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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تزكية النفوس (هدف التصوف)
وطريق الوصول إلى صالح الفرد والمجتمع
د .حممد توفيق رمضان البوطي
كلمة مؤمتر العلماء العاملي ملنظمة الطرق الصوفية املعتربة يف ماليزيا وحفلة الذكر الكربى
املنعقد يف كواالملبور عام 7102
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى أله وصحبه أمجعني وبعد
فلقد خلق اهلل اعاا  اسننساو وع د يليه الالف ه ا  اضرر  ،بعد أو أودع فيه فطرة اخلري واهلدى،
واب اله بش وات هلا وظيف ا امل مة ا  حيااه ،يال أنه يذا ما أساء ا  االس جابة لرغبااه فإنه يناله الضر
ا  نفسه ،ويصل الضرر من خالله يا  جم معه .وأودع ا  نفس اسننساو صفات من شأهنا يذا صلحت
او اكوو أساساً لشخصية م زنة يجيابية ،ويذا فسدت كانت وباالً على صاحب ا وعلى اجمل مع.
أودع فيه الفطرة اليت يراضي هبا اخلري واسنحساو واضرمانة والصدق ،وي دي هبا يا  احلق واهلدى،
من خالل عقل وهبه اهلل يياه ،ودالئل احلكمة اليت بث ا ا  كيانه ومن حوله.
واب اله برغبات كش وة الطعام الضرورية حليااه ،ورغبة كل من الرجل واملرأة يا  بعض ما ،وهي رغبة
ضرورية لبقاء نوعه ،واس مرار اجلنس البشري ،وغريمها من الرغبات اليت اليب حاجات أخرى ا  حيااه.
وأودع فيه من الصفات ما يرفع من شأنه ويزيده يجيابية واازاناً ،ال واضع من غري مذلة ،والعزة من
غري اكرب ،وكرم حيقق ال كافل وال ضامن والرتاحم ،وشجاعة من غري عدوانية ،وأمل ال ينسيه حقيقة
املوت ،واذكر للموت ال ينسيه قيمة احلياة وحسن اس ثمارها.
هذه هي النفس اسننسانية اليت ع د اهلل يلي ا باخلالفة ،ل قوم ب حقيق من ج اهلل ا  أرضه ،واكوو
مظ ر عدال ه ورمح ه وحكم ه .ولن اس طيع أو اقوم بوظيف ا يال يذا سلمت من ا الفطرة ،واس قامت
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ا  االس جابة لرغباهتا ،فوظفت الك الرغبات ملا خلقت له ،ومل اس عبده ضرهوائه ،ومل يق رها فيصادم
فطراه.
ولن يس طيع املرء ذلك يال يذا كاو له على نفسه سلطاو يكبح مجاح ا ،ويوج ا يا  ما يسمو
هبا وينفع ا .وا  هذا يقول ربنا سبحانهَ ( :ونَ ْفس َوَما َس َّو َاها* فَأَ ْهلََم َ ا فُ ُج َورَها َواَ ْق َو َاها* قَ ْد أَفْ لَ َح َمن
اها)
اب َمن َد َّس َ
َزَّك َ
اها* َوقَ ْد َخ َ
فما منهج التزكية لبناء نفس سوية ،ومن ثم لبناء جمتمع صاحل؟
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ين
ي لخص من ج ازكية النفس ا  صوراه السلبية ا  قوله اعاا َ ( :وذَ ُرواْ ظَاهَر ا ِسن ْْث َوبَاطنَهُ ي َّو الذ َ
يك ِ
ْسبُو َو ا ِسن ْْثَ َسيُ ْجَزْو َو ِِبَا َكانُواْ يَ ْق َِرتفُو َو) اضرنعام 071وا  صوراه اسنجيابية ا  أمور م عددة؛ هي اليت
َ
اسمو بالنفس ف جعل ا قادرة على جتنب ظاهر اسنْث وباطنه.
سبيل بناء النفس الطيبة واجملتمع الصاحل:
 اسنمياو الراسخ املبين على أساس عقلي علمي ووجداين عاطفي .وسبيله املعرفة اليت دلناك َكا َو
ك بِِه ِع ْل ٌم يِ َّو َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُكل أُول كِ َ
س لَ َ
علي ا قوله اعاا َ ( :والَ اَ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
َعْنهُ َم ْس ُؤوالً) اسنسراء .63واضرساس الوجداين بأو اقوم عالق ه مع ربه على أساس من احلب
واخلشية واحلياء ،ن يجة مراقبة وجدانية مس مرة ا  اسننساو لربه (أمل يعلم بأو اهلل يرى) حىت
يبلغ درجة اسنحساو اليت وصف ا النيب  بقوله( :أو اعبد اهلل كأنك اراه .فإو مل اكن اراه
فإنه يراك) [أخرجه البخاري]
ظاهر اسنْث وباطنه :لعل أكثر املسلمني يدركوو ظاهر اسنْث وهي املعاصي املراكبة باجلوارح من مسع
وبصر وعني ويد وحنو ذلك باس خدام ا ا  احملرمات كالغيبة والنميمة والكذب ،والنظر يا  احملرمات
واالس ماع يا  ما حيرم مساعه ،ومد اليد يا  حقوق اآلخرين أو يمساك ا عن البذل فيما أمر اهلل ببذله
وأكل أموال الناس بغري حق ...اخل .أما باطن اسنْث فقد ال يطلع عليه الناس ،ولكن اهلل ال ختفى عليه
خافية ،يعلم ما ا  أنفسنا ،يعلم الرياء ا  عمل املرائي ،واحلسد واحلقد والكرب مما خيفى عن الناس،
ولكن ال خيفى عن اهلل .وسبيل جتنب ظاهر اسنْث وباطنه يمنا يكمن ا  بناء النفس املؤمنة الصاحلة
الطيبة ،والفرد نواة اجمل مع .فإذا أردنا بناء جم مع صاحل فيجب او نبدأ ببناء الفرد الصاحل ،وبناء الفرد
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الصاحل سبيل بناء اضرسرة الصاحلة ،واضرسرة هي اللبنة ا  بناء اجمل مع الصاحل .واجمل مع الصاحل هو اجمل مع
احلضاري الذي يل زم أفراده بطاعة رهبم وحسن ال عامل فيما بين م ،من صدق احلديث ،ووفاء الوعد،
وال زام الع د ،وكما قال النيب  " :املؤمن من أمنه الناس ،واملسلم من سلم املسلموو من لسانه ويده،
وامل اجر من هجر السوء ،والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد ال يأمن جاره بوائقه"
إذا كانت التزكية تهدف إىل بناء النفس الصاحلة واجملتمع الصاحل؛

فما سبيل ذلك؟

 اصحيح معرف نا بعقيدانا بصورة علمية مس مدة من من ج أهل السنة واجلماعة. اصحيح معرف نا بعباداانا ومعامالانا ونظام العالقات اضرسرية؛ وفق املذاهب الفق يةاملع مدة .ضرو من يرد اهلل به خرياً يفق ه ا  الدين .وضرو ديننا مبين على املعرفة والعلم.
 اوطيد الصلة باهلل سبحانه من خالل يدراك معاين الصالة وروح ا ،وال نك في ب صحيحَّ ِ
ين َممنُوا اذْ ُك ُروا
صورهتا فقط .ومن خالل كثرة ذكر اهلل اعاا  .ف و سبحانه يقول( :يَا أَي َ ا الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
صلِّي َعلَْي ُك ْم َوَم َالئِ َكُهُ لِيُ ْخ ِر َج ُكم ِّم َن
اللَّهَ ذ ْكراً َكثرياً * َو َسبِّ ُحوهُ بُكَْرةً َوأَصيالً * ُه َو الَّذي يُ َ
ِ
ِِ
ني َرِحيماً) وكثرة الذكر مل حيدد ربنا اعاا  مقدارها؛ بل أطلق
الظلُ َمات يِ َا  النوِر َوَكا َو بِالْ ُم ْؤمن َ
مبدأ الكثرة .والذكر ليس جمرد مت مة باللساو وال طقطقة بالسبحة ،بل هي حالة يس حضر
في ا القلب ذكر اهلل بذكر نعمه وقدراه وحكم ه واملوقف بني يديه  ...وي دبر ميااه ا  ك ابه
املنظور [الكوو] وا  ك ابه املقروء [القرمو] .ولذكر اهلل صور ،فقد حضنا ربنا أو نذكره على
َّ ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َو اللّهَ قِيَاماً َوقُعُوداً َو َعلَ َى ُجنُوهبِِ ْم
كل حال ،فقال ا  وصف عباده املؤمنني( :الذ َ
وي َ َف َّكرو َو ِا  خ ْل ِق َّ ِ
ات واضرَر ِ ربَّنَا ما خلَ ْقت هذا ب ِ
ك ِا 
اطالً) وقالَ ( :واذْ ُكر َّربَّ َ
َ
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ َ َ
ََ ُ
ِِ
ك اَضرعاً و ِخي َفةً ودو َو ْ ِ
ِ
ِ
ني) وحذر
َُ
اآلص ِال َوالَ اَ ُكن ِّم َن الْغَافل َ
اجلَ ْ ِر م َن الْ َق ْول بِالْغُ ُد ِّو َو َ
نَ ْفس َ َ َ
ض
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُ َقيِّ ْ
من الغفلة ضرهنا سبب اسلط الشيطاو على القلب ،فقالَ ( :وَمن يَ ْع ُ
ين) والغفلة عن اهلل ا يح الفرصة لشياطني اسننس واجلن لإلفساد بني الناس،
لَهُ َشْيطَاناً فَ ُ َو لَهُ قَ ِر ٌ
ِ
ِ ِ
َح َس ُن يِ َّو الشَّْيطَا َو يَ َنزغُ بَْي نَ ُ ْم يِ َّو الشَّْيطَا َو َكا َو
قال سبحانهَ ( :وقُل لِّعبَادي يَ ُقولُواْ الَِّيت ه َي أ ْ
لِ ِإلنْ َسا ِو َع ُد ّواً مبِيناً )
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فإذا حتققت رقابة اهلل ا  قلب املرء كاو ذلك وازعاً ذااياً حيول بينه وبني الفساد والظلم
واالع داء على اآلخرين .ولعل الكثري منكم مسع بقصة اروى عن عمر أنه مسع امرأة اأمر ابن ا
بأو اغش اللنب باملاء ،فقالت البنت :أما مسعت أو عمر هنى عن ذلك .فقالت هلا وأين عمر
اآلو؟ فقالت يا أماه يو كاو عمر ال يرانا فرب عمر يرانا .يهنا الرتبية اسنميانية اليت جيب أو
نرسخ ا ا  نفوسنا ونفوس ناشك نا .ويذا مل حيقق الذكر والعبادة فينا هذا املعىن فليست عبادانا
عبادة ،وليس ذكرنا ذكراً.
 مصاحبة الصاحلني الذين ان ض بصحب م مه نا حنو اخلري واالس قامة ،والسعي ل وفريبيكة صاحلة من حولنا بأو خن ار أصحابنا ومن جنالس م.
 حماسبة النفس وكثرة االس غفار .وكثرة االس غفار مراجعة للذات وعودة يا  هنج اخلري،وع د بني العبد وربه على االس قامة.
يذا أخذنا أنفسنا هبذه اضرمور ،وال زمنا هبا ،وحاولنا اربية أوالدنا على ذلك ،وكنا القدوة احلسنة
هلم ا  هذا املسلك حتققت اضرسرة الصاحلة اليت يسود عالقة أفرادها احلب واالحرتام والرتاحم .ومن
خالل ذلك يبدأ بناء اجمل مع كله على هذا املن ج.
وعندئذ ي حقق املظ ر احلضاري جمل معنا؛ جديةً ا  العمل ،ويخالصاً ا  القصد ،وصدق ا 
احلديث ،ووفاء بالوعد ،وحرص على سالمة الفرد وسالمة البيكة واحمليط.
وعندئذ لن جيد اسنرهاب وال طرف يا  نفوس أبناء ام نا سبيالً ،ولن يصاب شبابنا بالكسل
وال قاعس ،فالوازع الداخلي هو اضرقوى ا  ال أثري على سلوك الفرد وعالقات اجمل مع ،وجديةُ االل زام
واجب ديين ين ض بأم نا حنو ال طور وال قدم ضمن يطار يوظف معطيات احلضارة اوظيفاً صحيحاً.
ِ
أص ُل من خالل عر هذه العجالة أو علينا أو جنعل من الذكر والرتبية الوجدانية وسائر العبادات
قاعدة سنصالح السلوك واصحيح العالقات ،وبناء جم مع م ماسك م ني .ومنطلقاً لن ضة حضارية
واعية انبذ ال طرف ،وارفض االحنراف ،ونضع في ا نصب أعيننا املوقف بني يدي اهلل يوم ال ينفع مال
وال بنوو يال من أاى اهلل بقلب سليم ،وعمل صاحل ،ومعاملة طيبة مع اآلخرين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركااه
د .حممد اوفيق رمضاو
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