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التصوف السليم جوهر اإلسالم ولبّه
وابن تيمية من أبرز املنافحني عنه والداعني إليه
العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
بقطع النظر عن كلمة "التصوف" وما دار من جدل حول معناها واصلها ،وحول مدى
مشروعية التعبري هبا عن مضمون مل يظهر لكثري من الناس مدى عالقته باإلسالم ،سواء يف
مبادئه األساسية أو جوانبه الكمالية والتحسينية فإن من األمهية مبكان أن نتبني املعىن املراد
هبذه الكلمة ،مث نتبني العالقة بينه "أي بني التصوف" ،وبني حقيقة اإلسالم.
ذلك ألننا إن أدركنا هذه العالقة من خالل موضوعية علمية متحررة ،كان بوسعنا ،بل
ترتب علينا أن جنعل من هذه العالقة ميزاناً يكشف عن مدى شرعية هذا املضمون أو عدم
شروعيته ،ما دمنا نتخذ بصدق من اإلسالم حمور التزاماتنا الفكرية والسلوكية على السواء.
ولعل أمجع ما يكشف عن املعىن املراد بكلمة التصوف ،ومن مث يوضح العالقة بينه وبني
حقيقة اإلسالم ،يتمثل يف عرض احلقيقة التالية:
إن قيمة التزام املسلم باإلسالم ،تظهر على صعيدين اثنني ،قد يتضافران و جيتمعان ،وقد
ينفك الواحد منهما عن اآلخر:
أما الصعيد األول :فهو الساحة الدنيوية اليت يتجلى فيها تعامل الناس بعضهم مع

يعام َل على أنه مسلم ،من كل
بعض ،ومن املعروف أن اإلنسان جيب أن َ
اجلوانب ،مبجرد أن يتوافر أركان اإلسالم يف ظاهر أقواله وأفعاله ،بأن ينطق بشهادة
اإلسالم ،ويذعن ألركانه العملية ،وال يبدو منه يف الظاهر ما يدل على إنكاره وتأبيه لشيء
منها ،كما توصف طاعاته وعباداته مجيعاً بالصحة والقبول ،ما دامت هي يف الظاهر كذلك،
ٍ
لقاض أن يتهم مسلماً خبالف ما قد ظهر منه يف السلوك وصحة الطاعات
أي فليس
والعقود .دليل ذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فيما رواه مسلم بسنده عن أم
سلمة أنه صلى اهلل عليه وسلم مسع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم ،فقال( :إمنا أن
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بشر ،وإنه يأتيين اخلصم ،فلعل بعضهم أن يكون له على حنو ما أمسع ،فمن قضيت له حبق
مسلم ،فإمنا هي قطعة من النار ،فليحملها أو ليذرها ).

الصعيد الثاني :وأقول قبل بيانه إننا جيب أن نعلم أن هذا احلكم القضائي ،يف نطاق

التعامل يف دار الدنيا ،ليس بالضرورة املقياس الدال على احلكم األخروي الذي سيقضي به
اهلل عز وجل بني عباده يف الدار اآلخرة ،بل إن لذلك القضاء مقياساً آخر.
فالصعيد الثاين إذن إمنا هو صفاء القصد وإخالص القلب وموافقة الظاهر الذي كان يراه
الناس للباطن اخلفي الذي يطلع عليه اهلل عز وجل.
فهذا هو أساس قضائه عز وجل يف حق عباده يوم القيامة ،ودليل ذلك قول اهلل عز
ِ
ِ
ِِ
وجل( :فَ َمن َكا َن يَ ْر ُجو
ِّين ،)..وقوله َّ
عز َّ
َّ
(وَما أُم ُروا إَِّال ليَ ْعبُ ُدوا اللَّهَ ُمُْلص َ
وجلَ :
ني لَهُ الد َ
لَِقاء ربِِّه فَ ْلي عمل عمالً ِ
ِِ ِ ِ
َحداً) ،وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه
َ ََْ ْ ََ َ
صاحلاً َوَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِّه أ َ
وسلم فيما اتفق عليه الشيخان (إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ،)..واألدلة
على هذه احلقيقة يف كتاب اهلل وسنة رسوله كثرية جداً.
ويعرب علماء الشريعة اإلسالمية عن األحكام اليت تتم على الصعيد األول ،باألحكام
القضائية ،وعن اليت يقضي هبا اهلل عز وجل بني عباده أو يف حقهم يوم القيامة ،باألحكام
الدينية ،أو األحكام ديانة ،ويعرب بعضهم عن األوىل بالشريعة ،أي املتبعة يف دار الدنيا ،وعن
الثانية باحلقيقة ،أي اليت ستطبق يوم القيامة ..وال أمهية الختالف التعابري ،وال مشاحة يف
االصطالح ،إن كان مضمون هذه التعابري واملصطلحات صحيحاً ،فضالً عن أن يكون حمل
اتفاق عند سائر علماء الشريعة اإلسالمية.
غري أن املشكلة اليت كان ال ب ّد هلا أن تؤرق فكر املسلم الصادق يف إسالمه والراغب
حقاً يف النجاة يوم القيامة هي مشكلة التوفيق بني الظاهر من أحكام السلوك الدينية،
والباطن من اإلخالص لوجه اهلل فيها ،والصدق يف االلتزام بأوامره واالنتهاء عن نواهيه ابتغاء
وجهه وحده ،وتطهري القلب من الغوائل اليت ال يطلع عليها إال اهلل وال حياسب عليها غريه،
واليت تصد صاحبها عن بلوغ درجة اإلخالص يف األعمال والصفاء يف النية!...
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ذلك؛ ألن من السهل على اإلنسان أن يتحلى ،يف ظاهره ،بكثري من أوامر اهلل و
أحكامه ،دون أي انضباط حقيقي وجوهري هبا ،ودون أي إخالص قليب هلا ،ابتغاء احلصول
على احلقوق واالمتيازات اإلسالمية يف حياته الدنيوية ..وال
يكلفه ذلك أكثر من مصائغه للناس ،وسرت لبواطن الزغل واالحنراف بظاهر من االستقام
وااللتزام.
أما األمر العسري حقاً ،فهو السعي إىل تطويع الباطن ملا قد حتلى به الظاهر ،حبيث
يصبح ظاهر املسلم عنواناً على باطنه ،حبيث إن تلبس ظاهره بأعمال الصالة أو النسك،
كان قلبه منصرفاً باخلشية واخلضوع إىل مراقبة اهلل وذكره ،وإن عامل الناس مبقتضى األحكام
الشرعية فيما يبديه هلم من ظاهر معامالته ،كان يف قلبه من خشية اهلل وتعظيمه ما جيعله
يفيض إخالصاً للناس فيما يظهر هلم ،وما يضمن حتقيق كامل التنسيق والتفاعل بني ما
يٌريهم من ظاهر أعماله وما يعامل اهلل به من باطن مشاعره وقصده.
أقول :إن حتقق هذا التناسق ،يقتضي بالضرورة أن يتجرد القلب من آفات الكرب واألنانية
والضغائن ،وأن يتجرد عن سلطان الشهوات واألهواء اجلاحنة ،ويتحرر من حمبة الدنيا
وزخرفها.
أجل؛ إن من العسري جداً تطويع القلب هلذا الذي ال يعسر أن ختضع له اجلوارح
والظواهر والصور ،ذلك ألن إخضاع الظواهر ميكن أن يتم عن طريق التمرين والتمثيل،
وبدافع من الطمع يف احلصول على حظوظ دنيوية عاجلة ،و لكن ما الذي خيضع املشاعر
والقلب _بعيداً عن رؤية الناس ورقابتهم_ ملا خضعت له تلك الظواهر واألشكال؟ بل ما
الذي ميكن أن حيرر القلب عن سلطات الشهوات واألهواء ،وأن جيرده عن مشاعر األنانية
واألحقاد ،حىت ميكن توجيهه بعد ذلك إىل مراقبة اهلل واملخافة من سطوته وعقابه؟
مل يكن غريباً أن تشغل هذه املشكلة بال املسلمني الراغبني يف أن يكون إسالمهم مفيداً
هلم يف حكم القضاء الدنيوي ،وأن يكون منقذاً هلم أيضاً يف قرار الديانة األخروية العائد إىل
حكم اهلل عز وجل ،أجل ،مل يكن غريباً أن تشغل هذه املشكلة بال املسلمني الصادقني يف
إسالمهم ،منذر صدر اإلسالم إىل يومنا هذا .إمنا الغرابة كل الغرابة هي أن يكون املسلم
صادقاً يف إسالمه ،مث ال تؤرقه هذه املشكلة وال ختطر منه على بال.
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حلل هذه املشكلة ،وربط كل
و حنن ال نشك يف أن القرآن يهدي إىل السبيل األمثل ّ
من الظاهر والباطن برباط السعي املخلص الصادق إىل مرضاة اهلل عز وجل ،غري أن القرآن
أمجَل بيان احلل يف كلمة قدسية واحدة كرر األمر هبا وش ّدد يف التنبيه إىل ضرورهتا ،هي:
"التزكية" مث نبه إىل طريق واحد مرسوم هلا ،أال وهو الذكر ،ذكر اهلل عز وجل يف كل حال،
واالبتعاد عن مطارح الغفلة وأسباهبا .أما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فزاد األمر بياناً إذ
ربط بني اإلميان واحلب ،ونبه إىل التالزم املستمر بينهما ،وذلك يف مثل قوله عليه الصالة
هبن حالوة اإلميان ،)...فذكر منهن (أن يكون اهلل ورسوله
كن فيه وجد ّ
والسالم( :ثالث من ّ
أحب إليه مما سوامها) ،واحلديث متفق عليه فكيف تتم هذه التزكية ،وهي فيما أمجع عليه
العلماء ،تطهري النفس من رعوناهتا ،وأهوائها اجلاحنة؟ وكيف السبيل إىل غرس حمبة اهلل يف
القلب؟ مث كيف السبيل إىل التخلص من الغفالت ،وإيقاظ القلب واملشاعر إىل ذكر اهلل
ومراقبته؟
ها هنا تكمن العقبة الكؤود ،وعندها يتجلى معىن اجلهاد األكرب الذي ابتلى اهلل به
االنسان ،وجعله جملى حقيقة العبودية هلل عز وجل.
وعند هذه املعضلة يربز دور التصوف الذي مل ينب عنه إىل اليوم سواه .وما ينبغي أن
ننسى أننا إمنا نتحدث عن مضمون هذه الكلمة ،كما هو يف ذهن مجهور علماء املسلمني
ال سيما الصدر األول ،ولسنا نقف بأي اهتمام عند هذه اللفظة حب ّد ذاهتا ،كما هو دأب
كثري من املستشرقني ومقلديهم.
وإذا أسقطنا هذه الكلمة املستحدثة أو املبتدعة عن االعتبار ،كان بوسعنا أن نتعرف
على جوهر التصوف ومعناه ،فهو ليس أكثر من سلوك السبل الرتبوية املمكنة ،على درب
هذا اجلهاد األكرب الذي ابتلى اله عبه عباده؛ وكان بوسعنا أيضاً أن نبصر بوضوح اجتاه مهم
املسلمني الصادقني يف إسالمهم منذ عصر النبوة ،إىل خوض غمار هذا اجلهاد ،جهاد
النفس من أجل تزكيتها من الرعونات واألوضار ،مث ربط العاطفة القلبية حبقائق الدين
وأحكامه ،عن طريق ربطها مبحبة اهلل ورسوله.
سبيل هذا اجلهاد منذ عصر الصحابة فما بعد:
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غري أن سبيل هذا اجلهاد أمام أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،كان أقل وعورة
بالنسبة إىل من جاء بعدهم ،وذلك ألسباب ،من أمهها رؤيتهم النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وجلوسهم إليه ومساعهم لكالمه وعظاته ،فقد كان لذلك أثر كبري يف غرس حمبته يف قلوهبم،
وتأثري ذلك على نفوسهم ،وهو األمر الذي يستوجب بطبيعة احلال حمبة كل ما يدعوهم إليه
رسول اهلل ،وإيثاره على كل ما قد يعارضه من نوازع الشهوات واألهواء .فمن مث جتلت يف
حياهتم ظاهرة الطفرة اليت مل جندها ظهرت فيمن بعدهم .وأعين هبا سرعة حتوهلم عن
أضاعهم اجلاهلية اليت كانت متحكمة هبم راسخة يف حياهتم ،إىل أمت معاين االلتزام بعزائم
الدين وضوابطه وأحكامه.
ومن هذه األسباب ،بساطة احلياة اليت كانت حتيط هبم ،فقد كانت مغرياهتا حمدودة،
وحمرماهتا معدودة ،ومن مث فقد كان سبيل التسامي فوقها ،والتحرر من غوائلها أقصر وأيسر.
ولكن ملا تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأجنز اهلل وعده للمسلمني الذين أجنزوا
وعدهم له ،ففتح هلم البالد ،ووسع من آفاق الدنيا اليت خضعت هلم ،واندلقت إليهم الدنيا
_بزينتها وزخرفها_ من كل صوب ،كان ال ب ّد أن يتضاعف أمامهم اجلهد يف سبيل تزكية
النفس وجماهدهتا ،ذلك ألن القيود أصبحت أكثر وأثقل.
ومل يكن يف مناهجهم وأصوهلم الرتبوية تلك ،ما يتعارض مع كتاب اهلل وسنة رسوله ،بل
كان كله مأخوذاً منه ُمرجاً عليه ،وكانوا يف صنيعهم الذي فعلوه ال خيتلفون عن أولئك الذين
استشعروا احلاجة فاستخرجوا قواعد األصول يف فهم النصوص من اجتهادات الصحابة ،وعن
أولئك الذين استشعروا احلاجة فاستخرجوا قواعد البالغة العربية من كالم اهلل عز وجل.
وال نزال نذكر يف مقدمة من أقدموا على هذا الصنيع جاللة وسبقاً ،احلارث
احملاسيب"342ت" ،وأمحد بن أيب احلواري"342ت" ،واجلنيد البغدادي "392ت".
وإمنا درج هؤالء فيما كتبوا ونظموا على منوال من سبقهم إىل ذلك سلوكاً وعمالً ،من جلة
التابعني ومن بعدهم كاحلسن البصري ،وسفيان الثوري ،وعطاء بن أيب رباح .وما خرجوا يف
شيء من أصوهلم الرتبوية على ميزان الكتاب والسنة قط ،ولكن إما أن يكون دخوله يف هذا
امليزان صرحياً ومباشراً ،وإما أن يكون اجتهاداً واستنباطاً.
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ونذكر مبا اتفق عليه العلماء ،من أن كل ما يتوقف عليه الواجب يصبح واجباً ،وكل ما
ِّ
يتوقف عليه املندوب يكون مندوباً ،ما مل يكن هذا املتوقف عليه منهياً عنه ،هنياً ال يقل يف
أمهيته واجلزم به من ترك الواجب املنصوص عليه.
إذن ،فمهما كانت السبل الرتبوية غري منصوص عليها يف قرآن أو سنة ،نصاً مباشراً،
ولكنها تعني يف تزكية النفس وتصعيد العاطفة والوجدان ،فإهنا تأخذ حكم الغاية اليت تتحقق
من ورائها ،وهذه الغاية داخلة كما يصرح اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل يف أصول اإلميان وقواعد
الدين .فالسعي إىل التحقق هبا واجب على مجيع اخللق باتفاق األئمة.
وقد علمنا أن هذه األصول إمنا تدخل كلها يف نطاق األعمال الباطنة ،كمحبة اهلل،
واخلوف منه ،والرضا عنه ،واإلخالص له ،والتوكل عليه ،والزهد يف كل ما حيجب أو يبعد
عنه ،وإمنا مدار ذلك كله على العاطفة والوجدان.
فلما أخذت هؤالء الربانيون أنفسهم بالسبل الرتبوية املتنوعة للتحقق هبذه الصفات،
وأرشدوا إىل ذلك عامة الناس وخاصتهم ،وسلك الكثري منهم هذا السبيل _نشأ عن
تفارقهم يف السري والسبق إىل ذلك_ ،ومدى االستمرار عليه ما مسي باملقامات ،كاألحوال،
والفناء ،والبقاء ،وأطلقوا على من أخذوا أنفسهم هبذه السبل الرتبوية اسم :السالكني.
غري أن هذا السلوك ،قد أدركه هو اآلخر ،ما أدرك أنواع العلوم واملعارف اإلسالمية
األخرى من أدواء البدع والزغل واالحنراف عن خط االستقامة والقصد ،فامتزج باحلق الذي
ندب إليه العارفون والربانيون ،كثري من الباطل الذي روج له اجلاهلون آناً ،والفسقة والزنادقة
آناً آخر.
ولسنا هنا بصدد الكشف عن تفاصيل هذه البدع واالحنرافات اليت تسللت إليه ،فإن
لذلك جماالً آخر ...ولكن املهم أن نعلم أن هذا السلوك الرتبوي ميثل لباب الدين ،وأن
املسلمني الصادقني يف إسالمهم ما زالوا يتلمسون السبيل الشرعي إليه منذ عصر الصحابة
إىل يومنا هذا ،بقطع النظر عن مظاهر االحنراف اليت قد تتعرض به.
ابن تيمية ظٌلِمَ فيما نسب إليه بالقدر الذي ظٌلِمَ به التصوف ذاته

إذا كان هذا الذي ذكرناه واضحاً وصحيحاً ،فما الذي يٌْن َكٌر من هذا السلوك
الرتبوي ،يف ميزان الشريعة اإلسالمية ونصوص الكتاب والسنة؟
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إننا لن جند يف شيء من هذا السلوك الرتبوي _بقطع النظر عن األلفاظ واملصطلحات
واالحنرافات املرتبصة به_ إالّ ما يؤيده امليزان الشرعي ،بل يأمر به ويدعو إليه ،بل لن جند
اإلسالم ،إن أسقطنا منه هذا املعىن الرتبوي ،وقطعناه عن الغاية املنوط هبا ،إال هيكالً فارغاً
ع الناس هبذه املظاهر ،مث
من املضمون ،ومظهراً متجرداً عن أي مدلول ..وما أكثر ما َ
ختاد َ
أذاقو بعضهم بعضاً من مرارة الكيد واألذى ،وما هيج بينهم نريان العداوة والبغضاء ،وقطعهم
يف األرض فئات ومجاعات ،حىت ظن السذج واجلاهلون أن هذا هو شأن اإلسالم ،فهو
يكون قوة أو يؤلف بني قلوب!...
أضعف من أن جيمع مشالً أو ّ
ولكننا قد نعجب ،إذ نذكر أمساء أفذاذ من العلماء الذين عرفوا باالستقامة على احلق
والغرية على الدين ،اشتهروا _على ألسنة كثري من الباحثني واملرتمجني وعامة الناس_
بإنكارهم للتصوف ،أي :ملضمونه الذي عرفنا به قبل قليل ،وبالتحذير منه ،وبنسبة املشتغلني
به إىل التبديع ورمبا التفسيق! ومن أظهر هؤالء العلماء اإلمام ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم
رمحهما اهلل ...وال يزال خصوم التصوف اليوم ،يشدون أزرهم يف هذه اخلصومة وباالستشهاد
بابن تيمية وابن القيم وباالعتماد على ما يروجونه هلما من آراء وأقوال يف هذا املوضوع.
واحلق الذي ينبغي أن نعرفه يف هذا األمر ،هو أن كالً من ابن تيمية وابن القيم قد ظٌلم
فيما نسب إليهما من ذلك ،بالقدر الذي ظلم به التصوف نفسه !...والغريب أن كثريين
هم العلماء الذين وقفوا من هذه املسألة موقف ابن تيمية وتلميذه ،دون أي اختالف يذكر..
كاإلمام القرطيب ،وأيب بكر بن العريب ،وابن أمري احلاج ،ولكن ضخامة هذا االهتام مل تنحط
إال على ابن تيمية أوالً مث تلميذه ثانياً !.
وال أدري لذلك إال سبباً واحداً ،هو كثرة ما كتبه ابن تيمية يف هذا املوضوع ،والشدة
احملاجة والنقاش ،على حني أن اآلخرين ،وقفوا املوقف ذاته ،ولكن
اليت يتميز هبا أسلوبه يف ّ
بإجياز ويف مناسبات عابرة ،و دون تشديد وال تعنيف.
واآلن ،علينا أن نتساءل :ما حقيقة موقف اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل من مضمون
التصوف بقطع النظر عن امسه وعنوانه؟
واجلواب :أن ابن تيمية رمحه اهلل ،يسمي التصوف بالرتبية الباطنة ،وهي اليت هتدف فيما
يعلمه وجيزم به ،إىل تنمية حمبة اهلل واخلوف منه واإلخالص له والرضا عنه والتوكل عليه ،يف
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القلب ،ويع ّدها ابن تيمية جزءاً ال يتجزأ من جوهر الدين وأصول اإلميان ،ويقرر أن السعي
إىل هذه الرتبية واجب على املسلمني مجيعاً.
ويقرر ابن تيمية رمحه اهلل أن السالك يف هذا الطريق ،من شأنه أن يتدرج يف مراتب
تقتضيها طبيعة التنقل التدرجيي من حال الغفلة عن اهلل إىل ذكره وشهوده ،ومن حال
اإلعراض عنه إىل اإلقبال عليه ،ورمبا ارتقى به هذا النهج الرتبوي إىل حالة من وحدة الشهود،
باملكون ،وبرؤية موجده عن مالحظة
وهي "احلالة اليت يفىن فيها السالك عن األكوان
ّ
وجوده؛ ورمبا اندفع يف غمرة الفناء عن نفسه إىل النطق بكلمات ال تنضبط مبيزان الشرع ،وال
العقل " ،كقول أيب يزيد البسطامي قدس اهلل روحه" :ما يف اجلبة إال اهلل"؛ وكقول بعضهم:
"أنا احلق أو سبحاين".
وعلى الرغم من أن ابن تيمية يقر أن حال الصحو أفضل وأسلم من هذه احلال ،حيث
يكون كل من العقل والوجدان على وفاق ،وهي احلالة اليت كان عليها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وأكثر أصحابه ،إال أنه يستدرك فيقرر أنه ال جناح على من وقع يف حال الفناء
السكر الذي يسقط
ووحدة الشهود ،ويلتمس هلم العذر قائالً" :إذ يف مثل هذا املقام يقع ٌّ
التمييز مع وجود حالوة اإلميان ،كما حيصل بسكر اخلمر ،وسكر عشق الصور ،فكذلك قد
حيصل الفناء حبال خوف أو رجاء ،كما حيصل حبال حب .فيغيب القلب عن شهود بعض
احلقائق".
ولكنه رمحه اهلل يعود فيحذر يف الوقت ذاته من االقتداء هبم تقليداً وتصنّعاً فيقول" :وكما
أنه ال جناح عليهم ،فال جيوز االقتداء هبم ،وال محل كالمهم و أفعاهلم على الصحة ،بل هم
يف اخلاصة مثل الغافل واجملنون يف التكاليف الظاهرة" .وقد قال فيهم بعض العلماء :هؤالء
قوم أعطاهم اهلل عقوالً وأحواالً ،فسلب عقوهلم ،وترك أحواهلم ،وأسقط ما فرض مبا سلب،
وهلذا اتفق العلماء على أن حال البقاء أفضل من ذلك ،وهو شهود احلقائق بإشهاد احلق،
إيل بالنوافل حىت أحبّه،
كما قال اهلل تعاىل فيما روي عن رسوله( :وال يزال عبدي يتقرب ّ
فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله
اليت ميشي هبا ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه ،فيب يسمع ،ويب يبصر ،ويب
يبطش وميشي).
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مث يتحدث ابن تيمية عن فريق آخر ،يروون ،اعتماداً على أصول وحجاج فكرية
وفلسفية ،أن اهلل هو الوجود ،وأنه ال وجود لسواه ،ال به وال بغريه ،أي فهو الوجود واملوجود
معاً ،مث يقول عنهم "إن هذا القول واحلال ،لالحتادية ،و الزنادقة من املتأخرين ،كالبلياين
والتلمساين ،والقونوي وحنوهم الذين جيعلون احلقيقة أنه عني املوجودات ،وحقيقة الكائنات،
وأنه ال وجود لغريه" ،مث يقرر أن هذا االعتقاد كفر وضالل.
تلك هي خالصة موقف اإلمام ابن تيمية من التصوف ،فهو يؤكد ضرورة أخذ املسلم
نفسه به ،ضمن سلّم السلوك الرتبوي إىل تزكية النفس من الرعونات واألوضار ،بل يراه جزءاً
ال يتجزأ من جوهر اإلميان ولبّه ،مث أنه يلتمس العذر ألولئك الذين واصلوا مراقبة اهلل عز
وجل من خالل التأمل يف صفاته املبثوثة يف مظاهر ُملوقاته ،ففنوا عن هذه املظاهر مبظهرها،
وذهلوا عن الصور مبصورها ،يرى هلم العذر مع التحذير الشديد من تقليدهم ،ومع التنبيه إىل
أن األكمل واألوىل باملسلم تلك احلالة اليت يكون فيها املسلم متعامالً مع كال جانيب اجلمع
والفرق بتناسق واعتدال ،وهو املستوى الذي دعا إليه اإلمام فخر الدين الرازي ،وعرب عنه
بقوله" :كن ظاهراً مع اخللق ،وباطناً مع احلق".
مث حيذر من االنزالق إىل الفلسفة احللولية واالحتادية اليت اجنرف فيها بعض الزنادقة،
باسم التصوف والشهود ،إذ قرروا من خالل منظور فكري وفلسفي جانح أن وجود
املكونات كلها هو ذاته وجود اهلل عز وجل .
وحنن عندما نتأمل يف هذا الكالم ،الذي يقوله ابن تيمية _رمحه اهلل_ ال جند أي فرق
بينه وبني مجلة ما يقوله اإلمام القشريي يف رسالته املشهورة ،يف املوضوع ذاته .بل لن جند أي
خالف بني كالم ابن تيمية هذا ،وكالم سائر أئمة التصوف املشهود هلم باالستقامة على
احلق والبعد عن الزيغ واالبتداع كالشيخ عبد القادر اجليالين ،والشيخ أمحد الرفاعي ،والشيخ
حممد بن عطاء اهلل السكندري ،وكاإلمام الغزايل واإلمام النووي.
ومع ذلك ،قد اشتهر اسم ابن تيمية بني خصوم التصوف ،بل يف مقدمتهم ،فما
مرده إىل كثرة ما كتبه يف
السبب؟! لقد ذكرت قبل قليل إن السبب يف ذلك رمبا كان ّ
التحذير من احنرافات املتصوفة أو الذين دسوا أنفسهم يف هذا املسلك الرتبوي الشريف ،مع
الشدة اليت متيّز هبا أسلوبه يف هذا املوضوع بالذات.
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وإذا أردنا أن نفصل القول يف هذا السبب وبيان ما قد يندرج فيه من أسباب فرعية ،فإنا
نقول :إن ما اشتهر عن ابن تيمية من خصومته للتصوف واملتصوفة ،يعود إىل ثالثة أسباب:

السبب األول :موقفه املشهور واملعروف من الشيخ حمي الدين بن عريب ،وأعتقد أن الكل

يعلم مدى قسوة ابن تيمية على ابن عريب ،يف هذا اجملال.

السبب الثاني :إنكاره الشديد يف أكثر من مناسبة على أولئك الذين احنرفوا حبقيقة

التصوف عن هنجه القومي.
السبب الثالث :أن أكثر الذين خياصمون حقيقة التصوف فعالً ،ممن جاء بعد عصر ابن
تيمية إىل يومنا هذا ،اختذوا من ابن تيمية حجة و دريئة هلم.
مرد هذه الشهرة اليت اصطبغت بابن تيمية رمحه اهلل،
فهذه هي مجلة األسباب اليت إليها ّ
ضخمت من هذه األسباب وأبرزت
احملاجة ،فقد َّ
تضاف إليها ش ّدته املعهودة يف اخلصومة و ّ
هلا حجماً قد يكون أكرب من حقيقتها يف واقع األمر.
ولعل من اخلري أن نتناول كالً من هذه األسباب الثالثة بشيء من البيان و التفصيل،
والتعليق إن اقتضى األمر ذلك.
السبب األول .موقف ابن تيمية من ابن عرايب:

وال تكاد جتد أياً من مؤلفاته خلواً من احلديث عن ابن عرايب ،تضليالً وتكفرياً وتفنيداً ملا
عرف به من القول بوحدة الوجود ،بقدر كبري من القسوة والشدة.
وال ب ّد أن نقرر هنا احلقيقة التالية:
أوالً _إن ما قد ورد يف كتب ابن عريب من القول بوحدة الوجود ،أي القول بأن وجود

اخلالق ليس شيئاً أكثر من وجود ُملوقاته_ كالم باطل ،وجنوح مباشر
وصريح عن النصوص اجللية القاطعة يف كتاب اهلل عز وجل ،وحسبك منها آيات اخللق
واإلبداع املعربة عن اإلبداع والتكوين .ومن مث فإن االعتقاد بوحدة الوجود هذه كفر باهلل عز
وجل وجحود بكتابه .ويدخل يف حكمها كثري من العبارات يف كتبه ،ال سيما الفتوحات
واليت تأيت ذيالً هلذه العقيدة الباطلة.
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غري أن احلكم ببطالن هذا الكالم وكفر قائله ،ال يستلزم بالضرورة تكفري الشيخ ابن
عريب ونسبة الزندقة والضالل إليه ،بل إن ذلك الدليل أعم بكثري من هذا املدعى ،ومن مث
فليس بينهما تالزم حتمي.
وبيان ذلك أن معظم الذين ترمجوا البن عريب رمحه اهلل ،اتفقوا على أن فئات من الباطنية
قد دست كثرياً املشهور "الفتوحات املكيّة" ،وقد كان ذلك من دأهبم الذي عرفوا به ،يف
السعي إىل ترويج أباطيلهم ودسائسهم.
ذكر ذلك ابن املقري يف "نفخ الطيب" ،ونقل ذلك عنه وأكده ابن العماد يف كتابه
"شذرات الذهب" ،والشعراين يف "اليواقيت واجلواهر" وأطال القول يف ذلك .كما بني
بتفضيل وشواهد احلاجي خليفة يف كتابه "كشف الظنون".
ومن أوضح ما يؤكد ذلك ما تراه من تناقض بني كثري من هذا اللغو املبثوث يف فصول
من كتاب الفتوحات ،ونصوص أخرى يف الفصول ذاهتا ،حبيث لو أردت أن تنقض ذلك
وترد عليه ،لن جتد عبارة أوىف وال أبني لذلك من تلك النصوص اليت تقرؤها من قبل
اللغو ّ
ذلك اللغو أو بعده ،ونذكر منوذجاً لذلك كتابه "روح القدس يف حماسبة النفس" ،فقد حوى
هذا الكتاب حتذيراً شديداً من كثري من بدع املتصوفة ،ونقداً لكثري من عاداهتم وأحواهلم
املخالفة للكتاب أو السنة ودعوة ملّحة إىل جلم سبل التزكية والرتبية الباطنية بلجام الشريعة
اإلسالمية !!..
ومن الواضح أنه ال ُملص من هذا التناقض ،إال يف هذا الذي أمجع عليه معظم املرتمجني
واملؤرخني من أن الباطنيني أمعنوا دساً يف كتبه.
ولقد قرأت البن عريب رمحه اهلل بيتني ،يف آخر تائيته الكربى ،يعربان عن احلق الذي ال
معدل عنه يف ميزان العالقة بني اخلالق واملخلوق ،وينبه فيهما إىل أن الكون بكل صوره
وأشكاله إمنا هو جملى ومظهر لصفات اهلل عز وجل ومظهر ربوبيته .يقول:
وشاهدت ذلك احلق يف كل صنعة
وجدت وجوداً مل أج د ثانياً ل ه
ٌ
كط ال ب م اء من س راب ب قيع ة
وطالب غري اهلل يف األرض كلها
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وإذا أمعنت النظر ،تبني لك أن هذا الذي يقوله ابن عريب ،هو بعينه ما يقرره علماء
العقيدة اإلسالمية من أن معني الوجود إمنا هو وجود اهلل عز وجل ،مث أنه ينسكب يف
جداول وسواقي شىت يعربون عنها آناً بالوجود الظلي وآناً بالوجود التبعي.
بل لقد أكد هذه احلقيقة نفسها على أمت وجه وبأدق تعبري ابن تيمية نفسه يف رسالته
اليت يشرح فيها قول لبيد:
وكل نعيم ال حمالة زائل
أال كل شيء ما خال اهلل باطل
فهو يقول يف شرح هذا البيت الذي وصفه رسول اهلل بأنه أصدق ما قاله لبيد:
"كل األشياء إذا ختلى عنها اهلل فهي باطل ،يكفي يف عدمها وبطالهنا نفس ختلّي اهلل
عنها".
فهل ترى من فرق بني كالم ابن تيمية هذا وكالم ابن عريب يف البيتني املذكورين ،وما قاله
سائر علماء التوحيد يف هذا املوضوع ...؟
فإذا ثبت هذا الذي نقول ،فلعل القرار العدل يف هذه املسألة ،هو ما قرره ابن حجر
اهليثمي يف الفتاوى احلديثية ،متبعاً يف ذلك رأي كثري من العلماء ،من حرمة قراءة كتاب
الفتوحات البن عريب رمحه اهلل ،وبعض كتبه األخرى اليت تضم هذه املقوالت الباطلة؛ مع
اإلمساك عن اهتامه رمحه اهلل بأي جنوح أو زيغ .فإن لنا من التحذير عن الكالم الباطل ،ما
يغين عن تفسيق من قد نسب إليه ،مع قيام االحتماالت اليت أوردناها ،وذكرنا األدلة العلمية
الثابتة عليها ،فإنا ال منلك أن جنرم بأن هذا الباطل من كالمه يقيناً .بل ال منلك حىت الظن
ويرد عليه
الراجح بذلك .كيف ،وإننا نقرأ له يف هذه الكتب ذاهتا ما يناقض ذلك الباطلّ ،
وعلى القائلني به أبلغ رد...؟
السبب الثاني :إن إمعانه يف اإلنكار على مبتدعي املتصوفة كان أكثر من إشادته
بصاحليهم ،واملستقيمني منهم :فلقد كتب ابن تيمية رمحة اهلل كالماً كثرياً يف التصوف وأهله،
ولكن صرف أكثر جهده إىل تفنيد احنراف املنحرفيني واملبتدعني منهم ،وما اجته إىل اإلشادة
جبهود الصاحلني واملستقيمني منهم ،والدعوة إىل سلوك مسلكهم إال يف مناسبات ،تع ّد قليلة
بالنسبة إىل ذلك اجلانب السليب الذي استأثر به.
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ولعل العذر الذي محل ابن تيمية على هذا السلوك ،أنه نظر ،فوجد أن هذا املنهج
الرتبوي الذي ميثل جوهر اإلسالم ولبه ،والذي جيب على كل مسلم أن يأخذ نفسه به ،على
ح ّد تعبريه يف أكثر من مرة ،قد أدركه هو اآلخر ما أدرك كثرياً من أنواع العلوم واملعارف
األخرى من أواء البدع واالحنراف عن جادة القصد واالستقامة ،بل كان نصيب هذا املنهج
الرتبوي من هذا البدع و االحنرافات أش ّد وأكثر! .فأخذ يعاجل هذه الظاهرة طبق قاعدة:
التخلية قبل التحلية.
ولعل من اخلري أن نشري هنا إىل أهم أسباب هذه االحنرافات اليت ظهرت فعالً ،يف عصر
ابن تيمية ومن بعده ،فكدِّرت صفاء هذا السلوك الرتبوي العظيم.
أول هذه األسباب :الزندقة وإضمار السوء والكيد لإلسالم ،فلقد أقبل كثري من أصحاب

املقاصد السيئة إىل تلك املواجيد اليت اجنرفت فيها بصدق مشاعر بعض الصاحلني ،ففلسفوها
ووضعوها يف قواعد فكرية وصيغ اعتقادية ،وتكلفوا يف أنفسهم حماولتها واالتصاف هبا ،بل
جياد ٌل من
جعلوها من أهدافهم املرسومة .حىت غدت الشطحات حقاً يٌدعى إليه ومبدأ َ
دونه.
ثانيهما :اجلهل ،فقد اندفع إىل هذا السبيل ناس كثريون ،دون أن يتزودوا بزاد من كوابح
الشريعة اإلسالمية وعلومها ،فتفننوا يف ابتداع أساليب وأعمال ابتغاء تزكية النفس وتصعيد
الوجدان ،دون أن يعلموا أن ضرر هذا االبتداع أش ّد خطراً وأبلغ ضرراً من ضرر التقصري يف
تزكية النفس وأخذها هبذا املنهج الرتبوي .وهكذا ،فقد جتمعت من جراء ذلك يف هذا السبيل
القدسي ،طفيليات من األشواك والعقبات اليت تبعد السالك عن اهلل بدالً من أن تقربه إليه،
سواء أشعر بذلك أم مل يشعر.
ثالثها :مراعاة كثري من الناس حلظوظ أنفسهم ،واختاذهم هذا املسلك ذاته سبيالً من نوع

جديد إىل الوصول لكثري من أماين النفس وأهوائها.
فلقد تسلل إىل رتبة اإلرشاد كثري ممن كانوا بأمس احلاجة إىل من يرشدهم ويزكيهم،
وحيرر أنفسهم من غوائل الدنيا وشهواهتا ،وإمنا دفعهم إىل اقتحام تلك الرتبة حب الزعامة
13
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والتعظيم وشهوة إصدار األوامر املطاعة ،ومجع املال الكثري من أيسر طريق ،إذ كان مركز
اإلرشاد من أيسر السبل وأقصرها إىل حتقيق ذلك كله.
فهذه أهم األسباب اليت ظهرت فعالً من قبل عصر ابن تيمية ،مث إهنا استشرت واتسعت
يف عصره ،فأورثت مجلة احنرافات متثل معظمها يف بدع منكرة ،ويف االعتماد على أحاديث
باطلة أو ضعيفة جداً ،ويف حتول سبل اإلرشاد عند كثري من الناس إىل سلّم يقصد منه البلوغ
إىل شهرة أو التمكن من مركز ومنصب ،أو مجع أكرب قدر من املال.
فحمل ذلك ابن تيمية رمحه اهلل على أن يتجرد إلنكار هذه االحنرافات ،والرد على
دعاهتا ،وحتذير العامة منها ،وقد شغله ذلك وصرفه وال ريب عما كان جديراً أن يهتم به من
اإلشادة جبهود وجهاد الصاحلني واملخلصني من أئمة هذا الطريق ،ودعوة العامة إىل سلوك
سبيلهم واألخذ منهم واالقتداء هبم ..على أنه فعل ذلك ،فما أكثر ما كتب يف مناقب أمثال
اجلنيد البغدادي ،والشيخ عبد القادر اجليالين ،وسهل التسرتي ،وعبد الكرمي القشريي،
وجعل من ترامجهم وسرية حياهتم مقياس االستقامة يف هذا الطريق على كتاب اهلل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وما أكثر ما دعا إىل ما كانوا يدعون إليه ،ولكن كتاباته هذه
ذابت واضمحلت يف ذلك البحر املتالطم من كتاباته الواسعة األخرى اليت عرى فيها
احنرافات أولئك املن ّدسني يف هذا الطريق ،والذين اقتحموا هذا املنهج الرباين العظيم دون
دراية من علم وال انضباط بقيود الشريعة وأحكامها.
وال شك أننا واجدون يف املآخذ اليت أخذها ابن تيمية رمحه اهلل على كثري من هؤالء
املتصوفة ما ال يسعنا إال أن نوافقه عليه ،ما دام ميزاننا املتبع يف كل األحوال هو الشرع
اإلسالمي املنبثق عن كتاب اهلل وسنة رسوله .ولكننا قد نرى أيضاً يف هذه املآخذ ،ما خيضع
للنظر واالجتهاد وما قد حيق ألمثاله من العلماء ،أن يروا فيه رأياً آخر غري الذي اقتنع هو به
واجته له.
فمن القبيل األول إنكاره على املتصوفة الذين يذمون العقل ويهونون من شأنه ،لريوجوا
بذلك لألحوال الوجدانية اليت قد جتتاح املشاعر يف غفلة من رقابة العقل ،ومن ذلك أيضاً
الرتويج لبدع ال سند هلا وال دليل عليها ،كالدعوة إىل الصمت الدائم ،واالمتناع عن أكل
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أطايب الطعام وشرب املاء البارد ،والتزيي مبظاهر ال تتفق ومقاييس الشرع حتطيماً للنفس
وكسراً لشوكتها ،وقطعاً لدابر
أطماعها.
ومن ذلك أيضاً إقحام كثري من املالهي والرقص يف جمالس الذكر ،دون تقييد جواز ذلك
هبجوم حال ،يغيب معه الرشد والوعي وتروجيهم لكثري من األحاديث املخرتعة اليت ال أصل
هلا جملرد أهنا تدعم آراءهم وتؤيد احنرافاهتم.
ومن القبيل إنكاره لذكر اهلل عز وجل باالسم املفرد .فال ريب أننا نرى أن هذا مذهب
اجتهادي يراه ابن تيمية ويعتمد فيه على األدلة اليت الحت له واقتنع بأهنا ذات داللة على ما
يرى أنه احلق .غري أننا قد نرى أدلة أخرى تسوغ هذا الذكر ،وتنفي عنه مسة االبتداع ،من
ك بكْرًة وأ ِ
َصيالً).
مثل قول اهلل عز وجلَ ( :واذْ ُك ِر ْ
اس َم َربِّ َ ُ َ َ
ك تَضُّرعاً و ِخي َفةً ودو َن ْ ِ
وقوله( :واذْ ُكر َّربَّ َ ِ ِ
ِ
اآلص ِال َوالَ
َُ
اجلَ ْه ِر م َن الْ َق ْول بِالْغُ ُد ِّو َو َ
ك يف نَ ْفس َ َ َ
َ
ِِ
ني) ،واخلوض يف هذا املبحث حيتاج إىل كالم طويل لسنا بصدده اآلن ،غري
تَ ُكن ِّم َن الْغَافل َ
أن املهم أن ننبه إىل أن اخلطب يف هذه املسألة يسري ،فهو أمر اجتهادي ،واألمور
االجتهادية ما ينبغي أن تعاجل باحل ّدة اليت تعاجل هبا املنكرات اليت ال سبيل لالجتهاد فيها.
ومن هذا القبيل أيضاً مسألة لبس اخلرقة ،اليت غدت شعاراً من بعد عصر السلف
للمتصوفة عندما يبلغ أحدهم مرحلة بعينها يف السلوك ،وهي أشبه ما تكون باإلجازة اليت
يناهلا طالب العلم عند اجتياز مرحلة معينة يف الطلب.
الشخصي ،قد أوافق ابن تيمية يف استنكار
وعلى الرغم من أنين ،اعتماداً على ذوقي
ّ
لبس احلزقة هذه ،غري أن املسألة من خالل املنظور العلمي الصايف خاضعة للنظر واالجتهاد،
وال يتسع هذا املقام لعرض األدلة وذكر احتماالت املناقشة واحلجاج.
وأما الرابطة ،اليت هي أصل هام ،يف العالقة القائمة ما بني املريد والشيخ عند
النقشبندية ،فاحلقيقة أن احلكم يف حقها يتبع املعىن املراد هبا .فإن كان املراد هبا ما قد جزم
به بعضهم من أن على املريد عند بدئه بذكر اهلل عز وجل ،أن يتصور شيخه يف سره ،فال
شك أهنا مظهر ألقذر وأخطر أنواع الشرك ،وقد تكون يف أصلها دسيسة أقحمها بعض
الزنادقة يف هذا املنهج الرتبوي السديد يف أصله وحقيقته ،ومل جند أصالً هلا _هبذا املعىن_
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عند أحد من املتقدمني هلذه الطريقة ،كالشيخ حممد األويسي القرين ،وكالشيخ أمحد
الفاروقي السرهندي املعروف باإلمام الرباين ،بل كان وال يزال العلماء احملققون من شيوخ هذه
الطريقة حيذرون من االنزالق يف هذا الزيغ ،ومن أبرزهم وأشهرهم العامل األصويل الفقيه
املعروف بلقب :موالنا الشيخ خالد النقشبندي "املتوىف عام2343ه".
وأما إن كان املراد هبا رابطة احملبة اليت ينبغي أن تنعقد ما بني الشيخ واملريد ،فإهنا ألساس
تربوي سليم ال جمال لنقده أو االرتياب فيه ،ما دامت احملبة يف اهلل عز وجل ،وما دامت
قائمة على بصرية الشريعة اإلسالمية وهديها .بل أغلب الظن أن املريب لن ينجح يف تسليك
املريد ،وإقصائه عن طريق الغواية واالحنراف ،إالّ إن اجته قلب املريد إىل شيخه بشيء من هذا
احلب ،ولكن ال ب ّد من رقابة دقيقة لعوامل هذه احملبة وما قد تدفع إليه ،على ضوء من ميزان
الشريعة وآداهبا ،كي ال يقع اللبس بني احلب يف اهلل الذي هو من أبرز مظاهر التوحيد.
واحلب مع اهلل الذي هو من أبرز مظاهر الشرك ،كما يقول ابن تيمية رمحه اهلل.
السبب الثالث :أن كل الذين خاصموا التصوف لسبب ما ،من بعد عصر ابن تيمية،

جعلوا من اين تيمية ومواقفه شاهداً هلم.
واحلقيقة اليت ال ريب فيها أن ابن تيمية رمحه اهلل قد ظٌلِ َم من قبل هؤالء الناس...لقد
ظٌلِ َم من قبلهم مرتني:
املرة األوىل :أهنم نسبوا إليه بسبب جهلهم أو بسبب أغراضهم اليت يتأبطوهنا ما مل يقله،

وما مل خيطر منه على بال ،فقد صوروا منه عدواً للتصوف ،وهو من أبرز املنافحني عنه
والداعني إليه ،والقائلني بوجوب االخنراط يف منهجه الرتبوي على كل مسلم.
واملرة الثانية أهنم صبغوه بذلك ،يف تصور كثري من الناس ،بل حىت العلماء والباحثني
السطحيني ،بصبغة املنكر هلذا الذي ثبت أنه من جوهر اإلسالم ولبابه ،واملنتقص لكل من
سار يف هذا الطريق وسلَّك الناس يف طريق تزكية النفس .حىت غدا اسم ابن تيمية عند عامة
الناس رمزاً حملاربة هذا السبيل اإلسالمي القومي.
مع أن الرجل ،كان قد ظهر لنا من الرجوع إىل أقواله وواقع ترمجته على النقيض من
ذلك .أما إنكاره للبدع اليت علقت به ،واالحنرافات اليت أدخلت عليه ،وما ظهر من اهتمام
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بالغ له يف شأهنا ،فإنه ال يدل يف احلقيقة إال على مبلغ تعلّقه بالتصوف احلقيقي السليم
دس فيه شيء من الزغل أو البدع واألباطيل.
وعلى مدى غريته عليه ،أن بٌ َّ
وال شك أن تعصب كثري من املتصوفة الذين جعلوا من التصوف مهنة دنيوية هلم ،دوراً
كبرياً يف اإلساءة إىل حقيقته ،ويف وضع ابن تيمية ،قسراً عنه ،على خط احملاربة له واالنتقاص
من أهله وأئمته.
فتلك هي مجلة العوامل اليت أظهرت هذا اإلمام اجلليل ،عند كثري من الناس ،يف مظهر
املنكر حلقيقة التصوف بل املفسق واملبّدع ألئمته و رجاله .وال شك أنه ظٌلِ َم بذلك أميا ظلم.
وما يصدق على ابن تيمية يف هذا الصدد ،يصدق على تلميذه اإلمام القيم ،فمنهجها
واحد ،وحسبنا شاهداً على ذلك كتابه العظيم يف هذا الفن "مدارج السالكني".
ورَّد عليه
علماً بأننا ال نربئ ساحة أي منهما عن اخلطأ يف االجتهاد ،فما منا إال من َرَّد ٌ
حاشا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ولكنا نكره أن تذهب احلقيقة ضحية تشنجاتنا
وعصبيتنا وأهوائنا.
صفوة القول غياب التصوف هو املسؤول عن جلّ مشكالتنا اليوم

بل هو املسؤول أيضاً عن البدع واالحنرافات اليت تسللت إىل جوهر التصوف
وحقيقته...؟
فلو أن النفوس زكيت وتطهرت من أهوائها ورعوناهتا وعصبيتها _وهذا هو لب التصوف
ومعناه_ ملا حتول التصوف عند أرباب هذه النفوس إىل مطية لشهرة ،أو حرفة ملال ،أو إطا ٍر
ألهبة ،أو خندق حملاربة العلم واالنضباط بقيوده وأحكامه.
ّ

لو ٌزكيِّت النفوس ،كما أمر اهلل يف حمكم تبيانه ،ملا فرق املسلمون أنفسهم فئات
ومجاعات ،مث اهنالت كل مجاعة على األخرى توسعها انتقاصاً وشتماً ،بل وتكفرياً يف كثري
من األحيان.
ولو زكيت النفوس ملا انتشرت آفة حب الرئاسة ،مقنّعة بأقنعة شىت ،بني الفئات
واجلماعات املسلمة ،فتقارعت الرؤوس وتشاحنت النفوس ،ووقع اإلسالم الضحية األوىل
لذلك ،فيما بينهم.
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ولو زكيت النفوس هذه التزكية اليت ال يدور إالّ على حمورها التصوف احلقيقي ملا كان
حترقنا وآالمنا على
نصيب اإلسالم من جهودنا وقفاً عند حدود الدعاوي واألقوال ،وملا نسينا ّ
اإلسالم ،عند ظهور بارقة من بوارق الشهرة أو الرئاسة أو املال.
ولو زكيت النفوس ،لفاضت القلوب حبّاً هلل عز وجل ،وخوفاً ومهابة منه؛ وألمثر هذا
احلب حباً لعباد اهلل وشفقة عليهم "واحلب يف اهلل كما يقول ابن تيمية رمحه اهلل من أرقى
درجات التوحيد ومعانيه" ،و لشاع فيما بينهم اإليثار بدالً من األثرة ،وتآلفت أفئدهتم ،بدالً
من التناكر والتدابر ،و جلاءت نصائح بعضهم لبعض نورانية مؤثرة تستقر يف أعماق القلوب
وتفعل فعلها اهلادي يف طوايا النفوس.
تزكية النفوس هذه ،من منا يتساءل _على الرغم من أمهيتها_ عن مصريها يف جمتمعاتنا،
ومن منا يهتم بوضع السبل الرتبوية الكفيلة هبا؟
صحيح أن السبيل إىل هذه الزكية الواجبة ،قد تسلّل إليها كثري من البدع واالحنرافات
على أيدي كثري من السالكني واملوجهني ،أو رمبا التالمذة واملريدين .ولكن فما الذي جيب
أن يفعله العلماء املخلصون الرقباء على دين اهلل حيال ذلك؟
إن ما يصنعه بعض أهل العلم هو استنكار هذا السلوك كله ،والتحذير من األخذ
بأسباب هذه الرتبية من حيث هي ،ألن بدعاً أخذت تشيع فيها وألن أخطاء ظهرت يف
حال أو سرية بعض املشتغلني هبا !..حىت استهان الناس برتبية هذا اجلانب من الكيان
اإلنساين أميا استهانة ،وانتهوا إىل حالة حسبوا فيها أن اإلسالم املسلم يتحقق بإدراك العقل
ويقني الفكر ،أما عواطفهم فبقيت طليقة من أي قيد أو ارتباط وجداين ،فكان أن استعمرها
وحت ّكم هبا حب الشهوات واألهواء وهيمنت عليها رعونات النفس و رغائبها.
وحنن نقول :أما البدع واالحنرافات فما من ريب أن على املسلمني االبتعاد
عنها والتحذير منها .ولكن علينا ،وحنن حنارب هذه البدع وحن ّذر منها ،أن نبقي على
األساس السليم وأن حنافظ على جوهر االتباع .وإالّ فأي خري حققه ذاك الذي يدمر
بالسالح الذي حيارب به البدعة ،جوهر الدين وأساسه؟ وقد علمنا مما أمجع عليه املسلمون
أن هذه الرتبية الباطنية ،مأمور هبا يف حق اخلاصة والعامة.
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أي خري حققه ذاك الذي حارب الذباب املتساقط على وجه صاحبه ،بصخرة طحنت
رأسه قبل أن يتطاير الذباب عنه...؟!
يظل يسأل،
والشباب املسلم الذي يتكاثر بفضل اهلل يف كل بقعة من أرضه الواسعةّ ،
حتت إحلاح فطرته اإلسالمية الظامئة :كيف السبيل إىل أن أمسو على نفسي وأهوائها يف هذه
األزمنة العصيبة وسط هذه املغريات املتأججة؟ كيف السبيل إىل أن أشعر بلذة املناجاة
للخالق إذا وقفت بني يديه يف صالة أو جلست أقرأ قرآناً؟ كيف أصنع ألرقى مبشاعري إىل
الرتبة اليت أعبد اهلل فيها كأنين أراه؟ كيف أجعل حمبة اهلل ملء كياين حىت ال أحب مع اهلل
سواه ،وكيف أجعل املخافة منه ملء شعوري حىت يذوب من قليب اخلوف من كل ما سواه؟
نعم؛ إنا لنعلم أن الشباب املسلم الظامئ يظل يسأل هذه األسئلة ،وال من جميب ،ألن
الذين عليهم أن جييبوا ،منهمكون يف مالحقة البدع والسعي للقضاء عليها !..ولكن فلنعلم
أن هؤالء الشباب إن مل جيدوا أنفسهم أمام أجوبة علمية سليمة تروي ظمأهم اإلسالمي،
فلسوف يقعون ،شئنا أم أبينا ،يف تيار هذه السبل الرتبوية القائمة على ما فيها من بدع
وأخطاء ،ألن شيئاً ما خري من ال شيء ،إن مل يؤمن بذلك العقل دائماً انقاد له الشعور
والوجدان غالباً .وتلك هي حال معظم الذين يقبلون إىل اإلسالم اليوم يف ُمتلف بقاع أوروبا
وأمريكا .وهذا هو السر يف تعشقهم للتصوف الذي وجدوه أمامهم ،دون أن جيدوا ،البديل
الذي هو أفضل منه!..
جل مشكالت جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم
إذن؛ فإننا ال نعدو احلقيقة ،عندما نقول :إن ّ
إمنا يكمن يف غياب هذه الرتبية الوجدانية اليت هي العمود الفقري يف جوهر اإلسالم.
غري أنين ال أحل من خالل هذا الكالم على االهتمام بكلمة التصوف ،والتسابق إىل
الطرق التقليدية املتبعة حتت هذا العنوان.
بل لقد كان مسمى هذا الذي يطلقون عليه اليوم اسم التصوف ،يف صدر اإلسالم،
حقيقة ال اسم هلا ،إال ما مساها اهلل به من التزكية والتنزه عن باطن اإلمث ،مث عاد اليوم امساً ال
مسمى له(على الغالب)إال مجلة وظائف وأعمال ،هي بالصنائع واحلرف املتوارثة أشبه منها
بأي شي آخر .وإمنا أطلب من دعاة االتباع ومنكري االبتداع إعادة كل شيء إىل وضعه
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الذي وضعه اإلسالم فيه .دعوا اسم التصوف جانباً واستعيدوا مسماه القدمي ،استعيدوه
التزاماً وسلوكاً يف حياة املسلمني.
وإننا لواجدون أصول هذه الرتبية ومنهاجها يف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه
الصالة والسالم ،فإن أتيح لنا معهما املرشد املخلص الناصح فذاك ،وإال فلنلتزم مبا يأمرنا
به _يف صدد هذه الرتبية _كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وأمره يف كل منهما واضح وصريح.
لقد ندبنا القرآن إىل القيام باألسحار ،راكعني وساجدين ،مكثرين من االستغفار بضراعة
وذل ،فهذا أول جزء من املنهاج املرسوم.
ولقد أمرنا القرآن أيضاً باإلكثار من ذكر اهلل يف نفوسنا ودون اجلهر من القول وهنانا أن
نكون من الغافلني ،مث زاد األمر تأكيداً يف أوقات البكور واآلصال ،نكثر فيهما من التسبيح
والتحميد بقلب خاشع حاضر .وهذا جزء ثان من املنهاج.
ولقد أصانا القرآن باإلكثار من تالوته ،بآداب ،ال جمال يف هذا املقام لذكرها ،وقد ذكر
أبرها االشتغال بتالوة القرآن ،فهذا جزء ثالث من هذا
العلماء أن من أعظم أنواع الذكر و ّ
املنهاج.
ولقد هنانا كتاب ربنا عن أكل أموال الناس بالباطل ،وعن أن نغذي جسومنا بشيء من
احلرام ،وأكد نبينا عليه الصالة والسالم أن اجلسم الذي غذي باحلرام فالنار أوىل به ،وقد
علمنا أن أكل احلرام يغلف القلب بالسواد وجيلّله بالران ،فال يتفتح ملوعظة واعظ وال يهزه
ترغيب وال خييفه ترهيب...وهذا جزء آخر من املنهاج.
ولقد أمرنا كل من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصالة والسالم،
مبصاحبة األخيار ،واالبتعاد عن جمالسة األشرار ،فإن مصاحبة األخيار تنقل إشراق
أفئدهتم إىل قلبك وإن نظرهم إليك ينري طوايا نفسك .وإن يف جمالسة أصحاب رسول اهلل له
واآلثار اليت اكتسبوها من ذلك ،ألكرب شاهد على ما نقول .وال ريب أن النقيض يورث
النقيض .فهذا جزء آخر ،وليس أخرياً من املنهاج.
مث إن كالً من كتاب ربنا وسنة نبينا قد أمرنا باإلكثار من الصالة على رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،دون قيد من زمان بعينه أو مكان بعينه ،إال ما أكدته السنة من الرتغيب يف
اإلكثار من الصالة عليه يف اليوم والليلة الزهراوين ،يوم اجلمعة وليلتها ،وقد أمجعت األمة
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على أن اإلكثار من الصالة على سيدنا رسول اهلل من أفضل ما جيلو القلب ويطهر النفس..
وهذا جزء آخر ،وليس أخرياً من املنهاج.
فمن هذه األوامر والنواهي يتكامل منهاج تزكية النفس وتربية الوجدان ،وهي لب ما جاء
به كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ،وباتباع هذا املنهاج تنمو حمبة اهلل يف القلب ،وتنتشر مهابته يف
جوانب النفس ،وقد يظهر يف حياة املسلم ما يسمى باألحوال واملقامات ،ويسمو باملسلم
فوق املشكالت اليت أحملنا إىل مناذج منها .فأين هم الذين يهتمون بالدعوة إىل سلوك هذا
السبيل ،ويصوغون منها بنياناً تربوياً يأخذون به الشباب والطالب على طريق الدعوة إىل
اإلسالم .وهال اهتموا بإشادة هذا البنيان اإلجيايب قدر اهتمامهم بذلك اجلانب السليب إال
وهو حماربة البدع واألخطاء؟
وصفوة القول ،أن سائر مشكالتنا النفسية واالجتماعية اليت ترزح وتئن جمتمعاتنا
اإلسالمية حتت وطأهتا ،إمنا هي وليدة إعراضنا عن تربية النفس و إصالح القلب ،بوسائلها
املشروعة واملعروفة اليت طاملا نبّه إليها الربانيون من علماء هذه األمة خالل القرون واألجيال.
ومهما بقينا معرضني عن اإلقبال إىل هذه الرتبية جب ّد وإخالص ،فإن مشكالتنا هذه
ص منه يف نفوسنا وحياتنا ،حىت ال تبقى منه
ستظل يف تكاثر وانتشار ،وسيظل اإلسالم يٌْنتَ َق ٌ
إال رسوم وأشكال ،بل سيزداد انتقاصاً حىت ال يبقى منه إال آثار وأطالل.
املصدر كتاب قضايا ساخنة لإلمام العالمة الشهيد الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي
طباعة دار الفقيه
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