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بسم اهلل الرمحن الرحيم

كثريا من سوء الفهم واخلالف
التصوف :حتديد املراد باملصطلحات
ً
حتديدا دقي ًقا مينع ً
استخدامه يف غ ِري ما ُو ِض َع له ،فحصل كثريٌ من
واجلدل ،ومصطلح «التصوف» مصطلح كثر
ُ
مصطلحات إسالميةٌ نشأت يف البيئة
سوء الفهم واجلدل ،فالتصوف واملتصوف والصويف كلُّها
ٌ
مصطلحات الفقه والعقائد والكالم وغريها ،وكل هذه
اإلسالمية إِبّا َن عص ِر التدوين حني نشأت
ُ
ِ
مقامات الدين اليت وردت يف حديث جربيل،
املصطلحات أُطلقت على علوم ُد ّونت لتصو َن
مقام معرفة أمر
مقام معرفة أمر اهلل فيما يتصل باجلوارح والظواهر ،واإلميا َن :وهو ُ
اإلسالم :وهو ُ
َ
اهلل فيما يتصل بالقلوب والبواطن ،واإلحسا َن :وهو مقام املعرفة باهلل سبحانه وتعاىل ،وهو مثرةُ
املعرفتني السابقتني.
فكما هنض األئمة األربعة وغريهم من اجملتهدين والفقهاء حبفظ مقام اإلسالم وأعمال
اجلوارح عن طريق علم الفقه واالجتهاد يف بيان وكشف قواعده ومسائله ،وهنض األشعري
واملاتريدي وغريمها حبفظ مقام اإلميان مما شابه من ٍ
فوضحوا
ضالل عن طريق علم أصول الدين ّ
أصوله وفروعه ،كذلك هنض بعض علماء األمة حبفظ مقام اإلحسان مما ظهر يف األمة من
النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابتُهُ رضوان هلل عليهم أمجعني ،فبينوا
ناقض ما كان عليه ُّ
مظاهر تُ ُ
َ
حقائقه ،وكشفوا دقائقه ،ورمسوا السبيل إليه.
يقول صاحب الرسالة القشريية« :اعلموا -رمحكم اهلل تعاىل -أ ّن املسلمني بعد رسول اهلل
ِ
ِ
صحبة رسول اهلل صلى
بتسمية َعلَ ٍم سوى
يتسم أفاضلُهم يف عصرهم
صلى اهلل عليه وسلم مل ّ
أهل العص ِر الثاين ُمسّ َي من
اهلل عليه وسلم؛ إذ ال فضيلةَ فوقها ،فقيل هلم :الصحابةُ .وملَّا أدركهم ُ
أشرف ِمس ٍة .مث قيل ملن بعدهم :أتباعُ التابعني .مث
صحب الصحابةَ :التابعني ،ورأوا يف ذلك
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
هاد
الز ُ
اص الناس ممَّن هلم شدةُ عناية بأم ِر الدي ِنّ :
اختلف الناس ،وتباينت املراتب ،فقيل خلو ّ
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ِ
زهادا ،فانفرد
باد .مث
ظهرت البدعُ ،وحصل التداعي بني الفرقُّ ،
فكل فر ٍيق َّاد َع ْوا أ ّن فيهم ً
والعُ ُ
الس ِنة املراعون أنفسهم مع اهلل تعاىل احلافظون قلوب هم عن طو ِ
اص ِ
ارق الغفلة باسم
خو ُّ
أهل ُّ
َُ
َُ
التصوف .واشتهر هذا االسم ِ
هلؤالء األكاب ِر قبل املائتني من اهلجرة».
ُ
ِ
حماوالت الزهد والتقشف من
وإذا كان ذلك كذلك كان ما وقع فيه البعض من ترمجتهم
ِ
وجودا ومعرفةً
احتادا يُنتَ ُج ً
غري املسلمني ،وحماوالت االحتاد املباشر بني الروح البشرية ومبدأ الكون ً
أغرب وأعلى من الوجود واملعرفة العاديني ،والقبَّااله اليهودية ،والنظر ِ
يات اليت يهيم أصحاهبا يف
َ
بيداء الوهم واالعتماد يف إدراك احلقيقة على العاطفة واحلدس واخليال أكثر من املالحظة
حمضا .فالتصوف قمةُ اإلسالم وذروةُ حقائقه ،واإلسالم َّفر َق
والتجربة احلسية واالستدالل –خطأً ً
بني اخلالق واملخلوق ،وجعل أعلى املر ِ
وصف هبا صفوةَ خلقه صلى اهلل
اتب مرتبةَ العبودية هلل اليت
َ
عليه وسلم يف أكثر من موض ٍع من القرآن الكرمي ،واإلسالم أعلى من شأن العقل ،وأمر بالتدبر
املفاهيم ،فرتمجتها
والتفكر والتعقل ،وكل هذه املعاين اإلسالمية احملضة تُنايف تلك املعاينَ و
َ
إسالمي ٍ
العلمي السديد.
أصيل ،وإساءةٌ لإلسالم ،وإساءة للمنهج
ملصطلح
ٍ
بالتصوف فيه إساءةٌ
ٍّ
ّ
ِ
إطالق هذا املصطلح على أهل اجلهل والبدع واألهواء
ومثل هذه اإلساءات حاصلةٌ وواقعةٌ عند

االصطالح العلم ِّي تقضي بإطالق اصطالحات أخرى كالتمصوف واملتمصوف
أيضا ،وطريقة
ِ
واالستصواف واملستصوف وغري ذلك؛ للتمييز بني األصفياء واألدعياء ،واألصالء والدخالء.
ووجود أولئك وتنسبّهم إىل أهل التصوف ال يقدح يف أصل هذه احلقيقة العلية الشريفة ،وهم
مياثلون من ادعى الفقه من غري أهله ،أو من ابتغي به غري وجه اهلل ،ومن أدخل -بقصد أو بغري
قصد -يف العقيدة ما ليس منها ،فكما أن وجود أولئك ال يقدح بصورةٍ من الصور يف علم الفقه
من حيث هو وال يف الفقهاء األصالء ،وال يقدح يف علم أصول الدين من حيث هو وال يف أهله
األصالء ،كذلك الشأن هنا متاما ،فوجود الدخالء واألدعياء ال ينفي وال يؤثر يف وجود األصالء
واألصفياء.
بقيت أمور ينبغي أن ننبه عليها فكثري من الناس ال ينبَهون هلا :أوهلا :أن التصوف علم
علم ينبغي ّأال يؤخ َذ ّإال عن أهله العلماء به ،فكما أن الفقهَ ال يؤخذ
وسلوك ،ومن حيث هو ٌ
صويف،
إال من فقيه ،و َ
التفسري ال يؤخذ إال من مفسر ،فكذلك التصوف ال يؤخذ إال من شيخ ّ
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ِ
ِِ
اخلاصةَ به كما أن لغريه من العلوم
مصطلحاِتا اخلاصةَ
وينبغي أن يُعلَم أن هلذا العلم مصطلحاته ّ
هبا ،وعدم مراعاة هذا يوقع يف سوء فهم كبري ،وُُنثّل هلذا مبصطلح النفس ،فليس املراد من
معلوال
الوجود ،وال
إطالق لفظ النفس عند الصوفية
القالب املوضوع ،إُنا أرادوا بالنفس ما كان ً
َ
َ
وهجوما يف كتب القوم عليها
ذما
من أوصاف العبد،
ت ًّ
مذموما من أخالقه وأفعاله ،فإذا وج ْد َ
ً
ً
وتدعو إليه يُراعى فيها
ف به
عر َ
فتنبه إىل مصطلحهم .مث إن الكتب اليت تُكتب عن التصوف لتُ ّ
َ
حال من وجهت إليهم ،وطبيعةُ العصر الذي ُكتبت فيه ،فتعتين بأموٍر ٍ
معينة وتربزها أكثر من
ُّ
انب اليت احتاجت
األمور َ
غريها ،وليس معىن هذا أن هذه َ
وحدها هي التصوف ،ولكن هي اجلو ُ
إىل مز ِ
يد ٍ
بيان مراعا ًة حلال املدعوين وطبيعة عصرهم ،فإذا اعتىن الداعية الصويف جبانب العزلة أو
وحدها،
وحدها ،أو العناية باخلوارق َ
جانب الكرامات ليس هذا معناه أن التصوف هو العزلة َ
املدعو كما اعتىن القرآن الكرمي بذكر بعض املعجزات
ولكنها أمور تُذْكر ويُعتىن هبا مراعاةً حلال
ّ
ٍ
قصصا
الناس هلا ،والداعية الصويف يف هذا قد يذكر ً
والكرامات َمْنبَهةً على أمور لوالها ملا تَنبّهَ ُ
يدل على أن اجملتمع املدعو قد أفرط يف اجلهة املقابلة إفراطا
واقعيةً أو رمزيةً فيها مبالغة وهذا ّ
ينبغي أن يقابل بشدة ليعود إىل الوسطية اإلسالمية.

سلوك يسلكه العامل وغريه ،والصادق وغريه ،ينبغي ّأال تؤخ َذ
هذا ،والتصوف من حيث هو ٌ
إسالمي ،فِإ ْمثُ السالك على نفسه كما أن
وعلم
ٌّ
مقام ٌّ
أخطاءُ سالكيه عليه من حيث هو ٌ
ديين ٌ
ٍ
إحسانَه هلا ،وكما أن خطأ العابد
كممارس لألحكام الفقهية ال يؤخ ُذ على علم الفقه ،وسوءُ
ِ
ِ
وتطبيقه لكالم الفقيه ال يؤخذ به الفقيه ،فكذلك األمر هنا ،واهلل أعلم.
فهمه
الكاتب :ياسر السيد أمحد حممد مدين.
العمل :رئيس قسم البحث واملراجعة اللغوية بالشركة العربية لتقنية املعلومات.
الربيد اإللكرتوين:
YASER_MADYAN@YAHOO.COM
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