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 باختصار  هنفس املسلم  زكيكيف ي

 محمد سعيد رمضان البوطي  شهيد اإلمام ال

 [، أوراد ينصح هباكها، مراتبها، الفناء والبقاء وعالقتهما ابلتزكيةو مثراهتا، سل،  تهاحقيقالتزكية:  ]

أرجو من مساحتكم إعطائي نبذة  سؤال وجه للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي: 
النفس واألحوال واملقامات اليت مير هبا اإلنسان الذي يريد تزكية  موجزة عن مراحل تزكية 

 النفس عن طريق األقدمني.

بسم هللا الرمحن الرحيم أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، وأصلي وأسلم على اجلواب: 
 رسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

طهري النفس من الشوائب اليت وبعد، فإن "التزكية"، وهي كلمة قرآنية، تعين السعي إىل ت
هر قّلما تنفك منها، واليت إن بقيت عالقًة هبا تورد صاحبها املهالك، وحتيل إميانه ابهلل إىل مظ

قد وحب الدنيا  حلال حقيقة له وال فائدة منه، وأخطر هذه الشوائب الكرب، مث العجب وا
 ومظاهرها من املال واجلاه والرائسة .. إخل. 

سبيل التزكية ابستحواذ التوحيد يقينًا راسخًا على العقل، أي أن يتحول  ويتلخص
التوحيد من كلمة "ال إله إال هللا"! إذ يرددها اللسان إىل يقني عقلي جازم أبن هللا واحد يف 
ذاته ويف صفاته ويف أفعاله، ال يشركه يف شيء منها أحد. فهو وحده القائم أبمر هذا الكون  

 املوجد واملعدم، وهو الضار والنافع، وهو املعطي واملانع.. كله، ومن مث فهو 

غري أن التوحيد ال يتحول من شعار على اللسان إىل يقني راسخ يف العقل، مث أتثري  
على الوجدان، إال ابإلكثار من مراقبة هللا، وال يكون ذلك، إال ابإلكثار من ذكره، أي  

خري سبيل هلذا الذكر والتذكر أن يربط اإلنسان  تذكره، واللسان ليس إال أداًة هلذا التذكر. و 
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دائمًا النعم اليت تفد إليه ابملنعم، فكلما أقبلت إليه نعمة تذّكر هبا املنعم وأيقن أهنا وافدة إليه  
منه، ومن املعلوم أن نعم هللا كثرية ال حتصى. ولقد كانت هذه طريقة سيدان رسول هللا يف 

 ذكر هللا عز وجل.

د على هذا العالج من الذكر والتذكر ترسخت عقيدة التوحيد يف عقله، فإذا استمر العب
وغابت الفاعلية املزيفة لألغيار عن عقله وتفكريه. مث إن هذا اليقني االعتقادي ينعكس إىل 

هابًة وخوفاً .. إذ يعلم بعقله ويشعر بفؤاده أن احملسن األوحد يف الكون هو هللا،  مقلبه حبًا و 
املخلوقات هو هللا. فتذوب يف ضرام هذه املشاعر املهيمنة تلك الشوائب واملتصرف ابلعباد و 

 اليت كانت عالقة ابلنفس.

فال يرى لنفسه قيمة ذاتية حىت يتكرب هبا. وال يرى الدنيا بكل معانيها وما فيها إال  
 جنداً بيد هللا عز وجل. 

ء وحنومها، فقد دأب ما تسألين عنه من األحوال املتمثلة فيما يسمونه الفناء والبقا أما
املتصوفة املتأخرون ومن جاء على غرارهم يف هذا العصر، على اعتبار هذه األحوال مراحل 
على الطريق جيب على السالك أن يضع نصب عينيه الوصول إىل كل منها، مث اجتيازها إىل  

 اليت تليها. 

السلف  خمالف ملا كان عليه  - مع السلوك الذي على أساسه - غري أن هذا التصور
الصاحل، بل هو خمالف ملا كان عليه أئمة السالكني يف هذا الطريق ومنهم رجال الرسالة  

 القشريية.

إن املطلوب من السالك أن يسعى ابلوسيلة اليت ذكرهتا إىل االصطباغ التام حبقيقة 
يها التوحيد، والغاية الوحيدة اليت ينبغي أن يتمثلها يف ذهنه هي أن يرقى إىل حالة يتعامل ف
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مع األسباب الكونية مع رؤية املسبب وحده، وعند هذه الغاية يصطبغ السالك حبقيقة 
 العبودية هلل عز وجل. وهي قصارى ما كان السلف الصاحل يطمحون إليه. 

الطريق إىل هذه الغاية قد يعاين بعض السالكني مما يسمى الفناء، فيفىن أي يذهل  ويف
ويغيب عن األكوان ابملكون، فال يرى هلا وجوداً، وقد ينطق يف هذه احلال مبا يعرب عن 

 شعوره هذا وخيالف الواقع والشرع.

املرور هبا أو  فلنتعلم أن هذه حالة طارئة ما ينبغي أن يعّدها السالك مرحلة ال بّد من 
الوقوف عندها. بل عليه أن يعمل على جتنبها جهد استطاعته، فإن ُغلب على أمره، فليعلم 
أنه ضعف ابتلي به من حيث عويف منه أصحاب رسول هللا ومن سلكوا هنجهم من التابعني 
وخرية السلف الصاحل. وليفعل كل ما ميلك لتجاوز هذه احلالة إىل ما يسمى ابلبقاء، وهو  

ضع الذي يرى فيه األسباب ويتعامل معها طبق موازين الشرع، ولكنه ال يرى هلا أّي  الو 
 ، وال ينسب أي أتثري إليها. فاعلية

وهذا الذي قلته عن األحوال يقال أيضًا عما يسمونه املقامات، كمقام الصرب، مث  
هذه   الشكر، مث الرضا، مث اليقني. إن من اخلطأ أن يضع السالك نصب عينيه التنقل يف

املقامات ليصل أخريًا إىل مقام اليقني. بل عليه منذ بدء سلوكه أن يبذل كل ما يف وسعه 
لبلوغ أعلى مراتب اليقني. فالصرب ليس منفكًا عن اليقني، والرضا ما ينبغي أن ينفك عن  
الصرب، بل املطلوب ممن قرر أن جياهد نفسه األمارة ابلسوء أن يضع نصب عينيه أن يتحّلى  

واحد ابلصرب والرضا والشكر والتوكل واليقني. وسبيل ذلك هو اإلكثار من ذكر هللا   يف وقت
الذي ال يراد منه فرقعة السبحة يف اليد، وإمنا املراد منه بعبارة خمتصرة تذكر املكوِّن كلما رئيت  

 األكوان، وتذكر املنعم كلما رئيت النعم. 

ئ نظام السلوك بعض السالكني إىل ال ، تدرج يف بعض هذه املقامات نعم، قد يُلجِّ
 ولكنها حاالت اضطرارية ألصحاهبا، وليست منهجاً تربوايً لعامة السالكني. 
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شعور وسلوك يهيمن  مث اعلم اي أخي أن هذا الذي تسألين عنه، أايً كان امسه، ذوق بل 
 رتبة !..  عليه نظام الشرع، وليس علماً يُروى أو فناً ميّثل أو مهنة يستدّر هبا رزق أو تُنال هبا

"كان التصوف يف صدر اإلسالم مسمى ال وقد قال أحد الرابنيني من السلف الصاحل: 
 . اسم له، مث أصبح اليوم امساً ال مسمى له"

 *     *    * 

  -عطائي إرجو أخ حممد سعيد ثبته هللا على احلق الدكتور احلبيب ومعلمي الشي سؤال:
جتمع عليه  أخر آ صلح نفسي وورداً ذكار ألمن األسري عليه يل أل يومياً  ورداً  - بشكل خمتصر

 . وراد والدك رمحه هللا أيكون نفس  مع العائلة وحبذا لو

األوراد اليت كان والدي حريصًا عليها ويوصي هبا، االستغفار قبيل الفجر مائة اجلواب: 
هللا وحبمده  مرة، وشهادة "ال إله إال هللا" بعد الفجر مائة مرة، والتسبيح بصيغة "سبحان 

مائة مرة، وقراءة  صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا العظيم" مائة مرة والصالة على رسول هللا
 .تيسر من تالوة القرآن  اً مع ماصباحسورة يس    وقراءة ، ورد اإلمام النووي

 

 مالحظة:  

، وهو من وبتنسيق معه مباشرة هذا املقال كتب وجهز قبيل استشهاد العالمة اإلمام -
 . األوراد اليت ينصح اباللتزام هبادّون 

الصورة املرفقة للسبحة اليت كانت يف جيب عالمتنا الشهيد عندما ارتقى إىل هللا   -
 سبحانه وتعاىل إبذن هللا تعاىل.

 

http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readDynamicCom&id=36156&comid=95
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 رابط املقال:  

http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=read

rticle&pg_id=39414 
 

 

 

 


