريق الموصلة لها كما أننا مطالبون باألعمال 

التي تنبثق عنها. هذه الحالة النفسية والقلبية التي نحن مطالبون بها هي الوضع الصحي للنفس وللقلب. 

جودها هي عالمة الصحة وعالمة على استقامة السير وكثير من المسلمين تغيب عنهم قضية الصحة وو

النفسية والقلبية بكل أبعادها كما تغيب عنهم كثير من األعمال الموصلة إليها أو التي تنبثق عنها وهي 

}إن الصالة تنهى نقطة خطر. وحتى اآلن لم يتضح الشيء الذي نريده فلنضرب أمثلة أخرى. قال تعالى: 

[ فالصالة من 15[ وقال تعالى: }وأقم الصالة لذكري{ ] ه: 46عن الفحشاء والمنكر{ ]العنكبوت: 

آثارها ترك الفحشاء والمنكر والهدف من إقامة الصالة هو ذكر هللا عز وجل على الطريقة التي اختارها 

عالى: }أال بذكر هللا تطمئن القلوب{ ]الرعد: هللا لنا والذكر من آثاره في القلب أن يعطيه ا مئناناً. قال ت

[ فطمأنينة القلب هي الحالة الصحية له ونحن مطالبون بالوصول إليها والطريق إلى ذلك هو الذكر 28

ومن الذرك الصالة ونحن مطالبون بذلك ومن آثار الصالة العملية االنتهاء عن الفحشاء والمنكر ونحن 

بل األربع إذن التي من جملتها الصحة القلبية والنفسية كلها مطالبون بها مطالبون بذلك. فالدوائر الثالث 

وعلينا أن نحصلها علماً وعمالً... قال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 

 [. فالصيام فريضة وحكمة هذه الفريضة الوصول إلى التقوى.184من قبلكم لعلكم تتقون{ ]البقرة: 

والتقوى ملكة في القلب ينبثق عنها سلوك معين ونحن مطالبون بالجميع وأحد أجزاء هذا الجميع هو 

الصحة القلبية والنفسية والروحية والعقلية التي ينبثق عنها سلوك معين والتي تكون كأثر عن عمل 

هذه األمور فلنحاول معين، وفي دائرة من هذه الدوائر يقع أحياناً نوع القصور أو التقصير. إذا اتضحت 

أن نتحدث اآلن عن معان من خاللها ندرك المراد من الصحة القلبية والنفسية والروحية بعد أن عرفنا 

 ...محلها في دوائر التكليف
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يالحظ أن القرآن قال عن النفس مرة }إن النفس ألمارة بالسوء{ وهي حالة مرضية للنفس وقال 

حالة أرقى للنفس إذ تلوم صاحبها على الشر إذا واقعه. وقال: }يا مرة: }وال أقسم بالنفس اللوامة{ وهي 

أيتها النفس المطمئنة{ فههنا حالة أرقى للنفس إذ أخذت حظها من اال مئنان واليقين والمالحظ أن النفس 

المطمئنة هي التي يقال لها }ارجعي إلى ربك راضية مرضية{. فدل ذلك على أن النفس المطمئنة هي 

 عنها وسيرضيها. فالنفس المطمئنة إذن هي الحالة الصحية العليا للنفس. والطريق إلى التي رضي هللا

هذه النفس المطمئنة هي ما قاله هللا عز وجل: }ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 

-27{ ]الرعد: هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب{. }الذين آمنوا وعملوا الصالحات  وبى لهم وحسن مآب

28]. 

فالطريق إلى النفس المطمئنة اإلنابة إلى هللا واإليمان وكثرة الذكر ونحن مكلفون بذلك كله، فهذا 

نموذج على الصحة النفسية والقلبية وعلى الطريق الموصلة إليها ولنا اآلن أن نسيح سياحة ثم نرجع إلى 

شيء اسمه مقام. ويعتبرون الحال هو الموضوع األصلي. يتحدث الصوفية عن شيء اسمه حال، وعن 

مقدمة المقام فمثالً أول ما يبدأ اإلنسان يشتغل بالذكر يصل إلى  مأنينة مؤقتة للقلب ال تلبث أن تزول، 

فهذا حال فإذا تابع اإلنسان الذكر وصل إلى  مأنينة دائمة للقلب فهذا مقام. ونحن مطالبون في كل مظهر 

ية أن نصل إلى المقام لنتمكن فيه ولكن كثيرين تغيب عنهم ماهية من مظاهر الصحة القلبية والنفس

مقامات الصحة كما يغيب عنهم العمل من أجلها. إننا مطالبون بالحلم إال إذا انتهكت حرمات هللا، فعندئذ 

نحن مطالبون بأال يقوم لغضبنا شيء حتى نقيم أمر هللا. هكذا شأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال 

ضب لشخصه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات هللا، فإذا انتهكت حرمات هللا ال يقوم لغضبه شيء يغ

فههنا مقامات مقام الحلم ومقام الغضب هلل، والحلم ال يأتي دفعة واحدة وإنما الحلم بالتحلم فعندما يبدأ 

من مقام الحلم فال اإلنسان يجاهد غضبه يفشل مرة وينجح مرة. فالحلم ههنا حال حتى يتمكن اإلنسان 

ً أن يغضب، عندئذ يتمكن اإلنسان من مقام الحلم ويكون في حالة  يغضب إال حيث يجب عليه شرعا

 .صحية قلبية ونفسية

كم هي مجموع األخالق القلبية والنفسية التي نحن مطالبون بها؟ إن مجموع هذه األخالق إذا 

نا الصحة القلبية والنفسية وهي احدى دوائر أصبحت لدينا كمقامات وتمكنا منها فعندئذ نكون قد ملك

التكليف األربع التي نحن مطالبون بها. قلنا من قبل: إن في دين هللا مقامات هي اإلسالم واإليمان 

واإلحسان والتقوى والشكر، والشكر له جانب قلبي وآخر عملي وكذلك اإلسالم واإليمان فأن يحصل 

ت فذلك عالمة صحة القلب والعقل والنفس ولكنها دائرة من دوائر اإلنسان الجانب القلبي في هذه المقاما

التكليف... قال تعالى: }وإْذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 

 .قالوا بلى{. فالروح مقرة هلل بالعبودية فبقدر تحقق اإلنسان بالعبودية هلل ظاهراً وبا ناً تكون صحة

ز وجل خلق آدم على صورته أي على صفته كما عليه جماهير العلماء وإذاً فبقدر ما يأخذ وهللا ع

اإلنسان حظه من أسماء هللا مع التحقق بالعبودية وعدم منازعة هللا جل جالله فيما هو من شأنه وحده جل 

فو في محله جالله فذلك عالمة على الصحة. الرأفة في محلها والرحمة في محلها والكرم في محله والع

وإذالل من يستحق اإلذالل وإعزاز من يستحق اإلعزاز كل ذلك في حقنا مطلوب وهو تحقق بأسماء هللا 

مع العبودية ولكن الكبرياء والعظمة من شأن هللا وحده ألنهما من خصائص الربوبية فأن ينازع اإلنسان 

القدسي "العز إزاري رب العزة وخصائصه فذلك مرض. قال عليه الصالة والسالم في الحديث 

ً منهما عذبته" رواه البرقاني في مستخرجه، ورواه غيره والحديث  والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا

 .صحيح

والتحقق بما ينبغي التحقق فيه وترك ما ال ينبغي أن يكون من مظاهر الصحة القلبية والنفسية 

عان وحرم عليك أن يكون فيه معان فأن والروحية لإلنسان فرض هللا عز وجل عليك أن يتحقق قلبك بم

يكون قلبك كذلك سلباً وإيجاباً فذلك عالمة الصحة. فرض عليك أال يكون في قلبك مودة للكافرين وفرض 
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عليك أن تحبه وتحب رسوله وأن تحب أهل اإليمان، فرض عليك أال تخاف غيره وفرض عليك أن 

أال تقنط من رحمته وفرض عليك أن ال تأمن تخافه وتخشاه وحده. فرض عليك أن ترجوه وفرض عليك 

 .من مركه وفرض عليك أال تتكبر وأال تبطر

فكل ما فرض عليك من أعمال القلوب وما حرمه عليك من أعمالها أن يصبح قلبك مطابقاً لما يحبه 

هللا عز وجل في شأنه فذلك عالمة الصحة. فرض عليك الصبر والتسليم والرضا والتوكل فإن تتحقق 

كله، فذلك عالمة الصحة. فرض عليك أن تجلو مرآة قلبك وأن تجلو عين بصيرتك و البك بأن  بهذا

يتأمل قلبك آياته وأن ترى أفعاله وأن تستشعر صفاته وكل ذلك إن تحققت به فذلك من عالمات الصحة 

األصول وكل ذلك لن يتم إال بذكر كثير وعلم غزير ومجاهدة شاملة ومذاكرة دائمة مع أهل ذلك. وأصل 

الذي عنه ينبثق كل شيء هو تعميق التوحيد في القلب. قال تعالى: }ينزل المالئكة بالروح من أمره على 

من يشاء من عباده أن أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون{. الحظ أن الوحي إنما يتنزل لإلنذار بوحدانية هللا 

القلب ترتب على ذلك كل خير، وال يتعمق ليترتب على ذلك االلتزام بتقواه فكلما تعمق التوحيد في 

 .التوحيد إال بذكر، وإن األذكار كلها إن هي إال تعميق لقضية التوحيد

فسبحان هللا تنزيه هلل، والحمد هلل اعتراف بأنه المنعم وحده وهللا أكبر نفي لتعظيم غيره في القلب، وال 

اتضحت بعد هذا كله معالم الصحة القلبية حول وال قوة إال باهلل نفي أن يكون هناك فاعل سواه. فهل 

 والنفسية عند المسلم. ومحلها في دوائر التكليف؟ 

هناك في اإلسالم أوامر ونواه ولكل أمر حكمته ولكل نهي حكمته وتنفيذ األوامر واجتناب النواهي 

هي مظهر  مع تحقيق حكمة األمر وتحقيق حكمة اجتناب النهي يترتب عليه حال قلبي ونفسي، هذه الحالة

الصحة القلبية والنفسية، فإذا صح القلب والنفس انبثق كأثر عن ذلك سلوك جديد هو ماء صاف وثمر 

 يب، هو نبع الفطرة وثمار اإليمان. يظهر ذلك في معاملة الحق والخلق فهذه أربعة دوائر. دائرة تنفيذ 

على ذلك من صحة قلب ونفس. األمر واجتناب النهي ودائرة تحقيق الحكمة في ذلك ودائرة ما يترتب 

ودائرة ما ينبثق عن هذه الصحة من آثار ونحن مكلفون بهذه الدوائر كلها على تفاوت في درجات 

التكليف في كل مرحلة، وكثيرون من الناس يغلطون أو يقصرون في فهم هذه الدوائر والتحقق بها، 

قلبية والنفسية هي محور الصحة العامة وعالمة الصحة الكاملة هي التحقق بهذه الدوائر كلها والصحة ال

والصحة القلبية والنفسية محورها معرفة هللا والتحقق بأسمائه مع العبودية الكاملة له جل جالله، وليكن 

 .هذا خاتمة هذا الباب ولعله قد وضح المراد
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 في الُروى والكشف واإللهام والكرامة ومحل ها في دين هللا: 13محاضرةال

الشيء الجوهري في السير إلى هللا هو التحقق والشعور والذوق لقضايا اإلسالم واإليمان والتقوى 

واإلحسان والشكر وأن ينسجم السلوك مع ذلك وأن تصبح النفس مزكاة والقلب منوراً والروح عارفة 

لب الصديقين وهي باهلل مستسلمة له والعقل شرعياً. وبكلمة واحدة العبودية الخالصة هلل فإنها غاية مط

أشرف المقامات على اال الق وهي الوص الالزم األرقى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم }سبحان الذي 

[. }الحمد هلل الذي أنزل على 01أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى{ ]اإلسراء: 

 [. 01عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً{ ]الكهف: 

لى هللا عز وجل هذه همومه أو هذا همه، وما سوى ذلك يفرجه إذا كان عالمة على فضل إن السالك إ

هللا عز وجل فهو يفرح به ألنه عالمة على ذلك وبشارة على القبول }قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك 

س فليفرحوا هو خير مما يجمعون{ ]يونس[. فقد يجد السالك إلى هللا الرؤيا الصالحة أو الكشف وقد يح

ً للسالك بحد ذاته وإنما هو محل فرحه  باإللهام وقد تظهر على يده كرامة، وكل ذلك كما قلنا ليس هدفا

ألنه عالمة على القبول أو بشارة للسالك بأمر فإذا اتضح هذا نكون قد عرفنا ما هو الهدف بالنسبة 

ول إلى الكشف أو إلى للسالك، وههنا أول خطأ يقع فيه بعض الصوفية إذ يجعل بعضهم الهدف هو الوص

الكرامة أو غير ذلك من معان هي عالمات على صحة السير وليست هدفاً في السير إذ المراد هو وجه 

 هللا عز وجل، قال تعالى: }واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{. 

 ً ً هدفا فإنه من المالحظ من التتبع على أنه إذا كان بعض الصوفية يغلطون في جعل ما ليس هدفا

التاريخي أن هذه المعاني من كشف أو إلهام أو رؤيا صالحة أو كرامة وهي أمور نجدها بكثرة في 

النصوص وفي حياة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه المعاني نادراً ما تجدها إال في دوائر 

في النصوص كما نجده عند الصوفية وهذا دليل  الصوفية ونادراً ما تجد حديثاً عنها يشبه الحديث عنها

 .على أن التصوف الصحيح سير صحيح في  ريق القدوة الصالحة بدليل ظهور ثمرات االقتداء كاملة

هذا ابن تيمية رحمه هللا يذكر أن كرامات الشيخ عبد القادر الجيالني منقولة تواتراً، وللشيخ ابن تيمية 

على الشيخ الجيالني من الثناء ما لم يظفر به أحد إال قليالً. وفي ذلك كله دليل على أن السير إلى هللا على 

بعض الصوفية يغلو في بعض هذه   ريقة الصوفية المحققين له فضله وثمراته ولكن كما سنرى فإن

 .األمور أو يخطئ فيها وههنا كذلك مأخذ آخر

 :ولنبدأ عرض الموضوع من بدايته

 :الكشف  .1

وصف هللا عز وجل سيدتنا مريم عليها السالم بأنها صديقة قال تعالى: }وأمه صديقة{ ومن 

تعالى: }وما أرسلنا من قبلك إال  المعروف في علم العقائد أن هللا عز وجل لم يبعث رسوالً إال رجالً. قال

[، فمريم إذن صديقة فليست نبية وال رسوالً ومع ذلك ذكر القرآن أن 109رجاالً نوحي إليهم{ ]يوسف: 

المالئكة خا بتها }وإذ قالت المالئكة يا مريم إن هللا اصطفاك و هرك واصطفاك على نساء العالمين{ 

ثل لها بشراً سوياً. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت [، }فأرسلنا إليها روحنا فتم43]آل عمران: 

 .[19-18-17تقياً. قال إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالماً زكياً{ ]مريم: 

ً أن يكشف هللا عز وجل لغير األنبياء والرسل عن المالئكة بحيث يسمع  وإذن فمن الممكن شرعا

ثت لمسلم يسميها الصوفية كشفاً. هذا الكشف نجد إنسان من غير الرسل أو يرى ملكاً، هذه الحالة لو حد

نصوص السنة ذاكرة إمكانيته، ومجد نماذج له في حياة الصحابة، ونجد تاريخ التصوف اإلسالمي 

وما كتبه وهو إنسان موثوق رأى الكثير من  الغزالي المحقق زاخراً بمثل هذه المعاني. ومن قرأ سيرة

في حق المنصف، إذ  هذا إن فيما وقع للغزالي نفسه أو فيما نقله عن أمثاله وذلك حجة كافية
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رجل صدق عند جماهير هذه األمة ولنر ما يدل على إمكانية الكشف ووقوعه في جيل  الغزالي أن

 : رق الوصول إليه من النصوصالصحابة و

/ من كتاب الترغيب والترهيب ما يلي: "عن أبي أمامة رضي هللا عنه  262في الحديث رقم /  -أ

قال: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الفرقد. قال: وكان الناس يمشون 

س حتى قدمهم أمامه فلما مر ببقيع الفرقد إذا خلفه. قال: فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجل

بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين. قال: توقف النبي عليه الصالة والسالم فقال: من دفنتم ههنا اليوم؟ قالوا: 

ً وفالناً. قالوا يا نبي هللا وما ذاك قال: أما أحدهما فكان ال يتنزه من البول وأما اآلخر فكان يمشي  فالنا

خذ جريدة ر بة فشقها ثم جعلها على القبرين. فقالوا: يا نبي هللا، لم فعلت هذا؟ قال: ليخفف بالنميمة، وأ

عنهما. قالوا يا رسول هللا حتى متى يعذبان؟ قال: غيب ال يعلمه إال هللا، ولوال تمرغ قلوبكم، وتزيدكم في 

سالم "لوال تمرغ قلوبكم الحديث لسمعتم ما أسمع" رواه أحمد واللفظ له. الحظ قوله عليه الصالة وال

وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع" فهذا يدل على ماهية المانع من الكشف ويدل على امكانية الكشف 

ويدل على الطريق إلى الكشف هو عدم التزيد في الحديث وتصفية القلب، ولتصفية القلب  رقها 

 .المذكورة في النصوص كما سنرى

ب جمع الفوائد ما يلي: حنظلة بن الربيع األسيدي أحد كتاب النبي / من كتا 9662في الحديث / -ب

صلى هللا عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان هللا ما 

تقول؟ قلت نكون عند النبي صلى هللا عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين وإذا خرجنا من عنده 

افَْسنا األزواج واألوالد والضيعات ونسينا كثيراً: قال أبو بكر فوهللا إنا لنلقى مثل ذلك. فانطلقت أنا وأبو ع

بكر حتى دخلنا على النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت: نافق حنظلة يا رسول هللا. فقال: وما ذاك؟ قلت 

ندك عافسنا األزواج واألوالد نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا خرجنا من ع

والضيعات ونسينا كثيراً فقال صلى هللا عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي 

وفي الذكر لصافحتكم المالئكة على فرشكم وفي  رقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات" 

 .للترمذي ومسلم بلفظه

والذي نفسي بيده لو تدومون عل ما تكونون عليه عندي وفي الذكر الحظ قوله عليه الصالة والسالم 

لصافحتكم المالئكة على فرشكم وفي  ريقكم..." إن هذا الحديث يدل على أنه يمكن لكل صحابي إذا 

حافظ على الحال الذي يحصله حال جلوسه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا داوم مع ذلك عل 

ة تصافحه فيها المالئكة ولعله من هذين الحديثين ندرك أن الصمت إال فيما ال الذكر أن يصير إلى حال

 ...ينبغي والذكر من األسباب التي يصل بها االنسان إلى الكشف

/ من جمع الفوائد ما يلي: روى البخاري عن أسيد بن حضير: بينما هو يقرأ  6731في الحديث /  -ت

ه إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت فسكت فسكتت، من الليل سورة البقرة وفرسه مربو ة عند

ثم قرأ فجالت فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً منه فأشفق أن تصيبه ولما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا 

مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدث النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، 

ً فانصرفت إليه ورفعت اقرأ يا ابن حضي ر، قال: أشفقت يا رسول هللا أن تطأ يحيى وكان منها قريبا

رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ال أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال ال 

ظ أن وهللا قال تلك المالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى عنهم. الح

أسيداً رأى ثم الحظ قوله عليه السالم تلك المالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال 

تتوارى عنهم. من هذا النص نرى إمكانية الكشف ووقوعه للصحابة وكيف أن قراءة القرآن  ريق 

أن الجن من  للكشف. ونجد في حياة الصحابة أكثر من نص يتحدث عن رؤية بعض الصحابة للجن مع

عالم الغيب وسنرى في سلسلة / األساس في المنهج / أدلة كثيرة عليه ونصوصاً ندرك إمكانية الكشف 

وندرك وقوعه للصحابة فإذا ما وجدنا ناساً ساروا في التصوف المحرر إلى منتهاه وحدثونا مع كونهم 
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لطريق ولكن ههنا أكثر من عدوالً عن مثل ذلك فال تستغرب أصل وقوعه كما نستدل بذلك على صحة ا

 :غلط يقع فيه بعض الصوفية

إن بعضهم يعتبر الكشف أصالً زائداً على الكتاب والسنة يمكن أن تثبت به حقائق غيبية زائدة  .1

على ما ذكر في الكتاب والسنة، وبعضهم يعتبر أن كل ما قاله صوفي في هذا المجال واجب 

الرسول يمكن أن يكون معصوماً، وفي ذلك من الضالل التصديق فكأنها نبوة جديدة، أو كأن غير 

 .ما فيه

يربط بعض الصوفية بين تصديق بعض الناس في أمر الكشف وبين التسليم لهم في كل أمر دون   .2

التحقق من الحكم الشرعي في هذه الشؤون وبالتالي نجد كثيرين من أتباع الشيوخ يتابعون 

الكشف قد يؤتاه انسان استدراجاً ثم يختم له بسوء شيوخهم وكأن شيوخهم معصومون. هذا مع أن 

والعياذ باهلل وفي قصة بلعم التي تحدثت عنها آيات األعراف وما يقوله المفسرون في ذلك وما 

 .تشير إليه الروايات االسرائيلية ما يشير إلى ذلك

أمر  يربط بعض الصوفية بين الكشف وترك التكليف فيرون أن اإلنسان متى كشف له شيء من  .3

الغيب وما أكثر ما يتوهون في هذا الشأن سقط عنه التكليف فال صالة وال صيام وال غير ذلك 

ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى: }واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{. وهؤالء كفار بإجماع األمة 

ى مات. إذ اليقين في اآلية هو الموت بدليل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقي يعبد ربه حت

ترى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعبد ربه حتى الموت وهم ال يعبدون، أبلغوا من اليقين أكثر 

منه عليه الصالة والسالم / أال لعنة هللا عليهم / وفي أمثال هؤالء يقول الجنيد "وصلوا ولكن إلى 

 .سفر"

وأخيراً نقول: إن الكشف ممكن وهو مما يمكن أن يصادفه السالك إلى هللا وهو من مظاهر فضل هللا 

وابتالئه ولكنا جميعاً مقيدون بالنصوص، ال بالكشف والكشف ال تثبت به عقيدة جديدة وال يزاد به على 

صدق العدول فيه  النصوص وال تتعبد به األمة وال تكلف األمة بتصديق أصحابه ولكن ال حرج على من

إذا كان تصديقاً لنصوص الكتاب والسنة وإنما قلنا بأن األمة ال تكلف بتصديق أصحابه حتى ولو كانوا 

صادقين ألن قلوبهم ليست معصومة في أمر الغيب واحتمال التوهم قائم وألن الكشف قد يكون امتحاناً 

ندرك محل الكشف في شريعة هللا عز وجل  إلنسان أو للناس فينزل به صاحبه أو غيره. بهذه القيود كلها

ونستطيع على ضوئها أن نقرأ في كتب الصوفية وإذا ما صادفنا كالم عن كشف عرفنا حدود األخذ 

 .والرد

ولنتذكر ما قلناه في االبتداء من كون السالك ليس همه الكشف وغيره مما يمكن أن يصادف السالك 

آلخرة ومراده وجه هللا. أخرج الترمذي عن أنس رفعه إلى رسول أثناء سيره الذي ال نهاية له وإنما همه ا

هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من كانت اآلخرة همه جعل هللا غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا 

وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل هللا فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إال ما قدر 

ه" وزاد في رواية "فال يمسي إال فقيراً وال يصبح إال فقيراً، وما أقبل عبد على هللا بقلبه إال جعل هللا ل

قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان هللا بكل خير إليه أسرع" وبمناسبة الكالم عن الكشف 

بن عطاء: "تشوقك إلى ما بطن فيك نقول: إن أدب السالك إلى هللا أال يتطلع إلى الكشف وفي ذلك يقول ا

من العيوب خير من تشوقك إلى ما حجب عنك من الغيوب" ثم من آداب السالكين إلى هللا ومن آداب 

الشيوخ بل من أدب كل إنسان أنه إذا كشف له من عيوب الناس شيئاً أن يسترها وأال يتكلم بها وأن يكون 

والعالج مع وجود الحذر فالمكاشف ال تثبت بكشفه حجة  خلقه الرحمة في هذا المقام مع محاولة التطبيب

في حق الغير من الناحية الشرعية وحتى كشفه في حق نفسه يبقى محل تهمة ألنه يخشى أن يكون فتنة له 

من هللا عز وجل. يقول ابن عطاء: "ربما أ لعك على غيب ملكوته وحجب عنك االستشراف على أسرار 

لعباد ولم يتخلق بالرحمة اإللهية كان ا العه فتنة عليه وسبباً لجر الوبال العباد. من ا لع على أسرار ا

 .إليه" ولننتقل إلى شيء آخر يمكن أن يصادفه السالك وهو اإللهام



 
80 

 :اإللهام .2

لندرس بعض ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عمر بن الخطاب وما قاله بعض الناس في 

خالل ذلك ظاهرة يمكن أن توجد عند الرجل المسلم. يقول عليه شأن عمر رضي هللا عنه لنرى من 

الصالة والسالم في الحديث الذي رواه الشيخان: "لقد كان فيمن كان قبلكم ناس محد ثون من غير أن 

يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر" قال السيو ي في تفسير )محدثون( أي ملهمون. وأخرج 

هريرة قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم "إن هللا جعل الحق على لسان عمر  أحمد والبزار عن أبي

وقلبه" وأخرج ابن عساكر عن  ارق بن شهاب قال: "إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه 

الكذبة فيقول: احبس هذه ثم يحدثه بالحديث فيقول: احبس هذه فيقول له: كل حديثي حق إال ما أمرتني أن 

 . أحبسه"

من هذه النقول ندرك أن شيئاً ما يمكن أن يقع في قلب الرجل المسلم هذا الشيء غيبي المصدر ولكنه 

معلم وموجه ومذكر وله حكم الحقيقة بآن واحد. هذا الشيء يمكن أن يتحقق فيه أفراد في هذه األمة بال 

وفي القلب المسلم ظاهرة  شك وأن يناله من فضل هللا أفراد. إن ظاهرة اإللهام في المجتمع اإلسالمي

ً ووقوعها كحقيقة خالل التاريخ شيء ال شك فيه وال شبهة بل كثيراً ما يصادفها  ممكنة الوقوع شرعا

 اإلنسان في نفسه أو فيمن حوله إن كان له شيء من سير قلبي إلى هللا عز وجل. 

ت فهو يستقبل خوا ر إن القلب اإليماني يشبه في أحد جوانبه جهاز االستقبال ألنواع من الموجا

شيطانية، كما أنه يستقبل واردات ربانية أو هواجس نفسية وهي قضية أدلتها من النصوص موجودة 

وأدلتها من اإلحساسات البشرية الراقية موجودة وتختلط على أكثر الخلق وال يدرك أسرارها إال القليل، 

ر وال شعور، وتحدثوا كيف تطفو قضايا إنك تجد حتى الكافرين تحدثوا عن عالم النفس فتحدثوا عن شعو

من الالشعور إلى الشعور وتحدثوا عن تداعي أفكار وتحدثوا كيف عن حدس وعن ظن وعن إلهام وكل 

ذلك تحدثوا عنه كأثر من آثار التأمل البا ني ومحاولة استكشاف عالم النفس. وتحدث حتى الكافرون عن 

ضية ما خرجوا عن كونهم وهم يتحدثون عنها مسجلين ضمير وتأنيب ضمير وأمثال هذه المعاني. وهي ق

إلحساسات معينة لدى أنفسهم أو أنفس آخرين، ونحن المسلمين كأصل عام نقبل المالحظة ونشترك مع 

الناس في تسجيلها ولكن شتان بين كثير من تعليالتنا وتعليالت اآلخرين، فتعليالتنا علم خالص وتعليل 

مسلمين يقفون دائماً عند حدود ال يتجاوزونها فمثالً: الكافر ال يستطيع اآلخرين ظن خالص ثم إن غير ال

ً عن ظاهرة القلب اإليماني واإلحساسات القلبية التي توجد في حالة وجوده ولكن المسلم  أن يسجل شيئا

يحس بذلك ويستطيع تسجيله ومن ثم فآفاق اإلحساس القلبي والروحي عند المسلم آفاق ال يتطاول إليها 

يضاف إلى ذلك أن المسلم وهو يسجل اإلحساس القلبي الغيبي عنده النصوص القطعية التي بها  أحد

يستطيع أن يطمئن إلى أن إحساساته صحيحة إذ أن النصوص الربانية تبين له حقائق عالم النفس والقلب 

طابقة بين والعقل وما يمكن أن يحدث فيها ولها فإذا ما أحس بمعنى ووجد النص يتحدث عنه أدرك الم

 .الحقيقتين الكبيرتين: حقيقة الصدق في النص وحقيقة حاله الذي هو فيه وأنه حال صالح

 :وبشكل عام فالقلب يستقبل أربعة أنواع من اإليحاءات

اإليحاء الشيطاني: قال تعالى: }شيا ين الجن واإلنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول  -أ

تعالى: }ألم ترى أنا أرسلنا الشيا ين على الكافرين تؤزهم أزاً{ [. وقال 113غروراً{ ]األنعام: 

 [269[. وقال تعالى: }الشيطان يعدكم الفقر{ ]البقرة: 85]مريم: 

وال أقسم بالنفس اإليحاء النفسي: قال تعالى: }إن النفس ألمارة بالسوء{. وقال تعالى:  -ب

 اللوامة
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الم: "في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالخير الخا ر الملكي: يقول عليه الصالة والس -ت

وتصديق للحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من هللا سبحانه وليحمد هللا، ولمة من العدو إيعاد بالشر 

 ."وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم

[، وقال 69اإللهام الرباني: قال تعالى: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{ ]العنكبوت:  -ث

 [. 17تعالى: }والذين اهتدوا زادهم هدًى وآتاهم تقواهم{ ]محمد: 

ويسمي العلماء اإليحاء الشيطاني وسوسة، واإليحاء النفسي هاجساً، ويسمون القاء الملك في القلب 

قاء الرباني وارداً أو إلهاماً وهذه قضايا محسة مذاقة عند من كان له قلب وأن يكون خا راً، ويسمونه اإلل

لإلنسان قلب يحس به وقلب ال يحس به هذه قضية تحدث عنها القرآن. قال تعالى: }إن في ذلك لذكرى 

كن لمن كان له قلب...{ وحدد هللا مكان هذا القلب في الصدر حتى ال يشتط باإلنسان فكره فقال: }ول

 تعمى القلوب التي في الصدور{. 

من كان له قلب يحس باإللقاءات المتنوعة ويعرفها ويميز فيما بينها وقد جعل بعضهم عالمات لكل و

نوع من أنواع اإللقاءات ليجتمع العلم والذوق لإلنسان فيميز بين أنواع هذه اإللقاءات. ولقد فصل في ذلك 

صوف فذكر أن من عالمات الخا ر الشيطاني السرعة وضيق الشيخ أحمد الزروق في كتابه قواعد الت

القلب، وزواله بالذكر وأن الهاجس النفسي كثير اإللحاح. وأن الخا ر الملكي يتمكن بالذكر وتصحبه 

 .برودة في القلب وأن الوارد الرباني يكون في شأن التوحيد وذكر دقائق في هذا المقام يحسن أن تراجع

كيف أن المسلم الحي القلب وحده من بين بني البشر يحس بشيء اسمه  إذا اتضح هذا كله ندرك

القلب، ويحس بمجموعة التيارات التي تهب على هذا القلب، فبينما يحس الكافر بقضية النفس وخوا رها 

فقط، نجد المسلم يشترك مع الكافر بهذه االحساسات مع تصفية لها وارتقاء فيها ويحس بأشياء كثيرة، 

تقبال غير معطلة، هذه اآللة فيها حياة ولها خصائص، ومن ثم فالتركيب العام للجانب اآلخر وله آلة اس

 .لإلنسان المسلم يختلف اختالفاً جوهرياً عن كل إنسان في هذا العالم

ومن ثم ندرك أن كثيراً من األمور الغيبية هي في حق المسلم محسة مذاقة ولكنه إحساس بآلة أخرى 

وذوق بآلة أخرى غير اآلالت الظاهرة وكذلك ندرك أن المسلم بشكل دائم يتلقى  غير الحواس الظاهرة

ً مباشراً من عالم الغيب بواسطة اإللهام والخوا ر الملكية كما تلقى التوجيه الموحى إليه عن  توجيها

على  ريق النبوة والوحي والمتمثل بالكتاب والسنة. فالمسلم العليم بالكتاب والسنة يتحرك في كل أمر 

ضوئهما ويسدده مع ذلك إلقاءات غيبية في قلبه ولكن: ذكرنا من قبل أن أنواع اإللقاءات التي تقذف في 

قلب العبد المؤمن ليست فقط اإللقاءات الربانية واإللقاءات الملكية بل هناك إلقاءات نفسانية وإلقاءات 

 .شيطانية

ً التمييز ولذلك فإن المسلم مكلف والقلوب ما عدا قلوب األنبياء غير معصومة وال تستطيع د ائما

بالنص المعصوم وعليه أن يزين كل ما ورد إلى قلبه بميزان النص المعصوم ولذلك قال أبو سليمان 

الداراني "ربما وقعت النكتة من كالم القوم في قلبي فال أقبلها إال بشاهدي عدل من الكتاب والسنة ألن هللا 

والسنة ولم يمضنها لي فيما سوى ذلك". ولنفرض أن المسلم عز وجل ضمن لي العصمة في الكتاب 

وصل إلى حالة أصبح بإمكان قلبه أن يميز بين اإللقاءات لكن احتمال الغلط يبقى وارداً واحتمال الفتنة 

الربانية للقلب يبقى وارداً من باب االبتالء واالمتحان ليبقى المؤمن ملتزماً بالنص ومتحركاً على ضوء 

ثم نجد الكتاب والسنة يحدثاننا عن قضية امتحان القلب فكما أن الجسد يمتحن فكذلك القلب العلم ومن 

يمتحن. قال تعالى: }أولئك الذين امتحن هللا قلوبهم للتقوى{. وقال عليه الصالة والسالم "تعرض الفتن 

نوع معين وال بد  على القلوب عوداً عوداً فأي قلب أنكرها..." ومن هذا كله ندرك أنه ال بد من قلب من

من قلب يرفض الفتن وال بد من ميزان، والميزان هو الكتاب والسنة والقلب المعين هو القلب السليم الذي 

يرفض الفتن وال يقبلها والذي وعد بعد الوصول أن يحفظ من الفتن ولكن ال يعني أنه ال يفتن بل يفتن 

 .اننا أن نعرف موا ن الغلط عند بعض الصوفيةولكن الفتنة ال تضره. وبعد هذا الكالم كله أصبح بإمك
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لقد تصور بعض الصوفية أن بإمكانهم أن يستغنوا من خالل الخا ر والكشف واإللهام عن دراسة  

الكتاب والسنة وعن العلم بالعقائد والفقه والسير البصير إلى هللا وقواعد ذلك وبهذا يكونون قد أفقدوا 

تقدير خا ئ. قال تعالى: }لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم أنفسهم الميزان وحيث ال ميزان فال

[. إنه متى أضعنا الميزان وجد الضالل قال عليه 25الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط{ ]الحديد: 

الصالة والسالم "إني تارك فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب هللا وسنتي" رواه الحاكم بلفظ 

 .ت...( ورواه غيره)ترك

لقد تصور بعض الصوفية أنه يمكن أن تصل بعض القلوب إلى العصمة فاعتبروا كل ما يلقى فيها  و

وكأنه وحي منزل وبذلك جعلوا قلوب األولياء كقلوب األنبياء وهذا كفر وضالل فاهلل عز وجل تعبد 

لقلوب بما الخلق برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم فكيف نجعل على قدم المساواة ما يلقى به في بعض ا

ألقي في قلب محمد صلى هللا عليه وسلم قال تعالى: }وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين 

[. فأين ذلك القلب وذلك الوحي من قلوب أخرى وإلقاءات أخرى مختلطة 193على قلبك{ ]الشعراء: 

ال يجوز أن يدعي عصمة القلب ومهما ادعى المدعون أن قلباً يرقى إلى حيث يدرك ما يلقى فيه فإن أحداً 

 .وإال فإنه يكفر

انطلق كثير من الصوفية بال ميزان وبتصور أن قلوب الشيوخ معصومة فضلوا وأضلوا. قال  ولقد 

لي بعضهم على لسان كبير من الصوفية "بقرآني بآياتي لو أمرني الشيخ أن أسجد لالت لسجدت" فيا 

عتقد أن ما أمره الشيخ به يجوز له تنفيذه ولو كان كفراً أليس وياله من مثل هذا. هل هذا يجوز لمسلم أن ي

هذا هو عين ما فعله النصارى }اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون هللا{ وذلك كما فسرها رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم بأن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحالل فأ اعوهم. ويدافع بعض الناس عن 

ء بأن هذا يريد كذا وأن الشيخ يستحيل أن يأمره إال بخير ونقول: هل هناك شك بأن السجود أمثال هؤال

لالت والعزى شرك فكيف يعلن عن استعداده للطاعة حتى في مثل هذا، إن مجرد اإلعالن عن االستعداد 

  .للطاعة في مثل هذا كفر فال يضلنك يا أخي عن الطريق المبصر تأويالت الجاهلين

باختصار رأينا ما يمكن أن يصادفه السالك من إلهامات وخوا ر ورأينا حدود ذلك وجوانب وهكذا و

ال شيء يساعد السالك إلى التمييز بين الخوا ر والخطأ التي وقع فيها بعض الصوفية في هذا المقام. 

هجس والهواجس وغيرها مثل أكل الحالل والورع فيه فقد قالوا: من عرف ما يدخل في جوفه عرف ما ي

في نفسه وقضية أكل الحالل والورع في شأن الكسب تعتبر من بديهيات االسالم في حق كل مسلم فضالً 

عن سائر في  ريق الوالية العظمى ولذلك لم نتكلم عنها كثيراً في هذا الكتاب ألن البحث المفصل فيها 

في المجلد الثاني من االحياء عقد لذلك بحثاً  الغزالي والطريق للتدقيق في شأنها محله كتب الفقه. على أن

ن وهي هو من أحلى وأعذب وأجود ما يقرأ في هذا المقام. ولننتقل إلى قضية أخرى تعرض للسالكي

 .قضية المقامات والرؤى

 :الرؤى والمنامات .3

للرؤى والمنامات في الحياة البشرية دور كبير وقد كان هذا الدور كبيراً في كل العصور وفي 

عصرنا بالذات أصبح للرؤيا تفسيرات متعددة وأصحاب هذه التفسيرات لهم اتجاهات شتى، والماديون 

ال يفسر  بشكل عام يعتبرون األحالم والرؤى المنامية من باب هواجس النفس وتداعي األفكار ولكن هذا

كل أنواع الرؤى التي يراها أصناف من الناس ومن ثم كان كالمهم يدور حول نوع واحد من أنواع 

 الرؤى وقد كان المسلمون هم السابقين بفضل الوحي إلى تصنيف الرؤى إلى أنواع ثالثة: 

 .الرؤى التي هي أثر عن هواجس النفس وتداعي األفكار وهي التي تسمى الرؤى النفسية -

والرؤى التي يتدخل فيها الشيطان بأن يتسلط في نوم االنسان على محل تداعي الفكر منه فيلقي  -

 إليه ما يلقي فتتوجه رؤياه نتيجة لتلك بهذه اإللقاءات وهي الرؤيا الشيطانية

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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الرؤى الروحية الربانية وهذا النوع من الرؤى شيء مهم جداً ألنه يكون مبشراً أو منذراً أو و -

محذراً إلى غير ذلك من معان هي في الذروة من توجيه اإلنسان والتأثير في سلوكه أو مخبراً أو 

في توجهاته ولقد استطاع علماء المسلمين من خالل ما قصه هللا عز وجل علينا في القرآن من 

رؤى وتفسيراتها كرؤيا يوسف ورؤيا العزيز ورؤيا ابراهيم ومن خالل الرؤى التي رآها رسول 

 عليه وسلم وفسرها أو رآها أصحابه وفسرها لهم عليه الصالة والسالم أو من خالل هللا صلى هللا

القواعد المستنبطة واالستقراءات الواسعة أن يكتبوا في موضوع الرؤى أدق الكتب العلمية وأن 

يضعوا القواعد التي بها تعرف ما إذا كانت الرؤيا شيطانية أونفسانية أو ربانية ثم ماذا تعني 

ً في سورة رموز  الرؤى الربانية ألن الغالب في الرؤى أن تكون رمزية كما نرى هذا واضحا

 .يوسف سواء في ذلك رؤيا يوسف نفسه عليه السالم أو رؤيا العزيز

والسالكون إلى هللا عز وجل والسائرون إليه والمقبلون عليه حظهم من الرؤى المبشرة كبير وفي 

وأبو داوود "لم يبق بعدي من النبوة إال المبشرات، قالوا وما الحديث الذي أخرجه مالك والبخاري 

المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة" فالروح كلما شفت انطبع فيها أثناء النوم معان من عالم الغيب هذه 

المعاني ذات مغزى كبير ولها دورها الكبير في توجيه االنسان ولو أننا تأملنا هذا الحديث الصحيح 

ء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". لو تأملنا هذا الحديث ألدركنا أهمية الرؤيا بالنسبة "رؤيا المسلم جز

للقلب المسلم وإذا عرفنا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يسأل أصحابه يومياً تقريباً عما إذا أحدهم 

 .رأى رؤيا إذا عرفنا هذا أدركنا جهل الذين ال يعطون للرؤيا أهمية

ان للرؤيا مثل هذه األهمية فال شك أن التمييز بين أنواع الرؤى مهم وأن الهجوم على ولكن إذا ك

تعبير الرؤى ممن ال يتقن ذلك خطأ كبير لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة إذ أكثبر الرؤى تأتي بثوب 

ل الخا ئ رمزي فظاهرها شيء وتأويلها شيء آخر وأحياناً يكون ظاهرها مخيفاً وتأويلها مبشراً والتأوي

في غاية الخطورة وكل ذلك يقتضي علماً في تعبير الرؤى وتأنياً في التعبير إذ تفسير الرؤيا في كثير من 

األحوال يشبه الفتوى في كون المسألة قد تكون مرتبطة بعدة أبواب ولكل رؤيا مفاتيحها وقد يكون 

ا في حق األنبياء وحي ولذلك يبنون مفتاحها في اسم أو في إشارة خفية ومن القواعد الرئيسية أن الرؤي

عليها األحكام فهذا سيدنا ابراهيم بنى على رؤياه أنه قرر ذبح اسماعيل عليه السالم ولكنها في حق غير 

 ً  .األنبياء ليست وحيا

فالرؤى في حق غير األنبياء يمكن أن تكون نفسية أو شيطانية أو ربانية فهي مختلطة وحتى الرؤيا 

كثير من األحيان بشكل رموز وقد يخطىء المعبر وألمر ما استعمل القرآن لفظة الظن الربانية تأتي في 

قال تعالى على لسان يوسف: }وقال للذي ظن أنه ناج منهما{، فمع أن يوسف عليه السالم كان يعبر 

ة بإلهام رباني ومع ذلك أشعرتنا اآلية أن التعبير يبقى للظن فيه نصيب هذا مع مالحظة أن ظن في اللغ

تأتي أحياناً بمعنى يتقن وعليها تحمل اآلية ومن ثم فإجماع المسلمين متفق على أن الرؤيا في حق غير 

األنبياء ال يجوز وإن تكون مصدر تشريع وحتى قالوا لو أن اإلنسان رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الف الشريعة فإننا نقول له إنك في المنام وهو الذي ال يمكن أن يتمثل الشيطان بصورته فأمره أمراً يخ

واهم ويحرم عليه أن يبني على رؤياه فكيف فيما سوى ذلك من الرؤيا والذي حدث في شأن الرؤيا عند 

 :بعض الصوفية أنهم

يبنون على الرؤى مواقف تناقض شريعة هللا عز وجل وتناقض أحكام هللا فما أكثر ما بنى   .1

 !...الءه لكافر بناء على رؤيا فأين النصوصصوفي على رؤيا فاتخذ موقفاً كأن يعطي و

ربما يوجه الشيخ رؤيا المريد في اتجاه ال يخدم حتى مصلحة المريد األخروية وبما ال يتفق مع   .2

 .أصول تعبير الرؤيا

 .كثيراً ما حدث أن أقام بعض الشيوخ بناًء على رؤى أعماالً هي من باب البدع عند الفقهاء  .3
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ً في إعطاء حجم ألمور أو إعطاء صفة لم يعطها الشارع كأن نجد كثيراً ما كانت الرؤى س  .4 ببا

ً يعتبر العمل الفالني أعظم عند هللا من عمل آخر بينما النصوص على خالف ذلك. وهكذا  شيخا

نجد أن الرؤى التي يصادفها السالكون إلى هللا كما يصادفها غيرهم كانت في كثير من األحيان 

النعمة بذلك فصارت بسبب الجهل إما  ريقاً للكفر أو معبراً لخطأ سبباً في خطأ شرعي فأبدلت 

شرعي أو لضالل. هذه نماذج ثالثة ذكرناها في هذا الباب مما يمكن أن يصادفه السالك إلى هللا 

وكيف يمكن أن تؤدي بسبب الجهل أو الخطأ أو غير ذلك إلى انحرافات ولذلك أردنا أن نبين 

لى قضية أخرى تصادف السالك إلى هللا أو يسمع عنها وللناس في حدود هذه األمور. ولننتقل إ

 .شأنها أغال  كثيرة وتقوم بسببها توهمات كثيرة وهي قضية الكرامات

الكرامات: عقد الشيخ النووي رحمه هللا في كتاب رياض الصالحين باباً ذكر فيه بعض الكرامات   .5

 :همفلنر ما ذكره الشيخ قال: باب كرامات األولياء وفضل

 في األخالق واآلداب -الباب السادس عشر 

األدب هو الباب الذي انعكاساته على كل موضوعات السير إلى هللا عميقة وبعيدة فسوء األدب يفسد 

السلوك كله فهو يفسد العمل ويفسد القلب ويفسد آثار الذكر وآثار الصمت وآثار الخلوة والعزلة ويستحيل 

فال سير بال أدب مع الحق والخلق ومن ثم قالوا: وهللا ما فاز إال بحسن معه األخذ من الشيوخ ومن ثم 

األدب وال سقط من سقط إال بسوء األدب: إن حسن األدب أصالً تعبير عن كماالت النفس وعن 

انضبا ها وعن التحكم في نزواتها وذلك وحده عالمة خير بينما سوء األدب داللة على أن النفس ال تزال 

تها عاجزة عن االنضبا  ضمن المسار الصحيح. وال شك أن األدب له مظهران: مظهر متلطخة برعونا

 .علمي ومظهر التزامي وسلوكي وككل شيء فالمظهر العلمي يسبق السلوك وااللتزام عادة

ومن ثم فال بد من تحديد صحيح لموضوع اآلداب، ولكن موضوع اآلداب أوسع من أن يحيط به باب 

ن أبواب الفقه في الغالب أو من أبواب التصوف ال بد أن تدخل فيه قضايا هي من إذ العادة أن كل باب م

باب اآلداب، ومن ثم فنحن ال نطمع هنا أن نذكر كل شيء بقدر ما نطمع أن نذكر أمهات في هذا الباب ال 

ب تغني عن معرفة أخواتها في أبواب أخرى. وهذه كلها ال تغني عن التأدب بالكتاب والسنة. إن الكتا

والسنة هما مظهر البناء األخالقي والسلوكي واجتهادات األئمة المنبثقة عن ذلك ال تغني عن دراسة 

األساس بل هي استنبا  دقيق لما ورد فيهما. ومن ثم فنحن نعتبر دراسة سلسلة / األساس في المنهج / 

هذا الباب ذو حدود  هي التغطية الكاملة لكل ما يلزم المسلم النطالق صحيح شامل وإذن فكالمنا في

 ...ضيقة جداً فليالحظ ذلك

شيوخ ينبه على ضرورة األدب مع هللا ومع اإلنسان ومع الحيوان ومع األشياء اللقد كان بعض 

ويضرب لنا مثالً على أن األشياء إذا أحسنت التعامل معها خدمتك وإذا لم تحسن لم تخدمك. يضرب لنا 

ً خدمك كثيراً وإال لم مثالً على ذلك باستعمالنا البريق الوض وء فلو أنك استعملته بلطف أخذاً ووضعا

يخدمك فإذا كان هذا محل حسن األدب مع األشياء فما بالك باألحياء. ال بد أن نتعامل مع كل شيء 

 باألصول الصحيحة للتعامل على ضوء شريعة هللا قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

 وعبودية خالصة ورغبة ورهبة فدوائر اآلداب إذن ال بد من األدب الرفيع مع هللا عز وجل شكراً 

واسعة جداً وعلينا أن نأخذ منها حظوظنا، إنه من المالحظ أن بعض البيئات بشكل عام لم تستطع أن 

ً حتى اآلن إلى آداب عامة تصبح بمثابة ألف باء في التعامل اليومي ولهذا تأثيراته الكبيرة  تصل عمليا

استطاعت بعض البيئات أن تصل إلى اعتماد كثير من اآلداب المتعارف  على الحياة بشكل عام بينما

عليها في كل جانب من جوانب الحياة في  ريق كالمها وفي  بيعة لباسها المناسب لكل مناسبة وفي 

 ريق التعامل مع اآلخرين في كل وضع وفي  ريقة التقديم والتأخير إلى آخر ما يدخل في باب التعامل 

مسلمين أغنى الخلق بعلم اآلداب على اإل الق وليس األمر هكذا فقط بل أدبنا في كل حالة العام ونحن ال
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هو األدب األرقى ولكن هذه اآلداب نجدها متناثرة ههنا وههنا في كتب الفقه وفي كتب شروح الحديث 

 .وكتب التصوف المختلفة وكتب التفسير

 ً  وال خلقاً  يباً إال بيناه ولكن كتاباً جامعاً للسنة وأوالً وقبل كل شيء فإن الكتاب والسنة ما تركا أدبا

ً للقرآن ال يسعى إليه كل مسلم ثم قراءة مستوعبه  كلها بشكل عملي ال نجده في كل بيت وفهماً صحيحا

لكتب الفقه والتصوف نادراً ما يحصلها إنسان بشكلها الكامل وكل ذلك أدى إلى انحسار قضية اآلداب أو 

ً خطراً يأخذ  ابع وجودها في بيئات م ً فإن هناك مفاهيم خا ئة وسلوكا حدودة وبشكل جزئي وأحيانا

األدب. هذا كله يحتاج إلى عالج، وبداية العالج وجود كتاب التفسير المناسب ووجود كتاب السنة الجامع 

 .والمتوفرة في جمعه وخدمته شرو  متعددة وكذلك التأليف المناسب في الفقه والتصوف

ولذلك وكما ذكرنا فإننا سنذكر شيئاً ما في هذا الباب ألن األمر أوسع من أن يذكر في باب من كتاب 

صغير وعلينا أن نالحظ أن قضية اآلداب في اصطالح الصوفية أوسع منها في اصطالح الفقهاء فالفقيه 

باب الفرائض  يتحدث عن األدب كمكمل للفرائض والواجبات والسنن ولكن الصوفي يذكر أشياء هي من

في بحث لآلداب ألن األدب عنده هو السلوك والتعامل مع هللا عز وجل ومع خلقه وهذه قضية ينبغي أن 

يتنبه إليها اإلنسان، ونحن في هذا الباب سنجري على ذكر بعض اآلداب على  ريق الصوفية وعلى هذا 

 ً  وقد يكون سنة أو هو مباح فليالحظ فما نذكره هنا تحت عنوان هذا الباب قد يكون فرضاً وقد يكون واجبا

 ذلك. 

ومجموع ما سنذكره في هذا الباب إنما هو فصول متفرقة يجمعها كلها أنها آداب وأخالق إما مع 

الحق أو مع الخلق أو هي من باب الخصائص وكما قلنا من قبل إنه بدون إحا ة في الكتاب والسنة فإننا 

 آلداب اإلسالمية. ال نطمع أن نتعرف على مجموع األخالق وا

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خلقه القرآن فما نذكره هنا وما يذكره غيرنا إنما هو تنبيه 

على بعض األمور وال يطمع أحد في اإلحا ة. إنه للوصول إلى كمال النفس الذي هو العبودية الخالصة 

الشرو  يكون الوصول عسيراً أوناقصاً أو  هلل ال بد أن نحقق شرو  السير وبقدر ما يكون تفريط في هذه

 .مستحيالً 

وإذن فالمسألة تحتاج إلى معرفة بالشرو  وكل شر  يحتاج إلى آداب. وما من ُخلق ينفصل عن  

أدب فلن نتحقق بكمال إذا لم يرافق ذلك أدب فالتواضع كصفة للنفس يحتاج إلى مظهر هو أدب والحلم 

واحترام المسلم وإكرامه كصفة للنفس يحتاج إلى مظهر هو أدب كصفة للنفس يحتاج إلى مظهر هو أدب 

وبقدر ما يكون السير صحيحاً وبقدر ما تتحقق شرو  السير وبقدر ما تتوفر اآلداب يكون الوصول إلى 

مظهر الكمال أكيداً وبقدر ما يكون الكمال تكون القدرة على التكميل لمن أقامه هللا هذا المقام. فقضية 

الق إذن قضية واسعة والصوفي من أولى سماته التتبع لمكارم األخالق ومحاسن اآلداب اآلداب واألخ

والتحقق بها ومن ثم قالوا: التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف فإذا 

 .اتضحت هذه المعاني كلها فلنبدأ عرض بعض الفصول في موضوع هذا الباب

قرة لقضية األخالق واآلداب في الطريق ننقله ههنا مع تعليمات عقد صاحب المباحث األصيلة فو

خفيفة على كلمات فيه: "وللطريق ظاهر وبا ن". أي للطريق إلى هللا ظاهر وبا ن سيفسرها في بيتين 

آتيين وباختصار ظاهرها ما يتعلق بإصالح الجوارح الظاهرة وبا نها ما يتعلق بإصالح العوالم البا نة 

البوا ن". أي أن ظاهر الطريق تعرف منه صحة بوا ن السالكين. أخبر أن استقامة "تعرف منه صحة 

الظواهر دليل تعرف منه استقامة البوا ن وعبر عن االستقامة بالصحة، فصحة الظاهر عنوان صحة 

البا ن ثم فسر ظاهر الطريق بقوله: "ظاهرة اآلداب واألخالق". "مع كل خلق ما له خالق". الخالق: 

 .فظاهر الطريق األدب مع خلق هللا حتى مع من ليس لهم نصيب في اآلداب فضالً عن غيرهم النصيب.
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واألدب هو الموقف األفضل من كل وضع نواجهه على مقتضى شريعة هللا. فهناك حاالت يكون 

األدب فيها هو الغضب وحاالت األدب األرقى فيها هو اإلحسان وكظم الغيظ وهو معنى دقيق ال يفطن له 

موفق وال يعرف أن يضع كل شيء في محله إال عالم وحكيم كان من خلق رسول هللا صلى هللا عليه  إال

وسلم أنه ال يغضب لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات هللا فإنه ال يقوم لغضبه شيء وإذا ُوجد منكٌر فإنه ال 

األحوال". الوارد اإللهي  ينتهي سخطه إال بانتهاء هذا المنكر ثم فسر با ن الطريق بقوله: "با نه منازل

إذا نزل في القلب أحدث أثراً. هذا األثر يسمى حاالً ومنازل األحوال هي القلوب ولكنه في البيت أراد 

األحوال القلبية الصالحة نفسها بدليل أنه ذكر المقامات بعد ذلك مصاحبة لألحوال فقال: "مع المقامات 

 ."لذي الجالل

الحال يتحول فيذهب ويجيء بخالف المقام فإنه رسوخ وتمكين فبا ن  الفارق بين الحالل والمقام أن

الطريق إذاً األحوال والمقامات في السير لذي الجالل هللا رب العالمين فكأنه قال: با ن السائر إلى هللا 

بين حال ومقام وهو في انتقال دائم من حال إلى مقام ومن مقام إلى مقام. وهذا كله هو با ن الطريق. 

ا عودة على هذا الموضوع، ثم بدأ المؤلف يتكلم عن األدب فقال: "واألدب الظاهر للعيان". "داللة ولن

البا ن في اإلنسان". هذا داخل فيما تقدم من أن صحة الظواهر تدل على صحة البوا ن "وهو أيضاً 

ألن القلوب مجبولة على حب للفقير سند". أي ستند إليه الفقير حاالً فيرتفع إلى المقامات العلى ديناً ودنياً 

أهل األدب "وللغني زينة وسؤدد". فاألدب يزين الفقير ويشرفه ويرفع قدره ومراده بهذا البيت أن األدب 

ال يستغني عنه غني أو فقير "وقيل من يحرم سلطان األدب". أي يمنع منه ولم يوجد فيه شيء منه "فهو 

واحد والمعنى أن من ال أدب عنده فهو بعيد عن هللا وعن بعيد ما تدانى واقترب". التداني والقرب بمعنى 

خلقه مهما تصور دنوه في زعمه واقترابه في وهمه قال أبو حفص: التصوف كله أدب لكل وقت أدب 

ولكل حال أدب ولكل مقام أدب فمن لزم آداب األوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضيع اآلداب فهو بعيد من 

يظن القبول "وقيل من تحبسه األنساب فإنما تطلقه اآلداب". أي قال حيث يظن القرب مردوده من حيث 

بعضهم من تحبسه األنساب عن االرتقاء في المراتب تطلقه اآلداب المرضية إلى أرفع المراتب، وبعد أن 

بين محل األدب في الحياة بشكل عام رجع إلى التصوف فقال: "فالقوم باآلداب حقاً سادوا... منه استفاد 

 ما استفادوا".. القوم 

القوم هنا هم الصوفية، أي ما ساد الصوفية وشرفوا إال باآلداب وما استفادوا من العلوم والمعارف 

واألنوار واألسرار والكرامات الحسية والمعنوية إال باألدب ثم ذكر بعض آدابهم فقال: "إذ نصحوا 

صاغر جمع صغير وهو هنا ما األحداث واألصاغر". األحداث جمع حدث وهم من لم تنبت لحيته واأل

كان في السن دون الحدث، نبه على أن من أهم أخالق الصوفية نصحهم الخالص لصغار السن والُمردَان 

أقول: مع مالحظة احتيا  الصوفية من صحبة المردان وخوفهم على قلوبهم وحالهم من هذه الصحبة فهم 

ة وفي االحتيا  في المصافحة وغيرها ينصحون مع احتيا هم ألنفسهم في عدم النظر وعدم الخلو

"وحفظوا السادات واألكابر". المراد بالسادات هنا العباد والزهاد والصالحون والعلماء العاملون 

والمريدون السالكون الذين لم يبلغوا رتبة المشيخة. والمراد باألكابر ههنا المشايخ. وحفظ السادات 

وبإعطاء الرتبة حقها من كل وجه. ثم ذكر آدابهم في الكالم فقال: واألكابر إنما يكون بالتوقير وباالحتشام 

 .""واجتبنوا ما يؤلم القلوبا

هذا أدبهم مع كل مسلم فال يتكلمون مع مسلم بما يوجعه في قلبه ولو كان نصحاً فالوعظ إنما ينفع إذا 

ع اإلخوان ثم ذكر كان على وجه المال فة والسياسة ويتأكد ترك ما يؤلم مع الزوجة واألهل وكذلك م

آدابهم في العمل فقال: "وابتدروا الواجب والمندوبا". أشار بذلك إلى كمال عبوديتهم وأنهم يبادرون إلى 

القيام بحقوق موالهم واجبة كانت أو مندوبة ثم ذكر آدابهم مع الشيوخ واإلخوان فقال: "وخدموا الشيوخ 

ر إلى هللا لما تخلفه في نفوس أصحابها من تواضع واإلخوانا". خدمة المسلمين أمر عظيم في أصول السي

ولما تعمقه من مفهوم الذلة على المؤمنين وهو أصل من أصول األخالق في اإلسالم من يم يعتد على 



 
87 

خدمة فإن بينه وبين الذلة على المؤمنين حجاباً كثيفاً وال شك أن خدمة الشيوخ لها فضلها الزائد لما فيها 

وسناً، واعتاد الناس أحياناً أن ينكروا أو يستكبروا مثل هذا وهو إنكار في غير  من توقير الكبار فضالً 

محله فقد كان ابن مسعود يخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أنس بن مالك متفرغاً لخدمته عليه 

 السالم. إن االستكبار عن خدمة اإلخوان والشيوخ مسألة مرتبطة بالكبر والعنجهية وغير ذلك من

أمراض ينبغي أن يجاهد اإلنسان نفسه فيها "وبذلوا النفوس واألبدانا". أي في هذه الخدمة خدمة الشيوخ 

 واإلخوان. ثم بعد هذا ذكر آدابهم في العلم وغيره فقال: "وأنصتوا عند المذاكرات". 

كالم المذاكر بمعنى أن كالً منهم يعطي أخاه فرصة أثناء المذاكرات العلمية حتى ينهي كالمه فإذا تم 

تكلم بما عنده من غير رفع صوت وال خصام وال خروج عن األدب "واحترموا الماضي معاً واآلتي". 

المراد بالماضي من تقدم من الصحابة والتابعين واألولياء والصالحين والعلماء العاملين فضالً عن األئمة 

 .ا يحمل كالمهمالمجتهدين واحترامهم أال يذكروا إال بإحسان وأن يعرف على ماذ

والمراد باآلتي احترامهم ألهل زمانهم ولو جاؤوا بعدهم أو حتى من سيجيئون وهم في كبر في السن 

فال ينظرون إلى األجيال الالحقة باحتقار بل يعرفون أن فضل هللا ال حد له "وسألوا الشيوخ عما جهلوا". 

بالضرورة وإنما يسألون عما يحتاجون  وذلك ألن  لب العلم فريضة على كل مسلم وهو معلوم من الدين

إلى معرفته في الحال من عمل أو حال أو مقام "ووقفوا من دون ما لم يصلوا". أي أنهم ال يتحدثون عن 

مقام لم يصلوا إليه حديث الزاعم أو الموهم أنه وصل إليه أو أنهم ال يسألون إال عما يلزمهم مما يناسب 

ف أو أنهم ال يتحدثون إال عن علم فما لم يصل إليه علمهم يتوقفون فيه فهم حالهم ابتعاداً بأنفسهم عن التكل

يقفون عن الحديث في شيء لم يصلوا إلى علمه "وعملوا بكل ما قد علموا" فعلمهم عظيم وعملهم مكافئ 

جده لعلمهم إذ العمل هو نتيجة العلم فعلم بال عمل وسيلة بال غاية، ومن كالمهم: العلم يهتف بالعمل فإن و

وإال ارتحل ومن عمل بما علم أورثه هللا علم ما ال يعلم "وآثروا واغتفروا واحتشموا". فهذه ثالثة أخالق 

من أخالقهم في العلم وغيره فهم يؤثرون على أنفسهم في الكالم ويؤثرون على أنفسهم في صدور 

ثارهم في اللقمة والمال المجالس والمحافل وكل ما فيه تعظيم إال إذا قدمهم غيرهم هذا فضالً عن إي

والمنصب وغير ذلك وهم يحتشمون عن الكلمة غير العفيفة أو غير المهذبة في المذاكرة أو غيرها سواء 

هاجمهم غيرهم أو ترك األدب فضالً عن احتشامهم من أن يتصرفوا تصرفاً غير عفيف أو يقولوا كلمة 

 .غير حميدة

اإلخوان الذين هم بعد في  ور التربية والصبر على  والمراد باالغتفار المسامحة والعفو عن جفوة

الغلظة في المذاكرة وغيرها " واحتكموا بالعدل واإلنصاف". فهم يحتكمون للعدل واإلنصاف ويحكمون 

إن حكموا بالعدل واإلنصاف فيحكمون بالعدل على بعضهم بعضاً وعلى أنفسهم ومن توجه عليه حق من 

وال يتعصب وال تستغزه حمية الجاهلية. واإلنصاف هو االعتراف الحقوق أنصف وأذعن وانقاد للحق 

بالحق متى ظهر من غير توقف وكانوا يقولون: اإلنصاف من شيم األشراف "فوردوا كل معين صاف". 

الماء المعين هو الماء الجاري الذي ال ينقطع والصافي هو الذي ال تغيير فيه. والمراد أن الصوفية لما 

فوا باإلنصاف شربوا من العلوم أعذبها وأصفاها "وبعضهم كان ولبعض عوناً". حكموا بالعدل واتص

تحقيقاً لقوله تعالى: }وتعاونوا على البر والتقوى{. فيعين المسلم أخاه المسلم بنفسه وماله وجاهه وعلمه 

: األمان، وهمته وحاله ومناصحته وموادته إلى غير ذلك. "يلقى لديه دعة وأمناً". الدعة: الراحة. واألمن

أي كل منهم يلقى عند أخيه راحة في نفسه وأمناً على نفسه وعرضه وأمانته وسره ومقاصده "ينصره 

في الحق حيث كانا". تحقيقاً لقوله عليه السالم "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول هللا ننصره 

ً فقال تأخذ على يديه فترده عن ظلمه" ً فكيف ننصره ظالما رواه البخاري. "فإن أساء قارضه  مظلوما

ً في مقابل إساءته فهو  إحساناً". أي فإن أساء صوفي إلى أخيه في قول أو فعل سامحه وبذل له إحسانا

 يبادله باإلساءة إحساناً تحقيقاً لقوله تعالى }ادفع بالتي هي أحسن{. 
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ً يقول ً وليست أدبا "والقصد من هذا الطريق  ثم بعد أبيات يتحدث فيها عن قضية يظنها الناس أدبا

األدب... في كل حال منه هذا المذهب". أشار في هذا البيت إلى أن الطريق مبنية على اآلداب بل هي 

الهدف في الطريق فمن ال أدب له ال  ريق له، وبالبيت األخير تنتهي الفقرة التي عقدها صاحب 

ات عليها مستأنسين بشرح ابن عجيبة لهذه المباحث األصلية في األخالق واآلداب وقد نقلنا بعض التعلقي

ً حيث علقنا على ما ننقله من هذه القصيدة وبمناسبة شرح هذه الفقرة ذكر ابن  القصيدة كعادتنا تقريبا

عجيبة: يعني أن با ن الطريق هو محل تنزل األحوال والمقامات وهي القلوب واألسرار ألنها با نة ال 

والمقام أن الحال يتحول فيذهب ويجيء بخالف المقام فإنه رسوخ  يعلمها إال هللا والفرق بين الحال

 .وتمكين

قال في العوارف: كثر االشتباه بين الحال والمقام واختلفت إشارات المشايخ في ذلك ووجود االشتباه 

ً وكال الرأيين  لمكان تشابهما في نفسهما وتداخلهما فتراءى للبعض الشيء حاالً وتراءى للبعض مقاما

لوجود تداخلهما وال بد من ذكر ضابط يفرق بينهما على أن اللفظ والعبارة عنهما تشعر بالفرق، صحيح 

فالحال سمي حاالً لتحوله والمقام مقاماً لثبوته واستقراره وقد يكون الشيء بعينه حاالً ثم يصير مقاماً مثل 

نفس ثم تعود ثم تزول فال يزال أن ينبعث من با ن العبد داعية المحاسبة ثم تزول الداعية بغلبة صفات ال

العبد حال المحاسبة تعاهده الحال ثم يحول الحال بظهور صفات النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة 

فتصير المحاسبة و نه ومستقره ومقامه ثم ينازله حال المراقبة فمن كانت المحاسبة مقامه تصير له 

سهو والغفلة في با ن العبد إلى أن ينقشع ضباب المراقبة حاالً ثم يحول عنه حال المراقبة لتناوب ال

السهو والغفلة ويتدارك هللا عبده بالمعونة فتصير مقام المراقبة مقاماً بعد أن كانت حاالً وال يستقر مقام 

المحاسبة قراره إال بنازل حال المراقبة، وال يستقر مقام المراقبة إال بنازل حال المشاهدة فإذا منح العبد 

لمشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه ونازل المشاهدة أيضاً يكون حاالً ويجول باالستتار نازل حال ا

ً وتتخلص شمسه من كشوف االستتار ثم في مقام المشاهدة أحوال  ويظهر بالتجلي ثم يصير مقاما

 وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء والترقي من عين

 (اليقين إلى حق اليقين يقين نازل يخرق شفاف القلب وذلك أعلى فروع المشاهدة. )انتهى

وكذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتسليم تكون أحواالً ثم تصير مقامات فما دامت 

ً فهي مقامات وقد قالوا: األحوال مواهب ألنها موهبة من هللا  جزاء مجاهدة فهي أحوال فإذا كانت ذوقا

 .على األعمال والمقامات مكاسب ألن التمكين منها مكتسب بدوام األعمال وفي التحقيق كلها مواهب

وعلى كل جارحة آداب تختص به قال هللا تعالى: }إن السمع والبصر والفؤاد كل  :قال السلمي 

أولئك كان عنه مسؤوال{. وقال بعض المشايخ: حسن األدب مع هللا تعالى أن ال تتحرك جارحة من 

جوارحك في غير رضى هللا عز وجل. فأدب اللسان أن يكون ر باً بذكر هللا تعالى وبذكر االخوان بخير 

لهم وبذل النصيحة والوعظ وال يكلمهم بما يكرهونه وال يغتاب وال ينم "يعني ال يمشي بالنميمة"  والدعاء

وال يشتم وال يخوض فيما ال يعنيه وإذا كان في جماعة تكلم معهم ما داموا يتكلمون فيما يعنيهم فإذا أخذوا 

يل لكل مقام مقال وقيل خلق هللا فيما ال يعنيهم تركهم وأمسك ويتكلم في كل مكان بما يوافق الحال فقد ق

اللسان ترجماناً للقلب ومفتاحاً للخير والشر وقيل إذا  لبت صالح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك والزم 

الصمت فإنه ستر للجاهل وزين للعاقل قال صلى هللا عليه وسلم وله يكُب الناس في النار على وجوههم 

 مع الفحش والخنا والغيبة والنميمة والمناكر. إال حصائد ألسنتهم. وآداب السمع أال تس

ً ودنيا، ويحسن اإلصفاء إلى مكلميه  بل يسمع الذكر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالفائدة دينا

ومخا بيه ملتذاً بذلك. وآداب البصر الفض عن المحارم وعن عيوب اإلخوان وعن المنكرات وعن 

عين وما تخفي الصدور، وقيل من  اوع  رفه تابع حتفه أي المحرمات فإن هللا تعالى يعلم خائنة األ

 .موته وفي رواية من أرسل  رفه مات حتفه
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ثم قال السلمي: وقيل من غض  رفه تسم ظرفه، وقيل: من كثرت لحظاته دامت حسراته ويكون 

ألمارة نظره باالعتبار واالستدالل على قدرة هللا تعالى وعظمته وجميل صنعه عارياً عن حظوظ النفس ا

بالسوء...وآداب القلب مراعاة األحوال السنية المحمودة والتفكر في آالء هللا ونعمائه وعجائب خلقه قال 

هللا تعالى: }ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا با الً سبحانك فقنا عذاب النار{ 

لمسلمين وتطهيره من الظن والحسد [. اآلية ومن آداب القلب حسن الظن باهلل وبجميع ا19]آل عمران: 

والخيانة وسوء الظن وسوء المعتقد فإنها من الخيانة قال هللا تعالى: }إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 

[. وقال النبي صلى هللا عليه وسلم "إن في الجسد مضغة إذا صلحت 37كان عنه مسؤوالً{ ]اإلسراء: 

سائر الجسد أال وهي القلب" رواه البخاري. وقال سري صلح بصالحها سائر الجسد وإذا فسدت فسد 

السقطي: القلوب ثالثة قلب كالجبل ال يحركه شيء وقلب كالنخلة أصلها ثابت والريح يميل بها يميناً 

 .وشماالً وقلب كالريشة يذهب مع كل ريح وال يثبت

معصية هللا تعالى.  وآداب اليدين: "البسط بالبر واإلحسان وخدمة اإلخوان وأال يستعين بها على

ً وال يختال وال يتبختر وال  وآداب الرجلين السعي بهما في صالح نفسه وإخوانه وال يمشي بهما مرحا

 ."يزهو فإنها مما يبغضه هللا تعالى وأال يستعين بهما على المعاصي

قول وأما األخالق فالمراد بها حسن الخلق مع كل مخلوق ومرجعها إلى الحلم والعفو والصبر أو ت

مرجعها إلى أن تعامل الخلق بما تحب أن تعامل به أو تقول: مرجعها إلى كف األذى وبذل الفدا 

هو ملك  :الغزالي واإلنصاف فيما ظهر وما بدا وحمل الجفاء وشهود الصفا ورمي الدنيا بالقفا وقال

 .النفس عند الشهوة والغضب ويرجع إلى ما تقدم

بمناسبة قول المؤلف "فالقوم باآلداب حقا سادوا..." قال ابن عجيبة: قلت السؤدد: هو الشرف أي ما و

هللا عليه وسلم ومع أشياخهم ومع سائر ساد القوم وشرفوا إال باآلداب مع هللا ومع رسوله صلى 

المسلمين، فاألدب مع هللا بامتثال أمره واجتناب نهيه واالستسالم لقهره وقال الشيخ زروق رضي هللا 

عنه في شرح الحكم: هو حفظ الحدود والوفاء بالعهود والتعلق بالملك الودود والرضى بالموجود وبذل 

صلى هللا عليه وسلم باتباع سنته وإيثار محبته واالهتداء بهديه  الطاقة والمجهود، واألدب مع رسول هللا

والتخلق بأخالقه واألدب مع األشياخ بحفظ الحرمة وحسن الخدمة وصدق المحبة واألدب مع المسلمين 

بأن تحب لهم ما تحب لنفسك أو أكثر وتقدمت آداب الجوارح فال بد منها وكذلك آداب األوقات وهي 

فأوقات العبد أربعة كما قال الشيخ أبو العباس رضي هللا عنه: وقت الطاعة ووقت تعميرها بالطاعات. 

المعصية ووقت النعمة ووقت البلية فوقت الطاعة مقتضى الحق منك شهود المنة ووقت المعصية 

مقتضى الحق منك تحقيق التوبة ووقت النعمة مقتضى الحق منك الشكر ووقت البلية مقتضى الحق منك 

 .قام العبد بهذه اآلداب كلها حصل له الشرف التام والمنزلة الكبرى عند الخاص والعامالصبر فإذا 

وبمناسبة قول المؤلف "إذا نصحوا األحداث واألصاغر..." قال ابن عجيبة: ونصحهم بغرس الخير 

لمي في قلوبهم كما قال ابن أبي زيد في رسالته: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليها. وقال الس

رضي هللا عنه والصحبة مع األصاغر بالشفقة واإلرشاد والتأديب والحمل على ما يوجبه حكم المذهب 

ويدلهم على ما يوجبه حكم المذهب ويدلهم على ما فيه صالحهم ال على ما فيه مرادهم وعلى ما يفيدهم 

 .ال على ما يحبونه ويزجرهم عما ال يعنيهم

عة لجميع ما يؤلم القلوب بطريق االجتناب فمن عمل عليها سلم قال الشيخ زروق فهذه األبيات جام

من هذه اآلفات التي أصلها كلها التجسس عن أخبار الناس وسوء الظن بهم. )انتهى(. ونختم هذا الفصل 

بكلمة ابن عطاء في األدب. وبكلمة للجنيد "خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك 

ً لك سن ستدرجهم من حيث ال يعلمون، من جهل المريد أن يسيء األدب فتؤخر العقوبة عنه استدراجا

فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع اإلمداد وأوجب اإلبعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث ال يشعر ولو لم 
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ول الجنيد: يكن إال منع المزيد. وقد يقام مقام البعد وهو ال يدري ولو لم يكن إال أن يخليك وما تريد". ويق

 .""ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال وإنما أخذناه عن الجوع والسهر وكثرة األعمال

من أدب الشيوخ والمربين والدعاة أن يبدأوا مع اآلخرين باللطف واإليناس والرفق قبل أي شيء و

من الحجب. فكثيراً ما يهجم المربي أو ليصلوا إلى قلوبهم ويستكشفوا استعداداتهم ويزيلوا ما بينهم وبينهم 

الشيخ أو الداعية على اآلخرين بأنواع التكاليف وأنواع الطلبات فينفر اآلخرون أو يفرون وفي ذلك من 

الخطأ في األسلوب ما فيه بل ذلك يجافي الحكمة. إن هناك فارقاً بين مريد جاء إلى شيخ و لب منه أن 

عه في العلم مباشرة فذلك جيد ولكن أحياناً يأتي إنسان مسترشداً أو يبدأ يقرأه كتاباً، إن مثل هذا لو بدأ م

إنسان مع مرب صلة جديدة ففي مثل هذه الحالة لو بدأت المسألة بالتعارف والسؤال والجواب والتعليق 

اللطيف ثم التكليف غير المرهق فإن ذلك يكون أجود في بعض الحاالت وفي ذلك يقول الجنيد: إذا لقيت 

 .قير فال تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسهالف

ية بالمتشبهين بهم ينتفع المبتدئ الطالب وكل من على هذا بقوله: وبرفق الصوف الغزالي وعلق اإلمام

كان منهم أكمل حاالً وأوفر علماً كان أكثر رفقاً بالمبتدئ الطالب". ومن آداب الشيوخ والمربين والدعاة 

أن يحاولوا نقل اإلنسان ولو نقلة بسيطة في الخير فكل نقلة في الخير مهما كانت قليلة فإنها تدفع باإلنسان 

ً وعلى هذا فأي زحزحة لإلنسان من إلى هللا أل ن هللا عز وجل أنه من تقرب إليه شبراً تقرب إليه باعا

حال إلى حال أعلى منه مع النية الصالحة تدفع اإلنسان نحو باب هللا عز وجل. ولذلك فإن المشتغلين في 

طة ألن هذه النقلة قد الدعوة والتربية عليهم أن يالحظوا دائماً قضية نقل اإلنسان نقلة ما مهما كانت بسي

تكون مقدمة لما هو أعلى منها وأرقى. ومن آداب الشيوخ: اإلنصات الكثير لكل متكلم ومعرفة ما يصدق 

وما ال يصدق والتمييز بين من يصدق وبين من ال يصدق ثم حدود الموافقة لآلخرين وهذا كله نأخذه من 

قل أذن خير لكم يؤمن باهلل ويؤمن للمؤمنين{.  قوله تعالى: }ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

ومن قوله تعالى: }واعلموا أن فيكم رسول هللا لو يطيعكم في كثير من األمر لعنتم{. فكل ما فيه مشقة 

بالمسلمين وإرهاق لهم ال يطيع فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحداً وكان من أدبه عليه الصالة 

 رين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً". والسالم أنه ما خير بين أم

ثم إن األدب الرئيسي للشيخ بعد التعليم هو التزكية والتزكية تدور بين تخلية وتحليه ومهمة الشيخ أن 

ً في حالة ترق دائم وفي باب التحلية والتخلية أنت بين أمرين: إما أن تتحلى بخلق  يبقي إخوانه دائما

آخر وثم حتى تصل إلى الذروة وإلى الكمال وهذا  ريق وإما أن تضرب  وتتخلى عن خلق ثم تنتقل إلى

بضربة واحدة أصل كل خلق ذميم وتتحقق باألصل الذي ينبع عنه كل خلق حميد ثم يأتي كل شيء بعد 

ذلك ويكون الكمال وهذا  ريق آخر. يقولون إن االسكندر المقدوني قبل أن يبدأ فتح العالم مر على معبد 

ه الكهنة إن العالم ال يفتحه إال من استطاع أن يحل عقد هذه الكتلة من الخيو  المعقود وهناك قال ل

بعضها ببعض فما كان من االسكندر إال أن ضرب الكتلة بسيفه فانحلت عقدها كلها وكذلك الشيخ الكامل 

جديد. إن  إذا جاءه المريد الصادق فإنه بضربة واحدة يستطيع أن يحل له عقده كلها ليجعله ينطلق من

أخصر  ريق لتحقق النفس بكل كمال وتخليتها عن كل نقص أن توضع النفس في ظرف تتخلص فيه 

دفعة واحدة من ربوبيتها وتتخلق بعبوديتها متحلية بصفات الكمال وأعظم المربين هو الذي يستطيع أن 

ل ما أمر به في سبيل يعرف كيف يضع المريد في نقطة البداية هذه وأصدق الطالبين من ال يبالي أن يفع

 ...الوصول إلى هذا

ولنشرح المسألة: حضيض األخالق السافلة، الكبر والعجب والرضى عن النفس إذ عن هذه األخالق 

تنبع كل رذيلة فمتى كان في القلب شيء من هذا حجب عن الحق وعن قبوله وحجب عن االنتفاع وحجب 

مراض فال فائدة ترجى منه وال يتوقع أن يتفجر خيره عن هللا وآياته وبدون أن يتخلص القلب من هذه األ

بل كل خلق سيء يمكن أن يتراكم عنده، الحسد والحقد والعدوان والغل والبغي والصد عن سبيل هللا 
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وغير ذلك كثير ويكفي للتدليل على ذلك قوله تعالى:}سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في األرض 

 بغير الحق...{ 

ر هو أن يتخلى اإلنسان عن هذه المعاني كلها دفعة واحدة وبداية ذلك أن يكون وإذاً فالطريق األخص

عنده استعداد للتلقي فمن رضي أن يكون تلميذاً وأن يضع نفسه في حجر التربية فإنه يتخلى مباشرة عن 

شار عليه قسم كبير من هذه المعاني فإذا كان المربي عارفاً باهلل عالماً بالشريعة خبيراً بأمراض النفوس أ

بأمر ما أو ألزمه إياه فحرره من البقية الباقية من هذه المعاني من نفسه كأن يأمره بخدمة إخوانه أو يأمره 

بالتواضع لخلق هللا والجلوس حيث انتهى به المجلس أو يأمره بالتلمذة على من دونه أو على مخالفة 

ن كل قيد ويصبح وقد أسقط الخلق من اعتباره نفسه، فإذا فعل  الُب هللاِ مثَل هذا فإنه مباشرة يتحرر م

ولم يعد يرى إال الخالق لينطلق مباشرة بقلب جديد. إن هذه مهمة الشيخ األولى ثم تأتي بعد ذلك مهماته 

األخرى ولكن هذا الطريق لن يتم له إال إذا وجد صدق عند المريد، إن أكثر الناس ال يجتمع لهم العلم 

 .الحال وال يعرفون الطريق الستكمال كل من هذهوالشعور والعمل أو العلم و

وهذا باب من الجهل عظيم وال نقصد  بعاً العلم بالدنيا إن هناك علماً باهلل وعلماً بشريعته ومع وجود 

علم هللا وعلم بشريعته ال نجد تقوى أحياناً وإذا وجدت تقوى فال نجد كماالً في األخالق فما السر في ذلك؟ 

العلم باهلل لم ينتقل من إ اره الفكري والعلمي إلى إ اره الذوقي والشعوري وإذا لم  السر يعود إلى أن

ينتقل إلى إ اره الذوقي والشعوري فإنه ال يكون موجهاً التوجيه الكامل وعجز المربين أحياناً يكمن في 

ري به جل جالله كونهم ال يعرفون الطريق إلى نقل اإلنسان من العلم االستداللي باهلل إلى العلم الشعو

ومن ثم يبقى فارق كبير بين العلم والشعور }واعلموا أن هللا يحول بين المرء وقلبه{ بين العلم والشعور 

والعمل المتناسب معهما وقد ال يكون السبب عجزاً في المربي وإنما زهد في الناس لعدم المعرفة بالقيمة 

الوجود لمعرفة هللا وكان يعلم أن ما يزيده معرفة في الحقيقية لألشياء فمن كانت عنده أعلى قيمة في هذا 

هللا يشترى باألرواح مثل هذا قريب أن يحصل، أما من كانت قيمة هذه المعاني عنده قليلة فأنى له أن 

يبذل لذلك جهداً أو أن يعمل أن في ذلك عمالً. ولننتقل من هذه التعميمات إلى الجواهر: أن تعرف أن هللا 

ر هذا فرض الفروض عليك ولكن أن تشعر بأن هللا يسمعك ويراك وأن كل شيء في سميع وبصير وقدي

 .هذا الكون فعله هللا ثم أن يرى قلبك أن أفعالك كلها فعل هللا هذا أثر صحيح للمعرفة األولى

إن مشكلة كثير من الخلق أن إحساساتهم القلبية تقف عند حد واحد ال تتعداه ومهمة المربي أن ينقل 

في عالم اإلحساسات من مرحلة إلى التي تأتي بعدها بشكل تلقائي وأال يبقيه عند إحساسات أدنى  اإلنسان

مع وجود إحساسات أعلى منها إن هذا هو  ريق التربية الصحيح وهذا هو الطريق الستكمال شر  

عله تتحقق العمل الصحيح فبقدر المعرفة الشعورية هلل يكون االلتزام بأمره بقدر ما تعرف أن كل شيء ف

بالتوكل وبقدر ما تعرف أن ما سواه فان يكون اإلخالص له وبقدر ما تعرف جالله تخشى معصيته 

وبقدر ما تعرف من حماله تطيعه والشيخ مهماته تدور في هذه الدوائر أوالً فإذا فشل في هذه الدوائر فإنه 

ً وتنظيماً على غيرها كذلك عاجز... إن مهمة الشيخ األولى التعليم والتزكية وه ذا يقتضي جهداً وترتيبا

لكثير من األمور فالسير ال بد في من المذاكرة الدؤوب والحكمة الملهمة عند المربي، وتمر على الطالب 

فترات من الفتور وفترات من النشا  وفترات من الجدب الروحي وفترات من غلبة الشهوة ومن ثم كان 

رياً لتأخذ روحه من أرواح إخوانه ويمتص قلبه من أحوال االجتماع العام وحضور االجتماع العام ضرو

اصة وسكينة خاصة إخوانه وليسمع ما يستجيش بواعث الطموح نحو الربانية في قلبه فلالجتماع بركة خ

 وتجليات خاصة.

إذا اتضح هذا كله فهل للوصول إلى هذه المعاني  ريق خاص وذكر خاص؟ الذي عليه الرسول 

أصحابه والذي تؤيده السنة ويشهد له حال األمة أنه ليس لذلك ذكر بعينه بدليل أن صلى هللا عليه وسلم و

الرسول صلى هللا عليه وسلم ما كان يلقن ورداً بعينه لكل صحابي وبدليل أن الطرق الصوفية لكل منها 

حاله فلكل وردها مع أنها تقول إن النهاية واحدة فالمسألة إذن ترجع إلى حكمة المربي واستعداد الطالب و
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ً بتأثير كل ذكر على حال اإلنسان  ذكر آثاره في النفس واألنفس مختلفة والمهم أن يكون المربي عارفا

وأن يعطي لكل إنسان ما يناسب حاله الذي هو فيه وأن يلفت نظره إلى أن يالحظ ما تنبغي مالحظته... 

ال إله إال هللا مرة وإلى معنى آخر مرة فإذا أمره بال إله إال هللا مثالً يلفت نظره إلى معنى من معاني 

أخرى أو بأمره بمالحظة المعاني واحداً بعد واحد في الجلسة الواحدة وإذا أمره بذكر اسم هللا / هللا / 

يأمره بمالحظة أن يقرأ الوجود الظاهر كله بهذا االسم ثم يقرأ الوجود الغيبي كله بهذا االسم ثم وثم. هذا 

ولى ولكن له بجانب ذلك ومع ذلك وفوق ذلك مهمات. أن يربي المسلم على أنه كله من مهمات الشيخ األ

جزء من أمة وأن يربيه على القدرة على الكون في الصف اإلسالمي الواحد ثم أن يكون هو وإياه في هذا 

الصف سائرين في الطريق لتحقيق األهداف االسالمية على كل مستوى وتحمل ما يقتضي ذلك من 

وما يستلزم ذلك من صراعات وأدوات صراع وبصر دقيق في مستلزمات ذلك. إن هذا  تضحيات ومحن

كله أدب الشيخ بل واجبه، وفي مقابل ذلك فإن المريد ال بد أن يتحقق بالصدق في الطلب وأن يملك حسن 

األدب وأول ذلك االحترام الكامل الذي ال يمنع من قولة حق بل من النصيحة الخالصة يقدمها للشيخ. 

فنحن أمة يجمعها أدب احترام الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير في إ ار النصيحة الخالصة فيما 

بين الجميع. والشورى الواسعة التي هي أدب الجميع مع مالحظة أن لكل قضية دائرة من الشورى 

 .بحسب هذه القضية

 :"فصل في األخالقية العامة للصوفي"

في للكمال" وذلك لوراثته العلم والعمل والحال وأخذه الكمال قال صاحب المباحث: "ونسبوا الصو

من مقامات اإلسالم واإليمان واإلحسان والتقوى والشكر أخذ من مقام اإلسالم أعلى درجات العمل وأخذ 

من مقام اإليمان أعلى درجات اليقين واال مئنان وأخذ من مقام اإلحسان أعلى مراتب المراقبة 

ام التقوى كمال االستقامة على أمر هللا وأخذ من مقام الشكر خالص العبودية والمشاهدة وأخذ من مق

الظاهرة والبا نة "وضربوا معناه في المثال". وضربوا للصوفي أمثلة شبهوه بها تعبيراً عن تحصيله 

لهذا الكمال وهي ما سيأتي "فهو كالهواء في العلو". أي الصوفي كالهواء في اللطف وفي احتياج الخلق 

ً فتصرفاته في غاية اللطف وفي غاية البسا ة والناس في غاية ل ه مع عدم شعورهم بوجوده تقريبا

االحتياج إليه وال يكادون يحسون به إال عند فقده لكثرة اللطف وعدم التكلف وانسجام الفعل مع العقل 

الطته لها فهو والفطرة والسلوك القريب إلى النفس ثم هو كالهواء من حيث ارتفاعه عن األرض مع مخ

مع أبناء جنسه من بني البشر ولكنه في علو الهمة وفي اإلقبال على هللا مباين لآلخرين مرتفع عنهم ال 

مترفع وشتان بين الحالين "ثم كمثل األرض في الدنو". فهو كاألرض للمسلمين يطؤونها وتتحملهم 

فالصوفي في غاية التواضع وفي وتعطيهم من ثمارها الخيرة بل يطرح عليها كل قبيح وتعطي المليح 

غاية الحلم وفي غاية التحمل وفي غاية العطاء "ثم كمثل النار في الضياء". أي هو كالنار في كونها 

تضيء من ناحية ومن ناحية أخرى تحرق ما يلقى فيها فالصوفي ينير للخلق الطريق ويحرق كل 

لقدوة والتوجه األخالق الرديئة عند كل من األخالق الرديئة في نفسه كما أنه يحرق من خالل الكلمة وا

يخالطه أو يصحبه أو يتتلمذ عليه. "ثم كمثل الماء في األرواء". فالصوفي يروي القلوب الظمأى إلى 

الخير المحتاجة إلى الري باإليمان واليقين ويروي األرواح الظمأى إلى معرفة هللا والعبودية له. ويروي 

خالصة، فالصوفي الكامل إذن هذا شأنه في لطفه وتواضعه وإنارته العقول الظمأى إلى الحقائق ال

 .للطريق لخلق هللا وريه لمريدي وجه هللا عز وجل

 :"فصل في طريقه حكيمة في الدعوة إلى هللا"

ً في الدعوة إلى هللا من أجل الشيوخ كان بعض  يرى أنه في عصرنا ينبغي أن نالحظ أمراً مهما

إن هناك كثيراً من الحاالت يصادفك مسلم قد عقدته أشياء كثيرة حتى كاد إرجاع المسلم إلى إسالمه. 

الكفر أن يسرقه أو سرقه فعالً فلم يبق له من اإلسالم إال االسم، وفي كثير من األحيان ال تجد فرصة 

لتقول لهذا االنسان شيئاً ثم نحن اآلن في مرحلة ضعف فكان الشيخ ينصحنا أن نستعمل سالح اإلحسان، 
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حسان هو الذي يستخرج الخير من قلب اإلنسان إن كان فيه خير، ومن اإلحسان التحمل والصبر، فاإل

ولقد كان من خلق رسولنا عليه السالم أنه ال تزيده شدة الجهل عليه إال حلماً، إنه من خالل اإلحسان 

ذلك كله وسيلة يمكن أن نصل إلى بعض القلوب ومن خالله نستطيع أن نقول كلمة أو نخفف حقداً ويكون 

هداية. وال بد من اإلخالص في هذا الشأن وغيره ال بد من مالحظة أدب الوقت وحق الوقت وواجب 

الوقت ثم حكم هللا في موقفنا المناسب من كل حالة. إذ ذكر علماؤنا أن الدعوة إلى هللا بدايتها البيان ثم 

في بعض الحاالت وتصلح إذا كان حق الوعظ ثم التعنيف ثم وثم وهذه النصيحة تصلح كمقدمة للبيان 

الشرع يقتضي منا ذلك، ولكن قد يكون حق الشرع في بعض الحاالت أن نهجر أو نعنف أو غير ذلك 

وكل ذلك ينبغي أن يراعى، وال يوفق إلى أن يضع األمور في مواضعها إال حكيم وال حكمة إال بتوفيق 

 .هللا عز وجل

 :"فصل في خلق عظيم يحرص عليه الصوفية"

من العبارات الصوفية المشهورة "الصوفية بخير ما تناكروا". هذه العبارة من أشهر العبارات 

المتوارثة في حلقات التصوف والمعنى أن الصوفية بخير ما أمر بعضهم بعضاً بالمعروف ونهى بعضهم 

اآلخرين  بعضاً عن المنكر، أي هم بخير ما لم يسكت أحدهم عن منكر أخيه فضالً عن سكوته عن منكر

ً ال يكونون بخير إال بهذا الخلق فاهلل عز وجل قال: }والعصر إن اإلنسان  والحقيقة أن المسلمين جميعا

لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر{. فال فالح لإلنسان إال 

ي بالحق والتواصي بالصبر أحد إذا اجتمع له إيمان مع عمل صالح وتواصن بالحق وبالصبر. فالتواص

أركان النجاة عند هللا عز وجل ولقد استحق اليهود اللعنة من هللا بتركهم األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر فيما بينهم وقد أنذرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باستحقاقنا للعنة هللا عز وجل وتشتيت قلوبنا 

بعضاً بالمعروف ولم ينه بعضنا بعضاً عن المنكر إن من سنة هللا عز كما حدث لليهود إذا لم يأمر بعضنا 

وجل أنه ال يؤلف بين قلوب عباده إال إذا كان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقاً من أخالقهم قال 

هللا عز وجل: }والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

 [72ة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سيرحمهم هللا{ ]التوبة: ويقيمون الصال

فمن اجتمعت لهم هذه الصفات فقد وعدوا من هللا عز وجل بالرحمة التي من آثارها وحدة القلوب 

[. فالمحرومون هم 119على هللا عز وجل: قال تعالى: }وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك{ ]هود: 

تلفون، وال مرحومين هذه الرحمة الخاصة إال من اجتمع له مجموعة أخالق من جملتها األمر الذين ال يخ

بالمعروف والنهي عن المنكر فأين هذا من حال الناس اليوم حتى في دوائر العاملين لإلسالم، وهذا 

فبدالً  مظهر من مظاهر الخلل، أما في دوائر الصوفية فاألمر في كثير من األحيان يكون على عكس ذلك

من أن يربى اإلنسان على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة يربى على التسليم لحال الشيخ 

حتى لو رآه المريد على المنكر، وبدالً من أن يعرف المريد على المعروف كله وعلى المنكر كله من 

ً في  ً و اما بعض الدوائر لدرجة يصبح خالل العلم الصحيح فإنك تجد الجهل بالمعروف والمنكر عاما

فيها المعروف منكراً أو المنكر معروفاً وما أصعب ذلك وما أبعده عن هدي دين هللا عز وجل، ولهذا كله 

فإنه ال بد من عودة كاملة إلى هذا الخلق حتى يأخذ  ابع البديهية والعادة في الفكر والسلوك فيصبح 

ي ويقول له اآلخر: جزاك هللا خيراً يا أخي وبكل أدب الواحد منا بكل بسا ة يقول ألخيه هذا خطأ يا أخ

يقولها الصغير للكبير وبكل إخبات للحق يقبلها الكبير ولو جاءت على لسان الصغير، وبكل رحمة يقولها 

الكبير للصغير وبكل فرح يقبلها الصغير من الكبير وأما الشيخ فينبغي أن يهش لذلك ويبش ليعود 

ً من المنكر حتى ينتهي مهما كلفنا ذلك مع المريدين على ذلك وال بد  ً حازما للجميع من أن يقفوا موقفا

مالحظة أنه ينبغي أن يزال المنكر بالطريقة الحكيمة التي ال يترتب عليها منكر أكبر وأال يتجاوز في 

في كتابه إحياء علوم الدين بحث عن المنكر ما  الغزالي اإلنكار الحدود الشرعية، ولحجة اإلسالم اإلمام

 .أظن أن اإلنسان يعثر على مثله في بابه فليراجع

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 :"فصل في بعض آدابهم في الطعام"

من كالم صاحب المباحث األصلية في هذا الموضوع: "وأدب القوم لدى الطعام". "فمنه ترك 

االهتمام". أي آداب القوم عند تناول الطعام أو قبله كثيرة: فمنها عدم اهتمامهم به قبل الحاجة إليه إال إذا 

هم قلة ذكر الطعام قبل كان على اإلنسان مسؤولية في شأنه لغيره "وقله الذكر له إن غابا". أي من آداب

حضوره ألن ذكره دليل تعلق النفس وتشوقها إليه "لكونه عندهم حجاباً". أي ألن ذكره حجاب عن أشياء 

ً وذكراً فأن يكثر اإلنسان من ذكره فذلك انشغال وتضييع  كثيرة باشتغال النفس فيه لو لوعها به  لبا

مات ضمور الهمة وعدم المباالة بالمروءات ألوقات كثيرة في غير مهم هذا عدا عن كون ذلك من عال

 "بل أنزلوه منزل الدواء، عند العليل بغية الشفاء". 

أي أن الصوفية أنزلوا الطعام والشراب منزلة الدواء لقيام هذا البدن فال يتناولون منه إال قدر شفائه 

فال يتناولون منه إال  وهو ما به قوامه أخذاً من الحديث الصحيح "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه".

قدر قوام البدن وال يذكرونه وال يهتمون به إال قليالً اشتغاالً عنه بما هو أهم من ذكر أو فكر أو شهود أو 

معاملة ظاهرة وإذا تناولوه قصدوا به التقوي على  اعة هللا "ولم يكن همهم بجمعه... وكسبه وفضله 

ى هللا والوصول إلى رضوانه كما أن من آدابه أن يلحظ في ومنعه". إذ أن هم السائر إلى هللا الوصول إل

كل عمل من أعماله أن يكون عمله كله  اعة هلل وتنفيذاً ألمره جل جالله فإذا أصبح تأمين الطعام في 

حقهم أو في حق عيالهم فرضاً أو واجباً أو سنة فهم عندئذ يعملون مالحظين ذلك. قال ابن عجيبة "ومن 

ن األسباب فإن ذلك قياماً برسم العبودية وإن حصل منها شيء كانوا فيه أمناء على اشتغل منهم بشيء م

وجه أنهم خزان المملكة يترصدون سد  الخلل فيمسكون ما أمروا بإمساكه ويرسلون ما أمروا بإرساله 

بل والمراد بالفضل في البيت زيادات الطعام فليس همهم زياداته وليس همهم بمنع الطعام عن خلق هللا 

في غير ذلك مما ذكرناه "وال استقلوه وال عابوه". أي من آداب القوم عند حصول الطعام أال يستقلوه بأن 

يصغروه ومن آدابهم أال يعيبوا  عاماً تحققاً بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففي الحديث ما عاب 

 تركه" )متفق عليه(. فهم ال يحتقرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عاماً قط كان إذا اشتهاه أكله وإال

ً فمن آدابهم أن يتلقوا القليل من صاحبه الذي أتى على يديه  الطعام ولو كان قليالً في الحسن أو رديئا

ً بقلبه  ً لخا ر صاحبه ورفقا بالبسط والفرح والتعظيم والتكثير والتبريك ويبتدئون بأكله قبل غيره تطيبا

ن أو الرديء "ولم يكن قصداً فيطلبوه". أي أن الطعام عند الصوفية لم وكذلك يفعلون في الطعام الخش

ً في حد ذاته كحال الجشعين والشهوانيين  يكن مقصوداً لعينه فإنهم ال يطلبونه على وجه يصبح هدفا

"والقوم لم يدخروا  عاماً". وهذا ذروة األدب في شأن الطعام وغيره. قال تعالى: }ويسألونك ماذا ينفقون 

هم في الوقت لعفو{. فالصوفية المتقدمون في شأن الطعام وغيره، كانوا يأخذون قدر حاجتقل ا

 ويتصدقون بالزائد

وقد اختلف اجتهاد المتأخرين منهم بعد انتشار الحرام وشح الناس وتعطل األحكام في المجتمع 

ى له إال إذا كان ذا اإلسالمي حتى اعتبر بعضهم أن استفتاء الشيخ عن مريديه من أخالقه وذلك ال يتأت

مال وهم في األصل ال يحرمون اإلدخار فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدخر قوت تقدر لسنة في 

ً ومكاناً  أخريات حياته عليه الصالة والسالم فالموضوع إذن له أحواله المتعددة والفتوى تقدر زمانا

ً "بل تركوا الحالل والحراما". تركوا الحرام تقوى وتركوا التوسع في الحالل ورعاً. قال ابن  وشخصا

عجيبة: فتركوا الحالل زهداً وتركوا الحرام تقوى وتركوا المتشابه ورعاً "إال يسيراً قدر ما تيسرا". أي 

إال قليالً من الحالل بالقدر المتيسر والذي دعاهم إلى التقلل حتى من الحالل تعذر الحالل المحض بسبب 

فقه في الحالل والحرام عند أكثر الخالئق وقلة الورع ولذلك قال "إذ الحالل فساد المعامالت وضعف ال

المحض قد تعذرا". الحالل المحض هو الخالص الذي ال شوب فيه وال اختالف، أو هو الحالل بالنسبة 

فإن  لعلم هللا وذلك لم يكلفنا به هللا عز وجل، ولما كثر الفساد وأصبح هذا النوع من الحالل الخالص قليالً 

 .الصوفية ألزموا أنفسهم بأن يأكلوا ضمن حدود الحاجة فيما لم يعلموا حرمته قطعاً وما أكثر هذا النوع
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قال ابن عجيبة: وكثيراً ما يجري على ألسنة المتدنيين أن الحالل ضالة مفقودة أو معدوم وهو أمر 

لم يكن موجوداً في كل زمان ما يجعلونه عكازاً لالسترسال وأخذ كل ما واالهم. بل الحالل موجود ولو 

كلفنا بطلبه وال انقطع أولياء هللا إذ هو قوتهم وذلك با ل وإذا حرمت الكل حللت الكل وكل من بيده شيء 

يستأنف فيه حكم هللا، ومن كالم ابن عجيبة: إذا فقد أي الحالل رأساً أقيم من عشرة أشياء: تجارة بصدق 

وكة وهدية من أخ صالح وصيد البر حيث يباح وصيد البحر وإجازة بنصح وأعشاب األرض غير الممل

ومهر النساء بطيب نفس وقسمة المغنم على وجه شرعي والميراث على أصل مجهول والسؤال عند 

 ."الحاجة

وللغزالي في إحيائه بحث نفيس في قضايا الكسب فليراجع ويمكن أن يتوصل إلى المال الحالل عن 

خ وبعض العلماء قالوا: إن المال الحرام ال يتجاوز ذمتين فإذا وصل  رق أخرى غير التي ذكرها الشي

انسان إلى مال حرام ولم أعرف عينه ثم انتقلت ملكية هذا المال إلي  بطريق مشروع حتى بالهدية فإن هذا 

المال في حقي حالل على رأي هؤالء ولذلك فإن أكثر العلماء مذهبهم عدم التدقيق في السؤال عن أصل 

 ء ولذلك ذهبوا إلى أن الحالل ما ُجهل أصله "وجنبوا  عام أهل الظلم... األشيا

البغي والفساد خوف اإلثم". قال ابن عجيبة: "أهل الظلم هم ملوك الجور والعمال المضروب على و

أيديهم وأهل البغي هم السراق والمحاربون وأهل الفساد من يتعامل بالربا وبالعاملة الفاسدة وال يتحاش 

ما في إرضائهم  من الحرام". وقال الشيخ زروق "وأما تجنبهم  عام الظلمة ونحوهم فلوجوه "أحدها"

من المواالة التي ال تحل أي ألنهم يفرحون بأكل  عامهم من أهل الصالح والخير مع ما هم عليه من 

الظلم ما لم يخش الضرر الواضح "الثاني" ما فيه من تسلطهم على المنتسبين إما بسوء الظن بالجهل 

هذا الشخص بل بكل أهل جنسه يجعله العتقادهم حرمة ما بأيديهم وأن من يأكله ال خالق له فيستهينون ب

حجة على غيره فمن ال يقدر أن يتوسع توسعه لورع أو ضيق حظيرة أي ضيق دائرة معرفته فيقول له 

فالن أكبر منك أكل  عامي وما تكون أنت منه فيؤذي ذلك "الثالث" ما فيه إعانتهم على ما هم فيه إذ 

ما في ذلك من ميل النفس لهم ومحبتهم، حكى أبو نعيم يرون أنفسهم حينئذ أنهم من أهل الخير "الرابع" 

في حليته أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه وذك ره فأعطاه ماالً فاشترى به عبيداً فأعتقهم فقال له 

محمد بن واسع في ذلك فقال له: ذك رتهم باهلل ووعظتهم وأخذت منهم مال هللا وصرفته في وجهه فقال 

هللا( قسم قلبك اآلن لهم كما كان؟ قال: ال. فاستغفر رحمه هللا على الجميع "الخامس" محمد ابن الواسع )

ما في ذلك من تناول الشبهة من غير ضرورة فقد قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي هللا عنه: من كان 

 .من فقراء هذا الزمان مؤثراً للسماع أكوالً ألموال الظلمة ففيه
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 تصوفمقامات ال: 14المحاضرة

بعد أن بينا نبذة عن المنهج العملي الذي اقتبسه أئمة الصوفية من كتاب هللا تعالى وسنة نبيه صلى هللا 

عليه وسلم ؛ كالصحبة والعلم والذكر والخلوة.. وغيرها، وهي أعمال بدنية في شكلها ومحلها، قلبية في 

وصفات النفس، ويعنى بالجانب روحها وجوهرها ال بد من بيان الطريق الذي يختص بأحوال القلب، 

 الروحي، ألن األصل صالح القلب وشفاؤه من أمراضه، وتحليته بصفات الكمال.

فطريق الوصول إلى هللا تعالى هو تلك المقامات القلبية: كالتوبة والمحاسبة والخوف والرجاء 

لسالك في  ريقه إلى والمراقبة... والصفات الُخلُقية: كالصدق واإلخالص والصبر... التي يتحلى بها ا

 .معرفة هللا تعالى معرفة ذوقية، والوصول إلى مقام اإلحسان الذي ال حدَّ لمراتبه

وليس المراد بالوصول المعنى المفهوم بين ذوات األشياء، فإن هللا تعالى جلَّ أن يحده مكاٌن أو 

م به، وإال فَجلَّ ربُّنا أن زماٌن، ولذا قال ابن عطاء هللا السكندري: )وصولك إلى هللا وصولك إلى العل

 [.295ص/2يتصل به شيء، أو يتصل هو بشيء( ]"إيقاظ الهمم" ج

وقال اإلمام الغزالي رحمه هللا تعالى: )معنى الوصول هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا، 

 كبيراً( وبعين الرأس في اآلخرة، فليس معنى الوصول اتصال الذات بالذات، تعالى هللا عن ذلك علواً 

 [150]"روض الطالبين" للغزالي ص

وإن السير في  ريق الوصول إلى هللا تعالى صفة المؤمنين الصالحين، ومن أجله جاء األنبياء 

والمرسلون، وإليه يدعو العلماء والمرشدون، كي يرتقي المرء من حضيض المادية والحيوانية إلى 

 لذة األنس باهلل تعالى.مستوى اإلنسانية والملكية، ويذوق نعيم القرب و

وإن الطريق واحدة في حقيقتها، وإن تعددت المناهج العملية، وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعاً 

لالجتهاد وتبدل المكان والزمان، ولهذا تعددت الطرق الصوفية وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها  ريق 

 .واحدة

: ِعْليةٌ ]علية: فالن من علية الناس، وهو جمع رجل وفي هذا المعنى قال ابن القي ِم: )الناس قسمان

علي، أي شريف رفيع مثل صبي وصبية[ وِسْفلة، فالعلية: من عرف الطريق إلى ربه، وسلكها قاصداً 

ْفلة: من لم يعرف الطريق إلى ربه، ولم يتعرفها، فهذا هو  للوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه، والس ِ

م{ ]الحج: اللئيم الذي قال هللا ت [. والطريق إلى هللا في 18عالى فيه: }وَمْن يُِهِن اللـهُ فما له ِمْن ُمَكر ِ

الحقيقة واحدة ال تعدد فيها... وأما ما يقع في كالم بعض العلماء أن الطريق إلى هللا متعددة متنوعة، 

نافي ما ذكرناه من جعلها هللا كذلك لتنوع االستعدادات واختالفها، رحمة منه وفضالً، فهو صحيح ال ي

 .وحدة الطريق

وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي هللا، وما يرضيه متعدد متنوع، 

فجميع ما يرضيه  ريق واحدة، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب األزمان واألماكن واألشخاص 

ثيرة متنوعة جداً الختالف واألحوال، وكلها  رق مرضاته. فهذه الطرق جعلها هللا لرحمته وحكمته ك

ً واحداً مع اختالف األذهان والعقول وقوة االستعدادات لم  استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا

يسلكها إال واحد بعد واحد. ولكن لما اختلفت االستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرىء إلى ربه 

يُعلم تنوع الشرائع واختالفها، مع رجوعها كلها إلى دين  ريقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبوله، ومن هنا 

 [.225ـ  223واحد، مع وحدة المعبود ودينه( ]" ريق الهجرتين" البن قيم الجوزية ص

 .ولقد عني رجال التصوف برسم معالم هذا الطريق، وتوضيح منازله ومقاماته، ووسائل السير فيه

اته ال بد له من مجاهدات نفسية ومواصلة للذكر ولكي يقطع المرء عقبات الطريق، ويجتاز مقام

والمراقبة والمحاسبة والخلوات، فالوصول إلى هللا تعالى ال يُنال بالتشهي والتمني بل ال بد من إيمان 

وتقوى، وصدق في القصد، وإخالص في الغاية، وعند ذلك يكرم هللا السالكين إليه بالمعرفة الكاملة، 

 والسعادة القلبية الحقة.
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ال الشيخ األكبر محي الدين بن عربي رحمه هللا تعالى: )إن  ريق الوصول إلى علم القوم اإليمان ق

ً ويَْرُزْقهُ ِمْن حيث ال يحتِسُب{ ]الطالق:  [. والرزق نوعان: 3والتقوى }وَمْن يتَِّق هللاَ يجعْل لَهُ َمْخَرجا

[. أي يعلمكم ما لم تكونوا 282ُم هللاُ{]البقرة: روحاني وجسماني، قال هللا تعالى:}واتَّقوا هللاَ ويُعَل ُِمكُ 

 بتصرف[ 84تعلمونه بالوسائط من العلوم اإللهية( ]"النصرة النبوية" للشيخ مصطفى المدني ص

ومن كالم الشيخ محي الدين يتبين أن اإلنسان ال يمكن له أن يسير إلى هللا تعالى إال بإيمان صحيح 

، وأعمال مقيدة بشريعة هللا، وأخالٍق عالية مقتبسة من رسول هللا وعقيدة ثابتة، وقلب يرعى حدود هللا

صلى هللا عليه وسلم. فمن لم يترفَّع عن الشهوات الدنيئة والرعونات النفسية ال بد إال أن ينحرف في 

 سيره، أو ينقطع في منتصف الطريق، فيضل ويشقى.

تعالى وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن  قال ابن القيم رحمه هللا: )لو كشف للعبد الغطاء عن ألطافه

ً إليه، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخالدها إلى عالم  حيث ال يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا

الشهوات والتعلق باألسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم، وإال فأي قلب يذوق 

ره، ويسكن إلى ما سواه ؟! هذا ما ال يكون أبداً، ومن ذاق شيئاً حالوة معرفة هللا ومحبته ثم يركن إلى غي

ً موصلة إلى هللا ثم تركها، وأقبل على إرادته وراحته وشهواته ولذاته وقع في  من ذلك، وعرف  ريقا

ب في حياته عذاباً لم يعذَّب به أحد من العالمين، فحياته  آثار المعا ب، وأودع قلبه سجون المضايق، وُعذ ِ

وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة... فناُر الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، عجز 

وإعراض الكون عنه ـ إذا أعرض عن ربه ـ حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه األرض، 

 وروحه في وحشة من جسمه، وقلبه في مالل من حياته...

طاعاً، فإن للطريق الروحي القلبي مزالق ووهاداً وكما أن لكل  ريق حسي مخا ر وعوائق وق

وعقباٍت ال بد من االنتباه إليها، ومن هنا يظهر فضل الدليل، وضرورة المرشد الذي يمسك بيد السالك 

فيجنبه المخا ر، ويقيه شر المهالك. ولطالما كثر تحذيُر العلماء المرشدين للسائرين إلى هللا تعالى من 

حذُ هممهم لمواصلة السير ومتابعة الجد، وترغيبُهم بنعيم الوصول وسعادة الوقوف واالنقطاع، وش

 القرب.

قال ابن القيم رحمه هللا: )السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعالمها، وأبصر المغاير والوهاد 

يضع  والطرق الناكبة عنها؛ فقد حصل له شطر السعادة والفالح، وبقي عليه الشطر اآلخر ؛ وهو أن

على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريق، قا عاً منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد  عصاه

لقطع األخرى، واستشعر القرب من المنزل، فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كالل السير 

لها ذلك نشا اً وفرحاً ومواصلة الشد ِ والرحيل ؛ وَعدَها قرب التالقي وبرد العيش عند الوصول، فيُحدث 

وهمة فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل، ودنا التالقي فال تنقطعي في الطريق دون الوصول 

فيحال بينك وبين منازل األحبة، فإن صبرِت وواصلِت المسرى وصلِت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك 

ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من إال صبر  األحبةُ بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك

ساعات اآلخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، هللا هللا ال تنقطعي في المفازة، فهو وهللا الهالك 

 .والعطب لو كنِت تعلمين

رها ما أمامها من أحبابها، وما لديهم من اإلكرام واإلنعام، وما خلفها من  فإن استصعبْت عليه فليذك ِ

ديهم من اإلهانة والعذاب وأنواع البالء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوُعها، وإن تقدمت أعدائها، وما ل

فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في  ريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. وال بد لها من 

ر معرفتهم قسم من هذه األقسام الثالثة فلتختر أيها شاءت. وليجعْل حديث األحبة حاديها وسائقها، ونو

وإرشادهم هاديها ودليلها، وِصدَق ِودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، وال يوحْشه انفرادُه في 

 ريق سفره، وال يغترَّ بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب 

 والكرامة مختص به دونهم فما معنى االشتغال بهم واالنقطاع معهم ؟!.
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وليعلم أن هذه الوحشة ال تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج 

عليه المتلقون يهنئونه بالسالمة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول: }يا ليَت قومي 

الهجرتين" البن القيم  [( ]" ريق27ـ26 :يعلموَن بما َغفََر لي رب ي وجعلني ِمَن الُمكَرميَن{ ]يس

 [233ـ  232ص

 :ويختلف الواصلون في وصولهم إلى هللا تعالى كل على حسب مقامه وهمته

ً وشهوداً، ويفنى فعله وفعل غيره، ويتذوق  - فمنهم من وصل في سيره إلى وحدة األفعال ذوقا

رتبة في  [. وهذه17معنى قوله تعالى: }وما رميَت إذ رميَت ولِكنَّ هللاَ رمى{ ]األنفال: 

 .الوصول

ً وشهوداً، فيتذوق معنى قوله تعالى: }وما  - ومنهم من يصل في سيره إلى وحدة الصفات ذوقا

[. ويتذوق معنى الحديث القدسي: "فإذا أحبْبتُه كنُت سمعَه 30تشاؤون إال أن يشاء هللاُ{ ]الدهر: 

لرقاق عن أبي الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" ]أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ا

 هريرة رضي هللا عنه[. وهذه رتبة في الوصول.

ومنهم من يترقى إلى مقام الفناء في الذات، فيشهد َعَرضية كل شيء مقابل وجود الحق عز  -

وجودي أن أغيَب عن الوجودِ بما يبدو . وجل، وتفيض عليه أنوار اليقين، ولسان حاله يقول

لى هللا عليه وسلم: "أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة عليَّ من الشهود ويتذوق قول رسول هللا ص

لَبيد: أال كلُّ شيء ما خال هللا با ُل..." ]أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب عن 

أبي هريرة رضي هللا عنه والمراد بالبطالن: الفناُء أي: }ُكلُّ َمْن عليها فاٍن . َوَيبقى َوجهُ رب َِك 

[ كما في "هداية الباري لترتيب أحاديث البخاري" 27ـ26حمن: ذو الجالل واإلكرام{ ]الر

 [.92ص/1ج

محمداً رسول هللا النبي والصوفية في  ريقهم للوصول إلى هللا تعالى قد جعلوا قدوتهم ورائدهم 

صلى هللا عليه وسلم، فنهجوا نهجه حين فرَّ عليه الصالة والسالم إلى ربه، ولجأ إليه بعيداً عن الجو 

 .عبادة األصنام واألحجار وعن صخب الحياة وأوضارهاالوثني و

ً إلى هللاِ بإذنِِه وِسراجاً  راَ ونذيراً . وداعيا قال هللا تعالى: }يا أيُّها النبيُّ إنَّا أرسْلناَك شاهداً وُمبَش ِ

الى: وقال هللا تع [. فساروا وراءه متبعين له في جميع حاالته وأخالقه وأفعاله.46ـ45منيراً{ ]األحزاب: 

[. فساروا في  ريقه 31}قل إْن كْنتُم تحبُّون هللاَ فاتَّبعوني يُحِبْبُكُم هللاُ ويغفْر لُكْم ذنوَبُكم{ ]آل عمران: 

 .الحنيف الذي سنه لهم غير منحرفين وال ملتفتين

وها نحن نوضح بعض المقامات التي يمر بها السالك في سيره إلى هللا تعالى، وأولها التوبة ؛ فمن ال 

 توبة له ال سير له، وهي منطلق السالك في سيره إلى ربه. 

 .التوبة1

ً في الشرع إلى ما هو محمود فيه، وهي مبدأ  ريق السالكين،  التوبة: رجوع عما كان مذموما

بها في آيات  وقد أمر هللا تعالى المؤمنين.يدين، وشر  في صحة السير إلى هللا تعالىومفتاح سعادة المر

ً للفالح في الدنيا واآلخرة ً أيُّها المؤمنوَن لعلَُّكم .كثيرة، وجعلها سببا قال تعالى: }وتوبوا إلى هللاِ جميعا

 [52]هود:  [، وقال تعالى: }استغفروا ربَُّكْم ثم توبوا إليِه{31تُفِلُحوَن{]النور: 

ً لألُمة  وكان الرسول المعصوم عليه الصالة والسالم كثيراً ما يجدد التوبة ويكرر االستغفار تعليما

وتشريعاً: عن األغر بن يسار الُمزني رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يا أيها 

مرة" ]رواه مسلم في صحيحه في كتاب  الناس توبوا إلى هللا واستغفروه، فإني أتوُب في اليوم مائة

 الذكر[.

قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى: )التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين 

 :هللا تعالى ال تتعلق بحق آدمي، فلها ثالثة شرو 

 .أحدها: أن يقلع عن المعصية
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 .والثاني: أن يندم على فعلها

 .ال يعود إليها أبداً والثالث: أن يعزم أن 

فإن فقد أحد الثالثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشرو ها أربعة: هذه الثالثة، 

وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت ماالً أو نحوه رده إليه، وإن كان ]أي حق اآلدمي[ حدَّ قذٍف ونحوه 

نها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب( ]"رياض مكَّنه منه أو  لب عفوه، وإن كانت ِغيبة استحلَّه م

 [.10الصالحين" ص

ومن شرو  التوبة ترك قرناء السوء، وهجر األصحاب الفسقة الذين يحببون للمرء المعصية، 

ً يردعه عن  وينفرونه من الطاعة، ثم االلتحاق بصحبة الصادقين األخيار، كي تكون صحبتهم سياجا

 .فاتالعودة إلى حياة المعاصي والمخال

ولنا عبرة بالغة في الحديث الصحيح المشهور الذي روى لنا فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قصة قاتل المائة ]رواه مسلم في صحيحه كتاب التوبة وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه[ الذي 

فاسدة التي كان لها األثر أن هللا يقبل توبته، واشتر  عليه أن يترك البيئة ال أرشده أَْعلُم أهل زمانه إلى

الكبير في انحرافه وإجرامه، ثم أشار عليه أن يذهب إلى بيئة صالحة فيها أُناس مؤمنون صالحون ليحبهم 

 .ويهتدي بهداهم

والصوفي ال ينظر إلى صغر الذنب، بل ينظر إلى عظمة الرب، اقتداًء بأصحاب رسول هللا صلى 

ي هللا عنه يقول: )إنكم لتعملون أعماالً هي أدق في أعينكم من هللا عليه وسلم. فقد كان أنس بن مالك رض

الشعر إْن كنا نعدُّها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد هللا: يعني بذلك 

 المهلكات( ]رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن أنس رضي هللا عنه[.

ن المعصية، ألنها في رأيه توبة العوام، بل يتوب من كل شيء يشغل وال يقف الصوفي عند التوبة م

قلبه عن هللا تعالى، وإلى هذا أشار الصوفي الكبير ذو النون المصري رضي هللا عنه لما سئل عن التوبة 

 :فقال

 [47)توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة( ]"الرسالة القشيرية" باب التوبة ص

هللا التميمي رضي هللا عنه: )شتان بين تائب وتائب... فتائب يتوب من الذنوب والسيئات، ويقول عبد 

وتائب يتوب من الزلل والغفالت، وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات(]"الرسالة القشيرية" باب 

 [47التوبة ص

الصوفي بالعبودية الحقة  ويستتبع التوبة اإلكثار من االستغفار آناء الليل وأ راف النهار، وهذا يُشعر

 .والتقصير في حق مواله. فهو اعتراف منه بالعبودية وإقرار بالربوبية

يقرأ الصوفي في كتاب هللا قوله تعالى: }فقُلُت استغفروا ربَُّكم إنَّهُ كاَن غفَّاراً . يرسِل السماَء عليكم 

وقوله تعالى:   [.12ـ10 لكْم أنهاراً{ ]نوح: مدراراً . ويُمِدْدُكم بأمواٍل وبنيَن . ويجعْل لكْم جناٍت ويجعلْ 

}إنَّ المتَّقيَن في جنَّاٍت وعيوٍن . آخذيَن ما آتاهم ربُّهم إنَّهم كانوا قبَل ذلك محسنيَن . كانوا قليالً ِمَن الليل 

 [18ـ15ما يهجعوَن . وباألسحاِر ُهْم يستغفروَن{]الذاريات: 

يقرأ الصوفي هذه اآليات وغيرها، فيذرف الدمع أسفاً على ما قصر في حياته، وحسرة على ما فر  

في جنب هللا. ثم يلتفت إلى عيوبه فيصلحها وإلى تقصيراته فيتداركها وإلى نفسه فيزكيها، ثم يكثر من 

 بقوله عليه الصالة والسالم: "وأَتْبِعِ السيئة الح
سنةَ تمحها" ]هذه فقرة من فعل الطاعات والحسنات عمالً

حديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "اتق هللا 

حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالِق الناس بخلٍق حسٍن" رواه الترمذي في كتاب البر وقال: 

 حديث حسن صحيح[.

تعالى في قواعده: )تعتبر دعوى المدعي نتيجة دعواه، فإن ظهرْت قال الشيخ أحمد زروق رحمه هللا 

ْت، وإال فهو كذاب، فتوبة ال تتبعها تقوى با لة، وتقوى ال تظهر بها استقامة مدخولة، واستقامة ال  صحَّ

ورع فيها غير تامة، وورع ال ينتج زهداً قاصر، وزهد ال يشيد توكالً يابس، وتوكل ال تظهر ثمرته 
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م، باالنقطاع  إلى هللا عن الكل واللََّجِأ إليه صورة ال حقيقة لها، فتظهر صحة التوبة عند اعتراض الُمَحرَّ

وكماُل التقوى حيث ال ُمطَِّلع إال هللا، ووجودُ االستقامة بالتحفظ على إقامة الورد في غير ابتداع، ووجودُ 

هنالك( ]"قواعد التصوف" للشيخ  الورع في موا ن الشهوة عند االشتباه فإن تََرك فكذلك، وإال فليس

 [.74أحمد زروق ص

 .المحاسبة2

وهي تهيئة الوازع الديني في النفس، وتربيتها على تنمية اللوم البا ني الذي يجردها من كل ما يقف 

أمامها عقبة في  ريق الصفاء والمحبة واإليثار واإلخالص. وللصوفية في هذا المقام قدم راسخة وجهاد 

أثر الرسول صلى هللا عليه وسلم ينهجون منهجه، ويهتدون بهديه. قال صلى هللا عليه  مشكور، وهم على

وسلم: "الكي ُِس من دان نفَسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز َمْن أتْبع نفسه هواها، وتمنى على هللا 

سن. األماني" ]رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة عن شداد بن أوس رضي هللا عنه وقال: حديث ح

 الكيس: العاقل. دان نفسه: حاسبها[.

ومن حاسب نفسه ال يترك لها سبيالً إلى االشتغال بالبا ل، إذ هو يشغلها بالطاعات، ويلومها على 

 !التقصير مع هللا تعالى خشية منه، فكيف تجد سبيالً إلى اللهو والبطالة ؟

محاسبة، ومن المحاسبة تكون هللا تعالى: )من الخشية تكون ال قال السيد أحمد الرفاعي رحمه

 [56المراقبة، ومن المراقبة يكون دوام الشغل باهلل تعالى( ]"البرهان المؤيد" للسيد أحمد الرفاعي ص

بما كان يأخذ به النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه من تربية روحية خالصة هم هنا وما أشبه حال

ً من بيته، تغرس في نفوسهم اللوم البا ني ؛ فقد روي أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم خرج يوما

يطوي بطنه على الجوع، فالتقى بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما، فعلم منهما أن أمرهما 

كأمره، وأنهما ال يجدان قوت يومهما، والتقى بهم رجل من األنصار، لم تخدعه بشاشتُهم، فعلم أمرهم 

ا تبلَّغوا بتمرات، وشربوا من فاستضافهم، فلما وصلوا إلى منزله وجدو ا تمراً وماًء بارداً وظالً وارفاً، فلمَّ

الماء، قال صلوات هللا وسالمه عليه: "هذا من النعيم الذي تُسألون عنه" ]"تفسير ابن كثير" 

 موجزاً[. 545ص/4ج

ٍ نعيم هذا حتى يُسألوا عنه، ويُحاَسبوا عليه ؟! بضع تمرات، وجرعة ماء تنقع الغليل،  يعتبرها أي 

الرسول صلى هللا عليه وسلم من النعيم الذي يسألهم ربهم عنه يوم القيامة. أليس في هذه اللفتة الكريمة 

من الرسول صلى هللا عليه وسلم نفحة ترمي إلى  بع النفس بطابع الوازع القوي واإلحساس المرهف 

 إليه النفس بين حين وآخر ؟ والشعور الدقيق والتبعة الكبرى والمسؤولية الضخمة في كل تصرف تهدف

وإن المحاسبة لتثمر الشعور بالمسؤولية تجاه هللا تعالى وتجاه خلقه، وتجاه النفس المكلفة بالتكاليف 

الشرعية من أوامر ونواٍه. فبالمحاسبة يفهم اإلنسان أنه ما ُوجد عبثاً، وأنه ال بدَّ راجع إلى هللا تعالى، كما 

وسلم: "ما منكم من أحد إال سيكلمه هللا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر  أخبر رسول هللا صلى هللا عليه

أيمن منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء 

ن عدي بن وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة  يبة" ]رواه مسلم في كتاب الزكاة ع

فينبثق من قلبه الرجوع االختياري بالتوبة  حاتم رضي هللا عنه، والترمذي في كتاب صفة القيامة[.

وا إلى هللاِ  النصوح، ويترك الشواغل الفانية التي تشغله عن خالقه تعالى، ويفر إلى هللا من كل شيء: }فَِفرُّ

 [50إن ِي لكم ِمْنهُ نذير مبيٌن{ ]الذاريات: 

أحمد زروق رحمه هللا تعالى في قواعده: )الغفلة عن محاسبة النفس توجب غلظها فيما قال الشيخ 

هي به، والتقصير في مناقشتها يدعو لوجود الرضا عنها، والتضييق عليها يوجب نفرتها، والرفق بها 

ة معين على بطالتها. فلزم دوام المحاسبة مع المناقشة، واألخذ في العمل بما قارب وصح، دون مسامح

ً وفعالً واعتبر في قولهم: من لم  في واضح، وال مطالبة بخفي من حيث العمل، واعتبر في النظر تركا

يكن يومه خيراً من أمسه فهو مغبون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، وإن الثبات في العمل زيادة 
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أعرض عنه لكان ما فاته منه أكثر مما فيه، وِمْن ثَمَّ قال الجنيد رحمه هللا: لو أقبل مقبل على هللا َسنة ثم 

 [.75ناله( ]"قواعد التصوف" للشيخ أحمد زروق ص

 .الخوف3

قال حجة اإلسالم اإلمام الغزالي رحمه هللا تعالى: )اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه 

 تعالى بسبب توقع مكروه في المستقبل، وقد يكون ذلك من جريان ذنوب، وقد يكون الخوف من هللا

بمعرفة صفاته التي توجب الخوف ال محالة، وهذا أكمل وأتم، ألن من عرف هللا خافه بالضرورة، ولهذا 

[( ]"األربعين في أصول الدين" 28قال هللا تعالى: }إنَّما يخشى اللـهَ من عباِدِه العلماُء{ ]فا ر:

 [.196ص

وجعل هللا  [40اَي فارهبوِن{ ]البقرة: وقد دعا هللا تعالى عباده إلى الخوف منه وحده فقال: }وإيَّ 

ووعد هللا من  [175الخوف من شرو  كمال اإليمان فقال: }وخافوِن إْن كنتُم مؤمنيَن{ ]آل عمران: 

خاف مقامه جنتين: جنةَ المعارف في الدنيا، وجنةَ الزخارف في اآلخرة فقال: }وِلَمْن خاف مقاَم رب ِه 

ا َمْن خاف مقاَم رب ِِه ونهى وجعل هللا [46جنَّتاِن{ ]الرحمن:   الجنة مأوى من خاف مقام ربه فقال: }وأمَّ

 [.41ـ40النفس عِن الهوى فإنَّ الَجنَّة هي المأوى{ ]النازعات: 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه هللا تعالى في قواعده: )من بواعث العمل وجود الخشية وهي تعظيم 

 [74نتقام الرب( ]"قواعد التصوف" صيصحبه مهابة. والخوف هو انزعاج القلب من ا

ر خطورة العواقب فيقف عند الواجب، وال يعرض نفسه لزيغ وال  والخوف يتمثل في نشيج من يُقد ِ

إثم ؛ بل وال يقف في موا ن توشك أن توقعه في الشر والفساد، ثم يترقى الصوفي في الخوف فيتحلى 

لخوف من عالم الجسم إلى عالم الروح ؛ فتكون بأشرف ما يتحلى به المقربون، وعندئذ تنتقل مظاهر ا

 للعارف أشجان ال يدركها إال أهل الصفاء.

وفي هذا المقام يصف عبد الوهاب الشعراني رضي هللا عنه السيدة رابعة العدوية بأنها كانت كثيرة 

 البكا والحزن، وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي عليها زماناً، وكان موضع سجودها كهيئة الحوض

الصغير من دموعها، وكأن النار ما خلقت إال ألجلها، وسر ذلك الخوف إنما هو االعتقاد بأن كل بالء 

 .دون النار يسير، وأن كل َخْطٍب دون البعد عن هللا تعالى هين

ن المحب ال يُسقى كأس المحبة إال بعد أن ينضح الخوُف قلبَه. ومن لم يكن له مثل تقواه لم يدِر ما إ

وليس الخائف الذي يبكي ويمسح  أبكاه، ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يدِر ما الذي آلم يعقوب.الذي 

قال أبو سليمان الداراني رحمه هللا تعالى: )ما  .عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذَّب عليه

 [60فارق الخوف قلباً إال خرب( ]"الرسالة القشيرية" ص

دة ؛ بل هم على مراتب مختلفة، وقد صنف ابن عجيبة رحمه هللا تعالى وليس الخائفون بمرتبة واح

مراتبهم إلى ثالث مراتب فقال: )خوف العامة من العقاب وفوات الثواب، وخوف الخاصة من العتاب 

وفوات االقتراب، وخوف خاصة الخاصة من االحتجاب بعروض سوء األدب( ]"معراج التشوف إلى 

 [.6حقائق التصوف" ص

 جاء. الر4

قال الشيخ أحمد زروق رحمه هللا تعالى في تعريف الرجاء: )الرجاء: السكون لفضله تعالى بشواهد 

وقد حثنا هللا تعالى على الرجاء ونهانا  [74العمل في الجميع، وإال كان اغتراراً( ]"قواعد التصوف" ص

ال تقنَطوا ِمْن رحمِة هللاِ إنَّ هللا يغفر  عن القنو  من رحمته فقال: }قُْل يا عبادَي الذيَن أسَرفوا على أْنفُِسهم

وقال تعالى مبشراً بسعة رحمته: }ورحَمتي َوِسعَْت  [53الذنوَب جميعاً إنَّه هو الغفوُر الرحيُم{ ]الزمر: 

وقال تعالى في وصف الذين يرجون رحمته: }إنَّ الذيَن آمنوا والذين  [155ُكلَّ شيٍء{ ]األعراف: 

 [.218ل هللاِ أولئَك َيرُجوَن رحمة هللاِ{ ]البقرة: هاجروا وجاهدوا في سبي

 :وجاء الحث على رجاء رحمة هللا في كثير من األحاديث الشريفة منها
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ما روي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي  -

ون هللا تعالى فيغفر لهم" ]أخرجه بيده لو لم تُْذنبوا لذهب هللا بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفر

 مسلم في كتاب التوبة[

وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "يجيء يوم  -

القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها هللا لهم، ويضعها على اليهود 

 والنصارى" ]أخرجه مسلم في كتاب التوبة[.

عمر رضي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "يُدنى وعن ابن  -

المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفَه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذْنَب كذا ؟ 

ِ أعِرُف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك  أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: َرب 

صحيفة حسناته" ]أخرجه مسلم في كتاب التوبة، والبخاري في صحيحه في اليوم. فيعطى 

 كتاب الرقاق. كنفه: ستره ورحمته[

والرجاء يختلف عن التمني، إذ الراجي هو الذي يأخذ بأسباب الطاعة  الباً من هللا الرضى والقبول، 

ة، فهو الذي قال في حقه عليه بينما يترك المتمني األسباب والمجاهدات، ثم ينتظر من هللا األجر والمثوب

الصالة والسالم: "والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على هللا األماني" ]رواه الترمذي في كتاب صفة 

 القيامة وقال: حديث حسن، وابن ماجه في كتاب الزهد. كالهما عن شداد بن أوس رضي هللا عنه[.

ساعد الجد واالجتهاد بصدق وإخالص حتى ينال  إذ كل َمْن رجا هللا تعالى و لبه، عليه أن يشمر عن

مطلوبه، ولهذا قال تعالى معلماً  ريق  لبه: }فَمْن كاَن يرجو لقاَء رب ِه فليْعَمْل عمالً صالحاً وال يُشِرْك 

 [110بعبادة رب ِه أحداً{ ]الكهف: 

ً لنفسه الشهوانية أن يُ  ً للذنوب مطيعا غَل ِب جانب الخوف فعلى العبد إن كان في ريعان شبابه مقارفا

على الرجاء. أما إذا كان في نهاية عمره فعليه أن يُغَل ِب الرجاء كما قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا 

 عند ظن عبدي بي" ]خرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي هللا عنه[.

بن عبد هللا رضي هللا عنه: "ال يموتن  وكما قال عليه الصالة والسالم في الحديث الذي يرويه جابر

أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل عز وجل" ]رواه مسلم في كتاب الجنة باب األمر بحسن الظن باهلل 

 تعالى[

وإن كان العبد مقبالً على ربه سالكاً  ريق قربه فعليه أن يجمع بين مقامي الخوف والرجاء، ال يُغَل ُِب 

ط من رحمة هللا تعالى وعفوه، وال يُغَل ُِب الرجاَء على الخوف حتى يسترسل الخوَف على الرجاء حتى يقن

ً في أجواء صافية ؛ فال يزال في قرب ودنو من  في مهاوي المعاصي والسيئات، بل يطير بهما محلقا

الحضرة اإللهية، قد حقق صفة هؤالء الذين وصفهم ربهم بقوله: }تتجافى ُجنُوبُهم عِن المضاِجعِ يدعوَن 

[ خوفاً من ناره، و معاً في جنته.. خوفاً من بعده، و معاً في قربه.. 16بََّهم خوفاً وَ َمعاً{ ]السجدة: ر

 خوفاً من هجره و معاً في رضاه.. خوفاً من قطيعته و معاً في وصاله..

وليس الراجون بمرتبة واحدة، بل هم على مراتب ذكرها ابن عجيبة رحمه هللا تعالى إذ قال: )رجاء 

عامة حسن المآب بحصول الثواب، ورجاء الخاصَّة حصول الرضوان واالقتراب، ورجاء خاصة ال

 [.6الخاصَّة التمكين من الشهود وزيادة الترقي في أسرار الملك المعبود( ]"معراج التشوف" ص

 .الصدق5

: الصدق ال بد للمريد الطالب سلوَك سبيل النجاة والوصول إلى هللا تعالى من أن يتحقق بصفات ثالث

ً بهذه الصفات  واإلخالص والصبر، ألن جميع صفات الكمال ال يتحلى بها اإلنسان إال إذا كان متصفا

 .تنل القبول الثالث، وكذلك ال تتم األعمال إال بها، فإذا فارقَِت األعماَل فسدت ولم

لكالم عليه ولما كان الباعث على العمل الصالح والترقي في مدارج الكمال هو الصدق ؛ نبتدىء با

 ً  .أوالً، ثم باإلخالص ثانياً، ثم بالصبر ثالثا
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لقد ذهب العلماء في تقسيم الصدق مذاهب شتى، فمنهم من أسهب في التفصيل والتفريع، ومنهم من 

فقد ذكر حجة اإلسالم اإلمام الغزالي رحمه هللا تعالى للصدق معان ستة  .سلك مسلك االقتضاب واإليجاز

الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول، وصدق في النية واإلرادة، وصدق فقال: )اعلم أن لفظ 

في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل، وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها، فمن 

يق اتصف  :بالصدق في جميع ذلك فهو صد ِ

قيل: في المعاريض صدق اللسان يكون في اإلخبار، وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه. و  .1

 .مندوحة عن الكذب

صدق في النية واإلرادة، ويرجع ذلك إلى اإلخالص ؛ وهو أن ال يكون له باعث في الحركات  .2

 .والسكنات إال هللا تعالى

 .صدق في العزم على العمل هلل تعالى .3

 .صدق في الوفاء بالعزم بتذليل العقبات .4

 .أمر في با نه ال يتصف بهصدق في األعمال حتى ال تدل أعماله الظاهرة على  .5

الصدق في مقامات الدين كالخوف والرجاء والتعظيم والزهد، والرضا والتوكل والحب( ]"إحياء  .6

 [334ص/4علوم الدين" ج

وأما القاضي زكريا األنصاري رحمه هللا تعالى فقد ذكر للصدق محالت ثالثة فقال: )الصدق هو 

واألفعال، وكل منها يحتاج إلى وصف يخصه، فهو في  الحكم المطابق للواقع، ومحله اللسان والقلب

اللسان: اإلخبار عن الشيء على ما هو عليه. وفي القلب: العزم األكيد. وفي األفعال: إيقاعها على وجه 

النشا  والحب. وسببه: الوثوق بخبر المتصف، وثمرته: مدُح هللا والخلِق للمتصف به( ]"الرسالة 

 [97القشيرية" ص

ق عند عوام المسلمين قاصر على صدق اللسان، ولكن السادة الصوفية قصدوا ومفهوم الصد

 .بالصدق مفهومه العام الذي يشمل باإلضافة إلى صدق اللسان صدق القلب وصدق األفعال واألحوال

قال العالمة ابن أبي شريف رحمه هللا تعالى في حواشي العقائد: )الصدق استعمله الصوفية بمعنى 

لعالنية والظاهر والبا ن بأالَّ تكذب أحواُل العبد أعمالَه، وال أعمالُه أحوالَه ]"شرح استواء السر وا

[ فالصدق بمفهومهم هذا، صفة ينبعث منها 282ص  1رياض الصالحين" البن عالن الصديقي. ج 

 .العزم والتصميم والهمة على الترقي في مدارج الكماالت، والتخلي عن الصفات الناقصة المذمومة

صدق بهذا االعتبار سيف هللا تعالى في يد السالك يقطع به حبال العالئق والعوائق التي تعترض وال

ضاً للوقوف   ريقه في سيره إلى هللا تعالى، ولواله لما استطاع أن ينطلق في مدارج الترقي ولكان معرَّ

 واالنقطاع.

للقاء هللا هو مفتاح جميع األعمال قال العالمة ابن قيم الجوزية رحمه هللا تعالى: )إنَّ صدق التأهب 

الصالحة واألحوال اإليمانية، ومقامات السالكين إلى هللا، ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة 

واإلنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله 

والمفتاح بيد الفتاح العليم، ال إله غيره وال ربَّ سواه( ]" ريق صدق التأهب واالستعداد للقاء هللا، 

 [.223هـ ص751الهجرتين" البن قيم الجوزية المتوفى سنة 

فإذا تحلى السالك بالصدق استطاع أن يسير بخطى سريعة نحو مراتب اإليمان العالية، إذ هو القوة 

 .ت السلوك إلى هللا تعالىالدافعة والمحركة، وهو الصفة الالزمة لكل مقام من مقاما

فأول مراحل السير هو صدق العبد في إنابته إلى ربه بالتوبة النصوح التي هي أساس األعمال 

والصدق في تهذيب النفس األمارة، يحقق النجاح الكبير في التخلص من  .الصالحة، وأول درجات الكمال

إليمان الذوقي الذي وصفه رسول هللا أمراضها وشهواتها، ويطهر القلب من الخبائث حتى ينتهي إلى ا

صلى هللا عليه وسلم بقوله: "ذَاَق َ عَم اإليماِن..." ]"ذاق  عم اإليمان من رضي باهلل تعالى رباً 
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ً وبمحمد نبياً". أخرجه مسلم في كتاب اإليمان عن أبي هريرة رضي هللا عنه، واإلمام  وباإلسالم دينا

 لب رضي هللا عنه[.أحمد والترمذي عن العباس بن عبد المط

والصدق في محاربة الشيطان والتخلص من وساوسه يجعل المؤمن في نجاة من كيده وأمان من 

والصدق في إخراج حب الدنيا من القلب .شره، كما يجعل الشيطاَن في يأس وقنو  من إضالله وغوايته

، حتى يتخلص من حبها يْحمُل اإلنسان على المجاهدة المستمرة بالصدقة واإليثار والتعاون الخيري

 .وينجو من سيطرتها على قلبه

ً للعمل، يحمل اإلنسان على االستقامة  ً من الجهل وتصحيحا والصدق في  لب العلم تخلصا

والمثابرة، وتحمل المشاق وسهر الليالي كي ينال منه أوفر نصيب وأكبر قسط، وما نبغ العلماء إال 

 بصدقهم وإخالصهم وصبرهم.

ً في والصدق في العمل  هو ثمرة العلم وغايته، إذ يجعل العبد في ارتقاء دائم، ويجعل علمه سببا

كماله، وال بد من إخالص في ذلك، وإال قد يدخل على السائر بعُض العلل الموقفة له عن مطلوبه من 

فاإلخالص في الصدق يزيل هذه الشوائب من  ريق الغاية  ...حب الشهرة والسمعة وااللتفات إليها

 .ة وهي رضاء هللا تعالى ومعرفته ومحبتهالمنشود

ومن هنا تظهر أهمية الصدق وعظيم آثاره، ولذلك اعتبره الحق سبحانه أرفع الدرجات بعد النبوة 

والرسالة، قال أبو القاسم القشيري رحمه هللا تعالى: )الصدق عماد األمر وبه تمامه، وفيه نظامه، وهو 

وَمْن يُِطعِ هللاَ ورسولَهُ فأُولئَك مَع الذيَن أْنعََم هللاُ عليهم من النَّبي ِيَن تالي درجة النبوة. قال هللا تعالى : }

ِديقيَن والشهداِء والصالحيَن وحُسَن أولئَك رفيقاً{ ]النساء:   [.97[( ]"الرسالة القشيرية" ص69والص ِ

عوا من صدقهم فقال: ولهذا أمر هللا تعالى المؤمنين أن يالزموا أهل الصدق ليستفيدوا من حالهم وينتف

 [.119}يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا هللاَ وكونوا مع الصادقيَن{ ]التوبة: 

 

 .اإلخالص6

قال أبو القاسم القشيري رحمه هللا تعالى معرفاً اإلخالص: )اإلخالص إفراد الحق سبحانه في الطاعة 

تصنعٍ لمخلوق أو اكتساِب َمْحَمدٍَة  بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى هللا تعالى دون شيء آخر من

عند الناس أو محبة مدحٍ لمخلوق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى هللا تعالى. وقال: ويصح أن 

 [.96ـ  95يقال: اإلخالص تصفية الفعل عن مالحظة المخلوقين( ]"الرسالة القشيرية" ص

ي عن مالحظة الخلق، فالمخلص ال رياء وقال أبو علي الدقاق رحمه هللا تعالى: )اإلخالص: التوق

 [96ـ  95له( ]"الرسالة القشيرية" ص

وقال الفضيل بن عياض رحمه هللا تعالى: )ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس 

 [.96ـ  95شرك، واإلخالص أن يعافيك هللا منهما( ]"الرسالة القشيرية" ص

ى: )اإلخالص ِسر ٍ بين هللا وبين العبد، ال يعلمه ملك فيكتبه وال وقال اإلمام الجنيد رحمه هللا تعال

 [96ـ  95شيطان فيفسده وال هوًى فيميله( ]"الرسالة القشيرية" ص

وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري رحمه هللا تعالى: )حق المخلص أن ال يرى إخالصه وال يسكن 

 [96ـ  95هم رياء( ]"الرسالة القشيرية" صإليه، فمتى خالف ذلك لم يكمل إخالصه، بل سماه بعض

هذه األقوال والعبارات المتنوعة في اإلخالص ترجع إلى مقصد واحد وهو أن ال يكون للنفس حظ 

 في عمل من األعمال التعبدية، الجسمية منها والقلبية والمالية، وأن ال يرى إخالصه.

أمر هللا تعالى نبيه عليه الصالة والسالم لما كان قبول األعمال موقوفاً على وجود اإلخالص فيها، و

[ 11باإلخالص في عبادته تعليماً لهذه األمة فقال: }قْل إن ِي أُمرُت أْن أعبُدَ هللاَ ُمخِلصاً لهُ الديَن{ ]الزمر: 

هلل  [. وقال عز وجل: }فاعبُِد هللاَ مْخِلصاً له الديَن أال14وقال: }قل هللاَ أعبُدُ مخِلصاً لهُ ديني{ ]الزمر: 

كما أمر هللا تعالى خلقه أن تكون جميع عباداتهم القولية والفعلية والمالية  [2الديُن الخالُص{ ]الزمر: 

 [.5خالصة له تعالى، بعيدة عن الرياء فقال: }وما أُِمروا إال ِلَيعبُدوا هللاَ ُمخِلصيَن له الديَن{ ]البينة: 
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ى يوم القيامة لقاء رضى وإنعام هو العمل الصالح وأوضح الحق سبحانه أن السبيل إلى لقاء هللا تعال

الخالص لوجه هللا، السليُم من مالحظة الخلق فقال: }فَمْن كان يرجو ِلقاَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل عمالً صالحاً وال 

 [110يُْشِرْك بِعبادَةِ َرب ِِه أحداً{ ]الكهف: 

ه العبد إلى اإلخالص في جمي ره أن يقصد بعبادته ثناء وجاءت األحاديث الشريفة توج ِ ع أعماله وتحذ ِ

وتوضح أن  ،الناس ومدَحهم وتبين أن كل عمل لم يتصف باإلخالص هلل تعالى فهو مردود على صاحبه

هللا تعالى ال ينظر إلى ظاهر أعمال العبد، بل ينظر إلى ما في قلبه من النوايا والمقاصد، ألن األعمال 

 .بالنيات، واألمور بمقاصدها

ى الرسول صلى هللا عليه وسلم الرياء شركاً أصغَر تارة، وسماه شرَك السرائر تارة أخرى. وقد سم

 .وأخبر أن هللا تعالى سوف يتبرأ من المرائي يوم القيامة، ويحيله إلى الناس الذين أشركهم في عبادته

 :وهذه بعض األحاديث الشريفة التي تبين أهمية اإلخالص وتوضح هذه المعاني المذكورة

عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "أرأيَت رجالً غزا  .1

يلتمس األجر والذكر، ما له ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال شيء له، فأعادها ثالث 

 مرات، ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال شيء له، ثم قال: إن هللا عز وجل ال يقبل من

 العمل إال ما كان له خالصاً، وابتُِغَي به وجهه" ]رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد[.

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا ال ينظر إلى  .2

 أجسامكم وال إلى صَوِركم، ولكن ينظُر إلى قلوبكم" ]رواه مسلم في كتاب البر والصلة[

شداد بن أوس رضي هللا عنه أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: "َمْن صام يرائي فقد عن  .3

أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك" ]رواه البيهقي كما في 

 [.31ص/2"الترغيب والترهيب" ج

لناس إياكم وشرك وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: "يا أيها ا .4

السرائر. قالوا: يا رسول هللا وما شرُك السرائر ؟ قال: يقوم الرجل فيصلي، فيزين صالته جاهداً 

 لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر" ]رواه ابن خزيمة في صحيحه[

الشرك وعن محمود بن لبيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن أخَوف ما أخاف عليكم  .5

األصغر، قالوا وما الشرك األصغر يا رسول هللا ؟ قال: الرياء. يقول هللا عز وجل إذا ُجِزَي 

الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاًء" 

 ]رواه اإلمام أحمد بإسناد جيد[.

ن الصحابة قال: سمعت رسول هللا صلى وعن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي هللا عنه، وكان م .6

هللا عليه وسلم يقول: "إذا جمع هللا األولين واآلخرين يوم القيامة ليوٍم ال ريب فيه، نادى مناٍد: َمْن 

أشرك في عمله هلل أحداً فليطلب ثوابه من عنده، فإن هللا أغنى الشركاء عن الشرك" ]رواه 

 ف[الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة الكه

 :ولالخالص مراتب 

قال ابن عجيبة رحمه هللا تعالى: )اإلخالص على ثالث درجات: إخالص العوام والخواص وخواص 

 .الخواص

فإخالص العوام: هو إخراج الخلق من معاملة الحق مع  لب الحظوظ الدنيوية واألخروية  -

 كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور.

 .ظوظ األخروية دون الدنيويةوإخالص الخواص:  لب الح -

وإخالص خواص الخواص: إخراج الحظوظ بالكلية، فعبادتهم تحقيق العبودية والقياُم بوظائف  -

 .الربوبية محبة وشوقاً إلى رؤيته
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قد تدخل على السالك آفاٌت كثيرة تَُشوُب إخالصه، وما هذه اآلفات إال حجب تعرقل سيره إلى هللا و

ثم بيان  ريق الخالص  ،الضروري اإلشارة إليها، وتحذير السالكين من مخا رهاتعالى، لذا كان من 

 ، وقد تعتريه الحجب التالية:منها حتى تكون جميع أعمال السالك خالصة لوجهه تعالى

فالذي يخلصه من  .رؤيته لعمله وإعجابه به وحجابه به عن المعمول له وبالعبادة عن المعبود .1

 تعالى عليه وتوفيقه له، وأنه مخلوق هو وعمله هلل تعالى: }وهللاُ خلَقَُكم رؤية عمله علُمهُ بفضل هللا

وإذا دقق في صفات النفس، وعلم أنها  .[. إال أن له نسبةَ الكسب فقط96وما تعَملوَن{ ]الصافات: 

ارةٌ بالسوِء{ ]يوسف:  [. أدرك أن كل خير يصدر منه 53كما وصفها هللا تعالى: }إنَّ النفَس ألمَّ

محض فضل من هللا تعالى ومنَّة، وعندئٍذ يتذوق معنى قوله تعالى: }ولوال فضُل هللاِ عليكم  هو

فتخلُص العبد من رؤية أعماله وإعجابه بها يكون  [.21ورحمتُهُ ما زكى منُكْم من أحٍد{ ]النور: 

 .بمعرفة نفسه ومعرفة دخائلها، فليجتهد اإلنسان في تحصيل هذه المعرفة

أما الذي يكون في الدنيا، .مله، والعوض إما أن يكون في الدنيا أو في اآلخرة لبه العوض لع  .2

عة، ومنها شهوة السمعة والشهرة، وحب الظهور وغير ذلك، وكذلك  لبه  فطلبه الشهوات المنوَّ

ولهذا يقول العارف الكبير الشيخ أرسالن رحمه هللا  .لألحوال والمقامات والمكاشفات والمعارف

كل ملتفت إلى غير مطلوبه ومحبوبه ومقصوده: )يا أسير الشهوات والعبادات، يا تعالى ناصحاً 

[. وإنما كان 177أسير المقامات والمكاشفات، أنت مغرور( ]"خمرة الحان ورنة األلحان" ص

أسيرها ألنها من جملة األغيار ومن عالم الخلق، فالوقوف عندها قا ع عن الوصول إلى معرفة 

ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي  [.42عالى: }وأنَّ إلى رب َِك المنتهى{ ]النجم: خالقها تعالى، قال ت

رحمه هللا تعالى معلقاً على كالمه: )إذ لو كنت صادقاً ما التفتَّ إلى شهوة أو عبادة، وال مقام وال 

ْدَت العزم والهمة في ه تعالى، مكاشفة، وألفرْدَت القصد إليه تعالى وحده دون جميع ما عداه، ولَجر 

ثم قال: ونقل ابن عطاء هللا السكندري في "التنوير في إسقا  التدبير" عن شيخه  .وتركت ما سواه

أبي العباس المرسي رضي هللا عنه، أنه يقول: )لن يصل الولي إلى هللا حتى تنقطع عنه شهوة 

 إلى حيث ال الوصول إلى هللا تعالى(. ومن كالم بعضهم: )لو ُرفعَت إلى ذروة األكوان وترقيتَ 

 مكان، ثم اغترْرَت بشيء  رفة عين فلست من أُولي األلباب( 

إ العه على  :رضاه عن أعماله واغتراره بها، وتخليصه وإنقاذه من رضاه بعمله يكون بشيئين .3

أما نصيب ؛ للشيطان فيه نصيب، وللنفس فيه حظعيوبه في أعماله، فقلَّ عمل من األعمال إال و

إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عندما سئل عن التفات الرجل في  الشيطان، فقد أرشدنا

صالته، فقال: "هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد" ]رواه البخاري في كتاب أبواب 

 صفة الصالة عن عائشة رضي هللا عنها. والترمذي في كتاب أبواب الصالة وقال: حسن صحيح[

 تعالى: )فإذا كان هذا االلتفات  رفة أو لحظة، فكيف التفات قلبه إلى يقول ابن قيم الجوزية رحمه هللا

 [51ص/2ما سوى هللا تعالى! هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية( ]"مدارج السالكين" ج

 وأما حظ النفس من العمل، فال يعرفه إال أهل البصائر من العارفين.

العبودبة وآدابها الظاهرة والبا نة وشرو ها.  ـ علم العبد بما يستحقه الرب جل جالله من حقوق2

فلو اجتهد العبد بالليل والنهار لرأى نفسه مقصراً تجاه هللا تعالى، وأين العبد العاجز الضعيف من خالق 

األكوان ؟ لهذا بيََّن لنا حضرة هللا أن موقف خلقه منه التقصير فقال: }وما قدَُروا هللاَ حقَّ قدِرِه{]الزمر: 

67] 

إلخالص تصفية العمل من العلل والشوائب، سواء أكان مصدرها التعلق بالخلق، كطلب مدحهم إن ا

وتعظيمهم والهرب من ذمهم، أو كان مصدرها التعلق بالعمل، كاالغترار به، و لب العوض عنه... لذا 

وا إلى هللاِ  [ 50{ ]الذرايات: فإن أهل الهمم العالية أخلصوا دينهم هلل، وسمعوا نداء هللا في قلوبهم }فَِفرُّ

 .فاستجابوا لهاتف الحق، وقال قائلهم ملبياً له: تركت الناس كلهُم ورائي وجئت إليك
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 . الصبر7

عرف العلماء الصبر بتعاريف كثيرة، وأهمها ما قاله ذو النون المصري رحمه هللا تعالى: )الصبر: 

وإظهار الغنى عند حلول الفقر بساحة هو التباعد عن المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البلية، 

 [194ص/1المعيشة( ]"شرح رياض الصالحين" البن عالن ج

وما ذكره الراغب األصفهاني رحمه هللا تعالى في مفرداته: )الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه 

 [.194ص/1العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه( ]"شرح رياض الصالحين" البن عالن ج

كره السيد الجرجاني رحمه هللا تعالى في تعريفاته: )الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى وما ذ

 [194ص/1لغير هللا( ]"شرح رياض الصالحين" البن عالن ج

ويفهم من تعريف السيد أن الشكوى هلل تعالى ال تُنافي الصبر، إنما ينافيه شكوى هللا إلى غيره ؛ كما 

 .خر فاقة وضرورة فقال: يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من ال يرحمكرأى بعضهم رجالً يشكو إلى آ

وقد ذكر العلماء للصبر تقسيمات منوعة ]انظر كتاب "اإلحياء" للغزالي، و"قوت القلوب" ألبي 

 الب المكي، و"مدارج السالكين" البن القيم، وغير ذلك من الكتب الموسعة[، وكلها ترجع إلى هذه 

 .لى الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على المصائباألنواع الثالثة: صبر ع

فالصبر على الطاعات: هو االستقامة على شرع هللا، والمثابرة الدائمة على العبادات المالية والبدنية 

والقلبية، ومواصلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ما يعترض ذلك من أنواع االبتالء 

ورث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعوته وجهاده ال بد أن يصيبه ما وصنوف المحن ؛ ألن من 

أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تكذيب ومحاربة وأذى، قال تعالى حكاية عن لقمان يوصي 

 [.17ابنه: }يا بُنَيَّ أقِِم الصالةَ وأُمْر بالمعروِف واْنهَ عِن المنَكِر واصِبْر على ما أصابََك{ ]لقمان: 

وقد أقسم هللا تعالى أن الناجين هم َمْن تحقَّقوا بصفات أربع: اإليمان، والعمل الصالح، والنصح 

لألمة، ثم الصبر على ذلك. فقال تعالى: }والعصِر . إنَّ اإلنساَن لفي خْسٍر . إال الذيَن آمنوا وعِملوا 

ِ وتواَصوا بالصبِر{ ]العصر[.  الصاِلحاِت وتواَصوا بالحق 

عن المعاصي: هو مجاهدة النفس في نزواتها، ومحاربة انحرافها، وتقويم اعوجاجها، وقمع والصبر 

دوافع الشر والفساد التي يثيرها الشيطان فيها ؛ فإذا ما جاهدها وزكاها وردَّها عن غي ِها وصل إلى 

[. وكان من المفلحين 69عنكبوت: الهداية التامة، قال هللا تعالى: }والذيَن جاهدوا فينا لَنَهِدَينَُّهم ُسبَُلنا{ ]ال

[، وقوله تعالى: 15ـ14ببشارة هللا تعالى بقوله: }قد أفلََح َمْن تَزكَّى وذكر اسم رب ِِه فصلَّى{ ]األعلى: 

 [41ـ40 :}وأما َمْن خاف مقاَم رب ِِه ونهى النَّفَس عن الهوى. فإنَّ الَجنَّةَ هي المأوى{ ]النازعات

ا أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتالء، فإن هللا تعالى يختبر إيمان عباده وأما الصبر على المصائب: بم

ـ وهو أعلم بهم ـ بأنواع المصائب، ويُمحص المؤمنين بصنوف المحن كي يميز الخبيث من الطيب، 

 .والمؤمن من المنافق

[. سواء 2ـ1نوَن{ ]العنكبوت: قال تعالى: }الم . أحِسَب الناُس أن يتَُرُكوا أْن يقولوا آَمنَّا وُهْم ال يُفتَ 

أكانت هذه المصائب في المال أو في البدن أو في األهل، قال تعالى: }لَتُْبلَُونَّ في أمواِلُكم وأْنفُِسُكم{ ]آل 

[. وقال تعالى: }وَلنَْبلَُونََّكم بشيٍء ِمَن الخوِف والجوعِ ونَْقٍص من األمواِل واألْنفُِس 186عمران: 

رِ   الصابريَن . الذين إذا أصابَتُْهم مصيبة قالوا إنَّا هلل وإنَّا إليِه راجعوَن . أولئَك عليهم والثَّمراِت وبَش ِ

 [157ـ156صلواٌت ِمْن رب ِِهم ورحمةٌ{]البقرة: 

وال شك أن المؤمن الصادق يتلقى هذه المصائب بالصبر والتسليم ؛ بل بالرضا والسرور، ألنه يعلم 

ن خالقه إال لتكفير ذنوبه ومحو سيئاته، كما قال عليه الصالة والسالم: أن هذه النكبات ما نزلت عليه م

"ما يصيُب المسلَم من َنصٍب وال َوصٍب، وال همٌّ وال حَزٍن، وال أذى وال غمٌّ، حتى الشوكة يشاكها إال 

كفَّر هللا بها من خطاياه" ]رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرض، ومسلم في كتاب البر عن أبي 

عيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما. والوصب: المرض[. كما أنه يعلم أن هذه النوازل إنما ترفع س

المؤمنين الصابرين درجات عالية ومنازَل رفيعة عند هللا تعالى ؛ إذا هو تلقاها بالرضا والتسليم، كما قال 
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هللا في جسده وفي أهله وماله، ثم عليه السالم: "إذا سبقت للعبد من هللا تعالى منزلة لم ينلها بعمله ابتاله 

صبَّره على ذلك حتى ينال المنزلة التي سبقت له من هللا عز وجل" ]رواه أبو داود في سننه في كتاب 

 ( عن محمد بن خالد السلمي رضي هللا عنه[.3074الجنائز باب األمراض المكفرة للذنوب رقم )

افية عند البالء، وعدة المؤمن حين تدلهمُّ الصبُر نصف اإليمان، وسر سعادة اإلنسان، ومصدر الع

الخطوب وتحدق الفتن وتتوالى المحن، وهو سالح السالك في مجاهداته لنفسه، وحملها على االستقامة 

على شرع هللا تعالى وتحصنها من االنزالق في مهاوي الفساد والضالل. ولعظيم أهميته ورفيع مقامه 

نحو تسعين موضعاً. فتارة يأمر هللا تعالى به فيقول: }استعينوا باهلل  ذكره هللا تعالى في القرآن الكريم في

[. وفي مو ن آخر يثني على أهله فيقول: }والصابريَن في البأساء 128واصبروا{ ]األعراف: 

[. وفي بعض اآليات يخبر 177والضراء وحيَن البأس أولئَك الذين صدقوا وأولئَك هُم الُمتَّقوَن{ ]البقرة: 

[ و وراً يبين هللا تعالى معيته 146للصابرين فيقول: }وهللاُ يُِحبُّ الصابريَن{ ]آل عمران:  عن محبته

[. وفي موضع آخر 153للصابرين معية حفظ وتأييد ونُصرة فيقول: }إنَّ هللاَ مَع الصابريَن{ ]البقرة: 

م بغير حساٍب{ ]الزمر: يخبر عن إيجاب الجزاء لهم بغير حساب فيقول: }إنَّما يَُوفَّى الصابرون أجَرهُ 

[. وفي مو ن آخر يبين أن الهداة المرشدين قد نالوا هذا المقام الرفيع بالصبر فيقول: }وجعْلنا منُهْم 10

ا صبروا{ ]السجدة:  ةً يهدوَن بأمِرنا لمَّ  [24أئِمَّ

ؤمن ولقد جاءت األحاديث النبوية الكثيرة مؤكدةً فضل الصبر، وما له من أثر عميق في سعادة الم

 .وتلقيه صدمات الحياة ونوائب الدهر

كما تواردت األخبار المستفيضة عن صبر رسول هللا عليه الصالة والسالم، وتحمله صنوف األذى 

 .وأنواع الشدائد، وحياة الرسول صلى هللا عليه وسلم كلها صبر وجهاد وتضحية

 :وهذه نبذة يسيرة من األحاديث الشريفة

 عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ما أُعطَي أحد من عن أبي سعيد الخدري رضي هللا .1

عطاء خيراً وأوسع من الصبر" ]رواه البخاري في صحيحه ومسلم والنسائي وأبو داود في كتاب 

 الزكاة، والترمذي في كتاب البر والصلة[.

2.  ً ألمر وعن صهيب بن سنان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "عجبا

المؤمن ؛ إن أمره كله له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، 

 وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" ]رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق[

وعن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا صلى  .3

وسلم: "المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي ال يخالطهم وال هللا عليه 

 يصبر على أذاهم" ]أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة[

عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: كأني أنظر إلى رسول هللا عليه الصالة والسالم، يحكي نبياً  .4

الدم عن وجهه وهو يقول: "اللهم اغفر لقومي  من أنبياء هللا، ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح

فإنهم ال يعلمون" ]أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث األنبياء، ومسلم في كتاب 

 الجهاد والسيرة[.

وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال أحدَ  .5

ل ؛ إنه ليُْشَرُك به، ويُجعُل له الولد، ويعافيهم ويرزقهم" أصبَُر على أذى سمعه ؛ من هللا عز وج

 وأحكامهم[ ]أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، ومسلم في كتاب صفات المنافقين

والخالصة، قالصبر صفة األنبياء، وحلية األصفياء، ومفتاح الخيرات، وسبيل السالكين إلى هللا 

 .أية مرحلة من مراحل سيره، إذ لكل مقام صبر يناسبه تعالى ؛ ال يستغني السالك عنه في

فصبر العامة: حبس القلب .قال ابن عجيبة رحمه هللا تعالى: )الصبر حبس القلب على حكم الرب

وصبر الخاصة: حبس النفس على الرياضات والمجاهدات، .على مشاق الطاعات ورفض المخالفات

اقبة القلب في دوام الحضور، و لب رفع وارتكاب األهوال في سلوك  ريق األحوال مع مر
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المشاهدات والمعاينات، أو دوام النظرة  وصبر خاصة الخاصة: حبس الروح والسر في حضرة.الستور

 [6والعكوف في الحضرة( ]"معراج التشوف إلى حقائق التصوف" ص

لى ؛ من لم وأخيراً فهذه الصفات الثالث: الصدق واإلخالص والصبر، هي أركان السير إلى هللا تعا

 .يَْبِن عليها سيره وسلوكه فهو مقطوع ولو زعم أنه موصول، وواقف ولو زعم أنه سائر

 

 .الورع8

ً من الوقوع في المحرمات(  قال السيد الجرجاني رحمه هللا تعالى: )هو اجتناب الشبهات خوفا

 [170]تعريفات السيد ص

يقي رحمه هللا تعالى:  )هو عند العلماء ترك ما ال بأس به حذراً وقال العالمة محمد بن عالن الصد ِ

 [.26ص/5مما به بأس( ]"دليل الفالحين شرح رياض الصالحين" ج

وقال ابن عجيبة رحمه هللا تعالى: )الورع كف النفس عن ارتكاب ما تكره عاقبته( ]"معراج 

 [7التشوف" ص

 .ولتوضيح معنى الورع نبين مراتبه التي يسعى  الب الكمال أن يتحقق بها

ً إلرشاد رسول هللا  .1 فورع العوام: هو ترك الشبهات حتى ال يتردى في حمأة المخالفات، اتباعا

صلى هللا عليه وسلم في قوله: "إن الحالل بي ِن، وإن الحرام بي ِن، وبينهما أمور مشتبهات، ال 

 يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهاِت فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات

وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال 

وإن حمى هللا محارمه..." ]رواه البخاري في صحيحه في كتاب اإليمان، ومسلم في كتاب 

 المساقاة عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما[.

فأهل القلوب يتورعون عما يهجس  وورع الخواص: ترك ما يكدر القلب ويجعله في قلق وظلمة. .2

في قلوبهم من الخوا ر، وما يَحيك في صدورهم من الوساوس ؛ وقلوبهم الصافية أعظم منبه 

لهم حين يترددون في أمر أو يشكُّون في حكم ؛ كما أشار إلى ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

اب صفة القيامة وقال: حديث حسن بقوله: "دع ما يريبك إلى ما ال يريبك" ]رواه الترمذي في كت

صحيح[، وبقوله: "البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطَّلع عليه الناس" 

 ]رواه مسلم في كتاب البر والصلة عن النواس بن سمعان رضي هللا عنه. حاك: أي جال وتردد[.

الورع، ما حاك في نفسك وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه هللا تعالى: )ما رأيت أسهل من 

 [54فاتركه( ]"الرسالة القشيرية" ص

وورع خاصة الخاصة: رفض التعلق بغير هللا تعالى، وسدُّ باب الطمع في غير هللا تعالى،  .3

وعكوف الهمم على هللا تعالى، وعدُم الركون إلى شيء سواه، وهذا هو ورع العارفين الذين 

 ؤم عليك.يرون أن كل ما يشغلك عن هللا تعالى هو ش

 [54قال الشبلي رحمه هللا تعالى: )الورع أن تتورع عن كل ما سوى هللا( ]"الرسالة القشيرية" ص

ومما سبق يتضح أن الورع صفة جامعة لكل خصال الكمال، فلقد دخل الحسن البصري رحمه هللا 

ً من أوالد علي بن أبي  الب رضي هللا عنه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس،  مكة فرأى غالما

فوقف عليه الحسن وقال: )ما مالك الدين ؟ فقال: الورع، قال: فما آفة الدين ؟ قال: الطمع. فتعجب 

الحسن منه، وقال: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصالة( ]"الرسالة القشيرية" 

 [.54ص

 

ى فهم العبد كثرةُ علمه، وال مداومتُه قال ابن عطاء هللا السكندري رحمه هللا تعالى: )ليس يدل عل

على ورده، وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه، والتحرر من رق الطمع، والتحلي 

 [7بحلية الورع( ]"معراج التشوف" ص
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وليس أدلَّ على منزلة الورع، وأنه أرقى أنواع العبادة من وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بي هريرة رضي هللا عنه، حيث قال: "يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبدَ الناس" ]رواه ابن ماجة عن أل

 أبي هريرة في كتاب الزهد ـ باب الورع والتقوى ـ بإسناد حسن[

ولهذا كان الورع سبيالً لنيل المنح اإللهية الكبرى، كما قال يحيى بن معاذ رضي هللا عنه: )من لم 

 [.54ن الورع، لم يصل إلى الجليل من العطاء( ]"الرسالة القشيرية" صينظر في الدقيق م

وألهمية الورع، ورفعة منزلته، وعلو شأنه، وعظيم أثره، أشار إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 :في أحاديث كثيرة، نورد هنا بعضها

عليه وسلم:  عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا .1

"ال يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما ال بأس به حذراً مما به بأس" ]رواه الترمذي 

 في كتاب صفة القيامة وقال: حديث حسن غريب[

عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "فضل العلم خير  .2

 ورع" ]رواه الطبراني في "األوسط"، والبزار بإسناد حسن[.من فضل العبادة، وخير دينكم ال

وروي عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ثالث َمْن كنَّ فيه  .3

استوجب الثواب واستكمل اإليمان: ُخلٌُق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن محارم هللا، 

 .زار كما في "الترغيب والترهيب[وِحلم يردُّ به جهل الجاهل" ]رواه الب

عن أنس رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: "لوال أني  .4

أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها" ]رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، ورواه مسلم 

 في صحيحه في كتاب الزكاة[.

الحسن بن علي رضي هللا عنهما تمرة من تمر الصدقة،  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: أخذ .5

فجعلها في فيه.فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "كْخ كْخ، ارِم بها، أما علمت أنَّا ال نأكل الصدقة، 

أو أنَّا ال تحل لنا الصدقة" ]رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، ورواه مسلم في صحيحه 

 في كتاب الزكاة[.

ادة الصوفية إذ يتحققون بمراتب الورع المتسامية، إنما يحيون لنا ذكر الصحابة والتابعين وإن الس

 .رضوان هللا عليهم

يق رضي ً أتاه به غالمه، ثم أخبره الغالم أن فيه شبهة، فما  فقد روي أن الصد ِ هللا عنه أكل  عاما

يق رضي هللا عنه إال أن أدخل يده في فمه، فقاء كل شيء  في بطنه ]أخرجه البخاري في وسع الصد ِ

 صحيحه باب أيام الجاهلية[

وكان يقول: )كنا ندع سبعين باباً من الحالل مخافة أن نقع في باب من الحرام( ]"الرسالة القشيرية" 

 [53ص

ه وقال: )إنما  وُحمَل إلى عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه مسك من الغنائم، فقبض على مشام ِ

 [55، وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسلمين( ]"الرسالة القشيرية" صيُنتفُع من هذا بريحه

 

 .الزهد9

قال ابن الجال ء: )الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك اإلعراض 

 [.56عنها( ]"الرسالة القشيرية" ص

 [56ص وقيل: )الزهد عزوف النفس عن الدنيا بال تكلف( ]"الرسالة القشيرية"

وقال اإلمام الجنيد رحمه هللا تعالى: )الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب( ]"الرسالة 

 [.56القشيرية" ص

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه هللا تعالى: )الزهد فراغ القلب من الدنيا ال فراغ اليد، وهذا زهد 

دنيا وجنة وغيرهما، إذ ليس لصاحب هذا  العارفين، وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى هللا تعالى من
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الزهد إال الوصول إلى هللا تعالى والقرب منه( ]"الفتوحات الوهبية بشرح األربعين حديث النووية" 

 للشيخ إبراهيم الشبرخيتي[

فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها، وامتالؤه بحب هللا ومعرفته. وعلى قدر تخلص القلب 

ً ومراقبة ومعرفة، ولهذا اعتبر من تعلقاته بزخ ً وله توجها ارف الدنيا ومشاغلها يزداد هلل تعالى حبا

 العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى هللا تعالى، وشر اً لنيل حبه ورضاه، وليس غاية مقصودة لذاتها.

ربت إليه ونفى بعضهم وجود الزهد في اإلسالم نفياً قا عاً، واعتبر الزهد بدعة دخيلة على الدين، تس

ٌع في الحكم مع جهل  عن  ريق الرهبنة النصرانية أو النسك األعجمي، وال شك أن موقفهم هذا تسرُّ

بحقيقة اإلسالم. فلو رجع هؤالء المنكرون إلى أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوجدوا أنه عليه 

بة هللا تعالى. فقد روى سهل بن الصالة والسالم يدعو إلى الزهد صراحة، ويعتبر الزهد وسيلة لنيل مح

سعد الساعدي رضي هللا عنه قال: جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا دُلَّني 

على عمل إذا عملته أحبني هللا وأحبني الناس قال له: "ازهد في الدنيا يحبك هللا، وازهد فيما في أيدي 

 تاب الزهد[.الناس يحبوك" ]رواه ابن ماجه في ك

ر من شأن الدنيا  ثم إن كل مسلم حين يتصفح كتاب هللا تعالى، يجد كثيراً من اآليات الكريمة تصغ ِ

وانقضاء نعيمها، وأنها دار الغرور، وفتنة الغافلين ؛ ومقصود الحق من  ،وتبين حقارتها وسرعة زوالها

هم عما خلقوا له من معرفة هللا تعالى ذلك أن يَُزه د الناس فيها بإخراج حبها من قلوبهم حتى ال تشغل

نَُّكم باهلل نَُّكم الحياةُ الدنيا وال َيغُرَّ  وإقامة دينه. قال هللا تعالى: }يا أيُّها الناُس إنَّ َوْعدَ هللاِ حقٌّ فال تغُرَّ

 [60الغَروُر{ ]الروم: 

ةَ لَِهَي الحيواُن لو كانوا يعلموَن{ وقال أيضاً: }وما هذه الحياة الدنيا إال لهٌو ولَِعٌب وإنَّ الداَر اآلِخرَ 

خيٌر عندَ رب َِك ثواباً  [ وقال تعالى: }الماُل والبنوَن زينَةُ الحياة الدنيا والباقياُت الصالحاتُ 64]العنكبوت: 

 [46وخيٌر أمالً{ ]الكهف: 

 .وهكذا سائر اآليات الكريمة التي تضرب على هذا الَوتَر وترمي إلى هذا الهدف العظيم

استعرضنا سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نجده كثيراً ما يوجه أصحابه إلى العزوف عن  وإذا

الدنيا والزهد في زخارفها، وذلك بتصغير شأنها وتحقير مفاتنها. كل ذلك كي ال تشغلهم عن المهمة 

 .العظمى التي ُخلقوا من أجلها، وال تقطعهم عن الرسالة المقدسة التي يحملونها

بين أن هللا تعالى جعل الدنيا زينة لنا ابتالًء واختباراً لينظر هل نتصرف فيها على نحو ما فتارة ي

يرضيه أم ال ؟ فيقول عليه الصالة والسالم: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن هللا تعالى مستخلفكم فيها، 

لدعاء عن أبي سعيد فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء" ]أخرجه مسلم في كتاب الذكر وا

الخدري رضي هللا عنه وتمام الحديث "فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"[. وتارة ينبه الرسول 

عليه الصالة والسالم أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة، حتى ال يركنوا إليها فتقطعهم عن هللا 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم بمنكبي فقال: "كن في تعالى. عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: أخذ رسو

الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يقول: إذا أمسيَت فال تنتظر الصباح، 

وإذا أصبحَت فال تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ]أخرجه البخاري في 

 صحيحه في كتاب الرقاق[.

عود رضي هللا عنه قال: نام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حصير فقام وقد أث ر وعن ابن مس

في جنبه، فقلنا يا رسول هللا لو اتخذنا لك و اء. فقال: "ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إال كراكب، استظل 

ارة يشير تحت شجرة، ثم راح وتركها" ]أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، وقال: حديث صحيح[. وت

الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى حقارة شأنها في نظر الحق سبحانه فيقول: "لو كانت الدنيا تعدل عند 

هللا جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء" ]رواه الترمذي في كتاب الزهد عن سهل بن سعد 

 الساعدي. وقال: حديث حسن صحيح[.
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م هو وخلفاؤه وأصحابه الكرام على هذا المنهج الكريم، وهكذا سار الرسول عليه الصالة والسال

 .فعزفْت نفوسهم عن الدنيا، وزهدت قلوبهم فيها

مرت بهم فترات من الفقر والشدائد والمحن فما ازدادوا إال صبراً وتسليماً ورضاء بحكم هللا تعالى، 

ً لآلخرة ووسيلة إلى ثم جاءتهم الدنيا صاغرة، وألقت بين أيديهم خزائنها ومقاليدها فاتخذوها  ُسلَّما

رضوان هللا تعالى، دون أن تشغل قلوبهم عن هللا تعالى و اعته، أو توقعهم في الترف والبطر، أو الكبر 

والغرور، أو الشح والبخل. فقد خرج أبو بكر رضي هللا عنه عن ماله كله في سبيل هللا، فقال له رسول 

؟ قال: تركُت هللا ورسوله" ]رواه أبو داود في كتاب الزكاة هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما تركَت ألهلك 

 والترمذي في كتاب المناقب عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. وقال: حديث حسن صحيح[.

وأما عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فهو صاحب اليد الطولى في هذا المضمار، وببذله وزهده 

 .تُضرب األمثال

هو الذي جهز جيش العسرة، وأنفق عليه من ماله، غير مكترث بعظم وأما عثمان رضي هللا عنه ف

هذه النفقات بجانب رضاء هللا، ولبالغ تضحيته وإيثاره وعزوفه عن الدنيا قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم في حقه: "ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم" ]رواه الترمذي في كتاب المناقب عن كثير مولى عبد 

 ن سمرة[.الرحمن ب

وكتُب السيرة  افحة بأخبار زهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وزهد أصحابه الكرام رضوان هللا 

 :عليهم. ويضيق المجال عن التفصيل، ونكتفي بذكر النبذ اليسيرة التالية

عن نافع قال: سمعت ابن عمر رضي هللا عنهما يقول: )وهللا ما شمل النبي صلى هللا عليه وسلم في 

وال خارج بيته ثالثة أثواب، وال شمل أبا بكر في بيته ثالثة أثواب، غير أني كنت أرى كساهم إذا بيته 

أحرموا، كان لكل واحد منهم مئزر ومشمل لعلها كلها بثمن درع أحدكم، وهللا لقد رأيت النبي صلى هللا 

قاع من أدم وهو أمير عليه وسلم يرقع ثوبه، ورأيت أبا بكر تخلل بالعباءة، ورأيت عمر يرقع جبته بر

المؤمنين، وإني ألعرف في وقتي هذا من يجيز المائة، ولو شئت لقلت ألفاً ]"تاريخ عمر بن الخطاب" 

 [.102البن الجوزي ص

ً هو  وقالت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما لعمر: )يا أمير المؤمنين لو لبْسَت ثوبا

عامك، وقد وسَّع هللا من الرزق وأكثر من الخير، فقال: إني ألين من ثوبك، وأكلت  عاماً هو ألين من  

سأخصمك إلى نفسك، أال تذكرين ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلقى من شدة العيش ؟ فما زال 

رها حتى أبكاها، فقال لها: أما وهللا لئن استطعُت ألشاركهما في مثل عيشهما الشديد لعل ِي أدرك معهما  يُذك ِ

 [.104ا الرخي( ]"تاريخ عمر بن الخطاب" البن الجوزي صعيشهم

وعن قتادة رضي هللا عنه أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أبطأ عن الناس يوم الجمعة، قال: ثم 

خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال: )إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يُغسل ولم يكن لي ثوب غيره( 

 [102]"تاريخ عمر بن الخطاب" ص

وما حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام إال القدوة العملية الكاملة التي سار المؤمنون 

 الصادقون على نهجها فكانوا مثاالً للزهد والعفة والطهر واالستقامة.

 :تصحيح مفهوم الزهد

ذ هو إخراج حب من تعريفات الزهد السالفة الذكر وبيان مشروعيته يتضح أن الزهد مرتبة قلبية ؛ إ

الدنيا من القلب، بحيث ال يلتفت الزاهد إليها بقلبه، وال ينشغل بها عن الغاية التي خلقه هللا من 

وليس معنى الزهد أن يتخلى المؤمن عن الدنيا فيفرغ يده من المال، ويترك الكسب الحالل ويكون .أجلها

 .عالة على غيره

قصود الحقيقي من الزهد حين قال: "الزهادة في الدنيا وقد أوضح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الم

وال إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد هللا تعالى أوثق منك بما في  ليست بتحريم الحالل
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يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أُصبت بها أرغَب منك فيها لو أنها أُبقيْت لك" ]أخرجه الترمذي 

 بي ذر رضي هللا عنه، وقال: حديث غريب[في كتاب الزهد عن أ

ً على هذا الحديث: )فليس الزهد تجنب المال بالكلية بل  قال العالمة المناوي رحمه هللا تعالى معلقا

تساوي وجوده وعدمه، وعدُم تعلقه بالقلب إليه، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدوة الزاهدين، 

ب النساء والطيب والثياب الحسنة، فخذ من الطيبات بال سرف وال يأكل اللحم والحلوى والعسل، ويح

 [72ص/4وإياك وزهد الرهبان( ]"فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي ج ،مخيلة

وهكذا فهم الصوفية أن الزهد مرتبة قلبية. قال عمرو بن عثمان المكي: )اعلم أن رأس الزهد وأصله 

غارها، والنظر إليها بعين القلة، وهذا هو األصل الذي يكون منه في القلوب هو احتقار الدنيا واستص

 [203حقيقة الزهد(] " بقات الصوفية" للسلمي ص

ً حين  ً جامعا وقد عبر عبد القادر الجيالني قدس هللا سره عن مفهوم الزهد الحقيقي تعبيراً واضحا

ك( ]"الفتح الرباني" للشيخ عبد قال: )أخرج الدنيا من قلبك وضعها في يدك أو في جيبك، فإنها ال تضر

 القادر الجيالني[.

وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: )ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد 

ف ابن عجيبة الزهد بقوله: )هو خلو القلب من التعلق بغير ، أن تتركها من قلبك وهي في يدك( ولهذا عرَّ

 [7البن عجيبة صالرب( ]"معراج التشوف" 

وقد بين اإلمام الزهري رحمه هللا تعالى أن من معاني الزهد الحقيقي أن تشكر هللا تعالى على ما 

رزقك من الحالل، وأن تحبس نفسك عن  لب الحرام قانعاً بما قسم لك من الرزق، فقال حين سئل عن 

اية في غريب الحديث" البن األثير زهد المسلم: )هو أن ال يغلب الحالل شكره، وال الحرام صبره( ]"النه

 مادة )زهد([.

وقد أوضح العلماء أن المقصود من ذم الدنيا الوارد في اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة ليس ذماً 

لذاتها، وإنما هو تحذير من االنشغال القلبي بها ؛ بأن يجعلها المؤمن غاية يسعى إليها بكل إمكانياته، 

، وهي الفوز برضاء هللا تعالى. فنعمت الدنيا مطية المؤمن ووسيلة إلى التقرب إلى ناسياً غايته األساسية

هللا تعالى، وبئست الدنيا إذا كانت معبوده. وفي هذا المعنى قال العالمة المناوي رحمه هللا: )فالدنيا ال تُذَم  

ةَ قيل: ال لذاتها فإنها مزرعة اآلخرة، فمن أخذ منها مراعياً للقوانين الشرعية أعانته  على آخرته، ومن ثَمَّ

تركن إلى الدنيا، فإنها ال تبقى على أحد، وال تتركها فإن اآلخرة ال تنال إال بها( ]"فيض القدير شرح 

 [.545ص/3الجامع الصغير" ج

 : ريق الوصول للزهد

لوصول إليه بما أن الزهد مقام قلبي رفيع المنزلة ألنه تفريغ القلب من التعلق بسوى هللا تعالى، كان ا

أمراً هاماً يحتاج إلى جهود كبيرة ووسائل ناجعة، وأهمها صحبة المرشد الذي يأخذ بيد المريد، ويرسم له 

 .الطريق الصحيح، وينقله من مرحلة إلى مرحلة بحكمة ودراية، ويجنبه مزالق األقدام

ب، وأكلوا الرديء من فكم من أناس أخطؤوا الطريق فجعلوا الزهد غاية، ولبسوا الُمَرقَّع من الثيا

الطعام، وتركوا الكسب الحالل، وحسدوا أهل المال، وقلوبهم مفعمة بحب الدنيا، وهم يحسبون أنهم 

زاهدون. وما وقعوا في ذلك إال ألنهم ساروا بأنفسهم بعيدين عن صحبة الدليل الخبير، وفي هؤالء يقول 

ال فراغ اليد منها، وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد  المناوي رحمه هللا تعالى: )فالزهد فراغ القلب من الدنيا

وا في وجوه  تجنب الحالل، فاعتزلوا الناس، فضيعوا الحقوق، وقطعوا األرحام، وجفوا األنام، واكفهرُّ

األغنياء، وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال، ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب، وأن أصله موت 

اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكملوا الزهد، فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير من الشهوة القلبية، فلما 

 [.73ص/3األئمة( ]"فيض القدير شرح الجامع الصغير" ج
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وكم من أناس أقبلوا على الدنيا وملذاتها فشغلت قلوبهم بحبها، وعمرت أوقاتهم بجمع حطامها وهم 

فهموا الزهد على حقيقته، ولو كان لهؤالء  بيب قلبي ناصح، يزعمون أنهم تحققوا بالزهد القلبي، وأنهم 

 .يكون لهم مرآة صادقة، َلَكَشَف لهم حقيقة وصفهم، وألرشدهم إلى سبيل الوصول إلى حقيقة الزهد

وينبغي اإلشارة إلى أن المرشدين قد يصفون لبعض تالمذتهم نوعاً من المجاهدات بغية تفريغ قلوبهم 

من باب العالج الضروري الموقت، فيطلبون منهم أكل اليسير من الطعام، أو لبس  من التعلقات الدنيوية،

البسيط من الثياب إلخراج حبها من قلوبهم، أو يْدعونهم للبذل السخي والعطاء الكثير بغية اقتالع صفة 

شد الشح والتعلق بالمال من قلوبهم، وهذه األنواع من المعالجات ضرورية ونافعة ما دامت برأي المر

 وإشرافه، فهي ليست غايةً لذاتها ؛ بل هي وسيلة مشروعة للوصول إلى الزهد القلبي الحقيقي.

وما أكُل الرسول صلى هللا عليه وسلم لأل عمة البسيطة، وربُط الحجر على بطنه الشريف من 

 قال اإلماموفي هذا  .الجوع ـ رغم أن الجبال عرضت له أن تكون ذهباً ـ إال لبيان مشروعية هذه األعمال

الجنيد رحمه هللا تعالى، وهو ترب ى على يد أشياخه من العارفين: )ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، 

لكن عن الجوع وترك الدنيا، وقطع المألوفات والمستحَسنات، ألن التصوف هو صفة المعاملة مع هللا 

ف عن الدنيا كما قال حارثة: عزفت نفسي عن  الدنيا فأسهرُت ليلي وأظمأُت نهاري( تعالى، وأصله التعزُّ

 [158]" بقات الصوفية" للسلمي ص

وقد كان المرشد الكبير عبد القادر الجيالني رحمه هللا تعالى يوجه تالمذته في بادىء سيرهم أن 

يجاهدوا أنفسهم ويروضوها على االخشيشان والصبر والتقشف، ثم بعدها ينقلهم إلى مراتب الزهد القلبي 

 عندهم األخذ والعطاء والفقر والغنى، وتفرغ قلوبهم من سوى هللا تعالى. حين يستوي

 :وقد لَفََت  الصوفية األذهاَن إلى أمور تساعد على التحقق بمقام الزهد منها

ـ العلم بأن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، والرحيل منها إلى دار البقاء، إما إلى نعيم وإما إلى عذاب، 1

 .أعماله، إْن خيراً فخير، وإْن شراً فشر فيرى اإلنسان نتيجة

عن عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ: }ألهاُكُم 

[ قال: "يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلَت فأفنيت، أو 1التكاثُُر{ ]التكاثر:

 َت فأمضيت" ]رواه مسلم في كتاب الزهد[.لبسَت فأبليت، أو تصدقْ 

وقال أبو المواهب الشاذلي رحمه هللا تعالى: )عبادة المريد مع محبته للدنيا شغل قلب وتعب جوارح، 

 فهي وإن كثرْت قليلة عند هللا تعالى(

ـ العلم بأن وراءها داراً أعظم منها قدراً، وأجل خطراً، وهي دار البقاء، قال تعالى: }قْل متاُع 2

[. ولذا وجهوا أتباعهم لإلعراض عن الدنيا، والتطلع إلى 77الدنيا قليٌل واآلخرةُ خيٌر ِلَمْن اتقى{ ]النساء: 

وا سيرة الصحابة والسلف الصالح رضي الحياة اآلخرة، إلى الجنة ونعيمها والرغبة في هللا تعالى، فسار

 هللا عنهم في التضحية واإليثار ومجاهدة النفس ومغالبة الهوى دون أن تستهويهم زخارف الحياة الزائلة.

ـ العلم بأن زهد المؤمنين في الدنيا ال يمنعهم شيئاً ُكتب لهم، وأن حرصهم عليها ال يجلب لهم ما لم 3

 .يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهميُقَض لهم منها، فما أصابهم لم 

وصفوة القول: الزهد مقام رفيع ألنه سبب لمحبة هللا تعالى، ولذا دعا إليه الكتاب والسنة، وأشاد 

بفضله أئمة الدين، قال اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى: )عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من 

 [.73ص/4ير شرح الجامع الصغير" جالحلي على الناهد( ]"فيض القد

ولذلك فإن السادة الصوفية قد تحققوا بالزهد وتدرجوا في مراتبه التي أشار إليها ابن عجيبة بقوله: 

)فزهد العامة: ترك ما فضل عن الحاجة في كل شيء، وزهد الخاصة: ترك ما يشغل عن التقرب إلى هللا 

ما سوى هللا في جميع األوقات إلى أن قال: والزهد في كل حال، وزهد خاصة الخاصة ترك النظر إلى 

سبب السير والوصول ؛ إذ ال سير للقلب إذا تعلق بشيء سوى المحبوب( ]"معراج التشوف" البن 

 [8ـ  7عجيبة ص
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ضـا10  .الر ِ

عرف العلماء الرضا تعريفات متعددة، وكل واحد تكلم على حسب مشربه ومقامه،وأهمها ما قاله 

 [57تعريفاته: "الرضاء: سرور القلب بُمر ِ القضاء" ]"تعريفات السيد" صالسيد في 

وقال ابن عجيبة رحمه هللا تعالى: "الرضا: تلقي المهالك بوجه ضاحك، أو سرور يجده القلب عند 

حلول القضاء، أو ترك االختيار على هللا فيما دبر وأمضى، أو شرح الصدر ورفع اإِلنكار لما يرد من 

 [.8هار" ]"معراج التشوف" صالواحد الق

وقال العالمة البركوي رحمه هللا تعالى: "الرضا:  يب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير" 

 [105. ص2]"شرح الطريقة المحمدية" للنابلسي ج

وقال ابن عطاء هللا السكندري رحمه هللا تعالى: "الرضا: نظر القلب إلى قديم اختيار هللا تعالى للعبد، 

 [89و ترك التسخط" ]"الرسالة القشيرية" صوه

وقال المحاسبي رحمه هللا تعالى: "الرضا: سكون القلب تحت مجاري األحكام" ]"الرسالة القشيرية" 

 [.89ص

فالرضا مقام قلبي، إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يَتلقَّى نوائب الدهر وأنواع الكوارث بإيمان 

قد يترقى إلى أرفع من ذلك فيشعر بالسرور والفرحة بمر  راسخ، ونفس مطمئنة، وقلب ساكن، بل

ِ الصادق له سبحانه  .القضاء، وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة باهلل تعالى، والحب 

وهو أسمى مقاماً وأرفع رتبة من الصبر، إذ هو السالم الروحي الذي يصل بالعارف إلى حب كل 

الحياة ومصائبها، يراها خيراً ورحمة، ويتأملها بعين  شيء في الوجود يرضي هللا تعالى، حتى أقدار

 .الرضا فضالً وبركة

كان بالل رضي هللا عنه يعاني سكرات الموت وهو يقول: "وافرحتاه! غداً ألقى األحبة، محمداً 

 [.242وصحبه" ]"السيرة النبوية" ألحمد زيني دحالن. ص

هللا هو أغنى الناس ألنه أعظمهم سروراً وقد بين الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الراضي بقضاء 

وا مئناناً، وأبعدهم عن الهم والحزن والسخط والضجر، إذ ليس الغنى بكثرة المال إنما هو بغنى القلب 

باإليمان والرضا، قال عليه الصالة والسالم: )اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم هللا لك تكن 

كن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً، وال تكثر الضحك أغنى الناس، وأحسن إلى جارك ت

الترمذي في كتاب الزهد عن أبي هريرة رضي هللا عنه، وقال:  فإن كثرة الضحك تميت القلب( ]أخرجه

 هذا حديث غريب[

وأوضح الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الرضا سبب عظيم من أسباب سعادة المؤمن الدنيوية 

، كما أن السخط سبب الشقاء في الدنيا واآلخرة فقال: )من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى هللا واألخروية

له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة هللا تعالى، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى هللا تعالى له( 

 ]أخرجه الترمذي في كتاب القدر عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه وقال: حديث غريب[

ولقد كانت نعمة الرضا من العوامل في تلك السكينة التي شملت قلوب العارفين، ومن أقوى األسباب 

في محق نوازع اليأس التي يوجدها التفكير في عدم الحصول على حظوظ الحياة وملذاتها ؛ مما يجلب 

 لصاحبه القلق والحيرة واالضطراب.

أصحابه ويغرس في قلوبهم الرضا باهلل تعالى رباً،  ولقد كان من هديه صلى هللا عليه وسلم أن يُعل م

وباإلسالم ديناً، وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبياً ورسوالً، وكان يندبهم لتكرارها فيقول: )من قال إذا 

أصبح وأمسى: رضينا باهلل رباً وباإلسالم ديناً، وبمحمد رسوالً، كان حقاً على هللا أن يرضيه(]رواه أبو 

ما يقول إذا أصبح عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ورواه الترمذي في كتاب الدعوات[، داود في باب 

ً ومساًء، يُعِربون بذلك عما تُكنُّه قلوبهم من نعيم الرضا باهلل  فكانوا يحرصون على تكرارها صباحا

 والتسليم له.
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انيه السامية، وال وما أكثر من يكرر هذا القول بلسانه، وهو غير مطمئن القلب به، وال متذوق لمع

ً حين تزدحم عليه المصائب، وتداهمه الخطوب، وتتكاثف على قلبه  متحقق بمقاصده العالية، خصوصا

ظلمات الهموم واألكدار، أو عندما يدعى إلى حكم من أحكام الشرع يخالف هواه ويعارض مصالحه 

 .الخاصة

ع من قلبه. حيث إن من لوازم الرضا لهذا نرى أن تْردادَه باللسان فحسب ال يفيد صاحبه إذا لم ينب

ً ؛ الرضا بكل أفعاله في شؤون خلقه ؛ من إعطاٍء ومنع وخفض ورفع، وضر ونفع،  باهلل تعالى ربا

 ووصل وقطع.

ً أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه، ويستسلم ألحكامه ولو كان  ومن لوازم الرضا باإِلسالم دينا

 .مصالحه الخاصةفي ذلك مخالفة لهوى نفسه، ومعارضة ل

ً ورسوالً أن يتخذ شخصيته مثالً أعلى  ومن لوازم الرضا بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم نبيا

وأسوة حسنة، فيتبع هديه، ويقتفي أثره، ويتحلى بسنته، ويجاهد هواه حتى يكون تبعاً لما جاء به، وحتى 

لى ذلك عليه الصالة والسالم: "ال يكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين، كما دعا إ

يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" ]رواه البخاري في صحيحه في كتاب 

 اإليمان باب حب الرسول من اإليمان عن أبي هريرة وأنس رضي هللا عنهما[.

يا رسول هللا أحبُّ إليَّ  وإن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: ألنتَ 

من كل شيٍء إال من نفسي فقال: "ال والذي نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك". فقال له عمر: 

فإنه اآلن وهللا ألنت أحبُّ إليَّ من نفسي، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "اآلن ياعمر" ]رواه البخاري 

، 160. ص8يف كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم جفي صحيحه في كتاب األيمان والنذور باب ك

 [.4/233ورواه أحمد في المسند ج

ً ورسوالً، ذاق  عم اإليمان،  فمن تحلى بالرضا باهلل تعالى رباً، وباإلسالم ديناً، وبسيدنا محمد نبيا

من رضي باهلل  ووجد حالوة اليقين، ونال السعادة األبدية، قال عليه الصالة والسالم: "ذاق  عم اإليمان

تعالى رباً، وباإلسالم ديناً، وبمحمد نبياً" ]رواه مسلم والترمذي في كتاب اإليمان عن العباس بن عبد 

 المطلب رضي هللا عنه[

أما من ُحرم لذة اإليمان ونعيم الرضا، فهو في قلق واضطراب، وتضجر وعذاب، وخصوصاً حين 

اة في عينيه، وتظلم الدنيا في وجهه، وتضيق به األرض يحل به بالء، أو تنزل به مصيبة، فتسودُّ الحي

على رحبها، ويأتيه الشيطان ليوسوس له، أن ال خالص من همومه وأحزانه إال باالنتحار. وكم نسمع 

ً في البالد الكافرة الملحدة، وفي  عن حوادث االنتحار، تزداد نسبتها، ويتفاقم خطرها وخصوصا

ها ظل اإِلسالم، وخبا فيها نور اإِليمان، وهم الذين عناهم هللا تعالى المجتمعات المارقة التي انحسر عن

 [.124بقوله: }وَمْن أعرَض عن ِذكري فإنَّ لهُ معيشةً َضْنكاً . ونحُشُرهُ يوَم القيامِة أعمى{ ] ه: 

 

 .التوكل11

في أيدي الناس(  قال السيد رحمه هللا تعالى في تعريفاته: )التوكل: هو الثقة بما عند هللا، واليأس عما

 [48]"تعريفات السيد" ص

وقال العارف باهلل ابن عجيبة رحمه هللا تعالى: )التوكل: ثقة القلب باهلل حتى ال يعتمد على شيء 

سواه، أو التعلق باهلل والتعويل عليه في كل شيء، علماً بأنه عالم بكل شيء، وأن تكون في يد هللا أوثق 

 [.8" صمنك بما في يدك( ]"معراج التشوف

وقال بعضهم: )هو اكتفاؤك بعلم هللا فيك عن تعلق القلب بسواه ورجوعك في كل األمور إلى هللا( 

 [2. ص2]"دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" للعالمة محمد بن عالن الصديقي. ج
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وقال أبو سعيد الخراز رحمه هللا تعالى:)التوكل: هو التصديق هلل عز وجل، واالعتماد عليه، 

لسكون إليه، والطمأنينة إليه في كل ماضمن، وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق وكل أمر وا

 [56تكفل هللا به( ]"الطريق إلى هللا" ألبي سعيد الخراز ص

والتبرؤ من الحول  ،فالتوكل على هللا تعالى تفويض األمر إليه، واالعتماد في جميع األحوال عليه

قلبية، كما يالحظ من التعاريف السابقة وغيرها، ولهذا ال تعارض بين التوكل على والقوة له، وهو مرتبة 

هللا تعالى وبين العمل واتخاذ األسباب، إذ التوكل محله القلب، واألسباب محلها البدن. وكيف يترك 

 عليه المؤمن العمل بعد أن أمر هللا تعالى به في كثير من اآليات الكريمة، ودعا إليه الرسول صلى هللا

 .وسلم في أحاديث جمة

فقد جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ناقة له فقال: يا رسول هللا أأرسل ناقتي 

وأتوكل ؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: "اعقلها وتوكل" ]رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة. وقال: 

 غريب[

لسعي تواكالً وتكاسالً ال يتفق مع روح اإِلسالم، ولهذا اعتبر العلماء ترك األسباب والتقاعس عن ا

ً للناس أن التصوف هو الفهم  ً لألفكار، ورداً للشبهات، وبيانا كما أكد الصوفية هذه الناحية تصحيحا

 .الحقيقي لإلسالم

 

قال القشيري رحمه هللا تعالى: )التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر التنافي التوكل بالقلب، بعد ما 

ق العبد أن التقدير من قبل هللا تعالى، وإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره( ]"الرسالة تحق

 ي76القشيرية" ص

وقال اإِلمام الغزالي رحمه هللا تعالى: )قد يظن الجهال أن شر  التوكل ترك الكسب وترُك التداوي 

لشرع قد أثنى على التوكل، وندب إِليه واالستسالُم للمهلكات. وذلك خطأ ألن ذلك حرام في الشرع، وا

 [.246فكيف يُنال ذلك بمحظوره( ]"األربعين في أصول الدين" للغزالي ص

وقد نبَّه السادة الصوفية السالكين إلى ناحية قلبية دقيقة، وهي أنه يجب في كل عمل من األعمال أن 

 .ها بقلوبهميتخذوا أسبابه، مع عدم االعتماد على تلك األسباب أو االلتفات إلي

قال القاضي عياض رحمه هللا تعالى: )ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما ال بد 

منه، ولكن ال يصح عندهم التوكل مع االلتفات والطمأنينة إلى األسباب، بل فعل األسباب سنة هللا 

 [.3ص 2ليل الفالحين" جوحكمته، والثقة بأنها ال تجلب نفعاً، وال تدفع ضراً، والكل من هللا( ]"د

التوكل نتيجة من نتائج اإِليمان، وثمرة من ثمار المعرفة، فعلى قدر معرفة العبد باهلل وصفاته يكون 

والمتوكل على هللا تعالى معتز به ال يذل إال له،  .توكله، وإنما يتوكل على هللا من ال يرى فاعالً سواه

المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مواله ما واثق به ال يطلب إال منه، وقد قالوا: قبيح ب

لوَن{ ]المائدة: .يريد [ وقال: [23ولهذا ربط هللا تعالى التوكل باإليمان فقال: }وعلى هللاِ فليَتََوكَِّل المتوك ِ

 [.11}وعلى هللاِ فلَيتََوكَِّل المؤمنوَن{ ]إبراهيم: 

ليه بصدق الحال يكرْمه بالمحبة، ويكِفه ما يهمه من ومن يتوكل على هللا تعالى حق التوكل ملتجئاً إ

محن وفتن، ويمأل قلبه غنى ويقيناً، ويزي ن ظاهره بالعفة والكرم، قال تعالى: }وهللاُ يُِحبُّ المتوكليَن{ ]آل 

 [23[. وقال: }وَمْن يتوكَّْل على هللاِ فُهَو َحْسبُهُ{ ]الطالق: 159عمران: 

في القلوب السكينة والطمأنينة، وخصوصاً عند الشدائد والمحن. عن والتوكل على هللا تعالى يبعث 

 ،ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )حسبنا هللا ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السالم، حين أُلقي في النار

: وقالها محمد صلى هللا عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً، وقالوا

 حسبنا هللا ونعم الوكيل( ]أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران[
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فالمتوكل على هللا تعالى حقيقةً راٍض بقضائه، مستسلم لفعله، مطمئن لحكمه، قال بشر الحافي رحمه 

ى هللا تعالى لرضي هللا تعالى: )يقول أحدكم: توكلت على هللا، وهو يكذب على هللا تعالى، ولو توكل عل

 [76بما يفعله هللا تعالى به( ]الرسالة القشيرية ص

وقد مدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التوكل، وبي ن أهميته في الحياة وقيمته في إحالل الطمأنينة 

في النفوس فقال: "لو توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح ِبطاناً" 

رواه الترمذي في كتاب الزهد وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك ]

( عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وقال: الحديث صحيح اإلسناد على شر  الشيخين[. 318ص/4)ج

أي تذهب صباحاً وهي جائعة، وتعود مساًء شباعاً. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التوكل ال يتعارض 

باب، بدليل أن الطير غادرت عشها صباحاً باحثة عن رزقها معتمدة على ربها، واثقة به، ولذلك مع األس

 فهي ال تعرف الهم وال األحزان.

األمة اإِلسالمية إِلى التوكل على هللا تعالى في كل حال،  وقد ندب الرسول صلى هللا عليه وسلم

خرج من بيته: بسم هللا توكلت على هللا وال حول السيما عندما يخرج المرء من بيته فقال: "من قال حين ي

وال قوة إال باهلل، يقال له: ُهديت وُكفيت وُوقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول الشيطان لشيطان آخر: 

كيف لك برجل قد ُهدي وُكفي وُوقي" ]رواه أبو داود والنسائي والترمذي في كتاب الدعوات عن أنس بن 

 [مالك وقال: حديث صحيح غريب

والناس في التوكل على مراتب، ألن التوكل كغيره من مقامات السير إلى هللا تعالى تتدرج مراتبه، 

ولهذا عد بعض العارفين ـ كالغزالي وابن عجيبة  .ويسمو المؤمن في معارجه على حسب معرفته

 رحمهما هللا تعالى ـ للتوكل ثالث مراتب:

ل مع الوكيل الشفيق المال ففاألولى: وهي أدناها، أن تكون مع هللا تعالى  .، كالموك ِ

 .والثانية: وهي أوسطها، أن تكون مع هللا تعالى كالطفل مع أُمه ال يرجع في جميع أُموره إِال إِليها

 .والثالثة: وهي أعالها، أن تكون مع هللا تعالى كالمريض بين يدي الطبيب

ما الثاني فال اتهام، ولكن يتعلق بأمه عند والفرق بين هذه المقامات، أن األول قد يخطر بباله تهمة. أ

الحاجة. أما الثالث فال اتهام وال تعلق، ألنه فاٍن عن نفسه، ينظر كل ساعة ما يفعل هللا به ]انظر "معراج 

 [.8التشوف" ص

الخالص، إن التوكل من أعظم ثمار اإِليمان والمعرفة، وأهم أسباب السعادة والطمأنينة، وقد فهمه 

الصوفية على حقيقته، ونبهوا إلى أنه ليس بترك األسباب والتخلي عنها، بل هو انحصار األمل في السادة 

 ً وهكذا  .هللا، وااللتجاء إلى تدبيره وحكمته، وعدُم تعلق القلب باألسباب، ألنها وحدها ال تغني من هللا شيئا

ى، معتمدة عليه، واثقة به، متوجهة تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوكل، فقلوبهم مطمئنة باهلل تعال

 .إليه، مستعينة به ألنه ال فاعل في الوجود سواه

 

 .الشكر12

أورد العلماء للشكر تعاريف كثيرة، وأهمها ما ورد عن بعضهم قوله: )الشكر: هو عكوف القلب 

الكين" البن على محبة المنِعم، والجوارح على  اعته وجرياُن اللسان بذكره والثناء عليه( ]"مدارج الس

 [136. ص2القيم ج

وقال ابن عجيبة رحمه هللا تعالى: )هو فرح القلب بحصول النعمة، مع صرف الجوارح في  اعة 

 [7المنعم، واالعتراُف بنعمة المنعم على وجه الخضوع( ]"معراج التشوف" البن عجيبة ص

ا أنعم هللا عليه من السمع و صرف العبد جميع م :وقال السيد رحمه هللا تعالى في تعريفاته: )الشكر

 [76والبصر وغيرهما إلى ما ُخلق ألجله( ]"تعريفات السيد" ص
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وقال العالمة ابن عالن الصديقي رحمه هللا تعالى: )الشكر: االعتراف بالنعمة، والقيام بالخدمة، فمن 

[ ]"دليل الفالحين 13]سبأ: كثر ذلك منه سمي شكوراً، ومن ثَمَّ قال سبحانه: }وقليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكوُر{ 

 [57، ص2لطرق رياض الصالحين" ج

 ويمكن تقسيم النعم إلى ثالثة أقسام رئيسية:

 ..ـ دنيوية: كالصحة والعافية والمال الحالل1

 .ـ ودينية: كالعمل والعلم والتقوى والمعرفة باهلل تعالى2

 .ـ وأُخروية: كالثواب على العمل الصالح القليل بالعطاء الجزيل3

وأجلُّ النعم الدينية التي يتأكد الشكر عليها نعم اإِلسالم واإِليمان والمعرفة باهلل تعالى، وِمْن ُشكرها 

اعتقادُ أنها منة من هللا تعالى بال واسطة وال حول وال قوة، قال هللا تعالى: }ولكنَّ هللاَ حبََّب إليُكُم اإليماَن 

تعالى: }ولوال فْضُل هللاِ عليكم ورحَمتُهُ ما زكا ِمْنُكم ِمْن أَحٍد{  [. وقال7وَزيَّنَهُ في قلوِبُكم{ ]الحجرات: 

 [.21]النور: 

وإن العبد المؤمن الذي يفكر في هذا الكون العظيم وما فيه من آيات هللا الكبرى، يزداد ا العه على 

 ً  .نعم هللا تعالى عليه، مما يجعله أكثر شكراً هلل، وأعظم له حبا

على العبد نِعٌم يسوقها له بواسطة عباد هللا تعالى، كما أجرى ِإحسان هللا إلينا على  ومن نعم هللا تعالى

يد رسوله صلى هللا عليه وسلم، وكما ساق خيره لنا بواسطة والدَْينَا ومرب ِينا من المرشدين العارفين باهلل 

 لجلب الخير إليه. تعالى. فعلى المؤمن أن يشكر هللا تعالى ألنه المنعم الحقيقي الذي سخر الناس

وعلى المؤمن أن يشكر أيضاً من جعله هللا تعالى سبباً لنعمه، لذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

"ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" ]أخرجه أبو داود في سننه في باب شكر المعروف عن أبي هريرة 

ً لهذا 113ص 4معالم السنن جرضي هللا عنه، وقال العالمة الخطابي رحمه هللا تعالى في  ، شارحا

الحديث: )هذا الكالم يتأول على وجهين: أحدهما: أن َمْن كان من  بعه وعادته كفران نعمة الناس، 

وترُك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة هللا وترُك الشكر له سبحانه. الوجه اآلخر: أن هللا 

ه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم، سبحانه ال يقبل شكر العبد على إحسانه إلي

ً في  التصال أحد األمرين باآلخر([.ولقد دعانا هللا تعالى إلى شكره وشكر والدَْينَا اللَّذَْين جعلهما سببا

 [14إِيجادنا وَسوق كثير من النعم إِلينا بواسطتهما فقال: }أِن اشكْر لي ولوالديَك إليَّ المصيُر{ ]لقمان: 

 .وأيسر الشكرين شكر العباد، فَمْن ضيَّع شكر العباد كان لشكر هللا عز وجل أضيع

ً ثالثة: شكر اللسان، وشكر  من تعاريف الشكر السابقة وغيرها يمكن القول بأن للشكر أقساما

 .األركان، وشكر الَجنان

ْث{ ـ أما شكر اللسان: فهو التحدث بنعم هللا تعالى، امتثاالً لقوله تعالى: }وأ1 ا بنعَمِة رب َِك فَحد ِ مَّ

ً لقوله عليه الصالة والسالم: "التحدث بنعمة هللا شكر" ]رواه اإلمام أحمد في 11]الضحى:  [.وتطبيقا

 [375ص 4مسنده عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما ج

 .وقيل: َمْن كتم النعمة فقد كفرها، وَمْن أظهرها ونشرها فقد شكرها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشخصية المثالية في الشكر والحمد، ولهذا قال ولذلك كانت شخصية 

صلى هللا عليه وسلم: "َعرض عليَّ ربي، ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً قلت: ال يا رب، ولكن أشبع يوماً، 

مْدتُك" تضرعُت إليك، وذكرتك، وإذا شبعُت شكرتُك وح وأجوع يوماً، وقال: ثالثاً أو نحو هذا، فإذا جعتُ 

 ]رواه الترمذي في كتاب الزهد عن أبي أمامة رضي هللا عنه وقال: حديث حسن[

وكذلك رغَّب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحمد. كما روى ابن عمر رضي هللا عنهما أن 

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثهم: "أن عبداً من عباد هللا قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجال

وجهك ولعظيم سلطانك، فعضَّلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقاال: يا ربنا! إن 

عبدك قد قال مقالة ال ندري كيف نكتبها ؟ قال هللا ـ وهو أعلم بما قال عبده ـ: ماذا قال عبدي ؟ قاال: إنه 
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نك. فقال هللا عز وجل لهما: اكتباها كما رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك، ولعظيم سلطا قد قال: يا

 قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها" ]رواه ابن ماجه في كتاب األدب[

ـ وأما شكر األركان: فهو العمل هلل تعالى، قال تعالى مشيراً إلى أن الشكر هو العمل: }اعملوا آَل 2

ه وسلم عملياً، حين كان يقوم الليل، كما [. وقد أوضح ذلك رسول هللا صلى هللا علي13داودَ ُشْكراً{ ]سبأ: 

روت السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر 

قدماه، فقلت له: ِلَم تصنع هذا يا رسول هللا وقد ُغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: "أفال أكون 

في صحيحه في كتاب الرقاق ومسلم في صحيحه في كتاب صفات عبداً شكوراً" ]أخرجه البخاري 

 المنافقين والترمذي في أبواب الصالة[.

ـ وأما شكر الَجنان: فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من هللا تعالى، قال تعالى: 3

عن رؤية المنعم، وقد نبه الرسول  [. فال تحجبك رؤية النعم53}وما بُِكْم ِمْن ِنْعَمٍة فَِمَن هللاِ{ ]النحل: 

صلى هللا عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حيث قال: "من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو 

بأحٍد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك 

في سننه في باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي واللفظ حين يمسي فقد أدى شكر ليلته" ]رواه أبو داود 

 له[.

وفي اآلثار أن موسى عليه السالم قال: )يا رب خلقَت آدم بيدك، ونفخت فيه من روحك، وأسجدت له 

مالئكتك، وعلمته أسماء كل شيء، وفعلت، وفعلت، فكيف أ اَق شكرك ؟ قال هللا عز وجل: علم أن ذلك 

 [137. ص2كراً( ]"مدارج السالكين" البن القيم جمني، فكانت معرفته بذلك ش

وعلى هذا فإن المؤمن يرى أن من نعم هللا عليه أَْن وفَّقَه لشكره والثناء عليه، كماقال داود عليه 

السالم: )يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة علي  من عندك تستوجب بها شكراً ؟ قال: اآلن شكرتني يا 

 [.137. ص2القيم جداود( ]"مدارج السالكين" البن 

 :الناس في تحققهم بالشكر على مراتب متفاوتة

 .ـ فالعوام يشكرون هللا على النعم فقط

ـ والخواص يشكرون هللا على النعم والنقم، ويشهدون فضله وإِنعامه عليهم في جميع أحوالهم، وقد 

باللسان، والرضا بالجنان دون أثنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على َمْن تصيبه نقمة فيقابلها بالحمد 

أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس والقنو  من رحمة هللا تعالى. ففي الحديث عن أبي موسى 

األشعري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا مات ولد العبد، قال هللا تعالى 

: فماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع ]حمدك: لمالئكته: قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون: نعم، فيقول

قال الحمد هلل. استرجع: قال إنا هلل وإنا إليه راجعون[، فيقول هللا تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه 

بيت الحمد" ]رواه الترمذي في كتاب الجنائز وقال: حديث حسن[. وقال صلى هللا عليه وسلم: "أول ما 

. 1جنة الذين يحمدون هللا عز وجل في السراء والضراء" ]رواه الحاكم في "المستدرك" جيُدعى إلى ال

 . وقال: هذا حديث صحيح على شر  مسلم، ووافقه الذهبي[.502ص

ـ وشكر خواص الخواص: غيبتهم في المنعم عن رؤية النعم والنقم وفي هذا المعنى قال الشبلي 

 [.81 رؤية النعمة( ]"الرسالة القشيرية" صرحمه هللا تعالى: )الشكر رؤية المنعم ال

والشكر من أعلى المقامات، ألنه يشمل القلب واللسان والجوارح، وألنه يتضمن الصبر والرضا 

والحمد وكثيراً من العبادات البدنية والقلبية، ولهذا أمر هللا تعالى به، ونهى عن ضده، وهو الكفر 

 [152{ ]البقرة: والجحود، فقال: }واشكروا لي وال تكفرونَ 

والشكر من أعظم صفات الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم. قال هللا تعالى في وصف خليله سيدنا 

ةً قانتاً هللِ حنيفاً ولَْم يَُك ِمَن المشركيَن . شاكراً ألْنعُِمِه{ ]النحل:  إبراهيم عليه السالم: }إنَّ إبراهيَم كانَ  أمَّ

[. أما حبيب 3نوح عليه السالم: }إنَّهُ كاَن عْبداً شكوراً{ ]اإلسراء:  [. وقال تعالى عن سيدنا121ـ120

هللا ورسوله سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فقد كان يجهد نفسه في العبادة وإحياء الليالي، والقيام بين 
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ً بمقام الشكر، ولهذا لما سئل عن سبب قيامه وإجهاد نفسه، حتى  ً متبتالً متحققا تورمت يدي ربه خاشعا

 [312قدماه قال: "أفال أكون عبداً شكوراً" ]أخرجه البخاري في صحيحه وقد مر ص

له صلى هللا عليه وسلم، ولكن  وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو  لب المغفرة وقد غفر هللا تعالى

 .يةجواب الرسول صلى هللا عليه وسلم رفع همة السائل إلى مقام الشكر الذي هو أعلى مقامات العبد

وكما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيَر َمْن تحقق بالشكر ؛ كذلك كان يدعو أصحابه 

رضي هللا عنهم وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقام العظيم والتوجه إلى هللا تعالى بالدعاء عقب كل 

وسلم لمعاذ بن جبل رضي هللا  صالة، أن يمن هللا عليهم باإلعانة على الذكر والشكر، فقال صلى هللا عليه

عنه: "أوصيك يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" 

في باب االستغفار، ورواه النسائي في كتاب االفتتاح ورواه الحاكم في  ]رواه أبو داود في سننه

 بي[. وقال: صحيح اإلسناد، ووافقه الذه499. ص1"المستدرك" ج

ِ مقام الشكر ورفعة منزلته كان مرتقاه صعباً، والتحقق به يحتاج إلى مجاهدات وسلوك، مع  وِلعُلو 

الصدق والصبر واالستقامة، ولهذا كان الشاكرون نادرين، ألن الكرام قليل، وقد وصفهم هللا بالقلة حين 

 [13قال: }وقليٌل ِمْن عبَاِدَي الشكوُر{ ]سبأ: 

اس بعدم الشكر، بالرغم من نعم هللا عليهم وسعة فضله وجوده، قال تعالى: كما وَصَف ُمعظَم الن

 [.73}وإنَّ ربََّك لذو فضٍل على الناِس ولكنَّ أكثََرُهم ال يشُكُروَن{ ]النمل: 

ر الناس في القرآن الكريم بنعمه الكبرى ومننه العظمى، وكثيراً ما  ولهذا فإن هللا تعالى كثيراً ما يذك ِ

تفكر في الكون، كي ندرك ما أحا نا به من جالئل النعم وبدائع اإِلحسان، مما يعجز اإِلنسان يدعو إلى ال

عن تعداده واإلحا ة به. كل ذلك كي نشكره تعالى حق الشكر، قال تعالى: }وهللاُ أخَرَجُكم ِمْن بُطوِن 

هاتُِكم ال تعلَُموَن شيئاً َوَجَعَل لُكُم السمَع واألبصاَر واألفئدَةَ   [77لَعَلَُّكم تشكروَن{ ]النحل:  أُمَّ

وقد وصف هللا تعالى اإِلنسان العاقل الذي يتمتع بالنضوج الفكري والكمال اإِلنساني، ويبلغ سن 

ً أن يوفقه  األربعين، بأنه يرى نعم هللا المحيطة به، ويشهد فضل هللا عليه، فيلجأ إلى هللا تعالى ضارعا

ِ أوزعني أْن أشُكَر نِعَمتََك التي أْنعَْمَت للشكر. قال تعالى: }حتى إذا بَلََغ أشُ  دَّهُ وبَلََغ أربعيَن سنةً قال رب 

 [15عليَّ وعلى واِلدَيَّ وأْن أْعَمَل صالحاً تَرضاهُ{ ]األحقاف: 

وقد جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منزلة الذي يتنعم برزق هللا ويشكره بمنزلة الذي يعاني 

ها، فقال: "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" ]أخرجه الترمذي في العبادات ويصبر على مشقت

 كتاب صفة القيامة عن أبي هريرة رضي هللا عنه[

ثم إن الشكر هو خير وسيلة لبقاء النعمة واستمرارها، وقد قيل: عقال النعمة الشكر. وقال ابن عطاء 

عرض لزوالها، وَمْن شكرها فقد قيَّدَها بعقالها( هللا رحمه هللا تعالى في حكمه: )َمْن لم يشكر النعم فقد ت

 [.100. ص1]"إيقاظ الهمم في شرح الحكم" البن عجيبة ج

كما أن عدم الشكر ومقابلة النعم بالكفر والجحود يورث غضب هللا تعالى وعقابه وسلب نعمته، كما 

ا رزقُها َرَغداً ِمْن ُكل ِ مكاٍن فََكفََرْت بأْنعُِم هللاِ قال تعالى: }وَضَرَب هللاُ مثالً قريةً كانَْت آِمنَةً مطَمئِنَّةً يأتيه

 [.112فأذاقَها هللاُ ِلباس الُجوعِ والخوِف بما كانوا يصنعوَن{ ]النحل: 

وقد وعد هللا تعالى المؤمنين أن يزيد نعمه عليهم إِذا هم قابلوها بالشكر فقال: }لئِْن شكرتُْم ألزيدَنَُّكْم{ 

 [7]إبراهيم: 

ة أن الشاكر يجلب الخير لنفسه، حين يشكر هللا تعالى ؛ إِذ يغنم بشكره مزيد نعم هللا تعالى والحقيق

عليه، واستمرار فضله، وعظيم حبه وجميل ثنائه قال تعالى: }وَمْن َشَكَر فإنَّما يشُكُر ِلنَفِسِه وَمْن َكفََر فإنَّ 

 [40رب ِي غِنيٌّ كريٌم{ ]النمل: 

ية بالشكر، وعرفوا جليل مقامه وكبير فضله، دعوا الناس إِليه، ورغَّبوا وبعد أن تحقق السادة الصوف

كل من يكرمه هللا تعالى بنعمٍة دنيوية أو أُخروية أن ال ينشغل بها، بل أن يسلك  ريق الشكر كي يفوز 

ن  رق بمزيد النعم ودوام التوفيق. قال أبو حمزة البغدادي رحمه هللا تعالى: )إذا فتح هللا عليك  ريقاً م
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الخير فالزمه، وإِياك أن تنظر إِليه وتفتخر به، ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك، فإنَّ نظرك إليه يسقطك 

عن مقامك، واشتغالك بالشكر يوجب لك منه المزيد ألن هللا تعالى يقول: }لِئْن شكرتُم ألزيدَنَُّكم{ 

 [.298[ ]" بقات الصوفية" للسلمي ص7]إبراهيم: 

ة الصوفية باب شكر هللا تعالى على جميع أحوالهم وحمدوا هللا تعالى في سائر ولذا  رق الساد

شؤونهم، وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم المتفضل والبر الرحيم، والشكور الكريم، فوقعوا على أعتابه 

أحكام  متذللين، ولجنابه  البين، في قلوبهم نور المعرفة، وفي ألسنتهم آيات الحمد والثناء، وفي أعمالهم

الشريعة الغراء، مقتفين بذلك أثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم في 

 نهجهم القويم و ريقهم المستقيم.


