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املقـدمـة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومننن سننيتا أعمالنننا ،مننن يهنند هللا فننا مضن
له ،ومن يضل فا هادي له ،وأشننهد أن ال إلننه إال هللا وحننده ال شنري لننه ،وأشننهد أن حممنندا عبننده ورسنوله صننل هللا عليننه
وسلم.
َّ ِ
اّللَ َح َّق تنُ َقاتِِه َوال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْنتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن)) [آل عمران.]102:
ين َآمنُوا اتَّن ُقوا َّ
(( َي أَينُّ َها الذ َ

(( َي أَينُّ َهننا النَّننا ُ اتنَّ ُق نوا َربَّ ُكن ُنم الَّن ِنذي َخلَ َق ُكن ْنم ِمن ْنن نَن ْف ن َو ِاحن َند َو َخلَن َنق ِمْنن َهننا َزْو َج َهننا َوبَن َّ ِمْنن ُه َمننا ِر َجنناال َكثِ ن ا َونِ َسننا
اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبا)) [النسا .]1:
اّللَ الَّ ِذي تَ َسا َلُو َن بِِه َواأل َْر َح َام إِ َّن َّ
َواتَّن ُقوا َّ

َّ ِ
ِ
صننلِ ْ لَ ُكن ْنم أ َْع َمننالَ ُك ْم َويَن ْغ ِفن ْنر لَ ُكن ْنم ذُننُنوبَ ُك ْم َوَمن ْنن يُ ِطن ِ َّ
ين َآمنُوا اتَّن ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَن ْوال َسننديدا * يُ ْ
اّللَ َوَر ُسنولَهُ
(( َي أَينُّ َها الذ َ
فَن َق ْد فَ َاز فَن ْوزا َع ِظيما)) [األحزاب.]71-70:
أمابعد..

ِ َّ ِ
ين َك َفن ُنروا ِمن ْنن بَن ِ
لننتبننه إىل اآلي التالي ن  ،ولنتمثلهننا جينندا ،قب ن البنند بق نرا الفصننول ،يقننول سننبهانه(( :لُعن َنن الننذ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ناه ْو َن َع ن ْن ُمن َكننر فَن َعلُننوهُ لَبِن ْنت َ َمننا
صن ْنوا َوَكننانُوا يَن ْعتَن ُندو َن * َكننانُوا ال يَنتَننَن َ
يس ن ابْن ِن َمن ْنرََ َذل ن َ ِبنَنا َع َ
إ ْسن َنرالي َ َعلَن ل َسننان َد ُاوَد َوع َ
ُخ ِر َجن ْ لِلنَّننا ِ ََتْ ُمن ُنرو َن ِابلْ َم ْعن ُنرو ِ َوتَنْنن َهن ْنو َن َعن ِن الْ ُمن َكن ِر َوتنُ ْؤِمنُننو َن
َكانُوا يَن ْف َعلُو َن)) [املالنند ُ (( .])79-78( :كْن ننتُ ْم َخن ْ َ أ َُّمن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِاب َِّ
ّلل)) [آل عم نران(( .]110:ي أَينُّهننا الَّن ِنذين آمنُنوا اس نتَ ِجيبوا َّّلل ول َّلرسن ِ
نول إِ َذا َد َعننا ُك ْم ل َمننا ُُْييِنني ُك ْم َو ْاعلَ ُم نوا أ َّ
اّللَ َُيُن ُ
َن َّ
نول بَن َْ
َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ
الْ َم ْرِ َوقَن ْلبِ ِه َوأَنَّهُ إِلَْي ِه ُُْت َشُرو َن)) [األنفال.]24:
مث :يقسم املتصوف الصوفي إىل طريق وحقيق .
والطريق هي اليت تؤدي إىل الوصول إىل احلال الذي يعرفون به تل احلقيق .
فما هي الطريق ؟ وما هو الوصول؟ وما هي احلقيق ؟
وسنبدأ بدراس احلقيق أوال ،مث الطريق  ،مث الوصول ،وبعد ذل َتيت املناقشا .
وسننتكون املناقشننا بع ننر حقننالق الصننوفي عل ن القننرآن والس ننن  ،مث تفس ن ها فيزيولوجي نا ،مث الكش ن عننن آاثره نا
التارخيي واالجتماعي .
وعل هذا فسيكون الكتاب قسم :
 القسم األول للدراسا . والقسم الثاين للمناقشا .مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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القسم األول
الدراس ـ ـات
احلقيقة  -الطريقة  -الوصول
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الباب األول

احلقيقة الصوفية
الفصل األول
مذهب واحد

وكل إىل ذاك اجلمال يشري

عباراتنا شىت وحسنك واحد

ال يوجد إال صوفي واحد  ،غايتها واحنند  ،وحقيقتهننا واحنند (وسنننر أن طريقتهننا واحنند ) منننذ أن وجنند الصننوفي
حىت النهاي  ،وإن اختلف األمسا  ،وهذه براه من أقوال عارفيهم (وصاحب البي أدر ِبا فيه):
قال اجلنيد(( )1سيد الطالف ):
(الصوفي أه بي واحد ال يدخ فيهم غ هم)(.)2
وقال أبو نصر السراج الطوشي(( )3صاحب اللم  ،الكتاب األم يف التصو ):
...ألن علم احلقالق مثننر العلننوم كلهننا ،وهناين مجين العلننوم ،وغاين مجين العلننوم إىل علننم احلقننالق ،إذا انتهن إليهننا وقن
يف حبر ال غاي له ،وهننو علننم القلننوب ،وعلننم املعننار  ،وعلنم األسنرار ،وعلننم البنناطن ،وعلننم التصننو  ،وعلننم األحنوال ،وعلننم

املعاما  ،أي ذل شت فمعناه واحد(.)4
ويقول أبو طالب املكي(:)5

...فأما املعرف األصننلي الننيت هنني أصن املقامننا ومكننان املشنناهدا  ،فهنني عننندهم واحنند ألن املعننرو هبننا واحنند،
واملتعننر عنهننا ،إال أن لنا أعلن وأول ،فخصننو املننؤمن أعاهننا ،وهنني مقامننا املقنرب  ،وعمننومهم أولننا ،وهنني مقامننا

األبرار ،وهم أصهاب اليم (.)6

( )1اجلنيد بن حممد ،إمام الطالف  ،ما يف بغداد سن (297هن) ويعر أيضا ابلقواريري.
( )2الرسال القش ي ( .)127:
( )3عبد هللا بن علي بن حممد ،طاو الفقرا  ،ما سن (378هن).
( )4اللم ( .)457:
( )5حممد بن علي املكي ما يف بغداد سن (386هن).
( )6قو القلوب.)79/2( :
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ويقول أبو حامد الغزايل(:)1
...فأمننا العلننم احلقيقنني الننذي هننو الكشن واملشنناهد بنننور البصن  ،فكين يكننون حجننااب وهننو منتهن املطلننب(..)2
[وعبار (منته املطلب) تع بوضوح أن ال غاي غ ه].
ويقول ابن عريب(( )3الشيخ األكرب):
...وينكرون الننذو ألهنننم مننا عرفننوه مننن نفوسننهم ،من كننوهنم يعتقنندون يف نفوسننهم أهنننم علن طريننق واحنند  ،وكننذل
هو األمر ،أصهاب األذوا عل طريق واحد بننا شن  ،غن أن فننيهم البصن واألعمن واألعمن  ،فننا يقننول واحنند منننهم
إال ما أعطاه حاله ،ال ما أعطاه الطريق ،وال ما هو الطريق عليه يف نفسه(..)4

ويقول ابن البنا السرقسطي( :)5مذاهب النا عل اختا ومذهب القوم عل التا (.)6
يشرح ابن عجيب ( )7هذا البي فيقول:
...يقول (أي :ابننن البنننا) :مث تقننوم احلجن الدالن علن أهنننم علن احملجن والطريننق املسننتقيم ،بشننيت ..:خبا مننذهب
الصوفي  ،فهي متفقن يف املقصنند والعمن وإن اختلفن املسننال  ..فمرجن كننام القننوم يف كن ابب ألحنوالم ،وإال فننا تنننايف
بن أقنوالم ملننن َتملهننا ،وذلن خبننا مننذهب غن هم ،والوجننه فيننه أن احلننق واحنند وطريقننه واحنند وإن اختلفن مسننالكها،
فالنهاي واحد  ،والذو واحد ،ويف معىن ذل قال قاللهم:
الطرق شىت وطريق( )8احلق واحدة

والسالكون طريق احلق أفراد

ومذهب الصوفي هو االتفا يف األصول والفروع ،أما األصول فنهايتهم الشهود والعيننان ،وهننم متفقننون فيننه ألنننه أمننر

ذوقي ال خيتل (.)9

ويقول عبد الرزا القاشاين( )10يف شرحه عل فصو احلكم:
...يع أن الطريق والغاي كامها واحد يف احلقيق  ،وهو احلق ،فالعار يدعو عل بص من اسم إىل اسم(.)11
( )1حممد بن حممد الغزايل ما سن (505هن).
( )2إحيا علوم الدين.)255/1( :
( )3حممد بن علي بن عريب احلاَتي ،أندلسي ما يف دمشق سن (638هن).
( )4الفتوحا املكي .)213/3( :
( )5أبو العبا أمحد بن حممد بن يوس التجييب ،من سرقسط يف جنوب األندل  ،ما قي فا يف حوايل الرب األول من القرن التاس .
( )6الفتوحا اإللي .)101: ( ،
( )7أمحد بن حممد بن عجيب الدوري الفاسي ما سن (1224هن).
( )8ليستقيم البي جيب أن يكون (الطر شىت ودرب احلق.)...
( )9الفتوحا اإللي  )101: ( ،وما بعدها.
( )10الفاض الكام ما بعد سن 730( :هن).
(.)155: ( )11
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ويقول أمحد الصاوي املالكي اخللويت(:)1
...وإمنننا العننارفون تنافسنوا يف حمب ن هللا ورسنوله فمنننهم مننن طلننب الوصننال ابلتغننزل يف الوسننيل  ،كننالربعي والبوصن ي،
ومنننهم مننن طلبننه ابلتغننزل يف املقصنند كننابن الفننار وأمثالننه ،ومنننهم مننن تغننزل يف املقننام كسننيدي علنني وفننا ،ومقصنند اجلمين
واحد([...)2يع بقوله (الوسيل ) :حممدا صل هللا عليه وسلم].
ويقول سيدي حممد كنسو (( )3تيجاين):
...فنناعلموا أينندكم هللا أَن طننر املشننايخ -رض نوان هللا علننيهم -كلهننا أَب نواب مفتوح ن إِىل حضننر مننوالا الكننر  ،وه ن
ِبنزل ن ن الطن ننر احملسوس ن ن املؤدي ن ن إِىل حم ن ن واحن نند ،وهن نني م ن ن ذل ن ن خمتلف ن ن يف القن ننرب والبعن نند والسن ننهول والصن ننعوب واألمن ننن
واخلو (...)4

وقال شاعرهم:
وكل إىل ذاك اجلمال يشري

عباراتنا شىت وحسنك واحد

()5

ويقول حممود أَبو الفيض املنويف(:)6
ِ ...واذا ف ن العبنند عننن األغيننار ،كمل ن معرفتننه لبقالننه م ن احلننق...وإذا وص ن مننن املعرف ن إِىل هننذا احلنند مننن الننتمكن
شننار عن اجلمن -أي :احلقيقن  -وصننار اجلمن لننه حاال...وهننذا املعننىن هننو مرمن نظننر الصننوفي  ،وكن مننا صنننفوه ودونننوه
وامروا به وهنوا عنه يف أقوال وأفعال وأحوال ،إِمنا هي وسال إِىل هذا املقصد الشري  ،واملقام املني (...)7
ويقول عبد القادر عيس (:)8
...وإن الطريق واحد يف حقيقتهننا ،وإن تعنندد املننناه العملين  ،وتنوعن أسنناليب السن والسننلو  ،تبعننا لاجتهنناد

وتبدل املكان والزمان ،ولذا تعدد الطر الصوفي  ،وهي يف ذاهتا وحقيقتها وجوهرها واحد (...)9
ويقول عبد احلليم حممود (الشيخ األكرب) شيخ اجلام األزهر:

...ويف النننا مننن يننر أن التصننو مننذاهب وفننر وطوالن  ،ولكننن هننذا التفكن املنهننر َتتن إِىل القننالل بننه مننن
( )1مصري ما سن (1241هن).
( )2األسرار الرابني والفيوضا الرمحاني ( .)45:
( )3أبو عبد هللا حممد بن أمحد ما يف مراك سن 1294( :هن).
( )4كش احلجاب ( .)329:
( )5غاي القرب.)86: ( ،
( )6حممود أبو الفيض بن عل بن عمر من منو يف مصر ولد عام (1312هن) ،أس الكلي الصوفي يف القاهر ولعله ال يزال حيا حىت كتاب هذه الكلما .
( )7معامل الطريق إىل هللا.)262: ( ،
( )8من حلب ،شاذيل الطريق  ،هاجر من حلب يف أواخر السبعينا
( )9حقالق عن التصو .)272: ( ،
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نظ نرهتم إىل علننم الكننام وإىل الفلسننف ففنني علننم الكننام :أشنناعر ومعتزل ن ومشننبه  ،ويف الفلسننف  :أرسننطيون وإِفاطونيننون
وديكارتيون...
والنفننو مهيننأ لقبننول فكننر الطولن يف مجين العلننوم النظرين ولقنند خلن الكنناتبون بن هننذه الدراسننا والتصننو ،
فزعمنوا أن يف التصننو مننذاهب وفرقننا وطوالن ولننو أمعننوا النظننر ،لعرفنوا أن التصننو جتربن روحين  ،ولنني نظنرا عقليننا ،وإذا
كننان النظننر العقلنني يفننر النننانرين إىل طوال ن وفننر  ،ف ن ن التجرب ن ال خيتل ن فيهننا اثنننان وإذا كان ن الفلسننف  ،ألهنننا نظننر
عقلي ،مذاهب متعدد  ،ف ن التصو  ،وهو جترب  ،مذهب واحد ال تعدد فيه وال خا .
وكمننا أنننه ال يستسننا اخللن بن الوسننال والغناي يف أي مينندان مننن امليننادين ،ف نننه ال جيننوز أن يستسننا اخللن بن
طر التصو  ،وهي وسال  ،وب الغاي  ،وهي التصو نفسه ،فطر التصو متعدد خمتلفن  ،وبعضننها أوفننق مننن بعننض،
وبعضها أسرع من بعض ،ولكنها عل اختافها وتعددها ،تؤدي إىل هد واحد وغاي واحد .
التصو إذن مذهب «بصيغ املفرد» ال مذهب «بصيغ اجلم »(.)1
هننذه أقنوال لننبعض كبننار القننوم ،خنلن منهننا إىل أن للصننوفي عقينند واحنند ينندين هبننا كن املتصننوف قنندمهم وحننديثهم،
وأن الطننر الصننوفي (كالشنناذلي والرفاعين والقادرين واخللوتين والنقشننبندي واليشننرطي واملولوين والبكطاشنني والتجانين وغ هننا
وغ ها ،وإن اختلف أمساؤها ،فهي كلها تؤدي إىل هد واحد هو العقيد الصوفي الواحد .
فما هي هذه العقيد ؟
سيظن الكث ون -بنا عل ما تقدم -أنننه يكفنني لدراسن الصننوفي أن ننندر عقينند صننويف واحنند ،كننالغزايل مننثا ،أَو
ابننن عننريب ،أو ابننن عجيبن  ،أو غن ه ،مث نطلننق حكمننا بكن ثقن واطمتنننان علن مجين املتصننوف  ،وإن حكمنننا سننيكون علميننا
صهيها.
فنقول :هذا صهي كن الصننه مننن الناحين العلمين  ،ولكننننا إمننام مجاعن ابطنين لننم عقينند سنري  ،اسننتهو عقننولم
ونفوسهم واستهوذ عليها ،فا يهتدون سبيا إِال سبيلها ،وهم يدافعون عنهننا بكن مننا لننديهم مننن إِمكانيننا وابملراوغننا
واملغالطا والل والدوران ومجي األساليب الاعلمي والاأخاقي !
وكمثن ن علن ن ذلن ن  :إِهنن ننم يعلمن ننون يقينن ننا وخاصن ن الواصن ننلون من نننهم أن الصن ننوفي هن نني كفن ننر وزندقن ن ابلنسن ننب للشن نريع
اإلسننامي  ،ومن ذلن فهننم يكتمننون هننذه احلقيقن ويشننيعون بن النننا أن الصننوفي هنني قمن اإلسننام واإلمننان وهنني منتهن
التق والورع ،وهي مقام ِاإلحسان!
وقنند انطلن هننذه اخلدعن علن النننا وصنندقوها ،حننىت لننو قلن ألحنندهم :إِن الصننوفي زندقن  ،لثننار علين واهتمن
االهتاما اليت ال ختطر ل عل ابل ،رغم أَنه لي صوفيا ،ولكنه اقتن ابخلدع واجنر عليه ذيولا.

( )1التعر ملذهب أه التصو .)13 ،12: ( ،
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ومث مننن مراوغنناهتم املعتنناد  :لننو جتننتهم بدراسن عننن صننوفي ابننن عننريب مننثا ،لسننمع مننن يقننول لن  :هننذا مدسننو
عليه ،أَو لسمع من يقول :هذا شي ال يدين به الباقون ،أو لسمع  :هذا كننان فيمننا مضن مننن الزمننان ،ومل يبننق لننه أثننر،
أو تسننم مننن يقننول :الصننوفي اآلن ال يعرفننون هننذه األم نور وال يفهموهنننا ،ف نأَكثرهم بسننطا وسننذج ،أو هننذا يعرفننه بعضننهم
وجيهلننه اآلخننرون ،وإن كان ن الدراس ن حننول صننويف غ ن مشننهور ،فسننيكون اجل نواب :هننذا مننند عل ن الصننوفي  ،منندع لننا،
والصوفي احلق بريت منه ومن أمثاله ،والصوفي احلق هي قم ِاإلسام و ِاإلمان...
ول ننو أتي ننتهم بنص ننو ص ننوفي للغن نزايل م ننثا ،وبرهنن ن ل ننم علن ن ص ننهتها وص ننه نس ننبتها إىل قالله ننا وأري ننتهم مواضن ن
الضال فيها ،فاجلواب الذي ستسمعه :هذا كام له َتوي ! أو جيب أن نؤوله! أو هذا كام ال نفهمه! أو...أو...إِخل.
ومث هذه األجوب  ،نسمعها أيضا من غ املتصوف من كث من النا  ،ألهنننم مسعوهننا سننابقا مننن املتصننوف  ،ومسعوهننا
ومسعوها كث ا حىت اقتنعوا هبا!
ومننن األجوبن الننيت نسننمعها مننن غن املتصننوف أكثننر األحيننان ،ومننن املتصننوف يف بعضننها ،قننولم :الصننوفي علن وشن
االنتهننا  ،أَو هنني يف طريقهننا إِىل الننزوال ،أو إِن الصننوفي قليلننون ال َتث ن لننم يف اجملتم ن  ،أو إِن الكننام عنننهم فيننه مبالغ ن ..
إِخل ..من ن العل ننم أن ( )%90م ننن األمن ن ا ِإلس ننامي ل ننم ص ننل ابلتص ننو وأهل ننه بش ننك م ننن األش ننكال -كم ننا يق ننول س ننعيد
حو  -أما احلقيق فنسب املتأثرين ابلتصو تزيد عل ذلن  ،بن واملنندافعون أنفسننهم الننذين ينندعون أن التصننو انتهن هننم
يف أفكارهم ودفاعهم متأثرون ابلصوفي إِىل حد بعيد.
ومننن أعجننب مننا نسننم مننن دفنناع ،قننول القال ن الغاف ن  :إن فض ن الصننوفي هننو دعاي ن لننا ،وعننندما تص ن السننذاج
بصاحبها إىل مث هذا املستو  ،فا يبق جمال ملناقشتها.
أمننام هننذا الوض ن الغريننب عننن ا ِإلسننام ،وعننن قننرآن ا ِإلسننام ،وعننن سننن رسننول ِاإلسننام ..أمننام هننذا الوض ن الشنناذ
الننذي تتخننب بننه اجملتمعننا اإلسننامي  ..أمننام هننذا الوض ن  ،ال يكفنني تقنند دراس ن عننن صننويف واحنند أو اثن ن أو ثاث ن أو
عشر ! لذل ستكون الفصول اآلتي أقواال ألكرب عدد مكننن للكتنناب أن يسننتوعبه مننن ألمننتهم وكنربالهم ،منننذ اجلنينند وأقرانننه
حىت أصهاب الطر يف أيمنا احلاضر  ،حبي ال يبق جمال ألولت املدافع  ،وال يبق مكان حلججهم.
وجيننب أن نتننذكر دالمننا ،وأن ال ننسن أبنندا أن التصننو مننذهب واحنند ،كمننا يقننرره أصننهاب هننذا املننذهب العننارفون
الواصلون.
وك ما هو آ من الفصول إِمنا هو براه عل ذل  ،ولنتذكر دالما أن أصهاب البي أدر ِبا فيه.
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الفصل الثاين

مدخل إىل فهم النصوص الصوفية
اي رب جوهر علم لو أبوح به

لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنا

والستحل رجال مسلمون دمي

يرون أقبح ما أيتونه حسنًا

قب الولوج يف متاهننا النصننو الصننوفي  ،ودهاليزهننا امللتوين املتعرجن  ،وزحاليقهننا املتقنن الصنن  ،قبن ذلن جيننب أن
أنخذ فكننر واضننه عننن األسنناليب الننيت يتبعوهنننا يف بسن أفكننارهم وعقالنندهم ،يف أقنوالم وكتنناابهتم ،يف تنواليفهم ودعننايهتم،
لنستطي فهم كامهننم بوضننوح اتم ،وأن نعننر أغراضننه وأهدافننه ،وبنندون ذلن ال نسننتطي دراسن الصننوفي دراسن صننهيه ،
وستكون دراستنا ألساليبهم من أساليبهم ،ومن أقوالم وتواصيهم فيما بينهم.
سنر -يف هذه الدراس  -بوضوح اتم ما يلي:
 -1هنا سر غريب يتواصون بكتمانه عن غ أهله.
 -2أه هذا السر هم الصوفي .
 -3هذا السر هو كفر وزندق  ،يُقت من يبوح به عل أنه مرتد عن اإلسام.
يقسمون اجملتم اإلسامي إِىل صنف :
ّ -4
أ -أه الشريع  :ويسموهنم أه الظاهر ،أو أه الرسوم ،أو أه األورا  ،أو العام .
ب -أه ن احلقيق ن  :وهننم الصننوفي  ،ويسننموهنم أيضننا أه ن البنناطن ،وأه ن األذوا  ،أو اخلاص ن  ،وخاص ن اخلاص ن هننم
كبارهم.
 -5يتواص ننون دالم ننا ويف كن ن زم ننان ومك ننان ،أن يظه ننروا ألهن ن الش ننريع م ننا ين نوافقهم م ننن األحك ننام ِاإلس ننامي  ،وأن
يكتم نوا عنننهم ذل ن السننر لننتا تبنناح دمنناؤهم ،إِال يف حنناال معين ن (سننتمر ب ن ثننناي النصننو ) حي ن يعننربون عنننه ابللغننز
والرمز واإلشار والعبار املنمق .
 -6ال يعننر هننذا السننر إِال ابلننذو  ،أي :أن يذوقننه ِاإلنسننان بنفسننه ،وض نربوا لننذل م نثا :اللننذ اجلنسنني الننيت ال
يعرفها إِال من يذوقها.
 -7يف العاد  ،يرمزون إِىل الذا ِاإللي أبمسا مؤنث مث ليل وبثين وغ ها..
وهذه نصو

أللمتهم وأقطاهبم وعارفيهم أوردها حسب التسلس التارخيي (بدون دق ):
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مما ينسبونه لزين العابدين (وهو يف الواق لكلثوم بن عمرو العتّايب تويف عام220 :هن):
لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنا

اي رب جوهر علم لو أبوح به

()1

يرون أقبح ما أيتونه حسناً

والستحل رجال مسلمون دمي

فما هو هذا العلم الذي لو أابح به لرمي ابلوثني ولقت عل الرد ؟
ويقول أبو بكر الكاابذي (اتج ِاإلسام)(:)2
قال اجلنيد للشبلي( :)3حنن حربا هذا العلم ُتب ا ،مث خبأاه يف السنراديب ،فجتن أنن فأنهرتننه علن ر و املن !
فقال :أا أقول ،وأا أمس  ،فه يف الدارين غ ي؟
يهمنا يف هذا الننن قننول اجلنينند فقن  .إِنننه خيننرب عننن علننم حننربه هننو ُتبن ا( ،أي :وضن قواعننده وأصنوله) ،مث خبننأه يف
السراديب! فما هو هذا العلم املخبأ؟! ومل خبأه يف السراديب؟!
أما قول الشبلي فسنراه فيما بعد.
ويقول اجلنيد أيضا ،جميبا عل رسال أرسلها له أبو بكر الشبلي:
ي أاب بك ننر ،هللا هللا يف اخلل ننق ،كن ننا أنخ ننذ الكلم ن فننش ننقها ،ونقرنه ننا ،ون ننتكلم هب ننا يف الس نراديب ،وق نند جت ن أن ن

فخلع العذار! بين وب أكابر اخللق أل طبق  ،يف أول طبق يذهب ما وصف (.)4

عندما يتمر القار ابألساليب الصوفي سيعر أَن معىن قوله( :يذهب ما وصف ) ،هو :تُقت .
ويقول اجلنيد أيضا:
ال يكننون الصن ّديق صن ِّديقا حننىت يشننهد لننه يف حقننه سننبعون صن ِّديقا أنننه زنننديق ،فهننم يشننهدون علن ننناهره ،ممننا نهننر
من حالننه ألن الصننديق يعطنني الظنناهر حكننم الظنناهر ،ويعطنني البنناطن حكننم البنناطن ،فننا يلبسننون ابلبنناطن علن الظنناهر وال
ابلظن نناهر عل ن ن البن نناطن ،فهن ننم يشن ننهدون أنن ننه زنن ننديق نن نناهرا ،كمن ننا يعلمن ننون أنن ننه صن ننديق ابطنن ننا ،لن ننتهققهم بن ننذل احلن ننال يف

نفوسهم(.)5

ي للعجب! ناهرا -أي حسب الشريع  -زنديق ،وابطنا صديق!! فه الشريع ختدعنا؟؟
وقال أيضا (وقد أورده الغزايل يف إحيا علوم الدين):
( )1األنوار القدسي يف بيان اآلداب للشعراين ،هام الطبقا  ،)134/1( :واملنانر اإللي  ،)44: ( ،والفتوحا اإللي  )44: ( ،وغ ها.
( )2التعر ملذهب أه التصو [ ،ابب.])145: ( ،65 :
( )3الشبلي من أصهاب اجلنيد وأقرانه ما يف بغداد عام (334هن).
( )4اللم .)306: ( ،
( )5املنانر اإللي  ،)44: ( ،وكش احلجاب )373: ( ،وغ ها.
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..أه األن يقولون يف كامهم ومناجاهتم يف خلواهتم أشيا هي كفر عند العام (.)1
وقال مر  :لو مسعها العموم لكفروهم ،وهم جيدون املزيد يف أحوالم بذل  ،وذل ُيتم منهم ويليق هبم(.)2
وق نند ك ننان اجلني نند ينش نند أبي نناات يشن ن هب ننا إىل أسن نرار أحن نوال الع ننارف  ،وإن ك ننان ذلن ن ال جي ننوز إِنه نناره ،وه نني ه ننذه

األبيا (:)3

سرت أبُانس يف الغيوب قلوهبم

فحلّو بقرب املاجد املتفضل

عراصاً بقرب هللا يف ظل قدسه

()4

جتول هبا أرواحهم وتنهل

مواردهم فيها على العز والنهي

ومصدرهم فيها ملا هو أكمل

تروح بعز مفرد من صفاته

وما كتمه أوىل لدين وأعدل

سأكتم من علمي به ما يصونه

وأبذل منه ما أرى احلق يبذل

وأعطي عباد هللا منه حقوقهم

وأمنع منه ما أرى املنع يفصل)

على أن للرمحن سراً يصونه

إىل أهله يف السر والصون أمجل

وقال سه التسرتي(( :)5للعامل ثاث علوم ،علم ناهر يبذلننه ألهن الظنناهر ،وعلننم ابطننن ال يسنعه إنهنناره إال ألهلننه،

وعلم هو بينه وب هللا تعاىل ال يظهره أحد)(.)6

 أما العلم الظاهر ،فقد عرفناه ،إنه علم الشريع  .فما هو علم الباطن؟! ومل هو ابطن؟!وبقن ن نول احلن ن ناّج(« :)7املنك ن ننر يف دال ن ننر الن ن نرباين ،وأنك ن ننر ح ن ننايل حن ن ن مل ين ن نران...( ،وابلزندقن ن ن ) ..محل ...وابلس ن ننو

رماين»(.)8

 يع بدالر الرباين :ما هو خارج دالر الصوفي . فلم يسميه املنكر زنديقا؟ ويرميه ابلسو ؟! ما هو السر؟!وقننال( :خياطننب النننا يف املسننجد) ويننروي القصن عبنند الننودود بننن سننعيد الزاهنند... :امسعنوا ،إن هللا أابح لكننم دمنني
( )1إحيا علوم الدين ،)292/4( :ولع الفقر (وهم جيدون املزيد ..إخل) هي من تعليق الغزايل.
( )2إحيا علوم الدين ،)292/4( :ولع الفقر (وهم جيدون املزيد ..إخل) هي من تعليق الغزايل.
( )3إحيا علوم الدين.)288/4( :
( )4يف البي إقوا .
( )5سه التسرتي ،من تسرت ،بلد من األهواز ،من ألم القوم ،تويف عام283( :هن) أو (273هن).
( )6إحيا علوم الدين.)89/1( :
( )7قت صلبا عام309( :هن).
( )8الطواس  ،طايس النقط .

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

12

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

فنناقتلوين ،فبكن بعننض القننوم ،فتقنندم مننن بن اجلماعن  ،وقلن  :ي شننيخ ،كين نقتن رجننا يصننلي ويصننوم ويقنرأ القننرآن؟
فقننال :ي شننيخ ،املعننىن الننذي بننه ُتقننن النندما خننارج عننن الصننا والصننوم وق نرا القننرآن ،فنناقتلوين تننؤجروا وأس نرتي  ،فبك ن
القوم ،وذهب ،وتبعته إىل داره ،وقل  :ي شيخ ،ما معىن هذا؟ قال :لي يف الدنيا للمسننلم شننغ أهن ّنم مننن قتلنني .فقلن
له :كي الطريق إِىل هللا تعاىل؟ قال :الطريق ب اثن  ،ولي من هللا أحنند .فقلن  :بن  .قننال :مننن مل يقن علن إشننارتنا مل
ترشده عبارتنا( .)1إنه يقرر أن الشريع تبي قتله! فلِ َم؟
ويقرر أن املعىن الذي يباح قتله من أجله خارج عن الصا والصوم وقرا القرآن! فما هو هذا املعىن؟
لننتبه إىل قوله( :لي م هللا أحد) ،وقوله( :من مل يق عل إِشارتنا مل ترشده عبارتنا).
ويقول:
() 2

عل ّي وعند املسلمني قبيح

كفرت بدين هللا والكفر واجب

 يع بقوله( :كفر ) أي :سرت  ،والكفر هو السرت ،فهو يقول :سننرت ابإلسننام ،والسننرت واجننب علن ّني - .فمنناهو هذا األمر الذي يسرته بدين هللا؟! ما هو؟!
 فما هو هذا األمر الذي يسرته بدين هللا؟! ما هو؟! من املمكن أن نعر هذا السر من بعض أقواله وفلتا شعره ،يقول:فقل  :من أن ؟ قال :أن

رأي ريب بع قلب

()3

فاحلقيق  ،واحلقيق خليق  ،دع اخلليق  ،لتكون أن هو ،أو هو أن من حي احلقيق (.)4
 وال أعلق عل هذا القول بشي  ،فهو واض  ،وهو هو السر الذي يكتمونه.وقال أبو احلس النوري( )5خماطبا اجلنيد:
ي أاب القاسم ،غششتَهم فأجلسو عل املنابر ،ونصهتُهم فرموين عل املزاب (.)6

 -وسنر فيما أييت من النصو كي غشهم اجلنيد؟ إِنه كان يتكلم عليهم ابلفقه.

ومما يورده الغزايل:
( )1أخبار احلاج.)57: ( ،
( )2ديوان احلاج.)28: ( ،
( )3الطواس (طاس النقط ).
( )4الطواسنب (طاس الصفا ).
( )5أمحد بن حممد النوري ،بغنندادي مننن أقنران اجلنينند مننا سننن 295( :هنن) ،وتننرد كنيتننه يف كتننبهم أحينناا (أبننو احلسننن) وأحينناا (أبننو احلسن ) ،وقنند اعتمنند الثانين
(أبو احلس ) دون ُتقق ،إذ ال يهمنا ذل يف هذا الكتاب.
( )6التعر ملذهب أه التصو .)146: ( ،
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...قننال بعضننهم :للربوبي ن سننر لننو أنهننر لبطل ن النبننو  ،وللنبننو سننر لننو كش ن لبط ن العلننم ،وللعلمننا ابهلل سننر لننو

أنهروه لبطل األحكام(.)1

 أسرار!! تبط هبا النبو  ،ويبط هبا العلم ،وتبط هبا األحكام؟! فما هي هذه األسرار؟وقننال ابننن عطننا ( )2يف قولننه تعنناىلَ (( :وقُن ْ َلنُ ْنم ِيف أَن ُف ِس ن ِه ْم قَ ن ْنوال بَلِيغننا)) [النسننا  ،]63:قننال :عل ن مقنندار فهننومهم

ومبلغ عقولم(.)3

 واض أنه يع  :عل مقدار فهوم أه الظاهر (أه الشريع ) ،ومبلغ عقولم.وقال بعض املتكلم أليب العبا بن عطا  :مننا لكننم أيهننا املتصننوف ! قنند اشننتققتم ألفانننا أغنربتم هبننا علن السننامع ؟
وخرجتم عل اللسان املعتاد! ه هذا إِال طلب للتمويه؟ أو سرت لعوار املذهب؟
فقال أبو العبا  :ما فعلنا ذل إِال لغ تنا عليه ،لعزته علينا ،كيا يشريها غ طالفتنا .مث اندف يقول:
أحسن ما أظهره ونظهره

ابدىء حق للقلوب نَشعره

خيربه عين وعنه أخربه

أكسوه من رونقه ما يسرته
يفسد معناه إِذا ما يعربه

عن جاهل ال يستطيع ينشره

مث يوايف غريه فيخربه

فال يطيق اللفظ بل ال يعشره

()4

ويدرس العلم ويعفو أثره

فيظهر اجلهل وتبدو زمره
وأنشدوا أيضا له(:)5

أجبناهم أبعالم ِاِلشارة

إِذا أهل العبارة ساءلوان
نشري هبا فنجعلها غموضاً

تقصر عنه ترمجة العبارة

ونَ ْش َهدها وتُ ْش ِه ُدان سروراً

له يف كل جارحة إِانرة

ترى األقوال يف األحوال أسرى

كأسر العارفني ذوي اخلسارة

 البادي :ويقال :ابدي احلق ،والباده( ،)6وهو بداين النوارد( ،)1والنوارد :كن مننا يننرد علن القلننب مننن املعنناين مننن غن( )1إحيا علوم الدين.)88/1( :
( )2أبو العبا بن حممد بن عطا األدمي البغدادي ،من أقران اجلنيد ،ما سن 309( :هن).
( )3التعر [ ،ابب.])146: ( 65 :
( )4التعر [ ،ابب.])89: ( 31 :
( )5عبار ( :وأنشدوا أيضا له) هي أليب بكر الكاابذي مؤل (التعر ).
( )6الباده ورد يف الرسال القش ي  ،حاشي العروسي (.)84/2
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تعمد من العبد(.)2
 وقوله :أكسوه من رونقه ما يسرته عن جاه ...أي :يكسو الكام الننذي يظهننره للنننا مننن الرونننق الننذي يعجننبالسننام مننا يسننرت حقيقن السننر ،ألنننه لنومل يفعن ذلن  ،ألخننرب اجلاهن (أي :غن الصننويف) بننه غن ه ،فكننان ذلن سننببا لقتن
صاحب هذا السر ..وبقتله وقتلهم يزول هذا العلم (الصويف) ويظهر اجله به.
 ويف األبيا اليت بعدها: أه العبار  :يع هبا النا غ الصوفي الذين ُيتاج يف خطاهبم إِىل العبار ذا الرونق. -األح نوال :مجن ن ح ننال ،وه ننو م ننا ي ننرد علن ن القل ننب م ننن ط ننرب وح ننزن أو بس ن وق ننبض (وغ ه ننا) ،وتس ننم أيض ننا:

الوارد(.)3

 يف البي األول والثاين خيربا أنه جييب عل السؤال ِابإلشار  ،وجيع هذه ِاإلشار غامض ! فلِ َم؟!

 يف البين الثالن خيننرب عننن تلن الننيت يَ ْشننهدها هننو ،وتُشننهده هنني سننرورا تسننتن لننه كن جارحن مننن جوارحننه ،فمنناهي هذه اليت يَ ْشهدها ،وتُ ْشهده ك هذا السرور؟؟
 يف البين ن الرابن ن يبن ن أن ننه عن نندما ت ننرد علي ننه األحن نوال -وعلن ن غن ن ه -تك ننون األقن نوال والكلم ننا ل ننديهم أسن ن اليطلقوهن ننا حبرين ن  ،ويش ننبهها ابلع ننارف (أي :ال ننذين بلغن نوا الغاين ن م ننن الص ننوفي ) ال ننذين خس ننروا حن نريتهم ألهن ننم ابحن نوا ابلس ننر،
فأصبهوا أسر مكبل  ،وكذل األقوال.
 فلم ك هذا؟!ويورد أبو بكر الكاابذي قي (التعر ) ما يلي(:)4
َخن ْذ َا ِمْنننهُ ِابلْيَ ِمن ِ )) [احلاقن  ،]45-44:أي:
نض األَقَا ِوين ِ * َأل َ
 ..وقننال غن ه يف قولننه تعنناىلَ (( :ولَن ْنو تَن َقن َّنوَل َعلَْيننَننا بَن ْعن َ
لو نطق ابملواجيد عل أه الرسوم ،يدل عليه قوله(( :بَنلِّ ْغ َما أُن ِزَل إِلَْي َ ِمن ْنن َربِنّ َ )) [املالنند  ،]67:ومل يقن  :بلننغ مننا تعرفنننا
به إِلي .
 -املواجيد :مج وجد عل غ قيا  ،وهي مثنرا األوراد( ،)5أو الوجنند هننو غلبن مننا كننان يبعثننه (املتواجنند) ويتواجنند

له عل قلبه( ،)6وهو يشبه احلال والوارد.
( )1تعري
( )2تعري
( )3تعري
( )4التعر
( )5حاشي
( )6حاشي

البادي من معجم مصطلها الصوفي ماد (وارد).
الوارد من معامل الطريق إىل هللا.)428: ( :
األحوال من معجم مصطلها الصوفي  ،ماد (حال).
( ،ابب.)65:
العروسي ،)46/2( :الام .
العروسي ،)43/2( :ويعر ابن عريب يف (كتاب اصطاح الصوفي ) الوجد أبنه :ما يصاد القلب من األحوال املغيّب له عن شهوده.
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 إنه يفسر اآلين كمننا يلنني( :لننو نطننق ِبننا جيننده عننندما يننرد عليننه احلننال ،علن أهن الرسننوم- ،أي :أهن الشنريع  -أوأه الظاهر ،ألخذا منه ابليم .)..
 وطبعا هذا تفس ما أنزل هللا به مننن سننلطان ،وال عرفننه حممنند صننل هللا عليننه وسننلم وال أصننهابه ،وهننو هنننا يفننرتيعل هللا سبهانه أنه أيمر حممدا صل هللا عليه وسلم أن يكتم سر املواجيد! فما هو هذا السر؟
ويقول الطوسي (صاحب اللم ):
...ولننم يف حقيقن التوحينند لسننان آخننر ،وهننو لسننان الواجنندين ،وإشنناراهتم يف ذلن تبعنند عننن الفهننم ،وحنننن نننذكر مننن
ذل طرقا كما مكن شرحه ،وهذا العلم أكثره إِشار ال ختف عل من يكون أهله(.)1
ويقول الطوسي نفسه يف تعري

(التقي ):

قننال قننوم :اسننتعمال األمننر والنهنني ،وقننال قننوم :تننر الشننبها  ،وقننال قننوم :التقي ن حننرم املننؤمن كمننا أن الكعب ن حننرم

مك  ،وقال قوم :التقيه نور يف القلب يفر هبا ب احلق والباط (...)2

 هكذا جعلوا التقي مقدس يتسرتون هبا .إِذا :فنهن أمام فرق ابطني .ويقول أَبو طالب املكي(:)3
...فتفصنني معنناين التوحينند مننن ش نواهد النننانرين اضننيق الضننيق ،وشننهاد اجلمن يف التفرق ن والبقننا قنني الفنننا أخف ن
اخلفي ،وشرح غريب عن األمساع يُنكر أكثره أكثر من مسعننه ،غن أَن مننن لننه نصننيب منننه يشننهد مننا رمننزاه ،فينكشن لننه مننا

غطيناه(.)4

 شواهد :مج شاهد ،وهو ما تعطيه املشاهد ( )5من األثر يف قلب املشاهد(.)6 اجلم  :إِشار إِىل حق با خلق([ .)7لننتبه جيدا إِىل معىن (حق با خلق)]. التفرق ن (أو الف ننر ) :وه ننو إش ننار إىل خل ننق ب ننا ح ننق ،وقي ن  :مش نناهد العبودي ن ([ ،)8هن ننا الف ننر األول ،والف ننرالثاين ،ولا عندهم تعاب كث  ،ولننتبه إىل عبار (خلق با حق)].
 الفن ننا علن ن ث ننا درج ننا  :فن ننا الظ نناهر ،وه ننو مس ننلوبي العب نند ع ننن إرادت ننه واختي نناره بتجل نني احل ننق علي ننه بص ننف( )1اللم .)51: ( ،
( )2اللم .)303: ( ،
( )3حممد بن علي بن عطي احلارثي املكي ،نشأ يف مك وما يف بغداد سن 386( :هن).
( )4قو القلوب.)81/2( :
( )5أي :مشاهد احلق (هللا).
( )6رسال ابن عريب (اصطاح الصوفي ).
( )7رسال ابن عريب.
( )8رسال ابن عريب.
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الفعالي  ،وتسم (فنا األفعال).
وفنا الباطن :وهو مغلوبي صفاته يف سلطن أنوار الصفا القدم األزلي  ،وتسم (فنا الصفا ).
وفنننا سننر البنناطن ،الننذي هننو ذا العبنند ،ف نِن األفعننال هنني حجنناب الصننفا  ،فالصننفا ابطنهننا والصننفا هنني
حج ناب الننذا  ،فالننذا ابطنهننا وسننرها ،ولننذا يسننم (فنننا الننذا ) ،وهننو كناي ن عننن مغلوبي ن ذا العبنند يف إِش نرا أن نوار

عظم الذا وأحديتها(.)1

 البقا  :ال بد لصه العبودي من التنزل عن عامل اجلم إِىل عامل التفرق  ،ويقال لذا( :البقا )(.)2* ملهونن  :ياحن القننار هنننا أن األلغنناز تفسننر ابأللغنناز ،ويُشننرح الغمننو
لوجه أمام السر الذي يكتمونه.

ابلغمننو ؟! وذلن ألننننا اآلن وجهننا

ويقول أيضا (أبو طالب املكي):
...وقال اجلنيد( :وهننؤال -أي :الصننوفي  -هننم املنندلون علن هللا تبننار وتعنناىل ،واملستأنسننون ابهلل تعنناىل ،هننم جلسننا
هللا تعاىل ،قنند رفن احلشننم بينننه وبينننهم ،وزالن الوحشن بينننهم وبينننه ،فهننم يتكلمننون أشننيا هنني عننند العامن كفننر ابهلل تعنناىل،
ملننا قنند علم نوا أن هللا تعنناىل ُيننبهم ،وأن لننم عننند هللا جاهننا ومنزل ن  ،مث قننال عننن بعننض العلمننا  :أمننا أه ن األن ن ابهلل تعنناىل
فلي إىل معرفتهم سبي ) ..هذا من كام اجلنينند وحنننو معننناه ،حنندث بننه اخلاقنناين املقننري ،ولننوال أا روينننا عنننه مننا ذكننراه ،مننا
كنا نشرح حال هؤال إِشفاقا عل األلباب(...)3
 يننوهم أبننو طالننب املكنني القننارئ أنننه ال يشننرح حننال هننؤال القننوم الننذين يتكلمننون أبشننيا هنني الكفننر عننند العامن -أي :عند أه الشريع  -إشفاقا عل األلباب ،وهذا غ صهي  ،فهو ال يشرح خوفا من السي  ،ولي شيتا آخر.
نعود إِىل ما مر من مصطلهاهتم وألغازهم ،وال أب مننن وضن بعننض الصننور الصننغ الننيت قنند تسنناعد علن فهننم هننذه
األلغاز ،عل أن توضيهها الكام سيأيت يف ما أييت إِن شا هللا.
فالفنا  :ويسم أيضا :احملو ،والسكر ،والغيب  ،والطي ،واحلضور ابحلق ،واجللو  ،واإلحسننان ،واجلمن  ..وكلهننا أمسننا
ملسننم واحنند ،وهننو مقننام اجلمن (وهنننا بعننض االخننتا بن منندلول الكلمننا ) ،فنناجلم هننو الفنننا  ،وضننم تعريفيهمننا إِىل
بعضهما يساعد -بعض الشي  -عل فهم السر واأللغاز.
أمننا البقننا  :ويسننم أَيضننا :الفننر الثناين ،أو اجلمن يف التفرقن  ،أو الفننر يف اجلمن  ،أو صننهو اجلمن  ،أو ِاإلطننا ..
فهننو مقننام أعلن مننن مقننام اجلمن  ،جيتمن فيننه الفنننا من الصننهو ،أو اجلمن من الفننر  ،واالسننتغرا يف مقننام البقننا يسننم
(مج اجلم ) ،وبي من اتلي ابن الفار قد يلقي أمام القار بعض النور ،يقول:
( )1حاشي العروسي.)61/2( :
( )2حاشي العروسي.)61/2( :
( )3قو القلوب.)77/2( :
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ومن (أان إِايها) إِىل (حيث ال إِىل)

عرجت وعطرت الوجود برجعيت

يف هذا البي خيربا ابن الفننار أَنننه بنندأ عروجننه إِىل هللا (سننبهانه وتعنناىل علننوا كبن ا) مننن (أا إِيهننا) الننذي هننو مقننام
الفنا  ،أو اجلم  ..إِخل ،حىت وص إِىل (حي ال إِىل) ويك بذل عن مقام مج اجلم .
 الرجا من القار أن ينتبه إِىل ك عبار  ،وخاص (أا إِيها) ،وماذا يع بن(إِيها).ويقول أبو حيان التوحيدي( )1يف (رسال :)1:
ي هذا! إِن كن اثكا فن عل ما أصب به ،وإن كن مكرواب ابلسر فب  ،فلعل تشفي غليل فيه(.)2
* ملهون  :يف هذه الفقر يذكر التوحيدي أحد األسباب اليت تدف العار ابلسر إىل إفشاله.
ويقول أيضا (رسال كد):
...ي هذا! جتم عن تفرق  ،وتفر يف جتمع ! أتدري ما تفس هذا اللغز؟
أي :احضر عن غيبت  ،وتغيب عن حضور  ،هذا أيضا لغز آخر! أا أكش ل ِبا هننو أبن  ،فتهن منننه ِبننا هننو
أزين معىن ذل  :ان عننن سننر المننوم كلهننا ،حننىت تنقن مننن كن دنن يكننون يف اإلنن  ،مث اخطننب جملسن مننن حضننر
احلق بقبول ما جيود به ل (.)3

 أنبننه إِىل مننا يلنني :إِنننه يسننتعم حننر اجلننر (عننن) يف العبننار األوىل (جتم ن عننن تفرق ن ) بينمننا يسننتعم (يف) يفتفر ) تع (الفننر األول) الننذي هننو حالن احملجوبين الننيت نتخننب فيهننا
العبار الثاني (تفر يف جتمع ) وذل ألن -كلم ( ّ
حنن احملجوبون فنهن نر أن اخللق غن احلننق! وهننذا هننو مننا يسننمونه (الفننر األول) فهننو يطلننب االخننناع عنننه ابلرتقنني إِىل
مقننام اجلمن  ،فيقننول( :جتمن عننن تفرقن ) ،بينمننا يف العبننار الثانين ( :تفننر يف جتمعن ) يطلننب مننن الواصن إِىل (اجلمن ) أن
يتهقق ابلتفرق يف مجعه ،أي :جيم التفرق واجلم  ،وهذا -كما مر معنا -هو مقام (البقا ) أو (الفر الثاين).
 والفننر األول هننو مننا عننرب عنننه بعنند ذلن ب ن(المهوم كلهننا) ،.وب ن(ك دنن يكننون ىف اإلنن ) ،فننالموم كلهننا وكندن يكون يف اإلن  :يع هبما (الفر األول) ،أو حال احملجوبي اليت حنن احملجوبون فيها.
 -السننر :يف قولننه( :انن عننن سننر  ،)..هننو حسننب اصننطاحهم ،لطيفن مودعن يف القلننب ،كننالروح يف البنندن ،وهننو

حم املشاهد (( )4أَي :مشاهد األلوهي ).

 الحظنا أنه عرب هنا عن (الفننر األول) أو حالن احملجوبين الننيت هنني عنندم رؤين احلننق يف اخللننق ،عننرب عنهننا ب ن(الموموالدن ) ،وقد يعربون عنها أيضا بن(الصفا الذميم  ،أو الردي ) ،و(األفعال الذميم  ،أو الردي ) ،وما شابه هذه التعاب .
( )1علي بن حممد بن العبا  ،نزي فار  ،بقي إىل سن 400( :هن) ومكن أن تكون وفاته سن 407( :هن).
( )2اإلشارا اإللي .)48: ( ،
( )3اإلشارا اإللي .)195: ( ،
( )4معجم مصطلها الصوفي ابختصار.
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كما يعربون عن (اجلم ) بن (الصفا احلميد ) أو (األفعال احلميد ) أو ِاإلحسان) وما شابه ذل .
ويقول أبو بكر الكاابذي(:)1
إن للقوم عبارا تفردوا هبا ،واصطاحا فيما بينننهم ،ال يكنناد يسننتعملها غن هم ،نعننرب بننبعض مننا ُيضننر ،ونكشن
معانيها بقول وجيز.
وإمنننا نقصنند يف ذل ن إىل معننىن العبننار دون مننا تتضننمنه العبننار  ،ف ن ن مضننموهنا ال ينندخ ُت ن اإلشننار فضننا عننن

الكش  ،وأما كنه أحوالم ،ف ن العبار عنها مقصور  ،وهي ألرابهبا مشهور (.)2

 يع بكلمن (الكشن ) هنننا :املعننىن اللغننوي املعننرو  ،ال معننناهم االصننطاحي ،أمننا عبننار (العبننار عنهننا مقصننور )الرد .
فسنر بعد التمر أبسلوب القوم أهنا مغالط ل يهام ،وأن املان عن كشفها هو احلر من عقوب ّ
ويقول القش ي(( )3صاحب الرسال ):
...وهننذه الطالفن يسننتعملون ألفانننا فيمننا بينننهم ،قصنندوا هبننا الكشن عننن معننانيهم ألنفسننهم ،واإلمجننال والسننرت علنني
مننن ابينننهم يف ط نريقتهم ،لتكننون معنناين ألفننانهم مسننتبهم عل ن األجانننب غ ن منننهم عل ن أس نرارهم أن يشنني اسننتعمالا يف
غ ن أهلهننا ،إِذ ليس ن حق نالقهم جمموع ن بنننوع تكل ن  ،أو جملوب ن بضننرب تصننر  ،ب ن هنني معننان أودعهننا هللا تعنناىل قلننوب
قوم ،واستخل

حلقالقها أسرار قوم(.)4

 عبار غ ه منننهم علن أسنرارهم) هنني أَيضننا مغالطن  ،وسنننر أَمثالننا كثن ا ،إِهنننا ليسن الغن  ،وإمنننا هننو اخلننو منننالسي (سي الرد ).
ويقول أبو حامد الغزايل (الذي يسمونه حج ِاإلسام)(:)5
...لي ك سر يكش ويفش  ،وال ك حقيق تعر وجتلن  ،بن صنندور األحنرار قبننور األسنرار ،ولقنند قننال بعننض
العننارف ( :إِفشننا سننر الربوبي ن كفننر) ،بن قننال سننيد األول ن واآلخ نرين( :إِن مننن العلننم كهيت ن املكنننون ،ال يعلمننه إِال العلمننا
ابهلل ،فنِذا نطقنوا بننه مل ينكننره إِال أهن الغن ّنر ابهلل .ومهمننا كثننر أهن االغنرتار ،وجننب حفن األسنرار علن وجننه ِاإلسنرار ،لكن
أرا ( )6مش ننروح الص نندر ابهلل ابلن ننور ،من ننزه الس ننر ع ننن نلم ننا الغ ننرور ،ف ننا أشن ن علين ن يف ه ننذا الف ننن ِ
ابإلش ننار إِىل لوامن ن
ولوال  ،والرمز إِىل حقالق ودقالق ،فلي اخلو يف ك العلم عن أهله أبق منه يف بثه إِىل غ أهله.
فمن منح اجلهال علماً أضاعه

ومن منع املستوجبني فقد ظلم

( )1حممد بن إبراهيم ،فارسي ،ما سن 380( :هن) أو (390هن).
( )2التعر .)111: ( ،
( )3أبو القاسم ،عبد الكر بن هوازن ،ما سن 465( :هن) يف نيسابور.
( )4الرسال القش يه.)31: ( ،
( )5حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل ما يف طو سن 505( :هن).
( )6هذا الكام ،ب الكتاب (مشكا األنوار) كله هو جواب لسال سأله.
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فاقن إبِشارا خمتصر  ،وتلوُيا موجز (.)1
* امللهونا :
أ -يب (حج ِاإلسام) مىت يكتم هذا العلم املكنون؟ ومىت ينشر؟ وملن؟
هم؟

ب -يذكر (أه الغر ابهلل) ،وأه (االغرتار الذين جيب حف األسرار عنهم) ،و(اجلهال )...فمننن هننم هننؤال ؟ مننن
ج -يقول لسالله( :أرا مشروح الصدر ابهلل ابلنور) فما هو هذا النور؟
د -ابلعود إِىل ما سبق من نصو  ،نعر أن اجلهال هم أه الظاهر (أه الشريع ) وهم هم أه الغر ابهلل؟!

هن ن -يش ن (حج ن ِاإلس ننام) إِىل أن م ننا س ننيذكره ه ننو إِش ننارا إِىل لوام ن ول نوال  ،ه ننو رم ننز إِىل حق ننالق خيفيه ننا ،ه ننو
إشارا خمتصر وتلوُيا موجز ؟! فما هي؟
ويقول:
...نعننم ،قنند ختتلن األعصننار يف كثننر احلاجن وقلتهننا ،فننا يبعنند أن خيتلن احلكننم لننذل  ،فهننذا حكننم العقينند الننيت
تعبد اخللق هبا ،وحكم طريق النضال عنهننا وحفظهننا (يعن بننذل علننم الكننام) ،فأمننا إزالن الشننبه وكشن احلقننالق ،ومعرفن
األش ننيا علن ن م ننا ه نني علي ننه ،وإدرا األسن نرار ال ننيت يرتمجه ننا ن نناهر ألف ننا ه ننذه العقي نند  ،ف ننا مفت نناح ل ننه إال اجملاه نند وقمن ن
الشننهوا  ،واإلقبننال ابلكلي ن عل ن هللا تعنناىل ،ومازم ن الفكننر الصننايف عننن ش نوالب احملنناوال  ،وهنني رمح ن مننن هللا عننز وج ن
تفيض عل من يتعر لنفهاهتننا بقنندر الننرز  ،وحبسننب التعننر  ،وحبسننب قبننول احملن  ،وطهننار القلننب ،وذلن البهننر الننذي
ال ينندر غننوره وال يبلننغ سنناحله ،فن ن قلن  :هننذا الكننام يشن إىل أن هننذه العلننوم لننا ننواهر وأسنرار ،وبعضننها جلنني يبنندو
أوال وبعضننها خفنني يتض ن ابجملاهنند والريض ن والطلننب واحلثي ن والفكننر الصننايف والسننر اخلننايل عننن ك ن شنني مننن أشننغال
الدنيا سو املطلوب ،وهذا يكاد يكون خمالفا للشرع ،إذ لي للشرع ناهر وابطن وسر وعلننن ،بن الظنناهر والبنناطن والسننر
والعلن واحد فيه ،فاعلم أن انقسننام هننذه العلننوم إىل خفين وجلين ال ينكرهننا ذو بصن  ،وإمنننا ينكرهننا القاصننرون الننذين تلقفنوا
يف أوال الصبا شيتا ومجدوا عليه ،فلم يكن لم تر ّ إىل شأو العا  ،ومقاما العلما واألوليا (.)2
* امللهونا :
أ -يق ننول :إن معرفن ن حق ننالق األم ننور وكش ننفها ،ومعرفن ن األش ننيا علن ن م ننا ه نني علي ننه (ال كم ننا يعرفه ننا الن ننا ) وإدرا
األسرار ،ك هذا ال يعر إال ابجملاهد وقم الشهوا و!..
فه جييز لنا (حج اإلسام) هنا أن نتسا ل :ما هو دور الرس ؟ وما هو دور الشريع ؟
( )1مقدم كتاب مشكا األنوار.
( )2إحيا علوم الدين.)88/1( :
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وما هو دور العلم؟! ب ما هي الفالد من إرسال الرس ؟!
ب -ما الذي كان من حممدا صل هللا عليه وسلم من أن يعلمنا أن احلقيق ال تعر إِال ابجملاهد وقم
الشننهوا و ،..ومننا هننو اخلطننر الننذي كننان خيشنناهُ صننل هللا عليننه وسننلم مننن ذلن حننىت جننا هننؤال العننارفون ليعرفننوا
هبذا السر؟!
ج -تقريننره وَتكيننده عل ن وجننود الظنناهر والبنناطن ،والسننر والعلننن ،وان هننذا ال ينكننره إال مننن عمي ن بص ن ته! فه ن
كان رسول هللا صل هللا عليه وسلم أعم البص عندما قال لنا{ :قد تركتكم عل البيضننا  ،ليلهننا كنهارهننا ،ال يزيننغ عنهننا

بعدي إال هال .)1(}...

د -مننا هنني غاي ن (حج ن اإلسننام) مننن تعريضننه بن ن(الذين تلقف نوا يف أوال ن الصننبا شننيتا ومجنندوا عليننه ،)..ومنناذا يع ن
بكلمن ن (ش ننيتا) ال ننيت تفي نند التعم ننيم بكوهن ننا امس ننا نك ننر ؟! طبع ننا إن م ننن ه ننذا الش نني ال ننذي تلقف ننوه ه ننو عل ننوم الق ننرآن والس ننن
(الشريع ).
ويقول أبضا:
..ف ن ن فل ن  ..:ف ن ن البنناطن إن كننان مناقصننا للظنناهر ففيننه إِبطننال الشننرع ،وهننو قننول مننن قننال( :إِن احلقيق ن خننا
الشنريع  ،وهننو كفننر ألن الشنريع عبننار عننن الظنناهر ،واحلقيقن عبننار عننن البنناطن ،وإِن كننان ال يناقضننه وال خيالفننه فهننو هننو،
فيننزول بننه االنقسننام ،وال يكننون للشننرع سننر ال يفشن  ،بن يكننون احلفنني واجللنني واحنندا؟ فنناعلم أن هننذا السنؤال ُينر خطبننا
عظيمننا ،وينجننر إِىل علننوم املكاشننف  ،وخيننرج عننن مقصننود علننم املعاملن  ،وهننو غننر هننذه الكتننب ،فن ن العقالنند الننيت ذكراهننا
م ننن أعم ننال القل ننب ،وق نند تعب نندا بتلقينه ننا( )2ابلقب ننول والتص ننديق بعق نند القل ننب عليه ننا ،ال أبَن يُتوصن ن إِىل أن ينكشن ن لن ننا
حقالقها ،فِن ذل مل يكل به كافن اخللق...وإِمنننا الكشن احلقيقنني هننو صننف سننر القلننب وابطنننه ،ولكننن إِذا أحبننر الكننام
إِىل ُترين خيننال يف مناقضن الظنناهر البنناطن ،فننا بنند مننن كننام وجيننز يف حلننه ،فمننن قننال :إِن احلقيقن ختننال الشنريع  ،أَو
البنناطن يننناقض الظنناهر ،فهننو إِىل الكفننر أقننرب منننه إىل اإلمننان! ب ن األس نرار الننيت خي نت هبننا املقربننون ي ندركها وال يشنناركهم
األكثرون يف علمها ،ومتنعون عن إِفشالها إليهم ،ترج إِىل مخس أقسام:
القسم األول :أَن يكننون الشنني يف نفسننه دقيقننا تكن أكثننر األفهننام عننن دركننه! فيخننت
ال يفشوه إِىل غ أَهله ،فيص ذلن فتنن علننيهم حين تقصننر أَفهننامهم عننن النندر  ،وإِخفننا سننر الننروح  ،وكن ُّ رسننول هللا
صل هللا عليه وسلم عننن بيانننه مننن هننذا القسننم ،فنِن حقيقتننه تكن األفهننام عننن دركننه وتقصننر األوهننام عننن تصننور كنهنه ..بن
يف صفا هللا عننز وجن مننن اخلفنناي مننا تقصننر أفهننام اجلمنناه عننن دركننه ،ومل يننذكر رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم منهننا إِال
بدركننه اخلنوا  ،وعلننيهم أن
()3

( )1سنن ابن ماج  ،املقدم  ،حدي .)43( :
( )2بتلقينها ،هكذا يف ِاإلحيا  ،ولعلها غلط يف النسخ أو الطباع  ،ولع الصهي هو (بتلقيها).
( )3إشار إىل حدي ابن مسعود ح سأله اليهود عن الروح ،فأمس النيب صل هللا عليه وسلم فلم يرد عليهم حننىت نزلن اآلين  ،واسننتعماله يف هننذا املوضننوع هننو
مغالط صرُي .
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الظنواهر لألفهننام مننن العلننم والقنندر وغ مهننا ،حننىت فهمهننا اخللننق بنننوع مناسننب تومهوهننا إِىل علمهننم وقنندرهتم ،إِذ كننان لننم مننن
األوصننا مننا يسننم علمننا وقنندر  ،فيتومهننون ذل ن بنننوع مقايس ن  ،ولننو ذكننر مننن صننفاته مننا لنني للخلننق ممننا يناسننبه بعننض
املناسننب شنني  ،مل يفهمننوه ،بن لننذ اجلمنناع إِذا ذُكننر للصننيب أَو العنن مل يفهمهننا إِال ِبناسننب إِىل لننذ املطعننوم الننذي يدركننه،
وال يكون ذل فهما عل التهقيق(.)1
* امللهونا :
أ -تقرير «حج ا ِإلسام» أَن القننول أبن «ال يكننون للشننرع سننر ال يفشن  ،بن يكننون اخلفنني واجللنني وأحنندا»ُ ،يننر
خطبا عظيما! وينجر إِىل علوم املكاشف .
 وقد عرفنا ما هو اخلطب! وسنعر أيضا.ب -تقريره أهنم (أي :الصوفي ) تعبدوا هللا بتلقيها ابلقبول املباشر ،قب أَن ينكشن لنم ألن الكشن ِمل يكلن بننه
كاف ن اخللننق ،وهننذا الكننام هننو عننر فيننه إُِيننا للقننارئ أَن يتلق ن هننو أَيضننا هننذه العلننوم الكشننفي ابلقبننول املباشننر ،ال أبَن
يتوص إىل أن تنكش له!
ج -هذه اجلمل (األسرار اليت خيت

هبا املقربون) وما فيها من إيهام وإُيا مغري!

د -تقريرهُ أَن السر ال مكن فهمه فهما صهيها ابلشرح ،وال يفهم إِال ابلذو  ،ويشبهه بلذ اجلماع.

ويقول... :زاد الفاسف فأَولوا ك ما ورد يف اآلخر  ،وردوه إِىل آالم عقلين وروحانين  ،ولننذا عقلين  ،وأَنكننروا حشننر
األجسنناد ،وقننالوا ببقننا النفننو  ،وأَهنننا تكننون إِمننا معذبن وإمننا منعمن بعننذاب ونعننيم ال ينندر ابحلن وهننؤال هننم املسننرفون،
وحنند االقتصنناد ب ن هننذا االحنننال كلننه وب ن مجننود احلنابل ن دقيننق غننامض ال يطل ن عليننه إال املوفقننون الننذين ينندركون األمننور
بنورها إلي ،ال ابلسماع مث إذا انكش لننم أسنرار األمننور علن مننا هنني عليننه ،نظننروا إِىل السننم واأللفننا النوارد  ،فمننا وافننق
مننا شنناهدوه بنننور اليقن قننرروه ،ومننا خننال أَولننوه -فأَمننا مننن أيخننذ معرفن هننذه األمننور مننن السننم اجملننرد ،فننا يسننتقر لننه فيهننا
قنندم ،وال يتع ن موق ن ...واآلن فكش ن الغطننا عننن حنند االقتصنناد يف هننذه األمننور داخ ن يف علننم املكاشننف  ،والقننول فيننه
يطول ،فا خنو

فيه ،والغر بيان موافق الباطن الظاهر ،وأنه غ خمال له(.)2

* امللهونا :
 -1ماذا يع بعبار (مجود احلنابل )؟ يف حدود معرفيت ،كان علما احلنابلن يطلبننون دالمننا النندلي مننن القننرآن والسننن
ويتمسكون به ،فه هذا هو اجلمود الذي يعنيه (حج ِاإلسام)؟!
 -2تقريننر «حجن اإلسننام وحمجن النندين الننيت يتوصن هبننا إِىل دار السننام» أن احلننق الننذي يسننميه «حنند االقتصنناد»
ال يعننر ابلسننماع والسننماع بنندهيا ،يكننون مننن عننامل ابلقننرآن أو عننامل ابحلنندي أَو عننامل ابلفلسننف ...وغ ها .وهننؤال  -طبعننا-
( )1اإلحيا .)89/1( :
( )2إحيا علوم الدين.)92/1( :
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أَخننذوا علننومهم ابلسننماع مننن علمننا قننبلهم ،وهننؤال  -حسننب قننول الغ نزايل -ال يطلعننون عل ن حنند االقتصنناد ،وال مكننن أن
يعرفوه! إِذا :فكي مكن معرفته؟!
اجلنواب يقدمننه (حجن ِاإلسننام) :ال يطلن عليننه إِال املوفقننون الننذين ينندركون سننر األمننور بنننور إِلنني (أي :ابلكشن )،
ال ابلسننماع! فنسننأله :مننا هننو دور القننرآن واحلنندي ؟ ومل أنننزال؟ ونسننأل غن ه :ألنني هننذا الكننام هننو كفننر مننن جهن  ،وحماربن
للعلم من جه اثني ؟!
 -3يق ننرر (حج ن ِاإلس ننام وحمج ن ال نندين ال ننيت يتوص ن هب ننا إِىل دار الس ننام) أن عل ننم الكش ن ه ننو احل ننق ،ه ننو واق ن
الوجننود وحقيقتننه ،بقولننه( :إِذا انكشننف لننم أسنرار األمننور علن مننا هنني عليننه) ،وقولننه( :مننا شنناهدوه بنننور اليقن )! وسنننر
فيما أييت أنه خمدوع ،وأن كشفه ال م إىل اليق أبي صل .
 -4اعرتافه بوضوح كام وصراح اتم أهنننم ال أيخننذون بغن الكشن  ،وأهنننم ال يعرتفننون بشنني مننن الشنريع إِال إِن
وافننق كشننفهم! ومننا خيننال كشننفهم يؤولونننه! وهننذا يعن بكن جننا  ،أهنننم يعتننربون الشنريع غن صننهيه  ،وأهنننا ليسن هنني
تؤول لتتفق م كشفهم!
احلق ،وأَهنا  -عل األق  -فيها أخطا جيب أن ّ
والسؤال :إِذا مل يكن هذا ضاال وزندق  !..فما هو الضال والزندق ..؟

وقد يقول قال -وما أكثرهم :-إِنه ال يع الشريع بقوله( :السم واأللفا الوارد ) ،فنجيبه:
أ -الفلسننف  ،ال ُيتنناجون َتوين نصوصننها ألن مننن أَسننه األمننور أَن يقولنوا عنهننا :إِهنننا كننذب وخطننأ وضننال وكفننر
وأي شي يريدون ،دون أَن خيافوا أحدا أو خيشوا شيتا ،أَما الشنريع فهنني الننيت ال يسننتطيعون أن يقولنوا عنهننا :إِهنننا كننذب أَو
ِ
ليموه نوا
خطننأ ،أَو يقول نوا :فيهننا شنني مننن ذل ن ألن ورا هننذا القننول حنند الننرد  ،لننذل يسننتعملون اإلشننار والرمننز واللغننز ّ
علينا ،فيقول قاللهم( :السم واأللفا الوارد ) بدال من (الشريع )!
ب -الغ نزايل نفسننه يوض ن لنننا م نراده مننن مث ن هننذا التعب ن يف مكننان آخ نر مننن إِحيالننه ،يقننول ..( :أن يكننون مقلنندا
مل ننذهب مسع ننه ابلتقلي نند ،ومج نند علي ننه وثبن ن يف نفس ننه التعص ننب ل ننه ِبج ننرد االتب نناع للمس ننموع م ننن غن ن وص ننول إِلي ننه ببصن ن
ومشاهد  ،فهذا شخ قيده معتقده ..فصار نظره موقوفننا علن مسننموعه ،فن ن ملن بننر علن بعنند وبنندا لننه مننن املعنناين الننيت

تباين مسموعه مح عليه شيطان التقليد محل (...)1

إِذن فالغزايل يع بن (السم واأللفا الوارد ) الشريع ِاإلسامي .
 -5وقنند أييت مننتهم  ،وقنند ُيم ن شننار علمي ن ذا اسننم أو ذا شننك  ،ليفننور ويثننور ،وأييت بنصننو مننن هنننا
وهنا ُ ،ياول أَن يثب له هبا ِاإلمام واالستقام ! فنجيبه:
أ -هذا أسلوب معرو من أساليب املغالط .
( )1إحيا علوم الدين.)255/1( :
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ب -اجلواب عليه ورده واض يف هذه النصو
ج -حنن هنا أمام نصو

املنقول عنهم.

حمدد نناقشها ،وموضوع مع ندرسه.

ِ -6با أن سي التأوي (السهري) مسل عل رقاب النصو (من قرآن وحدي ) ،إذن فننا خمالفن بن الشنريع
والكش ! (هذا ما يقرره احلج )!
 هنننا نتقنندم -خبشننوع صننويف -لنسننأل (اإلمننام ،حج ن اإلسننام ،وحمج ن النندين الننيت يتوص ن هبننا إىل دار السننام!)ِ ِ ِ
ِ ِ
ّلل والْين ننوِم ِ
اّلل و َّ ِ ِ
ِ
اآلخن ن ِر))
الر ُس ننول إ ْن ُكن ننتُ ْم تنُ ْؤمنُ ننو َن اب َّ َ َ ْ
لنس ننأله :م ننا مع ننىن قول ننه س ننبهانه(( :فَن ن ْن تَننَ ن َناز ْعتُ ْم ِيف َش ن ْني فَن ن ُنرُّدوهُ إ َىل َّ َ
[النسا ]59:؟
 وه ي إمام عبار ((فَنرُّدوه إِ َىل َِّالرس ِ
ول)) ،تع  :ردوه إىل الكش !
ُ ُ
اّلل َو َّ ُ

 جوابنن ننا لن ننذا ِاإلمن ننام وألتبن نناع هن ننذا اإلمن ننام ،هن ننو :أِن من ننن ين ننؤمن أن حممن نندا رسن ننول هللا ،يقن ننول :إذا خن ننال القن ننرآنالكش  ،ندو الكش ُت أقدامنا ،ونتب القرآن الكر  ،هذا هو سبي املسلم.
ويقول أيضا:
...علم املكاشف -وهو علم الباطن -وذل غاين العلننوم ،فقنند قننال بعننض العننارف  :مننن مل يكننن لننه نصننيب مننن هننذا
العلننم أخننا عليننه سننو اخلاَتن  ،وأدىن نصننيب منننه التصننديق بننه والتسننليم ألهلننه...وأق عقوبن مننن ينكننره أنننه ال يننذو منننه
شننيتا...وهو علننم الصننديق واملقنرب (أعن  :علننم املكاشننف ) فهننو عبننار عننن نننور يظهننر يف القلننب عننند تطهن ه وتزكيتننه مننن
ص ننفاته املذموم ن ( ،)1وينكش ن م ننن ذل ن الن ننور أم ننور كث ن ك ننان يس ننم م ننن قب ن أمسا ه ننا ،فيت ننوهم ل ننا مع ننان جممل ن  ،غ ن
متضننه  ،فيتضن إِذ ذا  ،حننىت ُتصن املعرفن احلقيقين بننذا هللا سننبهانه ،وبصننفاته الباقيننا التامننا  ،وأبفعالننه ،وحبكمننه

يف خلق الدنيا واآلخر  ،ووجه ترتيبه لآلخر عل الدنيا ،واملعرفن ِبعننىن النبننو والنننيب ،ومعننىن الننوحي ،ومعننىن الشننيطان ،ومعننىن
لف ن املالك ن والشننياط  ،وكيفي ن معننادا الشننياط لِ نسننان ،وكيفي ن نهننور املل ن لألنبي نا  ،وكيفي ن وصننول الننوحي إِلننيهم،
واملعرفن ِبلكننو السننماوا واألر  ،ومعرفن القلننب ،وكين تصننادم جنننود املالكن والشننياط فيننه ،ومعرفن الفننر بن ملن
املل ن ومل ن الشننيطان ،ومعرف ن اآلخننر واجلن ن والنننار ،وعننذاب القننرب والص نرا واملي نزان واحلسنناب ،ومعننىن قولننه تعنناىل(( :اقْ ن َنرأْ
كِتَابَن َ َك َف ن بِنَن ْف ِس ن َ الْيَ ن ْنوَم َعلَْي ن َ َح ِسننيبا)) [اإلس نرا  .]14:ومعننىن لقننا هللا عننز وج ن  ،والنظننر إِىل وجهننه الكننر  ،ومعننىن
القننرب منننه والنننزول يف ج نواره...إِذ للنننا يف معنناين هننذه األمننور بعنند التصننديق هبننا مقامننا شننىت ،فبعضننهم يننر أن مجي ن
ذل أمثل  ..وبعضهم يدعي أمننورا عظيمن يف املعرفن ابهلل عننز وجن ...فنع بعلننم املكاشننف أن يرتفن الغطننا حننىت تتضن لننه
جلي ن احلننق يف هننذه األمننور إيضنناحا جيننري جمننر العيننان الننذي ال يش ن فيننه ،وهننذا ممكننن يف جننوهر اإلنسننان لننوال أن مننرآ
القلننب قنند تنراكم صنندؤها وخبثهننا بقنناذورا النندنيا ،وإمنننا نعن بعلننم طريننق اآلخننر العلننم بكيفين تصننقي هننذه املننرآ عننن هننذه
اخلبالن ن ال ننيت ه نني احلج نناب ع ننن هللا س ننبهانه وتع نناىل وع ننن معرفن ن ص ننفاته وأفعال ننه ..وال س ننبي إلي ننه إال ابلريضن ن ال ننيت أييت
مر معنا قب صفها معىن عبار ( :صفاته املذموم ).
(ّ )1
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تفصيلها(...)1
* امللهونا :
أ -علم املكاشف هو علم الباطن ،وهو غاي العلوم.
ب -جيب التصديق به والتسليم ألهله.
ج -هو علم الصديق واملقرب :
وعلينن ننا أن ناحن ن من ننا يف الفقن نرت (ب ،ج) من ننن إُين ننا بن نرا وجن ننذاب! كمن ننا علينن ننا أن ننتبن ننه إىل تن ننزكيتهم أنفسن ننهم
ِ َّ ِ
اّللُ ينَُزّكِنني َمن ْنن يَ َشننا ُ َوال يُظْلَ ُمننو َن فَتِننيا
ين ينَُزُّكو َن أَن ُف َسن ُنه ْم بَن ِ َّ
(صديقون ومقربون) ابلرغم من اآلي الكرم (( :أََملْ تَنَر إ َىل الذ َ
* انظُر َكي ين ْفرتو َن علَ َِّ ِ
ب َوَك َف بِِه إِْمثا ُمبِينا)) [النسا  ]50-49:و((فَا تنَُزُّكوا أَن ُف َسن ُك ْم ُهن َنو أ َْعلَن ُنم ِِبنَ ِن اتنَّ َقن ))
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َ
ن
ي
ت
ب
ف
إ
ي
ب
إ
ك
ع
وح
م
إ
أ
ن
م
و
يب
م
َد
يل)) [األحقا .]9:
ا
ال
ال
ا
ي
ر
[النجم ]32:و(( َوَما أ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ُ َ َ َّ
د -يلقنني الغ نزايل هن ننا بص نني ن ننور عل ن الس ننر ال ننذي يكتمون ننه (ن ننور يظهننر يف القل ننب ،تتض ن ب ننه املعرف ن ب ننذا هللا
وبصفاته التاما  ،حىت أن (بعضهم يدعي أمورا عظيم ) ،وتتض أيضا معرف معىن النظر إىل وجهه الكر )...

وعلينا أن ننتبه بشك خا إىل قوله( :املعرف بذا هللا) ،وهي بقي العبننارا جننز يسن مننن السننر مسن لنفسننه أن
يسطره يف هذه الفقرا  ،فهذا اخلي إذا أمسكناه فسنص إِىل السر.
هن -تسميته للهجاب عن هللا سبهانه بن(قاذورا الدنيا واخلبال ) ،ومننر معنننا يف نن سننابق تسننميته لننه ب ن(الصفا
املذمومن ) ،وعرفنننا مننن قننول أيب حيننان التوحينندي ،أن هننذه إِشننارا ورمننوز يعنننون هبننا (الفننر األول) وسنننعر فيمننا بعنند مننا
هو (الفر األول).
ويقول... :وعرب ابن عبا رضي هللا عنهما عن اختصا الراسخ يف العلم بعلننوم ال ُتتملهننا أفهننام اخللننق ،حين
قرأ قوله تعاىل(( :يَنتَننَنَّزُل األ َْم ُر بَنْيننَن ُه َّن)) [الطا  ،]12:فقال :لو ذكر ما أعرفه مننن معننىن هننذه اآلين لرمجتمننوين ،ويف لفن
آخر :لقلتم :إِنه كافر(.)2
 وطبعا ابن عبا بري من هذه الضاال والذيا .ويقول أَيضا:
...فاعلم أَن هذا قرع ابب من املعار  ،وهي أعل من علننوم املعاملن  ،ولكنننا نشن منهننا إِىل مامن  ،ونقننول :هاهنننا
نظران :نظر بع التوحيد احملننض ،وهننذا النظننر يعرفن قطعننا أنننه الشنناكر وأَنننه املشننكور ،وأنننه احملننب وأَنننه احملبننوب ،وهننذا نظننر
مننن عننر أنننه لنني يف الوجننود غن ه ،وأن كن شنني هالن إِال وجهننه ،وأن ذلن صنند يف كن حننال أزال وأبنندا ألن الغن
( )1اإلحيا .)18/1( :
( )2اإلحيا .)85/4( :
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هننو الننذي يتصننور أن يكننون لننه بنفسننه ق نوام ،ومث ن هننذا الغ ن ال وجننود لننه ،ب ن هننو حمننال أن يوجنند ،إِذ املوجننود احملقننق هننو
القننالم بنفسننه ،ومننا لنني لننه بنفسننه قنوام ،فلنني لننه بنفسننه وجننود ،بن هننو قننالم بغن ه ،فهننو موجننود بغن ه ،فنِن اعتننرب ذاتننه ومل
يلتفن إِىل غن ه مل يكننن لننه وجننود ألبتن  ،وإمنننا املوجننود هننو القننالم بنفسننه ،والقننالم بنفسننه هننو الننذي لننو قنندر عنندم غن ه بقنني
موجننودا ،ف نِن كننان م ن قيامننه بنفسننه يقننوم بوجننوده وجننود غ ن ه ،فهننو قيننوم ،وال قيننوم إِال واحنند ،وال يتصننور أن يكننون غ ن
ذل ن  ..ف نِذا لنني يف الوجننود غ ن احلنني القيننوم ،وهننو الواحنند الصننمد ،ف نِذا نظننر مننن هننذا املقننام ،عرف ن أن الك ن منننه
مصدره ،وإليه مرجعه ،فهو الشاكر وهو املشكور ،وهو احملب وهو احملبوب(...)1
* ما جيب أَن ناحظه:
أ -يف هننذا الننن كشن الغنزايل حجننااب آخننر عننن السننر املصننون ،ومن ذلن فهننو يشن إِىل مامن منننه ،وقنند مسن
السر هنا (التوحيد احملض) (وهذا النظر بع التوحينند احملننض يعرفن أنننه الشنناكر وأنننه املشننكور ،وأنننه احملننب وأنننه احملبننوب بن
وأن ننه ل نني يف الوج ننود غ ن ه)( ،وأخ ن ا ص ننرح ابلس ننر املص ننون ،فغ نندا الس ننر غ ن مص ننون) ،وم ن ه ننذا التص نري فق نند ال يك ننون
القار قد عر هذا السر بعد.
ب -بعنند التص نري ابلسننر (لنني يف الوجننود غ ن ه) ،هننذا التص نري الننذي قنند جيننرد عليننه السننيو  ،بنندأ الغ نزايل يلننو
أبُسن ننلوب علن ننم الكن ننام ،ليبعن نند بن ننه شن ننب من ننا بعن نند التكفن ن  ،مث يعن نني ليقن ننرر من ننن جدين نند( :فن نِذا لن نني يف الوجن ننود غن ن احلن نني
القيوم...الك منه مصدره ،وإِليه مرجعه.)..
 وهكذا نكون اآلن قاب قوس أَو أَدىن من معرف نور اليق .ويقننول... :الفريننق الثنناين لنني هبننم عمن  ،ولكننن هبننم عننور ألهنننم يبصننرون إبِحنند العينن وجننود املوجننود احلننق ،فننا
ينكرونه ،والع األخر إِن مت عماها مل يبصننر هبننا فنننا غن املوجننود احلننق ،فأثبن موجننودا آخننر من هللا تعنناىل ،وهننذا مشننر
ُتقيقا...فِن جاوز حد العم إِىل العمن أدر تفنناوات بن املوجننودين ،فأَثبن عبنندا وراب ،فبهننذا القنندر مننن إِثبننا التفنناو
والنننق مننن املوجننود اآلخننر دخن يف حنند التوحينند ،مث إِن كهن بصننره ِبننا يزينند يف أننواره ،فيقن عمشننه ،وبقنندر مننا يزينند يف
بصره يظهر له نقصان ما أَثبته سو هللا تعاىل ،فِن بقي يف سلوكه كذل  ،فا يزال يفضنني بننه النقصننان إِىل احملننو ،فينمهنني
اّلل تعنناىل
اّلل ،فيكننون قنند بلننغ كمننال التوحينند ،وحين ادر نقصننا يف وجننود مننا سننو ّ
عننن رؤين مننا سننو هللا ،فننا يننر إِال ّ
دخن يف أوالن التوحيد...وترمجتننه قننول( :ال إِلننه إِال هللا) ،ومعننناه أن ال يننر إال الواحنند احلننق ،والواصننلون إِىل كمننال التوحينند
وا إِ َىل َِّ
اّلل ُزلْ َف )) [الزمر ،]3:فكننانوا داخلن يف أوالن أَبنواب التوحينند
هم األقلون...إذ عبد األواثن (( َما نَن ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُن َقِّربُ َ
دخوال ضعيفا(.)2

* امللهونا :

( )1اإلحيا .)74/4( :
( )2اإلحيا .)75/4( :
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ال أب اآلن من إِضاف فقر متمم للن  ،أفردهتا عنه ألن لا قيم خاص  ،يقننول ..( :وفننيهم مننن تنفننت بصن ته يف
بعض األحوال ،فتلوح له حقالق التوحيد ،ولكن كالرب اخلاط ال يثبن  ،وفننيهم مننن يلننوح لننه ذلن ويثبن زمنناا ولكننن ال
يدوم ،والدوام فيه عزيز).
 هذه صور مما ُيد عندما يبلغ السال إِىل ما يسمونه( :الفنا يف هللا أَو اجلم  ،)..ستفيدا فيما بعد.ويقن ننول... :فن نِن قلن ن  :كين ن يتصن ننور أن ال يشن نناهد إال واحن نندا ،وهن ننو يشن نناهد السن ننما واألر وسن ننالر األجسن ننام
احملسوسن  ،وهنني كثن  ،فكين يكننون الكثن واحنندا؟ فنناعلم أن هننذه غاين علننوم املكاشننفا  ،وأسنرار هننذا العلننم ال جيننوز أن
تسننطر يف كتنناب ،فقنند قننال العننارفون :إِفشننا سننر الربوبين كفننر ،مث هننو غن متعلننق بعلننم املعاملن  ،نعننم ذكننر مننا يكسننر سننور
اسننتعباد ممكننن ،وهننو أن الشنني قنند يكننون كثن ا بنننوع مشنناهد واعتبننار ،ويكننون واحنندا بنننوع آخننر مننن املشنناهد واالعتبننار،
وهننذا كمننا أن اإلنسننان كثن إن التفن إىل روحننه وجسننده وأطرافننه وعروقننه وعظامننه وأحشنناله ،وهننو ابعتبننار آخننر ومشنناهد
أخننر واحنند ،إذ نقننول :إنننه إنسننان واحنند ،فهننو ابإلضنناف إىل اإلنسنناني واحنند ،وكننم مننن شننخ يشنناهد إنسنناا وال خيطننر
ببالننه كثننر أمعالننه وعروقننه وأطرافننه ،وتفصنني روحننه وجسننده وأعضناله .والفننر بينهمننا أنننه يف حالن االسننتغرا واالسننتهتار بننه
مستغر بواحد لي فيه تفريق ،وكأنه يف ع اجلمن  ،وامللتفن إىل الكثننر يف تفرقننه ،فكننذل كن مننا يف الوجننود مننن اخلننالق
واملخلننو لننه اعتبننارا ومشنناهدا كث ن خمتلف ن  ،فهننو ابعتبننار واحنند مننن االعتبننارا واحنند ،وابعتبننارا أخننر س نواه كث ن ،
وبعضننها أشنند كثننر مننن بعننض ،ومثالننه اإلنسننان ،وإن كننان ال يطننابق الغننر  ،ولكنننه ينبننه يف اجلملن علن كيفين مصن الكثننر
يف حكم املشاهد واحدا.
ويسننتب هبننذا الكننام تننر اإلنكننار واجلهننود ملقننام مل تبلغننه ،وتننؤمن بننه إمننان تصننديق ،فيكننون ل ن مننن حي ن إِن ن
مؤمن هبذا التوحيد نصيب ،وإِن مل يكن ما آمن به صفت  ،كما أَنن إذا آمنن ابلنبننو وإن مل تكننن نبينا كننان لن نصننيب
من ننه بق نندر ق ننو إمانن ن  ،وه ننذه املش نناهد ال ننيت ال يظه ننر فيه ننا إِال الواح نند احل ننق اتر ت نندوم واتر تطن نرأ ك ننالرب اخل نناط وه ننو
األكثننر ،والنندوام ادر عزيننز ،وإِىل هننذا أَشننار احلس ن بننن منصننور احلنناج حي ن رأ اخل نوا ينندور يف األسننفار ،فقننال :يف
ماذا أَن ؟ فقال :أَدور يف األسفار ألصه حنناليت يف التوكن  ،وقنند كننان مننن املتننوكل  ،فقننال احلسن  :قنند أَفنين عمننر يف
عمنران ابطن ن  ،ف نأين الفنننا يف التوحينند؟ فكننأن اخلن ّنوا كننان يف تصننهي املقننام الثالن يف التوحينند ،فطالبننه ابملقننام الراب ن ،
فهننذه مقامننا املوحنندين يف التوحينند علن سننبي ِاإلمجال...أَمننا الرابن فننا جيننوز اخلننو يف بيانننه ،ولنني التوكن أيضننا مبنينا
عليه(...)1

* امللهونا عل النص األخ ين:
أ -يف الن األول ،قوله( :فأَثب موجننودا من هللا تعنناىل وهننذا مشننر ُتقيقننا) ،يقننرر فيننه أبسننلوب فيننه رونننق ،أَن مننن
ير أَن هذه املخلوقا هي شي غ هللا تعاىل فهو مشر ُتقيقا.
( )1ا ِإلحيا .)213/4( :
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 أي إنه -آخر األمر -شرح لنا ما هو السر ،ولكن أبسلوب فيه شي من الزحلق للقار . ويف الننن الثنناين يننرد علن شننبه مننن يقننول :كين ال يشنناهد إال واحنندا من وجننود السننماوا واألر ؟ ..ويقننررأَن هذا هو علم الكش  ،وابلتايل هو السر الذي ال جيوز أَن يسطر يف كتاب.
 وم ن ذل ن فقنند سننطر مننا يفشنني هننذا السننر إىل غ ن أَهلننه! مث يقنندم مننثا يع ن عل ن فهننم هننذا األمننر (أي :رؤي نالواحد يف الكثر ).
ب -قوله( :فا يننر إال هللا ،أَي :ال يننر يف هننذا الكننون يف كن مننا ينراه مننن املرليننا إِال هللا ،فيكننون قنند بلننغ كمننال
التوحيد.
 ويف الن ن ننن الثن ن نناين ،يوضن ن ن أَكثن ن ننر فن ن نأَكثر ،فيقن ن ننول( :وكن ن ننذل كن ن ن من ن ننا يف الوجن ن ننود من ن ننن اخلن ن ننالق واملخلن ن ننو لن ن ننهاعتبارا ...فهو ابعتبار واحد من االعتبارا واحد.)..
 إِذا :فاخلالق واملخلو مها واحد ،أو مها وحد  ...وهكذا ،وض لنا السر أخ ا ،إِنننه (وحنند الوجننود) ،ومننا أدراما وحد الوجود؟!
ج -يف الن

األول يقرر أن عبد األواثن داخلون يف أوال التوحيد دخوال ضعيفا.

 فأسال :إِن مل يكن هذا هو الكفر والزندف  ،فما هو الكفر والزندق ؟ وأُنب ننه إِىل أن الق ننار الك ننر عن نندما متل ن اص نني العب ننار الص ننوفي س ننيعر أن مع ننىن مجل ن الغ نزايل ه ننو أن عب ندنوا إِ َىل َِّ
اّلل
األواثن دخلنوا يف التوحينند عننندما عبنندوا الننوثن (ألنننه جننز مننن هللا) وكننان دخننولم ضننعيفا عننندما قننالوا...(( :لِيُن َقِّربنُ َ
ُزلْ َف )) ألن هذا القول هو تفريق ب اخلالق واملخلو  ،وهو عكن التوحينند ،ولننو كننانوا داخلن يف التوحينند دخننوال كنناما
لقالوا -عن إِمان وعقيد  :-إِهنم يعبدون هللا بعبادهتم للصنم ألنه جز من هللا.
د -أطلننب مننن القننار الكننر أن يقنرأ النصن األخن ين بتعمننق ويكننرر قرا هتمننا حننىت يسننتوعبهما جيّنندا ،ففنني هننذا
تسهي كب لفهم ك نصوصهم ،وفهم سرهم.
وهذه نصو

إضافي لن(حج اإلسام) أوردها دون تعليق:

يقننول... :والرابعن أن ال يننر يف الوجننود إِال واحنندا ،وهنني مشنناهد الصننديق  ،وتسننميه الصننوفي الفنننا يف التوحينند
ألنه مننن حين ال يننر إِال واحنندا ،فننا يننر نفسننه أيضننا ،وإذا مل يننر نفسننه لكونننه مسننتغرقا يف التوحينند ،كننان فانيننا عننن نفسننه
يف توحيدهِ ،بعىن أنه ف عن رؤي نفسه واخللق(.)1

ويقننول :مننن هنننا ترقن العننارفون مننن حضننيض اجملنناز إِىل يفنناع احلقيقن  ،واسننتكملوا معنراجهم ،فننرأوا ابملشنناهد العيانين
أن لنني يف الوجننود إِال هللا تعنناىل ،وأن (( ُك ن ُّ َشن ْني َهالِن إَِّال َو ْج َهننهُ)) [القص ن  ]88:ال أنننه يص ن هالكننا يف وق ن مننن
( )1اإلحيا .)212/4( :
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األوقننا  ،بن هننو هالن أزال وأبنندا ،وال يتصننور إال كننذل ...ف ذن ال موجننود إِال هللا تعنناىل ووجهننه ،فن ذن كن شنني هالن
إِال وجهننه أزال وأبنندا...ومل يفهمنوا مننن معننىن قولننه( :هللا أَكننرب) أَنننه أَكننرب مننن غ ن ه ،حاشنا هلل ،إِذ لنني يف الوجننود معننه غ ن ه
حىت يكون أكرب منه(...)1

ويقول :العارفون بعد العروج إِىل مسا احلقيق اتفقوا عل أَهنم مل يروا يف الوجود إِال الواحد احلق(...)2
 وأختم هذه اجلرع الضتيل من حبر أقوال الغزايل يف هذا املوضوع بنت من اتليته يقول:إِذا كان قد صح اخلالف فواجب

على كل ذي عقل لزوم التقية

وهل أان إِال أنت ذاتً ووحدة

وهل أَنت إِال نفسي عني هوييت

()3

كأين مل أحجب هبا وكأمنا هي

احتجبت يب فازدهى الناس عشقيت

ِ
ت أبمر حرمته شريعيت
فد ِِنْ ُ

()4

َحييت حكماً قد أَماتته سنيت
وأ ُ

ت الصرب أَبديت صفحيت
فلما ُمنِ ْع ُ

تسرتت جهدي يف هواك وطاقيت
ُ
يف فلم يكن
علنت ما
َ
فأ ُ
أسررت ّ

بقول وال فعل سواك فضيحيت
()5

هبتكك سرت الصرب أَبديت عوريت

وقد كان يل يف الصرب سرت على اهلوى
ِ
يكل لساين عن صفايت وإِمنا

ذات وحدة
يُعرب عين أَنين ُ

()6

 ال أب من التنبيه إِىل فكننر (لننزوم التقين ) يف البين األول ،حين نعننر أَننننا أَمننام (فرقن ابطنين ) تننر لننزوم التقين ،وقد مر هذا ،وهي ملهون هام جدا جدا.
وجيب أَن أَعود فأنبه يف أقوال الغزايل إىل ما يلي:
 -1اعتبننار الغنزايل أَن كشننفهم ومشنناهدهتم هننو احلننق واحلقيق ن والصنند  ،وإليننه جيننب أَن يرجن يف كن األمننور ،حننىت
القرآن الكر والسن جيب أن يعرضا عليه ليهكم يف صهتهما ،فهذا إِن مل يكن كفرا وزندق  ،فما هو الكفر والزندق ؟!
 -2نفهم من هذا أَنه -وأَهنم -ال يرون القرآن حقا ألهنم يؤولون منه ما خال الكش .
م العلم أَن ِاإلمان ابلقرآن يقتضي نبذ ك ما خيالفه ألنه كفر وزندق  ،وهذا واض .
( )1مشكا
( )2مشكا
( )3النفها
( )4النفها
( )5النفها
( )6النفها

األنوار (حقيق احلقالق).)55: ( ،
األنوار (إشار ) ( .)57:
الغزالي .)149: ( ،
الغزالي  ،)173: ( ،واألبيا ليس متتابع يف القصيد .
الغزالي .)169: ( ،
الغزالي .)170: ( ،
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 -3علم املكاشف عنده هو علم الصديق واملقرب !! فأين ذهب القرآن وصهي السن ؟!
 -4لنني يف الوجننود غ ن هللا ،وكمننا يعلننم ك ن مننن يف بص ن ته ذر مننن عق ن أو إمننان أن الكننون موجننود أوجننده هللا،
ولكن عند الغزايل -وعندهم -الكون هو هللا( ،ما الكون إِال القيوم احلي) وهي وحد الوجود.
 -5يقننرر (حج ن اإلسننام) أن مننن يثب ن موجننودا آخننر م ن هللا ،أي( :مننن يقننول :إِن املخلوقننا هنني غ ن هللا) هننو
مشر ُتقيقا!!
 سننبهان هللا! مننا هننو هننذا الكش ن القريننب العجيننب!!! إِننننا نق نرأ يف كتنناب هللا مننثا(( :إَِّمننَنا َحن َّنرَم َعلَن ْني ُك ُم الْ َمْينتَ ن َاخلِن ِزين ِر ومننا أ ُِهن َّ بنِ ِنه لِغَن ِ َِّ
اّلل)) [البقننر  ،]173:وواضن حننىت لألغبيننا أن عبننار (غن هللا) تعن  :األواثن والقبننور
ْ
َوالنند َ
َّم َو َحلْن َنم ْ َ َ
واألوليا وغن هم ،وكن هننؤال خملوقننا  .إِذا :فننالقرآن يقننرر بوضننوح كامن أن املخلننو غن اخلننالق ،فنسننأل (احلجن ) ،وأتبنناع
احلج  ،واملخدوع ابحلج  :ه القرآن شر ؟ أم الذين خيالفون القرآن هم املشننركون؟ والضننالون املضننلون؟ والزادقن الكفننر
املارقون؟
 -6كلم (التوحيد) يع  -ويعنون  -هبا (وحد الوجود) وحيثما ورد يف كامهم فهذا هو معناها.
 -7يقرر أن عابد األصنام داخ يف أوال التوحيد.
 -8تقري ننره أن وح نند الوج ننود ه نني مش نناهد الص ننديق (والرابعن ن أن ال ي ننر يف الوج ننود إال واح نندا وه نني مش نناهد
الصديق )!!
ِ
وعام؟؟ وفيم؟؟
 -9تقريره لزوم التقي ! فل َم؟؟ َ

 -10حكم وحد الوجود يف القرآن الكر سنراه فيما أييت.

 -11هذه األقوال للغزايل ،وهي جز صغ جدا مننن فيضننه ،هني مننن كتابننه املشننهور ،بن املقنند  ،واملسننم (إِحيننا
علوم النندين) ،كلهننا عنننه إال نصن  ،ومن ذلن فيسننم صنناحبه (حجن اإلسننام) ويتخننذ الكتنناب مرجعننا رليسننيا عننند غالبين
املسلم ؟! ف ا هلل وإا إِليه راجعون.
 -12للغ نزايل كتننب كث ن يننذكر فيهننا العلننم (املضنننون بننه عل ن غ ن أهلننه) مل أتطننر إليهننا؟ ألن كتنناب ِاإلحيننا فيننه
الكفاي والشهر  ،وهو ثق عند القوم ،وعند غ القوم.
 -13أنبننه بشننك خننا إىل قولننه يف اتليتننه( :فنندن أبمننر حرمتننه شنريعيت وأحيين حكمننا قنند أماتتننه سنننيت) ،النذي
نفه ننم منه ننا أهن ننم يعرف ننون َتام ننا أن الص ننوفي تن نناقض اإلس ننام ،كم ننا يع ننرت ابلش ننطر الث نناين أن ِاإلس ننام أماهت ننا ،فج ننا ه ننو
وأحياها؟! كما يُفهم من هذا الكام أهنا كان موجود قب ِاإلسام.
 -وننتق إِىل غ ه ،لنعود إِىل التواصي ابلكتمان ،ونر صورا من العبار اليت يستعملوهنا:
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يقول عبد القادر اجلياين(( )1قطب األوليا الكرام):
...هننم (أي :الواصننلون) أبنندا يف سنراد القننرب ،فنِذا جننا ْ نوبن احلكننم كننانوا يف صننهن احلكننم ،إِذا جننا نوبن
اخلروج كانوا عل الباب أيخذون القص من اخللق يص ون وسننال بينننهم وبن احلننق عننز وجن  ،هننذه أحنوالم ،ولكننن مننن
احلال ما يكتم(.)2

* ما جيب االنتباه إليه:
 -1الواصننلون (يف س نراد القننرب) :واض ن أنننه القننرب مننن هللا ،و(كننانوا يف صننهن احلكننم) :واض ن أنننه احلكننم يف
الكون ،أو التصر ! وهذا هننو مقننام الغوثين وهننو -كمننا يعننر كن مننن قنرأ القننرآن وفهمننه -أنننه (أي :القننول ابلتصننر ) مننن
ِِ
َحدا)) [الكه .]26:
..وال يُ ْش ِرُ ِيف ُحكْمه أ َ
الشر األعظم ألنه سبهانه يقولَ (( :
 -2يف نوبن اخلننروج يكونننون علن البنناب وسننال بن اخللننق واحلننق ،وهننذا أسننلوب آخننر يف التعبن عننن مقننام (الفننر
الثاين) أتر ُتليله للقار .
 -3م مننا يف قولننه مننن الشننر العظننيم ،فهننو يقننول( :ولكننن مننن احلننال مننا يكننتم) ،فمننا هننو هننذا احلننال الننذي يكننتم؟!
وه هنا ما هو أعظم من الشر (كانوا يف صهن احلكم)؟!
 يف الواق حنن اآلن نعر اجلواب وم ذل نكرر السؤال! ما هو؟ كما ُيق لنا -منذ اآلن -أن نعر أن سي التأوي صقي صقي  ،طوي طوي  ،لفا دوار!ويقول أيضا (سلطان األوليا ):
...فهكننذا العننار  ،اخللننق مجننيعهم كنناألوالد ،خياطننب اخللننق بلسننان احلكننم ،مث يننرمحهم الطاعهننم علن العلننم ،فن
أفعننال احلننق عننز وجن فننيهم ،ينظننر إِىل خننروج األقضنني واألقنندار مننن ابب احلكننم والعلننم ،ولكنننه يكننتم ذلن وخياطننب اخللننق

ابحلكم الذي هو األمر والنهي ،وال خياطبهم ابلعلم الذي هو السر(.)3

ويقننول... :حننىت إِذا رأي ن م نوارد احلننق إِىل قلب ن  ،غمننض عيني ن وأخب ن  ،ال تف ن إِىل الغ ن سننره ،وارد احلننق أييت
قلوهبم ،عل اختا أحوالم ومقامنناهتم تتغن ننواهرهم لتغن بنواطنهم ،وُيتنناج املرينند املطلن علن أسنرارهم أن يكننون أعمن
أصم سكران ،حىت إِذا نهر جنابته عنده ،وُتقق أدبه ،يكتم سره ،لعله يكسو قلبه ببعض ثيابه ،يدعو هللا بظاهره(.)4
 نكرر السؤال رغم معرف اجلواب :ماهو السر الذي يكتمه؟؟ويقننول... :لنني اخلننرب كاملعاين ن  ،فهينتننذ تكننون مننن أمننر عل ن بيضننا نقي ن الغبننار عليهننا وال تلبنني والختلنني وال
( )1أبو حممد حميي الدين عبد القادر بن أيب صاحل موس جنكي دوس  ،ولد يف جيان عام ( ،)470وعاش يف بغداد ،وتويف فيها عام (561هن).
( )2الفت الرابين.)200: ( ،
( )3الفت الرابين.)225: ( ،
( )4الفت الرابين.)362: ( ،
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ش ن وال ارتينناب ،فالصننرب الصننرب ،والرضننا الرضننا ،حف ن احلننال حف ن احلننال ،اخلمننول اخلمننول ،اخلمننود اخلمننود ،السننكو
الس ننكو  ،الص ننمو الص ننمو  ،احل ننذر احل ننذر ،النج ننا النج ننا ،الوح ننا الوح ننا ،هللا هللا مث هللا ،اإلطن نرا اإلطن نرا  ،اإلغم ننا
اإلغم ننا  ،احلي ننا احلي ننا  ،إىل أن يبل ننغ الكت نناب أجل ننه ،فيؤخ ننذ بي نند  ،فتق نندم وين ننزع عنن ن م ننا علين ن  ،مث تغ ننو يف حب ننار
الفضننال واملنننن والرمحن  ،مث ختننرج منهننا فتخلن علين خلن األننوار واألسنرار والعلننوم والغرالننب اللدنين  ،مث تقننرب وُتنند فيننه
إبعام وإلام وتكلم وتعطي(...)1

* ملهون  :حنن -م عبد القادر اجلياين -أمام القم يف األسلوب اإلشاري الرمزي.
فف نني ه ننذا ال ننن األخن ن م ننثا ،يري نند أن يق ننول :الكشن ن ه ننو احلقيق ن ال ننيت ال ش ن فيه ننا ،وُيت نناج إىل الص ننرب علن ن
اجملاه نند م ن الرض ننا وحف ن الس ننر ،ح ننىت إذا وصن ن الس ننال ختل ن علي ننه األنن نوار ويعط ن العل ننوم اللدني ن  ،وي ننر أش ننيا كثن ن
ويسم .
وللقارئ أن ُيل الن

بنفسه.

ومما ينسب إليه (وهي يف احلقيق البن عريب):
الروح ال روح األواين
وروح ِ
ُ

والسبع املثاين
أان القرآن
ُ
تنظر
وغُ ْ
ص يف حبر ذات الذات ْ

ِ
للعيان
ت
معاين ما تب ّد ْ

وأسراري قراءة مبهمات

مسرتة أبرواح املعــاين

ص ْنها
فمن ف ِه َم اِلشارَة فلْيَ ُ

ابلسنان
وإال سوف يُقتل ّ

كحالج احملبة إذا تبدَّت

مشس احلقيقة ابلتّداين
له ُ

وقال أان هو احلق الذي ال

يُغري ذاتَه مر الزمان

()2

 مننا أنبنه إِليننه هننو قولننه( :كهنناج احملبن ) الننذي ينندل عل ن أن قالن القصننيد يننؤمن بعقينند احلنناج ،وكننذل أه نالطريق القادري ألهنم يتبنون هذه القصيد  ،وكذل توضيهه لسبب الكتمان (وإال سو يقت ابلسنان).
ويقول أمحد الرفاعي الغو (:)3
...أي علي! ك القوم شربوها فهكم عليهم ،فعربدوا وابحنوا ،وخالن شنرهبا فهكننم عليهننا ،فكننتم حبننه ،وأخفن
وجننده ،فظهننر بكتمانننه علن أقرانننه ،وارتفن بكتمننان ُحبننه عننند حبننه علن صننهبه .أي :علنني! علين بكتمننان األسنرار ،تنننال
( )1فتوح الغيب.)64 ،63: ( ،
( )2فتننوح الغيننب ،)230: ( ،وقنند أورد ابننن عننريب هننذه القصننيد يف (كتنناب اإلسنرا) يف (ابب سننفر القلننب) كمننا أورد أبينناات منهننا يف مقدمن الفتوحننا املكين من
التصري أبهنا له ،وقد أورد البي (وأسرارا ترا مبهما ) بدال من (وأسراري قرا مبهما )..
( )3أمحد حميي الدين أبو العبا الرفاعي ولد وعاش يف أم عبيد (كسفين ) من أعمال واس ابلعرا  ،وتويف فيها عام (578هن).
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الفخار(.)1
 يريد بقوله( :شربوها) ،أي :شربوا اخلمر اإللي  ،وهي إِشار إِىل التهقق ابأللوهي وما يصاحبه من لذ .ويقننول :أي سنناد ! مننن أراد أن يننتكلم بلسننان أه ن املعرف ن  ،فينبغنني أن ُيف ن أدب كامننه ،فننا يكش ن واثلقننه إال
عند أهله ،وأن ال ُيف املريد فو طاقته ،وال منن كامننه مننن كننان مننن أهلننه ،ويكننون كامننه من أهن املعرفن بلسننان املعرفن ،
وم أه الصفا بلسان احملب  ،وم أه الزهد بلساهنم ،وم كن صننن علن قنندر منراتبهم ومنننازلم وقنندر عقننولم ،فن ن هللا
تعنناىل جعن للعننار هننذه األلسننن ،نعننم كلهننا تتاشن عننند نهننور سننلطان احلننق ،وينبغنني أال يتهنند حبنندي ال يبلننغ عقن
املسننتم إِليننه ،فيكننون ذل ن فتن ن  ،ف نِن أكثننر النننا جنناهلون ،اشننتغلوا بعلننوم الظ نواهر ،وترك نوا علننم تصننهي الضننمالر ،فننا
ُيتمل ننون دق ننالق ك ننام الع ننارف ألن كلم نناهتم الهوتي ن  ،وإش نناراهتم قدس نني  ،وعب نناراهتم أزلي ن ...وأي دهش ن أش نند م ننن دهشن ن
العار  ،إِن تكلم عن حاله هل  ،وإن سك احرت (...)2
 أقننول :الكننام واض ن جنندا ،ال ُيتنناج إِىل شننرح (الكتمننان عننن غ ن أهلننه ،والبننوح بننه ألهلننه ..م ن وص ن إِشنناريللسر).
ويقول:
بعمياء من ليلى بغري يقني
َ

ومستخرب عن سر ليلى تركتُه

وما أان إِن أخربهتُم أبمني

ِ ()3

يقولون خربان فأنت أمينُها

 ناح أنه يش إِىل ما يكتمه ابالسم املؤن (ليل ).ويقول:
إِىل ِ
معدن األسرا ِر قلت هلا قفي

ودب دبيبُها
وملا شربناها ّ

سري اخلفي
فتظهر ُجالسي على َ
َ

علي مدامها
خماف ًة أن يسطو َّ

()4

 إِذن هنا سر خفي يكتمه ،ويتهد بكتمانه تعليما ملريديه ،ويرمز ابملدام اليت شرهبا إِىل اجلذب ولذهتا.ويقول:
ِ
الكاس
عن الندمي وال يلهيو عن

ويشرب ال تلهيه سكرتُه
يسقي
ُ

سكره حىت َّ
متك َن من
أطاعهُ ُ

( )1

أعظم الناس
حال ّ
الصحاة وهذا ُ

( )1قاد اجلواهر (  ،)83:وعلي هذا هو علي بن عثمان ابن أخ الشيخ أمحد ،وهو صاحب كتاب (السر اجلايل واملقاما واملعايل).
( )2أعام التصو اإلسامي ألمحد أبو ك ( .)27 ،26:
( )3قاد اجلواهر.)226: ( ،
( )4قاد اجلواهر.)227: ( ،
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ونعر طبعا أن السكر هو مقام الفنا  ،أو هو لذ الشعور ابأللوهي .
ويقننول... :ف نِذا أتقننن السننال معرف ن هننذه اآلداب الازم ن املطلوب ن منننه يف حننق مرشننده علمننا وعمننا ،فهينتننذ يلننزم
عليه أن ينندخ ابب القننوم -رضنني هللا عنننهم -بفنننا النننف و ِاإلعنرا عننن النندنيا ابلكلين  ،و ِاإلعنرا عننن اخللننق ..-وعنندم

التفاخر وتر الدعو وسرت األحوال وكتمان األسرار(...)2

وطبعا ،نعر اآلن ماذا يع بقوله( :بفنا النف واألعرا

عن الدنيا.)...

ويقننول... :أعلننم أن املنندَّاح الننذي منندح ِبجل ن الفقننرا بغ ن طم ...يكننون لننه مننن الفقننر سننبع ق نراري  ،بشننر أن
يكن ننون من ننداحا ابحلقيق ...ولن ننذا الشن ننر يف املعن ننىن شن ننروطا :األول :أن يكن ننون فقن ن ا...السن نناد  :أن يكن ننون أمن ن اخلن نزالن
السري  ،أي :أمينا عل األسرار فا يكون مبيها ابلسر(.)3

 وال أنننا -منن ُذ اآلن -حباجن للتعليننق علن النصننو  ،فقنند أصننبه واضننه املعنناين ملننن در النصننو السننابقإبِمعان.
 ويقول أبو مدين املغريب(( )4الغو ):تُرا ُق ِدماان َج ْهرة لو هبا ُحبنا

ويف السر أسرار ِدقاق لطيفة

( )5

ويورد عبد احلليم حممود (الدكتور ،شيخ اجلام األزهر)(:)6
قي له( :أي :أليب مدين) مر يف املنام :حقيق سر يف توحيد ؟
فقال :سري مسرور أبسرار تستمد من البهار اإللين الننيت ال ينبغنني بثهننا لغن أهلهننا ،إِذ ِاإلشننار تعجننز عننن وصننفها،
وأبن الغن ِاإللين إِال أن تسننرتها ،وهنني أسنرار حميطن ابلوجننود ال ينندركها إِال مننن كننان وطنننه مفقننودا ،وكننان يف عننامل احلقيقن
بس نره موج ننودا ،يتقلننب يف احلي ننا األبدي ن  ،وه ننو بسننره ط ننالر يف فضننا امللك ننو  ،وشننرح يف س نرادقا اجلننربو  ،وق نند ختل ننق
ابألمسا والصفا  ،وف عنها ِبشاهد الذا ...وكش يل عننن مكنننون التهقيننق ،فهيننايت قالمن ابلوحدانين  ،وإشننارايت إِىل
الفرداني (...)7

( )1قاد اجلواهر .)227: ( ،يف كتاب (هبج األسرار ومعدن األنوار) )117: ( ،يعز البيتان للشيخ سي الدين قاضي القضا أيب صاحل؟؟.
( )2قاد اجلواهر.)279: ( ،
( )3قاد اجلواهر.)279: ( ،
ِ
( )4أبو مدين شعيب بن حس األنصاري ،أصله من (حصن قطنيان ) قري اتبع إلشبيلي يف األندل  ،هاجر إىل
جباي صغ ا ،وعاش فيها ،وتويف يف (العباد) خارج تلمسان عام594( :هن) وقي قب ذل .
( )5الفتوحا ِاإللي  ،)45: ( ،وهي من قصيد أولا:
تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو عنا
أوردها عبد احلليم حممود يف كتابه (أبو مدين الغو ) حاذفا منها هذا البي ؟؟!!.
( )6من أكرب مشايخ الصوفي يف مصر ،تويف منذ سنوا قليل .
( )7كتاب (أبو مدين الغو ).)130: ( ،
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 ياح هنا أن الكام منامي! رؤي رآها أحدهم!! ولكن حنن منناذا علينننا؟ فقنند رواه يف كتابننه الشننيخ األكننرب شننيخاجلام األزهر!! كما جيب أن ننتبه إىل عبار ( :وإشارايت إىل الفرداني ).
ويورد أيضا أن ابن عريب يقول:
شيخنا أَبو مدين ،من الثماني عشرنفسا الظاهرين أبمر هللا عن أمر هللا ،ال يرون سو هللا يف األكوان(.)1
ويورد أيضا ما يلي (عل لسان ابن عريب أيضا):
ذهبن (املننتكلم هننو ابننن عننريب) أا وبعننض األبنندال إِىل جبن قننا  ،فمننررا ابحلين احملدقن بننه ،فقننال يل البنندل :سننلم
عليها فِهنا سرتد علي السام ،فسلمنا عليها فرد  ،مث قال  :من أي الباد؟
فقلنا :من جباي (.)2
فقال  :ما حال أيب مدين م أهلها؟
فقلنا لا :يرمونه ابلزندق .
فقال  :عجبا وهللا لب آدم(!)3
 ويقول عمر بن الفار (:)4ضالال وذا يب ظل يهذي لِ ِ
غرة
ً
َ

فالح وواش ذاك يُهدي لعزة

() 5

تقى
أخالف ذا يف لومه عن ً
 -جيب أن ننتبه يف البي الثاين إِىل فكر (التقي ) وم من يستعملها؟

كما أخالف ذا يف لؤمه عن تقية

ويقول:
ومن مل يف َق ْه اهلوى فهو يف جهل

ويل يف اهلوى علم جتل صفاته
ومن مل يكن يف عزة النفس تئهاً

ش ْرهُ ابلذ ّل
حبب الذي يهوى فبَ ِّ
ِّ

جاد أقوام مبال رأيتهم
إذا َ

جيودون ابألرواح منهم بال خبل

وإن أ ِ
ودعوا سراً رأيت صدورهم

قبوراً ألسرار تُنزه عن نقل

()6

( )1أبو مدين الغو .)124: ( ،
( )2مدين جزالري عل ساح البهر األبيض.
( )3أبو مدين الغو .)123: ( ،
( )4ولد وعاشر يف القاهر مث هاجر إىل مك وبقي فيها ( )15عاما ،مث عاد إىل القاهر وتويف فيها عام632( :هن).
( )5التالي الكرب  ،الديوان.)23: ( ،
( )6ديوان ابن الفار .)91: ( ،
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ويقول:
بصحو مفيق عن سواي تغط ِ
ّت

سرها
ومث أمور متّ يل
َ
ُ
كشف ْ
وعين ابلتلويح يفهم ذائق
َ

هبا مل يبح من مل يُبح دمه

يح للمتعنت
غين عن التصر ِ
ويف اِلشارة معىن ما العبارة حدت

()1

 م ن ننا جي ن ننب أن ننتب ن ننه إلي ن ننه يف أق ن نوال اب ن ننن الف ن ننار هن ن ننا ،ه ن ننو كلم ن ن (ال ن ننو ) يف قول ن ننه :ويل يف ال ن ننو عل ن ننم جت ن نصفاته...وإىل ماذا تش ؟
إِن ُتليا لذه العبار (اإلشاري ) يقدم مساعد جدينند يف فهننم إِشنناراهتم ورمننوزهم ،حنننن نعلننم أن الننو أو العشننق -
كالنا ما كان -لي فيه علم وال فقه ،فما هو هذا الو الذي يعلِّم ويف ّقه؟!
مننن البنندهي أنننه يعن ابلننو هنننا ،هننو الننذا اإللين  ،ونرينند أن نقفننز فننو فصننول الكتنناب ،لنوضن هننذه ِاإلشننار ،
رغم أن مكان التوضي هو يف ما أييت من الفصول.
يف احلقيقن والواقن أن هننذا الننو هننو هننو لتلن اللننذ العارمن الننيت يننذوقوهنا يف (اجللننو ) أو (اجلذبن ) ،ففنني اجلذبن
يغنندون يف حالن ال يننرون فيهننا األجسننام كمننا هنني ،فقنند يروهنننا أشننباحا شنناحب يتخللهننا نننور قنند يكننون ابهتننا وقنند يكننون قننوي
طاغيا ،وقد تضمه هذه األشباح والرؤ فا ير أَمامه إِال أبعادا شفاف  ،وقنند يننر منننانر خمتلفن  ،وقنند يننر نفسننه شننفافا
مندجما يف وجود شفا  ،ويفسر هذا حسب ِاإلُيا ا الشيخي أنه فنا يف هللا (ج وعا) وما شابه ذل .
ناىل َع َّمننا يُ ْش ن ِرُكو َن))،
وهننم يظنننون أَن هننذا النننور الننذي يشنناهدونه يف ك ن شنني  ،ويف ذواهتننم ،هننو هللا (( ُسن ْنب َهانَهُ َوتَن َعن َ
واحلق أن هذه احلالن تشننبه بدقن حالن التهشنني واألفينن ! ويف هننذه املشنناهد قنند يسننمعون كامننا ،أو يننرون أشننيا  ،يظنوهنننا
علما ،وهو ما يسمونه (العلم اللدين) وسنر فيما بعد أمثل من هذا العلم (اللدين).
إِن الننو أَو العشننق ،للخمننر ِاإللين -كمننا يسننموهنا -هننو الننذي ينندفعهم إِىل الريضن واجملاهنند مننن أَجن (الوصننول
إِىل اجلذب ) ،ويسمون ذل (الوصول إِىل هللا ،أَو العروج إِىل هللا) حي يتلقون العلم اللدين.
 إِذن :فهذا الو هو الذي قادهم إِىل اجلذب فالعلم ،ومن هنا كان إِشار ابن الفار .فهو يرمز بكلم (الر ) إِىل ما يقود إِليننه الننو َ  ،وهننو اجلذبن  ،أَو الفنننا يف هللا (بن الصننهي هننو اللننذ الننيت جينندوهنا
واليت تستغرقهم حىت اإلمنا ).
السهروردي املقتول(:)2
ويقول ّ

ابلسر إن ابحوا تباح دماؤهم
ّ

وكذا دماء البائحني تباح

()1

( )1التالي الكرب .
( )2شهاب الدينُ ،يىي بن حب  ،قت حبلب عام587( :هن).
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ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي(:)2
 ..فص ننار ل ننم ِبقتضن ن ذلن ن عل ننوم يعرفوهن ننا وإش ننارا يتعاه نندوهنا ،فه ننرروا لنفوس ننهم اص ننطاحا تش ن إىل مع ننان
يعرفوهنننا وتعننرب عننن أحنوال جينندوهنا ،فأخننذ ذلن اخللن عننن السننل  ،حننىت صننار ذلن رمسننا مسننتمرا وخنربا مسننتقرا يف كن
عصر وزمان(.)3

ويقننول ..:ورِبننا ينرتا لننه أنننه ابهلل يصننول وابهلل يقننول وابهلل يتهننر  ،فقنند ابتلن بنهضن النننف ووثوهبننا ،وال يقن هننذا
االشتباه إال ألرابب القلوب وأرابب األحنوال ،وغن أرابب القلننب واحلننال عننن هننذا ِبعننزل ،وهننذه مزلن قنندم خمتصن ابخلنوا

دون العوام فاعلم ذل (.)4
* ملهون :

 األسلوب ِاإلشاري يف القم  ،يشبه أسلوب عبد القادر اجلياين ،أو يفوقننه ،وال غننرو فقنند ختننرج يف مدرسننته ،انظننرإِىل قولننه( :ابهلل يصننول ،وابهلل يقننول ،وابهلل يتهننر ) حين مكننن تفسن ه بتفسن ننناهر ال غبننار عليننه ،وآخننر ابطننن هننو مننا
يريننده ويرمننز إِليننه ،ومننن السننه معرفتننه بشنني مننن التامن  ،كمننا مكننن التعننر أيضننا بشنني مننن التامن إِىل منناذا ترمننز العبننار :
(ابتلي بنهض النف ووثوهبا) واجلمل ( :وهذه مزل قدم خمتص ابخلوا  ،)..توض اإلشار  ،وتشرح العبار  ،وُت الرمز.
ويقول حميي الدين بن عريب(:)5
وهذا الفن من الكش والعلم جيب سرته عن أكثر اخللق ملا فيه من العلو ،فغننوره بعينند ،والتلن فيننه قريننب ،فن ن مننن
ال معرفن لننه ابحلقننالق وال ابمتننداد الرقننالق ،ويقن علن هننذا املشننهد مننن لسننان صنناحبه املتهقننق بننه ،وهننو مل يذقننه ،رِبننا قننال:
أا من أهو ومن أهو أا ،فلهذا نسرته ونكتمه.
وقد كان احلسن البصري -رمحه هللا -إِذا أراد أن يتكلم يف مثن هننذه األسنرار الننيت ال ينبغنني ملننن لنني مننن طريقهننا أن
يق عليها ،دعا بفرقد السبخي ومال بن دينار ومن حضر من أه هذا الننذو  ،وأغلننق اببننه دون النننا  ،وقعنند يتهنند
معهم يف مث هذا الفن ،فلوال وجوب كتمه ما فع هذا(..! )6

ويقننول :فالسنناترون لننذه األس نرار يف ألفننا اصننطلهوا عليهننا غ ن مننن األجانننب ،والقنناللون بوجننود اآلاثر ابلمننم ال
( )1التصو يف اإلسام لعمر فروخ..)115: ( ،
( )2أبو حف  ،شننهاب النندين عمننر بننن حممنند بننن عبنند هللا بننن حممنند بننن عموين  ،صننهب عمننه أاب النجيننب السننهروردي والشننيخ عبنند القننادر اجلننياين ،مننن سننهرورد،
تويف يف بغداد عام632( :هن).
( )3عوار املعار  ،هام إحيا علوم الدين.)303/1( :
( )4عوار املعار  ،هام اإلحيا ..)99/2( :
( )5ولنند يف مرسنني يف األننندل  ،مث انتق ن منهننا إىل إشننبيلي حي ن اتص ن اببننن برجننان وأخننذ عنننه الطريق ن العريفي ن (ويف إمكاني ن هننذا االتصننال نظننر) ،مث ذهننب إىل
املغرب وأتص أبيب مدين ،وكثر تنقله يف املشر حىت استقر يف دمشق وما فيها عام.)638( :
( )6رسال ابن عريب ،كتاب الفنا .)3: ( ،
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يزالننون مقيمن علن مننناهجهم حننىت يلننوح لننم أعننام أبيندي الروحانيننا العلن  ،القننالم ابملرتبن الزلفن مننن مقننام الفهوانين ،
فيهننا كتننب مرقومن مقدسن  ،تقننوم لننم شنواهد علن ُتقيننق مننا هننم عليننه وتعظننيم االنتقننال عننن هننذا الوصن إِىل وصن آخننر
ميزهننا ،فينهتن سننرت السنناتر ،فيكشن مننا ُسننرت ويفن معمنناه ،وُين قفلننه ،ويفننت مغالقننه ،ويتهنند مهننم ذلن اآلخننر ِبطالعن
احلقيقن األحدين  ،فننا يننر إِال مهنا واحنندا ال غن  ،عنننه تكننون اآلاثر علن احلقيقن  ،فتننار تكننون عنننه ُتننويرا ،واتر تكننون عنننه
عند تكون هذه المم عنه(.)1

الفهواني  :خطاب احلق بطريق املكافه يف عامل املثال(.)2
 رجعنا إِىل تفس األلغاز ابأللغاز!! ولكن سنعر معناها ابلضب فيما أييت.* ما جيب ماحظته:
يف الن

األول يقدم سبب للسرت:

أ -علو هذا الفن ،وبعد غوره ،وأنن ِاإلشار فيه مفهوم .
 -2التل (أي :املو أو القت ) القريب ملن ال يسرت.
والعبننار (امتننداد الرقننالق) فيهننا بعننض الوضننوح ملننن ق نرأ النصننو السننابق  ،ويف ن ن
القار كلم (رقيق ) ِبعناها الواض َتاما.
ويف الن

الحننق يف هننذا الكتنناب س ن

الثاين ،قوله( :بوجود اآلاثر ابلمم) يع المم عل اجملاهدا والريضا  ،وآاثرها مشروح فيما سبق.

كمننا أن لننا معننىن آخننر ،فنناآلاثر ،أو س نرالر اآلاثر :يعنننون هبننا األمسننا ِاإللي ن ( ،)3ومنهننا نعننر معننىن اآلاثر .والمننم:
الرسن ننول صن ننل هللا علين ننه وسن ننلم .وقن نند ورد هن ننذا التفسن ن يف كتن نناب (معن ننامل الطرين ننق إِىل هللا) يف فصن ن (معجن ننم مصن ننطلها
الصوفي ) .م امللهون أهنا ورد يف (ابب امليم) بعنند كلمن (مالن امللن ) وقبن (املناصننف ) ،ومن العلننم أن حملّهننا جيننب أن
يكون (ابب الا ) .واملعنيان مدلولما واحد.
وهنننا العبننار ِ ..( :بطالعن احلقيقن األحدين  ،فننا يننر إِال مهنا واحنندا ال غن  ،عنننه تكننون اآلاثر علن احلقيقن .)...
وما أنن إِال أن القار أصب اآلن يدر معناها بسهول ْ ،أوال ،ففي النصو املقبل املع الازم الكايف.
ويقننول :أمننا هتمتننه يف دينننه ،فهننو أن يكننون مننن أهن الكشن والوجننود ،فيلهننق أبهن السننهر والزندقن  ،ورِبننا يكفننر،
فهننو يننتكلم علن األس نرار الننيت أودعهننا هللا يف موجوداتننه وجعلهننا أمنننا عليهننا ،والنننا ينسننبونه إِىل أنننه يقننول بنسننب األفعننال
إِليها ،فيكفرونه بذل (.)4
( )1رسال ابن عريب ،كتاب الفنا .)4: ( ،
( )2معجم املصطلها الصوفي [ .عبار (عامل املثال) هي مصطل إمساعيلي].
( )3معجم مصطلها الصوفي .
( )4رسال ابن عريب (امليم والواو والنون).)7: ( ،
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 الوجود :وجدان احلق ذاته بذاته ،ولذا تسم حضر اجلم حضر الوجود(.)1أو :وجدان أحق يف الوجد(.)2
أبمسا ()3؟

 -ألغاز تفسر أبلغاز ،ولكن ابن سبع يوض فيقول :ومن امسه (الوجود) كي خيص

ويقننول... :وكنن أرينند أن أذكننر اخللننو وشننروطها ومننا يتجلن فيهننا علن الرتتيننب ،شننيتا بعنند شنني  ،لكننن منعن مننن
ذلن الوقن  ،وأعن ابلوقن علمننا السننو الننذين أنكننروا مننا جهلنوا ،وقينندهم التعصننب وحننب الظهننور والريسن عننن اإلذعننان
للهق ،والتسليم له إن مل يكن اإلمان(.)4
* ما ياح :
 -1اخللو  ..وما يتجل فيها ،هو ما جيب كتمانه( :ونعر اآلن ما الذي يتجل فيها).
 -2تسميته علما الشريع بن (علما السو )؟!
 -3أسلوبه يف مهامج الشريع والدعاي للتصو .
ويقننول :إشننار  -ال راح ن م ن اخللننق -فننارج إىل احلننق ،فهننو أوىل ب ن  ،إن عاش نرهتم عل ن مننا هننم عليننه بعنند عننن

احلق ،وإن عاشرهتم عل ما أن عليه قتلو  ،فالسرت أوىل ،وأيسر أن تكون كالنا ابلنا(.)5

امللهون الام جدا( :إِن عاشنرهتم علن مننا هننم عليننه بعنند مننن احلننق)!! فمننا هننو هننذا الننذي هننم عليننه والننذي يبعننده
من احلق؟! إِنه الشريع ِاإلسامي با ريب! ويقول... :وامتطي متون الرفار  ،وطر يف جو املعار .
ت من ِ
علم الغيوب َعجائباً
فعايَـ ْن ُ
سر احلقي َق ِة صامت
ومن واصل ّ
ومن كامت للسر يُظ ِهر ضدَّه

تُصا ُن عن التذكار يف ر ِ
أي من وعى
عجزه الـورى
نطق
املسكني َّ
ولو َ
ُ
ِ
لطالب املشاهد للبقا
عليه

( )6

 لننتبه إِىل قوله( :يظهر ضده).ويقول:

ص يف حبر ذات الذات تبصر
وغُ ْ

ِ
للعيان
َّت
عجائب ما تبد ْ
َ

( )1معامل الطريق إىل هللا (معجم مصطلها الصوفي ).
( )2رسال ابن عريب (اصطاح الصوفي ).)5: ( ،
( )3ابن سبع وفلسفته الصوفي .
( )4رسال الشيخ إىل اإلمام الرازي.)7: ( ،
( )5رسال ابن عريب (كتاب الرتاجم).)47: ( ،
( )6رسال ابن عريب (كتاب اإلسرا).)47: ( ،
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وأشواراً تراءت مبهمات

مسرتة أبرواح املعاين
ِ
ابلسنان
وإال سوف يُقتل ّ

ص ْنها
فم ْن ف ِه َم اِلشارةَ فلْيَ ُ
َ

كحالج احملبة إِذ تبدَّت

مشس احلقيقة ابلتَّداين
له ُ

يُغري ذاتَه مر الزمان

احلق الذي ال
فقال :أان هو ُ

()1

 مر معنا هذه األبيا قبن صننفها علن أهنننا لعبنند القننادر اجلننياين ،وأوردهننا هننا هنننا علن أَهنننا حملينني النندين بنننعريب! وهي له يف احلقيق .
وللقارئ أن يتسا ل :إِذن ملاذا أوردهتا ابسم اجلياين ما دام يف حقيقتها البن عريب؟!
اجل نواب :إِن مجي ن السننالك والواصننل والعننارف والكم ن مننن أصننهاب الطريق ن اجلياني ن  ،يقر وهنننا يف كتننبهم ويف
خل نواهتم ومناج ناهتم ،يتقرب ننون هبننا إِىل هللا ،عل ن أهنننا م ننن قننول ش ننيخهم اجلننياين ،وال ب نند أن العننارف الكم ن عرف نوا ذل ن -
إِخبارا أو إِقرارا -عن طريق الكش الذي هو (نور اليق وحق اليق وع اليق )؟
لننذل  ،وَتداب م ن الكش ن والكاشننف والعننارف  ،ولننتا أهتننم هننؤال األشننياخ الكمن  ،فق ند أوردهتننا هنننا عل ن أهنننا
للجياين.
والتزاما ابلبه العلمي ،وابحلقيق احلقيق  ،أوردها هنا عل أهنا البن عريب ،ألهنا له.
ويقول ابن عريب أيضا:
...إال أنه تعاىل وصن نفسننه ابلغن ومننن غ تننه حننرم الفنواح  ،ولنني الفهن إال مننا نهننر ،وأمننا فهن مننا بطننن
فهو ملن نهر له ،فلما حرم الفواح  ،أي :منن أن تعننر حقيقن مننا ذكننراه ،وهنني أنننه عن األشننيا  ،فسننرتها ابلغن  ،وهننو

أن من الغ  ،فالغ يقول :السم مس زيد ،والعار يقول :السم ع احلق(..)2

ويشننرح الشننيخ عبنند الننرزا القاشنناين هننذا القننول ،فيقننول« :إال أنننه تعنناىل قنند وصن نفسننه ابلغن  ،ومننن غ تننه حننرم
الفواح  ،ولي الفه إال ما نهرا مما جيب سرته ،ومننن مجلتننه سننر الربوبين  ،فقنند قين  :إفشنناؤه كفننر ،وأمننا فهن مننا بطننن
فهو ملن نهر له» وهو احلق ،ومن أنهره هللا عليه ،وذل أن احلق هو الظاهر والبنناطن« ،فلمننا حننرم الفنواح  :أي منن أن
تعننر حقيق ن مننا ذكننراه ،وهنني أنننه ع ن األشننيا  ،فسننرتها ابلغ ن » أي :سننرت هننذه احلقيق ن ابلتعينننا املختلف ن الننيت يطلننق
عليهننا اسننم الغن  ،فهنند السننو والغن  ،حين يقننال :أنن غن ي وأا غن  ،فاعتربهننا ،وأوجننب الغن مننن الغن  ،فلهننذا
قال( :وهو أن ) أي :إىل الغ أن  ،يع أانيت إِذا اعتربهتا ،إذ لنومل تعتربهننا ونظننر إليهننا بعن الفنننا كمننا هنني عليننه يف

نف األمر(...)3نر أن املنت مفهوم أكثر من الشننرح ،ونسننتطي بكن ثقن واطمتنننان أن نسننمي الشننروح الصننوفي ب ن(الشروح
( )1رسال ابن عريب (كتاب اإلسرا).)4: ( ،
( )2فصو احلكم (عفيفي) حكم أحدي يف كلم هودي .)110: ( ،
( )3شرح القاشاين عل الفصو .)157: ( ،
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الباطني ) ،أو (شروح املتاقا ) ألن أكثرها من هذا النوع!
ولكننن يهمنننا أن ناحن أنننه قنند ابح ابلسننر ،حين يقننول( :حننرم الفنواح  ،أي :منن أن تعننر حقيقن مننا ذكننراه،
وهي أنه ع األشيا ).
إِذن فاحلقيق هي أن هللا هو الكون (ج هللا وعا) وهذا ما يُسننم (وحنند الوجننود) ،وهننو السننر الننذي جيننب سننرته،
والفهشا احملرم هي إِفشاؤه.
ويقول ابن هود(:)1
علم قومي َيب َج ْه ُل
ُ

ألجل
إن شأين َ
أان عز أان ذُل

أان عبد أان رب

أان بعض أان ُكل

أان دنيا أان أخرى
أان معشوق لِذايت

لست عنه الدهر أسلو
ُ

()2

 وال حاج للتعليق فالكام واض .ويقول أبو احلسن الشاذيل(:)3
ليكن الفر يف لسان موجودا ،واجلم يف جنان مشهودا(.)4
 التصنري هنننا جينند الوضننوح ،إِنننه يقننول :خاطننب النننا ابلفننر  ،واكننتم اجلمن يف قلبن  ،والفننر واجلمن معروفننان،عرفنامها يف ن سابق.
ويقول ابن سبع ( )5خماطبا أحد تامذته:
...وش ننرطي علين ن أال يقن ن علي ننه (أي :علن ن الك ننام يف احلقيقن ن املوج ننه يف الرس ننال إِىل التلمي ننذ) إال م ننن ه ننو م ننن
خوا خوا اخلوا  ،وأن تك عن السؤال فيه عل أمننر هننو مننن األمننور الننيت ليسن مننن جننن مننا يكتسننب ،وهننو مننن
الغراب ن حبي ن ال يفهمننه إِال السننعدا واألخيننار ،والكننام ِبننا لنني مننن شننأنه أَن يلف ن بننه خننرب ،وكننأين ِبننن يق ن عليننه مننن
اجلهل ن ن اخلفن ننافي الن ننذين تظلن ننم الشن ننم والكواكن ننب واألن ن نوار الطبيعي ن ن وغ ن ن الطبيعي ن ن يف أعين نننهم داخ ن ن الن ننذهن وخن ننارج
( )1احلسن بن عضد الدول علي ،أخي املتوك عل هللا مل األندل  ،ابن يوس بن هود اجلذامي املرسي ،ما يف دمشق سن 699( :هن).
( )2أعام الزركلي( ،ج.)2:
( )3علي بن عبد هللا بن عبد اجلبار الضرير الزاهد ،ولد يف قري (غمار ) قرب سبت ىف املغرب ،واتص اببن مشنني وأخننذ عنننه الطريقن  ،وبنننا علن توجيهاتننه ذهننب
إىل شاذل يف تون  ،حي نسب إليها ،أقام يف ِاإلسكندري  ،تويف وهو يف طريقه إىل احل يف صهرا عيذاب سن 656( :هن).
( )4بداي الطريق إىل اه التهقيق.)65: ( ،
( )5قطننب النندين أبننو حمم نند عبنند احلننق ب ننن إب نراهيم بننن حمم نند...ابن سننبع مننن بل نند رقوط ن اتبع ن ملرس نني يف األننندل  ،ويعننر أيض ننا اببننن دار  ،مؤس ن الطريق ن
السبعيني  ،تنق يف املغرب ومصر وأقام يف مك وفيها ما سن 669( :هن).
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الذهن(.)1
 العبار (اجلهل اخلفافي  )...استعملها قبله الغزايل يف (إِحيا علوم الدين).ويقول( :بد العار ) :كتمانه بد سعادت  ،وإفشاؤه فسادها(.)2
بن نند العن ننار  :البن نند يف اللغن ن هن ننو الصن نننم .ويفسن ننر أبن ننو الوفن ننا التفتن ننازاين (بن نند العن ننار ) ب ن ن(املعبود الن ننذي يتوجن ننه إلين ننه

العار )(.)3

ويقننول :ويف ذل ن (أي :يف التوحينند) يقننول احلنناج رضنني هللا عنننه( :أا احلننق) ِبعننىن ال آني ن إال واحنند  ،ف ن ذا وق ن
االتص ننا ونط ننق هب ننا ،وقن ن يف ذلن ن مع ننىن متش ننابه عن نند العامن ن  ،وقتن ن القالن ن ل ننه ،وال ننذي محل ننه علن ن ذلن ن حم ننض اإلفن نراد
واإلخا  ،حىت إن بعض الصوفي رضي هللا عنهم أنشدوا له يف ذل .
املعارف
وتتضح
والغيوب
ُ
ُ
ُ

تنفتح القلوب
بذكر هللا ُ

فإن احلق ليس لهُ مغيب

وترك الذكر أفضل كل شيء

وهذه هي (الدقيق ) عند القوم اتر  ،وهنني (احلقيقن ) أخننر  ،والننذي يننتكلم هبننا علن حقيقتهننا مننن حين هنني ،يقطن

رأسه يف عامل الشهاد  ،ويقت يف عامل الكون(.)4

ويقننول :أعلننم أن احلننرو خزان ن هللا ،وفيهننا أس نراره وأمسنناؤه وعلمننه وأمننره وصننفاته وقدرتننه وم نراده ،فن ذا اطلع ن علنني

شي منها ،فأن من خزان هللا ،فا خترب أحدا ِبا فيها من املستودعا  ،فمن هت األسرار عذب ابلنار(.)5

* ملهون ن  :قولننه( :احلننرو خزان ن هللا ،وفيهننا أس نراره  ،)000نننر مث ن هننذا الكننام َتامننا يف كتننب السننهر وأق نوال
علماله!
ويقول أَبو العبا املرسي(:)6
قنند يكننون الننويل مشننهوا ابلعلننوم واملعننار  ،واحلقننالق لديننه مشننهور  ،حننىت إِذا أُعطنني العبننار  ،كننان كن ِناإلذن مننن هللا
تعاىل يف الكام ،وجيب أن نفهم أَن من أُذن له يف التعب  ،جل يف مسام اخللق إِشاراته(.)7
وكان يقول أيضا:
( )1رسال ابن سبع (الرسال الفق ي ).
( )2رسال ابن سبع (ماحظا عل بد العارف )..
( )3ابن سبع وفلسفته الصوفي .)100: ( ،
( )4ابن سبع وفلسفته الصوفي .)79( ،
( )5ابن سبع وفلسفته الصوفي .)85: ( ،
( )6أمحد أبو العبا املرسي ،من أكابر العارف  ،ومن السلسل الشاذلي  ،صهب أاب احلسن الشاذيل ،ما عام (768هن).
( )7طبقا الشعراين.)12/2( :
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كام املأذون له خيرج وعليه كسو وطاو  ،وكام الذي مل يؤذن له خيرج مكسو األنوار(.)1
 يف كامه هذا يب  -شأنه شأن غن ه -أَن هنننا أسننلواب معينننا يسننميه (العبننار )  -وقنند رأينننا هننذا سننابقا -ال جيننوزللويل أَن يتكلم إِن مل يتقن هذا األسلوب.
وقنند مننر معنننا صننور كث ن منننه ،يف قمتهننا أُسننلوب اجلننياين مث تلميننذه السننهروردي البغنندادي (شننهاب النندين) الننذي
سبق أستاذه.
وقال ابن عطا هللا السكندري( )2من قصيد :
فاهلل أَعنيه اسم الذا منفردا فاعر ْ حقي َقتننه ي خن منؤَتََ ِن ،وارفن بننه حجبننا واشن ِ بننه علننا ،و ِ
اكشن ْ بننه كن َنراب عننن
ُ
ك ممته ِن ،وابذل له نفسا يف ك موهن  ،واحف سرالره من ك مفتَِ ِ
نت(.)3
َ
ويقول عبد هللا اليافعي (الغو )(:)4

وروي أنننه مل ننا س ننعي ابلص ننوفي إِىل بع ننض اخللفننا  ،أم ننر بض ننرب رق نناهبم ،فأم ننا اجلنينند فتس ننرت ابلفق ننه ،وك ننان يف ننيت عل ن

مذهب أيب ثور(...)5

 -يفهمنا اليافعي يف هذا الن

أن الصوفي كان ُيكم عليهم ابلقت عل الزندق  ،وأن اجلنيد كان يتسرت ابلفقه.

ويقول..:وكشن لننم (أي :للواصننل ) الغطننا  ،فانكشن لننم مننن العننامل العلننوي والسننفلي مننا أطلعهننم عليننه مننن علننم
احل ن ننال واملاض ن نني وامل ن ن ل ،ف ن ننأخربوا ِب ن ننا ج ن نناز ل ن ننم كش ن ننفه م ن ننن عل ن ننم الغي ن ننوب ،ونطق ن نوا ِب ن ننا ج ن نناز النط ن ننق ب ن ننه مم ن ننا يف ض ن ننمالر
القلوب...وعرف نوا العلننم األعظننم املقصننود األهننم ،وهننو العلننم ابهلل تعنناىل وأمسالننه وصننفاته علننم مشنناهد وعيننان ،ال علننم نظننر
واستدالل...وأودع قلوهبم أسرارا من ك مصون لديهم مستور(...)6ويقول:
هبا هام بعض يف الرباري وبعضهم
وبعض عن األكوان ابن وبعضهم
فسل عليه الشرع سيفاً محى به
َّ

به وله ظنوا جنوانً فقيّدا
ِ
سكار حدًّا فعربدا
به جاوز اِل ُ
حدوداً فرى
احلالج ماض حمدداً
َ

فمات شهيداً عندَكم ِمن ُحمقق

()7

وَملْ عندهم خيرج عن القوم ملحداً

( )1طبقا الشعراين.)12/2( :
( )2اتج الدين بن عطا هللا السكندري ،صهب يقو العرشي وأاب العبا املرسي ،ما يف القاهر سن (707هن).
( )3القصد اجملرد ،)67 ،66: ( ،واألبيا ليس متتابع .
( )4أبو حممد عبد هللا بن أسعد اليافعي ،من عدن ،انتق منها حىت استقر يف مك وما فيها عام768( :هن).
( )5نشر احملاسن الغالي .)422: ( ،
( )6نشر احملاسن.)90: ( ،
( )7نشر احملاسن.)283: ( :
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ويقول لسان الدين بن اخلطيب(:)1
...واثلثهننا خاص ن اخلاص ن  ،وخيننت بننه مننن علننوم الش نريع علننم احلنند...وهو علننم ِاإللننام ،والعلننم اللنندين ،واملننوهيب،
و ِاإللي .وُيتوي عل معننان ال يقنندر أن يعننرب عنهننا مننن أطلن عليهننا ،إِمنننا هننو استشنرا واطنناع علن مننا ال عن رأ  ،وال
أذن مسعن  ،وال خطننر علن قلننب بشننر ،وهننو حبننر ال يوصن بطننول وال عمننق وال عننر وال نقطن وال خن  ،إِمنننا هننو ذو
تتلننون لذاتننه يف الطعمن الواحنند إِىل مننا ال ينهصننر عنندده وال ينتهنني أمننده ،وهننو علننم النبو ...وهننذا العلننم هننو الننذي ال جيننوز
ِ
صن َنر
كشننفه وال إِذاعتننه وال ادعنناؤه ،ومننن كشننفه وأذاعننه وجننب قتلننه واسننته دمننه...وهو امل نراد بقولننه تعنناىلُ (( :مثَّ ْارج ن ِ الْبَ َ
َكَّرتَ ِ ين َقلِب إِلَي َ الْبصر خ ِ
استا َوُه َو َح ِس ))([)2املل ..]4:
ْ َ ْ ْ َ َُ َ
 كام ابن اخلطيب واض  ،ونر كي يفسرون اآلي الكرم حسب التفس اإلشاري.ويقول عبد الكر اجليلي(( ،)3وهو غو أيضا):
أان املوجود واملعدوم

واملنفي والباقي

وال تثبت وجوداً يل

وال تنفيه اي ابقي

وال جتعلك غرياً يل

وال عيناً آلماقي
( )4

أبوصايف وأخالقي

وقل أان ذا ولست بذا

إِنه يقول :ال تثب وجودا يل (يف نفس ابعتباري خملوقا) ،وال تنفيه (بلسان ).
وقوله( :ي ابقي) أي( :ي من وص إِىل مقام البقا ) ومث هذا ما يريده يف البيت اآلخرين.
ويقول:
رمزي الذي يل يف اهلوى
أظهرته بعبارة

أعيا قراءة كل كاتب
دقت فلم تفهم لصائب
صرحته بني احلبائب

عرضته لوحته

ورويت منه كل شارب

فزويت عنه عينهم

وهللا عن كل احلبائب

أبديته وكتمته

( )1لسننان النندين حممنند بننن عبنند هللا بننن سعيد...السننلماين ،وزيننر األننندل  ،وهننو املخصننو يف (نفن الطيننب) ،مننا قننتا بسننبب كتابننه (روضن التعرين ) الصننويف،
وذل سن 776( :هن).
( )2روض التعري يف احلب الشري .)432 ،431: ( ،
( )3عبد الكر بن إبراهيم ابن سب عبد القادر اجلياين ،غو  ،ما سن 832( :هن).
( )4اإلنسان الكام .)11: ( ،
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( )1

ظهروا فشا بني األجانب

عذل العذول فعندما

يقننول :إِنننه رمننز إِىل السننر مث أنهننره بعبننار دقيق ن ...ولكن عننندما عننذل العننذول أنهننره ففشننا ب ن األجانننب ،وعننذل
ِ
عرفنا به.
العذول هو سبب جديد إلفشا السر يُ ّ
ويقول:

واشرب من الثغر املدا

م فخمر فيها فيها

وأدر كئوسك راشداً

رغم الذي يطويها

أبدت حماسنها سعا

د فال تكن خمفيها
ليس السوى يدريها

ودع اغرتارك ابلسوى

()2

أنننن أن القننار أضننه اآلن يعننر أنننه يرمننز بن ن(سعاد) للننذا ِاإللي ن  ،كمننا يرمننز إِىل اللننذ العارم ن الننيت يشننعر هبننا
عندما يتهقق ابأللوهي يف خلوتننه ،ب ن(مدام الثغننر ،ومخننر فيهننا ،والكتنو  ،واحملاسننن) .كمننا أنننن أن كلمن (السننو ) أضننه
سها فهمها.
مفهوم  ،أو َ
وامللهون ن هي أنننه ينندعو إِىل إِعننان السننر وعنندم إِخفالننه (فننا تكننن خمفيهننا) وإىل عنندم االلتفننا إِىل السننو (ودع
اغنرتار ابلسننو ) وهننذا يعن أننننا سنننر عنننده كن التصنري ابلسننر ،رغننم اسننتعماله الرمننوز يف كثن مننن األحيننان .فننراه يقننول
مثا:
وما اخللق يف التمثال إِال كثلجة

وأنت هبا املاء الذي هو انبع
وغري أن يف حكم دعته الشرائع

وما الثلج يف حتقيقنا غري مائه

()3

ويوضع حكم املاء واألمر واقع

ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه
يف هذه األبيا تصري ومغالط :

فهننو يصننرح أن اخللننق مننن اخلننالق كالثلج ن مننن املننا  ،فكمننا أن الثلج ن هنني جننز مننن مننا تغ ن مظهننرهُ فق ن  ،كننذل
اخللق هو جز من احلق ،تغ مظهره فق .
واملغالط هنني تقريننره أن الننثل هننو املننا يف ُتقننيقهم ،بينمننا هننو يف حكننم الشنرال غن املننا  ،ونتيجن هننذه املغالطن هنني
انطباع لد القار أن الشرال خمطت  ،وُتقيقهم هو الصهي .
 وال أدري! ه مل جيد من يقول له :إِن حكمه خطأ وقياسه فاسد؟( )1اإلنسان الكام  ،من قصيد مطلعها (يل يف الغرام عجالب وأا ورب ذو العجالب).)16: ( ،
( )2اإلنسان الكام .)45: ( ،
( )3اإلنسان الكام  .)46: ( ،واألبيا من قصيدته املسما (البوادر الغيبي يف النوادر العيني ) ،وهي طويل ومشهور .
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ويقول من نف القصيد :
وها أان ذا أخفي وأظهر ترًة

رموز اهلوى ما السر عندي ذائع
يصرح إِال جاهل أو خمادع

وإايك أعين وامسعي جاريت وما

()1

ولكنين آتيك ابلبدر أبلجاً

وأخفيه أخرى كي تصان الودائع

فلننظر إِليه كي أيتينا ابلبدر أبلجا ،يقول:
أجل عوضاً بل عني ما أان واقع

يف عين نيابة
خبتين فكانت ّ

هلا يف وج ِود مفرد َمن ينازع

فكنت أان هي وهي كانت أان وما
بقيت هبا فيها وال تء بيننا
ُ

وحايل هبا ماض كذا ومضارع
بهت من نومي فما أَان ضاجع
ونُ ُ

ولكن رفعت النفس فارتفع احلجا
وشاهدتُين ًّ
حقا بعني حقيقيت

فلي يف جبني احلسن تلك الطالئع

جلوت مجايل
فاجتليت مرائياً
ُ
ُ

ليطبع فيها للكمال مطابع
وأخالقها يل يف اجلمال مطالع

فأوصافها وصفي وذايت ذاهتا

()2

وامسي ح ًقا امسها واسم ذاهتا

يل اسم ويل تلك النعوت توابع

قوله( :وال ات بيننا) يع هبا ات املخاطب ،أَي :إِهنما صارا ذاات واحد .
آخر:

ولننتبننه إىل أَنننه يشن إِىل الننذا اإللين بضننم املؤنن  ،حين يظهننر للغافن وكأَنننه يتغننزل ِبهبوبتنه ،ويقننول يف مكننان

...ألن الكام عننن احلقننالق ِ
ابإلشننار  ،وال يفهننم إِشننارتنا ويعننر آفن مننا فيهننا مننن عباراتنننا إِال مننن هننو حنننن وحنننن هننو،
فافهم .وإليه ِاإلشار  ،نقول شعرا:
وغين يل مىن قليب

فغنيت كما غىن

وكنا حيث ما كانوا

وكانوا حيث ما كنا

وقد أَرد سيدا الشيخ العامل الرابين ،شهاب الدين أَمحد بن أَىب بكر الرداد هذه األبيا اثلثا ،فقال:
وال ابنوا وال بنّا

فحاسبنا وما ابنوا
( )1فتوح الغيب.)202: ( ،
( )2ا ِإلنسان الكام .)61: ( ،
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ولعمري أَشار إىل معىن غريب ،لوال املقام -مقام اإلشار  -ألنعمنا عنه العبار (.)1
اّلل سننبهانه ،والضننم يف (كننانوا) عالنند عل ن هللا سننبهانه وتعنناىل ،وعل ن القننارئ
* ملهون ن  :مننىن قلننيب :يع ن بننه ّ
التهلي .
ويقول ابن البنا السرقسطي(:)2
وهذه مسأَلة معتاصة

مل جيد احلرب هلا خالصة

ألهنا مسأَلة غريبة

حقيقة اجلواب عنها ريبة

وقل ما تلقى هلا مساعداً
ِّ

()3

بل منكراً أَو انقداً أو جاحداً

ويقول:
حيث هلا أمنوذج رابين

وهذه حقيقة اِلنسان

أَدركت يف نفسك معىن النفس

مىت ارتقيت عن قبيل احلس

حىت عن اللب مىت تصوم

اي من على القشر غدا حيوم

()4

بل هو كنز يف النهى مكنوز

ووضعه يف الكتب ال جيوز
ويقول منها:
واستشعروا شيئاً سوى األبدان

يدعونه ابلعامل الروحاين
معارف تُلغز يف املنقول

مث أمام العامل املعقول

()5

ويقول منها:
فأَطلق القول أان معبودي

مث امتحى يف غيبة الشهود
حىت إِذا ُر َّد عليه منه

أَثبت فرقاً حيث مل يكنه

فَـ ُر َّد حتو عامل التحويل

وعربوا عن ذاك ابلنزول
َّ

( )1املنانر اإللي .)77: ( ،
( )2أبنو العبننا أمحنند بننن حممنند بننن يوسن التجيننيب املعننرو اببننن البنننا السرقسننطي ،مننن سرقسننط يف األننندل  ،انتقن إىل فننا ومننا فيهننا يف النصن األول مننن
القرن التاس الجري.
( )3الفتوحا اإللي (  ،)27:واألبيا من قصيدته املشهور (املباح األصلي ).
( )4الفتوحا االلي  )43: ( ،وما قبلها.
( )5الفتوحا اإللي .)112: ( ،
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كي ما يؤدي واجبات الرق

ورده ابحلق حنو اخللق

والغز التعبري أَي لغز

فكلم الناس بكل رمز

()1

وقال ابن خلدون(:)2
قُت احلاج بفتو أه الظاهر وأَه الباطن ،أَه الشريع وأه احلقيق ألنه ابح ابلسر فوجب عقوبته(.)3
ويقول عبد الوهاب الشعراين(:)4
...ونننور بصننالرهم بفضننله ،وطهننر س نرالرهم ،وأطلعهننم عل ن السننر املصننون ،وصنناهنم عننن األغيننار ،وسننرتهم عننن أع ن
الفجننار ألهنننم ع نرال  ،وال يننر الع نرال اجملرمننون ،ف نِذا مننر علننيهم ويل مننن أوليننا هللا ينسننبونه إِىل الزندق ن واجلنننون ،وت نراهم
ينظن ننرون إلين ن وهن ننم ال يبصن ننرون ،فمن نننهم املنكن ننر لكرامن نناهتم ،ومن نننهم املن نننق ملقامن نناهتم ،ومن نننهم الثالن ننب ألعراضن ننهم ،ومن نننهم
املعرتضون يعرتضون عل أحوالم(...)5

ويقول :ومن األوليا من سد ابب الكننام يف دقننالق كننام القننوم حننىت مننا  ،وأحننال ذلن علن السننلو  ،وقننال :مننن
سننل طنريقهم اطلن علن مننا اطلعنوا عليننه ،وذا كمننا ذاقنوا ،واسننتغىن عننن كننام النننا  ،وسننيأيت يف ترمجن عبنند هللا القرشنني
رضي هللا عنه أن أصهابه طلبوا مك أن يسمعهم شيتا من علم احلقالق ،فقال لم :كم أصهايب اليوم؟
قننالوا :سننتمال رجن  .فقننال الشننيخ :اختنناروا لكننم منننهم مالن  .فاختنناروا ،فقننال :اختنناروا مننن املالن عشنرين ،فاختنناروا،
فقننال :اختنناروا مننن العشنرين أربعن  .فاختنناروا( ،قلن ) :وكننان هننؤال األربعن أصننهاب كشننوفا ومعننار  .فقننال الشننيخ :لننو

تكلم عليكم يف علم احلقالق واألسرار ،لكان أول من يفيت بكفري هؤال األربع (.)6

 ما جيب أن ننتبه إليه بشد يف هذا الن  ،هو قوله( :لكننان أول مننن يفننيت بكفننري هننؤال األربعن ) ،من العلننم أهنننمأصهاب كشو ومعار  ،فهم متهققون ِبثن مننا ُتقننق بننه شننيخهم ،ممننا لننو نطننق بننه لكفننروه! إذن فلننم يكفرونننه وهننم علن
مث عقيدته؟!
اجلواب فيما مر معنا من نصو  ،وخاص قول اجلنيد يف أوال هذا الفص أي :يكفرونه ألنه يبوح ابلسر.
ويقول الشعراين أيضا:
قال سيدي يوس العجمي -رمحه هللا( :-وإمنننا أمننر النننيب صننل هللا عليننه وسننلم بغلننق البنناب ملننا أَراد أَن يلقننن مجاعن
( )1الفتوحا اإللي  )351: ( ،وما قبلها.
( )2عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي ،ولد يف تون عام1334( :م) ،تقلب يف الباد ،وتويف يف القاهر عام (1406م) ،املوافق لسن 808( :هن).
( )3الفتوحا اإللي .)347: ( ،
( )4أبو املواهب عبد الوهاب بن أمحد بن علي األنصاري املعرو ابلشعراين ،تويف يف القاهر سن 973( :هن).
( )5الطبقا الكرب .)2/1( :
( )6الطبقا الكرب .)12/1( :
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م ننن أص ننهابه ،كم ننا تق نندم ،وق ننال :ه ن ف ننيكم غري ننب...؟ لينب ننه عل ن أَن طري ننق الق ننوم مبني ن عل ن الس نهر ،خب ننا الش نريع
املطهر  ،فا ينبغي ألحد من أه الطريق أَن يتكلم ابحلقيق عند من اليؤمن هبا خوفا أن ينكرها فيمق (.)1
وكان يقول:
إِي أيها املريد أن جتادل أصهاب الطقو ِبا جتده يف نفس مننن األمننور الننذوقيا  ،فرِبننا شنننوا علين الغننارا ومل

يرجعوا عما هم عليه ،ورِبا سبوا الطريق وأهلها(.)2

ويقول شيخ الشيوخ عبد الرمحن اجملذوب( )3زجا:
وخل اخلالئق يش ّكو إىل يوم القيامة
ّ

احفر لسرك ودكوا يف األرض سبعني قامة

( )4

ويقول أمحد بن عبد األحد السرهندي(( )5جمدد األل الثاين):

...واملنن مننن إنهننار حقننالق عننامل األمننر إمنننا هننو بسننبب دقن تلن املعنناين املكنونن ...ولي يف بثنني األسنرار وإِن نهننر
لنننا كالشننم يف فلن  ..وبقين اجلنواهر العليننا الننيت فننو الصننفا احلقيقين داخلن يف دالننر حضننر الننذا تعالن وتقدسن ،
ولذا يقال لتجليا هذه املراتب الثاث  :جتليا ذاتين  ،وال مصننله يف الننتكلم ورا ذلن  ،بلننغ الن اع إِىل هنننا فتكسنرا( .)6ا
هن.
أنننن أن القننارئ يعننر اآلن أن عبننار (بسننبب دقن تلن املعنناين املكنونن ) :هنني للمغالطن  ،وأن السننبب احلقيقنني هننو
خو التكف .
 ويقول ابن عجيب (:)7...ف ذا انفرد القلب ابهلل ،وختل مما سواه ،فهم دقالق التوحيد وغوامضه اليت ال مكن التعبن عنهننا ،وإمنننا هنني رمننوز
وإشارا ال يفهمها إال أهلها ،وال تفش إال لم ،وقلي ما هم.
ومن أفش شيتا من أسرارها م غ أهلها فقد أابح دمه ،وتعر لقت نفسه ،كما قال أبو مدين رضي هللا عنه:
تراق دماان جهرة لو هبا حبنا

ويف السر أسرار دقاق لطيفة
( )1األنوار القدسي .)29/1( :
( )2األنوار القدسي .)163( :

( )3سيدي عبد الرمحن اجملذوب من األوليا األكابر!
كان مقطوع الذكر ،قطعه بنفسه يف أوال جذبته ،ما يف القاهر عام944( :هن).
( )4إيقا المم.)112: ( ،
( )5مؤس الطريق اجملدي  ،ما يف الند سن 1034( :هن1625/م).
( )6املنتخبا من املكتواب .)7: ( ،
( )7العار ابهلل أمحد بن حممد بن عجيب احلس مغريب من كبار صوفي القرن الثال عشر الجري ،ما سن 1224( :هن).
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ِ
وهذه األسرار هي أسرار الذا وأنوار الصفا اليت جتلّ احلق هبننا يف مظهننر األكنوان ،وإىل ذلن إشننار (ابننن عطننا
هللا السكندري) بقوله( :الكون كله نلم  ،وإمنا أَاره نهور احلق فيه)(.)1
 هنن ننا يصن ننرح ابن ننن عجيبن ن ابلسن ننر ،فيقن ننول( :وهن ننذه األسن ننرار هن نني أَسن نرار الن ننذا ...اليت جتلِّن ن احلن ننق هبن ننا يف مظهن ننراألكوان) ،وأنن أَن اجلمل واضه .
ويقننول... :فننألن هننذه األمننور أذوا ابطنين  ،وأَسنرار رابني ...وأَيضننا هنني أمنناا وسننر مننن أسنرار امللن  ،وسننر امللن
ال ُي ن إِفشنناؤه ،فمننن أفشنناه كننان خالنننا واسننتهق الطننرد والعقوب ن  ،وال يصننل أن يكننون أمينننا بعنند ذل ن  ،فكننتم األس نرارمن
شأْن األخيار ،وهت األسرار من شأْن األشرار .وقد قالوا :قلوب األحرار قبور األسرار.
وقال الشاعر:
ِ
كل ذي ثقة
ال يكتُ ُم السر إال ّ

()2

فالسر عند خيار الناس مكتوم

ويقن ننول أيضن ننا( :وقن ننال احلن نناج -رضن نني هللا عنن ننه :-أا أنن ن بن ننا شن ن فسن ننبهان سن ننبهاين ،وتوحين نند توحين نندي،
وعصيان عصياين.
وقال أيضا (أي :احلاج):
سر سنا الهوته الثاقب
ّ

سبحان من أظهر انسوته
مث بدا يف خلقه ظاهراً

يف صورة اآلكل والشارب

حىت لقد عاينه خلقه

كلحظة احلاجب ابحلاجب

وإبِنهار هذا وأمثالننه قُتن -رضنني هللا عنننه -فمننن لطن هللا تعنناىل ورمحتننه أن سننرت ذلن السننر بظهننور نقالضننه ،صننوا
لذل السر أن يظهر لغ أهله ،ومن أفشاه لغ أهله قُت كما فُع ابحلاح.)3(...
* ملهون  :هم يكتمون السر خوفا من السي  ،وجتر وا علن هللا سننبهانه فجعلننوه مننثلهم! فهن خيننا سننبهانه مننن
السي ؟؟!
ويقننول... :قنند يننرخ للمعننار املنناهر إِلقننا احلقننالق م ن مننن ال يعرفهننا ،بعبننار رقيق ن وشننار لطيف ن  ،وغننزل رقيننق،
حبين ال أيخننذ السننام منهننا شننيتا .فقنند كننان اجلنينند رضنني هللا عنننه يلقنني احلقننالق علن ر و األشننهاد ،فقين لننه يف ذلن ،
فقال :جانب العلم (أي :علم احلقالق الصوفي ) مح من أن أيخذه غ أَهله(.)4

( )1إيقا
( )2إيقا
( )3إيقا
( )4إيقا

المم( ،
المم( ،
المم( ،
المم( ،

 ،)39:ومجل (الكون كله )...من احلكم العطالي .
.)112:
.)156:
.)113:
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ويقول ابن عجيب أيضا يف شرح قول ابن البنا السرقسطي:
فأَطلق القول أَان معبودي

مث امتحى يف غيبة الشهود
حىت إِذا رد عليه منه

أَثبت فرقاً حيث مل يكنه

حسننه ،مسننجوا ِبهيطاتننه ،حمصننورا يف هيكن
يقول :العبد يف حال غفلته يكون مبتل برؤي نفسه ،واقفننا من شننهود ّ
ذاتن ننه .ف ن نِذا أراد هللا تعن نناىل أن يرف ن ن عنن ننه احلجن نناب ويدخلن ننه يف حضن ننر األحبن نناب ،ألقن نناه إِىل ويل ك ن ن أوليالن ننه ،وعرفن ننه سن ننر
خصوصيته واصطفاله ،فننا ينزال يسن بننه وُياذيننه وخيننر عليننه عوالنند نفسننه ويغيبننه عنهننا ،ويزهنندهُ يف فلسننه وجنسننه ،فن ذا رآه
الشننيخ قنند ر يف حقننه احلجنناب ،واسنتهق االخننرا يف سننل األحبنناب ،فننت لننه البنناب وقننال لننه :هننا أنن وربن  ،فنِذا زج
نوده يف حمبوبننه ،وانطننو شننهوده
يف حضر النور ،ورفع عنه الستور ،أنكر الوجننود أبسننره ،وأنكننر وجننود نفسننه ،فننامتهق وجن ُ
يف شننهود معبننوده ،فأنشننأ يقننول( :أا مننن أهننو ومننن أهننو أا ،أا احملننب واحلبيننب ،لنني مث اثن) ،فنِذا َتكننن يف الشننهود،
وُتقننق برؤين نننور امللن املعبننودُ ،رَّد عليننه صننهوه ورجن إِليننه سننلوكه ،فأثبن فرقننا يف عن اجلمن  ،قيامننا بونننال احلكمن يف
عن شننهود القنندر  ،فيكننون اجلمن يف ابطنننه مشننهودا ،والفننر علن ننناهره موجننودا ،فرقننا لفظينا ال حقيقيّننا أداب من الربوبين
وقيامننا بونننال العبودين (...إِىل أن يقننول)... :وقولننه( :فنأطلق القننول :أا معبننودي) .إِطننا هننذا القننول ال يسننلم لننه إِال يف
حال القو واجلذب  ،وإال فقد علم ما وق للهاج وهو ويل هللا ح ّقا ،ويف معىن ذل قي :
وإال سوف يقتل ابلسنان

ومن شهد احلقيقة فليصنها

له مشس احلقيقة ابلتداين

كحالج احملبة إذ تبدت
وقال آخر:
ابلسر إِن ابحوا تباح دماؤهم

وكذا دماء البائحني تباح

وقال ابن خلدون( :قت احلاج بفتو أه الظاهر والباطن ،أه الشنريع وأهن احلقيقن ألنننه ابح ابلسننر ،فوجبن
عقوبته) .وممن أفىت بقتله اجلنيد والشليب ،غ عل السر أن يفش لغن أهلننه ،فالواجننب كننتم األسنرار ،وإنهننار شنريع النننيب
املختار(.)1

* ملهون :
قوله ..( :كتم األسرار وإنهار شريع النيب )...واض الدالل عل أن األسرار تناقض شريع املختار.
ويقننول أيضننا... :مث هننؤال اجلهننال (أي :أه ن الش نريع ) مل يقنع نوا ابإلنك نار ،حننىت كفننروا مننن قننال بشنني مننن ذل ن
(أي :من ذل السر) كما قال( :أي :ابن البنا السرقسطي):
و َّ
كفروا وزندقوا َّ
وبدعوا

إذا دعاهم اللبيب األروع

( )1الفتوحا اإللي  ،حاشي اإليقا .)347 ،346: ( ،
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قلن  :هننذا مننن احلرمننان ،وعامن اخلننذالن ،إذا دعنناهم أحنند إىل التهقيننق ،قننالوا :إنننه زنننديق .وإذا خننر عوالنند نفسننه
يف دوا قلبننه ،قننالوا :إنننه صنناحب بدعن  .وهننذا كلننه حجنناب وسننرت ألوليالننه ،فن ذا مسن املرينند شننيتا مننن ذلن فليطننب نفسننا،
فتل ن عناي ن بننه ،نعننم ،ينبغنني أن جيننزم نفسننه يف سننرت السننر الننذي عنننده ،ف ن ن أفش ن شننيتا مننن ذل ن فسنني احلنناج فننو

رأسه(.)1

ويقول :إذا قننال الفقن ( :أا مننن أهننو ومننن أهننو أا) قبن ُتقننق فنالننه ،فمننا أبعننده عننن الصنواب ،وإذا ُتقننق فننناؤه،

فا يقول ذل إال م من يص ّدقه يف حاله ،وإال تعر لقتله(...)2

 نر أن ابن عجيب واض  ،ونصوصه واضه  ،إنه -ىف الواق  -يفشنني السننر رغننم دعوتننه إىل كتمانننه ،مث يشننرح لنننابوضوح سبب الدعو إىل الكتمان.
ويف الن األخ يب لنا معىن كلم (الفنا ) حبي ال حنتنناج معننه إىل الرجننوع إىل غن ه ،ومننن الواضن جنندا أنننه يعن
بقوله( :أا من أهو ) أي :أا هللا! وقد مر يف ن قبله ،قوله( :أا معبودي) ومىت تسلم لقاللها؟
ويقول أيضا:
()3

واحذر أن تكون سواه

إايك أن تقول أانه

واضن أن عبننار (أاه) تعن ( :أا هننو) أو (أا هللا) ،وهننذه اجلملن البننن عجيبن هنني املوضننوع الننذي دار حولننه كن
ما مننر معنننا مننن نصننو حننول هننذا املوضن ِوع ،فهننو يقننول :إي أن تقننول (بلسننان للنننا ) :أا هللا ،ولكننن احننذر أن تكننون
(عقيد ) سواه ،أي :أن تعتقد أن سواه (أي :سو هللا!)  -وهو نف قول الشاذيل( :ليكن الفر يف لسان .)..
ويقول حممد مهدي الروا (:)4
وبويع يف احلضر عل كتم أسرار احلضر إال عن أهلها ،وقد قال إمامنا الشافعي -رضي هللا عنه:-
()5

ظلم
َ
ومن َمنَ َع املستوجبني فقد ْ

ومن منَ َح اجلهال علماً أضاعهُ

وبويعن يف احلضننر  ،علن خفننا يف نهننور ،ونهننور يف خفننا  ،وطلسننمي يف جملن  ،وجملن يف طلسننمي  ،وانقبننا

انبسا  ،وانبسا يف انقبا  ،وتع يف استتار ،واستتار يف تع (...)6

يف

ويقننول :وبويع ن يف احلضننر عل ن الوقننو عل ن قنندم االهتمننام ،م ن حكننم الطنني يف الزمننان ،إيعننا أحكننام ش نريع
( )1الفتوحا اإللي .)427: ( ،
( )2الفتوحا اإللي .)456: ( ،
( )3الفتوحا اإللي .)347: ( ،
( )4القطب الغو الفرد املتمكن...السيد هبا الدين حممد مهدي الشيوخي الشه ابلروا  ،ابن علي الرفاعي الصيادي احلسنني احلسن  ،مننن بلنند سننو الشننيوخ
الشيوخ من أعمال البصر  ،جتول كث ا وما يف بغداد عام (1287هن).
( )5بوار احلقالق.)292: ( ،
( )6بوار احلقالق.)273: ( ،
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سيد األكوان -عليه صننلوا الننرمحن -وهننا أا واحلمنند هلل علن العهنند ،جتننرد ِإلعننام أحكامهننا ،برقننالق يفهمهننا مننن فهمننه
هللا بنوره املب  ،وفقهه يف الدين ،م طي يف منشور الزمان ،عل منوال قول القال :
فصرت أرى دهري وليس يراين
ُ

تسرتت من دهري بظل جناحه
ُ
ِ
ِ
درت
عين ما ُ
فإن تسأل األايم َ

وأين مكاين ما عرفن مكاين

()1

ويقول (من قصيد ):

وحنن على ِ
مهد التَّكتم قُـ ّوم
()2
ِ
سطور
الصدق هلل نَـ ْرقُ ُم
وفيها
ُ

طريقتُنا ّأان منر زماننا
ومنها:

جنعل السر رقعةً
طريقتُنا أن َ
ظ
طريقتُنا أن حنف َ
الشرع ظاهراً
َ

ويقول حممود أبو الفيض املنويف(( )4من قصيد ):

() 3

اخلفي املطلسم
وهذا هو ّ
السر ّ

وأبصرت أسرار تسامت بذاهتا
ُ

وإين أرى شرحي هلا فوق طاقيت

فإين إذا ما حبت يوماً بسرها

لقيت محامي بعد متزيق مهجيت

ولست على سر أميناً إذن وال

حظيت بقرب عند أهل موديت

() 5

***
وال تفشه إِال ألهل البصرية

وكن كامتاً للسر عن غري أهله

( )6

ويقول أيضا:
ومن أعظم مواهب هللا ألولياله وجود العبار  ،وهي (الفتوح ابلتعب عن املقاصد).
قال( :)7ومسع شيخنا أاب العبا يقننول :يكننون الننويل مشننهوا ابلعلننوم واملعننار  ،واحلقننالق لديننه مشننهود  ،حننىت إذا
( )1بوار احلقالق.)274: ( ،
( )2اجملموع النادر .)287: ( ،
( )3اجملموع النادر .)288: ( ،
( )4حممننود أبننو الف ننيض بننن علنني ب ننن عمننر بننن إب نراهيم أبننو ماض نني...ولد يف مدين ن منننو م ننن مننديري مص نر ع ننام (1312ه نن) ،وهننو مؤس ن الطريق ن الفيض نني ،
وصاحب جمل العامل ِاإلسامي ،ورلي ُتريرها ،ولعله يكون متمتعا ابلصه أثنا كتاب هذه الكلما .
( )5بداي الطريق إىل مناه التهقيق.)66: ( ،
( )6معامل الطريق إىل هللا.)444: ( ،
( )7معامل الطريق إىل هللا.)257: ( ،
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أعطي العبار  ،كان ِ
كاإلذن من هللا له يف الكام.
وقال :من أذن له يف التعب حسن يف مسام اخللق عباراته ،وحلي لديهم إشاراته.
وقننال :مسع ن شننيخنا أاب العبننا يقننول :كننام املننأذون لننه خيننرج وعليننه كسننو وطنناو مننن نننور قلبننه ،وكننام الننذي مل
يؤذن له يكون مكسو األنوار ،حىت إن الرجل ليتكلمننان ابحلقيقن الواحنند  ،فيقبن مننن أحنندمها ويننرد علن اآلخننر ،واعلننم
أن مننن أراد هللا أن يكننون داعيننا إليننه مننن أوليالننه فننا بنند مننن إنهنناره إىل العبنناد ولننو خلاصننتهم ،إذ ال تكننون النندعو إىل هللا إال
كذل (.)1

 لقد مر أقوال أيب العبا املرسي يف صفها سابق  ،وأكررها هنا ،ألن السيد املنويف يتبناها. وعن الشيخ حممد أم الكردي( )2يقول الشيخ سام العزامي(:)3...وكننان يننر أن القننول بوحنند الوجننود مننن سننكر الوق ن وغلب ن احلننال ،يعننذر صنناحبه إذا كننان مغلننواب ،وال يص ن
تقلينند غ ن ه لننه ،وكننان يننر اخلننو فيننه حرامننا إال ملننن ثبت ن قدمننه ىف عقينند أهن السننن واجلماع ن  ،وعننر ذل ن مننن بقنناي
السكر ومل يتأثر ِبا يسمعه من الشطها (...)4

 الوقن  :مننا هننو غالننب علن العبنند( ،)5أو مننا كننان هننو الغالننب علن ِاإلنسننان( ،)6فيقننال( :وقتن احلننزن ،أو وقتنالسننرور ،أو وقتن اجلذبن  ،أو وقتن الغيبن  )...وهننذا الننن أكثننر وضننوحا مننن أن ُيتنناج إىل تعليننق ،ولكنننه من ذلن حباجن
إىل َتم .
ويقول الشيخ عبد القادر احلمصي(:)7
واكتم سر هللا ضمن اجلنان

احذر نفس هللا يف كل آن

() 8

وامجع خلق هللا يف الوحدة

واعلم أن هللا عني العيان
ومن قوله:

واهدم األسوار واهجر بيعك

اكتم األسرار عن ذوي األغيار

() 1

( )1معامل الطريق إىل هللا.)257: ( ،
ِ
( )2شننيخ شننيوخ العصننر...القطب الكب ن حممنند أم ن الكننردي اإلربلنني ابننن الشننيخ فننت هللا زاده ،أخننذ الطريق ن النقشننبندي عننن الشننيخ عمننر النقشننبندي ،رح ن إىل
احلجاز مث إىل القاهر وما فيها عام1332( :هن).
( )3الشيخ سام العزامي ،أحد أكابر علما األزهر وتلميذ الشيخ الكردي.
( )4ترمج الشيخ الكردي يف مقدم كتاب تنوير القلوب.)42: ( ،
( )5معجم املصطلها الصوفي .
( )6شرح حاشي العروسي.)22/2( :
( )7الشيخ عبد القادر احلمصي ،أخذ الطريق عن الشيخ علي اليشرطي وهو قريب العهد.
( )8اللطال الروحي .)42: ( ،
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اخلالق.

 ذوو األغيننار أو أصننهاب األغيننار :أي الننذين يتومهننون أن يف الوجننود غن هللا ،أو الننذين يتومهننون أن املخلننو غنويق ننول اب ننن أنبوجن ن (... :)2والغن ن عب ننار ع ننن التل ننب ابلرس ننوم ،والك ننتم ع ننن الس ننر ،و ِاإلش ننار دون تصن نري ص ننيان

لألسرار ،واتساعا حمل األمان  ،ف ق عن ضيق احلم  ،ومطاوع البوح(.)3

 -الرسن ننوم :مجن ن رسن ننم ،وهن ننو اخللن ننق وصن ننفاته ألن الرسن ننوم هن نني اآلاثر ،وكن ن من ننا سن ننو هللا هن نني آاثره الناشن ننت من ننن

أفعاله( .)4ومعىن هذا الكام هو أن الرسوم هي املخلوقننا إذا تومهناهننا غن اخلننالق ،ويكننون معننىن قولننه( :التلبنني ابلرسننوم)
هو :التظاهر أبن اخللق غ اخلالق!
 يب ابن أنبوج َ ملَ يستعملون اإلشار يف العبار دون التصري  ،إهنننا مننن أجن أن ترقن هبننم عننن ضننيق احلمن (أي:فيفرجون عن صدورهم بعبارا مموه عل أه الرسوم.
مح السر) وعن مطاوع البوح بهّ ،
ولع يف هننذا القنندر مننن أقنوال الكبننار مننن ألمن الصننوفي يف كتمننان السننر عننن غن أهلننه ،والتلبنني علن أهن الشنريع
ابلشريع  ،وتنبيه السالك أن التصري ابلسر يقودهم إىل السي ألن السر كفر وزندق !! لع يف هذا القدركفاي .

ب فيه أكثر من الكفاي  ،ب وأكثننر بكثن ! فقنند كانن الكفاين يف نن أو نصن مننن (إحيننا علننوم النندين) الكتنناب
العظننيم الشننأن! عظننيم الوق ن ! كث ن النف ن ! جلي ن املقنندار! لنني لننه نظ ن يف اببننه! ومل ينس ن عل ن منوالننه! وال مسه ن قرُي ن
ِبثاله! كاشفا عن الغوامض اخلفين ...إخل ،ملؤلفننه (حجن ِاإلسننام وحمجن النندين الننيت يتوصن هبننا إىل دار السننام! ِاإلمننام! بن
أكثننر مننن عشنرين ألن إمننام! جننام أشننتا العلننوم! الضننرغام! والبنندر التمننام! كاشن غياهننب الشننبها ...إخل) أيب حامنند
الغزايل.
لقد كان يف ن أو نص منه كفاي إذ ال كام يف هننذا الكننام من كننام حجن ِاإلسننام ألن حجن الكننام كننام
حج ِاإلسام! ولي بعد كامه كام! وإال فما معىن كونه (حج ِاإلسام)؟!!
 هذه الفقر هي من عدو الكش والعلوم اللدني فاملعذرهّ!!قد يقول قال  :ما دام ن أو نصان يكفيان! فلِ َم ك هذا الركام؟!
اجلواب :هو حماول  -قد تكون فاشل وقد تكون اجه  -للوقننو أمننام الثعلبيننا الزلبقين الننيت نسننمعها دالمننا وأبنندا
من الصوفي وأنصارهم ،ومن السذج الذين خدعوا ابلعبارا املنمق اليت تسمي اللي نهرا واجله علما!
فل ننو أتين نناهم م ننثا ِبثن ن م ننن ( ِاإلحي ننا ) لس ننمعنا أقن نواال خمتلفن ن  ،فق نند يق ننول قالن ن م نننهم( :ه ننذا ك ننام مدس ننو علن ن
( )1اللطالف الروحي .)82: ( ،
( )2الشيخ العام العار ابهلل سيدي عبيد بن حممد الصغ بن أنبوج الشنقيطي التيشييت ،من أفراد أعام الطريق التجاني  ..تويف عام1284( :هن).
( )3ميزاب الرمح الرابني .)113: ( ،
( )4معجم مصطلها الصوفي .
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الكتنناب) ،وه ن اجلمل ن الظامل ن الننيت كننرر وتكننرر دون حيننا  ،وقنند يقننول آخننر( :هننذا قننول انْنتُ ِهن َني منننه ،ومل يبننق لننه رصننيد
اآلن .هذا كان عند بعضهم فق ) .وقد يقول آخر( :التعميم ال جيوز) ،وقد يقولون :هننذا لننه َتْوين (ومننا أدرا مننا التأْوين ،
له ذنب طوي  ،وخرطوم طوي  ،واب طوي  ،ونفر طوي  ،وشعر طوي .)...
مننن أجن هننذا أورد هننذا الركننام ،ولننوال اخلننو مننن ِاإلطالن  ،وأن يبلننغ الكتنناب حجمننا أكننرب مننن حجمننه ألورد
من أقوال من أورد أمسا هم ،ومن أقوال غ هم يف هذا املوضوع ما قد ُيتاج إىل متا الصفها  ،إن مل يكن ألوفها!!
واستكماال للفالد  ،أعيد عر بعض النصو

السابق ذا األمهي اخلاص الواضه م بعض ِاإلضافا .

يقول اجلنيد:
ال يكون الص ِّديق ص ِّديقا حىت يشهد له يف حقه سبعون صديقا أنه زنديق!! ويف رواي ( :أل صديق أنه زنديق).
ويقول ابن عجيب :
...وإال فقن نند علمن ن من ننا وقن ن للهن نناج ،وهن ننو ويل هللا ح ّقن ننا...وممن أفن ننىت بقتلن ننه اجلنين نند والشن ننبلي(...طبعا ألنن ننه ابح
ابلسر).
ويقول ابن عريب:
عليه لطالب املشاهد للبقا

ومن كامت للسر يظهر ضده
ويقول اليافعي:

...ملا سعي ابلصوفي إىل بعض اخللفننا  ،أمننر بضننرب رقنناهبم ،فأمننا اجلنينند فتسننرت ابلفقننه ،وكننان يفننيت علن مننذهب أيب
ثور.
ويقول أبو احلسن الشاذيل:
ليكن الفر يف لسان موجودا ،واجلم يف جنان مشهودا.
ويقول ابن عجيب أيضا:
إي أن تقول أاه ،واحذر أن تكون سواه.
وهننو نف ن املعننىن َتامننا الننذي يقولننه أبننو احلسننن الشنناذيل( .الفننر  :هننو أن تفننر ب ن اخلننالق واملخلننو  ،واجلم ن أن
جتمعهما يف ذا واحد ) ،وقد مر هذا الشرح سابقا ،وأعيده هنا.
وأعيد قول احلاج ألمهيته اخلاص اخلاص  ،يقول:
املعىن الذي به ُُتقن الدما  ،خارج عن الصا والصوم وقرا القرآن.
وال أعلق بشي  ،فهي واضه ج ّدا ،ولذل أعد كتابتها ،ولك أورد قوال آخر له أمهيته اخلاص جدا.
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يقول الشعراين:
..قن ننال عبن نند هللا القرشن نني.. :لن ننو تكلم ن ن علن ننيكم يف علن ننم احلقن ننالق واألس ن نرار ،كن ننان أول من ننن يفن ننيت بكفن ننري هن ننؤال

األربع (!)1

 وطبعن ننا! يفتن ننون بكفن ننره نن نناهرا أبلسن نننتهم ،أمن ننا يف البن نناطن فهن ننم يعتقن نندون عقين نند جازمن ن أنن ننه صن ن ّديق ويل هلل ،وأنإفتننا هم -يف الظنناهر بكفننره هننو للتمويننه والنجننا مننن السنني ! أو لكتمننان السننر!! أو إلعطننا الظنناهر حكننم الظنناهر ،ويبقن
للباطن حكم الباطن!
ويقول أمحد الشرابصي معلقا عل قول للغزايل:
فأن ن تننر معنني ،مننن غ ن ش ن  ،أن الغ نزايل بعنند أن أابن الصننعوب يف وض ن تعري ن جننام مننان للتصننو بسننبب
سريته وابطنيته ..إىل أن يقول :ولع هذه السري أو الباطني املسننتكن يف حقيقن التصننو  ،كانن املنندخ الدعننا الكثن ين
التصو (.)2

ومما يورده أمحد زي النندحان( :وسننت والنند الشننيخ حممنند الرملنني عننن القالن بوحنند الوجنود ،فقننال :يقتن هننذا املرتنند
وترم جيفته للكاب ألن قوله هذا ال يقب َتويننا ،وكفننره أشنند مننن كفننر اليهننود والنصننار  ،واستهسننن الشننيخ ابننن حجننر
منننه هن ِ
نذه الفتننو ...فمن زعننم أن وحنند الوجننود غن وحنند الشننهود مل يشننم رالهن معننىن الوحنند  ،فوحنند الوجننود ترجن إىل

وحد الشهود من غ حلول وال اتصال ،هذا هو القول احلق( .)3انته ).

 لناح أن الكفر عندهم هو التصري بوحد الوجود بعبننار ال تقبن التاوين (ألن قولننه هننذا ال يقبن َتويننا) كمنناجيب أن ناح أن وحد الشهود هي وحد الوجود.
ويقول عبد القادر اجلياين:
أشد األشيا عل مننن عننر
واحد إال أنه ُيتاج إىل قو األنبيا
من يعقن ومننن ال يعقن  ،يقعنند من
فيما هو فيه ،معان عليه ألنه ممتث

هللا عننز وجن  ،النطننق من اخللننق والقعننود معهننم ،ولننذا يكننون ألن عننار واملننتكلم فننيهم
عليهم السام ،وكي ال ُيتاج إىل قوهتم وهننو يرينند أن يقعنند بن أجنننا اخللننق ،خيننال
منننافق ومننؤمن ،فهننو علن مقاسننا عظيمن  ،صننابر علن منا يكننره ،ومن ذلن فهننو حمفننو
ألمر احلق عز وج يف كامننه علن اخللننق ،مل يننتكلم بنفسننه وهنواه واختينناره وإرادتننه ،إمنننا

أجرب عل الكام ،فا جرم ُيف فيه(.)4
 -واآلن..

( )1طبقا الشعراين.)12/1( :
( )2التصو عند املستشرق .)14: ( ،
( )3تقريب األصول لتسهي الوصول.)51: ( ،
( )4الفت الرابين.)216: ( ،
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خنتم هذا الفص  ،بفصن مننن كتنناب (اليواقين واجلنواهر يف بيننان عقالنند األكنابر) لِ مننام العننار النرابين سننيدي عبنند
الوهاب الشعراين..
يقننول( :الفص ن الثال ن ) يف بيننان إقام ن العننذر أله ن الطريننق يف تكلمهننم يف العبننارا املغلق ن عل ن غ ن هم رضنني هللا

عنهم( :)1اعلم رمح هللا ،أن أص دلي القوم يف رمزهم األمور ،مننا روي يف بعننض األحادين أن رسننول هللا صننل هللا عليننه
اّلل ،لقنند سننألت عننن يننوم املقننادير ،وروي
يوم يننوم؟ فقننال أبننو بكننر :نعننم ي رسننول ّ
وسلم قال يوما أليب بكر الصديق :أتدري َ
أيضننا أنننه قننال لننه يومننا :ي أاب بكننر ،أتنندري مننا أرينند أن أقننول؟ فقننال :نعننم ،هننو ذا هننو ذا  ،حكنناه الشننيخ اتج النندين بننن
عطا هللا يف بعض كتبه.
* نقن قلننيا لنننورد قولننه صننل هللا عليننه وسننلم{ :إن كننذاب علن َّني لنني ككننذب علن أحنند ،فمننن كننذب علن َّني متعمنندا

فليتبوأ مقعده من النار}( )2جوااب عل هذه األحادي املكذوب .

وذكننر الشننيخ حمينني النندين يف البنناب الرابن واخلمسن مننن الفتوحننا مننا نصننه :اعلننم أن أهن هللا مل يضننعوا اِإلشننارا
اليت اصطلهوا عليها فيما بينهم ألنفسهم ،ف هنم يعلمون احلق الصري يف ذل  ،وإمنا وضننعوها منعننا للنندخي بينننهم ،حننىت ال
يعننر مننا هننم فيننه ،شننفق عليننه أن يسننم شننيتا مل يص ن إليننه ،فينكننره عل ن أه ن هللا ،فيعاقننب عل ن حرمانننه ،فننا ينالننه بعنند
ذلن أبنندا ،قننال :ومننن أعجننب األشننيا يف هننذه الطريننق ،بن ال يوجنند إال فيهننا ،أنننه مننا مننن طالفن ُتمن علمننا مننن املنطقين
والنها وأه الندس واحلساب واملتكلم والفاسننف  ،إال ولننم اصننطاح ال يعلمننه النندخي فننيهم إال بتوقين منننهم ال بنند
مننن ذل ن  ،إال أه ن هننذه الطريننق خاص ن  ،ف ن ن املرينند الصنناد إذا دخ ن ط نريقهم ،ومننا عنننده خننرب ِبننا اصننطلهوه ،وجل ن
معهم ،ومس منهم ما يتكلمون به من ِاإلشارا  ،فهم مجي ما تكلموا به ،حىت كأنننه الواضن لننذل االصننطاح ،ويشنناركهم
يف اخلو يف ذل العلم ،وال يستغرب هو ذل مننن نفسننه ،بن جينند علننم ذلن ضننروري ال يقنندر علن دفعننه ،فكأنننه مننا زال
يعلمه ،وال يدري كين حصن لننه ذلن  ،هننذا شنأْن املرينند الصنناد  ،وأمننا الكنناذب فننا يعننر ذلن إال بتوقين  ،وال يسننم
لننه قب ن إخاصننه يف ِاإلراد وطلبننه لننا أحنند مننن القننوم ومل يننزل علمننا الظنناهر يف ك ن عصننر يتوقفننون يف فهننم كننام القننوم،
واهي ن ِ
ابإلمننام أمحنند بننن س نري  ،حضننر يومننا جمل ن اجلنينند ،فقي ن لننه :مننا فهم ن مننن كامننه؟ فقننال :ال أدري مننا يقننول،
ولكننن أجنند لكامننه صنول ...مث إن القننوم ال يتكلمننون ِ
ابإلشننار إال عننند حضننور مننن لنني منننهم ،أو يف َتْلننيفهم ال غن  .مث
قننال :وال خيفن أن أصن ِاإلنكننار مننن األعنندا املبطلن إمنننا ينشننأ مننن احلسنند ،ولننو أن أولتن املنكنرين تركنوا احلسنند وسننلكوا
طريننق أهن هللا مل يظهننر منننهم إنكننار وال حسنند ،وازدادوا علمننا إىل علمهننم .ولكننن هكننذا كننان األمننر ،فننا حننول وال قننو إال
ابهلل العلنني العظيم...وأشنند النننا عننداو ألصننهاب علننوم الوهننب ِاإللنني يف كن زمننان أهن اجلنندال بننا أدب ،فهننم لننم مننن
أشد املنكرين وملا علم العارفون ذل عدلوا إىل ِاإلشارا  ،كما عنندل مننر عليهننا السننام ،مننن أجن أهن ِاإلفن و ِاإلحلنناد
إىل ِاإلش ننار  ،فلك ن آي ن أو ح نندي عن نندهم وجه ننان :وج ننه يرون ننه يف نفوس ننهم ،ووج ننه يرون ننه فيم ننا خ ننرج ع نننهم ،ق ننال تع نناىل:
( )1اليواقي واجلواهر.)14/1( :
( )2صهي مسلم (كتاب العلم).
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آيتِنَننا ِيف اآلفَننا ِ َوِيف أَنْن ُف ِسن ِه ْم)) [فصننل  ]53:فيسننمون مننا يرونننه يف نفوسننهم إشننار ليننأن املنكننرون علننيهم ،وال
(( َسنننُ ِري ِه ْم َ
يقولنوا :إن ذلن تفسن لتلن اآلين أو احلنندي  ،وقاين لشننرهم ورمننيهم لننم ابلكفننر ،جهننا مننن النرام معرفن مواقن خطنناب
احل ننق تع نناىل ،واقت نندوا يف ذلن ن بس نننن م ننن ق ننبلهم ،وإن هللا تع نناىل ك ننان ق ننادرا أن ي ننن م ننا َتول ننه أهن ن هللا وغ ن هم يف كتاب ننه،
كنناآلي املتشنناهبا  ،واحلننرو أوال ن السننور ،وم ن ذل ن فمننا فع ن  ،ب ن أدرج يف تل ن الكلمننا ِأإللي ن واحلننرو أوال ن
الس ننور ،علوم ننا اختصاص نني ال يعلمه ننا إال عب نناده اخلُلَّ ...وم ن ه ننذا التفاض ن املش ننهور فيم ننا بي نننهم ينك ننرون عل ن أه ن هللا
تعاىل ..،ف ن القوم ملا عملوا ِبا علموا ،أعطاهم هللا تعاىل علما من لدنه ،إبعننام رابين أنزلننه يف قلننوهبم مطابقننا ملننا جننا بننه
الشريع ال خيرج عنها ذر !!
* وقف ن قص ن اثني ن ِ :بننا أننننا اآلن نعنني حلظننا يف التفس ن ِاإلشنناري ،فنرينند أن نفهننم النصننو فهمننا (إشنناري).
وعليه يكون املعىن (اإلشاري) لعبار (مطابقا ملا جا بننه الشنريع ) هننو :مطننابق (أي :يشننك طبقن مقابلن ) ملننا جننا بننه
الشريع  ،وواض أن هذا يع أهنما منفصان عن بعضهما .أما قوله( :ال خيرج عنها ذر ) فتهتم معني (إشاري ):
املعىن األول :ال خيرج عنهننا (أي :عننن الشنريع ) ذر  ،أي :واحنند  ،لتلتهننق ابلعلننم اللن ِ
ندين ،فننا يوجنند يف العلننم اللنندين
ذر واحد خرج إليه من الشريع  ،فهما خمتلفان مجل وتفصيا.
املعىن الثاين( :ابلكش ) نشاهد أن كلمن (ذر ) تعن يف لغن (احلقيقن ) املسنناف بن اجلنن وجهنننم ،فيكننون املعننىن :ال
خي ننرج عنه ننا ذر أي :ال خي ننرج عنه ننا املس نناف بن ن اجلنن ن وجه نننم ،فاملس نناف بن ن اجلنن ن وجه نننم موج ننود بن ن الشن نريع وبن ن
حقيقتهم.
نعود ملتابع الن  ،بعد القفز عن تفس ا إشاري :
...ولكن هؤال املنكرون ،ملا تركوا الزهد يف الدنيا وآثروها عل اآلخر  ،وعل ما يقرب إىل هللا تعاىل...
* وقف قص اثلث  :أين قولننه هنننا( :وآثروهنا علن اآلخننر ) مننن أقنوالم( :إىل مننىت النندنيا؟ إىل مننىت اآلخننر ؟) ،و(اخلن
نعلي ) ،و(اخرج من الكون ) ..إخل؟! واليت سنراها يف نصو مقبل ...نتاب .
...وتعن ّنودوا أخننذ العلننم مننن الكتننب ،ومننن أفنواه الرجننال ،حجننبهم ذلن عننن أن يعلمنوا أن هلل عبننادا تننوىل تعلننيمهم يف
س ن نرالرهم ،إذ هن ننو املعلن ننم احلقيقن نني للوجن ننود كلن ننه ،وعلمن ننه هن ننو العلن ننم الصن ننهي الن ننذي ال يش ن ن من ننؤمن وال غ ن ن من ننؤمن يف
كماله...فعلم أن من كان معلمه هللا تعاىل ،كان أحق ابالتباع ممن كان معلمه فكره ،ولكن أين ِاإلنصا ؟
فصننان هللا نفوسننهم بتسننميتهم احلقننالق إشننارا  ،لكننون املنكنرين ال يننردون ِاإلشننارا  ،وأيننن تكننذيب هننؤال املنكنرين
حلملن
ألهن هللا يف دعنواهم العلننم مننن قننول علنني بننن أيب طالننب رضنني هللا عنننه( :لننو تكلمن لكننم يف تفسن سننور الفاُتن ّ
لكم منها سبع وقرا) ،فه ذل إال من العلم اللدين الذي آاته هللا تعاىل له.
* وقف قص رابع  :الكذب عل علي بن أيب طالب أهون من الكذب عل هللا أو عل رسوله .ونتاب .
 ..وقد كان الشيخ أبو يزيد البسطامي يقول لعلما زمانه :أخننذمت علمكننم ميتننا عننن مين  ،وأخننذا علومنننا عننن احلنني
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الذي ال مو  ،وكان الشيخ أبو مدين إذا مس أحدا من أصهابه يقول يف حكاي ( :أخننربين هبننا فننان عننن فننان) يقننول :ال
تطعمننوا القدينند ،يرينند بننذل رفن مهن أصننهابه ،يعن  :ال ُتنندثوا إال بفتننوحكم اجلدينند الننذي فننت هللا تعنناىل بننه علن قلننوبكم
يف كام هللا تعاىل أوكام رسوله صل هللا عليه وسلم ،ف ن الواهب للعلم ِاإللنني حنني ال مننو  ،ولنني لننه حمن يف كن عصننر
إال قلوب الرجال.
* وقف ن قص ن أيضننا :يقننول( :الننذي فننت هللا تعنناىل بننه ..يف كننام هللا تعنناىل أو كننام رس نوله)!! فه ن قننول أيب يزينند،
وقننول أيب منندين يوافننق كننام هللا أو كننام رس نوله مننن قريننب أو مننن بعينند؟! أو مننن أبعنند مننن بعينند؟! إال عننن طريننق التأوي ن ،
فسيفه صقي  ،ومفعوله سهري ،ب يعجز السهر والسهر والفجر عن ُتقيق ما ُيققه التأْوي ! ..نتاب .
دون ه ننؤال
 ..وس ننت األس ننتاذ عل نني ب ننن وف ننا رض نني هللا عن ننه م ننن بع ننض الع ننارف  ،علن ن لس ننان بع ننض املعرتضن ن  :ملَ ّ
العننارفون معننارفهم وأسنرارهم الننيت تضننر ابلقاص نرين مننن الفقهننا وغ ن هم؟ أمننا كننان عننندهم مننن احلكمن وحسننن الظننن والنظننر
والرمح ابخللق ما منعهم عننن تنندوينها؟ فن ن كننان عننندهم ذلن فمخننالفتهم لننه نقن ! وإن مل يكننن عننندهم حكمن وال حسننن
نننن فكفنناهم ذلن نقصننا؟! فأجنناب بقولننه :يقننال لننذا السننال  :ألنني الننذي أطلن مشن الظهن  ،ونشننر اصن شننعاعها من
إضراره أببصار اخلفافي وحنوها من أصهاب األمزج الضعيف  ،علننيم حكننيم؟ فننا يسننعه إال أن يقننول :نعننم هننو تعنناىل علننيم
حكننيم ،ف ن ن قننال :صننهي ذل ن  ،ولكننن عننار ذل ن مصنناحل أخننر تربننو عل ن هننذه املفاسنند ،قل ن  :وكننذل اجل نواب عننن
مسننألت  ،فكمننا أن احلننق تعنناىل مل يننرت إنهننار أننوار مشن الظهن مراعننا ألبصننار مننن ضننع بصننره! فكننذل العننارفون ال
ينبغنني لننم أن يراعنوا أفهننام هننؤال احملجننوب عننن طنريقهم ،بن الزاهنندين فيهننا ،بن املنكنرين عليهننا ..وحسننب جنوااب أن مننن
دون املعار واألسرار ،مل يدوهنا للجمهور ،ب لو رأ من يطال فيها ممن لي هو أبهلها لنهاه عنها.
ّ
* ملهون :
ونتاب :

هننذا سننبب مننن أسننباب تنندوين هننذياهتم الننيت يسننموهنا (علمننا) نلمننا للعلننم ،ويسننموهنا (حقيق ن ) نلمننا للهقيق ن !

 ..وكان بعض العننارف يقننول :حنننن قننوم ُيننرم النظننر يف كتبنننا علن مننن مل يكننن مننن أهن طريقتنننا وكننذل ال جيننوز أن
ينق كامنا إال ملن يؤمن به ،فمن نقله إىل مننن ال يننؤمن بننه ،دخن هننو واملنقننول إليننه جهنننم ِاإلنكننار ،وقند صننرح بننذل أهن
هللا تعنناىل عل ن ر و األشننهاد ،وقننالوا :مننن ابح ابلسننر اسننتهق القت ن  ،وم ن ذل ن فلننم يسننم أه ن الغفل ن واحلجنناب ،ب ن
تعدوا حدود القوم ،وأنهروا كامهم لغ أهله...
* وقف قص  :هذا الكام كله مغالطا  ،سيأْيت تفصيلها إن شا هللا تعاىل ب ثناي النصو  ..نتاب .
وحرمنوا وكرهنوا واسننتهبوا أمننورا مل تصننرح هبننا الشنريع يف دولن الظنناهر فكننذل العننارفون
 ..فكمننا أوجننب اجملتهنندون ّ
أوجبوا أمورا وحرموا وكرهوا واستهبوا أمورا يف دول األعمال الباطن فاالجتهاد واق يف الدولت ...
* وقفن ن جي ننب أن تك ننون -هن ننا -طويلن ن ج نندا ،ولك ننن ال من ننا
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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النصننو وهنني موافقن لننا ولكليننا الشنريع ِاإلسننامي  ،بينمننا هننؤال (العننارفون) أوجنندوا -عننن طريننق الكشن  -عقالنند ال
َت إىل ِاإلسام بصل  ،ب جا ِاإلسام وك األنبيا ملكافه هذه العقالد.
أكرر القول :إن هؤال (العارف ) جا وا بعقالد غريبن  ،وبننوا عليهننا أحكامننا غريبن !! وال حننول وال قننو إال ابهلل العلنني
العظيم .نتاب .
فلم ّرمز القوم كامهم يف طريقهم ابالصننطاح الننذي ال يعرفننه غن هم ،إال بتوقين منننهم كمننا مننر؟ ومل مل
 ..ف ن قي َ :
يظهننروا معننارفهم للنننا  -إن كان ن حق نا كمننا يزعمننون -ويتكلم نوا هبننا عل ن ر و األشننهاد كمننا يفع ن علمننا الش نريع ىف
دروسننهم ،فن ن يف إخفننا العننارف معننارفهم عننن كن النننا رالهن ريبن  ،وفتهننا لبنناب رمنني النننا لننم بسننو العقينند وخبن
الطوي ؟
فنناجلواب :إمنننا َّرمننزوا ذل ن رفقننا ابخللننق ورمح ن هبننم ،وشننفق علننيهم ( -كننذب ومغالط ن  ،ب ن َّرمننزوا خوفننا مننن سنني
احلنناج)  -وقنند كننان احلسننن البصننري! وكننذل اجلنينند والشننبلي وغ ن هم ،ال يقننررون علننم التوحينند إال يف قعننور بيننوهتم ،بعنند
غلننق أب نواهبم ،وجع ن مفاتيههننا ُت ن وركهننم! ويقولننون :أُتبننون أن ترم ن الصننهاب والتننابعون الننذين أخننذا عنننهم هننذا العلننم
ابلزندق هبتاا ونلما.
* وقفن  :هننذا الكننام -أي :اهتنام احلسننن البصننري والصننهاب والتننابع هبننذا االهتننام -هننو البهتننان والظلننم ،فقنند كننان
الصهاب والتابعون واحلسننن البصننري بنريت مننن هننذه الزندقن  ،ويف كامهننم واهتننامهم هننذا مغالطن جريتن جنندا جنندا جنندا .وال
حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم .نتاب .
..ومن ننا ذلن ن إال لدقن ن من ننداركهم (أي :الصن ننوفي ) حن ن صن ننف قلن ننوهبم وخلصن ن من ننن شن نوالب الكن نندورا احلاصن ننل
ابرتكاب الشهوا واآلاثم! وال جيوز ألحد أن يعتقد يف هذه السنناد ! أهنننم مننا خيفننون كامهننم إال لكننوهنم فيننه علن ضننال،
حاشاهم من ذل !! فهذا سبب رمننز مننن جننا بعنندهم للعبننارا الننيت دونن  ،وكننان مننن حقهننا أن ال تننذكر إال مشننافه  ،وال
دوننوا علمهننم ورمننزوه مصننله للنننا  ،وغن علن
ندونّ ،
توضن يف الطننرو  ،ولكننن ملننا كننان العلننم مننو ِبننو أهلننه إن مل ين ّ
أسرار هللا أن تذاع ب احملجوب .
وأنشدوا يف ذل :
على املعىن املغيّب يف الفؤاد

أال إن الرموز دليل صدق

وألغاز تدق على األعادي

وكل العارفني هلا رموز

ِ
الفساد
وأ ّدى العاملني إىل

ولوال اللغز كان ُ
القول كفراً

* واآلن ..ليسن وقفن  ،بن مشنني ! إذا قننال الشنناعر( :الرمننوز دلين صنند ) فقنند كننذب الشنناعر وكننذب شننعره ألن
الرموز عكاكيز الدجاجل  ،والشعرا يتبعهم الغاوون ،أما اصطاحهم فقد غنندا معروفننا لنند الباحن  ،ولننتبننه بشننك خننا
إىل قوله( :ولوال اللغز كان القول كفرا) .نتاب .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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فقد ابن لن أنننه لنني ل نسننان مقابلن الوحننوش والسننباع الكواسننر والظهننور لننم ،إال إن علننم قدرتننه علن دفن أذيننتهم
لننه بتهيننؤ أسننباب القهننر لننم ابلقننو واملكن ن واألنصننار ،ف ن ن قي ن  :فلن َنم مل يننرت هننذا العننار إنهننار معارفننه وأس نراره ابلكلي ن
ويدخ فيما فيه اجلمهور حىت يتمكن ويقو فيكون ذل أسلم له؟
* نعننود إىل الوقفن  ،هنننا أراد بقولننه( :بتهيننؤ أسننباب القهننر لننم ابلقننو  )..أن تكننون (عبننار إشنناري ) فكانن أقننرب إىل
اإلفصنناح! لقنند أشننار هننذه العبننار إىل الكينند الننذي يكيدونننه ل سننام ،وأفصننه عننن اخلط ن الننيت وضننعوها لننذل ! أو
ابألص  :اخلط الذي وضعها الشيطان ليكيد ل سام ابستخدامهم واسننتغالم! ويف قولننه( :وينندخ فيمننا فيننه اجملهننور حننىت
يتمكن )..إفصاح كام عن أن ما هم فيه خيتل ك االختا عما فيه اجلمهور ،أي :عن اإلسام .نتاب .
...ونق اإلمام الغزايل يف (اإلحيننا ) وغن ه عننن اإلمننام زيننن العابنندين بننن علنني بننن احلسن -رضنني هللا عنننه -أنننه كننان
يقول:
أبوح به
اي ّ
علم لو ُ
رب جوهر ً

لقيل يل أنت ممّن يعبد الوثنا

والستحل رجال مسلمو َن دمي
ّ

أقبح ما أيتونهُ حسنًا
ْ
يرون َ

قننال الغنزايل :واملنراد هبننذا العلننم الننذي يسننتهلون بننه دمننه :هننو العلننم اللنندين ،الننذي هننو علننم األسنرار ،ال مننن يتننوىل مننن
اخللفننا ومننن يعننزل ،كمننا قالننه بعضننهم ألن ذل ن ال يسننته علمننا الش نريع دم صنناحبه ،وال يقولننون لننه :أن ن ممننن يعبنند

الوثن(.)1اهن.

* تعليق :هذا الشعر مفرت عل زين العابدين ،من قب العارف الصادق الصديق األوليا .
ويقول حممد العريب السال التجاين(:)2
..قال الشيخ علي الروذابري( :علمنننا هننذا إشننار فن ذا صننار عبننار خفنني) .ومننن هنننا احتنناج أهن هللا تعنناىل إىل وضن
ِاإلش ننارا املص ننطل عليه ننا فيم ننا بي نننهم ،فيتكلم ننون هب ننا عن نند حض ننور الغن ن ويف آتل ننيفهم ومص نننفاهتم ال غن ن  ،ومل يضن نعوها
ألنفسننهم ألهنننم يعرفننون احلننق الصنري يف ذلن  ،واحلامن لننم علن وضننعها الشننفق علن النندخي بينننهم ،خشنني أن يسننم
م ن نننهم أو ي ن ننر يف َتل ن ننيفهم ش ن ننيتا ال يص ن ن إلي ن ننه فهم ن ننه ،فينك ن ننره ،فيعاق ن ننب حبرم ن ننان علم ن ننه ،ف ن ننا يعلم ن ننه بع ن نند ،والعي ن نناذ ابهلل
تعاىل...وكننان بعننض العننارف يقننول( :حنننن قننوم ُيننرم النظننر يف كتبنننا علن مننن مل يكننن مننن أهن طريقتنننا ،وكننذل ال جيننوز أن
يُنق كامنا إال ملن يؤمن به ،فمن نقله ملننن ال يننؤمن بننه دخن هننو واملنقننول إليننه إىل جهنننم ،وقنند صننرح بننذل أهن هللا تعنناىل
عل ر و األشهاد ،وقالوا :من ابح ابلسر اسننتهق القتن ) .فن ن قين  :هن ّنا طننو العلمننا مننن أهن الطريننق بسننا التنألي
والتصننني يف مثن هننذه العلننوم وأمسننكوا عننن اخلننو يف رقننالق ِاإلشننارا ودقننالق السننر املكتننوم؟ ألن الكننام يف ذلن رِبننا
ضر ابلقاصرين من الفقها  ،فضا عمن عداهم ،ورِبا خفين وجننوه املخننرج فيننه عننن بعننض النننبا فضننا عمننن سنواهم! أمننا
( )1اليواقي واجلواهر ،)19 -14: ( ،وقد حذف منه كث ا مما ال فالد منه للبه .
( )2حممد العريب بن السال الشرقي العمري نسب  ،التجاين مشراب ،مغريب تويف سن 1309( :هن) ،وهو تلميذ أمحد التجاين وأحد خلفاله.
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ك ننان عن نندهم م ننن احلكم ن والنظ ننر للخل ننق بع ن الش ننفق والرمح ن م ننا م نننعهم م ننن اخل ننو يف ذل ن وال ننتقهم ملض ننايق هاتي ن
املسال ؟! قلنا :قد ذُكر يف (اليواقي واجلواهر) عن العار ابهلل تعاىل سيدي علي بن وفا رضنني هللا عنننه ،أنننه قين لننه مثن
هذا فأجنناب بقولننه -رضنني هللا عنننه :-يقننال لننذا القالن  :ألنني الننذي أطلن مشن الظهن ونشننر اصن شننعاعها من إضنراره
أببصننار اخلفننافي وحنوهننا مننن أصننهاب األمزج ن الضننعيف عليمننا حكيمننا؟ ف ن ن قننال :صننهي ذل ن  ،ولكننن عننار ذل ن
مصاحل تربو عل هذه املفاسد .قلنا لننه :وكننذل اجلنواب عننن مسننألت ! فكمننا أن احلننق سننبهانه وتعنناىل مل يننرت إنهننار أننوار
مشن ن الظه ننر مراع ننا ألبص ننار م ننن ض ننع بص ننره ،فك ننذل الع ننارفون ،ال ينبغ نني ل ننم أن يراعن نوا أفه ننام ه ننؤال احملج ننوب ع ننن
طريقهم ب الزاهدين فيها ،بن املنكنرين عليهننا ..وكننان تنندوين معننارفهم وأسنرارهم مننن أحننق احلقننو علننيهم ،لكننون غن هم ال
يق ننوم مق ننامهم يف ت نندوين أدوين ن أمن نرا القل ننوب وآداب حضن نرا احل ننق تع نناىل يف مجين ن األم ننور املش ننروع فن ن ن لكن ن مق ننام
حضورا وآدااب ختصه.)1()...

 ولتخلي ما مض وتثبيته جيب أن نتذكر دالما وأال ننسن أبنندا أن غاين الصننوفي واحنند وهنندفها الننذي يسننعونإليه واحد ،رغم اختا عباراهتم وأمسا طرقهم ،وك ما مض براه  ،ونزيده قوال آخر لعبد احلليم حممود ،يقول:
إن لكن صننويف طابعننا معينننا ،ولكامننه مننذاقا خاصنا ،والصننوفي وإن كننانوا مجيعننا يسن ون إىل هنند واحنند ،وغاين ال
مننذاهب فيهننا ،هنني التوحينند -فن هنم خيتلفننون يف الشننك  ،ويتفنناوتون يف الطريننق ،ومننن هنننا كانن الكلمن املننأثور ( :التوحينند
واحد -والتوحيد هو الغاي  -والطريق إىل هللا كنفو ب آدم ..إهنا تتعدد وتتفاو )(.)2

 وهكننذا عرفنننا أن الغاي ن هنني (وحنند الوجننود) ،وأهنننا غاي ن الصننوفي وهنند مجين طرقهننا وال هنند وال غايننهّ لننمغ ه ننا ،والوص ننول إىل ذوقه ننا ه ننو م ننا يس ننمونهِ ( :اإلحس ننان) .وإن التقين ن واجبن ن  ،وه نني التظ نناهر ابإلسن نام وش ننرعه ،وإخف ننا
العقيد الصوفي إال ألهلها.
كمننا عرفنننا مننىت يصننرحون بعقينندهتم وملننن ..لكننننا ،وكمننا قلنننا سننابقا ،أمننام مراوغننا زلبقين ال تعننر معننىن للخجن
فأحدهم يكذب علي أمام دون أي شعور ابحليا  ،كما حد وُيد دالما.
ووقوف ننا أم ننام مراوغ نناهتم ومك ننرهم ن ننورد أيض ننا أقن نواال لع نندد كبن ن م ننن ألم ننتهم ،تثبن ن كله ننا أهن ننم كله ننم يؤمن ننون بوح نند
الوجود ،لكن بعد أخذ فكر عن معامجهم ،وما يسمونه شروحا ملصطلهاهتم.
* املعاجم الصوفي :
أَلن بعننض علمننا التصننو معنناجم للمصننطلها الصننوفي  ،واكتفن بعضننهم إبدراج بعننض املصننطلها  ،أو مجلن
منها يف ثناي تواليفهم م ما يسمونه (شروحها).
ويف الواقن  ،ليسن معننامجهم معنناجم شننروح وتفاسن  ،فالقننار العننادي ال يننر فيهننا إال تفسن األلغنناز ابأللغنناز ،وال
( )1بغي املستفيد.)20 ،19 ،18: ( ،
( )2أبو بكر الشبلي حياته وآراؤه.)5: ( ،
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خيننرج منهننا أبي طالن وذلن ألهنننا يف حقيقن األمننر معنناجم عبننارا  ،فهنني مصنننوع مننن أجن هنند واحنند ،هننو أَن تقنندم
للسننال عب ننارا إشنناري مرم نوز جنناهز ليس ننتعملها يف كتاابتننه ويف ح نواره م ن أه ن الش نريع  ،وك ننذل مننا يقدمون ننه يف ثن نناي
تواليفهم مما يسمونه (شروحا) ملصطلهاهتم.
وفيما يلي جمموع من مصطلهاهتم ،م شي من العبارا اليت تش إىل معانيهننا احلقيقين أبسننلوب رمننزي ،مننأخوذ
من معامجهم ومن كتبهم ،ولن أذكر اسننم املرجن الننذي آخننذ منننه العبننار  ،لننتا أزينند يف حجننم الكتنناب مننن جهن وألن ذلن
ال ضرور له من جه اثني  ،إال يف حاال خاص .
أوضن ن بع ننض املع نناين
وأت ننر للق ننار الك ننر أن يتس ننل ابس ننتخراج معانيه ننا احلقيقين ن ليتم ننر ابللغن ن الص ننوفي  ،وق نند ّ
عننندما أنننن ذلن ضننروري ،وأضن التوضنني بن قوسن  ،إن كننان يف درج كامهننم ،أو أجعلننه بعنند كامهننم بشننك تعليننق أو
ملهون ..
* اجلم والفر :
اجلمن شننهود األغيننار ابهلل ،والفننر شننهود األغيننار هلل ،اجلمن إشننار إىل حننق بننا خلننق ،والفننر إِشننار إِىل خلننق بننا
حننق ،وقي ن  :مشنناهد العبودي ن  ،اجلم ن شننهود احلننق بننا خلننق ،والف نر (األول) هننو االحتجنناب ابخللننق عننن احلننق ،وبقننا
الرسننوم اخللقي ن حبالننا ،اجلم ن إزال ن الشننع والتفرق ن ب ن القنندم واحلنند ( ،أي :ب ن اخلننالق واملخلننو ) ألنننه ملننا اجنننذب
بصن الننروح إىل مشنناهد مجننال الننذا  ،اسننترت نننور العقن الفننار بن األشننيا يف غلبن نننور الننذا القدمن  ،وارتفن التمييننز
ب القدم واحلد لزهو الباط عند جمي احلق...واجلم الصر يور الزندقن و ِاإلحلنناد ،وُيكننم برفن األحكننام الظاهرين
(أي :الشنريع ) ..ولصنناحب اجلمن أن يضنني إىل نفسننه كن أثننر نهننر يف الوجننود (أي :يقننول :أا اخلننالق ،أا البننار  ،أا
العرش) وك فع وصف وأثر ،الحنصار الك عنده يف ذا واحد ...والفر  :مننا نسننب إلين  ..ومعننناه أن مننا يكننون كسننبا
للعبد من إقام العبودي وما يليق أبحوال البشري فهو فر  ،ف ثبننا اخللننق مننن ابب التفرقن  ،وإثبننا احلننق مننن نعن اجلمن ،
وشهود احلكم والنظر إىل األسباب فر .
ومن العبارا املرموز اليت يقدمها الطوسي يف (اللم ):
...اجلمن والتفرقن امسننان ،فنناجلم مجن املتفرقننا  ،والتفرقن تفرقن اجملموعننا  ،فن ذا مجعن قلن  :هللا وال سنواه ،وإذا
اّللُ أَنَّننهُ ال إِلَننهَ إَِّال ُهن َنو)) [آل عم نران ]18:فقنند مج ن  ،مث ف ننر ،
فرق ن قل ن  :النندنيا واآلخننر والكننون وهننو قولننهَ (( :ش ن ِه َد َّ
فقال(( :والْمالِ َكن ُ وأُولنُوا الْعِْلن ِم قَالِمننا ِابلْ ِقسن ِ )) [آل عمنران ،]18:كننذل قولننه(( :قُولنُوا آمنَّننا ِاب َِّ
ّلل)) [البقننر  ،]136:وقنند
َْ
َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مج مث فر  ،فقالَ (( :وَما أُنزَل إلَْيننَا َوَما أُنزَل إ َىل إبْنَراه َيم)) [البقر .]136:
* ملهون :

مننن الواض ن جينندا أن يف الك ننام كث ن ا م ننن الوضننوح ب ن ومننن التص نري  ،ولننناح كي ن يفسننرون اآلي الكرم ن
تفس ا ما أنزل هللا به من سلطان.
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ومنها:
قننال قننوم :اجلمن مننا مجن البشنري يف شننهود الربوبين  ،والتفرقن مننا فرقهننا عننن تقسننيم الرسننوم ،وقنند ذهننب اجلنينند إىل أن
قربننه ابلوجنند مجن  ،وغيبتنه يف البشنري تفرقن (أي :قننرب هللا يف الوجنند ،وغيبن هللا يف البشنري ) .وقننال أبننو بكننر الواسننطي :إذا
نظ ننر إىل نفس ن فرق ن  ،وإذا نظ ننر إىل رب ن مجع ن  ..يض نني الطوس نني قول ننه :وه ننذه أح ننر خمتص ننر يف مع ننىن اجلم ن
والتفرق وملن يتدبر يف فهمه إِن شا هللا.
وم ننن ش ننروح اب ننن عجيبن ن يف (الفتوح ننا )... :ق ننال ش ننيخ ش ننيوخنا عل نني العمن نراين رض نني هللا عن ننه يف كتاب ننه :اعل ننم أن
الكل (أي :القيننام ابلتكننالي ) صننف مننن أوصننا الفننر  ،وعنندم الكلن صننف مننن أوصننا اجلمن  ،والفننر عبودين  ،وهننو
حننق واجلمن ربوبين  ،وهننو حننق أيضننا ،صننار احلننق هننو القالن وهننو املسننتم ملننا قننال ألجن هننذا املعننىن جتنند هننؤال املتننوجه
إىل هللا تعاىل ،من غلب عليه شهود اجلم  ،جتده يف غاين البسن والراحن مننن الكلن  ،ومننن غلننب عليننه شننهود الفننر جتننده
يف غاي القبض والتعب والكل  ..اهن.
* املعىن الصري :
اجلمن  :هننو مجن اخلننالق واملخلننو يف وحنند  ،وشننهود أن هللا سننبهانه هننو كن األشننيا واملوجننودا ( ،مننا الكننون إال
القيوم احلي) ،أو أهنا جز منه.
والف ننر  :ه ننو التفري ننق ب ن اخل ننالق واملخل ننو  ،والظ ننن أن املخل ننو غن ن اخل ننالق ،وامل ننؤمن هب ننذا مس نناه الغن نزايل يف إحيال ننه
(مشر ُتقيقا) ألنه جيع م هللا شريكا له يف الوجود.
* احلق ابحلق للهق:
يقول الطوسي :وأما معنىن قننولم( :احلننق ابحلننق للهننق) فنناحلق هننو هللا عننز وجن  .قننال أبننو سننعيد اخلنراز :عبنند موقننو

م احلق ابحلق للهق ،يع  :موقو م هللا ابهلل هلل ،وكذل ( :منه له به) يع  :من هللا هلل ابهلل(...)1
املع ِّ هبا ابأللوهي .
أقول :يتوض معىن العبار إذا عرفنا أهنا تش إىل وحد الوجود وإىل ُتقق ْ

* التوحيد:

حمننو آاثر البش نري وجترينند األلوهي ن (واملعننىن الص نري هننو :توحينند ك ن املوجننودا يف وجننود واحنند ،أي :ال موجننود إال
هللا ،وقد خانتهم العبار يف هذا القول الذي جيب أن يكون (حمو آاثر اخللقي وجتريد األلوهي ).
* ِاإلحسان:
أن تعبنند هللا كأن ن ت نراه ..وذل ن منننهم م ن كمننال تننوكلهم عل ن رهبننم وصننفا توحينندهم وقطعهننم النظننر إىل األغيننار
ورؤيتهم النعم من املنعم (معجم مصطلها الصوفي ).
( )1اللم .)411: ( ،
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وه ن ننو التهق ن ننق ابلعبودي ن ن عل ن ن مش ن نناهد حض ن ننر الربوبي ن ن بن ن ننور البص ن ن  ،أي :رؤي ن ن احل ن ننق موص ن ننوفا بص ن ننفاته بع ن ن
صفته...ألنه تعاىل هو الرالي وصفه ،وهو دون مقام املشاهد يف مقام الروح (اصطاحا الصوفي للكاشاين).
* الفنا :
الطوسنني يف (اللمن ) عننن جعفننر اخللنندي :مسعن اجلنينند يقننول :وسننت عننن الفنننا فقننال :إذا فن الفنننا عننن أوصننافه
وأدر البقا بتمامه.
ق ننال :ومسعن ن اجلني نند يق ننول وق نند س ننت ع ننن الفن ننا ؟ فق ننال :اس ننتعجام كلن ن ع ننن أوص ننافه ،واس ننتعمال الكن ن منن ن
بكليت .
وقننال ابننن عطننا  :مننن مل يفننن عننن شنناهد نفسننه بشنناهد احلننق ،ومل يفننن عننن احلننق ابحلننق ،ومل يغننب يف حضننوره عننن
حضوره ،مل يق بشاهد احلق.
وقال الشبلي :من ف عن احلق ابحلق لقيام احلق ابحلق ،ف عن الربوبي فضا عن العبودي .
اخلاص ن  :الفنننا هننو اجلذب ن  ،أو مننا ُيص ن أثنننا اجلذب ن مننن غيبوب ن عننن اخللننق ،وهننذا هننو الفنننا عننن اخللننق ،أو مننا
ُيص من غيبوب يتومهوهنا أهنا يف احلق ،ويسموهنا :الفنا يف هللا ،وهي شعور اجملذوب ابأللوهي .
* ملهون :
بدأ ابملصطلها السابق ألمهيتها ،والباقي ستكون حسب الرتتيب األجبدي.
* االُتاد :هو شهود وجود احلق الواحد املطلق ،الذي الك بننه موجننود ابحلننق ،فيتهنند بننه الكن مننن حين كننون كن
شي موجودا بننه معنندوما بنفسننه ،ال مننن حين أن لننه وجننودا خاصننا اُتنند بننه ،ف نننه حمننال[ .أي :أهنننم يعنننون ابالُتنناد (وحنند
الوجود) .ولننتبه إىل اجلمل (ال من حي إن له وجودا خاصا اُتد به ،ف نه حمال)].
* األحد :هو اسم الذا  ،ابعتبار انتفا تعدد الصفا واألمسا والنسب والتعينا عنها.
* انصننداع اجلمن  :هننو الفننر بعنند اجلمن  ،بظهننور الكثننر يف الوحنند  ،واعتبارهننا فيهننا( .ويسننم أيضننا :الفننر الثنناين،
وصهو اجلم .)..،
* البارق  :هي الله ترد من اجلناب األقد (هكذا يتومهون) وتنطف

سريعا ،وهي من أوال الكش ومبادله.

* الباطن  :مننا سننو احلننق ،وهننو العنندم ،إذ ال وجننود يف احلقيقن إال للهننق لقولننه عليننه السننام{ :أصنند بين قالننه
العرب قول لبيد:
وكل نعيم ال حمالة زائل }

أال كل شيء ما خال هللا ابطل

* الننربزخ :هننو احلال ن ب ن الشننيت  ،ويعننرب بننه عننندا (عننامل املثننال) أع ن احلنناجز ب ن األجسنناد الكثيف ن وعننامل األرواح
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اجملننرد( ،أعن  :النندنيا واآلخننر ) ومنننه الكشن الصننوري( .املعننىن الصنري  :الننربزخ هننو عننامل اجلذبن  ،ويسننموهنا (الننربزخ األول)
والربزخ الثاين هو الربزخ ابملعىن الشرعي املعرو ).
* البواده :مج ابده  ،وهي ما يفجأ القلب من الغيب ،فيوجب بسطا أو قبضا.
* اجلا  :هو نهور الذا املقدس لذاهتا يف ذاهتا ،واالستجا  :نهورها لذاته يف تعيناته.
 لننتبه جيدا إىل اجلمل األخ ( :نهورها لذاته يف تعيناته).* الواجم :ما يرد عل العبد بقو الوق من غ تعمق من العبد ،وهي البواده املذكور .
* الواحدي  :اعتبار الذا (أي :اإللي ) من حي انتشا األمسا منها ،وأحديتها هبا ،م تكثرها ابلصفا .
* الوارد :ك ما يرد عل القلب من املعاين من فه

مواهبه ،من غ تعم من العبد.

* واسننط الفننيض وواسننط املنند :وهو ِاإلنسننان الكامن الننذي هننو الرابطن بن احلننق واخللننق ِبناسننب للطنرف  ،كمننا قننال
تعاىل :لوال ملا خلق األفا !
* ملهون :
هذا كذب عل هللا سبهانه ،إذ ال أص لذا القول إال يف اخرتاعاهتم.
* الوجن ننود :وجن نندان احلن ننق ذاتن ننه بذاتن ننه ،ولن ننذا تسن ننم حضن ننر اجلمن ن حضن ننر الوجن ننود ،وجهن ننان لعناين ن  ،مهن ننا :اجلذبن ن
والسكون ،اللذان مها جهتا الداين  ،وجهننان لِ طننا والتقيينند ،ومهننا جهتننا اعتبننار الننذا حبسننب سننقو مجين االعتبننارا ،
وحبسب إثباهتا..
* ملهون :
لنني الفننر كب ن ا ب ن ق نرا هننذا ال نرا وب ن عل ن اللبنناد .واملعننىن بنندون ثرثننر هننو :الوجننود هننو احلال ن الننيت جينند هبننا
اجملذوب أنه هو هللا ،وأن ك شي هو هللا (ج هللا) ،أو أنه جينند أن هللا موجننود بننه ،أو أنننه هننو موجننود يف هللا (تعنناىل هللا)،
ولذل يطلقون عل هللا سبهانه اسم (الوجود) ،وللهرا تتم حذفناها رمح أبعصاب القار .
* احلننال :مننا يننرد عل ن القلننب ِبه نض املوهب ن  ،مننن غ ن تعم ن أو اجتننناب كهننزن أو خننو أو بس ن أو قننبض أو
شو أو ذو (جيب االنتباه إىل معىن كلمن ذو ) .ويننزول بظهننور صننفا النننف  ،سنوا يعقبننه املين أو ال ،فن ذا قننام وصننار
ملكا مسي مقاما.
* احلجاب :انطباع الصور الكوني يف القلب ،املانع لقبول جتلي احلقالق.
* حقيق احلقالق :هي الذا األحدي اجلامع  ،جبمي احلقالق وتسم حضرهّ اجلم  ،وحضر الوجود.
* احلقيقن احملمدين  :هنني الننذا (أيِ :اإللين ) من التعن األوىل ،فلننه (أي :حملمنند) األمسننا احلسننىن كلهننا وهننو االسننم
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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األعظم.
* الطال  :أول ما يبدو من جتليا األمسا ِاإللي عل ابطن العبد ،فيهسن أخاقه وصفاته بتنوير ابطنه.
 لع القار يذكر ما هو معىن «ُيسن أخاقه وصفاته» وإن كان قد نسي فل ج إِىل صفها سابق .* الطم  :هو ذهاب رسوم السيار (أي :السال ) ابلكلي يف صفا نور األنوار.
* يوم اجلمع  :وق اللقا والوصول إىل ع اجلم ( :أي :وق التهقق ابأللوهي ).
* الكن  :اسننم للهننق تعنناىل ،ابعتبننار احلضننر الواحدين اإللين اجلامعن لألمسننا كلهننا ،ولننذا يقننال :أحنند ابلننذا كن
ابألمسا [وواض أن (الك ) تع ك شي يف الوجود].
* الاله  :هي ما يلوح من نور التجلي ،مث يروح ،وتسم أيضا ابرق وحضر .
* اللطيف  :ك إشار رقيق املعىن ،يلوح منها يف الفهم معىن ال تسعه العبار .
* اللوامن  :أننوار سنناطع تلمن ألهن البننداي مننن أرابب النفننو الصننافي الطنناهر  ،فتنننعك مننن اخليننال إىل احلن
املشرت  ،فتصن مشنناهد ابحلنوا الظنناهر  ،فتنرتا لننم كننأنوار الشننهب والقمننر والشننم فتضنني مننا حننولم .وهنني إمننا مننن
غلبن ن أنن نوار القه ننر والوعي نند علن ن ال نننف  ،فتض ننرب إىل احلم ننر  ،وإم ننا م ننن غلبن ن أنن نوار اللطن ن والوع نند ،فتض ننرب إىل اخلض ننر
والفقوع.
* احمل ننو :رف ن أوص ننا الع نناد  ،حبي ن يغي ننب العب نند عن نندها ع ننن عقل ننه (أي :اجلذب ن ) ،وُيص ن من ننه أفع ننال وأق نوال ال
مدخ لعقله فيها كالسكر من اخلمر.
* حمو اجلم واحملو احلقيقي :هو فنا الكثر يف الوحد ( :أي :استشعار وحد الوجود).
* املفتنناح األول :هننو اننندراج األشننيا كلهننا علن مننا هنني عليننه يف غيننب الغيننوب ،الننذي هننو أحدين الننذا  :كالشننجر
يف النوا  ،ويسم ابحلرو األصلي .
* ممد المم :هو الرسول -صل هللا عليه وسلم -ألنه الواسط يف إفاض احلق والداي عل من يشا من عباده.
* املنقطن الوحننداين :هننو حضننر اجلمن الننيت لنني للغن فيهننا عن وال أثننر ،فهنني حمن انقطنناع األغيننار ،وعن اجلمن
األحدي  ،ويسم منقط ِاإلشار  ،وحضر الوجود ،وحضر اجلم .
* هناي السفر األول :هو رف حجاب ،الكثر عن وجه الوحد .
* هناي السفر الثاين :رف حجاب الوحد عن وجوه الكثر العلي الباطني .
* هناي ن الس ننفر الثالن ن  :ه ننو زوال التقي نند ابلض نندين (أي :اجلمن ن والف ننر ) ن نناهرا وابطن ننا ،ابحلص ننول يف أحدين ن ع ن
اجلم .
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* هناي السننفر الرابن  :شننهود اضننمهال اخللننق يف احلننق ،واننندراج احلننق يف اخللننق ،حننىت يننر العن الواحنند (أي :هللا
سبهانه) يف الصور الكث  ،والصور الكث يف ع الوحد .
* السننال  :هننو السننالر إىل هللا (ب ن إىل اجلذب ن ) املتوس ن ب ن املرينند واملنتهنني ،مننا دام يف الس ن (أي :يقننوم ابلننذكر
واخللو ).
* الستالر :صور األكوان ألهنا مظاهر األمسا ِاإللي  ،تعر من خلقها.
* سننر التجليننا  :هننو شننهود ك ن شنني يف ك ن شنني  ،وذل ن ابنكشننا التجلنني األول للقلننب ،فيشننهد األحدي ن
اجلمعي ب األمسا كلها ،التصا كن اسننم جبمين األمسننا  ،الُتادهننا ابلننذا األحدين  ،وامتيازهننا ابلتعينننا الننيت تظهننر يف
األكوان اليت هي صورها ،فيشهدك شي .
* سننر الربوبين  :هننو نهننور الننرب بصننور األعيننان ،فهنني مننن حين مظهريتهننا للننرب القننالم بذاتننه الظنناهر بتعيناتننه قالمن
به موجود بوجوده.
* العامل :هو الظ الثاين ،ولي إال وجود احلننق الظنناهر بصننور املمكنننا كلهننا ،فلظهننوره بتعيناهتننا مسنني ابسننم السننو
والغ ...وإال فالوجود ع احلننق ..فالعننامل صننور احلننق ،واحلننق هوين العننامل وروحننه ،وهننذه التعينننا يف الوجننود الواحنند أحكننام
اسم الظاهر الذي هو جمل المسه الباطن.
* العننار  :مننن أشننهدهُ هللا تعنناىل ذاتننه وصننفاته وأمسننا ه وأفعالننه ،فاملعرفن حننال ُتنند عننن شننهود (انظننر معننىن كلمن
شهود فيما بعد).
* ع اجلم  :اسم من أمسا التوحيد (أي :توحيد اخلالق واملخلو يف وحد واحد ).
* ع احليا  :مظهر احلقيق الذاتين مننن هننذا الوجننود ،أو :هننو ابطننن االسننم احلنني الننذي مننن ُتقننق بننه شننرب مننن مننا
عن احليننا الننذي مننن شننرب منننه ال مننو أبنندا لكونننه حيننا حبيننا احلننق ،وكن حنني يف العننامل ُييننا حبيننا هننذا ِاإلنسننان لكونننه
حياتُه حيا ُ احلق.
* الري :مزج األوصا ابألوصا  ،واألخا ابألخننا  ،واألننوار ابألننوار ،واألمسننا ابألمسننا  ،والنعننو ابلنعننو ،
واألفعال ابألفعال (هذا التعري أليب احلسن الشاذيل من طبقا الشعراين).
* العيد :ما يعود عل القلب من التجلي ،أو وق التجلي كي كان.
* الفننر األول :هننو االحتجنناب ابخللننق عننن احلننق ،وبقننا الرسننوم اخللقين حبالننا( .أي :هنني حالن احملجننوب  -مثلنننا-
الذين يظنون أن اخللق هم غ احلق).
* الف ننر الث نناين :ه ننو ش ننهود قي ننام اخلل ننق ابحل ننق ،ورؤين ن الوح نند ىف الكث ننر  ،والكث ننر يف الوح نند  ،م ننن غن ن احتج نناب
صاحبه إبحدامها عن األخر .
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(أي :هو كما يقول ابن عجيب  :إي أن تقول أا هللا ،واحذر أن تكون سواه).
* الفرقان :فر .
* القرآن :مج .
* فر اجلم  :هو الفر الثاين ،ومثله :صهو اجلم  ،والفر يف اجلم .
* الفهوانين  :خطنناب احلننق بطريننق املكافهن يف عننامل املثننال( .كلمننا كلهننا غمننو ولكننن عرفنننا مننا هننو عننامل املثننال،
إنه يف الواق عامل اجلذب عندما يكون اجملذوب غالبا عن شعوره ابملخلوقي  ،وعننندما يشننعر أنننه هللا ،ويكننون معننىن (الفهوانين )
هو الكام الذي يسمعه اجملذوب من نفسه ابعتباره هو هللا ،أثنا اجلذب ).
* صنناحب الزمننان ،وصنناحب الوق ن  ،وصنناحب احلننال :هننو املتهقننق جبمعي ن الربزخي ن األوىل ،املطل ن عل ن حقننالق
األشننيا  ،اخلننارج عننن حكننم الزمننان وتصننرفا ماضنني ومسننتقبل  ،إىل (اآلن) النندالم ،فهننو نننر ألحوالننه وصننفاته وأفعالننه،
نالق يف
فل ننذل يتص ننر يف الزم ننان ابلط نني والنش ننر ،ويف املك ننان ابلق ننبض والبسن ن ألن ننه املتهق ننق ابحلق ننالق والطب ننال  ،واحلق ن ُ
القلي ن والكث ن  ،والطوي ن والقص ن  ،والعظننيم والصننغ س نوا  ،إذ الوحنند والكثننر واملقننادير كلهننا ع نوار  ،فكمننا يتصننر يف
ال ننوهم فيه ننا ،ك ننذل يف العق ن فص ن ّد  ،وافه ننم تص ننرفه فيه ننا يف الش ننهود والكش ن الص نري  ،ف ن ن املتهق ننق ابحل نق املتص ننر
ابحلقالق ،يفع ما يفع يف طورورا أطوار احل والوهم والعق  ،ويتسل عل العوار ابلتغي والتبدي .
* الصعق :هو الفنا يف احلق ابلتجلي الذايت( :أي :التهقق ابأللوهي وذوقها).
* صور احلق :هو حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،لتهققننه ابحلقيقن األحدين والواحدين  ،ويعننرب عنننه ب ن (صنناد) كمننا لننوح
إليه ابن عبا رضي هللا عنه ،ح ست عن معىن ( ) فقال :جب ِبك كان عليه عرش الرمحن.
* الردا  :هو نهور صفا الرب عل العبد.
* الرسم :هو اخللق وصفاته.
* الرعونن  :الوقننو من حظننو النننف ومقتضن طباعهننا( .أي :هنني الركننون إىل الشننعور ابملخلوقين  ،أو هنني الركننون
إىل الفر األول).
* الشنناهد :مننا ُيضننر القلننب مننن آاثر املشنناهد (أي :مشنناهد األلوهين ) وهننو الننذي يشننهد لننه بصننه كونننه حمتظيننا
من مشاهد شهوده ،إما بعلم لدين مل يكن له فكان ،أو وجد ،أو حال ،أو جت وشهود.
* شننعب الصنندع :هننو مج ن الفننر ابلرتقنني عننن حضننر الواحدي ن إىل حضننر األحدي ن  ،ويقابلننه صنندع الشننعب ،هننو
النزول عن األحدي إىل الواحدي .
* الشهود :رؤي احلق ابخللق (أي :رؤي هللا يف املخلوقا  ،يع رؤي أن ك شي هو هللا).
* شهود املفص يف اجملم  :رؤي الكثر يف الذا .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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* شهود اجملم يف املفص  :رؤي األحدي يف الكثر .
* شواهد احلق :هي حقالق األكوان ،ف هنا تشهد ابلكون.
* الشن نتون الذاتين ن  :اعتب ننار النف ننو واألعي ننان واحلق ننالق يف ال ننذا األحدين ن  ،كالش ننجر وأغص نناهنا وأوراقه ننا وأزهاره ننا
وأمثارها يف النوا .
* التهقيننق :شننهود احلننق يف صننور أمسالننه الننيت هنني األك نوان ،فننا ُيتجننب ابحلننق عننن اخللننق ،وال ابخللننق عننن احلننق
(أي :هو مقام البقا ).
* الننذو  :هننو أول درجننا شننهود احلننق ابحلننق يف أثنننا البنوار املتوالين  ،عننن أدىن لبثن مننن التجلنني الربقنني ،فن ذا زاد
وبلغ أوس مقام الشهود ،مسي شراب ،ف ذا بلغ النهاي مسي ري.
* ذو العق ن والع ن  :هننو الننذي يننر احلننق يف اخللننق ،واخللننق يف احلننق ،وال ُيتجننب أبحنندمها عننن اآلخننر ،ب ن يننر
الوجننود الواحنند بعينننه حقنا مننن وجننه ،وخلقننا مننن وجننه ،فننا ُيتجننب ابلكثننر عننن شننهود الوجننه الواحنند األحنند ،وال ينزاحم يف
شهود كثر املظاهر أحدي الذا اليت يتجل فيها ،وال ُيتجب أبحدي وجه احلق عن شهود الكثر اخللقي .
* ناهر املمكنا  :هو جتلنني احلننق بصننور أعياهنننا وصننفاهتا ،وهننو املسننم ابلوجننود ِاإلضننايف ،وقنند يطلننق عليننه (ننناهر
الوجود).
* ن اإلله :هو ِاإلنسان الكام املتهقق ابحلضر الواحدي .
* الغو  :هو القطب حينما يلتجأ إليه.
* غيب الوي  :هو الذا (اإللي ) ابعتبار الاتع .
* العبار و ِاإلشار والرمننزِ :اإلشننار أر وأد مننن العبننار  ،والرمننز أد مننن ِاإلشننار  ،فنناألمور ثاثن  :عبننارا وإشننارا
ورموز ،وك واحد أد مما قبلها ،فالعبار توض  ،و ِاإلشار تلوح ،والرمز يفرح ،أي :يفرح القلوب إبقبال احملبوب.
 أقننول :هكننذا يعننر ابننن عجيب ن العبننار و ِاإلشننار والرمننز يف كتابننه (إيقننا المننم)واستعماالهتم جتع املعىن خا ذل .

( ،)118لكننن أق نوال القننوم

فالعبار  :هي اجلمل اليت يستعملها املتصننوف فيتفننامهون هبننا فيمننا بينننهم ،وال يفهننم اآلخننرون مننن حقيقن معانيهننا شننيتا،
إال مع ننان يتومهوهن ننا جلهله ننم ،والعب ننار تك ننون إش ننار أو رمن نزا أو لغ نزا ،وه ننذه الثاثن ن متقارب ن املع نناين ،وال فال نند م ننن تفص ننيلها

هنا(.)1

* عامل املثال :اجلذب ورؤاها.

( )1من يريد التفصي مكنه الرجوع إىل كتبهم ،مث ( :إيقا المم) البن عجيب  ،)119 ،118: ( ،وغ ه من كتبهم.
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* طريق املكافهن  :هننو معاملن السننال (أي :مشنناهدته وخماطبتننه ومسعننه) هلل ابهلل (أي :هلل الكننالن ىف السننال  ،ابهلل
ال ننذي استش ننعره الس ننال  .فه ننو م ننثا :يس ننم م ننن هللا ابهلل ،أي :يس ننم م ننن هللا الب نناطن في ننه ابهلل ال ننذي ه ننو نفس ننه حن ن
استشننعار األلوهين  ،أو يسننم مننن نفسننه بنفسننه ،أي :مننن نفسننه الننيت هنني هللا البنناطن فيننه ،بنفسننه الننيت وصننل إىل الشننعور
ابأللوهي وذوقها وذو معانيها).
* احلضور :النف ح تتهنند ابلواحنند يف حننال اجلننذب (هننذا التعرين هننو ألفلننوط  ،مننن املعجننم الفلسننفي الصننادر
عن جمم اللغ العربي ) ،وإذا أردا أن نصيغ هذه اجلمل ابلعبار الصوفي  ،نقول :احلضور هو الفنا يف الذا .
 -قب االنتقال إىل الفص الثاين ،نورد هذا الن

للتذك والتوكيد.

 يقول الدكتور سيد حس نصر (صويف شديد التهم للصوفي ):..واألدب الص ننويف الض ننخم ال نوارد ىف مجي ن اللغ ننا ِاإلس ننامي  ..ه ننذا األدب أش ننبه ِبه نني يزخ ننر أبم نواج تن نندف يف
جهننا خمتلف ن  ،وتتخننذ صننورا متباين ن لكنهننا تعننود دومننا إىل املنشننأ الننذي انطلق ن منننه ..لقنند كننان أقطنناب التصننو عل ن

اتفا يف لباب ما قالوه عرب العصور وإن تباين تعاب هم(..)1

 يفهمنننا هننذا الننن أن ك ن العبننارا الصننوفي املختلف ن الننيت مننر والننيت سننتمر والننيت لننن َتننر معنننا ،كلهننا تش ن إىلمعىن واحد( ،وقد عرفناه ،إنه وحد الوجود).
يقول سيد حس نصر مؤكدا:
..وك ن م نا نسننتطيعه هننو التشننديد عل ن أن التعنناليم الصننوفي تنندور حننول عقينندت أساسننيت مهننا( :وحنند الوجننود)،
و(اإلنسننان الكام ن ) .إن مجي ن األشننيا جتليننا لألمسننا احلسننىن والصننفا ِاإللي ن ِ ،
فباإلنسننان الكام ن يتصننور هللا بذات ننه،
ويتأم مجي األشيا اليت جا هبا إىل -حيز الوجود(.)2

لننتبه إىل تعريفننه لِ نسننان الكامن  ،وقنند عرفنننا ممننا سننبق أن ِاإلنسننان الكامن عننندهم هننو الننذي وصن إىل مقننام الفننر
الثنناين ،وقنند يضننيفون املقنندر عل ن كسننب ثق ن اآلخ نرين ،وجيعلننو َن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم هننو املث ن األعل ن لِ نسننان
الكام  ،ولذل  ،كث ا ما يطلقون هذه العبار ( ِاإلنسان الكام ) وهم يعنونه هبا.
يف ختننام هننذا الفصن أعننود فننأذكر أن كتّنناب الصننوفي وشننعرا ها ومتكلميهننا يتفنناوتون فيمننا بينننهم ابملقنندر الفنين علن
س ننب العب ننار الص ننوفي إبش نناراهتا ورموزه ننا وألغازه ننا ال ننيت تط ننوي دالم ننا يف ثنايه ننا مع ننىن وح نند الوج ننود ،وأييت يف مق نندمتهم:
اجلنيد ،وعبد القادر اجلياين ،وأمحد الرفاعي ،وشهاب الدين السهروردي البغدادي ..وآخرون.
وكننان مننن املمكننن أن يكننون حمينني النندين بننن عننريب منننهم ،لننوال كثننر تواليفننه من كثننر مننا يننورد فيهننا مننن عبننارا شننعري
ونثري  ،جعل قسما منها خيونه بوضوحه ألن من كثر لغطه كثننر غلطننه ،وللننزيد يف التبين واملسنناعد علن التمننر ابللغن
( )1الصوفي ب األم واليوم.)22: ( ،
( )2الصوفي ب األم واليوم.)42: ( ،
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الصوفي  ،أُورد مثا من عبارا اجلنيد:
جا يف كتاب (دقالق التفس اجلام لتفس ِاإلمام ابن تيمي ) قول ابن تيمي رمحهُ هللا:
(...وب لننم اجلنينند الفننر الثنناين ،وهننو أهنننم من مشنناهد املشننيت العامن  ،ال بنند لننم مننن مشنناهد الفننر بن مننا أيمننر
هللا به وما ينهن عنننه ،وهننو الفننر بن مننا ُيبننهُ ومننا يبغضننه ،وبن ذلن لننم اجلنينند ،كمننا قننال يف التوحينند :هننو إفنراد احلنندو

عن القدم)( ..)1إخل.

أقول :رحم هللا ابن تيمي  ،مل يكل نفسه دراس اللغ الصوفي وعباراهتا ،فانزلق مث هذا االنزال .
وأنن أن عبار اجلنيد (مشاهد املشيت العام ) هي اآلن واضه املنندلول ،أمننا العبنناراتن( :مننا أيمننر هللا بننه ،ومننا ينهن
عنه) فقد تغيب اإلشار فيهما عن القارئ الذي مل يتمر بعد ابللغ الصوفي  ،ف ىل ماذا تش ان؟
مر معنا يف صفها سننابق  ،وسننيمر فيمننا أييت مننن فصننول أهنننم يقولننون ِ
ابإلسننام و ِاإلمننان و ِاإلحسننان الننذي جننا يف
احلنندي الش نري  ،وأهن نم يفسننرون ( ِاإلحسننان) أنننه الفنننا يف الننذا  ،أو استشننعار األلوهي ن وتننذوقها ،وابلتننايل معرف ن وحنند
الوجود استشعارا وذوقا وُتققا.
ومننر معنننا -وسننيمر -أهنننم جيعلننون معننىن كلمن (الفاحشن  ،أو الفنواح ) النوارد يف القننرآن الكننر هننو البننوح ابلسننر،
ض األَقَا ِوي ِ )) [احلاق  ،]44:وغ ها.
ولنتذكر أيضا تفس هم لآلي الكرم َ (( :ولَ ْو تَن َق َّوَل َعلَْيننَا بَن ْع َ

اّللَ َأيْ ُمن ن ُنر ِابلْ َعن ن ْد ِل
من ننن هنن ننا تتوضن ن ِاإلشن ننار يف قن ننول اجلنين نند (من ننا أيمن ننر هللا بن ننه) الن ننيت تشن ن إىل اآلين ن الكرمن ن (( :إِ َّن َّ
وا ِإلحس ن ِ
نان[ ))...النهن ن  ،]90:وك ننذل ِاإلش ننار يف قول ننه( :وم ننا ينهن ن عن ننه) ال ننيت تشن ن إىل اآلي ن الكرمن ن َ (( :ويَنْنن َهن ن َعن ن ِن
َ َْ
ِ
ِ
و
ل
ا
م
الْ َف ْه َشا َ ْ ُ ن َكر[ ))...النه .]90:

أي إن عب ننار اجلني نند( :م ننا أم ننر هللا ب ننه) تش ن إىل ( ِاإلحس ننان) ال ننذي أيْم ننر هللا ب ننه ،وال ننذي ه ننو عن نندهم معرف ن وح نند
الوجود وعبارته( :وما ينه عنه) تش إىل (الفهشا ) اليت ينه هللا سبهانه عنها ،واليت هي عندهم البوح ابلسر.

وبننذل تكننون العبننار ( :ال بنند لننم مننن مشنناهد الفننر ب ن مننا أيمننر هللا بننه ومننا ينه ن عنننه) لننا نف ن معننىن عبننار
الشاذيل( :اجع الفر يف لسان موجودا ،واجلم يف جنان مشننهودا) ونفن معننىن عبننار اجلننياين (فبظنناهره ينظننر إىل مننا
يف السو  ،وبقلبه ينظر إىل ربه عز وج  ،إىل جاله اتر وإىل مجاله اتر أخننر ) ،ونفن معننىن عبننار ابننن عجيبن ( :إي أن
تقول أاه ،واحذر أن تكون سواه)..
وكذل العبار ( :الفر ب ما ُيبه وما يبغضه) تش إىل نف املعىن.
أما عبار ( :إفراد احلدو عن القدم) فتهم نف معىن (اجع الفر يف لسان موجودا).

( )1دقالق التفس اجلام لتفس اإلمام ابن تيمي  ،مج وُتقيق د .حممد السيد اجلليد.)426/1( :
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 ومث آخر من عبارا أمحد الفاروقي السرهندي( ،)1يقول:...مننثا ،قال ن طالف ن  ،مننن السننكرِ ،
ابإلحاط ن الذاتي ن  ،ورأوا أن احلننق حمنني ابلعننامل ابلننذا تعنناىل وتقنند  ،وهننذا

احلكم خمننال آلرا علمننا أهن احلننق ،فن هنم قنناللون إبحاطن علمين  ،وآرا العلمننا أقننرب إىل الصنواب يف احلقيقن (...)2ا هنن.
إن ننه يق ننول :إن الق ننالل  :إن هللا س ننبهانه حم نني ابلع ننامل إحاطن ن علمين ن (أي :بعلم ننه س ننبهانه) ،ه ننم أق ننرب إىل الصن نواب م ننن
القالل أبنه حمي ابلعامل بذاته ،ولع القار انتبه إىل أن القول ابإلحاطن الذاتين يقتضنني االثنينين  :حمنني وحمننا بننه ،بينمننا
القننول ابإلحاطن العلمين ال يقتفنني ال الوحنند وال االثنينين  ،أَي :إن القننول أبن هللا سننبهانه حمنني ابلعننامل بعلمننه ال يتننناىف من
وحد الوجود ،كما أنه ال يتناىف م التفريننق بن اخلننالق واملخلننو  ،ولننذل كننان هننذا القننول أقننرب إىل الصنواب( .ولننتبننه إىل
عبننار (أقننرب إىل الصنواب) الننيت تعن أنننه لنني الصنواب بعينننه ،وإمنننا هننو أقننرب إليننه مننن ذلن القننول) .وبعبننار أوضن  :إن
مقولن (اإلحاطن الذاتين ) مكننن أن ُتمن معننىن االثنينين أكثننر مننن مقولن (اإلحاطن العلمين ) ولننذل كانن مقولننه (اإلحاطن
العلمي ) أقرب إىل الصواب الذي هو وحد الوجود.

( )1أمحد بن عبد األحد ،يلقبونه بن (جمدد األل
( )2املنتخبا من املكتواب .)10: ( ،
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الفصل الثالث

وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية
ِ
السوى
إن كنت مل تقطع بـ(ال) عنق ّ

لست بواصل
يف قصر (إال هللا) َ

عن أمحد الفاروقي السرهندي.
قب البد بقرا هذا الفص جيب استيعاب الفصل السننابق  ،وهضننمهما وَتثلهمننا ،ليصننب القننار ممتلكننا اصنني
العبار الصوفي  ،يفهمها كما يفهمها أصهاهبا وواضعوها ،ال كما ُيلو له أن يتوهم ،أو كما يومهونه.
إن الصننوفي كلهننم ،مننن أولننم إىل آخننرهم( ،إال املبتنندل ) ،يؤمنننون بوحنند الوجننود ،ومننا مض ن  ،ومتننا النصننو
التالي هي أدل وبراه .
يقول أبو بكر الكاابذي يف التعر :
جود جهل عند قيام علمه .قي له :زدا .قال :هو العار وهو املعرو .
قال اجلنيد :املعرف ُو ُ
يفسننر أبننو بكننر الكنناابذي هننذا الكننام فيقننول( :معننناه :أن ن جاه ن بننه مننن حي ن أن ن  ،وإمنننا عرفتننه مننن حي ن

هو)(.)1

 قوله( :العار هو املعرو ) ،واض َتاما ،فالعاو (وهو خملو ) هو نف املعرو (الذي هو هللا). وقول الكاابذي( :أن جاه به مننن حين أنن  ،)..فضننم املخاطننب (أنن ) يرمننز بننه إىل (الفننر ) ،فهننو يرينندأن يقول( :إن جاه به) (أي :ابحلق) من حي تعتقد أن (أن ) ولس (هو) ،وإمنا عرفته من حي أن (هو).
وبي البن الفار قد يساعد عل توضي املعىن ،يقول:
فقد ُرِفعت تء املخاطب بيننا

ويف رفعها عن فرقة الفرق ِرفعيت

 هذا هو نف املعىن الذي أراده اجلنيد بقوله( :املعرف وجود جهل .)..وقال أيضا (أي :اجلنيد):
حقيق التوك  :أن يكون هلل تعاىل كما مل يكن ،فيكون هللا له كما مل يزل(.)2
 قولننه :أن يكننون (أي :املتوكن الننذي هننو خلننق) ،كمننا مل يكننن (أي :كأنننه غن موجننود كمننا كننان سننابقا) ،وهننذا مننا( )1التعر ملذهب أه التصو  ،ابب.)66: ( ،)22( :
( )2التعر  ،ابب.)101: ( ،)44( :
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يسمونه (الفنا عن اخللق) ،فيكون هللا له كما مل يزل (أي :هو املوجود الوحيد وال موجود غ ه).
ويقول سه بن عبد هللا التّسرتي:
ي مسك ! كان ومل تكن ،ويكون وال تكون .فلما كن اليوم صر تقول :أا وأا!
كن اآلن كما مل تكن ،ف نه اليوم كما كان(...)1
 قول سه هننذا ،هننو نفن قننول اجلنينند ،لكنننه أكثننر وضننوحا منننه ،وهننو يف الواقن ال يرينند مننن مجلتننه كلهننا إِال قولننه:(كان ومل تكن ،وإنه اليوم كما كان) ،ولي يف ابقي كامه معىن يزيد عل هذا.
 يف هننذه األقنوال وضننوح قنند يغيننب عننن بعننض القنرا  ،لكننن ابلرجننوع إىل مننا سننبق مننن نصننو  ،وِباحقن مننا أييت،يتب املعىن َتاما؟ إنه «ال موجود إال هللا» ،و«الكون هو هللا».
ويقول أبو نصر الطوسي( )2يف (اللم ):
وبلغن عننن أيب محننز (الصننويف)( )3أنننه دخن دار حننار احملاسننيب ،وكننان حلننار دار حسننن وثينناب نظننا  ،ويف داره
شننا ُمرغين  ،فصنناح الشننا مرغين  ،فشننهق أبننو محننز شننهق  ،وقننال( :لبي ن ي سننيدي) ،قننال :فغضننب احلننار وعمنند إىل
سك  ،فقال :إن مل تتب من هننذا الننذي أنن فيننه أذحبن  .قننال :فقننال لننه أبننو محننز  :أنن إذا مل ُتسننن هننذا الننذي أنن فيننه
فلِ َم ال َتك النخال ابلرماد..
علي يشبه أحوال املريدين واملبتدل (.)4
يعلق الطوسي عل هذا الكام فيقول :يريد (أبو محز ) بذل أن إنكار ّ
 -أي إن الشا هي هللا (أو جز منه) وإن صوهتا صوته (!) تعاىل هللا علوا كب ا.

وتكلم أبو محز يف جام طرسو فقبلوه ،فبينا هو ذا يننوم يننتكلم ،إذ صنناح غنراب علن سننط اجلننام  ،فزعننق أبننو
محننز  ،وقننال :لبي ن لبي ن  ،فنسننبوه إىل الزندق ن  ،وقننالواُ :حلننويل زنننديق ،وبي ن فرسننه ابملنننادا عل ن ابب اجلننام ( :هننذا فننر

الزنديق)(.)5

وأبو احلس النوري( :)6مس أذان املؤذن فقال :طعن وشم املو  ،ومس نباح الكاب ،فقال :لبي وسعدي (.)7
 وهذا يع أن هللا هو ك ما نر (وما ال نر ) ِبا يف ذل (؟!) تعاىل هللا.( )1إحيا علوم الدين.)222/4( :
( )2أبو نصر الطوسي مؤل (اللم ) ،الكتاب األم يف التصو  ،ما سن 378( :هن).
( )3قُت عل الزندق  ،ومل أق عل اتريخ قتله ،وهو من أقران اجلنيد.
( )4اللم  ،)495: ( ،وقد أورد القص أيضا عبد الفتاح أبو غد يف ترمجته للهار احملاسيب يف (رسال املسرتشدين).)23: ( ،
( )5تلبي إبلي .)169: ( ،
( )6أمحد بن حممد النوري ،بغدادي من أقران اجلنيد ،ما سن 295( :هن)..
( )7اللم .)492: ( ،
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وقد مر معنا قول الشبلي ،وهو جييب اجلنيد( :أا أر وأا أمس  ،فه يف الدارين غ ي).
وهذا قول بعيد اإلشار بعض الشي  ،عل أن الشبلي يكننون أكثننر وضننوحا عننندما يقننول لننبعض زواره عننند خننروجهم

من عنده :أا معكم حيثما كنتم ،أنتم يف رعاييت وكا يت(.)1

يقول الطوسي شارحا( :أراد بقوله ذل  :إن هللا تعاىل معكم حي ما كنتم وهو يرعاكم.)..
ويقول الشبلي أيضا:
كن أا واحلس بن منصور شيتا واحدا ،إال أنه أنهر وكتم (.)2
 وسنر بعد قلي ما هي عقيد احلاج هذه اليت كتمها الشبلي وأنهرها احلاج ف ُقت .صننلب احلنناج ليُقتن  ،أرسن الشننبلي امنرأ متصننوف وأمرهننا أن تقننول للهنناج :إن هللا التمنن علن سن ّنر مننن
وعننندما ُ
أسراره فأذعته فأذاق طعم احلديد(.)3
 وحنن نعر اآلن ما هو هذا السر ،وم ذل فسنراه من أقوال احلاج الصرُي .ويقول إبراهيم بن حممد النصراابذي(:)4
إن كان بعد النبي والصديق موحد فهو احلاج(.)5
 -نفهن ننم ممن ننا سن ننبق أن الشن ننبلي والنصن نراابذي يوافقن ننان احلن نناج يف عقيدتن ننه كن ن املوافقن ن  ،فعقيدتن ننه الن ننيت سن نننراها هن نني

عقينندهتما .ويقننول أبننو سننعيد اخلنزاز( :)6معننىن اجلمن  :أنننه أوجنندهم نفسننه يف أنفسننهم ،بن أعنندمهم وجننود وجننودهم ألنفسننهم

عند وجودهم له(.)7

يفسر الكاابذي هذا الكام بقوله :معناه قوله( :كن له مسعا وبصرا ويدا ،فيب يسم ويب يبصر )..اخلرب.
 كام اخلراز أوض من تفس الكاابذي ،ويف احلقيق  ،إن الكاابذي ال يريد تفس كننام اخلنراز ،بن يرينند دعمننهابحلنندي الش نري  ،الننذي أورده مشننوها ،م ن العلننم أن هننذا املعننىن الننذي يعتمننده الصننوفي لننذا احلنندي هننو معننىن فاسنند،
وسيأيت تفصيله ،وقوله( :أوجدهم نفسه يف أنفسهم) واض جدا.

( )1اللم .)478: ( ،
( )2من كتاب (احلاج) لن (طه عبد الباقي سرور) ،وهو شيخ الصوفي يف مصر ،معاصر.)104: ( ،
( )3الفكر الصويف.)62: ( ،
( )4أبو بكر النصراابذي من نيسابور ،صهب الشبلي ،وخرج يف آخر حياته إىل مك  ،وما فيها عام367( :هن).
( )5تلبي إبلي .)172: ( ،
( )6أمحد بن عيس اخلزاز (لسان التصو ) من أه بغداد ،صهب ذا النون املصري وغ ه ،ما سن 277( :هن).
( )7التعر .)121: ( ،
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* وقال فار (:)1
سننأل أاب عبنند هللا املعننرو بشننكث (( :)2مننا الننذي منعن عننن الكننام؟) ،فقننال :ي هننذا ،الكننون تننوهم يف احلقيقن ،

تقصُر عنه األقو ُال دونه! فما وجه الكام؟ وترك ومر(.)3
وال تص العبار عما ال حقيق له ،واحلق ُ

 إنننه يصننرح بكن وضننوح أن الكننون تننوهم ال حقيقن لننه ابعتبنناره كننوا (أو خلقننا) ولنني إال احلننق الننذي تقصننر عنننهاألقوال دونه.
* ملهون :
ك ننان يكفي ننه أن يق ننول :تقص ننر عن ننه األقن نوال .أو :تقص ننر األقن نوال دون ننه ،ولكن ننه اس ننتعم الكلمتن ن (عن ننه) و(دون ننه)
للتعمي ابلتعقيد.
ويقول أبو يزيد البسطامي:
نب الاهننو  ،حننىت وصننل ُ إىل العننرش ،فن ذا هننو خننال ،فألقين
غبن ُ يف اجلننربو  ،وخضن حبننار امللكننو ُ ،
وح ُجن َ
نفسي عليه ،وقل  :سيدي أين أطلب ؟ فكش  ،فرأي أين أا ،فأا أاّ ،أويل فيما أطلب ،وأا ال غ ي فيما أس (.)4
وقال عندما جتل له هذا النور (أي :نور وحد الوجود):
(سبهاين ما أعظم شأين)(!!)5
ويقول احلاج:
تعالوا يطلبونك يف السماء
حىت ْ

وأي األرض ختلو منك
تراهم ينظرون إِليك جهراً

وهم ال يبصرون من العماء

() 6

 يريد بقوله( :ينظرون إلي جهرا) ،أي :أن ك ما يرونه هو أن .ويقول:
عني ع ِ
ني وجودي اي مدى مهمي
اي َ
كل كلي واي مسعي واي بصري
اي َّ

اي منطقي وعبارايت وإميائي
اي مجليت وتباعيضي وأجزائي

()1

( )1مل أق عل ترمجتهما ،ويفهم من أقوال الكاابذي أهنما معاصران له.
( )2مل أق عل ترمجتهما ،ويفهم من أقوال الكاابذي أهنما معاصران له.
( )3التعر .)148: ( ،
( )4شطها الصوفي .)164: ( ،
( )5إيقا المم.)156: ( ،
( )6أخبار احلاج ،)125: ( ،ويف ديوانه.
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ويقول:
سبحان من أظهر انسوته
مث بدا يف خلقه ظاهراً

سر سنا الهوته الثاقب
ّ
يف صورة اآلكل والشارب

حىت لقد عاينه خل ُقه

كلحظة احلاجب ابحلاجب

()2

ويقول:
فقلت من أنت قال أنت
ُ

أيت ريب بعني قلب
ر ُ
فليس لألين منك أين

وليس أين حبيث أنت

يف حموامسي ورسم جسمي

فقلت :أنت
سألت عين ُ
ُ
ودمت أنت
فنيت عين
َ

أشار سري إليك حىت

()3

ويقول:
عقد
اخلالئق يف ِاِلله عقائداً
ُ

وأان اعتقدت مجيع ما عقدوه

()4

ويقول:
اي سر سر يدق حىت

حيل عن وصف كل حي

وظاهراً ابطناً تب ّدى

من كل شيء لكل شيء
عي
وعظم شك وفرط ْ

إن اعتذاري إليك جهل

()5

إيل
فما اعتذاري إذاً ْ

اي مجلة الكل لست غريي

ويقول :فاحلقيق  ،واحلقيقهّ خليق  ،دع اخلليق لتكون أن هو ،أو هو أن من حي احلقيق (.)6
ويقول :وما كان يف أه السما موحد مث إبلي  ،حي إبلنني تغن ّ عليننه العن  ،وهجننر األحلننا يف السن  ،وعبنند
املعبود عل التجريد(.)7
( )1أخبار احلاج ،)115: ( ،ويف الديوان أيضا.
( )2الديوان وأخبار احلاج.)127: ( ،
( )3الديوان ،)16: ( ،واألبيا هنا غ متتابع  ،وأواللها موجود يف (طاس النقط ).
( )4الديوان ،)76: ( ،وينسب أيضا البن عريب ،وهو األص .
( )5أخبار احلاج.)78: ( ،
( )6طاس الصفا .
( )7طاس األزل وااللتبا .
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 وكتب كتااب هذه نسخته:بسننم هللا الننرمحن الننرحيم ،املتجلنني عننن كن شنني ملننن يشننا  .السننام علين ي ولنندي ،سننرت هللا عنن ننناهر الشنريع ،
وكش ل حقيق الكفر ،ف ن ناهر الشريع كفر خفي ،وحقيق الكفر معرف جليل .
أما بعد ،محنندا هلل الننذي يتجلن علن رأ إبننر ملننن يشننا  ،ويسننترت يف السننماوا واألرضن عمننن يشننا  ،حننىت يشنهد
هننذا أبن ال هننو ،ويشننهد ذلن أبن ال غن ه ،فننا الشنناهد علن نفيننه مننردود ،وال الشنناهد إبثباتننه حممننود ،واملقصننود مننن هننذا

الكتاب أين أوصي أن ال تغرت ابهلل وال تيت منه .وإي والتوحيد ،والسام(.)1

ويقننول..:إن بعننض النننا يش ننهدون علن ّني ابلكفننر ،وبعض ننهم يشننهدون يل ابلوالي ن  ،وال ننذين يشننهدون علنني ابلكف ننر
أحننب إيل وإىل هللا مننن الننذين يقننرون يل ابلوالي ن  ..ألن الننذين يشننهدون يل ابلوالي ن مننن حسننن ننننهم يب ،والننذين يشننهدون

أحب إيل ممن أحسن الظن أبحد(...)2
علي ابلكفر تعصبا لدينهم ،ومن تعصب لدينه ُّ

وقال... :ي إِله اآلل  ،وي رب األرابب ،وي من ال َتخذه سن وال نومُ ،رّد إيل نفسنني لننتا يفتنننت يب عبنناد  ،ي مننن

هو أا وأا هو ،ال فر ب أنّييت وهويت إال احلد والقدم(...)3

 ه ننذه عقي نند احل نناج ،عقي نند وح نند الوج ننود (الك ننون ه ننو هللا) ،أو ه ننو ج ننز م ننن هللا (!) س ننبهان الله ننم عم ننايصفون.
وسنر أن هذا القسم املتع (أي :املتشك يف أعيننان) مننن الاهننو  ،يسننم بلسننان العننارف (امللكننو ) ،ويسننميه
احملجوبون أمثالنا (املل ) ،أما القسم اللطي من الاهو  ،الذي مل يتع  ،فهو (اجلربو ) .واق الكفر لي بكافر.
منها.

ِبعرفتنننا عقينند احلنناج نعننر عقالنند كثن ين مننن كبننار الطالفن الننذين يصننرحون بواليتننه وصن ِّديقيته .ومننر معنننا أمثلن

وقنند درج كث ن مننن كتنناهبم عل ن أال يننذكروا امسننه ص نراح  ،لننتا يفضننهوا عقينندهتم ،وإمنننا يقولننون( :أحنند الك نربا ) أو
(أحد كبار العننارف ) أو مننا شننابه ذلن  ،وكمثن نننورده :الكنناابذي يف (التعننر ) الننذي يسننتعم عبننار (بعننض الكبننار) بنندال
من امسه الصري  ،وقب االنتقال إىل غ احلاج ،نورد له أمثله ،جتري عباراهتا عل ألسنتهم ويف كتبهم.
يقول:
ِ ()4

يف حني مل أكن

كن يل كما كنت يل
إنه يسأل هللا مقام (الفنا ) أو (اجلم ).
( )1أخبار احلاج( ،
( )2أخبار احلاج( ،
( )3أخبار احلاج( ،
( )4ديوان احلاج( ،

.)50:
.)26:
.)30:
.)90:
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ويقول:
وأقبل احلق ُخيفيين وأُبديه

الكل من صفيت
وأقبل الوجد يُفين َّ

()1

من هذا البي نفهم معىن (الوجد) ومعىن (فنا الصفا ).
ويقول :صفا البشري لسان احلج عل ثبو صفا الصمد ،وصفا الصمدي لسننان ِاإلشننار إىل فنننا صننفا

البشري  ،ومها طريقان إىل معرف األص الذي هو قوام التوحيد(.)2

ويقول :نزول اجلم ورط وغبط  ،وحلول الفر فكا وها (.)3
 مصننطلها (اجلمن والفننر ) معروفننان اآلن ،وأتننر للقننار أن يفسننر ِملَ كننان اجلمن ورطن والفننر فكاكهننا؟ وملَ كنناناجلم غبط والفر هاكا؟
وللتوضي  :اجلم كفر ابلنسب للشريع  ،والفر كفر ابلنسب لعقيد الصوفي .
* فقرة معرتضة:
م أين أتدرج إبيراد النصو حسب التسلس التارخيي ،بدون دق  ،م ذلن أر مننن املفينند إينراد نن كننان مكانننه
بعد صفها  ،أورده ألن فيه توضيها لبعض املصطلها الصوفي األساسي .
يقول شيخ مشايخ ِاإلسام ،مظهر الفيض القدوسي ،األستاذ السيد مصطف العروسي:
...والعلم بكيفيته (أي :الفنننا  ،أو اجلمن  ،أومننا يرادفننه مننن ألفننا ) خمننت ابهلل تعنناىل ال مكننن أن يطلن عليننه إال مننن
الكمن الننذين حصن لننم هننذا املشننهد الشنري والتجلنني الننذايت املفن لألعيننان ابألصننال  ،كمننا قننال تعنناىل:
يشننا مننن عبنناده ّ
ِ
ِ
صننعقا[ ))...األعنرا  ،]143:فن ذا علمن َ مننا قدمتُننه لن علمن َ معننىن
وسن َ
((فَنلَ َّمننا َجتَلَّن َربنُّنهُ ل ْل َجبَن ِ َج َعلَننهُ َدكننا َو َخن َّنر ُم َ
االُتنناد الننذي اشننتهر ،وعلمن اُتنناد كن اسننم مننن األمسننا من مظهننره وصننورته ،أو اسننم من اسننم آخننر ،أو مظهننر من مظهننر
وشهود
اُتاد األنوار م تكثرها ،كالنور احلاصن مننن الشننم والكواكننب علن
آخر
اُتاد قطرا األمطار بعد تعددها ،و َ
َ
ُ
وجننه األر  ،أو مننن السننرج املتعنندد يف بي ن واحنند ،وتبنندُّل صننور عننامل الكننون والفسنناد عل ن هيننوىل واحنند  ،دلي ن واض ن
علن ن حقيقن ن م ننا قلنن ننا ،ه ننذا من ن أن اجلس ننم كثين ن  ،فم ننا ننن ن ابخلبن ن اللطين ن الظ نناهر يف كن ن املرات ننب ،اخلسن نني منهن ننا
والشري .
واحلاص ُ أن االُتاد واحللول ب الشننيت املتغننايرين مننن كن الوجننوه شننر عننند أهن هللا وذلن لفنننا األغيننار عننندهم
بسننطوع نننور الواحنند القهننار ،ب ن امل نراد أن احلننق تعنناىل ابعتبننار أنننه مصنندر الكالنننا مجيعهننا ،علويهننا وسننفليها ،مركبننا أو
بسننال أو جمننردا  ،جنواهر وأعراضننا ،كليننا أم جزليننا  ،واعتبننار انفنراده ابلوجننود الننذايت ،وأن مجين املوجننودا مسننتمد
( )1ديواد احلاح.)94: ( ،
(.)2
( )3أخبار احلاج.)44: ( ،
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م ننن وج ننوده ،فه ننو ه نني وه نني ه ننو ،علن ن مع ننىن :ال ه ننو إال ه ننو ،ك ننان هللا وال ش نني مع ننه ويبقن ن هللا وال ش نني مع ننه ،وإمن ننا
الكالنننا تعينننا لننه خمصوص ن يف أزمن ن خمصوص ن  ،حمكننوم عليهننا أبحكننام خمصوص ن  ،مث إليننه يرج ن األمننر كمننا بنندا ،حلِِ َكننم
عليَّ  ،وأسرار إِلي َ ،علِمها َمن علمها وجهلها من جهلها ،بتدب ه تعاىل وتقديره ،ال يُسننأل عمننا يفعن  ،فننافهم وال تن أسن
النق والتقليد(...)1

 ورد يف هذا الن عد عبارا  ،نراها مبثوث يف كتننبهم ،وهننم يسننتعملوهنا دالمننا من غ هننا طبعننا وقنند شننرح هننذهالعبارا بوضوح ،لذل كان من املفيد ج ّدا إعاد قرا هذا الن مرارا حىت تنطبن عباراتننه يف الننذهن ،ممننا جيعن النصننو
الصوفي واضه املدلول.
وأمهها العبارا التالي :
 التجلنني الننذايت املف ن لألعيننان  -الظنناهر يف ك ن املراتننب  -فنننا األغيننار  -سننطوع نننور الواحنند القهننار  -انف نرادهابلوجننود الننذايت  -فهننو هنني وهنني هننو  -ال هننو إال هننو  -كننان هللا وال شنني معننه ويبق ن هللا وال شنني معننه  -الكالنننا
تعينا  -إليه يرج األمر كما بدأ.
وهي كلها تع (وحد الوجود) أو تش إليها وإىل سطوعها.
لكن جيب أن ننتبه بشك خا

إىل قوله ..( :وال ت أس النق والتقليد)! ما معناها؟

 وقال أبو احلس النوري:كان هللا وال أين ،واملخلوقا يف عدم ،فكان حي هو ،وهو اآلن حي كان ،إذ ال أين وال مكان(...)2
وقال أيضا:
عز ناهر ،ومل قاهر ،وخملوقا ناهر به وصادر عنه ،ال هي متصل به وال منفصل عنه(.)3
ّ
إنننه يف قولننه( :ال هنني متَّصننل بننه) ينفنني االتصننال ألن كلم ن (االتصننال ومننا اشننتق منهننا) تع ن وجننود اثن ن متصننل
ببعضهما ،لذل فهو ينفي االتصال نفيا لتوهم االثنيني  ،مث ينفي االنفصال ِإلثبا الوحد .
 وقال أبو سليمان الداراين:...إن ال تكون خملصا يف عمل حىت ال تر يف الدارين أحدا غ رب (.)4
 ويقول أبو طالب املكي(( )5مفسرا):( )1حاشي العروسي.)20/2( :
( )2إيقا المم.)46: ( ،
( )3إيقا المم.)46: ( ،
( )4علم القلوب.)157: ( ،
( )5حممد بن علي بن عطي احلارثي املكي ،من كبار القوم ،ما سن 358( :هن).
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...يعن ن أن ننه رجن ن إىل العب نند يف أول ننه ،أي :يك ننون كم ننا ك ننان قبن ن أن يك ننون لقول ننه(( :أَلَ ْسن ن ُ بِ ن َنربِّ ُك ْم قَ ننالُوا بَنلَن ن ))
[األعنرا  ،]172:إذ كننان ذلن قبن أن يكننون ،وهن أجابن إال األرواح الطنناهر املقدسن ؟ إبقامن القنندر النافننذ واملشننيت
ِ
املوحنند للواحنند ،وهننو أن
السننابق ؟ فيكننون العبنند كمننا كننان ،وأي كننان ،وملنناذا كننان ،وكي ن كننان .وهننذا غايتننه ُتقيننق توحينند ّ
يذهب كما لو مل يكننن ،ويتاشن وتنمهنني أوصننافه وتبقن أوصننا احلننق كمننا مل يننزل ،علن معننىن قولننه :صننر مسعننه وبصننره
ويده ورجله وقلبه يسم به ويبصربه وأيخذ به ويعق به(.)1
وقال أيضا:
ننناهر التوحينند هننو توحينند هللا ىف كن شنني  ،وتوحيننده بكن شنني  ،ومشنناهد إجينناده قبن كن شنني  ،وال هناين لعلننم

التوحيد(...)2

 بشي من التمعن ينكش املعىن واضها يف النص .ويقول أبو حيان التوحيدي يف رسال (ك ):
...بن أن ن املوجننود يف ك ن شنني  ،ال كمننا يوجنند مننا دام ب ن وافتقننر إلي ن
سنوا واجنند لن وواجنند بن وواجنند منن فأمننا واجنند بن فألنننه وجنند عينننه بن
وج ن َند ِمننن جهت ن  ،فأن ن
أجل ن  ،وأم ننا واجنند من ن فألنننه َو َج ن َند مننا ب ننه َو َج ن َند مننا َ
ابلقدر  ،واشتمال ابملعون  ،وك ما خللقن ابجملنناز فَنلَن َ احلقيقن  ،وكن مننا سنوا
إلين هنني منن  ،والننذاكر الننذي ُهننو لن ُهننو بن  ،والوجنند الننذي هننو منن هننو بن
ختتل هننذه احلننرو إال حلاجن اخللننق إليهننا يف التكننور ،وإال فنناملعىن واحنند مؤتلن

وال إن (...)3

 ،ولكننن كمننا توجنند أن ن ولنني واجن ُند
 ،وأمننا واجنند لن فألنننه وجنند وجننده مننن
احمل نني وأن ن املش ن ِ
نتم  ،إال أن إحاطت ن
ابألثننر فَنلَن َ ابلعن  ،واإلشننار الننيت هنني
 ،والوجنند الننذي هننو بن هننو منن  ،ومل
متفننق ،ال يرننّنق عليننه لننب  ،وال مربننه جننن

ويقول أيضا ،رسال (يه):
أش نرق األك نوان ابألشننباح ،وشننرف األعيننان ابألرواح ،وجتل ن أس نرار احلننق فيهننا ب ن االف نرتاح واالرتينناح ،وتناج ن
ورَّد علن النننانرين خنوالن األبصننار ،والتقن يف الغيننب
النفو عل بُعد الدير ِبننا تتخافن فيننه األفنواه علن قننرب املنزارُ ،
سنوان ِاإلقنرار و ِاإلذكار...فعننندها َحلَن َ الاحظننون بعن الصنند  ،ولفن الافظننون بلسننان احلننق شننن ن احلننال ،واضننمهال
املقننال ،والت نوا املنننال ،فننناجوا يف الس نرالر ،وابح نوا ابلضننمالر ،ورفع نوا رقننوم الب نواطن والظ نواهر ،وافرتق نوا عننن األلف ن  ،وتكثننروا
ابلوحد  ،وخيموا ب سواح التج وبا التم ( ...)4ومنها:

...فاألمسا مطروح ابلتوقي  ،واملعاين مأخوذ ابلتعرين  ،األمسننا خمتلفن ب َكن َندر اخللننق ،واملعنناين مؤتلفن بصننفو احلننق
( )1علم القلوب ( .)95:
( )2علم القلوب.)104: ( ،
(ِ )3اإلشارا ِاإللي .)224/1( :
(ِ )4اإلشارا ِاإللي .)139/1( :
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األمسا جمموع بلسان التفرق  ،واملعاين مسموع بلسان اجلمن  .األمسننا متنافين ابللغننا  ،واملعنناين متصننافي حبكننم الصننفا .
أمننا تعلننم أن األنن ابملعنناين علن إيثننار احلننق ،مقنندم علن االسننتيهاش يف األمسننا لتنافيهننا علن إيثننار اخللننق .األمسننا حمنندوده
ابألفه ننام ،واملع نناين مع نندود ابإلل ننام .فن ن ي أن تلهن ن املع نناين بعن ن االس ننم فتعط ننب ،وإي أن تعط نني االس ننم ذا املع ننىن
نوهم ،هننا هنننا
فتتعننب ،وإي أن تعطنني املعننىن رسننم االسننم فتكننذب ،وإي أن تفننر بينهمننا فتننتهم ،وإي أن جتمن بينهمننا فتُن ّ
زلقن أقنندام املتكلمن  ،وانتكسن أعننام املتهننذلق ألهنننم (سننعوا يف آيتننه معنناجزين) ،ونظننروا يف اآلين مسننتهزل  ،وركننوا
إىل عقولم مفتخرين متعززين ،فنكصوا عل أعقاهبم خالب خاسرين(.)1
ويقول :رسال (لد):
وُتصن من نفس يف نفس  ،وتربأ من جنس يف ب جنسن  ،واشننهد الغيننب وغننب عننن الشننهاد  ،واحفظهننا
ّ ...
عن نند ب ننروز احل ننق ال ننذي إذا ب نندا لن ن أابد ،وإذا أح ننب أع نناد وأف نناد وإي ومابسن ن الك ننون ف هن ننا تؤدين ن إىل الفرقن ن والبن ن ،
وعلي ابلتجريد والتفريد ،وعلي هبجران ك شيطان مريد(.)2
ويقول :رسال (حل هن):
( )3

فال إله إذا فكرت إالئي

تباركت خطرايت يف تعاالئي

سرا ُتننا حولننه هننذه األلفننا  ،واللن مننن
 ناح أن أسلوب الوحيدي فيه جزال ألفا وغمو يشعر أن هنا ّنهور السر متماث ب السطور ،وهو يستعم عبارا قليا ما يستعملها غ ه ،ولكنها مسننتعمل علن كن حننال .وبشنني
من التأين يف القرا والتكرار تتوض األسرار ،وكلم (تعااللي) من فع الثنا (تعاىل).
ويقول القش ي:
...فن ذا فن عننن تننوهم اآلاثرمننن األغيننار ،بقنني بصننفا احلننق ،ومننن اسننتوىل عليننه سننلطان احلقيقن حنىت مل يشننهد مننن

األغيار وال أثرا وال رمسا وال طلا ،يقال :إنه ف عن اخللق وبقي ابحلق(.)4

ويقول..:ومن حماه احلق سبهانه عننن مشنناهدته (أي :مشنناهدته لنفسننه وأفعالننه)( ،)5أثبتننه حبننق حقننه ،ومننن حمنناه احلننق

رده إىل شهود األغيار وأثبته يف أودي التفرق (..)6
عن إثباته بهّ ،
* فقر معرتض :

مر معنا ومر هنا ويف كتبهم مصطل (املشاهد ) والفع منه (شاهد ،يشاهد) ،فماذا يعنون به؟
( )1اإلشارا اإللي .)140/1( :
( )2اإلشارا اإللي .)259/1( :
( )3اإلشارا اإللي .)388/1( :
( )4الرسال القش ي .)37: ( ،
( )5اجلمل ب القوس من شرح الرسال يف هام حاشي العروسي.)76/2( :
( )6الرسال القش ي .)39: ( ،
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يقننول القش ن ي...( :وتننوهم قننوم أن املشنناهد تش ن إىل طننر مننن التفرق ن ألن ابب املفاعل ن يف العربي ن ب ن اثن ن ،
وهننذا وهننم مننن صنناحبه ،ف ن ن يف نهننور احلننق سننبهانه ثبننور اخللننق ،وابب املفاعل ن مجلتُهننا ال تقضنني مشننارك االثن ن  ،حنننو:

سافر ،وطار النع  ،وأمثاله(...)1

 يفهمنننا القشن ي أن املشنناهد ال تكننون أبن تشنناهد هللا سننبهانه خارجننا عنن  ،فتكننوا اثنن  ،ال ،بن تشنناهده يفذات ن  ،تش نناهده أن ن ه ننو ،إذن ،من ننذ اآلن ،جي ننب أن نفه ننم مص ننطل (املش نناهد ومش ننتقاهتا) يف ك ننام الق ننوم حس ننب ه ننذا
املعىن( .مشاهد هللا تع االستشعار ابأللوهي أو ذو معىن األلوهي ).
ويقول أبو حامد الغزايل (حج اإلسامِ ،اإلمام):
...فمننن عننر احلننق رآه يف كن شنني  ،إذ كن شنني فهننو منننه وإليننه وبننه ولننه ،فهننو الكن علن التهقيننق ،ومننن ال ينراه
يف ك ن مننا ي نراه فكأنننه عرفننه ،ومننن عرفننه عننر أن ك ن شنني مننا خننا هللا ابط ن  ،وأن ك ن شنني هال ن إال وجهننه ،ال أنننه

سيبط يف اثين احلال ،ب هو اآلن ابط (...)2

 يب لنا الغزايل هنا كي يفهمون اجلملن (كن شنني مننا خننا هللا ابطن ) ،واآلين (( ُكن ُّ َشن ْني َهالِن إَِّال َو ْج َهننهُ))[القص  ،]88:ومنذ اآلن جيب أن نعر كي يفهموهنا ،وال حناول التأوي والل والدوران مثلهم.
ويقول... :واعلم أن الطوا الشري هو طوا القلب حبضر الربوبي  ،وأن البي مثننال ننناهر يف عننامل امللن لتلن

احلضر اليت ال تشاهد ابلبصر ،وهي عامل امللكو (...)3

 يب الغزايل هنا أن حضر الربوبي هي عامل امللكو ! فما هو عامل امللكو ؟يشرحه ابن عجيب بقوله( :مراتب الوجود هي العوامل الثاثن  :امللن وامللكننو واجلننربو  ،وذلن أن الوجننود لننه ثاثن
اعتبننارا  :وجننود أصننلي أزيل ،وهننو الننذي مل ينندخ عننامل التكننوين ،ويسننم عننامل األمننر ،وعننامل الغيننب ،وهننو املس نم بعننامل
اجلربو  .ووجود فرعي ،وهو النور املتدفق من حبر اجلربو  ،وهننو كن مننا دخن عننامل التكننوين لطيفننا كننان أو كثيفننا ،ويسننم

عامل الشهاد  ،وعامل اخللق ،وهو املسم بعامل امللكو (..)4

 إذن فهضر الربويي يع هبا (الكون) ،وسنر هننذا يف نن آ  ،وقننول ابننن عجيبن ( :وهننو النننور املتنندفق مننن حبننراجلربو ) ،هو نف نظري (الفيض) اليواني  ،والعريق يف اتريخ الوثنيا .
ويقول الغزايل أيضا:
...نعلننم أن للقلننب مننيا إىل صننفا هبيمين  ..وإىل صننفا سننبعي  ..وإىل صننفا شننيطاني  ..وإىل صننفا ربوبين ..
( )1الرسال القش ي .)40: ( ،
( )2إحيا علوم الدين.)254/1( :
( )3إحيا علوم الدين.)242/1( :
( )4الفتوحا اإللي حاشي إيقا المم.)109: ( ،
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فهن ننو ملن ننا فين ننه من ننن األمن ننر الن نرابين ُين ننب الربوبين ن ابلطبن ن ؟! ومعن ننىن الربوبين ن التوحن نند ابلكمن ننال ،والتفن ننرد ابلوجن ننود علن ن سن ننبي
االسننتقال فصننار الكمننال مننن صننفا اإللين  ،فصننار حمبننواب ابلطبن ل نسننان .والكمننال ابلتفننرد ابلوجننود ،فن ن املشننارك يف
الوجننود نقن ال حمالن فكمننال الشننم يف أهنننا موجننود وحنندها ،فلننو كننان معهننا مشن أخننر لكننان ذلن نقصننا يف حقهننا
إذ مل تكن منفرد بكمال معىن الشمسي .
واملنفرد ابلوجود هننو هللا تعنناىل إذ لنني معننه موجننود سنواه ،فن ن مننا سنواه أثننر مننن آاثر قدرتننه ال قنوام لننه بذاتننه ،بن هننو
قننالم بننه...وكما أن إشنرا نننور الشننم يف أقطننار اآلفننا لنني نقصنناا يف الشننم بن هننو مننن مجلن كمالننا ،وإمنننا نقصننان
الشننم بوجننود مش ن أخننر  ..فكننذل وجننود ك ن مننا يف العننامل يرج ن إىل إش نرا أن نوار القنندر  ..ف ن ذا معننىن الربوبي ن التفننرد
ابلوجننود ،وهننو الكمال...ولننذل قننال بعننض مشننايخ الصننوفي ( :مننا مننن إنسننان إال ويف ابطنننه مننا صننرح بننه فرعننون مننن قولننه:
َعلَ )) [النازعا  ،]24:ولكنه لي جيد له جماال ،وهو كما قال(.)...)1
((أ ََا َربُّ ُك ُم األ ْ
 -هذا الن

مشهون ،لكن أهم ما فيه هو:

 -1استعمال الغزايل أساليب علم الكام إلثبا أمر غييب تتعذر معرفته إال عن طريق الوحي.
 -2قولننه( :املنفننرد ابلوجننود هننو هللا تعنناىل إذ لنني معننه موجننود سنواه) يع ن  :أن هللا جلن قدرتننه ،مل خيلننق شننيتا مننن
العدم ،إذ لو خلق شيتا من العدم لكان هذا الشنني غن هللا ،ولكننان من هللا موجننود آخننر غن ه ،لكننن احلجن يقننرر أن لنني
م هللا موجود سواه ،وهذه هي( :وحد الوجود).
 -3إعطاؤه لكلم «الربوبي » معىن مل يرد عن خ البشر ،وال عن خ القرون ،وال عن اتبيعهم.
 -4إيراده القول الذي يعزوه إىل بعض مشايخ الصوفي والذي يفيد:
صرح).
أ -إن فرعون رب يف الباطن ،وقد صرح هبذه الربوبي  .لننتبه إىل كلم ( ّ

ب -هننذه الربوبين هنني يف ابطننن كن إنسننان ،أي :أن كن إنسننان هننو رب يف البنناطن ،لكنننه ال جينند جمنناال الستشننعار
هذه الربوبي أو للتصري هبا مث فرعون.
 -5تقرير الغزايل صه هذا القول لقوله( :وهو كما قال).
ويقول الغزايل أيضا:
...ومننن ارتف ن احلجنناب بينننه وب ن هللا جتل ن صننور املل ن وامللكننو يف قلبننه ،ف ن جن ن عننر بعضننها السننماوا
واألر  ،أمننا مجلتهننا فننأكثر سننع مننن السننماوا واألر ألن السننماوا واألر عبننار عننن عننامل امللن والشننهاد  ..وأمننا
عننامل امللكننو  ،وهنني األس نرار الغالب ن عننن مشنناهد األبصننار ،املخصوص ن إبدرا البصننالر ،فننا هناي ن لننه .نعننم ،الننذي يلننوح
للقلب منه مقدار متناه ..ومجل عامل امللن وامللكننو إذا أخننذ دفعن واحنند تسننم (احلضننر الربوبين ) ألن احلضننر الربوبين
( )1إحيا علوم الدين.)243/3( :
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وعبيده من أفعاله(...)1
حميط بك املوجودا  ،إذ لي يف الوجود شي سو هللا تعاىل وأفعاله؟ ومملكتُه ُ
 حن ننن اآلن نع ننر مم ننا س ننبق ومم ننا س ننيأيت م ننن نص ننو  ،أن ننه وأهن ننم يعن ننون بقول ننه وق ننولم( :أفع ننال هللا) أي :حركات ننه(سبهانه عما يصفون).
ويقننول... :والثالثن  :أن يشنناهد ذلن بطريننق الكشن بواسننط نننور احلننق ،وهننو مقننام املقنرب  ،وذلن أبن يننر أشننيا
كثن ن  ،ولك ننن يراه ننا علن ن كثرهت ننا ص ننادر ع ننن الواح نند القه ننار .والرابعن ن  :أن ال ي ننر يف الوج ننود إال واح نندا ،وه نني مش نناهد
الصننديق  ،وتسن ِّنميه الصننوفي (الفنننا يف التوحينند)...والثال  :موحنندِ ،بعننىن أنننه مل يشنناهد إال فنناعا واحنندا إذا انكشن لننه
احلق كما هو عليه ،وال ير فاعا ابحلقيق إال واحنندا وقنند انكشننف لننه احلقيقن كمننا هنني عليننه ،ال أنننه كلَّن قلبننه أن يعقنند
عل مفهوم لف احلقيق  ،ف ن تلن رتبن العنوام واملتكلمن  ..والرابن  :موحنند ِبعننىن أنننه مل ُيضننر يف شننهوده غن الواحنند ،فننا

ير الك من حي إنه كث  ،ب من حي إنه واحد .وهذه هي الغاي القصو يف التوحيد(...)2

ويق ننول... :فن ن ن قلن ن  :كين ن يتص ن ّنور أن ال يش نناهد إال واح نندا ،وه ننو يش نناهد الس ننما واألر  ،وس ننالر األجس ننام
احملسوس ن  ،وهنني كث ن ؟ فكي ن يكننون الكث ن واحنندا؟ فنناعلم أن هننذه غاي ن علننوم املكاشننفا  ..وهننو أن الشنني قنند يكننون
كثن ا بنننوع مشنناهد واعتبننار ،ويكننون واحنندا بنننوع آخننر مننن املشنناهد واالعتبننار ،وهننذا كمننا أن ِاإلنسننان كثن إن التفن ّ إىل
روحننه وجسننده وأطرافننه وعروقننه وعظامننه وأحشنناله ،وهننو ابعتبننار آخننر ومشنناهد أخننر واحنند ،إذ نقننول :إنننه إنسننان واحنند..
والفر بينهما أنه يف حال االستغرا واالستهتار به مستغر بواحد لنني فيننه تفريننق ،وكأنننه يف عن (اجلمن ) وامللتفن ُ إىل
الكثر يف (تفرق ) فكذل ك ما يف الوجود من اخلالق واملخلو له اعتبننارا ومشنناهدا كثن خمتلفن  ،فهننو ابعتبننار واحنند
مننن االعتبننارا واحنند ،وابعتبننارا أخننر سنواه كث ...وهننذه املشنناهد الننيت ال يظهننر فيهننا إال الواحنند احلننق ،اتر تنندوم ،واتر

تطرأ كالرب اخلاط  ،وهو األكثر ،والدوام ادر عزيز(...)3

* ملهون  :أرجو االنتباه إىل كلمىت( :اجلم والتفرق ) اللت يشرح معنامها بوضوح.
ويقن ننول... :فكن ننذل عقولنن ننا ضن ننعيف  ،ومجن ننال احلضن ننو ِاإللين ن يف هناي ن ن اإلشن نرا واالسن ننتنار  ،ويف غاين ن االسن ننتغرا
والش ننمول ،ح ننىت مل يش ننذ ع ننن نه ننوره ذر م ننن ملك ننو الس ننماوا واألر  ،فص ننار نه ننوره س ننبب خفال ننه ،فس ننبهان م ننن
احتجب إبشرا نوره ،واختف عن البصالر واألبصننار بظهننوره ،وال يُتعجننب مننن اختفننا ذلن بسننبب الظهننور ،فن ن األشننيا

عم وجوده حىت إنه ال ض ّد له ،عسر إدراكه(...)4
تُستبان أبضدادها ،وما ّ

ويقول بعد أن يذكر -إشار ورمزا -صف الذي ال يننر إال هللا... :فهننذا الننذي يقننال فيننه( :إنننه فن يف التوحينند وفن
عن نفسه) ،وإليه ِاإلشار بقول من قال( :كنا بنا ففنينا عنا فبقينا با حنن...ولذل قي :
( )1إحيا علوم الدين.)13/3( :
( )2إحيا علوم الدين.)212/4( :
(ِ )3اإلحيا .)213/4( :
( )4ا ِإلحيا .)276/4( :
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ظهرت فال ختفى على أَحد
لقد
َ

إال على أكمه ال يعرف القمرا
فكيف يُعرف من ابلعرف قد ُسرتا

بطنت مبا
أظهرت حمتجباً
َ
لكن َ

()1

ويقول( :حقيق احلقالق)..:من هنا ترقن العننارفون مننن حضننيض اجملنناز إىل يفنناع احلقيقن  ،واسننتكملوا معنراجهم ،فنرأوا
ابملش نناهد العياني ن أن ل نني يف الوج ننود إال هللا تع نناىل ،وأن (( ُك ن ُّ َش ن ْني َهالِ ن إَِّال َو ْج َه ننهُ)) [القص ن  ]88:ال أن ننه يص ن
هالكا يف وق من األوقا  ،ب هو هالن أزال وأبنندا ،ال يُتصننور إال كننذل  ..فن ذن ال موجننود إال هللا تعنناىل ووجهننه ،فن ذن
كن شنني هالن إال وجهننه أزال وأبنندا...ومل يفهمنوا مننن معننىن قولننه( :هللا أكننرب) أنننه أكننرب مننن غن ه ،حاشنا هلل ،إذ لنني يف
الوجود معه غ ه حىت يكون أكرب منه ،ب لي لغ ه رتب املعي  ،بن رتبن التبعين (...)2ويقننول( :إشننار ) العننارفون بعنند العننروج
إىل مسا احلقيق  ،اتفقوا عل أهنم مل يروا يف الوجود إال الواحد احلق( - .)3ناح أن أسننلوب الغنزايل فيننه وضننوح وصنراح ،

ونننر أنننه عننندما يرينند التعمي ن  ،ال تسنناعده العبننار اإلشنناري  ،لننذل فهننو يضنني مجننا مومه ن  ،فمننثا يقننول[ :إذ لنني يف
الوجود معه غ ه ،]...مث يقول بعدها مباشر [ :ب لي لغ ه رتب املعي !]...
فكين ينفنني وجننود الغن يف اجلملن األوىل مث يثبتننه يف الثانين ؟! يف الواقن الغنزايل غن متننناقض من نفسننه وعقيدتننه يف
هننذا الننن أو غن ه ،فهننذا أسننلوبه يف العبننار امللغننز الننذي ُينناول بننه مثن غن ه مننن الصننوفي التعمين علن مننن هننم غن أهلننه،
وقد جن يف هذا األسلوب.
والنصننان األخن ان يوضننهان معننىن قننولم (أو قننول بعضننهم) أحينناا( :وحنند الشننهود) ،حين نفهننم منهمننا أن عبننار
(وحنند الشننهود) تع ن بك ن بسنناط (مشنناهد وحنند الوجننود) .ويقننول... :لكننن ينبغنني أن يُعلننم أن احلضننر اإللي ن حميط ن
بكن ن م ننا يف الوج ننود ،إذ ل نني يف الوج ننود إال هللا وأفعال ننه ،فالكن ن م ننن احلض ننر اإللين ن  ،كم ننا أن مجين ن أرابب ال ننوالي يف
املعسننكر -حننىت احل نرا  -هننم مننن املعسننكر...فاعلم أن ك ن مننا يف الوجننود داخ ن يف احلضننر اإللي ن ((...)4أفعننال هللا تع ن
حركاته سبهانه وتعاىل).
ويقول يف اتليته اليت مطلعها:
الخفى بك حرييت
وفيك على أن
ً

بنور جتلي وجه قدسك دهشيت
منها:

()5

وهل أان إال أنت ذاتً ووحدةً

وهل أنت إال نفس عني هوييت

ومنها:
( )1اإلحيا .)277 ،276/4( :
( )2مشكا األنوار.)55: ( ،
( )3مشكا األنوار.)57: ( ،
( )4إجلام العوام عن علم الكام.)32: ( ،
( )5النفها الغزالي  ،)173: ( ،معارج القد .)195: ( ،
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جعلت لنفعي عند أتليف بنييت

فكيف بشكري كل عضو وقوة

()1

وشكر اليت قد ُحجبت يب وإهنا

ألظهر يل من نور مشس تبدت
ُ

ومنها:
مألت جهايت الست منك فأنت يل

حميط وأيضاً أنت مركز نقطيت

فصرت إذا وجهت وجهي مصلياً
ُ

فرايض أوقايت فنفسي كعبيت

فصار صيامي يل ونسكي وطاعيت

وحنري وتعريفي وحجي وعمريت

وحويل طوايف واجب وخالله

استالمي لركين من مناسك حجيت

وذكري وتسبيحي ومحدي وقربيت

لنفسي وتقديسي وصفو سريريت

هم مين خاطر ابلتفاتة
ولو َّ

إيل مل
ولو مل أُؤِّد الفرض مين َّ

إيل تلفيت
ملا كان يل إال ّ
يصح بوجه يل ومل تَ َرب ذميت

()2

ويقننول... :فن ن الفاعن ابحلقيقن واحنند ،فهننو املخننو واملرجننو وعليننه التوكن واالعتمنناد ،ومل نقنندر أن نننذكر مننن جمنناز
التوحينند إال قطننر مننن حبننر املقننام الثالن مننن مقامننا التوحينند...وك ذلن ينطننوي ُتن قننول( :ال إلننه إال هللا) ،ومننا أخن
مؤنتننه علن اللسننان ،ومننا أسننه اعتقنناد مفهننوم لفظننه علن القلننب ،ومننا أعننز حقيقتننه ولبّننه عننند العلمننا الراسننخ يف العلننم،
فكي ن عن نند غ ن هم ..ف ن ن قل ن  :فكي ن اجلم ن ب ن التوحي نند والش ننرع؟ ومع ننىن التوحي نند أن ال فاع ن إال هللا تع نناىل ،ومع ننىن
الشرع إثبا األفعال للعباد ،فن ن كننان العبنند فنناعا فكين يكننون هللا تعنناىل فنناعا؟ وإن كننان هللا تعنناىل فنناعا فكين يكننون
العبنند فاعا؟...وألج ن توافننق ذل ن وتطابقننه نسننب هللا تعنناىل األفعننال يف القننرآن مننر إىل املالك ن ومننر إىل العبنناد ،ونسننبها
بعينها مر أخر إىل نفسه! فقال تعاىل يف املو (( :قُ ْ يَنتَن َوفَّا ُك ْم َملَ ُ الْ َمن ْنو ِ )) [السننجد  ،]11:مث قننال عننز وجن َّ (( :
اّللُ
يَنتَن َنو َّىف األَنْن ُفن َ ِحن َ َم ْوِهتنَنا)) [الزمننر ،]42:وقننال تعنناىل(( :أَفَن َنرأَيْنتُ ْم َمننا َُْتُرثنُنو َن)) [الواقعن  ،]63:أضننا إلينننا ،مث قننال تعنناىل:
ص ننبا * ُمثَّ َشن ن َق ْقنَا األ َْر َ َش ننقا * فَأَنْنبَنْتننَ ننا فِ َيه ننا َحب ننا * َو ِعنَنب ننا[ ))..ع ننب  ،]28-25:وق ننال ع ننز وجن ن :
((أ ََّا َ
صن نبَنْبننَا الْ َم ننا َ َ
ِ
ِ
وه ْم
وحنَننا فَنتَ َمثَّن َ َلنَنا بَ َشننرا َسن ِوي)) [مننر  ]17:وكننان النن ُ
نافخ جربين عليننه السننام ،وكمننا قننال تعنناىل(( :قَنناتلُ ُ
((فَأ َْر َسن ْلنَا إلَْين َهننا ُر َ
ينعن ِّذ ْهبم َّ ِ ِ
نذيب هننو عن القتن ! بن صننرح وقننال
اّللُ أبَيْنندي ُك ْم)) [التوبن  ]14:فأضننا القتن إلننيهم والتعننذيب إىل نفسننه! والتعن ُ
ُ َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ن
ق
ق
ن
ت
و
ن
ت
ن
ن
و
ن
ت
ل
م
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م
ر
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((
ناىل:
ن
ن
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ن
ن
ق
و
،
]
17
نال:
ن
ن
ف
األن
[
))
((
ناىل:
تع ن ن
َ
َ
َ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َّ َّ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َّ ََّ َ َ َ ُ ْ
[األنفننال ]17:وهننو مج ن ب ن النفنني و ِاإلثبننا ننناهرا ،ولكننن معننناه :ومننا رمي ن  ،ابملعننىن الننذي يكننون الننرب بننه راميننا ،إذ
َّ ِ َّ ِ ِ َّ ِ
نسننا َن َمننا َملْ
رمي  ،ابملعىن الذي يكون العبد به راميا إذ مها معنيان خمتلفان .وقال هللا تعاىل(( :الننذي َعلن َنم ابلْ َقلَنم * َعلن َنم اإل َ
( )1النفها الغزاليه ،)183: ( ،ومعارج القد .)199: ( ،
( )2معارج القد .)203 ،202: ( ،
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الر ْمحَ ُن * َعلَّ َم الْ ُقْرآ َن)) [الرمحن ]2:وقننالَ (( :علَّ َمننهُ الْبَنيَننا َن)) [الننرمحن ]4-1:وقننال(( :إِ َّن
يَن ْعلَ ْم)) [العلق ،]5-4:مث قالَّ (( :
اخلَالِ ُقو َن)) [الواقع ...)1(]59-58:اهن.
َعلَْيننَا بَنيَانَهُ)) [القيام  ]19:وقال(( :أَفَنَرأَيْنتُ ْم َما َتُْنُو َن * أَأَنْنتُ ْم َختْلُ ُقونَهُ أ َْم َْحن ُن ْ
 -أمثال هذا الن

تتكرر كث ا يف كتب الغزايل ،وخاص يف كتاب (إحيا علوم الدين).

ولقنند رأينننا يف النصننو السننابق تص نري الغ نزايل بوحنند الوجننود الننيت يسننميها (التوحينند) ،وهننذا الننن
ابلنسب ملن قرأ نصو الغزايل السابق واستوعبها معىن وألفانا ومجا.

واض ن  ،لكننن

أما من يقنرأ هننذا الننن ألول مننر  ،وهننو خننايل الفكننر ،فقنند ال يسننتطي ملهونن فكننر (وحنند الوجننود) املاثلن يف كن
مجل من مجله لذل كننان مننن الننازم ملننن يرينند فهمننه أن يرجن إىل نصننو الغنزايل السننابق  ،خاصن  ،وإىل نصننو الصننوفي
عام  ،مث يعود إىل هذا الن ل (وحد الوجود) واضه ك الوضوح يف ثناي الكام.
ولذا الن فالد كب  ،ملعرف كيفي فهمهم للنصو القرآني ولنصننو احلنندي  ،وكين يضننعوهنا يف سننيا مننوهم،
حبين تظهننر ألهن األذوا وكأهنننا ُتمن املعنناين الننيت يرينندوهنا! وكين يلننوون أعناقهننا برباعن وانسننياب تظهننر وكأهنننا تتفننق من
كشفهم وعقيدهتم؟!
إنه يقدم ما أورد من آي يف سيا الكام عن (التوحيد) الذي يعن بننه توحينند اخلننالق واملخلننو يف وحنند واحنند !
يقدم هذه اآلي ليجعلها دليا عل نظريته!
وهراب من ِاإلطال  ،نقدم توضيها لثا آي  ،منها فق :
ِ
وحنَننا فَنتَ َمثَّن َ َلنَنا بَ َشننرا َسن ِوي)) [مننر  ]17:يرينند الغنزايل أن يقننول( :إن هللا سننبهانه أرسن
 -1اآلين ((فَأ َْر َسن ْلنَا إلَْين َهننا ُر َ
(روحننه) وروحننه كمننا يتبننادر إىل أذهاننننا ،هنو جننز منننه ،وهننذا الننروح هننو ملن كمننا ختننربا آين اثنين  ،إذن فامللن هننو روح
هللا ،وهو ابلتايل جز منه! أو هو هو حسب تعاب هم).
 -2اآلي ن (( :فَ نِ َذا قَن ن َنرأْ َاهُ فَنناتَّبِ ْ قُنْرآنَننهُ)) [القيام ن  ]18:ال ننيت يتبعه ننا بتفس ن ه حين ن يق ننول« :معن نناه :إذا ق نرأه علين ن
جربي  .»..فاهلل سبهانه يقننول(( :قَن َنرأْ َاهُ)) بصننيغ املتكلمن  ،بينمننا القننار هننو جربين  ،إذن فجربين هننو هللا ،أو هننو جننز
منه!! .سبهانه وتعاىل علوا كب ا عما يصفون.
اّللَ َرَم )) اليت يفسرها بقوله...( :وما رمي  ،ابملعننىن الننذي يكننون الننرب بننه
 -3اآلي َ (( :وَما َرَمْي َ إِ ْذ َرَمْي َ َولَ ِك َّن َّ
راميننا ،إذ رمين  ،ابملعننىن الننذي يكننون العبنند بننه راميننا ،)...وهننو كننام واضن جن ّدا! إنننه يقننول[ :معننناه :ومننا رمين (ي حممنند
علوا كب ا).
الرب) إذ رمي (ي حممد العبد) ولكن هللا رم ] ،إذن حممد هو هللا( ،تعاىل هللا ّ
ولننونظرا إىل بقين اآلي الننيت أوردهننا يف هننذا الننن  -ويف غن ه يف كتبننه -لرأيننناه يرينند هبننا نفن املعننىن الننذي بيّننّنناه يف
هذه اآلي الثا .
( )1اإلحيا .)221/4( :
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يورد الغزايل بعد كامه الذي سجلناه حديث  ،يوجههما ألدا نف املعىن الذي ُياول تقريره.
يقننول العراقنني عننن أولمننا...( :يف سنننده جهالن  ،وقننال ابننن عنندي :إنننه منكننر .)...ويقننول عننن اثنيهمننا( :مل أجنند لننه
أصننا)( .ومل أوردمهننا جتنبننا لِ طال ن ) .ويننورد أيضننا بعنندها آي أخننر  ،وأق نواال لبعضننهم وشننعرا ،نوردهننا دون تعليننق الغ نزايل،
ودون أي تعليق غ ه ليسننتطي القننار أن يفهننم منرادهم مننن اآلين حيثمننا مننر معننه .يقننول... :وكننذل ذكننر هللا تعنناىل يف
القننرآن مننن األدلن واآلي يف األر والسننماوا  ،مث قننال(( :أ ََوَملْ يَ ْكن ِ بَِربِنّ َ أَننَّنهُ َعلَن ُكن ِّ َشن ْني َشن ِهيد)) [فصننل ]53:
اّللُ أَنَّننهُ ال إِلَننهَ إَِّال ُهن َنو)) [آل عم نران ،]18:فب ن أنننه النندلي عل ن نفسننه...قال بعضننهم( :عرف ن ريب بننريب
وقننالَ (( :ش ن ِه َد َّ
ولننوال ريب ملننا عرفن ريب) ،وهننو معننىن قولننه تعنناىل(( :أ ََوَملْ يَ ْكن ِ بَِربِّن َ أَننَّنهُ َعلَن ُك ن ِّ َشن ْني َش ن ِهيد)) ،وقنند وص ن هللا تعنناىل
املو واحليا إىل ملك  ،ففي اخلرب (أن ملكنني املننو واحليننا تنننانرا )1()...لننذل قننال

نفسه أبنه احمليي واملمي  ،مث ّفو
صننل هللا عليننه وسننلم للننذي اولننه التمننر ( :خننذها :لنومل َتهتننا ألتتن ) ،أضننا اإلتيننان إليننه وإىل التمر ...وأصنند بين قالننه
الشاعر قول لبينند( :أال كن شنني مننا خننا هللا ابط )...فن ذا ال حننق ابحلقيقن إال احلنني القيوم...فهننو احلننق ومننا سنواه ابطن ،
ف نه قالم بذاته وك ما سواه قالم بقدرته.)2()..

هذه عبارا -أو بعض العبارا  -اليت يسننتعملوهنا يشن ون هبننا إىل وحنند الوجننود ،أوردهننا الغنزايل متتابعن  ،وقنند أورد
غ ها الكث يف أماكن أخر من ( ِاإلحيا ) وغ (ا ِإلحيا ) ،م التكرار لا يف مواض كث .
وهذه صور أخر من صور العبار اإلشاري :
يقول ابن عطا هللا يف ِح َكمه:
مىت جعل يف الظاهر ممتثا ألمره ،ورزق يف الباطن االستسام لقهره ،فقد أعظم علي املن (.)3
وقنند أوردهننا حممننود أبننو الفننيض املنننويف (القطننب) علن أهنننا ُتمن نفن معننىن قننول أيب احلسننن الشنناذيل ،الننذي رأيننناه:
(ليكن الفر بلسان موجودا )...وهي إشار إىل مقام (الفر الثاين).
ويقننول ابننن عطننا هللا أيضننا يف حكمننه( :كننن أبوصننا ربننوبييت متعلقننا ،وأبوصننا عبوديتن متخلقننا ،فن ن ُتققن

أبوصاف أيد أبوصافه)( ،)4وهي كما يقرر املنويف ُتم نف معىن سابقتها ،أي( :الفر الثاين).
ويقول عبد القادر اجلياين (قطب األوليا الكرام):

ووجنند يف ك ن شنني وتقنند عننن
احلمنند هلل الننذي كيّن الكي ن وتنننزه عننن الكيفي ن  ،وأينّنن األيننن وتعننزز عننن األيني ن ُ ،
الظرفي  ،وحضر عند ك شي وتعاىل عن العندي (...)5
( )1احلدي مكذوب.
( )2اإلحيا .)222/4( :
( )3مجهر األوليا .)78: ( ،
( )4مجهر األوليا .)80: ( ،
( )5الفيوضا الرابني .)41: ( ،
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ويقول:
...مث قال يل :ي غننو األعظننم! مننا أكن ِاإلنسننان شننيتا ومننا شننرب ومننا قننام وال قعنند ومننا نطننق ومننا صننم ومننا فعن
فعننا ومننا توجننه لشنني ومننا غنناب عننن شنني إال وأا فيننه ،سنناكنه ومتهركننه .مث قننال يل :ي غننو األعظننم ،جسننم ِاإلنسننان

ونفسه وقلبه وروحه ومسعه وبصره ويده ورجله ولسانه وك ذل طهر له نف بنف ال هو إال أا وال أا غ ه(.)1

ويقننول... :ف ن ذا ُتقننق عننندكم العم ن  ،رأيننتم القنندر  ،فهينتننذ َْجي َع ن ُ التكننوين يف أينندي قلننوبكم وأس نراركم ،إذا مل يبننق
بينن وبن هللا حجنناب مننن حين قلبن  ،قن ّدر علن التكننوين وأطلعن علن خنزالن سننره ،وأطعمن طعننام فضننله ،وسننقا
ش نراب األن ن  ،وأقعنند عل ن مالنند القننرب منننه ،وك ن هننذا مثننر العلننم ابلكتنناب والسننن أعم ن هبمننا وال ختننرج عنهمننا ،حننىت
أيتين صنناحب العلننم ،هللا عننز وجن  .فيأخننذ إليننه ،إذا شننهد لن معلننم احلكننم ابحلننذ يف كتابننه ،نقلن إىل كتنناب العلننم،
ف ن ذا ُتقق ن فيننه أقننيم قلب ن ومعنننا  ،والن نيب يف صننهبتهما آخننذ أبيننديهما ،وينندخلهما إىل املل ن  ،ويقننول لمننا :هننا أنتمننا

ربكما( .)2اهن [أرجو االنتباه إىل حدود العم ابلكتاب والسن (حىت أيتي صاحب العلم)].

ويقول... :إذا قال ل القلب (ال) فهو حنرام ،وإن قننال( :نعننم) فهننو حننال ،وإن سننك فلننم يقن ( :نعننم) وال (ال)
فهننو شننبه  ،إن عنندم املألوفننا وصننرب نفسن فهننو القناعن  ،تنندري كننم عنننده مننن الطاعننا  ،والصننوم والصننا ال يعبننأ

هبا ،إمنا مراده من قلب صا من األقدار واألغيار(.)3

ويقول... :بقي أبو يزيد البسننطامي سننب منرا  ،ملننا ُمسن منننه مننن الكننام العجيننب ،يفننت إىل قلننويهم أبنواب القننرب،
ال جيمعهم م اخللق سو الصننلوا اخلمن ولقننب اآلدمين البشنري وصننورهتم صننور ِاإلنن  ،وقلننوهبم من القنندر ،وأسنرارهم

م املل (.)4

 خيرب عبد القادر اجلياين عن أيب يزيد البسطامي أنه كان يفت أبنواب القننرب (مننن هللا وبننه وإليننه وفيننه) إىل قلننوهبم،أي إىل قلوب املريدين .إذا فعبد القادر اجلياين -يف هذا الننن  -يزكنني أاب يزينند ،وابلتننايل فهننو يوافقننه علن أقوالننه الننيت مننر
معنا آنفا.
ويقول :قي للهاج ح صلب( :أوص ) ،قال :نفس إن مل تشغلها وإال شغلت (.)5
احلاج هنا ِبظهر املعلم احلكيم ،املقصود ،حىت عند الصلب ،إذا فنناحلاج مزكن عننند اجلننياين ،وهننذا يعن
 يُظهرَ
أن اجليايت يتلق أقنوال احلنناج ابلقبننول ،فهننو يننؤمن أبقوالننه وعقيدتننه ،ونسننتطي أن نرجن إليهننا حنناال ،لتكننون تننذكر وتعيهننا
( )1الفيوضننا الرابنين  .)5: ( ،وتننربز هنننا ملهونن هامن  ،هنني أنننه ال يهمنننا إن كننان كن مننا يف كتنناب (الفيوضننا الرابنين ) صننهي النسننب للجننياين أم ال ألن
الذي يهمنا هو أن هذا الكتاب هو عقيد عشرا املاي من الذين ساروا عل هن الطريق القادري طيل قرون طويل .
( )2الفت الرابين.)217: ( ،
( )3الفت الرابين.)357: ( ،
( )4الفت الرابين.)360: ( ،
( )5الفت الرابين.)367: ( ،
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أذن واعي  .ويقول... :وإذا كان القطب اطّل عل أعمال أه الدنيا وأقسامهم وما تننؤول أمننورهم إليننه ،ويطّلن علن خنزالن
األسرار ،وال خيف عليه شي يف الدنيا من خ أو شر ،ألنه مفننرد امللن بطانتننه ،الننب أنبيالننه ورسننله ،أمن اململكن  ،فهننذا

هو الع القطب يف زمانه(...)1

ويقننول... :ي عبن َند الننو والطبن  ،ي عبن َند الثنننا واحلمنند ،مننا جن ّ بننه القلننم وسننبق بننه العلننم مننن األقسننام ،ال بنند مننن
استيفالهما ،لكن الشأن ه أيخذها ب  ،أو به يوجنند  ،ويقعنند من التوحينند...أطلب القننرب مننن ابب فنالن ...ويكون
(أي :العننار أو الواص ن ) الننب الرسننول يف املتابع ن  ،ينُنرت مث يؤخننذ ،مث يُؤخننذ ،يَن ْنرتُ املننرتو وأيخننذ املننأخوذ ،يضنني ل ن
نويب الوجننود اتر والفن نا اتر  ،ينُ ْفتقنند ،فيُقب ن احلننق عليننه ،واتر يوج ند -فيخننرب عننن
األمننر كفلننق الصننب  ،جينندد عل ن العبنند ثن َ
احلق (رو قليب عن ريب)(...)2

 قبن ن االنتقن ننال إىل كتن نناب آخن ننر من ننن كتن ننب الشن ننيخ ،جين نندر االنتبن نناه إىل قولن ننه« :جيعن ن التكن ننوين يف أين نندي قلن ننوبكموأسنراركم» ،و«قن ّدر علن التكننوين» ،وقولننه يف نن سننابق« :فن ذا جننا نوبن احلكننم كنانوا يف صننهن احلكننم» ،مث عننر
ِِ
ِ ِِ ِ ِ
َح نندا)) [الكه ن ،]26:
يل َوال يُ ْش ن ِرُ ِيف ُحكْم ننه أ َ
ه ننذه األق نوال عل ن اآلي ن القرآني ن الكرم ن َ ...(( :م ننا َل نُ ْنم م ن ْنن ُدون ننه م ن ْنن َو ّ
وقوله( :ها أنتما ربكما).
طبعا! األمر واض  ،إن الذي يعتقد أن خملوقا ما ،سوا كننان إنسنناا أو ملكننا ،مكننن لننه (التكننوين) ،وأن يتصننر يف
الكون ،إمنا هو كافر ألنه يناقض ن اآلي الصري .
 لكن! مهس أمهسها يف أذن القار  :إهنم يؤولون -كما يقننول ِاإلمننام الغنزايل -النصننو املخالفن للكشن لتتفننقم ن كشننفهم!! وعليننه فهننم يؤولننون هننذه اآلي ن  ،ليصننب معناهننا( :إن ك ن مننن ُيكننم فهننو هللا) ،ألن هللا ال يشننر يف حكمننه
أحنندا ،وِبننا أن هن ننا مننن ُيك ننم ولننو يف أم ننر واحنند ،إذن فه ننو هللا ألن احلنناكم ه ننو هللا وحننده ،وألن ننه ال يشننر يف حكم ننه
أحدا وطبعا! هذه هي وحد الوجود ..نعود إىل الشيخ.
يقول اجلياين:
...مث إذا مل جيد عننند اخلننالق نصنَنر  ،اسننتطرح بن يدينه منندما للسنؤال أو النندعا والتضننرع والثنننا واالفتقننار من اخلننو
والرجا  ،مث يعجزه اخلننالق عننز وجن عننن النندعا  ،ومل جيبننه حننىت ينقطن عننن مجين األسننباب ،فهينتننذ يَنْنفننذ فيننه القنندر ،ويفعن
فيننه الفع ن  ،فيفننىن العبنند عننن مجي ن األسننباب واحلركننا  ،فيبق ن روحننا فق ن  ،فننا يننر إال فع ن احل نق ،فيص ن موقنننا موحنندا
ضرور  ،يقطن أن ال فاعن يف احلقيقن إال هللا ،ال حمننر وال مسننكن إال هللا ،وال خن وال شننر وال ضننر وال نفن وال عطننا وال
من ن وال فننت وال غلننق وال مننو وال حيننا وال عننز وال ذل إال بينند هللا...ويكننون وال ح نرا بننه يف نفسننه وال يف غ ن ه ،فهننو

غالب عن نفسه يف فع مواله ،فا ير غ مواله وفعله ،وال يسم وال يعق من غ ه ،إن بَصر ومس (...)3اهن.
( )1الفت الرابين.)354: ( ،
( )2الفت الرابىي.)355: ( ،
( )3فتوح الغيب.)9 ،8: ( ،
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 كن ن العب ننارا الدالن ن علن ن وح نند الوج ننود يف ه ننذا ال ننن  ،م ننر معن ننا فيم ننا س ننبق ،مثن ن ( :يف ننىن العبن ند ع ننن مجين ناألسباب ،)..و(يص موحدا) ،و(ال فاع إال هللا) ،و(غالب عن نفسه يف فع مواله).
لكن ننن أمامنن ننا اآلن عبن ننار جدين نند هن نني( :فيبقن ن روحن ننا فقن ن ) ،وكن ننذل املفن ننردا املتاحقن ن ( :ال خن ن وال شن ننر وال
ضر ،)...واليت يفهم الصويف واملتمر بعباراهتم إىل ماذا ترمز وتش  ،وكذل قوله( :فا ير غ مواله وفعله).
ويقننول... :واحلكاين املشننهور عننن أيب يزينند البسننطامي -رمحننه هللا -ملننا رأ رب العننز يف املنننام ،فقننال :كين الطريننق

إلي ؟ قال :اتر نفس وتعال ،فقال :فانسلخ من نفسي كما تنسلخ احلي من جلدها(...)1

 يف هذا الن تزكي واضه أليب يزيد البسطامي وملكاشفته ،وهذا يع أنه يننؤمن بعقينند أيب يزينند ،وابلتننايل مكنننناأن نك ننون م ننوقن أن ننه يتب ننىن أقوال ننه ال ننيت م ننر فيم ننا س ننبق ،كم ننا يتب ننىن قول ننه يف ه ننذا ال ننن  ،ال ننذي ه ننو( :فانس ننلخ م ننن
نفسنني ،)...والننذي نعننر بعنند قرا تنننا لننذا الركننام مننن أقنوالم وإشنناراهتم ،أنننه يعن بننه االنسنناخ مننن فكننر تفريننق اخللننق عننن
احلق ومن الشعور هبا.
ويقول... :فهينتذ يص َْحمقا من أهن احلقيقن ...وإن كنن يف حالن (حننق احلننق) ،وهنني حالن (احملننو والفنننا ) ،وهنني
حال ن األب نندال املنكس ننري القل ننوب ألجل ننه ،املوح نندين الع ننارف  ،أرابب العل ننوم والعق ن  ،الس نناد األم نرا خف نرا اخلل ننق خلف ننا
الرمحن و ِ
أخاله وأعيانه وأحباله عليهم السام(..)2
 مننا جيننب االنتبنناه إليننه :قولننه( :حننق احلننق ،احملننو ،الفنننا  ،املوحنندين ،العننارف  ،خفنرا اخللننق ومننا بعنندها ،)..ومننن مليعر معناها ومرماها فعليه البد بقرا الكتاب مننن أولننه بننوعي وحفن  ،ويقننول... :فهينتننذ يسننم ننندا مننن قبن احلننق عننز
وجن مننن ابطنننه :اتننر نفسن وتعننال ،اتننر احلظننو واخللننق إن أرد اخلننالق ،واخلن نعلين (دنيننا وآخرتن ) ،وجتننرد عننن
األك نوان واملوجننودا ومننا سننيوجد واألمنناين أبسننرها ،وتعن ّنر عننن اجلمي ن وافْننن عننن الك ن  ،وتطيننب ابلتوحينند ،واتننر الشننر ،
وص ّد اإلراد (.)3

ويقول :إىل مىت املعاد؟ إىل مىت احلق؟ إىل مىت الو ؟ إىل مننىت الرعونن ؟ إىل مننىت النندنيا؟ إىل مننىت اآلخننر ؟!!! إىل مننىت
سو املوىل؟ أين أن من خالق واألشيا ؟
املكون األول اآلخر الظاهر الباطن ،واملرج واملصدر إليه(.)4
ّ
* ملحوظـات:
قولننه :اخل ن نعلي ن ( :دنيننا وآخرت ن ) ،وقولننه :إىل مننىت اآلخننر ؟! إذا خلعنننا اآلخننر ! فمنناذا بقنني لنننا؟ ومنناذا نفع ن
( )1فتوح الغيب( ،
( )2فتوح الغيب( ،
( )3فتوح الغيب( ،
( )4فتوح الغيب( ،

.)25:
.)28:
.)127:
.)144:
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بعشرا اآلي اليت َتمرا ابإلمان ابهلل واليوم اآلخر؟!
ِ
اّلل والْينوم ِ
اآلخَر)) [املمتهن ]6:؟!
وما معىن قوله سبهانه(( :ل َم ْن َكا َن يَنْر ُجوا ََّ َ َ ْ َ

وما معىن قوله(( :و ِ
اآلخَرُ َخ ْ لِ َم ِن اتَّن َق )) [النسا ]77:؟!
َ
ِِ
وما معىن قوله(( :ولَلد ِ
ين يَنتَّن ُقو َن أَفَا تَن ْع ِقلُو َن)) [األنعام.]32:
َ ُ
َّار اآلخَرُ َخ ْ للَّذ َ
يد ِ
اآلخَرَ)) [األنفال]67:؟!
وما معىن قوله سبهانهَ ...(( :و َّ
اّللُ يُِر ُ

ِِ ِِ
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَنتَّن ُقو َن)) [يوس .]57:
وما معىن قوله سبهانهَ (( :وَأل ْ
َجُر اآلخَر َخ ْ للَّذ َ
ِ ِ
وم ننا مع ننىن قول ننه س ننبهانه(( :وال نند ِ
ين يَنتَّن ُق ننو َن أَفَننا تَن ْع ِقلُننو َن)) [األع نرا  ،]169:وقول ننهَ (( :ولَن َند ُار
َ ُ
َّار اآلخ ن َنرُ َخ ن ْ للَّننذ َ
اآلخننرِ خن لِلَّن ِنذين اتنَّ َقننوا أَفَننا تَنع ِقلُننو َن)) [يوسن  ،]109:وقولننه(( :ولَن َندار ِ
ِ
اآلخن َنرِ َخن ْ َولَنننِ ْع َم َد ُار الْ ُمت َِّقن َ )) [النهن ،]30:
َ َْ
ْ
َ ْ
َ ُ
اآلخرَ وسع َلا سننعينها وهننو من ْنؤِمن)) [اإلسنرا  ،]19:وقولننه(( :وإِ َّن النندَّار ِ
ِ
احلَيَن َنوا ُن لَن ْنو َكننانُوا
اآلخنَنرَ َلنِ َني ْ
وقولهَ (( :وَم ْن أََر َاد َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ
َ
َ
اّلل ورس نولَه والنندَّار ِ
اآلخن َنرَ)) [األح نزاب ،]29:وقولننهَ (( :من ْنن َكننا َن
يَن ْعلَ ُمننو َن)) [العنكبننو  ،]64:وقولننهَ (( :وإِ ْن ُكْنن ُ َّ
ننت تُن ِرْد َن ََّ َ َ ُ ُ َ َ
يد حر َ ِ
اآلخَرِ نَِزْد لَهُ ِيف َحْرثِِه)) [الشور ...]20:وغ ها وغ ها من اآلي .
يُِر ُ َ ْ
فه حكم الشيخ (الكشفي ) تنسخ آي هللا؟!
وم نناذا يف األم ننر؟! فه ننؤال الق ننوم ه ننم احملب ننون احملبوب ننون الع ننارفون املقرب ننون الص ننديقون الواص ننلون املوح نندون ال ننذالقون
املدللون األوليا الصاحلون اخلل أصهاب األسرار الذين أشننرفوا علن عتبن أحنوال األنبيننا  ،املتهققننون ابألمسننا والصننفا
والذا املتصرفون يف الكون ،األقطاب الغيو الطيبون الراضون املرضيون املقدسون القديسننون املتقننون الننذاكرون احملفونننون
السننالرون السننالكون العننارجون األواتد األبنندال األخيننار الصننفو املخلصننون املختننارون املصننطفون املختصننون ابلعلننوم اللدني ن
الداخلون يف حبننار األننوار الننذالقون مننن معنناين امسننه الصننمد والقيننوم والعزيننز واجلبننار واملتكننرب أي املتصننفون هبننا واملتهققننون هبننا
والعارجون هبا منها فيها إليها عليها حىت يصبهوا يف الغاي َ (( :وأ َّ
َن إِ َىل َربِّ َ الْ ُمْننتَن َه )) [النجم..]42:
واألوص ننا كثن ن تعج ننز عنه ننا العب ننارا واإلش ننارا والكلم ننا واحل ننرو واجلمن ن والس ننطور واملق نناط والص ننفها
واملازم والفصول واألبواب والكتب واجمللدا واملكتبا ..
 فننا جننرم! مننن كانن هننذه نعننوهتم وصننفاهتم ،فهننم يسننتطيعون -ولننم احلننق -التصننر واحلكننم بنسننخ القننرآن كلننه،وحنندي -رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم -كلننه ،ووجننود األنبيننا كلهننم ،وأحكننام الشنرال كلهننا ،ورسنناال النبين كلهننم،
جبر قلم ،أو بقوله[ :كن فيكون]!!
ول ننم املنن ن والفضن ن والش ننكر واإلحس ننان واحلم نند والثن ننا والنعمن ن والك ننرم واجل ننود واحلك ننم والتص ننر واحلكمن ن والعل ننم
والكشن ومننا بعنند الكشن  ،مننا قبن الكشن ومننا فننو الكشن ومننا ُتن الكشن  ،وكشن الكشن  ،وكشن كشن
الكش  ،والعلم اللداين ،وما فوقه وُتته وأمامه وخلفه وحوله وقبله وبعده...إخل.
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 (هذا من عدو العلوم اللدني ).ويقننول الشننيخ... :فبظنناهره ينظننر إىل مننا يف السننو  ،وبقلبننه ينظننر إىل ربننه عننز وجن  ،إىل جالننه اتر وإىل مجالننه اتر

أخر (.)1

 عرفنننا فيمننا سننبق أن عبنند القننادر اجلننياين لننه أسننلوب هننو يف القمن مننن حين التعمين واإللغنناز ،وهننذا نن ُيمننف ن معننىن اجلمل ن الننيت مننر قب ن صننفها « :إي أن تقننول :أاه ،واحننذر أن تكننون سننواه» .وأتننر للقننارئ ُتليلهننا م ن
العلم أن أسلوب عبد القادر اجلياين يف الرمز واللغز ال يفوقه إال أسلوب تلميذه عمر السهروردي.

Formatted: Font: (Default) mylotus, 16 pt, Complex Script
Font: Traditional Arabic, 16 pt

السن َنم َوا ِ َوَمننا ِيف
ويقننول... :مننا ذُكننر عننن ابننن عبننا رضنني هللا عنهمننا يف تفسن قولننه تعنناىلَ (( :و َسن َّ
نخَر لَ ُكن ْنم َمننا ِيف َّ
األَر ِ َِ
مجيعننا ِمْنننهُ)) [اجلاثين  ،]13:فقننال :يف كن شنني اسننم مننن أمسالننه ،واسننم كن شنني مننن امسننه ،ف منننا أنن بن أمسالننه
ْ
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ابألفعال ،وكشن العلننم ابإلراد وأنهننر اإلراد ابحلركننا  ،وأخفن الصنن والصنننيع  ،وأنهننر الصنننع ابإلراد  ،فهننو ابطننن يف
ِ ِِ
الس ِمي الب ِ
ص ُ )) [الشور .]11:
غيبه وناهر يف حكمته وقدرته(( ،لَْي َ َكمثْله َش ْي َوُه َو َّ ُ َ
ولقد أنهر يف هذا الكام من أسرار املعرف ما ال يظهر إال مننن مشننكا فيهننا مصننباح أمننره برفن ينند العصننم { :اللهننم

فقهه يف الدين وعلمه التأوي }( .)2اهن.

 -1نسب هذا التفس البن عبا غ صهي .
الس ن ننموا ِ وم ن ننا ِيف األَر ِ َِ
مجيع ن ننا ِمْن ن ننهُ))
ْ
 -2يري ن نند الش ن ننيخ أن جيع ن ن اب ن ننن عب ن ننا يفس ن ننر قول ن ننه س ن ننبهانهَ (( :م ن ننا ِيف َّ َ َ َ َ
[اجلاثي  ]13:أن السماوا واألر مجيعا هي من هللاِ ،بعىن هي جز منه!
لننذل جعلننه (اقننا) يقننول( :يف كن شنني اسننم مننن أمسالننه ،واسننم كن شنني مننن أمسالننه) ،ومعننىن هننذا واضن  ،فاسننم
(الشننم ) مننثا هننو مننن أمسننا هللا! والقمننر هننو مننن أمسالننه سننبهانه ،وكننذل كن مننا يف السننماوا واألر  ،مثن  :امل نريخ،
املشرتي ،الثري ،الوا  ،الرتاب...ومنها الدنسيا (ج هللا وعا علوا كب ا).
وهنا نر بوضوح أن هذه العبارا (يف ك شي اسننم مننن أمسالننه واسننم كن شنني مننن أمسالننهُ )...تمن نفن معننىن
قول قاللهم( :وما الكلب واخلنزير إال إلنننا) ،وقننول اآلخننر( :وال يهولنن صنندور الكالنننا الدنسنني مننن سنننخ القدسنني ) ومننا
ماثلها مما ورد يف هذا الكتاب ومما مل يرد.
مث جعله يقول( :ف منا أن ب أمساله وصفاته وأفعاله) وهذا واض أيضا .إنه يع  :إنن ي خماطننب ِبننا أنن موجننود
ب األشيا اليت يف األر  ،من هوا وما وتراب وأحجار وغ ها ويف السننماوا وِبننا أهنننا كلهننا أمسننا هللا وصننفاته وأفعالننه،
إذا فأن ب أمساله وصفاته وأفعاله!! (وال ننس أن عبار (أفعال هللا) يعنون هبا حركاته ج وعا).
( )1فتوح الغيب.)162( ،
( )2فتوح الغيب.)165( ،
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وقولننه( :ننناهر بصننفاته ،)...يع ن أن ك ن مننا يظهننر لنننا ون نراه ونلمسننه هننو صننفا هللا! فهننو ننناهر هبننا ،فنناحلجر -
مثاُ -يم صف احلجري اليت نراها وهذه الصف احلجري ُتجب عنا حقيق كونه من الذا ؟!
ويقننول :ي هننذا ،الفنننا إعنندام اخلالننق ،وانقنناب طبعن عننن طبن املالكن  ،مث الفنننا عننن طبن املالكن  ،مث حلوقن

ابملنهاج األول ،وحينتذ يسقي رب ما يسقي  ،ويزرع في ما يزرع()1؟!

 يفسننر كلم ن (الفنننا ) ،إهنننا إعنندام اخلالننق...مث حلوق ن ابملنهنناج األول ،فمننا هننو املنهنناج األول؟ إنننه القننول الننذييكررونه (كان هللا وال شي معه) هذا هو املنهاج األول! وسنراه فيما أييت ،وقد مر معنا فيما سبق.
وقننال :مث قننال يل :ي غننو األعظننم ،من عننندي ال كنننوم العنوام تننرين! فقلن  :ي رب! كين أام عننند ؟ قننال :خبمننود
اجلسم عن اللذا  ..يف فنا ذات ابلذا  .مث قال يل :ي غو األعظننم ،قن ألصننهاب وأحبابن  ،مننن أراد منننكم جنننايب
فعليه ابختيار الفقر ،مث فقر الفقر ،ف ذا مت الفقر فا مثَّ إال أا(.)2

 م ننا يُنتب ننه ل ننه ه ننو( :يف فن ننا ذات ن ابل ننذا ) ،و(ف ننا مث إال أا) ومه ننا واض ننهتان ،فق نند م نرا فيم ننا س ننبق بلفظهم ننا أوِبعنامها.
ولكننن معنننا اآلن عبننار جدينند  ،هنني (فقننر الفقننر) الننيت يعن هبننا (إعنندام فكننر اخللننق) وكننذل عبننار (فن ذا مت الفقننر)
أي :ف ذا َت الغيب عن مشاهد اخللق عل أهنم خلق.
ومما ينسب له ،من قصيد (والعارفون كلهم ينسبوهنا له):
ِ
وس ّري سر هللا سار خبلقه

أردت موديت
فلذ جبنايب إن َ

قلت كن يكن
وأمري أم ُر هللا إن ُ

وكل أبمر هللا فاحكم بقدريت
العرش والكرسي يف طي قبضيت
كذا
ُ

وشاهدت ما فوق السماوات كلها
ُ

سر ِسر احلقيقة
وجودي َسرى يف ّ

ومرتبيت فاقت على كل رتبة

ومطلع مشس األفق ُمث مغيبها
أقلّبها يف راحيت ككورة

وأقطار أرض هللا يف حال خطويت
()3

أطوف هبا مجعاً على طول أحيت

ويقول أمحد الرفاعي (الغو ):
...وراقبننه يف اخلل نوا واجللنوا  ،وامحننده واشننكره عل ن الفقننر والغننىن ،واتننر األغيننار ،فمننا يف النندار غ ن ه دير ،وكننن

( )1فتوح الغيب.)170: ( ،
( )2الفيوضا الرابني .)8: ( ،
( )3الفيوضا الرابني .)50 ،49 ،48: ( ،
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صوفيا صافيا(.)1
ويقول :الننذكر ِحفن ُ القلننب مننن الوسنوا  ،وتننر املين إىل النننا  ،والتخلنني عننن كن قيننا  ،وإدرا الوحنند ابلكثننر ،

وحسن ملهون املعىن(.)2
ُ

ويقول... :إن هلل تعاىل بعدد ك شي خلقه أمسا (.)3
 علينا هنا أن نتذكر قول اجلياين الذي مر آنفا يف هذا املعىن.ويقول:
طلبت يف الكون ابقي كي أهيم به
ُ
وقال يل :خل عنك الغري منخلعاً

فسر احلب وافاين
غري احلبيبّ ،
عن السوى ،فسوى من تَ ْدره فاين
والغري راح بال تَـ ْركي ونسياين

فصرت منه لديه فيه عنه به
ُ

() 4

ويقننول... :إذا أراد هللا تعنناىل لعبنند أن يؤهلننه لننذه املنزلن (الغوثين ) وهننذه األحنوال ،أول مننا يكلِّفننه نفسننه ،فن ذا داراهننا
وأدهبننا وساسننها واسننتقام معننه ،كلَّفننه أهلننه ،فن ذا داراهننم وأحسننن عشنرهتم ،كلَّفننه ج انننه وحملتننه ،فن ذا داراهننم وأحسننن إلننيهم
وأقننام حبقننوقهم كلفننه أمننر بلننده ،فن ذا أحسننن إلننيهم وداراهننم كلَّفننه جهن مننن األر  ،فن ذا أقننام حبقننوقهم وأحسننن إلننيهم كلفننه
مجي ن األر  ،وإذا سننبق لننه العناي ن األزلي ن وأحسننن إلننيهم وداراهننم وأحسننن سننريرته م ن هللا تعنناىل فننيهم ،كلفننه أمننور النندنيا
كلها ،ف ذا أقام هبا كلَّفه ما ب السما واألر  ،فن ن بينهمننا خلقننا كثن ا ال يعلمهننم إال هللا تعنناىل ،فن ن هننو داراهننم وأحسننن
إليهم كلفه ما عدا بن آدم مننن املخلوقننا  ،فن ن هننو داراهننم وأحسننن إلننيهم كلفننه مسننا بعنند مسننا إىل مجين السننماوا  ،حننىت
ينتهي إىل مقام الغوثي  ،مث يرف منزلته حىت تص صفته مننن صننفا احلننق سننبهانه...ف ذا صن لننذه األمننور ،صننار عن َ سن ّنر
هللا يف أرضننه ،فيننه ينننزل الغي ن  ،وبننه يرف ن الننبا  ،وبننه تنننزل الربكننا  ،حننىت ال تنب ن شننجر  ،وال ختضننر ورق ن  ،وال يَطَّلِن ُ هللا
عل خلقه إال بنظره ،وال تقطر قطر إال إبذنه(.)5
ويقول أبو يعز املغريب(:)6
من طلب احلق من جه الفض وص إليه ،ومن مل يكن ابألحد مل يكن أبحد(.)7

( )1قاد اجلواهر.)151: ( ،
( )2قاد اجلواهر .)148: ( ،
( )3قاد اجلواهر.)191: ( ،
( )4قاد اجلواهر.)232: ( :
( )5قاد اجلواهر.)195: ( ،
( )6يلنّور بن ميمون الزم ي ،أستاذ أيب مدين ،ما ابلطاعون سن 572( :هن).
( )7طبقا الشعراين.)137/1( :
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ويقننول :ال يكننون الننويل وليّننا ح ّقننا حننىت يكننون لننه قَن َندم ومقننام وحننال ومنازلن وسننر ،فالقنندم مننا سننلكته مننن طريقن إىل
احلق ،واملقام ما أقرت عليه سابقتُ يف العلننم األزيل ،واحلننال مننا بعثن يف فوالنند األصننول ال مننن نتننال السننلو  ،واملنازلن مننا
صص ن بننه م ننن ُت ن احلضننور بنع ن املشنناهد ال بوص ن االسننتتار ،والسننر م ننا أ ِ
ِ
ُودعتَننه مننن لط ننال األزل عننند هج ننوم
ُخ ّ َ
اجلم ن  ،وحمننق السننو  ،وتاشنني ذات ن  ،فهف ن حكننم املقننام يفينند الفقننه يف الطريننق ،ويفينند االطنناع عل ن خبنناي معانيننه،

وحف حكم احلال يفيد بسط يف التصري هلل ابهلل(.)1
* ملهون  :حبذا لو استظهر القار

هذا الن  ،فك مجل منه هي (عبار ) صوفي ُتم إشار ورمزا.

ويقول أبو مدين املغريب (الغو ):
من مل يصلُ خلدمته َشغَلَهُ ابلدنيا ،ومن مل يصلُ ملعرفته َشغَلَه ابآلخر (!!)2
 رأينا مث هذا الكام قب صفها ( :إىل مىت الدنيا ،إىل مىت اآلخر ) واجلواب عليه هنا .ويقول :إذا نهر احلق مل يبق معه غ ه(.)3
 املعىن واض  ،فالعار الننذي يظهننر لننه احلننق ،يظهننر لننه يف كن شنني  ،فنوما كان يظنه غ ه يظهر عل حقيقته أنه احلق ،حي تزول عنه الغ ي .
ويقول :عام ِاإلخا

كن شنني هننو احلننق ،وال شنني غن ه

أن يغيب عن اخللق يف مشاهد احلق(.)4

ويقول :الفقر أمار عل التوحيد ،ودالل عل التفريد ،وحقيق الفقر أال تشاهد سواه(.)5
عبارات أيب مدين الثاني والثالث ُ ،يمان نف املعىن وبدق .
 مصطل (التوحيد) شرحه لنا الغزايل بوضوح اتم إنه وحد الوجود. والتفريد هو تفريد هللا ابلوجود ،فلي معه غ ه..ويقول :اجلم ما أسق تفرقت  ،وحما إشارت  ،والوصول استغرا ُ أوصاف  ،وتاشي نعوت (.)6
 املعىن واض  ،إذ معىن (اجلم والتفرق ) أصب معروفا ،وما بقي مكن فهمه بسهول .ويقول:
( )1طبقا الشعراين.)137/1( :
( )2من كتاب (أبو مدين الغو ).)59: ( ،
( )3من كتاب (أبو مدين الغو ).)59: ( ،
( )4أبو مدين الغو .)60: ( ،
( )5أبو مدين الغو .)60: ( ،
( )6أبو مدين الغو .)84: ( ،
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فقد ُرفع التكليف يف سكران عنا

فال تلم السكران يف حال سكره
واي عاذيل ِّ
علي حديثهم
كر ْر َّ

فاعينُنا منهم وأعينُهم منا

( )1

 وواض ما يع بضم الغالب يف (حديثهم ،منهم ،أعينهم) إهنا إشار إىل احلق سبهانه.ويقول:
عدم على التفصيل ِ
واِلمجال

فالكل دون هللا إن حققته
فالعارفون فنوا وملا يشهدوا

شيئاً سوى املتكرب املتعال
()2

ورأوا سواه على احلقيقة هالكاً

يف احلال واملاضي واالستقبال

 هذه األبيا تذكرا أبقوال الغزايل ،فهي هي حبروفها وكلماهتا ،كما نفهم منها معىن (وحد الشهود).ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي:
مسع ننه ،وش ننهد بص ن ُنره ،فس ننم املس ننموعا وأبص ننر املبص نرا  ،وش نناهد
...فقل ننب الص ننويف جم ننرد ع ننن األك نوان ،ألق ن َ
املشهودا  ،بتخلّ ِ
صه إىل هللا تعاىل ،واجتماعه ب ينندي هللا ،واألشننيا كلُّهننا عننند هللا ،وهننو عنننده ،فسننم  ،وشنناهد فأبصننر،
ومس مجلها ،ومل يسم ويشاهد تفاصيلها ألن اجلم تدر لسننع عن الشننهود ،والتفاصنني ال تنندر لضننيق وعننا الوجننود،
وهللا تعاىل هو العامل ابجلم والتفاصي (.)3

السن ْنم َ َوُهن َنو َشن ِهيد)) [  ،]37:قننال:
ويقول... :قال هللا تعنناىل(( :إِ َّن ِيف ذَلِن َ لَن ِنذ ْكَر لِ َمن ْنن َكننا َن لَننهُ قَن ْلننب أ َْو أَلْ َقن َّ
...قال بعضهم :ملن كان له قلننب سننليم مننن األغنرا واألمنرا  .قننال احلسن بننن منصننور( :ملننن كننان لننه قلننب ال خيطننر فيننه
إال شهود الرب)(...)4

 إن ننه يستش ننهد ابحل نناج ،وبتفسن ن احل نناج ،وحكمن ن احل نناج ،إذا :فه ننو ي ننؤمن ابحل نناج وعقيدت ننه وأقوال ننه ،وه ننذاواض .
ويقول (يف دعا ):
...ي دهري ديهوري ديهننار ،ي أبنند ي أزل ،ي مننن مل يننزل وال ينزال وال يننزول ،هننو ي هننو ،ال إلننه إال هننو ،ي مننن ال هننو
إال ه ننو ،ي م ننن ال يعل ننم م ننا ه ننو إال ه ننو ،ي ك ننان ي كين ننان ،ي روح ،ي ك ننالن قبن ن كن ن ك ننون ،ي مك ننوا لكن ن ك ننون ،أهي ننا،

أشراهيا ،أدواي ،أصبؤ  ،ي جمل عظالم األمور(...)5
( )1أبو مدين الغو .)111: ( ،
( )2أبو مدين الغو .)112: ( ،
( )3عوار املعار هام ِاإلحيا .)217/1( :
( )4العوار .)213/1( :
( )5العوار .)19/4( :
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 الكلما ( :أهيا ،أشراهيا )...هي كلما عربي  ،وفيها إشار إىل أثر اليهودي يف الصوفي .وقننال... :وقننال بعضننهم :الننروح (وهنني غن الننروح الننيت يف اجلسنند) لطيفن تسننري مننن هللا إىل أمنناكن معروفن  ،ال يعننرب

عنه أبكثر من موجود إبجياد غ ه )...اهن(.)1

 ما هي هذه األماكن املعروف ؟ سنعرفها فيما بعد!ِ
وعن ْنزِلم ابلكلين  ،ورآهننم بعن
وقال... :والصويف صننفا عننن هننذه البقين (رؤين اخللننق) يف طننريف العمن  ،والننرت للخلننقَ ،
سر قولهُ (( :ك ُّ َش ْي َهالِ إَِّال َو ْج َهننهُ)) [القصن  ]88:كمننا قننال بعضننهم
الفنا والزوال ،والح له اصي التوحيد ،وعاين ّ
يف بعض غلباته :لي يف الدارين غ هللا )2()...اهن.
 ابلرغم من أن األسلوب ِاإلشاري عند عمر السهروردي هو يف القمن العليننا مننن حين الرمننز واللغننز ،ولكننن العبننارخانتننه يف هننذه الفقننر  ،فكان ن وحنند الوجننود فيهننا واضننه َتامننا ،كمننا أهنننا يف الفق نرا السننابق  ،واضننه ملننن عننر لغ ن
القوم.
ويقول عبد السام بن مشي (( )3الغو ) يف صاته:
اللهم ص عل من منه انشق األسرار ،وانفلق األنوار ،وتنزل علوم آدم...
ندال علي ن ،
وال شنني إال وه ننو ب ننه من ننو  ،إذ ل ننوال الواس ننط ل ننذهب كمننا قي ن املوس ننو ...اللهم إن ننه س ن ُنر اجل ننام ال ن ّ
وز ّج يب يف حبننار األحدي ن  ،وانشننل مننن أوحننال التوحينند ،وأغننرق يف ع ن حبننر
وحجاب ن األعظننم القننالم ل ن ب ن ينندي ُ ...
الوحد  ،حىت ال أر وال أمس وال أح إال هبا(...)4
* ملهون :
ياح هنا أنه يستعم كلم (التوحيد) ِبعناها ِاإلسامي (أي :توحيد هللا) وجيعلها أوحاال ،وهو يصرح ابلوحد .
وقال خماطبا تلميذه أاب احلسن الشاذيل:
ي أاب احلسننن! حن ّد ْد بصننر ِاإلمننان ،جتنند هللا يف كن شنني  ،وعننند كن شنني  ،ومن كن شنني  ،وقبن كن شنني  ،وبعنند
كن شنني  ،وفننو كن شنني  ،وُتن كن شنني  ،وقريبننا مننن كن شنني  ،وحميطننا بكن شنني  ،بقن ِ
نرب هننو وصننفه ،وحبيطن هنني
وع ن ِّد عننن الظرفي ن واحلنندود ،وعننن األمنناكن واجلهننا َ ،وعننن الصننهب والقننرب يف املسننافا  ،وعننن النندور املخلوقننا ،
نعتننهَ ،

( )1العوار .)182/4( :
( )2العوار .)324/1( :
( )3أبننو حممنند عبنند السننام بننن مشنني  ،أو بشنني  ،أحنند األلم ن العننارف  ،كننان يسننكن مغننار يف رأ جب ن يف املغننرب ،مننا عننام622( :ه نن) ،ومننن تامذتننه أبننو
احلسن الشاذيل.
( )4النفه العلي يف أوراد الشاذلي .)16: ( ،
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واحمق الك بوصفه األول واآلخر والظاهر والباطن ،وهو هو هو ،كان هللا وال شي معه ،وهو اآلن عل ما عليه كان(.)1
ويقول اتج العارف أبو الوفا (:)2
...الذكر ما َغيّب عن بوجوده ،وأخذ من بشهوده ،ف ن الذكر شهود احلقيق ومخود اخلليق (...)3اهن.
 يع أبو الوفا بكامه أن الذكر ال يكون ذكرا إال إذا أنت ما بَنيَّنه ل (...ما غيب  ..وأخذ .)...ويقول الشيخ عقي املنبجي(:)4
ض نلُ لصنننع بننا أا ،ف ن ذا شننت َ فقنند حص ن ل ن عننند اخلشننوع عبودي ن  ،وعننند
...ف ن ذا جننا الفض ن  ،ق ن إلنني فَ ْ
النندالل توحينند ،فعبوديتن بفقننر إليننه ،وداللننه أنننه مننا مث غن ه ،فن ذا جننا ِاإللين (قن هللا مث ذرهننم يف خوضننهم يلعبننون)،
فبمجاهد الو تعرفه ،وخبروج عن اخللق توحده(...)5اهن [الح عبار (ف ذا جا ِاإللي )].
ويقول الشيخ علي بن الييت(:)6
ك من كوش ابحلقيقه ..أو شاهد احلق ،أو اخت ِطن عننن مشن ِ
ناه ِد ِه بوجننود احلننق ،أو اسننتُهل يف عن اجلمن  ،أو
ُ
ّ
َ
ِ
مل يشننهد سننو احلننق تعنناىل ،أو مل ُين سننو احلننق ،إىل آخننر مننا يعن َنرب عنننه معن ّنرب ،أو يشن إليننه مشن  ،أو ينتهنني إليننه علننم،

من احلق له ،وك ما بدا عل اخللق فذا مما يليق ابخللق(...)7
ف منا هي شواهد احلق ،وحق ْ

 وحنند الوجننود واضننه يف قننول أيب يعننز (عننند هجننوم اجلمن وحمننق السننو وتاشنني ذاتن ) ،ويف قننول املنبجنني:( ..إنه ما َمث غ ه ،ف ذا جا ِاإللي .)...
أمننا اليننيت فيننورد عنند مننن العبننارا املرمننوز الننيت تش ن إىل وحنند الوجننود ،يقنندمها للسننال الواص ن ليس ننتعملها يف
أحاديثه وكتاابته ،وليتدرب عل إنشا العبارا املماثل  ،وجيدر ابلقار الكر أن يستظهرها ليزداد َترسا ابللغ الصوفي .
ويقول عبد الرمحن الطفسوجني(:)8
...وينس ابستيا ذكر ربه عليه مجي ِاإلحسننا  ،فيقنال :انْن َندر َج يف رؤين مننذكوره ،ويقننال :فن عننن نفسننه ،ويقننال:
( )1إيقا المم.)201 ،40: ( ،
( )2كردي عراقي من أه النص األول من القرن الساد الجري.
( )3طبقا الشعراين.)135/1( :
( )4شننيخ شننيوخ الشننام يف وقتننه ،ولنند يف قرين يف الشننر  ،وانتقن منهننا (طن اا) إىل منننب  ،ومننا فيهننا ،ومل أقن علن اتريننخ وفاتننه ،لكنن مننن الننذين خترجنوا بصننهبته
عدي بن مسافر ،فيكون من أه النص األول من القرن الساد .
( )5الطبقا الكرب للشعراين.)136/1( :
( )6نسب إىل هي عل الفرا  ،من أكابر مشايخ العرا  ،يشب إىل القطبي العظم  ،سكن رزيران وما هبا عام564( :هن).
( )7الطبقا الكرب للشعراين.)145/1( :
( )8نسب اىل طفسون  ،بلد أبر العنرا  ،مننن أكننابر مشننايخ العنرا وأعيننان العننارف وصنندور املقنرب  ،مننا بطفسننون ُمسنننا ،ومل أقن علن اتريننخ وفاتننه ،ولكنننه
معاصر لعبد القادر اجلياين.
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ف ن بربننه ،ويقننال :ف ن عننن فنالننه أي غف ن عننن ذكننر غفلتننه عننن نفسننه ابسننتيا ذكننر ربننه عليننه ،وصننار لنني يشننهد غ ن ه،
وهاهنا يكننون مصننطلما عننن مشن ِ
ناه ِده ،خمتطَفننا عننن نفسننه ،ممهن ّنوا عننن مجلتننه ،فانيننا عننن كلننه ،ومننا دام هننذا الوصن ابقيننا فننا
ََ
َتيين ننز وال إِخن ننا وال صن نند  ،وهن ننذا مج ن ن اجلم ن ن  ،وع ن ن الوجن ننود ،وهن ننذا هن ننو الوصن ننول الن ننذي ين ننرد عل ن ن أح ن نوال التميين ننز

والتكلي (...)1

 أقول :هذه عبارا أخر مرموز وملغز تش إىل وحد الوجود ،وتساعد عل التمر بلغ الصوفي .ويقول الشيخ مطر الباذرالي(:)2
نرب بك ننأ احملبن ن م ننن أي نندي عن نرال الف ننت الل نندين ،يف خل ننو الوصن ن  ،علن ن بس ننا املش نناهد
...ول ننذ األرواح الش ن ُ
واليام ،ب عا َمل الكون ،يف نور العز وقنرا مننا ُكتننب علن صننفها ألنواح نسننما ذرا الوجننود ،بقلننم التوحينند (كننا بن

هو هللا العزيز احلكيم)( )3اهن( .أي :إن ذرا الوجود هي هللا العزيز احلكيم).
ويقول حميي الدين بن عريب (الشيخ األكرب والكربي األمحر):

...ف ن العار من ير احلق يف ك شي  ،ب يراه ع َ ك شي (.)4
املكم من رأ ك ّ معبود جمل للهق يُعبد فيه ،ولذل مسوه كلهم إلننا من امسننه اخلننا
ويقول... :والعار
َّ
()5
أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو مل ...

حبجننر

شهد ،وال تدركه األبصار ،ب هو يدر األبصار ،للطفه وسرينه يف أعيان األشيا (.)6
ويقول... :وال يُ َ
ويقول (الشيخ األكرب نفسه):
فن ن ِاإللننه املطلننق ال يسننعه شنني  ،ألنننه عن األشننيا وعن نفسننه ،والشنني ال يقننال فيننه :يسن نفسننه وال اليسننعها،

فافهم(.)7

ب إِلَْي ِه ِمن ْنن َحْبن ِ الْ َوِرين ِند)) [  ،]16:ومننا خن إنسنناا مننن إنسننان ،فننالقرب ِاإللنني مننن العبنند
ويقولَ ((... :وَْحن ُن أَقْنَر ُ
ِ
ِ
هويتننه (أي :هوين هللا) عن َ أعضننا العبنند وقنواه ،ولنني العبنند
نرب أقن ُ
ال خفا به يف اإلخبار اإللنني ،فننا قن َ
نرب مننن أن تكننون ّ
حق مشهود يف خلق متوهم ،فنناخللق معقننول ،واحلننق حمسننو مشننهود عننند املننؤمن وأهن
سو هذه األعضا والقو  ،فهو ّ
( )1طبقا الشعراين..)146/1( :
( )2من أج مشايخ العرا وسادا العارف  ،من األكراد ،سكن (ابذرا ) قري مننن أعمننال النجن  ،وهبننا مننا  ،ومل أقن علن اتريننخ وفاتننه ،ولعلننه يف الربن األخن
من القرن الساد الجري.
( )3طبقا الشعراين.)148/1( :
( )4فصو احلكم (ف حكم إمامي يف كلم هاووني ).)192: ( ،
( )5الفصو .)195: ( ،
( )6الفصو .)196: ( ،
( )7الفصو (ف حكم فردي يف كلم حممدي ).)226: ( ،
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الكش والوجود ،وما عدا هاذين الصنف  ،فاحلق عندهم معقول واخللق مشهود(...)1
يف هننذا الننن يفسننر لنننا الشننيخ األكننرب معننىن كلمن (القننرب) عننند الصننوفي  ،وهننذا جيعلنننا نفهننم بوضنوح كن العبننارا
السابق والاحق  ،واليت َتر معنا ،واليت فيها كلم (القرب) ونستطي من هذا الن فهم كلم (الوجود) االصطاحي .
ويقول... :فمن َعَر أن احلق ع ُ الطريقَ ،عَر األمر عل مننا هننو عليننه ،فن ن فيننه -جن وعننا -تسنلُ ُ وتسننافر،
إذ ال معلوم إال هو ،وهو ع ُ الوجود ،والسال ُ واملسافر(...)2
ويقول الشيخ األكرب والكربي األمحر أيضا:
ِ ...
وابإلخبار الصهي أنه ع األشيا  ،واألشيا حمدود وإن اختلفن حنندودها ،فهننو حمنندود حبن ِّد كن حمنندود ،فمننا
ُُيَن ُّند شنني إال وهننو حنند احلننق ،فهننو السنناري يف مسن َّنم املخلوقننا واملبنندعا  ،ولننو مل يكنن األمننر كننذل مننا صن الوجننود،
فهو ع ُ الوجود ،فهو عل ك شي حفي بذاتننه ،واليننؤوده حفن شنني  ،فهفظننهُ تعنناىل لألشننيا كلهننا حفظننه لصننورته أن
يكننون الشنني غن صننورته ،وال يصن إِال هننذا ،فهننو الشنناهد مننن الشنناهد ،واملشننهود مننن املشننهود ،فالعننامل صننورته ،وهننو روح
العامل املدبِّر له ،فهو ِاإلنسان الكب .
فهو الكون كله

وهو الواحد الذي

قام كوين بكونه

ولذا قلت يغتذي

فوجودي غذاؤه
فبه منه إن نظرت

وبه حنن حنتذي
( )3

بوجه تعوذي

 يف النصن األخن ين يسننتعم كلمن (الوجننود) ِبعناهننا اللغننوي ،ولنني ِبعناهننا االصننطاحي ،كمننا يف النننقبلهما.

الننذي

ويقننول... :وإذا كننان احلننق وقاي ن للهننق بوجننه ،والعبن ُند وقاي ن بوجننه ،فق ن يف الكننون مننا شننت  :إن شننت قل ن هننو
اخللننق ،وإن شننت قلن هننو احلننق ،وإن شننت قلن هننو احلننق اخللننق ،وإن شننت قلن ال حن َّنق مننن كن وجننه ،وال خلننق مننن
ك وجه ،وإن شت قل ابحل يف ذل (...)4

 هذا الن يساعدا كث ا عل فهم عبارا مر معنا ،وستمر ،مث ( :أفن ِن اخللننق ،أو أفننن مننن مل يكننن يبننق مننن مليزل ،أو الفنا عن الصفا  ،أو الفنا عن األفعال الرديت  ،أو الفنا عننن الكننون )...إذ ِبننا أن الكننون هننو احلننق يف احلقيقن ،
وهننو خلننق ،أو كننون ابلتننوهم ،فن ذا أفنينننا اخللننق ،أو الكننون ،أو الصننفا (الننيت تعن اخللننق) بقين الصننف الننيت تعن (احلننق)
( )1الفصو
( )2الفصو
( )3الفصو
( )4الفصو

(ف
(،
(،
(،

حكم أحدي يف كلم هودي ).)108: ( ،
.)109:
.)111:
.)112:
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وهذا هو معىن (الفنا يف احلق).
ويقول:
العني إال إليه وال
فال تنظر ُ
فنحن له وبه يف يديه

يقع احلكم إال عليه
ُ
ويف كل حال فإان لديه

لذا يُن َكر ويُعر ُوينن َّنزه ويوصن  ،فمننن رأ احلننق منننه فيننه بعينننه فننذل العننار  ،ومننن رأ احلننق منننه فيننه بعن نفسننه
فذل غ العار  ،ومن مل ير احلق منه وال فيه وانتظر أن يراه بع نفسه فذل اجلاه (...)1
 هذا الن يعيننا عل فهم العبارا اليت َتر معنا مثن ( :لننه وبنه ويف يديننه ولديننه) ،و(منننه فيننه بعينننه) ،ومننا شنناهبها،كما يدلنا عل معىن املعرف [منه فيه بعينه (أي :بع هللا)].
ويقول... :إن هلل جتلِّي ْ  :جتلّي ِ
غيب ،وجتلي شهاد  ،فمن جتلي الغيب يُعطي االستعداد الننذي يكننون عليننه القلننب،
نب حقيقتُننه ،وهننو (الوي ن ) الننيت يسننتهقها بقولننه عننن نفسننه (هننو) فننا ي نزال (هننو) لننه دالمننا
وهن َنو التجلنني الننذايت الننذي الغين ُ

أبدا(...)2

 يف هننذا الننن يشننرح لنننا بصنراح معننىن مصننطل (الوين ) ،ومصننطل (هننو) ،حين نسننتطي أن نفهننم بوضننوح اتمماذا يعنون بكلم (هو) حيثما ورد  ،مث قولم( :ال هو إال هو).
ناب بينننه وب ن عبننده ،فننرآه يف صننور معتقن ِنده ،فهننو ع ن
ويقننول... :التجلنني الشننهودي يف الشننهاد ...مث رف ن احلجن َ
يشهد القلب وال الع ُ أبدا إال صورَ معتقده يف احلق.
اعتقاده ،فا ُ
ف نناحلق ال ننذي يف املعتق نند ه ننو ال ننذي وسن ن القل ننب ص ننورتَه ،وه ننو الن نذي يتجلن ن ل ننه فيعرف ننه ،ف ننا ت ننر العن ن إال احل ننق
االعتقادي ،وال خفننا بتنننوع االعتقننادا  ،فمننن قيَّن َنده (أي :يف عقينند واحنند ) أنكننره يف غننر مننا قَنيّن َنده بننه ،وأقن َّنر بننه فيمننا قيَّننده
به إذا جتل  .ومن أطلقه عن التقييد مل ينكره وأقن ّنر بننه يف كن صننور يتهننول فيهننا ،ويعطيننه مننن نفسننه قنندر صننور مننا جتلَّن لننه،
إىل ما ال يتناه  ،ف ن صور التجلي ما لا هناي نق عندها(.)3

 يق ن ننول (الش ن ننيخ األك ن ننرب والكربين ن ن األمح ن ننر) يف ه ن ننذا ال ن ننن  :إن كن ن ن االعتق ن ننادا ص ن ننهيه  ،وكن ن ن املعب ن ننوداحق...كما يفهمنا أن الكش اتب للقناعا الفكري املسبق .
ويقول... :ف ذا نظر َ يف قوله( :كن ُ رجله اليت يسع هبا ،ويده اليت يننبط هبننا ،ولسننانه الننذي يننتكلم بننه)( ،)4إىل
غن ذلن مننن القننو وحملّهننا الننذي هننو األعضننا  ،مل تفننر  ،فقلن َ  :األمننر حننق كلننه ،أو خلننق كلننه ،فهننو خلننق بنسننب  ،وهننو
( )1الفصو ( ،
( )2الفصو ( ،ف
( )3الفصو ( ،
( )4جز من حدي

.)113:
حكم قلبي يف كلم شعيبي ).)120: ( ،
.)121:
مشهور يستغله الصوفي يف غ معناه احلقيقي.
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حننق بنسننب  ،والعن ُ واحنند  .فعن ُ صننور مننا جتلّن عن ُ صننور مننن قبِن ذلن التجلِّنني .فهننو املتجلنني واملتجلّن لننه .فننانظر مننا
أعجب أمر هللا من حي هويته ،ومن حي نِسبتُه إىل العا َمل يف حقالق أمساله احلسىن(.)1
ويقول:
ملا كان الذي كاان

فلواله ولوالان
فإان أعبد ح ّقا

وإن هللا موالان
إذا ما قلت إنساانً

وإان عينُه فاعلم
فال ُحتجب إبنسان

فقد أعطاك برهاان

فكن ًّ
حقا وكن خلقاً

تكن ابهلل رمحاان
تكن َرْوحاً ورحياان

وغ ّذ خل َقه منه
فأعطيناه ما يبدو
فصار األمر مقسوماً

به فينا وأعطاان
إبايه وإايان
() 2

وأعياانً وأزماانً

فكنا فيه أكواانً

اّللُ لََف َسن َند َات)) [األنبيننا  ،]22:وإن اتفقننا ،فنننهن نعلننم أهنمننا لننو اختلفننا تقننديرا
ويقننول((... :لَن ْنو َكننا َن فِي ِه َمننا ِآل نَ إَِّال َّ
لنفننذ حكننم أحنندمها ،فالنافن ُذ احلُ ْكن ِم هننو ِاإللننه علن احلقيقن  ،والننذي مل ينفننذ حكمننه لنني إبِلننه ،ومننن هنننا نعلننم أن كن حكننم
يَنْنن ُفذ اليوم يف العامل أنه حكم هللا عز وجن  ،وإن خننال احل ْكن َنم املقننرر يف الظنناهر املسننم شننرعا ،إذ ال ينفننذ حكننم إال هلل يف
نف األمر ،ألن األمر والواق يف العا َمل إمنا هو عل حكننم املشننيت ِاإللين  ،ال علن حكننم الشننرع املقن َّنرر ،وإن كننان تقريننره مننن
املشن ننيت  ،ولن ننذل نفن ننذ تقرين ننره خاصن ن  ،ف ن ن ن املشن ننيت ليس ن ن لن ننا فين ننه إال التقرين ننر ،ال العمن ن ِباجن ننا بن ننه ،فاملشن ننيت سن ننلطاهنا
عظيم...فا يق يف الوجود شي وال يرتف خارجا عن املشيت  ،فن ن األمننر ِاإللنني إذا خولن هنننا ابملسننم (معصنني ) فلنني
األمَر ابلواسط  ،ال األمر التكوي  ،فما خال هللا أحد ق يف مجين مننا يفعلننه مننن حين أمننر املشننيت  ،فَن َوقعن املخالفن
إال ْ
من حي أمر الواسط  ،فافهم ،وعل احلقيق  ،فأمر املشيت إمنا يتوجه عل إجياد ع الفع  ،ال علن مننن نهننر علن يديننه،
فيستهي أال يكون(...)3

 -أرجو من القارئ أن يتسل بتهلي الن

هبدو .

ويقننول... :فن ن العقن إذا جتننرد لنفسننه...وإذا أعطنناه هللا املعرفن ابلتجلنني ،كملن معرفتننه ابهلل ،فنن َّنزه يف موضن وشنبَّه
( )1الفصو ( ،ف
( )2الفصو ( ،ف
( )3الفصو ( ،ف

حكم قلبي يف كلم شعيبي ).)121: ( ،
حكم نبوي قي كلم عيسوي ).)143: ( ،
حكم وحودي يف كلم داودي ).)165: ( ،
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يف موضن  ،ورأ سننرين احلننق يف الصننور الطبيعين والعنصنري  ،ومننا بقين لننه صننور إال ويننر عن َ احلننق عينَهننا .وهننذه املعرفن
التام اليت جا هبا الشرال املنزل من عند هللا ،وحكم هبذه املعرفن األوهننام كلهننا ،ولننذل كانن األوهننام أقننو سننلطاا
يف هذه النشأ مننن العقننول(...)1وبننه جننا الشنرال ِاإللين فشننبه ونزهن  ،شننبه يف التنزيننه ابلننوهم ،ونزهن يف التشننبيه
ابلعق  ،فارتب الك ابلك (...)2

 يف هننذا ال ننن نتب ن م نناذا يع ن الص ننوفي عن نندما يقول ننون :إن ط نريقهتم أو ط ننرقهم مقي نند ابلش نريع  ،فه ننم يفهم ننونالشنريع علن هننذا املننوال ،كننذل يتبن لنننا بوضننوح مننا معننىن عبننارهتم (الكن ابلكن ) عننندما نسننمعها يف مثن قننولم( :فنننا
الك ابلك  ،أو بقا الك ابلك  ،أو وجود الك ابلك  ،أو ارتبا الك ابلك .)...
وبتوضنني  :يقولننون :إن طننرقهم مقينند ابلشنريع علن أسننا املنننه التننأويلي املبن َّ بعضننه يف هننذا الننن  ،وأرجننو مننن
القننار أن ُيللننه بنفسننه هبنندو ألن ُتلين بضننع نصننو ُتلننيا صننهيها يفينند يف الننتمكن مننن العبننار الصننوفي أكثننر مننن
قرا بضع كتب.
ويقول... :وملا كان االستوا ِاإللي عل القلب مننن ابب (وسننع )( ،)3صننار األلوهين غيبننا يف ِاإلنسننان ،فشننهادتُه
إنسننان ،وغيبننه إلننه ،ولسننرين األلوهين الغيبين يف هننذا الشننخ ِاإلنسنناينَّ ،أدعن األلوهين ابالسننم اإللننه ،فقننال فرعننونَ (( :مننا
َعلِ ْم ُ لَ ُك ْم ِمن ْنن إِلَننه َغن ِْي)) [القصن  ..]38:وصننرح ابلربوبين لكوهنننا ال تقننو قننو األلوهين  ،فقننال(( :أ ََا َربُّ ُكن ُنم األ َْعلَن ))
[النازعننا  ،]24:خبننا مننن قالننا عننن احلننال ،مننن طريننق األمننر ِبسنناعد املشننيت  ،فكننان مجعننا ،مث ن أيب يزينند ح ن قننال:
(إن ن أا هللا ال إلننه اال أا فاعبنندوين) ،وقننال مننر ( :أا هللا) ،فلننم يكننن لأللوهي ن فيننه موض ن ف نرا ترمنني سننهمها فيننه لكمننال
السرين(...)4

رد ملجننم للننذين حنناولوا -وُينناولون -خننداعاَ ،توي ن أق نوال أيب يزينند البسننطامي! وتص نري ُ بعقينند
 يف هننذا الننن ّسرين ِاإللي يف املخلوقا .
ويقننول... :وحنننن مننن جانننب احلقيقن يف عن (( َوقَن ْد َخلَ ْقتُن َ ِمن ْنن قَنْبن ُ َوَملْ تَن ُ َشنْينتا)) [مننر  ،]9:و(( َملْ يَ ُكن ْنن َشنْينتا
َم ْذ ُكورا)) [اإلنسان ،]1:فكأا مل تكن ،فا أولي إذن وال آخري  ،إذ ال حنن فبقي هو خاص وهو املطلوب(.)5
 هننذه الفقننر تسنناعدا وتوضن لنننا معننىن عبننارهتم( :إذا كننان كمننا كننان قبن أن يكننون) ،و(كننان ومل تكننن وهننو اليننومكما كان) و(أفن من مل يكن يبق من مل يزل) وما شاهبها.
ويقننول :ملننا كننان م ِرتب ن اإلمكننان ِبننا ُتويننه املمكنننا غيبننا ،ولننا الظلم ن  ،وكان ن املمكنننا ه ني الننيت تتع ن يف النننور
( )1الفصو ( ،ف حكمه إيناسي يف كلم إلياسي ).)181: ( ،
( )2الفصو ( ،ف حكمه إيناسي يف كلم إلياسي ).)181: ( ،
( )3إشار إىل احلدي القدسي الذي يقول فيه (...ووسع قلب عبدي املؤمن).
( )4رسال ابن عريب( ،كتاب اجلال ).)5: ( ،
( )5رسال ابن عريب( ،كتاب اجلال ).)5: ( ،
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قيد له وال َتيز ،كننان املثننال ابلواقن يف الوجننود مطابقننا
الوجودي ،ويظهر أحكام بعضها للبعض ابحلق وفيه ،وهو سبهانه ال َ
نالق
لألص  ،فاملداد م الدوا نظ مرتب ِاإلمكان وما حوته من املمكنا  ،من حين إحاطن احلننق هبننا وجننودا وعلمننا ،وحقن ُ
املمكنا كاحلرو الكامن يف الدوا  ،وإليه ِاإلشار بقوله( :كان هللا وال شي معه)( ،)1وحنوه قويل.
ولي يف الغيب الذايت ِاإللنني تعنندد وال تعن وجننودي ،والننور ومننا يُكتَننب فيننه كانبسننا النننور الوجننودي العننام الننذي
يَتع فيه صور املوجننودا  ،والكتابن سننر ِاإلجينناد و ِاإلنهننار ،والواسننط واآللن القلن ُنم ِاإللنني ،والكاتننب احلن ّنق ،مننن حين كونننه
موجدا وخالقا وابرئ ومصورا(...)2
 -يف هذا الن

يتب لنا مرادهم ابستعمال األمسا احلسىن (موجد ،خالق ،ابر  ،مصور...وغ ها).

ويقول:
أ ِ
كاب إىل رب السماوات
نض الر َ

أطوار الكرامات
وانب ْذ عن القلب َ

واعكف بشاطىء وادي القدس مرتقباً
وغب عن الكون ابألمساء متصفاً

واخلع نعاليك حتظى ابملناجاة
ْ
تغيب عن األوصاف ابلذات
حىت َ

()3

 بعنند أن وضن لنننا ابننن عننريب كن السننر ،وأكثَن َنر األسنناليب الننيت يسننتعملوهنا ،نسننتطي أن نعننر  ،بوضننوح أيضننا ،يفهن ننذه األبين ننا معن نناين العبن ننارا الن نوارد فيهن ننا (أنن ننض الركن نناب إىل رب السن ننماوا ) املرادفن ن ل ن ن (السن ن إىل هللا) و(العكن ننو
بشنناط وادي القنند ) ،وقنند عرفنننا آنفننا معننىن (خل ن النعل ن ) ،ونعننر اآلن مننا معننىن (الغينناب عننن الكننون) و(االتصننا
ابألمسا ) و(الغياب عن األوصا ابلذا ) ،وعلينا أن حنفظها ألهنننا تسننتعم كثن ا كثن ا ،وكلهننا تعن (التهقننق ابأللوهين )،
أو بوضننوح أكثننر( :العم ن للوصننول إىل اجلذب ن الننيت جتعل ن تننذو ش نيتا فشننيتا معنناين األلوهي ن  ،حي ن تعننر  ،ابلننذو  ،أن
سم ( :وحد الوجود).
اخلالق هو نف املخلو ) ،وهو ما يُ َّ
ويقول ابن عريب أيضا:
أيت احلق يف األعيان ًّ
حقا
ر ُ

ويف األمساء فلم أره سوائي

ولست حباكم يف ذاك وحدي
ُ

فهذا حكمه يف كل رائي

خالف هذا
وعند املثبتني
ُ

هو الرائي وحنن له املرائي

( )4

ويقول:
( )1رسال ابن عريب( ،رسال الشيخ إىل اإلمام الرازي).)12: ( ،
( )2رسال ابن عريب( ،رسال الشيخ إىل اإلمام الرازي).)12: ( ،
( )3رسال ابن عريب( ،كتاب ِاإلسرا).)36: ( ،
( )4الفتوحا املكي .)549/3( :
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عات هي اليت تتكون
واملب َد ُ
ْ

اخللق تقدير وليس بكائن

يتعني
واحلق فيه هو الذي َّ

الروح والكلمات شيء واحد

()1

ويقول:
جتسدت أمسائي
فكنت كثرياً
ُ
ُ

ومل يرين غريي فكنت بصريا
نت غيورا
وأين يكون الغري؟ ك َ

وجوده؟
فيا قائالً ابلغري أين ُ

()2

ويقول:
َمن سرت َّ
احلق ومل يُفشه

فذلك الشخص الذي قد َك َفر

تبارك هللا الذي مل يزل

يَظْهر فيما قد بدا من صور
يف كل ما يَظْهر أو قد ظَ َهر

فإنه منشئها دائماً

()3

ويقول:
وليس إال غريه ابلبصر

فليس إال عينه ابخلرب

ألنه مطلوبكم ِ
ابلف َكر

إن قيل ُه ْو قيل هلم ليس ُه ْو
هو .قيل ُه ْو إنه
أو قيل ما ْ

عني الذي تشهده يف البصر

( )4

ويقول أيضا:
وقد أتى يف الصالة ُحكْم

منه بتقسيمه املثاين

فقال بيين وبني عبدي

فمن رآه فقد رآين

فلست غري إله وال ُه ْو

لوحديت يف الوجود اثين

( )5

ويقول:

( )1الفتوحا
( )2الفتوحا
( )3الفتوحا
( )4الفتوحا
( )5الفتوحا

ِ
عني ذاته
ع ْنديَّة احلق ُ

فهي ألشيائه خزائن

ينزل منها الذي يراه

فهي ملا حيتويه صائن

.)553/3( :
.)361/3( :
(.)375/3
.)376/3( :
.)535/3( :
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إنزاله مل يُ ِزله عنها

أعني الكوائن
ألنه ُ

وك ن ه ننذه اآلبي ننا واض ننه ك ن الوض ننوح فيم ننا خي ن
ليدرب نفسه عل فهم نصوصهم أينما ورد .

()1

عقي نند وح نند الوج ننود .ومعه ننا أبي ننا أت ننر ُتليله ننا للق ننار

ويقول أيضا:
كل صورة
لقد صار قليب قابالً َّ

فمرعى لغزالن ودير لرهبان
وألواح توراة ومصحف قرآن
ُ

وبيت ألواثن وكعبةُ طائف

ركائبه فاحلب ديين وإمياين

أدين بدين احلب أىن توجهت

( )2

 وبدهي أن هذه العقيد تنبثق من (وحد الوجود) ،ولنعلم أنه كان ينشر هذا الكام يف زمخ احلروب الصليبي .ويقول جال الدين الرومي( ،)3مؤس الطريق املولوي :
نَن ْفسي ،أيها النور املشر  ،ال تَ ْن ع ال تَ ْن َ ع
حيب ،أيها املشهد املتألِّق ،التَ ْن َ ع التَ ْن َ ع
انظر إىل العمام أحكمتُها فو رأسي
ْ

ب انظر إىل زار زرادش حول خصري
أمح ُ الزار ،وأمح املخا

()4

ال ب أمح النور ،فا تَ ْن َ ع  ،ال تَ ْن َ ع
مسلم أا ،ولك نصراين وبرمهي وزرادشيت
توكل ُ علي أيها احلق األعل  ،فا تَ ْن َ ع ال تَن َ ع
لي يل سو معبد واحد ،مسجدا كان أو كنيس أو بي أصنام
ووجه الكر فيه غاي نعميت ،فا تَ ْن َ ع التَ ْن ع
* ملهونا :

()5

( )1الفتوحا .)193/3( :
( )2ديوان ترمجان األشوا  ،وحماضر األبرار.)402: ( ،
( )3مؤس الطريق املولوي  ،بلخي انتق إىل سيوا  ،مث إىل تركيا ،وما يف قوني سن 672( :هن).
( )4مجل (وأمح املخا ) يش هبا إىل الندوسي  ،ألن الربامه منهم ُيملون املخا لاستجدا .
( )5يف التصو االسامي واترخيه.)94: ( ،
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 التش ننابه واض ن ب ن ه ننذا الك ننام وك ننام اب ننن ع ننريب الس ننابق ،وعقي نند وح نند الوج ننود ،ه نني ال ننيت ت ننر ك ن األدينصهيه ألن ك املعبودا هي هللا وك شي هو هللا.
 ولنننا أن ننتبننه إىل قولننه( :نفسنني أيهننا النننور املشننر ال تننن عن ) ،مث سن ه خبطابننه لنفسننه حننىت يقننول( :أيهننا احلننقاألعل ال تن ع ) ،حي ناح أسلواب جديدا يف العبار وتدرجها ،ولننتبه إىل العبار (ال تن ع ).
ويقول جال الدين الرومي أيضا:
خربين ما العم
جمهول أا عند نفسي ،برب ِّ
وال هبذا الكون وال ذا  ،وال يف اجلن وال النار موط
وال طرد من عدن وال يزدان ،وال من آدم أخذ نسبيت
ب من مقام ما أبعده من مقام ،وطريق خفي املعامل
جترد عن بدين وروحي ،فمن جديد أحيا يف روح حمبويب(.)1
 مننا جيننب ماحظتننه قولننه( :مننن مقننام مننا أبعننده مننن مقننام ،وطريننق خفنني املعننامل) ،وقولننه( :فمننن جدينند أحيننا يف روححمبويب).
ويقول أيضا:
ِ
نب وخيتفنني ،يف ك ن نف ن يظهننر ذل ن الصننديق يف ثننوب
يظهننر اجلمننال اخلنناط ك ن حلظ ن يف صننور  ،فيَ ْهم ن ُ القلن َ
جدينند ،فشننيخا تنراه اتر وشننااب اتر أخننر  ...انظننر إليننه وقنند خننرج مننن طينن الفخننار ،وانتشننر يف الوجننود ،نهننر بصننور نننوح
وأغر الدنيا بدعا منه...ويف هناي املطننا نهنر بصننور عننريب ،ودان لننه ملن العامل...ذلن اجلمين فتننان القلننوب قنند نهننر
بصننور سنني يف ك ن علنني ،وأصننب البتَّننار يف زمانننه ،ال ال! ب ن هننو الننذي نهننر يف صننور إنسننان ،وصنناح أا احلننق ،لنني
(منصور) هو الذي ِ
ب عل الدار ،ولو نن اجلاهلون خا ذل (...)2اهن( .منصور هو احلاج).
ُ
صل َ
()3
ويقول :أا َس ِرقَ اللصو  ،أا أمل العصا ،أا السهاب وأن الغي  ،أا الذي أمطر ُ يف املروج ...
ويقول عل لسان قطب خياطب البسطامي:
يف بع ن قلب ن ألنننه اختننارين بيتننا لننه ،ف ن ذا رأيتَن فقنند رأيتننه ،وط ْف ن َ حننول الكعب ن احلنفي ن  ،وإذا
إن هللا هننو مننا ت نراه َّ
عبدتَ فقد عبدتَه وسبَّه له ،فا تظ َّن أن شي غ ه(.)4
( )1يف التصو
( )2يف التصو
(ِ )3ىف التصو
( )4يف التصو

ِاإلسامي واترخيه( ،
ِاإلسامي واترخيه( ،
ِاإلسامي واترخيه( ،
ِاإلسامي واترخيه( ،

.)95:
.)106( ،)105:
.)152:
.)157:
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* ملهون  :الكام -وخاص الن

األخ  -واض ج ّدا.

ويقول الشيخ أرسان الدمشقي(:)1
ْشن ن ُ لن ن أن ننه ه ننو ،ال أنن ن ،
كلّن ن ش ننر خف نني ،وال يبن ن توحي نند إال إذا خرجن ن َ عنن ن  ،فكلم ننا أخلصن ن َ يُك َ
وحن ن ْد َ ابن لن ن الش ننر  ،فتجن ن ّدد ىف كن ن س نناع ووقن ن توحي نندا وإم نناا ،وكلم ننا خرجن ن َ ع نننهم زاد
فتس ننتغفر منن ن  ،وكلم ننا ّ
إمان  ،وكلمننا خرجن َ عنن قننوي يقينن ...اليق األقننوم يف غيبتن عنن ووجننود بننه ،فكننم بن مننا يكننون أبمننره وبن مننا
ضننع ل ن األسننباب ،وإن كن ن َ قالمننا بننه تضعضننع ل ن األكوان...مننا ص نلُه لنننا
يكننون بننه ،إن كن ن قالمننا أبمننره َخ َ
السو عن  ،أفنينا عن  ،فصلُ ْه لنننا وأودعنننا سن َّنرا .إذا مل يبننق علين َ حركن لنفسن
وفي بقي لسواا ،ف ذا ّ
حول َ ّ
كم يقين  ،وإذا مل يبق ل وجود عننند كمن توحين ُند ...إذا أفنننا عننن هنوا ابحلكمن وعننن إرادتن ابلعلننم صننر َ عبنندا
ص ننرفا ال ه ننو ل ن وال إراد  ،فهينت ننذ يكشن ن ل ن  ،فتض ننمه َّ العبودين ن يف الوحداني ن  ،فيف ننىن العب نند ويبق ن ال ننرب تع نناىل،
الشنريع كلهننا قننبض ،والعلننم كلننه بسن  ،واملعرفن كلهننا دالل...إذا زال هنوا يكشن لن عننن ابب احلقيقن  ،فتفننىن إرادتن ،
فيكشن ن لن ن ع ننن الوحدانين ن  ،فتهققن ن َ ب ننه أن ننه ه ننو ،ب ننا (أنن ن مع ننه)...إن جتن ن بن نا (أنن ن ) قَبِلَن ن  ،وإن جتن ن بن ن
حجب ن ...اخللق حجنناب ،وأن ن حجنناب ،واحلننق لنني ِبهجننوب ،وهننو حمتجننب عن ن ب ن  ،وأن ن حمجننوب عن ن هبننم،
فان َف ِ
ص ْ عن تشهده ،والسام(.)2
 يف هننذا الننن  ،يب ن الشننيخ أرسننان أن التهقننق ابأللوهي ن ال يكننون إال بنسننيان ك ن شنني عل ن اإلطننا  ،حننىتاإلحسا ابلذا  ،وهذا مث قولم( :اخل نعلي ) ،وسيأيت شرح لبعض عباراته.
ويقول عمر بن الفار :
فلم هتوين ما مل تكن يف فانياً

ومل تفن ما مل جتتلي فيك صوريت

 إنه يشرح معىن (الفنا ) بقوله( :جتتلي في صوريت) ،أي :تص صورت صور هللا!ورائي وكانت حيث وجهت وجهيت

أممت إمامي يف احلقيقة فالورى

ويشهد يف قليب أمام أئميت

يراها أمامي يف صاليت انظري

ثوت يف فؤادي وهي قبلة قبليت

وال غرو أن صلى اِلمام إيل أن
وكل اجلهات الست حنوي توجهت
هلا صلوايت ابملقام أقيمها

مبا مت من نسك وحج وعمرة
وأشهد فيها أهنا يل صلت
حقيقته ابجلمع يف كل سجدة

كالان مصل واحد ساجد إىل
( )1ما يف دمشق سن 541( :هن).
( )2مقتطفا من رسال الشيخ أرسان من كتاب (شروح رسال الشيخ أرسان).
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وما كان يل صلى سواي ومل يكن

صاليت لغريي يف أداء كل ركعة

فأفىن اهلوى ما مل يكن مث ابقياً

هنا من صفات بيننا فاضمحلت

فألفيت ما ألقيت عين صادراً

إيل ومين وارداً مبزيديت

خرجت هبا عين إليها فلم أعد

إيل ومثلي ال يقول برجعة

جلت يف جتليها الوجود لناظري

ففي كل مرئي أراها برؤية

وأشهدت عيين إذ بدت فوجدتين

هنالك إايها خبلوة خلويت

ففي الصحو بعد احملو مل أك غريها

وذايت بذايت إذ حتلت جتلت

فوصفي إذ مل تدع ابثنني وصفها

وهيأهتا إذ واحد حنن هيأيت

فإن دعيت كنت اجمليب وإن أكن

منادى أجابت من دعائي ولبت

وإن نطقت كنت املناجي كذاك إن

قصصت حديثاً إمنا هي قصت

فقد ُرفعت تء املخاطب بيننا

ويف رفعها عن فرقة الفرق رفعيت
حجاك ومل يثبت لبعد تثبِّت

جيوز رؤية اثنني واحداً
فإن مل ّ

هبا كعبارات لديك جلية

سأجلو إشارات عليك خفيةً
وما شان هذا الشأن منك سوى السوى

ودعواه حقاً عنك إن ُمت َح تُثبت

كذا كنت حيناً قبل أن يكشف الغطا

مناللبس ال أنفك عن ثنوية

أرح بفقد ابلشهود مؤلِّفي

وأغدو بوجد ابلوجود مشتَّيت

ليب التزاماً مبحضري
يفرقين ّ

وجيمعين سليب اصطالماً بغيبيت

ومن فاقيت سكراً غنيت إفاقة

لدى فرقي الثاين فجمعي كوحديت

فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما

وصفت سكوانً عن وجود سكينة

وفارق ضالل الفرق فاجلمع منتج

هدى فرقة ابالحتاد حتدت

وصرح إبطالق اجلمال وال تقل

بتقييده ميالً لزخرف زينة

من معاين البي األخ  :ك شي هو هللا وك العقالد صهيه  ،وك معبود هو هللا..
لت إايها وإايي مل تزل
وما ز ُ
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وليس معي يف امللك شيء سواء والـ معية مل ختطر على أملعييت
نفي املعي يف هذا البي يوض أنه ال يريد من كلم (االُتاد) حيثما أوردها إال (الوحد ):
ولكن لصد الضد عن طعنه على

عال أولياء املنجدين بنجديت

رجعت ألعمال العبادة عادة

وأعددت أحوال اِلرادة عديت

يف البيت ن األخ ن ين اع نرتا جننري مننن الشننيخ أبنننه كننان قنند قط ن العبنناد  ،مث رج ن إليهننا لتكننون عنناد ال عبنناد ،
وليصد هبا األضداد (أه الشريع ) عن الطعن عل األوليا مثله ،وهذا مث قول الغزايل الذي مر يف صفه سابق َتاما:
وهذبت نفسي ابلرايضة ذاهباً

إىل كشف ما حجب العوائد غطت
يف حلَّت)
وحاشا ملثلي (أهنا َّ

مىت حلت عن قويل (أان هي) أو أقل
منحتك علماً إن ترد كشفه فرد

سبيلي واشرع يف اتباع شريعيت

فنبع صداء من شراب نقيعه

لدي فدعين من سراب بقيعة

واض أنه يع بقوله( :سراب بقيع ) ك ما لي من سبيله وال من شريعته اليت هنني (وحنند الوجننود) وبننذل تكننون
الشريع اإلسام هي من (السراب البقيع ).
ـي حزت (صحو اجلمع) بني أخويت

وكل الورى أبناء آدم غري أنـ
ومن (أان إايها) إىل حيث (ال إىل)

عرجت وعطرت الوجود برجعيت
سواي يثين منه عطفاً لعطفيت

وغريي على األغيار يثين وللسوى

إىل فرقيت واجلمع أيىب تشتيت

ومبدأ إبداها اللذان تسببا

وأربعة يف ظاهر الفرق عدت

مها معنا يف ابطن اجلمع واحد
 يب يف البي األخ وما قبله معىن اجلم والفر .ومل أَلهُ ابلالهوت عن حكم مظهري

ومل أنس ابلناسوت مظهر حكمتيي

قول:إنه يف احلكم إله ويف املظهر إنسان ،وإنه يعي ذل ومل ينسه.
وأثبت (صحو اجلمع) حمو التشتت

حتققت أان يف احلقيقة واحد
إذا ما أزال السرت مل تر غريه

ومل يبق ابألشكال إشكال ريبة

فأشكاله كانت مظاهر فعله

بسرت تالشت إذ جتلى وولت

 يقول :إن فع هللا هو أشكاله اليت يظهر هبا واليت تتاش عندما يتجل .مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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تنزهت يف آاثر صنعي منزهاً

عن الشرك ابألغيار مجعي وألفيت

فيب جملس األذكار مسع مطالع

ويل حانة اخلمار عني طليعة

وما عقد الزانر حكماً سوى يدي

وإن حل ابِلقرار يب هي حلت

وإن انر ابلتنزيل حمراب مسجد

فما ابر ابِلجنيل هيكل بيعة
يناجي هبا األحبار يف كل ليلة

وأسفار توراة الكليم لقومه
وإن خر لألحجار يف البد عاكف
فقد عبد الدينار معىن منزه

فال وجه لإلنكار ابلعصبية
عن العار ابِلشراك ابلوثنية

كل ملة
وما زاغت األبصار من ِّ

وما زاغت األفكار يف كل حنلة

وما اختار من للشمس عن غرة صبا

وإشراقها من نور إسفار غريت
كما جاء يف األخبار يف ألف حجة

وإن عبد النار اجملوس وما انطفت
فما قصدوا غريي وإن كان قصدهم

سواي وإن مل يظهروا عقد نييت

 يقننول :كن شنني حننق ،وكن العبننادا حننق ،وكن العقالنند حننق ،فعابنند البنند (أي :الصنننم) وعابنند النننار والنصنراينواليهودي واملسلم كلهم عل حق ،وعلينا أن ناح أن هذه األقوال قيل يف زمخ احلروب الصليبي .
ويقول ابن سبع يف الرسال النوري خماطبا تلميذه:
ومجي ن مننا توجننه الضننم إليننه اذكننره بننه وال تبننال ،وأي شنني خيطننر ببال ن مسننه بننه ،مننن امسننه (الوجننود) كي ن خي ن
أبمسا منهصر ؟ هيها ! هللا ال اسم له إال االسننم املطلننق أو املفننرو  ،فن ن قلن  :نسننميه ِبننا مسن بننه نفسننه أو نبيننه ،يقننال
ل ن  :مننن مس ن نفسننه (هللا) قننال ل ن  :أا ك ن شنني  ،ومجي ن مننن تنننادي أا .وقنند يصننعب علي ن هننذا فعس ن أن تسننلم أنننه
معن ابلعلننم والفعن  ،فن ذا سننلم هننذا تسننلم أن الننذي اسننتجاب لن هننو الوجننود ،فن ذا سننلم ذلن فعجن بننذل  ،وال
تكن كذل فما ُيق ل ذل ي هال ي مال انظر من حال وقن بعنند ذلن  :ي حننق ي أبنند ي راحننم ي أحنند ي أكننرب
ي واجننب الوجننود ،الننذي الوجننود ووحدتننه واحنند ،ي ماهي ن ك ن ماهي ن  ،ي آني ن ك ن آني ن  ..ال شنني عننندي إال أن ن  ..ألن
الكننذب ال جيننوز علن هللا وال من هللا ،وال شنني أكننذب مننن لسننان اإلضنناف  ،وال شننر أقننب مننن شننركها ...وال يعتننرب احملقننق
يف ذل إال هللا ،وبد البد ،والو هو.
يع ن بقولننه( :لسننان اإلضنناف ) إضنناف شنني إىل هللا ،مث ن (عبنند هللا ،أو خملوقننا هللا )...أو إضنناف هللا إىل شنني ،
مث ( :خالق الكون )..ألن اإلضاف تع االثنيني  ،أي وجود اثن  ،خالق وخملو وهذا عننند الصننوفي كننذب وشننر ألنننه ال
موجود إال هللا ،والكون هو هللا.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ويقول يف إحد رسالله:
 ...واضننرب ع ننن ال ننوهم واحل ن واخلي ننال والع نناد  ،واخننرج ع ننن لواحق ن وحممول ن وموض ننوع  ...واطل ننب واح نند
بوحدت  ،واخرج عن وتر اخلا ب كما خرجن عننن شننفع التنناب لن  ،حننىت يبقن الواحنند( .أقننول :هننذا الكننام مثن
كام الشيخ رسان).
وكان ابن سبع يقول هو وأصهابه يف ذكرهم( :لي إال هللا) بدل قول املسلم ( :ال إله إال هللا).
ويقول يف أحد الفصول التالي لن(ماحظا عل بد العار ):
ي هننذا ،غننض بصننر إدراك ن عننن غ ن هللا ،مث ق ن لنفس ن  :يخسيس ن املنزل ن  ،مننىت ثب ن س نواه؟ حننىت تس نرتييب فيننه
وتغضي بصر عنه! هو هللا ..فا هو إال هو وال مكن غ ذل  .اهن.
 أرجو االنتباه والتدقيق يف معىن العبار األخ  ...( :وال مكن غ ذل ).ويقول... :لو كان فيهما موجود غ هللا لكان هللا وابلوهم لفسد ...
ويقول:
متوه ابلشعبني والعلم
كم ذا ّ

واألمر أوضح من انر على علم

وكم تعرب عن سلع وكاظمة

وعن زرود وجريان بذي سلم

ظللت تسأل عن جند وأنت هبا
يف احلي حي سوى ليلى فتسأله

وعن هتامة هذا فعل متهم
عنها سؤالك وهم جر للعدل

ويقول:
مثل من سري به حىت وصل

ليس من فوه ابلوصل له
ال وال الواصل عندي كالذي

قرع الباب وللدار دخل

ال وال الداخل عندي كالذي

سارروه وهو للسر حمل
صار إايهم فدع عنك العلل

ال وال من سارروه كالذي
فمحوه عنه فيهم فامنحى
ذاك شيء علق القلب به

مث ملا اثبتوه مل يزل
لو جتلى ذاك للخلق قتل

ويقول يف (رسال اإلحاط ):
رب مالن وعبنند هالن  ،ووهننم حالن  ،وحننق سننال  ،وأنننتم ذلن ! اخننتل يف اإلحاطن الننزوج من الفننرد ،واُتنند فيننه
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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النجننو من الننورد ،واتفننق فيننه السننقر من القننر ،وابجلملن السننب هننو يننوح األحنند ،واملوحنند هننو عن األحنند ،ويننوم الفننر هننو
يننوم العننر  ،والننذاهب مننن الزمننان هننو احلاضننر ،واألول يف العيننان هننو اآلخننر ،والبنناطن يف اجلَنَ نان هننو الظنناهر ،واملننؤمن يف
اجلِنان هو الكافر ،والغ هو الويل ،والفق هو الغ  ،وهذه وحدا حكمي  ،ال أحدا ومهي .
يريد بقوله( :عبد هال ) أي :ال وجود للعبد والنجو هو الغال .
ويقول يف إحد رسالله:
هللا فق  ،هللا املستعان واملسننتع  ،واإلعانن معننىن فيننه يف كونننه معينننا ومسننتعينا ،واحلمنند هلل يف األزل واألبنند ويل اجملنند،
ومننن هننو هبمننا ع ن احلامنند واحلمنند ...وال حننول وال قننو إال ابلسنناري بذاتننه يف أفعالننه عننن أمسالننه بصننفاته ،أحننب فتسننم
ابحلنني ،وأحننا فتسننم ابلعننامل ...هننو ع ن ك ن ننناهر ،فهننق لننه أن يتسننم ابلظنناهر ،وهننو معننىن ك ن معننىن فهننق لننه أن
يتسم ابلباطن.
ويقول يف رسال اثني :
اسننتم ملننا يننوح ويسننتقرا ...مننن أبصننر مقصننوده ك ن عننن س نواه ألنننه س نواه ،وشننر مننن سننري واسننتو قط ن وهننم
السو  ،فمن قربه هللا يقول :هللا فق  ...وُيرر قضيته البسيط إبطا الوي عل اآلني .
 للتذك  :الوي من قولم( :هو) إشار إىل هللا سبهانه ،واآلني إشار إىل املخلوقا اليت هي تعينا .ويقول الششرتي:
ما للحجاب مكان يف وجودكم

إال بسر حروف انظر إىل اجلبل

أنتم دللتم عليكم منكم ولكم

دميومة عربت عن غامض األزل
أنتم هم اي حياة القلب اي أملي

عرفتم بكم هذا اخلبري بكم
ويقول (زجا):
لقد أان شيء عجيب
اي قاصداً عني اخلرب

ملن رأين

أان احملب واحلبيب

غطاه أينك

ليس مث اثين

اخلمر فيك واخلرب

ارجع لذاتك واعترب

والسر عندك

ما مث غريك

ويقول أيضا:
وقد ظهر عين يف ذا املثال

لقد فشا سري بال مقال
ترى وجود غريي من احملال
متحد يف كل شيء
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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واحلب يل مين شيء عجيب

وحدي أان فافهم سري غريب

فمن نظر ذايت رآين شيء

ويف حال ذايت طواين طي

صفايت ال ختفى ملن نظر

وذايت معلومة تلك الصور

فن عن اِلحساس ترى عرب
أ َ

يف السر واملعىن خفيت كي

ألنه مين سرت علي

() 1

يعلق ابن عجيب علن هننذه األشننعار بعنند شننرحها ،فيقننول :وقنند اتفقن علن هننذا املعننىن ،وهننو سننر الوحنند  ،مقنناال
الع ننارف  ،ومواجي نند احملب ن  ،وأش ننعارهم كن ن عل ن ق نندر ذوق ننه وش نربه ،جن نزاهم هللا عن ننا وع ننن املس ننلم خ ن ا ،وال يفه ننم ه ننذه

العبارا إال أه األذوا واإلشارا (...)2
ويقول الششرتي أيضا:

حمبويب قد عم الوجود

وقد ظهر يف بيض وسود

ويف النصارى مع اليهود

ويف اخلنازير مع القرود

ويف احلروف مع النقط

أفهمين قط أفهمين قط

عرفته طول الزمان
ويف املياه ويف الدلوان

ظهر يل يف كل أوان
ويف الطلوع ويف اهلبوط

أفهمين قط أفهمين قط

()3

 قوله هنننا( :ويف اخلنننازير من القننرود) ،هننو مثن قننول قنناللهم( :ومننا الكلننب واخلنزيننر إال إلنننا)( ،)4ومثن قننول ويل هللاالنندهلوي :وال يهولنن صنندور الكالنننا الدنسنني مننن سنننخ القدوسنني  ،ومثن قننول ابننن سننبع  :واُتنند فيننه النجننو من الننورد،
ومث ن قننول مصننطف العروسنني :الظنناهر يف ك ن املراتننب ،اخلسنني منهننا والش نري  ،ومث ن قننول عبنند القننادر اجلننياين الننذي
ينسننبه البننن عبننا  :يف كن شنني اسننم مننن أمسالننه واسننم كن شنني امسننه ،ومثن قننول أمحنند الرفنناعي :إن هلل تعنناىل بعنندد كن
شي خلقه أمسا  .وغ هم وغ هم.
 -وقب االنتقال إىل غ ه ،نستش متصوف كبارا آرا هم هبذا الششرتي ،فمن أقوالم فيه:

( )1إيقا المم.)42: ( ،
( )2إيقا المم.)43: ( ،
( )3إيقا المم.)43: ( ،
( )4النفها األقدسي .)338: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

118

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

 -1كان الششرتي يذكر يف أزجاله قولننه :شننيوخي هننم شنناذلي ( .)1وكننان ذلن يف حيننا أيب احلسننن الشنناذيل وتلميننذه
أيب العبا املرسي.
 -2قَبِ الشاذلي ُ إىل حد ما أشعاره يف حضراهتم واحتضنوها(.)2
 -3ع ننرب اب ننن عب نناد الرت ندي( )3يف رس ننالله الك ننرب ع ننن إعجاب ننه أبزج ننال الشش ننرتي وموش ننهاته ،وه ننو ينص ن مريدي ننه
الشنناذلي بقرا هتننا ،ويقننول عنهننا :وكننام الششننرتي عننندي أقننرب مأخننذا مننن كننام ابننن سننبع  ،وأمننا أزجالننه ففيهننا حنناو

وعليها طاو (.)4

 -4شننرح الشننيخ أمحنند زرو ( ،)5وهننو مننن كبننار الشنناذلي  ،بعننض أشننعار الششننرتي ووصننفه بقولننه :الشننيخ العننار ،
أحنند الصننوفي  ،مننن أبنننا امللننو مث صننار مننن سننادا الصننوفي  ،كننان يقنرأ عليننه القننرآن والسنننن ،عننار ابحلنندي  ،وأمننا علننم
األسرار واألنوار واحلِ َكم واألذوا  ،فهاز فيه قصب السبق(...)6
 -5ويقول أبو العبا الغربي (:)7
الشننيخ الفقيننه الصننويف الصنناحل العابنند األديننب أبننو احلسننن علنني النمن ي الششننرتي مننن الطلبن احملصننل  ،ومننن الفقنرا
املنقطع  ،له معرف ابحلكم  ،ومعرف بطريق الصاحل الصوفي  ،وله تقنندم يف علننم النننظم والنثننر علن طريننق التهقيننق ،وشننعره
يف غاي االنطباع واملاح  ،وتواشيهه ومقفياته ونظمه الزجلي يف غاي احلسن(.)8
 -6ويقول عنه ابن عجيب احلس :
...وكننذل قصن الششننرتي رضنني هللا عنننه من شننيخه ابننن سننبع  ،ألن الششننرتي كننان وزينرا وعاملننا ،وأبننوه كننان أمن ا،
فلما أراد الدخول يف طريق القوم قننال لننه شننيخه :ال تنننال منهننا شننيتا حننىت تبين متاعن وتلننب قشنناب وَتخننذ بنننديرا وتنندخ
السننو  ،ففعن مجين ذلن  ،وقننال لننه :مننا نقننول يف السننو  .فقننال :قن  :بنندأ بننذكر احلبيننب ،فنندخ السننو يضننرب بنننديره
ويقننول :بنندأ بننذكر احلبيننب ،فبقنني ثاثن أيم ،وخرقن لننه احلجننب ،فجعن يغن يف األسنوا بعلننوم األذوا  ،ومننن كامننه
رضي هللا عنه:
يف وسط األسواق يغين

شويخ من أرض مكناس

( )1ابن سبع وفلسفته الصوفي .)174: ( ،
( )2ابن سبع وفلسفته الصوفي .)174: ( ،
( )3حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ..ابن عباد النفري الرندي ،من رند جنويب األندل من شيوخ الشاذلي تننويف سننن (792ه ن) ،ممننن َتثربننه ،القنندي يوحنننا الصننلييب
من صوفي املسيهي .
( )4ابن سبع وفلسفته الصوفي .)174: ( ،
( )5الشيخ أمحد بن أمحد بن حممد بن عيس الربنسي الفاسي الشه بزرو  ،كان قطبا غواث ،تويف سن (899هن).
( )6ابن سبع وفلسفته الصوفي .)174: ( ،
( )7املؤرخ الفقيه صاحب عنوان الدراي  ،تويف سن (714هن).
( )8ابن سبع وفلسفته الصوفي .)170: ( ،
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وآش على الناس مين

آش علي من الناس

()1

إذن فالشش ننرتي م ننن كب ننار الق ننوم وش ننيوخهم وع ننارفيهم ،ي ننذكرون امس ننه مص ننهواب بن ن(رضي هللا عن ننه) ،وأيخ ننذون أقوال ننه
حكما ونرباسا ومعار  ،وما دام هو كننذل  ،فشننهادته كافين لتزكين أي شننخ عننند القننوم ،وهننو يزكنني شننيخه ابننن سننبع ،
ب ن يقدسننه وينندعوه بكعب ن احلسننن وكنننز حياتننه ومشسننها وبنندرها وحمينني الرسننم ،وممنند الننذا  ،وذا اخل ن  ،وكمي ن السننعاد ،
وإكس الذوا  ،ومغناطي النفو (.)2
ويقول أبو احلسن الشاذيل:
إا لننظر إىل هللا ببصر اإلمننان واإليقننان ،فأغننناا عننن النندلي والربهننان ،وإا ال نننر أحنندا مننن اخللننق ،فهن يف الوجننود

أحد سو املل احلق ،وإن كان وال بد فكالبا يف الوا  ،إن فتشتهم مل جتدهم شيتا(.)3

 لناح أن أاب احلسن الشاذيل يصرح ابالستغنا عننن النندلي والربهننان؟! وطبعننا يكننون النندلي والربهننان مننن القننرآنوالسن  ،واحلق عنده هو ما يراه ابلكش ! كما أن وحد الوجود ناهر يف الن .
ويقن ننول :إذا أرد الوص ن ننول إىل الطرين ننق ال ن ننيت ال لن ننون فيه ن ننا ،فلن ننيكن الف ن ننر يف لسن ننان موج ن ننودا واجلم ن ن يف س ن ننر

مشهودا(.)4

وقد مر هذا الن

فيما سبق ،ولننتبه إىل قوله :اليت ال لون فيها.

ويقول... :من األوليا َمن ْنن يسننكر مننن شننهود الكننأ ومل يننذ بعنند شننيتا ،فمننا ننن بعنند ذو الشنراب وبعنند الننري؟
واعلننم أن الننري قن مننن يفهننم املنراد بننه ،ف نننه مننزج األوصننا ابألوصننا  ،واألخننا ابألخننا  ،واألننوار ابألننوار ،واألمسننا

ابألمسا  ،والنعو ابلنعو  ،واألفعال ابألفعال(.)5اهن.

 أي :إن الري هو التهقق ابأللوهي الكامل بك معانيها.ويقول :أىب احملققون أن يشهدوا غ هللا تعاىل ملا حققهم به من شهود القيومي وإحاط الدمومي ( .)6اهن.
 -من مث هذا الن

نعر معىن عبار (وحد الشهود).

ويقننول :ال يتزحننزح العبنند عننن النننار إال إن كن جوارحننه عننن معصنني هللا ،وتنزين حبفن أمانن هللا ،وفننت قلبننه ملشنناهد

هللا ،ولسانه وسره ملناجا هللا ،ورف احلجاب بينه وب صفا هللا ،وأشهده هللا تعاىل أرواح كلماته(.)7
( )1إيقا المم.)28: ( ،
( )2ابن سبع وفلسفته الصوفي .)172: ( ،
( )3إيقا المم.)44: ( ،
( )4طبقا الشعراين (.)7/2
( )5طبقا الشعراين (.)8/2
( )6طبقا الشعراين (.)9/2
( )7طبقا الشعراين (.)10/2
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ويقول :العلوم اليت وق الثنا عل أهلها ،وإن جنند فهنني نلمن يف علننوم ذوي التهقيننق ،وهننم الننذين غرقنوا يف تيننار
حبننر الننذا  ،وغمننو الصننفا  ،فكننانوا هنننا بننا ُهن ْنم ،وهننم اخلاص ن العلي نا الننذين شنناركوا األنبيننا والرس ن علننيهم الصننا
والسام يف أحوالم(.)1

 جيننب االنتبنناه إىل قولننه :فكننانوا هنننا بننا ( ُهن ْنم) ،الننذي مننر معنننا مثلننه ،وإىل العبننارت اجلدينندت علينننا( :غرقنوا يفتيننار حبننر الننذا ) و(وغرق نوا يف غمننو الصننفا ) .ويف الننن السننابق عبننار  :رف ن احلجنناب بين نه وب ن صننفا هللا .وهنني
واضه َتاما من حي املعىن .مث لننتبه إىل هذا األسلوب يف حمارب العلم( :العلوم...وإن جل فهي نلم .)...
ويقول :ف ذا َّ
أمده هللا تعاىل بنور ذاته ،أحياه حيننا ابقين ال غاين لننا ،فينظننر مجين املعلومننا بنننور هننذه احليننا ووجنند

نور احلق شالعا يف ك شي  ،ال يشهد غ ه(...)2

 لننتبننه إىل قولننه( :أحينناه حيننا ابقين ال غاين لننا) ،فمننا هنني هننذه احليننا الباقين ؟ املعننىن واضن  ،ففنني حياتنننا النندنيا الحيا ابقي إال هلل ،فيكون معىن (أحياه حيا ابقي  ،)..أي :حققه ابأللوهي  ،ونر مث هذه العبار كث ا يف نصوصهم.
ويقول... :فبينمننا هننم كننذل  ،إذ ألبسننهم ثننوب العنندم ،فنظننروا فن ذا هننم ال ( ُهن ْنم) ،مث أرد علننيهم نلمن غيبننتهم عننن
نظننرهم ،فصننار نظننرهم عنندما ال عل ن لننه ،فننا معرف ن تتعلننق بننه ،اضننمهل املعلومننا  ،وزال ن املرسننوما زواال ال عل ن فيننه،
وبقنني مننن أش ن إليننه ،ال وص ن لننه وال صننف وال ذا  ،واض نمهل النعننو واألمسننا والصننفا  ،وكننذل فننا اسننم لننه وال
صننف وال ذا  ،فهنالن نهننر مننن مل يننزد نهننورا ال علن فيننه ،بن نهننر بسننره لذاتننه يف ذاتننه ،نهننورا ال أولين لننه ،بن نظننر مننن
ذاتننه لذاتننه يف ذاتننه ،وهنننا ُييننا العبنند بظهننوره حيننا ال عل ن لننا ،وصننار أوال يف نهننوره ،ال ننناهرا قبل نه ،فوجنند األشننيا
أبوصننافه ،ونهننر بنننوره يف نننوره سننبهانه وتعنناىل ،مث يغط ن بعنند ذل ن يف حبننر بعنند حبننر إىل أن يص ن إىل حبننر السننر ،ف ن ذا
دخ حبر السننر غننر غرقننا ال خننروج لننه منننه أبنند اآلابد ،فن ن شننا هللا تعنناىل بعثننه البننا عننن النننيب صننل هللا عليننه وسننلمُ ،يينني
به عباده ،وإن شا سرته ،يفع يف ملكه ما يشا  ،فهذا عنرب من طري َقي اخلصو

والعموم .فتنبه(.)3

ويقول أبو العبا املرسي( ،)4تلميذ أيب احلسن الشاذيل:
قال يل الشيخ أبو احلسن :ي أاب العبا  ،ما صهبت إال لتكون أن أا وأا أن (.)5
 هذا الكام اعرتا من املرسي أبنه يس عل قدم أستاذه ،فهما من عقيد واحد  ،وهذا بدهي.ويقننول :لننو كننان احلننق سننبهانه وتعنناىل يرضننيه خننا السننن  ،لكننان التوجننه يف الصننا إىل القطننب الغننو أوىل مننن

( )1طبقا
( )2طبقا
( )3طبقا
( )4مر
( )5طبقا

الشعراين (.)11/2
الشعراين (.)12/2
الشعراين (.)12/2
ترمجته ،ما عام (686هن).
الشعراين (.)14/2
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التوجه إىل الكعب (.)1
ويقول :لو كش عن نور الويل لعبد من دون هللا(!)2؟! (وال تعليق).
ويقول ابن عطا هللا السكندري( )3يف ِح َك ِمه:
ال ترح من كون إىل كننون ،فتكننون كهمننار الرحن يسن  ،والننذي ارُتن إليننه هننو الننذي ارُتن عنننه ،ولكننن ارحن مننن
األكوان إىل املكونَ (( ،وأ َّ
َن إِ َىل َربِّ َ املْننتَن َه )) [النجم.)4(]42:
ُ
 قوله :ال ترح من كون إىل كون...ولكن ارح من األكوان إىل املكننون .هننو َتامننا مثن قننول عبنند القننادر اجلننياينالننذي مننر معنننا..:إىل مننىت النندنيا؟ إىل مننىت اآلخننر ؟ إىل مننىت سننو املننوىل؟ ..إذ املعننىن واحنند َتامننا ،وكننذل هننو مث ن قولننه:
اخل ن نعلي ن  :دنيننا وآخرت ن  ،..لكننن يزينند عليننه إن الننذي يبتغنني اآلخننر يكننون كهمننار الرح ن (كان ن الط نواح تنندار
ابحلم ) ،إذ إن محار الرح يدور ،يدور مث يرج إىل مكانه ،وهكذا طالب اآلخر عند السكندري؟!
ويقننول :ال تننرت الننذكر لعنندم حضننور قلب ن م ن هللا فيننه ،ألن غفلت ن عننن وجننود ذكننره أشنند مننن غفلت ن يف وجننود
ذكره ،فعس أن يرفعن مننن ذكننر من وجننود غفلن إىل ذكننر من وجننود يقظن  ،ومننن ذكننر من وجننود يقظن إىل ذكننر من وجننود
حضور ،ومن ذكر م وجود حضور إىل ذكر م غيب عن ما سو املذكور ،وما ذل عل هللا بعزيز(.)5

 يف هننذا النننكث ا يف كتبهم.

يتضن لنننا معننىن املصننطل (حضننور) ومعننىن العبننار (غيبن عننن مننا سننو املننذكور ،)..وسنشنناهدمها

ويقول :إمنا أورد علي الوارد لتكون به عليه واردا(.)6
أورد علي الوارد ليتسلم من يد األغيار وليهرر من ر اآلاثر(.)7
أورد علي الوارد ليخرج من سجن وجود إىل فضا شهود (.)8
 يف هننذه النصننو  ،يتبن لنننا معننىن (النوارد) .وبنندهيا ،أننننا اآلن نعننر بدقن معننىن العبننارا (لتكننون بننه عليننه واردا،ليتس ننلم م ننن ي نند األغي ننار وليه ننرر م ننن ر اآلاثر ،ليخرج ن م ننن س ننجن وج ننود إىل فض ننا ش ننهود ) .فه نني كله ننا تع ن
(شهود وحد الوجود) ،ويع ابآلاثر شهود اخللق.
( )1طبقا
( )2إيقا
( )3مر
( )4إيقا
( )5إيقا
( )6إيقا
( )7إيقا
( )8إيقا

الشعراين (.)14/2
المم ،)156: ( ،ولطال املنن.)95: ( ،
ترمجته تويف سن (707هن).
المم.)72: ( ،
المم.)79: ( ،
المم.)86: ( ،
المم.)86: ( ،
المم.)86: ( ،
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وحجبن عنننه مشننو
ويقننول :فمننن رأ الكننون ومل يشننهده فيننه أو عنننده أو قبلننه أو بعننده ،فقنند أعننوزه وجننود األننوارُ ،
املعار بسهب اآلاثر( .)1مما يدل عل وجود قهره سبهانه أن حجب عنه ِبا لي ِبوجود معه(.)2
كي يتصور أن ُيجبه شي وهو الذي نهر بك شي (!)3
كين يتصننور أن ُيجبننه شنني وهننو الننذي نهننر يف كن شنني ( !)4كين يتصننور أن ُيجبننه شنني وهننو الظنناهر لكن

شنني ( .)5كين يتصننور أن ُيجبننه شنني وهننو أنهننر مننن كن شنني ( !)6كين يتصننور أن ُيجبننه شنني وهننو الننذي لنني معننه

شي (!)7

 لنركي يقدم ابن عجيب (الذي يشننرح حكننم ابننن عطننا هللا) هننذه التعجبننا ! إنننه يقننول... :مث اسننتدل (أي :ابنننعطننا هللا) علن بطننان وجننود احلجنناب يف حقننه تعنناىل بعشننر أمننور ،متعجبننا مننن كن واحنند ،لظهننوره من خفالننه ،أي لشنند
نه ننوره عن نند الع ننارف  ،وش نند خفال ننه عن نند الغ ننافل اجل نناهل  ،فأش ننار إىل األول بقول ننه :كي ن نتص ننور أن ُيجب ننه ش نني ،...
ومعننىن هننذا الكننام ،أن احلجنناب الننذي ُيجننب احلننق تعنناىل عننن الغننافل اجلنناهل هننو الننوهم فقن  ،ألن احلننق ننناهر شننديد
الظهننور ،لكنننه اختف ن عننن الغننافل بسننبب غفلننتهم وجهلهننم .فهننم يظنننون أن املخلوقننا هنني غ ن هللا .وهننذا ابط ن عننند
العارف .
 ويعلننق ابننن عجبين علن قننول ابننن عطننا هللا :وهننو الننذي أنهركن شنني  ،شننارحا فيقننول :والظنناهر هننو البنناطن ،مننابطن يف عامل الغيب هو الذي نهر يف عامل الشهاد  ،فهيا اجلربو متدفق أبنوار امللكو :
انظر مجايل شاهداً
املاء جيري انفداً

يف كل إنسان
يف أس األغصان

ماء واحداً
جتده ً

والزهر ألوان

ي عجبا كي يعر ابملعار من به عرف املعار (...)8
 -ويش ننرح قول ننه..:وهو ال ننذي نه ننر بك ن ش نني  ،فيق ننول :بب ننا اجل ننر ،أي جتل ن بك ن ش نني  ،ف ننا وج ننود لش نني م ن

( )1إيقا
( )2إيقا
( )3إيقا
( )4إيقا
( )5إيقا
( )6إيقا
( )7إيقا
( )8إيقا

المم (
المم (
المم (
المم (
المم (
المم (
المم (
المم (

.)40:
.)41:
.)43:
.)43:
.)43:
 .)44:موجود كلها يف حاشي لطال املنن ( .)603:
 .)44:موجود كلها يف حاشي لطال املنن ( .)603:
.)43:
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وجوده ،فكي ُيجبه شي  ،والفر أن ال شي  .قال صاحب العيني ( )1رضي هللا عنه:
فها هي ميطت عنك فيها الرباقع

جتليت يف األشياء حني خلقتها

( )2

 ويشننرح قولننه... :وهننو الظنناهر قب ن وجننود ك ن شنني  ،فيقننول :فك ن مننا نهننر فمنننه وإليننه ،فكننان يف أولننه ننناهرابنفسننه ،مث جتل ن لنفسننه بنفسننه ،فهننو الغ ن بذاتننه عننن أن يظهننر بغ ن ه ،أو ُيتنناج إىل مننن يعرفننه غ ن ه ،فننالكون كلننه جممننوع،
والغ عندا ممنوع(.)3

 ويشرح قوله... :وهو الواحد الذي لي معه شي  ،فيقول :لتهقننق وحدانيتننه أزال وأبنندا ،كننان هللا وال شنني معننه،وهننو اآلن عل ن مننا عليننه كننان ،أإلننه م ن هللا ،تعنناىل هللا عمننا يشننركون ،أيف هللا شن  ،فك ن مننا نهننر للعينان ف منننا هننو مظنناهر
الرمحن ،قال صاحب العيني :
ففي كل مرأى للحبيب طالئع

جتلى حبييب يف مرائي مجاله
فلما جتلى حسنه متنوعاً

تسمى أبمساء فهن مطالع

فاحلق تعاىل واحد يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله ،فا شي قبله وال شي بعده وال شي معه(.)4
 هذا النالوجود.

األخ يب مرادهم مننن قننولم :توحينند الننذا وتوحينند الصننفا وتوحينند األفعننال الننيت تعن كلهننا وحنند

ويقول ابن عطا هللا:
ما حجب عن هللا وجود موجود معه ،إذ ال شي معه ،ولكن حجب عنه توهم موجود معه(.)5
من عر احلق شهده يف ك شي  ،ومن ف به غاب عننن كن شنني  ،ومننن أحبننه مل يننؤثر عليننه شننيتا( .)6إمنننا حجننب

احلق عن شد قربه من  ،إمنا احتجب بشد نهوره ،وخفي عن األبصار لعظيم نوره(.)7

قب االنتقال من حكم (ب نقم) ابن عطا إىل غ ها جيب أن نعر قيمتها عند القوم.
يق ننول اب ننن عجيب ن  :مس ن ش ننيخ ش ننيخنا م ننوالي الع ننريب (أي :ال نندرقاوي) رض نني هللا عن ننه يق ننول :مسع ن الفقي ننه البن نناين
يقننول :ك نناد حكننم اب ننن عطننا هللا أن تك ننون وحيننا ،ول ننو كان ن الص ننا جتننوز بغ ن القننرآن جل نناز بكننام احلك ننم أو كم ننا
( )1هو عبد الكر اجليلي املتويف سن (805هن).
( )2إيقا المم ( .)43:
( )3إيقا المم ( .)44:
( )4إيقا المم ( .)44:
( )5إيقا المم.)199: ( ،
( )6إيقا المم.)235: ( ،
( )7إيقا المم.)236: ( ،
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قال(.)1
كما أهنا تدر يف مساجد املسلم  ،يدرسها علما لم شهر  ،وُيم بعضهم ألقااب علمي .
ويقول ابن عطا هللا أيضا:
احلُ ْس ن َنىن)) [اإلسن نرا  ،]110:وإن تع نندد األمس ننا ،
َمسَ ننا ُ ْ
((..قُن ن ِ ْادعُن نوا َّ
اّللَ أَ ِو ْادعُن نوا ال ن َّنر ْمحَ َن أَي َّم ننا تَن ن ْدعُوا فَنلَ ننهُ األ ْ
فاملقصننود منهننا واحنند ،وهننو هللا ،وك ن األمسننا هنني صننفته ونعتننه ،وهننو أولننا وأصننلها ،واألمسننا كلهننا سننر يف العننامل سننرين
األرواح يف األجسنناد ،وحفن منننه حمن األمننر مننن اخللننق ،ولزمتننه لننزوم األعنرا للجنواهر ،ف نننه مننا مننن موجننود د أو جن ،
عننا أو سننف  ،كث ن أو لط ن  ،كثننر أو ق ن  ،إال وأمسننا هللا ج ن وعننز ذكننره حميط ن بننه عينننا ومعننىن ،ومقتض ن اسننم األلوهي ن
جام جلميعها(...)2
* امللهون :
قوله :ف نه ما من موجود د أو ج  ،عا أو سف ...إىل آخر الننن  ،هننو مثن مننا مننر يف صننفه سننابق مننن قننولم:

وما الكلب واخلنزير إال إلنا...وبقي العبارا  .ويقول إبراهيم الدسوقي(:)3

من أُدخ دار الفرداني  ،وكش له عن اجلال والعظم  ،بقنني هننو بننا هننو(....)4ويقننول :وهنني يف احلقيقن لعننامر بننن
عامر البصري ،ولكن نوردها عل أهنا له احرتاما لكش العارف :
فشاهدته يف كل معىن وصورة

جتلى يل احملبوب يف كل وجهة
وخاطبين مين بكشف سرائري

فقال :أتدري من أان؟ قلت :منييت

فأنت مناي بل أان أنت دائماً

إذا كنت أنت اليوم عني حقيقيت

وأنظر يف مرآة ذايت شاهداً

لذايت بذايت وهي غاية بغييت

وما شهدت عيين سوى عني ذاهتا

وإن سواها ال يلم بفكريت

بذايت تقوم الذات يف كل ذروة

أجدد فيها حلة بعد حلة

فليلى وهند والرابب وزينب
عبارات أمساء بغري حقيقة

وعلوى وسلمى بعدها وبثينة
وما لوحوا ابلقصد إال لصوريت

( )5

( )1إيقا المم.)4: ( ،
( )2القصد اجملرد.)33: ( ،
( )3إبراهيم بن أيب اجملد بن قري بن احلس بن أيب طالب ،ما يف مصر عام (676هن).
( )4طبقا الشعراين.)167/1( ،
( )5طبقا الشعراين.)182/1( ،
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 -ومن املفيد إيراد الن

التايل...

يقننول :أا موسن عليننه السننام يف مناجاتننه ،أا علنني رضنني هللا عنننه يف محاتننه ،أا كن ويل يف األر خلعتننه بينندي
ألننب منننهم مننن شننت  ،أا يف السننما شنناهد ريب ،وعلن الكرسنني خاطبتننه ،أا بينندي أبنواب النننار غلقتهننا ،وبينندي جنن

الفردو فتهتها ،من زارين أسكنته جن الفردو ((...)1وال تعليق)!

وكتننب إىل بعننض مريديننه ،بعنند السننام وإن ن أحننب الولنند وابط ن خلن ّني مننن احلقنند واحلسنند ،وال ببنناط شننظا ،وال
حريننق لظن  ،وال جننو مننن مضن  ،وال مضننض غضننا ،وال نكن نصننا ،والسننق نطننا ،وال ثطننب غطننا ،والعطن حظننا ،وال
شنب سننر  ،وال سننلب سننبا ،وال عتننب فجننا ،وال مسننداد صنندا ،وال بندع رضننا ،وال شننط جنوا ،وال حتن حنرا ،وال مخن
خنني  ،وال حفن عفن  ،وال خفننض خننن  ،وال حننول كننن  ،وال عننن كننن  ،وال عسننع خنند  ،وال جيقن خننند ،
وال سننطاري  ،وال عيطننافي  ،وال هطننامرش ،وال سننطامري  ،وال شننوش أرين  ،وال ركن قننوش ،وال مسنناد نننو  ،وال كتبننا
مسطلول الرو  ،وال بو عكمسو  ،وال انفداد أفنناد ،وال قمننداد أنكنناد ،وال هبننداد وال شننهداد(...)2وغ هننا كثن مننن هننذه
الذيا اليت يسموهنا( :علما لدنيا).

ويقن ننول :أشن ننهدين هللا تعن نناىل من ننا يف العلن ن وأا ابن ننن سن ن سن ننن  ،ونظن ننر يف اللن ننوح احملفن ننو وأا ابن ننن مثن ننان سن ننن ،
وفكك طلسننم السننما وأا ابننن تسن سننن  ،ورأين يف السننب املثنناين معجمننا حننار فيننه اجلننن واإلنن ففهمتننه ،ومحنند هللا

()3
داود الكبن
تعنناىل علن معرفتننه ،وحركن مننا سننكن ،وسننكن مننا ُتننر إبذن هللا تعنناىل وأا ابننن أربن عشننر سننن  .ويقننول ُ
بن ِ
ماخاّ(:)4

كلما جدد العبد املؤمن ابلصد حقيق اإلمان ،اقتض جتديده ذل فنا عوامل األكوان(.)5
 الرجا االنتباه إىل ربطه اإلمان بفنا عوامل األكوان( ،أي :وحد الوجود).ويقننول :مننا نهننر متلصن كننون إال عننند غيبن حننار املعرفن  ،ولوالهننا مننا الح متلصن كننون أبنندا ،وإن شننت قلن
تنويعا ملث التوصي  :ما الح كوكب كننون إال عننند غيبن مشن املعرفن  ،ومننىت طلعن مشن املعرفن مننن مشننار التوحينند أفلن
كواكب اآلاثر وغاب جنوم األغيار(...)6

 عبننارا جدينند نراهننا يف هننذا الننن ( :متلص ن كننون) يعننرب هبننا عننن التفرق ن  ،وكأنننه يقننول :إن الننذي يعتقنند أنالكننون شنني خننارج عننن الوحنند  ،إمنننا هننو لن يسننر الكننون مننن الوحنند  ،وعبننار حننار املعرفن الننيت يعن هبننا مقننام اجلمن .
( )1طبقا الشعراين (.)181/1
( )2طبقا الشعراين (.)168/1
( )3طبقا الشعراين (.)183/1
داود الكب من ماخا ،شيخ حممد بن وفا الشاذيل ،كان شرطيا يف بي الوايل ابإلسكندري يف أوال القرن الثامن الجري.
( )4الشيخ ُ
( )5طبقا الشعراين (.)191/1
( )6طبقا الشعراين (.)191/1
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وكننذل بقين العبننارا  .ويقننول... :فلسننان اللسننان هنوا عننن هنوا  ،ولسننان القلننب داع إىل هنند  ،ولسننان الغيننب يشن إىل

عامل احملق والفنا  ،وانطو الفرع األدىن يف األص األعل (.)1

 الفرع األدىن هو املخلو  ،أو هو اإلنسان ،هنا ،أو هو السال  ،إذا أردا التخصي  ،واألصن األعلن هننو احلننقسبهانه.
ويقول :إمنا صد النا عن العار احملقننق ،وجننود شننركهم ،ألن العننار ينندف هبننم يف حضنرا اجلمن والتفرينند ،فتفننر

نفوسهم من حر ار األنوار إىل ن نال األغيار( .)2ويقول :لو زال من (أا) لاح ل من أا(.)3

 يع بكلم (أا) األوىل ،ما يسمون يف مصطلههم ابألني  ،أي الشعور ابلذا كمخلننو  ،ويعن ب ن (أا) الثانين ،ضم ا عالدا عل أي متكلم كان (أو عل احلق) .وكان يقول:
كلما وجه العبد قلبه إىل هللا تعاىل اجنم  ،وكلما وجه قلبه إىل اخللق تفر ( .)4كن سننبب فرقن فقنند أفنننا وأماتن ،

وك سبب مجع فقد أحيا وأثبت (.)5

ويقول حممد وفا( )6الشاذيل الغو مؤس الطريق الوفالي :
قننال يل احلننق :أيهننا املخصننو  ،ل ن عننند ك ن شنني مقنندار ،وال مقنندار ل ن عننندي ،ف نننه ال يسننع غ ن  ،ولنني
مثلن شنني  ،أنن عن حقيقننيت ،وكن شنني جمنناز  ،وأا موجننود يف احلقيقن  ،معنندوم يف اجملنناز ،ي عن مطلعنني ،أنن احلنند
اجلام املان ملصنننوعايت ،إلين يرجن األمننر كلننه ،وإيل مرجعن  ،ألنن منتهن كن شنني  ،وال تنتهنني إىل شنني  ،طوين لن
األرضن السننب يف سننب مننن احلننب والنننو  ،املتنوعن ابلفعن إىل أصنننا مننن نبننا شننىت ،فن ذا شننت علن نشننرهاْ ،أوجلن
ِ
اهننا لَ ُم ْهن ِي الْ َمن ْنوتَ إِننَّنهُ َعلَن ُكن ِّ َشن ْني قَن ِندير))
َحيَ َ
فيها جواهر السما  ،اهتز ورب وأنبت من ك زوج هبي ((إِ َّن الَّذي أ ْ
[فصل .)7(]39:

 هننذا العننار حممنند وفننا يتب ن يف تصننرُيه وتبيانننه للهقيق ن يف هننذا الننن  ،أسننلوب احلنناج والبسننطامي وابننن عننريبوابن الفار وغ هم ،لكن بشك معكو  ،فاحلاج قال :أا هللا ،والبسننطامي :أا أا ،أو سننبهاين ،وهننذا يقننول :قننال يل
احلننق ،فنناحلق -سننبهانه وتعنناىل عمننا يصننفون -هننو الننذي يقننول حملمنند وفننا :لنني مثلن شنني  ،أنن عن حقيقننيت ،ي عن
مطلعي ،إلي يرج األمركله.
( )1طبقا الشعراين (.)192/1
( )2طبقا الشعراين (.)193/1
( )3طبقا الشعراين (.)149/1
( )4طبقا الشعراين (.)196/1
( )5طبقا الشعراين (.)196/1
( )6حممد وفا ،من أكابر العارف  ،خامت األوليا  ،صاحب الرتب العلي  ،ما سن (765هن) يف القاهر .
( )7طبقا الشعراين.)22/2( :

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

127

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

ويقول لسان الدين بن اخلطيب:
...وإمنننا وقع ن الكثننر ابلتفص نني  ،واألم ننر يف نفسننه حقيق ن واحنند وم ننا مث غ ه ننا ،الغنندير إذا ام ننتأل عننند املط ننر م ننأل

جبااب ،مث مل يكن غ الغدير صبااب(.)1

ويقول... :وأول مراتب العلم هو ع الذا  ،املعرب عنه حبقيق احلقالق الكلي  ،وسننرينه يف كن اعتبننار ،ففنني اإللين
إليا ،ويف الكوني كونيا ،والكن مظنناهره...وهو قسننمان :ذايت وحننداين ،يازمننه الغننىن ،معننناه شننهود الننذا نفسننه مننن حين
الواحدي ن  ،ال ننيت ه نني مظه ننر لألحدي ن جبمين ن االعتب ننارا والش نتون ،معنويه ننا ومثاليه ننا وحس ننيها ،دني ننا وبرزخ ننا وآخ ننر  ،دفعن ن
واحد  ،من حي الك يف شهود احلق عينا واحد (.)2

ويقول علي وفا(( )3ابن حممد وفا) وهو غو أيضا:
...ال يصن ن ألحن نند أن يقن ننول يف اسن ننتفتاحه (( َوَمن ننا أ ََا ِمن ن َنن الْ ُم ْشن ن ِركِ َ )) [األنعن ننام ]79:إال حن ننىت ال ين ننر غن ن ه ،وال
املصلَّ  ،وال القبل  ،وال املناجي ،فاجع رب مشهود دون غ ه(.)4
مننن أعجننب األمننور قننول احلننق تعنناىل لسننيدا موسن عليننه السننام(( :لَن ْن تَن َنرِاين)) [األعنرا  ،]143:أي من كونن
ت نراين عل ن النندوام ،فننافهم((( .)5ولَن ِنذ ْكر َِّ
اّلل أَ ْكن َنربُ)) [العنكبننو  ]45:وهننو شننهود ذاتننه وحننده ال ش نري لننه ،مل يكننن شنني
َ ُ
غ ه فافهم(.)6
 قوله :ال يص ألحد أن يقولَ (( :وَما أ ََا ِم َن الْ ُم ْش ِركِ َ )) [األنعام ]79:حننىت ال يننر غن ه ،هننو مثن قننول للغنزايلأرجو من القارئ أن يتسل ابلبه عنه.
 وكان يقول يف قوله(( :أَال إِنَّهُ بِ ُك ِّ َش ْي ُِحمي )) [فصننل  :]54:أي ك حاطن مننا البهننر أبمواجننه معننىن وصننور ،فهو حقيق ك شي  ،وهو ذا ك شي  ،وك شي عينه وصفته ،فافهم(.)7
وكان يقول يف حدي { :أا عند نن عبدي يب وأا معه إذا ذكننرين} أي :مهمننا تصننورين بننه مننن الصننور ،كنن ممننده

من أفق تل الصور حبكمها ،فافهم(.)8

( )1روض التعري .)611: ( ،
( )2روض التعري .)581: ( ،
( )3هو وأبوه من سلسل اخلرق الشاذلي  ،ما يف مصر سن (801هن) حسب طبقا الشعراين ،و(807هن) حسب مجهر األوليا وشذرا الذهب وغ ها.
( )4طبقا الشعراين.)23/2( :
( )5طبقا الشعراين.)23/2( :
( )6طبقا الشعراين.)23/2( :
( )7طبقا الشعراين.)23/2( :
( )8طبقا الشعراين.)32/2( :
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وكان يقول :ما عبد عابد معبودا إال من حي رأ له وجها إليا(.)1
وكننان يقننول يف حنندي { :فن ذا أحببتننه كنن مسعننه .ويف رواين  :كنتننه} لنني املنراد بننه معننىن احلنندو يف نفن األمننر!
ألنننه كننذل ابلننذا  ،وإمنننا ذلن ليكننون الشننهود مرتبننا علن ذلن الشننر الننذي هننو احملبن  ،فمننن حين الرتتيننب الشننهودي

جا احلدو ال من حي التقرير الوجودي ،فافهم(.)2

 قولننه :مننا عبنند عابنند معبننودا إال مننن حين رأ لننه وجهننا إليننا ،يننذكرا بقننول الغنزايل الننذي مننر معنننا سننابقا وبقننولحميي الدين بن عريب..
واحلدي { :كن مسعه} هو من حدي مشهور يستغله الصوفي أبش اسننتغالُ ،يرفننون معننناه ويعطونننه معننىن هننو
يف نظر اإلسام كفر.
وكان يقول -وهي عبارا تش إىل وحد الوجود يقدمها ب يدي القوم:-
مننا عبنند هللا أحنند إال عل ن الغيننب ،لكننن فننت ل ن الشننرع الننذوقي ،يف الننذو الشننرعي احملمنندي اباب إىل اجلم ن  ،أبن
تشهد ك شنني مننن معبننود  ،حننىت عبوديتن  ،فنرتاه هننو الننذي جيننري األحكننام علين  ،ويقيمهننا فين بقيوميتننه ،فتصن عننند
شننهود هننذا تعبننده كأنن تنراه ،ألنن لننو رأيتننه ،رأيتننه وجننود القننالم جبمين صننفات  ،ومسن اللسننان احملمنندي هننذا الشننهود
مقام اإلحسان ،ولي بعده إال مقام اإليقان ،وهو العيان( ،)3فافهم( .أرجو االنتباه إىل معىن :اإلحسان ،عندهم).

وكننان يقننول يف معننىن حنندي { :كن ن كن نزا ال أعننر  ،}...يع ن  :مرتب ن التجننرد{ ...فأحبب ن أن أعننر فخلق ن
خلقا ،}...أي :قدر أعياا تقديري { ،وتعرف إليهم ودللننتهم علن كن منهننا بكن منهننا... ،فننيب عرفننوين} ،أي :ألين أا

الك  ،هذا حقيق هذا الكام يف التهقيق ،وله يف الفرقان من معان أُخر ،وك من عند هللا ،فافهم(.)4

وك ننان يشن ن أن يك ننون ص نندر كن ن كت نناب ه ننو( :بس ننم هللا ال ننرمحن ال ننرحيم وص ننل هللا علن ن س ننيدا حمم نند وعلن ن آل ننه
وص ننهبه...أما بع نند ف ن ين أمح نند هللا ال ننذي ال إل ننه إال ه ننو ،وه ننو ه ننو ِب ننا ه ننو ،س ننيدي وريب ،وه ننو م ننوالي وحس ننيب ،ل نني إال

هو)(...)5

وكان يقول:
...فهو تعاىل ذا ك موجود ،وك موجود صفته ،ولي لننا مبنندأ أول إال هننو ،إذ لنني بعننده إال العنندم ،والعنندم ال

يكون مبدأ ،سيما ملوجود(.)6
( )1طبقا
( )2طبقا
( )3طبقا
( )4طبقا
( )5طبقا
( )6طبقا

الشعراين.)32/2( :
الشعراين.)24/2( :
الشعراين.)27/2( :
الشعراين.)32/2( :
الشعراين (.)40/2
الشعراين.)45/2( :
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* ملحوظة هامة:
هذا الكام ينفي عن هللا سبهانه قدر اإلجياد من العدم! وهو واض للمتأم .
وقول ننه( :ه ننو ذا كن ن موج ننود) ه ننو مثن ن ق ننول اآلخ ننر( :وم ننا الكل ننب واخلنزي ننر...أو اجتمن ن في ننه النج ننو من ن ال ننورد،
وغ ها).
وكان يقول:
مننن هننو بك ن شنني حمنني  ،ال يسننعه شنني  ،هننذا ومعننه شنني ! فكي ن ِبننن هننو ك ن شنني ؟ ومل يكننن شنني غ ن ه،

ويكفي هذا فاصرب نفس يف جد أو أثب التجريد(.)1
ويقول عبد الكر اجليلي:

صفات هللا فرقان
وفرق اجلمع حتقيق

وذات هللا قرآن
ومجع الفرق وجدان

()2

نعر اآلن أهنم يعنون بعبار (صفا هللا ،أو أمساله) أهنا هي املخلوقا جبمي أشكالا وأنواعها.
واجليلي هنا ،يع بكلم (فرقان) أي مقام التفرق  ،أو الفننر  ،وهننو كمننا نعلننم (التفريننق بن اخلننالق واملخلننو ) .ويعن
بكلم ن (ق ننرآن) مق ننام اجلم ن  ،وه ننو مج ن اخل ننالق واملخل ننو يف وح نند  ،ه نني هللا ،وحيثم ننا ورد يف ك ننام الق ننوم ع ننن احلق ننالق
ف يدون هبا هذا.
ويقول:
عجباً لذاك احلي كيف يهمه

قحط السنني وأمحد نيسانه

أوج التعاظم مركز العز الذي

لِرحى العال من حوله دورانه

ملك وفوق احلضرة العليا على الـ

ـعرش املكني ِ
مثبث إمكانه

ليس الوجود أبسره إن حققوا

إال حباابً طفحته داننه

الكل فيه ومنه كان وعنده

تفىن الدهور ومل تزل أزمانه

فاخللق حتت مسا عاله كخردل

واألمر يربمه هناك لسانه

والكون أمجعه لديه كخامت

يف إصبع منه أجل أكوانه

( )1طبقا الشعراين.)42/2( :
( )2اإلنسان الكام .)113/1( :
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كالقطر بل من فوق ذاك مكانه

وامللك وامللكوت يف تياره

واللوح ينفذ ما قضاه بنانه

وتطيعه األفالك من فوق السما

هو مركز التشريع وهو مكانه

هو نقطة التحقيق وهو حميطه

() 1

 يظه ننر يف ه ننذه األبي ننا  ،وك ننأن اجليل نني جيع ن حمم نندا ص ننل هللا علي ننه وس ننلم ه ننو هللا ،ولك ننن حقيق ن األم ننر ليس نكننذل ؟ بن هنني عقينند يننؤمن هبننا كن الصننوفي دون اسننتثنا ! ويسننموهنا (احلقيق ن احملمدين ) ويقولننون :إن حممنندا هننو اجمللنني
األعظم للذا اإللي  ،وبتعب أوض  :هو أعظم جز يف الذا اإللي  ،واملسيطر عل بقي األجزا  ،سبهان اللهم.
ون ننن بع ننض الب نناحث أن (احلقيقن ن احملمدين ن ) ه نني عقي نند بع ننض الص ننوفي دون بعض ننهم اآلخ ننر ،وأخطتن نوا ،فكله ننم
يعتقدون نف العقيد ! وسيأيت بيان ذل  ،وهي عندهم جز من عقيد وحد الوجود.
ويقول:
تبدو جممعة لفرق صفات

الواحدية مظهر للذات

فاعجب لكثرة واحد ابلذات

الكل فيها واحد متكثر
هذاك فيها عني ذا وكمثل ما

نباك يف حكم احلقيقة هايت

فهي العبارة عن حقيقة كثرة

يف وحدة من غري ما أشتات
فالنفي يف ذا الوجه كاِلثبات

كل هبا يف حكم كل واحد

وتعدد األوصاف كاآلايت

فرقان ذات هللا صورة مجعه

أنت املبني وفيك مكنوانيت

فاتلوه واقرأ منك سر كتابه

()2

ويقول (من العيني ):
خبت فكان فن ع نياب أج عوضا ب ع مننا أا واقن فكنن أا هنني ،وهنني كانن أا ومننا لننا يف وجننود مفننرد
مننن ينننازع بقين هبننا فيهننا وال ات بيننننا وحننايل هبننا مننا كننذا ومضننارع وشنناهدت حقننا بعن حقيقننيت فلنني يف جبن احلسننن
تل الطال فأوصافها وصفي وذايت ذاهتا وأخاقها يل يف اجلمال مطال وامسي حقاَ امسها ،واسننم ذاهتننا يل اسننم ،ويل تلن
النعو تواب ( .)3ومنها:

وما مث مسموع وما مث سامع

فما مث من شيء سوى هللا يف الورى
( )1اإلنسان الكام .)73/1( :
( )2اإلنسان الكام .)43/1( :
( )3اإلنسان الكام (.)61/1
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هو العرش والكرسي واملنظر العلي

هو السدرة الاليت إليها املراجع

هو األصل حقاً والرسوم مع اهلوى

هو الفلك الدوار وهو الطبائع
هو العنصر الناري وهو الطبائع

هو النور والظلماء واملاء واهلوى

هو األفق وهو النجم وهو املواقع

هو الشمس والبدر املنري مع السها
هو املركز احلكمي واألرض والسما

هو املظلم العتام وهو اللوامع

هو الدار وهو احلي واألثل والغضا

هو الناس والسكان وهو املرابع

هو احلكم والتأثري واألمر والقضا

هو العزو والسلطان واملتواضع

هو اللفظ واملعىن وصورة كل ما

جيول من املعقول أو هو واقع

هو اجلنس وهو النوع والفصل إنه

هو الواجب الذايت واملتمانع
هو املعدن الصلدي وهو املوائع

هو العرض الطاري نعم وهو جوهر
هو احليوان احلي وهو حياته

هو الوحش واِلنس وهو السواجع

هو القيس بل ليلى( )1وهو بثينة

أجل نشرها ،واخليف وهو األجارع
هو اجلسم وهو الروح واملتدافع

هو العقل وهو النفس والقلب واحلشا
هو املوجد األشيا وعني وجودها

وعني ذوات الكل وهو املوانع

حقائق ذات يف مراتب حقه

تسمى ابسم اخللق واخللق واسع

ونزهه عن حكم احللول فما له

سوى ،وإىل توحيده األمر راجع

فيا أحدي الذات يف عني كثرة

واي موجد األشياء ،ذاتك شائع

جتليت يف األشياء حني خلقتها

فها هي ميطت عنك فيها الرباقع
ومل يك موصوالً ،وال فصل قاطع

قطعت الورى من ذات نفسك قطعة
فأنت الورى حقاً وأنت إمامنا

وإنك ما يعلو وما هو واضع

وما اخللق يف التمثال إالكثلجة

وأنت هبا املاء الذي هو انبع
وغري ا ِن يف حكم دعته الشرائع

فما الثلج يف حتقيقنا غري مائه
( )1ليستقيم الوزن جيب أن تكون( :ب لياه).
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ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه

ويوضع حكم املاء واألمر واقع

جتمعت األضداد يف واحد البها

وفيه تالشت فهو عنهن ساطع

فكل هباء يف مالحة صورة

على كل ق ّد شابه الغصن ايفع

وكل اسوداد يف تصافيق طرة

وكل امحرار يف الطالئع صانع

وكل كحيل الطرف يقتل صبه

مباض كسيف اهلند حال مضارع

وكل امسرار يف القوائم كالقنا

عليه من الشعر الوسيم شرائع
وكل مجيل ابحملاسن ابزع

وكل مليح ابملالحة قد زها
وكل لطيف جل أو دق حسنه

وكل جليل وهو ابللطف صادع

حماسن َم ْن أنشاه ذلك كله

فوحد وال تشرك به فهو واسع
ّ

وإايك ال تلفظ بغريية البها

فما مث غري وهو ابحلسن ابدع

وأطلق عنان احلق يف كل ما ترى

فتلك جتليات من هو صانع

وشاهده حقاً فيك منك فإنه

هويتك الاليت هبا أنت دالع

ففي ،أينما ،حقاً ،تولوا وجوهكم

فما مث إال هللا ،هل َم ْن يُطالع

ودع عنك أوصافاً هبا كنت عارفاً

لنفسك فيها لإلله ودائع

فقد صح يف منت احلديث ختلقوا

أبخالقه ما للحقيقة مانع
لنا هكذا ابلنقل أخرب شارع

وها هو مسع بل لسان أجل بدا

لساانً ومسعاً مث رجالً تسارع

فعم قواان واجلوارح كونه

()1

على صورة الرمحن ،آدم واقع

ويكفيك ما قد جاء يف اخللق أنه

يف األبيننا األخ ن  ،نننر كي ن يفسننرون اآلي ن ( :فَأَيننَمننا تنُولُّنوا فَ ننث َّم وجننه َِّ
اّلل)) [البقننر  ،]115:واحلنندي { :ختلق نوا
ْ َ َ َ َُْ
مسعننه الننذي يسننم بننه ،وبصنَنره الننذي
ن
ن
ك
أبخا هللا} ،وهو حدي موضوع ،وكي يفسرون احلدي ...{ :ف ذا أحببتننه
َ
يبصننر بننه وين َنده الننيت يننبط هبننا }...كمننا نننر يف األبيننا الننيت قبلهننا تقريننر الشنناعر أن كن شنني هننو هللا ،ونننر اسننتعمالم
لعبار  :دع عن أوصافا...أي :دع أوصاف ...
ويقول :مث كتب (أي :احلق سبهانه) عل جناح الط األخضر ،بقلم مداد الكربي األمحر ،أمننا بعنند فن ن العظمن
( )1فتوح الغيب.)207 -203: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

133

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

ار ،والعلننم مننا  ،والقننو ه نوا  ،واحلكم ن ت نراب ،عناصننر هبننا يتهقننق جننوهرا الفننرد ،ولننذا اجلننوهر عرضننان؟ األول :األزل،
والث نناين :األب نند .ول ننه وص ننفان؟ الوص ن األول :احل ننق ،والوص ن الث نناين :اخلل ننق ،ول ننه نعت ننان؟ النع ن األولِ :
الق ن َندم ،والنع ن

الثاين :احلدو  .وله امسان ،االسم األول :الرب ،واالسم الثاين :العبد(...)1

ويقول :اعلننم أن مجين حقننالق الوجننود ،وحفظهننا يف مراتبهننا ،تسننم األلوهين  ،وأعن حبقننالق الوجننود :أحكننم املظنناهر
م الظاهر فيها ،أع اخللق واحلق ،فشمول املراتب اإللي  ،ومجي املراتب الكوني  ،وعطا كن حقننه مننن مرتبن الوجننود ،هننو

معىن األلوهي (...)2

ويقننول ..:واعلننم أن الننرب يف كن موجننود وجننه كامن  ،وذلن الوجننه علن صننور ذل ن املوجننود ،وروح ذلن الوجننود
علن صننور حمسوسن وجسنند ،وهننذا األمننر للننرب أمننر ذايت...وإىل ذلن اإلشننار يف قولننه{ :خلننق آدم علن صننور الننرمحن}،
وقوله{ :خلق آدم عل صورته} ،وهذان احلننديثان ،وإن كنناا يقتضننيان معنناين قنند ُتنندثنا عليهننا ،فن ن الكشن أعطنناا أهنمننا
عل ناهر اللف (...)3

ويقول حممد ين سليمان اجلزويل( )4مؤل دالل اخلن ا ... :اللهننم صن علن حممنند وعلن آلننهَْ ،حبن ِر أننوار ومعنندن

أسرار ...وإمام حضرت (.)5

...اللهم ص علن مننن فاضن مننن نننوره مجين األننوار(......)6اللهننم صن علن سننيدا حممد...إنسننان عن الوجننود،

والسبب يف ك موجود ،ع أعيان خلقن (...)7اللهننم صن علن سننيدا حممنند نننور الننذا  ،وسننره السنناري يف مجين األمسننا

والصفا ،صل هللا عليه وسلم(...)8اللهم ص عل حممد الذي هو قطب اجلال (...)9

 هذ العبارا هي صور عن (احلقيق احملمدي ) واضه املعىن ،ووحد الوجود واضه فيها.ويقننول... :ووفقن التباعننه ..وامجعن عليننه...وارف عن العالننق والعوالننق والوسننال واحلجنناب(...)10ي هننو ،ي مننن

ال هو إال هو ،ال إله إال هو(...)11

( )1اإلنسان الكام .)24/1( :
( )2اإلنسان الكام .)37/1( :
( )3اإلنسان الكام .)6/2( :
( )4أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن...ابن سليمان اجلزويل السمايل ما سن (870هن).
( )5دالل اخل ا .)99 ،76: ( ،
( )6دالل اخل ا .)90: ( ،
( )7دالل اخل ا .)100: ( ،
( )8دالل اخل ا .)233: ( ،
( )9دالل اخل ا .)214: ( ،
( )10دالل اخل ا .)15: ( ،
( )11دالل اخل ا .)223: ( ،
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 لقد مر هذه العبارا يف الصفها السابق وشرح هنا  .إهنا كلها تع (وحد الوجود).ويقول زكري األنصاري(( )1شيخ اإلسام):
...قننالوا :والفنننا عل ن ثاث ن أوجننه :فنننا يف األفعننال( :ال فاع ن إال هللا) ،وفنننا يف الصننفا ( :ال حنني وال عننامل وال
قنندير وال مرينند وال مسي ن وال بص ن وال مننتكلم عل ن احلقيق ن إال هللا (وفنننا يف الننذا )( :ال موجننود عل ن اإلطننا إال هللا)،
وأنشدوا يف ذل :
فكان فناؤه عني البقاء

فيفىن مث يفىن مث يفىن

()2

* ملهون  :قول األنصاري هذا ،هو أوض ما قالوه يف تعري الفنا ا .
ويقول شارحا:
...وست اجلنيد عن هذا ،أع عن قولم :حسنا األبرار سيتا املقرب  ،فأنشد جوااب للسال :
فتظهركتماانً وخترب عن مجع

طوارق أنوار تفوح إذا بدت

أي :املقامننا  ،أولننا ط نوار تلننوح إذا نهننر  ،وهنايتهننا أهنننا إذا قوي ن بعنند نهورهننا ،أنهننر اجلم ن وكمننال احلننال
وكتمننان السننر ،فننأول املقننام ط نوار  ،وهنايتننه مج ن  ،وكمننال حننال ،وكتمننان سننر ،فأشننار ابألول إىل مقننام األب نرار ،وابلثنناين إىل

مقام املقرب (!)3

ويقول عبد الرمحن العيدرو ( )4يف مقدم كتابه لطال اجلود يف مسأل وحد الوجود(:)5
ابس ننم هللا بداين ن وهناين ن  ،واحلم نند هلل رواين ن ودراين ن  ،وأص ننلي وأس ننلم علن ن األول واآلخ ننر والب نناطن والظ نناهر وعلن ن آل ننه
وأصهابه الراتع يف بسات املظاهر.
أما بعد ،فهذه لطال تتعلق ِبسأل الوحد  ،القال هبا أه املعار .
* ما ياح :
قوله :وأصلي وأسلم عل األول واآلخر والباطن والظاهر.
نعلم أن األول واآلخر والباطن والظاهر هي من صفا هللا تعنناىل ،لكنننه هنننا جعلهننا صننفا للرسننول صننل هللا عليننه
وسننلم ،وهننذا هننو مننا يسننمونه احلقيقن احملمدين إذ يعتننربون أن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم هننو اجمللنني األعظننم للننذا اإللين ،
( )1زكري األنصاري اخلزرجي ،ما يف مصر سن (926هن).
( )2هام الرسال القش ي  ،)28: ( ،وهام حاشي العروسي.)3/2( :
( )3هام حاشي العروسي (.)33/2
( )4عبد الرمحن بن مصطف العيدرو  ،ولد يف مدي (تر ) يف حضرمو  ،تنق مث استقر يف مصر ،وما فيها سن (1192هن).
( )5كتاب من ( 14صفه ) فق  ،والكتاب يف أكثر صفهاته ال تتجاوز الصفه .
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أي إن أعظم نهور هلل سبهانه هو يف شخ

حممد صل هللا عليه وسلم.

وامللهون الثانين قولننهِ... :بسننأل الوحنند  ،القالن هبننا أهن املعننار  ،حين يبن لنننا منناذا يعنننون ِبصننطل (العننار )
كما يب أن أه املعار يدينون بوحد الوجود.
وهو تصري يشكر عليه.
ويقول يف نف الكتاب (اللطيف الثالث ):
حق!

قننال الشننيخ األكننرب -نفن هللا بننه -يف البنناب الثننامن واألربعن واملالن مننن (الفتوحننا املكين ) :احلننق خلننق ،ومننا اخللننق

قننال أه ن املعرف ن -نف ن هللا هبننم :-ذل ن ألن اإلطننا احلقيقنني ذايت للهننق ،فننا تقيننده األك نوان بظهننور تعيناهتننا يف
جتلي املنبس عليها.
واخللق مقيد ،والقيد ذايت له ،ألن اخللق عبار عن تع خا

يف الوجود املنبس  ،اقتضته ماهيته الثابت .

فلننو ارتف ن القينند مل يكننن خلننق ،فننا يص ن أن يقننال :اخللننق ع ن احلننق ،ألن املقينند الننذي يكننون القينند ذاتيننا لننه ،ال
يكون ع املطلق الذي يكون اإلطا ذاتيا له .خبا أن يقال :احلننق عن اخللننق ،ف نننه صننهي  ،ألن املطلننق احلقيقنني ال
تقيده األكوان ،فتجليه فيها ال ينايف التنزيه بن((لَْي َ َك ِمثْلِ ِه َش ْي )) [الشور .]11:
 -وهكذا أخضعوا هللا -ج وعا -وصفاته لعلم الكام.

ويق ننول يف نفن ن الكت نناب( :اللطيفن ن السادسن ن  :عل ن ُنم وح نند األفع ننال ،ووح نند الص ننفا  ،ووح نند ال ننذا  ،م ننن غن ن
مباشر ذل ذوقا وكشفا وشهودا ،لي لغ اخلاص  ،وأما اخلوا فلهم مباشر ذل كشفا.
...وإذا كننان السننال يف مباشننر (وحنند األفعننال) قَن ِدَر علن طنني األر واخنرتا النوا واملشنني علن املننا واإلشننباع
ابلقلي مكان الكث واالرتوا ابلقلي  ،وحنو ذل .
وإذا كان يف مباشر (وحد الصفا ) مس يف جتلي صف السم له مجين األشننيا اطقن  ،مننن مجنناد ونبننا وحينوان،
صنرا  ،وال ُيجبننه شنني عنن شنني  ،ألنننه
ألنننه ابحلننق يسننم ال بنفسننه ،وكننذل يبصننر يف (جتلنني صننف البصننر لننه) مجين املُْب َ
ابحلق يبصر ،وكذا مجي بواقيه (أي :بواقي احلدي ) كما ورد :فيب يبصر ويب يسم ويب يبط إىل آخره.
وإن كننان يف مباشننر (وحنند الننذا ) كننان حبسننبها ،ألهنننا تعننود األمسننا الذاتين عنننده كامللونن لننون إالننه ،فيتصن بننه
اّللُ أَننَّنهُ ال
(أي :ابهلل) بقبول األلوان كلها؟ فا ينندري العبنند مننن هننو لشننهود احلننق ابحلننق بننا نسننب شننهود لننه ،بن ك ن (( َشن ِه َد َّ
إِلَننه إَِّال ه ننو)) [آل عمن نران ]18:و((وَك َفن ن ِاب َِّ
اّللُ َعلَن ن ُكن ن ِّ َش ن ْني َشن ن ِهيد)) [اجملادلن ن ،]6:
ّلل َشن ن ِهيدا)) [النس ننا  ]79:و(( َو َّ
َ َُ
َ
فتتص الشاهد ابلشاهد يف مجي املشاهد والشواهد .اهن.
 وحنند األفعننال :أي لنني يف الوجننود إال فاعن واحنند ،وكن فعن  ،كالنننا مننا كننان ،فهننو فعن الواحنند الننذي ال فاعنمت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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غ ه ،وقد مر معنا معىن مصطل (فع هللا) عندهم ،يع حركته.
 وح نند الص ننفا  :ال يوج نند إال ح نني واح نند ومسي ن واح نند وبص ن واح نند وم ننتكلم واح نند...فجمي ال ننذين يتص ننفونابحليا والسم والبصر والكام و...و...هم واحد ،وهو هللا.
 وحنند الننذا  :وهنني أن يننر كن املمكنننا هنني مننن ذا احلننق ،ويشننرحها عبنند الننرمحن العينندرو شننرحا أوضناّللُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إَِّال ُه َو)) [آل عمران ..]18:أي إن الواص يشننهد أنننه هننو نفسنه هللا الننذي ال إلننه إال
عندما يقول :كن(( َش ِه َد َّ
هننو .ويشننهد وحنند ذاتننه وذا ك ن شنني م ن الننذا اإللي ن مث ن  :و((وَك َف ن ِاب َِّ
ّلل َش ن ِهيدا)) [النسننا  ،]79:أي ال شننهيد
َ
غ ه.
ويقول حممد بن عبد هللا بن شيخ العيدرو (:)1
...فانتبننه لنفسن أيهننا األخ ،وتقننرب إىل مننوال ابلصنند  ،تننر العجالننب فيمننا بينن وبن الوقننو علن كنننه األشننيا
واالطنناع عل ن أس نرارها ،إىل أن تنطلننق مننن أسننر ه نوا  ،وتتجننرد عننن عالننق نفس ن  ،فهنننا تشننر علي ن أن نوار القبننول،
وتلوح علي آاثر الوصول ،ف ذا كن كذل :
بدا لك سر كان منك اكتتامه

والح صباح كنت أنت ظالمه

وكنت حجاب القلب عن سر غيبه

ولوالك مل يطلع عليك ختامه
على موكب الكشف املصون خيامه

فمذ غبت عنه حل فيك وطنبت

شهي إلينا نثره ونظامه

وجاء حديث ال ميل مساعه

()2

ويقول عبد القادر ابن شيخ العيدرو (:)3
السالر إىل هللا تعاىل تتجل له يف أثنا سلوكه أنوار وتبدو له أسرار ،ف ن أراد مهتننه أن تقن عننندما كشن لننا مننن
ذل  ،العتقاده أنه وص إىل الغاي القصو  ،والنهاين مننن املعرفن  ،ادتننه هواتن احلقيقن  :املطلننوب أمامن فجنند يف السن ،
وإن تربج له نواهر املكوا بزينتها ،فمال إىل حسنها ومجالا ،ادتننه حقالقهننا الباطنن  :إمنننا حنننن فتنن فننا تكفننر؟ وغننض
عيني عن ذل  .وأن إىل رب املنته .
سوى هللا غري فاختذ ذكره حصناً

فال تلتفت يف السري غرياً وكل ما
وكل مقام ال تقم فيه ،إنه

حجاب فجد السري واستنجد العوان

( )1حممنند بننن عبنند هللا بننن شننيخ بننن عبنند هللا العينندرو  ،ولنند ِبدينن (تننر ) حبضننرمو  ،وختننرج بوالننده يف طريننق القننوم ،ورحن إىل الننند شننااب حين مننا ببندرسننو
عام (1031هن) حسب اإليضاح ،أو سن (1005هن) حسب أعام الزركلي.
( )2إيضاج أسرار علوم املقرب  ،)31: ( ،والشعر البن العري صاحب الطريق العريفي .
( )3قطب العارف  ،غو الواصل  ،حميي الدين ،عم حممد بن عبد هللا السابق ،مل أق عل اتريخ وفاته.
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فحل عنها فعن مثلها حلنا
عليكْ ،

ومهما ترى كل املراتب جتتلى

وال صورة جتلى وال طرفة جتىن

وقل ليس يل يف غري ذاتك مطلب

()1

ق نال اجلنينند :أدرك ن ُ سننبع عارفننا كلهننم يعبنندون هللا عل ن نننن ووهننم ،حننىت أخنني أاب يزينند منننهم لننو أدر صننبيا مننن
صننبياننا ألسننلم علن يديننه .قننال سننيدي أبننو العبننا املرسنني رضنني هللا عنننه يف قولننه :يعبنندون هللا علن نننن ووهننم .وإمنننا ذلن
أهنننم نننوا أنننه مننن املقامننا مننا ال يصننل أن يكننون فوقنه مقننام ،ولنني كننذل  ،فلننو أهنننم ُتققنوا لعلمنوا أن فننو ذلن املقننام
مقاما ،إىل ما ال هناي .
قولننه ألسننلم علن يديننه أي :ألنقنناد لننه؟ واإلسننام االنقينناد ،فلننيكن املرينند عننايل المن والنين حننىت ال يكننون لننه التفننا
إىل غ هللا ،وتكون الني إىل هذا املقام إبرشاد الشيخ العار الرداد:
ولو كان يل ما كان يف الكون كله

وكانت يل األكوان ابألمر ساجدة

ملا نظرت عيين إليها وما رأت

إذا مل تكن ذايت لذاتك واحدة

ولسيدي احلبيب الوالد شيخ بن عبد هللا العيدرو يف املعىن:
ال ِ
ترتض ابالسم دون مسمه

إن كنت اي ندمان صباً عاشقاً

واعكف على حب احلبيب وذكره

يف مجع مجع اجلمع ال تتفرقا

وإذا أنى لك قرنه من دونه

ال ترضها وارحل وال تتعوقا
()2

فأمامك املطلوب ُدم متشوقاً

فهناك اندتك احلقائق ال تقف
وقال عبد هللا بن أيب بكر العيدرو (:)3

...فمن ف عن أفعال نفسه فهننو اب أبفعننال هللا ،ومننن فن عننن صننفاته فهننو اب بصننفا هللا تعنناىل ،ومننن فن عننن
ذاته فهو اب بذا هللا تعاىل ،كما قال بعضهم:
وقوم تهوا يف أرض بقفر

وقوم تهوا يف ميدان حبه

فأفنوا مث افنوا مث أفنوا

وأبقوا ابلبقاء بقرب ربه

فاألول كما قالوا :فنا صفاته لبقا صفا احلق ،مث فناؤه عن صفا احلننق بشننهود احلننق ،مث فننناؤه عننن شننهود فنالننه
اّللُ ُمثَّ َذ ْرُه ْم[ ))...األنعام ]91:اآلي (.)4
ابستهاكه يف وجود احلق ،وهو فنا الذا يف الذا  ،وهذه حقيق ((قُ ِ َّ
( )1األبيا من قصيد للششرتي.
( )2غاي القرب من جمموع إيضاح أسرار علوم املقرب .)85: ( ،
( )3إمام ألم األوليا العارف  ،مؤس الطريق العيدروسي  ،من مدين (تر ) يف حضرمو  ،ما فيها سن (865هن).
( )4الكربي األمحر واإلكس األكرب من جمموع (إيضاح أسرار علوم املقرب ).)76: ( ،
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وقال :فص يف حقيق عامل التوحيد املب عل التفريد بعد أدا حق التجريد:
وهننو أن يفننرد احلننق بفردانيتننه ،عننند اسننتيا سننلطان الننذكر ،حننىت ختننرج مننن قشننور احلننرو والصننو  ،فتفننىن بسننطو
بقي وجود الذاكر ،وبقي سلطن إثباته ،فثبننو املننذكور عننن الننذكر بنندوام الننذكر علن مقتضن قولننه(( :فَنناذْ ُك ُر ِوين أَذْ ُكن ْنرُك ْم))
[البقننر  ،]152:فيصن حينتننذ الننذاكر مننذكورا واملننذكور ذاكنرا ،ويسننتبدل األيننن ابلعن  ،واملباينن ابملعاينن  ،واألنين ابلوحدانين ،
وف ن عننن نفسننه وعننن غ ن ه ابلكلي ن يف ع ن مج ن اجلمعي ن  ،فشنناهد الننذا احلقيق ن الصننمدي املنزه ن عننن اجلسننمي الكثيف ن
واللطيفن وتوابعهننا ولوازمهننا ابلكلين  ،وال يننر إال الواحنند احلننق أوال وآخنرا وننناهرا وابطنننا(( ،لَنني َك ِمثْلِن ِنه َشنني وهننو َّ ِ
السننمي ُ
ْ ََُ
ْ َ
الب ِ
ص ُ)) [الشور  ]11:هذا توحيد خوا اخلوا .
َ
...فاجلذب تبعده عن أانيتننه وتقربننه لويتننه ،إىل أن تننور اجلذبن املشنناهد  ،فاملشنناهد أحضنرته معننه وغيبتننه عنننه ،إىل
أن نهر ابلعيان ،فالعيان يسهقه والع َتهقه ،مث ُيققه احلق ويزهننق ابطلننه ،فيكاشن أبننوار غيننب الغيننب ،فيطننال أسنرار
امللن ن وامللك ننو  ،ويتي ننه يف تي ننه العظم ننو واجل ننربو  ،ح ننىت تتجلن ن ل ننه مشن ن الربوبين ن ع ننن مس ننا العبودين ن  ،فأش ننرق أر
الس ن ن َنم َوا ِ َواألَْر ِ ))
البش ن نري بن ن ننور رهب ن ننا ،ويرق ن ن يف املق ن ننام إىل تألل ن ننؤ ن ن ننور األلوهين ن ن املس ن ننتفاد م ن ننن هللا تع ن نناىلَّ (( :
نور َّ
اّللُ نُن ن ُ
[النور ،]35:مث نفه األلطا الربوبي  ،وانفت يف ع الشم ابب الوي  ،وانغم فيه املنغم  ،مث ال تسأل:
فظن خرياً وال تسأل عن اخلرب

قد كان ما كان مما ال أفوه به

فاستضننا اآلفننا اجلسننداني بضننو الشنريع  ،ونهننر املشننكا النفسنناني بلوامن الطريقن  ،وتنننور الزجاجن القلبين
أبنوارحقيقن الروحانين  ،وأشننر الصننباح الروحين بنننار نننور األلوهين  ،وبنند شننجر الوحدانين  ،ونننودي موسن السننر(( :أَ ْن َي
ب الْ َع ننالَ ِم َ )) [القص ن  ،]30:فامنه ن اجله ننا  ،وتاش ن الص ننور ،وانطم ن األبع ننا  ،وانع نندم
وس ن إِِّين أ ََا َّ
اّللُ َر ُّ
ُم َ
األجزا  ،وسطع عز الوحداني بتجلي نور الصمداني الرابني  ،فتدكنند جبن اإلنسنناني الروحانين صننعقا ،فاحرتقن الغ ين
بنار الغ  ،وارتفعن الشننرك وبقين الوحنند  ،متعننززا بننردا الكننربي والعننز  ،متننزرا إبزار العننا والعظمن  ،وحننده ال شنري لننه،
(( ُكن ن ُّ َش ن ْني َهالنِ ن إَِّال َو ْج َهن نهُ لَننهُ ْ
احلُ ْك ن ُنم َوإِلَْي ن ِنه تُنْر َجعُ ننو َن)) [القصن ن  ،]88:ه ننذا أوان (( َوَم ننا َرَمْين ن َ إِ ْذ َرَمْين ن َ َولَ ِك ن َّنن َّ
اّللَ
َرَم ن )) [األنفننال ،]17:وهننذا وق ن (( َوَمننا يَنْن ِطن ُنق َع ن ِن ا ْلنَ َنو )) [النننجم ]3:وهننو سننر {كن ن لننه مسعننا وبص نرا ولسنناا ،فننيب
يسم ويب يبصر ويب ينطق} ،ولعمري إن هذا احلال من كوشن أبسنرار {كنن كننزا خمفيننا} فلمننا كشن الغطننا  ،وذهننب
ب الْ ُفن َنؤ ُاد َمننا َرأَ )) [النننجم ،]11:وللقلننب مننا زو  ،فرعن يف ري املعرفن ...إذ جتنناىف عننن
اجلفننا  ،ودام اللقننا ف ن (( َمننا َكن َذ َ
ِ
احملا املطلق احملا به غيب الغيب احملي املطلق ،فتهقق له(( :أَال إِنَّهُ بِ ُك ِّ َش ْي ُحمي )) [فصل .]54:
وابح السر وانكشف الغطاء

أابن احلق ليس به خفاء

فنفسي زائل والروح اندت

فلم يبق التكرب والصفاء

بقاء احلق أفناان فأفىن

بقاء فنائنا ،ذاك البقاء

جتلت سطوة اجلربوت حىت

فنينا مث إذ فين الفناء
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هذا مقام املعرف ِبشاهد احلقيق (...)1
* ملحوظات:
 هنا أخطا مطبعي  ،نقلتها عل شكلها الصهي الذي جيب أن تكون عليه أنبه. اجلمل ن ( :ويسننتبدل األيننن ابلع ...واألني ن ابلوحداني ن ) ،ورد يف الكتنناب ..( :و ..واأليني ن ابلوحداني ن ) ،وهننيغلط مطبعي .
 (املنزه عن اجلسمي الكثيف واللطيف ) ،ورد ( :الكشفي واللطيف .).. (فاجلذب تبعده عن أانيته وتقربه لويته) ،ورد ...( :تبعده عن إابته.).. (فاحرتق الغ ي بنار الغ  ،)..ورد  ..( :بنار الغ ي ). (متزرا إبزار العا  ،)..ورد  ..( :مرتزا.).. (ه ننذا أوان (( َوَم ننا َرَمْي ن َ إِ ْذ َرَمْي ن َ )) [األنف ننال ،)]17:ورد ( :ه ننذا وإن رمي ن إذ رمي ن ( - .)..فلم ننا كش نالغطا  ،)..ورد ( :فلما كوش الغطا .)..
ويربز لنا يف هذا الن

ما يلي:

أ -دور اجلذب يف الصوفي  ،وأهنا هي املطلب.
ب -ما يظهر للسال أثنا اجلذب  ،وأن املشاهد هي يف اجلذب .
ج -وحد الوجود اليت يشاهدها يف اجلذب .
د -عبارا تش إىل وحد الوجود وهي من عباراهتم اليت يستعملوهنا.
هن -كي يفسرون بعض اآلي واألحادي .
والرجا من القارئ أن يتسل بتهلي عبارا الن

اليت تش كلها إىل وحد الوجود.

ويقول جمدد األل الثاين أمحد الفاروقي السرهندي(:)2
...وإذا ق ننال ه ننؤال الص ننوفي بنفس ننهم أبن ذا احل ننق س ننبهانه وتع نناىل ال ُُيك ننم عليه ننا حبك ننم؟ يك ننون احلك ننم عليه ننا
ابإلحاط والسرين خمالفا لذا القول ،واحلق أن ذاته تعاىل لي كمثله شي  ،ال سننبي حلكننم مننن األحكننام إليهننا أصننا ،بن
يف ذل املوطن احل ُ الصننرف واجلهالن احملضن  ،فكين يتطننر السننرين واإلحاطن إليهننا؟ ومكننن االعتننذارمن جانننب الصننوفي
القننالل هبننذه األحكننام أبن م نرادهم ابلننذا هننو التع ن األول ،ف ن هنم ملننا مل يقول نوا بننزيد ذل ن التعي ن عل ن املتع ن  ،قننالوا
( )1الكربي األمحر واإلكس األكرب ،من جمموع (إيضاح أسرار علوم املقرب ) ،76: ( ،وما بعدها).
( )2مؤس الطريق اجملددي النقشبندي  ،هندي ما سن (1034هن).
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لذل التع ع الذا  ،وذل التع األول املعرب عنه ابلواحدي سار يف مجي املمكنا (...)1
 لتسننهي التهلين  ،يعن ابإلحاطن قننولم :هللا حمنني بكن شنني  ،أو ابملمكنننا  ،ويشن ون هبننا إىل وحنند الوجننود،وابلس ننرين ق ننولم :هللا س ننار يف ك ن املمكن ننا  ،أو األش ننيا  ،ويعن ننون هب ننا وح نند الوج ننود أيض ننا .وطبع ننا الق ننول ابإلحاط ن ه ننو
حك ننم ،وك ننذل الق ننول ابلس ننرين ه ننو حك ننم أيض ننا ،ل ننذل ال يقول ننون هب ننا ،ألن ذا احل ننق ال ُيك ننم عليه ننا حبك ننم .ويعن ننون
بكلم (املتع ) اجلز من هللا (ج هللا وعننا) ،الننذي تشننك أو تعن ابملخلوقننا  ،ويقننرر اجملنندد أهنننم مل يقولنوا بننزيد التعن
(أي :اخللق) عل املتع  .فهو هو .واملتع األول هو حممد صل هللا عليه وسلم.
وطبعننا ،هننذا أسننلوب جدينند يقدمننه اجملنندد لتقريننر وحنند الوجننود أبسننلوب مننوهم فيننه شنني مننن التعقينند ،أرجننو مننن
القارئ أن ُيلله هبدو ليزداد َترسا ابللغ الصوفي  ،وليتأكد أن العقيد عندهم التاعب ابأللفا .
ويقول الشيخ عبد الغ النابلسي( )2يف شرح رسال الشيخ أرسان:
واعلم أن الشر اجللي هو أن يظهر للعبد أو لغن ه منننه اعتقنناد أن من هللا تعنناىل راب آخننر يسننتهق العبنناد مننن اخللننق،
أو م هللا تعاىل غ ه موصوفا بصف مث صفاته تعاىل ،أوله فع كأفعاله تعاىل ،أو اسم كأمساله ،أوحكم كأحكامه.
والشر اخلفي ،هو خفا شي  ،من ذل علن العبند ،وهننو فيننه بسننبب اسننتيا الغفلن علن قلبننه ،فننرت الغافن عننن
معرف ن نفسننه جازمننا أنننه مشننار هلل تعنناىل يف الوجننود ،ويف مجي ن الصننفا الننيت منهننا السننم والبصننر والعلننم واحليننا والقنندر
واإلراد وغ ن ذل ن  ،ويف مجي ن األمس ننا ال ننيت منه ننا احلل ننيم والك ننر واللطي ن والعل ننيم إىل آخ ننره ،ويف مجي ن األفع ننال كاإلجي نناد
للعب ننادا واإلع نندام للمخالف ننا وحن ننو ذل ن  ،ويف مجين ن األحك ننام ك نناجلزم ابحلن نرام واحل ننال علن ن األم ننور الداخل ن ابنفراده ننا
وتشخصها ُت أحكام القرآن والسن ؟ وم ذل هو غاف عما هو فيه ،غن منتبننه ألمننره ،قنناط أبنننه موجننود آخننر من هللا

تعاىل ،موصو أبوصا  ،مسم أبسامي ،له فعال وأحكام تصدر منه(....)3اهن.
* تبي :

قولننه :إن الشننر اجللنني هو..:اعتقنناد أنننه ..من هللا تعنناىل غن ه موصننوفا بصننف مثن صننفاته...يع  :مننن صننفا هللا،
مثا أنه يسم وير  ،واإلنسان كذل يسم وير  ،فمن اعتقنند أن اإلنسننان هننو غن هللا ،فقنند جعن هلل شنريكا يف السننم
والرؤي  ،وهكذا بقي األمسا والصفا  ،ومنها الوجود ،وجيع هذا شركا جليا.
وجيع من الشر اخلفي أن يكون هذا االعتقاد بسبب الغفل .
وجيعن مننن الشننر اخلفنني مننثا ،أن يظننن إنسننان -بسننبب الغفلن  -أنننه مشننار هلل يف الوجننود ،فمننن نننن أن اإلنسننان
هننو غن هللا ،فقنند جعن هلل شنريكا يف الوجننود ..وكننذل مننن اعتقنند أن األواثن الننيت تعبنند هنني غن هللا فقنند جعن هلل شنريكا
( )1املنتخبا من املكتواب .)10: ( ،
( )2دمشقي ،تويف يف دمشق سن (1143هن).
( )3شرح رسال الشيخ أرسان.)76 ،75: ( ،
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غ ه يعبد.
ويقننول عب نند الغ ن النابلس نني أيضننا ش ننارحا لق ننول الش ننيخ أرسننان :فكلم ننا أخلص ن يكش ن ل ن أن ننه ه ننو ال أن ن :
فكلم ننا أخلصن ن  ،أي :يف خروجن ن عنن ن أبن خرجن ن ع ننن ه ننذا اخل ننروج أيضا...يكشن ن لن ن  -ابلبن ننا للمفع ننول -أي
يكش هللا تعاىل ل  ،أبن يظهر في وجتده يف نفس املعدوم  ،وهذا االنكشا لي كانكشا األشيا املغطا ...
قال أحد العارف :
تومهت قدماً أن ليلى( )1تربقعت

وأن حجاابً دوهنا مينع اللثما
سوى أن طريف كان من حسنها أعمى

فالحت فما أن مث وهللا حاجب

أي :هننو كشن  ،لكنننه لنني كمننا يكشن الغطننا عننن اآلنين  ،أو السننرت عننن البنناب ،بن هننو أمننر إذا نهننر يننر العبنند
أن ذل مل يكن مسترتا بشنني  ،وإمنننا اإلدرا كننان ضننعيفا عننن الوصننول إليننه ،فقنواه احلننق ،فننأدر مننا كننان ننناهرا :أنننه...هو،
أي :هللا سننبهانه وتعنناىل املوجننود وحننده فقن  ،ابلوجننود القنند اخلننا بننه (ال أنن ) ،أي :ال وجننود لن ابلكلين  ،بن أنن
عدم حمض حينتذ ،وإن كن َ عند ذل عل ما كن عليه قب ذل  ،من غن تغين  ،إال أن بصن ت قوين فأدركن مننا مل
تكن تدر من قب ( ..)2ويقول أيضا:

حىت حارت به أولو العرفان

قد ابلغ يف الظهور والكتمان

قد أودعه يف هذه األكوان

والسر على التحقيق كاِلعالن

()3

ويقول عبد الغ النابلسي أيضا:
أان كل األرواح كل الذوات

أان كل الوجود والكائنات
أان كل العقول بل كل شيء

يف مجيع األزمان واألوقات

ليس كل الوجود إال أسامي

واملسمى بكل ذلك ذايت

والتباسي عليك حيث لباسي

كل شيء يلقيك يف اآلفات

() 4

 وسيتسل القار بتهلي هذه النصو  ،وهي واضه َتاما.ويقول الشيخ أمحد الدردير( )5يف صلواته:
( )1يش بكلم
( )2شرح رسال
( )3شرح رسال
( )4شرح رسال
( )5أبو الربكا

(ليل ) إىل احلق سبهانه عما يصفون.
الشيخ أرسان.)81 ،80 ( ،
الشيخ أرسان.)107: ( ،
الشيخ أرسان.)176 ،175: ( ،
أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املالكي الشاذيل اخللويت امللقب ابلدردير ما يف القاهر سن (1201هن).
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...وزج يب يف حبننار األحدين  ،وانتشننل مننن أوحننال التوحينند ،وأغننرق يف عن حبننر الوحنند حننىت ال أر وال أمسن وال

أجد وال أح إال هبا(...)1

 ه ننذه الفق ننر ه نني ج ننز م ننن الص ننا املشيش نني  ،والش ننيخ ال نندردير يتبناه ننا ،ويض ننعها يف أول ص ننلواته ،ال ننيت ه نني م ننناألوراد اخللوتي  ،إذن فيمكن اعتبارها ،وكأهنا له.
ويقول (حر التا ):
...وص ن وسننلم وابر عل ن سننيدا حممنند ،وأنعننم علينننا بتجلنني األمسننا والصننفا  ،وص ن وسننلم وابر عل ن سننيدا
حممد ،وأغرقنا يف عن حبننر الوحنند السنناري يف مجين املوجننودا  ،وصن وسننلم وابر علن سننيدا حممنند ،وأبقنننا بن البثننا يف
مجي ن ن اللهظا ...وص ن ن وسن ننلم وابر عل ن ن سن ننيدا حممن نند ،وأذقنن ننا لن ننذ جتلن نني الن ننذا  ،وأدمهن ننا علينن ننا من ننا دام ن ن األر
والسماوا (.)2

ويقول يف منظوم أمسا هللا احلسىن:
وهب يل أاي رابه كشفاً مقدساً

ألدري به سر البقاء مع الفنا
ودا ِو بوصل الوصل روحي من الضنا

وجد يل جبمع اجلمع فضالً ومنة
ُ

هبا نلحق األقوام من كان قبلنا

ومن علينا اي ودود جبذبة

()3

يشرح الشيخ أمحد الصاوي هذا الكام ،فيقول:
ملا كننان مجن اجلمن ووصن الوصن أعلن مننن الفنننا والبقننا  ،ترقن إليهمننا بقولننه :وجنند يل ..إخل ،واعلننم أن لننم مقامننا
يقننال لننه :الفنننا  ،ومقامننا يقننال لننه :البقننا واجلم ن والفننر  ،ومقامننا يقننال لننه :مج ن اجلم ن  ،ومقامننا يقننال لننه :الفننر الثنناين،
ومقاما يقال له :الوص  ،ومقاما يقال له :وص الوص .
فأما املقام األول الذي هو الفنا  ،فهو اسننتغرا العبنند يف هللا ،حننىت ال يشننهد شننيتا سننو ذا هللا ،ويقننال لصنناحبه:
غريق يف حبار األحدي .
وأمننا املقننام الثنناين ،وهننو البقننا  ،فهننو الرجننوع بعنند الفنننا إىل ثبننو اآلاثر ،بشننهود ذا وصننفا املننؤثر فيهننا ،ويقننال
فمش نناهد األحدين ن مش نناهد لل ننذا دون األمس ننا والص ننفا وآاثره ننا ،وه ننو الف نناين،
لص نناحبه :غري ننق يف عن ن حب ننر الوح نند ُ ،
ومشنناهد الوحنند مشنناهد للننذا متصننف ابألمسننا والصننفا  ،مثبتننا لننآلاثر ،جامعننا ب ن احلننق واخللننق ،وهننذا هننو الكمننال
بعينننه ،فلننذل قننالوا :ال بنند لكن فنننا مننن بقننا  ،ومقننام البقننا هننذا ،هننو املسننم ب ن (اجلمن والفننر ) ،فجمعننه شننهوده لربننه،
وفرقننه شننهوده لصنننعه ،وأمننا مجن اجلمن فهننو مقننام أعلن مننن البقننا وهننو أن أيخننذه احلننق بعنند بقالننه ،فيسننكره يف شننهود ذاتننه
( )1كتاب األوراد اخللوتي (الصلوا الدرديري ).
( )2كتاب األوراد اخللوتي (الصلوا الدرديري ).
( )3األسرار الرابني والفيوضا الرمحاني  ،125: ( ،وما بعدها).
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تعاىل ،فيص مسننتهلكا ابلكلين عمننا سننو هللا تعنناىل ،فمنننهم مننن يبقن هبننذه السننكر إىل املننو  ،كالسننيد البنندوي رضنني هللا
عنننه ،ولننذل قننال العننارفون :إنننه ُجننذب جذبن اسننتغرقته إىل األبنند ،ومنننهم مننن يننرد إىل الصننهو عننند أوقننا الفنرالض والقيننام
أبم ننور اخلل ننق ،كالس ننيد الدس ننوقي وأضن نرابه ،واملؤلن ن أي الش ننيخ ال نندردير رض نني هللا ع نننهم ،فيك ننون رجوع ننا هلل ابهلل ال للعب نند
ابلعبنند ،هننذا الرجننوع يسننم (الفننر الثنناين)؟ وأم نا (الوص ن ) فهننو تلننذذ القلننب بشننهود احلننق بعنند زوال احلجننب الظلماني ن
والنورانين  ،فن ن دام لننه الشننهود يقننال لننه( :وصن الوصن ) ،أي الوصن الكامن  ،كقننولم( :سننر السننر وعن العن ) مبالغن يف
كمال الشي (...)1

ويقول الشيخ الدردير:
...فن ذا أدركتننه العناين اإللين  ،واسننتند إىل شننيخه ابلكلين  ،والزم اجملاهنند حننىت َتكننن مننن الصننفا احملمننود  ،وانقطن
عنه ِعْر الري  ،وصار نفسه ذليل  ،واستو عنده املنندح والننذم ،ودخلن (أي :نفسننه) يف مقننام الفنننا  ،ورضنني بكن مننا
يق يف الكون من غ اعرتا أصا ،مسي راضي ...
ولكننن رؤي ن الفنننا واإلخننا رِبننا أوق ن يف شنني مننن اإلعجنناب ف ج ن بننه القهقننر  ،فليسننتعذ ابهلل مننن ذل ن  ،م ن
مداومن الننذكر وااللتجننا إىل هللا ،وملهونن أنننه ال يننتم لننه اخلننا إال ِبنندد الشننيخ ،فن ذا فن عننن الفنننا  ،خلن مننن رؤين
اإلخ ننا  ،وجتلن ن علي ننه الرض ننا ،وعف ننا ع ننن كن ن م ننا مضن ن  ،وتب نندل س ننيتاهتا (أي :ال نننف ) حس نننا  ،وانف ننت ل ننا أبن نواب
األذوا والتجلين ننا  ،فصن ننار غريقن ن يف حبن ننار التوحيد...ولن ننذا مسين ن (مرضن نني )...إال أن صن نناحب المن ن العلين ن ال يرضن ن
ابلوقو عند هذه املقاما وإن كان سني  ،ب يس من الفنا إىل البقننا  ،ويطلننب (وصن الوصن ) بتمننام اللقننا  ،فتناديننه
حقالق األكوان(( ،إَِّمنَا َْحن ُن فِْتننَ فَا تَ ْك ُفن ْنر)) [البقننر َ (( ،]102:وأ َّ
َن إِ َىل َربِنّ َ الْ ُمْننتَن َهن )) [النننجم ]42:فن ذا سننار إىل منننازل
األبط ننال وخلن ن ال نندنيا ورا نه ننره ،اداه أبحس ننن مق ننال(( :ي أَينَّتُنه ننا الن ننَّن ْف الْمطْمتِنَّن ن ُ .ارِجعِ نني إِ َىل ربِن ن ِ ر ِ
اض ننيَ َم ْر ِضن نيَّ .
َ َ
ْ
َّ َ
ُ ُ َ
فَ ْاد ُخلِي ِيف ِعبَ ِاديَ .و ْاد ُخلِي َجن َِّيت)) [الفجر...]30 ،27:اهن(.)2
* امللحوظات:
 -ناح يف هذا الن

ما يلي -:الدور األساسي للشيخ يف الس ويف الوصول.

 األوصا اليت يطلقوهنا عل اجلذب وما بعدها (الصفا احملمود  ،انقطاع عر الري .)... دور مداوم الذكر. عبار (صار غريق يف حبار التوحيد) اليت تش إىل االستشعار الدالم لوحد الوجود ،أو لأللوهي . عنندم الوقننو عننند هننذه املقامننا  ،أي الغننر يف التوحينند الننذي هننو مقننام الفنننا  ،بن يسن منننه إىل البقننا ِبداومنالذكر ومدد الشيخ.
( )1األسرار الرابني والفيوضا الرمحاني  ،125 ( ،وما بعدها).
( )2حاشي العام الصاوي شرح اخلريد .)134: ( ،
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 يش إىل وجوب هذا االنتقال ابلعبار (فتناديه حقالق األكوان(( :إَِّمنَا َْحن ُن فِْتننَ فَا تَ ْك ُف ْر)) [البقر .]102:ونعننر اآلن أن العقي نند الص ننوفي ه نني أن األك نوان ليس ن شننيتا غ ن هللا س ننبهانه وتع نناىل ،إذن فهقالقه ننا ه نني أهن ننا
تعينننا إلي ن  ،أو هنني هللا ج ن وعننا ،الننيت تناديننه(( :إَِّمننَنا َْحنن ُنن فِْتننَن فَننا تَ ْك ُف نْر)) [البقننر  ،]102:والننندا هنننا جمننازي طبعننا،
وجيع الشيخ الفتن مش إىل استشعار األلوهين حين يبهن الواصن ويقننول( :أا هللا ،سننبهاين )...إخل ،فيهكمننون عليننه
ابلكفر.
واجلدين نند يف هن ننذا الن ننن هن ننو فهمهن ننم لآلين ن (( :ارِجعِن نني إِ َىل ربِن ن ِ [ ))....الفجن ننر(( ]28:فَن ننادخلِي ِيف ِعبن ن ِ
نادي))...
ُْ
َّ
ْ
َ
[الفجر ]29:أوردها مشن ا هبننا إىل مقننام البقننا الننذي يستشننعر فيننه العننار أنننه هللا (جن هللا وعننا) ،ويشنناهد بنننف الوقن
العبودي  ،ومجل (( :فَ ْاد ُخلِي ِيف ِعبَ ِادي)) [الفجر ]29:جيعلوهنا مشن إىل رؤين العبودين (أو الفننر ) ،واجلمن من الفننر هننو
مقام البقا .
 ويقول ابن عجيب ( )1شارحا قول ابننن عطننا هللا السننكندري :احلننق لنني ِبهجننوب عنن  ،إمنننا أنن احملجننوب عنننالنظر إليه ،إذ لو حجبه شي لسرته ما حجبه ،ولو كان له ساتر لكننان لوجننوده حاصننر ،وكن حاصننر لشنني فهننو قنناهر لننه،
وهننو القنناهر فننو عبنناده ،يقننول... :قلن  :احلننق تعنناىل حمننال يف حقننه احلجنناب ..فننا ُيجبننه شنني  ،ألنننه نهننر بكن شنني ،
وقب ك شي  ،وبعد ك شنني  ،فننا ننناهر معننه ،وال موجننود يف احلقيقن سنواه ،فهننو لنني ِبهجننوب عنن  ،وإمنننا احملجننوب
أن عن النظر إليه ،العتقاد الغ ي  ،وتعلننق قلبن ابألمننور احلسنني  ،فلننو تعلننق قلبن بطلننب املننوىل ،وأعرضن ابلكلين عننن
رؤي السو  ،لنظر إىل نور احلق ساطعا يف مظنناهر األكنوان ،وصننارما كننان حمجننواب عنن ابلننوهم يف حننق الشننهود والعيننان،
وهلل در القال :
لقد جتلى ما كان خمىب

والكون كله طويت طي

مين علي دارت كئوسي

من بعد مويت تراين حي

فالنننا كلهننم يشنناهدون وال يعرفننون ،وكلهننم يف البهننر وال يشننعرون ،ومسع ن شننيخنا رضنني هللا عنننه يقننول :وهللا مننا

حجب النا عن هللا إال الوهم ،والوهم أمر عدمي ال حقيق له(.)2
ويقول ابن عجيب أيضا:

...واعلم أن هذه األوصا البشري الننيت احتجبن هبننا احلضننر  ،إمنننا جعلهننا هللا منننديا ملسن أقننذار القنندر (كننالنف
والشننيطان والنندنيا) ،فجعن هللا النننف والشننيطان منننديا لألفعننال املذمومن  ،وجعن البشنري منننديا لألخننا الدنيتن  ،ومننا مث

إال مظاهر احلق وجتليا احلق ،وما مث سواه(.)3

( )1أمحد بن عجيب الدوري الشاذيل الفاسي ،تويف سن (1224هن).
( )2إيقا المم.)65 ،64: ( ،
( )3إيقا المم.)66: ( ،
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ويقول... :ف ذا تكام إشرا نور اإليقننان ،وغطن وجننود األكنوان ،ووقن العيننان علن فقنند األعيننان ،ومل يبننق إال نننور
امللن النندين ،كمننا أشننار (أي :ابننن عطننا هللا) إىل ذلن بقولننه :مننا حجبن عننن هللا وجننود موجننود معننه ،إذ ال شنني معننه،
ولكن حجب عنه توهم موجود معه.
قل ن  :احلننق تعنناىل ننناهر ،ونننوره للبصننالر ابهننر ،وإمنننا حجبننه مقتض ن امسننه احلكننيم وامسننه القنناهر ،فمننا حجب ن عننن
شننهود احلننق وجننود شنني معننه(( :أإلَنه م ن َِّ
اّللُ َع َّمننا يُ ْش ن ِرُكو َن)) [النم ن  ،]63:ولكننن حجب ن عننن شننهوده تننوهم
ناىل َّ
اّلل تَن َعن َ
ََ
وجود موجود معه ،وال شي معه ،وكما كان وال شي  ،بقي وال شي (.)1

إىل كيفي تفس هم لآلي (( :أإلَه م َِّ
اّلل)) [النم .]63:
ََ

 -أرجو أن ينتبه القار

ويقول :واعلم أن سر اخلصوصي الذي جعله هللا يف بواطن أولياله ،وسرته بظهور وصن بشنريتهم ،قنند يظهننره علننيهم
علن وجننه خننر العنناد  ،فقنند يظهننر علن وليننه مننن قدرتننه وعلمننه وسننالر كماالتننه مننا ُتننار فيننه العقننول ،وتننذه فيننه األذهننان،
لكن ال يدوم ذل لم ،ب يكون عل سبي الكرامننا وخننر العننادا  ،يشننر علننيهم مشننو أوصننافه ،فيتصننفون بصننفاته،
مث يقننبض ذلن عنننهم فن دهم إىل حنندودهم ،فنننور اخلصوصنني  ،وهنني املعرفن  ،اثبن ال يننزول ،سنناكن ال ُيننول وسننرها ،وهننو
كماالتننه تعنناىل ،اتر يشننر علن أفننق بشنريتهم فيسننتن أبوصننا الربوبين  ،واتر ينقننبض عنننهم فن دون إىل حنندودهم وشننهود

عبوديتهم ،فاملعرف اثبت  ،والواردا خمتلف  ،وهللا تعاىل أعلم(.)2

ويقول... :وقال سيدي علي رضي هللا عنه ،علن قننول الشننيخ أيب احلسننن الشنناذيل يف شننأن اخللننق :أراهننم كالبننا يف
ال نوا  ،إن فتشننتهم مل جتنندهم شننيتا ،قننال :ب ن إن فتشننتهم وجنندهتم شننيتا ،وذل ن الشنني لنني كمثلننه شنني يع ن  :وجنندهتم

مظاهر من مظاهر احلق ،أنوارا من أنوار امللكو فالض من حبر اجلربو (.)3
 -نر يف هذا الن

وخيَ ِطّتون.
أن عبارا عارفيهم ليس دالما موافق ملا يريدون ،فقد خيُْ ِطتون ُ

ويقول ابن عجيب أيضا:
...والتهقيننق مننا قنندمناه مننن أن التعلننق أبوصننا الربوبي ن يكننون يف البنناطن ،والتهقننق أبوصننا العبودي ن يكننون يف
الظنناهر ،فاحلرين يف البنناطن علن النندوام ،والعبودين يف الظنناهرعل النندوام ،فهرين البنناطن هنني شننهود أوصننا الربوبين  ،وهننو
معىن التعلق هبا لكن إن كان جماهد فهو تعلق ،وإن كان طبيع وغريز فهو ُتقق.
...واحلاص أن عظم الربوبي نهر يف مظاهر العبودين  ،فمننن نظننر للعظمن صنرفا ُتقننق بعظمن الربوبين  ،ومننن نظننر
بظنناهر املظهننر ُتقننق أبوصننا العبودي ن  ،والكام ن ينظننر لمننا معننا ،فيتهقننق بعظم ن الربوبي ن يف البنناطن ،ويتهقننق أبوصننا
العبودي يف الظاهر ،فيُعطي ك ذي حق حقه .فالتجم يف ابطنه مشننهود ،والفننر يف ننناهره موجنود(...)4ويقننول... :اعلننم

( )1إيقا
( )2إيقا
( )3إيقا
( )4إيقا

المم( ،
المم( ،
المم( ،
المم (

.)199:
.)157:
.)166:
.)184:
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رمح ن هللا ووفق ن للتسننليم ألوليالننه ،أن احلري ن إذا ُتقق ن يف البنناطن ،ال بنند مننن رشننها تظهننر عل ن الظنناهر ،فك ن إا
ابلن ننذي فين ننه يرشن ن ...ولذل جنن نند أهن ن البن نناطن رضن نني هللا عن نننهم ،جلهن ننم أقن ننوي يف الظن نناهر ،فرِبن ننا تصن نندر من نننهم مقن نناال
تستخرجها القدر منهم ،فيظن اجلاهن حبننالم أن ذلن دعننو ونهننور! ولنني كننذل  .وإمنننا ذلن رشننها مننن قننو البنناطن
ال قدر لم عل إمسنناكها ،منهننا مننا يكننون ُتننداث ابلنننعم ،ومنهننا مننا يكننون نصننها للعبنناد ليعرفنوا حننالم فينتفعنوا هبننم يف طريننق
اإلرشاد ،ومن هذا األمر رفضهم كث من أه الظاهر املتعمقون يف العباد أو املتجمدون عل ناهر الشريع (...)1

 يوض ن ابننن عجيب ن يف هننذا الننن سننبب تص نري العننارف ِبعننارفهم وطبعننا ،صننار القننارئ اآلن يعننر معننىن عبننار(احلري ) ،فهي ضد العبودي  ،وُتققها يف الباطن يع استشعار السال أنه لي عبدا ب هو هللا.
ويقول... :وقال يف لطال املنن :وأشبه شي بوجود الكالنا إذا نظننر إليهننا بعن البصن وجننود الظال...ومننن
هاهنا تبن لن أن احلجنناب لنني أمنرا وجننودي بينن وبن هللا تعنناىل ،ولننو كننان بينن وبينننه حجنناب وجننودي للننزم أن يكننون
أقرب إلي منه! وال شي أقرب من هللا ،فرجع حقيق احلجاب إىل توهم احلجاب(...)2
ويقول (معلقا عل قول ابن البنا السرقسطي):
حىت إذا جاء بطور القلب

خوطب إذ ذاك بكل خطب

فقيل لو عرفتين بكوين

قيل إذن فاخلع نعال الكون

يقننول :إذا وص ن النننور ،مننن احي ن املننذكور ،إىل جب ن الطننور ،وهننو قلب ن املسننتور ،حبجنناب هيب ن املننذكور ،رف ن عنننه
السننتور ،وخاطبننه حينتننذ بك ن أمننر جلي ن  ،وسننر جلي ن  ،فننا تعلننم نف ن مننا خص ن بننه مننن املسننارر  ،واملصننافا  ،واملكامل ن ،
واملناجننا  ،فيناديننه لسننان امللكننو مرتمجننا عننن عننامل اجلننربو  :ي أيهننا العبنند الشننالق إىل حضننريت ،لتعنناين سننر قنندريت ،هننا
عنرفت بكننوين ،وقنعن بننذل من ؟ فيقننول العبنند املشننتا إىل حضننر الننتا  :ال أرينند إال وجه ن الكننر  ،ومشنناهد سننر
العظننيم ،فيقننول لننه احلننق ج ن جالننه :إن أرد هننذا اخلطننب اجلسننيم ،واألمننر العظننيم ،فنناخل عن ن نعننال الكننون  ،وخت ن

بق نندم مهت ن نع ننيم ال نندارين ،ف ن ذا خلع ن عن ن احلظ ننو وال ننو  ،فأن ن ابل نوادي املق نند ط ننو ( .)3ويق ننول... :فأوص ننا

الربوبي ن رفيع ن القنندر عظيم ن الش نأن ،وأوصننا العبودي ن خسيس ن القنندر دنيت ن املقنندار ،فننا مناسننب بينهمننا يف القنندر ،م ن

تازمهما يف احمل بتهقيق الوحد  ،فهما متازمان يف القيام ،متضادان يف األحكام(...)4

 هذا القول مث قولم :واُتد فيه النجو م الورد ،وقولم :ويف اخلنازير م القرود ..وغ ها..ويقول :إذا حقق أن األكوان اثبتن إبثباتننه ،ممهننو أبحدين ذاتننه ،علمن علننم يقن أن األكنوان واملكننان والزمننان ال
نور أحديتننه حمن
وجود لا ،وأن احلق كما كان وجوده وحننده وال أيننن وال مكننان ،بقنني كننذل  ،ال أيننن وال مكننان وال زمننان ،نن ُ
( )1إيقا المم ( .)186:
( )2إيقا المم.)201: ( ،
( )3الفتوحا اإللي .)342: ( ،
( )4إيقا المم.)419: ( ،
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وجود األكوان ،فانتف بوجوده الزمان واملكان ،ومل يبق إال الواحد املنان(...)1
ويقول... :مث قال أي ابن البنا السرقسطي:
فبدعة يقدح يف األصول

أو قال ابلظهور واحللول

قل -القال ابن عجيب  :-مراده ابلظهور :نهور الذا العالي لبصر احل  ،حىت تنندر ابلبصننر احلسنني ،وقنند قننال
ص ن ُنار)) [األنع ننام ،]103:وإمن ننا تدرك ننه البص ن  ،ف ن ذا انفته ن وق ننوي نوره ننا ،اس ننتول عل ن البص ننر،
تع نناىل(( :ال تُ ْد ِرُك ننهُ األَبْ َ
فصننار احلكننم لننا ،فالبصننر ال يننر إال احلن  ،والبصن ال تننر إال املعننىن؟ وقنند يتلطن احلن فيصن كأنننه معننىن ،فيكننون مننا
ت نراه البص ن يف حننق العيننان ،وهننو حم ن الشننهود ،إذ احل ن ال يفننار املعننىن ،وأمننا احللننول ،فمعننناه :إثبننا السننو وحلننول
األلوهي فيه ،وهو كفر صراح ،فمن ادع شيتا من الظهننور واحللننول فارفضننه ،فقنند أتن ببدعن تقنندح يف أصننول إمانننه والعينناذ
ابهلل من الزل .
مث قال (أي :السرقسطي):
قبل الفنا عنه فما أقصاه

وقوله أان الذي أهواه

إذا قال الفق  :أا من أهو ومن أهننو أا ،قبن ُتقننق فنالننه ،فمننا أبعننده عننن الصنواب ،وإذا ُتقننق فننناؤه ،فننا يقننول

ذل إال م من يصدقه يف حاله ،وإال تعر لقتله(...)2
* تعليق:

يعن ابلظهننور :الرؤين ابلعن اجملننرد (احلاسن البصنري ) ،وقنند مننر معنننا معننىن احللننول عننندهم ،وقنند يعننربون ،يف عصننرا
هذا ،عن احللول بقولم :التلب  ،وقد مسع من يقول :إن الويل يتلبسه هللا ،ويف هذه احلالن  ،عننندما يننتكلم الننويل ،فنناملتكلم
حقيق ن هننو هللا ،..وطبعننا قال ن هننذا القننول هننو إنسننان جاه ن ابلصننوفي  ،فنناحللول عننندهم كفننر ،وكننذل االُتنناد! ألن هننذا
وذا ال يكون إال ب اثن  ،وال يوجد إال واحد.
والتعليقا كث  ،أتركها للقارئ.
ويقول ويل هللا الدهلوي(:)3
والفنننا إمننا شننفاهي ،وإمننا حجننايب ،أمننا الشننفاهي فانصننبا حبقيق ن الننذا  ،ال جتلياتننه ،انصننباغا قننوي اتمننا ،وخيننت
برجن شننديد ،فصن ْور مزاجننه ال تنقهننر إال بتكنرار التجليننا  ،قننوي جذبننه ال يغادرحنناال وال شننيتا إال غلبننه وقهننره ،وال يدعننه
حىت يبلغ الدرج القصو .
( )1إيقا المم.)297: ( ،
( )2الفتوحا اإللي .)456 ،455: ( ،
( )3أبو الفيا ويل هللا أمحد بن أيب الفيض عبد الرحيم الدهلوي (نسب إىل دهلي) شيخ حمدثي الند يف القرون األخ  ،تويف سن (1176هن).
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...وذل ألنه رِبا مل يتهقننق الفنننا الشننفاهي ،وحينتننذ تظهننر النننف يف صننور الربوبين  ،فيعسننر زوالننه ،ويعقننب خافننه

خزي شديدا يف احليا الدنيا(.)1اهن.

 قوله :فصور مزاجه ،أي :فصور مزاج الفنا ... وقوله... :فيعسر زواله ،أي :يعسر زوال نهور صور الربوبي  ،فيبق الويل يقول عن نفسه :أا احلق.... وقوله :ويعقب خافه خزي شديدا ،...نعلم ما هو هذا اخلزي؟ إنه التكف ...والقت .ويقننول :وأمننا اخلننا  ،فكن فنننا يف حضننر الننذا  ،كننان من الصننور املزاجي ...وأصن مننذهبهم أن يتجشننموا عمننا
ن جنيا ،وذل العم أن يتلطفوا من أنفسهم ،فينقدح لم سر عظيم الشأن ،عل درجاته.
ف ننأول م ننا ينق نندح اس ننتناد األفع ننال إىل هللا س ننبهانه ،فهن ننا يتوك ن عل ن هللا وال خي ننا إال إيه ،وه ننذا نَ ْه ن ُنر الس ننر يف
الدرجن األوىل ،وأمننا بطنهننا ،فننأن ينُنر هللاُ سننبهانه يف عن كن فعن علن أن الفعن مننن أسننتاره وتقيداتننه .ووجننه أوليتهننا أن
األفعال عل شر العدم يف نف األمر ،وإمنا املوطن العلمي من َتثا هذا املوطن ،وهذه هي (احملاضر ) عندهم.
واثنيـاً :ينقنندح لننم اسننتناد الصننفا أبمجعهننا إليننه ،فن

غ ذل ؟ ولعل حرور ابقتنا

أن كن بصننره فهننو مننن بصننره ،وكن مسن فهننو مننن مسعننه ،إىل

بطنها ووجه اثنويتها ،فهذه هي املكاشف .

نب َجن َّ َْجمن ُنده
واثلثننا :ينقنندح اسننتناد الننذوا  ،فن أن كن ذا فهننو مننن ذاتننه ،فن ذا انتقن إىل بطنهننا ،وهننو أن الواجن َ
ناهد ) ،مث إن جننذاب هللا
َسْنخ ك ِّ موجود ،وأن ك َّ موجننود ُمفننا منننه إفاضن مقدسن  ،مث السن إىل هللا ،وهننذه هنني (املشن َ
ندر
تعاىل جتاذبه حينا فهينا حىت ترتف احلجب والتقيدا وال يبقن إال ذو اجلننال واإلكنرام يف وحدتننه وكربيلننه ،ويكننون املن َ
ع املد ِر  ،فا يعلم ابلعلم احلضوري إال هللا سبهانه(...)2اهن.
 مننر هننذا الننن يف معننناه أكثننر مننن مننر يف الصننفها السننابق  ،ملخصننه أن السننال يف سن ه إىل املعرفن  ،أي إىلمعرف وحد الوجود ،مر يف ثا مراح :
أوالً :معرفن ن وح نند األفع ننال ،حين ن يش نناهد الواصن ن ذوق ننا واستش ننعارا أن كن ن احلرك ننا ال ننيت جت ننري يف الك ننون ه نني
حركا الواحد وأفعاله ،وهذه هي احملاضر .
اثنيننا :معرف ن وحنند الصننفا حي ن يشنناهد الواص ن أن الصننفا مجيعهننا الننيت يراهننا احملجوبننون صننفا ملخلوقننا ،
مثن ن  :مسين ن  ،بصن ن  ،طوين ن  ،عن نريض ،أمح ننر ،أخض ننر ،ش ننجاع ،جب ننان ..ه نني ص ننفا للواج ننب جن ن جم ننده (حس ننب تعبن ن
الدهلوي) تظهر ىف تعيناته اليت يظنها احملجوبون غ ه ،وهذه هي املكاشف .
اثلثننا :وحنند الننذا  ،أو وحنند الوجننود ،وهننذه هنني املشنناهد  ،ويف واق ن األمننر إن األص ن هننو وحنند الوجننود ،ومننا
( )1اخل الكث .)106: ( ،
( )2اخل الكث .)105 ،104: ( ،
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وحد األفعال ووحد الصفا إال نتال لا.
وجي ننب أن نع ننر أن ه ننذا الرتتي ننب ق نند ُيص ن لواصن ن وق نند ال ُيصن ن  ،وه ننو اتب ن  ،إىل ح نند م ننا ،لتوجيه ننا الش ننيخ
وإُيا اته.
ويقول ويل هللا الدهلوي أيضا:
وال يهولنن صنندور الكالنننا الدنسنني مننن َسنْنخ القدوسنني علن سننبي الظهننور والتمثن  ،ف نننه لكن متنندن قدوسنني

هي أقرب من حب وريده ،وهو أبعد منها ِبا هو هو كبعد املشرق (...)1اهن.

 هننذه املقول ن هنني مث ن مقول ن ابننن سننبع  :واُتنند فيننه النجننو م ن الننورد .ومث ن مقول ن الششننرتي :ويف اخلنننازير م نالقرود .ومقول ابن عجيب  :متازمان يف املقام متضادان يف األحكام.
ومث قول قاللهم :وما الكلب واخلنزير إال إلنا .وغ ها من األقوال املماثل اليت مر واليت ستمر.
ويقول أيضا مقررا:
قننال الشننيخ صنندر النندين القونننوي( :)2احلننق سننبهانه مننن حين وحنند وجننوده ،مل يصنندر عنننه إال الواحنند ،السننتهال
إنهننار الواحنند وإجينناده -مننن حين كونننه واحنندا -غن الواحنند ،وذلن الواحنند عننندا هننو الوجننود العننام املفننا علن أعيننان
املكوا ما وجد منها وما مل يوجد مما سبق العلم بوجننوده ،وهننذا الوجننود مشننرت بن القلننم األعلن الننذي هننو أول موجننود،
املسم ابلعق األول أيضا ،وب سالر املوجننودا  ،لنني كمننا يننذكره أهن النظننر مننن الفاسننف  ،ف نننه لنني مثن عننند احملققن
إال احلق ،والعامل لي بشي زالد عل معلومه هلل تعاىل أوال ،املتصف ابلوجود اثنيا(...)3اهن.
* امللحوظات:
ناح يف هذا الن

ما يلي:

 -1وضوح عقيد وحد الوجود.
 -2إمان قطب كب ين هبا :القونوي صاحب الن  ،والدهلوي الذي أورده مقرا ِبا فيه.
 -3العقيد اإلمساعيلي اليت هي أصا من اليوانيا  :الصدور والفيض والعق األول...
 -4حمنناولتهم التوفيننق بن اإلسننام واليوانيننا عننندما جعلنوا العقن األول (وهننو مننن اليوانيننا ) هننو القلننم النوارد يف
احلدي الشري .
( )1اخل الكث .)21: ( ،
( )2صنندر النندين حممنند بننن إسننها القونننوي تلميننذ ابننن عننريب وابننن زوجتننه ،لننه مكاتبننا م ن نص ن النندين الطوسنني وزيننر هوالكننو ،مننا يف قوني ن سننن (673هن ن-
1275م).
( )3اخل الكث .)37: ( ،
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 -5خي ننالفون أص ننهاب اليواني ننا (أهن ن النظ ننر م ننن الفاس ننف ) ال ننذين يقول ننون :إن العقن ن األول انفصن ن ع ننن احل ننق
سبهانه وصار كأنه غ ه رغننم أنننه صنندر عنننه ابلفننيض ،بينمننا يقننرر احملققننون (أي :الصننوفي ) أنننه لنني مثن إال احلننق ،حين ال
وصن وال فص ن وال غ ن ه .وللعلننم :القلننم األعل ن الننذي هننو أول موجننود ،املسننم ابلعق ن األول ،هننو حممنند صننل هللا عليننه
وسلم عندهم.
ويقول الدهلوي أيضا مقررا:
قال موالا عبد الرمحن اجلامي( -)1بعدما فض القول يف تسويغ كون الوجننود العننام املنبسن علن هياكن املوجننودا
ع الواجب ّج جمده هبذه األلفا  :-الصوفيون القاللون بوحد الوجود ،ملننا نهننر عننندهم أن حقيقن الواجننب هننو الوجننود
املطلق ،مل ُيتاجوا إىل إقام الدلي علن توحننده ونفنني الشنري عنننه (أي :الشنري يف الوجننود) ،ف نننه ال مكننن أن يتننوهم فيننه
اثنيني وتعدد من غ أن يُعترب فيه تع وتقيد(...)2اهن.
 -يف هذا الن

يظهر إمان اجلامي والدهلوي بوحد الوجود ،وكامها من األقطاب.

ويقول أمحد زي الدحان(:)3
...قننال أه ن املعرف ن  :إن جتلّ ني احل ننق سننبهانه وتع نناىل عل ن ال نندوام ،وال من ن مننن نه ننور أن نوار التجل نني إال االش ننتغال
ِ
ِ
السن َنو
ابلس َو واإلقبننال علن الغن  ،فلننذل أيمننر األشننياخ املرينندين بننذكر ال إلننه إال هللا ،ألهنننا مكنسن األغيننار ،فن ذا ذهننب ّ
ّ
نفر ابملوىل ،فاحلق سبهانه وتعاىل لي بغالب ،إمنا الغالب أن الشتغال بسنواه ،فأحضننر قلبن تكننن كأنن تنراه ،وهننذا
هو مقام اإلحسان ،ف ن مل تكن تراه ف نه يرا .
وهاهنا نكت ذوقي يف قوله صل هللا عليه وسننلم{ :فن ن مل تكننن تنراه ف نننه ينرا } ،فَ ِهمهننا بعننض العننارف حين قننال:
(تكن) :اتم ِبعىن توجد ،أي :فن ن مل توجنند ،أبن فنين فيننه ،ف نن تنراه ،أي إذا ُتققن ِبقننام الفنننا  ،نلن مقننام الشننهود،
وه ننو الرؤي ن القلبي ن ال ننيت تص ن يف اآلخ ننر بص نري وال يُ ْش ننك عل ن ذل ن أن مقتض ن ه ننذا املع ننىن أن يك ننون (ت نراه) ج نواب
الشر  ،ومقتض قواعد العربين حننذ األلن مننن (تنراه) ألنننه جمننزوم جنوااب للشننر  .ألا نقننول :إن بعننض العننرب يبقنني مثن
هننذه األل ن يف الفع ن اجملننزوم ،فننا مننان أن خيننرج ذل ن عل ن تل ن اللغ ن إلفنناد هننذا املعننىن اللطي ن ؟ ويكننون قولننه( :ف نننه
يرا ) :كاما مستأنفا.
واحلاص أن األص يف ذل كله التهلنني ابلتوحينند ،ومعرفن أن األشننيا كلهننا صننادر منننه سننبهانه وتعنناىل ،ومسننتمد
من فضله ،فلو أن ال تص إليه إال بعد فنا مساوي وحمو دعاوي مل تص إليه أبدا.
ولكن إذا أراد أن يوصل إليننه غطن وصننف بوصننفه ،ونَن ْعتَن بنعتننه ،وأوصننل إليننه ِبننا ِمْنننه إلين  ،ال ِبننا ِمْنن إليننه،
( )1نور الدين ،عبد الرمحن بن أمحد اجلامي ،ولد يف جام من باد ما ورا النهر ،وتويف يف هرا سن (898هن1492-م).
( )2اخل الكث .)38: ( ،
( )3ش ننيخ مش ننايخ اإلس ننام ورل نني العلم ننا األع ننام ،ش ننيخ الفن نريق وإم ننام الطن نريق أمح نند ب ننن زين ن ال نندحان ،ول نند يف مكن ن وت ننويف يف املدينن ن س ننن (1304هن ن-
1886م).
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عناي ب ( .)1اهن.
 حنن يف هذا الننن  ،أمننام أسننلوب جدينند ومبتكننر يف تفسن احلنندي  ،وال حاجن بنننا للتعليننق ،ألنننه مننن البنندهي أنالذي ُير كلم رسول هللا صل هللا عليه وسلم من بعد مواضعه ،يكون منهدرا يف منزلق سهيق.
وقن نند أصن ننبه -اآلن -العبن ننارا ( :األشن ننيا كلهن ننا صن ننادر منن ننه ومسن ننتمد من ننن فضن ننله) ،و(فنن ننا مسن نناوي وحمن ننو
دعاوين ) ،مفهومن َتامننا لنندينا ،فالعبنناراتن األوليننان تعنيننان الوحنند  ،والثانيتننان تعنيننان :الفنننا عننن األغيننار ،أي عنندم شننهود
اخللق ،فا خلق موجننود ،ويقننول... :فالسننال سننالر عننن عننامل الطبيعن إىل عنامل امللكننو  ،ومنننه إىل عننامل اجلننربو  ،ومنننه إىل
عننامل حضننر الاهننو  ،حضننر َته ن فيهننا العبننار واإلشننار  ،وتننذهب األمسننا والرسننوم ،وال يبق ن هنننا مشننهود إال احلنني
القيوم ،ف ذا نهر مش املعرف ذهبن جنننوم التفرقن  ،فننا يشننهد املنتهنني إال مننواله ،وال يظهننر لننه فعن وال وصن وال وجنود
إال هلل ،فمن عر هللا شننهده يف كن شنني  ،فننا يتننوح مننن شنني ويسننتأن بننه كن شنني  ،ويسننتأن هننو مننن كن شنني ،
ويشهد معىن قوله تعاىلُ (( :ك ُّ َش ْي َهالِ إَِّال َو ْج َههُ)) [القصن  ]88:عينناا ،ويفهننم معننىن قولننه صننل هللا عليننه وسننلم}:
أصد كلم قالا الشاعر لبيد:
أال ك شي ما خا هللا ابط .....................
ِ
ِ
ناهر والْبن ِ
ناط ُن)) [احلدينند ،]3:ويتجلن لننه(( :فَأَيْننَ َمننا
وتشننر علن قلبننه ملعن مننن قولننه تعنناىلُ (( :هن َنو األ ََّوُل َواآلخن ُنر َوالظنَّ ُ َ َ
تُنولُّنوا فَ ننث َّم وجننه َِّ
ب إِلَْين ِنه ِمن ْنن َحْب ن ِ الْ َوِرين ِند)) [  ،]16:وينطننق
َ َ َُْ
اّلل)) [البقننر  ،]115:ويرتف ن عنننه اشننتباه معننىنَ (( :وَْحنن ُنن أَقْن نَر ُ
مسعننه الننذي يسننم بننه
صن َنره ولسننانَه ،كمننا يف احلنندي القدسنني{ :فن ذا أحببتننه كنن
َ
ابحلننق ،ألن احلننق يكننون حينتننذ مسَْ َعننه وبَ َ
وبصره الذي يبصر به ولسانَه الذي ينطق به}.
َ

واحلاص أن العار يص إىل حال يفىن فيهننا عننن أفعالنه وأوصننافه وذاتننه ،فننا يشننهد إال فعن مننواله وأوصننافه وذاتننه،
وهذا يسم مجعننا ،ومن ذلن ال ُيجبننه هننذا عننن فرقننه .فالعننار ال ُيجبننه َمجعننه عننن فرقننه ،وال فرقننه عننن َمجعننه ،وال صننهوه
اّللَ َرَم ن ))
ع ننن س ننكره ،وال س ننكره ع ننن ص ننهوه ..ويوض ن ل ن َمشَّن م ننن ذل ن قولُننه تع نناىلَ (( :وَم ننا َرَمْي ن َ إِ ْذ َرَمْي ن َ َولَ ِك ن َّنن َّ
[األنفننال ،]17:فنف ن عنننه الرمنني أوال بقولننه( :ومننا رمي ن ) ،وهننو ع ن اجلم ن  ،وأثبتننه اثنيننا بقولننه( :وإذ رمي ن ) ،وهننو ع ن
الفر  ،مث قال( :ولكن هللا رم ) ،أي إن الرمي منسوب إىل هللا(.)2
ويقول مصطف العروسي( )3شيخ مشايخ اإلسام:
احلمد هلل الذي ع األعيان بفيض نوره األقد  ،وقدرها بعلمه يف ذاتننه علن وجننه احلكمن األنف ...فسننبهانه مننن
إلننه قنند جتلن بذاتننه لذاتننه ،فأبنندع آدم وأودعننه مظنناهر أمسالننه املنعوتن (ابلعننا َمل) ،وأمجن فيننه مجين احلقننالق وألننم ،فجعلننه مظهننر
امسه اجلام ملا َتخر وتقدم ،وجع له من نعو التلوين ما قد يكننون بغن التمكن مزلن للقنندم ،ومنهننه سننر العلننيم األعلننم،
( )1تقريب األصول لتسهي الوصول.)217 ،216: ( ،
( )2تقريب األصول لتسهي الوصول.)266: ( ،
( )3شيخ اجلام األزهر حىت سن (1870م) ،ما سن (1876م) املوافق لن(1293هن).
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فهن ن ننو العن ن ننامل( )1والعلن ن ننم واملعلَّن ن ننم واحلن ن نناكم واحملكن ن ننوم علين ن ننه واحلكن ن ننم( ،)2واملسن ن ننم ابألمسن ن ننا احلسن ن ننىن ،ومن ن ننرآ درج الكمن ن ننال
األسننىن...كي ال وهننو اإلنسننان الكام ن والطلسننم املعم ن عل ن سننالر األواخننر واألوال ن َ ...م ْن قي ن فيننه لننوال مننا خلق ن
األفا ...سننيدا ورسنولنا أبننو القاسننم ،مجن اجلوامن  ،وسننر األسنرارَ ،من ْنن كننان مننن نننوره سننالر األننوار ،فهننو االسننم األعظننم،
الن ن نناطق بلس ن ننان{ :أا س ن ننيد ول ن نند آدم} ،أول التعين ن ننا اإللين ن ن  ،وآخ ن ننر ال ن نندالال اإلرش ن ننادي املبع ن ننو إىل كافن ن ن األرواح
واألجسام ،من اجملردا واملركبا  ،من أول التعي إىل آخر اخلتام( .)3اهن.

 اجلدينند يف هننذا الننن هننو قولننه :املبعننو إىل كافن األرواح واألجسننام مننن اجملننردا واملركبننا !! وهننذا الكننام يعنأن حممدا صل هللا عليه وسلم مبعو إىل القرود والننذئب والننرر والفتنران والكنناب واخلنننازير!! كمننا أنننه مبعننو رسننوال إىل
املزاب واحلجار والرتاب ،وإىل اليدروج واألكسج واآلزو واحلديد والنها  !..لكن ما هي رسالته لؤال ؟!
الكشن أعلننم!! ألن الكشن يعلننم مننا ال عن رأ وال أذن مسعن وال خطننر علن قلننب بشننر ،ويعلننم مننا مل يعلمننه
رس هللا وال كتبه -واملشتك إىل هللا.-
 كما نر العبار  :أول التعينا اإللي وآخر الدالال اإلشاري  .اليت تع :أول تش ننك ص نندر ع ننن ذا هللا وخ ننامت الرسن ن  ،وق نند ع ننر املقرب ننون الص ننديقون األولي ننا الع ننارفون ه ننذا األم ننر م ننن
حدي موضوع ،وضعه أحد الكذاب الضال املضل  ،ولكن كشفهم صه هننذا احلنندي  ،وإذا قننال الكشن فصنندقوه!
ف ن القول ما قاله الكش !!
ويق ننول... :وه ننذه احلض ننر  ،أي حض ننر ال ننذا األحدين ن  ،أو حض ننر العم ننا  ،أو احلض ننر الواحدين ن  ،تتعن ن ابلتعن ن
األول ،ألهنننا حمن الكثننر  ،ومظهننر نهننور احلقننالق والنسننب األمسالين  ،وكن مننا تعن فهننو خملننو  ،فهنني العقن األول...القالن
هبننذا القننول يسننمي هننذه احلضننر حبضننر اإلمكننان ،وحضننر اجلمن بن أحكننام الوجننوب واإلمكننان ،واحلقيقن اإلنسنناني  ،وكن
ذل ن مننن قبي ن املخلوقننا  ،ويعننرت أبن احلننق يف هننذه احلضننر متج ن بصننفا اخللق...ويوض ن قولنننا :يُشننار ابألل ن إىل
احلضننر األحدي ن  .أن احلقيق ن إن أُخننذ بشننر أن ال يكننون معهننا شنني  ،فهنني املسننما ابملرتب ن األحدي ن املسننتهلك فيهننا
مجي األمسا والصفا  ،وتسم أيضا( :مجن اجلمن ) ،و(حقيقن احلقننالق) ،و(العمننا ) ،وإن أخننذ بشننر شنني  :ف مننا أن
تؤخننذ بشننر مجي ن األشننيا الازم ن لننا ،كلياهتننا وجزلياهتننا املسننما ابألمسننا والصننفا  ،فهنني املرتب ن اإللي ن املسننما عننندهم
(ابلواحدي ) ،و(مقام اجلم ) ،وهذه املرتب ابعتبار اإليصال لظاهر األمسا اليت هنني لألعيننان واحلقننالق ،إىل كماالهتننا املناسننب
الس ننتعداداهتا يف اخل ننارج ،تس ننم مرتبن ن ( :الربوبين ن ) ،وإن أخ ننذ ال بش ننر ش نني  ،وال بش ننر ال ش نني  ،فه نني املس ننما بن ن:
(الوي ن السنناري يف مجي ن املوجننودا ) ،وإن أخننذ بشننر ثبننو الصننور العلمي ن فيهننا ،فهنني مرتب ن (االسننم البنناطن املطلننق،
واألول ،والعليم ،ورب األعيننان الثابتن ) ،وإن أخننذ بشننر كليننا األشننيا فقن  ،فهنني مرتبن االسننم( :الننرمحن ،ورب العقن
( )1ورد يف الكتاب (فهو العلم والقلم واملعلَّم) وهي غلط مطبعي كما هو واض .
( )2ورد يف الكتاب (احملكم) ،وهي غلط مطبعي كما هو واض .
( )3حاشي العروسي.)2: ( ،
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األول املسم بلوح القضا  ،وأم الكتاب ،والقلم األعل ) ،وإن أخننذ بشننر أن الكلينا فيهننا جزليننا مفصننل اثبتن مننن
غن ن احتجاهب ننا ع ننن كلياهت ننا ،فه نني مرتبن ن االس ننم (ال ننرحيم ،رب ال نننف الكلين ن املس ننما بل ننوح الق نندر ،وه ننو الل ننوح احملف ننو ،
والكتنناب املبن ) ،وإن أخننذ بشننر أن تكننون الصننور املفضننل جزلي ن متغن  ،فهنني مرتبن االسننم (املنناحي واملثبن واحملينني،
رب النننف املنطبع ن يف اجلس ننم الكل نني ،املس ننم بل ننوح احمل ننو واإلثبا )...ومرتب ن اإلنس ننان الكام ن عب ننار ع ننن مجي ن املرات ننب
اإللي والكوني  ،مننن العقننول والنفننو الكلين واحلسنني  ،ومراتننب الطبيعن إىل تننزال الوجننود ،وتسننم ابملرتبن العمالين أيضننا،
فهي مضاهي للمرتب اإللي  ،وال فر بينهما إال ابلربوبي واملربوبي  ،فلذل صار خليف هللا سبهانه وتعاىل( .)1اهن.
* امللحوظات:
ناح يف هذا الن

الطوي (وقد حذف منه كث ا) ما يلي:

 -1يُظه نرأن األمسننا احلسننىن هنني مظنناهر الكننون ،ويضنني إىل األمسننا احلسننىن ،أمسننا ابتنندعها القننوم عل ن أهنننا مننن
أمسا هللا ،مث ( :الوي الساري .)..
 -2يوفننق ب ن الفلسننف اليواني ن (األفاطوني ن احلديث ن ) الننيت تبناهننا اإلمساعيلي ن  ،وب ن العقينند اإلسننامي  ،ويف هننذا
دلي عل أن يف الصوفي نُ ُسغا يوانيا.
 -3يب عقيد القوم ابإلنسان الكام  ،وأفكار غ ها يراها القارئ.

ويقول... :ون ُّ ِ
اإلله هننو اإلنسننان الكامن املتهقننق ابحلضننر الواحدين  ،والعننامل الننذي هننو عامن علن وجننود موجننده
(الظ الثاين) ،إذ لي إال الوجود احلننق الظنناهر بصننور املمكنننا كلهننا ،فلظهننوره بتعيناهتننا ُمسنني ابسننم السننو والغن  ،وذلن
ابعتبننار إضننافته إىل املمكنننا  ،إذ ال وجننود للممكنننا إال ِبجننرد هننذه النسننب  ،وإال فننالوجود عن احلننق ،فاملمكنننا اثبت ن

عل عدميتها...فالعا َمل صور احلق ،واحلق هوي العا َمل وروحه(..)2

ويقننول... :وإن مجين املوجننودا مسننتمد مننن وجننوده ،فهننو هنني ،وهنني هننو ،علن معننىن( :ال هننو إال هننو) ،كننان هللا
وال شنني معننه ،ويبق ن هللا وال شنني معننه ،وإمنننا الكالنننا تعينننا لننه خمصوص ن يف أزمن ن خمصوص ن حمكننوم عليهننا أبحكننام
خمصوص ن  ،مث إليننه يرج ن األمننر كمننا بنندا ،احلِ َكن ُنم َعليَّن  ،وأس نرار إلي ن علمهننا مننن علمهننا وجهلهننا مننن جهلهننا بتنندب ه تعنناىل
وتقديره ،ال يسأل عما يفع فافهم ،وال ت أس النق والتقليد(.)3
ويقول الشيخ عبد الرزا القاشاين(...)4

( )1نتال األفكار القدسي ( ،حاشي العروسي).)5: ( ،
( )2نتال األفكار القدسي .)8/1( :
( )3نتال األفكار القدسي (.)20/2
( )4األستاذ الفاض والعامل الكام الشيخ عبد الرزا القاشاين ،تويف بعد سن (730ه ن) ،وكننان حملننه أن يننرد يف مكننان سننابق حسننب اتريننخ وفاتننه ،لكن أوردتننه هنننا
ألن مل أعثر عل ترمجن لننه ،ومل أعننر اتريننخ وفاتننه ،ونننن أنننه مننن أحيننا القننرن الثالن عشننر هجننري ،فأوردتننه هنننا ،مث عثننر علن كتنناب آخننر لننه هننو رشن النزالل
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...أي ك خلق تراه الع فهو ع احلننق ..ولكننن خيننال احملجننوب مسنناه خلقننا لكونننه مسننتورا بصننور خلقين  ،حمتجبننا

هبا ،وإن كان متجليا مل يعرفه(...)1
* امللحوظة:

ناح خمالف للقاشاين ،فهو هنا يشرح (فصو احلكم) البن عريب ،وابن عريب يقول :احلق خلننق ومننا اخللننق حننق،
وقنند شننرحها العينندرو فيمننا مننر قب ن صننفها  ،بقولننه بعنند شننرح... :فننا يص ن أن يقننال :اخللننق ع ن احلننق...خبا أن
يقننال :احلننق عن اخللننق ،ف نننه صننهي ....بينما نننر القاشنناين يقننول :كن خلننق ،فهننو عن احلننق ،وهننو اخننتا يف أسننلوب
التعب فق .
ويقول... :فمن عر علم الطريق ،وأنه لي إال احلق ،إذ ال شي غ ه عليه ،عننر أن أسننف سننافل ال خيلننو عننن

احلق ،فعلم أن اجلهنمي يف القرب وإن تومهوا البعد(..)2

ويقول... :وإن تعلق مشيتته إبراد الرز لنا من لدنننه ،فهننو املنراد أن يكننون لنننا رزقننا ،مننن حين إنننه الوجننود احلننق،
فيوجدا كمننا يشننا  ،وخيتفنني فينننا ،ويُظهننرا كالغننذا ابلنسننب إىل املغتننذي؟ فن ا نقننوش وهيتننا وشننتون وتعينننا ال وجننود لنننا
وال ُتقق ،فهو املتع بنا ،ومظهرا ،وغذاؤا ابلوجود ،كما حنن غذاؤه ابألحكام(...)3
ويق ننول أمحن نند الصن نناوي امل ننالكي اخللن ننويت( )4يف شن ننرح الص ننلوا الدرديرين ن  :بتجلن نني األمس ننا والصن ننفا  ،أي :بظهن ننور
أمسالن ن العظيمن ن وصن ننفات الكرمن ن حبين ن ال نشن ننهد حن نناداث من ننن احلن نواد  ،وال كن ننوا من ننن األكن نوان ،إال بشن ننهود األمسن ننا
والصفا قبله ،لكون األكوان آاثرها ،وهو معىن قولم :العار ير هللا يف ك شي  ،وقول بعض العارف :
تدل على أنه واحد

ويف كل شيء له آية
ومعىن قول سيدي عبد الغ النابلسي:

حلية احلسن املهيب

كل شيء عقد جوهر

مسعننه الننذي يسننم بننه ،وبصن َنره
ومعننىن حنندي { :ال ي نزال عبنندي يتقننرب إيل ابلنواف ن حننىت أحبننه ،ف ن ذا أحببتننه كن ن
َ
نوره
الننذي يبصننر بننه ،وين َنده الننيت يننبط هبننا ورجلَننه الننيت مشنني هبننا }..احلنندي  .أي كنن مسن َ
نموعه عننند مسعننه احلنواد  ،مبصن َ
نهدين كننذل  ،ألهنننا آاثري وهنني ننناهر يب علن حنند قننول
عنننده إبصنناره احلنواد  ،وحولَننه وقوتنَنه عننند بطشننه ومشننيه ،أي يشن ُ
بعض العارف :
يف شننرح األلفننا املتداولن بن أرابب األذوا واألحنوال ،وقنند ذكننر احملقننق يف مقدمتننه أنننه تننويف بعنند سننن (730ه ن) ،وهننو شننيعي (حسننب الصننوفي بن األمن واليننوم
(  ،)136:وكتبه مقدس عند مجي املتصوف السن والشيع .
( )1شرح فصو احلكم للقاشاين ( .)152:
( )2شرح الفصو للقاشاين.)156: ( ،
( )3شرح الفصو للقاشاين.)288: ( ،
( )4من شيوخ الطريق اخللوتي عاش يف مصر وأخذ عن الدردير ،ما يف سن ( )1241يف مصر.
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هللا قل وذر الوجود وما حوى

إن كنت مرتداً بلوغ كمال

فالكل دون هللا إن حققته

عدم على التفصيل واِلمجال
فوجـوده لـواله عني حمال

من ال وجود لذاته من ذاته

وهننذا املقننام هننو املسننم بوحنند الوجننود ،وال يدركننه الشننخ إال بعنند الفنننا يف األحدين الننذي قننال فيننه ابننن بشنني :
وزج يب يف حبننار األحدي ن  .ووحنند الوجننود هننذه يسننم صنناحبها يف مقننام البقننا ويسننم َغرقننان يف حبننر الوحنند الننيت هنني

شهود املوىل من حي قيام األمسا والصفا به(.)1

ويقول الشيخ حسن رضوان( ،)2من منظومته (رو

القلوب املستطاب):
يف لفظة واحلكمة املنوية

وتنجلي الرقائق املطوية
ال سيما ما كان يف العقائد

فإنه من أعظم املقاصد

وحسبه من ذلك املقصود

إشراق نور وحدة الوجود

وكل ما سواه جنم آفل

بل يف شهود العارفني ابطل

فليس إال هللا واملظاهر

جلملة األمساء وهو الظاهر

فمن صفت مرآته حتققا

مبا من األمسا عليه أشرقا

شاهد املصونة
وشاهد املَ َ

وأدرك املواهب املكنونة

()3

 قوله:بل يف شهود العارفني ابطل

وكل ما سواه جنم آفل

هنني شننهاد واضننه وجريتن مننن (عننار ) أن العقينند اإلسننامي ابطلن يف شننهود (العننارف ) ،ألهنننا ال تننؤمن بوحنند
ِ ِ ِِ
ِ ِ
نسننا َن
الوجننود ،وألن القننرآن الكننر ُيكننم عل ن القننالل بوحنند الوجننود ابلكفننر املب ن َ (( ،و َج َعلُنوا لَننهُ من ْنن عبَنناده ُجن ْنز ا إ َّن اإل َ
لَ َك ُفور ُمبِ )) [الزخر .]15:
 وقوله :فلي إال هللا واملظاهر ،يذكرا ابلذكر :لي إال هللا ،الننذي اسننتعمله مجاعن منننهم بنندال مننن (ال إلننه إال هللا)كما مر آنفا.
( )1األسرار الرابني والفيوضا الرمحاني .)60: ( ،
( )2الشيخ حسن رضوان من كبار القوم ،مصري تويف عام (1310هن) ،ومنظومته هننذه كمننا يقننول زكنني مبننار  ،تقننرب مننن اثن عشننر ألن بين  ،ورِبننا كانن أعظننم
منظوم يف قواعد التصو .
( )3من كتاب التصو اإلسامي لزكي مبار .)260/1( :
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ويقول أيضا:
إذا َم َّن احلق تعاىل عل عبد من عباده ،وصافاه بصفا نفسه من كدور التعلق ِبا سنواه ،وطهننره مننن جنننااب غفلتننه
نفسننه بعاملهننا العلننوي األصننلي،
ورعننوا شننهوته ،حننىت أفننناه بننه فيننه حننق اليقن  ،وبلننغ بننذل مرتبن (مجن اجلمن ) ،وحلقن
ُ
قامن بننه حينتننذ رقيقن لطيفن ذاتين حقين  ،مفاضن مننن جانننب احلننق تعنناىل بفننيض رمحانيتننه ،ينكشن لننه بننه سننرين الوجننود
احلننق يف مجين ذرا املمكنننا  ،وسننر جتليننا األمسننا والصننفا  ،ونهننوره يف كن مظهننر حبسننب اسننتعداده ،كشننفا إمانيننا،
وذوقا روحانيا ،ف

احلق يف اخللق ،واخللق ابحلق؟ وهذا هو مشهد كم العارف احملقق ( .)1اهن.

 قب ن االنتقننال إىل غ ن ه ،ال أب مننن إي نراد شننهاد تزكي ن للشننيخ حسننن رض نوان مننن لف ن كننرب يف اجلننام األزهننر،يقول زكي مبار  :وقد حدث األستاذ الشيخ مصطف عبد الراز (وكان شننيخ اجلننام األزهننر األكننرب) ،أن البلنند الننذي أقننام
فيه الشيخ حسن رضوان ،كثر فيه العلما واملدرسون ،فهو من الدا الصاحل (.)2
ويقول الشيخ حممد مهدي الروا (قطب الغو ):
...قلنن ننا :لَن ن ِزم الشن ننكر واالعتبن ننار ،وطن ننر ُح الن نندنيا عن ننن األفكن ننار ،واالشن ننتغال ابملن ننؤثر عن ننن اآلاثر ،إذ من ننا يف الن نندار غن ن ه

دير(.)3

ويقول :وبويع يف احلضر  ،عل دوام احلضور ابالنفراد الطوري مننن حين مشننهد القلننب إىل هللا تعنناىل ،منقلبننا عننن
مشنناهد األك نوان ،ومنسننلخا عنهننا انسنناخ مقننيم م ن مراقبتننه ،حمننرتزا مننن انتقنناد مراقبننه ،ف ن ن الناقنند بص ن  ،واألمننر املقصننود
خط  ،وإىل هللا تص األمور(.)4

 إن العب ننار عن نند حمم نند امله نندي الص ننيادي ت ننذكرا ابلعب ننار عن نند عب نند الق ننادر اجل ننياين ،فه نني يف القمن ن م ننن حين ناألسلوب اإلشنناري الرمننزي ،وهننذا الننن األخن واضن ابلنسننب للمتمننر ابألسنناليب الصننوفي  ،أمننا حنندي العهنند هبننا فن
وطر ُح هياك األكوان ،هو عبار عننن التهقننق ابلتوحينند اخلننال  ،والعلننم أبن اخللننق
نفسه أمام كام غ مفهوم .ويقولْ ... :
واألمر هلل سبهانه ،أال له اخللق واألمر( .)5اهن.
* امللحوظة:
التوحينند يف اإلسننام ال ُيتنناج إىل طننرح هياك ن الكننون ال كث ن ا وال قلننيا ،وال مجل ن وال تفصننيا .أمننا عننند الص نوفي ،
فطرحها هو األسا  ،ألن هياك الكون ال حقيق لا ابعتبارها هياك  ،ألن حقيقتها هي احلق.
ويقننول :املنناد الثاني ن والتسننعون مننن املال ن الثاني ن  :طننرح هياك ن األك نوان ُتققننا ابلتوحينند ،م ن حف ن اآلاثر ،وإرجنناع
( )1التصو اإلسامي لزكي مبار .)265/1( :
( )2التصو اإلسامي لزكي مبار (.)260/10
( )3فص اخلطاب.)224: ( .
( )4فص اخلطاب.)54: ( :
( )5فص اخلطاب.)62: ( :
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التأث الذي يصدر عن الك إىل هللا تعاىل(.)1
 -يعرب يف هذا الن

عن مقام (الفر الثاين) ،وأتر ُتليله للقارئ.

ويقول:
سواه يفىن وهو ابق مل يزل

آمنت ابهلل الوجود كله
فطهر القلب لقدسه وكن
ِّ

()2

ممتثالً كتابه كما نزل

ويقول:
ولدى األمرين حقاً

ليس إال هللا فاعل

ثق به واترك سواه

واربطن فيه الوسائل
ْ

وخذ اهلادي إماماً

فهو برهان الدالئل

واتبع القوم فمنهم

كل مقبول وواصل
() 3

َع َرفوا هللا وحقاَ

ما خال هللا فباطل

ويقول:
وال تتخذ فيها سوى شغله شغال

وغب عن مجيع احلاداثت لرهبا

برمشة عني ضمن ُحجب فقل ال

وإن وهبوك العرش والفرش والفضا

إىل هللا ال تشهد لدى غريه فعالً

وسر سرييت واسلك بنهج طريقيت

صر التسليم اي من مسا عقالً
على ُح ُ

وجردك من كل الوجودات واضطجع
 يش هبذه األبيا إىل (وحد األفعال).وال تر للمخلوق حوالً وقوة

فال قوة للخلق طراً وال حوال

وخذ حل َْو أمر هللا يف الدين مشرابً

فلن ترى من جملى مشاربه أحلى

 البيتان يش ان إىل (وحد الصفا ):()1

ومن قاد لألغيار فاهجر سبيله
َ

وراف ْق حمب هللا إن قل أو جال

( )1اجملموع النادر .)225: ( ،
( )2اجملموع النادر .)291: ( ،
( )3اجملموع النادر .)303: ( ،
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 هذا البي األخ يش إىل (وحد الذا ). يف البيت ( :وإن وهبو العرش ،)..و(وخذ حلو أمر هللا ،)..يف الشطر الثاين من ك منهما خل يف الوزن.ويقول :من صلوا له:
اللهننم امجعنننا ب ن علي ن  ،وارددا من ن إلي ن  ،وأرشنندا يف حضننر مج ن اجلم ن  ،حي ن ال فرق ن وال من ن  ،إن ن أن ن

املان الفات َ ،تن ما شت من مواهب رابنيت ملن شت (.)2
ويقول :من نف الصلوا .

اللهننم ص ن عل ن املتخلننق بصننفات  ،املسننتغر يف مشنناهد ذات ن  ،رسننول احلننق ،املتخلننق ابحلننق ،حقيق ن منندد احلننق
َحننق ُهن َنو قُن ْ إِي َوَرِّيب إِننَّنهُ َحلنَنق)) [يننون  ،]53:اللهننم إا قنند عجننزا مننن حين إحاطن عقولنننا ،وغاين أفهامنننا ،ومنتهن
((أ َ
إرادتنننا ،وس نوابق مهمنننا ،أن نصننلي عليننه مننن حي ن هننو ،وكي ن نقنندر عل ن ذل ن  ،وقنند جعل ن كام ن خلقننه ،وأمسننا

مظهره ،ومنشأ كون منه( .)3اهن.

 حن ننن اآلن نع ننر كثن ن ا م ننن مص ننطلها الق ننوم ،ومنه ننا (املش نناهد ) وق نند م ننر قبن ن ص ننفها  ،إذن ،فالعب ننار :املستغر يف مشاهد ذات واضه املعىن ،أتر للقارئ البه عنها وُتليلها.
َحننق ُهن َنو قُن ْ إِي َوَرِّيب إِننَّنهُ َحلنَنق)) [يننون  ،]53:الننيت
ومننا جيننب أن ناحظننه بشننك متميننز ،هننو إدراجننه للجملن (( :أ َ
توهم الساذج أنه يع هبا املعىن املعننرو يف كتننب التفسن  ،أي إن كلمن (حننق) تعن الصنند  ،لكننن بشنني مننن الننرتوي ملننن
َتر أبسلوب القوم ،ير أنه يستعم كلم (حق) عل أهنا اسم من أمسننا هللا احلسننىن ،فهننو يقننول :أحممنند هننو هللا قن إي
وريب إنننه هللا .مث لننتبننه إىل قولننه :وأمسننا مظهننره ،وإىل قولننه :ومنشننأ كون ن منننه ،وك ن هننذا داخ ن فيمننا يسننمونه (احلقيق ن
احملمدي ) اليت هي جز من عقيد (وحد الوجود).
أما قوله( :ومنشأ كون منه) ،فهو أكثر وضوحا من قول البوص ي يف الربد :
ومن علومك علم اللوح والقلم

فإن من جودك الدنيا وضرهتا
ويقول (من نف الصلوا ):

الله ننم بن ن توس ننل ...أن تص ننلي علي ننه ص ننا أبدين ن دمومين ن قيومين ن إلين ن رابنين ن  ،تص ننفينا هب ننا م ننن شن نوالب الطبيعن ن
اآلدمين  ،ابلسننهق واحملننق ،وتطمن هبننا آاثر وجننودا الغ ين عنننا يف غيننب غيننب الوين  ،فيبقن الكن للهننق يف احلننق ابحلننق،
احلنَ ُّنق)) [فصننل - .)4(]53:
آيتِنَننا ِيف اآلفَننا ِ َوِيف أَنْن ُف ِسن ِه ْم َحن َّنىت يَنتَنبَن َّ َ َلنُ ْنم أَننَّنهُ ْ
وترقينا هبا يف معاري شهود وجود (( َسنُ ِري ِه ْم َ
( )1اجملموع النادر ( ،
( )2بوار احلقالق( ،
( )3بوار احلقالق( ،
( )4بوار احلقالق( ،

 289:و.)290
.)328:
.)326:
.)340:
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الس ن ننهق :ذه ن نناب تركيبن ن ن ُتن ن ن القه ن ننر (اب ن ننن ع ن ننريب يف اص ن ننطاح الص ن ننوفي ) ،ويفس ن ننره الدكتورعب ن نند امل ن نننعم احلفن ن ن  :ه ن ننو
االضمهال ،أي ذهول العبد جتاه قهر احلق.
 احملق :فنا وجود العبد يف حضر احلق ،أو فنا وجود العبد يف ذا احلق ،أو فناؤ يف عينه.احلنَ ُّنق)) [فصننل  ،]53:فهننو يعن
 وسيا الكام يُظْ ِهر املعىن الذي يشن ون إليننه مننن اآلين َ (( :حن َّنىت يَنتَنبَن َّ َ َلنُ ْنم أَننَّنهُ ْأن حممدا هو احلق ،جبع الا من (أنه) عالد عل حممد صل هللا عليه وسلم ،وجع (احلق) من أمسا هللا احلسىن.
 وهذا الكام يدور -كما هو واض  -حول احلقيق احملمدي  ،وابلتايل وحد الوجود.ويقول:
موتى وهم بِطَنني الظن أحياء

اجلمع أقوام فأرجعهم
قد حاول َ

واألنبياء العرانني األجالء

فالعارفون بباب ال َف ْرق موقفهم

والكل ص ْدمتُهم يف الدين دمهاء

أانس واحللول حكوا
قال احتاداً ُ

منهم حتلل ابلتحويل أجزاء

لو حل فيهم على فرض احملال ملا

()1

 يقننول يف البين األول :إن أقوامننا حنناولوا الوصننول إىل مقننام اجلمن  ،ولكنننهم فشننلوا ورجعنوا خننالب مننوت ويظنننونأنفسهم أحيا  ،وطبعا يقول هذا الكام ليقارهنم م نفسه واملقام الذي وص إليه.
 ويف البي ن الث نناين يق ننول :إن الع ننارف  ،وه ننم ال ننذين وص ننلوا إىل مق ننام الف ننر الث نناين (أو ص ننهو اجلم ن  ،)..وك ننذلاألنبيا  ،يقفون بباب الفر ِ ،بعىن أهنم يظهرون للنا العبودي هلل ،ويكتمون سر (اجلم ).
 يهمنننا مننن هننذه األبيننا  ،البيتننان األخن ان ،ألنننه ينفنني هبمننا االُتنناد واحللننول ،ونعننر أن االُتنناد ال يكننون إال بناثن يتهدان ببعضهما .وكذل احللول ُيتاج إىل اثن ُي أحدمها يف اآلخر.
ويقول يف نف القصيد :
وإن َّ
ترّن ابلتبديل ورقاء

وقائل احلق مل تُـ ْقلَب حقيقته
سر تكامته أهل القلوب فخذ

منه الرموز وما للسر إفشاء

الفرق بني مناط اجلمع متسق

واجلمع يَ ْش َه ُده لطف وإنطاء

يُ ِسفهُ احلق َّ
سفاً مث يرجعه

فرقاً ويف األمر جتريد وإكساء

()2

 يف الواق ن  ،لنني هنننا مكننان هننذه األبيننا  ،والننيت قبلهننا ،فمكننان هننذه يف فص ن سننابق ،ومكننان الننيت قبلهننا يف مننا( )1بوار احلقالق.)110: ( ،
( )2بوار احلقالق.)109: ( ،
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يلهق ،وقد أوردهتا هنا من أج القارئ الذي يرينند الرجننوع إىل كتننب الننروا َ -مننن حنننن يف حضنرته اآلن  -ف نننه سننيجد يف
كتبننه كامننا يننوهم ألول وهلن ب ن (الفننر ) ،وقنند يننوهم ب ن (احللننول) أو ب ن (االُتنناد) ،وكن ذلن هننو مننن األسننلوب اإللغننازي ،أو
(العبار ) ومن التقي .
ولتوضي ذل  ،ال أب من نظر سريع عل األبيا األخ .
يف البي ن األول :وقال ن احل ننق مل تقل ننب حقيقت ننه ،...يق ننول :إن ال ننذي يق ننول احل ننق ،أو الع ننار ال يتغ ن  ،وال تُقل ننب
حقيقته ،أو حقيق أنه عار  ،إذا ترمن ابلتبدي  ،أي إذا بدل القول ،وقال بعك احلقيق  ..ف نه يبق عل حقيقته.
 ويف البين ن الث نناين يش ننرح س ننبب ذلن ن  ،فيق ننول :إن ننه الس ننر ال ننذي يتكاَت ننه أهن ن القل ننوب  -وه ننم طبع ننا الص ننوفي -ويطلب من املخاطَب الذي يعنيه هو ،يطلب منه أن أيخذ من الكام الرموز ،ألنه ال يفشي السر.
 ويف البين الثالن  :الفننر بن منننا اجلمن  ،..يقننول :إنننه يننذكر يف كامننه (الفننر ) الننذي هننو التفريننق بن اخلننالقواملخلننو  ،أو العبودين  ،متسننقا من اجلمن  ،أي إنننه يننذكر اجلمن مث الفننر مث اجلمن مث الفننر  ،وهكننذا...وأن اجلمن يَ ْشن َنه ُده
اللط يف البه والتمعن به.
 والبي الراب واض جدا.ويقول علي اليشرطي(:)1
الوج ننود ،ه ننو الكت نناب ،واألنبي ننا س ننوره ،وأك ننابر املس ننلم والكف ننار آيت ننه ،وعامن ن اخلل ننق كام ننه ،والوج ننود الن نناق

حروفه ،واجملموع هو هللا(.)2

ويقننول :انظننر ملننن يق نرأ القننرآن ،ك ن إنسننان يق نرأ بسننورته ،فننالوجود كلننه فرقننان ،فمننن جنناوز قرآننُنه فرقانَننه ،كم ن إمانننه

وعرفانه(.)3

 -لعلنا نذكر ،من النصو

السابق  ،أهنم يعنون بن (القرآن) مقام (اجلم ) ،وبن (الفرقان) مقام (الفر ).

ويقول :قارئ القرآن مناجي احلق ،قارئ القرآن ترمجان احلق ،والقرآن حضر اجلم (.)4
وقننال :مننىت اسننتو اجلم ن يف بطننن الفق ن  ،تتفجننر ينننابي احلكم ن مننن قلبننه عل ن لسننانه ،وتظهننر األس نرار واألن نوار،
وعلن هننذه احلالن كننان َمن ْنن قُتن وعُن ِّذب يف مقننام اجلمن  ،أمننا صنناحب الفننر الثنناين ،فهننو يسننري يف املمكنننا سننرين املننا
ابلعود األخضر(.)5

( )1الشيخ علي نور الدين اليشرطي ،مغريب هاجر إىل عكا ،وأس الطريق الشاذلي اليشرطي  ،ما عام (1316هن).
( )2نفها احلق.)69 ( ،
( )3نفها احلق.)70 ( ،
( )4نفها احلق.)98 ،97: ( ،
( )5نفها احلق.)98: ( ،
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قيوم ك ذر من ذرا الوجود(.)1
وقال :من استو مجعه ،صار َ
وقننال :إذا كننان اإلنسننان يف حالن مجعننه سننالرا هلل ،شننهد هللا يف كن شنني  ،فيكننون يف مقننام الواحدين فن ذا مت مجعننه،
سننار بننه احلننق ،ومننا رأ شننيتا طلبننه إال أنكننره ،ويكننون ذل ن اإلنكننار مننن مجل ن مطلوبننه ،ويكننون الوجننود احلننق ،وهننذا مقننام
األحدي  ،فهي أص لظهور املمكنا اليت هي أر العبودي (.)2
 كلمن (املمكنننا ) وشننرحها يف النننالسابق.

األخن يوضن منراد الشننيخ مننن قولننه :فهننو يسننري يف املمكنننا ...يف الننن

وقال :اجع ناهر عبودي  ،وابطن أحدي  ،وميز ومهد(.)3
هننذا القننول هننو نفن قننول اجلننياين ،فبظنناهره ينظننر إىل مننا يف السننو  ،وبقلبننه ينظننر إىل ربننه ،ونفن قننول أيب احلسننن
الشنناذيل :اجعن الفننر يف لسننان موجننودا واجلمن يف جنانن مشننهودا ،وقننول ابننن عجيبن  :إي أن تقننول أاه ،واحننذر أن
تكون سواه ..وقد مر معنا ومر غ ها أيضا بنف املعىن.
وقال :يص الفق إىل مقام يقول فيه للشي  :كن فيكون .مث اتب حديثه فقال :والبعض عند اخلاطر(.)4
 ويع بقوله :عند اخلاطر ،أي ُيص الشي عندما مر خباطره فق  ،دون أن يقول له :كن.وقال :ما زال العبد يذكر هللا ،حىت يستويل عليه االسننم ،ومننىت اسننتوىل عليننه االسننم ،انطننو العبدين ابلربين  ،ونهننر

عليه صفا الرب ،ولذ الرب تغيَّب العبد عن وجوده حسا ومعىن(.)5

وم ننن ي ننرحم الفقن ن ريب ُيس ننن إلي ننه ،وه ننذه وح نند الوج ننود ال ُيصن ن عليه ننا أي إنس ننان ،فه نني لألص ننفيا
وق ننالَ ... :

واألنبيا (.)6

وقال :مر سال كننان يبهن عمننا يقربننه إىل هللا تعنناىل ،مث إذا هننو ابمنرأ ُتمن ولنندها علن منكبهننا فقالن لننه :أمل تننر
ولنندي فقنند فقدتننه؟! فنظننر إليهننا وقننال :هننو ذا الولنند علن منكبين وتسننأل عنننه! فقالن  :ي عجبننا هننو معنننا وننندور نبهن

عنه! فانتبه الرج حلاله وقال لا :جزا هللا ع خ ا(.)7

وق ننال :م ننا يف فن نرا (أي :الف ننر غن ن موج ننود)(( ،فَأَيننم ننا تُنولُّن نوا فَن ننث َّم وج ننه َِّ
اّلل)) [البق ننر  ،]115:الفن نرا م ننن ه ننذا
َْ َ َ َ َ ْ ُ
( )1نفها
( )2نفها
( )3نفها
( )4نفها
( )5نفها
( )6نفها
( )7نفها

احلق( ،
احلق( ،
احلق( ،
احلق( ،
احلق( ،
احلق( ،
احلق( ،

.)98:
.)99 ،98:
.)99:
.)99:
.)110:
.)134:
.)163:
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القف  ،ومىت خرج منه تنظر مجي العوامل متصل ب (.)1
 يع ابلفرا  :الفر  ،وابلقف  :اجلسد.وقال :العبد قاب لظهور جتليا احلق(.)2
 -هذا القول ناهر املعىن ،وم ذل فالنصو

التالي تزيده نهورا.

يقول حممد هبا الدين البيطار(:)3
...فنناعلم أينند هللا وإيا بننروح القنند  ،وأرا آيتننه يف األفننا ويف النننف  ،أن هلل أمسننا  ،وأمسننا األمسننا  ،فأمننا أمسننا
األمسننا فهنني الننيت يعلمهننا عمننوم النننا مننن األمسننا الرقمي ن أو اللفظي ن أو الذهني ن  ،فهنني يف احلقيق ن أمسننا لألمسننا وليس ن
عن األمسننا  ،واألمسننا احلقيقين هنني أعيننان العننامل وصننور حقننالق املعنناين ،إذ مننن املعلننوم أن اسننم هللا املمين مننثا لنني املننؤثر
منننه ابملننو هننذه احلننرو الننيت هنني األل ن والننام وامليمننان واليننا والتننا  ،وإمنننا املننؤثر ابملننو معننىن هننذه احلننرو الننذي هننو

احلقيق العزراليلي  ،ولي املمي عزرالين ( )4فقن  ،بن عزرالين مظهننر مننن مظنناهر االسننم املمين وصننور مننن صننوره ،ومعلننوم
ص َوَره ال تتننناه  ،فكن مننا أمننا فهننو صننور لاسننم (املمين ) ،فصننور االسننم تفننىن ،وأمننا جننوهر االسننم وعينننه فننا تفننىن،
أن ُ
ألهنننا عن الوجننه البنناقي ،وكن شنني هالن إال وجهننه .فأمسننا هللا علن احلقيقن أعيننان العننامل وحقالقننه ،ومظنناهر األمسننا هنني
صور العامل ،فلكن اسننم إلنني مننن الصننور مننا ال يتننناه  ،فكن مننا أمننا  ،مننثا ،مننن ثعبننان أو سنني أو رصننا أو حجنر أو
عصا فهو صور من صور االسننم املمين  ،ومعننىن املمين شننأن مننن شننتون الننذا اإللين  ،وهننو عن الننذا  ،ومننن هنننا يفهننم
نوه ْم َولَ ِكن َّنن َّ
قولننه تعنناىل(( :فَنلَن ْنم تَن ْقتُنلُن ُ
اّللَ قَ نتَنلَ ُه ْم)) [األنفننال ،]17:فتننار ينسننب هللا تعنناىل اإلماتن إىل عزرالين  ،فيقننول(( :قُن ْ
َّ ِ
ِ
ناه ُم الْ َمالِ َكن ُ)) [النهن ،]28:
ين تَنتَن َوفَّن ُ
يَنتَن َوفنَّنا ُك ْم َملَن ُ الْ َمن ْنو )) [السننجد  ،]11:واتر إىل املالكن مطلقننا ،فيقننول(( :الننذ َ
ِ
اّللُ يَنتَن ن ن َنو َّىف األَنْن ُفن ن ن َ ))
وه ْم)) [التوبن ن ن  ،]5:واتر يقن ن ننولَّ (( :
واتر إىل البشن ن ننر ،فيقن ن ننول(( :فَن ن نناقْنتُنلُوا الْ ُم ْشن ن ن ِرك َ َحْين ن ن ُ َو َجن ن ن ْدَتُُ ُ
[الزمننر ،]42:ف ن ذا فهم ن ذل ن  ،وعلم ن أن املظنناهر صننور الظنناهر ،والظنناهر حقيق ن واحنند  ،وهننو وجننود مطلننق أحنندي
الع  ،جتلّن يف صننور خمتلفن  ،فأنن ابخليننار ،فن ن شننت فانسننب إىل الصننور الظنناهر مراعننا لألسننباب ،وإن شننت فانسننب
حلقيق الصور كلها ،واليت هي وجود هللا تعاىل ،إذ الصنور كلهننا مندرجن يف وجننود هللا اننندراج أمنواج البهننر ،فنناألمواج هالكن
يف البهننر ،وهنني عينننه ،فاملظنناهر عن الظنناهر ،فلنني إال هللا بننا مننزج وال حلننول وال اُتنناد ،بن القننوم بريتننون مننن مجين ذلن
وهللا عل ما نقول وكي  .وإذا فهم ذل  ،فخذ مجين أمسننا هللا علن هننذا املننوال ،فننالرزا واحلفنني والسننمي والبصن إمنننا
هي املظاهر القالم هبذه املعاين ،فهي األمسننا ال الكلمننا املؤلفن مننن بسننال حننرو هننذه األمسننا  ،ألن حننرو الننرزا ال
تننرز  ،وال لفن الننرزا  ،وكننذل لفن السننمي لنني هننو السننمي  ،هكننذا ،بن هننذه الكلمننا أمسننا األمسننا ال عن األمسننا ،
( )1نفها احلق.)225: ( ،
( )2نفها احلق.)235: ( ،
( )3حممد هبا الدين البيطار الشامي امليداين ،من شيوخ الطريق الرشيدي  ،ما سن (1314هن).
( )4االسم :عزرالي مل يرد يف قرآن وال يف سن صهيه  ،وقد عرب إىل كتب املسلم من اليهودي بواسط املتصوف .
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كما حققه شيخنا األكننرب يف الفتوحننا املكين  ،سننأل مرينند أسننتاذه عننن االسننم األعظننم ،فضنربه حبصننا  ،فكننان هننذا الضننرب
هو اجلواب! يش له ،أن أن االسم األعظم ،إن عرف نفس وأقم اجلدار عن  ،فيظهننر لن كنننز  ،وينكشن لن
سننر قولننه صننل هللا عليننه وسننلم }:مننن عننر نفسننه عننر ربننه { ،إذا ُتققن ذلن وتيقنتننه وسننلمه قلبن ابإلمننان القطعنني.
قننال الشننيخ األكننرب قنُند سننره يف كتنناب (بلغن الغنوا ) :قننال تعنناىل(( :إِننَّنهُ ِمن ْنن ُسنلَْي َما َن َوإِننَّنهُ)) [النمن  ]30:يعن سننليمان
الرِحي ِم)) [النم  ]30:فجع سليمان عليه السام عن ((بِسن ِم َِّ
((بِس ِم َِّ
اّلل الن َّنر ْمحَ ِن الن َّنرِحي ِم)) [النمن  ،]30:وإذا
اّلل َّ
الر ْمحَ ِن َّ
ْ
ْ
سه علي فهن ُنم هننذا .فن ن الكامن يف وقتننه مظهن ُنر هننذه األمسننا الثاثن
،
األمسا
أمسا
و
األمسا
ب
املتقدم
التفصي
فهم
ُ
الننيت هنني :هللا والننرمحن والننرحيم ،ب ن مظهننر أمسننا هللا عل ن الكمننال ،القننالم حبقيق ن اجلمننال واجلننال .قي ن لبعضننهم :كي ن
أصبه ؟ فقال :أصبه أحيي وأمي وأا عل ك شي قدير(...)1

ويقننول :حنمنند اللهننم ي مننن صننل علن حممنند بفننيض ذاتننه ،فكننان جملن لننه يف مجين جتلياته...وأشننهد أن ال إلننه إال

هللا وال موجود يف هذا الوجود إال إيه ،وأشهد أن حممدا صل هللا عليه وسلم إنسان ع ذاته وسر إمداداته(...)2

ويق ننول... :ورد يف احل نندي القدس نني{ :العظمن ن إزاري والك ننربي ردال نني} فن ن زاره عين ننه ،ورداؤه عين ننه ،ف نناملظهر عن ن
الظاهر ،واالسم ع املسم  ،فهو احملي بذاته إبحاط هي ع ذاته ،فك ما ُتي به ذاته هو عن ذاتننه ،فكن شنني لننه
الكمننال الننذايت املشننار لننه بقول نه تعنناىل حكاي ن عننن هننود عليننه السننام(( :مننا ِمننن دابَّن إَِّال هننو ِ
آخننذ بِنَ ِ
اصننيَتِ َها إِ َّن َرِّيب َعلَ ن
َ ْ َ
َُ
ِصن َنرا ُم ْسننتَ ِقيم)) [هننود ،]56:فص نراطه ذاتننه ،فهننو اآلخننذ بناصنني ك ن شنني بذاتننه لذاتننه ،واملننأخوذ ع ن ذاتننه ،فهننو ع ن
الص نرا املس ننتقيم األح نندي ،وه ننو ال ننذي علي ننه ،فم نا عل ن ه ننذا الص نرا إال ه ننو ،وك ن ش نني علي ننه ،فه ننو ذا ك ن ش نني ،
وحقيق النور والظ والفي َ (( ،وأ َّ
َن إِ َىل َربِّ َ الْ ُمْننتَن َه )) [النجم ،]42:فاألول عن اآلخننر ،والظنناهر عن البنناطن ،فننالوجود
واحنند ،كننان هللا وال شنني معننه ،فهننو تعنناىل كننالن ال يننزول ،وأمسنناؤه ال تننزول ،كن يننوم هنو يف شننأن ،فالشننم جتننري ملسننتقر
لا ،وال مستقر لا سواها ،وهاهنا كنز مطلسم(...)3

ويقول... :فما األمر إال هو ،فك أمر ع الو ،وواق عل الو ،وأوله هو ،وآخننره هننو ،وننناهره هننو ،وابطنننه هننو،
َحنند)) [اإلخنا  ،]1:غن أن هننذه الوين لننا وجهننان ،كن منهمننا
وحقيقته هننو ،وذاتننه هننو ،قننال هللا تعنناىل(( :قُن ْ ُهن َنو َّ
اّللُ أ َ

مرآ اآلخر يف ع واحد (...)4

 يف هذا الننن يتوضن لنننا معننىن كلمن (الوين ) الننيت مننر معنننا يف نصننو سننابق  ،ولننتبننه إىل تفسن هم ل ن((قُ ْ ُهن َنوَحد)) [اإلخا .]1:
َّ
اّللُ أ َ
ويقن ننولَ ( :مجَن ن اجلمن ن  ،وفَن ن َّنر الفن ننر  ،من ننن حين ن ال مجن ن وال فن ننر )( ،)5أي إن اجلمن ن والفن ننر ُحكمن ننان اعتبن ننارين
( )1النفها األقدسيه( ،
( )2النفها األقدسي ( ،
( )3النفها األقدسي ( ،
( )4النفها األقدسي ( ،
( )5هذه اجلمل ب احلاصرت

.)6 ،5:
.)3:
.)113:
.)280:
هي من الصلوا األمحدي اإلدريسي اليت هي من أوراد الطريق الرشيدي .

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

164

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

املخرب عنها ابحلنني القيننوم ،فننا حنني سنواها ،وال قيننوم سنواها ،كننان هللا ومل يكننن شنني
معقوالن ،وما َمث إال ع واحد  ،هي َّ
غن ن ه ،أي( :ال غن ن ) ،وه ننذا احلك ننم مس ننتمر أزال وأب نندا ،كن ن ش نني هالن ن إال وجه ننه ل ننه احلك ننم وإلين نه ترجع ننون ،فم ننن رأ
األشيا معه فقد جه  ،ف ن هللا تعاىل دف هذا الننوهم بقولننه(( :فَأَيننَمننا تنُولُّنوا فَننث َّم وجننه َِّ
اّلل)) [البقننر  ،]115:فننأين األشننيا ؟
ْ َ َ َ َُْ
إال أن الكامل يَ ْس ُرتون هذا الوجه أبمسا األشيا (.)1
ويقول حممود أبو الفيض املنويف(:)2

وك ننذل كن ن م ننا يب ننز أو يب نندو يف الك ننون م ننن حي ننا أو وع نني أو إراد تنجل نني كله ننا لكفايتن ننا العلي ننا ،كأهن ننا نع ننو
وخصال أصلي لذل الكالن األمس  ،الذي يبنندو أنننه مطلننق يشننم اقتننداره وإبداعننه وجننودا ووجننود غن ا مننن الكالنننا ،
ومننا ورا هننا مننن كالنننا معجبن أبفعالننا اخلفين  ،ودلين ذلن أن الوجننود يف مشولننه  -من مننا يبنندو فيننه مننن كثننر وتعنندد -مثن
إلدراكن ننا ال ننذايت وح تن ننا النفس نني الوجدانين ن وح نند ش ننامل مؤتلفن ن ال ننرواب والعال ننق ،وإن تفاوتن ن فيه ننا النس ننب واألوض نناع
والكيفيا والونال  ،لد احل واحلوا والعق واملعقوال  ،ممننا ينندل داللن صننرُي موجبن لليقن قاطعن للشن  ،علن
أن أصلها سبب إلي مبدع ألسباب أوىل الكالنا وعللها القريب اليت تصدر عن مشننيتته ،وهننو ضننرور ينندر مننا يفعن قبن
أن يفعن وبعنند أن يفعن  ،وتصن إليننه أيضننا يف النهاين نتيجن مننا أراد ومننا فعن  ،وهننو نفسننه ،فهننو يقينننا ذلن الكننالن الغيننيب
كمننا واحنندا متننناغم
الننذي نظننم الكننون مننا عننا منننه ومننا سننف  ،بسننماواته وأراضننيه ،وقنند طبعهننا مجيعهننا علن أسننلوب جيعلهننا َّ
الوحنندا منرتاب احللقننا  ،إن صننانعها ومبنندعها واحنند أحنند ،وقنند جعن الكالنننا كلهننا تتطننور وترتقن إىل هنند خننا
ابجملمننوع ،كمننا لننو كننان هننذا اجملمننوع الكلنني كالنننا واحنندا يهنند إىل حقيق ن ال ينُندر لننا غننور وال هناي ن  ،ومننا ذل ن إال ألن

مبدع الك كالن مطلق ،ومتوحد يف وجوده املتسامي(.)3
* امللحوظات:

حنن اآلن أمام ناهر يف الكتابن الصننوفي  ،فيهننا شنني مننن اجلنند  ،هننذا الشنني هننو العبننار اخلالنن  ،الننيت خانن قاللهننا
فأنهرته ِبظهر التناقض الصارخ ،وإلي الن التايل الذي هو أكثر وضوحا من هذا السابق.
يق ننول... :وق نند أق نناموا -أي ال ننذين يه ننامجون التص ننو  -أنفس ننهم ِبع ننارفهم الض ننتيل حكام ننا قس ننا علن ن أولي ننا هللا
وعارفيه ،بدون مربر يننربر نظننريهتم ال مننن الشننرع وال مننن العقن  ،حالن َ أهنننم مل يتننذوقوا مننن مشننارب القننوم وعلننومهم ومعننارفهم
ومواجيدهم فيما بينهم وب رهبننم ،وكننذل يف نظنراهتم السننامي العميقن لننذا الوجننود! وأول مننا يرمننون التصننو بننه مننن كننذب
عظيم اهتام مجي شيوخ التصو بوحد الوجننود ،فمننا وحنند الوجننود ي تننر ؟ هن هنني اجلمن بن وجننودين أزلين أبنندي أو
واقعين ؟! هنو املسننتهي أو بن حنناد وقنند وهننو مسننتهي أيضننا ،والقننوم أهن توحينند ،أو يرينندون ابحلقيقن جعلهننا اثنينين

( )1النفها األقدسي .)281: ( ،
( )2مؤس الطريق الشاذلي الفيضي يف مصر ،أس الكلي الصوفي عام (1927م) ،وبقي حىت عام (1933م) ،مث أصدر جمل البهلول.
( )3معامل الطريق إىل هللا.)43: ( ،
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ب خالق وخملو ؟ وهذا ابط ينفيه التصو احلق(.)1
* التعليق عل هذا الكام:
 يقول :وقد أقاموا أنفسهم ِبعارفهم الضتيل  ،..فنجيبه:وقال الدجى للظهر لونك حائل

وقال السها للشمس أنت ضئيلة

لكننن تقري نرا للهقيق ن  :إن هننذه العبننار تع ن معننارفهم الضننتيل ابلصننوفي  ،وهننو هبننذا صنناد  ،ألن ك ن الننذين هننامجوا
التصو كانوا ال يعرفون عنه إال أمورا سطهي  ،فمعارفهم به كان ضتيل .
وقوله... :حكاما قسا عل أوليا هللا وعارفيه بدون مربر ،...فنجيبه:
أ -الننذي ُيكننم ابلق ننرآن والسننن ال يك ننون حاكم نا قاسننيا ،وال ننذي يتهمننه ل ننذل خيننرج مننن اإلم ننان(( :فَننا َوَربِّن َ ال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضْي َ َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِيما)) [النسا .]65:
يما َش َجَر بَنْيننَن ُه ْم ُمثَّ ال َِجي ُدوا ِيف أَن ُفس ِه ْم َحَرجا ممَّا قَ َ
ينُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُُيَ ّك ُمو َ ف َ

ِ َّ ِ
ين
ب -يقول ..:عل أوليا هللا ،..فمن قننال لن ي هننذا أنكننم (أوليننا هللا)َ ،أوَملْ تقنرأ اآلين الكرمن (( :أََملْ تَنَنر إ َىل الننذ َ
اّلل ينَزّكِ نني م ننن يش ننا وال يظْلَم ننو َن فَتِ ننيا .انظُننر َكين ن ين ْف ننرتو َن علَن ن َِّ ِ
ب َوَك َفن ن بِن ِنه إِْمث ننا ُمبِين ننا))
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َك ننذ َ
ينَُزُّك ننو َن أَن ُف َس ن ُنه ْم بنَ ن ِ َُّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
[النسا .]50 ،49:
ج -أم ننا قول ننه :ب نندون م ننربر!! ،فجوابن ننا :ب ن امل ننربر موج ننود وموج ننود وموج ننود ،وه ننو م ننن الش ننرع ،وم ننن الق ننرآن ،وم ننن
السن  ،وهو فر ال سن  ،إنه األمر ابملعرو والنهي عن املنكر.
 ويق ننول :وك ننذل يف نظ نراهتم الس ننامي العميقن ن ل ننذا الوج ننود ،..فنجيب ننه :ق ننرر مش ننايخ الص ننوفي وكب ننارهم وع ننارفوهمواملكاشفون واملشاهدون أن احلقيق هي زندق ابلنسننب للشنريع  ،فن ن كانن نظنرا (أهن احلقيقن ) سننامي وعميقن ! فكين
تكون نظرا الشريع املناقض لا؟؟ طبعا سننتكون بعكن ذلن ! وال حننول وال قننو إال ابهلل العلنني العظننيم .وإا هلل وإا إليننه
راجعون.
 ويقول :وأول ما يرمون به التصو من كذب عظيم اهتام مجي شيوخ التصو بوحد الوجود...فنجيبه:لقد أفهمتنا ي شيخ؟! ألن القول أبن اهتام مجي شيوخ التصو بوحنند الوجننود هننو كننذب عظننيم!! هننذا القننول هننو
مفهننم جنندا!! ب ن وجنندا جنندا أيضننا!! وال يسننعنا أمننام مننا أييت بننه هننؤال األوليننا العننارفون مننن صنند عظننيم وج نرأ عظيم ن
وفصنناح أعظننم إال أن نقننول :اللهننم إا نشننكو إلي ن هننذا الننبا العظننيم الننذي دمننر األم ن اإلسننامي  ،والننذي يصننر أقطابننه
علن السن يف طنريقهم للقضننا علن مننا تبقن لننذه األمن مننن عقينند إسننامي وأخننا ووجننود ،وال حننول وال قننو إال ابهلل
العلي العظيم.
 مث يقدم التساؤال  :فمننا وحنند الوجننود ي تننر ؟! هن هنني اجلمن بن وجننودين أزلين أبنندي أو واقعين ؟ وجييننب( )1معامل الطريق إىل هللا.)404: ( ،
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نفسه :وهو املستهي .
ونقول :نعم ،هو مستهي  ،ومل يق أحد إن هذه هنني وحنند الوجننود ،ونعجننب مننن شننيخنا كين يننورد هننذا التسنناؤل
الذي مل يرد!! ولكنه األسلوب املاهر.
ويواص شيخنا تساؤله :أو ب حاد وقد ؟! وهو مستهي أيضا.
وجنيبه نعم ،إن الصوفي ال تقول هبذا ،ألنه هننو مننا يسننم ابحللننول أو االُتنناد ،والصننوفي بريتن مننن كليهمننا ،واإلسننام
بري من اجلمي .
ويقول :والقوم أه توحيد.
فنجيبه :نعم ،إهنم أه توحيد ،وقد رأينا توحيدهم يف أكثر من مال ن

سابق ،وعرفنا ما هو ،إنه توحيد الوجود.

مث يقول :أو يريدون ابحلقيق جعلها اثنيني ب خالق وخملو ؟! وهذا ابط ينفيه التصو احلق.
فنجيبه:
نعننم ،نعننم ،االثنيني ن ب ن اخلننالق واملخلننو  ،أي وجننود خننالق ووجننود خملننو  ،حي ن يكننون يف الوجننود اثنننان ،خننالق
وخملو فهذا مرفو عند الصوفي  ،وقول ي شيخنا :هذا ابطن ينفيننه التصننو احلننق ،هننو صننهي َتامننا .فالتصننو احلننق
ال يننؤمن بوجننود خننالق وخملننو  ،وإمنننا يننؤمن بوجننود واحنند فقن هننو احلننق ،ومننا اخللننق منننه إال كمننوج البهننر مننن البهننر ،وهنني
هي نفسها (وحد الوجود).
ونق ننول :ي ش ننيخنا ،هاأنن ن تق ننرر وح نند الوج ننود عن نندما ت ننرفض االثنينين ن  ،إذن ،فل ننم اهتمن ن (ال ننذين يرم ننون ش ننيوخ
التصو بوحد الوجود؟!) ،مل اهتمتهم ابلكذب العظيم؟ وهم ال يرمونكم إال ِبا أنتم عليه.
ول يضاح :يقول الن ... :اهتام مجي شيوخ التصو  ،وهذا يع أن قسما مننن شننيوخه ال يؤمنننون بوحنند الوجننود،
وس نننر فيم ننا أييت أن ال ننذين ال يؤمن ننون ابلوح نند ه ننم ال نندخا عل ن التص ننو ال ننذي ي نندعون املش ننيخ دون ذو أو معرف ن
(ومن تشبه بقوم فهو منهم).
ويقول يف ن

آخر:

إمنا ترجهن هننذه الطالفن مننن حين ارتفنناع معارفهننا ،ألن مننن ُتقننق عنننده العلننم ابنفنراد هللا سننبهانه ابلفعن والصننف
والننذا وقيننام من ثر املوجننودا ِبننا خيلقننه لننم وفننيهم مننن الصننفا واحليننا  ،قنناده ذلن إىل مجن المن عليننه وعكوفهننا لديننه،
وتصفو هذه املعرف يف ميدان الفنا عن ذكر غ ه ورؤين سنواه ،وإذا فن العبنند عننن األغيننار ،كملن معرفتننه لبقالننه من احلننق،
وقلن غفاتننه عنننه ،وهننو علننم البقننا  ،وإذا وصن مننن املعرفن إىل هننذا احلنند مننن الننتمكن ،شننار عن اجلمن  ،أي احلقيقن ،
وصار اجلم له حاال ،فَن َعن ُ اجلمن خبننا علننم اجلمن اخلننا بننذل ( ،واجلمن هنننا مجن معنننوي خننال جلمن الننروح علن
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خالقها وافخها دون حلول أو اُتاد أو اتصال أو انفصال ،كما ُيد يف احملسا وهو احللول(.)1
* تعليق:
األسننلوب فيننه شنني مننن اجلنند كمننا قلنننا .فهننو يقننول :انفنراد هللا سننبهانه ابلفعن والصننف والننذا  ،بنندال مننن قننولم:
وحنند األفعننال والصننفا والننذا  ،ولكنننه يضنني عبننار جدينند هنني انفنراده سننبهانه ب ن (قيننام من ثر املوجننودا ) الننيت هنني ال
ختننرج عننن معننىن وحنند الوجننود ،ولكننن فيهننا شنني مننن الغمننو يسنناعد هننذا العننار علن إضنناع القننارئ العننادي ،خاصن
عننندما يضنني اجلملن ِ :بننا خيلقننه لننم وفننيهم مننن الصننفا واحليننا الننيت تعن الفننر  .ويعن بعبننار مجن المن عليننه وعكوفهننا
لديه :مقام اجلم  ،وهو واض .
عل ن أننننا ل ننو قبلنننا مجلت ننه األخ ن حسننب ناهره ننا الننذي مك ننن أن يفهمننه القننارئ الع ننادي لكننان ال ننن كلننه تفاه ن
وسخاف  ،ب لكان كتابه كله كذل .
ويشرح لنا كلمت يستعملوهنما كت ا ومها( :اتصال وانفصال) ويقرر أن ذل هو احللول.
وتوضنني مننا يريننده هننو أن االتصننال يقتضنني وجننود اثنن متصننل ببعضننهما ،وهننو احللننول ،واالنفصننال يقتضنني وجننود
اثنن ن أيضن ننا منفصن ننل عن ننن بعضن ننهما ،وِبن ننا أن االثنينين ن مرفوضن ن  ،إذن فن ننا اتصن ننال وال انفصن ننال ،بن ن وحن نند  ،واجلمن ن هن ننو
اإلحسا هبذه الوحد ذوقا واستشعارا.
ويقول :وأما املرحل السابع  ،فهي مرحل السعاد األبدي اليت يقول هللا سننبهانه وتعنناىل يف وصننفها حبديثننه القدسنني:
مسعننه وبصنَنره وين َنده
{ما تقرب إيل عبدي ِبثن مننا افرتضن عليننه ،ومننا زال يتقننرب إيل ابلنوافن حننىت أحبَّننه ،فن ذا أحببتننه كنن
َ
ولسانَه} إىل آخره ،وهي املرحل الننيت قين فيهننا أيضننا( :وهنننا مننا ال عن رأين وال أذن مسعن وال خطننر علن قلننب بشننر)
وهي املرحل اليت قلنا فيها من قصيدتنا الوجداني :
ت الباب قص َد لقائها
فلما قرع ُ

خلعت هلا جاهي وعلمي ودعويت
ُ

وحققت وصفي وهو ذيل لعزها
ُ

وعاديت فيها حظ نفسي وعاديت

أت ذيل وعجزي وفاقيت
فلما ر ْ

جتلت إىل قليب مبكنون حكميت
فكان هبا سكري وصحوي ونشويت

وقربين الساقي حلان شراهبا
بدت من طُور ليالي انرها
وملا ْ

رأيت هبا منها إليها هداييت

وصارت تناجيين حبُ ْل ِو خطاهبا

فشاهدهتُا لكن بعني بصرييت
وإين أرى شرحي هلا فوق طاقيت

وأبصرت أسراراً تسامت بذاهتا
ُ
( )1معامل الطريق إىل هللا.)262: ( ،
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حبت يوماً بسرها
فإين إذا ما ُ

لقيت محامي بعد متزيق مهجيت

سر أميناً إذن وال
ُ
ولست على ّ

حظيت بقرب عند أهل موديت

ويف مث هذا املقام يقول اإلمام الغزايل رضي هللا عنه حي بلغه ووص إليه من طريق الشهود:
فظن خرياً وال تسأل عن اخلرب( )1اهـ.

وكان ما كان مما لست أذكره

 اعت نندا أن نس ننم م ننن الق ننوم ق ننولمُ :تقق ن أبوص ننافها .وم ننا ش ننابه ذل ن  ،أم ننا هن ننا ،ف ننيعك األس ننلوب زيد يفالتعمين  ،حين يقنول :وحققن وصننفي ،إذن فهننو بعنند كن اجلهنند الطوين والريضننا اململن واخللننو واجلننوع والسننهر ،وبعنند
َتلين الكتننب ،مننا زاد عل ن أن حقننق وصننفه فق ن !! وبك ن هننذه البسنناط  .م ن العلننم أن ك ن مننا ينندب عل ن األر حمقننق
ِ
وصفه الذي هو ذله لعزهننا ،دون هننذه الفلسننف  ،ألنننه فطننر علن ُتقيننق وصننفه(( :فِطْننرَ َِّ َّ
َ
اّلل الن ِنيت فَطنََنر النَّننا َ َعلَْين َهننا ال تَنْبنندي َ
ِخل ْل ِق َِّ
اّلل)) [الروم .]30:ولكن ،نقول للقارئ ،إنه اإلمعان يف التقي ! ولنوض األمر:
َ
يف مراح من اتريخ املسلم  ،وصل اجملتمعننا اإلسننامي ِبسنناعي الصننوفي وجهننودهم املسننتمر إىل أحن دركننا
اجلهن والغفلن  ،حين أخننذ األوليننا العننارفون الصننديقون املقربننون الطنناهرون املطهننرون األبنرار الواصننلون احملققننون املصننطفون
احملبوبننون املؤينندون العنناملون املوحنندون خنوا اخلنوا  ،...حين أخننذوا حنريتهم الكاملن يف البيننان ،وأرخنوا لعبنناراهتم العنننان،
وابحوا ابلسر املصان.
وقد رأينا قول بعضهم :وحسبه ..إشرا نور وحد الوجود.
ولع الن

التايل يغ عن اإلطال وإيراد نصو

ُخر.
أَ

يقول الشيخ عبد الرزا القاشاين:
وبعنند ،فن ن الزمننان تقاصننر أذيلننه ،وكنناد ترتفن ابنكشننا احلننق أسننباله ،ونطننق احلننق علن لسننان اخللننق أبسنراره،
أخبارهننا ،أقبن علنني مجاعن
وزهق الباط بتشعش أننواره ،واقتضن احلقيقن أن ُهتْتَن أسننتارها ،وطفقن يف كن مسن ُُينند
ُ
وم ننن أيدت ننه العناين ن ابلتوفي ننق ،خصوص ننا
م ننن إخن نوان الص نند والص ننفا ،وأرابب الفت ننو والوف ننا ،م ننن أهن ن العرف ننان والتهقي ننقَ ،
كالصنناحب املعظننم العننامل العننار املوحنند احملقننق ،مش ن املل ن والنندين ،قنندو أرابب اليق ن ...أن أشننرح لننم كتنناب فصننو
احلكم...شارط علي أن ال أكتم شيتا من جواهركنوزه(...)2اهن.

 والكت ننب الص ننوفي ال ننيت ألفن ن يف الق ننرن الثالن ن عش ننر الج ننري وع نند ق ننرون قبل ننهُ ،تمن ن كله ننا ،أو جله ننا ،ط ننابالتصري الكام بوحد الوجود ،وما يدور حولا من عقالد وفلسفا .
وجننا القننرن الراب ن عشننر ،وتوسننع الثقاف ن  ،وزاد فهننم بعننض املسننلم ل سننام ،ولننبعض أعنندا اإلسننام ،ولننبعض
( )1بداين الطريننق إىل مننناه التهقيننق .)66: ( ،والواق ن أن نن
كث غ ه.
( )2شرح القاشاين.)4: ( ،
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أمرا املسلم  ،وفهموا ،بسبب الكتب اليت ألف يف القرون السابق  ،الكث عننن هننذا السننرطان اخلبين  ،وخطننره ومكننره،
وأخذوا ينبهون عليه.
فأسننرع (العننارفون الصننديقون الصننادقون) إىل تقي نتهم ورمننوزهم وألغننازهم ،وكلمننا توس ن الننوعي اإلسننامي قلننيا ،كلمننا
زادوا يف التعمي والغمو .
والنصننو األخ ن صننور مننن هننذه التقي ن اجلدينند  ،الننيت أخننذ َتعننن يف الغمننو والتعمي ن  ،حننىت وصننل إىل حنند
الكذب اجلري .
كان القوم يستعملون فيما سبق العبار والرمز واللغز واإلشار  ،أما يف حاضرا ،فأخذوا يستعملون اإلنكار؟!
ومنناذا علننيهم؟ فنناملهم هننو (جلننب النزابلن) ،حننىت إذا خضن الزبننون للشننيخ ،وقننام ابلريضننا واجملاهنندا واخلل نوا ،
الننيت ُتقنننه ابإلُيننا الننذايت حقنننا مننأل ك ن خلي ن يف جسننمه ،وطبننق عليننه شننيخه اإلُيننا اخلننارجي املسننتمر ،حننىت يص ن إىل
اجلننذاب  ،وتتجلن عليننه التجليننا  ،ويننذو مننن معنناين األلوهين  ،أو يننذو علن األقن معننىن اسننم مننن أمسننا احلننق ،عندلننذ
مُْسون عاروين ،وال ح ؟؟
والذين ال يصلون ،من الذين وقعنوا يف الشننبك  ،مُْسننون ،بتننأث اإلُيننا ا  ،أنصننارا مغفلن متهمسن  ،ينندافعون عننن
الشننيخ الع ننار  ،وع ننن الطريق ن اجملي ند  ،وع ننن السننال املريد...ومه نندون املنزلق ننا إىل الاوي ن  ،ويغطوهن ننا ابأللف ننا املنمق ن ،
واألكاذيب اجلريت املزوق ...انتظارا لصيد جديد ،يف يوم جديد.
وقد تطور هذا األسلوب أكثر وأكثر ،وصار أكثر جد .
وهننذا األسننلوب اجلدينند ،ال خيننرج عل ن القاعنند الننيت وضننعها سننيد الطالف ن اجلنينند ،عننندما قننرر :ال يكننون الصننديق
صديقا حىت يشهد له يف حقه سبعون صديقا أنه زنديق ،ويف رواي  :أل صديق...
وال خيرج عل قاعد اجلنيد عندما أفىت هو والشبلي بقت احلاج ،ومها يعلمان أنه يف احلقيق ويل هللا حقا.
وال خيننرج عل ن القاعنند الننيت وضننعها أقطنناهبم وعننارفوهم ،والننيت هنني شننرح لقاعنند اجلنينند ،والننيت تقننول :إن الصننديق
يعط نني الظ نناهر -أي الش نريع  -حك ننم الظ نناهر ،ويعط نني الب نناطن -أي حقيق ننتهم -حك ننم الب نناطن ،وابلتعب ن اآلخ ننر ال يل ننب
ابلباطن عل الظاهر وال يلب ابلظاهر عل الباطن.
كما ال خيرج عل القانون األساسي للطالف  :إي أن تقول أاه ،واحذر أن تكون سواه.
وكما قلنا :املهم هو جلب الزابلن ،وبعد ذل أييت التسلي  ،مث أييت الباقي.
ويقول عبد القادر عيس (:)1
اختل ن علمننا النظننر يف مننوقفهم مننن العننارف احملقق ن القننالل بوحنند الوجننود ،فمنننهم مننن تسننرع ابهتننامهم ابلكفننر
( )1شيخ الطريق الشاذلي الدرقاوي يف حلب.
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والضال وفهم كامهم عل غ املراد(...)1
 إذن ،فالعارفون احملققون يقولون بوحد الوجود ،وهذا اعرتا كام من عننار حمقننق ،كمننا يعننرت أن مننن علمنناالنظ ننر م ننن ي ننتهمهم ابلكف ننر والض ننال ،لكن ننه ي ننتهم املتهمن ن ابلتس ننرع ،وع نندم فه ننم كامه ننم .فهن ن ص ننهي أهن ننم مل يفهمن نوا
كامهم؟ م أنه يقرر بوضوح أن العارف احملقق يقولون بوحد الوجود ،فكي ذل ؟
يتمم كامه ،قيقول:
...ومنننهم مننن مل يت ننور ابلننتهجم عل ننيهم ،فتثب ن يف األم ننر ،ورج ن إلننيهم ليع ننر م نرادهم ،ألن ه ننؤال العننارف  ،م ن
توسعهم يف هذه املسال  ،مل يبهثوا فيها حبثا يزي إشكال علما النظر ،ألهنننم تكلمنوا يف ذلن ودوننوا ألنفسننهم وتاميننذهم،
ال ملن مل يشهد تل الوحد من غ هم ،لذل احتاج األمر ل يضاح ،لتطمتن به قلوب أه التسليم من علما النظر(.)2
 تقرير جديد إن غ هم مل يشهد تل الوحد ! إذن فهم شهدوها.يننتمم :ومننن العلمننا الننذين حققنوا يف هننذه املسننأل وفهمنوا املنراد منهننا ،السننيد مصننطف كمننال الشنري  ،حين قننال:
الوجننود واحنند ألنننه صننف ذاتي ن للهننق سننبهانه وتعنناىل ،وهننو واجننب فننا يص ن تعنندده ،واملوجننود هننو املمكننن ،وهننو العننامل،
فص ن تع نندده ابعتب ننار حقالق ننه .وقيام ننه إمن ننا ه ننو ب ننذل الوج ننود الواج ننب لذات ننه ،ف ن ذا بق نني الوج ننود كم ننا ه ننو ،ف نناملوجود غ ن
الوجننود ،فننا يصن أن يقننال :الوجننود اثنننان :وجننود قنند ووجننود حنناد  ،إال أن ينراد ابلوجننود الثنناين (املوجننود) مننن إطننا
املصنندر عل ن املفعننول ،فعل ن هننذا ال يرتتننب شنني مننن احملنناذير الننيت ذكرهننا أه ن النظننر عل ن وحنند الوجننود القال ن هبننا أه ن
التهقيق...
...إىل أن قننال :احلن ال يننر إال الياكن -أي :املوجننود -والننروح ال تشننهد إال الوجننود ،وإذا شننهد املوجننود فننا
نهود ،ال رؤي ن البصننر ،ألن
تشننهده إال اثنيننا ،عل ن حنند مننن قننال :مننا رأي ن شننيتا إال ورأي ن هللا قبلننه .وأراد هبننذه الرؤي ن الشن َ
الرؤي ن مننن خصننال البصننر ،والشننهود مننن خصننال البص ن  ،لننذل ورد :أشننهد أن ال إلننه إال هللا ،ومل يننرد (أر ) ب ن وال

يص أن يقال( :أر )( .)3اهن.

 إذن فقن نند قُت ن ن احلن نناج وأبن ننو محن ننز وابن ننن ّبرجن ننان والسن ننهروردي وغ ن ن هم ،واسن ننتتيب من ننن الكفن ننر اجلنين نند والشن ننبليِ ِ
ب الغزايل وأحننر كتابننه إحيننا علننوم النندين ،وكننذل ابننن عننريب وغن ه وغن ه...من
والبسطامي وأبو حيان وغ هم ،وُك ّفَر وُك ّذ َ
أج إطا االسم الوجود عل املخلو املوجود من ابب إطا املصدر عل اسم املفعول!!
أي قالوا :الوجود بدال من أن يقولوا :املوجود.
( )1حق ننالق ع ننن التص ننو (  ،)552:وللعل ننم ،يق ننال :إن كت نناب (حق ننالق ع ننن التص ننو ) ه ننو م ننن َتلين ن أح نند تامي ننذ الش ننيخ ،نس ننبه إىل ش ننيخه طلب ننا للق ننرىب
والوصول.
( )2حقالق عن التصو .)552: ( ،
( )3حقالق عن التصو .)553 ،552: ( ،
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صننن ! ومننن أجن هننذا تسننرع علمننا
صننن هبننؤال املسنناك األبننري مننا ُ
من أج استعمال املصدر ِبعىن اسم املفعولُ ،
النظر ابهتامهم ابلكفر والضال! (ي حرام).
عل أنه يعود فيعننرت أن املوجننود هننو الياكن فقن  ،أي األشننكال والصننور الننيت تنُنر ابلبصننر ،وهنني يف حقيقتهننا إمنننا
هي الوجود ،أي احلق سبهانه ،وهذا ال يشاهده إال الروح.
وهنننا ملهونن هامن جنندا ،إهنننا تفسن ه ملعننىن (أشننهد) ،فنننهن نعننر أن معناهننا لغن وشننرعا :أعننرت وأقننر ،وكننذل
فهمهننا رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم وفهمهننا عنننه أصننهابه واتبعننوهم وكن املسننلم املسننلم  ..بينمننا يفسننرها هنننا ِبعننىن
(شهود البص ) وهو الذي يكون أثنا (اجلذب )!! وإىل هللا املشتك .
يننتمم :وهكننذا شننأن العلمننا املنصننف  ،يغننارون عل ن الش نريع الغ نرا  ،ويتثبتننون يف األمننور ،دون أن يتسننرعوا بتكف ن
أحد من املؤمن  ،ويرجعوا يف فهم ك حقيق إىل أه االختصا

هبا(.)1

 اجلواب عل هذا الكامُ ...(( .:خي ِادعو َن َّ َّ ِين َآمنُوا َوَما خيَْ َدعُو َن إَِّال أَن ُف َس ُه ْم َوَما يَ ْشعُُرو َن)) [البقر .]9:
َ ُ
اّللَ َوالذ َ

 ي هننؤال  ،مننا دام علمننا النظننر يكفننرون أهن هننذا االختصننا  ،فكين تطلبننون منننهم أن يرجعنوا إلننيهم؟! مث ،هنالغ ن عل ن الش نريع الغ نرا تكننون ابلتسننليم للكفننر وقبولننه ،واسننتفتا أهلننه ليهكم نوا عل ن أنفسننهم؟! عجيننب وهللا! إن هللا
سبهانه يقول(( :فَِ ْن تَننَازعتم ِيف َشنني فَننرُّدوه إِ َىل َِّ
الرسن ِ
نول)) [النسننا  ،]59:وأنننتم تطلبننون مننن اآلخنرين أن يننردوه إلننيكم
ْ ُ ُ
اّلل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
لتقولوا لم :إن كلم الوجود هي من ابب إطا املصدر عل اسم املفعول!
وكف ن هللا املننؤمن القتننال! وصننار الكفننر إسنناما والضننال إمنناا وحقيقننتكم ش نريع غ نرا  .وال حننول وال قننو إال ابهلل
العلي العظيم.
ويقول... :وهكذا ُتقق الساد الصوفي أبعل مراتب التوك  ،فقلننوهبم مطمتنن ابهلل تعنناىل ،معتمنند عليننه ،واثقن بننه،

متوجه إليه -،مستعين به ،ألنه ال فاع يف الوجود سواه(.)2

* تنبيه :أرجو من القارئ الذي عر لغن القننوم أن ينتبننه إىل املنراد مننن هننذه العبننارا  ،ويقننول... :ولننذا طنََنر السنناد
الص ننوفي ابب ش ننكر هللا تع نناىل علن ن مجين ن أحن نوالم ،ومح نندوا هللا تع نناىل يف س ننالر ش ننتوهنم ،وش ننهدوه الفاعن ن املطل ننق وامل نننعم

املتفض والرب الرحيم(...)3

 قنند مننر معنننا عشنرا األمثلن علن معننىن قننولم( :ال فاعن إال هللا) ،وهنننا يزينند املعننىن توكينندا وتوضننيها بقولننه( :الفاع يف الوجود سواه) ،و(شهدوه الفاع املطلق) ،أي أضا يف األوىل عبننار ( :يف الوجننود) ،ويف الثانين ( :املطلننق) ،وهننذا
زيد يف التوضي .
( )1حقالق عن التصو .)553: ( ،
( )2حقالق عن التصو .)380: ( ،
( )3حقالق عن التصو .)393: ( ،
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ويقول :قننالوا :وإمنننا السننماع حقيقن رابنين ولطيفن روحانين  ،تسننري مننن السننمي امل ْسننم إىل األسنرار بلطننال التهن
ُ
واألنوار ،فتمهق من القلب ما مل يكن ،ويبق فيه ما مل يزل ،فهو مساع حق حبق من حق(.)1
 وطبعا ،حنن نعر اآلن َتامننا مننا معننىن( :فتمهننق مننا مل يكننن ،ويبقن مننا مل يننزل) و(مسنناع حننق حبننق مننن حننق) ،وإنُوجد من ال يعر معناها بعد متا األمثل السابق فلن يكون هذا ذنبنا.
ويقول :وخيتل الواصلون يف وصولم إىل هللا تعاىل ،ك عل حسب مقامه ومهته:
فمنهم من وص يف س ه إىل وحد األفعال ذوقا وشهودا ،ويفننىن فعلننه وفعن غن ه ،ويتننذو معننىن قولننه تعنناىلَ (( :وَمننا
اّللَ َرَم )) [األنفال ،]17:وهذه رتب يف الوصول.
َرَمْي َ إِ ْذ َرَمْي َ َولَ ِك َّن َّ
ِ
ومنهم من يص يف س ه إىل وحد الصفا ذوقا وشهودا ،فيتننذوقون معننىن قولننه تعنناىلَ (( :وَمننا تَ َشننا ُو َن إَّال أَ ْن يَ َشننا َ
مسعننه الننذي يسننم بننه وبصن َنره الننذي يبصننر
َّ
اّللُ)) [اإلنسننان ،]30:ويتننذوقون معننىن احلنندي القدسنني{ :ف ن ذا أحببتُننه كن ن ُ َ
به} ،وهذه رتب يف الوصننول .ومنننهم مننن يرتقن إىل مقننام الفنننا يف الننذا  ،فيشننهد عرضنني كن شنني مقابن وجننود احلننق عننز
وج  ،وتفيض عليه أنوار اليق ولسان حاله يقول:
أغيب عن الوجود
ُوجودي أن َ

مبا يبدو علي من الشهود

ويتذو قول رسول هللا صل هللا عليه وسلم{ :أصد كلم قالا الشاعركلم لبيد:
أال كل شيء ما خال هللا ابطل(.})2
 الكننام واضن واضن  ،ونعننر اآلن َتامننا منناذا يرينندون عننندما يننوردون قولننه سننبهانهَ (( :وَمننا َرَمْين َ إِ ْذ َرَمْين َ ))...اّللُ)) [اإلنسننان ،]30:فقنند مننر كثن ا يف األمثلن السننابق من شننروحها
[األنفال ،]17:وقولهَ (( :وَما تَ َشننا ُو َن إَِّال أَ ْن يَ َشننا َ َّ
اليت قدموها ،وكذل قول الرسول صل هللا عليه وسلم يف احلدي القدسي..{ :كن ُ مسعه ،}..وقد مر شرحها أيضا.
ولكننن املاح ن هنننا ،أن الشننيخ اسننتعم عبننار (وحنند األفعننال) و(وحنند الصننفا ) ،حننىت إذا وص ن إىل الننذا مل
يسننتعم العبننار الننيت اسننتعملها أسننافه يف مثن هننذا التسلسن  ،وهنني عبننار (وحنند الننذا ) بن ال عنهننا ليسننتعم عبننار
ُتم ن نف ن املعننىن ،اس ننتعملها العننارفون الص ننديقون املقربننون يف أق نوالم ويسننتعملوهنا ،وه نني( :الفنننا يف ال ننذا ) ووض ننوحها
كا .
ونُضي  :إن ك من أيخذ أقوال شخ ما عل أهنا أقوال حكيمن يُطلننب تطبيقهننا ،مث يقنند هننذا الشننخ  ،فننا
يذكر امسه إال مصهواب بن (سيدي) يتبعها ابلدعا له ،إن ك مننن يفعن مثن هننذا من شننخ مننا فهننو ال يفعلننه إال إن كننان
يؤمن بعقيدته وسلوكه إماا كاما.
( )1حقالق عن التصو .)209: ( ،
( )2حقالق عن التصو .)281 ،280: ( ،
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وهذه نبذ من كتاب عبد القادر عيس املسم ( :حقالق عن التصو ) ،يورد فيها أمسننا متصننوف مننر معنننا أقنوالم
يف وحد الوجود ،ورأينا مد صراحتها ووضوحها.
يقول ُت عنوان :أقوال العارف ابهلل من رجال التصو .)1(..
أبو حامد الغزايل:
قال اإلمام حج اإلسام أبو حامد الغزايل(:)2
وقد أورد امسه يف الكتاب متمثا أبقواله ومستشهدا هبا وداعيا إليها ،تسعا وثاث مر .
 -ومر معنا أقوال الغزايل ،فل ج إليها القارئ ل

ما فيها مما يغضب وجه هللا.

ويقول :قال سيد الطالفت اجلنيد(..)3
 وقد مر معنا أقوال اجلنيد يف وحد الوجود ،وورد امسه يف الكتاب سبعا وعشرين مر . -وورد اس ن ننم اب ن ننن عط ن ننا هللا الس ن ننكندري تسن ن ن عش ن ننر م ن ننر  .ج ن ننا يف امل ن ننر األوىل بقول ن ننه :يق ن ننول اب ن ننن عط ن ننا هللا

السكندري(.)4

وقد مر أقواله الصرُي يف وحد الوجود.
ويننورد اسننم ابننن الفننار وأقنواال لننه سن منرا  ،جننا فيهننا يف املننر األوىل الننن التننايل... :ومننا علمنوا كين كانن
بداي ابننن الفننار مننن حين جماهدتننه لنفسننه ،وإلين بعننض كامننه يصن جماهداتننه يف سن ه ،ممننا ينندل علن أمهين اجملاهنند ،
من العلننم أنننه ابتنندأ سن ه إىل هللا تعنناىل مننن نفن لوامن  ،ال أمننار ابلسننو  ،ويبن أن السننال الننذي  -ال جماهنند لننه ،ال سن
له ،وال حمب له.)5(...

 ونعر إعان ابن الفار إمانه بوحد الوجود وتصرُيه بذل . وممننن يننورد أمسننا هم من أقنوال لننم مشننفوع ابلتقنندي والنندعا  :أبننو احلسننن الشنناذيل يف مخسن عشننر موضننعا ،أبننومح ننز البغ نندادي يف ثاث ن مواض ن  ،أب ننو القاس ننم القش ن ي يف مخس ن عش ننر موض ننعا ،أب ننو يزي نند البس ننطامي يف مخس ن مواض ن ،
إبراهيم الدسوقي يف موض واحد ،ابن عجيبن يف ثاثن موضننعا ،أمحنند زين النندحان يف أربعن مواضن  ،زكننري األنصنناري يف
مخس مواض  ،عبد الكر اجليلي يف ثاث مواض ...وغ هم الكث مما مر معنا ومما مل مر.
وقد رأينا أقوال هؤال العارف يف وحد الوجننود ،وإينراد عبنند القننادر عيسن لننؤال الصننوفي املشننهورين هننو دلين أكثننر
( )1حقالق عن التصو
( )2حقالق عن التصو
( )3حقالق عن التصو
( )4حقالق عن التصو
( )5حقالق عن التصو

(،
(،
(،
(،
(،

.)59:
.)60:
.)14:
.)66:
.)127:
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من كا عل إمانه ِبا كانوا يؤمنون به ،وهو وحد الوجود وال يبق عل الذين خيادعون إال أن يكفوا عن خمادعتهم.
ويقول آي هللا اخلمي :
واعلن ننم أن األمسن ننا والصن ننفا اإللين ن كلهن ننا كامن ن  ،بن ن نفن ن الكمال...وأكمن ن األمسن ننا هن ننو االسن ننم اجلن ننام لكن ن

ومظْ َهُر مجي جتلياته(...)1
الكلما  ،ومظهره اإلنسان الكام املستجم جلمي الصفا واألمسا اإللي َ
ويقول :فاإلنسان الكامن مجين ُ سلسننل ِ الوجننود وبننه يننتم النندالر  ،وهننو األول واآلخننر والظنناهر والبنناطن ،وهننو الكتنناب

الكلي اإللي(...)2

ويقول :املوجودا كلها أمسا إلي .
ولعلن بعنند التنندبر يف روح االسننم ،والتفكننر يف حقيقتننه ومطالعن دفننرت سلسننل الوجننود وقنرا أسننطره ،ينكشن لن

إبذن هللا وحسن توفيقه أن سلسل الوجود ومراتبها ودالر الشهود ومدارجها ودرجاهتا كلها أمسا إلي (...)3
 -هذا مث قول قاللهم :واجتم فيه النجو م الورد وغ ها مما مر.

ويق ننول ُتص نني إش نراقي :ف ن ذا بل ننغ الس ننال إىل هللا واجملاه نند يف س ننبيله إىل ذا املق ننام ،وجتل ن علي ننه احل ننق يف مظ نناهر
اخللق ،م عدم احتجاب عن احلق واخللق ،بنهو الوحد يف ماب الكثرا  ،والكثر يف عن الوحنند  ،ينفننت عليننه أبنواب

من املعرف والعلوم واألسرار اإللي ( -...)4أقول :سنر فيما أييت من الفصول قيم هذه املعرف والعلوم الكشفي .
ويقول سعيد حو :

...وبش ننك ع ننام ،ف ن ن الس ننالر إىل هللا ليص ن إىل مق ننام اإلحس ننان ،ف ن ننه م ننر عل ن م ننا يس ننميه الص ننوفي (الفن ننا ا )،
والفنننا يف األفعننال أبن ُي ن اإلنسننان أن ك ن شنني فع ن ُ هللا ،والفنننا يف الصننفا أبن يستشننعر اإلنسننان صننفا هللا عننز
وج ن  ،والفنننا يف الننذا  ،وهننو أن يستشننعر اإلنسننان أولي ن الننذا اإللي ن وصننمدانيتها .ومننىت اسننتقر يف هننذا املقننام أح ن
ِبق ننام اإلحس ننان ،وُي نناولون يف ه ننذه احلالن ن أن ينقل ننوه إىل مق ننام (املش نناهد من ن رؤيت ننه اخلل ننق) ،وه ننذا ال ننذي يس ننمونه مق ننام
(البق ننا ) ،وق نند تك ننون النقلن ن سن نريع إىل الفن ننا يف الص ننفا مباش ننر  ،أو ق نند تك ننون إىل الفن ننا يف ال ننذا مباش ننر  ،مث يب نندأ
السال يستشعر ما سو ذل ()5؟
 -الن

واض جدا ،مر معنا أمثاله .وفيه بعض العبارا الغامض :

فعبننار ... :أولين الننذا اإللين يعن هبننا :كننان هللا وال شنني معننه وهننو اآلن علن مننا كننان عليننه ،فأولين الننذا اإللين
( )1شرح دعا السهر.)78: ( ،
( )2شرح دعا السهر.)67: ( ،
( )3شرح دعا السهر.)84: ( ،
( )4شرح دعا السهر.)113: ( ،
( )5تربيتنا الروحي .)298: ( ،
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هي :كان وال شي معه ،ويستشعر هبا ،أي :يستشعر أهنا عل حالا كما كان  ،وهو اآلن عل ما كان عليه.
وعبننار ... :وصننمدانيتها :لاسننم الصننمد معنيننان؟ أحنندمها :الننذي يُصننمد إليننه ،أي :يُرج ن إليننه ويُتوجننه إليننه يف ك ن
الر ْج َع ن )) [العلننق ]8:عننندهم،
شنني  .ومعننىن صننمداني الننذا اإللي ن عننند الصننوفي هننو نف ن معننىن اآلي ن (( :إِ َّن إِ َىل َربِّن َ ُّ
ونف معىن(( :ارِجعِي إِ َىل ربِ ِ ر ِ
اضيَ َمْر ِضيَّ )) [الفجر ]28:عندهم ..وقد مر معنا كي يفهمون اآليت .
ْ
َّ َ
إذن ،فمعننىن قولننه :يستشننعر اإلنسننان أولين الننذا اإللين وصننمدانيتها هننو :أنننه يستشننعر وحنند الوجننود .وهننذا املعننىن
واض َتاما لكن مننن فهننم عبنناراهتم وتننذو معانيهننا .أمننا مننن مل يسننتط بعن ُند فهمهننا ،رغننم متننا األمثلن والنصننو السننابق !
فا حيل لنا معه.
وأمامنا أيضا العبار ... :أن ينقلوه إىل مقام املشاهد م رؤيته اخللق ،وهذا...مقام البقا .
إذن فمق ننام البق ننا -ونعرف ننه س ننابقا -ه ننو املش نناهد يض ننا إليه ننا رؤين ن اخلل ننق .وابل ننرغم م ننن أنن ننا األن نع ننر مع ننىن
مصطل (املشاهد ) ولكن الن يزيدا إيضاحا ،فاملشاهد هي رؤين احلننق بنندون خلننق ،أي :رؤين هللا ،جن وعننا ،يف كن
شنني  ،حبين ال يننر الواصن خلقننا ،بن يننر كن شنني هننو احلننق ،وهننذا هننو مقننام الفنننا يف الننذا  ،لكننن الشننيخ ينقلننه إىل
مقننام (املشنناهد من رؤيتننه اخللننق) ،وهننو مقننام (البقننا ) أو الفننر الثنناين ،أو صننهو اجلم ...أو...وهننو املقننام الننذي يقننول فيننه
أبو احلسن الشاذيل :اجعن الفننر يف لسننان موجننودا ،واجلمن يف جنانن مشننهودا .ويقننول فيننه اجلنينند :ال بنند مننن مشنناهد
الفننر بن مننا أيمننر هللا بننه ومننا ينهن عنننه .ويقننول فيننه ابننن عجيبن  :إي أن تقننول أاه ،واحننذر أن تكننون سنواه ،وهننو املقننام
الذي يتواصون به منذ مقت احلاج وغ ه.
وأتر للقارئ ُتلي قوله( :مث يبدأ السالر يستشعر ما سو ذل ) ليزداد َترسا بفهم النصو

الصوفي .

ويقول سعيد حو أيضا:
ولتن كان جننز السن التهقنق أبمسننا هللا ،ولننتن كانن مراحن السن تننتم ابالنتقننال مننن فنننا إىل فنننا  ،فن ن الننذكر هننو

وسيل ذل كله(.)1

 معننىن (التهقننق أبمسننا هللا) واضن  ،ومننر كثن ا يف النصننو السننابق  ،ومن ذلن أورد أمثلن تسنناعد علن التوضننيأكثر:
ل ننو ق ننال قال ن  :ف ننان متهق ننق ابس ننم الش ننجاع ف ن ن ك ن م ننن يس ننم ه ننذا الق ننول يع ننر أن ف نناا ش ننجاع بك ن مع ننىن
الشجاع .
ولو قال :فان متهقق ابسم الفيلسو  ،ل ُفهم مباشر أن فاا فيلسو ضال .
ولننو قننال القال ن  :فننان متهقننق ابسننم الصننويف لعُننر دون تننردد أن فنناا صننويف .وهكننذا ..عننندما يقننول القال ن  :إن
( )1تربيتنا الروحي .)303: ( ،
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السالر إىل هللاُ ،تقق ابسم من أمسننا هللا ،ولننيكن مننثا :الننرب ،فكن مننن يسننم هننذا القننول يعننر أن فنناا ُتقننق ابلربوبين ،
أي :صار راب.
وهكذا ابلنسب لاسم (الرمحن) ،ويف آخر الطريق ابلنسب لاسم (هللا) .وال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم.
ويقول سعيد حو أيضا:
...وم ن أن ن يف س ن ي إىل هللا أذاق ن هللا م ننن فض ننله ِم ننن مع نناين ِ
امس ن ِنه الص ننمد ج ن جال ننه وه ننو املق ننام ال ننذي زل ب ننه

هؤال (.)1

 لو مسع قالا يقول :فان ذا معىن الننوزار فمنناذا تفهننم مننن ذلن ؟ إن أي إنسننان يسننم هننذا الكننام يفهننم منننهبنندهيا أن فنناا صننار وزي نرا ،فننذا معننىن الننوزار  .وكننذل قننول الشننيخ هنننا :أذاق ن ِ...من معنناين امسننه الصننمد ،أي مننر بننه
حال صار فيها صمدا ،أو استشعر من األلوهي االسم الصمد.
وقنند رأينننا فيمننا سننبق مننن نصننو أن الواصن يننذو معننىن األمسننا اإللين  ،أو يتهقننق هبننا ابلتنندري  ،امسننا بعنند اسننم،
حننىت يصن إىل االسننم (الننرب) ،مث يصن إىل االسننم األعظننم (هللا) حين يصن هننو هننو ،ويقننول حينتننذ :أا أا أو كمننا قننال
ابن البنا السرقسطي يف املباح األصلي :
مث امتحى يف ِ
غيبة الشهود

القول أان معبودي
فاطلق َ

ويقول سعيد حو أيضا:
حنن نعلم أن هنا حنناال للسننال ُين فيهننا أبحدين الننذا اإللين  ،ويستشننعر فيهننا اسننم هللا الصننمد ،وهنني حالن
يستشننعر فيهننا السننال فنننا كن شنني  ،ولكننن هننذا الشننعور ال بنند أن يرافقننه االعتقنناد أبن هللا خننالق ،وأن هنننا خملوقننا ،وأن
اخلالق غ املخلو (.)2

 إذن فالس ننال ُين ن أبحدين ن ال ننذا اإللين ن  ،وق نند م ننر معن ننا م نناذا يعن ننون بعب ننار أحدين ن ال ننذا اإللين ن  ،م ننر يفنص ننو مك ننن أن يق ننال عنه ننا :كث ن  ،وك ننذل يستش ننعر الس ننال أيض ننا يف تل ن احل نناال اس ننم هللا الص ننمد ،أي يستش ننعر
الصمداني  ،أو األلوهي  ،فاملنندلول األخن للصننمداني واأللوهين واحنند ،ويفسننر استشننعار االسننم الصننمد ،ابستشننعار فنننا كن
شي  ،أي ال يشعر إال ابهلل وحده يف ك شي وم ك شي وبك شي  ،وهذه هي وحد الوجود.
ولكنه يقرر أبن هذا هو إحسا واستشننعار ،وذو كمننا يقننول يف مكننان آخننر :ولكننن ال بنند أن يرافقننه االعتقنناد أبن
اخلالق غ املخلو .
الكم ن مننن الرجننال (اإلنسننان الكام ن ) ،م ن ملهون ن نبهنننا
وهكننذا أوصننلنا إىل مقننام الفننر الثنناين ،الننذي هننو مقننام َّ
( )1تربيتنا الروحي .)317: ( ،
( )2تربيتنا الروحي .)79: ( ،
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إليها ،كننانوا فيمننا سننل مننن القننرون يطلبننون مننن الواصن أن يقننول بلسننانه :إن اخلننالق غن املخلننو  ،بينمننا يف قلبننه ،جيننب أن
يعتقد أبنه هو هو ،أما اآلن فالشيخ يطلب من الواص االعتقاد -املرافق للشعور ابلوحنند  -أن اخلننالق غن املخلننو  ،وهننذا
تطور يف التقي  ،عل أننا لو تفهصنا الكام هبدو  ،لرأينا أن النتيج واحد .
لنننأ إىل َمثَن (املننا والننثل ) ،فالننذالق لكليهمننا ُين ويستشننعر ويننذو أن الننثل هننو نفن املننا تكثن عنننه ،فهننو
هننو ،ولكننن ال بنند أن يعتقنند أن املننا غن الننثل  ،فمظهرمهننا خمتلن  ،ودرجن حرارهتمننا خمتلفن  ،وهننذا مننال وهننذا جامنند ،إذن،
فاالعتقنناد أبن هننذا غن هننذا تؤكننده عنند نننواهر ،وكننذل الوجننود ،فننامللكو غن اجلننربو وبينهمننا عنند فننرو يف املظنناهر،
لكننن احلقيقن واحنند  ،هنني أحدين الننذا اإللين  ،وهنني هنني وحنند الوجننود .وقنند يقننول قالن  :إن هننذا االسننتنتاج فيننه توجيننه
مع !
لك ننن ل ننو نظ ننرا يف ك ننام الش ننيخ لرأين ننا األم ننر واض ننها ،فه ننو يق ننولُ :ين ن أحدين ن ال ننذا اإللين ن  ،ويستش ننعر االس ننم
الصمد ،ويذو معىن االسم الصمد ،وهذا التصري واض أبن الواصن يستشننعر وحنند الوجننود ،حين ال شنني إال هللا ،مث
يق ننول :ال ب نند م ننن االعتق نناد أبن اخل ننالق غ ن املخل ننو ! فكي ن التوفي ننق ب ن املتناقض ن ؟ م ن العل ننم أن الوح نند ش نني ُيس ننه
ويستشننعره ويذوقننه ويتهقننق بننه ،وهننذا مننا يسننمونه حننق اليقن  ،بينمننا اعتقنناد الغ ين هننو شنني مفننرو فرضننا (ال بنند منننه)!
كي التوفيق؟؟! نرت األمر للقارئ.
مث لننتبننه إىل قننول الشننيخ :وهننو املقننام الننذي زل بننه هؤال ...ومنناذا تع ن هننذه العبننار ؟ وأتننر ُتليلهننا للقننارئ الكننر
ليتسل هبا ،وهي سهل املتناول.
* وأخ ا ،هذه نصو دامغ من أقوالم من كتبهم املعتمد لديهم ،بنند ا مننن اجلنينند وعصننره ،حننىت يومنننا هننذا ،وهنني
غيض من فيض ،فلو حاولنا مج أقوال عننارفيهم وحمققننيهم يف (وحنند الوجننود) الحتجنننا إىل ألننو الصننفها  ،علن أن يف
ما أورداه كفاي وأكثر من كفاي .
إذن ،فالصوفي كلهم يؤمنون بوحد الوجود ،من العلننم أن بعضننهم مل يسننمعوا بعبننار  :وحنند الوجننود ،وإمنننا يعرفننون أن
املخلوقا هي هللا ،وأنه جيب كتم هذه املعرف عن العام  ،وال تقال إال للخاص .
وحنن ،يف عرضنا للصوفي  ،نواجه نوع من النا  :خبثا وبسطا .
والبسطا يرددون أقوال اخلبثا بسام صدر وحسن ني .
ومن مجلن مننا سننيقوله لنننا كننا النننوع يف هننذا املقننام :إن الصننوفي احلننالي ال يعرفننون هننذه األمننور! أو :إهنننم اآلن ال
يفهمننون ذلن ! أو :إن هننذا شنني انتهن ! أو ..أو ..ومننا أكثننر مننا عننندهم مننن اعرتاضننا كلهننا ابرد ولنني فيهننا شنني مننن
احلق.
فسنندا لننذرال أمثننال هننؤال  ،نننورد نصوصننا معتمنند لنند الطننر الصننوفي  ،مننن أورادهننم وصننلواهتم الننيت يتعبنندون هبننا يف
خلواهتم واجتماعاهتم ،يطبعوهنا يف كتب يوزعوهنا ،وُيفظون نصوصها:
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* من أوراد الطريق القادري وقد يستعملها اآلخرون:
...االسننم الثالن (هننو) ،عنندد تاوتننه أربعن وأربعننون ألفننا وسننتمال مننر  ،وتوجهننه :ي مننن هننو هللا ال إلننه إال أنن هننو
هننو هننو ،إلنني حقننق ابطن بسننر هويتن  ،وأفننن من أانيننيت إىل أن تصن إىل هوين ذاتن العلين  ،ي مننن لنني كمثلننه شنني ،
أف ِن ع ك شي غن  ،وخفن عن ثقن كثننال املوجننودا  ،وامن ُ عن نقطن الغ ين ألشنناهد وال أدري غن  ،ي هننو
ي هو ي هو ،ال سوا موجود ،ال سوا مقصود ،ي وجود الوجود(...)1
* ومن أوراد الطريق القادري أيضا:
ووجنند يف كن شنني وتقنند عننن
احلمند هلل الننذي كيَّن
ْ
الكين  ،وتنننزه عننن الكيفين  ،وأينَّنن األيْننن وتعننزز عننن األينين ُ ،
الظرفي  ،وحضر عند ك شي وتعاىل عن العندي (...)2
* ومنها..:ي أول ك شي  ،وي آخر ك شي  ،وي ناهر ك شي  ،وي ابطن ك شي (..)3
 أق ننول :ه ننذا مثن ن ق ننولم( :وم ننا الكل ننب واخلنزي ننر إال إلن ننا) ،و(وال يهولنن ن ص نندور الكالن ننا الدنس نني م ننن س نننخالقدوسي ) ،وغ ها.
* ومنها..:إلنا فطهر قلوبنا من النندن لنكننون حمننا ملنننازال وجننود  ،وخلصنننا مننن لننو األغيننار خلننال

حىت ال نشهد لغ أفعال وصفات وجتلي عظيم ذات (...)4

توحينند ،

* ومنهن ننا..:رابه رابه غن ننواثه ،ي خفين ننا ال يظهن ننر ،ي نن نناهرا ال خيفن ن  ،لطَُفن ن ْ أسن نرار وجن ننود األعلن ن فن ن ُنرت يف كن ن
موجود ،وعل أنوار نهور األقد فبد يف ك مشهود(...)5
 وهذا أيضا مث قولم( :وال يهولن صدور الكالنا الدنسي من سنخ القدوسي ) وما شاهبها.* ومنهننا.. :رب أشننهدين مطلننق فاعليت ن يف ك ن مفعننول حننىت ال أر فنناعا غ ن  ،ألكننون مطمتنننا ُت ن جننرين
أقنندار  ،منقننادا لكن حكننم ووجننود عين وغي نيب وبرزخنني ،ي افخننا روح أمننره يف كن عن  ،اجعلن منننفعا ىف كن حننال ملننا

ُيول عن نلما تكوينايت ،وأحلق فعلي وفع الفاعل يف أحدي فعل (...)6
* ومن أوراد القادري أيضا:

إلن نني عن ننم قِن ن َند ُم َحن ن َندثي وال أا ،وأشن ننر سن ننلطان نن ننور وجهن ن فأضن ننا هيكن ن بشن نرييت فن ننا سن نوا  ،فمن ننا دام من ن
( )1الفيوضا
( )2الفيوضا
( )3الفيوضا
( )4الفيوضا
( )5الفيوضا
( )6الفيوضا

الرابني يف امل ثر واألوراد القادري .)16: ( ،
الرابني (عقيد الغو األعظم).)41: ( ،
(ورد الصب ).)115: ( ،
(ورد العشا ).)138: ( ،
(ورد االثن ).)143: ( ،
(ورد االثن ).)144: ( ،
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َّم ْ  ،وابل ننا إذا َتخ ننر ،
فب نندوام  ،وم ننا ف ن م ن فربؤي ننيت إلي ن  ،وأن ن ال نندالم ال إل ننه إال أن ن  ،أس ننأل ابألل ن إذا تق نند َ
وابلا م إذا انقلب الما ،أن تفني ب ع  ،حىت تلتهق الصف ابلصف  ،وتق الرابط ابلذا (...)1
َّم ْ  ،والا إذا َتخر  ،والا م إذا انقلبن المننا) ،هننذا لغننز أرجننو مننن لقننارئ أن يتسننل
 أقول( :األل إذا تقد َحبله قب قرا هذا احل يف السطور التالي .
احل  :أمامنا يف هذا اللغز ثاث عناصر :األل املتقدم  ،والا املتأخر  ،والام (املنقلب عن الا منه)؟
ِبا أن األل متقدم والا متأخر  ،إذن ،فالام متوسط بينهما ،ويكون اللغز هو كلم (إله).
وُيوي هذا اللغز لغزا آخر هو قوله( :والا م ) ،اليت يع هبننا :الننا مننن الضننم (هننو) العالنند عليننه .وأتننر للقننارئ
التسلي بتهليله وإىل ماذا يش ؟
* ومننن أورادهننم... :ي هننو ي هللا (ثننااث) ال إلننه غن  ،أسننقنا مننن شنراب حمبتن  ،وأغمسنننا يف حبننار أحننديت  ،حننىت

نرت يف حببوح حضرت  ،وتقط عنا أوهام خليقت (...)2

* ومنهننا :اللهننم صن وسننلم علن مننن لننه األخننا الراضنني ...األني بن واملسننتوح مننن غن  ،حننىت َتتن مننن نننور

ذات  ،ورج ب ال بغ  ،وشهد وحدت يف كثرت (...)3

وطه ننرا م ننن ق نناذورا البشن نري  ،وصن ن ّفنا بص ننفا احملبن ن الص ننديقي م ننن ص نندأ الغفلن ن ووه ننم اجلهن ن  ،ح ننىت
* ومنه نناِّ ... :
تضننمه رسننومنا بفنننا األانين ومعاينن الطمسن اإلنسنناني يف حضننر اجلمن  ،والتهلين  ،والتهلنني أبلوهين األحدين  ،والتجلنني
ابحلقننالق الصننمداني يف شننهود الوحدانين  ،حين ال حين وال أيننن وال كين  ،ويبقن الكن هلل وابهلل ومننن هللا وإىل هللا ومن
هللا غرقا بنعم هللا يف حبر من هللا(...)4

* ومنها... :صننا هننو لننا أهن  ،صننا تفن ّنرج هبننا عنننا مهننوم حنواد عنوار االختيننارَ ،تهننو هبننا عنننا ذنننوب وجننودا
ِبننا مسننا القرب ن  ،حي ن ال ب ن وال أيننن وال جه ن وال ق نرار ،وتفنينننا هبننا عنننا يف غياهننب غيننوب أن نوار أحننديت  ،فننا نشننعر
بتعاق ننب اللين ن والنه ننار ،وُتولن ننا هب ننا مس نناح ريح فت ننوح حق ننالق ب نندال مج ننال نبين ن املخت ننار ،وتلهقن ننا هب ننا أسن نرار ربوبيتن ن يف
مشكا الزجاج احملمدي  ،فتضاع أنوارا با أمد وال حد وال إحصار(.)5
* ومن أورادهم:
...وأين نندين اللهن ننم عنن نند شن ننهود الن نواردا ابالسن ننتعداد واالستبصن ننار ،وأفن ننض علن نني من ننن حبن نار العناين ن احملمدين ن واحملبن ن
( )1الفيوضا
( )2الفيوضا
( )3الفيوضا
( )4الفيوضا
( )5الفيوضا

(ورد األربعا )( ،
(ورد صا الكرب
(ورد صا الكرب
(ورد صا الكرب
.)177: ( ،

.)145:
).)158: ( ،
).)158: ( ،
).)167: ( ،
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الصننديقي مننا أننندرج بننه يف نُلَننم غياهننب عيننون األننوار ،وامجعن واجعن يل بن سن ِّنر املكنننون اخلفنني واالسننتظهار ،واكشن
يل عن سر أسرار أفا التدوير يف حواشي التصوير ،ألدبرك فلن ِبننا أقمتننه مننن األسنرار ،واجعن يل احلن اخلطن املمنندود
ِ
ِِ
ّلل الْو ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر)) [غافر.)1(]16:
القالم ابلعدل ب احلر واالسم ،فأحي وال أُحا  ،إبحاط (( :ل َم ِن الْ ُم ْل ُ الْيَن ْوَم َّ َ
 الرجن ننا االنتبن نناه إبمعن ننان إىل اجلملن ن (فن ننأحي وال أُحن ننا  !)..وأبي إحاطن ن ؟! إبحاطن ن (( :لِمن ن ِن الْم ْلن ن الْي ن ننوم َِِّّلل
َ ُ ُ َ َْ
الْو ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر)) [غافر !!]16:وفهمكم كفاي .
َ

 ومن اجلدير ابمللهون أن الطريق القادري (ب ك الطر الصوفي ) تتبىن عينين عبنند الكننر اجليلنني ،الننيت مننر أبينناكثن منهننا ،يتبنوهنننا علن أهنننا مننن نظننم عبنند القننادر اجلننياين .وال يهمنننا نسننبتها لننذا أو لننذا  ،وإمنننا الننذي يهمنننا هننو تبننيهم
لا ،ويستطي القارئ الرجوع إليها يف صفها سابق  ،وال أب من إيراد بيت منها:
وما اخللق يف التمثال إال كثلجة

وأنت هلا املاء الذي هو انبع

وما الثلج يف حتقيقنا غري مائه

وغريان يف حكم دعته الشرائع

* ومن أوراد الطريق الرفاعي (ويستعملها غ هم):
...فكف ن ب ننه بره ننان ع ن علمن ن املكن ننون ،ببه ننر س ننر مع ننىن (ن) ،ودقيقن ن أم ننر املص ننون ،بتجل نني هب ننا إش ننار ُك ننن

فيكون ،واسط الك يف مقام اجلم  ،ووسيل اجلم يف جتلي الفر  ،رمح للعامل قب العامل (..)2
* ومن أوراد الرفاعي من (صا األن ):

...اللهننم ص ن عل ن أل ن إن ن إنسننان األزل ،حبكم ن اب برهننان مننن مل يننزل ،أص ن األشننيا الكلي ن  ،آدم يف حقيق ن
البداي  ،أثر السر يف آاثر خفنناي املظنناهر اخلفين  ،أول الكن يف أول األولوين ...املتجلّي يف مسننا املعرفن بظهننور مظهننر شننهاد
كيب العناين واإلحسان...أصن السننبب يف اإلجينناد ،فالكن منننه
الننرمحن ،حممنندي الننذا  ،املننديل إىل قنناب الوحنند بتجلنني مننو َ
والك إليه ،خزان األسرار ،فالوارد والذاهب عنه وإليه(...)3
* ومن أورادهم:
اللهننم صن علن املتخلننق بصننفات  ،املسننتغر يف مشنناهد ذاتن  ،رسننول احلننق ،املتخلننق ابحلننق ،حقيقن منندد احلننق:
َحق ُه َو قُ ْ إِي َوَرِّيب إِنَّهُ َحلَق)) [يون ...]53:وقد جعل كام خلقه ،وأمسا مظهره ،ومنشأ كون منه(...)4
((أ َ
ارد ْدا من إلي  ،وأرشدا يف حضر مج اجلم  ،حي ال فرق وال من (...)5
* ومنها :اللهم امجعنا ب علي  ،و ُ

( )1الفيوضا ( ،حزب احلف ).)184 ،183: ( ،
( )2قاد اجلواهر.)251: ( ،
( )3قاد اجلواهر.)263: ( ،
( )4بوار احلقالق.)326: ( ،
( )5بوار احلقالق.)328: ( ،
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* ومنه ننا :الله ننم ب ن توس ننل  ..أن تص ننلي علي ننه ص ننا أبدي ن دمومي ن قيومي ن إلي ن رابني ن  ،تص ننفينا هب نا م ننن ش نوالب
الطبيع ن اآلدمين ابلسننهق واحملننق ،وتطمن هبننا آاثر وجننودا الغ ين عنننا يف غيننب غيننب الوين  ،فيبقن الكن للهننق يف احلننق
ابحلق(...)1

* ومن األدعي التيجاني (ويستعملها غ هم):
اللهم حقق ب ُتقيقا يسق النسننب والرتننب والتعيينننا والتعلقننا واالعتبننارا والتومهننا والتخننيا  ،حين ال
أيننن وال كين وال رسننم وال علننم وال وصن وال مسنناكن وال ماحن  ،مسننتغرقا فين ِبهننو الغن والغن بتهقيقنني بن مننن
حي أن كما أن وكي أن  ،حي ال ح وال اعتبار إال أن ب ل عن منن  ،ألكننون لن خالصننا وبن قالمننا

وإلي آيبا وفي ذاهبا إبسقا الضمالر واإلضافا (...)2
* ومن أدعيتهم (يقوت احلقالق):

هللا هللا هللا ،اللهننم أن ن هللا الننذي ال إلننه إال أن ن العننايل يف عظم ن انف نراد حضننر أحننديت  .الننيت شننت فيهننا بوجننود
شننتون  ،وأنشننأ مننن نننور الكامن نشننأ احلننق ،وأنطقتهننا وجعلتهننا صننور كاملن اتمن جتنند منهننا بسننبب وجودهننا مننن انفنراد
أحننديت قبن نشننر أشننباحها ،وجعلن منهننا فيهننا بسننببها انبسننا العلننم ،وجعلن مننن أثننر هننذه العظمن ومننن بركاهتننا شننبه
الصور كلها ،جامدها ومتهركها ،وأنطتها إبقبال التهري والتسننك  ،وجعلتهننا يف إحاطن العننز مننن كوهنننا قبلن منهننا وفيهننا
الصور البارز إبقبال الوجود ،وقنندر لننا وفيهننا ومنهننا مننا ماثلهننا ممننا يطننابق أرقننام صننورها ،وحكمن عليهننا
ولا ،وتشعشع
ُ
ابلربوز لتأدي مننا قدرتننه عليهننا ،وجعلتهننا منقوشن يف لوحهننا احملفننو الننذي خلقن منننه بربكتننه ،وحكمن عليهننا ِبننا أرد لننا
وِبا ترينند هبننا ،وجعلن كن الكن يف كلن  ،وجعلن هننذا الكن مننن كلن  ،وجعلن الكن قبضن مننن نننور عظمتن روحننا ملننا
أن أه له(...)3

* ويف الطريق النقشبندي :
مر معنا قول الشيخ سام العزامي( )4واصفا شيخه أم الكردي:
...وكننان يننر أن القننول بوحنند الوجننود مننن ُسننكر الوق ن وغلب ن احلننال ،يعننذر صنناحبه إذا كننان مغلننواب ،وال يص ن

تقليد غ ه له(...)5

ويقول حممد بن سليمان البغدادي احلنفي النقشبندي(:)6
( )1بوار احلقالق.)340: ( ،
( )2ميزاب الرمح الرابني .)23: ( ،
( )3امليزاب.)25: ( ،
( )4أحد علما األزهر ،عاش إىل ما بعد سن (1343هن) ،ومل أق عل أكثر من هذه املعلوما  ،إال أنه كان خليف الشيخ أم الكردي.
( )5تنوير القلوب ،ترمج املؤل .)42: ( ،
( )6بغدادي ،من خلفا اخلالدي  ،نسب إىل الشيخ خالد النقشبندي ،تويف سن (1234هن).
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...اإلسن نرا الس ننابق ال ين ننايف اجل ننذب الاح ننق ،ألن كثن ن ا م ننن األولي ننا األك ننابر ج ننذبتهم الن نواردا اإللين ن وه ننم يف
اإلس نرا واملعصنني  ،وأمننا اإلس نرا الاحننق ،إذا مل يغلننب عل ن اخل ن  ،ب ن كننان األمننر ابلعك ن  ،فننا ُُْي َكننم بننه عل ن هننا
صنناحبه جزم ننا والطع ننن يف حالننه...واعلم أن اجل ننذب وح ننده مننن غ ن س ننلو يف الطريننق املس ننتقيم ابمتث ننال أوامننر احل ننق تع نناىل
واالجتننناب عننن نواهي ننه ال نتيج ن ل ننه أصننا...وكذل الس ننلو ابمتثننال األوام ننر واجتننناب الن نواهي مننن غ ن جننذب إل نني ال

نتيج له غ الدخول يف حيز العلما والعباد من أه الظاهر(...)1

 وطبع ننا ،اجلذبن ن ه نني التجل نني اإلل نني ،وفيه ننا ُيصن ن التهقي ننق ابألمس ننا اإللين ن  ،واالستش ننعار ابالس ننم الص ننمد ،أوابأللوهي .
* ومن أذكار النقشبندي (ذكر النفي واإلثبا ) أي( :ال إله إال هللا) جا يف آدابه:
...ضاراب بلف اجلال عل القلب منفذا إىل قعره ،بقو يتننأثر حبرارهتننا مجين البنندن ،من ملهونن معننىن هننذه اجلملن ،
وهننو أنننه ال مقصننود إال ذا هللا تعنناىل ،وينفنني بشننق النفنني (ال إلننه) مجي ن احملننداث اإللي ن  ،وينظرهننا بنظننر الفنننا  ،ويثب ن
بشننق اإلثبننا (إال هللا) ذا احلننق تعنناىل ،وينظننره بنظننر البقننا ...ويقول بقلبننه قبن إطننا كن نَن َفن  :إلنني أنن مقصننودي
ورضننا مطلننويب ...،ف ن ذا انته ن العنندد إىل أحنند وعش نرين ،تظهننر لننه نتيج ن هننذا الننذكر املبننار  ،وهنني النسننب املعهننود عننند
سادتنا النقشبندي من الذهول واالضمهال واالستغرا يف شهود املذكور تبار وتعاىل(...)2

 -والنقش ننبندي ينبه ننون إىل م ننا يل ننيَ :م ننن ك ننان مس نتعدا لتق نندم اجلذب ن عل ن الس ننلو  ،لقن ننه الش ننيخ ال ننذكر األول (هللا

ومن كان مستعدا لتقدم السلو عل اجلذب  ،لقنه الننذكر الثنناين (ال إلننه إال هللا)(...)3ومننن أصننولم( :األصن الرابن :
هللاَ ،)..
املراقب ):

اعلننم أيهننا األخ أن املراقبن هنني ِعلن ُنم املرينند وُتققننه ابطنناع هللا عليننه ،واسننتغراقه ِبشنناهد احلننق ،واسننتهاكه ابحلضننور
اإللنني ،ومازم ن القلننب لننذل  ،ف ن ذا انته ن أمننر السننال يف املراقب ن إىل انتفننا علمننه بنفسننه وابألك نوان ،حص ن لننه مبننادي
الفنا  ،وحينتننذ يليننق لننه أن يننذكر ابللسننان :ال إلننه إال هللا ،من التنندبر احلقيقنني ،وأقلننه مخسن آال يف اليننوم والليلن  ،فن ذا فن
عن فناله ،وهو املسم  :ابلفنا التام ،أو مبادي البقا  ،حص له أول درج من درجا الوالين الصننغر  ،فن ذا مت لننه البقننا

تشر ابلوالي الكرب (...)4

 نص ننو النقش ننبندي ه ننذه توض ن لن ننا مع ننىن الوالي ن  ،وعاق ن (ذو مع ننىن األمس ننا اإللي ن ) ابجلذب ن  ،وع نندم عاق ناجلذب ابألعمال الصاحل وال ابلسلو .
* ومننن األوراد الشنناذلي (وغن هم يسننتعملها) :مننر معنننا قننولم يف الصننا البشيشنني  -أو املشيشنني  :-وزج يب يف حبننار
( )1احلديق الندي يف الطريق النقشبندي .)107: ( ،
( )2السعاد األبدي فيما جا به النقشبندي .)34: ( ،
( )3السعاد .)35 ،34: ( ،
( )4السعاد .)35: ( ،
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األحدي وانش ْل من أوحال التوحيد ،وأغرق يف ع حبر الوحد  ،حىت ال أر وال أمس وال أح اال هبا(...)1
* ومما جا يف الونيف الشاذلي (املمزوج بصا سيدي عبد السام بن بشي  ،وتقرأ صباحا ومسا ):
...اللهننم ص ن وسننلم جبمي ن الشننتون ،يف الظهننور والبطننون ،عل ن َمننن منننه انشننق األس نرار الكالن ن يف ذاتننه العلي ن
نهورا ..وفيه ارتق احلقالق منه إليه ،وتنزل علوم آدم به فيه عليه ..وال شي إال وهننو بننه منننو  ،وبسننره السنناري حمننو ..
اللهم إنه سر اجلام لكن األسنرار ،ونننور الواسن جلمين األننوار...اللهم أحلقن بنسننبه الروحنني ..وعننرف إيه معرفن أشننهد
هبننا حمينناه وأصن هبننا جماه...وسننر يب يف سننبيله القننو وصنراطه املسننتقيم إىل حضنرته املتصننل حبضنرت القدسنني ...وزج يب يف
حبننار األحدي ن احمليط ن بك ن مركب ن وبسننيط  ،وانشننل مننن أوحننال التوحينند إىل فضننا التفرينند املنننزه عل ن اإلطننا والتقيينند،
وأغننرق يف عن حبننر الوحنند شننهودا ،حننىت ال أر وال أمسن وال أجنند وال أحن إال هبننا نننزوال وصننعودا ،كمننا هننو كننذل لننن
ي نزال وجودا...وأينندين ب ن ل ن بتأيينند مننن َس نلَ فمل ن  ،ومننن مل ن فسننل  ،وامج ن بي ن وبين ن  ،وأزل عننن الع ن غين ن ،
وح بي وب غ  ..هللا ،منه بدأ األمر ،هللا ،األمر إليه يعود ،هللا ،واجب الوجود وما سواه مفقود(...)2
* ومن أورادهم (مناجا ابن عطا هللا وتُقرأ وق السهر):
نرددي يف اآلاثر يوجننب بُعنند
...إلي كلما أخرس لؤمي أنطقن كرمن  ،وكلمننا أأيسننت أوصننايف أطمعتن منتن  ..وتن ّ
امل نزار ،فننامجع علي ن خبدم ن توصننل إلي ن ...أيكون لغ ن مننن الظهننور مننا لنني ل ن  ،حننىت يكننون هننو املظهننر ل ن ؟ مننىت
غب حىت ُتتاج إىل دلي يدل علي ؟ ومىت بعُد حىت تكون اآلاثر هي اليت توص إلين ...وحقق حبقننالق أهن القننرب
واسل يب يف مسال أهن اجلننذب ..أنن الننذي أشننرق األننوار يف قلننوب أوليالن  ،وأنن الننذي أزلن األغيننار مننن أسنرار
أحبال ن ...ي مننن أذا أحبّناه حنناو مؤانسننته فقنناموا ب ن يديننه مننؤتلف  ،وي مننن ألننب أوليننا ه ماب ن هيأتننه فقنناموا بعزتننه
مسننتعزين...فاطلب برمحت ن حننىت أصن إلي ن  ،واجننذب ِبنتن حننىت أُقْبن َ علي ...وأنن تعرفن يل يف كن شنني فرأيت ن
ناهرا يف ك شي ...وحمو األغيار ِبهيطا أفا األنوار(...)3
* ومن حزب الفت لسيدي أيب احلسن الشاذيل:
 ..ونسأل اإلحاط ابألسرار ..وجلّن إرادتن أن يوافقهننا أو خيالفهننا شنني مننن الكالنننا  ،حسننيب هللا (ثننااث) وأا
بري مما سو هللا.)4(..
 يُرج ن م ننن الق ننارئ أن ينتب ننه لقول ننه( :وأا ب ننري مم ننا س ننو هللا) يف معنييه ننا ،الظ نناهر والص ننويف ،وأن ياح ن م نندمشول الربا يف املعىن الظاهر!!
* ومن حزب اللطي لسيدي أيب احلسن الشاذيل قد سره:
( )1النفخ
( )2النفه
( )3النفه
( )4النفه

العلي يف األوراد الشاذلي .)16: ( ،
العلي .)18: ( ،
العلي .)26 ،25 ،24: ( ،
العلي .)144: ( ،
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...إلي لطف اخلفي ألط من أن ينُنر  ،وأنن اللطين الننذي لطفن جبمين الننور  ،حجبن مننن سننرين سننر يف
األكوان فا يشهده إال أه املعرف والعيان ،فلما شهدوا سر لطف بك شي أَمنوا به من سو ك شي .)1(..
* ومن األوراد اخللوتي من (الدر الشريف ) للعار ابهلل الشيخ عبد الرمحن الشري :
...ص اللهم عليه أكم صلوا بدوام التنزيا العاري عننن السننو  ،وأَبْن ِندا التنننقا املخبن عننن مننن التننو  ،مننا
ناطن ابنطوالننه يف الوجننود ،وبنندأ الظهننور فعننم بصننالرأه الشننهود...وجبال صنول عنايتن القهرموتين  ،صن ِّ بواطننننا
بَطَن َنن البن ُ
مننن األغيننار ،ون نواهرا مننن األكنندار ،ص نفا ص ن ّفته ين ُند جننذابت  ،ففنناز ِبعننايل قرابت ن  ،حننىت خنننرج مننن وابل عضننال أط نوار
البشري  ،ونراقب من دون غ ي  ،ونشهد حضرت من غ معي .)2(...
* ومن أورادهم من الصلوا الدرديري :
...وأنعم علينا بتجلي األمسا والصفا  ،وص وسلم وابر عل سيدا حممنند ،وأغرقنننا يف عن حبننر الوحنند السنناري
يف مجي املوجودا  ،وص وسلم وابر عل سننيدا حممنند ،وأبقنننا بن ال بنننا يف مجين اللهظننا  ،وأذقننا لننذ جتلنني الننذا ،
وأدمه ننا علين ننا م ننا دامن ن األر والس ننماوا ( .)3للعل ننم :الص ننلوا الدرديرين ن ه نني ص ننلوا (بش ننك أوراد) متفرقن ن ملتص ننوف

سابق  ،مجعها أمحد الدردير وتبناها وأضا إليها؟ وهي بذل مث دالل اخل ا ..
* ومن ورد السهر ،للعار ابهلل الشيخ مصطف البكري :اللهم رقق حجنناب بشنرييت بلطننال إسننعا مننن عننند ،

ألشهد ما انطو عليه من عجالب قدس .)4(...

* ومن ننه :إل نني! ص ن ِّنرفنا يف عن نوامل امللن ن وامللك ننو  ،وهيتن ننا لقب ننول أسن نرار اجل ننربو  ،وأف ننض علين ننا م ننن رق ننالق دق ننالق

الاهو (.)5

* ومنن ننه :إلن نني! حنن ننن األسن ننار فمن ننن قين ننودا فأطلقنا...نسن ننأل أبه ن ن عنايت ن ن الن ننذين اختطفن ننتهم ين نند جن ننذابت ،

وأدهشتهم سنا جتليات  ،فتاهوا بعجيب كماالت .)6(...
* ومن أورادهم (اخللوتي ):

"...الله ننم اف ننت لن ننا أقف ننال قلوبن ننا ِبف نناتي عنايت ن ...اللهم جذب ن م ننن ج ننذابت تكش ن حج ننا ال ننوهم ع ننن ع ن

اليق  ،ونفه من نفهات نلتم هبا مراتب أه الرسوخ والتمك .)7(...
( )1النفه العلي .)155: ( ،
( )2جمموع أوراد الطريق اخللوتي اجلامع الرمحاني .)3: ( ،
( )3جمموع أوراد اخللوتي ( ،حر التا ).
( )4جمموع أوراد اخللوتي ( ،حر الرا ).
( )5جمموع أوراد اخللوتي ( ،حر الصاد).
( )6جمموع أوراد اخللوتي ( ،حر النون).
( )7جمموع أوراد اخللوتي ( ،حزب الس ).
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* ومنها:
ندعوك اي هللا ابآلايت والذ
ابلسكر ابلغيبات من صحو

كر احلكيم مبظهر األمساء
كذا ابلشرب والري العلي ثناء

ابلزاجرات وأهلها ومقامهم

وبسريهم من عامل األشياء

وبوحدة الذات العلي ووصفها

وبوحدة األفعال اي موالئي

وبوحدة األمسا الكثرية خصنا

ابجلمع مث جبمعه األمساء

ابلفرق رب وفرقه زل غيننا

عن عني حقك اي بديع مساء

وأنلنا معرفة اليقني وعينه

ابحلق وامح الغري من أحشائي
وبوجد أهل هللا دم يل هنائي

ابلرؤية الاليت بكم منكم لكم
بفنائهم وصفائهم أف ِن الفؤاد

عن السوى واجعلنا أهل صفاء

واجعلنا من أهل الرسوخ جبمعنا
هبوية السراين يف كل الورى
ابهلو والتجريد جردان عن الـ

وأدم سلوك عبيدك الضعفاء
ابحملق احمق اي إهلي شقائي
أغيار وأفردان بكل عالء

ابهلوت والالهوت وامللكوت والـ

ـجربوت صف السري من وعثائي

ابجلذب مث أبهله ِ
اشق الفىت

من فيض سر قد مسا ببهاء

ابلصحو أرجعنا إىل اِلحساس من

بعد اهلباء وغيبة النزالء

( )1

 تبلننغ القصننيد اثن ن وأربع ن بيتنناُ ،تتننوي اصننطاحا الصننوفي  ،أو أمههننا ،وهنني أدعي ن  ،كمننا نننر  ،يطلننب هبنناالوصول إىل اجلذب وما يستشعره اجملننذوب ويذوقننه مننن الوحنند  .والشنناعر الننذي قننال هننذه القصننيد ضننعي ابللغن والشننعر!
فكشفه مل يسعفه!
* ومن أورادهم:
وهب يل أاي رابه كشفاً مقدساً

ألدري به سر البقاء مع الفنا
ودا ِو بوصل الوصل روحي من الضنا

وجد يل جبمع اجلمع فضالً ومنة

( )1جمموع أوراد اخللوتي ( ،حر المز ).
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وسر يب على النهج القومي موحداً
ومن علينا اي ودود جبذبة

ويف حضرة القدس املنيع أحلنا
هبا نلحق األقوام من سار قبلنا

()1

* ومن أوراد الطريق الرشيدي (الصلوا اإلدريسنني )... :وجتن يل ي إلنني ابسننم الننذا  ،االسننم هللا ،مرجن الصننفا
واألمسننا احلفي ن توحينندا صنرفا ،جتليننا ينسن بصرصننر عظمتننه وكربيلننه جبننال اخلينناال اخلَْلقين يف نظننري نسننفا فيننذرها قاعننا
صفصفا ،فتزول غشاو عم األغيار عن بصري وبص يت ،ب وعن ذايت كلهننا ،حننىت تكننون ذايت كلهننا عينننا ذاتين إلين مننن
مجين الوجننوه ،وأكننون كلنني وجهننا واحنندا إليننا ال أعلننم مننن مجين جهننايت وال أشننهد وال أر يف (إيي) ويف كن شنني ويف ال

شي إال إي .)2(..

* ومنها :اللهم ص عل مظهر العظم اإللي ( ،)3مجعي عيون احلقالق الرمحوتي ( ،)4سننر ملكننو األمسننا املعننرب عنننه

ابلعما قب خلق أر ومسا ( ،)5ساذج الذا اإلحاطي الوجود ،نقطن دالننر الكمننال اإللنني يف الغيننب والشننهود السننذاج

الصراف ( ،)6غيب هو( ،)7فص اللهم عليه هبَُو ،يف ُه َو ،كله ُه َو.)8(..
* ومن الصلوا اإلدريسي (الرشيدي ) أيضا:

...أن تصلي عل النور الننذايت ،واملنظننر الصننفايت ،جملِّني احلقننالق القرآنين  ،صننور منناد التجليننا الفرقانين ( ،)9احلنناجز

بن ن خلقن ن وس ننبها وجهن ن  ،كن ن الكن ن  ،يف س ننر جتل نني كن ن الكن ن ( ،)10حين ن الكن ن للكن ن في ننو

اجلم ننال واجل ننال

والكمننال ،مننن حي ن ال حي ن إىل حي ن ال حي ن يف حي ن ال حي ن  ،فص ن اللهننم عليننه وسننلم مننن حي ن ال حي ن إىل

حي ال حي يف حي ال حي كما أن حي ال حي .)11(...

* ومنهننا :اللهننم صن علن الننذا الكنننه ،قبلن وجننوه جتليننا الكنننه( ،)12عن الكنننه يف الكنننه ،اجلننام حلقننالق كمننال
كنننه الكنننه ،القننالم ابلكنننه يف الكنننه للكنننه ،صننا ال غاي ن لكنههننا دون الكنننه ،وعل ن آلننه وصننهبه وسننلم ،كمننا ينبغنني مننن

( )1جمموع أوراد اخللوتي (منظوم أمسا هللا احلسىن).
( )2النفها األقدسي .)17 ،16: ( ،
( )3النفها األقدسي .)58: ( ،
( )4النفها األقدسي .)61: ( ،
( )5النفها األقدسي .)62: ( ،
( )6النفها األقدسي .)63: ( ،
( )7النفها األقدسي .)66: ( ،
( )8النفها األقدسي .)69: ( ،
( )9النفها األقدسي .)76: ( ،
( )10النفها األقدسي .)79: ( ،
( )11النفها األقدسي .)80: ( ،
( )12النفها األقدسي .)102: ( ،
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الكنه للكنه ،اللهم إين أسأل بنور األنوار الذي هو عين ال غ (..)1
* ومنها الصا السادس :
اللهم ص عل أم الكتاب ،كمنناال كنننه الننذا  ،عن الوجننود املطلننق ،اجلننام لسننالر التقيينندا ( ،)2صننور اسننو
اخللننق ،معنناين الهننو احلننق ،النننانر ابلكن يف الكن مننن الكن للكليننا واجلزليننا  ،كننوثر سلسننبي منهن حننو مشننارب
مجين التجليننا ( ،)3امللتننذ بصننور نفسننه يف جنن فننردو ذاتننه بنظننره بننه منننه إليننه فيننه(....)4روح ذا الوجننود ،جممن حقننالق

الاهو املشهود(...)5مبدأ الك ومرج الك وهو الك يف الك با بعض وال ك .)6(..
* ومنها الصا العاشر :

اللهم ص عل سلطان حضر الذا ( ،)7مالن أزمن جتليننا الصننفا  ،قطننب رحننا عنوامل األلوهين (...)8مجن اجلمن

وفر الفر من حي ال مج وال فر (...)9

 الصلوا اإلدريسي هذه هي من أوراد الطريق الرشننيدي  ،وتظهننر فيهننا وحنند الوجننود من احلقيقن احملمدين بوضننوحاتم ،واحلقيق احملمدي هي اجلز األهم يف عقيد وحد الوجود.
* ويف الطريق األويسي (منتشر يف إيران):
يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا ،خماطبا شيخ الطريق موالا حممد صاد عنقا(:)10
...ومننن احين أخننر  ،فن ين أدركن مننن خننال دراسن كتننبكم وتفهيصننها ،وأيقنن مننن ثننناي تتبن خطكننم الفكننري،
أنكننم تؤمنننون أبن احلقيقن واحنند  ،ولكنهننا تنطننق يف كن زمننان بلسننان خمتلن  ،وأن هللا واحند والوجننود كلننه اطننق بكلماتننه،
وأن ذا املوجودا هي ذا احلق ،وأن الشي الذي كان يظننن أوال أنننه ذا مغنناير لننذا احلننق ،لنني شننيتا يف احلقيقن ،

ب لي مث شي إال ذا احلق كما يقول ابن طفي (.)11
أخ ا..

( )1النفها األقدسي .)104: ( ،
( )2النفها األقدسي .)106: ( ،
( )3النفها األقدسي .)107: ( ،
( )4النفها األقدسي .)109: ( ،
( )5النفها األقدسي .)118: ( ،
( )6النفها األقدسي .)125: ( ،
( )7النفها األقدسي .)227: ( ،
( )8النفها األقدسي .)231: ( ،
( )9النفها األقدسي .)281: ( ،
( )10كان هذا يف لقا بينهما عام 1974م يف قري (صويف آابد) وهي ال تبعد كث ا عن طهران.
( )11من الفكر الصويف اإليراين املعاصر .)68: ( ،وابن طفي فيلسو أندلسي مشهور ،وهو مؤل كتاب :حي بن يقظان.
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إن يف هذه النصو الوحدوي املقدم حىت اآلن ،كفاي وكفاي  ،وأكثنر مننن الكفاين  ،للداللن علن أن وحنند الوجننود
هنني عقينند القننوم الننيت تقننوم عليهننا الصننوفي  ،فالصننوفي هنني وحنند الوجننود مغلفن ابلتقين  ،ووحنند الوجننود املغلفن ابلتقين هنني
الصوفي .
وهنا كتاب ال يكاد خيلو منننه مسننجد وال بين  ،يكنناد يكننون مقدسننا لنند كن الطننر الصننوفي  ،إنننه كتنناب :داللن
اخل ا  ،ملؤلفه حممد بن عبد الرمحن بن سليمان اجلزويل السمايل.
إن كتنناب (داللن اخلن ا ) معتننرب لنند كن الطننر الصننوفي  ،يقنرأ صننباحا ومسننا كن يننوم ،بن هننو معتننرب عننند كثن
ممن ال ينتمون إىل الصوفي  .ومما جا فيه:
...وفق التباعه والقيام آبدابه وسننه ،وامجعن علينه ،ومتعن برؤيتننه ،وأسننعدين ِبكاملتننه ،وارفن عن العالننق والعوالننق
والوسال واحلجاب ،وشنِّ مسعي معه بلذيذ اخلطاب(...)1
 أنبه هنا إىل أن الذي ُيتاج إىل توضي معاين هننذه العبننارا  ،بعنند متننا الصننفها السننابق  ،مثن هننذا اإلنسننانعليه أن يشكو حاله إىل هللا ج شأنه.
ومما جا فيه:
...الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ،ي هو ،ي مننن ال هننو إال هننو ،ي مننن ال إلننه إال

هو(...)2

ومما جا فيه أيضا (صلوا الذا ):
اللهم ص عل سيدا حممد نور الذا  ،وسره الساري يف مجي األمسا والصفا (...)3
 -نكتفي هبذا القدر من النصو

الوحدوي  ،ففيه ،كما قلنا ،كفاي وكفاي  ،وأكثر من الكفاي .

وهذه النصو  ،رغننم كثرهتننا ،مننا هنني إال جننز ضننتي مننن عبنناراهتم املشن إىل وحنند الوجننود ،والننيت لننو مجعن ملننأل
ألوفا من الصفها .
وكث ن مننن أق نوالم ونصوصننهم الوحدوي ن الننيت أمهلتُهننا ،هنني أكثننر وضننوحا م نن بعننض مننا أوردتننه عل ن صننفها هننذا
الكتاب لك أمهل تل  ،وأورد هذه ،ألقدم للقارئ أكثر ما مكن من أنواع عباراهتم ورموزهم وإشاراهتم وألغازهم.
وإن تعدد ابألمواج والزبد

البحر ال شك عندي يف توحده

فالواحد الرب ساري العني ابلعدد

فال يغزنك ما شاهدت من صور
( )1دالل اخل ا .)15: ( ،
( )2دالل اخل ا .)223: ( ،
( )3دالل اخل ا .)233: ( ،
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(التلمساين)
النتيجة:
من ك ما سبق نستنت ما يلي:
 الصوفي هي وحد الوجود والطريق اليت توص السال إىل ذوقها واستشعارها. يعلمون أن وحد الوجود هي كفر وزندق ابلنسب للشريع  ،لذل يتواصلون بكتماهنا عن غ أهلها. كلهم يؤمنننون هبننا مننن أولننم إىل آخننرهم ،قنندمهم وحننديثهم ،عننارفهم وأمننيهم ،مشننهورهم وجمهننولم ،لكنننهم يكتموهننناعن املبتدل حىت يتأكدوا من إخاصهم.
 عننندما نسننم بعبننار (الصننوفي احلق ن ) ،فهنني تع ن شننيتا واحنندا لنني غ ن  ،إهنننا تع ن (وحنند الوجننود) ،والطريننقاملؤدي إليها ،مث كتماهنا عن غ أهلها.
 من أج التعمي عل أه الظنناهر -أهن الشنريع  -أوجنند لننم سننيدهم اجلنينند مصننطلها خاصن هبننم ،يسننجلونهبا أوهامهم يف كتبهم وينقلوهنا إىل مريديهم.
 وزيد يف التزوير واخلداع ،اخرتعوا أحادي عل لسان الرسول صل هللا عليه وسلم ليؤيدوا هبا عقيدهتم. وزيد يف التزوير واخلداع ،أولوا ابلباط آي القرآن وأقوال الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم ليؤينندوا ابلتأوين الباطنعقيدهتم.
 وزيد يف التزويننر واخلننداع ،ومننن أجن التلبنني علن البسننطا والسننذج نشننروا بن النننا أن عقينندهتم تعتمنند علنالقرآن والسن  ،وأهنا ال تناقض القرآن والسن  ،وأهنا مؤيد ابلقرآن والسن ؟
 وزيد يف التزويننر واخل ننداع ال ننذي ال ح نندود ل ننه ،ق ننالوا :إن ط نريقتهم ه نني الزه نند وتربي ن ال نننف  ،وأهن ننا الس ن إىل هللاوالعروج إليه.
 وإبُيا شياطينهم وأوهامهم ،مسوا أنفسهم أبمسا فيها مننن اجلنرأ علن هللا سننبهانه ،وُتنندي قرآنننه وسننن رسنوله منناجت نناوز كن ن ح نند وكن ن ذو  ،ح ننىت جعلن نوا أنفس ننهم يتص ننرفون يف الك ننون ،وح ننىت جعلن نوا أنفس ننهم أو جعلن نوا الواص ننل م نننهم،
متهقق ابالسم األعظم (هللا) أي :أن الواص هو هللا.
فه ننم الع ننارفون الص ننديقون الص ننادقون املقرب ننون األولي ننا الص نناحلون األتقي ننا األنقي ننا  ،رغ ننم جهله ننم وض ننالم وك ننذهبم
وبعنندهم عننن الشنريع اإلسننامي  ،وتنوليهم الشننيطان وممارسننتهم طقوسننا ال َتن إىل اإلسننام بصننل  ،وَتلننيههم البشننر والقبننور
واحلجننار والشننجر ،وهننم يطبقننون هننذا التأليننه عمليننا وينكرونننه نظننري أمننام أه ن الظنناهر (أه ن الش نريع ) ،وهننم ُيسننبون أهنننم
ُيسنون صنعا.
وللهقيقن  .إهنننم كلهننم مشنناخيهم ومريننديهم (إال النننادر مننن املبتنندل ) يؤمنننون أبهنننم علن حننق فيمننا هننم عليننه ،وأنننه هننو
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

190

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

ما يسمونه :مقام اإلحسان ،وعندما يكذبون ويتاقون فهم يرون أن هذا هو احلكم اإللي  ،اليت أرادها هللا لعباده!
ومننن العجننب أن هننذه احلكمن مفروضن فقن علن متصننوف املسننلم  ،أمننا الننندو والبوذيننون والطنناويون واجلينيننون
فليس ن مفروض ن علننيهم ،ألهنننم يقولننون بوحنند الوجننود بك ن ص نراح  ،والفننر ب ن املتصننوف وب ن أه ن تل ن األدين ،أن
املتصوف يكذبون وجيعلون هللا سبهانه وتعاىل مثلهم ،حبج أنه يغار عل السر (ج وعا علوا كب ا).
* ال حلول وال احتاد:
ي ننرتدد ب ن كث ن م ننن العلم ننا  ،ويف بع ننض الكت ننب ،أن املتص ننوف ينقس ننمون إىل ثاث ن أقس ننام :قس ننم يؤمن ننون ابحلل ننول،
وقسم يؤمنون ابالُتاد ،وقسم يؤمنون بوحد الوجود .وجيعلون احلاج مثا للهلولي  ،وعمر بن الفار مثا لاُتادي .
* ومعــىن احللننول :أن هللا سننبهانه وتعنناىل عمننا يصننفون خلننق اخللننق ،وح ن فيننه ،كمننا ُي ن اإلنسننان يف الثننوب الننذي

متماس تعاىل هللا.
يلبسه ،أو كما ُي املا يف الرتاب عند مزجه ،فيكوان بذل اثن
َّ

* ومعىن االحتاد :أنه سبهانه خلق اخللق واُتد به ،وضرب بعضهم مثا لذل  :اُتنناد املننا ابخلمننر ،من أن هننذا هننو

حلول يف حقيقته ولي اُتادا ،وأصن منننه مننثا :اُتنناد الكلننور من الصننوديوم حين يشننكان ملن الطعننام .فيكننوان بننذل
أومتماس ابالُتاد.
متهدين،
َّ

* أمــا وحــدة الوجــود :فقنند عرفناهننا جينندا مننن النصننو السننابق  ،إهنننا تعن أنننه لنني يف الوجننود إال واحنند هننو هللا،

وك ن مننا نننر هننو أج نزا منننه تتع ن أبشننكال خمتلف ن ِ ،بننا يف ذل ن أا وأن ن وهننو وهنني ومهننا وهننم وهننن ،واألر والشننم
والقمر والنجوم واملالك واجلنِ ،با يف ذل الشياط واحليواا واحلشرا .

واحلقيق ن  ،أن هننذا التقسننيم وهننم ال حقيق ن لننه يف الواق ن  ،فجمي ن متصننوف املسننلم مننن أولننم إىل آخننرهم هننم عل ن
مننذهب (وحنند الوجننود) ،وك ن مننا مننر هننو ب نراه عل ن ذل ن  ،نضنني إليننه قننوال للهنناج ينفنني االثنيني ن  ،وآخننر لعمننر بننن
الفار ينفي به االثنيني أيضا ،وأقواال لبعضهم تنفي احللول واالُتاد.
يرو عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغ الزاهد قال:
...قل ُ له (أي :للهاج) :كي الطريق إىل هللا تعنناىل؟ قننال :الطريننق بن اثنن  ،ولنني من هللا أحنند .فقلن  :بنِّ !
قالَ :من مل يق عل إشارتنا مل ترشده عبارتنا ،مث قال:
()1

حاشاك حاشاك من إثبات اثنني

أأنت أم أان هذا يف إهلني
ويقول عمر بن الفار :
وما شا َن هذا الشأْ َن منك سوى السوى
كذا كنت( )1قبل أن يُكشف الغطا

ودعواه حقاً عنك إن متُْ َح تثبت
من اللبس ال أنفك عن ثنوية

( )1أخبار احلاج.)57: ( ،
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يف حلَّت)
-وحاشا ملثلي( -أهنا َّ

حلت عن قويل (أان هي) أو أقل
مىت ُ
وسر (بلى)( )2هلل مرآةُ كشفها

نفي املعية
ُ
وإثبات معىن اجلمع ُ

()3

وأقوالم يف استنكار احللول واالُتاد ونفي وجود من يؤمن هبما كث  ،نكتفي منها برشفا :

يقول الطوسنني ،صنناحب اللمن (عننواا لبنناب يف كتابننه) :ابب يف ذكننر غلن احللولين وأقنناويلهم ،علن مننا بلغن  ،فلننم

أعر منهم أحدا ،ومل يص عندي شي غ البا (.)4
ويقول حممود أبو الفيض املنويف:

فم ْن ِمن الصوفي ي تر يعتقد أن الننذا اإللنني العظننيم املقنند املنننزه الننذي ال ُينني بنه شنني  ،وال ُيتويننه شنني
َ ...
م ننن املك ننان علن ن س ننعته ،وال الزم ننان علن ن امت ننداده ،يته نند أو ُين ن بش نني م ننن خملوقات ننه ،إال أن يك ننون ج نناها ابلتص ننو
وابإلسننام ،أومنندعيا أو مننتطفا علن التصننو واإلسننام ،وإذن ف ْليَ ُكن َّ املتخرصننون اجلنناهلون عننن خترصننهم بغن علننم عننن

التصو احلق وأه التصو  ،وليدعوا أمر اخلالق الذي له يف خلقه الكث من الشتون(.)5
* ملحوظة :لقد أحسن عندما فر ب التصو واإلسام.
ويقول ابن عجيب :

...فننا وجننود لألشننيا م ن وجننوده ،فننانتف القننول ابحللننول ،إذ احللننول يقتضنني وجننود السننو حننىت ُي ن فيننه معننىن
الربوبي  ،والفر أن السو عدم حمض فا يُتصور احللول:..
سوى وإىل توحيده األمر راجع

ونزهه يف حكم احللول فما له

فقنند تقننرر أن األشننيا كلهننا يف حيننز العنندم ،فننانتف القننول ابالُتنناد ،إذ معننىن االُتنناد هننو اقنرتان القنند من احلنناد ،
فيتهدان حىت يكوا شننيتا واحنندا ،وهننو حمننال ،إذ هننو مبن أيضننا علن وجننود السننو  ،وال سننو  ،وقنند يطلقننون االُتنناد علن
الوحد كقول ابن الفار :
احتاداً وال جرم ختلله جرم

وهامت هبا روحي حبيث متازجا

()6

ويقول حممد هبا الدين البيطار:
...فاملظاهر ع الظاهر ،فلي إال هللا با مننزج وال حلننول وال اُتنناد ،بن القننوم بريتننون مننن مجين ذلن وهللا علن مننا
( )1ليستقيم الوزن جيب أن تكون (كذا كن قدما أو حينا)...
ِ
ِ
((وأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَ أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ بَربّ ُك ْم قَالُوا بنَلَ [ ))...األعرا .]172:
( )2كلم (بل ) يش هبا إىل اآلي َ :
( )3األبيا  ،التالي الكرب .
( )4اللم .)541: ( ،
( )5معامل الطريق إىل هللا.)410: ( ،
( )6إيقا المم.)46 ،45: ( ،
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نقول وكي (.)1
امللحوظات:
ناح يف هذه النصو

(وكث غ ها) ما يلي:

 -1ينف ننون وج ننود م ننن ي ننؤمن ابحلل ننول أو ابالُت نناد ،ألن ذل ن يقتض نني أن يف الوج ننود موج ننودين ،خالق ننا وخملوق ننا ،أو
حسننب تعبن هم ،احلننق والسننو  ،وِبننا أهنننم كلهننم يؤمنننون أن السننو ال وجننود لننه ،إذن فننا يوجنند فننيهم مننن يننؤمن ابحللننول أو
االُتاد.
 -2احلاج يتربأ من االثنيني وينزه اخلالق عن إثبا اثن  ،إذن فهو ال يقول ابحللول.
 -3ينفنني ابننن الفننار االثنينين ( ،)2وينفنني وجننود املعين من احلننق ،إذن فهننو ال يقننول ابالُتنناد ،ويف شننعره يننردد كلمن
(االُتاد) وهو يع هبا وحد الوجود ،وال شي غ ذل .
* اخلالصة:
الصننوفي مننذهب واحنند ،ال يوجنند فننيهم مننن يننؤمن ابحللننول وال االُتنناد وال املننزج وال الوص ن وال الفص ن  ،ب ن كلهننم
كلهم يؤمنون بوحد الوجود ،وقد غل العلما الذين قالوا :إن يف الصوفي حلولي واُتادي  ،وكانوا وامه .
مجل يتسل القارئ بتهليلها:
يقول أحدهم... :ويف احلقيق  ،ال فص وال وص  ،ولذل قي :
وجيمع
كنه دهر يُ ّ
شت َْ

قلى كان القطيعة بيننا
وال عن ً

( )1مر يف صفه سابق .
( )2مر هذا يف األبيا املنقول من اتليته يف صفه سابق .
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الفصل الرابع

احلقيقة احملمدية
وكيف تدعو إىل الدنيا ضرورة من
من النصو

لواله مل خترج الدنيا من العدم

التالي سنعر ماذا تع  :احلقيق احملمدي  ،وسنعر أن الصوفي كلهم يؤمنون هبا.

يقول احلاج:
ط  ،سراج من نور الغيب بنندا وعنناد ،وجنناوز السنراج وسنناد...ما أخننرب إال عننن بصن ته ،وال أمننر بسنننته إال عننن حننق
ضن َنر فأحضننر ،وأبصننر فخن ّنرب ..أننوار النبننو مننن نننوره بننرز ْ  ،وأننوارهم مننن نننوره نهننر ْ  ،ولنني يف األننوار نننور أنْن َنوُر،
سن تهَ ،ح َ
وأنهننر وأقنندم مننن القنندم سننو نننور صنناحب الكرم...مهتننه سننبق المننم ،ووجننوده سننبق العنندم ،وامسننه سننبق القلننم ،ألنننه كننان
قب ن األمننم ،مننا كننان يف اآلفننا ورا اآلفننا ودون اآلفننا  ،أنننر وأشننر وأعننر وأنص ن وأرأ وأخننو وأعط ن مننن
صنناحب هننذه القضنني  ،وهننو سننيد الربي ن  ،الننذي امسننه أمحنند ،ونعت نه أوحنند ،وأمننره أوكنند ،وذاتننه أوجنند ،وصننفته أجمنند ،ومهتننه
أف ننرد...ي عجب ننا م ننا أنه ننره وأنظ ننره وأك ننربه وأش ننهره وأن ننوره وأق نندره وأبص ننره ،مل ي ننزل ،ك ننان مش ننهورا قبن ن احلن نواد والكن نوالن
واألكنوان ،ومل يننزل ،كننان مننذكورا قبن القبن وبعنند البعنند واجلنواهر واأللوان...هننو النندلي وهننو املنندلول ...ابحلننق موصننول غن
مفصننول ،وال خننارج عننن املعقول...العلننوم كلهننا قطننر مننن حبننره ..األزمننان كلهننا سنناع مننن دهننره ،هننو احلننق وبننه احلقيقن  ،هننو
األول يف الوصننل  ،وهننو اآلخننر يف النبننو  ،والبنناطن ابحلقيق ن  ،والظنناهر ابملعرف ن ...احلق مننا أسننلمه إىل خلقننه ،ألنننه هننو ،وإين

هو ،وهو هو(...)1

* امللحوظات:
نر يف هذا الن

ما يلي:

 -1ينكننر الننوحي ،وجيعن الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم جننا ابلرسننال مننن ذاتننه وبصن ته ،ونننر هننذا يف اجلمن (مننا
أخرب إال عن بص ته...حىت :وأبصر فخرب).
 -2جيع حممدا صل هللا عليه وسلم هو هللا ،وله مجي صفاته احلسىن.
ويقول حميي الدين ابن عريب:
...مث َتمها اجلام للك حممد صل هللا عليه وسلم ِبا أخرب به عن احلق ،أبنه ع السم والبصر واليد(..)2
( )1أخبار احلاج (طاس السراج) ،82: ( ،وما بعدها).
( )2فصو احلكم.)110: ( ،
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 قول ابن عريب هنا خمتصر مفيد ،فمهمد صل هللا عليه وسلم جام للك ...ويقول أبو طالب املكي:
قال بعض أه املعرف  :خلق هللا اجلن ِبا فيهننا مننن نننور املصننطف صننل هللا عليننه وسننلم ،فلمننا اشننتاق إىل رسننول هللا
صننل هللا عليننه وسننلم ،كننان شننوقها إىل املعنندن واألص ن  ،وصننار شننو املشننتاق إىل اجلن ن شننوقهم إىل النننيب صننل هللا عليننه

وسلم ،ألهنا من نوره ُخلق (.)1

ويقول البوص ي يف الربد :
وكيف تدعو إىل الدنيا ضرورةُ َمن

لواله مل خترج الدنيا من العدم
واحكم مبا شئت مدحاً فيه واحتكم

دع ما ادعته النصارى يف نبيهم

ِ
اللوح والقلم
علم ِ
ومن علومك َ

وضرَهتا
فإن ِمن جودك الدنيا َّ

 أي :أن حممدا صل هللا عليه وسلم هو الذي أوجد الدنيا واآلخر .ويقول حممد بن سليمان اجلزويل يف كتابه الذال الصي  :دالل اخل ا  ،وفيه الكفاي عن غ ه:
اللهم ص عل سيدا حممد حب ِر أنوار ...إنسن ِ
نان عن الوجننود ،والسننبب يف كن موجننود ،عن أعيننان خلقن املتقنندم

من نور ضيال (...)2

 اللهم ص عل حممد الذي هو قطب اجلال (...)3ِّ
وسره الساري يف مجي األمسا والصفا (.)4
 اللهم ص عل سيدا حممد نور الذاويقول عبد السام بن بشي :
...الله ننم صن ن علن ن َم ننن من ننه انش ن َّنق األسن نرار وانفلقن ن األنن نوار ،وفي ننه ارتقن ن احلق ننالق وتنزلن ن عل ننوم آدم ف ننأعجز
اخلالق...وحي ننا ُ اجل ننربو بف ننيض أن نواره متدفق ن  ،وال ش نني إال وه ننو ب ننه من ننو ...اللهم إن ننه س ننر اجل ننام ُ ال نندال علي ن ،

وحجابُ األعظم القالم ل ب يدي (...)5
ويقول سيدي حممد الفاسي الشاذيل:

نب منهننا معلوماتنُ  ،فكننان غيبننا مننن غيبن  ،وبنندال
فهو الياقوت املنطوين عليهننا أصنندا مكنواتن  ،والغيهوبن املْننتَ َخن ُ
( )1علم القلوب.)31 ،30: ( ،
( )2دالل اخل ا .)100: ( ،
( )3دالل اخل ا .)214: ( ،
( )4دالل اخل ا .)233: ( ،
( )5النفه العلي .)16 ،15: ( ،
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من سر ربوبيت  ،حىت صار بذل َمظْهرا نستدل بننه علين  ،فكين ال يكننون كننذل  ،وقنند أخربتنننا بننذل يف حمكننم كتابن
ِ َّ ِ
اّللَ)) [الفت  ،]10:فقد زال عنا بذل الريب ،وحص االنتباه(...)1
ين ينُبَايِعُونَ َ إَِّمنَا ينُبَايِعُو َن َّ
بقول (( :إ َّن الذ َ
 إذن ،فمعلوما هللا ،ج وعا ،منتخبن مننن غيهوبن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،وهننو بنندل سننر ربوبين هللا ،وهننوِ َّ ِ
اّللَ))
ين ينُبَايِعُوننَ ن ن َ إَِّمنَن ننا ينُبَ ن ننايِعُو َن َّ
مظه ن ننره ،وق ن نند أخ ن ننربا هللا تع ن نناىل يف حمك ن ننم كتاب ن ننه أن حمم ن نندا ه ن ننو هللا ،بقول ن ننه(( :إ َّن ال ن ننذ َ
[الفت .]10:
ويقول عبد الكر اجليلي:
لِرحى العال من حوله دورانه

كز العز الذي
أوج التعاظم مر ُ
ُ

َم ِلك وفوق احلضرة العليا على الـ

ـعرش املكني مثبَّت إمكانه

ليس الوجود أبسره إن حققوا

إال حباابً ط ّفحته داننه

الكل فيه ومنه كان وعنده

تفىن الدهور ومل تزل أزمانه

فاخللق حتت مسا عاله كخردل

واألمر يُ ْربُمه هناك لسانه
ُ

والكون أمجعه لديه كخامت

يف إصبع منه ،أجل أكوانه
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه

وامللك وامللكوت يف تياره

واللوح يُـ ْن ِف ُذ ما قضاه بنانه

طيعه األمالك من فوق السما
وتُ ُ

اعلننم حفظن هللا أن اإلنسننان الكامن هننو القطننب الننذي تنندور عليننه أفننا الوجننود مننن أولننه إىل آخننره ،وهننو واحنند
من ننذ ك ننان الوج ننود إىل أب نند اآلب نندين ،مث ل ننه تن ننوع يف ماب ن  ،ويظه ننر يف كن ننال  ،فيس ننم ب ننه ابعتب ننار لب ننا  ،وال يس ن َّنم ب ننه
ابعتبار لبا آخر ،فامسُه األصلي الذي هو له حممد ،وكنيته أبننو القاسننم ،ووصننفه عبنند هللا ،ولقبننه مشن النندين....واعلم أن
اإلنسان الكام مقاب جلمي احلقننالق الوجودين بنفسننه ،فيقابن احلقننالق العلوين بلطافتننه ،ويقابن احلقننالق السننفلي بكثافتننه..
ضن
مث اعلننم أن اإلنسننان الكامن هننو الننذي يسننتهق األمسننا الذاتين والصننفا اإللين اسننتهقا األصننال وامللن حبكننم امل ْقتَ َ
الذايت ،ف نه املعرب عن حقيقته بتل العبارا  ،واملشار إىل لطيفته بتلن اإلشننارا  ،لنني لننا مسننتند يف الوجننود إال اإلنسننان
الكام  ،فمثاله للهق مثال املرآ اليت ال ير الشخ صورته إال فيها ،وإال فا مكنننه أن يننر صننور نفسننه إال ِبننرآ االسننم
(هللا) فهو مرآته ،واإلنسان الكام أيضا مرآته(...)2

 ومن صلواهتم عليه صل هللا عليه وسلم يف أورادهم:* صا اإلمام الغزايل ،وقي  :إهنا لعبد القادر اجلياين:
( )1النفه العلي .)33: ( ،
( )2اإلنسان الكام  ،73/2( :وما بعدها).
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الله ننم اجعن ن أفضن ن ص ننلوات أب نندا...عل أش ننر اخلال ننق اإلنس نناني  ،وجممن ن احلق ننالق اإلمانين ن  ،وط ننور التجلي ننا
اإلحس نناني  ،ومه ننب األسن نرار الرمحانين ن ...ومال أزمن ن اجمل نند األس ننىن ،ش نناهد أسن نرار األزل ،ومش نناهد أنن نوار السن نوابق األول،
وترمجان لسان القدم...مظهر سر اجلود اجلزلي والكلي ،وإنسان ع الوجننود العلننوي والسننفلي ،روح جسنند الكننون  ،وعن
حيا الدارين(...)1

 يقننول العننار يوسن النبهنناين ،معلقننا علن هننذه الصننلوا  :قننال سننيدي أمحنند الصنناوي يف شننرح ورد النندردير :إنهذه الصا نقلها حج اإلسام الغزايل عن القطب العيدرو ...
وابلرجوع إىل كتاب :األسرار الرابني والفيوضننا الرمحانين علن الصننلوا الدرديرين  ،ل مننام المام...أمحنند الصنناوي،

نقرأ اجلمل  :هذه الصا نقلها...إخل حبرفيتها( .)2ومل أق عل قطب معاصننر للغنزايل أو سننابق لننه يعننر ابلعينندرو  ،وأول
قطب من عالل العيدرو هو عبد هللا بن أيب بكر املار ذكره ،وقد وجد بعد الغزايل بثاث قرون.
وطبعا حنن أمام الكش الذي يعرضون عليه السم واأللفا الوارد  ،كما يقول الغزايل ،فما شأننا؟!
* من صا ألمحد الرفاعي (جوهر األسرار):
اللهننم صن وسننلم وابر علن نننور األسننبق ...الننذي أبرزتننه رمحن شننامل لوجود ...نقطن مركننز البننا النندالر األولين ،
وسر أسرار األل القطباني  ،الذي فتق بننه رتننق الوجود...فهننو سننر القنند السنناري ،ومننا جننوهر اجلوهرين اجلنناري ،الننذي
أحيي به املوجودا  ،من معدن وحيوان ونبا  ،قلب القلوب ،وروح األرواح ،وإعننام الكلمننا الطيبننا  ،القلننم األعلن ،
والعرش احملي  ،روح جسد الكون  ،وبرزخ البهرين(...)3
* صالة ألمحد البدوي:
اللهننم صن وسننلم وابر علن سننيدا ومننوالا حممنند شننجر األصن النورانين  ،وملعن القبضن الرمحاني ...ومعنندن األسنرار

الرابني  ،وخزالن العلوم االصطفالي  ،صاحب القبض األصلي َ ...من اندرج النبيون ُت لواله ،فهم منه وإليه(...)4

 لننتبننه إىل عبننار  :القبض ن األصننلي  ،الننيت تع ن  :القبض ن الننيت قبضننها هللا سننبهانه مننن نننور وجهننه ،وقننال لننا :كننوينحممدا (كما يفرتون).
* وصالة اثنية له:
اللهم ص عل نور األنوار ،وسر األسرار ،وتري األغيار(.)5
( )1أفض الصلوا عل
( )2األسرار الرابني ( ،
( )3أفض الصلوا ( ،
( )4أفض الصلوا ( ،
( )5أفض الصلوا ( ،

سيد السادا .)83: ( ،
.)25:
 ،)84:وقاد اجلواهر.)249: ( ،
.)85:
.)86:
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* صا إبراهيم الدسوقي:
الله ننم ص ن علن ن ال ننذا احملمدين ن  ،اللطيف ن األحدي ن  ،مشن ن مس ننا األسن نرار ،ومظه ننر األن نوار ،ومرك ننز م نندار اجل ننال،

وقطب فل اجلمال(.)1

* صا حمليي الدين بن عريب:
الله ننم أف ننض ص ننل ص ننلوات ...عل أول التعين ننا املفاضن ن م ننن العم ننا الن نرابين ،وآخ ننر التنن نزال املض نناف إىل الن ننوع
اإلنسنناين ،املهنناجر مننن مك ن (كننان هللا ومل يكننن معننه شنني اثن) ،إىل مدينن (وهننو اآلن علن مننا عليننه كننان)ُْ ،حمصنني ع نوامل
صنْيننَاهُ ِيف إَِمننام ُمبِن )) [ين ...]12:نقطن البسننمل اجلامعن ملننا يكننون
احلضرا اإللي اخلم يف وجودهَ (( :وُكن َّ َشن ْني ْ
أح َ
وملننا كننان ،ونقطن األمننر اجلوالن بنندوالر األكنوان ،سننر الوين الننيت يف كن شنني سنناري  ،وعننن كن شنني جمننرد وعاري ...كلمن
االسننم األعظننم ،وفاُتن الكنننز املطلسننم ،املظهننر األمت اجلننام بن العبودين والربوبين  ،والنننف الرمحنناين السنناري ِبنواد الكلمننا
التاما  ،الفيض األقد الذايت الذي تعين به األعيان واستعداداهتا ،والفيض املقند الصننفايت الننذي تكوتن بننه األكنوان
واستمداداهتا ،مط مش الذا يف مسننا األمسننا والصننفا ...خ الوحنند بن قوسنني األحدين والواحدين ...ومركز إحاطن
البنناطن والظنناهر...اللهم ي رب ي مننن لنني حجابننه إال النننور ،وال خفنناؤه إال شنند الظهننور ،أسننأل بن ...أن تصننلي علن
سيدا حممد صا تكم هبا بص يت...ألشهد فنننا مننا مل يكننن وبقننا مننا مل يننزل ،وأر األشننيا كمننا هنني يف أصننلها معدومن
مفقود  ،وكوهنا مل تشم راله الوجود فضا عن كوهنا موجود (...)2
* صالة لفخر الدين الرازي:
اللهننم حينند وجننرد يف هننذا الوقن ويف هننذه السنناع مننن صننلوات التامننا  ،وُتياتن الزاكيننا ...إىل أكمن عبنند لن
يف ه ننذا الع ننامل ،م ننن ب ن آدم ،ال ننذي جعلت نه ل ن ن ننا ،وحل نوال خلق ن قبل ن وحما...وأنهرت ننه بص ننورت  ،واخرتت ننه مس ننتو
لتجلي  ،ومنزال لتنفيذ أوامر ونواهي  ،يف أرض ومساوات  ،وواسط بين وب مكوات (.)3
* صالة النور الذايت أليب احلسن الشاذيل:
اللهم ص وسلم وابر عل سيدا حممد النور الذايت والسر الساري يف سالر األمسا والصفا (.)4
* صالة الشيخ حممد أيب املواهب الشاذيل:
اللهم ص عل هننذه احلضننر النبوين ...ي سننيدا ي رسننول هللا أنن املقصننود مننن الوجننود ..وأنن اجلننوهر اليتيمن الننيت
دار علن ن ن أص ن نننا املك ن ننوا  ،وأنن ن ن الن ن ننور ال ن ننذي م ن ننأل إشن ن نراقه األرضن ن ن والس ن ننماوا ...ي أول ي آخ ن ننر ي ابط ن ننن ي
( )1أفض
( )2أفض
( )3أفض
( )4أفض

الصلوا
الصلوا
الصلوا
الصلوا

(،
(،
(،
(،

.)88:
 ،89:وما بعدها).
.)97:
.)113:
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ناهر...الصا والسام علي ي رسول هللا ،األما تشفع ب عند هللا ،الصننا والسننام علين ي رسننول هللا ،األنبيننا

والرس ممدودون من مدد الذي خصص به من هللا...قد نزلنا حبي واستجرا جبناب وأقسمنا حبيات عل هللا(...)1
* صالة حممد بن أيب احلسن البكري:

اللهننم صن وسننلم علن نننور األسننىن ،وسننر األهبن ...روح املشنناهد امللكوتين  ،ولننوح األسنرار القيومين  ،ترمجننان األزل
واألبنند ،لسننان الغيننب الننذي ال ُينني بننه أحنند ،صننور احلقيق ن الفرداني ...حممنند البنناطن والظنناهر بتفعي ن التكمي ن الننذايت يف
مراتننب قربه...بداي ن نقط ن االنفعننال الوجننودي إرشننادا وإسننعادا ،أم ن هللا عل ن سننر األلوهي ن املطلسننم ،وحفيظننه عل ن غيننب
الاهوتين املكننتمَ ،مننن ال تنندر العقننول الكاملن منننه إال مقنندار مننا تقننوم عليهننا بننه حجتننه البنناهر  ،وال تعننر النفننو العرشنني
من حقيقته إال ما يتعر لا به من لوام أنواره الزاهر  ،منته مهننم القدسنني وقنند بنندوا ممننا فننو عننامل الطبننال  ،مرمن أبصننار
املوحنندين وقنند طمه ن ملشنناهد السننر اجلننام  ،مننن ال جتل ن أشننع هللا لقلننب إال مننن مننرآ سننره ،وهنني النننور املطلق...وهننو
الننوتر الشننفعي احملقننق...الفرع اجلننداثين املرتعننرع يف منالننه ِبننا ُمنند بننه ك ن أص ن أبنندي ،ج ن شننجر القنندم ،خاص ن نسننخيت
الوج ننود والعدم...وعاب نند هللا ابهلل ب ننا حل ننول وال اُت نناد وال اتص ننال وال انفص ننال...اللهم صن ن وس ننلم علن ن مج ننال التجلي ننا
االختصاصي  ،وجال التنندليا االصننطفالي  ،البنناطن بن يف غيننااب العننز األكننرب ،الظنناهر بنننور يف مشننار اجملنند األفخننر،
عزين ننز احلضن ننر الصن ننمدي  ،وسن ننلطان اململكن ن األحدي ...مسن ننتو جتلن نني عظمتن ن ورمحتن ن وحكمن ن يف مجين ن خملوقاتن ن ،
وخلقن ن بكلمن ن خصوص ننيته احملمدين ن حب ننار اجلم ...وجعلت ننه حبك ننم أح ننديت ِوتْ ننر الع نندد...اللهم صن ن وس ننلم علن ن دال ننر
اإلحاط ن العظم ن  ،ومركننز حمنني الفل ن األمس ...حبننر أن نوار الننذي تاطم ن بننريح التع ن الصننمداين أمواجننه...خليفت
عل كاف خليقت (...)2

* الصالة املعروفة ابلصلوات البكرية:
اللهم إين أسأل بنِّ هدايت األعظننم ،وسننر إرادتن املكنننون مننن نننور املطلسننم ،خمتننار منن لن قبن كن شنني ،
ونور اجملرد ب مسننال ِ
اللقن ْني ،كنننز الننذي مل ُين بننه سنوا  ،وأشننر خلقن الننذي حبكننم إرادتن كونن مننن نننوره أجنرام
األفا وهياكن األمننا  ،فطافن بننه الصننافون حننول عرشن تعظيمننا وتكرمننا ،وأمرتنننا ابلصننا والسننام عليننه...وزجي بننه
يف نن ننور ألوهيتن ن العظمن ن  ،خليفتن ن ِبهن ننض الكن ننرم علن ن سن ننالر خملوقاتن ن  ،وشن ننيد بن ننه قن نوالم عرشن ن احملن ننو حبيطتن ن
الكرب  ...حبر فيض املتاطم أبمواج األسرار(....)3
* الصالة املسماة ابلصلوات الزاهرة:
اللهننم ص ن وسننلم عل ن اجلمننال األنف ن  ،والنننور األقنند  ،واحلبيننب مننن حي ن الوي ن  ،وامل نراد يف الاهوتي ن  ،مننرتجم
كتاب األزل ،واملتعايل ابحلقيق عن حقيق األثر حىت كأنننه املثن  ،اجللن األعلن  ،واملخصننو األوىل ،واحلكمن السنناري يف
( )1أفض الصلوا  ،118: ( ،وما بعدها).
( )2أفض الصلوا  ،127: ( ،وما بعدها).
( )3أفض الصلوا .)132 ،131: ( ،
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كن ن موج ننود...روح ص ننور األسن نرار امللكوتي ...حمم نند وأمح نند وت ننر الع نندد ،ولس ننان األب نند ،الع ننرش الق ننالم بتهمن ن كلمن ن
االسننتوا الننذايت فننا عننار  ،املتجلنني بسننلطان قهننر عل ن نل ن نلننم األغيننار حملننق ك ن معننار  ،النقط ن الننيت عليهننا منندار
حرو املوجودا جبمي االعتبارا ...،لوح األسرار ،ونور األننوار...ومظهر أننوار الاهننو يف اسننو املثن  ،القننالم بكن
حقيقن سننريا وُتكيمننا ...املتجلنني ِبابن احلقننالق الفردانين ...احلاف علن األشننيا قواهننا بقوتن  ،املمنند لننذرا الكالنننا
ِبا به برز من العنندم إىل الوجننود بقنندرت  ،كعبن االختصننا الرمحنناين ،حمن التعن الصننمداين ،قيننوم املعاهنند الننيت سننجد
لننا جبنناه العقننول ،أقنننوم الوحنند وال أقنننوم ،إمنننا نننور بنننور موصننول ...منتهن كمننال النقط ن املفروض ن يف دوالننر االنفعننال،
ومبدأ ما يص أن يشمله اسننم الوجننود القابن لتنوعننا القضننا والقنندر ،علن مننا سنوا مننن حين أنن أنن ِبننا شننت مننن
فيوضات العلي ...وسر سرالر الكنز األحدي الصمدي(.)1

 لننتبننه إىل عبننار  :منندار حننرو املوجننودا جبمين االعتبننارا  ،والننيت ُتمن نفن معننىن( :ومننا الكلننب واخلنزيننر إالإلنا) و(اجتم فيه النجو م الورد) ..وغ ها..
* الصا السقافي لسيدي عبد هللا السقا :
اللهننم صن وسننلم علن سننلم األسنرار اإللين  ،املنطوين يف احلننرو القرآنين  ،مهننب الرقننالق الرابنين  ،النازلن يف احلضننر
العلي ...ص نناحب اللطيفن ن القدس نني  ،املكس ننو ابألكس نني النورانين ن  ،الس نناري يف املرات ننب اإللين ن املتكملن ن ابألمس ننا والص ننفا
األزلي ن  ،واملفيض ن أنواره ننا عل ن األرواح امللكوتي ن  ،املتوجه ن يف احلق ننالق احلقي ن  ،النافي ن لظلم ننا األك نوان العدمي ن املعنوي ن ،
اللهننم ص ن وسننلم عل ن سننيدا حممنند الكاش ن عننن املسننم ابلوحنند الذاتي ...صنناحب الصننور املقدس ن  ،املنزل ن مننن مسننا
ق نند غيه ننب الوين ن الباطنن ن  ،الفاُتن ن ِبفتاحه ننا اإللن ني ألبن نواب الوج ننود الق ننالم هب ننا م ننن مطلن ن نهوره ننا الق نند  ،إىل اس ننتوا
إنهاره ننا للكلم ننا التام ننا  ،الله ننم ص ن وس ننلم عل ن حقيقن ن الص ننلوا وروح الكلم ننا  ،ق نوام املع نناين ال ننذاتيا  ،وحقيقن ن
احلن ننرو القدسن ننيا  ،وصن ننور احلقن ننالق الفرقاني ن ن التفصيليا ...موص ن ن األرواح بعن نند عن نندمها إىل هنن نناي غن نناي الوجن ننود
والنور(...)2

* صالة (يتعبد هبا كل الصوفية):
اللهم ص عل طام احلقالق الكرب  ،سر اخللو اإللي ليل اإلسرا ...ينبوع احلقننالق الوجودين  ،بصننر الوجننود ،وسننر
بصن ن الشن ننهود ،ح ننق احلقيقن ن العينين ن  ،وهوين ن املشن نناهد الغيبين ن  ،تفص نني اإلمجن ننال الكلن نني...نف األنف ننا الروحين ن  ،كلين ن
األجسن ننام الصن ننوري  ،عن ننرش العن ننروش الذاتي ن ن  ،كتاب ن ن املكنن ننون...ي فاُت ن ن املوجن ننودا  ،ي جن ننام حبن ننري احلقن ننالق األزلين ننا
واألبنندي ...ي نقط ن مركننز مجي ن التجليننا  ،ي ع ن حيننا احلُسننن الننذي طننار منننه رشاشننا  ،فاقتسننمتها حبكننم املشننيت
اإللي مجي املبدعا (...)3

( )1أفض الصلوا  ،134: ( ،وما بعدها).
( )2أفض الصلوا  ،155: ( ،وما بعدها).
( )3أفض الصلوا .)167 ،166: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

200

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

* صالة (يتعبد هبا كل الصوفية):
اللهم ص عل موالا حممد نور الام  ،ومظهر سننر الام ...الننذي فتهن نهننور العننامل مننن نننور حقيقتننه...ولوال

هو ما نهر لصور ع من العدم الرميم(...)1
* صالة (لكل الصوفية):

اللهم ص عل ع حبر احلقالق الوجودي املطلق الاهوتي  ،ومنب الرقالق اللطيفن املقينند الناسننوتي  ،صننور اجلمننال،
ومطل ن اجلننال ،جمل ن األلوهي ن  ،وسننر إطننا األحدي ن  ،عننرش اسننتوا الننذا  ،وجننه حماسننن الصننفا  ،مزي ن برق ن حجنناب
نلمننا اللننب بطلع ن مش ن حقننالق كنننه ذاتننه األنف ن  ،عننن وجننه جتليننا الكمننال اإللنني األقنند  ،كتنناب مسننطور مج ن
أحدي الذا احلق ،يف ر منشور جتليا الشتون اإللي املسم كثر صورها ابخللق(...)2
* صالة (لكل الصوفية):
اللهننم صن علن سننلطان حضنرا الننذا  ،مالن أزمن جتليننا الصننفا  ،قطننب رحن عنوامل األلوهين ...جبال مننوج
حبننار أحدي ن الننذا  ،طلسننم كنننوز املعننار الكنهيننا الننذاتيا  ،سننق مرفننوع الكمنناال األمسالي ن  ،حبننر مسننجور العلننوم
اللنندنيا  ،حننو األلوهين األعظننم املمنند لبهننار أمنواج صننور الكننون الظنناهر مننن فيننو حقننالق أنفاسننه ،قلننم القنندر اإللين
العظموي ن  ،الكاتننب يف لننوح نفسننه مننا كننان ومننا يكننون مننن حماسننن مبنندعا العننامل وتقلباتننه ،ومجننال ك ن صننور إلي ن وسننر
حقيقتها غيبا وشهاد ...مج اجلم وفر الفر من حي ال مج وال فر (...)3
* الصالة الكربى لسيدان عبد القادر اجليالين:
...اللهننم ص ن وسننلم وأفل ن وأجن ن وأمت وأصننل وز وأرب ن وأو وأرج ن  ،أفض ن الصننا وأجننزل املنننن والتهيننا ،
عل عبد ونبي ورسنول سننيدا حممنند صننل هللا عليننه وسننلم الننذي هننو فلننق صننب أنننوار الوحدانين  ،وطلعن مشن األسنرار
الرابني ن ن  ،وهبج ن ن قمن ننر احلقن ننالق الصن ننمداني  ،وحضن ننر عن ننرش احلض ن نرا الرمحاني ن ن  ،نن ننور ك ن ن رسن ننول وسناه...سن ننر ك ن ن نن ننيب
وهداه...السن ننيد الكامن ن الفن ننات اخلن ننامت ،حن ننا ُ الرمحن ن  ،ومن ننيم امللن ن  ،ودال الن نندوام ،حبن ننر أنن نوار  ،ومعن نندن أسن نرار  ،ولسن ننان
حجتن  ،وعننرو مملكتن  ،وعن أعيننان خلقن  ،وإمننام احلضننر  ،وأمن اململكن  ،وكنننز احلقيقن  ،طلسننم الفلن األطلن يف
ناو امللن املقنند يف نهننور {فخلقن خلقننا فتعرفن إلننيهم فننيب عرفننوين}
بطون {كن كنزا خمفيا فأحبب أن أعر } طن ُ
...اللهننم صن وسننلم صننا ذاتن علن حضننر صننفات اجلننام لكن الكمننال ،املتصن بصننفا اجلننال واجلمننال ،مننن تنننزه
عننن املخلننوق يف املثننال ،ينبننوع املعننار الرابنين  ،وحيط ن األس نرار اإللي ن  ،غاي ن منتهن السننالل ...مظهر سننر اجلننود اجلزلنني
ندارين...اللهم إا نتوس ن إلي ن بنننوره
والكلنني ،وإنسننان ع ن الوجننود العلننوي والسننفلي ،روح جسنند الكننون  ،وع ن حيننا الن َ
الساري يف الوجود أن ُتيي قلوبنا بنور حيا قلبننه الواسن لكن شي ...وتسننري سنرالره فينننا بلوامن أننوار حننىت تغيبنننا عنننا يف
( )1أفض الصلوا .)168 ،167: ( ،
( )2أفض الصلوا .)168: ( ،
( )3أفض الصلوا .)170 ،169: ( ،
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حق حقيقتننه فيكننون هننو احلنني القيننوم فينننا بقيوميتن السننرمدي  ،فنعنني بروحننه عنني احليننا األبدين ...اللهم صن وسننلم علن
سننيدا ونبينننا حممنند مجننال لطف ن وحنننان عطف ن وجننال ُملك ن وكمننال قدس ن  ،النننور املطلننق بسننر املعي ن الننيت ال تتقينند،
الباطن معىن يف غيب  ،الظاهر حقا يف شهادت  ،مش األسرار الرابني  ،وجملن حضننر احلضنرا الرمحاني ...الننذي خلقتننه
مننن نننور ذات ن  ،وحققتننه أبمسال ن وصننفات  ،وخلق ن مننن نننوره األنبيننا واملرسننل ...اللهم ص ن وسننلم عل ن هبج ن الكمننال
واتج اجلال...وحين ن ننا كن ن ن موجن ن ننود ،عن ن ننز جن ن ننال سن ن ننلطنت  ،وجن ن ننال عن ن ننز مملكتن ن ن  ،وملين ن ن صن ن ننن قدرت ...سن ن ننر هللا
األعظم...والظاهر يف ملك  ،والغالب يف ملكوت  ،واملتخلق بصفات ...احلضر الرمحاني  ،والربد اجلالي (...)1

 هذه الصا الكرب للشيخ عبد القننادر اجلننياين شننرحها الشننيخ عبنند الغن النابلسنني ،ونقلهننا يوسن النبهنناين منننذل الشرح ،وكلهم أقطاب مكاشفون عارفون يعلمون علم اليق !
* ومن صالة األنس ألمحد الرفاعي أيضاً:
...اللهم ص عل أل أن إنسان األزل ،حبكم اب برهان مننن مل يننزل أصن األشننيا الكلي ...املتصنندر يف رحنناب
األس نرار يف مركننز دالننر القبننول واأللطننا  ،املنفرش ن بسننطها يف حوم ن العز...أص ن السننبب يف اإلجينناد ،فالك ن منننه والك ن
إليه ،خزان األسرار ،فالوارد والذاهب عنه وعليه(...)2

 ومن شعر لشيخ اإلسام وغو الزمان احلاج إبراهيم ابن الشيخ احلاج عبد هللا الكوخلي:حرف الباء:
فما يل غري املصطفى البدر مأرب

ويف جائزات الغري ما يل مرغب

هو الكل منه الكل بطناً وظاهراً

فبحر سواه ما لنا فيه مشرب
علوم مجيع الرسل والكل يشرب

فمن نوره الكوانن ،منه تفجرت
والسؤل واملىن
هو الكامل احملمود
ُ

وأنت احلبيب املصطفى واملقرب

() 3

* ومن األوراد التجاني (الصا الغيبي يف احلقيق األمحدي ) ،ف هنا برز من الغيب من غ إنشا أحد ،وهي:
اللهم صن وسننلم علن عن ذاتن العلين  ،أبننواع كماالتن البهين  ،يف حضننر ذاتن األبدين  ،علن عبنند القننالم بن
منن لن إلين  ،أبمت الصننلوا الزكين  ،املصننلي يف حمنراب عن هننا الوين  ،التننايل السننب املثنناين بصننفات النفسنني ...الداعي
بن لن إبذنن لكافن شننتون العلمين ...املفيض علن كافن مننن أوجدتننه بقيومن سننر  ،املنندد السنناري يف كلين أجنزا موهبن
فضل  ،املتجلي عليه يف حمراب قدس وأنس  ،بكمال ألوهيت يف عوامل وبر وحبر (...)4

( )1أفض الصلوا  ،174: ( ،وما بعدها).
( )2قاد اجلواهر.)264 ،263: ( ،
( )3الدواوين الس .)51: ( ،
( )4ميزاب الرمح الرابني .)25: ( ،
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ويقول عبيد بن أنبوج الشنقيطي:
...نعنم حقيقن مقصنند هننذه الطريقن العثننور علن معرفن بعننض أسنرار احلقيقن احملمدين مننن مراتننب بطوهنننا األربن  ،وال
مطمن يف خامسننتها كمننا تقنندم ،فاحلقيقن احملمدين هنني عن مجين املعننار الرابنين  ،فلننم تشننذ شنناذ منهننا ،وصننورهتا البشنري
هنني ابب تلن احلقيقن  ،فكمننا ال تؤخننذ أحكننام هللا إال مننن أفعننال تلن الصننور البشنري وأقوالا...كننذل ال توجنند املعننار
إال من تل احلقيق وأحوالا(..)1

* ومننن الصننلوا األمحدين اإلدريسنني (الصننا اخلامسن ) :اللهننم صن علن الننذا الكنننه ،قبلن وجننوه جتليننا الكنننه،

ع الكنه يف الكنه ،اجلام حلقالق كمال كنه الكنه(...)2
* ومنها (الصا السادس ):

اللهننم ص ن عل ن أم الكتنناب ،كمنناال كنننه الننذا  ،ع ن الوجننود املطلننق اجلننام لسننالر التقيينندا  ،صننور اسننو
اخللق ،معاين الهو احلق ،النانر ابلك يف الك من الك للكليننا واجلزليننا  ،كننوثر سننبي منهن حننو مشننارب مجين
التجليا  ،امللتذ بصور نفسه يف جن فردو ذاته بنظره بننه منننه إليننه فيننه ،حبننر قننامو اجلمن املطمطننم ،وطنراز ردا الكننربي

املطلسم ،ورا الورا  ،ودون الدون با دون(...)3

اّللُ ِم ْن َوَرالِ ِه ْم ُِحمي )) [الربوج ،]20:وحممد
 قوله( :ورا الورا ) ،إشار إىل قوله تعاىلَ (( :و َّورا الورا  ،أي (هومن ورا هللا حمي )!!
ومما يقوله حممد هبا الدين البيطار ،يف شرحه عل الصلوا األمحدي اإلدريسي :
...وللقوم رضوان هللا عليهم يف احلقيق احملمدي أقاوي كث  ،من أحسنها قول العننار أفضن النندين ،تلميننذ سننيدي
عل نني اخلن نوا رض نني هللا عنهم ننا :احلقيقن ن احملمدين ن ه نني س ننر وج ننوب الوج ننود ال ننذايت ،املم نند حلق ننالق املمكن ننا األمسالين ن
والصفاتي من عامل البطون إىل عامل الظهور ،ابلتدري القاب لتفصي املظاهر الكوني وتفصي حقالقها اإلنساني (.)4

* للعل ننم :الص ننلوا األمحدي ن اإلدريس نني ه نني م ننن أوراد الطريق ن الرش ننيدي  ،وامل غني ن  ،واخلتمي ن ...وغ ها ،م ن العل ننم
أيضننا أن أكثننر أصننهاب الطننر  -إن مل يكننن كلهننم -يسننتعملون مجي ن األوراد املوجننود يف مجي ن الطننر  ،أو أكثرهننا ،ومننن
األدل عل ذل  :األوراد الدرديري  ،وكتاب :دالل اخل ا .
ومما يقوله الوار احملمدي اجلام الغو حممد مهدي الصيادي الروا :
وبويع يف احلضر  ،عل اإلمان حبيا النيب صل هللا عليه وسلم ،ب وحبيننا مجين النبين واملرسننل  ،وأن النننيب صننل
( )1ميزاب الرمح الرابني ( ،
( )2النفها األقدسي ( ،
( )3النفها األقدسي ( ،
( )4النفها األقدسي ( ،

.)155:
.)103 ،102:
 ،106:وما بعدها).
 )12:وحممد هبا الدين البيطار دمشقي تويف سن (1314هن) ،وأفض الدين هو أخو عبد الوهاب الشعراين.
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هللا عليننه وسننلم ذا طعننم املننو ابالنتقننال مننن هننذه النندار إىل دار اآلخننر  ،ورد هللا عليننه روحننه ،فهننو يف حضننر القننرب عننند
ملين مقتنندر ،يفعن إبذن هللا يف فلن هللا مننا يرينند ،ولننه التصننر احملننض أبمننر هللا تعنناىل يف ملن هللا وملكوتننه ،وهننو شنرار
األزل واألبد...وعليه تعر األعمال وإليه تنتهي األحوال(...)1

 اجلواب :هو أوال سؤال :ه الرؤ الشيطاني اليت يشاهدها املتصننوف يف حالن غيبوبن هلوسنني ( )2تنسننخ آي هللاوقرآنه؟!
ِِ
ِ ِِ ِ ِ
َح نندا)) [الكهن ن ،]26:
يل َوال يُ ْشن ن ِرُ ِيف ُحكْم ننه أ َ
 واجلن نواب اثني ننا ه ننو م ننن كت نناب هللاَ (( :م ننا َل نُ ْنم م ن ْنن ُدون ننه م ن ْنن َو ِّ
ِ
ضرا َوال َر َشدا)) [اجلن.]21:
((لَْي َ لَ َ م َن األ َْم ِر َش ْي )) [آل عمران(( ،]128:قُ ْ إِِّين ال أ َْمل ُ لَ ُك ْم َ

 واجلن نواب اثلث ننا :ه ننو م ننن ق ننول رس ننول هللا ص ننل هللا علي ننه وسن نلم{ :ال تط ننروين كم ننا أط ننر النص ننار عيسن ن ب نننمر .}..
 واجلنواب رابعننا :إن مننا يننذكره الننروا مننن رؤيه الذيني ن منقننول بنندون تغي ن مننن عقينند النصننار ابملسنني عيس نَحننق ُهن َنو قُن ْ إِي
صلوا هللا عليه ،وك ما فعله الروا هو تبدي االسم ابالسم ،ولنتننذكر توجيهننه لآلين الننذي مننر معنننا(( :أ َ
َوَرِّيب إِنَّهُ َحلَق)) [يون  ،]53:وكي جعلها تع  :هللا هو (أي :حممد) ق إي وريب إنه هللا!
ولعلهننم مل يكتفنوا ابحلقيقن احملمدين  ،فأضنناف بعننض الطننر إليهننا احلقيق ن العلوين  ،فمننن أقنوال جننال النندين الرومنني
(الطريق املولوي ):
منذ كان صور تركيب العامل :كان علي.
منذ نقش األر وكان الزمان :كان علي.
ذل الفات الذي انتزع ابب خيرب حبمل واحد  :كان علي.
كلما َتمل يف اآلفا ونظر فيها أيقن أبنه يف املوجودا  :كان علي.
إن سر العامل الظاهر والباطن الذي بدا يف مش تربيز :كان علي(.)3
 أمننا الطريق ن الربيلوين والطريق ن البكتاشنني فقنند أحننرزات قصننب السننبق يف َتليننه علنني بننن أيب طالننب ،ومننن أدعيتهمنناالرليسي واألساسي  ،دعا السي ( :اد عليا مظهر العجالب ،جتننده عننوا لن يف النوالننب ،كن هننم وغننم سننينجلي بواليتن
ي علي ي علي).
ومن جه أخر  ،أحرز البكتاشي أيضا قصب السبق إبعننان التثلين  ،فصننار األقننانيم عننندهم ثاثن  :صننور هللا،
( )1فص اخلطاب.)142: ( ،
( )2أطلق أحد األداب الشباب عل اجلذب الصوفي اسم (التهشي الروحاين) ،وهي تسمي صهيه .
( )3الصل ب التصو والتشي .)79: ( ،
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حممد ،علي.
والبكتاشيون يعرتفون خبطايهم أمام مشاخيهم فيغفروهنا لم ،وُيللون اخلمر ،ويعتقدون تناسخ األرواح(.)1
ويقول آي هللا اخلمي :
...وابملشننيت نهننر الوجننود ،وهنني اسننم هللا األعظم...وهنني احلب ن املت ن ب ن مس نا اإللي ن واألراضنني اخللقي ن  ،والعننرو
الننوثق املتدلي ن مننن مسننا الواحدي ن  ،واملتهقننق ِبقامهننا الننذي أفقننه أفقهننا هننو السننبب املتص ن بن السننما  ،وبننه فننت هللا وبننه
خيننتم ،وهننو احلقيقن احملمدين والعلوين صننلوا هللا عليننه ،وخليفن هللا علن أعيننان املهيننا  ،ومقننام الواحدين املطلقن واإلضنناف
اإلشراقي (...)2

خنتم هذه النبذ ابلنصو

التالي :

يقول ابن قضيب البان( )3يف كتابه املواق اإللي :
موق احلقيق احملمدي  :أوقف احلننق علن مرتبن بيننان احلقيقن احملمدين  ،وكشن يل عننن حقننالق األمسننا يف مسننمياهتا
العلوي ن  ،مث قننال يل :انظننر إىل ك ن اسننم مننن حي ن ص نورته ومعننناه! فرأي ن األمسننا اإللي ن قام ن يف األع ن الثابت ن (أي :يف
املخلوقننا ) ،وقننال يل :هنني أرابهبننا .وقننال يل رب األرابب :االسننم األعظننم وسننر احلقيق ن احملمدي ن هننو سننر قلب ن وقطننب
وجننود  .مث كشن يل عننن مجلن التجلنني األول ومظنناهر التجليننا وجممن صننور املربننواب ...مث كشن يل عنن صننور العقن
األول -وهذا مننن اليوانيننا  -فن ذا هننو شنني ال يكين عننند النظننر ،وكليننا الوجننود مندرجن ُتن إشنراقه ،ورأيتننه قنند قابن
شننيتا مثلننه يف الصننور  ،وقنند اشننتم علن اجلزليننا  ،فقننال يل :هننو لننوح القضننا  ،والنندر البيضننا  .وقننال يل :احلقيقن احملمدين
هنني الرمحن الننيت وسننع كن شنني  ،وهنني أم الكتنناب ،وحضننر العلننم اجلننام  ،وإنسننان العن السننام  ،ومنهننا كشن يل عننن
أسرار النور والوجود والعلم ،فقال يل :ك ذل مظاهرها وكلمتهننا اجلامعن وصننهيفتها الكاملن ...مث كشن يل منهننا عننن ار
العشق األزيل واالُتاد العي  ،وأراين تعلقه يف المم اإلنسنناني  ،وقننال يل :هنو إنشننا اإلراد  ،وبننه توجننه احلننب ،وقننال يل :هننو
أص ك موجود وعدته ،مث كش يل عن ينبوع ذل  ،فن ذا هنني املركننز والنقطن الننيت يف فنؤاد القطننب احملمدي...وكشن يل
عن سر عرش احلقيق احملمدين  ،وقننال يل :هننو القلننب الننذي هننو بين عننزيت ،وخمننزن سننري ومنبن نننوري ،ومظهننر سننع علمنني
وس نرير س نلط امسنني .وقنناىل يل :قالبننه اليك ن الننذي بنيتننه بينندي ،وهننو جمم ن البه نرين ،وقنناب قوس ن  ،وكش ن يل فيننه عننن
خزالن الرمحن وتنننزل اآلي  ،وكيفين حلولننا مننن غن ممازجن  ،وسننريهنا يف األمسنناع واألبصننار بسننر التجرينند يف قوالبهننا ،ورأين
حكم سريهنا يف مرآ اخليال ،وقيامها يف مظاهر النبو (.)4

( )1الفكر الشيعي والنزع الصوفي ( ،فص البكتاشي ).
( )2شرح دعا السهر.)110: ( ،
( )3عبنند القننادر حمم نند أيب الفننيض السننيد األفض ن أبننو حممنند ،يتص ن نسننبه بقضننيب الب ننان املوصننلي ،ولنند حبم ننا سننن (971هن ن) ،وت ننويف يف حلننب يف حنندود س ننن
(1040هن).
( )4اإلنسان الكام يف اإلسام.)197 ،196 ،195: ( ،
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ويقول مصطف بن حميي الدين جنا( ،)1يف شرحه (عل املمزوج بصا ابن بشي ):
اللهم إنه سر اجلام لك األسرار ،ونور الواس جلمي األنوار.
(إنه) أي :املصطف صل هللا عليه وسلم.
(سر ) أمر اخلفي الذي ال ُيي به غ .
(اجلام لك األسرار) أي :جلمي حقالق الوجود حبقيقته اليت هي ماد ك موجود،
(ونور ) أي وإنننه مظهننر األمت الننذي نشننأ مننن حضنرت بنندون واسننط ( .الواسن جلمين األننوار) أي اململننو أبننوار
القدس نني ال ننيت س ننر بن ن من ننه إىل س ننالر املظ نناهر الكونين ن  ،أو ال ننذي وسن ن ص ننور الكالن ننا كله ننا الن نندراجها يف حقيقت ننه،
وانطوالها يف ع ماهيته انطوا األشع يف الضيا والنور من أمساله(...)2

(وأص ن هبننا جمنناه) أي حمننا لظهننور كماالتننه العلي ن وحماسنننه السننني  ،فيكننون مننن رآين كأمنننا رآه ،ألن الكننامل هننم

مراي للكمال احملمدي ،وهو مرآ للكمال اإللي ،وال يكون التكمي لك كام إال من احلضر احملمدي (...)3

...واحلاص أن هللا تبار وتعاىل جع احلقيق احملمدي واسط اإلجياد ملخلوقاته تفضننا منننه وإحسنناا ،فنناألرواح الننيت

ال تشاهد ذل وال تدر أنه صل هللا عليه وسلم روحها وع حياهتا كأهنننا أمنوا (( ...)4هللا منننه بنندئ األمننر) أي الشننأن
الكلي اجلام لك الشتون ،وهننو النننور احملمنندي الشنري  ،وهننو أول صننادر عنننه سبهانه...ويسننم ابلقلننم األعلن  ،وابلنندو
البيض ننا  ،وابلعقن ن األول ،وب ننروح األرواح ،وابألب األك ننرب ،وإبنس ننان عن ن الوج ننود ،وابإلنس ننان الكامن ن  ،وغن ن ذلن ن م ننن
األمسا املشهور عند العارف (.)5

 الرجننا أن ياح ن القننارئ يف هننذه النصننو  :الكننذب عل ن هللا ورس نوله ،والشننر األعظننم ،واليوانيننا (العق ناألول).
والذي يريد استقصا أقوالم يف احلقيق احملمدي يستطي أن مأل منها جملدا .
إذن ،فاملتصوف كلهننم ،مننن دون اسننتثنا  ،يؤمنننون ابحلقيقن احملمدين  ،وقنند وهننم الننذي خصنوا بننذل مجاعن منننهم دون
آخرين .ألن الصوفي مذهب واحد.
* وملخ ن أق نوالم هننو :إن هللا (سننبهانه وتعنناىل عمننا يصننفون) عننندما أراد أن جيع ن قسننما مننن ذاتننه متعينننا بشننك
خملوقننا  ،كننان أول شنني فعلننه هننو أنننه قننبض قبضن مننن نننور وجهننه وقننال لننا :كننوين حممنندا ،فكننان حممنند هننو أول التعينننا .
( )1من تاميذ علي اليشرطي.
( )2كش األسرار.)103 ،102: ( ،
( )3كش األسرار.)112: ( ،
( )4كش األسرار.)126: ( ،
( )5كش األسرار.)139: ( ،
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وهننذه القبض ن م نن النننور ه نني الننيت يطلق ننون عليهننا اس ننم (الننذا احملمدي ن ) .ومننن ه ننذه الننذا احملمدي ن انبثق ن الس ننماوا
واألر  ،والدنيا واآلخر  ،اليت يسموهنا فيما يسموهنا (تعينننا ) فهنني كلهننا تصنندر عننن الننذا احملمدين مث تعننود إليهننا .وهننذا
هو ما يسمونه (احلقيق احملمدي ).
وأكرر ،إهنم كلهم يؤمنون ابحلقيق احملمدي  ،وإن أنكر أحدهم ذل فهو خمادع يستعم التقي .
ولننتب ننه إىل الش ننبه الت ننام بي نننهم وب ن النادك ن ال ننذين يقول ننون :إن اخلال ننق ص نندروا م ننن وج ننه برامه ننان ،وم ننن يدي ننه وم ننن
فخذيه ،مث من قدميه (حسب الطبقا الندوكي ).
وأعيد فأكرر ،إهنم كلهم يؤمنون ابحلقيق احملمدي  ،كلهم بدون استثنا  ،وما مض براه .
وبعض الباحث الذين خصوا بذل مجاع منهم دون آخرين كانوا وامه .
وكث ا ما يعربون عنها بعبار (أسبقي النور احملمدي).
واملولنند املكننذوب عل ن ابننن اجلننوزي والننذي كان ن قدسننيته متزامل ن م ن دالل ن اخل ن ا  ،إن مل تتقنندمها يف كث ن مننن
األحيننان ،والنذي كننان يننؤمن ِبننا فيننه كن املسننلم  ،إال مننن رحننم ربن  ،هننذا املولنند املكننذوب فيننه تفصنني للهقيقن احملمدين
يسننتطي الرجننوع إليننه كن مننن يرينند ذلن  ،فهننو متننداول وصننغ احلجننم وحمشننو ابلشننر ابهلل والكننذب علن رسنوله ،وكننذل
مولد الربزجني.
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الفصل اخلامس
غاية التصوف

الزهد عم ساع  ،والورع عم ساعت  ،واملعرف عم األبد.
عبد القادر اجلياين
يف النص ننو الس ننابق  ،أكث ننر بكثن ن م ننن الكفاين ن  ،ولكنن ننا أم ننام خمادع ننا ومراوغ ننا ال تع ننر ح نندودا ،وال تع ننر
منطقا ،وال تستهيي ،وأمام مسلم غافل عن واقعهم خدعوا ابلكلما املنمق .
لننذل  ،وسنندا للننذرال  ،ومنعننا للمراوغننا واملخادعننا  ،وإسننكاات ملقنولتهم :لعن ولعن ولعن  ،..نقنندم بنراه أخننر
م ننن أقن نوالم ،علن ن أن غاين ن التص ننو ه نني استش ننعار وح نند الوج ننود ،وأن ننه ال غاين ن للتص ننو غن ن ه ننذه الغاين ن (وس نننهاول
االختصار كث ا):
 والشال ب أه الشريع أن غاي التصو هي الزهد والتوك والصرب...إخل.وق نند َسن ن َنر ه ننذه األغلوطن ن يف الغن ننافل م ننن أهن ن الشن نريع (أهن ن األورا ) ،ممن ننا ي ننردده علن ننيهم أهن ن احلقيقن ن (أهن ن
األذوا ).
لكننن لننو رجعنننا إىل عبنناراهتم املخصصن ألبنننا طننالفتهم ،وللمرينندين الننذين قطعنوا الشننو املطلننوب يف السننلو  ،لرأينننا
وبوضوح -أن غاي التصو هي التهقق ابأللوهي  ،وهو ما يسمونه املعرف  ،وال غاي غ ها.يقول عبد احلليم حممود وطه عبد الباقي سرور (جلن نشر األصول الصوفي ):
طر التصو متعدد خمتلف  ،وبعضها أوفق من بعض ،وبعضها أسرع من غ هننا ،ولكنهننا علن اختافهننا وتعننددها،

تؤدي إىل هد واحد وغاي واحد !(.)1
 فما هي هذه الغاي ؟يقول أبو احلسن الشاذيل:

كن ُ يوما جالسا بن يديننه (أي :بن ينندي ابننن مشنني ) ،ويف حجننره ابننن لننه صننغ ياعبننه ،فخطننر ببننايل أن أسننأله
عن اسم هللا األعظم ،قال :فقام إيل الولد ورم بيده يف طَْوقي ،وهزين وقال:
ي أاب احلسننن ،أنن أرد أن تسننأل الشننيخ عننن اسننم هللا األعظننم ،لنني الشننأن أن تسننأل عننن اسننم هللا األعظننم! إمنننا
( )1التعر ملذهب أه التصو .)13: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

208

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

الشأن أن تكون أن هو اسم هللا األعظم!؟!
...قال :فتبسم الشيخ وقال يل :جاوب فان ع .)1(..
 إذن فالشأن أن تكون أن هو اسم هللا األعظم!! ورغم وضوح العبار  ،فا أب من أن نزيدها وضوحا. اسم هللا األعظم عند القوم هو (هللا).يقول ابن عطا هللا السكندري:
إن هذا االسم...أع (هللا) عز ذكره هو اسم الذا العلي ...وهو أعظم األمسا (.)2
اّللُ ُمثَّ َذ ْرُه ْم)) [األنعام ]91:وهو االسم األعظم(.)3
ويقول(( :قُ ِ َّ
واآلن لنبدل العبار (اسم هللا األعظم) ابالسم نفسه (هللا) ،فتكون اجلمل ( :إمنا الشأن أن تكون أن هو هللا).
 هذا حكم واض املدلول ،يقرره ،حسب املرج الذي أخذ منه ،أربع أقطاب:عبد السام بن مشي  ،وأبو احلسن الشاذيل ،وابن الصبا (مؤل در األسرار) وعبد احلليم حممود.
ويقول الغزايل:
...وملثن ن ه ننذا قالن ن الص ننوفي  :إن العل ننم حج نناب ،وأرادوا ابلعل ننم :العقال نند ال ننيت اس ننتمر عليه ننا أكث ننر الن ننا ِبج ننرد
التقليد ،أو ِبجرد كلمننا جدلين حررهننا املتعصننبون وألقوهننا إلننيهم ،فأمننا العلننم احلقيقنني ،الننذي هننو الكشن واملشنناهد بنننور

البص  ،فكي يكون حجااب وهو منته املطلب()4؟!

ويقننول... :وفرق ن أخننر اشننتغلوا ابجملاهنند وهتننذيب األخننا  ،وتطه ن النننف مننن عيوهبننا ،وصنناروا يتعمقننون فيهننا،
فاختننذوا البه ن عننن عيننوب النننف ومعرف ن ُخن َندعها علمننا وحرف ن  ،فهننم يف مجي ن أح نوالم مشننغولون ابلفه ن عننن عيننوب
النف  ،واستنبا دقيق الكام يف آفاهتا...
وفرق أخر جاوزوا هذه الرتب  ،وابتد وا سلو الطريق ،وانفننت لننم أبنواب املعرفن  ،فكلمننا تشننمموا مننن مبننادئ املعرفن
رالهن تعجبنوا منهننا وفرحنوا هبننا ،وأعجبننتهم غرابتهننا ،فتقينند قلننوهبم اباللتفننا إليهننا ،والتفكننر فيهننا ،ويف كيفين انفتنناح ابهبننا
عليهم وانسداده عل غ هم ،وك ذل غرور ،ألن عجالب طريق هللا لنني لننا هناين  ،فلننو وقن من كن أعجوبن وتقينند هبننا
( )1أبو احلسن الشاذيل لعبد احلليم حممود.)25: ( ،
( )2القصد اجملرد.)13: ( ،
( )3القصد اجملرد.)29: ( ،
( )4اإلحيننا  ،)255/1( :ويف هننذا الننن إنكننار صنري للعقينند اإلسننامي (العقالنند الننيت اسننتمر عليهننا أكثننر النننا جملننرد التقلينند ،)..وهنني مجلن تصننف وجننوه الننذين
يسمون الغزايل (حج اإلسام) ،ويدرسون (إحيا علوم الدين).
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وح ِرم الوصول إىل املقصد...
قَ ُ
صر ْ خطاه ُ
وفرق أخر جاوزوا هننؤال  ،ومل يلتفتنوا إىل مننا يفننيض علننيهم مننن األننوار يف الطريننق ،وال إىل مننا يتيسننر لننم مننن العطنناي
اجلزيل  ،ومل يعرجوا عل الفرح هبا وااللتفا إليهننا ،جننادين يف السن  ،حننىت قنناربوا فوصننلوا إىل حنند ال ُقربن مننن هللا ،فظننوا أهنننم
قد وصلوا إىل هللا ،فوقفوا ،وغلطوا...سر القلب الذ تتجل فيه حقيق احلننق كلننه...وتنجلي فيننه صننور الكن  ،وعننند ذلن
يشر نوره إشراقا عظيما ،إذ يظهر فيه الوجود كله عل ما هننو عليننه...ف ذا جتلن نننوره ،وانكشن مجننال القلننب بعند إشنرا
نور هللا عليه ،رِبا التف صاحب القلب إىل القلب ف من مجاله الفالق مننا يدهشننه ،ورِبننا يسننبق لسننانه يف هننذه الدهشن ،
فيقول( :أا احلق)(.)1

 الرجا من القارئ أن ينتبه إىل اجلمل األخ .ويقول الغزايل أيضا:
...فغاي املعامل املكاشف  ،وغاي املكاشننف معرفن هللا تعنناىل ،ولسن أعن بننه االعتقنناد الننذي يتلقفننه العننامي وراثن أو
تلقفا ،وال طريق ُترير الكام واجملادل يف ُتص الكام عن مرواغننا اخلصننوم كمننا هننو غاين املننتكلم ،بن ذلن نننوع يقن ،
هو مثر نور يقذفه هللا تعاىل يف قلب عبنند طهننر ابجملاهنند ابطنننه عننن اخلبالن ...فكن حريصننا علن معرفن ذلن السننر اخلننارج
عن بضاع الفقها واملتكلم (.)2

 علين ننا م ن ه ننذا ال ننن  ،أن نتس ننا ل :م نناذا يع ن بقول ننه... :االعتق نناد ال ننذي يتلقف ننه الع ننامي وراث ن أو تلقف ننا؟ (أت ننرُتليلهننا للقننارئ) .واجلملن  ..( :السننر اخلننارج عننن بضنناع الفقهننا ) تسننه التهلين وتوضننهه ،كمننا جيننب أن ننتبننه جينندا إىل
قولننه ..:عبنند طهننر ابجملاهنند ابطنننه عننن اخلبال ن الننيت تع ن بوضننوح أن تطه ن البنناطن عننند الغ نزايل يكننون ابجملاهنند  ،أي:
ابلريض الصوفي  ،ال ابلعباد ! فنسأل :ما هو الكفر؟ لننتبه أن كلم (العامي) تع عندهم :عامل الشريع .
ويق ننول... :فالقس ننم األول عل ننم املكاش ننف  ،وه ننو عل ننم الب نناطن ،وذلن ن غاين ن العلوم...فه ننو عب ننار ع ننن ن ننور يظه ننر يف
القلب...وينكش من ذل النور أمور كث كان يسم من قب أمسا ها فيتننوهم لننا معنناين جمملن غن متضننه  ،فتتضن إذ

ذا حىت ُتص املعرف احلقيقي بذا هللا سبهانه وبصفاته الباقيا التاما (...)3
ويقول أبو عثمان الجويري(.)4

فنناعلم أن أسننا التصننو واملعرفن قننالم علن الوالين  ،وقنند أكنند هننذه احلقيقن كن الشننيوخ وإن اختلفن عبنناراهتم يف
ذل ن  .وكننان حممنند بننن علنني احلكننيم هننو أول مننن طبننق هننذا االصننطاح .وقنند أل ن الشننيوخ كتبننا يف هننذا املوضننوع ولكنهننا
ادر ِ ...
فمن ننن هن ننذا نن ننر أن هللا تعن نناىل اختن ننار لن ننه أولين ننا اختصن ننهم بصن ننهبته ،واختن ننارهم ُحكامن ننا ململكتن ننه ،ومن نننههم أن ن نواع
( )1اإلحيا .)350 ،349/3( :
( )2اإلحيا .)46/1( :
( )3اإلحيا .)18/1( :
( )4أبو عثمان اجلايل الجويري الفارسي ،من شيوخ الطريق احلكيمي  ،ما عام ( 465أو (469هن)).
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الكراما ...ومج أفكارهم فيه ومعرفتهم به ،كانوا فيما مض  ،وهم اآلن كذل  ،وإىل ما شا هللا إىل يوم القيام (...)1
 هذا الن  ،يب لنا غاي التصو  ،وبن إىل جانبهننا حقيقن اترخيين هنني :أن حممنند بننن علنني الرتمننذي احلكننيم هننوأول مننن أطلننق صننف الوالي ن علن الصننوفي  ،وهننو غن الرتمننذي احملنند صنناحب السنننن ،والفننر بينهمننا كننالفر بن خننداع
الشيطان وهد الرمحن.
ويقول أبو حيان التوحيدي:
...ألن غاين اجملهننود ان يسننلو عننن املوجننود ،ويغمننض عننن املشننهود ،ويقصن عننن املعهننود ،ليجنند مننن يغنيننه عننن هننذا

كله بعطا ممدود ،ورفد مرفود ،وركن موطود ،وحد غ حمدود( .)2ويقول أبو مدين الغو :

مننن أقننرب رحلن تكننون للمرينند إىل حضننر احلننق اخلاصن  ،دوام الننذكر ،فقنند أمجعنوا علن أن مننن دامن أذكنناره صننف

أسراره ،ومن صف أسراره كان يف حضر هللا قراره(...)3
ويقول أيضا:

لي للقلوب إال وجه واحد  ،مىت توجه إليها حجب عن غ هننا ،فن ن توجننه للنندنيا حجننب عننن اآلخننر  ،وإن تو ّجنه

لآلخر حجب عن الدنيا ،وإن توجه إىل حضر هللا حجب عن الدارين(.)4
 إذن ،فاآلخر ليس غايتهم!ويقول الشطييب(( )5ومعه ابن عجيب ):

...ومن النا من ُتجبه اجملاهد عن املشاهد  ،فتسطو عليه األحوال ،فتهول بينه وب الغاي القصو (.)6
 إذن ،فالغاي القصو هي املشاهد  .ونعر اآلن ما معىن (املشاهد ) عندهم .ويقول ،ومعه ابن عجيب أيضا:...إن اإلنسننان إذا جننال من النننف يف ميننداهنا ،فجاهنندها حننىت هننذهبا وطهرهننا مننن األوصننا احلاجبن لننا ،رجعن
نفسه حينتذ إىل أصلها ،وهي احلضر الننيت كانن فيهننا ،إذ مل تكننن بينهننا وبن احلضننر إال احلجننب الظلمانين  ،فلمننا ختلصن
منها ،رجع إىل أصلها(....)7
ويقول عبد هللا اليافعي:
( )1كتاب الريض وأدب النف .)22: ( ،
( )2اإلشارا اإللي  ،رسال (ي).)115: ( ،
( )3األنوار القدسي (( ،)144/1يف قواعد الصوفي ).
( )4األنوار القدسي .)142/1( :
( )5مل أق عل ترمجته.
( )6إيقا المم.)348: ( ،
( )7إيقا المم.)349: ( ،
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إن احلقيق هي مشاهد أسرار الربوبي  ،ولا طريق هي عزالم الشريع  ،فمن سل الطريق وص إىل احلقيق (...)1
 أقننول :يف كننام الشننيخ هنننا مغالط ن جريت ن  ،فهننو جيع ن الطريق ن (اخللننو واجلننوع والسننهر والننذكر والشننيخ) جيعلهنناع نزالم الش نريع  ،فنسننأله :مننىت؟ ويف أي موض ن عزم ن الش نريع هننذه الع نزالم؟ وينُْن َسننب لعبنند القننادر اجلننياين (أتبنناع الطريق ن
القادري يؤمنون أهنا له):
مجيع احلجب هلل صاعداً
ُ
قطعت َ

فما زلت أرقى سائراً يف احملبة
فهذا شراب الوصل يف حان حضريت

جتلى يل الساقي وقال إيل قم

()2

بصم اجلبال الراسيات لدكت

وشاهدت معىن لو بدا كشف سره
ُ

 ما زال يس حىت وص إىل الغاي اليت بينها ،وطبعا هذا هو عقيد ك أه الطريق القادري .ويقول عمر بن الفار يف نظم السلو :
وال فرق بل ذايت لذايت أحبت

وما زلت إايها وإايي مل تزل
إىل أن يقول:

مرادي ما أسلفته قبل توبيت

فغاية جمذويب إليها ومنتهى

أي إن غاي جمذوبه هو ما سل من قوله :فما زل إيها وإيي مل تزل.
داود بن ابخا يقول:
وكان الشيخ ُ

احذر أيها املرينند أن يكننون قصنند ِمننن ذكننر وعبادتن األجننر والثنواب ،فن ن ذلن حاصن ال حمالن  ،وإمنننا ينبغنني أن

تكون مهت يف التلذذ ِبناجاته.)3(..
وكان يقول:

املريد أوال يسم  ،واثنيا يفهم ،واثلثا يعلم ،ورابعا يشهد ،وخامسا يعر (.)4
ويقول ابن خلدون يف املقدم  ،فص (علم التصو ):
...وال يزال املريد يرتق من مقننام إىل مقننام ،إىل أن ينتهنني إىل التوحينند واملعرفن الننيت هنني الغاين املطلوبن للسننعاد ...مث
إن هذه اجملاهد واخللو والذكر يتبعها غالبا كش حجاب احل واالطنناع علن عنوامل مننن أمننر هللا ،لنني لصنناحب احلن
إدرا الشي منها.
( )1نشر احملاسن الغالي .)77: ( ،
( )2فتوح الغيب.)236: ( ،
( )3األنوار القدسي (( ،)129/1يف قواعد الصوفي ).
( )4األنوار القدسي .)130/1( :
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 ويقول ابن البنا السرقسطي يف (املباح األصلي ):وإمنا القوم مسافرون

حلضرة احلق وظاعنون

فعندما مالت إىل الزوال

أدخل يف خلوة االعتزال

وقيل قل على الدوام (هللا)

واحذر كطرف العني أن تنساه

حىت إذا جاء بطور القلب

خوطب إذ ذاك بكل خطب
قيل ،إذن ،فاخلع نعال الكون

فقال لو عرفتين بكوين

ومل ير يف الكون غري ِ
العامل

مث فين عن رؤية العوامل
مث انتهى لفلك احلقيقة

فقيل هذا غاية الطريقة

مث امتحى يف غيبة الشهود

فأطلق القول( :أان معبودي)

حىت إذا رد عليه منه

أثبت فرقاً حيث مل يكنه

ويقول عبد الوهاب الشعراين:
فهكمننه
...ومعلننوم أن مقصننود القننوم القننرب مننن حضننر هللا اخلاصن  ،وجمالسننته فيهننا مننن غن حجنناب .وأمننا الثنواب ُ

ُحكم عل الدواب ،قال تعاىل{ :أا جلي من ذكرين}...واملراد ابجملالس انكشا احلجب للعبد(...)1
 لننتبه إىل قوله :وأما الثواب فهكمه حكم عل الدواب!! ولنسأل :ما هو سبب فساد األم ؟ويقول ابن عجيب :

...واألعمننال عننند أه ن الفننن ثاث ن أقسننام :عم ن الش نريع  ،وعم ن الطريق ن  ،وعم ن احلقيق ن ...أو تقننول :عم ن أه ن
البداي ن  ،وعم ن أه ن الوس ن  ،وعم ن أه ن النهاي ن  .فالش نريع أن تعبننده ،والطريق ن أن تقص ننده ،واحلقيق ن أن تش ننهده...ف ذا

تطهر من أوصا البشري جتل أبوصا الربوبي (...)2
ويقول أيضا:

...وأمن ننا موضن ننوعه (أي :التصن ننو ) فهن ننو الن ننذا العلين ن  ،ألنن ننه يبهن ن عنهن ننا ابعتبن ننار معرفتهن ننا ،إمن ننا ابلربهن ننان ،وإمن ننا

ابلشهود والعيان(.)3

وبقول ابن عريب:
( )1األنوار القدسي (.)34/1
( )2إيقا المم.)10: ( ،
( )3إيقا المم.)5: ( ،
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َس َج َد املالئكة الكرام لديهم

دون اعتقاد وجود رب اثن

للذات كان مسريهم فحباهم

بشهودها عيناً بال أكوان
() 1

من غيب سر السركاِلعالن

وصلوا إليه وعاينوا ما عاينوا
ويقول علي نور الدين اليشرطي:

يص الفق إىل مقام يقول فيه للشي كن فيكون...والبعض عند اخلاطر(.)2
 أيُ :يص ن الشنني عننندما مننر خبنناطر الفق ن فق ن  ،دون أن يتعننب لسننانه يق نول( :كننن) .وطبعننا ُيص ن لننه هننذاابلكش ال ابلواق .
ويقول :ما زال العبنند يننذكر هللا حننىت يسننتويل عليننه االسننم ،ومننىت اسننتوىل عليننه االسننم انطننو العبدين ابلربين  ،ونهننر

عليه صفا الرب ،ولذ الرب تغيب العبد عن وجوده حسا ومعىن(.)3

 أقننول :ك ن مننن رأينننا ،ومننن ق نرأا لننه ،ممننن انط نو فننيهم العبدي ن ابلربي ن ونهننر علننيهم صننفا الننرب ،كلهننم إمننابلها  ،أو تنقصهم املقدر عل التفك السليم ،فه هذه هي صفا الرب؟!
ويقول حممود أبو الفيض املنويف:
...إن الوج ننود وح نند ِ
ناهره ننا الكالن ننا املتع نندد  ،وابطنه ننا احلق ننالق املتوح نند املقوم ن للك ...ول ننذا ن ننر أن أخ ن
خصننال الكننون ،النننزوع للرتقنني :فباطنننه ينننزع طالبننا للظهننور ،ون نواهره تتهننول طلبننا لاسننتبطان واخلفننا  .فالكالنننا كلهننا
َتثن علن التهقيننق دالننر واحنند  ،مركزهننا فعننال يف حميطهننا ،وحميطهننا آين إىل مركزهننا .تلن احلقيقن العليننا هنني غننر النندين،
وأمني ن الفلسننف  ،وموضن دهش ن العلننم ،وهنني نفسننها غاي ن اإلنسننان الكام ن مننن الوجننود ،وهنني هنني ابلننذا موضننوع حب ن

التصو احلق(.)4

 نسننأل هننذا العننار  :مننا هننو دليلننه مننن الكتنناب والسننن عل ن أن وحنند الوجننود هنني غننر النندين؟؟ ولنتننذكر أنمركزها الفعال يف حميطها هو حممد صل هللا عليه وسلم.
ومر معنا قول حسن رضوان:
وحسبه من ذلك املقصود

إشراق نور وحدة الوجود

ويقول أمحد الصاوي (املالكي اخللويت):
( )1كتاب اإلسرا ،فص (مناجا قاب قوس ).)22: ( ،
( )2نفها احلق.)99: ( ،
( )3نفها احلق.)110: ( ،
( )4معامل الطريق إىل هللا.)116: ( ،
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...وأما احلقيق فهي مثر الطريق  ،من فهم حقالق األشيا  ،كشهود األمسا والصفا وشهود الذا (...)1
ومن األوراد اخللوتي اليت مر يف فص سابق:
ودا ِو بوصل الوصل روحي من الضنا

وجد يل جبمع اجلمع فضالً ومنةً
ُ

هبا نلحق األقوام من كان قبلنا

ومن علينا اي ودود جبذبة
ويقول حممد بن سليمان البغدادي النقشبندي:

ُ...تقق ابلتجرب والعيان لد أساط العلم والكش والشهود والعرفننان ،مننن أن الطريقن النقشننبندي أقننرب وأسننه

عل املريد للوصول إىل درجا التوحيد ،ألن مبناها عل التصر وآلقا اجلذب املقدم عل السلو (...)2

 ه ننذه ه نني غاي ن التص ننو  ،إهن ننا التهق ننق ابل ننذا والص ننفا  ،إهن ننا وح نند الوج ننود ،ال ننيت تش ننر ابلغيب ن ع ننن احل نالطبيعي (اجلذب ).
ولننو أردا استقصننا أق نوال القننوم يف غاي ن التصننو وهدفننه ،الننذي هننو الوصننول ومعرفن وحنند الوجننود ،الحتجنننا إىل
مت ننا الص ننفها  ،وق نند حنت نناج إىل ألوفه ننا .ولك ننن يف ه ننذا الق نندر كفاين ن  ،ابإلض نناف مل ننا نن نراه يف فص ننلي (امل نندخ إىل فه ننم
النصو الصوفي ) ،و(وحد الوجود) ،ب ويف شىت فصول الكتاب.
وه ننذا يع ن  ،أنن ننا عن نندما نس ننم أح نند األولي ننا األوفي ننا  ،األتقي ننا األنقي ننا  ،الص ننادق الص ننديق  ،املق نرب الع ننالِم ،
العننارف احملقق ن  ،األغ نوا األقطنناب ،األش نرا األسننياد ،األشننياخ الصنناحل  ،اخلاشننع املتعبنندين ،الننذاكرين املتضننرع ،
احملب ن احملبننوب  ،املطمتن ن املننوقن  ،الواصننل املوص نول  ،املكاشننف املشنناهدين ،الطنناهرين املطه نرين ،احملظي ن املوحنندين،
املننؤمن املسننتن ين ،الراض ن املرضنني  ،الزاهنندين املتننوكل  ،العاشننق املعتصننم  ،املتق ن ال ندال عل ن هللا ،الننداع إليننه،
الذين مسون يف حضر احلق ويصبهون ،املتهكم يف الكون ،القالل للشي  :كننن فيكننون ،املتهققن أبمسننا هللا احلسننىن
حىت االسم األعظم (هللا) ،ذوي األسرار العجيب  ،والعلوم اجلليل ...إىل آخننر هننذه األوصننا الننيت يصننفون هبننا أنفسننهم والننيت
جتنناوز ك ن حنندود رمستهننا الش نرال  ،حننىت الوثني ن  ،وجتنناوز ك ن حنندود الننذو واملنطننق والعق ن واحليننا واخلج ن واألخننا
والضم  ،ب وجتاوز حدود الز ابإلنسننان وعقلننه وقلبننه ونفسننه وسننره ومسعننه وبصننره ،بن وجتنناوز حنندود السننخري بوجننود
اإلنسان ووجود الدين اإلسامي ،والوحي الذي نزل ابلدين اإلسامي.
أق ن ننول :عن ن نندما نس ن ننم أح ن نند ه ن ننؤال املوص ن ننوف هب ن ننذه الص ن ننفا يق ن ننول :إن غاين ن ن التص ن ننو ه ن نني الزه ن نند والعب ن نناد
واالستقام ...فيجب أن نعلم أنه يستعم التقي  ،وما أدرا ما التقي  ،مث ما أدرا ما التقي  ،مث ما أدرا ما التقي ؟!
ولنتذكر حكم الغزايل:
( )1األسرار الرابني والفيوضا الرمحاني .)69: ( ،
( )2احلديق الندي  .)12: ( ،وكلم آلقا مل أجدها فيما ب يدي من معاجم ،ولعلها تصهي
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إذا كان قد صح اخلالف فواجب

على كل ذي عقل لزوم التقية

وقب االنتقال إىل الفص التايل أنبه إىل أن هذه األوصننا الننيت أوردهتننا هنني جننز ممننا يصننفون بننه أنفسننهم ،وكلهننا مننن
كتبهم وأقوالم وأشعارهم وحكمهم.
ِ َّ ِ
اّللُ ينَُزّكِنني
ين ينَُزُّكننو َن أَن ُف َسن ُنه ْم بَن ِ َّ
وجنوااب عليهننا نننذكرهم ونننذكر مننن يغننرت هبننم وأبقنوالم بقولننه سننبهانه(( :أََملْ تَن َنر إ َىل الننذ َ
من يشننا وال يظْلَمننو َن فَتِننيا .انْظنُنر َكين ين ْفننرتو َن علَن َِّ ِ
ب َوَك َفن بنِ ِنه إِْمثننا ُمبِينننا)) [النسننا  ،]50 ،49:وقولننه(( :فَننا
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكننذ َ
َْ ََ َُ ُ ُ
ِ
تنَُزُّكوا أَن ُف َس ُك ْم ُه َو أ َْعلَ ُم ِبَ ِن اتنَّ َق )) [النجم.]32:
واآلن ،أرجو من القارئ أن يتسل بتهلي بي ورد سابقا مأخوذا عن جمدد األل الثاين ،وهو:
تقطع بـ(ال) عنق السوى
إن كنت مل ْ

يف قصر (إال هللا) لست بواصل

()1

ولتسهي التهلي ( :ال) و(إال هللا) مأخوذاتن من (ال إله إال هللا) و(قصر) من قصر يقصر.
ويف هذا البي ثا فوالد:
 -1أسلوب من أساليب العبار الصوفي امللغز املش إىل وحد الوجود.
 -2كي يفسرون (ال إله إال هللا).
 -3من هو الواص يف اصطاحاهتم ،وابلتايل ما هي غاي التصو .
وأخن ا ..وحنند الوجننود هنني الصننوفي  ،وهنني الصننوفي احلقن  ،وهنني غاين التصننو  ،وال غاين للتصننو غ هننا ،وواهننم
من نن أو يظن خا ذل  ،واهم واهم.
يقول عبد القادر اجلياين :الزهد عم ساع  ،والورع عم ساعت  ،واملعرف عم األبد(.)2
وهذا كام واض صري أن الزهنند والننورع ليسننا مننن الغاين يف شنني  ،وأن املعرفن هنني الغاين وال غاين غ هننا! فمننا هنني
املعرف ؟! ومن هو العار ؟!

( )1املنتخبا من املكتواب .)17: ( ،
( )2فتوح الغيب.)171: ( ،
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الفصل السادس
العارف

كلنننا نسننم ابلعننار ابهلل فننان ،ونق نرأ يف الكتننب عننن الع ننار ابهلل عننان ،كمننا نننر مكتننواب عل ن أب نواب بي ننو
األواثن املنتشر يف باد املسلم طوال وعرضا :هذا مقام العار ابهلل....
ولي لذه العبار (العار ابهلل) مدلول واضن يف أذهننان كثن ين! وإمنننا تبعن يف النفننو صننورا شنناحب لنننوع مننا مننن
التزكي ن عل ن هللا تزكي ن عريض ن وغامض ن مبهم ن  ،هننذا هننو الشننعور الننذي تبعثننه هننذه العبننار يف األكثري ن مننن النننا  ،الننذين
يعطوهنا تفاس انطباعي غ موضوعي  ،تتناسب م هو املفسر ونفسيته ومستواه العلمي.
فما هو معىن هذا املصطل ؟ وماذا يريدون به وله وفيه ومنه وعليه وإليه وعنه؟
اجلواب ،بك بساط  ،العار ابهلل هو من عر أن هللا هننو الكننون!! وأن كن مننا نننر ونسننم وحنن ِ ،بننا يف ذلن
أا وأن وهو وهي وهم وهن وحنن وأنتم وأننت  -ونسي أن أذكننر (أنتمننا)  -وِبننا يف ذلن احلينواا واحلشنرا والنبنناات
واجلمننادا  ،واألر والشننم والقمننر والنجننوم والكواكب...ك ن هننؤال هننم أج نزا مننن هللا! م ن العلننم أن بعننض القننوم ال
جيي ننزون أن يق ننال( :أجن نزا م ننن هللا) ألن هللا كن ن ال يتجن نزأ ،إن ننه وح نند غن ن قابلن ن للتع نندد وال للتج ننزؤ(( ،س ننبها َن َِّ
اّلل َع َّم ننا
َُْ
يِ
ص ن ُفو َن)) [املؤمن ننون ،]91:فالع ننار  ،وبك ن بس نناط  ،ه ننو م ننن توص ن إىل معرف ن وح نند الوج ننود ابل ننذو واملش نناهد  .ق ننال
َ
اجلنيد :املعرف وجود جهل عند قيام علمه .قي له :زدا ،قال :هو العار وهو املعرو (.)1
وست اجلنيد أيضا عن العار  ،فقال :لون املا لون اإلا (.)2
وست احلس بن علي بن يزدانيار :مىت يكون العار ِبشهد احلق؟
قننال :إذا بنندا الشنناهد وف ن الش نواهد ،وذهننب احل نوا  ،واضننمه اإلحسننا ( .)3معننىن :بنندا الشنناهد :يع ن شنناهد

احلق .وفنا الشواهد :بسقو رؤي اخللق عن  .وذهاب احلوا  :هو معىن قوله{ :فيب ينطق ويب يبصر}(.)4
وست ذو النون عن هناي العار فقال :إذا كان كما كان حي كان قب أن يكون(.)5
وست الشبلي :مىت يكون العار ِبشهد من احلق؟
( )1التعر .)66: ( ،
( )2التعر .)138: ( ،
( )3التعر .)136: ( ،
( )4من شرح الكاابذي يف التعر .)136: ( ،
( )5التعر .)137: ( ،
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قننال :إذا بنندا الشنناهد ،وفنين الشنواهد ،وذهبن احلنوا  ،واضننمه اإلحسننا ابلسننو  ،ومل يبننق إال شننعور الننذا

ابلذا (.)1

ويقول الشبلي كذل  :املعرف أولا هللا وآخرها ما ال هناي له(.)2
وست أبو يزيد البسطامي عن صف العار ؟ فقال :إن لون املا من لون إاله(.)3
 ياح ن أن قننول ابننن يزدانيننار هننو نف ن قننول الشننبلي إال قلننيا ،وقننول الشننبلي أكم ن منننه وأوض ن  .كمننا أن قننولالبسطامي هننو نفن قننول اجلنينند وال غننرو! فمننن البنندهي أن أيخننذوا عننن بعضننهم األقنوال واألفعننال .وأنننن أن معنناين أقنوالم
صار اآلن مفهوم َتاما للقارئ.
ويقول الغزايل:
...فمن عر احلق رآه ىف ك شي  ،إذ ك شنني فهننو منننه وإليننه وبننه ولننه ،فهننو الكن علن التهقيننق .)4(..مث يلننو
الغزايل بعد هذا الكام كاما يقصد به التمويه عل غ أه احلقيق .
ويقننول... :العننارفون بعنند العننروج إىل مسننا احلقيقن  ،اتفقنوا علن أهنننم مل يننروا يف الوجننود إال الواحنند احلننق ،ولكننن منننهم
مننن كننان لننه هننذه احلالن عرفنناا علميننا ،ومنننهم مننن صننار لننه ذوقننا وحنناال ،وانتفن ْ منننهم الكثننرْ ابلكلين  ،واسننتغرقوا ابلفردانين
احملض  ،فلم يبننق عننندهم إال هللا ،فسننكروا سننكرا وقن دونننه سننلطان عقننولم! فقننال بعضننهم :أا احلننق ،وقننال اآلخننر :سننبهاين
م ننا أعظ ننم ش نناين ،وق ننال اآلخ ننر :م ننا يف اجلبن ن إال هللا( .)5ويق ننول... :م ننن هن ننا ترقن ن الع ننارفون م ننن حض ننيض اجمل نناز إىل يف نناع
احلقيق ن  ،واس ننتكملوا مع نراجهم ،ف نرأوا ابملش نناهد العياني ن أن ل نني يف الوج ننود إال هللا تع نناىل(...)6ويق ننول... :ق ننال الع ننارفون:
لي خوفنا من ار جهنم ،وال رجاؤا للهور الع  ،وإمنا مطالبنا اللقا  ،ومهربنا من احلجاب فق (...)7

 بتأم الن األخ  ،ناح أن الغزايل يريد أن يقول... :وال رجاؤا للجنن لكنهننا كانن سننتكون شننديد الوقنعل مس املسلم وعل عقيدته( ،فشلبنها) لتكون أخ وقعا وقال :وال رجاؤا للهور الع  ،واملعىن واحد طبعا.
ويقول ابن عريب (الشيخ األكرب):
...ف ن العار َم ْن ير احلق يف ك شي  ،ب يراه ع ك شي (...)8
( )1معامل الطريق إىل هللا.)113: ( ،
( )2طبقا الشعراين.)104/1( :
( )3معامل الطريق إىل هللا.)113: ( ،
( )4اإلحيا .)254/1( :
( )5مشكا األنوار.)122: ( ،
( )6مشكا األنوار.)55: ( ،
( )7اإلحيا (.)22/4
( )8الفصو ( ،ف حكم إمامي يف كلم هاروني ).)192: ( ،
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املكم من رأ ك معبود جمل للهق يعبد فيه ،ولذل مسوه كلهم إلا م امسننه اخلننا
..والعار
َّ
أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو فل (.)1

حبجننر أو شننجر

...فم ننن رأ احل ننق في ننه بعين ننه (أي :بع ن احل ننق) ف ننذل الع ننار  ،وم ننن رأ احل ننق من ننه في ننه بع ن نفس ننه ف ننذل غ ن

العار  ،ومن مل ير احلق منه وال فيه وانتظر أن يراه بع نفسه فذل اجلاه ((....)2أرجو التمعن جيدا).
ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي:
...فلما ص تعرفه ص تصرفه ،وهذا أعز يف األحوال من الكربي األمحر(...)3
ويقول عبد الكر القش ي:
...وعند هؤال القوم ،املعرف صف َمن عر احلق سبهانه أبمساله وصفاته...

مث تنق ن ع ننن أخاق ننه الرديت ن وآفات ننه ،مث ط ننال ابلب نناب وقوف ننه ،ودام ابلقل ننب اعتكاف ننه ،فهظ نني م ننن هللا تع نناىل جبمي ن
إقبالننه...وانقط عننن هنواج نفسننه ،ومل يُصننغ بقلبننه إىل خنناطر ينندعوه إىل غن ه ،فن ذا صننار مننن اخللننق أجنبيننا ،ومننن آفننا
نفسه بري...وصار حمداث من قب احلق سننبهانه ،بتعرين أسنراره فيمننا جيريننه مننن تصنناري أقننداره ،يسننم عننند ذلن  :عارفننا،
وتسم حالته :معرف (.)4

ومما أورده اليافعي للقش ي:
...ال يُس ننم العب نند يف ه ننذه الطريقن ن عارف ننا ح ننىت ُيصن ن بين ننه وبن ن هللا تع نناىل أحن نوال زال نند علن ن العل ننم ،م ننن فن ننون
الكشن ننوفا وصن نننو التعريفن ننا  ..والع ن ننار يبن نندو يف قلبن ننه يف ابتن نندا التعري ن ن ل ن نوال  ،مث لوام ن ن  ،مث كشن ننوفا وبص ن ننالر
وطوال (...)5

 أقول :القش ي هنا حذر يستعم الرمز ،لكن عن مد غ بعيد.ويورد القش ي أيضا يف الرسال :
قال ذو النون املصري :معاشر العار كمعاشر هللا تعاىل! ُيتمل وُيلم عن ختلقا أبخا هللا عز وج (...)6
ومما يورده:
...قال احلس بن منصور (أي :احلاج) :إذا بلننغ العبنند إىل مقننام املعرفن  ،أوحن هللا تعنناىل إليننه خبنواطره وحننر سننره
( )1نفسه ونف الف .)195: ( ،
( )2الفصو ( ،ف حكم أحدي يف كلم هودي ).)113: ( ،
( )3عوار املعار يف هام اإلحيا .)150/2( :
( )4الرسال القش ي .)141: ( ،
( )5نشر احملاسن الغالي .)69: ( ،
( )6الرسال القش ي .)142: ( ،
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أن يسن فيه غ خاطر احلق(.)1
ويقول ابن عطا هللا السكندري:
...واملعرف رؤي ال علم ،وع ال خرب ،ومشاهد ال وصن  ،وكشن ال حجنناب ،مننا ُهن ْنم ُهن ْنم ،وال ُهن ْنم إبيهننم ،كمننا
قال تعاىل(( :إِ ْن ُه َو إَِّال َعْبد أَنْن َع ْمنَا َعلَْي ِه)) [الزخر { .]59:ف ذا أحببته كن له مسعا وبصرا ويدا ومؤيدا}(....)2

 يظهننر مننن الق نرا السنناذج لننذا الننن أن فيننه تنننافرا ب ن مجلننه! لكننن هننذا يننزول إذا تننذكرا أهنننم يعنننون بعبننار :(أنعمنا عليه) ،أي :ابلوالي والقرب .وعبار ( :كن له مسعا وبصنرا) ،أي :جعلتننه يستشننعر ويتهقننق أنننه أا .وأن (هننو) مننن
األمسا احلسىن.
ويقول أيضا:
إن ما سو هللا تعاىل عند أه املعرفن  ،ال يوصن بوجننود وال فقنند ،إذ ال يوجنند معننه غن ه ،لثبننو أحديتننه ،وال فقنند
لغن ه ألنننه ال يفقنند إال مننا وجنند ،ولننو اهنتن حجنناب الننوهم ،لوقن العيننان علن فقنند األعيننان ،وألشننر نننور اإليقننان فغطن

وجود األكوان(....)3

ويقول لسان الدين بن اخلطيب:
وحمصول السعاد عندهم أن ينكش الغطا  ،وتظهر للعار إنِّيَّن احلنق ،وأنننه عن إنين كن شنني  ،ويعقن إنين ذاتننه
وما هي عليه ،ومن عر نفسه عر ربه(...)4
 كلم (إني ) منهوت من قول القال  :إين إين..ويقول ابن خلدون:
...وال يزال املريد يرتق من مقام إىل مقام ،إىل أن ينتهي إىل التوحيد واملعرف  ،اليت هي الغاي املطلوب للسعاد (.)5
داود الكب بن ماخا (أو ابخا):
وقال ُ
نب كننون إال عننند غيبن مشن ِ املعرفن  ،ومننىت طلعن مشن املعرفن مننن مشننار التوحينند أفلن كواكننب
...مننا الح كوكن ُ

اآلاثر ،وغاب جنوم األغيار(...)6

( )1الرسال القش ي .)142: ( ،
( )2القصد اجملرد.)86: ( ،
( )3كش األسرار لتنوير األفكار.)139: ( ،
( )4روض التعري ابحلب الشري .)611: ( ،
( )5مقدم ابن خلدون( ،علم التصو ).
( )6طبقا الشعراين.)191/1( :
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...أوال :تسم  ،اثنيا :تفهم ،اثلثا :تعلم ،رابعا :تشهد ،خامسا :تعر .)1(..
ويقول ابن عجيب :
...وأمننا العننارفون فقنند نفننروا بنفوسننهم ووصننلوا إىل شننهود معبننودهم ،فهننم يستأنسننون بك ن شنني  ،ملعننرفتهم يف ك ن
شنني  ،أيخننذون النصننيب مننن كن شنني  ،ويفهمننون عننن هللا يف كن شنني  ،فن ذا ُمن ِندحوا انبسننطوا ابهلل ،لشننهودهم املنندح مننن

هللا وإىل هللا ،وال شي يف الكون سواه(.)2

فمن ْنن رآهننا وذاقهننا
...فن ذا تطهننر مننن األغيننار ملن ابملعننار واألسنرار ،فاملعننار هنني العلننوم ،واألسنرار هنني األذوا َ ،

يقال له :عار  ،ومن مل يص لذا املقام وكان من أه الدلي يقال له :عامل(...)3

...وحقيق العار هو الذي ف عن نفسه وبقي بربننه ،وَك ُمن غننناه يف قلبننه ال ُيجبننه مجعنه عننن فرقننه ،وال فرقنه عننن
مجعه ،يعطي ك ذي حق حقه ،ويويف ك ذي قس قسطه(...)4
ويقول عبد العزيز الداب (( )5قطب الواصل ):
...إن هللا تعاىل ال ُيب عبدا حىت يعرفه به ،وابملعرف يطَّل عل أسراره تعاىل ،فيق له اجلذب إىل هللا تعاىل(.)6
ويقول مصطف العروسي:
...العار  :هو َمن أشهده هللا تعاىل ذاته وصننفاته وأفعالننه ،إذ املعرفن حالن ُتنند عننن شننهود ،والعننامل مننن أطلعننه هللا

عل ذل ال عن شهود ،ب عن يق مستند إىل دلي وبرهان ،والعلما هبذا املعىن هم العام يف اصطاح الصوفي (...)7
ويقول حممود أبو الفيض املنويف:
وحاص املعرف  :أن هللا هو النب السامي لك شي  ،ولي شي من األشيا مجيعها هو هللا(.)8

 يقول :ولي شي من األشيا مجيعها هو هللا ألن هللا يف عقيدهتم هو مجي األشننيا ال شنني واحنند منهننا فقن .وهننو يسننتعم هنننا لف ن اجلال ن (هللا) ِبعننناه الكلنني .بينمننا ذا الننذي قننال( :أا هللا) اسننتعم لف ن اجلال ن (هللا) مننن ابب
إطا اسم الك عل اجلز  .تعاىل هللا عما يقولون علوا كب ا ،وسبهان هللا عمننا يصننفون ،وال حننول وال قننو إال ابهلل العلنني
العظيم.
( )1طبقا الشعراين.)194/1( :
( )2إيقا المم.)215: ( ،
( )3الفتوحا اإللي .)412: ( ،
( )4الفتوحا اإللي .)413: ( ،
( )5الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن أمحد الداب  ،مغريب من فا  ،ولد سن (1095هن) ،وتويف سن (1132هن).
( )6اإلبريز.)217: ( ،
( )7حاشي العروسي.)8/1( :
( )8معامل الطريق إىل هللا.)115: ( ،
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ولو أراد ابح أن جيم أقوالم يف العار ومعننىن املعرفن الحتنناج إىل متننا الصننفها  .ويف القنندر الننذي منر كفاين
لسد الطر أمام مراوغاهتم ،اليت ختلو من احليا واملنطق والعق السليم ،ب وختلو من اخلو من هللا!
هللا:

وزيد يف التوضنني  ،نننذكر نصننا البننن عطننا هللا يف ِح َكمننه (بن نقمننه) من شننرح عليننه البننن عجيبن  ،يقننول ابننن عطننا

...إن كانن عن القلننب تنظننر أن هللا واحنند يف منتننه ،فالشنريع تقتضنني أن ال بنند مننن شننكر خليقتننه ،وأن النننا يف
ذل عل أقسام ثاث :
غافن منهمن يف غفلتننه ،قوين دالننر حسننه ،وانطمسن حضننر قدسننه ،فنظننر اإلحسننان مننن املخلننوق  ،ومل يشننهده
من رب العامل  ،أما اعتقادا فشر جلي ،وأما استنادا فشر خفي.
وصنناحب حقيق ن غنناب عننن اخللننق بشننهود املل ن احلننق ،وف ن عننن األسننباب بشننهود مسننبب األسننباب ،فهننذا عبنند
مواجنه ابحلقيقن  ،ننناهر عليننه سننناها ،سننال للطريقن  ،قنند اسننتوىل علن مننداها ،غن أنننه غريننق األننوار ،مطمننو اآلاثر ،قنند
غلب سكره عل صهوه ،ومجعه عل فرقه ،وفناؤه عل بقاله ،وغيبته عل حضوره.
وأكم منه عبد شرب فازداد صهوا ،وغاب فننازداد حضننورا ،فننا مجعننه ُيجبننه عننن فرقننه ،وال فرقننه ُيجبننه عننن مجعننه،

وال فناؤه يصده عن بقاله ،وال بقاؤه يصده عن فناله ،يُعطي ك ذي قس قسطه ،ويويف ك ذي حق حقه(.)1
ومن شرح ابن عجيب لذه احلِ َكم الضالي :

...ع ن ن ُ القلن ننب هن نني البص ن ن  ،ومن ننن شن ننأهنا أن ال تن ننر إال املعن نناين دون احملسوسن ننا  ،كمن ننا أن البصن ننر ال ين ننر إال
احملسوس ننا دون املع نناين ،واحلُ ْك ن ُم للغال ننب منهم ننا ،فم ننن غل ننب بص ننره عل ن بص ن ته ال ي ننر إال احل ن  ،وه ننو الغاف ن وم ننن
غلب بص ته عل بصره ال ير إال املعنناين ،وهنني معنناين التوحينند وأسنرار التفرينند فالبصن ال تننر إال نننور احلننق دون نلمن
اخللق ،لكن ال بد من إثبننا احلكمن  ،وقنند تقنندم قولننه :األكنوان اثبتن إبثباتننه ،ممهننو أبحدين ذاتننه ،فننا بنند مننن إثباهتننا قيامننا
ابحلكم ونفيها قيامننا ابلوحنند (...وأن النننا يف ذلن علن أقسننام ثاثن ) ،إمننا واقن من احلن انننر لألسننباب ،أو غالننب
عننن احلن وعننن رؤين األسننباب ،أو جننام بينهمننا أو تقننول :إمننا عامن أو خاصن أو خاصن اخلاصن ...احلقيق هنني شننهود
نور احلق يف مظاهر اخللق ،أو شننهود نننور الربوبين يف قوالننب العبودين  ،فصنناحب احلقيقن هننو الننذي يغيننب عننن اخللننق بشننهود
نور املل احلق ،ويفىن عن األسباب بشهود مسننبب األسننباب ،فن ن كننان من مراعننا احلكمن فهننو كامن  ،وإن كننان مننن غن
مراعا احلكمن  ،فن ن كننان غالبننا مصننطلما ،فهننو معننذور(...ناهر عليننه سننناها) ،أي :نورهننا ،فلمننا دهتننه األننوار سننكر وأنكننر
احلكمن فهننو ابعتبننار مننا قبلننه ،كامن السننتغراقه يف حبننر الوحنند  ،وهننو معننذور يف نفيننه احلكمن لغلبن وجننده ونهننور سننكره،
وابعتبار ما بعده اق

لقصور نفعه عل نفسه(...)2

( )1إيقا المم ،385: ( ،وما بعدها) ،والكتاب شروح وتعليقا البن عجيب عل احلكم العطالي .
( )2إيقا المم.)387 -385: ( ،
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 ب هنا حال الفنا  ،أبهنا تعترب كماال ابلنسب ملا قبلها الذي هو حالن الفننر  ،أي :التفريننق بن اخلننالق واملخلننو ،وهي نقن ابلنسننب ملننا بعنندها ،وهننو احلننال الننذي يسننمونه :الفننر الثنناين :أي االعتقنناد ابلوحنند وابحلكمن  ،واحلكمن عننندهم
هي وجود التعينا اليت جيب أن نسميها (خلقا) أو (عبودي ) مراعا للهكم !
 وواض أن هذا الكام هو اهتام هلل سبهانه وشريعته ابلكذب واملتاقا .ويقول ابن عجيب متمما كامه:
...فمن النا من يكننون صنندره ضننيقا فننا ُيتمن تلن األننوار ،وال يطيننق مشناهد تلن األسنرار ،فيغيننب يف شننهود
الوحد  ،وينكر احلكم  ،ومن النا من يكون واس الصدر قوي النننور ،فن ذا أشنرق عليننه أننوار احلقيقن مل تغلبننه عننن القيننام
ابحلكمن  ،وصننار برزخننا بن حقيقن وشنريع  ،هكننذا يكننون سن ه بن فنننا وبقننا  ،حننىت يننتمكن فيهمننا ويعتنندل أمننره بينهمننا،
وهذه حال األقوي .)1(...

 إذن فالكام ن ه ننو ب ن فن ننا (أي :يف الوح نند ) ،وب ن بق ننا (أيُ :ي ن ابحلكم ن ) ،وه نني أن يف الوج ننود تعين نناجيننب أن يقننول :إهنننا خلننق ،وجيننب أن يننر نفسننه ويراهننا عبننادا هلل ،لتننتم احلكم ن  .فهننو غننار يف الوحنند ومتظنناهر ابلفننر .
وهذا هو العار .
 حىت يقول:...اجلمن رؤين احلننق بننا خلننق ،والفننر رؤين اخللننق بننا حننق ،فن ن كننان بعنند اجلمن فهننو رؤين اخللننق واحلننق ،واحلاصن
أن أه ن اجلم ن ال يشننهدون إال احلننق ،وأه ن الفننر ال يشننهدون إال اخللننق ،ويسننتدلون عل ن احلننق ،وأه ن الفننر يف اجلم ن

يشهدون اخللق واحلق ،أع يشهدون الواسط واملوسو من غ فر بينهما(...)2
 -يف هذا الن

شرح ملصطلها (اجلم  ،والفر  ،والفر يف اجلم ).

فن(اجلم ) هو رؤي احلق با خلق ،وأهله هم الذين يقولون( :أا هللا ،وسبهاين.)...
و(الفر ) هو رؤي اخللق با حق ،أي :أهنم ليسوا هم احلق ،وهؤال هم احملجوبون.
وأهن الفننر يف اجلمن هننم الننذين يعرفننون أهنننم هننم هللا ،وأن الكننون هننو هللا ،وأن الواسننط هنني نفن املوسننو ال فننر
بينهما ،ولكنهم م ذل يعرتفون ابلعبودي  ،ويقولون :إهنم خلق وعبيد ،وهؤال هم العارفون.
ومثله قول سعيد حو :
حنن نعلم أن هنا حنناال للسننال ُين فيهننا أبحدين الننذا اإللين  ،ويستشننعر فيهننا اسننم هللا الصننمد ،وهنني حالن
يستشننعر فيهننا السننال فنننا كن شنني  ،ولكننن هننذا الشننعور ال بنند أن يرافقننه االعتقنناد أبن هللا خننالق ،وأن هنننا خملوقننا ،وأن
( )1إيقا المم.)388: ( ،
( )2إيقا المم.)388: ( ،
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اخلالق غ املخلو (.)1
 ه ننذا ق ننول واضن ن يف تعرين ن الصن ننويف الكامن ن  ،الن ننذي يس ننمونه :الع ننار  ،ويسن ننمونه أمس ننا كثن ن  ،منه ننا :الن ننويل،والصديق ،واملقرب...وغ ها وغ ها مما مننر معنننا ،وممننا مل مننر ،وعلن رأسننها (اإلنسننان الكامن ) أي :الواصن إىل مقننام الفننر
الثاين.
وجيننب أن ناحن االسننتدرا الننذي يسننتدركه علن توضننيهه للهقيق ن  ،الننيت عن َّنرب عنهننا بقولننهُ :ين أحدين الننذا ،
يستشعر اسم هللا الصمد ،يستشننعر فنننا كن شنني  ،مث اسننتدر ليلتننزم ابلقاعنند الننيت يتواصننون هبننا ،فقننال :ولكن...جيننب أن
يرافقه االعتقاد أبن هللا خالق وأن هنا خملوقا ،وأن اخلالق غ املخلننو  ،هننذا االسننتدرا صنري (بشنني مننن التأمن ) يف أن
تلن احلنناال الننيت ُين هبننا أحدين الننذا اإللين ينعنندم فيهننا فكننر اخلننالق واملخلننو  ،فالكن واحنند ،وهننذا مننا يعننربون عنننه
أبحدي الذا  ،واستشعار اسم هللا الصمد ،وفنا ك شي وقد مر ك هذه التعاب كمننا أن هننذا االسننتدرا مننا هننو إال
التزام ابلقاعد القالل ( :اجع الفر يف لسان موجودا ،واجلم يف جنان مشهودا) ،م تطوير لا.
إذ مع ننىن قول ننه هن ننا ه ننو :إن وح نند الوج ننود ه نني واق ن الوج ننود ،وإن الواص ن ُي ن هب ننا وي ننذوقها ويستش ننعرها وابلت ننايل
سننيعتقد هبننا ،لكننن جيننب عليننه أن يعتقنند ابلنقيضن معننا! جيننب عليننه أن يعتقنند أن اخلننالق هننو املخلننو  ،وأن يعتقنند معهننا أن
اخلالق غ املخلو ! انظر إليه يقول ..:ولكن هذا الشعور ال بد أن يرافقه.
الش ننعور ِب نناذا؟ أبحدين ن ال ننذا اإللين ن  ،ابستش ننعار الص ننمداني  ،ابستش ننعار فن ننا كن ن ش نني  ،أي :ابستش ننعار وح نند
الوجود.
وبدهي أن اإلنسان إذا استشعر شيتا وذاقه وأح به فسيعتقد به اعتقادا جازما.
وم ن ذل ن  ،فالشننيخ يطلننب مننن السننال أن يعتقنند م ن هننذا االعتقنناد (أن يرافقننه) نقيض نه ،أي أن يعتقنند النقيض ن
معا! وهذا منطق جديد وتطوير جري للعقيد الصوفي وعبارهتا.
* النتيجة:
مننن كن مننا تقنندم ،وممننا مكننن أن مننأل متننا الصننفها ممننا مل يتقنندم ،يظهننر بوضننوح اتم أن معننىن املعرفن عننند القننوم:
هننو معرف ن وحنند الوجننود ،وأن العننار عننندهم :هننو الننذي يعننر أن الكننون هننو هللا ذوقننا واستشننعارا ،أي يننذو األلوهي ن
ويستشعرها وُي هبا ويتهقق هبا.
* خالصة كل ما تقدم:
 الصوفي مذهب واحد فق  ،فق  ،فق . هذا املذهب هو سر جيب كتمانه ،وهم يقولون بقت من يبوح به لغ أهله.( )1تربيتنا الروحي  .)79: ( ،والكتاب هو اقتباسا وتفريعا وزيدا عل كتايب ابن عجيب ( :إيقا المم ،والفتوحا اإللي ).
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 هذا السر هو (وحد الوجود) ،أي :أن هللا هو الكون ،واخلالق هو ع ما نتوهم أنه املخلو . ل ننم أس ننلوب خ ننا للتعبن ن ع ننن ه ننذا الس ننر بن ن بعض ننهم ،حبين ن ال يفهم ننه إال م ننن ك ننان م نننهم ،ويس ننمون ه ننذااألسننلوب( :العبننار ) ،وهنني تشننم اإلشننار والرمننز واللغننز ،أي إهنننم يعننربون يف كامهننم عننن وحنند الوجننود ابإلشننار والرمننز
واللغننز ،مننن أجن التعمين علن غن هم .وكلمننا كانن العبننار أكثننر إيغنناال يف اإلشننار والرمننز واللغننز ،كلمننا كننانوا أكثننر تقديسننا
ل ننا وأكث ننر إعج ننااب بص نناحبها ،وجن نند قمن ن العب ننار عن نند ش ننهاب ال نندين الس ننهروردي البغ نندادي ،مث عن نند أس ننتاذه عب نند الق ننادر
اجلياين واجلنيد وأفراد غ هم.
 كلهننم يؤمنننون بوحنند الوجننود ،لكنننهم يكتموهنننا ،حسننب القاعنند  ،ويتظنناهرون أهنننم يؤمنننون ابملخلوقين والعبودي ن ،ويسمون ذل ( :الفر الثاين) أو (الفر يف اجلم ) أو (صننهو اجلمن ) أو (الصننهو بعنند احملو)...كمننا يطلقننون علن وحنند
الوجود امسا آخر هو( :وحنند الشننهود) ،وكثن ا مننا يسننتعملون االسننم الثنناين( :وحنند الشننهود) للمغالطن  ،ويتقينندون ابلشنريع
من أج سرت حقيقتهم ،ويعتقدون أن هللا سبهانه هو الذي يريد هذه املخادع اليت يسموهنا( :احلكم ).
 كلهننم يؤمنننون ابحلقيقن احملمدين  ،الننيت تعن أن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم هننو اجمللِّني األعظننم للننذا اإللين  ،وأنك التعينا (أي :األشيا ) تصدر عنه مث تعود إليه ،يقول شاعرهم:
ومن علومك علم اللوح والقلم

فإن من جودك الدنيا وضرهتا

 للتص ننو غاي ن واح نند فق ن  ،وال يوج نند يف التص ننو أي ن غاي ن أخ ننر غ ه ننا عل ن اإلط ننا  ،وه ننذه الغاي ن ه ننيالوصول إىل اجلذب اليت يذوقون هبا وحد الوجود ،أي يذوقون األلوهي .
وحسبه من ذلك املقصود

إشراق نور وحدة الوجود

وم ننا يقولون ننه :م ننن أن الغاين ن ه نني الزه نند والتوكن ن وال ننورع وأخن نواهتن ،م ننا ه ننو إال أس ننلوب دع ننالي ال أكث ننر وال أقن ن ،
خيادعون به هللا والذين آمنوا .ولنتذكر قول اجلياين :الزهد عم ساع  ،والورع عم ساعت  ،واملعرف عم األبد.
 والعن نار  :ه ننو م ننن وصن ن إىل معرفن ن وح نند الوج ننود ،ي ننذو األلوهين ن واستش ننعارها والتهق ننق هب ننا ومش نناهدهتا ،الابلدلي والربهان.
وحجن الكننام كننام حجن اإلسننام ،اإلمننام المننام ،بن أكثننر مننن مخسن ألن ألن إمننام ،بنندر التمننام ،أيب حامنند،
ب أيب احملامد الغزايل ،يقول:
...حننىت إن مشننايخ الصننوفي صننرحوا ومل يتهاشنوا ،وقننالوا :مننن يعبنند هللا لطلننب اجلنن أو للهننذر مننن النننار فهننو لتننيم،
وإمنننا مطلننب القاصنندين إىل هللا أمننر أشننر مننن هننذا ،ومننن رأ مشنناخيهم وحب ن عننن معتقننداهتم وتصننف كتننب املصنننف

منهم ،فهم هذا االعتقاد من جماري أحوالم عل القط .)1(...
( )1ميزان العم .)16: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

225

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

هذه هي الصوفي  ،ومتا الصفها السابق هي بنراه مننن أقنوالم علن ذلن  ،وكن مننن يقننول خننا ذلن  ،إن
كان منهم فهو مراو خمادع ،وإن كان من غ هم فهو جاه ابلصوفي  ،جاه ابلصوفي .
ونسأل الننذين يزكننون بعننض املتصننوف مثن اجلنينند وغن ه ،نسننألم :هن كننان اجلنينند صننوفيا أم ال؟ إن كننان صننوفيا فهننذه
هي الصوفي وال شي غ ها ،وإن جترأ متجرئ ونف عنه الصوفي ! نقول له :إن كن الننذين كتبنوا عننن اجلنينند كتبنوا عنننه علن
أنه صويف .ويتوصلون إىل هذه الغاي ابلطريق .
فما هي الطريق ؟
ال وصول للهقيق إال بعد سلو الطريق (ابن عجيب )
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الباب الثاين
الطريقة

* متهيد:
طريقتان:
ال يوجد يف الصوفي إال طريقتان مها:
 -1طريق اإلشرا :
هي الطريق الوحيد األزلي اليت استعملها املتصوف يف ك األمم.
هو عالج النفس والتطهري

فما إليه أبداً نشري

كانت وتبقى ما الوجود ابقي

وهذه طريقة اِلشراق

()1

ابلننرغم مننن أن معننىن العبننارت (عنناج النننف والتطه ن ) جيننب أن يكننون اآلن ،وبعنند متننا األمثل ن  ،واضننها َتامننا،
وم ذل فا أب من شرحهما.
عاج النف  :سياس النف  ،ومعاملتها ،إبخضاعها مرحل بعد مرحل  ،إىل ما يوصلها إىل اجلذب .
تطه ن النننف  :هننو تطه هننا ممننا يسننمونه( :الصننفا املذموم ن ) ،وقنند مننر عليهننا أمثل ن كث ن  ،وهنني ك ن مننا يعيننق
السال عن الوصول إىل اجلذب وتذو الوحد .
 -2طريق الربهان ،أو الطريق الغزالي  ،أو التصو الس :
وفرقة قالت أبن ِ
العلْما

من خارج ابالكتساب أمسى
إذ ال غىن للباب عن مفتاحه

وشرطوا العلوم يف اصطالحه
فليس للطامع فيه مطمع
وهي علوم الذات والصفات

ما مل تكن فيه علوم أربع
والفقه واحلديث واحلاالت
وهي لكل حازم يقظان

وهذه طريقة الربهان

()2

( )1من قصيد املباح األصلي البن البنا السرقسطي.
( )2من قصيد املباح األصلي البن البنا السرقسطي.
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أي إن طريق الربهان هي نف الطريق اإلشراقي اليت يعرب عنها هنا ب ن(الباب) ،أي البنناب الننذي مننر بننه السننال كنني
يص اجلذب  ،يضا إليها العلوم اإلسامي  ،م امللهون أنه يعرب عن اجلذب ورؤاها بكلم (احلاال ).
وال أب من زيد يف التوضي .
طريق اإلشرا :
هي الطريق القدمن املسننتمر (كانن وتبقن مننا الوجننود ابقنني)ُ ،وجنند من وجننود الصننوفي يف أعمننا التنناريخ ،وهنني
الطريق ن الوحينند يف احلقيق ن  ،وال طريق ن غ هننا .يقننول عنهننا النندكتور عبنند احللننيم حممننود... :ف ن ن الصننوفي مجيعننا وفاسننف
اإلشرا منذ فيثاغور وأفاطون( ،ب هي أقنندم منهمننا بكثن ) ،إىل يومنننا هننذا يعلنننون منهجننا حمننددا يقرونننه مجيعننا ،ويثقننون
في ننه ثقن ن اتمن ن  ،ذلن ن ه ننو امل نننه القل ننيب أو امل نننه الروح نني ،أو م نننه البصن ن  ،وه ننو م نننه مع ننرو أقرت ننه األدين مجيعه ننا
واصطفته مذاهب احلكم القد منها واحلدي ( )1اهن.

وأسننلويها األممنني التننارخيي القنند احلنندي  ،هننو أن مين السننال إحساسنناته وأعصننابه إبرهاقهننا إرهاقننا شننديدا جنندا،
حننىت يص ن إىل مننا يشننبه العتننه -وأقننول (مننا يشننبه العتننه) ،ألنننه عتننه اصننطناعي غ ن ات ن عننن مننر طبيعنني ،وإال فلننه ك ن

مظاهر العته ،وذل أبن خيض نفسننه للريضن  ،وهنني ،كمننا يقننول الغنزايل :اخللننو والصننم واجلننوع والسننهر( :)2وقنند يضننا

إليه ننا ش نني م ننن التع ننذيب اجلس نندي .كم ننا ك ننان يفع ن الش ننبلي وغ ن ه ،م ن العل ننم أن متص ننوف املس ننلم جعل نوا ال ننذكر ب نندل
الصم  ،ألنننه أسننرع يف الوصننول إىل اجلذبن  ،حننىت إذا وصن فقنند أيمرونننه ابلصننم  .أمننا اجلننوع الننذي يطبقونننه فقنند متنند إىل
عش نرا األيم ،ويف سننبي السننهر ومقاوم ن النننوم يسننتعملون أي ن وسننيل مكننن أن تسنناعدهم عل ن ذل ن  :كضننرب السننال
جس ننمه أو حرق ننه ،أو اجلل ننو علن ن الش ننو  ،أو الوق ننو علن ن رجن ن واح نند من ن التعل ننق بوت نند اجتن ننااب للس ننقو  ،أو تعلي ننق
الق نندم يف األعل ن وال نرأ م نندىل إىل أس ننف ...أو أخ ننذ وض ن م ننن أوض نناع (اليوغ ننا) ،أو أخ ننذ م نناد ط ننارد للن ننوم كالش نناي
والقهو املرَّكزين تركيزا عاليا ،أو غ مها من املواد الكيماوي .
يداوم السال عل هذه احلال ،واضعا أمامه غاي واحنند  ،حننىت يصن إليهننا ،ويعننربون عنهننا ِبثن قننولم( :ال أرينند إال
هللا) ،وهذا ال منعه أن ُيص معه أمر آخر غ الغاي املرجو اليت هي اجلذب ورؤاها.
قد يكون مفيدا إيراد بعض شرح البن عجيب :
...فعند ذل (بعد ريضا ذكرها) يُ ْد ِخله (الشيخ) إىل اخللو  ،أي أيمره هبا ،وُيضه علن ذكننر االسننم املفننرد (هللا)
حننىت ال يفننرت عنننه سنناع ...وهذا التنندري لنني بننازم لكن الشننيوخ وال لكن املرينندين أن يسننلكوه ،بن مننن الشننيوخ مننن يلقننن
االسننم مننن أول مننر (أي :دون الريضن الننيت ذكرهننا قبن هننذا الكننام) إذا رأ الفقن أهننا لننه ،وأيمننره بقتن نفسننه من ذكننر
ربه ،حبي جيع له وقتا يذكر فيه ربننه ،ووقتننا يقتن فيننه نفسننه ،وهننذا الننذي أدركنننا عليننه أشننياخنا :أيمننر الفقن ابخللننو يف أول
( )1أبو العبا املرسي.)10: ( ،
( )2اإلحيا .)65/3( :
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النهننار إىل وق ن العصننر ،مث خيننرج إىل السننو ويعم ن مننن األح نوال مننا َتننو بننه نفسننه ،فيكم ن فننناؤه يف االسننم م ن مننو
فتهه.
فيقرب ُ
نفسهُ ،

ومن املريدين َمن ال ُيتاج إىل خلو  ،ب أيمره ابخللط من أول مننر  ،والنننا معننادن وطبننال  ،والعلن متفاوتن  ،والفننت

من هللا من غ توق عل األسباب ،إال أن احلكم جاري م القدر  .وهللا تعاىل أعلم( .)1انته .
 -ولع القارئ يعر اآلن أن (الفت ) هو اجلذب ورؤاها.

 وعن نناد قن نند يسن ننبق اجلذب ن ن أو يرافقهن ننا أمن ننور خارقن ن للعن نناد  ،كن ننأن ين ننر أشخاصن ننا أو أشن ننكاال خمتلفن ن  ،أو يسن ننمأصن نواات...وقد ُي نند من ن بعض ننهم أن يسن ن علن ن امل ننا أو يطن ن يف الوا ...وه ننو موج ننود يف كن ن األم ننم ،ويف الك ننافر قبن ن
املسلم  ،ودور الشياط واض فيها.
 واملشنناهد اجلذبي ن م ن خننر العنناد هنني الننيت جتعلهننم يتشننبثون ابلتصننو  ،ذل ن التشننب الننذي ال يقب ن النقنناش،حىت يص هبم األمر إىل َتوي آي القرآن الكر
ووض األحادين علن لسننان الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم وَتوين الصننهي منهنناُُ (( :ي ِرفنُنو َن الْ َكلِننم عننن مو ِ
اضننعِ ِه))
َّ
َ َ ْ ََ

[النسا  ،]46:لتتفق م رؤاهم اإلشراقي اليت يسموهنا :كشفا وعلوما لدني  ،وقد يسموهنا( :حكم اإلشرا )(.)2
أما طريق الربهان:

فهنني طريق ن اإلش نرا نفسننها مزجوهننا ابإلسننام ،وفلسننفها حجننتهم الغ نزايل بننذكا ودهننا  .فصننار عنناملهم يننتعلم ،إىل
جانب اإلشرا  ،العلوم اإلسامي  ،وذل بقصد التسرت ،واعتقادا منهم أن هللا سبهانه يريد ذل .
وهننم يف علننم التوحينند (علننوم الننذا والصننفا ) ينقسننمون ننناهرا إىل قسننم  :أشننعري وماتريدين  .أمننا ابطنننا فالتوحينند
عندهم هو وحد الوجود ،وقد رأينا متا األمثل عل ذل يف الفصول السابق .
أما احلدي فلهم فيه أسلويهم اخلا !
فقد نر بعضهم -م الندر ُ -يفن ركامننا مننن األحادين  ،وقنند ُيفظهننا أبسننانيدها ،وقنند يكننون حافظننا لعنند كتننب
من كتب احلدي  ،ولكنه ال يستطي أن يفقه احلدي وال أن ميز ب صهيهه وضعيفه وموضوعه! وذل لسبب :
 -1أنه ال ُيف احلدي من أج العلننم والعمن بننه وملعرفن احلننق مننن الباطن  ،إمنننا ُيفظننه ليتسننرت بننه ،وليكننون مقبننوال
عننند النننا  ،ويسننتطي أن ينتننزع منننه مننا خيننال أنننه يؤينند بننه مذهبننه ،ولي نزاود عل ن منتقديننه مننن أه ن الظنناهر ،وقنند مننر بعننض
أقوالم يف ذل  ،وطبعا فيهم شاذون ُيفظونه للعلم.
 -2رأينننا أن كشننفهم هننو الننذي يصننه لننم احلنندي أو يضننعفه! وقنند يكننون احلنندي صننهيها فيضننعفه الكش ن
( )1الفتوحا اإللي .)338: ( ،
( )2هنا كتاب ليهىي بن حب السهروردي امسه (حكم اإلشرا ).
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فيصننب عننندهم ضننعيفا! وقنند يكننون احلنندي موضننوعا مكننذواب فيصننههه الكشن فيصننب عننندهم صننهيها ألن الكشن
عندهم هو نور اليق وع اليق وحق اليق .
 ويف اإلشننار إىل الطريق ن الربهاني ن ابلرمننز واللغننز ،يسننتعم الصننوفي عبننارا كث ن ال ختف ن عل ن املتمننر بلغننتهم،منهننا عل ن سننبي املثننال( :حقيقتنننا مقينند ابلقننرآن والسننن ) أو (طريقتنننا سننلفي وحقيقتنننا صننوفي ) أو (التصننو السننلفي) أو
(إن كان ع القلب تنظر أن هللا واحد يف منَّتِ ِه فالشريع تقتضي أن ال بد من شكر خليقته) وغ ها...
* خاص القول:
ال يوجنند يف التصننو إال طريق ن واحنند هنني طريق ن اإلش نرا  ،س نوا عننند متصننوف املسننلم أو عننند غ ن هم ،ولكننن
متص ننوف املس ننلم مزج نوا الطريق ن اإلش نراقي ابإلس ننام ،ومس نوا ذل ن ( :التص ننو الس ن ) ،أو الطريق ن الربهاني ن  ،أو الغزالي ن ،
وبذل استطاعوا أن خيدعوا املسلم وجيروهم إىل التصو .
أما ما نر ونسم من أمسا كثن لطننر كثن  ،فسننببه الشننيوخ ،وال شنني غن الشننيوخ إال جشن الشننيوخ ،و(املنندد)
الذي يقدمه املريدون واحملبون و(املؤمنون) .وليُظهر الشننيخ أن طريقتننه ختتلن عننن بقين الطننر  ،خيننرتع أورادا ختتلن أبلفانهننا
فق ن ع ننن بقي ن األوراد ،ول ننذل ق ننالوا( :الطريق ن أبوراده ننا) .وق نند رأين ننا كي ن أن أوراده ننم حمش ننو ِب ننا ين نناقض اإلس ننام مجل ن
وتفصيا ،وكلها ُتم معاين واحد أو متشاهب .
وقنند نهننر يف اجملتمعننا اإلسننامي عشنرا الطننر الصننوفي  ،اننندثر بعضننها ،وتفننرع بعضننها إىل طننر كثن  ،وسنننر
بعد قلي كشفا ملا أمكن الوقو عليه منها.

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

230

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

الفصل األول
الشي ـ ـخ

ما حرم الشيخ إالحرم هللا ،فقم هبا أداب هلل ابهلل.
ابن عريب
* ال طريق بدون شيخ:
الشننيخ عننند املتصننوف هننو إلننه ،يعطونننه ك ن صننفا األلوهي ن  ،وهننو األسننا يف ك ن طريق ن  .ومننا تفرق ن الطننر إال
اتباع ننا لش ننيخ ،وتس ننم كله ننا ابس ننم مش نناخيها ومؤسس ننيها ،وم ن ال ننزمن تتف ننرع الطريق ن الواح نند إىل ط ننر كث ن ُتم ن أمس ننا
مشاخيها اجلدد.
ولنز ألمتهم يتكلمون...
يقول أبو حامد الغزايل:
...فكننذل املرينند ُيتنناج إىل شننيخ وأسننتاذ يقتنندي بننه ال حمالن  ،ليهديننه إىل سنوا السننبي  ،فن ن سننبي النندين غننامض،
صن ُنم املرينند ،بعنند تقند
وسننب الشننيطان كثن ننناهر  ،فمننن مل يكننن لننه شننيخ يهديننه قنناده الشننيطان إىل طرقننه ال حمال ...فمعتَ َ
الشننرو املننذكور  ،شننيخه ،فليتمس ن بننه َتس ن األعم ن عل ن شنناط النهننر ابلقالنند ،حبي ن يفن ّنو أمننره إليننه ابلكلي ن  ،وال
خيالفننه يف ورده وال صنندره ،وال يُبقنني يف متابعتننه شننيتا وال يننذر ،ولننيعلم أن نفعننه يف خطنأ شننيخه -لننو أخطننأ -أكثننرمن نفعننه
صن ِنمه (أي :شننيخه) أن ُيميننه ويعصننمه حبصننن
صننم ،وجننب علن معتَ َ
يف صنواب نفسننه لننو أصنناب ،فن ذا وجنند مثن هننذا املعتَ َ
حص (....)1

ويقول القش ي:
...مث جيننب علن املرينند أن يتننأدب بشننيخ ،فن ن مل يكننن لننه أسننتاذ ال يفلن أبنندا .هننذا أبننو يزينند يقننول :مننن مل يكننن لننه
أستاذ ف مامه الشيطان .ومسع األستاذ أاب علي الدقا يقول :الشجر إذا نبتن بنفسننها مننن غن غننار  ،ف هنننا تننور لكننن

ال تثمر ،كذل املريد إذا مل يكن لننه أسننتاذ أيخننذ منننه طريقتننه نفسننا فنفسننا فهننو عابنند هنواه ،وال جينند نفنناذا(...)2ويقننول حمينني
الدين بن عريب يف أول الباب الواحد والثمان واملال من الفتوحا املكي :
ما ُحرمة الشيخ إالحرمة هللا

فقم هبا أدابً هلل ابهلل

( )1إحيا علوم الدين.)65/3( :
( )2الرسال القش ي .)181: ( ،
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هم األدالَّء والقرىب تؤيدهم

على الداللة أتييداً على هللا

كاألنبياء تراهم يف حمارهبم

ال يسألون من هللا سوى هللا
عن الشريعة فاتركهم مع هللا

فإن بدا منهم حال توهلهم

()1

 ال أنن أن القارئ الذي بدأ الكتاب مننن أولننه حباجن إىل شننرح لننذه األبيننا الضننالي  ،وتبيننان مننا فيهننا ممننا ينننقضالشريع اإلسامي مجل وتفصيا.
وكان عبد القادر اجلياين يقول:
من مل يعتقد يف شيخه الكمال ال يفل أبدا(.)2
ويقول عبد الوهاب الشعراين (القطب الرابين والغو الصمداين):
...ف ن مل يتيسر للمريد صا اجلمع عند أستاذه ،فليتخيله عنده يف أي مسجد صل فيه(...)3
ويقول علي وفا... :فكما أن هللا تعاىل ال يغفر أن يشر به ،فكذل حمب األشياخ ال تسام أن يشر هبا(...)4
وكان أيضا يقول:
إذا صد املريد م شيخه واداه من مس أل عام ،أجابه حيا كان الشيخ أو ميتا(...)5
وكان أيضا يقول:
املريد الصاد م شيخه كاملي م مغسله ،ال كام وال حرك  ،وال يقنندر ينطننق بن يديننه مننن هيبتننه ،وال ينندخ وال

خيرج ،وال خيال أحدا ،وال يشتغ بعلم وال قرآن وال ذكر إال إبذنه(...)6
ويقول عدي بن مسافر:
ال تنتف بشيخ إال إذا كان اعتقاد فيه فو ك االعتقاد(.)7

 أرجو أن يفت القارئ الكر عن حدود قوله( :فو ك االعتقاد).وللعلننم :عنندي بننن مسننافر هننذا هننو تلميننذ عبنند القننادر اجلننياين ،وهننو شننيخ الطريق ن العدوي ن املعروف ن اآلن ابليزيدي ن
( )1الفتوحا املكي ( ،الباب )181 :يف أوله.
( )2األنوار القدسي .)174/1( :
( )3األنوار القدسي (.)188/1
( )4األنوار القدسي .)187/1( :
( )5األنوار القدسي .)189/1( :
( )6األنوار القدسي .)189/1( :
( )7احلقيق التارخيي .)343: ( ،
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(عباد الشيطان) ،طبعا ،بعد أن خضع لشي من التطور.
ويقول أبو يزيد البسطامي:
إذا أم ننر األس ننتاذُ التلمي ن َذ أم نرا م ننن أم ننور ال نندنيا وبعث ننه يف إص نناحه ،فيق ننيم م ننؤذن يف بع ننض طرقات ننه عل ن مس ننجد م ننن
املساجد فيقول :أدخ أوال املسننجد وأصننلي مث أكننون ورا مننا بعثن إليننه ،فقنند وقن يف بتننر ال يتبن أسننفلها ،يعن لنني لننا
مقر(.)1

ويقول إبراهيم الدسوقي (أحد األقطاب األربع امل ّدرك ):
...وكننذل ينبغنني لننه (أي :للمرينند) أن ُيننذر مننن َتوي ن كننام شننيخه عننن ننناهره إذا أمننره أبمننر ،ب ن يبننادر إىل فع ن

ذل من غ َتوي (...)2

ويقول يوس العجمي:
ِم ْن أدب املريد أن يق عند كام شيخه وال يتأوله ،وليفع ما أمره به شيخه وإن نهر أن شيخه أخطأ(...)3
ويقول علي اليشرطي:
إيكم أن تؤولوا كامي ،ف ن كامي صري ال يؤول ،فامسعوا ما أقول لكم(.)4
 كننام هللا وحنندي رسنوله يننؤوالن ليتفقننا من كشننفهم! -كمننا يقننول حجن اإلسننام وكمننا يفعلننون كلهننم ممننا مننر معننناومما مل مر -أما قول الشيوخ املتصوف فا جيوز َتويله؟!!
فيننا ا  ،وي خلننق ،وي عبنناد هللا ،وي أسننوي  ،وي جمننان  ،وي مننن عنننده ذر مننن عقن أو ذر مننن ضننم أو ذر مننن
حيا  ،أفتوا يف هذا البا ؟ أين املخرج؟ وكي السبي ؟
ولتن عرض عليهم هذه األقوال ،فسننتجد اجلنواب املعهننود :هننذا مدسننو  ،أو :هننؤال منهرفننون ،لنني كن الصننوفي
هكذا...إخل.
ويقول علي املرصفي (الذي قرأ يف يوم وليل ثامثال وست أل ختم !!):
...وإن قن ن ننال (قالن ن ن ) للمرين ن نند :إن كن ن ننام شن ن ننيخه معن ن ننار لكن ن ننام العلمن ن ننا أو دلن ن ننيلهم ،فعلين ن ننه الرجن ن ننوع إىل كن ن ننام
شننيخه...وإذا خننرج املرينند عننن حكننم شننيخه وقنندح فيننه ،فننا جيننوز ألحنند تصننديقه ،إنننه يف حننال هتمن  ،الرتننداده عننن طريننق

شيخه(...)5

( )1شطها الصوفي .)182: ( ،
( )2األنوار القدسي .)97/2( :
( )3األنوار القدسي .)36/2( :
( )4نفها احلق ،فص (إرشاد وهداي ).
( )5طبقا الشعراين.)128/2( :
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 إذن فالنندلي ال قيمن لننه!! ومننا هننو النندلي ؟ إنننه القننرآن والسننن بننا ريننب ،ومن ذلن فعلن املرينند الرجننوع إىل كننامالشيخ؟! ولتُنْنسخ اآلي الكرم .
وهذا يفسر لنا احلال اليت وص إليها املسلمون من اجله واالحنطا والذل.
وعود إىل يوس العجمي ،الذي يقول:
...ومن شأنه (أي :املريد) إذا ذكر هللا تعاىل ،أو فَن َعن عبنناد مننن العبننادا  ،أن يستهضننر نظننر شننيخه إليننه ،ليتننأدب
ويضم شتا قلبه(...)1
ويقول أمحد الرفاعي (الذي تسري كراماته يف أتباعه من بعده!!):
َ ...مننن مل يكننن لننه شننيخ فشننيخه الشننيطان...وينبغي للمرينند أن يعننر لشننيخه احل نق بعنند وفاتننه كمننا كننان يعننر لننه

احلق يف حال حياته...وقال :من يذكر هللا تعاىل با شيخ ،ال هللا له حص ! وال نبيه! وال شيخه(!)2

 ي مسننلمون! بن ي مؤمنننون! (ألن لنني كن مسننلم مؤمنننا) ،إن مل يكننن هننذا هننو الشننر فمننا هننو الشننر ؟! أفينندوايرمحكم هللا.
ويقول العار ابهلل سراج الدين الرفاعي الصيادي ،ويشاركه أبو الد الصيادي:
ِ ...
ومننن آداب املرينند الازمن  :أوال :حفن قلننب شننيخه ،ومراعاتننه يف الغيبن واحلضور...والتواضن لننه ولذريتننه وأقاربننه،
وثب ننو الق نندم علن ن خدمت ننه ،وأوامن نره كلِّيَّه ننا وجزليِّه ننا ،ورب ن القل ننب ب ننه ،واستهض ننار شخص ننه يف قلب ننه يف مجين ن املهم ننا ،
واستمداد مهته ،والفنا فيه ،وأن يكون مازما له ال يفرت عنه طرف ع  ،وال ينُْن ِكر عليه ما نهننر منننه مننن صننف عيننب ،فلرِبننا
يَظْهننر مننن الشننيخ مننا ال يَن ْعلمننه املرينند...كما وقن لبعضننهم أنننه دخن علن شننيخه فنرأ عنننده امنرأ مجيلن ياعبهننا ويعانقهننا
وجيامعهننا؟! فخ ننرج منك نرا عل ن شننيخه ،فأُخ ننذ من ننه ح نناال مجي ن ُ مننا اس ننتفاده م ننن ش ننيخه ،وم ن ذل ن إن امل نرأ ام نرأ الش ننيخ
وزوجته(.)3

 ي لألوليا النجبا األتقيا األنقيا ...دستور من خاطرهم دستور! ياعب زوجته وجيامعها أمام مريده!!لكننن منناذا عليننه؟ فنناملقربون ال يُسننألون عمننا يفعلننون؟ هكننذا قننرروا ويقننررون! وال تعننرت فتنطننرد ،وس نلِّم تَ ْس نلَم .وال
حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم.
ويقول أبو مدين الغو :
يَرى عليك من استحسانه أثرا

وراقب الشيخ يف أحواله فعسى
( )1األنوار القدسي (.)98/2
( )2قاد اجلواهر.)177: ( ،
( )3قاد اجلواهر.)278: ( ،
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يرضى عليك فكن ِم ْن تركها حذرا

ففي رضاه رضا الباري وطاعته

()1

وعود إىل الشعراين حي يقول:
ِ
نب الشننيخ أن ُيننب األشننيا مننن أجلننه ويكرههننا ِمن ْنن أجلننه ،كمننا
مسع أخي أفضن النندين رمحننه هللا يقننول :حقيقن حن ّ

هو الشأن يف حمب ربنا عز وج (.)2
ويقول أيضا:

مننن أدب املرينند إذا زار شننيخا يف قننربه أن ال يعتقنند أنننه مي ن ال يسننمعه ،ب ن األدب أن يعتقنند حياتننه الربزخي ن لينننال
بركتننه ،فن ن العبنند إذا زار وليننا وذكننر هللا عننند قننربه ،فننا بنند أن ذلن الننويل جيلن يف قننربه ،ويننذكر هللا معننه كمننا شننهدا ذلن
مرارا(.)3

ويقول أيضا:
...وأمجعنوا علن أن مننن شننر احلننب لشننيخه ،أن يصننم أذنيننه عننن مسنناع كننام أحنند يف الطريننق غن شننيخه ،فننا يقبن
عننذل عنناذل ،حننىت لننو قننام أه ن مصننر كله نم يف صننعيد واحنند مل يقنندروا عل ن أن ينفننروه مننن شننيخه ،ولننو غنناب عنننه الطعننام
والشنراب أيمننا السننتغىن عنهننا ابلنظننر إىل شننيخه لتخيلننه يف ابلننه ،وبلغنننا عننن بعضننهم أنننه ملننا دخن هننذا املقننام َِمسننن وعبن ِمن ْنن

نظره إىل أستاذه(.)4

ويقول حممد العريب السال التجاين(:)5
...مننن فضننال هننذه الطريننق (أي :التيجانين ) ،أن مننن دخلهننا وأسننلم قينناده إىل صنناحبها بطريننق احملبن اخلاصن وكمننال

التصديق ،كان من اآلمن عند هللا تعاىل يف الدنيا واآلخر (...)6
ويقول ابن عجيب :

للقوم يف لقا املشايخ آداب ،منها :أهنم إذا قربوا املنزل رفعوا أصواهتم ابليلل والننذكر ،فننا يزالننون كننذل حننىت يصننلوا
إىل الزاوي ن ...ومنها تقبي ن ينند الشننيخ مث رجلننه ،إن جننر بننذل عنناد الفق نرا  ،فهننو مننن أحسننن التعظيم...ومنهننا جلوسننهم
بن يديننه علن نعن السننكين والوقننار ،خافضن أصنواهتم ،اكسن ر وسننهم ،غاضن أبصننارهم ،فننا يكلمونننه حننىت يبنندأهم
ابلكام(...)7

( )1الفتوحا اإللي .)230: ( ،
( )2األنوار القدسي (.)169/1
( )3األنوار القدسي (.)161/1
( )4األنوار القدسي (.)168/1
( )5أحد خلفا أمحد التجاين ،ما سن (1309هن).
( )6بغي املستفيد.)84: ( ،
( )7الفتوحا اإللي .)309 ،308: ( :
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...ف ن تعذر عليه (أي :عل املريد) الوصول إىل الشيخ ،وقد عننر لننه مننر أو أمننر ،فليشننخ

شننيخه بن عينيننه

بصفته وهيأته ويشكو له ،ف نه يربأ إبذن هللا ،وإن كان م مجاع واستهيا فليشت إليه يف قلبه((...)1ما هو الشر ؟).
ويقول علي اليشرطي:
الطريق يف ِذ ْكر هللا وحمب الشيخ(.)2
ويقول :الطريق طريقنا ،والنور نورا ،وإن شتنا منده للفق  ،وإن شتنا نطويه عنه(...)3
ويقول حممد أم الكردي:

...ومنها أن ال يعرت عليه (أي :عل شيخه) فيما فعله ،ولو كان ننناهره حرامننا ،وال يقننول :مل فعن كننذا؟ ألن مننن

قال لشيخه :مل؟ ال يفل أبدا .فقد تصدر من الشيخ صور مذموم يف الظاهر وهي حممود يف الباطن(...)4
ويقول عبد اجمليد حممد اخلاين النقشبندي:

اعلم أيها األخ املؤمن أن الرابط عبار عن رب القلب ابلشننيخ الكامن ...وحف صننورته ابخليننال ،ولننو عننند غيبتننه أو
بعد وفاته ،ولا صننور ،أهوهنننا أن يتصننور املرينند صننور شننيخه الكامن بن عينيننه ،مث يتوجننه إىل روحانيتننه يف تلن الصننور  ،وال
يزال متوجها إليها بكليته حننىت ُيصن لننه الغيبن أو أثننر اجلذب...وهكننذا يننداوم علن الرابطن حننىت يفننىن عننن ذاتننه وصننفاته يف
ص ننور الش ننيخ...فرتبيه روحانين ن الش ننيخ بع نند ذلن ن إىل أن توص ننله إىل هللا تع نناىل ،ول ننو ك ننان أح نندمها يف املش ننر واآلخ ننر يف
املغرب ،فبالرابط يستفيض األحيا من األموا املتصرف (...)5

ويقول القش ي يف الرسال يف (ابب حف قلوب املشايخ وتر اخلا عليهم):
مسع ُ الشيخ أاب عبد الرمحن السلمي يقول :إن شقيقا البلخي وأاب تنراب النخشننيب قنندما علن أيب يزينند (البسننطامي)
ف ُقن ِّدم السننفر  ،وشنناب خينندم أاب يزينند ،فقنناال لننه :كن معنننا ي فننىت ،فقننال :أا صننالم ،قننال أبننو تنراب :كن ولن أجننر صننوم
شهر ،فأىب ،فقال شقيق :ك ول أجر صوم سن  ،فأىب ،فقننال أبننو يزينند :دعنوا مننن سننق مننن عن هللا تعنناىل؟ فأخننذ ذلن
الشاب يف السرق بعد سن فقطع يده(...)6انته .

 عجيننب وهللا ك ن العجننب ،يؤلننون أنفسننهم! يُعطننون أجننر صننوم شننهر! وأجننر صننوم سننن ! فمنناذا بقنني مننن الشننروالكفر؟ ورج يطي أوامر هللا وأوامر رسوله يصوم تطوعا هلل ،ويرفض أن يؤله غن هللا أو أيخننذ تشنريعا إال منننه .هننذا الرجن
يصننب سنناقطا مننن عن هللا يف حكننم هننؤال القننوم! مل وفننيم يسننق مننن عن هللا؟ ألنننه رفننض أن يتخننذ إلننا غن هللا! مث منناذا؟
( )1الفتوحا اإللي .)339: ( ،
( )2نفها احلق.)95: ( ،
( )3نفها احلق.)97: ( ،
( )4تنوير القلوب.)528: ( ،
( )5السعاد األبدي .)23 ،22: ( ،
( )6الرسال القش ي .)151: ( ،
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الصوم أصب جرم يف نظرهم! فه يستطي هؤال القوم أن يقولوا لنننا مننا هننو الكفننر؟! ومننا هننو الشننر ؟! ومننا هننو اإلحلنناد؟!
وما هي الزندق ؟!
لكننن جيننب أن ال ننسن أبنندا أن االعنرتا ممنننوع ،والننذي ال ُيفن قلننوب هننؤال املشننايخ العننارف األبنرار ،األطهننار
األخيننار ،الصننادق الصننديق  ،املقنرب الواصننل  ،احملظين العننارف  ،العننامل املن ّدرك  ،املتصننرف األوليننا  ،األتقيننا األنقيننا
األصفيا  ،احملب احملبوب  ،الغارق (يف جهنم وبننت املصن ) الننذي ال ُيفن قلننوهبم يسننق مننن عن هللا ،وتُقطن يننده علن
السرق ؟!
مث يتس ننا ل املتس نناللون :م ننا ه ننو س ننبب اهنياراملس ننلم ؟ م ننا ه ننو س ننبب فس نناد األمن ن اإلس ننامي ؟ م ننا ه ننو س ننبب ذل
املس ننلم ؟ م ننا ه ننو س ننبب احنط ننا األم ن اإلس ننامي ؟ يتس ننا لون؟ واجل نواب ماث ن أم ننام الن ننانرين ال ننذين ينظ ننرون بن ننور الق ننرآن
والسن  ،ال أبع الصوفي  ،ألهنا ال تعم األبصار ولكن تعم القلوب اليت يف الصدور.
ويورد القش ي إيه ،يف نف الباب (حف قلوب املشايخ وتر اخلا عليهم):
...ومن املشننهور أن عمننر بننن عثمننان املكنني رأ احلسن بننن منصننور (احلنناج) يكتننب شننيتا ،فقننال :مننا هننذا؟ فقننال:

هو ذا أعار القرآن! فدعا عليه وهجره ،قال الشيوخ :إن ما ح به بعد طول املد كان لدعا ذل الشيخ عليه(.)1
* جوابنا-:
أوالً :الدنيا دار با ال دار جزا .
اثنياً :استهتاره ابلقرآن وحماول معارضته مل تكن سبب باله ،وإمنا كان سبب باله دعا الشيخ عليه!!

وللعلم :الرسال القش ي تدر يف مساجد املسلم  ،وينص القوم بقرا هتا هنني وكتنناب إحيننا علننوم النندين ،واحلكننم
العطالي عل أهنا كتب إسامي ! واملشتك إىل هللا.
ويقول عبد القادر اجلياين:
...وينبغي له (أي :للمريد) أن ال ينتظر من هللا مطلواب سو املغفر ....
والتهبب إىل الشننيوخ مننن األوليننا واألبنندال ،إذ ذا سننبب لدخولننه يف زمننر األحبنناب ذوي العقننول واأللبنناب! الننذين
عقلوا من رب األرابب ،واطلعوا عل العَِرب واآلي (...)2
* امللحوظات:
ناح قوله( :التهبب إىل الشيوخ...سبب لدخوله يف زمر األحباب) أي :أحباب هللا!
وهذا الكام مننردود عليننه ألن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم علمنننا -وحيننا عننن ربننه -أن النندخول يف زمننر أحبنناب
( )1الرسال القش ي .)151: ( ،
( )2الغني .)164/2( :

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

237

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

هللا ه ننو إطاعن ن هللا س ننبهانه واتب نناع رسن نوله واالبتع نناد ع ننن الش ننر  ،كن ن الش ننر  ،ومل ي ننرد أي نن ن ع ننن املعص ننوم ابل ننوحي أن
التهب ننب إىل الش ننيوخ س ننبب يف رض ننا هللا ،وابلت ننايل نطالب ننه ابل نندلي م ننن الق ننرآن والس ننن  ،وال دلي ن لدي ننه إال ابلل ن وال نندوران
والتأوين الباطن  .مث لننتبننه إىل قولننه :الننذين عقلنوا مننن رب األرابب ،..وهننذه العبننار ُتمن نفن معننىن قننولم( :حنندث قلننيب
عننن ريب )..وهننو افنرتا علن هللا الكننذب .إمنننا هنني إحساسننا َه ْل َو ِسنيَّ أقننو مننن األفيونين  ،تننومههم شننياطينهم مننن اإلن ن
واجلن أهنا رمحاني وأهنا خطاب من هللا.
ويقول اجلياين أيضا:
وأمننا آدابننه (أي :املرينند) من الشننيخ ،فالواجننب عليننه تننر خمالفن شننيخه يف الظنناهر ،وتننر االعنرتا عليننه يف البنناطن،
فصنناحب العصننيان بظنناهره اتر ألدبننه ،وصنناحب االع نرتا بسننره متعننر لعطبننه ،ب ن يكننون خصننما عل ن نفسننه لشننيخه

أبدا ،يك نفسه ويزجرها عن خمالفته ناهرا وابطنا(...)1

 وهك ننذا يق ننرر س ننلطان األولي ننا  ،عب نند الق ننادر اجل ننياين ،أن الش ننيخ ينفن ن ويض ننر ،وأن التهب ننب إىل الش ننيخ س ننببللدخول يف زمر األحباب ،وهذا هو النف  ،واالعرتا عليه يف سره سبب لعطبه ،وهذا هو الضر.
 أما حنن فنؤمن أن ال اف وال ضار إال هللا .ونؤمن أن من يعتقد خا ذل فهو مشر مرتد.ويقول... :إن مل تفل عل يدي ،ال فاح ل ق (...)2
َّ ِ
 مقارنن بن هننذه اجلملن وبن قولننه سننبهانه(( :قَن ْد أَفْنلَن الْم ْؤِمنُننو َن .النَّ ِنذين هننم ِيف ِِ ِين ُهن ْنم
َ ُْ َ
َ ُ
صنناهت ْم َخاشننعُو َنَ .والننذ َ
اعلُو َن .والَّ ِذين هم لُِفر ِ
ع ِن اللَّ ْغ ِو مع ِرضو َن .والَّ ِذين هم لِ َّلزَكا ِ فَ ِ
وج ِه ْم َحافِظُْو َن)) [املؤمنون.]5-1:
َ
ُْ ُ َ َ ُْ
َ َ ُْ ُ
ومل يق سبهانه :ال فاح إال عل يدي الشيخ كالنا من كان هذا الشيخ؟
فنسأل :من الصاد ومن الكاذب؟ ومن جيب أن نتب ؟
ويقول الدكتور سيد حس نصر(( )3ترمج كمال خلي اليازجي)(:)4
والشننيخ ،فضننا عننن أن َتثن ه اثبن  ،فن ن نننوره ينتشننر ىف كن مكننان ،ومن أنننه شخصنني روحين واضننه املعننامل ،لكنننه

مقرتن داخليا ابلنور الذي يشر عل الرب والبهر ويضي ك شي للمريد املرتب به(.)5
ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي:

ِ ..
ومننن األدب من الشننيخ أن املرينند إذا كننان لننه كننام من الشننيخ يف شنني مننن أمننر دينننه أو أمننر دنينناه ،ال يسننتعج
( )1الغني .)164/2( :
( )2الفت الرابين.)371: ( ،
( )3إيراين أننه ال زال حيا.
( )4سوري أو لبناين ،وأننه ال زال حيا أيضا.
( )5الصوفي ب األم واليوم.)73: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

238

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

اإلقدام عل مكامل الشيخ والجوم عليه ،حىت يتب له من حال الشيخ أنه مستعد له ،ولسننماع كامننه وقولننه متفننر  ،فكمننا
أن للن نندعا أوقن نناات وآدااب وشن ننروطا ،ألنن ننه خماطبن ن هللا تعن نناىل فللقن ننول من ن الشن ننيخ أيضن نا آداب وشن ننرو ألنن ننه من ننن معاملن ن هللا

تعاىل(.)1

 لننتبه إىل مقارنته خماطب الشيخ م خماطب هللا ،وجعله الكام م الشيخ من معامل هللا تعاىل!!ويقول أمحد الفاروقي السرهندي (جمدد األل الثاين):
...وهذه احملافظن إمنننا هنني إىل زمننان الوصننول إىل الشننيخ الكامن املكمن  ،مث بعنند الوصننول إليننه ،ال شنني عليننه سننو
تفننويض مجين مراداتننه إليننه ،وكونننه كاملي ن بن ينندي الغسننال لديننه ،والفنننا األول هننو الفنننا يف الشننيخ ،ويكننون هننذا الفنننا
وسيل الفنا يف هللا(...)2

* مشاهد شيخي مرسل :
* املنظر األول:
انته احلضر  ،ووق الشيخ تكرما منه وعطفا ليسه عل املريدين الترب بتقبي يده اإللي .
وقن ن املري نندون ومن ن قل ننوهبم الش ننكر واالمتن ننان ل ننذا الش ننيخ الك ننر العظ ننيم ،ال ننذي مك نننهم دالم ننا من نن تقبين ن ي ننده
املقدس  ،وأحياا من تقبي رجله ،ينعمون ِبا تفيضه عليهم من روحانيته الننيت ُتققن أبمسننا هللا وصننفاته ،يعبننون منهننا ذخنرا
روحيا يعيشون يف نشوته القدوسي أيما ،حىت يتكرم علننيهم الشننيخ مننن جدينند بتجن جدينند لطلعتننه الصننمداني  ،الننيت َتلننؤهم
ابألسرار الرابني .
أخننذوا يتقنندمون الواحنند تلننو اآلخننر ،جيللهننم صننم املننؤمن أمننام وثنننهم املعبننود ،وخبشننوع تعبنندي ينه ن صنناحب
النندور راكعننا أمننام الشننيخ ،آخننذا يننده الكرمن املمنندود بيننده احلقن يقبلهننا ،وُينناول أن يرتشن منهننا أكثننر مننا يسننتطي مننن
األسرار اإللي املختزن يف شيخه .مث يرت الدور لغ ه وينصر حامدا شاكرا.
وصن النندور إىل شنناب مننأل اإلمننان اخلنرايف قلبننه ،وغمننره بشننو جنننوين إىل تنسننم رالهن العننار الكامن الننذي وصن
إىل مقام (الفر الثنناين) .وجننا الفرحن  ،فأمسن بيننده املرتعشن ينند الشننيخ القدوسنني  ،وركن أمامننه ،مث أهننو عليهننا يقبلهننا
ويقبلهننا ،وهننو ال يشننب مننن تقبيلهننا ومننن َتريننغ وجهننه وجبهتننه عليهننا .عين صننرب املرينند الننذي كننان خلفننه ينتظننر دوره ،فربن
عل نهره طالبا منه اإلسراع.
لكننن الشنيخ الكننر الننرحيم العطننو الننودود قننال لننذا الننذي نفنند صننربه ،اصننها ومربيننا ومعلمننا :خليننه يرتننوي ي ابن
خليه يرتوي .وذهب مثا.

( )1عوار املعار  ،هام اإلحيا .)98/4( :
( )2املنتخبا من املكتواب .)21: ( :
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* املنظر الثاين:
الوق ن بعنند العصننر ،والطق ن شننديد الننربود  ،والسننيار الفخم ن تقب ن يف جانننب مننن أحنند األزق ن الفرعي ن  ،ولنني يف
الشارع سو أفراد يسرعون اخلطا هراب من الربد.
مر رج طاعن يف السن ،ممن امننتأل قلبننه إمنناا ابلضننبابيا واخلرافيننا الصننوفي  ،ومل يسننتط الوصننول إىل اجلذبن رغننم
حماوالته.
التفن هننذا العجننوز حنننو السننيار فعرفهننا ،ومننن ورا الزجنناج اجمللن ببخننار املننا املتكنناث  ،ملن داخلهننا شخصننا فعرفننه

أيضننا ..وكي ن ال؟ إنننه شننيخه( )1الننويل العننار الصننديق املقننرب احملننب احملبننوب الواص ن القنندي املقنند املتهقننق ابالسننم
األعظم...إخل .فكان كأمنا عثر عل كنز الدنيا واآلخننر  ،بن وأعظننم مننن النندنيا واآلخننر ! فننانطلق حنننوه دون وعنني حننىت وقن
أمننام زجنناج السننيار صننامتا خاشننعا ،خافضننا رأسننه بذلن وخنننوع ،مننادا نظننره احلقن حنننو الشننيخ يسننتجديه نفهن مننن قدوسننيته
املستسر .
وقبلها.

نظر إليه الشيخ بعين جامنندت  ،وأنننزل زجنناج النافننذ ِبقنندار مننا يكفنني إلخنراج كفننه ،وأخرجهننا ،فاسننتلمها العجننوز،
مث سهب الشيخ يده ،وأغلق النافذ .

وذهب العجوز حلال سبيله ،وهو مفعم بنشننو تغرقننه يف أعننتم نلمننا اخلينناال الوثنين  ،لكنننه كننان ُين أنننه قبن ينند
احلق (سبهان هللا وتعاىل عما يشركون).
مشهد شيخي مسج :
أورد ابن العماد احلنبلي يف أحدا سن سب ومثامنال :
وفيها (أي :تويف فيهننا) أبننو احلسننن علنني بننن حممنند بننن حممنند بننن وفا...وقننال ابننن حجننر يف أنبننا الغمننر :اجتمعن ُ بننه
مر يف دعو فننأنكر ُ علن أصننهابه إمننا هم إىل جهتننه ابلسننجود ،فننتا هن َنو وهننو يف وسن السننماع ينندور ((فَأَيْننَ َمننا تُن َولُّنوا فَننثَ َّم
وجه َِّ
اّلل)) [البقر  ]115:فناد من كان حاضرا من الطلب  :كفر كفر  ،فرت اجملل وخرج هو وأصهابه...
َ ُْ
 لع القارئ يذكر أن علي بن حممد بن حممد بن وفننا هننذا هننو غننو مننن رجننال السلسننل الشنناذلي  ،وهننذا يعن أنالطريق الشاذلي تتبىن أفعاله وأقواله وتؤمن هبا ،وإن كتموا ذل .
* اخلالصة:
الشيخ عند الصوفي إله ،يسبغون عليه ك صفا األلوهين  ،واملرينند الننذي ال يعتقنند بشننيخه القدسنني اإللين ال يفلن
ناهد ويف
يف سعيه إىل الوصول إىل وحد الوجود ،وهذا هو معىن الفاح عندهم ،اجلذبن  ،مث مشنناهد األلوهين يف نفن املُشن َ
( )1هذا الشيخ أخربه الكش أنه املهدي املنتظر ،وهو منذ سن كث ينتظر أن أيذن له الكش ابلتهر .
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ك شي  .ولنستم إىل قول الدكتور سيد حس نصر ،وهو من أعام الصوفي يف إيران ،يقول:
إن دور الشيخ املرشد الذي يقتضي التسليم التام لننه ،وأمهيتننه ،يف ُتريننر املرينند مننن االرتبننا يف عننامل الكثننر  ،مث توجيهننه

له ابلتأم يف عامل الوحد (...)1

( )1الصوفي ب األم واليوم.)77: ( ،
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الفصل الثاين

الرايضة (اجملاهدة)
* ال طريق بدون شيخ:
لنرج أوال إىل عارفيهم خيربوا كي يسلِّ الشيخ مريده يف الطريق .
يقول ابن عجيب :
إذا أت ن الفق ن إىل الشننيخ ليأخننذ بي نده ،فننأول مننا يلقنننه الننورد ،ف ن ن التلق ن فيننه برك ن عظيم ن ...مث أيمننره ابلتوب ن ورد
املظننامل وقضننا النندين بقنندر االسننتطاع  ،وُيننذره مننن الرجننوع إىل مننا كننان عليننه ،مث يعلمننه مننا يلزمننه يف دينننه مننن طهننار وصننا
ومننا يتعلننق بننذل إن كننان جنناها ،ومننا يتيسننر مننن علننم التوحينند خاليننا عننن النندلي  ،فن ن كننان الشننيخ لنني مننن شننأنه ذلن ،
دفعه إىل من يعلمه ،مث أيمننره بلننزوم الطاعن مننن صننا وصننيام وذكننروغ ذلن  ،كن واحنند مننا يليننق بننه ،ألن الشننيخ تقندم أنننه
يكننون طبيبنا منناهرا ،مث أيمننره ابلصننهب ولننزوم جمالسن الشننيخ ،واالجتمنناج من اإلخنوان ،فطريننق الرتبين ليسن طريننق االنفنراد،
وإمنننا هنني طريننق االجتمنناع واالسننتماع واالتبنناع ،فمهمننا انفننرد املرينند عننن اإلخ نوان مل يكننن منننه شنني  ،ف ن ن تعننذر إقامتننه م ن
الشننيخ أمننره ابلننزير والوصننول ،فمنندد الشننيخ جننار إىل املرينند كالسنناقي أو القننادو  ،ف ن ن كننان يتعاهنندها ومشنني معهننا بقنني
املننا جنناري ،وإن غف ن عنهننا ختننرم املننا وانقلننب م ن غ ن ه ،وأيضننا الوصننول إىل الشننيخ ينندل عل ن احملب ن ...مث يننذكره أوال ِبننا
يُصننل جوارحننه الظنناهر وهنني التقننو واالسننتقام  ،ف ن ذا صننله جوارحننه الظنناهر أمننره ابلعزل ن والصننم واجلننوع املتوس ن
وفنرا القلننب والفنننا يف االسننم املفننرد (هللا) ،فن ذا رآه ُتقننق فننناؤه وكثننر تعطشننه فننت لننه شننيتا مننن علننم احلقننالق ،وأمننره ابلتفننر
التننام وقط ن العالننق ،والزهنند يف الكننون  ،ف ن ذا رآه أخذتننه ح ن أو دهش ن دف ن لننه علننم احلقيقن  ،وأمننره بتقلي ن ذكننر اللسننان
وعمن اجلنوارح ،وشننغله ابلفكننر  ،فن ذا رآه مل يقنندر علن علننم احلقيقن  ،أو رآه قنن ابلعلننم دون الننذو  ،أمننره بتخريننب الظنناهر
والتجرينند التننام ،فن ذا َتكننن مننن احلقيقن  ،ورسننخ فيننه ذوقننا وُتقيقننا أمننره إبرشنناد النننا إن رآه أهننا .هننذا الننذي أخننذا بننه
وفهمناه من طريق أشياخنا(...)1

ويقول ابن البنا السرقسطي مبينا:
حىت إذا انقاد مع اِلفادة

وكاد أن يصلح لإلرادة

إذ للمريد عندهم حدود

ألجلها قيل له مريد

فعندها ُر ّد إىل األوراد

كالصمت والصوم مع السهاد

( )1الفتوحا اإللي .)328: ( ،
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وعاملوه ابملعامالت

إذ علموا خمتلف العالت

ومل حييلوه على احلقيقة

إذ مل يكن مستويف الطريقة

لكن أحالوه على األعمال

ألجل ما فيها من النوال

الظاهر
حىت إذا أحكم علم
ْ

هر
وأبصروا القبول فيه ظا ْ
ما كان فيها قبل ذا من ل َْبس

ألقوا إليه من صفات النفس
وهي إذا أنكرهتا فلتعرف

إحدى وتسعني وقيل نيف

فجرعوها أكؤس املنون

وهي تنادي كيف تقتلون

فعندما مالت إىل الزوال

أُدخل يف خلوة االعتزال
واحذر كطرف العني أن تنساه

وقيل :قل على الدوام (هللا)
فلم يزل مستعمالً للذكر

فيصمت اللسان وهو جيري
ابالسم يستثبته اجلنان

وقدر ما جتوهر اللسان
مث جرى معناه يف الفؤاد

جري الغذا يف مجلة األجساد
َ

فعندها حاذى ِمراة القلب

لوح الغيوب وهو غري خميب
ُ

فأدرك املعلوم واجملهوال

حيث اقتضى لرتكها قبوال

حىت إذا جاء بطور القلب

خوطب إذ ذاك بكل خطب

فقيل لو عرفتين بكوين

قيل إذن فاخلع نعال الكون

مث فين عن رؤية العوامل

ومل ير يف الكون غري العامل

مث انتهى لفلك احلقيقة

فقيل هذا غاية الطريقة

مث امتحى يف غيبة الشهود

فأطلق القول :أان معبودي

حىت إذا ُر َّد عليه منه

أثبت فرقاً حيث مل يكنه

فر َّد حنو عامل التحويل
ُ

وعربوا عن ذاك ابلنزول
كي ما يؤدي واجبات الرق

ورده ابحلق حنو اخللق

( )1

( )1الفتوحا اإللي  331: ( ،وما بعدها) بشك متقط .
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ويقول ابن عجيب ... :مث مده ابلعلم الظاهر ،ومعناه أنننه يننذكره بعلننم الشنريع وعلننم الطريقن  ،دون علننم احلقيقن  ،حننىت
إذا هتننذب ننناهره وابطنننه صننل لعلننم احلق نالق ،وال بنند مننن الرتتيب...وقنند قننالوا :مننن قنندم البنناطن عل ن الظنناهر فاتننه البنناطن

والظاهر( .)1اهن.

 وهكذا فالسال ال يعر حقيق التصو  ،ألهنم ال خيربونه هبا حىت يصب أها لذل حسب قواعدهم.وإمنننا يلقنونننه أوال علننم الش نريع  ،فمننا هننو علننم الش نريع هننذا الننذي يلقنونننه إيه؟ لنسننم الغ نزايل يشننرحه ،يقننول ابننن
عجيب :
...قال الشيخ أبو حامد الغزايل رضي هللا عنه :ولقنند أرد يف بداين أمننري سننلو هننذا الطريننق بكثننر األوراد والصننوم
والصننا  ،فلمننا علننم هللا صنند نيننيت ،قننيض يل وليننا مننن أوليالننه قننال يل :ي بن  ،اقطن مننن قلبن كن عاقن إال هللا وحننده،
واخ بنفس وامج مهت  ،وق  :هللا هللا هللا وال تننزد علن مننا فننر هللا علين شننيتا إال الرواتننب ،وقن هننذا االسننم بلسننان
نفس  :ما معىن هذا؟ فق لننا :لسن ُ مطلننواب ِبعننناه ،وإمنننا قننال
وقلب وسر  ،وأحضر قلب وامج خاطر  ،ومهما قال
ُ
()2
اس َم َربِّ َ َوتَنبَنتَّ ْ إِلَْي ِه تَنْبتِيا)) [املزم . ]8:
تعاىلَ (( :واذْ ُك ِر ْ
 ِم ْن هذا الن (ومن ركام غ ه ال نورده اختصارا) نعر ما هو علم الشريع الذي يلقنونه للمريد؟هننذا الوصن الننذي يقدمننه هنننا ابننن البنننا السرقسننطي وابننن عجيبن والغنزايل ،هننو مننا ننراه يف كن كتننبهم الننيت هتننتم هبننذه
الناحي .
أما علم الطريق (اإلشراقي ) ففي النصو

اليت مر يف هذا الكتاب توضي مب .

إهن ننم يعلِّم ننون املري نند ،من ننذ اخلط ننو األوىل يف رح نناب الش ننيخ ،أن يق نند الش ننيخ ،وأن يك ننون عب نندا للش ننيخ أكث ننر م ننن
عبوديته هلل.
هذا هو رأ الطريق وأصله منذ أن نزل إبلي إىل األر  ،أو بعد ذل بقلي  ،حىت اآلن ،وإىل ما شا هللا.
مث أييت (عننند إشنراقيي املسننلم وبعننض غن هم) الننذكر اإلرهنناقي ،الننذي استعاضنوا بننه -بصننور عامن  -عننن الريضن ،
أو عن بعضها.
لكن الريض  ،رغم ك شي  ،يبق لا دورها يف التصو ب املسلم  ،كمننا أن لننا دورهننا الرليسنني ،أو الوحينند ،يف
تصو غ املسلم .
واجملاهنند (أو الريضن ) ،كمننا رأينننا ،هنني :اخللننو والصننم واجلننوع والسننهر .وقنند يرافقهننا تعننذيب النننف بشننك مننن
األشكال ،وتركيز الفكر يف شي ما أساسي يف اجملاهد اإلشراقي .
( )1الفتوحا اإللي .)331: ( ،
( )2الفتوحا اإللي .)338: ( ،
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* اخللننو (أو العزل ن ) :طق ن إش نراقي أساسنني ،ال بنند منننه يف الس ن إىل اجلذب ن  ،مارسننه اإلش نراقيون منننذ أن اكتش ن
إبلنني أحبول ن (اإلش نرا ) ،الننيت كان ن عل ن منند التنناريخ ،ومننا زال ن  ،تسننم ( :املعرف ن ) ،وجننا إش نراقيو املسننلم فغلب نوا
عليها اسم( :الصوفي والتصو ).
كننان إشنراقيو األمننم ،ومننا زالنوا ،مارسننون اخللننو يف كهننو اجلبننال والننودين ويف شننعاهبا ،ويف أعمننا الغننااب  ،أو يف
كهو (غر صغ ) تبىن يف املعابد خصيصا لذه الغاي .
ومننثلهم َتامننا ،مارسننها متصننوف املسننلم  ،لكننن قننروهنم األوىل ،استعاضنوا عننن كهننو املعابنند خبلنوا يف بيننوهتم ،ألن
املسننلم يف ذل ن الوق ن كننانوا يعرفننون اإلسننام ويفهمونننه ،وكننانوا يعرفننون أن هننذه الزندق ن غريب ن عننن اإلسننام ،فك ن مننن
عُر هبا أقاموا عليه حد الرد .
نموم الصننوفي ُ الننيت كننانوا ينفثوهنننا هبنندو فعلَهننا يف اجملتمعننا اإلسننامي  ،ففشننا
وتتالن األيم وشننيتا فشننيتا ،فعلن السن ُ
فيها اجله واخلراف  ،وأخننذ كهننان الصننوفي حنريتهم إبعننان عقينندهتم الفاسنند والنندعو إليهننا ،ومسوهننا أمسننا فيهننا مننن الوقاحن
بقنندر مننا فيهننا مننن اجل نرأ واالف نرتا عل ن هللا سننبهانه ،وبن نوا لننا هياكلهننا اخلاص ن الننيت مسوهننا( :اخلانقنناه) ،ويف اخلانقاهننا
أق نناموا ،وفيهن ننا أق نناموا كهن ننو اخللن ننو  ،ويف بع ننض األحين ننان مسوه ننا( :املدرسن ن ) .وتتالن ن األيم ،وابلتكن نرار والن ننزمن َتن ننادوا يف
الس ننيطر علن ن الفك ننر يف اجملتمع ننا اإلس ننامي  ،فجم نندوه َّ
وعقم ننوه ،وص ننار اجلهن ن واخلرافن ن ه ننو املظه ننر واملخ ننرب ،فانتش ننر
اخلانقاهننا يف أحيننا املنندن وأزقتهننا ،ويف القننر  ،بعنند أن بنندلوا اسننم (اخلانقنناه) ب ن(الزاوي ) ،مث امتنندوا مننن الننزواي ليتوغل نوا يف
املسنناجد فيهتكنوا حرماهتننا ،ول فعنوا بيننو األواثن الننيت يسننموهنا( :األضننرح ) وليجعلنوا فيهننا ومنهننا كهوفننا خللنواهتم ،وهياكن
لطقوسهم ،وجمال لنشر ضاالهتم.
وأص ننب م ننن غن ن املس ننتهجن وج ننود أم نناكن اخلل ننو يف املس نناجد ،وم ننن املظاهرالازمن ن انتش ننار ال ننزواي ،هي نناكلهم ال ننيت
يقيمون فيها طقو املكا والتصدي  ،وارتفاع القباب فو القبننور إشننار إىل أن ُتتهننا وثنننا يعبنند ،ومكنناا للخلننو  ،ومل يعننودوا
حباج إىل كهو اجلبال والودين وشعاهبا ،وال للغااب وال للصهاري.
وأق مد للخلو يوم وليل  ،وال حد ألكثرها ،لكن املعتاد أن تكون أسبوعا أو أكثر حىت األربع يوما.
* الصننم  :طق ن إش نراقي أساس نني ،ال ب نند من ننه يف الس ن إىل اجلذب ن  ،مارس ننه اإلش نراقيون من ننذ أن اكتش ن إبل نني
أحبول اإلشرا اليت مسوها( :الصوفي ).
لكن إشراقيي املسلم األوال عرفوا األثر السهري لرتدينند كلمن مننا ،متننا األلننو مننن املنرا أو مايينهننا ،بشننك
مستمر ودون انقطاع ،وهذا ما مسوه( :الذكر) ،فاستعاضوا به عن الصم  ،ب وعن الريض كلها يف كث من األحيان.
عل ن أن عننارفهم يعننود إىل ممارس ن هننذا الطق ن (الصننم ) بعنند وص نوله إىل مننا يسننمونه( :مقننام مج ن اجلم ن ) ،أي:
عندما تصب اجلذب طوع يديه أو مسيطر عليه.
* اجلوع :طق إشراقي أساسي ،ال بد منه يف السن إىل اجلذبن  ،مارسننه اإلشنراقيون منننذ أن اكتشن إبلنني أحبولن
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اإلشرا  ،اليت مسوها( :الصوفي ).
وأق مد له يوم وليل تتكرر ،وال حد ألكثرهننا نظننري ،ويف كتننبهم يتهنندثون عننن متصننوف صنناموا أسننابي وشننهورا ،بن
وسن أيضا ،وقد رأينا من أقوالم هذه أمثل يف هذا الكتاب ،حننىت ُتنندثوا عننن صننويف صننام أربعن سنن كننان أيكن كن يننوم
زبيب واحد ؟!
* السهر :طق إشراقي أساسي ،ال بد منه يف الس إىل اجلذب  ،مارسه اإلشنراقيون منننذ أن اكتشن إبلنني أحبولن
اإلشرا اليت مسوها( :الصوفي ).
وهذا الطق  ،مضافا إىل اخللو  ،كاا ورا اكتشا القهو  ،فهننم يننذكرون أن عبنند الننرمحن العينندرو هنو مكتشننفها،

وهو غن صننهي  ،ألهنننا معروفن قبلننه أبكثننرمن قنرن ( ،)1ويقننول ابننن العمنناد احلنبلنني :إن مكتشننفها هننو أبننو بكننر بننن عبنند هللا
العيدرو املتوىف سن (909هن).
 هننذه هنني الريض ن أو اجملاهنند  .وهنندفها هننو إرهننا اجلمل ن العصننبي إرهاقننا يُفقنندها املقنندر عل ن القيننام بونالفهننا،فتتخدر إحساسنناهتا ،وتصننب مركبننا سننها لشننياط اجلننن الننيت جتننري مننن ابننن آدم جمننر النندم؟ وتصننب أكثننر اسننتعدادا للتننأثر
ابملاد املخدر اليت يفرزها اجلسم ،من أج ونيف حيوي فيزيولوجي .
* تعذيب النف  :كانوا يستعملونه من أجن السننهر والصننرب علن اخللننو  ،وقنند قلن ممارسننته اآلن ،إذ ادرا مننا نسننم
به ،واستعاضوا عنه ابملنبها .
* الذكر (أو ما يسم ابلذكر):
قلنننا ،ونقننول ،وقننالوا هننم :إن الطريق ن الوحينند الننيت تقننود إىل اجلذب ن هنني طريق ن اإلش نرا  ،وهنني هنني نفسننها طريق ن
الربهان ،أو الطريق الغزالي  ،بعد مزجها ابإلسام مزجا تعسفيا.
ورأينننا أن الطريق ن اإلش نراقي تعتمنند الريض ن (اخللننو واجلننوع والسننهر والصننم ) للوصننول إىل اجلذب ن  ،لكننن متصننوف
املسلم عرفوا أسلواب أسرع وأكرب إمكاني للوصول إليها (إىل اجلذب )..
إنه الذكر ،وكث ا ما استغنوا به عن الريض .
فما هو الذكر؟ وما هو دوره؟
يقول عبد الوهاب الشعراين:
...إن عُمنند الطريننق اإلكثننار مننن ذكننر هللا عننز وج ...قننالوا :إن الننذكر منشننور الوالين ...وأمج القننوم علن أن الننذكر

( )1عرف القهو واملقاهي يف استانبول عام (962هن) ،املوافننق ل ن (1555م) ،حين جننا سننورين ،أحنندمها مننن حلننب ،والثنناين مننن دمشننق ،وفتهننا مقهين يف حنني
(ُت القلع ) ،وهذا يع أن القهو كان معروف يف سوري قب ذل .
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وجاذب اخل  ،وأني املستوح  ،ومنشور الوالي ...وما َمث أسرع من فت الذكر(...)1
مفتاح الوالي ،
ُ
ويقول ابن البنا السرقسطي:
فعندما مال إىل الزوال

أدخل يف خلوة االعتزال

وقيل قل على الدوام (هللا)

واحذر كطرف العني أن تنساه

يشرح ابن عجيب هاذين البيت :
ومْي النف إىل الزوال هو إعطاؤها الطوع من نفسها ،حبي يتصننر فيهننا صنناحبها بننا ننزاع منها...فعننند ذلن
َ ...
يدخ اخللو ...وُيضه عل ذكر االسم املفرد حىت ال يفرت عنه ساع  ،وهننذا التنندري الننذي ذكننره النننانم (يف أبيننا سننابق )
لنني بننازم لكن الشننيوخ وال لكن املرينندين أن يسننلكوه ،بن مننن الشننيوخ مننن يلقننن االسننم مننن أول مننر إذا رأ الفقن أهننا
لننه...ومن املرينندين مننن ال ُيتنناج إىل خلننو  ،بن أيمننره ابخللط ن مننن أول مننر  ،والنننا معننادن وطبننال  ،والعلن متفاوتن ...قال
الشيخ أبو حامد الغزايل رضي هللا عنه :ولقد أرد يف بداين أمننري سننلو هننذا الطريننق بكثننر األوراد والصننوم والصننا  ،فلمننا
علننم هللا صنند نيننيت قننيض يل وليننا مننن أوليالننه قننال يل :ي ب ن ! اقطن مننن قلب ن كن عاق ن إال هللا وحننده ،واخن ُ بنفس ن ،
وامج مهت  ،وق  :هللا هللا هللا وال تزد عل ما فر هللا علين شننيتا إال الرواتننب ،وقن هننذا االسننم بلسننان وقلبن وسننر ،
وأحضر قلب  ،وامج خاطر  ،ومهما قال نفس  :ما معىن هذا؟ فق لا :لس مطلواب ِبعناه(...)2
ويقول علي نور الدين اليشرطي :وهللا ما أخذاها ابلسماع ،ما أخذاها إال ابلذكر.)3(...
ويقول ابن عطا هللا السكندري:
الذكر الراب ( :هللا) ويسم  :الذكر املفرد ،ألن ذاكره مشنناهد جلننال هللا وعظمتننه ،فننان عننن نفسننه ،قننال هللا تعنناىل:
اّللُ ُمثَّ ذَ ْرُه ْم ِيف َخ ْو ِض ِه ْم يَن ْل َعبُو َن)) [األنعام.)4(]91:
((قُ ِ َّ
* ملحوظة:
 يستعم ابن عطا هللا اآلي يف غ معناها الذي أنزل له ،أي يستعم التأوي .فماذا ُيد للذاكر؟...لنستم إىل أقوالم:
يقول علي نور الدين اليشرطي:
مننا زال العبنند يننذكر هللا حننىت يسننتويل عليننه االسننم ،ومننىت اسننتوىل عليننه االسننم انطننو العبدي ن ابلربي ن  ،ونهننر عليننه
( )1األنوار القدسي يف معرف قواعد الصوفي .)35/1( :
( )2الفتوحا اإللي .)338: ( :
( )3نفها احلق.)113: ( ،
( )4مفتاح الفاح.)42: ( ،
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صفا الرب(...)1
 أق نول :إن سننأل سننال  :مننا هنني صننفا الننرب الننيت تظهننر عليننه؟ فنناجلواب :هنني اللوسننا الننيت يشنناهدها أثنننااجلذب ! ويشاهد فيها أنه هللا (ج هللا) أبمساله وصفاته.
ويقول عبد اجمليد اخلاين النقشبندي:
واعلننم أن املرينند الصنناد إذا اشننتغ ابلننذكر عل ن وجننه اإلخننا  ،يظهننر عليننه أح نوال عجيب ن وخ نوار غريب ن  ،وهنني
مثرا أعماله من فض هللا تعاىل عليه ،إما تطمينا لقلبه وَتنيسننا ،وإمننا ابننتا مننن هللا تعنناىل وامتهنناا لننه .فالواجننب عليننه أن
ال يلتف ن إليهننا وال يغننرت هبننا ،لننتا ينقط ن هبننا عننن مقصننوده (مشنناهد الوحنند ) .ولننذا قننال العننارفون ابهلل تعنناىل :أكثننر مننن
انقط من املريدين بسبب وقوعهم يف الكراما (...)2
* خالصة ما تقدم:
إذا اشننتغ املرينند ابلننذكر ،وهننو عنناد االسننم املفننرد (هللا) ،واسننتمر عليننه لننيا وهنننارا أيمننا كثن  ،قنند تقصننر وقنند تطننول،
وقد َتتد إىل ما يزيد عن عشرين سن  ،كما حصن لعبنند القننادر اجلننياين ،تظهننر أمامننه خنوار كننأ ْن يننر أشخاصننا يظهننرون
فج ننأ وخيتف ننون فج ننأ  ،أو يس ننم أص نواات ،أو ُت نند أمام ننه ح نواد غ ن عادي ن وغ ن معروف ن الس ننبب؟ أو ق نند ُي نند م ن
بعضهم أن يس فو املا أو يط يف الوا .
ه ننذه اخلن نوار ليسن ن الزمن ن ابلضن ننرور  ،فق نند ال ُيصن ن ش نني منه ننا ،وإذا حصن ننل فن ن هنم يتواصن ننون إبمهال ننا وعن نندم
االلتفا إليها واالغرتار هبا ألن غايتهم هي الوصول إىل اجلذب اليت يستشعرون فيها وهبا األلوهي ويذوقوهنا.
يسننتمر السننال ابلننذكر .وقنند يلجننأ إىل الريضن (اجملاهنند ) كعامن مسنناعد ،وقنند يبنندل اخللننو يف غرفن ابلسننياح يف
القفار ،م اجلوع والسهر واملشا  ،ويبقن يننذكر ويننذكر حننىت يصن إىل اجلذبن الننيت هنني النند األول ،وتكننون عنناد سنريع
الننزوال يف أول األمننر ،عندلننذ يسننمونه :اجملننذوب أو الننويل أو الواص ن  ،...ويعنننون بكلم ن (جمننذوب) أن هللا سننبهانه جذبننه
إليننه ،وينصننهونه أال يغننرت ابجلننذاب القليلن السنريع الننزوال ،بن عليننه أن يسننتمر يف الننذكر ،حننىت يننزداد عنندد جذابتننه ويننزداد
طولا ،مث حىت يشاهد فيها وهبا املشاهد.
يبق املريد (أو السال ) هكذا مستمرا حىت تصننب اجلذبن طننوع يديننه ،ففنني أي وقن يرينندها يبنندأ ابلننذكر ،ومننا هنني
إال دقالق حىت يق فيها ،ب قد يق فيها ِبجرد التفك هبا.
وقنند يصن إىل مقننام تتكننرر عليننه تلقاليننا دون ذكننر ،وهننذا عننندهم هننو األمن املنشننود ،ومننن وصن إليننه فهننو البنندل أو
الوتد أو القطب أو الغو (حسبما يوحي إليه شيطانه) .عل أن عند النقشننبندي أسننلواب أسننرع (كمننا يقولننون) يف الوصننول
إىل اجلذب  ،وهو ترديد ال إله إال هللا ،م هز الرأ ابلصور التالي :
( )1نفها احلق.)110: ( ،
( )2السعاد األبدي فيما جا به النقشبندي .)37: ( ،
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يدير املريد وجهه إىل اليم حىت تصب ذقنه فو كتفه اليمىن ،ويلف كلم (ال).
مث يدير وجهه بسرع إىل األمام ويض ذقنه عل صدره ،ويلف كلم (إله).
مث يدير وجهه بسرع أيضا إىل اليسار ،حىت تكون ذقنه فو كتفه اليسر  ،ويلف كلم (إال).
مث يدير وجهه بسرع دالما ،إىل األمام ويض ذقنه فو صدره ،كما يف احلرك الثاني  ،ويلف كلم (هللا).
ويعيد الكر ويعيدها ،وك هذا يتم أبسرع ما مكن.
ويقولننون :إن القيننام هبننذه العملي ن واحنندا وعش نرين مننر  ،مكننن أن يوص ن إىل اجلذب ن  ،ومننن مل يص ن  ،فليعنند الكننر  ،مث
ليعدها ،وسيص أخ ا .ومن النا من ال يص مهما عم وحاول.
ولقد انتقل هذه احلرك إىل بعض الطر األخر  ،ملا فيها من سرع يف الوصول.
ولعن القننارئ أدر أن تردينند عبننار (ال إلننه إال هللا) أثنننا هننذه احلركن ال يقنندم وال يننؤخر يف الوصننول إىل اجلذبن  ،وأن
الفع كله لز الرأ ابلشك املذكور ،وي لا من والي ! هتز رأس فتصب وليا هلل؟ (مرحبا والي )!
* املنشطا (احلضر  ،السماع ،قرا الكتب الصوفي ):
يقول الشيخ سعيد حو :
...ويرافق الس ْ َ إىل هللا اجتماع وإنشاد ،وتصهبُه أمور ،ويتطلب آدااب(...)1ويقننول... :هننذه احلنناال الننيت تزينند مننن

إقبال اإلنسان عل هللا تعاىل ،أو جتدد مهتننه إن فننرت كثن منهننا :االجتمنناع علن علننم أو علن قنرا قننرآن أو علن ذكننر أو

عل مذاكر  ،ومنها اإلنشاد ،ومنها املطالع يف كتب الس إىل هللا(...)2

 أقننول :املعننرو أن الصننهاب رض نوان هللا علننيهم واتبعننيهم واتبعنني اتبعننيهم ،كننانوا جيتمعننون عل ن علننم وعل ن ق نراالقننرآن ،وكننان هننذا ال ينندفعهم إىل مننا يسننميه( :السن إىل هللا) ،بن كننانوا يسن ون يف طريننق اإلسننام الننذي أنزلننه هللا سننبهانه
عل ن رس نوله صننل هللا عليننه وسننلم .كمننا أنننه مننن املؤكنند أن الننذين جيتمعننون عل ن علننم وعل ن ق نرا القننرآن بتنندبر وتطبيننق،
يبتعدون ك البعد عن هذا الذي يسمونه( :الس إىل هللا).
إن القننرآن الكننر والعلننم النبننوي ُيكمننان أبن مننا يسننمونه (السن إىل هللا) ال من لمننا بصننل  ،وابلتننايل لنني سن ا إىل
هللا ،ب هو س إىل اجلذب لي غ  ،وسنر ذل فيما بعد.
أم ننا اآلن ،فن ن ىل بعن ننض التفصن نني للمنشن ننطا  :االجتمن نناع ،ومظه ننره الرليسن نني هن ننو احلضن ننر  ،والسن ننماع ،وقن نرا كتن ننب
التصو .
* احلضر ال طريق بدون حضر إال بعض الشواذ النادر :
( )1تربيتنا الروحي .)166: ( ،
( )2تربيتنا الروحي .)167: ( ،
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كلم ن (احلضننر ) تع ن عننند القننوم اجللس ن الننيت ُيضننرها رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ومعننه رجننال الغيننب ،ففيهننا
يكونننون يف حض نرته ،ولننذل مسوهننا :احلضننر  ،وقنند أفننىت شننيوخهم أن َمننن حل ن مينننا أو طاقننا أن حممنندا صننل هللا عليننه
وسلم حاضر معهم ،فا ُين وال تطلق زوجته ،وكلهم يعتقدون هذا لكنهم يكتمونه حسب القاعد .
وال بد يف احلضر من الشيخ أو من الب عنه إبذنه ،إذ بدون ذل ال ُيضرها رسول هللا صل هللا عليه وسلم.
تنقسم الصوفي من حي احلضر إىل قسم :
 -1الصوفي اجلالس :
يقومون بطقو احلضر وهم جلو  ،وينقسمون بدورهم إىل قسم :
أ -اجلالسن ن الصن ننامت  :يقن ننر ون أورادهن ننم وأذكن ننارهم جلوسن ننا صن ننامت  ،كالنقشن ننبندي  ،واخلوفين ن  ،وقن نند جيهن ننرون بعن ننض
األحيان ،وقد يقفون (حسب توجيه الشيخ) ،م ندرته.
ب -اجلالسن ن الص ننالت  :يق ننر ون أوراده ننم وأذك ننارهم جلوس ننا من ن اجله ننر ابلص ننو  ،كالتيجانين ن  ،والنعمتلاهين ن  ،وق نند
يقفون ويرقصون (حسب توجيها الشيخ) ،وهذا ادر.
 -2الصوفي الراقص :
عليها أكثر الطر  ،وكلها صالت  ،يبد ون احلضر يف أكثر األحيان جلوسننا ،ينهضننون للقفننز والننرق  ،وقنند يصنناحب
قفزهم الطبول والزمور والدفو  ،وقد يكون الرق إفرادي ،م السماع طبعا.
والصوفي الراقص تنقسم أيضا إىل قسم :
أ) الرق
ب) الرق
وتلخي

م السماع بدون آال .
م السماع مصهواب ابآلال .
ذل ابلشك التالي :
الصوفي

جالس

صامت
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

راقص (وكلها صالت )

مساع م اآلال

صالت
250

This file was downloaded from QuranicThought.com

مساع بدون آال
www.alsoufia.com

أما الرق

اإلفرادي فقد يكون رقصا م النق ( ،أي :م هز اخلصر) أو بدون نق ( :أي :بدون هز اخلصر).

* كيفية احلضرة:
نذكر كيفي احلضر إبجياز وإمجال ،دون تفصي  ،إذ ال فالد من ذل وال ضرور .
من العلننم أنننه ال يننتم شنني يف احلضننر إال حسننب توجيننه الشننيخ فقن  ،دون أي كلمن أو إشننار مننن املرينندين ،إذ هننم
أمامه كاملي ب يدي الغاس .
الورد.

قنند تبنندأ احلضننر بنندر يلقيننه الشننيخ ،أو بق نرا بعننض أحادي ن نبوي ن دون َتييننز ،أو بنشننيد مننن أاشننيدهم ،مث يبنندأ

وال يكننون الننورد إال من االلتنزام التننام ِبننا يسننمونه :الرابطن الشنريف  ،وهنني أن ينرب كن مرينند يف احلضننر بصننره بشننيخه
إن ك ننان حاض نرا ،وأن يتص ننوره يف خيال ننه إن ك ننان غالب ننا ،ومك ننن ل ننه يف أول أم ننره أن يض ن ص ننورته أمام ننه وينظ ننر إليه ننا ،ح ننىت
يتدرب شيتا فشيتا عل تصوره جيدا يف ومهه.
وقد يقرأ أحدهم ،أبمننر مننن الشننيخ طبعننا ،السلسننل املزعومن للمشننيخ (الطريقن ) ،والننيت يصننلوهنا زورا وهبتنناا ابلرسننول
صل هللا عليه وسلم.
مث َتيت األذكار والصلوا عل النيب ،ولك مشيخ أذكارها وصلواهتا اليت قنند تطننول وقنند تقصننر ،واالخننتا طبعننا
هو ابأللفا ال ابملعاين ،فاملعاين واحد أو متقارب  ،وقد رأينا مناذج منها فيما مر من الفصول.
وابلنسننب للصننوفي اجلالس ن  ،تنتهنني هننذه اجللس ن ابلفاُت ن وإهنندالها إىل النننيب صننل هللا عليننه وسننلم ،ومننن فضننله إىل
الشيخ مث إىل األوليا ...إخل .وقد يزيدون عليها شيتا من القرآن الكر .
مث مد الشيخ يده ،ويبنندأ احلاضننرون بتقبيلهننا واحنندا بعنند واحنند ،مث ينصننر مننن يرينند منننهم االنصنرا  ،وأحينناا يقن
الشيخ عندما مد يده للتقبي كرما منه ،ليسه عل املريدين تقبي يده دون إجلالهم إىل اجللو والسجود مث النهو .
أمننا ابلنسننب للصننوفي الراقص ن  ،فهننم ،بعنند االنتهننا مننن جلس ن الننذكر والصننلوا يقفننون بشننك حلق ن غ ن اتم ن  ،أو
أكثننر مننن حلقن  ،حسننب العنندد ،وأيخننذون ابلقفننز وهننم يف مكنناهنم ،يتوسننطهم الشننيخ أو البننهُ ،يننركهم إبشننارا يننده ،وهننم
يرددون :هللا حي ،هللا حي ،هللا حي ،لكن ال بلفظها ،ب أبا تتفننق مقاطعهننا من مقاطعهننا ،وينند كن واحنند ممسننك بقننو
بي نند ج نناره ،متش ننابك أص ننابعهم ،وه ننم يف قف ننزهم يرتفع ننون مع ننا ويهبط ننون مع ننا ،ويق ن املس نننون م نننهم يف األط نرا  ،وق نند ال
يشبكون أيديهم أبيدي ج اهنم ،وعنناد يكننون قفننز هننؤال بتهرين النرأ واجلننذع إىل األمننام والننورا  ،دون أن يرفعنوا أرجلهننم
عن األر  ،وقد يرفعون أعقاهبم فق .
يرافننق ذل ن إنش نناد م ننن منش نند حس ننن الص ننو  ،وال يوجنند نش ننيد خ ننا
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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مشرتك ب اجلمي  ،إال تل اليت ختت

بتقدي شيوخ الطريق .

ويف بع ننض الط ننر  ،كالرفاعي ن  ،يراف ننق القف ننز الطب ننول الرجاج ن  ،ويف بعض ننها ،كاملولوي ن  ،يرافقه ننا املوس ننيق املنبعث ن م ننن
الناي والصنوج والدفو واملزاهر.
وبعد زمن قد يطول وقد يقصر ،يعطي (البيشر)( ،)1إشار االنتها  ،وختتل من طريق إىل أخر .
مث جيلسننون ،ويقننر ون الفاُتن من اإلهنندا والنندعا  ،مث أييت شننرب الشنناي احلننار ،ألن شننرب املشننرواب البننارد ممنننوع
بعد الرق .
ويف مجي املشيخا الصوفي  ،ال جيوز دخول احلضر إال بعد الطهار والوضو .
مث أييت دور تقبي يد الشيخ حسب الشك الذي مر آنفا.
عنناد  ،إذا كننان الشننيخ يرينند مننن احلاض نرين مجننيعهم االنص نرا  ،يق ن قب ن اجلمي ن قننرب البنناب ،ومنند يننده ،فيشننرع
احلاض ننرون ابخل ننروج م ننارين أم ننام الش ننيخ واح نندا بع نند واح نند ،يقبل ننون ي ننده املقدس ن  ،وق نند مرغ ننون جب نناههم عليه ننا .وق نند يقب ن
بعضننهم رجلننه ،حي ن منندها الشننيخ إىل األمننام تكرمننا ومن ن وعطفننا منننه وتفضننا ،لننيمكن املرينند مننن تقبيلهننا وَتريننغ وجهننه
وجبهته عليها.
وأكنرر اإلشننار إىل أن الننرق قنند يكننون إفنرادي ،فيكننون دون تردينند عبننار (هللا حنني) أو اآلهننا الننيت تتننناغم معهننا،
والراق ال يردد أي شنني إال إن كننان اإلنشنناد الننذي يرافقننه يقتضنني مننن اجلمين أن يننرددوا الازمن معننا ،فهينتننذ قنند يتفاعن
الراق معهم.
ونوع الرق اتب ملهار (الويل) الراق  ،الذي مكن أن يكننون أي مرينند أو أي شننيخ ،وأكثننر مننا تكننون رقصنناهتم مننن
ن ننوع (الس ننماح) ال ننذي ه ننو رقن ن (املولوين ن ) املش ننهور ،وق نند يرقص ننون (الت نناجنو ،أو الس ننامبا ،أو الس ننلوفوك ) ،وال أدري إن
كانن الرقصننا العنيفن (بننوغي بننوغي ،أو الننرو أننند رول ،أو غ هننا) قنند دخلن حلقنناهتم أم ال .م ن العلننم أن هننذا لنني
عامننا يف ك ن املشننيخا  ،ب ن قنند يوجنند يف بعننض األحيننان ،ويف بعننض األمنناكن ،وقنند ال يوجنند ،وال خيننت ِبشننيخ دون
أخر .
أمننا رقص ن (السننماح) الننيت يرقصننها املولوي ن (تق نراب إىل هللا) ،فهنني أشننهرمن أن تعننر  ،وكننذل الرقصننا البكتاشنني
حول قرب وثنهم( :حاجي بكتاش) ،وأشهر منها رقصا (الزار) يف مصر والسودان واحلبش وغ ها.
لكن ،عل ك حال ،جيب أن ال ننس أبدا ،أن هذه الرقصا هي منشطا عل (الس إىل هللا)!

* السماع:
( )1البيشننر ،اصننطاح أورده شننهاب النندين السننهروردي يف عنوار املعننار  ،ويعن بننه الشننخ
كلم (البيشروش).
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ماذا يقولون يف السماع؟ نكتفي ببعض الكلما لبعض كربالهم ،و(كلهم يف الو سوا).
يقول الغزايل:
ومن مل ُيركه السماع فهو اق مالن عننن االعتنندال ،بعينند عننن الروحانين ،
...ف ذا َتث السماع يف القلب حمسو َ ،
زالنند يف غل ن الطب ن وكثافتننه عل ن اجلمننال والطيننور ،ب ن عل ن مجي ن البهننالم ،ف ن ن مجيعهننا تتننأثر ابلنغمننا املوزون ن  ،ولننذل
داود عليه السام الستماع صوته؟ ومهمننا كننان النظننر يف السننماع ابعتبننار َتثن ه يف القلننب ،مل
كان الطيور تق عل رأ ُ
جيز أن ُُيكم فيه مطلقا إبابح وال ُتر  ،ب خيتل ذل ابألحوال واألشخا واخننتا طننر النغمننا  ،فهكمننه حكننم
م ننا يف القل ننب ،ق ننال أب ننو س ننليمان :الس ننماع ال جيع ن يف القل ننب م ننا ل نني في ننه ،ولك ننن ُي ننر م ننا ه ننو في ننه .ف ننالرتمن ابلكلم ننا
املسجع املوزون معتاد يف مواض ألغرا

خمصوص  ،ترتب هبا آاثر يف القلب(....)1

ومما يورده الطوسي..:مسع الطيالسي الرازي يقول :دخل عل إسنرافي أسن ِ
نتاذ ِذي النننون رمحهمننا هللا وهننو جننال
َ
ينكن إبصننبعه علن األر ويننرتمن من نفسننه بشنني  ،فلمننا رآين قننال :أُتسننن تقننول شننيتا؟ قلن  :ال .قننال :أنن بننا قلننب.
مسعن ُ أاب احلسننن علنني بننن حممنند الص ن يف قننال :مسع ن رومننا ،وقنند سننت عننن املشننايخ الننذين لقننيهم :كي ن كننان جينندهم يف
وق السماع؟ فقال :مث قطي الغنم إذا وق يف وسطه الذئب(.)2

ويقول :مسع أاب عمر وإمساعي بن ُجنيد ،قال :مسع ُ أاب عثمننان سننعيد بننن عثمننان النرازي النواع  ،يقننول :السننماع
وخيش عليهم يف ذل الفتن واملرا ا .
عل ثاث أوجهَ :فوجه منه للمريدين واملبتدل  ،يستدعون بذل األحوال الشريف ُ ،
والوجه الثاين :للصديق يطلبون الزيد يف أحوالم ،ويسمعون من ذل ما يوافق أحوالم وأوقاهتم.

نرد علن قلننويهم يف حن
والوجننه الثالن  :ألهن االسننتقام مننن العننارف فهننم ال يعرتضننون ،وال يتننأبون علن هللا فيمننا ين ُ

السماع ،من احلرك والسكون .أو كما قال(.)3

ويقول :وقال بعضهم :أه السماع يف السماع عل ثاث ضروب :فضننرب منننهم أبنننا احلقننالق ،وهننم الننذي يرجعننون
يف مساعهم إىل خماطب احلق لم فيما يسمعون .وضرب منهم يرجعون فيما يسننمعون إىل خماطبن أحنوالم وأوقنناهتم ومقامنناهتم،
وهننم مرتبطننون ابلعلننم ومطننالبون ابلصنند فيمننا يش ن ون إليننه مننن ذل ن  .والضننرب الثال ن هننم الفق نرا اجملننردون الننذين قطع نوا
العالق ومل تتلو قلوهبم ِبهب الدنيا واالشتغال ابجلم واملن  ،فهننم يسننمعون بطيبن قلننوهبم ،ويليننق هبننم السننماع ،وهننم أقننرب
النا إىل السام  ،وأسلمهم من الفتن  .وهللا أعلم(.)4
* السماع والتواجد أو الرق :
( )1اإلحيا .)243/2( :
( )2اللم .)361: ( ،
( )3اللم .)349: ( ،
( )4اللم .)351: ( ،
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رأينا وص واصفهم عند السماع أهنم (مث قطي الغنم وق يف وسطه الذئب) ،وهذه أبيا أليب مدين املغريب:
إذا مل تذق معىن شراب اهلوى َد ْعنا

فقل للذي ينهى عن الوجد أهلَه
إذا مل تذق ما ذاقت الناس يف اهلوى
وسلم لنا فيما ادعينا فإننا

فباهلل اي خايل احلشا ال تعنفنا
إذا غلبت أشواقنا رمبا صحنا

وهتتز عند االستماع حواسنا

وإن مل نُطق محل التوجد َّنوحنا

أما تنظر الطري املقفص اي فىت

إذا ذكر األوطان حن إىل املغىن
فيفلق أرابب القلوب إذا غىن

وفرج ابلتغريد ما يف فؤاده

فمضطرب األعضاءُ يف احلس واملعىن

ويهتز يف األقفاص من فرط وجده

هتزهزها األشواق للعامل األسىن

كذلك أرواح احملبني اي فىت
أنلزمها ابلصرب وهي مشوقة

وكيف يطيق الصرب من شاهد املعىن

إذا اهتزت األرواح شوقاً إىل اللقا

نَـ َعم ترقص األشباح اي جاهل املعىن

فيا حادي العشاق قم واحد قائماً

وزمزم لنا ابسم احلبيب ِّ
وروحنا

وصن سران يف سكران عن حسودان

وإن نظرت عيناك شيئاً فساحمنا

فإان إذا طبنا وطابت نفوسنا

وخامران مخر الغرام هتتكنا
فقد رفع التكليف يف سكران عنا

فال تلم السكران يف حال سكره
واي عاذيل ِّ
علي حديثهم
كرر َّ

فأعيننا منهم وأعينهم منا

أرجننو مننن القننارئ الكننر أن يتسننل ِبلهونن العبننارا الصننوفي النوارد يف كن بين مننن أبيننا القصننيد  ،وقنند مننر
كلها (أو أكثرها) يف النصو السابق .
والسننماع يف أكثنر األحيننان يكننون مصننهواب آبال تبنندأ ابلنند  ،مث َتيت الصنننوج واملزاهننر والطبننول الرجاجن والننناي
واألبوا .
وقد يكون السماع بدون آال .
وكلتا احلالت قد توجدان يف الطريق الواحد  ،حسب الشيخ والظر .
وأقوالم يف السماع حسب هذا املعىن الذي رأيناهَ ،تأل متا الصفها وأكثر.
* قرا الكتب الصوفي :
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مننن املنشننطا علن االجتهنناد يف الريضن والننذكر واإلصنرار علن الوصننول إىل اجلذبن  ،قنرا الكتننب الصننوفي  ،وهنني
كله ننا مش ننهون بتق نندي التص ننو وش ننيوخه ،وبس ننرد مثن ن خلن نوار الع نناد ال ننيت ُت نند أم ننامهم ،وبتلن ن العب ننارا والرم ننوز
واإلشارا اليت تتكلم عن أسرار غريب وعجيب  ،وغ ها من املث ا املغري .
ك ن هننذا يبع ن يف القننارئ شننوقا جاحمننا لتل ن األس نرار ،واننندفاعا ملهننا للوصننول إىل تل ن احلنناال  ،وجيع ن خيالننه
وآماله وأحامه هتوم يف تل األجوا الغنوصنني الننيت يصننوروهنا لننه إلين وُتققننا ابأللوهين  ،ويعننربون عنهننا ِبثن قننولم( :ال أرينند
إال وج ننه هللا الك ننر ) ،فيقب ن عل ن الريض ن الص ننوفي إبص نرار ،وعل ن الغل ننو يف اخلض ننوع الش ننركي للش ننيخ ،مم ننا يس نناعده عل ن
الوصول إىل اجلذب والتهقق ابأللوهي بسرع أكثر.
وك املراج اليت اعتمداها لذا الكتاب ،هي كتبهم اليت إليها يرجعننون وعليهننا يعتمنندون ،وهنني كتننبهم الننيت يقدسننون
مؤلفوها هم عارفوهم وأشياخهم وأقطاهبم وعلماؤهم.
واسخوها هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطاهبم وعلمالهم ومريديهم.
واملشرفون عل طباعتها جلان منتقا من عارفيهم وأشياخهم وأقطاهبم وعلمالهم.
والننذين يقتنوهنننا ويقر وهنننا هننم مننن املنتسننب إىل طننرقهم ومشننيخاهتم ،الننذين ال يعصننون الشننيخ مننا أمننرهم ،ويفعلننون مننا
أيمرهم به.
والذين يقتنوهنا ويقر وهنا أيضا من عارفيهم وأشياخهم وأقطاهبم وعلمالهم ومريديهم.
والذين يشرتوهنا ليضعوها يف مكتباهتم ،أو يف مكتبا املسنناجد أو املنندار  ،مراجن إليهننا يرجعننون ،هننم مننن عنارفيهم
وأشياخهم وأقطاهبم وعلمالهم وأسيادهم ومريديهم والسالك عل أيديهم.
لذل أرجو من القننارئ الكننر  ،أن يكننون مطمتنننا كن االطمتنننان ،واثقننا كن الثقن  ،مؤمنننا كن اإلمننان ،أن كن مننا يف
كتننبهم هننو صننهي النسننب إلننيهم ،يؤمنننون بننه كلهننم إمنناا كليننا كنناما ،وال يوجنند فينه أي د صننغ أو كبن  .وإذا قننال لن
أحنند منننهم عننن أمننر مننن أمننورهم أو قص ن مننن قصصننهم أو ن ن مننن نصوصننهم :إنننه مدسننو  .فنناعلم أنننه يكننذب علي ن
وخيادع ومكر ب ويكيد ل سام ،عن وعي أو عن غ وعي ،ولكن عن إخا وإمان.
وإذا قال أحد من غ هم :إنه مدسو  .فاعلم أنه جاه ابلصوفي غاف عن واق املسلم .
إن البهر املي ال ُيتاج ألن يد فيه املل ليصب ملها ،وجهنم ال ُتتاج أن يد فيها اجلمر لتغدو حامي .
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الفصل الثالث

كشف بطائفة مما يسمونه الطرق الصوفية
إهنننا ليس ن طرقننا ،وإمنننا هنني مشننيخا أخننذ أمسا هننا مننن أمسننا مشنناخيها ،الننذين كننانوا ومننا زال نوا جيمعننون حننولم
املريدين والسالك  ،ليهصلوا بذل عل املدد ،أي :األموال اليت تنهمر علننيهم ،إمننا مننن املرينندين مباشننر  ،أو بسننبب هننؤال
املرينندين ،هننذا املنندد مضننافا إىل اللننذ الننيت جينندوهنا يف اجلذب ن  ،م ن هلوسنناهتا الننيت تننومههم أهنننم ُتقق نوا ابأللوهي ن  ،ك ن هننذا
ي نندفعهم إىل التف نناين يف خدم ن إبل نني ل بق ننا عل ن مس ن الكهان ن  ،وج ننر املس ننلم إىل أش نراكها ،والف ننر ب ن الط ننر ه ننو
بكلما األذكار ال ِبعانيها ،وأبشكال احلضر  ،أما الريض والوصول والكش واحلقيق اليت هي هي الصوفي  ،فواحد .
وهذه طالف مما يسر هللا سبهانه الوقو عليه من مشيخاهتم ،أوردها إبجياز:
احملاسبي  :نسب إىل احلار بن أسد احملاسيب ،بصري ،ما يف بغداد سن  243هن.
الطيفورين (أو البسننطامي ) :نسننب إىل أيب يزينند ،طيفننور بننن عيسن البسننطامي ،اختلفن كتننبهم (املؤينند ابلكشن !!)
يف اتريخ وفاته عل قول  :سن (234هن) ،وسن (261هن).
السننقطي  :نسننب إىل أيب احلسننن ،السننري بننن املغلن السننقطي ،خننال اجلنينند وأسننتاذه ،وإليننه ينتمنني أكثننر املشننايخ يف
بغداد ،ما فيها سن  251هن.
القصنناري  :نسننب إىل أيب صنناحل ،محنندون بننن أمحنند بننن عمننار القصننار ،شننيخ املامتي ن يف نيسننابور ،مننا فيهننا عننام
 271هن.
اجلنيدين  :نسننب إىل اجلنينند بنن حممنند (أيب القاسننم) سننيد الطالفن الصننوفي  -كمننا يلقبونننه -أصننله مننن هناوننند ،ومولننده
ومنشؤه يف العرا  ،ويقال له أيضا( :القواريري) ،ما يف بغداد سن (297هن).
النوري  :نسب إىل أيب احلس  ،أمحنند بننن حممنند بننن عبنند الصننمد النننوري ،بغننوي األصن  ،بغنندادي املولنند واملنشننأ ،مننا
سن (295هن).
السهلي  :نسب إىل سه بن عبد هللا التسرتي (أيب حممد) ما سن  273أو  283هن.
اخلرازي  :نسب إىل أيب سعيد ،أمحد بن عيس اخلراز ،يقال له :لسان التصو  ،بغدادي ،ما سن (277هن).
احلكيمين ن  :نس ننب إىل أيب عب نند هللا ،حمم نند ب ننن عل نني الرتم ننذي ،احلك ننيم ،م ننا س ننن ( )296أو (320ه ن ن) ،ولعله ننا
األرج  ،وهو غ الرتمذي احملد صاحب السنن.
احلاجين ن  :نس ننب إىل أيب املغين ن  ،احلسن ن ب ننن منص ننور احل نناج ،فارس نني ،نش ننأ بواس ن يف العن نرا  ،م ننا ق ننتا علن ن
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الزندقن ن يف بغ ننداد س ننن (309ه ن ن) .والص ننوفي كله ننم يزكون ننه ،وعلن ن رأس ننهم الغن نزايل يف (إحيال ننه) ،والقشن ن ي يف (رس ننالته)،
واجلياين يف (فتهه وفتوحه) ،وابن عريب يف كتبه.
اخلفيفي  :نسب إىل أيب عبد هللا حممد بن خفي الضيب الش ازي ،ما سن (371هن) أو (391هن).
السياري  :نسب إىل أيب العبا  ،القاسم بن القاسم السياري من مرو ،ما سن (342هن).
هننذه الطننر  ،هنني األصننول للطننر الننيت نهننر فيمننا بعنند ،وقنند اننندثر أمساؤهننا بعنند أن انقسننم ك ن منهننا إىل طننر
كث  ،بسبب املشايخ الذين نهروا فيهننا ،مث أصن كن منننهم طريقن ابمسننه علن حسنناب اسننم شننيخه .والظننن أن هنننا طرقننا
غ هذه ،واكبتها أو تقدمتها ،مل يتهيأ يل الوقو عل ما يش إليها.
اجلنباني ن  :مؤسس نها أبننو حممنند عبنند هللا بننن حممنند اجلنننباين ،مننن بلنند جنننبا يف فننار  ،مننا فيهننا سننن  287هن ن
واليها يعود الفض يف نشر املذهب النص ي.
املامتي  :تنسب أحياا حلمدون القصار ،لكن الذي بلورهننا وأعطاهننا شننكلها النهننالي هننو تلميننذه أبننو حممنند عبنند هللا
بن منازل ،ما بنيسابور سن ( )329أو (330هن) ،ومسنوا أنفسننهم املامتين  ،مننن (املامن ) ألهنننم يشننتغلون ِبامن أنفسننهم
ويهملننون الشنريع واألخننا  ،وقنند اضننمهل كطريق ن مسننتقل  ،لكنهننا اسننتمر تظهننر يف سننلو كثن مننن األوليننا يف ك ن
الطننر  ،يتظنناهرون ابلتهتن وإتيننان البهننالم وشننرب اخلمننور وتننناول احلشنني والسنرق وغن ذلن  ،ليسننرتوا عننن النننا واليننتهم
وصديقيتهم!
الكازروني ن  :نسننب إىل أيب سننعيد الكننازروين ،تتلمننذ عل ن ابننن خفي ن  ،وكننان يلقننب بن ن(املرشد) ،ومل أق ن مننن ترمجتننه
علن أكثننر مننن هننذا ،ومكننن أن تكننون نسننب إىل أيب إسننها  ،إبنراهيم بننن شننهرير ،مننا يف كننازرون (يف إينران) سننن 426
هنن ،ختنرج يف اخلفيفين أبيب حممنند احلسن األكننار ،ولعن هننذا هننو األرجن  ،وينندعي أصننهاب الطريقن األويسنني يف إينران أن
الكازروين من رجال سلسلتهم.
الس نناملي  :تنس ننب إىل أيب عب نند هللا حمم نند ب ننن أمح نند ب ننن س ننامل (الكب ن ) بص ننري ،م ننا س ننن (297هن ن) ،وإىل ابن ننه أيب
احلسن أمحد بن حممد (ابن سامل الصغ ) ما لسن (360هن) ،وهو أستاذ أيب طالب املكي ،والساملي فرع من السهلي .
املسري  :نسب إىل حممد بن عبد هللا بن مسر اجلبلنني ،مننا سننن (319ه ن) ،إمسنناعيلي ،اهتننم ابلزندقن فخننرج فننارا مننن

األندل  ،مث عاد إليها بعد مد  ،وطريقته أم الطر الصوفي يف األندل  ،وهو غ ابن مسر احملد احلاف الفقيه(.)1

احللماني ن  :أسس ننها أب ننو حلم ننان الفارس نني احلل ننيب يف دمش ننق يف الق ننرن الراب ن أو بع ننده بقلي ن  ،حارهب ننا األش نناعر ألن
أتباعها كانوا يصننرحون بوحنند الوجننود ،فلننم تعمننر طننويا .القشن ي  :نسننب إىل أيب القاسننم ،عبنند الكننر بننن هنوازن القشن ي،
( )1احملد احلاف الفقيه وهب بن مسر بن مفرج التميمنني احلجنناري ،مننن وادي احلجننار ابألننندل  ،تننويف سننن (346ه ن) ،وقنند وهننم فيننه احلنناف الننذهيب وتبعننه ابننن
حجن نر بسن ننبب تشن ننابه نسن ننبته من ن ابن ننن مسن ننر الصن ننويف( ،هن ننذا التعرين ن مقتن ننب عن ننن جملن ن (دار احلن نندي احلسن ننني ) (العن نندد :الثالن ن ) ،سن ننن (1402ه ن ن1982-م)،
( .)145:
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مؤل الرسال القش ي  ،ما يف نيسابور سن  465هن ،ولعلها هي اليت تسم أيضا( :الوازني ).
الص ننديقي  :ينس ننبوهنا إىل أيب بك ننر الص ننديق رض نني هللا عن ننه ،ومؤسس ننها ه ننو أب ننو بك ننر ب ننن هن نوار م ننن قبيلن ن الن نواري
الكردي  ،سكن يف البطال يف جنوب العرا  ،يف قري احلدادي  ،وهو من أهن القننرن اخلننام الجننري ،أخننذ طريقتننه عننن أيب
بكننر الصننديق يف املنننام حين ألبسننه ثننواب وطاقين ومننر بيننده علن اصننيته ،وقننال لننه رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم( :ي أاب
سنن أه ِ الطريق من أميت ابلعرا بعد موهتا...مث استيق فوجد الثوب والطاقي بعينيهما عليه).
بكر ب َُْتيا ُ
العريفين  :نسننب إىل ابننن العرين  ،أيب العبننا  ،أمحنند بننن حممنند بننن موسن  ،مننن املرين يف األننندل  ،مننا يف صنننهاج
يف املغرب سن (535هن) أو سن (536هن) ،وهو غ ابن العري النهوي الشاعر ،وابلعريفي خترج ابن عريب.
القادرين  :أسسننها حمينني النندين ،أبننو صنناحل ،عبنند القننادر اجلننياين (سنلطان األوليننا ) ،مننا سننن (561ه ن) يف بغننداد،
وهو أعجمي من (جيان) ،لكنهم جيعلونه من سال فاطم الزهرا  ،رضي هللا عنها.
الرفاعي ن (أو البطالهي ن ) :أسسننها أمحنند بننن احلس ن الرفنناعي ،مننن ب ن رفاع ن (قبيل ن مننن العننرب) ،ولنند وعنناش يف أم
عبينند  ،مننن أعمننال البصننر يف الع نرا  ،ومننا فيهننا سننن  578ه نن ،والبطننال اسننم املنطق ن  ،ويف كتننبهم جيعلونننه مننن سننال
فاطم الزهرا رضي هللا عنه ،وجيعلون رفاع أحد أجداده.
العدوين ن  :أسس ننها ع نندي ب ننن مس ننافر ،تلمي ننذ عب نند الق ننادر اجل ننياين ،ت ننويف يف قرين ن ابلن ن يف جبن ن اللن ن م ننن جب ننال
الكاري قرب سنجار ،مشايل العرا  ،سن (555هن) أو (557ه ن) أو (585ه ن) ،وقنند تطننور هننذه الطريقن  ،وأتباعهننا اليننوم
هم (اليزيديون) عبد الشيطان.
البياني ن ن  :نسن ننب إىل الشن ننيخ أيب البين ننان :بنن ننان أو بنن ننا بن ننن حممن نند بن ننن حمفن ننو (السن ننلمي) أو (القرشن نني) احلن ننوراين مث
الدمشقي ،ما سن (551هن).
املديني ن  :نسننب إىل أيب منندين ،شننعيب بننن حس ن (أو حسننن) األندلسنني ،اسننتوطن جباي ن يف املغننرب ،مننا وهننو يف
طريقه للقت عل الزندق سن (590هن) أو (593هن) يف تلمسان.
الرحيمي ن القنالي ن  :نسننب إىل عبنند الننرحيم القنننالي ،مغننريب أخننذ عننن أيب يعننز  ،مث انتق ن إىل مصننر ومننا فيهننا سننن
(592هن) يف قنا .وقد وهم من قال :إنه مل يكن شيخ طريق  .ولكن يظهر أهنا اندثر .
ال َقلَْندرين  :نسننب إىل قلننندر يوسن  ،أندلسنني هنناجر إىل املشننر  ،وقنند نهننر هننذه الطريقن ألول مننر يف دمشننق سننن
(610هن ن) ،وأتباعهننا ُيلقننون حلنناهم ،وال أيخننذون أنفسننهم بشننعالر النندين اإلسننامي وال ِبقومننا األخننا  ،مننا قلننندر
يوس يف دميا ِبصر ،والطريق منتشر يف الند ،نشرها الشيخ قطب الدين العمري اجلونبوري (أجه عصره).
الكربوي ن  :للش ننيخ جن ننم ال نندين أيب اجلننناب أمح نند ب ننن عم ننر بننن حمم نند اخل نوارزمي الك ننرب  ،أشننهر ص ننوفي الف ننر  ،ول نند
وعنناش يف مدينن (خيننو ) مننن أعمننال خنوارزم ،مننا فيهننا سننن  618ه ن أو قبلهننا بقلين  ،ويقننال :إنننه أخننذ التصننو عننن روز
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هبان( )1يف مصر ،لك أننه خترج يف القادري أبحد تاميذ عبد القادر.
اجلِ ْشننتي  :نسننب إىل قري ن (جش ن ) يف ه نرا ( ،يف الشننمال الغننريب مننن أفغانسننتان) ،مؤسسننها أبننو إسننها الدمشننقي
اجلشننيت ،وهننو مننن أحيننا العقننود األخ ن مننن القننرن السنناد الجننري ،ولعلننه أدر بعننض األوىل مننن القننرن السنناب  ،وهنني
منتشر يف الند ،نشرها هنا خواجن معن النندين حسننن السنننجري األمجن ي ،مننا يف أمجن سننن  620ه ن أو 627ه ن أو
 634ه نن ،وقننربه حمج ن للمسننلم والننندو عل ن الس نوا  ،وقنند كننان لننبعض أتباعهننا دور يف نشننر اإلسننام ب ن الننندو ،
ويقول مؤل (الثقاف اإلسامي ) يف الند :إهنا أول طريق أخذها أه الند.
اليونس نني  :نس ننب إىل ي ننون ب ننن يوسن ن ب ننن مس نناعد الش ننيباين البخ نناري ،ال ش ننيخ ل ننه ،م ننا س ننن  619هن ن يف قرين ن
(القني ) من أعمال (داري) قرب دمشق ،وهنني غن اليونسنني الفرقن الشننيعي الننيت ذابن فيمننا بعنند يف املتاولن  ،وغن اليونسنني ،
الفرق املرجتي .
السهروردي  :نسب إىل شهاب الدين عمر بن حممد السهروردي البغدادي ،ما يف بغداد سن  632هن.
الباابلين أو (البابين ) :نسننب إىل اباب إسننها الكفرسنوذي (مننن كفرسننو بننواحي حلننب) الرتكمنناين ،وقين  :نسننب
اباب إلي ننا  ،أو إليهم ننا مع ننا ابعتبارمه ننا شن نريك  ،وق نند ب نندأ ش ننهر (اباب) يف ب نناد ال ننروم (تركي ننا) س ننن  628هن نن .قُتن ن
إسها سن  638هن ،قتله السلطان غيا الدين كيخسننرو الثنناين السننلجوقي ،وعفننا عننن اباب إليننا  ،وهنني غن البابين
أجنب البهالي .

إىل
اباب
الننيت

األكربي أو (العربي ) أو (احلاَتين ) :نسننب إىل الشنيخ األكننرب...ابن عننريب احلنناَتي ،أندلسنني مننن مرسنني  ،طننا الننباد،
واستقر يف دمشق ،وما فيها سن (638هن) ،خترج ابلعريفي  ،ويعتربه اإلمساعيلي من أعامهم.
الشننوذي  :مؤسسننها أبننو عبنند هللا الشننوذي اإلشننبيلي املعننرو ب ن(احللوي) تننويف علن األرجن من مطلن القننرن السنناب
الجري يف تلمسان ،ويف الشوذي خترج ابن سبع .
احلريرين ن  :نس ننب إىل عل نني ب ننن أيب احلس ننن ب ننن منص ننور احلري ننري ،م ننا يف (بُس ننر) م ننن ح ننوران س ننن (645هن ن) ،وق نند
اضمهل اآلن.
البكتاش نني  :نس ننب إىل ح نناجي بكتن ناش ،حمم نند ب ننن إبن نراهيم ب ننن موسن ن اخلراس نناين ،م ننن أعن نوان اباب إلي ننا  ،ن ننزح م ننن
خراسننان إىل تركيننا ومننا يف نوشننهر ح نوايل منتص ن القننرن السنناب الجننري ،منتشننر يف تركيننا وشننرقي أورواب ومصننر ،وغلننو
التشي االث عشري واض فيها.
الشنناذلي  :مؤسسننها أبننو احلسننن علنني بننن عبنند هللا بننن عبنند اجلبننار الشنناذيل ،مغننريب ،رحن إىل تننون وسننكن فيهننا يف
قري (شاذل ) ،مث انتق إىل مصر ،وما فيها سن  656هن يف صهرا عيذاب وهو يف طريقه إىل احلن  ،وكننان ُكن بصننره،
ويف بعض كتب الرفاعي أن الشاذلي فرع من الرفاعي ( .والشاذيل مث غ ه من الصوفي من سال فاطم الزهرا ).
( )1خيتل امسه من مرج إىل آخر ،فقد ورد( :روز هبار)( ،،روز هبان)( ،،روز هنار)( ،،زون هبار) ،ومل يساعد الكش عل معرف الصهي منها.
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األمحدي أو (السطوحي ) :نسب إىل أمحد البدوي ،من املغرب ،هاجر أبوه إىل مك  ،وهنناجر هننو منهننا إىل مصننر بعنند
أن مر عل العرا  ،وزار أضرحتها ،أقننام يف مدينن طنندات (طنطننا) ومننا فيهننا سننن (675ه ن) ،ومسين السننطوحي ألنننه كننان
يقيم عل السط بصور دالم  ،ويقولون :إنه كان ال يصلي ،وهو (مث غ ه مننن الصننوفي ) مننن سننال فاطمن الزهنرا رضنني
هللا عنها.
العلوي  :مؤسسها األسننتاذ األعظننم ،حممنند بننن علنني بننن حممنند...ابعلوي ،ولنند يف مدينن تننر حبضننرمو  ،ومننا فيهننا
سن (653هن).
العلي السعدي  :نسب إىل سعد الدين اجلباوي (من قرين جبننا يف اجلننوالن) ،ابننن يننون الشننيباين ،مننا حسننب أعننام
الزركلي سن (621هن) ،والظن أنه أدر النص الثاين من القرن الساب .
األدمهي  :نسب إىل الشيخ أدهم؟ مدفون يف القد  ،ولعله من أحيا العقننود األخن مننن القننرن السنناب أو األوىل مننن
الثامن الجري.
الربهامي أو (الدسوقي ) مؤسسها إبراهيم الدسوقي ،من املغرب ،ما يف مصر سن (676هن).
السبعيني  :نسب إىل ابن سبع  ،أندلسي ،انتق إىل مكن ومننا فيهننا (يقننال :منتهنرا) سننن (667ه ن) أو (668ه ن)
أو (669هن) .وأتباعها يسمون (الليسي ) ألن ذكرهم كان( :لي إال هللا).
الشش نرتي  :نسننب إىل أيب احلسننن علنني النم ن ي الششننرتي ،تلميننذ ابننن سننبع  ،أندلسنني ،مننا يف مصننر (دميننا )،
سن (668هن).
السننني السننعدي  :أسسننها سننعد النندين حممنند بننن املؤينند...بن محويننه ،شننيعي( ،)1سننكن سننف قاسننيون يف دمشننق ،مث
رج ن إىل بل ننده األص ننلي خراسننان ،انتش ننر طريقت ننه يف الشننام وخراس ننان ب ن السننن ال ننذين تش ننيعوا اتباعننا لش ننيخهم ،ومس ننوه:
ِ
صن الْ َم ِدينَن ِ يَ ْسن َنع )) [القصن  ،]20:مننا يف خراسننان سننن
(يسع العجم) إشار إىل اآلي الكرم َ (( :و َجا َ َر ُج م ْن أَقْ َ
(650هن) ،ويسمونه أيضا :سعد الدين احلموي ،خترج يف الطريق األكربي ابلشيخ األكرب نفسه.
املولوين أو (اجلالين ) :نسننب إىل املننوىل جننال النندين حممنند بننن حممنند بننن احلسن الرومنني ،بلخنني ،هنناجر وهننو صننغ
من أبيننه إىل سننيوا وغ هننا حننىت اسننتقر يف قونين (عاصننم السنناجق ) يف تركيننا ،زار دمشننق واتصن اببننن عننريب وتاميننذه،
ومنننهم سننعد النندين احلمننوي والقونننوي ،ويف قونين وصن إىل مقننام الفننر الثنناين علن ينند مشن تربيننز حممنند بننن علنني بننن ملن
داد (لعله إمساعيلي) ،ما جال الدين سن (672هن).
النعمانين  :نسننب إىل أيب عبنند هللا ،مشن النندين حممنند بننن موسن بننن النعمننان ،مغننريب ،قنندم اإلسننكندري شننااب ومننا
فيها سن (683هن).

( )1الصوفي ب األم واليوم.)136: ( ،
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املسلمي  :شيخها حسن بن مسلم ،مصري ،ما يف القاهر سن (764هن).
املنايفي  :شيخها رمضان األشع  ،ما يف مصر يف القرن الثامن؟
الوفالين  :نسننب إىل حممنند وفننا بننن حممنند بننن حممنند النننجم ،ولنند يف اإلسننكندري  ،مث رحن إىل القنناهر  ،ومننا فيهننا سننن
(765هن) ،وحممد وفا معدود من رجال السلسل الشاذلي .
المدانين  :نسننب إىل علنني بننن الشننهاب المننداين ،فارسنني ،مننا سننن (786هن ن) ،ختننرج يف الكربوي ن  ،ولعن اهتمامننه
بعبد القادر اجلياين كان عن طريقها ،وللهمداني دور يف نشر التشي يف إيران.
الركني  :نسب إىل ركن الدين ،أبو املكارم ،عا الدول السمناين ،من قري مسنان يف خراسننان ،مننا سننن (736ه ن)،
خترج يف الكربوي  ،وكان يعار بشد التصري بوحد الوجود.
النقشننبندي  :أسسننها هبننا النندين حممنند بننن حممنند البخنناري علن صننور ثننور صننوفي ألغن كثن ا مننن تقالينند التصننو ،
من ذكر وخلو وكراما  ،وألغ بشك خا خرافن السلسننل الصننوفي الننيت كننانوا يرفعوهنننا إىل علنني بننن أيب طالننب ،حين
يقننول هبننا النندين :ال تص ن سلسننل أحنند موضننعا معينننا) ،ويقننول :مل تص ن إىل املتننأخرين طريق ن مننن أحنند املشننايخ ،ولكننن
تاميننذه عننادوا فجعلنوا لطنريقتهم سلسننل رفعوهننا إىل اجلنينند ،وجعلننوه يكلمهننم ويننوجههم ،مننا هبننا النندين سننن (791ه ن)،
وقد ُتولنوا عننن اجلنينند فيمننا بعنند ،ففنني كتنناب( :تنننوير القلننوب) مننثا ،جيعلننون سلسننلتهم َتننر أبيب يزينند البسننطامي حننىت تصن
إىل أيب بكر الصديق ،كما عادوا أيضا إىل اخللو  ،وإىل الرق أحينناا ،وإىل بقين الصننوفيا  ،والطريقن مننن اجلالسن الصننامت
م شذوذ ادر.
احلروفي ن  :أسسننها فض ن هللا بننن عبنند الننرمحن احلسنني اإلس نرتاابذي ،شننيعي ،كننان يتنق ن ب ن منندن فننار  ،قت ن سننن
(804ه ن ن) ،ومسين ن احلروفين ن العتنن ننالهم الزالن نند ابحلن ننرو وأسن نرارها علن ن طريقن ن األوفن ننا والطاسن ننم ،والزايرجن ن واسن ننتنطا
احل ننرو والتنج ننيم ،وق نند ان نندجم احلروفين ن فيم ننا بع نند ابلبكتاش نني وطورهت ننا( ،ك ننان اخلليفن ن الث نناين لفضن ن هللا يس ننم  :عل نني
األعل ).
الصفوي  :نسب إىل صفي الدين ،إسها بن جربالي -والظاهر أنه تركي -العلننوي -احلسن أو احلسنني  ،-تننويف يف
أردبين سننن (735ه ن) علن األرجن  ،أخننذ التصننو عننن الشننيخ إبنراهيم الزاهنند الكننياين لعلهننا الطريقن القادرين  ،تشنني هننو
أو ابنننه صنندر النندين موسن (مننا سننن  794ه ن) ،كننان أتباعننه مننن السننن الننذين انقلب نوا إىل شننيع بسننبب شننيوخهم صننفي
النندين وأوالده وأحفنناده (املننؤل ) ،وكلهننم مننن مشننايل إي نران ،وقنند قوين طريقتننه وكثننر أتباعهننا يف زمننن خلفالننه حننىت اسننتطاع
أحد أحفاده (إمساعي بن حيدر) أن يتمل هبم عل إيران سن (905هن).
والط ننر األرب ن  :المداني ن  ،والس ننني الس ننعدي  ،واحلروفي ن  ،والص ننفوي  ،ه نني ال ننيت ب نندأ العم ن عل ن نش ننر التش نني يف
إي نران ،وق نند ذاب ن الس ننني الس ننعدي واحلروفي ن  ،بينم ننا اتبع ن الص ننفوي عمله ننا ح ننىت ُتولن ن إىل مل ن  ،مث إىل فرقن ن جدي نند
أضيف إىل الفر اإلسامي هي (القيزيلباشي ).
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النورخبشي  :نسب إىل حممد بن عبد هللا امللقب (نور خبن ) أي واهننب األننوار ،هنناجر أبننوه مننن األحسننا  ،وسننكن يف
بلد (قاين) ،وانتسب أوال إىل الطريق المداني  ،مث أكد نسبته إىل علي بننن أيب طالننب عننن طريننق الكشن  ،فعننر أنننه مننن
سال موس الكانم ،كما عر عن طريق الكش أنه املهدي ،وساعده عل ذل امسه (حممنند بننن عبنند هللا) ،ومسن ابنننه
(القاسن ننم) ،فأصن ننب (أبن ننو القاسن ننم حممن نند بن ننن عبن نند هللا)( ،)1وكن ننان يصن ننرح علنن ننا أن حركتن ننه ترم ن ني إىل اجلم ن ن ب ن ن التصن ننو
والتشي ( ،)2واملاح أنه شيعي ،لكنه ادعن املهدوين حسننب النصننو السننني  ،والطريقن اآلن شننيعي كلهننا ،وقنند سنناعد

كثن ا جنندا علن انتشننار التشنني يف إينران والننند ،مننا نننورخب سننن  869ه ن( )3يف الننري .ويف أواسن القننرن العاشننر هننرب
شيخ النورخبشي (طاهر بن رضا اإلمساعيلي القزوي ) م مج من أتباعه إىل الند حي نشروا التشي هنا م الطريق .
النعمتلاهي  :نسب إىل نعم هللا الويل العلننوي احللننيب ،سنناح ولقنني عبنند هللا اليننافعي ،مث اسننتقر يف ماهننان (مننن أعمننال
ِ
ِ
اّلل ُمثَّ ي ِ
وهننَ ننا َوأَ ْكثَن ن ُنرُه ُم الْ َكن ننافُِرو َن))
نكُر َ
كرمن ننان) ،وكن ننان مرين نندوه يسن ننجدون لن ننه ،وين ننرون أنن ننه املع ن ن ابآلي ن ن (( :يَن ْع ِرفُن ننو َن ن ْع َم ن ن َ َّ ُ
[النه  ،]83:وقد صار الطريق كلها شيعي بعد أن كان مؤسسننها سنننيا حنفيننا مينناال إىل التشنني  ،ختننرج ابلشنناذلي  ،مننا
سن  834هن ،وعمره قريب من مال سن  ،وانتشر النعمتلاهي يف إينران والننند ،وهنني أوسن الطننر انتشننارا يف إينران ،وقنند
ساعد كث ا عل انتشار التشي هنا .
املشعشننعي  :مؤسسننها حممنند بننن فنناح بننن هب ن هللا ،وهننو كغ ن ه مننن األوليننا  ،مننن سننال فاطم ن الزه نرا  ،رضنني هللا
عنها ،ولعلننه يف األصن درزي مننن وادي التننيم ،تصننو وتفقننه يف مدينن احللن بعلننوم الشننيع اإلثن عشنري علن ينند أمحنند بننن
فه نند احلل نني ،وت ننزوج ابنت ننه ،مث تنقن ن ح ننىت وصن ن إىل ابدين ن خوزس ننتان ،حين ن أخ ننربه الكشن ن أن ننه امله نندي املنتظ ننر (مه نندي
السننن ) ،حص ننل عل ن ي ننده خ نوار كث ن كث ننر بس ننببها أتباعننه ،وكله ننم م ننن الس ننن الننذين ُتول نوا إىل م ننذهب ش ننيخهم املؤل ننه
الش ننيعي ،وك ننان يس ننمي خوارق ننه (التشعش ن ) ،وك ننان يقط ن الط ننر  ،وينه ننب احلج نناج ،امتل ن األه نواز واحل ننويز (العاص ننم )،
وأكثر باد خوزستان ،ما سن  866هن.
الشننطاري  :نسننب إىل عبنند هللا شننطار اخلراسنناين ،مننا سننن  832ه ن يف مدينن ماننندو يف الننند الوسننط  ،وقنند كانن
يف القرن العاشر طريق الند الرليسي  ،أدخل اليوغا يف ريضتها ،واهتم كث ا ابلسيميا (السهر).
املدارين  :أسسننها بنندي النندين منندار املكنيننوري (الننند) ،مننا سننن  844هنن ،كننان أتباعهننا مننن أهن الوحنند املطلقن ،
أي يصرحون بوحد الوجود ،ومن أه التجريد الظاهري ،يكتفون بسرت العور الظاهر  ،وجيرتلون عل مناهي الشرع.
العيدروسنني  :نسننب إىل عبنند هللا بننن أيب بكننر بننن عبنند الننرمحن العينندرو  ،مننن مدين ن تننر يف حضننرمو  ،مننا فيهننا
سن  865هن ،وقد خترج يف العلوي  ،وهي منتشر أكثر شي يف الند وحضرمو .
الشابي  :نسب إىل أمحد بن خملو الشايب ،تونسي ،ما يف الق وان سن  887هن ،وهي فرع من الشاذلي .
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي  ،فص حممد بن عبد هللا امللقب بنور خب  ،وهو نقا عن نفها األن .)286: ( ،
( )2الفكر الشيعي والنزعا الصوفي  ،فص حممد بن عبد هللا امللقب بنور خب  ،وهو نقا عن نفها األن .)286: ( ،
( )3الصوفي بنب األم واليوم.)137: ( ،
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اجلزولي ن  :نسننب إىل حممنند بننن عبنند الننرمحن...بن سننليمان اجلننزويل السننمايل ،مؤل ن ( :دالل ن اخل ن ا ) ،مننا سننن
 869أو  870هن يف املغرب ،وجزول هي إحد قبال الرببر ،ولكنه م ذل من سال فاطم الزهرا .
الزروقين  :نسننب إىل أيب العبننا أمحنند بننن أمحنند بننن حممنند بننن عيسن الربنننوي الفاسنني ،املعننرو بننزرو  ،يقننول عنننه أبننو
ّ
الف ننيض املن ننويف يف مجه ننر األولي ننا  :ول نند ي ننوم اخلم نني  12 /حم ننرم  /ع ننام  840ه نن ،وع نناش ( 63س ننن ) ،وم ننا س ننن 899

هن( ،)1وقد خترج يف الشاذلي .

العيس نناوي  :نس ننب إىل س ننيدي حمم نند ب ننن عيس ن  ،م ننن ب نناد الس ننو (املغ ننرب) ،خت ننرج يف الطريق ن اجلزولي ن  ،م ننا يف
(مكناسن ن الزيت ننون) س ننن  933هن نن ،ويظه ننر أهن ننا واجلزولين ن فرع ننان م ننن الرفاعين ن  ،ألهنم ننا تعتم نندان الطب ننول وض ننرب الش نني
واخلننناجر وأك ن الزجنناج واحليننا  ،وفيهمننا كث ن مننن املنك نرا  -شننأن ك ن الطننر  -لكننن حممننودا أاب الفننيض املنننويف جيع ن
اجلزولي فرعا من الشاذلي .
ال َكن َكوهي  :نسب إىل الشيخ عبد القنندو ال َكن َكننوهي ،هننندي ،كننان يصننرح بوحنند الوجننود وينندعو إليهننا بقننو  ،وهنني
فرع من الصابري اجلشتي  ،ما ال َكن َكوهي سن 933هن.
اجلهنجهانوي  :نسب إىل عبنند الننرزا اجلهنجهننانوي ،هننندي ،مننا سننن  949هنن ،مننزج بن القادرين واجلشننتي  ،وكنان
عاملا معروفا ،ويدعو إىل وحد الوجود متهمسا لا وحمليي الدين بن عريب.
املهدوي ن  :مؤسسننها (املهنندي املنتظننر) حممنند بننن يوس ن اجلنبننوري ،مننن جونبننور يف الننند ،ومننن أحيننا القننرن التاس ن
وأوالن العاشننر الج نري  ،تننويف يف خراسننان ،أخننربه الكش ن أنننه املهنندي املنتظننر ،وانتشننر طريقتننه يف كج نرا والنندكن مننن
بنناد الننند ،وقنند ُتولن إىل فرقن مننن الفننر املنهرفن  ،وجيننب أن ال خنلن بينهننا وبن املهدي ن السننوداني الننيت جننا بعنندها
أبربع قرون.
اخل ْلوتي ن  :نسننب إىل (أخنني) حممنند بننن أمحنند بننن حممنند كننر النندين اخللننويت ،أخننذها عننن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم
مباشر يف اليقظ ال يف املنام ،وكان يقول :طريقيت حممدي  ،ما سن  986هن يف مصر.
اجملددي (أو األمحدي ) :نسب إىل جمدد األل الثاين أمحد بن عبنند األحنند الفنناروقي السننرهندي ،مننن الننند ،تننويف سننن
 1034ه نن1625 /م ،والطريق ن فننرع مننن الباقي ن الننيت هنني فننرع مننن النقشننبندي  ،منتشننر يف الننند ويف أكثننر بنناد املسننلم ،
ولعلها غ موجود يف مشال إفريقي .
الب امي  :نسب إىل إبراهيم (ب ب م) بن تيمورخان ،من بوسن يف البلقان ،طننا الننباد ،ولننه يف كن بلنند اسننم ،فامسننه
يف دير الروم علي ،ويف مك حسن ،ويف املدين حممد ،استقر يف مصر ،وما فيها سن 1026هن.
الوزاني  :نسب إىل عبنند هللا بننن إبنراهيم بننن موسن اليَ ْملَهنني املصننمودي الننوزاين ،نسننب إىل بلنند وزان يف املغننرب ،مننا
سن 1089هن ،املوافق لن 1678م.
( )1الصهي أنه ولد عام (846هن) ،وعاش ( 54عاما) ،وما سن (899هن).
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الذهبي ن  :نسننب إىل آقننا سننيد حممنند القريشنني الننذهيب ،فارسنني ،ولعلننه مننن أه ن النص ن األول مننن القننرن الثنناين عشننر
الجري ،والطريق منتشر ب الشيع يف إيران والند ،وهي فرع من النعمتلاهي .
الدرقاوي ن  :نسننب إىل العننريب أو (حممنند العننريب) بننن أمحد...النندرقاوي ،مغننريب مننا سننن (1239هن ن) ،وهنني فننرع مننن
الشاذلي .
الننويل الاهي ن  :نسننب لننويل هللا ،أمحنند بننن عبنند الننرحيم النندهلوي املتننوىف سننن (1176هن ن1763-م) ،ختننرج ابلطريق ن
األحسننني الننيت هنني فننرع مننن الطريق ن الباقي ن  ،الننيت هنني بنندورها فننرع مننن النقشننبندي  ،لننه دور هننام يف نشننر علننم احلنندي يف
الند ،ولع هذا ات عن َتثره بدعو حممد بن عبد الوهاب ،والطريق منتشر يف الند.
احملمدي ن األحسننني  :مؤسسننها أمح نند بننن عرفننان الربيل ننوي الشننهيد ،قنناد جهننادا إس نناميا يف حمارب ن االسننتعمار ،لك ننن
صننوفيي الننند خننذلوه ،ألنننه -من تصننوفه -كننان يقننول ابلنننه السننلفي ،قتن جماهنندا سننن 1246ه ن1831-م ،وطريقتننه فننرع
من األحسني (س د ذكرها) ولعله خترج ابلويل الاهي .
الرمحانين  :فننرع مننن اخللوتين  ،تنسننب يف املغننرب إىل حممنند بننن عبنند الننرمحن بننوقربين ،مننا يف تننون سننن (1028ه ن)،
وينسبوهنا يف باد الشام إىل عبد الرمحن الشري  ،ما سن (1305هن).
اإلدريس نني  :أسس ننها أمح نند ب ننن إدري ن  ،مغ ننريب م ننن األدارس ن  ،جت ننول يف ال ننباد ،واس ننتقر يف ال ننيمن ،طريقت ننه حممدين ن ،
أخننذها عننن النننيب صننل هللا عليننه وسننلم مباشننر يف اليقظن ال يف املنننام ،مننا يف بلنند (صننبي ) يف هتامن عسن سننن 1253
هن ،وطبعا رأ الرسول صل هللا عليه وسلم يف اليقظ ابلكش .
الرشيدي  :نسب إىل إبراهيم الرشيد ،تلميذ أمحد بن إدري  ،سار علن نفن طريقتننه ،وهننو سننوداين ،تنقن  ،ومننا يف
مك سن 1291هن ،وجيب أن ال خنلطها م الرشيدي إحد فر اخلوارج.
التجاني  :مؤسسها أمحد التجاين ،أخذ الطريق عننن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم مباشننر يف اليقظن ال يف املنننام ،مننا
يف املغننرب سننن  1230هنن ،وقنند كننان االسننتعمار الفرنسنني يشننج انتشننارها يف الننباد اإلسننامي الننيت ُيتلهننا .تسننل أمحنند
التجاين يف أول أمره يف اخللوتي .
السنوسنني  :أسسننها حممنند بننن علنني السنوسنني ،تنقن  ،ومننا يف جغبننوب (ليبيننا) سننن  1276هنن1859 /م ،وكانن
والدته يف مستغامن (اجلزالر) ،ويف فرت ما كان السنوسي شبيه ابحلزب السياسي ولا دور يف حمارب االستعمار.
املدني ن  :نسننب إىل حممنند بننن محننز بننن نننافر املنندين ،خننرج مننن املدين ن املنننور واسننتقر يف املغننرب األقص ن  ،وكننان مبنندأ
نهور طريقته عام  1240هن ،وهي فرع من الشاذلي .
األويْ ِسيَّ  :ينسبوهنا  -زورا  -إىل أوي القرين (وهذا بدهيا غ صهي ) ،نهننر أوين يف خافن عمننر بننن اخلطنناب،
َ
ت ننويف س ننن  37هن ن ترجيه ننا ،ويف السلس ننل األويس نني كث ن م ننن التخل نني  ،فه ننم جيعل ننون م ننن ش ننيوخ سلس ننلتهم :اب ننن خفي ن ،
والكننازروين ،والكننرب  ،ونننورخب  ،وال يسننتبعد أن يكننون مؤسسننها (جننال النندين علنني أبننو الفض ن عنقننا) ،تننويف يف طه نران
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سن  1293هن ،أو شيخه (عبد القادر جهرمي) ،ما سن  1262هن ،وإن صعد فا تبعد.
امل غني  :نسب إىل حممد عثمان امل غ بننن حممنند أيب بكننر بننن عبنند احملجننوب ،مننن الطننال  ،انتقن إىل مصننر ،مث إىل
السودان ،واستقر يف (اخلاَتي ) جنوب (كسا) ،وما فيها سن  1268هن ،وهو من تاميذ أمحد بن إدري .
املهدي  :نسننب إىل (املهنندي املنتظننر) حممنند بننن أمحنند بننن عبنند هللا ،مننن السننودان ،تلقننب ابملهنندي املنتظننر سننن 1298
هنن ،واسننتطاع السننيطر علن السننودان ،تننويف ابلننواب سننن  ،1302ويعننر أتباعننه أيضننا ابلنندراوي  ،وقنند أخننذ يف فننرت مننا
شك احلزب السياسي ،وهي غ املهدوي الندي املار ذكرها.
اليَ ْشننرطي  :أسسننها علنني اليشننرطي ،مغننريب هنناجر إىل عكننا يف فلسننط ومننا فيهننا سننن  1316هنن ،وهنني فننرع مننن
الشاذلي  ،ويتهد النا عن منكر فيها يسمونه :التنوير ،وقد انتسب إليها السننلطان عبنند احلمينند قبن اهنينناره ِبنند وجيننز ،
عل يد حممود أيب الشاما (دمشقي).
املدانين  :نسننب إىل حممنند املننداين القصي نيب التونسنني ،مننن أحيننا العقننود الوسننط مننن القننرن الرابن عشننر الجننري ،وهنني
منتشر يف تون وما حولا ،وهنا من يتهم املداين ابلتعام م االستعمار الفرنسي.
الكسنَزاني  :نسب إىل عبد الكر الكسنزاين ،عراقي ،لع وفاته كان بعنند عننام  1360هنن ،وهنني موجننود يف العنرا
ْ
ولعلها فرع من القادري .
الربيلوين ن  :نس ننب إىل أمح نند رض ننا الربيل ننوي ،م ننن مدينن ن بريل نني يف الن نند يف والين ن أتّن ْربْن نرادي  ،ك ننان يلق ننب نفس ننه (عب نند
املص ننطف ) ،وي نندعوه أتباع ننه دالم ننا (حض ننر األعل ن ) ،وك ننان ش ننديد س نواد الل ننون ،والربيلوي ن منتش ننر يف ش ننبه الق ننار الندي ن ،
والتشي واالحنرا واضهان فيها .ما حضر األعل سن  1340هن ،وكان خترجه يف القادري .
1353هن.

العاوي  :نسب إىل أمحد بن مصطف العاوي من مستغامن يف اجلزالر ،ما فيها سن

احلصننافي  :نسننب إىل حسننن احلصننايف ،مصننري ،مننن أهن النصن األول مننن القننرن الرابن عشننر الجننري ،وهنني فننرع
من الشاذلي .
املريدي  :منتشر يف السنغال ،مؤسسها (أمحد بنب) ،سنغايل من أحيا عام (1926م).
الفيضي  :شيخها حممود أبو الفننيض املنننويف ،مصننري ،أسن يف عننام  1927م يف القنناهر الكلين الصننوفي الننيت بقين
حىت عام  1933م .ولعله ال يزال حيا حىت كتاب هذه الكلما ؟ وهي فرع من الشاذلي .
اخلليلي  :نسب إىل احلاج حممد أيب خلي  ،من الزقازيق يف مصر ،تويف بعد سن 1945م ،وهي فرع من األمحدي .
احلتمي  :فرع من امل غني  ،شيخها حممد سر اخلتم امل غ من أحيا 1968م ،منتشر يف السودان.
تركيا.

النورس نني  :نس ننب إىل س ننعيد النورس نني ،أب ننرز املش ننايخ ال ننذين مل يتعرض نوا للتص ننفي يف زم ننن مص ننطف كم ننال ،منتش نر يف
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 إىل جانن ننب هن ننذه الطن ننر  ،طن ننر أخن ننر يسن ننر هللا سن ننبهانه معرفن ن أمسن ننا مؤسسن ننيها ،ومل يتهين ننأ يل معرفن ن أزمنن ننتهموأمكنتهم ،وهي:
اجلهري ن  :مؤسسننها اخلواج ن أمحنند السننيوري!! منتشننر ب ن مسننلمي الص ن  ،حي ن جيعلننون مؤسسننها األول عمننر بننن
اخلطاب ،وينسبوهنا يف الوق ذاته إىل (ماهولون ) ،لعله من أحيا أوال القرن العشرين امليادي.
الربهاني  :نسب إىل الشيخ برهان ،منتشر يف السودان ومصر ،وجيب أال خنلطها م الربهاني الغزالي .
املشارع  :نسب إىل أمحد بن موس امل ْشرع اليم ؟
اخلشني  :نسب إىل قطب الدين اخلش ؟ وأننها تصهيفا من (اجلشتي ).
النوري  :نسب إىل نور الدين اإلسفرايي  ،وهي غ النوري القدم املنسوب أليب احلس النوري.
الوفالين  :نسننب إىل أيب الوفننا لعلننه العراقنني (اتج العننارف ) مننن أهن النصن األول مننن القننرن السنناد ؟ إن كننان ذلن
فهي فرع من الصديقي  ،وهي غ الوفالي املنسوب إىل حممد وال الشاذيل املصري.
العِشقي  :نسب إىل أيب يزيد العشقي ،لعلها أص للشطاري  ،أو لعلها فرع منها.
الغوثي  :نسب إىل غو هللا.
العمرين ن  :لعله ننا نس ننب إىل عم ننر ب ننن اخلط نناب رض نني هللا عن ننه! وأول م ننن دخن ن ابخلرقن ن العمرين ن إىل الش ننام ه ننو عقين ن
املنبجنني ،ويسننمونه( :الطيننار) ،ألنننه انتق ن مننن قريتننه يف املشننر إىل منننب يف مشننال الشننام طننالرا يف ال نوا  .ولع ن وجننوده يف
منب كان يف العقود الوسط من القرن الساد الجري.
الوازني  :أننها نسب إىل عبد الكر بن هوازن ،ف ن كان ذل فهي (القش ي ).
العفيفي  :شيخها عفيفي أمحد الساك  ،مصري ،مننن أحينا 1968م ،وهنني فننرع مننن طريقن تسننم  :الامشين  ،وهنني
غ العفيفي الشاذلي .
القادري  :شيخها عبد القادر القادري ،مصري ،وهي فرع من طريق امسها (القامسي ) ،وغ القادري اجلياني .
الصاوي  :لعلها نسب إىل أمحد الصاوي ،فتكون فرعا من اخللوتي .
الدمرداشي  :لعلها نسب إىل عبد الرحيم مصطف الدمرداش ،مصري ،قريب.
العزازي  :شيخها إبراهيم العزاوي( ،ولعلها العزاوي ) ،مصري من أحيا 1968م.
احلبيبي  :شيخها حممد عبد الباقي احلبييب ،مصري ،من أحيا 1968م.
املغازي  :شيخها أمحد أبو الفت املغازي ،مصري ،من أحيا 1968م.
اخلض ي  :شيخها حممد نور اخلض ي ،مصري ،من أحيا 1968م.
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املرواني  :شيخها حممد يوس مروان ،مصري ،من أحيا 1968م.
الطننر السن األخن  ،لنني مننن الضننروري أن يكننون مؤسسننوها هننم املشننايخ املننذكور أمسنناؤهم ،فقنند يكننون بعضننهم،
أو كلهم ،ورثوا مشيختها عن آابلهم أو أجدادهم.
أه ن احل ننق :طريق ن متفرع ن ع ننن الص ننفوي وفيه ننا غلوه ننا ،منتش ننر يف الق ننر العراقي ن واإليراني ن الواقع ن ب ن الس ننليماني
وخننانق  ،وهنني اآلن أقننرب إىل أن تكننون فرقن دينين  .وطننر متفرعن عننن اجلشننتي منتشننر يف الننند ويف غ هننا (أجهن عصننر
مؤسسيها):
النظامي  :نسب إىل نظام الدين البدايوين ،وهي فرع من اجلشتي .
الصابري  :نسب إىل عا الدين بن أمحد الصابر ،وهي فرع من اجلشتي من أه الوحد املطلق .
ال َكيسودرازي  :منسوب إىل السيد حممد بن يوس احلسي الدهلوي املدفون ب َكلربَك  ،وهي فرع من النظامي .
احلسامي  :شيخها الشيخ حسام الدين املانكبوري ،وهي فرع من النظامي أيضا.
الصفوي املينالي  :شيخها صفي الدين السالنيوري وهي فرع من النظامي أيضا.
الفخري  :شيخها موالا فخر الدين الدهلوي وهي فرع من النظامي .
وطر متفرع عن النقشبندي ومنتشر يف الند ويف غ ها ،أجه  ،عصر مؤسسيها:
الباقين  :شننيخها رضنني النندين أبنو املؤينند عبنند البنناقي بننن عبنند السننام النقشننبندي النندهلوي وقنند تفرعن عنهننا اجملددين
املار ذكرها ،ومنها تشعب الطر التالي :
الزب ي  :شيخها زب بن أيب العا بن حممد نقشبند ،فرع من اجملددي .
املظهري  :للشيخ مش الدين حبيب هللا جاجناان العلوي الدهلوي ،فرع من اجملددي .
األحسني  :شيخها آدم بن إمساعي البنوري ،وهي فرع من الباقي  ،والويل الاهي  ،واحملمدي األحسني فرعان منها.
العلَمي  :للشيخ علم هللا بن فضي الربيلوي ،فرع من األحسني .
َ
* وطر متفرع عن النقشبندي املمزوج ابجلشتي  ،منتشر يف الند.
العالي ن  :لألم ن أيب العننا بننن أيب الوفننا احلسنني النقشننبندي األكننربآابدي ،وهنني مننزج للطريق ن النقشننبندي بننبعض
أشغال الطريق اجلشتي .
احملمدي العالي  :شيخها حممد بن أيب سعيد الكالْبوي ،فرع من العالي .
املنعمي  :للشيخ منعم بن عبد الكر البهاري ،فرع من العالي .
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األفضلي  :للشيخ حممد أفض بن عبد الرمحن العباسي اإلله آابدي ،فرع من العالي .
* وطر متفرع عن الكربوي منتشر يف الند.
اليعقوبين  :للشننيخ يعقننوب بننن احلسننن الصننريف الكشننم ي ،وهنني فننرع مننن المدانين الننيت مننر ذكرهننا والننيت هنني بنندورها
فرع من الكربوي .
الفردوسي  :شيخها اإلمام شر الدين أمحد بن ُيىي املن ي ،خترج يف الكربوي .
* وطننر متفرعن عننن الشنناذلي  ،مكننن أن يكننون مؤسسننوها آاب أو أجنندادا للمشننايخ املننذكورين وكلهننم مصنريون مننن
أحيا 1968م.
القاوقجي  :شيخها حممد رضا أبو الفت القاوقجي.
اجلوهري  :شيخها رفع اجلوهري.
احملمدي الشاذلي  :شيخها حممد زكي إبراهيم ،وجيب أال خنلطها م الطر احملمدي األخر .
اإلدريسي  :شيخها احلسن اإلدريسي ،وهي غ اإلدريسي اليت تفرع عنها الرشيدي .
العفيفي  :شيخها حممد عبد الباقي العفيفي ،وهي غ العفيفي الامشي  ،وكلتامها منتشراتن يف مصر.
العزمين  :شننيخها أمحنند ماضنني أبننو العنزالم ،منتشننر يف مصننر ،ويوجنند يف سننوري أيضننا طريقن (العزمين ) وال أعننر إن
كان نف هذه الطريق املتفرع عن الشاذلي  ،أم غ ها؟
العروسي  :لعلها نسب إىل مصطف العروسي ،شيخ اجلام األزهر ب عامي 1860م 1870 -م.
َ
الناصري  ،القامسي  ،الساملي  ،الامشي املدني  ،احلامدي .
* وطننر أخننر متفرع ن عننن األمحدي ن (السننطوحي ) ،مشنناخيها املننذكورون مص نريون مننن أحيننا 1968م ،ومكننن أن
يكونوا ورثوا املشيخ عن آابلهم أو أجدادهم.
املنايف  :نسب إىل عبد هللا فؤاد املنويف.
الفر َغلي  :نسب إىل أمحد صربي الفرغلي.
الشعيبي  :نسب إىل حممد حسن الشعييب.
الشناوي  :نسب إىل حسن حممد سعيد الشناوي.
الساملي  :وهي غ الساملي الشاذلي  ،ومها غ الساملي القدم اليت خترج هبا أبو طالب املكي.
الكناسي  ،الزاهدي  ،اإلمبابي  ،املرازق  ،احللبي  ،التسقالي  ،البيومي .
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* وطر متفرع عن اخللوتي (ولا نف امللهونا عل سابقتها).
املصلهي  :شيخها عبد العزيز املصيلهي.
املسلمي  :شيخها حممد حسن املسلمي ،وهي غ املسلمي اليت مر قب صفها .
العلواني  :شيخها حممد حممود علوان.
الشرباوي  :شيخها مصطف عبد اخلالق الشرباوي.
الطيفي  :شيخها أمحد حممد طي .
الغُنَنْيميَّ  :كني مؤسسها (الغُنيمي) ،ال أعر امسه ،لكن له ذري من أحفاده هنناجروا إىل دمشننق ،وقنند هننداهم هللا لننه
املن  ،فنبذوا ابط الصوفي  ،وصار منهم دعا إىل احلق والد .
البهوتي  :فرع من اخللوتي .
* وطر متفرع عن الربهامي (ولا نف امللهونا عل سابقاهتا):
الشهاوي  :شيخها أبو اجملد الشهاوي.
الزنوبي  :فرع من الربهامي .
* وطر مل أستط العثور عل أكثر من أمسالها (إال الشي القلي ):
اخلا ْكساوي  :فرع من النعمتلاهي  ،منتشر ب الشيع يف إيران والند.
املغربي  :لعلها فرع من الرمحاني املغربي (اخللوتي ) ،ولعلها هي نفسها؟
اخلوفين أو (اخلفين ) :أتباعهننا ال جيهننرون أبذكننارهم (اجلالسن الصننامت ) ،منتشننر بن مسننلمي الصن  ،وينسننبوهنا هنننا
ْ
إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.
البكري  :لعلها نسب إىل أيب بكر بن هواري ،فتكون هي (الصديقي ).
الدرويشي  :منتشر يف مشال إفريقي  ،ولعلها املهدي .
التسعيني  :منتشر يف السودان.
الربهومي  :منتشر يف السودان ومصر.
النُّوراني  :منتشر يف الند.
الغُرابي  :وهي غ الغرابي  ،الفرق الشيعي اليت ذاب فيما بعد يف املتاول .
الدندراوي  :منتشر يف العرا .
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الديوبندي  :نسب إىل مدين ديوبند يف الند.
القامسي  :هي غ القامسي الشاذلي  ،وكلتامها منتشراتن يف مصر ،ومنها تفرع القادري (غ اجلياني ).
الامشي  :منها تفرع العفيفي وال أعر إن كان هي نف الامشي املدني  ،منتشر يف مصر.
األمحدي الكتاني  :منتشر يف املغرب.
الشيباني  :فرع من التغلبي اآليت ذكرها.
العزمي  :منتشر يف سوري  ،وال أعر إن كان هي نف (العزمي الشاذلي ) أم غ ها.
الكاكالي  :منتشر ب األكراد يف مشال العرا  ،ولعلها نسب إىل اسم قبيل  ،أو ِبعىن (األخوي ).
الشننبَ  ،واملاولين ،
اإلبراهيمين  :منتشننر يف األكنراد مشننال العنرا  ،وهنني اآلن أقننرب إىل أن تكننون فرقن دينين  ،ومثلهنناَّ :
والباجوان ،وكلها منبثق عن تفاع ب البكتاشي والقيزلباشي .
اجلنابذي  :منتشر يف إيران ،ولعلها حديث العهد.
الكوايدي  ،الصفالي  ،األوجاغي  :هذه الطر الننثا موجننود يف مشننال إينران الغننريب ،ومشننال العنرا  ،ويف األاضننول
الشرقي.
السعيدي  ،التغلبي  ،اخلواطري  ،احليدري  ،اخلزنوي  ،اليسوي .
كمننا يتهنندثون عننن الطريقن (احملمدين ) وهنني أن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم أييت بذاتننه ،ويلقنهننا للشننيخ العننار  ،يف
اليقظ ال يف املنام( ،أي :يلقنه أورادها) ،وطبعا يرونه ابلكش .
وممننن قننالوا عننن أنفسننهم :إهنننم علن الطريقن احملمدين  :حممنند اخللننويت ،عبنند الغن النابلسنني الننذي صننن فيهننا كتنناب:
(شرح الطريق احملمدي ) ،أمحد بن إدري  ،أمحد التجاين ،وطبعا هنا غ هم.
ه ننذا م ننا يس ننره هللا ل ننه احلم نند ،م ن العل ننم أن بع ننض ه ننذه الط ننر ان نندثر أو ذابن ن يف ط ننر نش ننأ علن ن أنقاض ننها،
وب نندهي أن طرق ننا كث ن غ ه ننا وج نند ومل يتهي ننأ يل الوق ننو عليه ننا ،وخاص ن م ننا ك ننان يف إندونيس ننيا ،وم نناليزي ،وس نريانكا،
وإفريقيا الوسط واجلنوبي  ،ويف روسيا.
وأذكننر هنننا أيضننا ،أن هننذه ليس ن طرقننا ابملعننىن الصننهي  ،إمنننا هنني تبعيننا ملشننايخ فقن  ،لننذل كننان الصننهي أن
تسم الواحد منها (املشيخ ) ،فيقال :املشيخ الرفاعي  ،واملشننيخ القادرين  ،واملشننيخ النقشننبندي  ،واملشننيخ السننهروردي ،
واملشيخ الربهامي  ،واملشيخ األمحدي  ،واملشيخ الشاذلي  ،واملشيخ اخللوتي ...إخل.
ويف إيران يستعملون غالبا كلم (مكتب) ،أي :مدرس  ،بدال من كلم (طريق ) .وهنننا ملهونن هامن جنندا ،وهنني
أن أكثننر مؤسسنني الطننر جيعلننون نسننبهم متصننا بفاطمن الزهنرا  ،ولننم يف معرفن ذلن طريقننان :الكشن واالدعننا اجلننري ،
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والذين ال يفعلون ذل قليلون بينهم.
كما ياح أن هنا مركزين رليسي  ،كان تنشأ فيهما الطر الصوفي  ،مث تنتشر منهما يف بقي الباد.
أ -مصننر :وَتيت يف الدرجن األوىل مننن حين الكمين  ،ويف املرحلن الثانين اترخييننا ،من ملهونن أن عننددا مرموقننا مننن
مشاخيها وفدوا إليها من املغرب.
ب -الع نرا  :وَتيت يف الدرج ن الثاني ن مننن حي ن الكمي ن  ،ويف املرحل ن األوىل اترخييننا ،م ن ملهون ن أن عننددا مرموقننا
من مشاخيها وفدوا إليها من فار .
وطبعا سي الطر ال ينقط  ،ففي ك يوم جديد.
وقنند نهننر مننؤخرا طريق ن جدينند يف مصننر امسهننا( :العصننب الامشي ن والسنندن العلوي ن والساس ن احلسننيني احلسننني )،
يقودهننا رجن مننن صننعيد مصننر يسننميه أتباعننه( :اإلمننام العننريب) ،وهننو يعتننزل النننا يف صننومع  ،ومننرون عليننه صننفوفا يسننلمون
عليه وُيدثونه ،ومنههم الربكا ويكشن لننم املخبننو  ،كن هننذا مننن ورا سننتار ،فهننم يسننمعون صننوته وال يننرون شننكله ،إال
املقربون.
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أمننا املقامننا فلع ن أفض ن مكننان توض ن فيننه هننو الفتننا دعالي ن تنصننب عل ن قارعننا الطننر  ،ويوض ن إل جانبهننا
عباراهتم اليت وضعوها كتعاري للصوفي .
م ماحظ هام  :وهي أن الذكر اإلرهاقي عند متصوف املسلم هو األسا  ،وقد يغ عن الريض .
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الباب الثالث
الوصول

الفصل األول

األحوال واملقامات وتوابعها
تردد يف أقوالم وكتبهم كلما ( :الوصول والواص والواصلون) ،فما هو الوصول؟
يبدأ الوصول عاد خبر العاد  ،مث اجلذب  ،مث املنانر اجلذبي الننيت يسننموهنا :الكشن  ،وقنند يصن بعضننهم إىل اجلذبن
بدون املرور خبر العاد .
ولكنننهم ،يف اف نرتا اهتم ،ينندعون أمننام أه ن الظنناهر (أه ن الش نريع ) ،أن غاي ن التصننو هننو الوصننول إىل مننا يسننمونه:
(املقام ننا ) ،وكث ن ا م ننا يؤك نندون ه ننذا يف كت ننبهم ،ح ننىت خ نندع ب ننذل املخ نندوعون ،ب ن وخ نندع ب ننه بعض ننهم ،فأخ ننذوا مارس ننون
وسال شىت ،ليتهققوا ِبا يتومهونه من مقاما  ،فما هي هذه املقاما  ،وما هي األحوال؟
التعري ن أنخننذه مننن كتنناب( :تربيتنننا الروحي ن ) لسننعيد حننو  ،وهننو التعري ن الننذي اسننتقر عليننه أكثننر الصننوفي منننذ
متا السن  ،يقول:
يتهد الصوفي عننن شنني امسننه( :حننال) ،وعننن شنني امسننه( :مقننام) ،ويعتننربون احلننال هننو مقدمن املقننام ،فمننثا أول
مننا يبنندأ اإلنسننان يشننتغ ابلننذكر ،يصن إىل طمأنينن مؤقتن للقلننب ال تلبن أن تننزول ،فهننذا حننال فن ذا اتبن اإلنسننان الننذكر
وص إىل طمأنين دالم للقلب ،فهذا مقام.)1(...
إذن..
احلال :هو ما يرد عل القلب فجأ ودون تعمد ،مث يزول بسرع  ،وهو أوال املقام.
املقام :هو استمرار احلال واستقراره ودوامه حبي يصب صف دالم لصاحبه.
وهم خيتلفون يف املقاما  -نوعها وعددها -اختافا كب ا!
فه نني عن نند الطوس نني يف (ملع ننه) س ننبع  :التوبن ن  ،وال ننورع ،والزه نند ،والفق ننر ،والص ننرب ،والتوكن ن  ،والرض ننا ال ننذي ه ننو آخ ننر
( )1تربيتنا الروحي .)191: ( ،
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املقاما (.)1
وهن نني عنن نند أيب طالن ننب املكن نني يف (قن ننو القلن ننوب) تسن ننع  :التوبن ن  ،والصن ننرب ،والشن ننكر ،والرجن ننا  ،واخلن ننو  ،والزهن نند،

والتوك  ،والرضا ،واحملب (.)2

وهنني عننند أيب بكننر الكنناابذي يف (التعننر ملننذهب أهن التصننو ) غامضن  ،فهننو يننذكر املقننام ويُعرفنه تعريفننا ينقصننه
الوضننوح :لك ن مقننام بنند وهناين  ،وبينهمننا أح نوال متفاوت ن  ،ولك ن مقننام علننم ،وإىل ك ن حننال إشننار  ،وم ن ك ن مقننام إثبننا
ونفنني ،...حي ن نننر أنننه مل يكننن للهننال واملقننام معننىن واض ن عنننده ،كمننا أنننه أييت ِبَثَن عل ن املقننام (اإلمننان واألمان ن ) ،ومل
أرمها عند غ ه ،إال مقام اإلمان عند السهروردي.
وبعد صننفها يفننت الكنناابذي أبنوااب للتوبن والزهنند والصننرب والفقننر والتواضن واخلننو والتقننو واإلخننا والشننكر
والتوكن والرضننا واليقن والننذكر واألنن والقننرب واالتصننال واحملب ن  ،وعننددها سننبع عشننر ،لكنننه مل يُسننمها (مقامننا ) ،وإمنننا
جع ن ن لك ن ن منهن ننا اباب مث ن ن بقي ن ن أب ن نواب الكتن نناب ،وعلين ننه نسن ننتطي أن نقن ننرر أن املقامن ننا مل تكن ننن واضن ننه املن نندلول عنن نند
الكاابذي! ومل يكن يَن ْعر ما هي!
واملقامننا عننند القش ن ي يف (رسننالته) غ ن واضننه كننذل  ،فبننالرغم مننن أن تعريفننه للمقننام فيننه شنني مننن الوضننوح،
لكن ماهي املقاما غ واضه ! فهو يورد أمثل علن النهننو التننايل :مننن ال قناعن لننه ال يصن لننه التوكن  ،ومننن ال توكن لننه

ال يص ن لننه التسننليم ،وكننذل مننن ال توب ن لننه ال تص ن لننه اإلاب ن  ،ومننن ال ورع لننه ال يص ن لننه الزهنند .)3(..مننن هننذا الننن
نستطي أن نقول :إن املقاما عند القش ي هي :القناع  ،والتوك  ،والتسليم ،والتوب  ،واإلاب  ،والورع ،والزهد.

عل أنه بعنند صننفها  ،يننورد أبنوااب مثن بقين أبنواب الكتنناب للتوبن  ،واجملاهنند ( ،واخللننو والعزلن ) ،والتقننو  ،والننورع،
والزهنند( ،والصننم ) واخلننو  ،والرجننا  ،واحلننزن( ،واجلننوع وتننر الشننهو ) ،واخلشننوع ،والتواض ن  ،وخمالف ن النننف ( ،واحلسنند
والغيب ن ) ،والقناع ن  ،والتوك ن  ،والشننكر ،واليق ن  ،والصننرب ،واملراقب ن  ،والرضننا ،والعبودي ن  ،واإلراد  ،واالسننتقام  ،واإلخ ننا ،
والصد  ،واحليا ( ،واحلري والذكر والفتو ) ،وعددها ثاثون.
ويق ننول ع ننن التوبن ن (يف ابب التوبن ن ) :إهن ننا أول املقام ننا  ،كم ننا خيلن ن معه ننا (احلس نند والغيبن ن ) ،ويف ه ننذا الكثن ن من نن
الغراب .
أما الغزايل يف إحياله ،فاملقاما عنده مث لاستنكار والتساؤال !!
ِ
يقسن ننم إحين ننا ه إىل أربع ن ن أقسن ننام أو (أرابع) ،فيجع ن ن الرب ن ن األول للعبن ننادا  ،وجيع ن ن الرب ن ن الراب ن ن (األخ ن ن )
فهن ننو ّ
للمقاما اليت يسميها (املنجيا ).
( )1اللم .)80 - 68: ( ،
( )2قو القلوب.)178/1( :
( )3الرسال القش ي .)32: ( ،
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ومن هنا ينبع االستنكار والتساؤل!!
ألن مننن ب ندهيا اإلسننام ،ومننا يُعننر مننن النندين ابلضننرور  ،أن العبننادا هنني املنجيننا  ،فنسننأل هننذا الننذي مسننوه
(حج اإلسام) نسأله :كي جيع املنجيا غ العبادا ؟! وما هو حكم اإلسام يف هذا؟
يف واقن األمننر ،هننذا التقسننيم هننو عقينند املتصننوف مجيعننا ،والنندلي علن ذلن تقديسننهم لكتنناب إحينا علننوم النندين،
وتواص ننيهم بقرا ت ننه وتعلم ننه وتعليم ننه ،ح ننىت ق ننالوا( :بِن ِ اللهي ن َ واش ن َِنرت اإلحي ننا) ،وتقديس ننهم ملؤلف ننه وتعظ ننيمهم ل ننه ح ننىت مس ننوه:
(حج اإلسام) .ومقاماتننه هنني :التوبن  ،والصننرب ،والشننكر ،واخلننو  ،والرجننا  ،والفقننر ،والزهنند ،والتوحينند ،والتوكن  ،واحملبن ،
والشننو  ،واألنن  ،والرضننا ،والنين أو (اإلراد ) ،واإلخننا  ،والصنند  ،واملراقبن  ،واحملاسننب  ،وعننددها مثانين عشننر .هننذه هنني
املنجيا عند حج اإلسام!! ونعر أن مثلها موجود يف ك الوثنيا .
ننتق إىل غ ه ،فنر ابن سبع يف (بُد العار ) يقفز ابلرقم عاليا ،حي يقول:
...والقسم األول من القسم األول( )1من التصو  ،هو الذي أدركه رجال الرسننال القشن ي  ،واليننه أشننار ابننن العرين

يف (حماسنننه) ،و(مفننات احملقننق)( ،)2وهننو مركننب مننن طريننق وسننلو ووصننول وفنننا عننن الوصننول ،ولواحقننه مال ن ومخسننون
كالصننرب ،واحللننم ،والعلننم ،وغن ذلن يطننول ذكننره ،وهننو مقننام الغنزايل ،ومجين مننن تكلننم يف التصننو ابلعلننوم الصننناعي  ،غن
أنه مل ُيققه عل ما جيب(.)3

 ُيننق لنننا أن نتسننا ل أمننام هننذا الننن  :مننن أيننن أتن ابننن سننبع ب ن (العنندد :مالن ومخسن )؟! ال نعننر  .لعلننه كننانعن طريق الكش !!
علن أن املاحن أنننه ال يهننتم (هننو نفسننه) ابملقامننا  ،بن ويظهننر مننن كامننه أنننه ينتقنند متصننوف املقامننا  ،ويسننمي
تصوفهم( :التصو ابلعلوم الصناعي ).
ومن املاح أنه ال جيعلها من صميم التصو  ،ب يسميها( :لواحق).
كمننا أن مننن املاح ن عننند ابننن سننبع أنننه يصننب اهتمامننه عل ن اجملاهنند  ،وعل ن بنندلها ابالعتقنناد بوحنند الوجننود،
والرتكيز عليها ،وهذا عك طريقن رجننال (الرسننال القشن ي ) الننذين ينُ َعِّرفننون السننال بوحنند الوجننود بعنند اجلذبن  ،أو بعنند أن
يقط شوطا كافيا ابجملاهد .
واملقاما عند ابن البنا السرقسطي واحد وتسعون مقاما أو أكثر .يقول:
ما كان فيها قبل ذا من ل َْبس

أل َقوا إليه من صفات النفس

( )1نسب إىل تقسيم سابق لذا الكام.
( )2كتاابن البن العري ( :حماسن اجملال )( ،مفات احملقق).
( )3بد العار .)128: ( ،
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أنكرهتا فَـلْتعرف
وهي إذا َ

إحدى وتسعني وقيل :نيِّف

()1

يعن بقولننه( :صننفا النننف ) ،الصننفا املذمومن الننيت ينندعون أهنننم يغ وهنننا ابلصننفا احلمينند  ،الننيت هنني املقامننا ،
ويقولون :إن ك صف مذموم يقابلها صف حممود  ،وبذل تكون املقاما عند السرقسطي إحد وتسع ونيفا.
واملقامننا عننند عمننر السننهروردي (إمننام الوجننود) ،شنني آخننر ،يقننول... :وإين ِببلننغ علمنني وقنندر وسننعي وجهنندي

اعتننرب ُ املقامننا واألحنوال ،ومثرهتننا ،فرأيتهننا جبميعهننا ثاثن أشننيا بعنند صننه اإلمان...فصننار من اإلمننان أربعن ( )2وهنني:
اإلمان ،والتوب  ،والزهد ،والعبودي .
ويضنني  :مث يسننتعان عل ن إَتننام هننذه األربع ن أبربع ن أخننر  ،هبننا َتامهننا وقوامهننا...وهي :قل ن الكننام ،وقل ن الطعننام،

وقل املنام ،واالعتزال عن النا (....)3

ناح يف قول السهروردي البغدادي ما يلي:
 -1احتاج ن املقامننا واألح نوال منننه أن يبننذل وسننعه وجهنندهِ ،ببلننغ علمننه ،ليعتربهننا ويثمرهننا ،وهننذا يع ن بوضننوح
أهنا مطموس املعامل ،وجمهول اآلاثر ،لذل احتاج منه هذا اجلهد ليعتربها.
 -2مل يفر ب املقاما واألحوال ،ب يظهر من قوله أهنا عنده شي واحد.
 -3جع اإلمان مقاما ،ومل أر أحدا شاركه هذه النظر غ الكاابذي.
 -4جعن قلن الكننام وقلن الطعننام وقلن املنننام واالعتنزال عننن النننا مقامننا ! ولعن القننارئ انتبننه إىل أن هننذه األربعن
هي عناصر الريضن الصننوفي  :الصننم  ،واجلننوع ،والسننهر ،واخللننو ) ،أي إن السننهروردي جعن عناصننر الريضن الصننوفي مننن
املقاما ! ولعله ينفرد هبذه النظر .
 وعن نند اب ننن عجيب ن ه نني :احملاس ننب  ،واملراقب ن  ،واملش نناهد  ،والتهق ننق ابلفن ننا  ،والبق ننا  ،وع ن اليق ن  ،وح ننق اليق ن ،وكذل التوب  ،والورع ،والزهد ،والتوك  ،والرضا ،والتسليم ،فيكون عددها ثاث عشر مقاما.
 ويف كتنناب (الصننوفي بننن األم ن واليننوم) يننورد مؤلفننه قننوال أليب سننعيد بننن أيب اخل ن جيع ن املقامننا أربع ن  :الني ن ،واإلابن ن ...،وآخرها التهقي ننق ،مث النهاين ن  ،مث التصن ننو  .حين ن ن ننر فيهن ننا مقام ننا يك نناد ينف ننرد هبن ننا مثن ن ( :مق ننام اجلهن نند،
والوالين  ،والوجنند ،والوصننال ،والكشن  ،واخلدمن  ،والتفكننر ،والتجرينند ،والتفرينند ،واالنبسننا ) كمننا ننراه خيلن مننا قبن اجلذبن
ِبا بعدها ،بينما أكثر اآلخرين جيعلون املقاما يف الطريق إىل اجلذب (أي :قبلها).
 بينمننا نننر عبنند احللننيم حممننود يف كتابننه (أبننو منندين الغننو ) جيعن املقامننا مخسن فقن  :التوبن  ،والننورع ،والزهنند،واحملاسب  ،واملراقب .
( )1من قصيد (املباح األصلي ).
( )2عوار املعار يف هام اإلحيا .)261/4( :
( )3عوار املعار .)262/4( :
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ويف الطريقن ن القادرين ن جيعل ننون املقام ننا س ننبع ختتلن ن عم ننا رأين نناه ،وه نني :ال نننف األم ننار وال نننف اللوامن ن  ،وال نننف

امللهم  ،والنف املطمتن  ،والنف الراضي  ،والنف املرضي  ،والنف الكامل (.)1

وجيعل ننون األح نوال ص ننفا للمقام ننا  :ف ننالنف األم ننار حال ننا املي ن  ،واللوام ن حال ننا احملب ن  ،وامللهم ن حال ننا العش ننق،

واملطمتن حالا الوصل  ،والراضي حالا الفنا  ،واملرضي حالا احل  ،والكامل حالا البقا (.)2

 -واملقامن ننا عنن نند عبن نند القن ننادر عيسن ن اثنن ننا عشن ننر مقامن ننا ،هن نني :التوبن ن  ،واحملاسن ننب  ،واخلن ننو  ،والرجن ننا  ،والصن نند ،

واإلخ ننا  ،والص ننرب ،وال ننورع ،والزه نند ،والرض ننا ،والتوكن ن  ،والش ننكر( ،)3ي ننذكرها يف الص ننفه األوىل م ننن الب نناب الثالن ن م ننن
كتابه.
وبعد مخ صفها يورد الن

اآليت:

قننال أبننو بكننر الكتنناين وأبننو احلسننن الرملنني رمحهمننا هللا تعنناىل :سننألنا أاب سننعيد اخلنراز ،فقلنننا :أخننربا عننن أوالن الطريننق
إىل هللا تعاىل؟ فقال :التوب  ،وذكر شرالطها ،مث ينق من مقننام التوبن إىل مقننام اخلننو  ،ومننن مقننام اخلننو إىل مقننام الرجننا ،
ومننن مقننام الرجننا إىل مقننام الصنناحل  ،ومننن مقننام الصنناحل إىل مقننام املرينندين ،ومننن مقننام املرينندين إىل مقننام املطيعن  ،ومننن
مقننام املطيع ن إىل مقننام احملب ن  ،ومننن مقننام احملب ن إىل مقننام املشننتاق  ،ومننن مقننام املشننتاق إىل مقننام األوليننا  ،ومننن مقننام
األوليا إىل مقام املقرب (...)4

أي :إن عبد القادر عيس يثب أن املقاما اخلرازي  ،وعددها عشر  ،ختتل عن مقاماته ابلكم وابلكي .
كم ننا ن ننر أيض ننا أن اخل نراز ي ننذكر مقام ننا مل يق ن هب ننا اآلخ ننرون! فمقام ننا (الص نناحل واملري نندين واملطيع ن واحملب ن
واملشتاق  ،)...ما رأيناها فيما مر معنا من أقوالم ،ولعله ينفرد هبا يف طريقته.
 كما ياح أن سعيد حو أثب مقاما واحدا (الطمأنين ) ،ومل أجده إال يف القادري والعيدروسي .يف هذه النصو كفاي  ،جتنبا ل طال  ،ويتب منها (ومن غ ها) ما يلي:
 -1خيتلفون يف تعري املقام واحلال (وخاص قروهنم األوىل).
 -2خيتلفون يف عدد املقاما اختافا كب ا.
 -3خيتلفون يف ماهيتها (أي :ما هي املقاما ؟) اختافا مث ا لانتباه!
 -4بعضهم ال يهتم هبا ،كابن سبع (ب كلهم).
( )1الفيوضا الرابني .)37: ( :
( )2الفيوضا الرابني .)37: ( ،
( )3حقالق عن التصو .)269: ( ،
( )4حقالق عن التصو .)274: ( ،
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 -5يف واقن األمننر ،ليسن املقامننا مننن أهنندا التصننو  ،ولنني لننا دور أو شننأن يف الوصننول إىل الغاين الننيت هنني
اجلذبن  ،الننيت يننذوقون فيهننا األلوهين ويستشننعرون وحنند الوجننود ،وأقنوالم يف هننذا كثن جنندا ،رأينننا بعضننها يف فصننول سننابق ،
ونضي إليها قوال واحدا  -جتنبا ل طال  -لعبد القادر عيس  ،يقول:
فاالنقط نناع يف الطري ننق مص ننيب ك ننرب وخسن نران مبن ن  ،وس ننببه موافقن ن الس ننال لش ننهوا نفس ننه ،وتطلع ننه للمقام ننا
والكشوفا  ،واحنرافننه عننن مقصننده األمسن  ،فالسننال الصنناد املخلن ال يطلننب املقامننا وال يقصنند املراتننب والكرامننا ،
إمنا هي منازل يقطعها يف طريقه إىل الغاي الكرب دون احنرا أو التفا .
حجاب فجد السري واستنجد العوان

وكل مقام ال تقم فيه إنه
فال تلتفت يف السري غرياً وكل ما

سوى هللا غري فاختذ ذكره حصنا

ومهما ترى كل املراتب جتتلي

فحل عنها فعن مثلها ُحلنا
عليك ُ

وقل ليس يل يف غري ذاتك مطلب

()1

فال صورة جتلى وال طرفة جتىن

من ك ما تقدم ،نستطي أن نقرر مطمتن  ،أن املقاما هي عناوين با مواضي ،
أو هي تنطعا دعالي  ،من تنطعا ذي النون املصري ،ونر ما يشبهها يف اجليني والندوكي والبوذي ...
وم ن ذل ن فقنند ُخنندع هبننا بعضننهم وننهننا واقعي ن ! حي ن نننر بعضننهم يرينند أن يصننه حالننه يف التوك ن  ،وآخننر يف
الصننرب...إخل ،لكننن الشننيوخ كننانوا ينبهونننه إىل غلطننه .وعل ن ك ن حننال ،جيننب أن نعننر أن عننندهم مقامننا حقيقي ن غ ن
هذه ،نعرفها من وص القوم ألحوالم ومشاهداهتم ،وهي:
 -1مقامان مها نتاج الطريق  ،أي إن الطريق (اإلشراقي ) تؤدي إليهما ،ومها:
أ -مقننام االسننتخدار :يفقنند فيننه السننال القنندر عل ن احملاكم ن الصننهيه  ،والفهننم املميننز لألمننور واألشننيا  ،ويظهننر
عليه ما يُشبه اخلبال ،ويغدو قابا للتأثر ابملخدرا املعروفن (احلشنني واألفيننون وزمرهتمننا) بكمين أقن مننن الكمين الننيت كننان
يتأثر هبا عندما كان سليما ،وتق هننذه الكمين كلمننا زاد رسننوخ هننذا املقننام يف كيانننه ،ولننذل كننان االسننم (االسننتخدار) امسننا
مناسبا لذا املقام.
ويف هذا املقام يفقد السال أيضا اهتمامه أبي أمر آخر من أمور النندنيا واآلخننر  ،وال يبقن يف نفسننه مننن شنناغ إال
الوصول إىل املقام الثاين (اجلذب ).
ب -مقننام اجلذبن  :ويسننموهنا أمسننا كثن مثن ( :الغيبن  ،والصننعق  ،واحملننو ،والفنننا عننن اخللننق ،)...ويرينندون ابالسننم
(اجلذب ) أن هللا سبهان جيذب هبا السننال إليننه ،و(الغيبن ) أي عننن اإلحسننا ابملوجنودا  ،و(الصننعق ) أخننذوها مننن اآلين
صننعِقا)) [األعنرا  ،]143:ليومهنوا أنفسننهم ويومهنوا النننا أن صننعق موسن صننلوا هللا عليننه هنني
وسن َ
الكرمن َ (( :و َخن َّنر ُم َ
( )1حقالق عن التصو  ،)278 ،277: ( ،واألبيا من قصيد للششرتي.
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جذب مثن جننذابهتم ،و(احملننو) أي عننن الشننعور واإلحسننا  ،وهنني تشننبه احلالن الننيت ُتصن ملتعنناطي املخنندرا شننبها كنناما،
يكننون فيهننا اجملننذوب المننا مثن يقظننان ،أو يقظننان مثن الننم ،أو كمننا يصننفه القشن ي :إذا كننان الغالننب عليننه احملننو فننا علننم
وال عق وال فهم وال ح (.)1

واجلذب هي الوالي  ،فكلم الويل تع الذي وص إىل اجلذب  ،وكلم الواص أيضا تع الذي وص إىل اجلذب .
وتبدأ اجلذب بصور عام بشك (حال) ،أي تكون سريع الننزوال ،بطيتن املنننال ،مث من النندوام علن ممارسن الريضن ،
تص (مقاما) ،أي تص بطيت الزوال سريع املنال.
 -2مقامان اجتان عننن توجيهننا الشننيخ وإُيا اتننه ،وخيتصننان ابلننرؤ اللوسنني (أحننام اجلذبن ) الننيت يراهننا اجملننذوب،
ول ننوال الش ننيخ وإُيا ات ننه لكانن ن ه ننذه ال ننرؤ مثن ن رؤ احلش نناش واألفي ننوين َتام ننا ،ول ننذل ق ننالوا :م ننن ال ش ننيخ ل ننه فش ننيخه
الشيطان ،وقالوا :وصهب شيخ وهي أص طريقهم فما نبت أر بغ فاح وهاذان املقامان مها:
أ -مقام اجلم  ،أو الفنا يف هللا ،أو احلضور ابهلل ،أو الوجننود ،أو اإلحسننان ،أو احلرين (مقابلن من العبودين )...اخل،
َتت نناز أح ننام اجلذبن ن عموم ننا ،ابجلن نرأ البعي نند  ،والقف ننز ف ننو الواقن ن  ،وتك ننون متناغمن ن كله ننا من ن عواطن ن اجمل ننذوب وأماني ننه
ومعلوماتننه املختزن ن  ،لننذل يعم ن الشننيخ عل ن حقنننه بعواط ن وأمنناين جدينند تنندور كلهننا حننول رؤي ن األنبيننا واملالك ن  ،مث
العننروج إىل هللا (ج ن وعننا) ،مث الفنننا فيننه ،أي :التهقننق ابأللوهي ن  ،وهننو مقننام اجلم ن الننذي تبنندأ رؤاه بشننك (حننال) ،مث
تتطور حىت تص (مقاما) ،وتع كلم (اجلم ) أي مج اخلالق واملخلو يف وحد واحد .
ويف هذا املقام تنطلننق العبننارا املخيفن مثن ( :أا هللا ،سننبهاين ،ال إلننه إال أا ،)...ومننا شنناهبها ،وهنني عبننارا تقننود
قاللها إىل سي الرد  ،وتدف املسلم لانتفا عل الصوفي والقضا عليهننا ،مهمننا كانن غفلننتهم ،لننذل يعمن الشننيخ
عل إيصال اجملذوب إىل مقام البقا .
ب -مق ننام البق ننا  ،أو ص ننهو اجلم ن  ،أو الف ننر الث نناين ،أو الف ننر يف اجلم ن  ،أو اجلم ن يف التفرق ن  ،أو اإلط ننا  ،أو
ِ
َسَر بِ َعْب ِد ِه)) [اإلسرا  ]1:أهنا من العبود ).
العبود ( ،جيعلون يف افرتا اهتم كلم (عبد) يف اآلي ُ (( :سْب َها َن الَّذي أ ْ

يبنندأ الشننيخ بتنندريب املرينند علن العننود إىل اإلحساسننا العادين والتمييننز ،ليعننرت أمننام النننا ابملخلوقين والعبودين
م ن ُتققننه ابأللوهي ن  ،حي ن تتهقننق حكمننتهم أو قننانوهنم :اجع ن الفننر يف لسننان موجننودا ،واجلم ن يف جنان ن مشننهودا،
الكم .
وهم يفرتون عل األنبيا أهنم كانوا يف هذا املقام ،وهو عندهم مقام ّ
 -3مقام ال عاق له ابلطريق وال ابلشيخ هو (مج اجلم ) ،أو (البقا يف هللا) ،وقد يسميه بعضهم( :اإلطا ).
وهم خيتلفننون يف تعريفننه ،فهننو عننند بعضننهم االسننتغرا يف مقننام البقننا  ،حبين يصننب الواصن دالننم الشننعور ابأللوهين ،
وأنه هو هللا (ج وعا) ،بك أمساله وصفاته ،وبنف الوق ير نفسه وير األشيا كما يراها اآلخرون.

( )1الرسال القش ي .)35: ( ،
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وهو عند بعضهم اآلخننر الغيبن الدالمن عننن اإلحسننا  ،واجلذبن املسننتمر لننيا وهنننارا حبين يفقنند الشننعور ،ومثن هننذا
يهمن كن شنني مننن أمننور النندين وبعننض أمننور النندنيا( ،مثن أمحنند البنندوي وغن ه) .ومنننهم مننن يبقن عننريا مكشننو العننور
أمام النا  ،ومنهم من يقب يف مكان ما من اجلبال أو الرباري فاقد الننوعي( ،وكشن العننور حالن مازمن ) .ومنننهم مننن أييت
البهننالم يف الشنوارع أمننام النننا  ،ويؤولننون لننه ذلن أبن سننفين يف البهننر علن وشن الغننر وهننو يسننندها لينقننذها ،إىل آخننر
القالم اليت ُتتوي أمثال هؤال املخابي الذين نراهم يف األسوا  ،ويف مستشفيا اجملان  ،ويف خماب التهشي .
 -4مقننامهم قبن األخن يف املوقن بن ينندي هللا(( ،ي ننوم ينظنُنر الْمننر مننا قَنندَّم ين َنداه وين ُقن ُ ِ
نول الْ َكننافُر َي لَْينتَن ِ ُكنن ُ
َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ََ
تُنَرااب)) [النبأ ]40:هذه هي املقاما احلقيقي  ،وال شي غ ها ،إال دجلياهتم.

م العلم أن أول من تكلم ِبقاماهتم املوهوم  ،ووض لا بعننض األمسننا هننو -كمننا يقولننون -ذو النننون املصننري ،ولعلننه
أراد بذل الدعاي للتصو  ،ولع اجلنيد أراد منافسته فسبقه أبشوا .
وهذه بعض أمثل من بعض ممارساهتم لبعض مقاماهتم اليت يتنطعون أبمسالها:
* من مقام التوب :
يقول الغزايل يف كتاب التوب  ،وهو األول من رب املنجيا :

وحكنني عننن أيب عمننرو بننن علنوان ،يف قصن يطننول ذكرهننا ،قننال فيهننا :كنن قالمننا ذا يننوم أصننلي ،فخننامر قلننيب
ُ ...
نود جسنندي كلننه ،فاسننترت يف البي ن  ،فلننم
هننو طاولتننه بفكننريت ،حننىت تولنند منننه شننهو الرجننال ،فوقع ن إىل األر  ،واسن َّ
أخرج ثاث أيم ،وكن أعنناج غسننله يف احلمننام ابلصننابون ،فننا يننزداد إال سنوادا ،حننىت انكشن بعنند ثننا  ،فلقين اجلنينند،
وكننان قنند وجننه إيل فأشخصن مننن الرقن  ،فلمننا أتيتننه قننال يل :أمننا اسننتهيي مننن هللا تعنناىل؟ كنن قالمننا بن يديننه ،فسننارر
نفس بشهو حىت استول علين برقَّن  ،وأخرجتن مننن بن ينندي هللا تعنناىل! فلننوال أين دعننو هللا لن  ،وتبن ُ إليننه عنن ،
للقي هللا بذل اللون؟ قال :فتعجب كي علم بذل ؟ وهو ببغداد وأا ابلرق ( .)1اهن.
* امللحوظات:
 ناح ن أن ننه اتب ع ننن غ ن ه ،ويكف نني لبي ننان ه ننذا الض ننال آيت ننان م ننن عش نرا اآلي واألحادي ن (( :قُ ن ْ إِِّين الأَملِ لَ ُكم ضرا وال رشدا .قُ إِِين لَن ُِجي ِين ِمن َِّ
َحد َولَ ْن أ َِج َد ِم ْن ُدونِِه ُم ْلتَ َهدا)) [اجلن]22 ،21:
ْ ُ ْ َ َ ََ
اّلل أ َ
ْ ّ ْ َ َ

 وناح أيضا أنه جعن سنواد اجللنند يف النندنيا عقوبن مننن هللا! وهننذا جهن ابإلسننام ،إذ لننو كننان السنواد يف النندنياعقوب أو سو ا ،ملا كان بال أسود البشننر  ،كمننا أن القننرآن الكننر خيننربا أنننه مننا مننن أمن إال ونهننر فيهننا نننيب منهننا (( َوإِ ْن ِمن ْنن
أ َُّم ن إَِّال خ ننا فِينه ننا نَن ِنذينر)) [ف نناطر(( ،]24:وم ننا أَرس ن ْلنَا ِم ننن رس ننول إَِّال بِلِس ن ِ
نان قَن ْوِم ن ِنه)) [إب نراهيم ،]4:وه ننذا يع ن أن األم ننم
َ َْ ْ
ََ ْ َ
ْ َُ
َ
الزجنين  ،مننثلهم مثن غن هم ،نهننر فننيهم أنبيننا زنننوج ،فهن كننان هننؤال األنبيننا مغضننواب علننيهم مننن هللا سننبهانه بسننبب سنواد
بشرهتم؟!
( )1اإلحيا  ،)48/40( :ونشر احملاسن الغالي  )68: ( ،وغ ها.
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 مث لناح الدور الواض الذي قام به شياط اجلن يف هذه التمثيلي وأمثالا. هذه صور من مقاماهتم اليت يسميها الغزايل (املنجيا ).وصور أخر :
* من مقام التوك :
يقول الغزايل إيه ،يف إحياله إيه:
...قننال أبننو موسن الننديلي :قلن أليب يزينند :مننا التوكن ؟ فقننال :مننا تقننول أنن ؟ قلن  :إن أصننهابنا يقولننون :لننو أن
السننباع واألفنناعي عننن مينن ويسننار  ،مننا ُتننر لننذل سننر  .فقننال أبننو يزينند :نعننم ،هننذا قريننب ،ولكننن لننو أن أهن اجلنن يف
اجلن يتنعمون ،وأه النار يف النار يعذبون ،مث وق ب َتييز بينهما ،خرج َ من مجل التوك ( )1اهن.

ه ننذه ص ننور م ننن مق ننام التوكن ن عن نندهم ،ال ننذي ه ننو م ننن املنجي ننا عن نند الغن نزايل! وال أر حاجن ن للتعلي ننق علي ننه ،فه ننو
أوض  ،ب أقب  ،ب أبعد ضاال من أن ُيتاج إىل تعليق (أه النار وأه اجلن سيان!).
وصور اثلث :
* من مقامي التوك والصرب:
يقول الغزايل نفسه:
...واملتوكل ننون ..علن ن ثاثن ن مقام ننا  .األول :مق ننام اخلن نوا ونظرال ننه ،وه ننو ال ننذي ي نندور يف البن نوادي بغن ن زاد ،ثقن ن
بفض هللا تعاىل عليننه يف تقويتننه علن الصننرب أسننبوعا ومننا فوقننه ،أو تيسن حشنني لننه أو قننو  ،أو تثبيتننه علن الرضننا ابملننو
إن مل يتيسر شي من ذل ( .)2اهن.

 لس أدري إىل كم من الصفها ُيتاج التعليننق املفصن علن هننذه الضنناال  ،لكننن إبجينناز النندوران يف البنواديبغ زاد لي من اإلسام ،وهو بذل َم ْوزور ال مأجور ،وإن ما فهو كاملنتهر.
 وهنا ملهون ُيسن التنويه هبا ،وهنني ادعنناؤهم أن املقامننا هنني مننن السننلو ومننن الطريقن  ،وينندعون أن الشننيخيُ َسل مريده يف املقاما حىت إذا ُتقق ِبقام نقله إىل مقام أعل ...وطبعا هذا أسلوب يف الدعاي اج .
* قص للتسلي :
يورد الغزايل يف اإلحيا :
...فن ن ذا ض نني مجي ن عم ننره يف إص نناح نفس ننه فم ننىت يت نننعم ابلق ننرب؟ ول ننذل ك ننان اخل ن ّنوا

ي نندور يف البن نوادي ،فلقي ننه

( )1اإلحيا .)227/4( :
( )2اإلحيا .)230/4( :
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أصلِ ُ حايل يف التوك  ،فقننال احلسن  :أفنين عمننر
احلس بن منصور (احلاج) ،وقال :فيم أن ؟ قال :أدور يف البوادي ْ

يف عمران ابطنن ! فننأين الفنننا يف التوحينند؟! فالفنننا يف الواحنند احلننق هننو غاين مقصنند الطننالب ومنتهن نعننيم الصننديق (.)1
اهن.
 -هذه القص تتكرر يف كتبهم ،ونستفيد منها ما يلي:

 -1كننان اخلن ّنوا مننن الننذين يظنننون أن املقامننا واقعين  ،ذا وجننود يف الطريننق ،لننذل كننان يرينند إصنناح حالننه يف
التوك حىت يص هذا احلال مقاما عنده.
 -2نبهه احلاج إىل أن هذا لي هدفا ،والد هو الفنا يف التوحيد( ،ونعر اآلن ما معىن الفنا يف التوحيد).
 -3يقننرر (حج ن اإلسننام) أن الفنننا يف الواحنند احلننق (أي :استشننعار وحنند الوجننود ابستشننعار األلوهين ) هننو غاي ن
مقصد الطالب ...وهذا يع أن املقاما ليس هنا .
 -4يستشهد الغزايل ابحلاج ،وأيخذ عنه احلكننم واحلكمن يف عنند مواضن مننن اإلحيننا  ،وهننذا ينندل علن أنننه مزَّكن
عنده ،وأنه يدين ِبا كان يدين به ،وك الصوفي مثله.
* خر العاد :
يف غالننب األحيننان ،وبعنند ممارسن طويلن (وقنند تقصننر يف النننادر) ملننا رأيننناه مننن الريضن الصننوفي ُ ،ينند للسننال  ،أو
أمامننه ،أمننور غن عادين ال يُعننر لننا سننبب ،هنني خنوار العنناد الننيت يصننر املتصننوف إصنرارا عجيبننا علن تسننميتها الكرامننا
حىت جعلوا التصديق هبا عقيد ال يكم إماهنم إال هبا:
نت لألوليا الكرامة
وأثبِ َْ

ومن نفاها ،فانبذن كالمه

م ن العلننم أن الننندو والطاوي ...والكهننان يف املل ن الوثني ن  ،والسننهر احلقيقي ن  ،يفعلننون مثلهننا ،وأكثننر منهننا ،ب ن
املتصوف أنفسهم ،تكون سرعتهم يف الوصول إليها عل قدر غلوهم يف الشر ابهلل يف شيخهم.
ويف م ننا أييت س نننر من نناذج كثن ن م ننن (كرام نناهتم) ه ننذه ،وس نننر أهن ننا ليسن ن كرام ننا  ،وإمن ننا ه نني خن نوار ش ننيطاني ،
يستدرج هبا شياط اجلن هؤال القوم إىل شباكهم ،فيصيدوهنم ،مث جيعلون منهم (دود الفخ) ليصيدوا هبم.
وهم دالما يتواصلون فيما بينهم ،ويوصون مريديهم ،أال يلتفتوا إىل الكراما ألهنننا تشننغلهم عننن الوصننول إىل التهقننق
ابأللوهي (أي :مشاهد السال أنه هو هللا) .ومن أقوالم يف ذل :
اعلننم أن املرينند الصنناد إذا اشننتغ ابلننذكر عل ن وجننه اإلخننا  ،يظهننر عليننه أح نوال عجيب ن وخ نوار غريب ن  ،وهنني
مثرا أعماله من فض هللا تعاىل عليه ،إما تطمينا لقلبه وَتنيسا ،وإمننا ابننتا مننن هللا تعنناىل وامتهنناا لننه ،فالواجننب عليننه أال
يلتف إليها وال يغرت هبا ،لتا ينقط هبا عن مقصوده ،ولذا قال العننارفون ابهلل تعنناىل :أكثننر مننن انقطن مننن املرينندين بسنبب
( )1اإلحيا .)368/4( :
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وقوعهم يف الكراما (....)1ب الكرام العظم الوقو عل حدود الشريع الغرا  ،واتباع السن الواضه البيضا .
 أقول :هذه اجلمل األخ هي مغالط يرددوهنا حبسننن نين  ،وذلن أن اإلشنرا (الننذي هننو الصننوفي ) يبقن ضنناالوزندق ولو مزج ابلوقو عل حدود الشريع الغرا واتباع السن الواضه البيضا .
وخن نوار الع نناد  -يف الواقن ن  -متنوعن ن  ،لك ننن ال ُت نند كله ننا ألي واح نند م نننهم ،بن ن ق نند ُي نند بعض ننها لبعض ننهم،
وياح أهنا -كلها -مما يقوم به شياط اجلن استدراجاً وجرا لم إىل وهد الضال واإلضال.
واخلوار اليت يقوم هبا متصوف الندو وغ هم أكثر تنوعا وأعجننب ممننا يقننوم بننه متصننوف املسننلم  ،فقنند يطن ون يف
الوا  ،ومشون عل املا  ،ويدخلون يف النار ،ويرفن أحنندهم يننده يف الظننام فيخننرج منهننا نننور يضنني الغابن وغ هننا ،وضننرب
الشي هو أشهر خوار متصوف املسلم  ،وهو موجود يف الطريق الرفاعي واجلزولي ...
وأكرر القول إهنا كلها مما يستطي شياط اجلن َتثيلها أمام أوليالهم.
أمننا املشنناهد الضننخم ذا األبعنناد الواسننع الننيت تتجنناوز حجننوم اجلننن وقنندراهتم الطبيعي ن  ،كقط ن األر خبطننو أو
خط نوا  ،والصننعود فننو جب ن قننا  ،ورؤي ن النننف أطننول مننن السننماوا  ،أو العننروج إليهننا ،ورؤي ن هللا (ج ن هللا وعننا)،
والفنننا فيننه ،واستشننعار األلوهين (سننبهان هللا عمننا يصننفون) ،وذو معانيهننا ،فهننذا حباجن إىل اجلذبن وأوهامهننا ،وتشننويهها
لونال الدما الطبيعي اليت طبعها هللا عليها .واجلذب هي الوصول ،أو هي أول الوصول.
وه نني الفت ننوح ،وعن نندما نس ننم م ننن ي نندعو آلخ ننر بقول ننه( :هللا يف ننت علين ن ) فعلين ننا م ننن اآلن فص نناعدا أن نع ننر أن
معناها :أوصل هللا إىل اجلذب .
فما هي اجلذب ؟
* اجلذب :
وأخ ا ،وبعد أن اجتزا الطريق ،ف ىل أين نص ؟ وإىل أين تقود الطريق ؟
صبها وخلوهتا وسهرها وجوعها هي من أج الوصول إىل اجلذب ورؤاها.
إن الطريق كلها ،بشركها ووثنيتها ونَ َ

واجلذبن أو الصننعق أو الغيبن أو احملننو أو السننكر :هنني حالن نفسنني يَن ْف ِقنند هبننا اجملننذوب إحساسننه ِبننا حولننه وابلواقن ،
وير فيها ويسم وُي رؤ وأصواات وإحساسا غريب ومتنوع  ،وهي تشننبه حالن الغيبن الننيت تصننيب متعنناطي املخنندرا
شبها اتما مظهرا وخمربا ورؤ وإحساسا .
وعندما يص سالكهم إىل اجلذب يصب وليا ،فكلم الويل تع أنه وص إىل اجلذب لنني غن  ،وهنني الننيت يسننموهنا:
الفت  ،أو خر احلُجب ،والكش هو ما يرونه ويسمعونه فيها.
وه نني ال نند ال ننذي يس ننعون إلي ننه ،ويتومه ننون أن هللا س ننبهانه جي ننذهبم هب ننا إلي ننه ،وه ننذه بع ننض أقن نوال ل ننبعض أقط نناهبم
( )1السعاد األبدي فيما جا به النقشبندي .)37: ( ،
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وعارفيهم تدل عل ذل :
يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي:
...وقد ورد :جذب ِمن جذاب احلق توازي عم الثقل (.)1
ويقول الشيخ محاد بن مسلم الداب (:)2
ِ
وحدين ،ق  :اجذب (.)3
...وإن قال ل  :اعب ْدين ،ق  :وفق  ،وإن قال ل ّ :
 لننتبه إىل ربطه التوحيد ابجلذب  ،ولنتذكر ماذا يعنون بكلم (التوحيد).داود الكب بن ماخا يقول:
وكان ُ
احلال ما جذب إىل حضرته ،والعِْلم ما رد إىل خدمته(.)4
ويقول الشيخ هبا الدين اجملذوب(:)5
...وذل أن ك حال أُخذ العبد عليها ،يستمر فيها ،ولو خرج عنهننا يرجن إليهننا سنريعا ،حننىت إن مننن اجملاذيننب مننن
تنراه مقبوضننا علن النندوام ،لكونننه ُجننذب علن حالن قننبض ومنننهم مننن تنراه مبسننوطا ،وهكننذا ..وكننان الشننيخ فننرج اجملننذوب
رضنني هللا عنننه مل يننزل يقننول :عننند رزقن فيهننا خنراج ودجنناج وفاحننون ،لكونننه ُجننذب وقن اشننتغاله بننذل وزمن ُنن اجملننذوب
م ننن ح ن جي ننذب إىل أن م ننو زم ننن ف ننرد ،ال ي نندري ِب ننرور زم ننان علي ننه .ورأي ن اب ننن البج ننالي رض نني هللا عن ننه ،مل ي ننزل يق ننول:
الفاع مرفوع واملخفو جمرور ،وهكذا ،ألنه ُجذب وهو يقرأ يف النهو .ورأي القاضي ابن عبنند الكننايف رضنني هللا عنننه ملننا
ُجذب مل يزل يقول  -وهو يف بي اخلا وغ ه  :-وال حق وال استهقا وال دعو وال طلب وال غ ذل (.)6
ويقول الشيخ عبد القادر الدشطوطي(:)7
...النا معذورون ،يقولون :عبد القننادر مننا يصننلي ،وهللا مننا أنننن أين تركن الصننا منننذ ُجننذب  ،ولكننن لنننا أمنناكن
نصلي فيها(....)8
ويقول عبد العزيز الداب :
( )1عوار املعار يف هام اإلحيا .)91/2( :
( )2أحد العلما الراسخ يف علوم احلقالق ،صهب الشيخ عبد القادر اجلياين ،وانتم إليه معظم صوفي بغداد.
( )3طبقا الشعراين.)135/1( :
( )4طبقا الشعراين.)194/1( :
( )5من أكابر العارف  ،ما يف القاهر بعد سن (920هن).
( )6طبقا الشعراين (.)139/2
( )7من أكابرهم ،ك بصره ،ما يف القاهر بعد سن (930هن).
( )8طبقا الشعراين (.)139/2
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...إن هللا تعاىل ال ُيب عبدا حىت يُ ِّ
عرفه به ،وابملعرف يطل عل أسراره تعاىل ،فيق له اجلذب إىل هللا تعاىل(...)1
ويقول عمر بن الفار يف التالي الكرب :
إليه ،ونزعُ النزع يف كل ِ
جذبة

فمين جمذوب إليها وجاذب

ِ
أوحت
حقيقتها من نفسها حني

وما ذاك إال أن نفسي تذكرت

الرتاب ،وكل آخذ أب ِزَّميت
ً

فحنَّت لتجريد اخلطاب بربزخ
ويقول علي اخلوا

الربلّسي:

إمنننا مسنني اجملننذوب جمننذواب ألن العبنند مل يننزل يتعشننق حالننه وأيلفننه وال ينجننذب عنننه إال ِبننا هننو أقننو منننه ،وإذا أراد هللا
تعاىل أن خيل عبدا ويستخلصه لنفسه ،جذبه عما كان واقفا معه من أمر النندنيا واآلخننر  ،فن ذا تعشننق ِبننا جذبننه احلننق إليننه
اثنيا جذبه به عنه اثلثا(...)2

ويقول ويل هللا الدهلوي:
...وأمننا طريننق وصننولم إىل هننذا الكمننال املطلننق ،فهننو أهنننم ينجننذبون إىل هللا سننبهانه ،فيقطعننون نننور الغيننب وغ ن ه،

حىت يصلوا إىل ميادين األمسا ...مث يضمهلون يف التجلي الذايت(...)3
ويقول عبد هللا بن أيب بكر العيدرو :

...وحقيقن العننار سننالر طننالر ،مث السن يسننتدل ابلطن  ،فالسن يكننون يف مقامننا النننف املطمتنن  ،والطن يكننون
يف مقام ننا الروحاني ن العلوي ن  ،مث يس ننتدل الط ن ابجل ننذاب الس نري  ،فاجلذب ن تبع ننده ع ننن أنيت ننه وتقرب ننه لويت ننه ،إىل أن ت ننور
اجلذب املشاهد  ،فاملشاهد أحضرته معه وغيبته عنه إىل أن نهر ابلعيان(...)4
ويقول حميي الدين بن عريب يف (الباب )216 :من الفتوحا املكي :
...إمنننا مسنني جمننذواب جلننذب احلننق تعنناىل لننه ،وأخننذه أبعطافننه ،ولننوال أنننه كننان متعشننقا حبالننه ،مستهسنننا لننه ،مننا جذبننه

احلق تعاىل ،فكأن سبب هذا الكش تعشق أحواله الطبيعي  ،ولوال اجلذب العني ما تر ما كان فيه(....)5
ويقول حممد مهدي الصيادي الروا :

وبويعن يف احلضننر  :علن املباعنند عننن أصننهاب دعننو الوالين واحملننو ،الننذين ُتقننق أهنننم ليسنوا مننن أهن االجنننذاب
( )1اإلبريز.)217: ( ،
( )2طبقا الشعراين.)156/2( :
( )3اخل الكث .)102: ( ،
( )4الكربي األمحر واإلكس األكرب.)77: ( ،
( )5اليواقي واجلواهر.)136/1( :
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والغيبن ن  ،فن ن ن أولتن ن م ننن اللص ننو وال نندجال  ،وك ننأهنم املقص ننودين بس ننر قول ننه تع نناىل(( :وم ننن أَنْلَ ننم ِممنَّ ن ِن افْ ننرت علَن ن َِّ
اّلل
ََ َ
ََ ْ ُ
ِ
ب)) [الص .)1(]7:
الْ َكذ َ
ومن أوراد الشاذلي (مناجا ابن عطا هللا السكندري).
...حقق حبقالق أه القرب ،واسل يب يف مسال أه اجلذب.)2(...
ومن األوراد اخللوتي (من منظوم أمسا هللا احلسىن):
هبا نلحق األقوام َمن كان قبلنا

وم َّن علينا اي ودود جبذبة
ُ
ومن األدعي التيجاني :

اللهم اجذب إلي قلبا وقالبا جبواذب عنايت  ،وألبس خلع َ استغرا أوقايت يف االشتغال ب (...)3
ويقول الدكتور عبد احلليم حممود:
...إننا ال نتهد هنا عن طريق االجتبا  ،ف نه يف حقيق األمر لي طريقننا ابملعننىن العننادي :إنننه جذبن ِمننن جننذاب

احلق يف حلظ بَن ْع َدها يتبدل املر حاال بعد حال ،ويدخ رحاب احلق ج وعا ،عبدا من عباده املخلص (...)4
ويقول الدكتور سيد حس نصر:

(يتكلم عن املرشد) إىل أن يقول :مث هذا الشخ  ،إما أنه مسننافر أدركتننه الربكن اإللين فهننو سنال جمننذوب ،كننان
قد عرب أوال مجي املفاوز واألخادينند الننيت تعننرت الروح...لكنننه ِبسنناعد اجلننذب اإللنني بعنند ذلن عنناد مننن مقامننا القلننب
ومصنناعد الننروح ،وبلننغ عننامل الكشن واليقن ...أو أنننه ذا الننذي جذبتننه الربكن اإللين فسننل الطريننق فهننو جمننذوب سننال ،
وكان قبا قد عرب ِبساعد اجلذب اإللي مجي املقاما  ،وبلغ عامل الرؤي والكش عن احلقالق اإللي (...)5
 جتنبا لزيد اإلطال نكتفي هبذه األقوال الكافي :إذن ،فاجلذب هي الد الذي يسعون إليننه ،وهنني الفتننوح ،وعننندما نسننم َمننن ينندعو آلخننر بقولننه :هللا يفننت علين ،
فعلينا منذ اآلن أن نعر أن معناها (أوصل هللا إىل اجلذب ).
وأكننرر القننول أبهنننا تشننبه احلالن الننيت يقن فيهننا متعنناطي املخنندرا (احلشنني أو األفيننون واملننورف وااليثن وغ هننا)..
ش ننبها دقيق ننا ،مظهن نرا وخمن نربا ،ورؤ وهلوس ننا  ،من ن أخ ننذ ال نندور ال ننذي يلعب ننه الش ننيخ وتوجيه ننه ،وإُي ننا ا اجل ننو الص ننويف،
ابالعتبار.
( )1فص اخلطاب.)137: ( ،
( )2النفه العلي يف أوراد الشاذلي .)24: ( ،
( )3ميزاب الرمح الرابني .)23: ( ،
( )4ذو النون املصري.)49: ( ،
( )5الصوفي ب األم واليوم.)76 ،75: ( ،
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وأكننرر أيضننا أهنننم يعتقنندون أن هللا جيننذب السننال إليننه فتهنند لننه هننذه احلالن  ،ولننذل يسننموهنا اجلذبن  ،ويسننمون
الواص إليها وليا.
وهم يعنون بقننولم( :هللا) األلوهين الننيت يعتقنندون أهنننا ابطنن يف اإلنسننان ،ويف كن شنني  ،وأنننه حمجننوب عنهننا ،أو عننن
اإلحسا هبا ابلوهم( ،أي :الوهم أنه خملو وأنه غ هللا).
هننذه األلوهين الباطنن فيننه جتذبننه إليهننا ،فيفقنند إحساسنناته ابلظنناهر وابملخلوقين  ،حين تتجننه تلن اإلحساسننا إىل
ابطنه ،إىل إليته اليت كان حمجواب عن اإلحسا هبا ابلوهم ،هكذا يعتقدون!
ير اجملذوب أثنا اجلذبن رؤ ومشنناهدا  ،ختتلن ابخننتا األشننخا واألزمنن واألمكنن والثقافننا  ،واخننتا
الننرؤ حسننب الثقافننا تع ن أن الننرؤ الننيت يراهننا املتصننو املسننلم ،ختتل ن بعننض الشنني عننن رؤ املتصننو املسننيهي،
وهذه ختتل بعض الشي عنها عند الندوسي ..وهكذا.
واجلذب  -كما رأينا -حال يفقد فيها اجملذوب الشعور ِبا حوله ،وير ويسننم أشننيا ال وجننود لننا ،وقنند َتتيننه اجلذبن
الكمن  ،ونظننري مننر الننويل (الننذي وصن إىل اجلذبن )
ماشننيا أو قالمننا أو قاعنندا أو مسننتلقيا أو منفننردا أويف مجاعن إن كننان مننن َّ
يف املراح التالي :
 تكون اجلذاب األوىل قص ومتباعد وخفيف  ،والعك ممكن. م االستمرار عل ممارس الريض  ،وبعد زمن قد يطول وقد يقصر ،تزداد اجلذاب عمقا وطوال وتقاراب. أم ن ننا املش ن نناهدا (الكش ن ننو ) ،فكثن ن ن ا م ن ننا تتج ن نناوز ح ن نندود املق ن ننايي العادين ن ن  ،وح ن نندود املعق ن ننول لتتخطاه ن ننا إىلالامعقننول ،فن نفسننه أطننول مننن السننماوا  ،أو يننر نفسننه يعننرج فيهننا مننن مسننا إىل مسننا حننىت يصن إىل العننرش ،وطبعننا
يراها كما يتوهم أهنا هكذا ،ال كما هي عل حقيقتها.
 وقد ير خملوقا ضخم أبشكال خمتلف  ،خيال بومهه ،أو بتوجيها شيخه أهنا مالك . وق نند تك ننون ال ننرؤ يف املق ننايي العادين ن  ،فن نوطموحاته.

أشخاص ننا يت ننوهم أهن ننم أنبي ننا أو أولي ننا حس ننب توجيه ننا ش ننيخه

 يسننتمر الس ننال عل ن اجملاه نند ويننزداد إص نرارا عليهننا ،ألن ك ن ه ننذه الننرؤ ليس ن هنني غايت ننه ،حننىت ي ننر نفس ننهجالسننا من هللا (جن جالننه)ُ ،يادثننه ويسننامره! وطبعننا هننذا كلننه اتبن لتوجيهننا الشننيخ ،ويكننون احلضننور من هللا (جن هللا)
بشك من األشكال التالي :
* إما أن ير اجملذوب نفسه يعرج يف السماوا حىت يصن إىل العننرش ،وهنننا جيتمن من هللا (سننبهانه وتعنناىل عمننا
يصفون).
* أو أن ير هللا (ج وعا) ينزل إىل جانبه وُيادثه ،وقد يرفعه ب يديه ِّ
وجيوله يف السماوا .
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* أو أن ير نفسه جمتمعا م هللا (تعاىل) يف مكان آخر.
وهذا ما يسمونه (احملاضر ).
ويف ك احلاال جيد لذ عظيم  ،ورغم ك ذل فلي هذا هو الغاي .
 يسننتمر السننال عل ن اجملاهنند  ،وتتكننرر احملاض نرا وتتطننور حننىت يننر اجملننذوب يف إحنند جلسنناته م ن هللا (ج نوعننا) أن هللا سننبهانه يدجمننه يف اسننم مننن أمسال ننه ،أو يف مكننان مننا مننن ذاتننه (س ننبهانه عمننا يصننفون) ،وهننذا مننا يس ننمونه:
(املكاشف ) ،ويسمونه( :الفنا يف هللا) ،وقد يسميه بعضهم( :اإلحسان).
 ويس ننتمر الس ننال عل ن اجملاه نند  ،ويتط ننور الفن ننا يف هللا ،وي ننزداد عمق ننا ونش ننو ول ننذ  ،وينتق ن م ننن اس ننم إىل اس ننم،(وهذا التدرج لي ضننروري دالمننا) ،حننىت يصن إىل الفنننا يف االسننم (الننرب) أو (الننرمحن) علن اخننتا بينننهم ،وهننذا االسننم
هننو أعلن الصننفا اإللين عننندهم ،فيكننون قنند وصن إىل قم ن املكاشننف  ،ومن ذلن فلنني هننذا هننو الغاين  ،إن الغاي ن هنني
التهقق ابالسم (الصمد) أو (هللا).
 وم املثابر علن اجملاهنند  ،يقفننز إىل االننندماج يف الننذا اإللين كننا يف كن (تعنناىل هللا عمننا يفننرتون) ،فن نفسننهأنن ننه هن ننو هللا (سن ننبهان هللا) جبمي ن ن أمسالن ننه وصن ننفاته! وهن ننذا من ننا يسن ننمونه( :املشن نناهد ) ،أو (اجلم ن ن ) ،أو (الفنن ننا يف االسن ننم
األعظم) هللا ،اجلام لك األمسا والصفا  ،وعند بعضهم هو (اإلحسان)..
وهذه املشاهدا (أو اللوسا ) هي ما يعربون عنها ِبث قول عمر السننهروردي" :ابتُلنني بنهضن النننف ووثوهبننا ،أو
ِبث قول الغزايل :وبعضهم يدعي أمورا عظيمن يف املعرفن ابهلل عننز وجن  ،أو ِبثن قننول اجلننياين :هننم أبنندا يف سنراد القننرب،
ف ذا جا نوب احلكم كانوا يف صهن احلكم.
ومن اسننتمرار إُيننا ا الشننيخ وتوجيهاتننه ،وغننر الطموحننا الواثبن يف نفن الننويل ،ومن تكنرار مشنناهد االننندماج
يف هللا (سننبهان هللا عمننا يصننفون) ،يتعمننق الشننعور ابأللوهين ويرتسننخ ،وقنند يدفعننه هننذا إىل البننوح ابلسننر أثنننا صننهوه ،فيقن
ِ
وح َكننم عليننه أهن
يف احملننذورا الننيت جتننر عليننه وعلن طالفتننه الوين والثبننور ،لننذل أيخننذون أبهننون الشن َّنرين ،فن ذا فُضن َ أمننره َ
الظنناهر (الشنريع ) ابلكفننر ،حكمنوا عليننه هننم أيضننا ابلكفننر ،وإذا أفننىت أهن الظنناهر بقتلننه ،أفتنوا هننم أيضننا بقتلننه ،من إمنناهنم
أبنه صديق ويل مقرب ،لكن بعض الشر أهون من بعض.
الكمن مننن الرجننال والنبين  ،لنذل يبنندأ شننيخه بتدريبننه
لتخلنني الننويل مننن هننذا احملننذور ،وألن هننذا املقننام لنني مقننام َّ
الكم ن ال ننذين يتبع ننون القاع نند (إي أن تق ننول أاه ،واح ننذر أن تك ننون
عل ن الس ننيطر عل ن لس ننانه وكلمات ننه ،ليتهق ننق ِبق ننام ّ
س نواه) ،حي ن يغنندو وليننا كنناما ومرشنندا ُيننق لننه إرشنناد النننا ودعننوهتم ،لكنننه ال يكننون مرشنندا كنناما إال ِبقنندار مننا جيم ن
حوله من األتباع ،ولذل يعتربون حممدا صل هللا عليه وسننلم أكمن الكننامل  ،ألن أتباعننه أكثننر األتبنناع ،وأنننه هننو اإلنسننان
الكام األعل .
وهذا هو مقام البقا  ،أو الفر الثاين...إىل آخر األمسا  ،ولم يف التلمي إليه ووصننفه عبننارا أدبين يتبننارون ابلتفنننن
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هبا وتنوي أساليبها ،مر معنا متا منها ،ويف كتبهم ألو كث غ ها.
وقنند يق نرأ القننارئ يف بعننض كتننبهم أمسننا مث ن مقننام (قنناب قوس ن ) ،أو مقننام (أو أدىن) ،أو مقننام (أا أا) ،أو غ ن
ذل  ،وكلها تع شد التهقق ابأللوهي م طول مدهتا.
وأكرر التنبيه إىل أن الرتتيب املذكور لي ضروري ،وقد خيتل عند بعضننهم اختافننا كثن ا ،وقنند ينننعك يف ادر مننن
األحيان.
وهم يقولون :إن املنانر متنوع ال تتكرر.
كما يتهدثون عن املريد واملراد.
فاملريد هو الذي يسل الطريق اإلشراقي من أولا حىت يص إىل اجلذب .
واملن نراد ه ننو ال ننذي ُْجين ن َذب دون إراد من ننه ودون جماه نند  ،أو كم ننا ه ننو الواقن ن  ،املص نناب ِب ننر عص ننيب مم ننن نن نراهم يف
األسوا من املعتوه واملخبول والالم عل وجوههم يف الرباري ،ومنهم نزال مستشفيا اجملان .
ويعنننون ابالسننم (املنراد) أن هللا سننبهانه أراده فجذبننه إليننه دون إراد منننه ،ويصننفون املنراد عنناد ِبثن قننولم( :سننال يف
ح ننب هللا) ،ويتربك ننون ب ننه ،ويطلب ننون من ننه أن ي َكبِّس ننهم ،أي يضن ن ي ننده عل ننيهم لتس نني من ننه األسن نرار ع ننن طريقه ننا وتس ننري يف
أجسامهم.
ويف مجي األحوال ،ينتاب اجملذوب أحد نوع من اإلحسا :
أ -إما شعور ابللذ  -وهو الغالب -ختتلن شنندته مننن جذبن إىل أخننر  ،وقنند تبلننغ يف بعننض اجلننذاب  -وخاصن يف
الفنا ا يف هللا -مننن الشنند حبين تسننتغر كن ذر مننن جسننمه ،وعننندما يعننود إىل الصننهو ،يعننود حامنندا شنناكرا ،ويننذهب
إىل صندو مابسه ليخرج منه سرواال يلبسه بدل سرواله الذي امتأل ابمل .
لكنه إذا كان من املتهقق ِبقام الزهد ،مس املبت من سرواله ابلرتاب ،ومض إىل حال سبيله.
أما إذا كان متهققا ِبقام التوك  ،فيرتكه كما هو وال يلتف إليه لشد توكله.
نويل ْأمن َنره هننذا علن شننيخه ومشننكا إمداداتننه ،فيهنِّتننه ويبشننره أبن هننذا دلين علن صننه املقننام الننذي وصن
يَعننر الن ُّ
اليه ،ويفهمننه أن سننببه هننو بقنناي شننعور ابلبشنري  ،وأنننه سننو يننزول عننندما يننتخل كليننا منهننا ،أو (مننن الشننعور ابملخلوقين )،
ويتهقق ابأللوهي ُتققا كاما.
ويس ننمون ه ننذا الن ننوع م ننن اإلحس ننا ( :البَ ْسن ن ) ،ويس ننمون ج ننذابهتا( :مجالين ن ) ،ويس ننمون فنا اهت ننا أو جتلياهت ننا ال ننيت
يشنناهدون هبننا أنفسننهم أهنننم هللا( :التجليننا اجلمالين ) ،ويومهننون أنفسننهم واتلهننيهم أن هننذه التجليننا هنني ُتقنق أو فنننا يف
الصفا اجلمالي (عفو غفور ودود رحيم.)..
 -2وإم ننا أن يش ننعر اجملن ننذوب ابالكتت نناب أو الغضن ننب أو ض ننيق الصدر...ويسن ننمون ل ننه هن ننذا اإلحس ننا ( :القن ننبض)
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ويسننمون جذبتننه( :اجلالي ن ) ،ويومهننون أنفسننهم واتلهننيهم أهنننا جتليننا احلننق علننيهم بصننفاته اجلالي ن ( ،العزيننز اجلبننار املتكننرب
القهار ،)...ويسموهنا( :التجليا اجلالي ) ،أو (التهقق ابألمسا اجلالي )...
ْش ن لألوليننا واألبنندال يف أفعننال هللا مننا يبهننر العقننول،
ويص ن عبنند القننادر اجلننياين هنناذين اإلحساس ن بقولننه :يُك َ
وخير العادا والرسوم ،فهي عل قسننم  :جننال ومجننال ،فنناجلال والعظمن يننوراثن اخلننو املقلننق والوجن املننزع  ،والغلبن
العظيم عل القلبِ ،با يظهر عل اجلوارح...أما مشاهد اجلمال فهننو ُتلنني القلننوب ابألننوار والسننرور واأللطننا والكننام
اللذيذ واحلدي األني  ،والبشار ابملواهب اجلسام واملنازل العالي (...)1

 وهو معىن قوله أيضا (اجلياين) الذي مننر معنننا... :وبقلبننه ينظننر إىل ربننه عننز وجن  ،إىل جالننه اتر وإىل مجالنه اترأخر ( .ومث هذا َتاما َتاما ُيص ملتعاطي املخدرا  ،واالختا بينهما هو يف التفس ).
وهذه بعض أقوال لبعض أقطاهبم يصفون هبا بعض جذابهتم ومشاهداهتم.
يقول ِّ
املعر عن نفسه (شيعي من طهران):
إن الفق ن احلق ن س ننيد حس ن ب ننن الرض ننا احلس نني الطه نراين النعمتلاه نني ،ال برك ن النعم ن اإللي ن يف س ننن 1303
للهجننر  ،ذل ن أن ن عننندما التقي ن ابلسننم الطنناهر ،مثننال العننارف وقطننب الداي ن يف سننلو الطريننق ،واملرشنند األم ن يف
ممارسن الصننلوا  ،الشننيخ عبنند القنندو كرمنشاهي...بفضن الربكن اإللين ومعونن األلمن الطنناهرين علننيهم السننام ،التقين
هننذا الرج ن العظننيم يف الوق ن الننذي تقنندم ذكننره قننرب إمننام زادي زينند( ،)2وكننان لننه معنني مننا كننان ،ويف غضننون أسننبوع مننن
الزمننان حل ن علنني برك ن وجننوده وذل ن قننرب إمننام زادي زيد...وبعنند أن أجننر مراسننم الندام ن والتوب ن  ،أعطنناين التعليمننا
الازم ن  ،وأدخل ن إىل حلق ن الننذكر وق نرا األوراد ،ودرب ن عل ن مننا ينبغنني أن يُعم ن ويقننال ،فامتثل ن يف ذل ن كلننه ،وبعنند
مخن عشننر ليلن  ،وهننو منند اخللننو الصننغر  ،عننند الفجننر ،فيمننا كنن مسننتغرقا يف التفكن  ،رأين مجين األبنواب واجلنندران
يف املكان املظلم الذي ُو ِض ْع ُ فيه تشارك يف مراسم الذكر ،فغب ُ عن الوعي ،وهوين ُ إىل األر  ،وبعنند شننرو الشننم
س ننارع وال نندي اجلس نندي ب ننداعي حب ننه الش ننديد يل ،إىل اس ننتدعا طبي ننب ،ودع ننا ك ننذل ِبهض ننري األرواح وك نناتيب التعاوي ننذ
الشافي  ،مث إن والديت اجلسدي هي األخر عاجلت بك ما تيسر لا من األدوا واملنعشا واملغذي .
وبقي ن ُ عل ن مث ن ذل ن عش نرين يومننا وأا ال أقننو عل ن القيننام بف نرالض الش نريع  ،وال أعنني لوجننوب ممارس ن الشننعالر
والريض ننا  ،وال أح نند أح نندا ب ننذل  .وبع نند تلن ن الف ننرت ع نناد إيل الوضن ن الطبيع نني أو ك نناد ،وأص ننبه ُ طليق ننا م ننن ح ننال
اجلذبن  ،فننذهب ُ إىل احلمننام وتوضننأ  ،وشننعر برغبن شننديد يف لقننا ذلن الشننيخ العظننيم ،وبقين ُ بضننع أيم هالمننا علن
وجهي كاملعتوه يف الطر واألسوا  ،ساعيا يف طلبه ،وأخ ا نفر ُ به ،وقبَّل ُ يده ،فأبد يل لطفه وعطفه.
وأقننول مننوجزا :إنن سننلك ُ الطريننق ُتن رعايتننه منند سنننت  ،آخننذا نفسنني جبمين تعليماتننه ووصننايه ،لننذل ُتولن
( )1فتوح الغيب.)22: ( ،
( )2مزار أحد األوليا يف طهران.
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عن العلوم التقليدي ُتوال اتما ،وأقبل عل تفهم مسال املعرف  ،والسن يف طريننق اليقن  ،أطعتننه بكن مننا أمننرين بننه دون أن
أجيننب بنننعم أو ال ،وإذا بنندا يل أن بعننض مننا مسعن ُ أو رأين ُ منننه يعننار يف ننناهره للشنريع  ،رددتننه إىل عيننب يف مسعنني أو
تقص ن يف بصننري...أمحد هللا أن ن بفض ن ذل ن العننامل الكب ن  ،وبفع ن إرادتننه الروحي ن  ،اسننتطع أن أق ن عل ن مابسننا
الفقر الروحي ،ودقالق املعرف الثابت  ،ولطال احلق اليق  ،حىت بلغ ُ حال الفنا يف هللا والبقا فيه(...)1
* امللحوظة:
ما أنبه إليه بشك خا هو ُتوله عن العلوم التقليدي ُتوال اتما ،ومن هذا القول ،ومننن أقنوال كثن مننر وسننتمر،
نعر سبب اجله الذي تتخب فيه أمتنا.
وامللهونا كث  ،مكن للقارئ أن يتسل ابلبه عنها ،واملتكلم شيعي يعر بن (مش العرفا ).
ولننتبه إىل أنه استعم عبار (برك النعم اإللي ) ِبعىن اجلذب  ،ولعلننه اسننتعم عبننار (النعمن اإللين ) انبثاقننا مننن اسننم
الطريق (النعمتلاهي ) اليت كان شيخه عبد القدو كرمنشاهي شيخها.
ويقول عبد العزيز الداب (الويل الكام والغو احلاف ):
...وبعنند وفننا سننيدي عمننر بثاث ن أيم ،وق ن يل واحلمنند هللا الفننت  ،وعرفنننا هللا حبقيق ن نفوسنننا ،فلننه احلمنند والشننكر،
وذلن يننوم اخلمنني الثننامن مننن رجننب عننام مخن وعشنرين ومالن وألن  ،فخرجنننا مننن دارا ،فننرزق هللا تعنناىل علن ينند بعننض
املتصدق من عباده أرب موزوا ( ،)2فاشرتي احلو  ،وقدم به إىل دارا ،فقال يل املرأ :

اذهننب إىل سننيدي علنني بننن حننرزهم( )3وأقنندم لنننا ابلزي ن لنقلنني بننه هننذا احلننو  ،فننذهب  ،فلمننا بلغ ن ابب الفتننوح
دخلتن قشننعرير  ،مث رعنند كثن  ،مث جعن حلمنني يتنمن كثن ا ،فجعلن أمشنني وأا علن ذلن  ،واحلننال يتزاينند إىل أن بلغن
إىل قرب سيدي ُيىي بن عال نفعنننا هللا بننه ،وهننو يف طريننق سننيدي علنني بننن حننرزهم ،فاشننتد احلننال ،وجعن صنندري يضننطرب
اضطرااب عظيما ،حىت كان ترقويت تضرب حلييت! فقل  :هذا هو املننو مننن غن شن  ،مث خننرج شنني مننن ذايت كأنننه خبننار

الكسكا ( ،)4مث َج َعلَ ْ ذايت تتطاول حىت صار أطول من ك طوي  ،مث جعلن األشننيا تنكشن يل وتظهننر كأهنننا بن
ينندي! فرأي ن ُ مجي ن القننر واملنندن واملداشننر ،ورأي ن ُ ك ن مننا يف ه نذا الننرب ،ورأي ن النص نراني ترض ن ولنندها وهننو يف حجرهننا،
ورأين مجين البهننور ،ورأين األرضن السننب وكن مننا فننيهن مننن دواب كننالرب اخلنناط الننذي جينني مننن كن جهن  ،فجننا
ذلن النننور مننن فننوقي ومننن ُتننيت وعننن مين وعننن مشننايل وعننن أمننامي وخلفنني ،وأصنناب منننه بننرد عظننيم حننىت نننن أين من ،
فبننادر ورقنند علن وجهنني لننتا أنظننر إىل ذلن النننور ،فلمننا رقنند رأين ذايت كلهننا عيننوا العن تبصننر ،والنرأ تبصننر،
والرجن ن تبص ننر ،ومجين ن أعض ننالي تبص ننر ونظ ننر إىل الثي نناب ال ننيت عل نني ،فوج نندهتا ال ُتج ننب ذلن ن النظ ننر ال ننذي س ننر يف
( )1الصوفي ب األم واليوم.)79 ،78 ،77: ( ،
( )2عمل مغربي كان متداول آنذا .
( )3هو شيخ أيب مدين املغريب ،والزي من النذور اليت تقدم للمقام.
( )4أكل مغربي معروف تسم يف الشر  ،ابسم (املغربي ) أو (املفتول).

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

291

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

الذا  ،فعلم أن الرقاد عل وجهي والقيام عل حد سوا مث استمر األمر علي ساع وانقط (.)1
* امللحوظة :إن كشفه منبثق من املعلوما السالد يف حميطه ،ومث هذا ُيد ملتعاطي املخدرا .
ويقننول نفسننه... :فبقنني معنني سننيدي عبنند هللا الننرباوي (صننويف مننن قري ن برنننو) ،يُرشنندين ويسننددين ويقننوي ومهننو
اخلو من قليب فيما أشاهده ،بقي رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعد وعشننر ذي احلجن  ،فلمننا كننان اليننوم الثالن
مننن يننوم العينند ،رأين سننيد الوجننود صننل هللا عليننه وسننلم ،فقننال سننيدي عبنند هللا الننرباوي :ي سننيدي عبنند العزيننز ،قبن اليننوم
كن ن ُ أخ ننا علي ن  ،والي ننوم حي ن مجعن ن هللا من ن رمحت ننه تع نناىل س ننيد الوج ننود ص ننل هللا علي ننه وس ننلمِ ،أم ن َنن قل ننيب واطم ننأن
خاطري(...)2

 ولنسم إىل العار القطب عبد الكر اجليلي ،يقدم وصفا عاما ،يقول:أمننا بعنند ،ف ن ن املنننانر اإللي ن َحماضننر جلمننال العلننوم اللدني ن  ،وإن تفصننيلها ال يكننون إال عننن موهب ن اثبت ن إلي ن  ،فقنند
يدر تل املوهب العبد يف نف املنانر العل إُيا إليا ،أو حبقيقن اتصننا مننن الصننف العلمي ...وقنند يتننأخر عليننه تفصنني
تلن العلننوم إىل نزولننه عننن تلن املنننانر ،فننيفهم مننا كننان فيهننا إلامننا إليننا ،أو إبعننام شننيخ مننرب مكاشن ابملنننانر اإللين ،
فيويف الوق الذي هو فيه أداب به ،ولكن فاته أدب تلن املنننانر لفواهتننا ،ألن التجلنني الواحنند ال يبقن زمننان  ،بن هلل تعنناىل
يف ك ن زمننان جت ن خمصننو ِ ،مننن سننر قولننهُ (( :ك ن َّ يَن ْنوم ُهن َنو ِيف َش نأْن)) [الننرمحن .]29:ومننن النننا َمننن ُجيننذب إىل بعننض
املنانر اإللي  ،فيخرج منها وهو ال يدري أيننن كننان ،ولننو مسن أبوصننا املنننانر الننيت كننان فيهننا تعجننب وأنكننر مننا كننان علينه،
وذل لضننع علمننه وقصننور فهمننه ،فن ن الننده ال يطنرأ إال علن الضننعفا  .اعلننم أن لكن منظننر آفن ُتجننب الننداخ فيهننا
عما فوقها وَتسكه عندها ،ما مل يعلم تل اآلف  ،ف ذا اطل عليها ترق عن ذل املنظر إىل غ ه(...)3

 يب الشيخ هنا أن تفس الرؤ الكشفي اب من معلوما مسبق  ،أو من إعام شيخ مرب...ويقول :منظرا {عبد هللا كأن تراه}:
هو ابب املنانر كلها...فيتصور له حضر احلق تعاىل الويل بكربيلننه وعظمتننه ،فننا أييت عمننا وهننو مننأخوذ عننن ذلن
العم ن  ،لغلب ن حننال الننده عل ن قلبننه ،ويكننون سننالر أحوالننه وأفعالننه وأقوالننه كلهننا عبننادا  ،ألنننه مننأخوذ عنهننا إىل تصننور
احلضر اإللي  ،فهو شاهد لذل التصور حبقيقته يف سننالر أمننوره ،ويف هننذا املنظننر يُفننت عليننه علننوم االصننطام ،ويكشن لننه
عن أسرار احلق تعاىل يف نواهر املخلوقا  ،فيقرأ رقننوم كتابن أمسننا هللا تعنناىل علن صننفها وجننوه املخلوقننا  ،ويعلننم السننر
الذي أخذ ابلعامل إىل مأخذهم فيما هو عليه ،فا ير قبيها يف الوجود(.)4

 -م أن عبد الكر اجليلي واضن العبننار يف مننا يكتننب ،إال أنننه يف هننذا الننن

يبعنند يف اإلشننار والرمننز ،ومن ذلن ،

( )1اإلبريز.)9: ( ،
( )2اإلبريز.)10: ( ،
( )3املنانر اإللي .)8 ،7: ( ،
( )4املنانر اإللي .)11: ( ،
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فبقلين مننن الننرتوي يتضن كامننه .إنننه يقننول :إن هننذا املنظننر هننو منظننر الننده  ،ألنننه يننر نفسننه إلننا ،مث تنكشن لننه علننوم
الوحد ...
ويقول :منظر الوجود:
يتجلن ن احل ننق تع نناىل يف ه ننذا املنظ ننر أبعي ننان املظ نناهر ،فيك ننون عن ن الظ نناهر ،وعن ن املظه ننر ،وه ننذا أول جم ننايل الص ننف
ُ
للم ْهن َنداث عنننده أثننر...ويف هننذا املشننهد
الواحدي  ،وال يشهد صاحب هننذا املشننهد لشنني يف العننامل وجننودا البتن  ،فننا يبقن ُ
ينفت عل الداخ فيه علوم تنوعا التجلي ،وينكش له أن العامل كله جتن يف جتن  ،لنني شنني غن ذلن ....ويطّل يف
هذا املنظننر علن السننر الننذي عبدتننه املخلوقننا مننن دون هللا...ويف هننذا املشننهد يطلن علن السننر اإللنني ،فيكننون شننافعا ملننن
ش ننا م ننن عب نند األواثن واملش ننرك وغ ن هم م ننن النه ن واملل ن املاض نني  ،فيهص ننلون يف حقيق ن اإلم ننان قب ن امل ننو أو بع ننده،
وُيشرون يف زمر املوحدين(...)1
ُ

ويص جتلي األفعال ،فيقول:
فأمننا جتلنني األفعننال ،ف ن ن هللا تعنناىل إذا كش ن عننن بصننر بص ن العبنند يتجل ن الواحدي ن يف العننامل ،ف نننه أول مننا يق ن
عنده من تفصي ذل احمل إرجاع أفعاله إىل احلق ،وينسبها إليننه سننبهانه بعن مننا كننان ينسننبها إىل نفسننه ،ويف هننذا املشننهد
يسلب فع العبد وقوته وإرادته ،فا يبق له فع وال قو وال قدر وال إراد  ،بن هننو كسننالر اجلمننادا  ،فهننو يف هننذا املنظننر
ال فع له البت  ،فلو تكلم وسألته عن كامننه ،لقننال :مل أتكلننم يف هننذا املشننهد ،وقنند يفننو مننن الفنرالض وغ هننا علن َمننن مل
ُيفظهننا هللا عليننه مننن أوليالننه ،وقنند يصنندر مننا يصنندر عليننه مننن لسننان املعاصنني ،فيقننال :عص ن وتننر مننا وجننب عليننه مننن
الف نرالض ،وه ننو ب ننري مننن ذل ن مس ننلوب الق ننو والقنندر والفع ن وإإلراد ...ويكش ن ل ننه عننن الل ننوح احملفو ...فيش ننهد ب ننا
ب إليه ،ويعلم با علم ،وير با رؤي  ،ويفع با فع يضا إليه(....)2
شهود ينُْن َس ُ
ويص جتلي الصفا فيقول :منظر جتلي الصفا :

وهو يف هذا التجلي يشهد صفا احلق تعنناىل النفسنني  ،فكلمننا نهننر لن صننف مننن صننفا النفسني  ،فنين صننف
من صفات  ،إىل أن تفىن عننن مجين صننفات النفسنني  ،فن ذا فن وصنف شننهد وصننفه ،فننتعلم حينتننذ أن حياتن وعلمن
وإرادت ن وقنندرت ومسع ن وبصننر وكام ن  ،مجي ن ذل ن منسننوب إليننه إىل ح ن ِّد مننا كننان منسننواب إلي ن بننا صننف ل ن  ،ب ن
تكون صفات صننفا هللا ،فتتهقننق أن ال حيننا لن  ،بن احليننا حياتننه ،وأن ال علننم لن بن العلننم علمننه ،وأن ال إراد لن
ب اإلراد إرادته ،وأن ال قدر ل بن القنندر قدرتننه ،وأن ال مسن لن بن السننم مسعننه ،وأن ال بصننر لن بن البصننر بصننره،
وقوعهننا إال عليننه ،فأنن
وأن ال كام ل ب الكام كامه ،ويف هذا املنظر جييننب هللا مننن دعنناه هبننذه الصننفا  ،فننا يشننهد َ
بننري مننن شننهود صننفات لشننهود أهنننا هللا تعنناىل كشننفا وعينناا ،يفننت علين يف هننذا احملن معرفن الوجننود السنناري ،ويكننون

( )1املنانر اإللي  14: ( ،و.)15
( )2املنانر اإللي .)16: ( ،
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عند هذا العلم من علوم التوحيد(...)1
ويقول :منظر اتر نفس وتعال:
تننر النننف إمننا هننو جبهننود األنين وثبننو الوين اإللين  ،تعن َّنر ِمننن أنيتن فتكننون أنن ال أنن  ،بن هننو ،بن مننا أنن
هننو ،ألنننه هننو هننو .ويف هننذا املشننهد تضننا أمسننا احلننق تعنناىل إلي ن فتجيننب الننداع هبننا .ف ن ذا قننال قال ن  :ي هللا! أجبتننه:
لبي وسعدي  ،وما أن اجمليب ،ب هللا الذي أجاب َمن دعاه ،لطيف إلي ال يعرفهننا إال الواقن فيهننا ذوقننا وجننودي وكشننفا
حقيقيا ،ويف هذا املشهد تنزل علي األمسا اإللي امسا امسا ،والصفا الرمحانين صننف صننف  ،وأنن تقبن بقنندر مننا يقتضنني
حال (...)2

ويقول :منظر التكوين:
هو مشهد ذايت تتلون فيه ِبعاين األمسا والصفا  ،فيغلب علين يف كن زمننان ح ْكن ُنم صننف  ،فتكننون يف لننون غن مننا
كنن عليننه قبن  ..ويف هننذا املشننهد جتند مننن اللننذ اإللين مننا يسننري يف مجين أجزالن  ،إىل أن تكنناد ختننرج روحن مننن عننا َمل
الرتكيب إىل عا َمل األرواح لشد اللذ املنطبع في  ،جتدها حبكم الضرور حمسوس  ،كما جتنند لننذ احملسوسننا  .وقنند أخننذ ْ
هننذه اللننذ ُ فق ن ا عننن حمسوسنناته حننىت غنناب عننن الكننون ومننا فيننه ،فلمننا رج ن إىل نفسننه وجننده قنند أمننىن ملننا سننر فيننه اللننذ
ْم بشريته ،وكان ما كان(...)3
الروحاني َّ ،
فعم الروح والقلب ،وأضافته عل بشر جسده ،فأعطاه اجلسد حك َ
ويص مشهدا آخر ،فيقول :منظر اللذ الساري :

يتجل هللا بتج يكش فيه للعبد ِبكانه من احلقالق اإللي  ،فيظهر لننه مننن هللا مننا مل يكننن ُيتسننب...ووجد كن
ذر من وجودي حامل من املعار الكمالي ما ال مكن شرحه ،فأعطت عواملي ك اسم وصننف ومعننىن ومرتبن ال هناين لننا،
يف لننذ اإللين حننىت ذقن أمنرا حمسوسننا تكنناد الننروح أن تننذهب لوجدانننه ،فلمننا رجعن إىل
فلمننا وجنند مننا وجنند  ،سننر َّ
صن إىل ُتقيننق تلن (املقننام اللننذ ) إال بننذل
عننامل الكننون ،حنند يف حنناد  ،وكنن ُ يومتننذ متقنندما يف هننذا الطريننق...وال َو َ
احلنناد  ،فمننن مل ُينند بننه ذل ن احلنناد  ،مل يننتم لننه ذل ن اللننذ  ،ب ن مننا عنننده إال طننر منهننا ،ألن اللننذ املسننتولي عليننه
عم اجلسد وأخذ صاحبها ،ال جيد بدا من أن م (...)4
ويص مشهدا آخر ،فيقول :منظر من أن :
يتجل احلق تعاىل عل العار  ،بكش عن حقيقن ذا العننار  ،فيقننال لننه يف هننذا املشننهد :مننن أنن ؟ فيقننول مننا

قال احلاج وأبو يزيد وغ مها من أه هذا املقام(...)5
( )1املنانر اإللي ( ،
( )2املنانر اإللي ( ،
( )3املنانر اإللي ( ،
( )4املنانر اإللي ( ،
( )5املنانر اإللي ( ،

.)17:
(تعر من أنيت ).
 ،)18:ويف الكتاب أخطا مطبعي أو نسخي  ،منها( :األيني ) بدال من (األني )( ،،عر أينيت ) بدال من َّ
.)22:
.)56:
.)76:
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* امللحوظة:
لعلنا نذكر ما قاله احلاج وأبو يزينند وغ مهننا فيمننا سننبق مننن هننذا الكتنناب :أا احلننق ،سننبهاين ،..ومننىت يقننول العننار
هذا الكام يف هذا املقام؟؟ إنه يقوله عندما يُكش له حقيق ذاته! أي :إن حقيق ذاته هي هللا ،يعرفها ابلكش !
منظر من أا:
يتجل احلق تعاىل يف هذا املشهد بتج يكش للعبد فيه عن حقيق الننذا املقدسن  ،فننا جينند العبنند مننا مث إال أا،

وحق ما قال ،وص ما ادع  ،ولكن أين مقام العبودي عن مقام الربوبي ()1؟..
منظر اإلشار :

ل شار منظر جلي ،ومشهد علي ،ومعىن س  ،أن املراد هبننا علن كن حننال ،وهننو املشننار إليننه يف كن مقننال ،أنن
العَر  ،أن هو وهننو أنن  ،أنن املوصننو وهننو الصننف ،
الع وهو احلُكم ،أن الوجود وهو املشهود ،وأن اجلوهر وهو َ
لكنه املوصو  ،وأن األثر ،وهو األم وأن الولد ،لكنه الروح وهننو اجلسنند ،أنن حاصن كنننوزه ،أنن مغمنناز رمننوزه ،أنن
صري ملغموزه ،هذا كله منن وفين  ،وهللا تعنناىل عننن اإلشننار والعبننار  ،وهننو الكبن املتعننال ،فأسننجد فهمن  ،وجن ِّنرد مهتن ،
وأفتق ما رتقناه علي ليسه فهم مننا أشننراه إلين  ،كامنننا ال يفهننم ،وحالنننا ال يُعلننم ،أي جننان أي دوسن ...،ألن الكننام

عن احلقالق ابإلشار (....)2

منظر (( َوإِ ْن ِم ْن َش ْي إَِّال ِعْن َد َا َخَزالِنُهُ)) [احلجر:]21:
يتجل هللا تعاىل عل العبد بتج يُكش له فيه عن مفنناتي الغيننب ذاتننه ،فننيل يف خنزالن امللكننو  ،ويننر مننا أودع
هللا فيهننا مننن أس نرار اجلننربو  ،مننا ال ينندخ ُت ن احلصننر ،وال يعرفهننا إال هللا تعنناىل ،وحينتننذ يقنرأ حقيق ن قولننه تعنناىلَ (( :وإِ ْن
ِمن ْنن َشن ْني إَِّال ِعْنن َند َا َخَزالِنُننهُ)) [احلجننر ،]21:مننن يتجل ن هللا عليننه يف هننذا املنظننر ح ن َّ رمننوز العننامل مننن ذا نفسننه ،وعلننم
هيكله جبمي ما فيه ،ك ذر منه روحاني عامل مننن العنوامل الوجودين الشننهادي  ،فن ن أراد تنندب ذلن العننامل وُتريكننه حننر مننن
نفسننه ذلن الرمننز الننذي هننو روح ذلن العننامل ،فتهننر أجنزا ذلن العننامل يف عننامل الشننهاد وامللن وامللكننو بتهرين ذلن
الرمز ،ف ن اجلسد اتب للروح...وقد ُتقق ُ هبذا املشهد يف سن ثا ومثان وسبعمال (.)3
منظر (كن فيكون):
أول مننا يتصن العبنند ابلتكننوين يف عننامل الغيننب ،فيكن ِّنون األشننيا يف امللكننو  ،وال يسننتطي علن تكوينهننا يف امللن !
فمثله َم ْن يستطي تصور اخلياال يف عقله وال يقدر عليها يف حمسوسه ،ف ذا استقام رجلنه يف هننذا املنظننر ،مث اتصن حسننا
بصننفيت القنندر واإلراد  ،يتجلن هللا عليننه بتجن إلنني يُكسننبه نفننوذ األمننر يف عننامل األكنوان مجيعننا ،الغيبين والشننهاد  ،فهينتننذ
()1املنانر اإللي .)77 ،76: ( ،
( )2املنانر اإللي  .)77 ،76: ( ،وكلم جان فارسي معناها( :ابن) ودوس معناها( :صاحب).
( )3املنانر اإللي .)79 ،78 ( ،
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يقول للشي كن فيكون ،غيبا وشهاد  ،والنا يف هذا املنظننر متفنناوتون ،فمنننهم مننن يظهننر أثننر أمننره علن الفننور ،ومنننهم مننن

يتأخر نهور أثر أمره(...)1
* ملحوظة:

أرجو من القارئ الكر أن يقنرأ يف فصن الحننق ،مفعننول املخنندرا ورؤاهننا ،مث يقارهنننا هبننذه الننرؤ واملشنناهدا  ،من
ملهون ن أن رؤ حشنناش املخنندرا تنبثننق مننن عواطفننه وأمانيننه السنناذج  ،أمننا رؤ حشنناش اإلش نرا فتنبثننق مننن إُيننا ا
الشيخ وتوجيهاته ،والطموحا املسيطر عل اجلو الصويف.
 ولنكت من هذا الغو هبذه املشاهد. ولنستعر بعده الشيخ األكرب والكربي األمحر حميي الدين بن عريب يف بعض وصفه لبعض الكشو  ،يقول:...واشتغ ْ ابلذكر حىت يتجل ل مذكور ...

مث بع نند ه ننذا يُكش ن ل ن ع ننن ع ننامل س نرين احلي ننا الس ننببي يف األحي ننا  ،وم ننا تعط نني م ننن األث ننر يف ك ن ذا حبس ننب
استعداد الذوا ...
ورفعن لن اللنوال اللوحين ( ،)2وخوطبن ابملخنناوي  ،وتنوعن علين احلنناال ،
فن ن مل تقن من هننذا ُرفن عنن ُ ،
وأقيم ل دوالب تعاين فيه صور االستهاال  ،وكي يص الكثي لطيفا واللطي كثيفا...
ف ن مل تقن من هننذا ُرفن لن نننور متطنناير الشننرر ،فسننتطلب السننرت عنننه فننا ختن  ،ودم علن الننذكر ف نن إذا دمن
عل الذكر مل تصب آف ...
...فن ن مل تقن من هننذا ُرفن لن عننن أرواح مسننتهلك يف مشننهد مننن مشنناهده ،هننم فيننه حيننار سننكار قنند غلننبهم
سلطان الوجد ،فدعا حالم.
فن ن مل تقن لدعوتننه ُرفن لن نننور ال تننر فيننه غن  ،فيأخننذ فيننه وجنند عظننيم وهيمننان شننديد ،وجتنند فيننه مننن اللننذ
ابهلل ما مل تكن تعرفها قب ذل  ،ويصغر يف عين ك ما رأيته ،وأن تتماي فيه َتاي السراج(...)3
 وهذا وص آخر البن طفي يف أول كتابه( :حي بن يقظان) ،يقننول :سننأل َ أيهننا األخ الكننر  ،الصننفي احلمننيم،منه هللا البقا األبدي ،وأسعد السعد السرمدي ،أن أب إلي مننا أمكنن بثننه مننن أسنرار احلكمن املشننرقي (....)4ولقنند
حر م سؤال خاطرا شريفا ،أفض يب إىل مبلغ هو مننن الغرابن حبين ال يصننفه لسننان ،وال يقننوم بننه بيننان ،ألنننه مننن طننور
غ طورمها ،وعا َمل غ عاملهما .غ أن تل احلال ،ملا لا من البهج والسرور ،واللننذ واحلبننور ،ال يسننتطي مننن وصن إليهننا
( )1املنانر اإللي .)79: ( ،
( )2اللوحي نسب إىل اللوح احملفو .
( )3رسال األنوار.)12 -8: ( ،
( )4يستعم ابن طفي عبار (املشرقي ) بدال من (اإلشراقي ) تقليدا البن سينا.
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وانتهن إىل حنند مننن حنندودها ،أن يكننتم أمرهننا أو خيفنني سننرها ،بن يعرتيننه مننن الطننرب والنشننا واملننرح واالنبسننا مننا ُيملننه
عل ن البننوح هبننا جبمل ن دون تفصنني  ،وإن كننان ممننن مل ُتذقننه العلننوم ،قننال فيهننا بغ ن ُتصنني حننىت إن بعضننهم قننال يف هننذه
احلننال :سننبهاين مننا أعظننم شننأين ،وقننال غن ه :أا احلننق ،وقننال غن ه :لنني يف الثننوب إال هللا ،وأمننا الشننيخ أبننو حامنند الغنزايل،
رمح هللا عليه ،فقال متمثا عند وصوله إىل هذا احلال هبذا البي :
فظن خرياً وال تسأل عن اخلرب

فكان ما كان مما لست أذكره
وإمنا أدبته املعار وحذقته العلوم...
...إىل أن يقول:

...وهننذه احلننال الننيت ذكراهننا وحركنننا سنؤال إىل ذو منهننا ،هنني مننن مجلن األحنوال الننيت نبننه عليهننا الشننيخ أبننو علنني
(أي :ابننن سننينا) ،حين يقننول :مث إذا بلغن بننه اإلراد والريضن حنندا مننا ،عنن لننه خلسننا منن اطّناع نننور احلننق لذيننذ ،

كأهنا برو تومض إليه مث ختمد عنه( ،)1مث إنه تكثر عليه هذه الغواشنني إذا أمعننن يف االرتيننا  ،مث إنننه ليوغن يف ذلن حننىت

يغشاه يف غ االرتيا  ،فكلما ملن شننيتا عنناج عنننه إىل جننناب القنند ( ،)2فيننذكر مننن أمننره أمنرا ،فيغشنناه غنناش ،فيكنناد يننر
احلننق يف كن شنني  ،مث إنننه لَتَنْبنلُننغ بننه الريضن مبلغننا ينقلننب لننه وقتننه سننكين  ،فيصن املخطننو مألوفننا ،والننوميض شننهااب بينننا،
وُتص لننه معارفننه مسننتقر كأهنننا صننهب مسننتمر  ..إىل مننا وصننفه مننن تنندرج املراتننب وانتهالهننا إىل النين  ،أبن يصن سننره مننرآ
ُينناذي هبننا شننطر احلننق ،وحينتننذ تنندر عليننه اللننذا العلن  ،ويفننرح بنفسننه ملننا يننر هبننا ِمن ْنن أثننر احلننق ،ويكننون لننه يف هننذه الرتبن
نظننر إىل احلننق ونظننر إىل نفسننه ،وهننو بعن ُند مننرتدد ،مث إنننه ليغيننب عننن نفسننه ،فننيله جننناب القنند فقن  ،وإن حلن نفسننه
فمن حي هي الحظ  ،وهنا ُيق الوصول.
 قب تكمل املس م ابن طفي  ،أريد أن أنبه إىل أننا جيب أن نفهم العبارا :ير احلق يف ك شي وكأهنا صهب مستمر  ،وُياذي هبا شطر احلق ،فهمننا منطلقننا مننن عقينند الصننوفي الننيت تنرفض
االثنيني ن ومننا ينبثننق عنهننا مننن قننول ابحللننول أو االُتنناد ،وتكفننر مننن يقننول هبننا ،أي جيننب أن نفهمهننا انطاقننا مننن عقينندهتم
بوحد الوجود ،فق .
ونعود إىل ابن طفي  ،يقول بعد فقرا من قوله السابق:
...ونهر هبذا القول أن مطلوب مل يتعد أحد غرض :
 -1إمننا أن تسننأل عمننا ي نراه أصننهاب املشنناهد واألذوا واحلضننور يف طننور الوالي ن  ،فهننذا ممننا ال مكننن إثباتننه عل ن
حقيق أمره يف كتاب ،ومىت حاول أحد ذلن وتكلفننه ابلقننول أو الكتننب اسننتهال حقيقتننه ،وصننار مننن قبين القسننم اآلخننر
النظري ،ألنه إذا ُك ِس َي احلرو واألصوا  ،وقُنِّرب مننن عننامل الشننهاد  ،مل يبننق علن مننا كننان عليننه بوجننه وال حننال ،واختلفن
( )1هذا هو ما يسمونه البوار أو اللوام أو اللوام أو البواد  ...إخل.
( )2يع بعبار (جناب القد ) األلوهي .
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العبارا فيه اختافا كث ا ،وزل بننه أقنندام قننوم عننن الصنرا املسننتقيم ،وننُنن آبخنرين أهنننا زلن وهنني مل تننزل ،وإمنننا كننان ذلن
ألنه أمر ال هناي له يف حضر متسع األكنا  ،حميط غ حما هبا.
 -2والغر الثاين من الغرض اللذين قلنا :إن سؤال لن يتعنند أحنندمها ،هننو أن تبتغنني التعرين هبننذا األمننر علن
ندم مننن
طريق أه النظر ،وهذا -أكرم هللا بواليته -شي ُيتمن أن يوضن يف الكتننب ،وتتصننر بننه العبننارا  ،ولكنننه أعن ُ
الكربي األمحر ،وال سيما يف هذا الصق الذي حنن فيه ،ألنه من الغراب يف حنند ال يظفننر ابليسن منننه إال الفننرد بعنند الفننرد،
ومننن نفننر بشنني منننه مل يكلننم النننا بننه إال رمنزا ،فن ن املل ن احلنيفي ن والشنريع احملمدي ن قنند قنعن مننن اخلننو فينه وحننذر
َ
عنه .اهن.
 م االنتها من فقرا ابن طفين  ،أرينند أن أنننن أن القننارئ الننذي َتننر ابللغن الصننوفي يعننر أن معننىن مجلن ابنننطفي  :ونن آبخرين أهنا زل وهي مل تزل ،وإمنا كان ذل ألنه أمننر ال هناين لننه يف حضننر متسننع األكنننا  ..هننو أن هنننا
قومننا قننالوا العبننارا املخيفن  :أا هللا ،أو سننبهاين ،أو مننا شنناهبها .ونننن أا هبننم أهنننم زلنوا ،وهننو لنني كننذل  ،ألهنننم قننالوا
ذل وهم مغلوبون بشد اجلذب .
ويرينندون بقننولم( :زلنوا) ،أي صننرحوا بوحنند الوجننود يف حالن الصننهو ،أو فنناهوا ابلعبننارا الننيت تفضننههم ،مثن  :أا
هللا ،سبهاين ،...أو ما شابه ذل  ،وهذا هو البوح ابلسر.
وغو آخر يص كشوفه:
يقول ابن قضيب البان( )1يف كتابه :املواق اإللي :
موق اإلسرا :
...مث زج الروح ابلشو إىل جه الفو  ،حىت حللنا الطبق الثاني  ،فتلقاا هبا أمننم سنناني  ،ورأين يف ذلن السننوح
نيب هللا نوحننا ملنني علن أهن كن صنننع صنننعته ،ويبكنني حننىت جتننري علن خديننه دمعتننه ،ورأين دموعننه أصن وجننود الشننهب
لتنوير تل احلجب ،ورأي هنا أرواح العلما به حاف  ،وأقدام الشهدا ب املالك صاف .
ورأين فيهننا عن مننا جارين إىل فننو  ،وأرواح أهن الشننو والعشننق واقفن يف تلن السننما  ،ورأين فيهننا فارسننا علن
فرسننه طنناردا ال م ن وال يك ن سنناع واح نند  ،فسننأل عنننه ،فقي ن  :هننو املل ن عط ننارد ،كاتننب األخبننار ،وك ن مننن يف تل ن
السما كتب ...
 للعلم :عطارد أو (الكاتب) ،هو كوكننب سننيار مننن اجملموعن الشمسنني  ،مثن األر  ،يظهننر صننباحا قبين الشننميف املشننر  ،أو مسننا يف املغننرب ،حي ن يغيننب بعنند الشننم بقلي ن  ،والكش ن اجلاه ن  ،مل يسنناعد القطننب اجلاه ن  ،عل ن
معرف عطارد كما مل يساعده عل معرف الشهب.
( )1عب نند الق ننادر ب ننن حمم نند ب ننن أيب الف ننيض الس ننيد األفضن ن أب ننو حمم نند ،يتصن ن نس ننبه بقض ننيب الب ننان املوص ننلي ،ول نند حبم ننا س ننن (971هن نن) ،وت ننويف يف حل ننب س ننن
(1040هن).
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ويكم ابن قضيب البان قص عروجه فيقول:
مث ارتقين ننا إىل الس ننما الثالثن ن  ،وه نني أعظ ننم دالر ...ورأين ن عليه ننا ح نناجب م ننوكل  ،اس ننم الواح نند (الق ننو ) ،واآلخ ننر
(احل ن ننول) ،فأخ ن ننذا بي ن نندي ودارا يب يف تلن ن ن األم ن نناكن كلها...وفيه ن ننا رأين ن ن يوسن ن ن الص ن ننديق جالس ن ننا علن ن ن كرس ن نني م ن ننن
احلسن...ورأي يف ذل السما صور مبتسم واحليننا ننناهر منهننا ،فقننال يل الننروح :هننذا املسنني بننن مننر روح هللا ،ورأين
فيها مالك لك مل ألن رأ  ،يف كن رأ ألن وجننه ،يف كن وجننه ألن فننم ،يف كن فننم ألن لسننان ،وقننال يل الننروح:
هذه املالك الذين وكلهم هللا أبرزا أوالد آدم يف األر  ،وعليهم مل أعظمهم امسه (القاسم).
مث انتهينا إىل السما الرابع  ،وهي من معدن الفض  ،وجن خلقها منها ،لم أننوار تننتألأل ،ورأين هنننا ملكننا علن
كرسنني جالسننا ،أعظننم أهلهننا هيب ن وهيت ن  ،واملالك ن صنناف بننه ،فسننأل عنننه ،فقي ن  :هننو مغننناطي األرواح وجامعهننا بعنند
انبثاثهننا يف الصننور...مث قننال يل الننروح :اسننم هننذه السننما ( :القنندر البنناهر ) ،وفيهننا رأي ن إدري ن وأكثننر أوليننا أم ن حممنند
يف احلوا حىت بقي أدر بك حاس ك مننا تدركننه احلنوا اخلمن  ،وفيهننا خننر
العارف ابهلل ،ويف هذه السما انتش َّ
بصري الكون وشاهد أعل علي وأسف سافل .
مث انتهينا إىل السما اخلامسن  ،وإذا هنني مننن معنندن الننذهب ،ولوهنننا محنرا  ،وخلننق أهلهننا مننن جنسننها...وهنا رأين
ُيىي وزكري وهارون...
مث انتهينننا إىل السننما السادسن  ،وهنني مننن لؤلننؤ  ،ونورهننا أبننيض يعطنني إىل الصننفر  ،وخلننق أهلهننا منهننا ،وفيهننا رأين
موس بن عمران عليه السام ،وفيهننا رأين ملكننا امسننه بلسالي ...وسننألته عننن أهن األر البيضننا وأصن نشننتها ،فأجنناب
عنه ننا أبهن ننا خلقن ن قبن ن أن خيل ننق هللا تع نناىل الس ننماوا واألر بك ننذا ألن ن س ننن  ،وذك ننر أن ه ننذا اللين ن والنه ننار والش ننم
والقمركننانوا موجننودين يف عننامل منهننا ،وكننذل اجل نواري الكننن  ،فلمننا خلننق هللا السننماوا نق ن ك ن كوكننب إىل مسننا منهننا،
وذكر أن اجلن والنار يسم هبما أه السماوا من املالك وأه األر من اجلن ومل يدروا أماكنها...
مث انتهينننا إىل السننما السننابع  ،وهنني در بيضننا كنناللنب ،وخلننق أهلهننا مننن جنسننها ،وفيهننا ملن امسننه روحالين موكن
أبهلها...وفيها مل عل كرسي من نور ،له أربع أوجننه ،وجننه علن صننور اإلنسننان ،ووجننه علن صننور األسنند ،ووجننه علن

صننور الثننور ،ووجننه عل ن صننور األسنند(...)1ويف هننذه السننما رض نوان خننازن اجلنننان ..وفيهننا إس نرافي رلنني عننامل اجلننربو ،

وهو الذي بشرين ابلقننرب واملنزلن الكرمن عننند ريب ،وابلسننعاد يف اآلخننر والشننفاع يف أمن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،ويف
هننذه الس ننما رأينننا إب نراهيم اخللي ن مسننندا إىل البي ن املعم ننور ،وترك ن عن ننده الننروح امللك ننويت ،وأخ ننذ بينندي ال نرلي ل ننألرواح
اجلربوتين  ،إس نرافي  ،مث انتهينننا إىل حبننار سننب  ،حبننر أمحننر ،وحبننر أسننود ،وحبننر أزر  ،وحبننر أخضننر ،وحبننر أبننيض ،وحبننر أصننفر،
وحبننر ال لننون لننه ،مث انتهينننا إىل حجننب سننبع  ،عننند ك ن حجنناب مننن احلجننب مننن أصنننا املالك ن مننا ال يعلننم صنننفهم
وعننددهم إال هللا تعنناىل ،وعننر كن حجنناب كمننا بن املشننر واملغننرب هنننا  ،وعمقننه كمننا بن السننما واألر  ،مث انتهينننا
إىل سبع حجااب أخر ،منها من ذهننب ،ومنهننا مننن فضن  ،ومنهننا مننن حنننا  ،ومنهننا مننن جننوهر ،ومنهننا مننن ثلن  ،ومنهننا مننن
( )1صور هذا املا الذي يقدمها هذا القطب ،تذكرا بصورآل الندو يف الند.
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بَن َنرد ،ومنهننا مننن نننور ،ومنهننا مننن نلمن  ،وكنن كلمننا دنننو مننن حجنناب تلقنناين حاجبننه وزجن فيننه إىل أعنناه ،بعنندما ينري
وصننن احلننق تعنناىل فيننه ،ويبشننرين ابلكرامن مننن ريب القننادر ،حننىت انتهين إىل آخننر حجنناب هنننا  ،وإذا بكرسنني مننن
عجالبننه ُ
اللؤلؤ منتصب قوالمه من اجلوهر والينناقو األمحننر والزبرجنند األخضننر ،فأخننذ آخننذ بينندي وأجلسن عليننه ،مث نننزل علنني شنني
ودخن جننويف مننن حين ال أعلننم ،فقننال يل شنني يف قلننيب :هاقنند أكرمن مننوال ابلسننكين الرابنين ...مث نودين مننن مكننان
قريننب ،وذل ن مننن جهننايت الس ن  :ي حبيننيب ومطلننويب! السننام علي ن  ،فغمض ن عي ن  ،وكن ن أمس ن بقلننيب ذل ن الصننو
حىت أننه من جوارحي لقربه م  ،مث نودي :
انظ ننر إيل ففتهن ن عين ن فص ننر ُ كل نني أعين ننا ،وك ننأن يف ابطن ن م ننا أراه يف ن نناهري ،وص ننر ك ننأين ب ننرزخ بن ن ك ننون
نول ِِبنَنا أُنن ِزَل إِلَْين ِنه[ ))...البقننر  ،]285:وإذا بننذل احلجنناب قنند رفن  ،وأذن
الر ُسن ُ
وقاب....مث مسع بقارئ يقرأ قولهَ (( :آم َن َّ
يل بدخولننه ،وملننا دخلتننه رأين األنبيننا صننفوفا صننفوفا ،ودوهنننم املالكن  ،ورأين أقنرهبم إىل احلننق أربعن أنبيننا  ،ورأين أوليننا
أمن حممنند أقننرب النننا إىل حممنند ،وهننو أقننرب اخللننق إىل هللا تعنناىل ،وأقننرب إليننه أربعن أوليننا فعرفن منننهم السننيد حمينني النندين
عبد القادر ،وهو الذي تلقاين إىل ابب احلجاب ،وأخذ بعضدي حىت دنو من سيدا حممنند صننل هللا عليننه وآلننه ،فننناول
مينه ،فأخذته بكلتا يدي ،فا زال جيذب وينندني حننىت مننا بقنني بين وبن ريب أحنند ،فلمننا حققن النظننر يف ريب رأيتننه علن
صننور النننيب ،إال أنننه كننالثل أشننبه شنني أعرفننه يف الوجننود مننن غن ردا وال ثينناب ،وملننا وضننع شننفيت علن حمن منننه ألقبلننه،
أحسس ن بننربد كننالثل سننبهانه وتعنناىل ،فننأرد أن أخننر صننعقا ،فمسننك سننيدا حممنند صننل هللا عليننه وآلننه ،وأعننادين إىل
ورالنني ،فعنند معننه ،فتلقنناين اثن ،فننا زل ن القهقننر وأا شنناخ إىل مننا أراه ،فلننم أشننعر بنفسنني إال وأا عل ن الكرسنني
األول(...)1

 جننا يف حاشنني (الصننفه  )172 :أن املؤلن (ابننن قضننيب البننان) كننان علننق يف هننام الصننفه الننيت فيهننا هننذاالن ما يلي :وإذا أا ابملسجد احلنرام مننن مكن عننند املقننام ،جننال يف احلجننر ،قريننب الفجننر ،فجنندد الوضننو  ،وحضننر
الصا سن األل وكن جماورا ِبك حينتذ ،فتم الواقع بعد الصب .
ونرت مناقش هذا الكام الرهيب والتعليق عليه للقارئ.
ويقول ابن قضيب البان أيضا يف نف الكتاب:
موق سر قيام احليا ابلذا الوجودي :
أوقفن احلننق علن سننر قيننام احليننا ابلننذا الوجودين  ،فنظننر إىل سننرين وحنند الوجننود ،والتتننام مشن كن موجننود ،مث
حقق بع االعتبار ،ف ذا أا ِبراتب الوصال...مث أطلع عل أسوار البنند والعننود لنندوالر اآلاثر وتنننافر األمسننا  ،مث كشن
يل ع ن ننن دال ن ننر الك ن ننون الس ن ننفلي...مث كش ن ن يل ع ن ننن س ن نر التنزي ن ن واإلرس ن ننال ،وحكم ن ن الوع ن نند والوعي ن نند ،وح ن ننال االجتب ن ننا
الس ننبها  ،فرأين ن هن ننا ص ننور ش نناب ،وجه ننه
واالص ننطفا  ،ومق ننام االختب ننار ،مث أش ننهدين العم نند يف ذلن ن بع نند كشن ن
ُّ
( )1اإلنسان الكام يف اإلسام.).172 -166: ( ،
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صننور كالبنندور والنجننوم ُحسنننا ،وأشننع أننوارهم جاذبن لكن موجننود ،وبن أيننديهم موالنند وأوان بفواكنه
الشننم نننورا ،وحولننه ُ
ممل ننو  ،وأمث ننار مع نندد  ،وأش ننخا أيخ ننذون م ننن ذل ن الفض ن  ،ويفعل ننون م ننا ي ننؤمرون؟ وق نند أش ننغل نظ ننري إلي ننه ،وأدهش ن
حضوري لديه ،فنظر إيل نظر داع وشفيق راع ،فسمع صوات يقول :أرس له األمانن  -بعنندما مهمن ابإلقبننال عليننه ،وكننان
إيل ،فتناولتننه بكلتننا ينندي ،وهنني آنين مملننو مننن كن شنني ،
بين وبينننه حنننو عشننر صننفو  -واذا بشنني محلننه ومنند بننه يننده َّ
فابتلعتها لوقيت ،وتيقظ حلسي ،ف ذا أا ابلبي احلرام طال  ،وقد حيي حبق املقام ،ويف يدي كننأ مننن زمننزم ،مننا رشننفته
منه متمم ،ومحد هللا عل ما شهدته من اخل املقدم(.)1
 ويقول :موق األاني :أوقفن ن احلن ننق علن ن بسن ننا األانين ن  ،مث كشن ن يل عن ننن سن ننر قين ننام الن نننف الرمحن نناين ،والسن ننر الباعن ن لن ننروح الكشن ن
واالنتباه...وهنننا أراين سننر احلقننالق يف السننع واملضننايق...مث كش ن يل عننن أس نرار املؤالف ن واملتابع ن وحننال املعاين ن  ،وأس نرار
األدين املختلف ابأللقاب ،مث كش يل عن بي العز  ،وأراين كيفي تنن ُّنزل الصننه والكتننب املسنطَّر  ،وكشن يل عننن أمننم
وتنزلننا يف قوالننب الكلِ ن ِم املرموق ن  ،فرأي ن لك ن حننر سننبع أبطن...وكش ن يل عننن إبطننان املعي ن الذاتي ن
احلننرو العالي ن ُّ ،
وسننريهنا يف سننبق الس نوابق وحلننق اللواحننق .وكش ن يل عننن قيننام أس نرار حننرو األل ن  ،فرأي ن قيننام امتننداد (المننز ) بك ن
حقيقن خفين  ،و(الننام) بكن عننامل كننوين جلنني ،و(الفننا ) ِبعرفن كن معننرو عننند تعريفننه ،وقننال يل :هننذا السننر ال يظهننر إال
عند أفول قمر البشري  ،وجتلي مش الروحاني (أي :يف حال اجلذب ) ،مث قننال يل :ويف نهورهننا قننو (شن ) املشننيت  ،و(مننيم)
الكننام ،و(سن ) السننلطان يف حجننب السننبهاتي ((...)2إىل آخرهننذه الننذيا التهشيشنني األفيونين اللوسنني (التهشنني

الروحاين).
 ويقول :موق القطبي :أوقف ن احلننق عل ن بسننا القطبي ن  ،وقننال يل :اإلنسننان الكام ن قطننب الشننأن اإللنني ،وغننو اآلن الزمنناين ،أول مننا
أُسلِّم له التصري يف قُطر نفسه حىت يبلغ األشد ،مث أُسلِّم له ما وافقننه مننن أقطننار األقنناليم ،مث أُسنلِّم لننه األر  ،مث يُسنلِّم لننه
امللن  ،مث جيمن لننه امللن وامللكننو  ،وهننذا هننو النالننب الرمحنناين .وقننال يل :القطننب يعرفننه كن شنني حننىت أهن الغيننب وعننامل
احملننال وأه ن األر البيضننا  ،ويعننر عليننه أح نوال الع نوامل ،وصننور أويل العلننم حننىت يسننميها بطنناب الرمح ن ويردهننا ابلبصننر.
وقننال يل :القطننب قلبننه يف كِن ِّن عننامل األزل ،وخمنندع األلوهن  ،وشخصننه قبن كن وارد علن هللا يف مركننز الوقن علن صننف بن
ك عننامل وبننرزخ بن القبضننت والنندارين ،وبصننره يف أسنرار الوجننود ووجننوه القلننوب ،وهننو نكتن إنسننان العن يف األبنند واألزل،
وهو املرآ لرؤين وجننه احلننق ،وعنننده مقننر قنناب قوسن  ،وقيننام لنوا احلمن  .وقننال يل :القطننب فننارو الوقن  ،وقاسننم الفننيض،
وإليننه ُم َف ن َّو أَ َّزم ن األمور...وقننال يل :الكننون كلننه صننور القطننب ،وأا ذاتننه ،وأبنفاسننه نهننور أل نوان الشننتون الذاتي ن  ،وهننو

( )1اإلنسان الكام يف اإلسام.)187 ،186: ( ،
( )2اإلنسان الكام يف اإلسام.)188 ،187: ( ،
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الباب الذي ال دخول وال خروج إال منه(( )1إىل آخر هذه الضاال الذيني احلمقا ).
 ويقول :موق الغوثي :أوقف ن احلننق عل ن مقننام غوثي ن الوجننود وسننر اإلغاث ن لك ن موجننود ،عننند خروجننه مننن حبننر العنندم ،مث كش ن يل عننن
املعننار الغوثين وأرواح مشنناهدها يف الشنناهدين ،وُتققن ُ أسنرار الصننمداني عننند شننهود أنوارها...ورأين نشننر حلن الرضننا
وكتو الصفا وهي دالر عل الواردين من أه الكش  ،وفيهننا شنراب النننور والرؤين وخماطبن األسنرار ومسننا اللقننا  ،ومؤينند
البقا عل كرسي االرتقننا  ،فرأين أعيننان حقننالق الوجننود حافَّن بننه ،مث رأين جتلنني الوجننه األحنندي ،مث رأين الوين وحماسننن
(إالَّ هويَّ )()2من مظاهر األلوهي يف حضر األن وحظ القد  ..مث أُيت يل خبلع الغوثي (.)3
* ملحوظة:
خيربا ابن قضيب البان يف هذا الننن  ،أنننه غننو زمانننه ،كمننا خيننربا أن مقننام الغوثين يرافقننه ،أو ينرتب بننه شننهود أننوار
الصمداني  ،أو ُتقق أسراراها.
وعبار (ُتقق أسرار الصمداني ) أو (شهود أننوار الصننمداني ) ُتمن نفن معننىن العبننار الننيت تقننول( :ذقن مننن معنناين
امسه الصمد).
إذن ،فنضنني إىل سنؤال سننابق س نؤاال جديننداِ :ملَ ال تغين األم ن اإلسننامي وتنقننذها ممننا تننرتد فيننه مننن ذل ومهان ن
ودمار يف ك مكان ،وجه ابإلسام الذي أنزل عل حممد صل هللا عليه وسلم؟ ِملَ ما دم غواث أو قطبا عل األق ؟!
وللعلننم ،ف نننه ال يكننون موجننودا يف وقن واحنند إال غننو واحنند (هكننذا يقننررون) ،ومن ذلن فلننم َخيْن ُ زمننن مننن عنند
أغوا مث اجلياين والرفاعي وأيب مدين مثا ،ويوجد اآلن عد أغوا  ،حي يظهر أن شياطينهم خمتلفون فيما بينهم.
وللعلم أيضا ،ك الواصل منهم يعرجون يف السماوا ويتهققون ابلفنا ا  ،إال من ال شيخ له.
وامللهون الامن ن أن رؤاه ننم كله ننا تنبث ننق م ننن عن نواطفهم وطموح نناهتم ،وتته ننر يف أجن نوا م ننأخوذ م ننن معلوم نناهتم ال ننيت
استقوها من املعار الشالع يف عصرهم ،بعجرها وجبرها وعامها وخاصها.
وخن ننتم ه ننذا الفصن ن بكلمن ن أليب ال نند الص ننيادي (املرش نند الكامن ن ) ع ننن الل ننذ يف اجلذبن ن  ،يق ننول... :كم ننا أن ل ننم

املناجننا واللننذ السنناري يف مجين وجننودهم .)4(...وأقننول :إن هننذه اللننذ هنني مننن األسننباب الننيت تنربطهم ابلصننوفي  ،والعشننق
اإللي هو -يف احلقيق  -الشو إىل هذه اللذ م مر اإلدمان.
ولع أهم ملهون جيب أن ننتبننه إليهننا هنني هننذه الننرؤ الكشننفي الننيت وصننفوها ،والننيت تظهننر بوضننوح أهنننا منبثقن مننن
( )1اإلنسان الكام يف اإلسام.)190 ،189: ( ،
(( )2إال هوي ) مأخوذ من (إال هو) يف قولم( :ال هو إال هو).
( )3اإلنسان الكام يف اإلسام.)194: ( ،
( )4قاد اجلواهر.)112: ( ،
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معلوم ننا املكاشن ن وأماني ننه املختزنن ن يف ال ش ننعوره ،وطبع ننا ،اس ننتق معلومات ننه م ننن الوسن ن الثق ننايف ال ننذي ُي نني ب ننه ،وم ننن
توجيها الشيخ .كما نر أن دور قواه الفكري الاشعوري هو التنسننيق والتصننوير ،ولننو كانن معلومننا املكاشن املختزنن
وأمانيه خمتلف لتغ َّ كشوفه حسب اختافها.
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الفصل الثاين

مناذج من حكاايت الصوفية ومكاشفاهتم وكراماهتم وعلومهم اللدنية
س واجفر
اي ما نقول اي تعليميا اي فَـ ْوأَيَ ْ

منعلهي
ّمع ْني اي
ّسلَ ْني اي بل َ
اي ُمل ْ
ْ
حكاي الصوفي وكراماهتم ومكاشفاهتم وعلومهم اللدني  ،هي بيان واض كا لكش حقيق الصوفي .
إهنا ال تزيد عن كوهنا خليطا من املعلومننا اخلرافين الننيت كننان النننا يظنوهنننا حقيقن  ،ومننن أوهننام غرورين بعثتهننا أمنناين
خرقننا  ،وطموحننا هذيني ن قفننز فننو النندين والعق ن والفطننر والواق ن  ،ومننن رؤ ومسننرحيا يضننه هبننا عل ن أذقنناهنم
خبثا تل املخلوقا  ،اليت تراا وال نراها واليت هي اجلن.
كام.

ولنرت حكايهتم وكراماهتم ومكاشننفاهتم وعلننومهم اللدنين  ،لنرتكهننا تننتكلم بواقعهننا كمننا هنني ،ألن واقعهننا أبلننغ مننن كن
* جبال قا وكا وع وصاد-:
مما يذكره أبو طالب املكي:

...قي أليب يزيد (البسطامي) :بلغ جب قننا ؟ فقننال :جبن قننا أمننره قريننب ،الشننأن يف جبن كننا وجبن عن
وجب صاد! قي  :وما هذا؟ قال :هذه جبال حميط ابألرض السننفل  ،حننول كن أر جبن ِبنزلن جبن قننا احملنني هبننذه
األر ال نندنيا ،وه ننو أص ننغرها ،وه ننذه أص ننغر األرضن ن  ،وق نند ك ننان أب ننو حمم نند خي ننرب أن ننه ص ننعد جبن ن ق ننا ورأ س ننفين ن ننوح
مطروح فوقه ،وكان يصفه ويصفها؟ وقال :هلل عبد ابلبصر يرف رجله وهو قاعد ،فيضعها عل جب قا ( .)1اهن.
* امللهون :
الننن يب ن وضننوح مننا هننو جب ن قننا وقنند كننان النننا يتومهننون صننور غ ن صننهيه لننألر  ،واآلن عننر سننط
األر  ،وعرف ن مس نناحته بدق ن  ،ومل يب ننق منننه أي ش نني جمهننوال ،ح ننىت قنناع البه ننر ،ك ن ذل ن در طوبوغرافيننا وجيولوجي ننا
وفيزيليننا وكيمياليا...والسنؤال :أيننن يقن جبن قننا ؟ ومل يكتن القننوم بقننا  ،حننىت أضننافوا إليهننا كننا وعن وصنناد ،مث إن
القرآن الكر خيربا عن سننفين نننوح أهنننا اسننتو علن اجلننودي ،ال علن جبن قننا  ،فهن كننان الكشن أصنند مننن القننرآن
الكر ؟
لكن ما شأننا حنن؟ فننالراوي هننو أبننو طالننب املكنني (القطننب) ،واملكاشن هننو قطننب أكننرب( .ويف كن كشننوفاهتم الننيت
سنر بعضها ،تظهر القيم التافه لعلومهم اللدني اجلاهل ).
( )1قو القلوب (.)69/2
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* ال يشرب وال ينام طيل سن كامل -:
مما يورده أبو طالب املكي وحج اإلسام الغزايل وغ مها:
قي ن أليب يزينند البسننطامي :حنندثنا عننن ريض ن نفس ن يف بنندايت ؟ فقننال :نعننم ،دعننو نفسنني إىل هللا ،فجمه ن

علي ،فعزم عليها أن ال أشرب املا سن وال أذو النوم! فوف يل(!)1
 بدون مناقش أو تعليق.* قص بدون عنوان-:

مما يرويه احلجتان ،أبو طالب املكي وأبو حامد الغزايل وغ مهننا... :حكنني أن أاب تنراب النخشننيب كننان معجبننا بننبعض
املريدين ،فكان يدنيه ويقوم ِبصاحله ،واملريد مشننغول بعبادتننه ومواجدتننه فقننال لننه أبننو تنراب يومننا :لننو رأين أاب يزينند ،فقننال:
إين عنه مشغول ،فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله :لو رأي أاب يزيد .هاج وجد املرينند فقننال :وُين  ،مننا أصننن أبيب يزينند؟
قنند رأين هللا فأغننناين عننن أيب يزينند! قننال أبننو تنراب :فهنناج طبعنني ومل أملن نفسنني ،فقلن  :ويلن  ،تغننرت ابهلل عننز وجن ! لننو
رأين أاب يزينند مننر واحنند كننان أنفن لن مننن أن تننر هللا سننبع مننر !! قننال فبهن الفننىت مننن قولننه وأنكننره ،فقننال :وكين
ذل ؟ قال له :ويل  ،أما تر هللا تعاىل عند فيظهر ل علن مقنندار  ،وتننر أاب يزينند عننند هللا قنند نهننر لننه علن مقننداره،
فعر ما قل (...)2

 ال يس ننعنا إال الس ننكو احلن نزين أم ننام أمث ننال ه ننذه املكاش ننفا الض ننالي ال ننيت أورده ننا ص نناحبا( :ق ننو القل ننوب)،و(إحيا علوم الدين).
* ومر أخر جب قا -:
يقول أبو طالب املكي (وهو حج عند القوم):
إن وليا هلل خطا خطو واحد مخسمال عام ،ورف رجله علن جبن قننا واألخننر علن جانننب اجلبن اآلخننر ،فعننرب

األر كلها(...)3
* املناقش :

حمي األر (أربعون أل كم) ،ونص احملي أي (عشرون ألن كننم) هنني أبعنند مسنناف بن نقطتن عليننه ،وعننندما
يتهنندثون عننن (مسنناف مخسننمال عننام) فن هنم يعنوهنننا بسننرع القوافن يف ذلن الوقن  ،وكانن سننرعتها الوسننط أو (أقن مننن
الوسننط ) ح نوايل ( 35كننم) يوميننا ،حي ن كان ن تقط ن يف الشننهر ح نوايل (أل ن كيلننو مننرت) ،وبننذل يكننون حمنني األر
حسب حساابهتم (أربعن شننهرا) (فقن ال غن ) ،أي (ثننا سنننوا وثلن ) ،وتكننون مسنناف (اخلمسننمال عننام) أطننول مننن
( )1قو القلوب ( ،)70/2وإحيا علوم الدين.)304/4( :
( )2القو  ،)70/2( :واإلحيا .)305/4( :
( )3قو القلوب.)70/2( :
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نص حمي األر بن ( 300مر ) عل أق تقدير ،ب وأبعد مننن املسنناف بن األر والقمننر ب ن ( 15مننر ) ،ولكننن كشننفهم
جيه هذه احلقالق ،والسؤال يُرت للقارئ اللبيب م التوكيد عل أهنم يرون ذل ابلكش وكأنه حقيقي.
* إرم ذا العماد-:
يورد أبو طالب املكي نفسه:
...قين أليب يزينند :دخلن إرم ذا العمنناد؟ فقننال :قنند دخلن (ألن مدينن ) هلل يف ملكننه ،أداهننا ذا العمنناد ،مث
عنندد كلهننا :البي ن  ،واتوي ن  ،واتري ن  ،وجننابلق ،وجننابر  ،ومس ن  .ولع ن قننالا يق نول :فقنند قننال هللا يف وصننفها(( :الَّن ِنيت َملْ
خيُْلَق ِمثْنلُهننا ِيف الْنبِ ِ
اد)) [الفجننر .]8:قين  :فن ن معننناه يف بنناد الننيمن ،ألهنننم خوطبنوا يف بادهم...فننذا العمنناد مدينن عنناد
ْ َ
يف الننيمن ب ن أبننرت والشننهر ،يقننال :لننا سننور لننه (أل ن ابب) ،مننا ب ن البنناب فرسننخ ،مركب ن عل ن أعمنند الننذهب والفض ن
والين نناقو والزبرجن نند ،فيهن ننا (مالن ن ألن ن عمن ننود) من ننن ذلن ن ...جتتم يف هن ننذه املدينن ن طالفن ن من ننن األبن نندال لين ننايل اجلمن ن ويف
األعياد...وقد كان سه رمحه هللا يزورها يف ك مجع (....)1
* املناقش :
الذين اجلاه واض ال ُيتنناج إىل مننن ينبننه عليننه ،لكننن يظهننر أن كشننفهم أجهن منا يكننون يف حسنناب املسننافا !!
ألن سورا طوله (أل فرسننخ) كننا لتسننوير الننيمن كلهننا ِبننا يف ذلن أبننرت والشننهر ،ويبقن منننه بقين  ،ولكنننه الكشن والعلننم
اللدين! فا تعرت .
* حىت أمر الساع بيدهم:
يقول احلجتان املكي والغزايل-:
...وملننا دخ ن ال نزن البصننر  ،فقتل نوا األنف ن  ،وهنب نوا األمنوال ،اجتم ن إىل سننه إخواننُنه ،فقننالوا :لننو سننأل هللا تعنناىل
دفعهننم؟ فسننك  .مث قننال :إن هلل عبننادا يف هننذه البلنند لننو دعنوا علن الظننامل مل يصننب علن وجننه األر نننامل إال مننا يف
ليل ن واحنند ! ولكننن ال يفعلننون .قي ن ِ :ملَ؟ قننال :ألهنننم ال ُيبننون مننا ال ُيننب ،مث ذكننر مننن إجاب ن هللا لننم أشننيا ال يسننتطاع
ذكرها ،حىت قال :ولو سألوه أن ال يقيم الساع مل يقمها(...)2

يعلق الغزايل (حج اإلسام) عل هذا الذين الضايل بقوله:
وهننذه أمننور ممكن ن يف أنفسننها ،فمننن مل ُي ن بشنني منهننا فننا ينبغنني أن خيلننو عننن التصننديق واإلمننان إبمكاهنننا ،ف ن ن
القنندر واسننع  ،والفض ن عمننيم ،وعجالننب املل ن وامللكننو كث ن  ،ومقنندورا هللا تعنناىل ال هناي ن لننا ،وفضننله عل ن عب نناده

الذين اصطف ال غاي له(...)3

( )1قو القلوب.)70/2( :
( )2قو القلوب ( ،)71/2واإلحيا .)305/4( :
( )3اإلحيا .)305/4( :
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* امللحوظات:
ال نسننتطي التعلي ننق عل ن هننذه القص ن وال عل ن التعلي ننق؟ فالقص ن يرويه ننا عماق ننان مننن عمالق ن التص ننو  ،والتعلي ننق
يقدمننه حج ن اإلسننام وحمج ن النندين الننيت يتوص ن هبننا إىل دار!! لكننن إذا كننان قولننه( :لننو سننألوه أال يقننيم السنناع مل يقمهننا)
بك ما فيه من تطاول وضال يُستطاع ذكره ،فما هنني األشننيا الننيت ال يسننتطاع ذكرهننا؟! هنني وال شن أكننرب بكثن وأضن
بكث وال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم .لكنه الكش والعلم اللدين والوالي  ،وال تعرت .
* دعو إىل الذل واملهان :
يقول احلجتان نفسامها:
...وعن بعضهم أنننه قننال :أقلقن الشننو إىل اخلضننر عليننه السننام ،فسننأل هللا تعنناىل مننر أن ينري إيه ليعلمن شننيتا
كننان أهننم األشننيا علنني ،قننال :فرأيتننه ،فمننا غلننب عل ن مهنني وال مهننيت إال أن قل ن لننه :ي أاب العبننا ! علم ن شننيتا إذا قلتننه
حجب عن قلوب اخلليق  ،فلم يكن يل فيها قدر ،وال يعرف أحد بصاح وال دينن ؟ فقننال :قن  :اللهننم أسننب علنني كثين
سرت  ،وح علي سرادقا حجب  ،واجعل يف مكنون غيب  ،واحجب عننن قلننوب خلقن  .قننال :مث غنناب فلننم أره ،ومل
أشننتق إليننه بعنند ذلن ؟ فمننا زلن أقننول هننذه الكلمننا يف كن يننوم .فهكن أنننه صننار حبين يسننتذل ومننتهن ،حننىت كننان أهن
الذمن يسننخرون بننه ويستسننخرونه يف الطننر ُيمن األشننيا لننم لسننقوطه عننندهم ،وكننان الصننبيان يلعبننون بننه ،فكانن راحتننه

ركود قلبه واستقام حاله يف ذل ومخوله(...)1

 -يعلق الغزايل (اإلمام حج اإلسام) عل هذا فيقننول :وهكننذا حننال أوليننا هللا تعنناىل ،ففنني أمثننال هننؤال ينبغنني أن

يطلبوا(...)2

 وحن ننن ب نندورا نس ننأل الغ نزايل ،ونس ننأل مع ننه املك نني قبل ننه :م ننا مع ننىن قول ننه تع نناىل(( :وَِِّّلل الْعِ ن َّنزُ َولَِر ُس نولِِه َولِْل ُم ن ْنؤِمنِ َ ))
َ
[املنافقون]8:؟ عل أن اآلي نفسها قدم اجلواب ،فقال َ (( :ولَ ِك َّن الْ ُمنَافِ ِق َ ال يَن ْعلَ ُمو َن)) [املنافقون.]8:
وأمثال هذه الدعو تفسر لنا سبب احنطا املسلم وما آل إليه أمرهم.
* ال قيم للصا والصيام يف اآلخر -:
يقن ننول حجن ن اإلسن ننام المن ننام ،بن نندر التمن ننام ،أبن ننو حامن نند ،بن ن أبن ننو احملامن نند ،الغن نزايل (بعن نند أن ين ننتكلم علن ن املقامن ننا
الصوفي ):
...فالعلم حبدود هننذه األمور...هننو علننم اآلخننر  ،وهننو فننر عن يف فتننو علمننا اآلخننر (أي :الصننوفي ) ،فنناملعر
عنهننا هال ن بسننطو مل ن امللننو يف اآلخننر  ،كمننا أن املعننر عننن األعمننال الظنناهر هال ن بسنني سنناط النندنيا ،حبكننم
( )1القو  ،)73/2( :واإلحيا .)306/4( :
( )2اإلحيا .)306/4( :
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فتو فقها الدنيا(...)1
* امللحوظات:
جنيب عل الضال السافر املاح يف هذا الن

ِبا يلي:

 -1قولننه عننن العلننم ابملقامننا الصننوفي  :هننو فننر ع ن يف فتننو علمننا اآلخننر  ،هننو تش نري  ،فنطالبننه ابلنندلي مننن
اّللُ)) [الشننور ،]21:
القننرآن والسننن  ،ونننرد عليننه بقننول هللا سننبهانه(( :أ َْم َلنُ ْنم ُشن َنرَكا ُ َشن َنرعُوا َلنُ ْنم ِمن َنن ال ن ِّدي ِن َمننا َملْ َأيْذَ ْن بِن ِنه َّ
ونقول له :هذا تشري جري جدا ،مل أيذن به هللا ،وهو شر عظيم.
 -2واض كن الوضننوح أن عبننار (األعمننال الظنناهر ) يعن هبننا :الصننا والصننيام واحلن واجلهاد...وكن مننا نهننر مننن
األعمال التكليفي  ،ويقرر (هذا احلج ) أن املعر عنها هالن بسنني سنناط النندنيا! أي إنننه غن مؤاخننذ عننند هللا! وهننذا
تكذيب للقرآن والسن  ،كما يقرر أنه هال بفتو فقها الدنيا ،أي إن علما اآلخر (الصننوفي ) ال يننرون فيهننا شننيتا! وهننذا
اعرتا أبن الصوفي ال يدينون أبوامر القرآن والسن .
يكننرر (حج ن اإلسننام) هننذا املعننىن يف عنند مواض ن يف (إحيالننه) ،هننذا واحنند منهننا ،وقنند مننر بعضننها فيمننا سننبق مننن
نصو  ،ويُرت احلكم للقارئ اللبيب.
* أذل من الكلب (ضعها يف املقام املناسب)-:
يورد احلجتان (إيمها):
...روي أن ابننن ال ُكن َنري  ،وهننو أسننتاذ اجلنينند ،دعنناه رج ن إىل طعننام ثننا م نرا  ،مث كننان يننرده مث يسننتدعيه ،ف ج ن
ضن ُ نفسنني علن الننذل عشنرين سننن حننىت صننار
إليه بعد ذل  ،حىت أدخله يف املر الرابع  ،فسأله عن ذل ؟ فقننال :قنند ُر ْ
ِبنزل الكلب يُطرد فينطرد ،مث يُدع ف ُ م له عظم فيعود ،ولو رددت مخس مر مث دعوت بعد ذل ألجب !

فشننتِّ َ علنني قلننيب ،فنندخل احلمننام ،وعنندل إىل ثينناب
وعنه أيضا أنه قننال :نزلن يف حملن  ،فعُرفن فيهننا ابلصنناحُ ،
فنناخر  ،فسننرقتها ولبسننتها ،مث لبسن مننرقعيت فوقهننا ،وخرجن أمشنني قلننيا قلننيا ،فلهقننوين ،فنزعنوا مننرقعيت وأخننذوا الثينناب،

وصفعوين ،وأوجعوين ضراب ،فصر بعد ذل أعر بل

احلمام ،فسكن نفسي(...)2

يعلننق الغ نزايل عل ن هننذا العم ن الننذي ال م ن إىل اإلسننام أبي صننل  ،فيقننول :فهكننذا كننانوا يروضننون أنفسننهم حننىت
خيلصهم هللا من النظر إىل اخللق ،مث من النظر إىل النننف  ،فن ن امللتفن إىل نفسننه حمجننوب عننن هللا تعنناىل (أي :ال يستشننعر

األلوهي ) وشغله بنفسه حجاب له(...)3

( )1اإلحيا  .)19/1( :وهذا املعىن يتكرر يف اإلحيا  ،انظر.)184 ،183/4( :
( )2القننو  ،)74/2( :واإلحيننا  .)306/4( :وتعننز قص ن ل ن احلمننام يف القننو إىل جمهننول ،بينمننا تعننز يف كتنناب (نشننر احملاسننن الغالي ن ) لليننافعي إىل إب نراهيم
اخلوا (ما يف الري سن 291هن).
( )3اإلحيا .)306/ 4( :
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 وجنيبننه :إن هننذا األسننلوب يف تننرويض النننف متبن يف الندوسنني ويف البوذين  ،ويف الكهانن ويف السننهر ،واإلسننامبري منه.
ومثن هننذا التوجيننه املنهننر يفسننر لنننا سننبب ارتكننا األمن اإلسننامي يف النندر الننذي تتخننب فيننه ،وسننبب احننرا
أبنالها عن احملج البيضا .
* الطريق العجيب إىل الوالي العجيب :
يورد احلجتان نفسامها أيضا:
...وحكنني أن شنناهدا عظننيم القنندر مننن أعيننان أه ن بسننطام كننان ال يفننار جمل ن أيب يزينند ،فقننال لننه يومننا :أا منننذ
ثاثن سننن أصننوم النندهر وال أفطننر ،وأقننوم اللين ال أام ،وال أجنند يف قلننيب مننن هننذا العلننم الننذي تننذكر شننيتا! وأا أصنند بننه
وأحبننه ،فقننال أبننو يزينند :ولننو صننم ثامثالن سننن  ،وقمن ليلهننا ،مننا وجنند مننن هننذا ذر ! قننال :ومل؟ قننال :ألنن حمجننوب
بنفس  ،قال :فلهذا دوا ؟ قال :نعم .قننال :قن يل حننىت أعملننه .قننال :ال تقبلننه .قننال :فنناذكره يل حننىت أعمن  .قننال :اذهننب
السنناع إىل امل نزين ،فنناحلق رأس ن وحليت ن  ،وانننزع هننذا اللبننا  ،واتننزر بعبننا  ،وعلننق يف عنق ن خمننا مملننو جننوزا ،وامج ن
الصبيان حول  ،وق  :ك من صفع صننفع أعطيتننه جننوز وادخن السننو  ،وطن األسنوا كلهننا عننند الشننهود وعننند مننن
يعرف وأنن علن ذلن ! فقننال الرجن  :سننبهان هللا ،تقننول يل مثن هننذا! فقننال :أبننو يزينند :قولن  :سننبهان هللا شننر ! قننال:
وكي ن ؟ قننال :ألن ن عظم ن نفس ن فسننبهتها ومننا سننبه رب ن  .فقننال :هننذا ال أفعلننه ،ولكننن دل ن عل ن غ ن ه؟ فقننال:
ابتدئ هبذا قب ك شي  .فقال :ال أطيقه .قال :قد قل ل إن ال تقب (...)1
 يعلق الغزايل عل هذا التوجيه الساق فيقول:فهننذا الننذي ذكننره أبننو يزينند هننو دوا مننن اعتن بنظننره إىل نفسننه ،ومننر بنظننر النننا إليننه ،وال يُنجنني مننن هننذا املننر

دوا سو هذا وأمثاله ،فمن ال يطيق الدوا فا ينبغي أن ينكر إمكان الشفا يف حق من داو نفسه.)2(...
 وهذا التعليق ينقله الغزايل عن املكي بتصر .* امللحوظات:

ياحن يف هننذا الننن اع نرتا مننن ثاث ن أقطنناب ،أن طريننق الصننوفي ال صننل لننه بطريننق اإلسننام ،فل سننام طريقننه
الننيت أمننر هللا هبننا ،مننن صننا  ،وصننيام...،وبقي األحكننام ،وللصننوفي طريقهننا الننيت مننا أنننزل هللا هبننا مننن سننلطان .وهننذه القصن
يوردها أقطاب آخرون يف كتبهم شأن ك القص األخر .
أما امللهونا األخر فنرتكها للقارئ اللبيب.
( )1القو  ،)75 ،74/2( :واإلحيا .)306/4( :
( )2اإلحيا .)307/4( :
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* جعلوا الدعا منسوخا (من مقام التسليم والرضا)-:
يورد الغزايل واملكي قبله:
...وضنناع لننبعض الصننوفي ولنند صننغ ثاث ن أيم مل يُعننر لننه خننرب ،فقي ن لننه :لننو سننأل هللا تعنناىل أن يننرده علي ن ؟
علي من ذهاب ولدي(.)1
فقال :اعرتاضي فيما قض أشد ّ

ِ َّ ِ
 سن نؤال موج ننه إىل ص نناحيب( :الق ننو ) و(اإلحي ننا ) :م ننا مع ننىن قول ننه س ننبهانه(( :ادع ن ِنوين أ ِين
ُْ
ْ
َس ننتَج ْ
ب لَ ُك ن ْنم إ َّن ال ننذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين)) [غافر]60:؟ وه نسخهاكشفهم؟!!
ْربو َن َع ْن عبَ َاديت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ََّم َداخ ِر َ
يَ ْستَك ُ
* من مقام الفقر:
يورد شهاب الدين السهروردي البغدادي:
...وق ننال ال نندراج :فتش ن كن ن أس ننتاذي أري نند مكهل ن  ،فوج نند فيه ننا قطع ن  ،فته ن  ،فلم ننا ج ننا قل ن ل ننه :إين
وجنند يف كنفن هننذه القطعن ! قننال :قنند رأيتهننا؟ ردهننا ،مث قننال :خننذها واشننرت هبننا شننيتا .فقلن  :مننا كننان أمننر هننذه القطعن
حبق معبود ؟ فقال :ما رزق هللا تعاىل مننن النندنيا صننفرا وال بيضننا غ هننا ،فننأرد أن أوصنني أن تشنند يف كفن فأردهننا إىل

هللا(...)2

* امللحوظة:
ال أنن أن مسلما عنده شي من الفهم اإلسامي ،جيهن مننا يف هننذا القننول مننن غبننا وضننال وتفكن وثن ال من
إىل اإلسام بصل ؟! جيع القطع يف كفنه ل دها إىل هللا!!
* صد أو ال تصد -:
مما يورده أبو نصر الطوسي وابن امللقن:
أن حممد بن علي الكتاين( )3ختم يف الطوا (اثنيت عشر أل ختم )(!)4
 كي مت هذا؟ ال ندري.* ومن كراماهتم-:
مما يورده عبد الوهاب الشعراين:
...ومنهم عبد هللا بن عون رضي هللا تعاىل عنه...كان خيلو يف بيته صامتا متفكرا ،وما دخ محاما ق (.)1
( )1القو  ،)43/2( :واالحيا .)299/4( :
( )2عوار املعار يف هام اإلحيا .)310/4( :
( )3الكتاين بغدادي ما يف مك سن (322هن).
( )4اللم  ،)225: ( ،وطبقا ابن امللقن.)148: ( ،
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 وال تعليق.* املهدي الذي ال يعرفه اإلسام:
ويورد الشعراين نفسه:
...الشننيخ حسننن العراقنني صنناحب الضنري فننو الكننوم بقننرب بركن الرطلنني ِبصننر ،ذكننر يل رضنني هللا تعنناىل عنننه أنننه
اجتم ن ابملهنندي إمننام آخننر الزمننان عليننه السننام بدمشننق ،وأقننام عنننده سننبع أيم ،وعلمننه ورده ك ن ليل ن (مخسننمال ركع ن )

وصيام الدهر(...)2

 سنؤال :مننن هننو هننذا املهنندي السنناكن يف دمشننق ،والننذي سننيظهر آخننر الزمننان؟ ومننىت ولنند؟ وكننم عمننره اآلن؟ وهنهو حي ال مو ؟...إىل آخر األستل .
ويف حنندود مننا مسع ن  ،يوجنند اآلن ثاث ن أقطنناب ي ن ّدعون املهدوي ن  ،قطبننان يف بنناد الشننام ،وقطننب يف اجلزالننر ،وك ن
واحد منهم ينتظر اإلذن ابلتهر ! وكم من قطب أخربه كشفه أنه املهدي فكان كشفه كاذاب مثله.
وهنا تتوارد أستل كث  ،أتركها للقارئ ليتسل هبا وابلتعليق عل هذه الكشو واملشاهدا .
ولكن ما جيب قوله :إن املهدي عن طريننق الكشن  ،كانن مننن األسننباب الرليسنني لتشننت األمن اإلسننامي وَتزقهننا،
واحنرافها عن الطريق املستقيم ،ومن قرأ التاريخ عر هذه احلقيق األليم .
 كراما ؟ كراما ؟ كراما ؟ كراما ؟ وال حول وال قو إال ابهلل.يقول الشعراين (القطب الرابين والغو الصمداين):
...وسننبب حضننوري يف مولننده (أي :مولنند أمحنند البنندوي) ك ن سننن  ،أن شننيخي العننار ابهلل تعنناىل حممنند الشننناوي
رضي هللا عنه ،أحد أعيان بيته رمحه هللا ،قد كان أخننذ علنني العهنند يف القبن جتنناه وجننه سننيدي أمحنند رضنني هللا عنننه ،وسنلَّم
إليه بيده ،فخرج اليد الشريف من الضري  ،وقبض عل يدي .وقال سننيدي :يكننون خنناطر عليننه واجعلننه ُتن نظننر ،
فسمع سيدي أمحد رضنني هللا عنننه منن القننرب يقننول :نعننم نعننم .مث إين رأيتننه ِبصننر مننر أخننر هننو وسننيدي عبنند العننال ،وهننو
يقننول :زرا بطننندات (طنطننا) ،وحنننن نطننبخ ل ن ملوخي ن ضننيافت ( ،وطبعننا املرلنني يف مصننر م ن سننيدي عبنند العننال هننو أمحنند
البدوي املي من قرون) ،فسافر  ،فأضاف غالب أهلها ومجاع املقام ذل اليوم ،كلهم بطبيخ امللوخي .
مث رأيته (أي :أمحد البدوي الذي ما منذ قرون) وقد أوقف عل جسر قهاف  ،جتنناه طننندات ،فوجدتننه سننورا حميطننا،
وقننال :قن هنننا ،أدخن علنني مننن شننت وامنن مننن شننت  .وملننا دخلن بننزوجيت فاطم ن أم عبنند الننرمحن وهنني بكننر ،مكثن
مخس ن شننهور مل أقننرب منهننا ،فجننا ين (أي :أمحنند البنندوي) وأخننذين وهنني معنني ،وفننرش يل فرشننا فننو ركننن القب ن الننيت عل ن
( )1طبقا الشعراين (.)64/1
( )2األنوار القدسي يف اآلداب ،هام الطبقا .)5/1( :
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يسار الداخ  ،وطبخ يل حلو  ،ودعا األحيا واألموا إليه ،وقال :أزل بكارهتا هنا ،فكان األمر تل الليل .
وختلف عن ميعاد حضوري للمولد سن (948هنن) ،وكننان هنننا بعننض األوليننا  ،فننأخربين أن سننيدي أمحنند رضنني هللا
عنه ،كان ذل اليوم يكش السرت عن الضري  ،ويقول :أبطأ عبد الوهاب ما جا .
وأرد التخلن سننن مننن السننن  ،فرأين سننيدي أمحنند رضنني هللا عنننه ومعننه جرينند خضنرا  ،وهننو ينندعو النننا مننن
سننالر األقطننار ،والنننا خلفننه ومينننه ومشالننه ،أمننم وخالننق ال ُيصننون ،فمننر علنني وأا ِبصننر ،فقننال :أمنا تننذهب؟ فقلن  :يب
وج  .فقال :الوج ال من احملب مث أراين خلقا كث ا من األوليا وغن هم ،األحيننا واألمنوا مننن الشننيوخ والننزمىن أبكفنناهنم
مشننون ويزحفننون معننه ُيضننرون املولنند ،مث أراين مجاع ن مننن األسننر جننا وا مننن بنناد اإلفنرن مقينندين مغلنول يزحفننون علن
مقاعدهم(...)1

 أقول :املأمول ،اآلن ،من القارئ الكننر أن يكننون عارفننا أن هننذه كلهننا هلوسننا كشننفي  ،ختننتل عننند العننار منالواقن فننا ميننز بينهمننا ،وأهنننا ليسن مننن اإلسننام يف شنني  ،وأن الننندو والطنناوي واجلبنين يننرون مثلهننا وأكثننر ،وكننذل
بعننض مرضن األعصنناب ،وننزال مستشننفيا األمنرا العقلين  ،واحلشاشن  ،كمننا أن املننأمول أيضننا أن يكننون عارفننا ملننا فيهننا
مننن شننر ووثنين  ،وخمالفننا صننرُي جريتن ل سننام ولنندين اإلسننام ،ولرسننول اإلسننام ،ولكن مننا جننا بننه اإلسننام( .ولكنننه
الكش عل ك حال).
* كش -:
...وكننان (علنني وفننا) يقننول يف قولننه تعنناىل(( :إِ َّن أ ََّوَل بَنْي ن ُو ِض ن َ لِلنَّننا ِ لَلَّن ِنذي بِبَ َّك ن َ[ ))...آل عم نران ]96:اآلي ن ،
املراد به قلب آدم عليه السام ،ألنه أول بي وض للرب يف البشر ،وهو أيضا جبسده مدفون ُتن عتبن هننذا البين  ،كمننا
أعطاه الكش  ،وأما بنيّ البي فهو مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به املعىن عند رؤي مثاله ،فافهم(.)2
 التعليق :هذه صور من التفس اإلشاري أرجو من القارئ أن ينتبه لا ،وترت األستل للقارئ.* كرام  ..وكش عور :
...ومنهم الشننيخ حممنند بننن هننارون رضنني هللا تعنناىل عنننه ورمحننه...وكان سننبب خنراب بلننده سنننهور املدينن  ،أنننه ُكشن
له عن صاعق تنزل عليهننا مننن السننما ُترقهننا أبهلهننا ،فننأمر بننذب ثاثن بقننر وطبخهننا ،ومنندها يف زاويتننه ،وقننال للنقبننا  :ال
َتنع نوا أحنندا أيك ن أو ُيم ن  ،فأك ن النننا ومحل نوا جهنندهم ،فجننا فق ن مكشننو العننور  ،أشننع أغننرب ،فقننال :أطعمننوين،
فننأطعموه حننىت عجننزوا ،فلننم يسننتطيعوا أن يشننبعوه ،فنندفعوه وأخرجننوه ،فنزلن الصنناعق علن البلنند ،فخننرج الشننيخ أبهلننه ومننن
تبعننه ،وهل ن النننا يف أس نواقهم وبيننوهتم أمجع ن  ،فقننال الشننيخ للنقيننب :ي ولنندي :مننا هننذا الننذي فعلتننه؟ شننخ يرينند أن

( )1طبقا الشعراين.)186/1( :
( )2طبقا الشعراين.)31/2( :
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يتهم البا عن بلدا أبكل َتنعه! فهي إىل اآلن خراب ،وعمروا خافها(...)1
س نؤال واحنند :مننىت خننرج الشننيخ م ن أهلننه وأتباعننه مننن املدين ن ؟ ه ن كننان ذل ن قب ن الصنناعق أم بعنندها؟ ومنناذا عننن
كش العور ؟ واألستل والتعليقا كث تُرت للقارئ اللبيب الفاهم ل سام.
* واآلن جا دور السهلي (حيوان زاح صغ ):
...وحك يل شيخنا سننيدي علنني اخلنوا رضنني هللا تعنناىل عنننه ،أن سننيدي حممنند بننن هننارون ،سننلبه حالننه مننر صننيب
القراد ،وذل أنه كننان إذا خننرج مننن صننا اجلمعن  ،تبعننه أهن املدينن يشننيعونه إىل داره ،فمننر بصننيب القنراد وهننو جننال ُتن
َّ
ِ
حننال يفلّنني خلقتننه مننن القمن وهننو منناد رجليننه فخطننر يف سننر الشننيخ أن هننذا قلين األدب ،منند رجليننه ومثلنني مننار عليننه،
فسلب لوقته! وفر النا عنه ،فرجن فلننم جيند الصننيب ،فنندار عليننه يف الننباد إىل أن وجننده يف رميلن مصننر فلمننا نظننر القنراد
ُ
الكب ن إليننه وهننو واق ن  ،وقنند فرغ نوا ،قننال لننه :تعننال ي سننيدي الشننيخ ،مثل ن خيطننر يف خنناطره أن لننه مقامننا أو قنندرا؟ هننذا
الصننيب سننلب حالن  ،فلننه أن منند رجلننه حبضنرت لكونننه أقننرب إىل هللا منن ! فقننال :التوبن  ،فأرسننله إىل سنننهور املدينن  ،إىل
احلننال الننيت كننان يفلنني ثوبننه عننندها ،وقننال لننه :اد السننهلي الننيت هنننا يف الشننق ،وق ن لننا :إن قزمننان طنناب خنناطره علنني
فردي علي حايل ،فخرج ونفخ يف وجهه ،فرد هللا عليه حاله رضي هللا عنه(.)2

 عجي ننب! الوالين ن  ،يس ننلبها ص ننيب القن نراد وتعي نندها س ننهلي !! وم ننا دامن ن الوالين ن بنفخن ن س ننهلي  ،فم ننا مع ننىن قول ننهآد َم)) [اإلسرا  ]70:و...إخل.
سبهانهَ (( :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِ َ
إن هذه العلوم اخلرافي وأمثالا سيطر عل األم اإلسامي طيل قرون طويلن  ،وسننيطر بسننببها اجلهن جبمين أنواعننه
وأشننكاله حننىت وصننل إىل مننا هنني فيننه اآلن ،ومل تننزل هننذه العقلين الغنوصنني املنبعثن مننن الننرؤ الشننيطاني  ،الننيت تضننه هبننا
الشننياط عل ن عقننول هننؤال القننوم وعل ن أذقنناهنم ،وهننم يبثوهنننا ب ن النننا  ،مل تننزل مسننيطر عل ن أفكننار مجنناه املسننلم ،
حىت املثقف منهم ،ولكنها تظهر بصور شىت( .وعل ك حال هي العلوم اللدني فسلِّم للقوم حالم).
* تسجد لم املالك -:
يقول عبد القادر اجلياين (قطب األوليا الكرام ،شيخ املسلم واإلسام):
...من األوليا من تسجد املالك له ،وتكت أيديها إىل ورالها .آحاد أفراد من األوليا تر املالك (...)3اهن.
 وأا أيضا أق هنا مكتو األيدي إىل ورا  ،ال أعر ماذا أعلق عل هننذا املسننتو مننن الضننال؟ وال حننول والقو إال ابهلل العلي العظيم ،وهذا طبعا من العلم اللدين.
( )1طبقننا الشننعراين ،)3/2( :وجننام النبهنناين ،)210/1( :والنبهنناين (يوسن بننن إمساعين ) مننن إجن ْنزم مشننايل فلسننط  ،در يف األزهننر وعمن يف القضننا وتننويف
يف ب و سن (1350هن).
( )2طبقا الشعراين ،)3/2( :وجام النبهاين.)211/1( :
( )3الفت الرابين.)370: ( :
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ويقول اجلياين نفسه:
ي غام ،اقرن ب النندنيا واآلخننر  ،واجعلهمننا يف موضن واحنند ،وانفننرد ِبننوال عننز وجن عننريا مننن حين قلبن  ،بننا
دني ننا وال آخ ننر ...ي غ ننام ،ال تك ننن م ن ال نننف وال م ن ال ننو  ،وال م ن ال نندنيا ،وال م ن اآلخ نر  ،وال تت نناب س ننو احل ننق ع ننز

وج (...)1

* التعليق:
أيمرا (سلطان األوليا ) أن نتعر عننن النندنيا واآلخننر  ،وأيمننرا أن نقننرن اآلخننر ابلنندنياِ ،بعننىن أن ننبننذ اآلخننر كنبننذا
للنندنيا؟ ويقننرن اآلخننر م ن النننف والننو والنندنيا ،فنسننأله ،ونسننأل الننذي خنندعوا بننه :منناذا بقنني لنننا إن تعرينننا عننن اآلخننر
وتركناها؟ ومل يعم العاملون املؤمنون؟ ألي ك عم املؤمن هو من أج اآلخر ؟
ِ
ِ
ِ
اب النَّننا ِر)) [البقننر ،]201:
هللا سننبهانه يعلمنننا أن ننندعوهَ (( :ربنَّنَننا آتنَننا ِيف الن ُّندنْنيَا َح َسنننَ َوِيف اآلخن َنرِ َح َسنننَ َوقنَنا َع ن َذ َ
فه نطي هللا أم نطي اجلياين؟
عشرا اآلي يف القننرآن الكننر َتمننرا أن تكننون غايتنننا هنني اآلخننر  ،وأن تكننون هنني رجننا ا مننن هللا سننبهانه ،منهننا
اّلل وارجنوا الْي ننوم ِ
اآلخنَنر َوال تَن ْعثَن ْنوا ِيف األ َْر ِ )) [العنكبننو  ،]36:فهن وصن (املقننام) ابجلننياين إىل مسننتو
مثاْ (( :اعبُن ُندوا ََّ َ ْ ُ َ ْ َ
نسخ القرآن؟!
مث يتسننا ل املتس نناللون :م ننا دام اإلسننام دي ننن الفط ننر  ،فلِن َنم احنننر عن ننه املس ننلمون وابتعنندوا من ننه بس ننلوكهم وأخاقه ننم
وعقالدهم؟ واجلواب ماث أمام األع  ،لكنها ال تعم األبصار...
ويقول..:ي جاه  ،اتر الدفرت من يد  ،وتعال اقعد ههنننا بن ينندي علن رأسن  ،العلننم يؤخننذ مننن أفنواه الرجننال ال
مننن النندفاتر ،يؤخننذ مننن احلننال ال مننن املقننال ،يؤخننذ مننن الفننان عنننهم (أي :عننن أنفسننهم) وعننن اخللننق ،البنناق ابحلننق عننز

وج ( -...)2إنه ينه عن علم الدفاتر وأيمر بعلم احلال ال بعلم املقال :وطبعا علننم النندفاتر ،هننو نفسننه علننم املقننال( ،الننذي
ين ننتعلم ابلقن ننول واللسن ننان) ،وهن ننو ك ن ن العلن ننوم اإلنسن نناني ِبن ننا فيهن ننا علن ننم الش ن نريع اإلسن ننامي من ننن قن ننرآن وحن نندي وشن ننروحهما
وفقههما...إخل ،مث يتسا لون عن سبب اجله املتفشي يف املسلم ؟
* كرام فو اإلعجاز واملعجزا -:
...ومنهم الشيخ علي نور الدين املرصفي رمحه هللا تعاىل ورضنني عنننه آمن  :كننان مننن األلمن الراسننخ يف العلننم ،ولننه
املؤلفننا النافع ن يف الطريننق...وذكر يل سننيدي أبننو العبننا رمحننه هللا أن ننه ق نرأ ب ن املغننرب والعشننا مخ ن ختمننا ؟! فق ننال

الشيخ :الفق وق له أنه قرأ يف يوم وليل ثامثال وست أل ختم ؟؟!! ك درج أل ختم (...)3اهن.
( )1الفت الرابين.)15 ،14: ( ،
( )2الفت الرابين.)214: ( ،
( )3طبقا الشعراين ،)128/2( :وجام النبهاين ،)367/2( :وذكرها الشيخ عبد الغ النابلسي يف (شرح الطريق احملمدي ).
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 واإساماه! واعقاه! واإنسانيتاه! واحيا اه؟! ولكنها الوالي ؟إن هننذه الننرؤ الشننيطاني وأمثالننا ،الننيت سننيطر عل ن عقننول املسننلم  ،هنني الننيت أفسنند فننيهم مننا أفسنند مننن
تفكن أصننب غن سننليم ،ال يفكننر إال أبسننلوب خنرايف سننهري بعينند عننن الواقن الصننهي  ،ومننن عقينند احنرفن عننن عقينند
اإلسام اليت جا هبا حممد صل هللا عليه وسلم ،ومن سننلو أصننب موجهننا ابخلينناال الصننوفي الضننبابي  ،والننرؤ الكشننفي
الكم م الواق فا ميزون بينهما غالبا.
اليت ختتل عند َّ
* كراما ووالي َتق األذان وُتارب الصيام-:
...ومنننهم سننيدي إبنراهيم بننن عصننيف رضنني هللا تعنناىل عنننه آم ...وكننان كثن الكشن  ،ولننه وقننال مشننهور ...وكان
بولننه كاحلليننب أبننيض ،وكننان يغلننب عليننه احلننال فيخاصننم ذابب وجهننه ،وكننان يتشننوش مننن قننول املننؤذن (هللا أكننرب) ف مجننه
ويقول :علين ي كلننب حنننن كفننرا ي مسننلم حننىت تكننربوا علينننا! ومننا ضننبط علينه قن كشننفا أخننرم فيننه...وكان رضنني هللا
عنننه يقننول :أا مننا عننندي مننن يصننوم حقيق ن إال مننن ال أيك ن اللهننم الضنناين أيم الصننوم كالنصننار  ،وأمننا املسننلمون الننذين
أيكلون اللهم الضاين والدجاج أيم الصوم فصومهم عندي ابط ...وكان يفرش ُتتننه يف خمزنننه التنننب لننيا وهنننارا ،وقبن ذلن
كان يفرش زب اخلي  ،وكان إذا مر عليه جننناز وأهلهننا يبكننون ،مشنني أمامهننا معهننم ويقننول :زالبين هريسن زالبين هريسن ،
وأحواله غريب (...)1اهن .وال تعليق.

* ويل من خادمه من الصا ويضربه إذا صل -:
...ومنهم سيدي الشيخ شهاب الدين الطوي النشننيلي رضنني هللا تعنناىل عنننه...وكان ينننادي خادمننه وهننو يف الصننا ،
ف ن مل جيبه مش إليه وصكه ومش به وقال :كم أقول ل ال تعد تصننلي هننذه الصننا املشننتوم  ،فننا يسننتطي أحنند خيلصننه

منه(...)2

 وابلطب ف ن الصوفي يرون أن منعه من الصا له َتوي !* جب نفسه تقراب إىل هللا (لع هذا من مقام الورع!-:
...وم ننهم سننيدي عبنند الننرمحن اجملننذوب رضنني هللا تعنناىل عنننه (وهننو مننن السلسننل الشنناذلي ) كننان رضنني هللا عنننه مننن
األوليننا األكابر...وكننان مقطننوع الننذكر ،قطعننه بنفسننه أوال ن جذبننه ،وكننان جالسننا عل ن الرم ن صننيفا وشننتا  ،وإذا جنناع أو

عط يقول :أطعموه ،أسقوه( )3اهن.
وال تعليق.

* تواض مرحاضي ويدخ اجلام ابلكاب! رضي هللا عنه-:
( )1طبقا الشعراين.)140/2( :
( )2طبقا الشعراين.)141/2( :
( )3طبقا الشعراين.)141/2( :
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...ومنننهم الش ننيخ أبننو اخل ن الكليب ننايت رضنني هللا عن ننه ،كننان رض نني هللا عن ننه مننن األولي ننا املعتقنندين ،ول ننه املكاش ننفا
العظيم ن من أهن مصننر وأهن عصننره...وكان أغلننب وقتننه واضننعا وجهننه يف حلننق اخلننا يف ميضننأ جننام احلنناكم! وينندخ

اجلام ابلكاب(!!)1

 لع هذا من مقام التواض املرحاضي املمزوج ابلكاب.* مأموني محوي -:
وحك يل خادم سيدي أيب اخل الكليبايت أن شخصا أاته وأخربه أنه قال للشيخ:
إن زوجننيت حامن  ،وقنند اشننته مأمونين محوين  ،ومل أجنندها ،فقننال لننه الشننيخ :التن بوعننا  ،فننأاته بننه ،فتغننو لننه فيهننا

مأموني سخن ! فقال اخلادم :وأكل منها لعدم اعتقادي أهنا غال (!!)2
(وال تعليق).

* خيطب عريا وخيرج الري أمام النا وُيل كاذاب رضي هللا عنه-:
...ومنهم الشيخ إبنراهيم العننرين رضنني هللا تعنناىل عنننه ورمحننه...وكان رضنني هللا تعنناىل عنننه يطلن املنننرب وخيطننب عننريا،
فيق ن ننول :الس ن ننلطان ودمي ن ننا ابب الل ن ننو بن ن ن القصن ن نرين وج ن ننام طيل ن ننون احلم ن نند هلل رب الع ن ننامل  ،فيهصن ن ن للن ن ننا بسن ن ن
عظيم...وكان خيرج الري حبضر األكابر ،مث يقول :هذه ضرط فان ،وُيل عل ذل  ،فيخجن ذلن الكبن منننه ،مننا
سن ني وثاث وتسعمال (.)3
* ملحوظة هامة:
يظه ننر أن الع ننري أمن نام الن ننا  ،احمل ننرم يف اإلس ننام ،ه ننو م ننن مس ننتلزما الوالين ن الص ننوفي  ،ولكن ننه هن ن أم ننام املأمونين ن
احلموي .
عل ك حننال ،جيننب أن تننؤول لننؤال القننوم ضنناالهتم للتسننرت عليهننا ،كمننا جيننب أن ال ننسن أنننه ُيلن كنناذاب رضنني
هللا عنه!.
* طب وزمر-:
ومنهم سيدي إبراهيم اجملذوب رضي هللا تعاىل عنه :كان رضي هللا عنه ك فلننو حصننلها يعطيهننا للمطبلن ويقننول:

طبلوا يل زمروا يل(...)4

( )1طبقا الشعراين ،)143/2( :وجام النبهاين.)454/1( :
( )2األنوار القدسي يف القواع.)44/2( :
( )3طبقا الشعراين ،)142/2( :وجام النبهاين.)412/1( :
( )4طبقا الشعراين.)142/2( :
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* ُيم عن النا

ماذا؟ ويتطور ملاذا؟-:

...ومنننهم سننيدي سننويدان املنندفون ابخلانكننه رضنني هللا عنننه...ووق لننه وقننال وكرامننا  ،وكننان فمننه مل يننزل فيننه حنننو
اخلمس حب من احلم

ليا وهنارا ،يقال :إهنا محا النا (...)1

وكان كث التطور ،يدخلون عليه فيجدونه سبعا اتر وفيا أخر (( )2وطبعا دور إبلي واض ).
* رمح ابجلي واحليواا امليت :
ومنهم سيدي بركا اخليا  ،كان رضي هللا عنه من املامتي  ،وهننو شننيخ أخنني أفضن النندين ،وشننيخ الشننيخ رمضننان
الصننالغ الننذي بننىن لننه الزاوي ن ...وكان دكانننه ُمنتنننا قننذرا ،ألن ك ن كلننب وجننده ميتننا أو قطننا أو خروفننا أييت بننه فيضننعه داخ ن

الدكان ،فكان ال يستطي أحد أن جيل عنده( .)3اهن( .أمام هذه الكراما أحسن شي هو الرق

م النق ).

* أيك ك يوم زبيب فق -:
وم نننهم الش ننيخ مرش نند رض ني هللا عن ننه :ك ننان رض نني هللا عن ننه ق ننادري اخلرق ن  ،وك ننان يط ننوي األيم واللي ننايل ،وأخ ننربين أن ننه

مك حنو أربع سن أيك ك يوم زبيب واحد حىت لصق بطنه عل نهره(...)4

 إنه بذل ابتعد عن هدي اإلسام ،وهللا ال يقب من العبادا إال ما أمر به.* كراما (فو الفو )-:
وم نننهم س ننيدي عل نني وح نني م ننن جماذي ننب النجاري ن رض نني هللا عن ننه :ك ننان رض نني هللا عن ننه م ننن أعي ننان اجملاذي ننب أرابب
األحوال...ولننه كرامننا وخ نوار ...وأخربين حممنند الطنيخنني رمحننه هللا تعنناىل ،قننال :كننان الشننيخ وحنني رضنني هللا عنننه يقننيم
عننندا يف احمللن يف خننان بنننا اخلطننا ،وكننان كن مننن خننرج يقننول لننه :قن حننىت أشننف فين عننند هللا قبن أن ختننرج ،فيشننف
فيه ،وكان ُيب بعضهم اليوم واليننوم  ،وال مكنننه أن خيننرج حننىت جينناب يف شننفاعته...وكان إذا رأ شننيخ بلنند أو غن ه ينزلننه
م ننن علن ن احلم ننار  ،ويق ننول ل ننه :أمسن ن رأس ننها ح ننىت أفعن ن فيه ننا ،فن ن ن أىب ش ننيخ البل نند تس ننمر يف األر ال يس ننتطي مش نني
خطو  ،وإن مس حص له خج عظيم والنا مرون عليه ،وكان له أحوال غريب  ،وقد أخرب ُ عنننه سننيدي حممنند بننن عنننان

رضي هللا عنه ،فقال :هؤال خييلون للنا هذه األفعال ولي لا حقيق (( !)5وال تعليق).
* من واليتهم الزا واملواخ -:

...ووقن للشننيخ زون هبننار املنندفون ابلقرافن ابلقنرب مننن سننيدي يوسن العجمنني رضنني هللا عنننه ،أنننه كننان يصننعق يف
( )1طبقا
( )2جام
( )3طبقا
( )4طبقا
( )5طبقا

الشعراين.)144/2( :
النبهاين.)100/2( :
الشعراين.)144/2( :
الشعراين.)148/2( :
الشعراين ،)150/2( :وجام النبهاين.)515/2( :
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حننب هللا تع نناىل ،فتض ن احلوام ن مننا يف بطوهن ننا مننن ص ننعقته! فه ننول هللا تعنناىل ذل ن إىل حننب ام نرأ مننن البغ نناي ،فج ننا إىل
الص ننوفي  ،ورم ن ل ننم اخلرق ن  ،وق ننال :ال أح ننب أن أك ننذب يف الطري ننق ،إن واردي ُت ننول إىل ح ننب فان ن مث ص ننار ُيم ن ل ننا
العود ،ويُركبها ،ومشي يف خدمتها ،إىل أن ُتننول النوارد إىل حمبن احلننق بعنند عنند شننهور ،فجننا إىل الصننوفي  ،فقننال :ألبسننوين
اخلرق  ،ف ن واردي رج عن حمب فان فبلغها ذل فتاب ولزم خدمته((...)1وال تعليق).
* قصة يف القصص-:
...وأخننربين شننيخ اإلسننام الشننيخ نننور النندين الطرابلسنني احلنفنني ،والسننيد الشنري اخلطننايب املننالكي النهننوي رمحهمننا
هللا تعاىل ،قاال :مسعنا سيدي عثمان رضي هللا عنه يقول :ملا حججن من سننيدي أيب بكننر (الدقدوسنني) سننألته أن جيمعن
عل ن القطننب فقننال :اجل ن هاهنننا ،ومض ن فغنناب ع ن سنناع  ،مث حص ن عننندي ثق ن يف رأسنني ،فلننم أَتال ن أمحلهننا حننىت
لصننق بعننانيت ،فجلسننا يتهننداثن عننندي ب ن زمننزم واملقننام سنناع  ،وكننان مننن مجل ن مننا مسعن مننن القطننب يقننول :آنسننتنا ي
عثمان ،حل علينا الربك  ،مث قال لشيخي :تو به ف نه جيي منه ،مث قرأا سننور الفاُتن وسننور قنري  ،ودعنوا وانصننرفا ،مث
رج ن سننيدي أبننو بكننر رضنني هللا عنننه فقننال :ارف ن رأس ن  .قل ن  :ال أسننتطي  .فصننار مننرج ورقبننيت تل ن شننيتا فشننيتا حننىت
رجع ملا كان عليه ،فقال :ي عثمان هذا حال وأن ما رأيته! فكي لو رأيته()2؟
 فما هذا القطب الرهيب الثقي ؟!* عجالب وغرالب ،واإلله هو إبلي عليه الصا والسام-:
ومنهم الشيخ حممد احلضري رضي هللا تعاىل عنه املدفون بناحي هنبا ابلغربي  ،وضرُيه يلوح مننن البعنند مننن كننذا وكننذا
بل نندا ،ك ننان م ننن أص ننهاب ج نندي رض نني هللا عنهم ننا ،وك ننان ي ننتكلم ابلغرال ننب والعجال ننب م ننن دق ننالق العل ننوم واملع ننار م ننا دام
صاحيا ،ف ذا قوي عليه احلال (أي :الوالي ) تكلم أبلفا ال يطيق أحد مساعهنا يف حننق األنبيننا وغن هم ،وكننان ينُنر يف كننذا
وكننذا بلنندا يف وقن واحنند ،وأخننربين الشننيخ أبننو الفضن السرسنني أنننه جننا هم يننوم اجلمعن  ،فسننألوه اخلطبن  ،فقننال :بسننم هللا
فطلن املنننرب ،فهمنند هللا وأثننىن عليننه وجمننده ،مث قننال :وأشننهد أن ال إلننه لكننم إال إبلنني عليننه الصننا والسننام ،فقننال النننا :
كفننر .فس ن السنني ونننزل ،فهننرب النننا كلهننم مننن اجلننام  ،فجل ن عننند املنننرب إىل أذان العصننر ومننا جت نرأ أحنند أن ينندخ
اجلام  ،مث جننا بعننض أهن الننباد اجملنناور  ،فننأخرب أهن كن بلنند أنننه خطننب عننندهم وصننل هبننم ،قننال :فعننددا لننه ذلن اليننوم
ثاثن خطبن  ،هننذا وحنننن ننراه جالسننا عننندا يف بلنندا...وكان يقننول :ال يكمن الرجن حننىت يكننون مقامننه ُتن العننرش علن
الدوام .وكان يقول :األر بن ينندي كنناإلا الننذي آكن منننه ،وأجسنناد اخلالننق كننالقوارير أر مننا يف بنواطنهم ،تننويف رضنني
هللا عنه سن سب وتسع ومثامنال رضي هللا عنه(.)3
* تعليق عل ما مض :
( )1طبقا الشعراين ،)154/2( :وجام النبهاين ،)77/2( :وقد ورد االسم فيها (روز هبار) بدال من (زون هبار).
( )2طبقا الشعراين ،)106/2( :وجام النبهاين.)294/2( :
( )3طبقا الشعراين ،)107/2( :وبعضها يف جام النبهاين.)286/1( :
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هذه الكشو والكراما والعلوم اللدني  ،تكش لنا عن سبب النكس اليت أصننيب هبننا األمن اإلسننامي  ،بعنند أن
بعثه ننا هللا تلن ن البعثن ن الرالعن ن  ،لتك ننون س ننيد الت نناريخ ،ولتق ننيم شن نريع هللا يف األر  ،ح ننىت إذا نه ننر الص ننوفي وانتش ننر ،
ضن نرب علن ن األمن ن غش ننا كثيف ننا م ننن اجلهن ن والض ننال واالحنن نرا ع ننن اإلسام...وس ننيقول لن ن املتص ننوف  :ه ننذه القصن ن
والكراما والعلوم اللدني لننا َتوين  .فنجيننبهم :هننذه خدعن ابطلن منناكر  ،تنندل علن أن القننوم يكينندون ل سننام ويضننمرون
له الشرور.
* ما هو معىن (ال إله إال هللا)؟ يقول حجه اإلسام:
...واألنبيا هم الكهالون ،وقد جننا وا داعن إىل التوحينند احملننض ،وترمجتننه قننول (ال إلننه إال هللا) ،ومعننناه :أن ال يننر

إال الواحد احلق( !!)1لنتذكر بي شعر جمدد األل الثاين.

 (ال إله إال هللا) هي املدخ إىل اإلسام ،وهاهم قد حرفوا معناها! فماذا بقي لم من اإلسام؟* العصا إنسان ،والبهر يف إبريق( ،والعق واإلمان يف سبا عميق)-:
ومن ن نننهم الشن ن ننيخ حممن ن نند الش ن ن نربي رمحن ن ننه هللا تعن ن نناىل ،شن ن ننيخ طالف ن ن ن الفق ن ن نرا ابلش ن ن نرقي  ،كن ن ننان من ن ننن أرابب األح ن ن نوال
واملكاشفا ...وملا ضع ولده أمحنند ،وأشننر علن املننو  ،وحضننر عزرالين لقننبض روحننه ،قننال لننه الشننيخ :ارجن إىل ربن
فراجعننه ف ن ن األمننر نُسننخ؟ فرج ن عزرالي ن وشننفي أمحنند...وكان رضنني هللا عنننه يقننول للعصننا الننيت كان ن معننه :كننوين إنسنناا،
فتكننون إنسنناا ،ويرسننلها تقضنني احل نوال مث تعننود كمننا كان ...وكننان مننن عادتننه أنننه أيمننر مريديننه ابلشننهات عل ن األب نواب
دالمننا يف بلننده...وكان الشننيخ حممنند بننن عنننان وغن ه ينكننرون عليننه لعنندم صنناته من اجلماعن  ،ويقننول :حننن مننا نعننر طريقن
تقننرب إىل هللا تعنناىل إال مننا درج عليننه الصننهاب والتابعون...لننه ذري ن أبر الغننرب ،وذري ن يف بنناد العجننم ،وذري ن يف بنناد
الند ،وذري يف باد التكرور ،فكان يف ساع واحنند يطننو علن عيالننه يف هننذه الننباد ويقضنني حنوالجهم ،وكن أهن بنناد
يقولننون :إنننه مقننيم عننندهم ،ولتبدلننه يف هننذه الصننور ،وتصننرفه يف هننذه األشننكال ،كننان رِبننا أنكننر عليننه بعننض الفقهننا تننر
اجلمعن ...وكان إذا أراد أن يعن ِّدي يف البهننر يقننول لننه املعن ِّدي :هننا كرا ...فقننال الشننيخ( :هننا هللا) ،وطأطننأ اإلبريننق ،فأخننذ
من ننا البهركلن ننه فين ننه!! ووقن ن املركن ننب علن ن األر  ،فاسن ننتغفر املعن ن ِّدي واتب ،فصن ننب اإلبرين ننق يف البهن ننر ،ورجن ن املن ننا كمن ننا
كان(...)2

 لناح يف هذه القص تاعبا الشياط يف املنانر الومهي املومه .* واق جتاه املارستان دالما وال يتغو -:
ومنننهم الشننيخ علنني النندويب رمحننه هللا تعنناىل آم ...وكننان رضنني هللا عنننه مشنني عل ن املننا يف البهر...وكننان مل يننزل
واقفننا جتنناه املارسننتان ب ن القص نرين مننن الفجننر إىل صننا العشننا وهننو متلننثم وبيننده عصننا ِمن ْنن شننوم ..كننان ال ينندخ بي ن
( )1إحيا علوم الدين.)75/4( :
( )2طبقا الشعراين ،)136/2( :وجام النبهاين.)297 ،296/1( :
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اخلا لقضا احلاج إال يف ك حنو ثاث أشهر مر واحد (.)1
* يشف ابملالك ويقوم للكلب!!-:
ومنننهم أبننو حممنند عبنند الننرحيم املغننريب القننناوي رضنني هللا تعنناىل عنننه :هننو مننن أجننا مشننايخ مصننر املشننهورين وعظمننا
وحكي أنننه نننزل
العارف  ،صاحب الكراما اخلارق واألنفا الصادق  ،له احمل األرف من مراتننب القننرب واملنهن العننذبُ ...
يوم ننا يف حلق ن الش ننيخ ش ننبَ م ننن اجل ننو ،ال ي نندري احلاض ننرون م ننا ه ننو ،ف ننأطر الش ننيخ س نناع  ،مث ارتف ن الش ننب إىل الس ننما !
فسننألوه؟ فقننال :هننذا َملَن وقعن منننه هفننو  ،فسننق علينننا يستشننف بنننا ،فقبن هللا شننفاعتنا فيننه ،فننارتف !! وكننان الشننيخ إذا
شاوره إنسان يف شي يقول له :أمهل حىت أستأذن ل فيه جربين عليننه السننام ،فيمهلننه ،مث يقننول لننه :افعن أو ال تفعن ،
علن حسننب مننا يقننول جربين ...ومر مننر عليننه كلننب فقننام لننه إجنناال ،فقين لننه يف ذلن ؟ فقننال :رأين يف عنقننه خيطننا أزر
من زي الفقرا ((...)2هكذا وإال فا).

لننتا نننتهم هننؤال القننوم األبنرار جيننب أن نننؤول كامهننم :فامللَن الننذي نننزل ليستشننف ابلشننيخ َتويلننه :إن الشننيخ كننان
َ
يرق السماح يف احلضر  ،واستتذانه جربين علينه السننام ،فجربين هننذا هننو أحنند األوليننا املعاصنرين للشننيخ ،وامسننه :جربين
عليه السام ،والكلب الذي قام إجاال له هو أحد األقطاب ،واخلي األزر هو الدلي والربهان( .ودور إبلي واض ).
* يكته ابملل واملي احملمي ابلنار-:
ومنهم أبو بكننر جهنندر الشننبلي رضنني هللا عنننه...وكان رضنني هللا عنننه يقننول :اكتهلن ابمللن كننذا وكننذا ليلن  ،ألعتنناد

السهر ،وال أيخذين النوم ،فلما زاد علي األمر محي املي واكتهل به(...)3

 ولعن القننارئ ينندر جينندا أن هننذا كننان قبن وصننول الشننبلي إىل اجلذبن الننيت يسننموهنا (والين ) ،ونسننأل :هن عملننههذا من اإلسام أم من الندوسي ؟
* والكلب أيضا ويل-:
وم نننهم س ننيدي يوسن ن العجم نني الك ننوراين رض نني هللا تع نناىل عن ننه :وه ننو أول م ننن أحي ننا طريقن ن اجلني نند رض نني هللا عن ننه
ِبصر...ولقد وقن بصننره يومننا علن كلننب ،فانقنناد إليننه مجين الكنناب ،إن وقن وقفنوا ،وإن مشن مشنوا ،فننأعلموا الشننيخ
بذل  ،فأرس خل الكلب ،وقننال :إخسننأ ،فرجعن عليننه الكنناب تعضننه حننىت هننرب منهننا .ووقن لننه مننر أخننر أنننه خننرج
من خلو األربع  ،فيق بصره عل كلب ،فانقاد إليننه مجين الكنناب ،وصننار النننا يُهرعننون إليننه (إىل الكلننب) يف قضننا
حن نوالجهم ،فلم ننا م ننر ذلن ن الكل ننب ،اجتمن ن حول ننه الك نناب يبك ننون ويظه ننرون احل ننزن علي ننه ،فلم ننا م ننا أنه ننروا البك ننا
والعوي  ،وأَ ْلََم هللا تعاىل بعض النا فدفنوه ،فكان الكاب تزور قربه حىت ماتوا((...)4ونرت التعليق للقارئ).

( )1طبقا
( )2طبقا
( )3طبقا
( )4طبقا

الصوفي  ،)136/2( :وجام النبهاين.)366/2( :
الشعراين ،)157/1( :وجام النبهاين.)165/2( :
الشعراين.)104/1( :
الشعراين ،)66/2( :وجام النبهاين.)535/2( :
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* بوضو واحد سب عشر سن -:
ومنننهم سننيدي عيس ن بننن جنننم ،خف ن ال نربلُّ رضنني هللا عنننه ،كننان مننن العلمننا العننامل  ،ولننه اجملاهنندا العالي ن يف
الطريننق ومسعن سننيدي عليننا املرصننفي رضنني هللا عنننه يقننول :مكن سننيدي عيسن بننن جنننم بوضننو واحنند سننب عشننر سننن !
فقلن  :ي سننيدي ،كين ذلن ؟ فقننال :توضننأ يومننا قبن أذان العصننر ،واضننطج علن سنريره ،وقننال للنقيننب :ال َتكننن أحنندا
يننوقظ حننىت أسننتيق بنفسنني ،فمننا جت نرأ أحنند يوقظننه ،فننانتظروه هننذه املنند كلهننا ،فاسننتيق وعيننناه كالنندم األمحننر ،فصننل
بذل الوضو الذي كان قب اضطجاعه ،ومل جيدد وضو ا وكان يف وسطه منطق  ،فلما قننام وحلهننا تننناثر مننن وسننطه النندود

رضي هللا عنه(.)1
* تنبيه:

هذا الكام لننه َتوين (اجتنننااب الهتننام العننارف ابلضننال واجلهن والغبننا ) ،فسننب عشننر سننن (بفننت السن )َ ،تويلهننا:
سننب عشننر سننن مننن النننوم (بكسننر الس ن ) ،مقنندار ك ن سننن مننن النننوم اثنيتننان ،فيكننون اجملمننوع أربعننا وثاث ن اثني ن ( ،أي:
أكثن ننر من ننن نصن ن دقيقن ن ) ،وأمن ننا السن ننن من ننن النن ننوم (بكسن ننر السن ن ) ،فتأويلهن ننا أنن ننه كن ننان يقن نرأ ((ال ََتْ ُخن ن ُذهُ ِسن نننَ َوال نَن ن ْنوم))
[البقر  .]255:والدود َتويله (طوووووو ).
وجيننب أن ال ننس ن أن سننيدي عيس ن مننن العلمننا العننامل  ،وسننيدي عليننا املرصننفي كننان مننن األلم ن الراسننخ يف
العلم ،والراوي هو القطب الرابين والغو الصمداين .وتُرت للقارئ املناقش .
* قص لعلها من مقام املراقب :
 ومنننهم أبننو سننعيد القلننوري رضنني هللا عنننه ،هننو مننن أكننابر العننارف واأللمن احملقق ن  ،صنناحب األنفننا الصننادق ،فمننَن َع ُهم مننن أكن ذلن الطعننام وأكلننه وحننده،
واألفعال اخلارق  ،والكراما واملعننار ُ ...
ودعي مننر إىل طعننام هننو وأصننهابهَ ،
فلم ننا خرج نوا ق ننال ل ننم :إمن ننا منع ننتكم م ننن أكل ننه ألن ننه ك ننان حرام ننا؟ مث ت نننف فخ ننرج م ننن أنف ننه دخ ننان أس ننود عظ ننيم ك ننالعمود!
وتصاعد يف اجلو حىت غاب عن أبصار النا  ،مث خرج من فمه عمود ار ،وصعد إىل اجلو حننىت غنناب عننن النظننر ،مث قننال:

هذا الذي رأيتموه هو الطعام الذي أكلته عنكم(.)2
* توضيح:

ه ننذه القصن ن إم ننا أهن ننا م ننن أك نناذيبهم ،أو أهن ننا م ننن التمثيلي ننا الش ننيطاني ال ننيت تض ننه هب ننا الش ننياط علن ن أذق نناهنم
وعقولم ،وتستجرهم إىل ما أوصلوا األم إليه من زيغ واحنرا يف العقيد والسلو .
* زغاريد ..والقذار طريق لواليتهم ..قا قا -:
ومنننهم الشننيخ حممنند السننروي رمحننه هللا تعنناىل آمن  ،املشننهور أبيب احلمالن  ،أحنند الرجننال املشننهور يف المن والعبنناد ،
( )1طبقا الشعراين ،)107/2( :وجام النبهاين.)429 ،428/2( :
( )2طبقا الشعراين ،( 148/1 ):وجام النبهاين .( 459/1 ):وقد ورد امسه يف اجلام (القيلري) بدال من القلوري.
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وك ننان يغلن ننب علي ننه احلن ننال ،فين ننتكلم ابأللس ننن العربانين ن والسن ننريني والعجمين ن  ،واتر يزغن ننرد يف األفن نراح واألعن نرا كمن ننا تزغن ننرد
النسا  ...وجا ه الشيخ علي احلديدي يطلب منه الطريق ،فرآه ملتفتننا لنظافن ثيابننه ،فقننال :إن كنن تطلننب الطريننق فاجعن
ثيابن ممسننه ألينندي الفقنرا  ،فكننان كن مننن أكن مسكننا أو زفنرا مسن يف ثوبننه يننده منند سننن وسننبع شننهور ،حننىت صننار
ثيابه كثياب الزيت أو السماك ...فلما رأ ثيابه ،لقنه الذكر ،وجا منه يف الطريق...
وكان يغلننب عليننه احلننال لننيا فيننتكلم أبلسننن غن عربين مننن عجننم وهننند ونُوبن وغ هننا ،ورِبننا يقننول( :قننا قننا ) طننول
اللي  ،ويزعق وخياطب قوما ال ينَُرون ،وإذا قال شيتا يف غلب احلال نفذ(...)1
* التعليق:

قيق قيق ...مث يتسا لون عن سبب فساد األم اإلسامي  ،وهو أوض من الوضوح ،لكننن يبقن سنؤال :كين عرفنوا
أنننه يننتكلم العرباني ن والسننريني والعجمي ن والندي ن ؟؟ لعلهننم عرف نوا ذل ن عننن طريننق الكش ن ! (كشننو فننو كشننو فننو
كشو  ،نلما بعضها فو بعض).
* يتطور يف اخللق  ،وجير السفين خبصيتيه ،ويعي با طعام ،وعجالب أخر -:
ومنننهم الشننيخ حسن أبننو علنني رضنني هللا عنننه ورمحننه كننان هننذا الشننيخ رضنني هللا عنننه مننن ُك َّمن العننارف  ،وأصننهاب
الدوالر الكرب  ،وكننان كثن التطننورا  ،تنندخ عليننه بعننض األوقننا جتننده جننندي ،مث تنندخ فتجننده سننبعا ،مث تنندخ فتجننده
فننيا ،مث تنندخ فتجننده صننبيا ،وهكننذا .مك ن حنننو أربع ن سننن يف خلننو مسنندود ابهبننا ،لنني لننا غ ن طاق ن ينندخ منهننا
الوا ...وكان الشيخ عُبيد أحد أصهابه الذي هو مدفون عنده اآلن ،مثقوب اللسان لكثر ما ينطننق بننه مننن الكلمننا الننيت
ال َتوي ن لننا ،وأخننربين بعننض الثقننا أنننه كننان م ن الشننيخ عُبينند يف مركننب فوحل ن  ،فلننم يسننتط أحنند أن يزحزحهننا ،فقننال

الشيخ عبيد :اربطوها يف بيضي حبب وأا أنزل أسهبها ،ففعلوا ،فسهبها ببيضه حىت ختلص من الوح (.)2

مك يف خلو بغي خننارج ابب البهننر أربعن سننن ال أيكن وال يشننرب ،وابب اخللننو مسنندود ،ولنني لننه إال طننا
يدخ منه الوا ...ما يف مصر بعد سن (790هن).
 نسأل فق عن كش العور  ،وتر اآلخرين مسكوهنا ل بطوا هبا احلب ؟ ونرت الباقي للقارئ اللبيب.* يديران الوجود كي يشا ان (من مقام احلري )-:
ومنننهم سننيدا ومننوالا مشن النندين احلنفنني رضنني هللا تعنناىل عنننه ورمحننه ،كننان رضنني هللا عنننه مننن أجننا مشننايخ مصننر
وسننادا العننارف  ،صنناحب الكرامننا الظنناهر  ،واألفعننال الفنناخر  ،واألح نوال اخلارقن  ،واملقامننا السننني  ..صنناحب الفننت
املؤنننق والكشن املخننر  ،والتصنندر يف منواطن القنند ...وكان رضنني هللا عنننه أيمننر مننن ينراه مننن أصننهابه عنننده شننهام نفن
ابلشننهات مننن األس نوا وغ ها...وكننان سننيدي علنني بننن وفننا رضنني هللا عنننه يومننا يف وليم ن ( ،فاسننتأذن عليننه الشننيخ حممنند
( )1طبقا الشعراين ،)126/2( :وجام النبهاين.)299/1( :
( )2طبقا الشعراين ،)87/2( :وجام النبهاين.)46/2( :
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احلنفنني فقننام لننه وأجلسننه جانبننه) ،فنندار الكننام بينهمننا ،فقننال سننيدي علنني :مننا تقننول يف رجن رحن الوجننود بيننده ،ين ِّ
ندورها
كين شننا ؟ فقننال لننه سننيدي حممنند رضنني هللا عنننه :فمننا تقننول فننيمن يضن يننده عليهننا فيمنعهننا أن تنندور؟! فقننال لننه سننيدي
علي :وهللا كنا نرتكها ل ونذهب عنها! فقال حممد رضي هللا عنه جلماعن سننيدي علنني :ودعنوا صنناحبكم ف نننه ينتقن قريبن
إىل هللا تعنناىل .فكننان األمننر كمننا قال...وكننان يتطننور يف بعننض األوقننا حننىت مننأل اخللننو جبمين أركاهنننا ،مث يصننغر قلننيا قلننيا
حننىت يعننود إىل حالتننه املعهود ...ومرضن زوجتننه فأشننرف علن املننو  ،فكانن تقننول :ي سننيدي أمحنند ي بنندوي ،خنناطر
معي! فرأ سننيدي أمحنند رضنني هللا عنننه يف املنننام ،وهننو ضننارب لثام ...وقننال لنا :كننم تنننادي وتسننتغيثي ،وأنن ال تعلمن
أن ن يف محاي ن رج ن مننن الكبننار املتمكن ن  ،وحنننن ال جنيننب مننن دعنناا وهننو يف موض ن أحنند مننن الرجننال! قننويل :ي سننيدي
حممد ي حنفي ،يعافي هللا تعاىل ،فقال ذل  ،فأصبه كأن مل يكن هبا مر !!
ودخلن علن الشننيخ يومننا امنرأ أمن  ،فوجنند حولنه نسننا اخلننا

بعينه وقال لا :انظري .فنظر  ،فوجد وجوههن عظاما(...)1

تكبِّسننه ،فننأنكر بقلبهننا عليننه ،فلهظهننا الشننيخ

...حننىت قننال :بلغنننا عننن الشننبلي رمحننه هللا تعنناىل أنننه دخن يومننا خربن يقضنني فيهننا حاجتننه ،فوجنند فيهننا محننار  ،فنراوده
الشننيطان عليهننا ،فلمننا أح ن الشننبلي رضنني هللا عنننه ذل ن  ،رف ن صننوته وصنناح :ي مسننلمون ي مسننلمون ،احلقننوين وأخرج نوا
عن هننذه احلمننار  ،فن ين أعننر ضننع نفسنني عننن سننلو طريننق الصننيان ...وملا دنن وفاتننه (أي :وفننا حممنند احلنفنني) أبيم،
كننان ال يغف ن عننن البكننا لننيا وال هنننارا ،وغلننب عليننه الذل ن والسننكون واخلضننوع حننىت سننأل هللا تعنناىل قب ن موتننه أن يبتليننه
ابلقمن  ،والنننوم من الكنناب ،واملننو علن قارعن الطريننق ،وحصن لننه ذلن قبن موتننه! فتزاينند عليننه القمن حننىت صننار مشنني
عل فراشه ،ودخ له كلب فنام معه عل الفراش ليلت وشيتا ،وما عل طر حوشننه والنننا مننرون عليننه يف الشنوارع!!
وإمنا َتىن ذل ليكون له أسو ابألنبيا عليهم الصا والسام(!!)2

 السؤال :نسأل مننن عننر مبننادئ اإلسننام وبدهياتننه ،مننا هننو حكننم اإلسننام والعقن يف مثن هننذا :ادعننا التصننريف الكون ،واالستغاث بغ هللا ،ونسننا أجنبيننا يكبسننن الننويل! ومنراود النننف علن محننار  ،والنننوم من الكنناب!! وجيعلننون
هذا َتسيا ابألنبيا !! مث يتسا ل املتساللون عن سبب احنطا املسلم ؟!
كما جيب أن ناح األدوار اخلبيث اليت َتثلها شياط اجلن ،وتضه هبا عل ذقوهنم ،فتخدعهم وختدع هبم.
* يبي اجلن بثاث دينارا وأيخذ من املرأ ك ما َتل -:
ومنهم الشيخ مدين بن أمحد األمشوين رضي هللا تعاىل عنننه...كان مننن أكننابر العننارف  ،وانتهن إليننه تربين املرينندين يف
مصر وقراها ،وتفرع عنه السلسل املتعلقن بطريقن أيب القاسننم اجلنينند رضنني هللا عنه...وجا تننه رضنني هللا عنننه امنرأ فقالن :
هننذه ثاثننون دينننارا وتضننمن يل عل ن هللا اجلن ن ! فقننال لننا الشننيخ رضنني هللا عنننه مباس نطا لننا :مننا يكفنني ،فقال ن  :ال أمل ن
غ ها ،فضمن لا عل هللا دخول اجلن ! فمات  ،فبلغ ورثتها ذل  ،فجا وا يطلبننون الثاثن دينننارا مننن الشننيخ ،وقننالوا :هننذا
( )1طبقا الشعراين ،88/2( :وما بعدها) ،وجام النبهاين ،261/1( :وما بعدها).
( )2طبقا الشعراين ،89/2( :وما بعدها) ،وجام النبهاين ،261/1( :وما بعدها).
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الضمان ال يص  ،فجا هتم يف املنام وقال لم :اشكروا يل فض الشيخ ،ف ين دخل اجلن ! فرجعوا عن الشيخ( .)1اهن.
 وحنننن بنندورا ننقن هننذا اخلننرب للمسننلم  ،لعلهننم يسننرعون ويفتشننون عننن هننؤال األوليننا ويشننرتون منننهم مننا يبتغننونمن َعَرصا اجلنن  ،كمننا نرجننو مننن كننرم هننؤال األوليننا أن يراعنوا خنواطر الفقنرا ( .ونننذكر أيضننا أبن أمحنند الرفنناعي ابع قصنرا
يف اجلن ).
* يدف عنه املو ...ومن زوجته من الزواج بعده-:
ومنهم سننيدي حممنند الشننومي...كان مننن أرابب األحنوال العظيمن ...ومر سننيدي منندين (األمشننوين) رضنني هللا عنننه
مننر  ،وأشننر فيهننا علن املننو  ،فوهبننه مننن عمننره عشننر سننن !! مث مننا يف غيبن الشننومي رضنني هللا عنننه ،فجننا وهننو علن
املغتس  ،فقال :كي م ؟ وعز ريب لو كن حاضرا ما خليت َتو !!
...وقنند بلغنننا أن زوج ن سننيدي حممنند الشننومي مننا عنهننا وهنني بكننر ،وقننال لننا :ال تتزوجنني بعنندي أحنندا فأقتلننه!!
ِ
خصيصنني برسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،فتزوجنني وتننوكلي علن هللا ،فعقنندوا
فاستفت العلما يف ذلن  ،فقننالوا لننا :هننذه ّ

لا عل شخ  ،فجا ه تل الليل وطعنه حبرب فما من ليلته ،وبقي بكرا إىل أن مات وهي عجوز(...)2
ويرت التعليق للقارئ اللبيب.
* القي إكس الوالي -:

حممد املسم بقمر الدول أحنند أكننابر أصننهاب سننيدي أمحنند البنندوي ،ومل يصننهب سننيدي أمحنند زمنناا طننويا ،إمنننا
جننا مننن سننفر يف وق ن حننر شننديد ،فطل ن يس نرتي يف طننندات (طنطننا) ،فسننم أبن سننيدي أمحنند رضنني هللا عنننه ضننعي ،
فدخ عليه يزوره...فوجد سيدي أمحد قد شرب ما بطيخ وتقيأه اثنيا فيها ،فأخننذه سننيدي حممنند املننذكور وشنربه!! فقننال

له سيدي أمحد :أن قمر دول أصهايب( )3اهن .وال تعليق (لكن القي خ من املأموني احلموي ).

ومنهم سيدي الشيخ أبو بكر الدقدوسي رضي هللا تعاىل عنه...وكان له صاحب يبين احلشنني ببنناب اللننو  ،فكننان
الشيخ رضي هللا عنه يرس إليه أصهاب احلنوال فيقضننيها لننم! قننال سننيدي عثمننان (احلطنناب) رضنني هللا عنننه :فسننألته يومننا
عن ذل  ،وقل  :املعصي ختال طريق الوالي  ،فقال :ي ولنندي لنني هننذا مننن أهن املعاصنني ،إمنننا هننو جننال يتن ِّنوب النننا
يف صور بي احلشي  ،فك من اشرت منه ال يعود يبلعها أبدا((...)4دستور دستور).
 ومن هنا نستطي أن نعر سبب انتشار احلشي يف مصر.* إجاال للكلب (من مقام التواض )-:
( )1طبقا
( )2طبقا
( )3جام
( )4طبقا

الشعراين ،)102/2( :وجام النبهاين.)463/2( :
الشعراين ،)103/2( :وجام النبهاين.)284/1( :
النبهاين.)284/1( :
الشعراين ،)105/2( :وجام كراما النبهاين.)437/1( :
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ومنهم شيخي وقدويت إىل هللا تعاىل ،العار ابهلل تعاىل سننيدي حممنند الشننناوي رمحننه هللا تعنناىل ،كننان رضنني هللا تعنناىل
عنه من األوليا الراسخ يف العلم...وكان رضي هللا عنه ُيكي عن الشيخ عبنند الننرحيم القننناوي رضنني هللا عنننه أنننه رأ مننر
يف عنق كلب خرق من صو  ،فقام له إجاال للخرق الصو (...)1

 مر معنا َتوي مث هذه احلال  ،فل ج القارئ إليه ليتدرب عل التأوي والتضلي مث هؤال البهالي .* يراود األمرد عن نفسه وُيس عل مقعدته رضي هللا عنه:
وم نننهم الش ننيخ عل نني أب ننو خوذ ...وك ننان م ننن أرابب األحن نوال وم ننن املامتين ن  ،وك ننان يتع نناط أس ننباب اإلنك ننار علي ننه
قصنندا...وكان خننوذ سننيدي علنني مننن احلدينند ،وكننان زنتهننا قنطننارا وثلثننا ،مل يننزل حاملهننا لننيا وهنارا...ومننا رآه أحنند يصننلي
م النا إال وحده ،وكان رضي هللا عنه إذا رأ امرأ أو أمننرد راوده عننن نفسننه وحسن علن مقعدتننه ،سنوا كننان ابننن أمن
أو ابن وزير ،ولو كان حبضر والده أو غ ه وال يلتف إىل النا ((...)2دستور دستور ودسات كث ).

 لكن جيب أن نعر أن هذا له َتوي ! لتا نتهم األوليا األبري ابجله والغبا والكفر والزندق وقل احليا .* والية ..ولواطة ..والنهي عن املنكر جرمية-:
إبراهيم النبتييت( ،)3اجملننذوب الصنناحي ...مننن كراماتننه ...قننال احلمصنناين :وقفن أصننلي يف جننام املنرأ  ،فنندخ علنني
رج ن مننن اجلننند ومعننه أمننرد ،وقصنند بننه جه ن امل نراحيض ،فتشوش ن ُ يف نفسنني ،وقل ن  :ضنناق عليننه النندنيا ومننا وجنند إال
اجل ننام ! ومل أنط ننق ب ننذل  ،فق ننال يل إب نراهيم امل ننذكور :م ننا فض نول ؟ وم ننا أدخل ن ي ك ننذا وك ننذا؟ وس ننب وش ننتم ! وق ننال :ال

تتعر ! وما ل وذا ؟ إىل غ ذل (...)4

ِ َّ ِ
ِ
ِ
ناه ْو َن َعن ْنن ُمن َكننر فَن َعلُننوهُ لَبِن ْنت َ َمننا
ين َك َفن ُنروا من ْنن بَن ِ إِ ْسن َنرالي َ[ ))...املالنند َ (( ]78:كننانُوا ال يَنتَننَن َ
* التعليننق(( :لُعن َنن الننذ َ
َكانُوا يَن ْف َعلُو َن)) [املالد .]79:
* يعلم ما يف األرحام (من مقام العلم)-:
أمحنند بننن جعنند األبين ( ..)5وأتتننه امنرأ وقالن  :ادع يل أن يننرزق ولنندا ذكنرا ،فقننال :سن ُنرتزق ذلن ! فوضننع أنثن ،
فقال له فيه ،فقال :وهللا ما قل ل إال بعد ما مسس ُ ذكره بيدي هذه ،ولكن أراد أن يُك ِّذب هذه اللهي (!!)6
* يعلم ما يف األرحام...وزايدة-:
( )1طبقا الشعراين.)132/1( :
( )2طبقا الشعراين ،)135/2( :وجام النبهاين.)372/2( :
( )3ما يف مصر سن (1019هن).
( )4جام النبهاين.)414/1( :
( )5من اليمن ،ما سن (690هن).
( )6جام النبهاين.)523/1( :
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جاك الكردي( )1قد هللا روحننه...مر بقنرا ابلشننيخ جنناك الكننردي ،فأشننار إىل إحننداهن ،وقننال :هننذه حامن
بعج أمحر أغر ،صفته كذا ،وع َّ يننوم والدتننه ،وأنننه نننذر لننه ،وعن َّ مننن يذحبننه مننن الفقرا ...واسننتأذن رجن واسننطي الشننيخ
جنناك يف ركننوب حبننر الننند بتجننار  ،فقننال :إذا وقعن يف شنند فننناد ابمسي...وكننان الشننيخ جنناك يقننول :مننا أخننذ العهنند
ق عل مريد حىت رأي امسه مكتواب يف اللوح احملفو (...)2

 الس نؤال :مننا معننىن قولننه سننبهانهَ (( :ويَن ْعلَن ُنم َمننا ِيف األ َْر َحن ِنام)) [لقمننان]34:؟ وقولننه(( :إِ َّي َ نَن ْعبُن ُند َوإِ َّي َ نَ ْسننتَعِ ُ ))[الفاُت ]5:؟
* ال تنظر إىل فروجهم ،فكشف الفرج والية-:
علي نننور النندين بننن العظمن ( ،)3كننان مننن كبننار األوليننا اجملاذيننب ...ومننن كراماتننه :مننا حكنناه حشنني احلمصنناين ،أنننه
مر عليه يوما ،فجر يف خاطره اإلنكار عليه لعدم سرت عورته ،فمننا مت لننه هننذا اخلنناطر إال وقنند وجنند نفسننه بن إصننبع مننن
أصابعه يقلبه كي شا  ،ويقول له :انظر إىل قلوهبم وال تنظر إىل فروجهم(.)4

 هبذه الكشو والعلوم اللدني وصل أمتنا إىل ما هي عليه اآلن من ذل وهوان وجه وضياع.* كشف ،وجبل قاف أيضاً ،والرجراج ،وغريها-:
علي بن أمحد بن خضر املطوعي( ،)5املشهور ب النا حبشي احلمصاين...
أحنند أكننابر األوليننا العننارف ...وأخرب أبنننه اطلن علن حبننر الظلمننا (أي :احملنني األطلسنني) ،وأن بننه بلنندا ال تبصننر
أهلهننا إال يف الظلم ن !! وأنننه رأ خل ن جب ن قننا أرضننا تتهننر بنفسننها تسننم الرج نراج ،لنني هبننا سنناكن ،وأنننه رأ إرم
صن َنور خمتلفن  ،وابلقطننب فوجننده يلننب كن يننوم لباسننا غن
ذا العمنناد ،وأنننه اجتمن ابخلضننر عليننه السننام فوجننده يظهننر يف ُ
لون اآلخر( .)6اهن.

 وعل اإلسام والعق واحلقيق السام.* أسرع من الصاروخ-:
علنني البنندوي الشنناذيل ،تلميننذ سننيدي يقننو العرشنني ،قننال رضنني هللا عنننه :وكثن ا مننا كننان الشننيخ يقننو يننوجه يف
احلاجن ن م ننن إس ننكندري إىل ب نناد األن نندل  ،فأذه ننب إليه ننا وأرجن ن يف ي ننوم واح نند ،بس ننرع خط نناي ،م ننن غن ن أن تط ننو يل
( )1عراقي ما قرب سامرا سن (550هن).
( )2جام النبهاين.)4 ،3/2( :
( )3ما يف مصر يف أوال القرن احلادي عشر الجري.
( )4جام النبهاين.)378/2( :
( )5من صوفي القرن العاشر الجري يف مصر.
( )6جام النبهاين.)379/2( :
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األر (...)1
* حدث نسيه التاريخ-:
مسننلم بننن نعمن السننروجي ،شننيخ املشننايخ وسننيد األوليننا ورلنني األصننفيا ...قال السنراج :إنننه ملننا قصنند الكفننرُ مننن
األرمننن مدين ن َ سننروج ،وقتل نوا وأسننروا ،مث قصنندوا زاويتننه ،وص ن اخل نرب إىل مريديننه ،فقننالوا :ي سننيدي جننا ا العنندو،
الف نرن و َ
فقننال :اصننربوا ،مث كننرروا القننول إىل أن قننالوا :بيننننا وبينننهم قنندر رشننق حجننر ،فخننرج ،وأشننار بيننده الكرمن برجننوعهم ،فرجعن
ردهننا بوجننه ،ف ُقت ن منننهم خلننق عظننيم ،وكننذل مننن اخلي ن  ،وتكسننر العنندد ،وصنناروا أبسننوأ
هبننم اخلي ن قه نرا ال يسننتطيعون َّ
حال(.)2

* التعليق:
دما املسلم اليت أريق ال قيم لا ،ومل تثر مه الشيخ ومريديه إال الزاوي فق .
هذا بغض النظر عن كون قصتهم هذه أكذوب صغ من أكاذيبهم.
* سوط عجيب-:
شيخنا الشيخ علنني العمننري( ،)3الشنناذيل الطرابلسنني ،أشننهر أوليننا هننذا العصننر وأكثننرهم كرامنا وخنوار عننادا ...
ومننن كراماتننه رضنني هللا عنننه مننا أخننربين بننه احلنناج إبنراهيم املننذكور (إبنراهيم احلننداد مننن الاذقين ) ،قننال :دخلن يف هننذا النهننار
إىل احلمام م شيخنا الشيخ علي العمري ،ومعنا خادمه حممد الدبوسي الطرابلسنني ،وهننو أخننو إحنند زوجننا الشننيخ ،ومل
يكننن يف احلمننام غن ا ،قننال :فرأين مننن الشننيخ كرامن مننن أعجننب خنوار العننادا وأغرهبننا ،وهنني أنننه أنهننر الغضننب علن
خادمننه حممنند هننذا وأراد أن يؤدبننه ،فأخننذ الشننيخ إحلين نفسننه بيديننه االثنتن مننن ُتن إزاره ،فطننال طننوال عجيبننا حبين إنننه
رفعننه عل ن كتفننه وهننو زالنند عنننه ،وصننار جيلنند بننه خادمننه املننذكور ،واخلننادم يصننرخ مننن شنند األمل ،فَع ن ذل ن م نرا مث تركننه،
فأدبننه هبننذه الصننور العجيبن  .وملننا
وعنناد إحليلننه إىل مننا كننان عليننه أوال ،ففهمن أن اخلننادم قنند عمن عمننا يسننتهق التأديننبَّ ،
حك يل ذل احلاج إبراهيم ،حكاه حبضور الشيخ ،وكان الشيخ واقفننا ،فقننال يل الشننيخ :ال تصنندقه وانظننر ،مث أخننذ بينندي
ابجلرب ع  ،ووضعها عل موض إحليله ،فلم أح بشي مطلقا ،حىت كأنه لي برجن ابلكلين  ،فرمحننه هللا ورضنني عنننه مننا
أكثر عجالبه وكراماته(.)4
* امللحوظات:
ياح يف هذا الن
( )1جام
( )2جام
( )3ما
( )4جام

ما يلي:

النبهاين.)349/2( :
النبهاين.)470/2( :
يف طرابل سن (1322هن).
النبهاين.)396/2( :
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 -1كش العور واللعب هبا.
 -2الكذب إما أن يكون اخلادم كاذاب ،أو أن يكون الشيخ كاذاب ،وذل عندما قال :ال تصدقه.
 -3جع اآلخر يلم مكان عورته.
* ويل ُحييي املوتى وخيالف الشرع-:
عبد الرمحن بن أمحد اجلننامي(...)1ومننن كراماته...أنننه جلن يف زمننن الربين علن شنناط هنننر مننآلن ،وإذا بقنفننذ ميتن
قنند أقبلن علن وجننه املننا  ،فأخننذها مننوالا اجلننامي ،ومسن بيننده نهرهننا ،فظهننر أثننر احليننا فيهننا ،مث ملننا توجهنننا جهن املدينن
أقبل تسع خلفنا .ومنها أن موالا سي الدين أمحد قدم ملنزل العلوي ومعه مجلن مننن املدرسن  ،فعمن لننه ضننياف  ،وعننزم
عل اجلامي ،فأقاموا الذكر ابلدفو واملنشدين عل العاد  ،فقننال بعننض احلاضنرين للشننيخ :ي مننوالا! كين اسننتماع الغنننا
والطننرب ابلنندفو والننرق ! مننا هننو خننا الشننرع؟ فهننول الشننيخ وجهننه إليننه ،وتكلننم يف أذنننه خفي ن  ،فظهننر منننه صننو

عجيب ،وحص له وجد ابلسماع وضرب الد ((...)2الرجا االنتباه إىل دور الشياط ).
* يبلع املتاليك ويتغوطها داننري والناس ينظرون إليه-:

الشننيخ حسنن سننكر الدمشننقي((...)3قننالوا لننه) :ال بنند أن تظهننر لنننا كرامن  ،فقننال :هنناتوا يل مالن مننن املتالكننا (،)4
وهي قط صغ من الفض املغشوش  ،فجا وا له ِبال متالي  ،فأخننذها وألقاهننا يف فمننه وابتلعهننا ،ويف احلننال جلن بصننور
َم ننن يقض نني حاج ن اإلنس ننان ،فأخرجه ننا م ننن أس ننفله دان ن م ننن ال ننذهب ،فأخ ننذوها ،وكان ن ه نني الس ننبب يف غ ننىن أيب لب نند
املذكور(...)5

 الس نؤال :مننا هننو حكننم الشننرع وال ننذو جبلوسننه جلس ن التغننو وكش ن عورت ننه أمننام اآلخ نرين؟ ومننن أيننن ج نناشياطينه ابلذهب؟
* ويل يقف عرايانً بني الناس وال يصلي-:
حسننن قضننيب البننان املوصننلي( ،)6قننال السنراج :عننن الشننيخ العننار أيب احلسننن علنني القرشنني رمحننه هللا قننال :دخلن
علن الشننيخ حسننن قضننيب البننان ببيتننه ابملوصن  ،فرأيتننه من البين  ،فهننال مننا رأين مننن منننوه اخلننار  ،فخرجن مث عنند ،
فرأيتننه يف زاوين مننن زواي البين مثن العصننفور ،فخرجن مث عنند  ،فرأيتننه كالعاد ...وقننال املننناوي :خننرج أبننو النجننا املغننريب
يريد املشر ومعه أربعون وليا ،فكان كن بلنند جننا ه يسننتوعب مننا فيننه مننن الرجننال ،حننىت وصن املوصن  ،فخننرج إليننه الرجننال،
( )1مشهور ابسم (منا جامي) ،ما يف هرا سن (898هن).
( )2جام النبهاين.)154/2( :
( )3ما يف دمشق سن (1307هن).
( )4املتلي عمل عثماني صغ القيم .
( )5جام النبهاين.)42/2( :
( )6ما يف املوص سن (570هن).
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وإذا بقضيب البان خرج أبطمنناره وشننعثه ،فقننال :أيننن الشننيخ؟ فقننالوا :خننرج .قننال :يتشننيطن! فغضننبوا .وقننال أحنندهم :كننذب
شننيطان  ،فتغنني ورمن أطمنناره ،ووقن عننريا علن جنننب بركن يصننب املننا علن يننده بيننده ،وإذا ابلشننيخ جننا  ،فننأخربوه،
قننال :صنند  ،كن ن م ن إمننام املوص ن  ،ينننافق وأافقننه مث قننال قضننيب البننان :أخننربين بك ن رج ن رأيتننه مننن بنناد  ،فننذكر
رجنناال وقضننيب البننان يقننول يف ك ن رج ن  :وزنننه كننذا ،رب ن رج ن  ،ونص ن رج ن  ،وهننذا وازن ،وهننذا كام ن  ،وهننذا وإن م نأل
صيته ما ب اخلافق ال يساوي عند هللا جناح بعوض .
وست الشيخ عبد القادر اجلياين فقال :هو ويل مقرب ذو حال من هللا تعنناىل وقن َندِم صنند عنننده ،فقين لننه :مننا ننراه
يصننلي ،فقننال :إنننه يصننلي مننن حي ن ال ترونننه ،وإين أراه إذا صننل ابملوص ن أو بغ هننا مننن آفننا األر يسننجد عننند ابب
الكعبن !! وقننال بعضننهم :كننان قضننيب البننان مننن األبنندال ،واهتمننه بعننض مننن مل يننره يصننلي بننرت الصننا وشنندد النكن عليننه،
فتمثن لننه علن الفننور يف صننور خمتلفن  ،وقننال :يف أي هننذه الصننور رأيتن مننا أصننلي( !!)1اهنن .وال تعليننق ،ألن التعليننق أحينناا
إضاع للوق  ،لكن الذي يورد هذه القص هو عامل من علمالهم.
* فتوى مل متر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-:
رسننال للهنناف السننيوطي مساهننا (املنجلنني يف تطننور الننويل) ،نقلتهننا مننن كتابننه (احلنناوي يف الفتنناوي) ،وهننذه هنني :قننال
رمح ننه هللا تع نناىل :بس ننم هللا ال ننرمحن ال ننرحيم ،احلم نند هلل ،وس ننام علن ن عب نناده ال ننذين اص ننطف  ،توقن ن إيل سن نؤال رجن ن حلن ن
ابلطننا  ،أن ويل هللا الشننيخ عبنند القننادر الدشننطوطي اب عنننده ليلن كننذا ،فهلن آخننر ابلطننا أنننه اب عنننده يف تلن
الليل بعينها ،فه يق الطا علن أحنندمها أم ال؟ فأرسننل قاصنندا إىل الشننيخ عبنند القننادر ،فسننألته عننن ذلن  ،فقننال :ولننو
قال أربع إين من عندهم لصدقوا ،فأفتي أبنه ال ُين واحد منهما(.)2
* التعليق:
السننيوطي هننذا كننان يعنند نفسننه جمننددا ،وهننذه هنني فتننو يصنندرها هننذا اجملنندد؟! وسننام عل ن الشننرع والعق ن وعل ن
إنساني اإلنسان.
* الزبل خري من الغائط (املأمونية احلموية) على كل حال-:
شجاع الكرماين...حضر ليل موسم ِبسجد بقلعن الصننبي إبينننا ( )3يعننر ابلشننيخ حممنند السننلطي ،فقننال اجلماعن :
نريد أن أنك حلو دمشقي  ،فأخذ اجلوالننق واجملننار وخننرج من مجاعن إىل املزبلن  ،فيهننا زبن وشننق وحجننار وغن ذلن ،
فملت نوا اجلوالننق ،وأت نوا املسننجد وهننم يضننهكون ،ففرغننه ب ن أيننديهم ،ف ن ذا هننو مننن أصنننا أطايننب احللننو  ،فننأكلوا وازدادوا
إماا((...)4ازدادوا إماا أبن كهانتهم هي اإلسام).

( )1جام النبهاين.)24/2( :
( )2جام النبهاين.)25/2( :
( )3هكذا هي اجلمل يف األص .
( )4جام النبهاين.)114/2( :
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* كال النقيضني صحيح ،صدق أو ال تصدق ،لكن ال تعرتض فتنطرد-:
شعيب ،أبو مدين املغريب ،أحد أعانم ألم الطريق اجملم علن جالننتهم وواليننتهم الكرب ...قننال... :قامن احلننرب
مننر ابملغننرب بن املسنلم والفنرن  ،وكننان الظهننور للفنرن  ،فأخننذ شننيخنا أبننو منندين سننيفه وخننرج إىل الصننهرا  ،من نفننر مننن
أصهابه ،وجل عل كثيب ،ف ذا بن يديننه خنننازير قنند مننأل الصننهرا  ،فوثننب حننىت صننار بينننهم ،وعننا ابلسنني ر وسننهم
حىت قت كث ا منهم ،وولوا هننارب  ،فسننألناه؟ فقننال :هننؤال الفنرن وقنند خننذلم هللا تعنناىل ،فأرخننناه ،فجننا اخلننرب بكسنرهتم يف
الوق بعينه! وجا اجملاهدون وأكبوا عليه يقبلون قدميه ،وأقسموا أنه لو مل يكن الشيخ ب الصف للكوا...
* التعليق:
مننا دامن لننؤال األوليننا هننذه الكرامننا ! فلننم أصننب املسننلمون أذل مننن علن وجننه األر ؟؟ ومل خسننروا قبن ذلن
األندل م وجود هؤال الضراغم؟؟
...وروي أن أمن املننؤمن ابملغننرب ،املسننم يعقننوب ،رأ مرالنني وأحنواال مننن أحنوال املرينندين ،وسننببه أنننه قتن أخنناه
غن علن امللن  ،فننندم علن قتن أخيننه ننندما أورثننه توبن أثننر يف ابطنننه أحنواال حسننن  ،وتغن عليننه مننن نفسننه مننا ال يعهننده
لثمننر التوب ن  ،فمننا كننان أبركننه عليننه ذنبننا فشننكا مننا جيننده ملرينند كان ن تنندخ قصننره ،فقالن  :هننذه أح نوال املرينندين ،فقننال:
كي أعمن بنفسنني ومننن يعننرف ويننداوي ؟ فقالن لننه :الشننيخ أبننو منندين سننيد هننذه الطالفن يف هننذا الزمننان فبعن يعقننوب
إىل الشننيخ أيب منندين ،وطلبننه طلبننا حثيثننا ،والتجننأ إليننه ،فاقتض ن إجاب ن الشننيخ أيب منندين لننه ،فقننال :قوم نوا لننه نط ن هللا عننز
وجن ن س ننبهانه وتع نناىل بطاعت ننه ،وأا م ننا أصن ن إلي ننه ،بن ن أم ننو بتلمس ننان ،وك ننان الش ننيخ يومت ننذ يف جباين ن  ،فلم ننا وصن ن إىل
تلمسننان ،قننال لرس ن يعقننوب :سننلموا عل ن صنناحبكم ،وقول نوا لننه :شننفاؤ عل ن ينند أيب العبننا امل نري  ،ومننا الش نيخ أبننو
مدين...فمش (أي :أبو العبا املري ) إليه (إىل يعقوب) واجتم به ،ففننرح يعقننوب بننذل  ،مث أمننر بننذب دجاجن  ،وخنننق
أخر  ،وأن يطبخ ك منهما عل حد  ،وقدمهما ب يدي الشننيخ ،فننأمر الشننيخ اخلننادم برفن املخنوقن  ،وقننال :هننذه جيفن ،
وأك ن مننن األخننر  ،فسننلم يعقننوب نفسننه لننه ،وأنننزل نفسننه منزل ن اخلننادم ،وفننت لننه عل ن يننده ،وتننر املل ن وسننلمه البنننه،
واشتغ م الشيخ ،وثب قدمه يف الوالي بربك الشيخ أيب العبا وإشار الشيخ أيب مدين.
 وبعد صفهت فق  ،يورد النبهاين هذه القص ابلشك التايل:...وكان (أبو منندين) اسننتوطن جباين  ،ويقننول :إهنننا معينن علن طلننب احلننال ومل يننزل هبننا يننزداد حالننه علن مننر الليننايل
رفع ترد عليه الوفود وذوو احلاجا من اآلفا  ،وخيرب الوقال والغيننوب ،إىل أن وشن بننه بعننض علمننا الظنناهر عننند يعقننوب
املنصور ،وقال له :إا خنا منه عل دولتكم ،ف ن له شبها ابإلمننام املهنندي ،وأتباعننه كثن ون بكن بلنند ،فوقن يف قلبننه وأمهننه
شننأنه ،فبعن إليننه يف القنندوم عليننه ليختننربه ،وكتننب لصنناحب جباين ابلوصنني ...وارُتلوا بننه علن أحسننن حننال حننىت وطتنوا بننه
حننوز تلمسننان...فلما وص ن وادي نسننر اشننتد بننه املننر ونزل نوا بننه هنا ...وكان ن وفاتننه سننن  580ه نن ،فهم ن إىل العبنناد
منندفن األولي ننا واألواتد ،ومس ن أه ن تلمس ننان جبنازت ننه ،فكان ن م ننن املش نناهد العظيم ن ...وعاقب هللا الس ننلطان فم ننا بع ننده
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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بسن أو أق (...)1
 السؤال:أ -أي الروايت نصد  ،وفيهما ما فيهما من التناقض؟!
ب -أمل يساعدهم كشفهم عل معرف احلق يف هات الروايت ؟!
ونرت الباقي للقارئ ،م التنبيه إىل مد الغفل اليت تسببها الصوفي !
* أين هذه اجلزيرة السادسة ويف أي حبر حميط-:
...وقننال الشننيخ عمننر القيسنني :خنندم الشننيخ عنندي رضنني هللا تعنناىل عنننه سننب سننن  ،وشننهد لننه خارقننا  ،فقننال
يل يوما :اذهب إىل اجلزير السادسن يف البهننر احملنني جتنند هبننا مسننجدا ،فادخلننه ،تننر فيننه شننيخا ،فقن لننه :يقننول لن عنندي:
احننذر االع نرتا وال ختننرت لنفس ن أم نرا فيننه إراد ودفع ن ب ن كتفنني ،فرأي ن املكننان والشننيخ ،وأخربتننه ،فبك ن  ،ودعننا لننه،
وق ننال يل :إن أح نند الس ننبع اخلن نوا اآلن يف الن ننزع ،وق نند طمهن ن إراديت أن أك ننون مكان ننه ،مث دفعن ن فوج نند نفس نني يف

الزاوي (.)2

* توضيح:
مث هذه احلاال يروهنا يف أحام اجلذب (الكش ) ،وكث ا ما ختتل عننندهم ابلواقن  ،فننا ميننزون بينهمننا! ويف مجين
احلاال يعتربوهنا ع اليق وحق اليق !
* حييون املوتى (والويل ملن ال يصدق)-:
وقال الشيخ عمر :كن عند الشيخ عدي بننن مسننافر رضنني هللا عنننه يومننا ،فجننا مجاعن مننن األكنراد والبوزين زالنرين،
وكننان فننيهم رج ن ينندع (اخلطيننب حس ن ) ،فقننال لننه الشننيخ :ي حس ن ! قننم أن ن واجلماع ن حننىت نقلننب أحجننارا ونعم ن
حالطا للبستان ،فنهض الشيخ وهنض معه اجلماع  ،وصعد الشيخ إىل سننط اجلبن  ،وجعن يقطن أحجننارا وينندحرجها وهننم
ينقلوهن ننا إىل مك ننان العمن ن فأصن ناب حجن ننر رج ننا ،ف نناختل حلم ننه بعظم ننه وألصن ننق ابألر  ،فم ننا م ننن س نناعته؟ فنن نناد
اخلطيننب حس ن  :مننا فننان إىل رمح ن هللا تعنناىل ،فاحننندر الشننيخ مننن سننط اجلب ن  ،وأت ن الرج ن املصنناب ،ورف ن يديننه إىل
السما  ،ودعا له ،فقام الرج إبذن هللا تعاىل كأنه مل يصبه شي (.)3
* التعليق:
عنندي بننن مس نافر هننذا لننه أتبنناع ،هننم اليزيننديون عبنند الشننيطان ،املقيمننون يف سنننجار ومننا حولننه ،وقنند مض ن عل ن
( )1جام النبهاين.)120 ،118/2( :
( )2جام النبهاين (.)297/2
( )3جام النبهاين.)297/2( :
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املسننلم قننرون وهننم يتخبطننون يف نلمننا هننذه األوهننام الشننيطاني أو الذيني ن  ،وملننا يننزل هننؤال الكهننان يُعملننون كهننانتهم
وسهرهم إلبقا هذه األم بعيد عن إسامها وعن وعيها .وهم ُيسبون أهنم ُيسنون صنعا.
* الفقري مبا يعملون بصري-:
وقال الشيخ إمساعي التونسي رمح هللا عليه :خرج أا ومجاع من التونسنني إىل زير الشننيخ عنندي رضنني هللا عنننه،
فلمننا وصننلنا سننلمنا عليننه وجلسنننا نتهنناور يف كرامننا األوليننا ودرجنناهتم ،فقننال الشننيخ :كن شننيخ ال يعلننم مريننده كننم ينقلننب
يف اللي ن قلب ن مننا هننو شننيخ ،ولننو أنننه يف مشننر األر أو مغرهبننا فقل ن يف نفسنني :هننذا أمننر صننعب ،أا أجننام زوجننيت،
والشيخ ينظننر إيل؟! فلمننا رجعن إىل بيننيت ،هجننر زوجننيت شننهرا كنناما ،فعلننم الشننيخ عنندي ِبننا أا عليننه ،فوصن مجاعن مننن
الفقن نرا اجمل نناور أنك ننم إذا ت ننوجهتم إىل من ننازلكم ،يتوج ننه أح نندكم إىل التونس نني  ،ويق ننول إلمساعين ن  :جي نني إىل عن نندي...فلما
وصننل وسننلم عليننه زجننرين وانتهننرين ،وقننال :ي إمساعين ! أمننا أحننب :الشننيخ يبصننر مريننده علن حننال أو علن حنرام؟ ال

تعد إىل مثلها فقابل أمره ابلسم والطاع وانصرف راجعا(.)1
* التعليق:

يننر ويبصننر عننرب املسننافا واحل نواجز ،ويننر مريننده وهننو جيننام زوجتننه ،ولكنننه يبصننره عل ن حننال؟! دسننتور دسننتور
دستور ،لكن عل ك حال جيب أال ننس ساح التأوي البتار الذي جيع كتاب اإلحيا حبرا من البهار.
* العري ،العري ،العري ،وض عقل وإمان يف ثاج -:
قننال أبننو الربكننا  :دخ ن يومننا عل ن عمنني الشننيخ عنندي ثاثننون فق ن ا ،فقننال عشننر منننهم :ي سننيدي ،تكلننم لنننا يف
شنني مننن احلقيقن  ،فننتكلم لننم ،فننذابوا ،وبقنني موضننعهم حومن مننا وتقنندم العشننر الثانين  ،فقننالوا لننه :تكلننم لنننا يف شنني مننن
حقيق احملبن  ،فننتكلم فمنناتوا ،مث تقنندم اآلخننرون وقننالوا :ي سننيدا تكلننم لنننا يف شنني مننن حقيقن الفقننر ،فننتكلم لننم ،فنزعنوا مننا
كان عليهم من الثياب ،وخرجوا عراي إىل الربي (.)2
* امللحوظة:
عل مد قرون كان أمثال هؤال أسو املسلم  ،حىت وص املسلمون إىل ما هم عليه.
* الصويف يعز من يشاء ويذل من يشاء-:
عزاز بن مستودع البطالهي :كننان مننن أجننا املشننايخ وأكننابر العننارف وأعيننان الصنناحل ورؤسننا املقنرب  ،لننه اآلي
الص ننادق ...والتمك الت ننام والتصن نري الع ننام (أي :التص ننر يف الك ننون عامن ن )...ومما روين ننا أن الش ننيخ عن نزازا س ننأله اخلليفن ن
املقتنندي أبمننر هللا القنندوم إىل بغننداد ليتننرب بننه ،فلمننا اخننرت دهنناليز القصننر ،مننا نظننر إىل سننرت مرخنني إال َتننز قطعننا مث قننال
للخليف  :سيقصد مل العجم يف جي ال قب لن بننه ،وقنند َملَّكن ُ جيشن رقنناب جيشننه ،وملَّكتن عنقننه ،فكننان كمننا
( )1جام النبهاين (.)299/2
( )2جام النبهاين.)299/2( :
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قال ،وأُسر املل واعتق ببغداد أيما ،مث افتدي أبموال عظيم (...)1
* صويف مكشوف العورة ،وال يصلي ..وهو مع ذلك ويل-:
علي الكردي :أحد أكابر األوليا أصهاب التصري العظيم والكراما الكثن  ،منهننا... :وملننا جننا العننار الكبن
اإلمننام شننهاب النندين عمننر بننن حممنند السننهروردي صنناحب كتنناب (عنوار املعننار ) إىل دمشننق يف رسننال اخلليفن إىل امللن
العادل ابخللع والطو وغ ذلن  ،قننال ألصننهابه :أرينند أزور عليننا الكننردي ،فقننال لننه النننا  :ي مننوالا ال تفعن  ،أنن إمننام
الوجننود ،وهننذا رج ن ال يصننلي ،ومش نني مكشننو الع ننور أكثننر أوقات ننه فقننال :ال ب نند مننن ذل ن  ،قننال :وك ننان الشننيخ عل نني
الكردي مقيما أكثر أوقاته يف اجلام  ،حىت دخ عليه مولَّه آخر يقال لننه :يقننو  ،فسنناع دخولننه مننن البنناب ،خننرج الشننيخ
علي من دمشق وسكن جبانتها ابلباب الصغ  ،وما دخلها بعد ذل إىل أن مننا  -ويقننو فيهننا يننتهكم -فقننالوا للشننيخ
شهاب النندين :هننو يف اجلبانن  ،فركننب بغلتننه ،ومشن يف خدمتننه مننن ِّ
يعرفننه موضننعه ،فلمننا وصن إىل قريننب مننن مكانننه ،ترجن
وأقبن مشنني إليننه؟ فلمننا رآه علنني الكننردي وقنند قننرب منننه كشن عورتننه! فقننال الشننيخ شننهاب النندين :مننا هننذا شنني يصنندا
عن  ،وحنن ضيفان

مث دا منه ،وسلم عليه ،وجل معه ،وإذا حبمال قد جا وا ومعهم مأكول مترب(...)2اهن.

نقول :وهكذا غا اجملتمن اإلسننامي يف كلمننا الضننال واجلهن ال يصننلي ويسن مكشننو العننور وهننو يننتهكم
ويتص ننر ابلوجن نود ،وي ننزوره إم ننام الوج ننود ،وم ننا أدرا م ننن ه ننو ه ننذا اإلم ننام ،إن ننه إم ننام يف ت نندم عقال نند ه ننذه األمن ن وس ننلبها
إسامها ودفعهننا إىل نلمننا الضننال والشننر واألخننا البذيتن ...لكن هننذا كلننه لننه َتوين عننند القننوم ،يضننهكون بننه علن
أذقان املغفل والسذج وعل الذين مات فيهم الغ عل اإلسام.
* ونسخت أحكام القرآن وسنن هللا يف كونه-:
سننيدي أبننو احلسننن علنني الشنناذيل رضنني هللا عنننه ،السننيد الشنري  ،زعننيم الطالفن الشنناذلي  ،وإمننام األوليننا والصننوفي ،
وأحنند مفنناخر األم ن احملمدي ن  ،قننال :جع ن مننر مثننان يومننا ،فخطننر يل أن قنند حص ن يل نصننيب مننن هننذا األمننر ،ف ن ذا أا
ابمننرأ خارجن مننن مغننار  ،كننأن وجههننا ضننيا الشننم حسنننا وهنني تقننول :منهننو منهننو  ،جنناع مثننان يومننا ،فأخننذ ينندل

عل هللا بعمله ،وأا يل ست أشهر مل أذ فيها طعاما()3؟

 وال تعليق ،لكن تذك  :وصال الصيام حمرم يف اإلسام ،ولننن تعنندم مننن يقننول لن  :هننذا لننه َتوين ! أو يقننول :هننذاللخوا ال للعوام؟ فنجيبه :التأوي تضلي  ،واإلسام دين احليا للخوا مث العوام.
* كرامة فوق السنن...وال حياء ابحلالل-:
أبن ننو عمن ننرو عثمن ننان بن ننن من ننروز البطن ننالهي رمحن ننه هللا ،أحن نند أعين ننان املشن ننايخ وأكن ننابر الرجن ننال ،وأصن ننهاب الكرامن ننا
( )1جام النبهاين ،302/2( :وما بعدها).
( )2جام النبهاين ،)332 ،331/2( :ونشر احملاسن الغالي .)307: ( ،
( )3جام النبهاين.)341/2( :
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واألحوال...فبينما هو ليل يتهجد ،إذ طرقته منازل من اجلناب األعظم ،وتبد له أننوار ،فوقن سننب سننن واقفننا شاخصننا
إىل السننما دون غننذا وال إحسننا حبالننه ،مث عنناد إىل بشنريته (أي :كننان يف كن هننذه املنند إلننا مث عنناد إىل البشنري ) ،فقين
لننه :اذهننب إىل قريتن  ،وجننام أهلن فقنند آن نهننور ولنند منن ؟ فطننر اببننه وأخننرب أهلننه حبالننه ،فقالن زوجتننه :لننتن فعلن

وقضي ُتد النا يف فصعد السط واد  :ي أه القري  ،أا فان ،اركبوا ف ين سأركب(.)1
* امللحوظات:

امللهونا كث  ،ومنها :ما ذنب هذه الزوج الننيت ترملن من وجننود زوجهننا! وهن يسننم اإلسننام هبننذا الشننذوذ؟؟
أما (اركبوا ف ين سأركب) ،فهذه ُتتاج إىل حضر  ،ورق بنق  ،وإىل (ترمل ترمل).
* جبل قاف أيضاً-:
قننال سننيدي حمينني النندين (أي :ابننن عننريب) :وأخننربين عنننه (أي :عننن موسن السننيدراين) شننيخي أبننو يعقننوب الكننومي،
أنننه وص ن جب ن قننا احملنني ابألر  ،فصننل الضننه أبسننفله ،وصننل العصننر عل ن ذروتننه ،وسننت عننن ارتفاعننه يف ال نوا ،

فقال :مس ثامثال سن  ،وأخرب أن هللا طو هذا اجلب حبي اجتم رأسها بذيلها(.)2
 -وهكذا ك كشوفهم ،جه يف جه يف غبا  ،والكذب زيد .

ودخ ن موس ن هننذا أرضننا رأ النم ن فيهننا عل ن قنندر املعننز عجيب ن اخللننق ،ورأ عجننوزا خراسنناني واقف ن عل ن البهننر

واألمواج تصطفق ب ساقيها وهي تسب هللا وتقدسننه( -...)3أيننن هنني هننذه األر ؟ وهننذا النمن ؟ و ..و ..و ..ومننا أكثننر
الواوا واألينا ؟
لكن أيها القننارئ! سننلم تسننلم ،ال تعننرت فتنطننرد! فهن تفهننم أنن أكثننر مننن الكشن ؟! كشن ! كشن دمننر األمن
اإلسامي .
ويقول عبد احلليم حممود :إن كام القوم رموز!
فنجيبه :الرموز عكاكيز الدجاجل .
* بني السيقان ،يف خان بنات اخلطا ،تتقدس أسرارهم (دستور من خاطرهم)-:
(حسننن اخللبوصنني) ،قننال الشننعراين :حك ن الشننيخ يوس ن احلريثنني رمحننه هللا ،قننال :ملننا حجج ن  ،سننهر ليل ن يف
احل ننرم خل ن املق ننام ،وكان ن ليل ن مقم ننر  ،فلم ننا را اللي ن  ،دخ ن مجاع ن خيف ننق الن ننور عل ننيهم ،فط ننافوا وص ننلوا خل ن املق ننام،
وجلس نوا يس ن ا ،فجننا هم شننخ  ،وقننال :يعنني رأسننكم ابلشننيخ علنني .فقننالوا :رمحننه هللا تعنناىل .قننال :مننن يكننون موضننعه؟
فقننالوا :حسننن اخللبوصنني بناحين زفننىت ابلغربين  .فقننال :أاديننه؟ فقننالوا :نعننم .فقننال :ي حسننن! فن ذا هننو واقن علن ر وسننهم
( )1جام النبهاين.)288/2( :
( )2جام النبهاين (.)498/2
( )3جام النبهاين.)498/2( :
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عليننه ثننوب معصننفر ووجهننه منندهون ابلنندقيق وعل ن كتفننه سننو  ،فقننالوا لننه :كننن موض ن الشننيخ علنني .فقننال :عل ن ال نرأ
والعن  ،وذهننب ،فلمننا رجعن إىل بننادي قصنندته ابلننزير يف خننان بنننا اخلطننا ،فوجنند واحنند راكبن علن عنقننه ،ويننداها
ورجاهننا خمضننوبتان ابحلنننا وهنني تصننفعه يف عنقننه ،وهننو يقننول لننا :برفننق فن ن عيننناي موجوعتننان! فننأول مننا أقبلن عليننه قننال

مبننادرا :ي فننان ،زغلن عينننا وغننر القمننر ،مننا هننو أا ،فعرفتننه أنننه هننو ،وأمننرين بعنندم إشنناع ذلن ( * .)1التعليننق :يتسننا ل
املتساللون عن سبب فساد األم اإلسامي وهو واض أمام األع  ،وال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم.
* العورة ..العورة-:
الشيخ عبد الكر القاوي( )2الدمشقي :كننان مننن أصننهاب الكرامننا الباهرا ...فننأراد النوايل أن يننر منننه شننيتا مننن
ذل  ،فقال له الشيخ عبد هللا (ابن الشيخ سعيد احلليب) :ه تقنندر أن تشننرب مجين مننا يف هننذه الربكن مننن املننا ؟ فقننال :ال
أفع ن  ،فقننال :حنننن نفع ن ذل ن  ،فقننال :افعل نوا ،فننأمر بعضننهم س نرا أبن يظهننر أبنننه يشننرب مننن الربك ن  ،وأمننر آخننر أبن يفننت
جمراها من جه أخر  ،ففعا ذل  ،فبعد قلي فرغ الربكن فلمننا نهننر للشننيخ القنناوي أن ذلن الرجن شننرب الربكن قننال:
وأا أشنرهبا أيضننا فاملتوهننا؟ فرتكوهننا حننىت امننتأل  ،فقننام الشننيخ القنناوي ،وأخننذه حننال عجيننب ،ووضن فمننه يف الربكن فصننار
يشرب واملا خيرج من إحليله ،ومل يزل كننذل ينندخ املننا مننن فمننه وخيننرج مننن إحليلننه إىل أن فرغن الربكن ؟ وهنني مننن أعظننم
كراماته ،فاعتقده الوايل وغ ه اعتقادا عظيما(...)3

 السؤال :ه كانوا يرون إحليله واملا خيرج منه؟ وه ؟ وه ؟ عل أن كش العور عندهم شي مث لانتباه!* قاف أيضاً! فأين هذا القاف؟!-:
محنناد بننن مسننلم الننداب (...)4وروي أن الشننيخ محننادا مننر بننبعض قننر بغننداد ،ف نرأ بعننض أم نرا الدول ن املسننتظهري
راكبننا سننكران ،فننأنكر عليننه ،فسننطا األم ن عل ن الشننيخ ،فقننال الشننيخ :ي فننر هللا خذيننه ،فعنند فرسننه كننالرب اخلنناط ،
يسبق البصر ،ومل يعلم أين ذهب! وبع اخلليف اخلي ورا ه فلم يق له عل أثر ،قننال اتج النندين أبننو الوفننا  :وعننزِ َمننن لننه
العز  ،مل يستقر به فرسه دون بر وال حبر وال سه وال جب حىت ذهب به إىل ورا جب قا (...)5
 فيا ا  ،خربوا أين هذا القا ؟ هذا م غض النظر عن الكذب اخلايل من احليا .* يعلم ما يف األرحام ،وقاف أيضاً؟!-:
عبد الرمحن الشربيسي :روي أن أاب الفت مش الدين حممد املري السكندري املولننود يف إسننكندري سننن ( 818ه ن)،
ملننا محلن بننه والدتننه ،دخن والننده الشننيخ بنندر النندين العننويف علن الشننيخ اإلمننام العننار ابهلل الشننيخ عبنند الننرمحن الشربيسنني،
( )1جام النبهاين.)38/2( :
( )2تويف يف دمشق عام (1283هن).
( )3جام النبهاين.)222 ،221/2( :
( )4تويف عام (525هن).
( )5جام النبهاين.)54/2( :
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وسأله لا النندعا  ،فقننال لننه :إن زوجتن آمنن معهننا ولنندان ،أحنندمها مننو بعنند سننبع أيم ،واآلخننر يعنني زمنننا طننوياِ ،
ومسنّنه
أاب الفت  ،وسيكون له فت من هللا تعاىل ،وتوك عل هللا ،يعنني سننعيدا ومننو شننهيدا ،وخيننرح مننن النندنيا كيننوم ولدتننه أمننه،

يض قدمه عل جب قا  ،يسوح زمانه ،وينال من هللا أماا(...)1

 نسأل :ما معىن قوله سبهانه يف آخر سور لقمانَ (( :ويَن ْعلَن ُنم َمننا ِيف األ َْر َحن ِنام)) [لقمننان ،]34:ونعننود للسنؤال :أينننجب قا احملي ابألر هذا؟! لكن ال اعرتا عل الكش !
* ومثل شيخه ،جير السفينة خبصيتيه وينزل الغيث-:
عُبيد أحد أصهاب الشيخ حس أيب علي ،كان له خوار مدهش  ،ومن كراماته:
أنه كننان أيمننر السننهاب أن مطننر فيمطننر لوقتننه ،وكن مننن تعننر لننه بسننو قتلننه ابحلننال يف احلننال دخن مننر اجلعفرين ،
فتبعننه حنننو مخسن طفننا يضننهكون عليننه ،فقننال :ي عزرالين إن مل تقننبض أرواحهنم ألعزلنن مننن دينوان املالكن  ،فأصننبهوا
نافر يف سننفين فوحلن ومل
موت أمجع ! وقال له بعض القضا  :اسك  ،فقال له :اسك أن  ،فخننر وعمنني وصننم وسن َ
مكن تعومها ،فقال :اربطوها خبي يف بيضي ،ففعلوا ،فجرها حىت خلَّصها من الوح (...)2
* التعليننق :ال ُيتنناج هننذا الكفننر والننذين للتعليننق (وال للتقريننق) ،ولكننن هننذا الننتازم بن الصننوفي وكشن العننور مثن
لانتباه.
* الطريق إىل الوثنية-:
(أب ننو احلس ننن عل نني ب ننن عم ننر ب ننن احلسن ن ب ننن عيسن ن ب ننن أيب النهن ن ) ك ننان فقيه ننا ص نناحلا...وكان غال ننب أكل ننه م ننن
نرتب املشننهور ابلربكن واسننتجاب النندعا  ،وقننال :ومننن أعجننب بركتهننا مننا
األشجار...ونهر له كراما كث ...وتُربتننه مننن الن َُّ
أخننربين بننه الثقننا  ،أنننه كننان علن قننربه شننجر سنندر ،أيخننذ أصننهاب احلُ ِّميَّننا مننن ورقهننا ،يطلننون بننه ر وسننهم فيننرب ون مننن
احلم ن  ،واسننتفا ذل ن حننىت كننان يننؤت لننا مننن األمنناكن البعينند  ،قننال :وكننان مننن عنناد أه ن إب يف غالننب األعينناد أن
ُيص ن بينننهم وب ن أه ن ابديننتهم حننروب كث ن  ،فهص ن بينننهم يف بعننض األعينناد حننرب انتصننر فيننه أه ن البادي ن عل ن أه ن
املدينن ن ح ننىت أدخل ننوهم البي ننو  ،فق ننال بعض ننهم :اقص نندوا بن ننا ه ننذه الش ننجر ال ننيت يعب نندوهنا فلنعقره ننا عل ننيهم فنه نناهم بع ننض
عقالهم ،فلم يقبلوا ،وأسرع إليها بعننض اجلهننال ،وقطعهنا حننىت أوقعهننا علن األر ؟ فننأن أهن املدينن مننن ذلن  ،وخرجنوا
حنننوهم ،فهزمننوهم هزمن شننديد  ،وقتلنوا منننهم طالفن  ،وكننان أول قتين الننذي قطن الشننجر  .وكرامننا الفقيننه مننن هننذا القبين
كث (...)3

 السنؤال :إن مل يكننن هننذا شننركا فمننا هننو الشننر ؟ وإن مل يكننن وثنين فمننا هنني الوثنين ؟ وإن مل يكننن ضنناال فمننا هننو( )1جام النبهاين.)155/2( :
( )2جام النبهاين.)286/2( :
( )3جام النبهاين.)328/2( :
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الضال؟ لكن هذا وأمثاله يفسر لنا اجله والذل والتخب الذي ابتلي به األم اإلسامي .
مساعدة هلل (سبحانه)-:
* يتصرف يف الكون! لعله َ
(الشيخ جال النندين التربيننزي) كننان مننن كبننار األوليننا وأفنراد الرجال...يننذكر ابننن بطوطن قصصننا مننن كرامننا الشننيخ
اليت رآها ح القاه...حىت يقول :وملا كننان يننوم دخننويل إىل الشننيخ ،رأين عليننه فرجين مرعننز ،فننأعجبت  ،وقلن يف نفسنني:
لي ن الشننيخ أعطانيهننا فلمننا دخل ن عليننه للننوداع ،قننام إىل جانننب الغننار ،وجننرد الفرجي ن  ،وألبسنننيها م ن طاقي ن مننن رأسننه،
ولب مرقع  ،فأخربين الفقرا أن الشيخ مل تكن عادته أن يلب تل الفرجي  ،وإمنا لبسها عننند قنندومي ،وأنننه قننال لننم :هننذه
الفرجين يطلبهننا املغننريب ،وأيخننذها منننه سننلطان كننافر ويُعطيهننا ألخينننا برهننان النندين الصنناغرجي(...ويذكر ابننن بطوطن سننفره
بعنند ذلن  ،وكين أخننذ الفرجين منننه سننلطان الصن  ،مث ذهابننه عننند الشننيخ الصنناغرجي حننىت يقننول) :فقصنند زاوين الشننيخ
برهننان الصنناغرجي ،فوجدتننه يقنرأ والفرجين عليننه بعينها...فقننال يل :هننذه الفرجين صنننعها أخنني جننال النندين برمسنني ،وكتننب
إيل أن الفرجين تصننل علن ينند فان...وعجبن مننن صنند يقن الشننيخ ،وأعلمتننه أبول احلكاين فقننال يل :أخنني جننال
الدين أكرب من ذل كله ،هو يتصر يف الكون(!!)1

* تعليق :كشفهم أض منهم وأجه ! فقد جه أن احلبك يف هذه القص من ترتيب شياط اجلن.
* موكل أبهل الربزخ (ابلوكالة عن هللا تعاىل)؟-:
(زيننن العابنندين بننن عبنند الننر و املننناوي! ابننن شننارح اجلننام الصننغ مننن أكننابر األوليننا وأعيننان األصننفيا ...حد
احلمصنناين ،وهننو أحنند املشننايخ العننارف  ،قننال :رأي ن طعيم ن الصننعيدي املصننري ،وهننو مننن أكننابر األوليننا يف علننم األرواح،
وأمامه إنسان كالنور ،أو نور كاإلنسان ،قل  :ما هذا؟ قال :زين العابدين املناوي ،قد وك أبه الربزخ(.)2
ملحوظة :أرجو من القارئ الكر أن يقارن ب هذا الكام وب ما يشبهه يف الوثني اليواني .
* ه جييز اإلسام نصب اخليم عل القرب وتعليق القنادي ؟-:
ومن كراماتننه (أي :زيننن العابنندين املننناوي) ،أنننه كننان علن قننربه خيمن  ،فسننق عليهننا حننال جبانبهننا ،فتقطعن اخليمن

قطعا قطعا ،وكان قد علق فيها ثري من القنادي  ،فوجد ُت اخليم مل تنكسر ،وهذا ابملشاهد (.)3

 اجلواب :قول الرسول صل هللا عليه وسلم{ :لعن هللا زالرا القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج}.وهكننذا نننر أن كرامننا الصننوفي مننا هنني إال شننيطانيا تنهننر ابإلسننام لتغرقننه يف أعمننق أعمننا الوثنين واجلهن ،
وعدم كسر القنادي برهان ملمو عل شيطاني احلادث .
* النهي عن املنكر جرمية! وسالم على اِلسالم-:
( )1جام النبهاين ،)10/2( :وقد نقلها عن رحل ابن بطوطه.
( )2جام النبهاين.)84/2( :
( )3جام النبهاين (.)84/2
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(رُيان بن عبد هللا العدين)(...)1قال املناوي :من كراماته ما حكاه اليننافعي عننن بعننض الثقننا  ،أن بعننض أهن عنندن
رآه يفعن ن بع ننض املنكن نرا  ،ف ننأنكر علي ننه وق ننال :ه ننذا ال ننذي ي نندَّعي الص نناح يق نندم علن ن ه ننذا! ف نناحرت بيت ننه ابلن ننار تلن ن
الليل (!!)2

ُخ ِر َج ن ْ لِلنَّننا ِ ََتُْمن ُنرو َن ِابلْ َم ْعن ُنرو ِ َوتَنْنن َهن ْنو َن َع ن ِن الْ ُمن َك ن ِر)) [آل
س نؤال :مننا معننىن قولننه سننبهانهُ (( :كْن ننتُ ْم َخ ن ْ َ أ َُّم ن أ ْ
عمران]110:؟
* ومن الوالية القمل-:
...وحكنني عننن إبنراهيم بننن أدهننم رضنني هللا تعنناىل عنننه أنننه قننال :مننا ُسننرر ُ يف إسننامي إال ثننا منرا ... :والثالثن :
ُ
وعلي فرو ،فنظر فيه ،فلم أميز ب شعره وب القم لكثرته ،فسرين ذل (( !)3دستور من خاطره).
ابلشام،
كن
َّ
* والبول يطهر األولياء-:
ويف حكاين أخننر عنننه أيضننا قننال :مننا ُسننرر بشنني كسننروري يومننا كنن جالسننا ،فجننا إنسننان وابل علن َّني(( !)4أمننا
اآلن فدسات كث  ،دستور دستور.)...
* وهلم يف املزابل مراتع إليها حينون-:
يقول عبد هللا اليافعي (الغو ) من قصيد :
()5

أحن ارتياحاً للمزابل ال إىل

قصور وفرش ابلطراز توشح

 أما أنه ال ُين إىل القصور والفرش ،فا غبار عليه ،وأما أن ُين إىل املزاب (فهذا عليه غبار وعليه زابل أيضا)!* افرتوا على هللا سبحانه فجعلوه يفضل األبيض على األسود (من مقام التوبة):
...وكذل القضي املشهور لألستاذ سيد الطالف اجلنيد رضي هللا تعاىل عنننه يف توبتننه عننن املرينند الننذي اسننود جسننمه
ِبجننرد نظننر وحنندي نفن صنندر منننه يف الصننا  ،فننابيض جسننمه ملننا اتب عنننه ،وكننان املرينند يف بنناد بعينند  ،فلمننا قنندم علن
اجلنيد قال له :لوال أين تب عن لبقي بذل السواد إىل أن تلق هللا(.)6

 س نؤال :مننا معننىن قولننه سننبهانه(( :وأَ ْن لَنني لِ ِ نسن ِنان إَِّال َمننا َسن َنع )) [النننجم ،]39:وقننول الرسننول خماطبننا أهلننه:
َ ْ َ َ
{ ..ف ين ال أغ عنكم من هللا شيتا}؟ مث من جه اثني  ،نر من الواض أن دور شياط اجلن يف هذه اللعب واض .
( )1م ما قب (700هن).
( )2جام النبهاين.)78/2( :
( )3نشر احملاسن الغالي  ،)269: ( ،والرسال القش ي .)70: ( ،
( )4نشر احملاسن الغالي  ،)270: ( ،وتقريب األصول ،)261: ( ،والرسال القش ي  ،)70: ( ،وإيقا المم ،)345: ( ،وغ ها.
( )5نشر احملاسن الغالي .)270: ( ،
( )6نشر احملاسن الغالي  ،)68: ( ،وإحيا علوم الدين ،)48/4( :وغ مها.
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* الصويف ،ميحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب-:
...وقنند قننال بعضننهم :ال يكننون الشننيخ شننيخا حننىت مهننو خطيتن تلميننذه مننن اللننوح احملفننو ! وقننال آخننر منننهم منكنرا

لذا القول املذكور :لو كان شيخا ما غف عن تلميذه حىت وق يف اخلطيت (!!)1

نرب ْ َكلِ َمن َختْن ُنر ُج ِمن ْنن أَفْن َنو ِاه ِه ْم إِ ْن يَن ُقولنُنو َن إَِّال َكن ِنذاب)) [الكهن  .]5:وعلن كن حننال ،جيننب أن نعننر
اجلنوابَ (( :كن َُ
أهنن ننم يعتقن نندون ملثن ن هن ننذه االعتقن ننادا بنن ننا علن ن رؤ يروهنن ننا فعن ننا؟ ومن ننا هن نني إال أالعين ننب شن ننياط اجلن ننن يضن ننلوهنم هبن ننا،
والكش .
* يستحيي من هللا أن يدخل املسجد (من مقام احلياء)-:
ومننن حكنناي أهن احليننا مننا حكنني أنننه رؤي رجن خننارج املسننجد ،فقين لننه :مل ال تنندخ املسننجد فتصننلي؟ فقننال:

أستهيي منه أن أدخ بيته وقد عصيته(!!)2

 اجل نواب :أخننا تنندمر النندين واألخننا ! وهننذا يفسننر سننببا مننن أسننباب جه ن املسننلم بنندينهم ودنينناهم .وم نذل فلن تعدم من يقول ل  :هذا للخوا ال للعوام!! فنجيبه :ي سام.
* سلِّم تسلم ،فللشيوخ التصرف التام-:
...ورووا عننن بعننض األوليننا الكبننار أنننه طلننب منننه بعننض النننا أن ينندعو لننه هللا تعنناىل أن يرزقننه ولنندا ذكنرا ،فقننال لننه:
إن أحبب ذل فسلم للفقرا مال دينار ،فسلم إليه ذل  ،مث جا بعد ذل ِبد  ،وقننال لننه :ي سننيدي ،وعنندت بولنند ذكننر
وما وضع امرأيت إال أنث فقال له الشيخ :النندان الننيت سننلمتها اقصن قننال :ي سننيدي ،مننا هنني اقصن إال شننيتا يسن ا،
فقننال لننه الشننيخ ،وحنننن أيضننا مننا نقصنننا إال شننيتا يسن ا ،فن ن أحببن أن نننويف لن فنأ َْو ِ لنننا!! فقننال :نعننم ي سننيدي ،مث
ذهننب وعنناد إليننه بتوفي ن ذل ن النقصننان ،فقننال لننه الشننيخ :اذهننب فقنند أوفينننا ل ن كمننا أوفي ن لنننا؟ فرجن إىل منزلننه ،فوجنند
الولد غاما بقدر هللا تعاىل وإكرامه ألولياله عز وج (!!)3

* تنبيه :هذه القص الكافر  ،يرويها غو من أغواثهم وحرب من أحبارهم ،يف كتاب هو مرج من مراجعهم!!
* ما هو ذنب الصيب الصغري-:
وروي مسننندا يف كتنناب مناقننب اإلمننام شننيخ اإلسام...الشننيخ عبنند القننادر (اجلياين)...فننأاته بعنند ذل ن مج ن مننن
الرافض ن بقفت ن خميطت ن وقننالوا لننه :ق ن لنننا مننا يف هننات القفت ن ؟ فنننزل مننن الكرسنني الننذي يننتكلم عليننه ،ووض ن يننده عل ن
إحنندامها ،وقننال :يف هننذه صننيب مقعنند ،وأمننر بفتههننا ،ففتهن  ،فن ذا فيهننا صننيب مقعنند ،فأمسن بيننده ،وقننال لننه :قننم ،فقننام
يعنندو إبذن هللا تعنناىل ،ووضن يننده علن األخننر  ،وقننال :ويف هننذه صنيب ال عاهن بننه ،وأمننر بفتههننا ،وإذا فيهننا صننيب ،فقننام
( )1نشر احملاسن الغالي .)68: ( ،
( )2نشر احملاسن الغالي .)203: ( ،
( )3نشر احملاسن الغالي .)22: ( ،
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مشي ،فأمس بناصيته ،وقال له :اقعد ،فأقعد(...)1
وإا هلل وإا إليه راجعون ،وقد أت عل املسلم متا السننن  ،وهننؤال القننوم ومرينندوهم وأشننياعهم هننم ُمننثُلهم العليننا
وموجهوهم يف الدين والدنيا ،حىت وص املسلمون إىل ما هم عليه من اجله والفساد.
* أمر الشمس ابلوقوف فوقفت-:
وم ن ننن مجلن ن ن املستفيض ن ننا م ن ننا اش ن ننتهر يف ب ن نناد ال ن ننيمن بن ن ن الفقه ن ننا وغن ن ن هم ،ورِب ن ننا تن ن نواتر ع ن ننن الفقي ن ننه إمساعين ن ن
احلضرمي...رضنني هللا تعنناىل عنننه ،أنننه قننال يومننا خلادمننه وهننو يف سننفر يقننول للشننم تق ن حننىت يصن إىل منزلننه ،وكننان يف
مكننان بعينند ،وقنند قننرب غروهبننا ،فقننال لننا اخلننادم :قننال ل ن الفقيننه إمساعي ن (قفنني لننه) ،فوقف ن حننىت بلننغ مكانننه ،مث قننال
للخادم :ما تطلق ذل احملبو ؟ فأمرها اخلادم ابلغروب ،فغرب وأنلم اللي يف احلال(.)2

وال تعليننق ،وال سنؤال ،وال جنواب ،وال ملهونن  ،ولكننن نقننول فقن  :إن كشننفهم خنناهنم! إذ لتننأخ غينناب الشننم
جيب أن أيمر األر أن تق  ،فنندوران األر هننو الننذي يسننبب اللين والنهننار ،ووقننو الشننم ال يؤخرشننيتا وال يقنندم يف
غروهبا.
* الوالية تنسخ القرآن واحلديث واِلسالم-:
قال الفقيه إمساعي احلضرمي رضي هللا تعاىل عنه :قين يل :ي فقيننه إمساعين  :إا مشننتاقون إلين  ،فهن أنن مشننتا

إلينا؟ أو قال :فما هذا التخل ؟ فقل  :ي رب عوقت الذنوب .فقال :قد غفرا ل وأله هتام من أجل (!!)3

 السنؤال :هن نُسننخ اآلين (( :وأَ ْن لَنني لِ ِ نسن ِنان إَِّال َمننا َسن َنع )) [النننجم]39:؟ وغ هننا مننن اآلي واألحادين
َ ْ َ َ
املعروف ؟! لكن أيها القارئ الكننر  ،لننو عرضن هننذا الكننام علن صننويف جلين  ،لقننال لن  :هننذا الكننام لننه َتوين  ،فنجيبننه:
التأوي تضلي  ،ومكر ،وأحابي .
* مث قاف (اي انس)!-:
قننال الشننيخ أبننو العبننا أمحنند بننن أيب اخلن اليمن املشننهور ابلصننياد رضنني هللا تعنناىل عنننه :خطننر بقلننيب االعتنزال عننن
اخللننق والسننكىن جبب ن قننا  ،فسننمع قننالا يقننول :ي صننياد! أن ن لنننا أو لنفس ن ؟ فقل ن  :ب ن لكننم ،فقننال :إن كن ن لنننا
فق هاهنا ،ول أجر رجل من أه جب قا (.)4

 ي ا  ،دلوا عل من يدلنا عل هذا القا  ،ولكم أجر ك أه جب قا .* نصري الدين الطوسي (رضي هللا عنه!!)-:
( )1نشر احملاسن الغالي ( ،
( )2نشر احملاسن الغالي ( ،
( )3نشر احملاسن الغالي ( ،
( )4نشر احملاسن الغالي ( ،

.)30:
.)33:
.)390:
.)390:
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يقننول عبنند هللا الي نافعي (قطننب الغننو ) ،والغننو كمننا تعلمننون يتصننر يف الكننون ،ويعلننم مننا يف السننماوا ومننا يف
األر وما بينهما وما ُت الثننر ! وطبعننا يعلننم ذلن ابلكشن ! يقننول :وقننال اإلمننام نصن النندين الطوسنني رضنني هللا تعنناىل

عنه يف كتابه يف (قواعد العقالد) :والفع اخلار الذي يظهر عل أحد من غ ُتد يسم الكرام (...)1إخل.

 وللعلم ،نصن النندين الطوسنني هننذا ،هننو وزيننر هوالكننو ،شنناركه يف قتن ثاثن ماين مسننلم ومسننلم  ،وهننو شننيعي،فه الكش خان الغو ؟ أم أن دمار اإلسام هو رسال التصو ؟
* يعرف اجلنة قصراً قصراً ،ورأى الشمس يف العجلة جيرها ملكان!-:
(أبو العبا أمحنند بننن أيب اخلن الصننياد)...وقال يف وقن  :وهللا إين ألعننر اجلنن قصنرا قصنرا ،وأعننر النننار حننانوات
حانوات ،وأعر أصهاهبا يف الدنيا واحدا واحدا .وقال أيضا :كش يل عننن الشننم  ،فرأين ملكن عظيمن جيراهنننا علن
العجل ن يف الفل ن  ،م ننن املشننر إىل املغ ننرب ،ومننن املغننرب إىل املش ننر  ،قننال ال نراوي :فقل ن لننه :ص ن يل امللك ن  .فق ننال:

ملكان عظيمان لما كذا وكذا من خملب ،لو نظر إليهما أه األر ملاتوا.)2(...

 مل يسعفه كشفه وهننو قطننب ،وكننذل الننذي نقن هننذه الكرامننه ،وهننو غننو أيضننا ،وهننو عبنند هللا اليننافعي ،الننذي مليس ننعفه كش ننفه وال غوثيت ننه ليع ننر أن الش ننم تس ن  ،لك ننن ل نني م ننن الش ننر إىل الغ ننرب ،وال م ننن الغ ننرب إىل الش ننر  ،وأن
األر هي اليت تدور حننول نفسننها مننن الغننرب إىل الشننر  ،وكننذل كننذب عليهمننا شننيطاهنما عننندما قننال لمننا :إن الشننم
حممولن علن عجلن  ،ويف فصن الحننق سنننر مثن هننذا الكشن عننند حشنناش فطننر املكسنني  ،وأمننا معرفن اجلنن قصنرا قصنرا
والن ننار ح ننانوات ح ننانوات ،ومعرفن ن أص ننهاهبا ،فن ننرت مناقش ننتها لغن ن الض ننال املض ننل َ (( ،وَم ننا أ َْد ِري َم ننا ينُ ْف َعن ن ُ ِيب َوال بِ ُك ن ْنم))
[األحقا .]9:
* العري أيضاً ،ولكن مواساة للفقراء-:
وحكي أنه دخ بعضهم عل بشر بن احلار رضي هللا تعاىل عنه يف يوم شديد الربد ،وقنند تعننر مننن الثينناب ،وهننو
ينتفض ،قال :فقل له :ي أاب نصر ،النا يزيدون يف مث هذا اليوم من الثينناب ،وأنن قنند نقصن ؟ فقننال :ذكننر الفقنرا
وما هم فيه ومل يكن يل ما أواسيهم به ،فأرد أن أواسيهم بنفسي(!!)3
* امللحوظات:
 -1ماذا يستفيد الفقرا إن تعر وانتفض من الربد؟ وإن مر ؟ وإن ما ؟
 -2ه يؤجر عل هذا العم أم أيمث؟ وه العري فضيل ؟ عجيب!
 -3إن كان يريد حقا مواسا الفقرا  ،فلم مل يفت عل عم مث يدف أجرته لم؟
( )1نشر احملاسن الغالي .)13: ( ،
( )2نشر احملاسن الغالي .)76: ( ،
( )3نشر احملاسن الغالي .)231: ( ،
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* أعذار أقب من ذنوب (من مقام اإلخا

والورع)-:

...وال يزالننون يتعنناطون مننا يننؤدي إىل إسننا الظننن هبننم وسننقوطهم مننن قلننوب اخللننق ورمننيهم لننم ابلعظننالم ،ال ُيتفلننون
ِبنندح اخللننق وال بننذمهم اسننتجااب لكمننال اإلخننا  ،واسننتربا للنننف مننن ش نوالب الشننر اخلفنني الننذي ال يسننلم منننه إال
اخلنوا  ،ال يبننايل أحنندهم بكونننه بن اخللننق زنننديقا إذا كننان عننند هللا صننديقا فبعضننهم يننوهم النننا أنننه ال يصننلي وال يصننوم
وهو يصننلي ويصننوم يف البنناطن فيمننا بينننه وبن هللا تعنناىل ،وقنند شننوهد منننهم كثن يصننلون يف اخللنوا وال يصننلون بن النننا !
وبعضننهم إذا ام عننند النننا يننومههم أنننه الننم ،وخيننرج إىل بعننض املزابن يننومههم أنننه يبننول ،ولنني بننه بننول وال نننوم ،بن يصننلي
الص ننب بوض ننو العش ننا ! وبعض ننهم يص ننلي بن ن الن ننا  ،ولك ننن ال يُننر يف الص ننا  ،بن ن ُيتج ننب ع ننن الن ننا حبال ننه ،إخف ننا
للمهاسننن كمننا تقنندم! وبعضننهم يكشن عورتننه بن النننا ! وبعضننهم يشننتم النننا ابأللفننا القبيهن ! وبعضننهم جيعن قصننبته
ب رجليه ويعدو عليها كأهنا فرسننه! وبعضننهم يشننتم بننبعض احلننر الدنيتن ! وبعضننهم جننا بعنض امللننو يننزوره يف عسننكره،
فاسننتدع بطعننام وجع ن أيك ن أكننا بشننيعا شنننيعا ،فانصننر عنننه املل ن ملننا رأ ذل ن ! وبعضننهم أيخننذ شننيتا للنننا حننىت

ينسبوه إىل اللصوصي ويزول عنه شهر الصاح( !!)1اهن.

 هننذا الكننام يننذكره قطننب غننو  ،ومننا أدرا مننا قطننب الغننو ! فنسننأله :ال يصننوم ،أي :أيكن أمننام النننا (وطبعنناهذا يف رمضان) ،فكي أيكن أمننام النننا  ،بينمننا هننو يصننوم يف البنناطن؟؟ هننذا كننام ال يصنندر إال عننن جمنننون أو زنننديق .مث
الننذين يصننلون يف اخلل نوا وال يصننلون أمننام النننا  ،فه ن نسننخ واليننتهم فننر صننا اجلماع ن ؟! وه ن التظنناهر ابلزندق ن
جيوز يف اإلسام أم هو زندق حبد ذاته؟! والعري العري مث العري ،لعله من مستلزما التصو ؟! علن كن حننال ،هننذا هننو
كمننال اإلخننا الننذي ينندعون إليننه ،وهننذا هننو اسننتربا النننف مننن شنوالب الشننر اخلفنني ،وهننذا مننا يعلمونننه للنننا  ،وهننذا
هوسبب فساد األم وسبب اهنيارها ،وسبب اجله والذل اللذين خييمان عليها.
* رآه وهو يف ظهر أبيه-:
...وروينننا عنننه (الشننيخ أيب عبنند هللا القرشنني) قننال :سننأل الشننيخ أبننو الربين عننن بعننض مننا كنن أر ؟ فأخفين عنننه

شيتا .فقال :أعلي تتسرت؟ وهللا لقد رأيت يف نهر أبي قب نهور (...)2اهن.

 وطبعننا خانننه الكشن  ،فقنند كننان موزعننا بن أبيننه وأمننه ،حين نننت مننن حينوان منننوي مننن هننذا ،ومننن بويض ن منننهذه ،وهكذا نر أن كشفهم ال يظهر منه إال اجله .
* كشف ،ودعوة إىل اجلهل:
يقول أمحد الفاروقي السرهندي ،جمدد األل الثاين:
...وم ننن عل ننومهم (أي :الفاس ننف ) عل ننم الندسن ن  ،وه ننو ال يغن ن ش ننيتا...وعلم الط ننب وعل ننم النج ننوم وعل ننم هت ننذيب
( )1نشر احملاسن الغالي .)303: ( ،
( )2نشر احملاسن الغالي .)50: ( ،
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األخا ...وه ننؤال األش ننقيا أخرج نوا رق نناهبم ع ننن ربق ن التقلي نند ،وص نناروا يف ص نندد اإلثب ننا ابل نندالل  ،فض ننلوا وأض ننلوا .ومل ننا
وصل دعو عيس عل نبينا وعليننه الصننا والسننام إىل أفاطننون ،وكننان هننو أكننرب هننؤال اخلذلن  ،قننال :حنننن قننوم مهننديون
ال حاج بنا إىل من يهدينا ،ما أسفهه وما أشقاه ،حي أدر شخصا ُييي األموا ويربئ األكمه واألبر (...)1

 أتننر التعليننق للقننارئ ،ولك ن أنبننه إىل أن أفاطننون مننا قب ن مننياد عيس ن بن ن( 347سننن ) ،فننأين الكش ن ؟ م نالعلم أن السرهندي يعرت أن الكش قد خيط .
* صورة من مقام التواضع ..مث من مقام اخلوف-:
كان الشيخ الفقيه عبد الننرمحن بننن سننعيد مننن الفقهننا والعلمننا العننامل  ،بينمننا هننو مشنني يف يننوم شننا كثن الطن ،
فاسننتقبله كلننب مشنني علن الطريننق الننيت كننان عليهننا ،قننال مننن رآه :رأين الشننيخ قنند لصننق ابحلننال  ،وعمن للكلننب طريقننا،
ووق ينتظره ليجوز ،فلما قرب منه الكلب ،تر مكانننه الننذي كننان فيننه ونننزل أسننف  ،وتننر الكلننب مشنني فوقننه! قننال :فلمننا
جنناوزه الكلننب وصننل إليننه فوجدتننه وعليننه ك ب ن ! فقل ن لننه :ي سننيدي رأيت ن اآلن صنننع شننيتا اسننتغربته! كي ن رمي ن
بنفس يف الط وترك الكلب مشي يف املوض النقي فقال يل :بعد أن عمل ُ له طريقننا ،تفكننر وقلن  :ترفعن علن
الكلننب وجعل ن نفسنني أرف ن منننه ،ب ن هننو وهللا أرف ن م ن وأوىل ابلكرام ن  ،ألين عصنني هللا وأا كث ن الننذنوب...وأا اآلن
أخا من هللا أال يعفو ع ألين رفع نفسي عل من هو خ م (...)2
* نسخ آلية قرآنية:
...وقين للواسننطي( :)3مل ال تسننأل هللا شننيتا؟ فقننال :أخشن أن يقننال :إن سننألتنا الننذي لن عننندا فقنند اهتمتنننا ،وإن
سننألتنا مننا لنني لن عننندا فقنند أسننأ األدب معنننا ،وإن سننلم األمنر لنننا ونظننر بنظننرا أجرينننا لن األمننور علن مقتضن

املوافق (.)4

ِ َّ ِ
نال ربُّ ُكننم ادعن ِنوين أ ِ
ِ
نادِيت َسننيَ ْد ُخلُو َن
ين يَ ْسننتَكِْربُو َن َعن ْنن عبَن َ
الس نؤال :مننا معننىن قولننه سننبهانهَ (( :وقَن َ َ ُ ْ ُ
ْ
َسننتَج ْ
ب لَ ُكن ْنم إ َّن الننذ َ
ِ
ين)) [غافر]60:؟ وه نسختها واليتهم؟
َج َهن ََّم َداخ ِر َ
ِ
 وما معىن قوله سبهانه(( :فَ ْادعوا َّ ِ ِين َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافُِرو َن)) [غافر]14:؟
ُ
اّللَ خمُْلص َ لَهُ ال ّد َ

 ومنناذا بقنني للقننرآن مننن قيمن مننا دام هننو هننؤال املهووسن  ،يننتهكم آبي هللا فيقررهننا أو ينسننخها؟! لكنننه العلننماللدين فا تعرت  .ولننتبه إىل اآلي اليت تقرر أن الذين يكرهون الدعا هم الكافرون.
* علم لدين-:
( )1املنتخبا من املكتواب .)74: ( ،
( )2إيقا المم.)338 ،337: ( ،
( )3يزيد بن هارون الواسطي ،ما سن (286هن).
( )4إيقا المم.)269: ( ،
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يقول عبد العزيز الداب الغو  ،إجاب عل سؤال:
...اجل نواب وهللا املوفننق للص نواب ِبنننه ،أن الننثل مننا عقدتننه الننريح ،وأصننله -غالبننا -مننن مننا البهننر احملنني  ،ومننا
البه ننر احمل نني خمص ننو ب ننثا خص ننال ال توج نند يف غن ن ه :ال ننربود إىل النهاين ن  ،جملاورت ننه لل ننريح وبع ننده م ننن ح ننر الش ننم ،
ولننذل ينعقنند أبدىن سننبب ،والصننفا إىل النهاين  ،ألنننه مننا اب علن أصن خلقننه ،مل متننزج بشنني مننن جنواهر األر  ،ف نننه
حبننر حممننول علن القنندر األزلين  ،ولنني هننو علن األر وال علن شنني  ،والبعنند إىل النهاين  ،فن ن املسنناف الننيت بيننننا وبينننه يف

غاي البعد(...)1

 نرت التعليق لغ أه الطريق ،م ملهون أن كشفه منبثق من معلوماته املستقا من حميطه.* علم لدين آخر-:
وجييب عبد العزيز الداب  ،الغو  ،عل سؤال عن سبب اخلس فيقول:
...إن األر حممولن علن املننا  ،واملننا حممننول عل ن النري  ،وال نري ختننرج مننن حيننز عظننيم بن السننما وطننر املننا ،
أعن مننا البهننر احملنني  ،وذلن أا لننو قنندرا رجننا مشنني وال ينقطن مشننيه ،ف نننه يبلننغ ملنقطن األر  ،مث يننر البهننر احملنني ،
فن ذا فرضننناه مشنني عليننه وال ينقطن مشننيه ،ف نننه ال ينزال مشنني فننو املننا إىل أن ينقطن  ،وعندلننذ ال يبقن بينننه وبن السننما
إال اجلو الذي خترج منننه النري  ،فن ريحننا ال تكين وال تطننا  ،وهنني إبذن هللا احلاملن للمننا واألر  ،واملاسننك للسننما ،
مث هي خدام دالمننا ال تسننكن حلظن  ،ومرتفعن حنننو السننما  ،فن ذا أراد هللا تعنناىل أن ينننزل املطننر علن قننوم أمننر شننيتا مننن تلن
الننريح فننانعك إىل جه ن األر  ،وعننرب عل ن منننت البهننر احملنني أو غ ن ه ،فيهم ن مننا أراد هللا تعنناىل مننن املننا إىل املوض ن
الذي يريده عز وج  ،وكم مننر أنظننر إىل طننر املننا املنوايل للجننو الننذي فيننه الننريح ،فننأر فيننه جبنناال مننن الننثل ال يعلننم قنندر
ُ
عظمها إال هللا عز وجن  ،فن ذا رجعن مننن الغنند ،وجنند تلن اجلبننال نُقلن إىل طننر املننا املنوايل جلبن قننا  ،وإذا الننريح
املنعكسن هنني الننيت محلتهننا وهللا تعنناىل أعلننم .وإذا أراد هللا أن خيسن بقننوم ،دخلن الننريح يف مننناف وتقننويرا يف األر ،
بينهننا وب ن املننا  ،ف ن ذا دخل ن ال نري فيهننا ،وق ن يف األر احنننال ينشننأ عنننه اخلس ن  ،ويف آخننر الزمننان تكثننر املننناف يف
األر  ،ويكثننر انعكننا الننريح إىل جهن األر  ،فتكثننر اخلسننوفا  ،حننىت خيتن نظننام األر  ،وكن ذلن بفعن هللا تعنناىل
وإرادته وهللا أعلم(...)2

 أرجننو مننن القننارئ الكننر أن يعننر أن قال ن هننذه الننذيا اخلرافي ن هننو قطننب الواصننل الننويل الكام ن الغننواحلافن ن  ،الص ننويف الب نناهر ،جن ننم العرف ننان الزاه ننر ،ص نناحب اإلش ننارا العلين ن  ،والعب ننارا الس ننني  ،واحلق ننالق القدس نني  ،واألنن نوار

احملمدي  ،واألسرار الرابني  ،والمم العرشي ُ ،منش معامل الطريق ...ومبدي علوم احلقالق(...)3

كمننا أرجننو مننن القننارئ أن يعننر أن الننذي سننج هننذه املعننار (أو املخننار ) الننيت جننر علن لسننان جنننم العرفننان
( )1اإلبريز.)145: ( ،
( )2اإلبريز.)148: ( ،
( )3اإلبريز.)2: ( ،
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هننذا ،هننو جنننم عرفننان آخننر ،وهننو احلنناف سننيدي أمحنند بننن املبننار  ،مجعهننا يف كتابننه الشننه (اإلبريننز) ،وممننا ُوص ن بننه هننذا
اإلبريز قول أحدهم:
صاف وهذا منهل األبرار

ظفرت مبنهل
دع ما يريبك إن
َ

ََّلَل ما حيوي من األسرار

هلل ما حيويه ذا اِلبريز اي

()1

من كل صنف اينع األزهار

مجع احملاسن فهو جنات أتت
َ

ومننن مجلن مننا يقننول جنننم العرفننان احلنناف أمحنند بننن املبننار عننن جنننم العرفننان سننيدي عبنند العزيننز الننداب ... :ولننو سننألته
رضنني هللا عنننه ورمحننه عننن هننذه األسننتل (أسننتل ذكرهننا عننن غيبيننا ) خلرجن يف أجوبتهننا علننوم غيبين  ،ف نننه رضنني هللا عنننه ال
جييب إال عن عيان.)2(...

 أي :إن تل الذيا اليت ذكرها .صادر عن عيان شاهده عبد العزيز الداب بنفسننه ،وهننذا دلين واضن كامنعل أن رؤاهم ومشاهداهتم ما هي إال أوهام ،كننانوا يظنوهنننا حقننالق ،وقنند شننغل  -كعلننوم -حينزا مننن قناعنناهتم ،فظهننر يف
رؤاهننم الكشننفي  ،ولننناح قولننه :إن األر حممولن علن املننا ...وإن هننذا املننا بعينند إىل النهاين  ،الننذي يُظهننر منند جهن
ِ
ِ
اهن ن ننا))
اهن ن ننا .أ ْ
َخن ن ن َنر َج مْنن َهن ن ننا َما َ َهن ن ننا َوَم ْر َع َ
الكش ن ن ن وغبالن ن ننه أيضن ن ننا! ألن اآلي ن ن ن الكرم ن ن ن تقن ن ننولَ (( :واأل َْر َ بَن ْعن ن ن َند ذَل ن ن ن َ َد َح َ
[النازع ننا  ،]31 ،30:أي :إن م ننا األر خ ننرج م ننن األر  ،فيك ننون حمم ننوال عليه ننا ول نني العكن ن  ،وك ننذل قول ننه :ل ننو
ق نندرا رج ننا مش نني...ف نه يبل ننغ ملنقطن ن األر  ،ال ننذي ي نندل علن ن أن كش ننفهم (وعرف نناهنم) مل يس ننتط أن يفه ننم مع ننىن قول ننه
سن ننبهانهَ (( :واأل َْر َ َمن ن َد ْد َا َها)) [احلجن ننر ،]19:أي :إن الرجن ن املاشن نني ،سن ننيبق يسن ن  ،وسن ننتبق األر  ،ومعهن ننا البهن ننر
ممنندود أمامننه ال تنقطن  ،ألهنننا كروين  ،ولكننن الكشن جهننول؟ ولننتبننه أيضننا إىل قولننه :وكننم مننر أنظن ُنر إىل طننر املننا املنوايل
للجو ،...الذي يب بوضوح كام أن هذه األمور شاهدها بنفسه (ابلكش طبعا) ،وهننذا دلين واضن علن أن الكشن
هو انبثاقا للمعلوما املختزن يف عق املكاش  ،وابلتايل ،يدل هذا أيضننا علن أن الصننوفي ليسن والين (وال ُيزنننون)،
وإمنا هي حال نفسي تشبه ما ُيد ملتعاطي املخدرا شبها اتما .كما جيب أن ننتبه إىل اعتقادهم بواقعي الكش .
* كشف فلكي فيزايئي كيميائي-:
(يقوتن ) :سننأل شننيخنا رضنني هللا عنننه عننن حمن التغين واالسننتهال مننن العننامل .فقننال رضنني هللا عنننه :حمن ذلن مننا
دون فلن القمر!...فقلن لننه :فهن االسننتهال عامن يف كن كثين ولطين فيمننا ُتن فلن القمننر؟ فقننال رضنني هللا عنننه:
نعننم .أال تننر النننار تسننتهي ه نوا  ،وال نوا يسننتهي مننا  ،واملننا يسننتهي ه نوا  ،وال نوا يسننتهي ارا ،والنننار تتص ن ابل نوا
وآخرها يتص ابلنور ،فأول طر الوا متصن ابملننا وآخننره متصن ابلنننار ،وأول املننا متصن ابلنرتاب وآخننره متصن ابلنوا ،
فمننن جهن طرفننه األعلن يتصن ِبننا فوقننه ،ومننن طرفننه األدىن يتصن ِبننا دونننه ويسننتهي فقلن لننه :فمننا العلن يف االسننتهال
( )1من أبيا مكتوب عل الغا الداخلي للكتاب.
( )2اإلبريز ( .)149:
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والتغي ؟
فقال :لتُجز ك نف ِبا كسب وتعاقب ِبا جن (.)1
* التعليق:
يقننول :إن االسننتهال (أي :احلنواد الكيميالين والفيزيلين ) ال جتنري فننو فلن القمننر! أي :لننو كنننا يف املنريخ مننثا،
فننأي عملي ن كيميالي ن أو فيزيلي ن ال مكننن أن جتننري هنننا !! كمننا يقننرر (ب ن يقننرران) أن مننا فننو فل ن القمننر ال يوجنند فيننه
تراب ،إن الرتاب هو الذي نراه ُتتنا فق !!
 هذا الكننام يعن أن العننار (بن العننارف ) الكامن احملقننق مل يسننتط أن يعننر أن االسننتهال والتغين جتننري فننوفلن القمننر ويف النجننوم البعينند  ،كمننا جتننري علن األر  ،كمننا أنننه مل يعننر (أو مل يعرفننا) أن األر ومعهننا قمرهننا تنندور من
بقي ن الكواكننب السننيار حننول الشننم  ،ومل يعننر كننذل أن النجننوم شننبيه ابلشننم لننا تواب ن أو رفننا  ،تنندور حولننا أو
معهننا ،وتسننري عليهننا سنننن هللا الننيت تسننري علن األر  ،ومل يعننر أيضننا أن العلن يف االسننتهال والتغين ليسن كمننا قننال:
(( َولِتُ ْجن َنز ُك ن ُّ نَن ْف ن ِِبنَنا َك َسننبَ ْ )) [اجلاثي ن  ،]22:وأنننه ال عاق ن بينهمننا ألبت ن  ،وإمنننا هنني سنننن هللا يف خلقننه ،كان ن كمننا
أرادها أن تكون.
وك ن هننذا يع ن أن الكش ن مل يعطننه أكثننر مننن املعننار املختزن ن يف خمننازن دماغننه والننيت اسننتقاها مننن املعلومننا الننيت
كننانوا يتومهوهنننا ،والننيت جننا بنندورها مننن مكاشننفا أوليننا سننابق تراكمن بعضننها فننو بعننض ،وكننان األقطنناب املنندركون
والكباري ن احلمننر ،يضنني ك ن واحنند منننهم إىل الركننام مننا يتجسنند لننه يف كشننفه ،ممننا يتومهننه مننن نظننري خرافي ن  .واجلنندير
ابلننذكر أن مثن هننذا َتامننا ُيند من الننذين يتعنناطون املخنندرا التهشيشنني  ،فهننم يننرون يف كشننوفهم املعلومننا املختزنن يف
عقولم ،يضا إليها أمانيهم وطموحاهتم .وهكننذا كن كشننو العننارف  ،مننا عنندا الطلسننميا واملعميننا والغيبيننا الننيت ال
مكن أن يوجد عليها أي دلي  ،واليت لي لا أي قيم يف ميزان العلم واملعرف احلق  .وإلَتننام الفالنند  ،نفينند القننارئ علمننا أن
الس ننال ه ننو القط ننب الن نرابين والغ ننو الص ننمداين س ننيدي عب نند الوه نناب الش ننعراين ،وأن املس ننتول ه ننو الش ننيخ الكامن ن احملق ننق
ص ن نناحب الكش ن ننوفا الرابني ن ن واملع ن ننار اللدني ن ن  ،س ن ننيدي عل ن نني اخلوا ...وك ن ننان حم ن ن كش ن ننفه الل ن ننوح احملف ن ننو ع ن ننن احمل ن ننو
واإلثبا (!!)2

 أقول :لو كان كامهم هذا صهيها ،ولو كان كشوفاهتم رابنين حملهننا اللننوح احملفننو  ،لتنزهن عننن الغلن  -جمننردالغل  -فكي هبا وهي كلهننا -كمننا نننر  -هننذين يف هننذين ،وجهن يف جهن وابلتننايل ،تكننون فنننا اهتم وإشنراقا وحنند
الوجود فيها هذيا من هذه الذيا .
* كشف من الغيبيات (للتسلية)-:
( )1كتاب اجلواهر والدرر عل هام اإلبريز.)151: ( ،
( )2اجلمل األخ من طبقا الشعراين.)150/2( :
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يقول أمحد بن املبار :
مسع ن الشننيخ (عبنند العزيننز الننداب ) رضنني هللا عنننه يقننول :يف ذا ك ن مل ن مخس ن ر و  ،لك ن رأ م ن ومشننال
وفو سبع  ،فله فو تسع ُ أفواه ،جممننوع ذلن ثاثن وسننتون فمننا يف كن رأ  ،فن ذا ضنرب عنندد الننر و اخلمسن يف عنندد
األفواه السابق  ،كان اخلارج ثامثالن فننم ومخسن عشننر فمننا ،والفننم يكننون فيننه ثاثن ألسننن ،وقنند يكننون فيننه مخسن ألسننن ،وقنند
يكننون فيننه سننبع ألسننن؟ فن ذا كننان فيننه ثاثن  ،فاخلننارج مننن ضنرهبا يف عنندد األفنواه تسننعمال ومخسن وأربعننون لسنناا ،وإن كننان
فيه مخس كان اخلارج أل لسان ومخسمال لسان ومخس وسبعون لساا ،وإن كانن سننبع كننان اخلننارج ألفنني لسننان ومنناليت
لسن ننان ومخس ن ن ألسن ننن وإذا تكل ن ننم امللَ ن ن بكلم ن ن خن ننرج ص ن ننوته هب ن ننا من ننن ه ن ننذه األلسن ننن كله ن ننا ،فسن ننبهان امللِ ن ن  .اخل ن ننا
العظيم(...)1اهن.

وال حننول وال قننو إال ابهلل العلنني العظننيم ،وهكننذا نننر أن كشننوفهم مننا هنني إال هننذيا وهلوسننا وصننور ملننا كننانوا
يعتقدونه عن الكون ،وكلها خرافي  ،ابإلضاف إىل األالعيب الشيطاني .
* مث قاف أيضاً-:
...مسعنننا الشننيخ أاب أمحنند البطنناُيي رضنني هللا عنننه غن مننر يقننول :دخلن علن شننيخنا الشننيخ عبنند القننادر رضنني هللا
عنننه ببيتننه يومننا ،فوجنند عنننده أربعن مننا رأيننتهم قبن ! فوقفن مكنناين ،فلمننا قنناموا مننن عنننده قننال يل الشننيخ :احلقهننم واسننألم
أن ينندعوا لن  ،فلهقننتهم يف صننهن املدرسن قبن أن خيرجنوا ،وسننألتهم النندعا  ،فقننال يل أحنندهم :لن البشننر  ،أنن خننادم
رجن ن ُي ننر هللا تع نناىل األر بربكت ننه ،س ننهلها وجبله ننا ،بره ننا وحبره ننا ،وبدعوت ننه تُننرحم اخلليقن ن ُ بره ننا وفاجره ننا ،وحن ننن وس ننالر
األوليا يف حضر أنفاسه وُت قدميه ويف دالننر أمننره؟ مث خرجنوا مننن املدرسن فلننم أرهننم فرجعن إىل الشننيخ متعجبننا ،فقننال
يل قب أن أخربه بشنني  :ي عبنند هللا! ال تُعلِن ْنم أحنندا ِبننا قننالوا لن ي أخنني .قلن  :ي سننيدي َمننن هننؤال ؟ قننال :رؤسننا رجننال
جب قا  ،وهم اآلن يف مواضعهم جبب قا (...)2

 السؤال :أين هذا القا ؟! أفيدوا ي رجال الغيب ،وي رجال الشهاد  ،ولكنهم كننانوا يننرون هننذا فعننا ابلكشن !فما هو هذا الكش ؟!
* ماذا بقي لأللوهية-:
يقول عبد القادر اجلياين:
أا مننن ورا أم ننور اخلل ننق ،أا م ننن ورا عق ننولم ،ك ن رج ننال احل ننق إذا وص ننلوا إىل ال َق ن َندر أمس ننكوا إال أا ،وص ننل إلي ننه

وفت يل منه روزن  ،فأوجل فيها ،وازع أقدار احلق ابحلق للهق ،فالرج هو املنازع للقدر ال املوافق له(.)3
( )1اإلبريز.)153: ( ،
( )2هبج األسرار ومعدن األنوار.)19: ( ،
( )3هبج األسرار ومعدن األنوار.)23: ( ،
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ويقول :طوىب ملن رآين ،أو رأ من رآين ،أو رأ من رأ من رآين ،وأا حسر عل من مل يرين(.)1
ِ َّ ِ
ِ
ين ينَُزُّكننو َن
اجلواب هو قوله سبهانه(( :فَا تنَُزُّكوا أَن ُف َس ُك ْم ُه َو أ َْعلَ ُم ِبَ ِن اتنَّ َق )) [النننجم .]32:وقولننه(( :أََملْ تَن َنر إ َىل الننذ َ
اّلل ينَزّكِي من يشا وال يظْلَمو َن فَتِيا .انظنُنر َكين ين ْفننرتو َن علَن َِّ ِ
ب َوَك َفن بنِ ِنه إِْمثننا ُمبِينننا)) [النسننا ،49:
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكننذ َ
أَن ُف َس ُه ْم بَ ِ َُّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
ِ
ضننرا َوال
 ،]50وقولننه خماطبننا رسنولهَ (( :وَمننا أ َْد ِري َمننا ينُ ْف َعن ُ ِيب َوال بِ ُكن ْنم)) [األحقننا  ،]9:وقولننه(( :قُن ْ إِِّين ال أ َْملن ُ لَ ُكن ْنم َ
رشدا .قُ إِِين لَن ُِجين ِين ِمننن َِّ
َحنند َولَن ْنن أ َِجن َند ِمن ْنن ُدوننِ ِنه ُم ْلتَ َهنندا)) [اجلننن ،]22 ،21:وغ هننا الكثن  ،فهن نننؤمن ابلقننرآن
ََ
اّلل أ َ
ْ ّ ْ َ َ
أم ابجلياين؟؟
* ال يلبس القميص تقرابً إىل هللا تعاىل (لعله من مقام احملاسبة)-:
...وكان أليب سعيد اخلراز ابن ما قبله ،فرآه يف املنام ،فقال له :بُ أوص .
فقننال :ال تعام ن هللا عل ن اجلنب...فقننال :زدين .فقننال :ال جتع ن بين ن وب ن هللا قميصننا! قننال :فم ننا لننب القم نني

ثاث سن (...)2

 -فما شأن القمي ؟! وه يشك القمي

حاجزا ب اإلنسان وب ربه؟!

* الكشف جيهل أن اِلكسري خرافة-:
ملننا مننا إسننها بننن أمحنند ،دخن سننه بننن عبنند هللا صننومعته ،فوجنند هبننا سننفطا فيننه قنناروراتن يف واحنند منهمننا شنني
أمحننر ،ويف األخننر شنني أبننيض ،ووجنند شوشننق ذهننب وشوشننق فضن  ،قننال :فرمن ابلشوشننقت يف الدجلن وخلن مننا يف
القارورت ابلرتاب ،وكان عل إسها َديْننن ،قننال ابننن سننامل :قلن لسننه  :إين كننان يف القننارورت ؟ قننال :إحنندامها لننو طننرح
منها وزن درهم عل مثاقين مننن النهننا صننار ذهبننا! واألخننر لننو طننرح منهننا مثقننال علن مثاقين مننن الرصننا صننار فضن !
فقل  :وإي عليه لو قُضي منه دينه؟
فقال :أي :دوس  ،خا عل إمانه(.)3
 دوسن  :كلمن فارسنني معناهننا صنناحب .ولعن القننارئ يعننر أن الشنني األمحننر والشنني األبننيض اللننذين كنناا يفالقارورت مها ما يسمونه (اإلكس ) وهو حمض خرافن ال وجننود لننه .ولكننن كشننفهم الننذي يقولننون عنننه إنننه عن اليقن وحننق
اليق مل يسعفهم عل معرف اليق  ،ونهر أكثر جها منهم.
أم ننا إن ننه أبقن ن الن ن ِّدين علن ن نفس ننه ألن ننه إن قُض نني دين ننه خ ننا علن ن إمان ننه!! فه ننذا منط ننق ال يفهم ننه إال املكاش ننفون
العارفون.
* الشريعة تبعة حلقيقتهم-:
( )1هبج األسرار ومعدن األنوار.)23: ( ،
( )2الرسال القش ي .)180: ( ،
( )3الرسال القش ي .)164: ( ،
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...مسع أاب بكر الدقا يقول :كن مارا يف تيه ب إسرالي  ،فخطننر ببننايل أن علننم احلقيقن مبنناين للشنريع  ،فهتن

يب هات من ُت شجر  :ك حقيق ال تتبعها الشريع فهي كفر(.)1

 إذن! فالش نريع اتبع ن حلقيقننتهم! وهننذا مث ن قننول الغ نزايل الننذي مننر يف مكننان سننابق ،وهننو يع ن  :إن العبننار إن ملتكن مومه أن ورا ها نصا شرعيا فهي كفر (أي :يف نظر أه الشريع ).
* صيام هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-:
...مسع ن ُ الفتنناحي صنناحب سننه بننن عبنند هللا يقننول :كننان سننه يصننرب عننن الطعننام سننبع يومننا ،وكننان إذا أك ن
ضننع  ،وإذا جنناع قنوي .وكننان أبننو عبينند البسننري إذا كننان أول شننهر رمضننان ينندخ بيتننا ويقننول المرأتننه :طيِّن علن َّني البنناب
إيل كن ليلن مننن الكننو رغيفننا ،فن ذا كننان يننوم العينند ،فننت البنناب ،ودخلن امرأتننه البين  ،فن ذا بثاثن رغيفننا يف زاوين
وألقنني َّ

البي  ،فا أك وال شرب وال ام وال فاتته ركع من الصا (..)2
* التعليق:

هنن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم عننن الوصن يف الصننيام ،وأمننر بتعجين الفطننور ،وأمننر ابلسننهور ،وأمننر بتننأخ ه.
وبننذل يكننون هننذا (الننويل) مننوزورا بعملننه هننذا ال مننأجورا ،ولكننن حقيقننتهم تننناقض الشنريع اإلسننامي (علن طننول اخلن )،
وهذا عدا تركه صا اجلمع واجلماع .
* كذب على هللا ورسوله-:
قننال خ ن النسنناج :ق ن موس ن بننن عم نران صننلوا هللا عليننه عل ن قننوم قص ن  ،فزعننق واحنند منننهم ،فننانتهره موس ن ،
فأوح هللا تعاىل إليه :ي موس  ،بطينيب فاحوا ،وحبيب ابحوا ،وبوجدي صاحوا ،فلِ َم تنكر عل عبادي()3؟
 اجلواب(( :ومن أَنْلَم ِممَّ ِن افْرت علَ َِّاّلل َك ِذاب)) [األنعام.]21:
ََ َ
ََ ْ ُ
والكننذب عل ن رسننول هللا موس ن  ،كالكننذب عل ن رسننول هللا حممنند صننل هللا عليهمننا وسننلم ،ويقننول صننل هللا عليننه
وسلم{ :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار}.
* من خشوع األولياء يف الصالة-:
...أمحنند بننن مقاتن العكنني يقننول :كنن من الشننبلي يف مسننجد ليلن مننن شننهر رمضننان ،وهننو يصننلي خلن إمننام لننه
نب ِابلنَّ ِنذي أ َْو َحْيننَننا إِلَْين َ )) [اإلسنرا  ،]86:فزعننق زعقن قلن طننار روحننه ،وهننو
وأا جبنبننه ،فقنرأ اإلمننامَ (( :ولَننتِ ْن ِشنْتننَا لَنَن ْذ َه َ َّ

يرتعد ويقولِ :بث هذا خياطب األحباب! يردد ذل كث ا(.)4
( )1الرسال
( )2الرسال
( )3الرسال
( )4الرسال

القش
القش
القش
القش

ي(،
ي(،
ي(،
ي(،

.)164:
 .)165:واللم .)217: ( ،
.)157:
.)155:
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 نق ننول (متناس ن تزكي ن ال نننف ) :لعن ن م ننن مق ننام اإلحس ننان الزع ننق يف الص ننا ؟ فه ننذه عل ننوم لدني ن كش ننفي جيهله ننااحملجوبون .وهذا يكش دور إبلي يف التصو .
* يستبدل القرآن ابلغناء! وال تعرتض-:
مسع الشيخ أاب عبد الرمحن السلمي يقننول :خرجن إىل مننرو يف حيننا شننيخي األسننتاذ أبننو سنه الصننعلوكي وكننان
له قب خروجي ،أيم اجلمع ابلغنندوا  ،جملن دور القننرآن واخلننتم؟ فوجدتننه عننند رجننوعي قنند رفن ذلن اجمللن  ،وعقنند أليب
الغفنناين يف ذلن الوقن جملن القننول! فننداخل مننن ذلن شنني  ،فكنن أقننول يف نفسنني :قنند اسننتبدل جملن اخلننتم ِبجلن
القننول! فقننال يل يومننا :ي أاب عبنند الننرمحن! إين يقننول النننا يف؟ فقلن  :يقولننون :رفن جملن القننرآن ووضن جملن القننول!
فقال :من قال ألستاذه (ِملَ) مل يفل أبدا(...)1اهن.
ندر يف مس نناجد املس ننلم ،
 فه ننم الق ننارئ ك ننا  ،ولك ننن ينبغ نني أن نشن ن إىل أن ه ننذه الض نناال والتفاه ننا ت ن َّوعليها ينشأ كث من أبنا املسلم ! مث يتسا لون عن سبب فساد املسلم !!
* الصويف إله! يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء بيده اخلري-:
...أن شننقيقا البلخنني وأاب تنراب النخشننيب قنندما علن أيب يزينند (البسننطامي) ،فقنندم السننفر وشنناب خينندم أاب يزينند
فقنناال لننه :كن معنننا ي فننىت .فقننال :أا صننالم .فقننال أبننو تنراب :كن ولن أجنر صننوم شننهر! فننأىب .فقننال لننه شننقيق :كن ولن
أجننر صننوم سننن !! فننأىب .فقننال أبننو يزينند :دع نوا مننن سننق مننن ع ن هللا تعنناىل!! فأخننذ ذل ن الشنناب يف السننرق بعنند سننن
فقطع يده(.)2

* التعليق :عندما يص الضال أبهله إىل هذا املستو  ،فالسكو خ من الكام.
* يرفضون أن يكون آخر كالمهم (ال إله إال هللا)-:
...عن أيب حممد الروي أنه قال :مكث عند الشبلي الليل اليت ما فيها ،فكان يقول طول ليله هاذين البيت :
غري حمتاج إىل السرج

كل بيت أنت ساكنه

()3

يوم أييت الناس ابحلجج

وجهك املأمول حجتنا
وقي للشبلي عند وفاته :ق  :ال إله إال هللا ،فقال:
قال سلطان حبه

أان ال أقبل الرشا

فسلوه حبقه

ِملَ بقتلي حترشا؟

( )1

( )1الرسال القش ي .)150: ( ،
( )2الرسال القش ي .)151: ( ،
( )3الرسال القش ي .)137: ( ،
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وقننال بعضننهم :كن ن عننند ممشنناد النندينوري عننند وفاتننه ،فقي ن لننه :كي ن جتنند العل ن ؟ فقننال :سننلوا العل ن ع ن كي ن

جتدين؟ فقي  :ق  :ال إله إال هللا ،فهول وجهه إىل اجلدار ،وقال :أفني ُ كلي بكل  ،هذا جزا َم ْن ُيب ()2؟

وقي ن أليب حممنند النندبيلي وقنند حض نرته الوفننا  :ق ن  :ال إلننه إال هللا ،فقننال :هننذا شنني قنند عرفننناه وبننه نفننىن ،مث أنشننأ
يقول:
تسربل ثوب التيه ل ََّما هويته

وصد ومل يرض أبن أك عبده

() 3

...مسعن بعننض الفقنرا يقننول :ملننا قربن وفننا أمحنند بننن نصننر رمحننه هللا تعنناىل ،قننال واحنند :قن  :أشننهد أن ال إلننه إال

()4
وحكنني أنننه قين لننه (أليب احلسن النننوري) :قن  :ال
هللا ،فنظننر إليننه وقننال :ال تننرت احلرمن (ابلفارسنني  :يب حننرميت مكننن) ُ .

إله إال هللا ،فقال :ألي إليه أعود()5؟

 وغ هم وغ هم ،وال تعليق ،وال سؤال ،لكن هكذا تقتضي حكم اإلشرا .* من أجل منلتني (من مقام التقوى)-:
ِ ...
ومثْ أيب يزيد ،اشرت هبمذان حب القرطم ،ففض منننه شنني  ،فلمننا رجن إىل بسننطام رأ فيننه منلتن  ،فرجن إىل
مهذان فوض النملت (!!)6
* األسئلة:
 -1ه ن أعنناد النملت ن إىل نف ن قريتهمننا()7؟ طبعننا ال .وعننندما تبتعنندان عننن قريتهمننا فننا فننر عننندمها ب ن بسننطام
وب مهذان ،ولكن كشفه ال يفهم ذل ؟
 -2عندما ذهب إىل مهذان ورج  ،فكم منل مر ُت رجله فداسها وقتلها دون أن يشننعر؟ كننم منلن قتن يف سننبي
إعاد منلت ؟ فكي قصر علمه اللدين عن علم هذا األمر البدهي.
* من مقام الزهد-:
...مسعن اجلنينند يقننول :مسعن السننري يقننول :وإن نفسنني تطننالب منننذ ثاثن سننن أو أربعن سننن أن أغمن جننزر

( )1الرسال القش
( )2الرسال القش
( )3الرسال القش
( )4الرسال القش
( )5الرسال القش
( )6الرسال القش
( )7القري هي ع

ي(،
ي(،
ي(،
ي(،
ي(،
ي(،
النم

.)138:
.)138:
.)138:
.)138:
.)138:
.)52:
.
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يف دب فما أطعتها(!)1
 لي لنا أمام هذا الزهد البارد إال الدسرت  :دستور دستور دستور ..ودسات كث .* وأيضاً بال عنوان-:
...مسعن أاب عبنند هللا الصننويف يقننول :مسعن أاب عبنند هللا بننن خفين يقننول :رِبننا كنن أقنرأ يف ابتنندا أمننري يف ركعن
َحنند)) [اإلخننا  ،]1:ورِبننا كن ن أق نرأ يف ركع ن واحنند القننرآن كلننه ،ورِبننا كن ن
واحنند عشننر آال مننر (( :قُن ْ ُهن َنو َّ
اّللُ أ َ

أصلي من الغدا إىل العصر أل ركع (!!)2

 وال تعليق أيضا ،لكن أطلب من القارئ اللبيننب أن يقننوم بعملين حسننابي بسننيط  ،ومن ذلن فلننن نعنندم مننن يقننوللنا هذه األمور من مقاما اخلوا ! فنجيبهم :وكذل الرق م النق واملوسيق والسماع.
* فقرة معرتضة بال مناقشة وال ملحوظة وال تنبيه-:
قال أمحد التجاين :لو حب ِبا علمه هللا يل ألمج أه العرفان عل قتلي(.)3
* من أجل زبيبة (لعلها من مقام املراقبة أو احملاسبة)-:
يقول أبو بكر الكاابذي (اتج اإلسام):
...قال أبو عثمان :كن عند أيب حف  ،وب يديننه زبيننب ،فأخننذ زبيبن ووضننعتها يف فمنني ،فأخننذ حبلقنني وقننال:
ي خننالنَ ،تك ن زبيبننيت؟ فقلن  :لثقننيت بزهادت ن يف النندنيا وعلمنني إبيثننار أخننذ الزبيب ن  .فقننال :ي جاه ن  ،تثننق بقلننب ال
ملكه صاحبه()4؟!

 للعلم :هذه القص املخجل هي من ابب( :توقي القوم وجماهداهتم) ،ومن ذل :كننان أبننو املغي ن ال يسننتند وال ينننام عل ن جنبننه ،وكننان يقننوم اللي ن  ،وإذا غلبتننه عينننه قعنند ووض ن جبينننه عل ن ركبتيننه

فيغفو غفو (.)5

 الس نؤال :ومنناذا لننو ام ،وه ن يف ع نندم اضننطجاعه فض ن ؟ أي فض ن ؟ لقنند ام خ ن البشننر حممنند صننل هللا علي ننهوسلم واألنبيا  ،وخ البشر من بعدهم صهاب رسول هللا ،والنننوم علن اجلنننب هننو مننن الفطننر  ،واإلسننام ديننن الفطننر  ،فمننن
أين هذا التوقي واجملاهد ؟؟ {من رغب عن سنيت فليس م } .وطبعا هي حكم اإلشرا .

( )1الرسال
( )2الرسال
( )3كش
( )4التعر
( )5التعر

القش ي .)72: ( ،
القش ي .)29: ( ،
احلجاب.)373: ( ،
( .)147:
.)148: ( ،
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* ومن توقيهم البارد-:
قننالوا :إن أاب عمننرو الزجنناجي أقننام ِبكن سننن كثن مل ُينند يف احلننرم ،كننان خيننرج مننن احلننرم للهنند  ،مث يعننود إليننه

وهو عل الطهار (.)1

 وماذا لو أحد يف احلرم؟ ه هو يفهم ما كان جيهله رسول هللا صل هللا عليه وسلم وأصهابه؟؟* خراابت وقمامات وال يكلم الناس-:
ويقول أيضا (أبو بكر الكاابذي):
...مسعن ن فارس ننا يق ننول :ك ننان أب ننو عب نند هللا املع ننرو بش ننكث ال يكل ننم الن ننا  ،وك ننان أيوي إىل اخلن نرااب يف سن نواد

الكوف  ،وكان ال أيك إال املباح والقماما (...)2
* التعليق:

ه هذا من اإلسام يف شنني ؟؟ لكننن مننا علينننا إال العننود إىل الدسننرت  ..دسننتور! دسننتور! دسننتور! ويظهننر أن هنننا
عاق ابطني ب التصو وب القاذورا .
* ودستور آخر (لعله من مقام التقوى)-:
...مسعن ن احلسن ن املغ ننازيل يق ننول :رأين ن عب نند هللا القش نناع ليلن ن قالم ننا علن ن شن ن دجلن ن وه ننو يق ننول :ي س ننيدي أا
عطشننان ،ي سننيدي أا عطشننان ،حننىت أصننب  ،فلمننا أصننب قننال :ي ويلننيت ،تبنني يل شننيتا وُتننول بي ن وبينننه ،وُتظننر علنني
شيتا وختلي بي وبينه ،ف ي أصن ؟ ورج ومل يشرب منه(.)3

جوابنننا :أمل يعلننم هننذا اجلاه ن أنننه يف عملننه هننذا إن مل يكننن آمثننا فهننو عل ن األق ن غ ن مننأجور؟ َأوال يعلننم أيضننا ،هننو
وطالفتننه ،أن مثن هننذا موجننود يف ديننن الندوسنني ال يف ديننن اإلسننام؟ مث منناذا لننو شننرب؟ ومننا هنني احلسننن يف عنندم شنربه؟
لكن ِبث هذه التفاها وصل حال املسلم إىل ما نراه اآلن.
* الصراخ والتعري من مستلزمات الصوفية-:
...مث صننرخ (عبنند القننادر اجلننياين) وقننام إليننه خلننق كثن يتوبننون صننارخ ابكن  ،إذ جننا عصننفور فقعنند علن رأسننه،
فهىن رأسه له ،ومك كذل وهو عل رأسه والنا علن درج الكرسنني ،والصنراخ حولننه وهننو ال يننربح حننىت منند يننده بعننض
أصهابه حنوه ،فطار ،مث دعا ،وض النا ابلبكا والنندعا والتوبن  ،فنننزل وخننرج علن حالننه إىل جننام الرصنناف  ،وتبعننه خلننق

( )1التعر .)148: ( ،
( )2التعر .)148: ( ،
( )3التعر .)148: ( ،
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كث ابلبكا والصراخ والوجد والتعري عن الثياب ،مث قال رضي هللا عنه :هذا آخر الزمان(...)1
* امللهون  :هكذا هي الرتبي الصوفي اليت دمر اجملتم اإلسامي :عري وصراخ وغوغالي ...
* مشورة الكتاب والسنة غري ملزمة (لعلها للتسلية فقط)-:
...فننانظر إىل وزيرين  ،الكتنناب والسننن  ،خننذ مشننورهتما ،فن ن أفتيننا توقن  ،ال تسننتعج  ،ال تُ ِشن ْنر ،اسننتف ِ نفسن

وإن أفتا املفتون ،النف إذا جاهدهتا وخالفتها انسكب م القلب ،صارا شيتا واحدا(...)2

 للعلننم :قالن هننذا الكننام هننو عبنند القننادر اجلننياين (ومننا أدرا  )...وهننو يقننرر أن علين أال تلتننزم ابلقننرآن والسننن ،وإمنا تستش مها فق  ،مث تعود إىل مشور قلب ؟ وأرجو من القارئ أن يبه عن حكم اإلسام يف هذا.
وكننان (عبنند القننادر اجلننياين) رضنني هللا عنننه يقننول :أمننا امننرئ مسننلم عننرب علن ابب مدرسننيت خيفن هللا عنننه العننذاب

يوم القيام (( ..!)3ي سام وي باش).

* دعاء غري هللا واستعانة بغريه-:
بسم هللا الرمحن الرحيم
ي سلطان العارف  ،ي اتج احملقق  ،ي ساقي احلميا ،ي مجين احمليننا ،ي بركن األام ،ي مصننباح الظننام ،ي مشن بننا
أف ن  ،ي در بننا مث ن  ،ي بنندر بننا كل ن  ،ي حبننر بننا طننر  ،ي ابز األشننهب ،ي فننارج الكننرب ،ي غننو األعظننم ،ي واس ن
اللط والكرم ،ي كنز احلقالق ،ي معدن الدقالق ،ي واس السل والسننلو  ،ي صنناب امللن وامللننو  ،ي مشن الشننمو ،
ي زهر النفو  ،ي هادي النسيم ،ي حميي الرميم ،ي عايل المننم ،ي امننو األمننم ،ي حاجن العاشننق ...ي خزانن األسنرار،
ي سننيدي مجننال هللا ،ي الننب رسننول هللا...ي راحننم النننا  ،ي مننذهب البننا  ،ي مفننت الكنننوز ،ي معنندن الرمننوز ،ي كعب ن
الواص ننل  ،ي وس ننيل الط ننالب ...ي ق ننوي األرك ننان ،ي حبي ننب ال ننرمحن...ي ف ننات املغلق ننا  ..ي ح ننال األش ننيا  ..ي منتهن ن
األمن ن حن ن يتقطن ن العمن ن ....ي ضن ننيا الس ننماوا واألرضن ن ...ي فرجن ننا يف الشن نندالد...ي غن ننافر األوزار...ي ذا األحن نوال
العظيم ن ...ي كاش ن الغم ن ...ي مقب ننول رب اجلن ننا  ،ي جل نني ال ننرمحن...ي ش نناه ي س ننر إل ني...ي س ننيدي ي س ننندي ي
موالي ي قويت ي غوثي ي غينناثي ي عننوين ي راحننيت ي قاضنني حنناجيت ي فننارج كنربيت ي ضننيالي ي رجننالي ي شننقالي...ي نننور
الس نرالر ي صنناحب القنندر ي وهنناب العظم ن ...ي شنناهد األك نوان بنظننر  ،ي مبصننر العننرش بعلمننه ،ي ابلننغ الغننرب والشننر
خبطننو  ،ي قطننب املالكن واإلنن واجلننن ،ي قطننب الننرب والبهننر ،ي قطننب املشننر واملغننرب ،ي قطننب السننماوا واألرضن ،
ي قطننب العننرش والكرسنني واللننوح والقلننم...ي مننن يبلننغ ملريننده عننند االسننتعان ولننو كننان يف املشننر ...ي صنناحب التصننر يف
الدنيا ويف قربه إبذن هللا...ي غو األعظم ،أغث يف ك أحوايل ،وانصرين يف ك آمايل(...)4

( )1الفت الرابين.)369: ( ،
( )2الفت الرابين.)370: ( ،
( )3الغني (ترمج املؤل ).)4: ( ،
( )4الفيوضا الرابني  ،191: ( ،وما بعدها).
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 للعلم :هذا الدعا لي موجها هلل تعاىل ،وإمنا هو موجه لعبد القادر اجلياين!!وهو ورد أساسي من أوراد الطريق القادري اليت يتعبدون هبا ويتقربون إىل هللا؟!
ِ
ون َِّ
َض ن ُّ ِممنَّنن ي ن ْدعو ِمننن د ِ
يب لَننهُ إِ َىل يَن ْنوِم الْ ِقيَ َام ن ِ َوُهن ْنم َعن ْنن ُد َعننالِ ِه ْم َغننافِلُو َن))
 وجوابننناَ (( :وَمن ْنن أ َ ْ َ ُ ْ ُاّلل َمن ْنن ال يَ ْسننتَج ُ
[األحقا .]5:
* رجال الغيب كما ذكرها يف (الغنية)-:
اعلننم أن رجننال الغيننب واألرواح املقدس ن َّ
قدس ن أرواحهننم ،يف اليننوم السنناب والراب ن عشننر والثنناين والعش نرين والتاس ن
والعش نرين متوجهننون إىل املشننر  ،واليننوم السنناد واليننوم احلننادي والعش نرين والثننامن والعش نرين ب ن املشننر والشننمال ،واليننوم
الثال واخلام عشر والثال والعشرين والثاث منننه متوجهننون إىل طننر الشننمال ،واليننوم اخلننام والثالن عشننر والتاسن
والسنناب والعش نرين منننه متوجهننون إىل املغننرب ،واليننوم الثنناين والعاشننر والسنناب عشننر واخلننام والعش نرين منننه متوجهننون ب ن
املغرب والقبل  ،واليوم الثامن واحلننادي عشننر والثننامن عشننر ،والسنناد والعشنرين والرابن والعشنرين منننه متوجهننون بن املشننر
والقبل ن  ،فيننا أخنني إذا علم ن جهننا س ن هم وط نريقتهم ينبغنني أن تلتج ن إىل هللا وإلننيهم بعنند ق نرا األوراد ،تقننول :حصننلوا

مقصوده ومر َاده(...)1
مرادي ومقصدي .ويسمي لم الطالب
َ

 هذا العلم اللدين معرفته شر من شرو املنتسب إىل الطريق القادري  ،ب ومجي الطر دون استثنا .ونسننألم ونسننأل غ ن هم :لننو فتشنننا ودرسنننا الننديا الوثني ن كلهننا ،فه ن جننند فيهننا شننركا أكثننر مننن هننذا؟ أو تفاه ن
(أنق ) من هذه التفاه ؟
* علم لدين آخر-:
...وأعل األمكن  ،املكان الذي تدور عليه رح عامل األفا  ،وهو فل الشم  ،وفيننه مقننام روحانين إدرين عليننه
الس ننام ،وُتت ننه س ننبع أف ننا  ،وفوق ننه س ننبع أف ننا وه ننو اخل ننام عش ننر ،فال ننذي فوق ننه :فلن ن األمح ننر (أي :املن نريخ) ،وفلن ن
املش ننرتي ،وفل ن كي نوان (زح ن ) ،وفل ن املن ننازل (من ننازل القم نر) ،والفل ن األطل ن فل ن ال ننربوج ،وفل ن الكرس نني .،وفل ن
العرش ،والذي دونه :فل الزهر  ،وفل الكاتب ،وفل القمر،
وكر األث  ،وكر الو (الوا ) ،وكر املا  ،وكر الرتاب ،فمن حي هو قطب األفا هو رفي املكان(...)2
* التعليننق :هننذا العلننم اللنندين النننات عننن الكش ن الننذي هننو حننق اليق ن  ،نهننر وإذا بننه انبثننا ملعلومننا اقتن ن هبننا
املكاش وكان موجننود يف عصننره ،من غ هننا طبعننا ،وهننذا العلننم اللنندين والكشن العظننيم هننو مننن كشننو الشننيخ األكننرب
والكربي األمحر حميي الدين بن عريب .وك كشوفهم وعلومهم اللدني من هذا القبي !!
( )1الفيوضا الرابني  ،)199: ( ،وال أعر يف أي مكان من كتاب الغني هي موجود (املؤل ).
( )2فصو احلكم (كلم إدريسي ).)75: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

355

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

* الكشف يقرر الهوت عيسى-:
يقول ابن عريب يف (مناجا قاب قوس ):
يف وال خارجا ع  ،وهو يقول:
...فسمع كاما م  ،ال داخا َّ
جنب الفناء حبضرة الرمحن

هلل در عصابة سارت هبم
قرعوا مساء الروح ملا آنسوا

جسماً ترابياً بال أركان

فبدا هلم الهوت عيسى اجملتىب

روحاً بال نفس وال جثمان

()1

 إذن ،فعيسن عليننه السننام إلننه ،وال تعننرت فهننو العلننم اللنندين .وهننذا الكننام الننذي ال داخننا فيننه وال خارجننا عنننه،عندما يسمعه الواص وهو يف حال استشعار األلوهي هو ما يسميه ابن عريب (الفهواني ).
* الكشف يقرر التثليث-:
ويقول ابن عريب أيضا:
...فقننام أص ن التكننوين عل ن التثلي ن  ،أي :مننن الثاث ...فهننذا أيضننا قنند نهننر حكننم التثلي ن يف إجينناد املعنناين الننيت
تقتننن ابألدلن ؟ فأصن الكننون التثلين  ،ولننذا كانن حكمن صنناحل عليننه السننام الننيت أنهننر هللا يف َتخن أخننذ قومننه ثاثن
أيم وعدا غ مكذوب( )2إخل.

ويشرح عبد الرزا القاشاين (يف شرحه عل الفصو ) هذا الكام ،ومن مجل ما يقول:
...أي :مث ملا كان التثلي سببا لفت ابب النتال يف التكوين واإلجينناد ،سننر ذلن التثلين يف مجين مراتننب اإلجينناد
حىت إجياد املعاين ابألدلن  ،وكمننا أن التثلين األول مرتننب ترتيبننا متقنننا :بكننون الننذا فيننه مقنندما ،واإلراد متوسننط بينننه وبن

القول ،ال يكون إال كذل  ،فلذل يكون الدلي مرتبا عل نظننام خمصننو ((...)3أي :علن التثلين ) - .النتيجن مننن هننذا
الش ننرح التربي ننري (العلمكام نني) ه نني :عيسن ن إل ننه ،والك ننون ق ننالم علن ن التثلين ن  ،وابلت ننايل يك ننون دي ننن النصن نراني ص ننهيها
واإلسام غ صهي ..
 وهننذا الك ننام ال نوارد يف (فص ننو احلكننم) ي ننؤمن بننه ك ن الصننوفي ألهن ننم يؤمنننون أبن اب ننن عننريب ه ننو ويل األولي نناوصننديق الصننديق ومقننرب املقنرب والشننيخ األكنرب والكربين األمحننر .وكتابننه فصننو احلكننم هننو أعظننم مؤلفاتننه كلهننا قنندرا
وأعمقهننا غننورا وأبعنندها أث نرا ،وقنند شننرحه ش نراح كث ن ون مننن ألم ن الصننوفي وك نربالهم ،حننىت صننارابن عننريب يعننر بن ن(صاحب
الفصو ).
( )1رسال ابن عريب ،كتاب اإلسرا.)51: ( ،
( )2فصو احلكم ،)117 ،116: ( ،وشرح القاشاين عل الفصو
( )3شرح القاشاين.)171: ( ،
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ويقول ابن عريب نفسه عن كتاب الفصو

ما يلي:

بشننر أُريتهننا يف العشننر األخن مننن حمننرم سننن سننب وعشنرين
أمننا بعنند :فقنند رأين رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم يف ُم َّ
اخننرج بننه إىل
وستمال ِ ،بهروس دمشننق ،وبيننده صننل هللا عليننه وسننلم كتنناب ،فقننال يل :هننذا كتنناب فصننو احلكننم ،خن ْذه و ْ
وجرد القصنند والمن إىل إبنراز هننذا الكتنناب كمننا حنندَّه يل رسننول هللا صننل
النننا ينتفعننون بننه ،فقلن  :السننم والطاعن َّ ...

هللا عليه وسلم من غ زيد وال نقصان(...)1
* تعليق:

عل ن القننارئ أال يظننن أن ابننن عننريب كننان نص نرانيا ألنننه يننؤمن أبلوهي ن املسنني وابلتثلي ن  ،ال ،مل يكننن نص نرانيا ،وإمنننا
ك ننان ص ننوفيا ،وإمان ننه أبلوهين ن املس نني وابلتثلين ن ج ننا م ننن ص ننوفيته ،ولفه ننم ذلن ن نقن نرأ األبي ننا التالين ن م ننن ديوان ننه (ترمج ننان
األشوا ) ،يقول:
فمرعى لغزالن ودير لرهبان

لقد صار قليب قابالً كل صورة
وبيت ألواثن وكعبة طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن
كتائبه فاحلب ديين وإمياين

أدين بدين احلب أىن توجهت

ولناح أن ابن عريب كان يقننول هننذا الكننام عننندما احتن الصننليبيون القنند للمننر الثانين بعنند أن حررهننا املسننلمون
بقينناد صنناح النندين األيننويب .وبقنوا فيهننا أربعن عشننر سننن  ،وكننان املسننلمون يتنننادون مننن كن حنندب وصننوب داعن للجهنناد
لتهرير القد  ،بينما يق ابن عريب ليقول... :ودير لرهبان...وألواح تورا ...أدين بدين احلب!!...
أما قص تناوله كتاب فصو احلكم من الرسول صل هللا عليه وسلم فنرت التعليننق عليهننا ،مننن حين العقينند ومننن
حين ن الواقن ن  ،للقن ننارئ اللبين ننب .بعن نند تن ننذك ه ابآلين ن الكرمن ن (( :الْيَن ن ْنوَم أَ ْك َم ْلن ن ُ لَ ُكن ن ْنم ِدين نننَ ُك ْم َوأََْتَ ْمن ن ُ َعلَن ن ْني ُك ْم نِ ْع َمن ن ِنيت))...
[املالد ]3:
* علوم لدنية؟!
يقول الشيخ األكرب والكربي األمحر اإلمام العامل احملقق املتبهر...ابن عريب:
...فننأقول علن مفهننوم مننن اللسننان العننريب ابحلسنناب القمننري مننن تقنند اللين علن النهننار ،أن ليلن األحنند سننلخ هللا
منها هنار األربعا  ،فالشأن الذي هو فيه يف ليل األحد هو يف هنار األربعا ! وسننلخ مننن ليلن اإلثنن هنننار اخلمنني  ،والشننأن
كالش ننأن ،وس ننلخ م ننن ليل ن ال ننثااث هن ننار اجلمع ن ...فالليايل منه ننا للته ن والش ننمال واخلل ن  ،والنه ننار منه ننا للف ننو واليم ن
واألمام....واحلكم ألول ساع من اللي وألول ساع من النهار(...)2

( )1فصو احلكم للعفيفي ،)47: ( ،وشرح القاشاين.)9: ( ،
( )2رسال ابن عريب ،كتاب أيم الشأن.)10: ( ،
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ويقول أيضا:
...ونبتدئ بيوم األحد تربكا ابالسم ،ف نه من صفا احلق وله األولي وله القلب...
...ف نناعلم أن ليلن ن األح نند اإلياج نني( )1مركبن ن م ننن الس نناع األوىل م ننن ليلن ن اخلم نني والثامنن ن منه ننا والثالثن ن م ننن ي ننوم
اخلمنني والعاشننر منهننا واخلامس ن مننن ليل ن اجلمع ن والثاني ن عشننر منهننا والسننابع مننن يننوم اجلمع ن والثاني ن مننن ليل ن السننب
والتاسع منها والرابع من يوم السب واحلادي عشر منها والسادس من ليل األحد؟ فهذه ساعا ليله.
وأمننا سنناعا هننناره مننن أيم التكننوير كمننا قلنننا ،فالسنناع األوىل مننن يننوم األحنند مننن أيم التكننوير والثامنن منننه والثالثن
م ننن ليل ن اإلثن ن والعاش ننر من ننه واخلامس ن م ننن ي ننوم اإلثن ن والثاني ن عش ننر من ننه والس ننابع م ننن ليل ن ال ننثااث  ،والثاني ن م ننن ي ننوم
األربع ننا  ،والتاس ننع من ننه ،والرابعن ن م ننن ليلن ن األربع ننا واحلادين ن عش ننر منه ننا والسادسن ن م ننن ي ننوم األربع ننا  ،فه ننذا ي ننوم األح نند
اإلياج نني الش ننأين ،ق نند كم ن أبرب ن وعش نرين س نناع كله ننا ك نننف واح نند ألهن ننا م ننن مع نندن واح نند(( )2وي ننتمم أيم األس ننبوع
حسب هذا الذين).

ويقول... :والسماوا واألر ال تزال ،واأليم دالم ال تزالِ ،
فمن ُمقعَّننر تلن الكواكننب الثابتن إىل املركننز ازال ،ال
تنزال األيم دالننر فيهننا أبنندا ابلتكننوين ،كلمننا نضننج جلننودهم بنندلناهم جلننودا غ هننا ،فننالكون والفسنناد فيهننا دالننم مسننتمر،
ومقعَّر هذا الفل هو سق النار ،نعوذ ابهلل منننه ،وسننط هننذا الفلن هننو أر اجلنن ،
والتسع عشر عليها طالع وغارب ُ ،
والعرش سقفها ،وهو روح هذه األيم(...)3

 اجلواب عل هذه الذيا  :ترمل ترمل ترمل...ترمل ترمل ترمل....* أمىن من لذة األلوهية-:
يقول عبد الكر اجليلي (الغو ):
منظر التكوين :هو مشهد ذايت تتلننون فيننه ِبعنناين األمسننا والصننفا  ،فيغلننب علين يف كن زمننان حكننم صننف  ...ويف
هذا املشهد جتد من اللننذ اإللين مننا يسننري يف مجين أجزالن  ،إىل أن تكنناد ختننرج روحن مننن عننامل الرتكيننب إىل عننامل األرواح
لشنند اللننذ املنطبع ن في ن  ،جت ندها حبكننم الضننرور حمسوس ن كمننا جتنند لننذ احملسوسننا  ،وقنند أخننذ هننذه اللننذ فق ن ا عننن
حمسوسنناته حننىت غنناب عننن الكننون ومننا فيننه ،فلمننا رجن إىل نفسننه وجننده قنند أمننىن ملننا سننر فيننه اللننذ الروحانين فعمن الننروح
والقلب(...)4

وال تعليق ،لكن سؤال :ه عليه الغس من اجلناب أم ال؟ م العلم أن حشاشي األفيننون واحلشيشن ُيصن لننم مثن
ِ
ِ
َّه َار ِيف اللَّْي ِ )) [احل .]61:
َّها ِر َويُول ُ النن َ
( )1كلم اإلياجي ،من(( :يُول ُ اللَّْي َ ِيف النن َ
( )2الرسال  ،كتاب الشأن ،11: ( ،وما بعدها).
( )3الرسال  ،كتاب الشأن.)16: ( ،
( )4املنانر اإللي .)22 ،21: ( ،
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هذا.
* أفحم هللا بسبع كلمات (تعاىل هللا علواً كبرياً)-:
...قي ن للفقي ننه حس ننن ب ننن أيب الس ننرور :ل ننو كش ننفنا للخل ننق عن ن لرمج ننو ! فق ننال :ول ننو كش ننف ل ننم ع ننن رمحت ن مل ننا

عبدو  ،فقي  :ي حسن حسنوه ،ال تقول وال نقول(!!)1
أما حنن فنقول:

 جننا يف التلمننود أن أحنند احلاخامننا بقنني جيننادل هللا ثاث ن أيم حننىت أفهمننه واعننرت لننه هللا خبطتننه (تعنناىل هللا)،ولكن حسن بن أيب السرور استطاع أن يفهم هللا بسب كلما يف اثنيت !! تعاىل هللا عما يقولون علوا كب ا.
 -ويف هذا الن

اعرتا من القوم بكفرهم وزندقتهم (لو كشفنا ..لرمجو ).

* ومن كشوفهم وعلومهم اللدنية-:
يقول عبد الكر اجليلي الغو (:)2
اعلننم أن هللا تعنناىل خلننق دور فل ن مسننا النندنيا مس ن أحنند عشننر أل ن سننن  ،وهننو أصننغر أفننا الس ننماوا دورا،
فيقط القمننر دور هننذا الفلن يف أربن وعشنرين سنناع معتدلن  ،أعن مسننتقيم  ،فيقطن يف كن سنناع مسن أربعمالن ومثانين
ومخسن سننن ومالن وعشنرين يومنا ،وقطننر هننذا الفلن مسن أربعن آال سننن ومخسننمال عننام مث إن للقمننر فلكننا يف نفن
الفلن ...خبا الكواكننب السننيار فن ن كن كوكننب منهننا يقابن نننور الشننم يف مجيعهننا ،فمثلهننا مثن البلننور الشننفاف  ،إذا
وقن ن فيه ننا الن ننور س ننر يف ناهره ننا وابطنه ننا؟ خب ننا القم ننر ،ف ن ننه ك ننالكر املعدنين ن املص ننقول ال تقبن ن الن ننور إال يف مقابلن ن
الشم ......والكوكب اسم للجرم الشفا املن من ك مسا ...
وأما السننما الثانين  ،ف هنننا جننوهر شننفا لطين ولوهنننا أشننهب ،خلقهننا هللا تعنناىل مننن احلقيقن الفكرين  ،فهنني للوجننود
ِبثابن الفكننر ل نسننان ،ولننذا كانن حمننا لفلن الكاتننب وهننو عطننارد ،جعلننه هللا تعنناىل مظهنرا المسننه القنندير...جع هللا دور
فل هذه السما مس ثا عشر أل سن وثامثال سن وثااث وثاث سننن ومالن وعشنرين يومننا ،يقطن كوكبهننا ،وهننو
عطارد ،يف ك ساع مس مخسننمال سننن ومخن ومخسن سننن ومخن أشننهر وعشنرين يومننا ،فيقطن مجين فلكننه يف مضنني
أرب وعشرين ساع معتدل  ،ويقط الفل الكب يف مضي سن كامل ...
وأما السما الثالث فلوهنا أصفر ،وهي مسا الزهر  ،جوهرها شننفا ...خلق هللا دور فلن هننذه السننما مسن مخن
عشننر أل ن سننن وسننت وثاث ن سننن ومال ن وعش نرين يومننا ،يقط ن كوكبهننا ،وهننو الزهننر  ،يف ك ن سنناع مس ن سننتمال سننن
وإحنند وثاث ن سننن ومثاني ن عشننر يومننا وثل ن يننوم ،فيقط ن الفل ن يف مضنني أربع ن وعش نرين يومننا ،ومالك ن هننذه السننما
ُت ن حكننم املل ن املسننم صننورالي ...ورأي مالك ن هننذه السننما مؤتلف ن  ،لكننن عل ن أن نواع خمتلف ن  ،فمنننهم مننن وكلننه هللا
( )1املنانر اإللي .)22 ،21: ( ،
( )2املنانر اإللي  .)44: ( ،وحسن بن أيب السرور ما سن  770تقريبا.
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ابإلُيا إىل النالم إما صرُيا وإما بضرب مث يعقله العامل....
وأمننا السننما الرابعن فهنني اجلننوهر األفخننر ،ذا اللننون األزهننر ،مسننا الشننم األنننور ،وهننو قطننب األفننا  ،خلننق هللا
تع نناىل ه ننذه الس ننما م ننن الن ننور القليب...جعن ن هللا ه ننذا الكوك ننب الشمس نني يف ه ننذا الفلن ن القل ننيب مظه ننر األلوهين ن وجملن ن
ملتنوع ننا أوص ننافه املقدس ن النزيه ن الزكي ن  ،والش ننم أص ن لس ننالر املخلوق ننا العنص نري  ،كم ننا أن االس ننم (هللا) اس ننم لس ننالر
املراتب العلي ...مث اعلم أن هللا تعاىل جع الفل الشمسي مس سب عشر أل سننن وتسننعا وعشنرين سننن وسننت يومننا،
فيقطن مجين الفلن يف مضنني أربن وعشنرين سنناع معتدلن  ،ويقطن الفلن الكبن يف ثامثالن ومخسن وسننت يومننا وربن يننوم
وثا دقالق(...ومضي اجليلي هكذا حىت يص إىل السما السابع ) مث يقول:
...الفل ن األطل ن  ،ه ننو عرص ن س نندر املنته ...ويس ننكن س نندر املنته ن املالك ن الكروبي ننون ،رأي ننتهم عل ن هيت ننا
خمتلف ال ُيصي عددهم إال هللا...ورأي منهم مال مل مقدم عل هننؤال مجننيعهم ،أبيننديهم أعمنند مننن النور...يرهبننون
هبننا مننن دوهنننم مننن الكننروبي ومننن بلننغ م نرتبتهم مننن أه ن هللا تعنناىل ،مث رأي ن سننبع مننن مجل ن املال ن متقدم ن علننيهم يسننمون
قالم ن الك ننروبي  ،ورأي ن ثاث ن مق نندم عل ن ه ننذه الس ننبع يس ننمون أبه ن املرات ننب والتمك ن  ،ورأي ن واح نندا مق نندما عل ن
مجيعهم يسم عبد هللا .وك هؤال عالون ممن مل يؤمروا ابلسجود آلدم ،ومن فننوقهم كامللن املسننم ابلنننون وامللن املسننم
ابلقلم ،وأمثالما أيضا عالون ،وبقي مالك القرب دوهنم وُتتهم مثن جربين وميكالين وإسنرافي وعزرالين وأمثننالم ،ورأين
يف هذا الفل من العجالب والغرالب ما ال يسعنا شرحه .واعلم أن مجل األفننا الننيت خلقهننا هللا تعنناىل يف هننذا العننامل مثانين
عشر فلكننا :الفلن األول :العننرش احملنني  -الفلن الثنناين :الكرسنني -الفلن الثالن  :األطلن  ،وهننو سنندر املنتهن  -الفلن
الرابن  :اليننوىل -الفلن اخلننام  :البننا  -الفل ن السنناد  :العناصننر  -الفلن السنناب  :الطبننال  -الفل ن الثننامن :املكوكننب
وهو فل زح ويسم فل األفا  -الفل التاس  :فل املشرتي -الفل العاشر :فلن املنريخ -الفلن احلننادي عشننر:
فلن الشننم  -الفلن الثنناين عشننر :فلن الزهننر  -الفلن الثالن عشننر :فلن عطننارد -الفلن الرابن عشننر :فلن القمننر-
الفل اخلام عشر :فل األث  ،وهو فل النار -الفل الساد عشر :فل النوا  -الفلن السنناب عشننر :فلن املننا -
الفلن الثننامن عشننر :فلن النرتاب والبهننر احملنني الننذي فيننه (البهمننو ) وهننو حننو ُيمن األر علن منكبيننه...مث لكن
موجود يف العامل فل وسي يراه املكاش ويسب فيه ويعلم ما يقتضيه...
أمننا الطبقن األوىل مننن األر  :فننأول مننا خلقهننا هللا تعنناىل كانن أشنند بياضننا مننن اللنننب ،وأطيننب رالهن مننن املسن ،
فنناغرب ملننا مش ن آدم عليننه السننام عليهننا بعنند أن عص ن هللا تعنناىل ،وهننذه األر تسننم أر النفننو ...دور كننر هننذه
األر مس أل عام ومال عام وست وستون عاما ومالتا يوم وأربعون يوما...
...مث َسنلَ (اإلسننكندر) اجلانننب اجلنننويب ،وهننو الظلمننا  ،حننىت بلننغ أيجننوح ومننأجوج ،وهننم يف اجلانننب اجلنننويب مننن
األر ...مل تطلن الشننم علن أرضننهم أبنندا...مث سننل اجلانننب الشننمايل حننىت بلننغ حمننا منننه مل تغننرب الشننم فيننه ،وهننذه
األر بيضننا علن مننا خلقهننا هللا تعنناىل عليننه ،هنني مسننكن رجننال الغيننب ،وملكهننا اخلضننر عليننه السننام...وهي قريبن مننن
أر بلغننار ،وبلغ ننار بل نند يف العج ننم ال جت ننب فيهننا ص ننا العش ننا أيم الش ننتا  ،ألن ش ننفق الفجننر يطل ن قب ن غ ننروب ش ننفق
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املغننرب فيها...وهننذه األر أشننر األراضنني وأرفعهننا قنندرا...ألهنا حم ن النبي ن واملرسننل واألوليننا الصنناحل  ،وأمننا الطبق ن
الثاني من األر  ،فن ن لوهنننا كننالزمرد اخلضنرا  ،تسننم أر العبننادا  ،يسننكنها مؤمنننو اجلننن...ال ينزال أهلهننا قنناطن فيهننا
حىت تغيب الشم عن أر الدنيا ،فيخرجون إىل ناهر األر يتعشقون ببن آدم تعشننق احلدينند ابملغننناطي ...دور كننر
هذه األر ألفا سن ومالتا سن وأربع أشهر.
...ولقنند رأين مجاعن مننن السننادا  ،أعن طالفن مننن متصننويف هننذا الزمننان ،مقينندين مغلغلن  ،قنند قينندهم جننن هننذه
األر ...
وأمننا الطبقن الثالثن مننن األر  :فن ن لوهنننا أصننفر كننالزعفران ،تسننم أر الطبن  ،يسننكنها مشننركو اجلننن ،لنني فيهننا
مننؤمن ابهلل...يتمثلننون بن النننا علن صننف بن آدم ،ال يعننرفهم إال أوليننا هللا تعنناىل ،ال ينندخلون بلنند فيهننا رجن مننن أهن
التهقيق...دور كر هذه األر مس أربع آال سن وأربعمال سن وسنت ومثاني أشهر...
(وهكذا حىت األر السابع اليت يقول عنها):
...يسن ننكنها احلين ننا والعقن ننارب وبعن ننض زابنين ن جهن نننم ،دور كن ننر هن ننذه األر مسن ن سن ننبع ألن ن سن ننن وأربعمالن ن

سن ...وحياهتا وعقارهبا كأمثال اجلبال وأعنا البخ ((...)1إىل آخر هذا الذين اجلاه وهذه اخلرافا الساذج ).
* التعليق:

نرتكننه ملننن كننان لننه قلننب أو ألق ن السننم وهننو شننهيد .لكننن علينننا أن ننتبننه جينندا إىل أنننه رأ ك ن هننذه الننذيا
ابلكش الذي هو ع اليق وحق اليق ونور اليق !! وال حول وال قننو إال ابهلل العلنني العظننيم ،وإىل هللا املشننتك  ،فقنند
دمروا بكشوفهم الذيني اجملتمعا اإلسامي .
ويقول اجليلي أيضا:
نداود وسننليمان عليهمننا السننام غن حمصننور فيهمننا وال مقصننور عليهمننا...وإال فكن
...وهننذا األمننر الننذي جعلننه هللا لن ُ
واحد من األفراد واألقطاب له التصر يف مجي اململك الوجودي  ،ويعلم ك واحد منننهم مننا اخننتل يف اللين والنهننار فضننا
عن لغ الطيور .وقد قال الشننبلي رمحننه هللا تعنناىل :لننو دبن منلن سننودا علن صننخر صننما يف ليلن نلمننا ومل أمسعهننا لقلن
إين خمدوع أو ممكور يب .وقال غ ه :ال أقول :ومل أشعر هبا ألنه ال يتهيننأ لننا أن تنندب إال بقننويت وأا حمركهننا ،فكين أقننول:
ال أشعر هبا وأا حمركها(...)2

سؤالنا :إن مل يكن هذا كفرا وشركا وزندق فما هو الكفر والشننر والزندقن  ،أضن إليننه كونننه تفاهن فكرين وغبننا  ،أو
مرضا عصبيا من نوع اجلنون ،مث جمموع من التصورا الومهي اليت كننانوا يتصننوروهنا عننن الكننون ،وهنني حمننض خرافن  ،وهكننذا
ك كشوفهم.
( )1اإلنسان الكام .)112 -97/2( :
( )2اإلنسان الكام .)122/1( :
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* وهذه أوهام مثلها-:
يقول ابن سبع :
...والنننار جسننم ن ن ُ ،يي ن األجسننام إىل طبيعتننه...والوا جسننم لطي ن شننفا سننيال...واملا جسننم سننيال حننول
األر ...وهننو املتوسن بن الوسن وإىل الننذي مننن الوسن ...واألر جسننم غلنني يف مركننز العننامل ،أو هننو الوسن ونقطن
العامل الطايف عل املا والكثاف املطلقن ...واألركان األربعن  :النننار واألر واملننا والنوا  ،واألخننا أربعن  :الصننفرا والسننودا
والبلغم والدم(...)1

 فأين الكش ؟ م العلم أن ابن سبع هو قطب دالر الورث  ،ومظهر آاثر النبي واملرسل !!ويقننول... :ونبنندأ بكننام املقرب...فنقننول :فالنند النننف مل تتهصن وال ختلصن فيمننا تقنندم علن التمننام...ونب أن
اخلن يف علمهننا والوقننو عل ن كنههننا غاي ن املطلننوب واملرغننوب...وأن واجننب الوجننود ال يعلننم إال إذا علم ن  ،وأن معرفتهننا

شر يف معرفته( )2اهن.

 -1عبار (واجب الوجود) اليت جعلوها امسا من أمسا هللا ،مل ترد يف كتاب وال سن .
 -2عبار (ال يعلم إال إذا علم ) مكن أن تقرأ بصيغ البنننا للمعلننوم ،فتكننون كفنرا بينننا ،كمننا مكننن أن تقنرأ بصننيغ
البنا للمجهول ،وبشي من املناقش يب كفرها ،ومث ذل عبار (معرفتها شر يف معرفته).
 -3وهكننذا نننر أن كشننوفهم الننيت يصننفها الغ نزايل أبهنننا نننور اليقن وع ن اليق ن وحننق اليق ن  ،م نا هنني إال جه ن يف
جه يف وهم يف هذين.
* يكذبون القرآن-:
يقول البوص ي يف الربد (الشريف ):
وكيف تدعو إىل الدنيا ضرورة من

لواله مل خترج الدنيا من العدم

ويقول:
ومن علومك علم اللوح والقلم

فإن من جودك الدنيا وضرهتا

 الشننطر الثنناين مننن البين األول ،مكننن أن يُفهننم أبحنند شننكل  :إمننا أن النندنيا خلقن ألجن حممنند صننل هللا عليننهاجلِن َّنن وا ِإلنن ن إَِّال لِينعب ن ُند ِ
ون)) [ال ننذاري  ،]56:وابلت ننايل ه ننو كف ننر .وإم ننا أهن ننا
وس ننلم وه ننذا من نناقض لآلين ن َ (( :وَم ننا َخلَ ْقن ن ُ ْ َ َ َ ْ ُ
خرج إىل الوجود أبمره صل هللا عليه وسلم ،وهذا يوافق معىن البي الثاين ،وكامها يع أن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم
هو هللا ،أو هو التجلي األعظم للذا اإللي  ،أو هو املركز الفعال فيها ،وطبعا هذا قم الكفر.
( )1بد العار .)114: ( ،
( )2بد العار .)357: ( ،
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* وينسخون القرآن-:
من كراما أمحد الرفاعي:
أنه يف العام الذي تويف فيه رضي هللا تعاىل عنه ،ح وزار قربه صل هللا عليه وسلم ،الذي هننو أفضن مننن اجلنن  ،بن
من العرش والكرسي! وملا وق جتاه القرب الشري يريد الوداع أنشد:
اي أشرف الرسل ما نقول؟

إن قيل زرمت مبا رجعتم

فخرج صو من القرب الشري مسعه ك من حضر يف ذل الرو

املعطر ،وهو يقول:
( )1

واجتمع الفرع واألصول

قولوا رجعنا بكل خري

الشن ْنعَر َوَم ننا يَنْننبَغِنني لَننهُ)) [ي ن  ،]69:فه ن نُس ننخ اآلي ن كرام ن ألمح نند
 اجل نواب :يق ننول س ننبهانهَ (( :وَم ننا َعلَّ ْمنَنناهُ ِّالرفاعي؟! وهذه احلادث إن مل تكن من أكاذيبهم ،فدور إبلنني واضن فيهننا .مث قولننه (وقننولم :إن قننربه أفضن مننن اجلنن ومننن
ننغض النظننر عمننا فيننه مننن الكفننر الصننارخ ومننن َتليننه حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ونسننألم :هن عننندهم
العننرش والكرسنني) ،فن ُّ
دلي عل هذا من قرآن أو سن صهيه ؟ أم عل هللا يفرتون؟!
* ويبيع اجلنة (سباقاً مع الكنيسة)-:
...وأراد (أمحنند الرفنناعي) شنرا بسننتان ،فننأىب صنناحبه أن يبيعننه إال بقصننر يف اجلنن  ،فارتعنند وتغن واصنفر ،مث قننال :قنند
اش نرتي من ن بننذل  ،قننال :اكتننب يل خط ن  ،فكتننب :بسننم هللا الننرمحن الننرحيم ،هننذا مننا ابتنناع إمساعي ن مننن العبنند أمحنند
الرفاعي ،ضامنا عل كرم هللا له قصرا يف اجلن ُ ،ي بننه حنندود :األول جلنن عنندن ،الثنناين جلنن املننأو  ،الثالن  :جلنن اخللنند،
الراب  :جلن الفردو  ،جبمين حننوره وولدانننه وفرشننه وأشنربته وأهننناره وأشننجاره ،عوضننا عننن بسننتانه يف النندنيا ،وهللا شنناهد علن
ذلن وكفين فلمننا مننا إمساعين ُدفنن معننه الورقن  ،فأصننبهوا وإذا مكتننوب علن قننربه(( :قَن ْد َو َجن ْد َا َمننا َو َعن َند َا َربنُّنَننا َحقننا))

[األعرا ...)2(]44:
* التعليق:

ال تعليق ،لكن إىل هللا نشكو هذا البا  ،الذي أوص األم إىل ما هي عليه من ذل وجه .
* ونُسخت العبادة! ونُسخ القرآن والسنة! ونسخ اِلسالم-:
قننال الفقيننه حممنند بننن احلسن البجلنني رضنني هللا عنننه :رأين النننيب صننل هللا عليننه وسننلم يف املنننام ،فقلن { :ي رسننول
ويل هلل كهلب شا أو كشي بيض خن لن مننن أن تعبنند هللا حننىت تتقطن
هللا! أي األعمال أفض ؟ قال :وقوف ب يدي ّ
إراب إراب!! فقل له :حيا كان أو ميتا؟
( )1قاد اجلواهر.)109 ،104: ( ،
( )2حاشي العام الصاوي ،)144: ( ،وجام الكراما للنبهاين.)492/1( :
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فقال :حيا كان أو ميتا}(!!)1
وال تعليق ،لكن سؤال :ماذا بقي من الوثني ؟! ومن الكفر؟! ومن الضال؟!
* حياء مدهش-:
إبنراهيم األعننزب (أحنند خلفنا أمحنند الرفنناعي)... :وكننان حينناؤه مننن هللا تعنناىل يف مرتبن أنننه مننا رفن رأسننه إىل السننما

أربع سن (...)2

 سنؤال :ومنناذا لننو رفن رأسننه إىل السننما ؟ وهن يف عنندم رفعننه حيننا ؟ وهن حجننب عننن هللا سننبهانه عننندما مل يرفنرأسه؟ إهنننم يقولننون إن كن شنني هننو هللا! إذن فسنوا رفن رأسننه أم مل يرفعننه فهننو يف مجين احلنناال واحنند .وهن يعننر مننا مل
يكن يعرفه رسول هللا؟!
عل ك حال :هذه صور من (مقام احليا ) ،ومثلها بقي مقاماهتم.
* ال تنهوا عن املنكر ،فالنهي عن املنكر منسوخ ،وعلى اِلسالم السالم-:
أمحنند البنندوي (أحنند األقطنناب األربع ن املتنندرك )... :مث حصننل لننه مجعي ن عل ن احلننق فاسننتغر إىل األبنند...وأكثر
أوقاته شاخ ببصره حنو السما وعيننناه كنناجلمرت ...واجتم بننه ابننن دقيننق العينند ،فقننال لننه :إنن ال تصننلي! مننا هننذا سنننن
الصاحل ؟ فقال له :اسك وإال طن ُ دقيقن  ،ودفعننه فن ذا هننو جبزيننر متسننع جنندا ،فضننا ذرعننه حننىت كنناد يهلن فنرأ
اخلضر ،فقال له :ال أب علي  ،إن مث البدوي ال يُعرت عليننه ،اذهننب إىل هننذه القبن وقن بباهبننا ،ف نننه سننيأتي العصننر
ليصلي ابلنا  ،فتعلق أبذيله لعله أن يعفو عن ؟ ففع  ،فدفعه ،ف ذا هو ببابه(..)3

وجعلن ن علنين ن ؟ هن ن ك ننان ذلن ن م ننن أجن ن أن يص ننليها املقرب ننون خفين ن ع ننن
 السن نؤال :مل فرضن ن ص ننا اجلماعن ن ؟ ُالنا ؟ وأين تق هذه اجلزير اليت كان يصلي فيها البدوي؟ وِملَ؟ وما هو دور القب يف اإلسام؟ وه ؟ وه ؟ وه ؟
وللعلم :يف الديا الوثني  ،يبنون القب ليضعوا ُتتها الوثن عل أنه إله يف مساله.
* فتش عن عنوان-:
...عن يعقوب (أحد تامذ أمحد الرفنناعي) قننال :دخلن علن سننيدي أمحنند يف يننوم ابرد وقنند توضننأ ،ويننده ممنندود ،
فبقنني زمنناا ال ُيننر يننده ،فتقنندم إىل تقبيلهننا فقننال (أي :يعقننوب) :شوشن علن هننذه الضننعيف ! قلن  :مننن هنني؟ قننال:
بعوض كان َتك رزقها مننن ينندي فهربن منن !! قننال :ورأيتننه مننر يننتكلم ويقننول :ي مباركن مننا علمن ُ بن  ،أبْعنندتُ ِ عننن
وطن ! فنظر ُ  ،وإذا جراد تعلق بثوبه وهو يعتذر إليها رمح لا(!!)4

( )1قاد اجلواهر.)277: ( ،
( )2قاد اجلواهر.)329: ( ،
( )3حاشي الصاوي.)146: ( ،
( )4قاد اجلواهر.)65: ( ،
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 جوابنننا :منناذا يكننون لننو قلنند النننا الرفنناعي فرتك نوا جسننومهم مرع ن للبعننو ؟؟ واألسننتل كث ن وكننذل األجوب ن).
(لكن ستسم  :هذا من أعمال اخلوا
* أيضاً بال عنوان (للتفتيش)-:
...وكننان (أمحنند الرفنناعي) يبتنندئ مننن لقيننه ابلسننام ،حننىت األنعننام والكنناب! وكننان إذا رأ خنزي نرا يقننول لننه :أنعننم

صباحا؟ فقي له يف ذل فقال :أعود نفسي اجلمي (.)1

 الس نؤال :ه ن مننن اجلمي ن أن يسننلم عل ن الكلننب واخلنزيننر واألنعننام؟ ومننا هننو اجلمي ن فيهننا؟ وه ن تفهننم احلي نوااعليه؟ إىل آخر األستل  ،وه كان الرسول وأصهابه يسلمون عل احليواا  ،ب الكاب واخلنازير؟!
* السمك ،وعودة إىل قاف! وهس س س س س س ال تعرتض-:
...ومننن كراماتننه (أمحنند الرفنناعي) أنننه كلمننا خننرج متنزهننا إىل الصننهرا ختننرج األمسننا مننن بطننن حبننر البصننر اللتمننا

بركاته ،وتزدحم عل أقدامه الشريف كازدحام اإلب عل موارد املا (...)2

...ومنهننا أنننه صننل الصننب يف مكن املكرمن  ،والظهننر يف املدينن املنننور  ،والعصننر يف بين املقنند  ،واملغننرب يف بعلبن

يف مقام نيب هللا نوح عليه السام ،والعشا ورا جب قا (!)3
* وقافات أيضاً؟ قافات-:

...وكننان السننيد أمحند الرفنناعي رضنني هللا عنننه مننر يتهنند يف اجمللن  ،فننذكر القننا  ،فقننال الشننيخ يعقننوب لننه :إين
بعد القا ؟ قال :قا  ،فأعاد السؤال ،فقال :قا ! وهو يسأل ،وهو يقننول :قننا ! حننىت عنند عشننر قافننا ! فقننال للشننيخ
يعقننوب ،وهننو يقننول تل ن القافننا  :أي يعقننوب ،أر بيضننا  ،مننا عُصنني ربنننا فيهننا طرف ن ع ن  ،فيهننا خلننق عظننيم ال يعلننم
عددهم إال هللا تعاىل ،مننا مسعنوا خلننق آدم وال لعن َنن إبلنني ! فقننال الشننيخ يعقننوب :يقنندر أحنند يقننول مننا مل يتهققننه ،قننال :ال،
أي يعقوبَ (( ،ما يَن ْل ِف ُ ِمن ْنن قَن ْنول إَِّال لَ َديْن ِنه َرقِيننب َعتِينند)) [  ]18:مث قننال السننيد أمحنند الرفنناعي رضنني هللا تعنناىل عنننه :إال
إذا كنا ،مث دعا وقام من اجملل ؟ وكان بعض الفقرا ُيسن الظن يف الشننيخ يعقننوب ويعتقننده ،فلمننا رأ كامننه للسننيد أمحنند
الرفنناعي رض نوان هللا تعنناىل علننيهم أمجع ن هكننذا ،نننن وتصننور أن السننيد أمحنند الرفنناعي مل يتهقننق هننذه األخبننار ،واعننرت
عليه ،ويقول يف شأنه عل االسننتهزا أحينناا ،فننأذن الشننيخ يعقننوب يف يننوم مننن األيم ،وجلن يف األول ،وجننا السننيد أمحنند
الرفاعي رضي هللا تعاىل عنه وجل يف احملراب ،وأدخ رأسننه يف قميصننه ،وفعن الشننيخ يعقننوب مثن ذلن  ،حننىت مضن مننن
وق كثن  ،وكننان الشننيخ يعقننوب إذا أذن ال يقنندر أحنند أن يقننول لننه شننيتا حننىت يفننر مننن الصنا ؟ فقننام ذلن الفقن املعتقنند
يف شأنه ،املعرت عل السيد أمحد الرفاعي رضي هللا تعاىل عنه ،ومد يده إىل الشننيخ يعقننوب وحركننه ،فلننم جينند غن قميصننه
( )1قاد اجلواهر.)148: ( ،
( )2قاد اجلواهر.)102: ( ،
( )3قاد اجلواهر.)103: ( ،
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وعمامتننه! فتعجننب مننن ذلن وأعلننم الفقنرا بننه! فلمننا كننان بعنند سنناع طويلن  ،رفن الشننيخ يعقننوب رأسننه وقننام ،فقننال السننيد
أمحد الرفاعي رضي هللا تعاىل عنه للشيخ يعقوب :أي يعقننوب ،تعبن  ،وتعبن علن َّني شننديد؟ مث قننال الرجن املعننرت للشننيخ
يعقوب :ما شاهد ؟ فقال له :ما خليتموا مننن فضنولكم ،حننىت أخننذا السننيد أمحنند الرفنناعي هبننذه اللهن البننيض ،ودار بنننا
املواض اليت ذكرها أبمجعها ،حىت ال يبق منها قلي وال كث (.)1

 أي ننن ه ننذا الق ننا ؟ وتل ن القاف ننا ؟ وكي ن خي ننرج الس ننم م ننن امل ننا ليت ننرب ابلس ننيد ،وم نناذا ُيص ن للس ننم هب ننذاالترب ؟ ه يدخ اجلن ؟ أم ماذا...؟...؟
* سبع مداين؟ ووحي مل مير على حممد صلى هللا عليه وسلم-:
قال السننيد إبنراهيم األعننزب قنند سننره :كنن المننا يف بعننض الليننايل يف موضن هنننا للسننيد أمحنند الرفنناعي رضنني هللا
عنه ،فأيقظ وقال :أي إبراهيم ،أال أخرب ؟ أنهرين هللا سبهانه يف هننذه السنناع علن سننبع مننداين ،كن مدينن منهننا بقنندر
هذه الدنيا سب مرا  ،وهي مملو من اخللق ،ليسوا من اجلن وال من اإلن  ،وما فيهم مننن يننذكر هللا تعنناىل ،وكن ليلن عننند
غننروب الشننم أيمننر هللا تعنناىل املالك ن  ،فيأخننذون ذنننوب أم ن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم وينفضننوهنا عل ن تل ن املنندالن
السبع  ،وك من أصاب منهم ذنبا فهو من أه اجلن (.)2

 أيننن هننذه املنندالن؟ وأهننم مننن ذل ن  ،أن املننذنب مننن أم ن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ال ذنننب عليننه وال وزر ألناملالكن َتخننذ ذنبننه وتلقيننه علن تلن املنندالن فينندخلون اجلنن بسننببها!! إذن مننا علن اإلنسننان مننن أمن حممنند صننل هللا عليننه
وسننلم إال أن يكثننر مننن الننذنوب ألهنننا تُرفن عنننه من املسننا  ،وينندخ بسننببها خملوقننا كثن اجلنن  ،مث سننام علن اإلسننام
وعل اإلمان وعل األخا وعل املعامل وعل إنساني اإلنسان.
* الفقري إله:
قال السيد إبراهيم األعزب قد سننره ،حضننر يف بعننض األيم عننند السننيد أمحنند الرفاعي...قننال :أي فقنرا  ،الشننيخ
عثمننان السننامل آابدي قنند سننره ،يصننعد كن يننوم عننند غننروب الشننم إىل دينوان الربوبين  ،وينظننر دينوان ذريتننه ،فمننا جينند مننن
إيل السننيد أمحنند
سيت مهها ويكتب عوضها با معارض !! قال السيد إبنراهيم األعننزب :فأخننذت الغن مننن ذلن  ،فالتفن َّ
الرفنناعي وقننال :أي إب نراهيم ،ال يكننون الرج ن ممَُ ِّكنننا يف سننالر أحوالننه حننىت يُعننر عليننه عننند غننروب الشننم مجي ن أعمننال
أصهابه وأتباعه وتامذته ابلقرب والبعد ،فيمهو منها ما يشا ويثب فيها مننا يشننا بكننرم هللا ولطفننه أي إبنراهيم ،قن عننن
هننذا العبنند الفق ن احلق ن البننال املسننك  ،معنندن الننذل واالنكسننار (يع ن نفسننه) :ال يكننون الشننيخ شننيخا كنناما يف سننالر
أموره وأحواله وأقواله وأفعاله ،وال يصل لننه اجللننو يف املخنند  ،حننىت ُيضننر عننند تلميننذه يف أربن مواضن  :عننند خننروج روحننه
من جسده ،وعند مسأل منكر ونك له ،وعند جوازه عل الصرا  ،وعند امليزان(...)3
( )1قاد اجلواهر.)192 ،191: ( ،
( )2قاد اجلواهر.)193: ( ،
( )3قاد اجلواهر.)193: ( ،
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 نسأل هؤال املخدوع  :ما هو الشر الذي يزيد عن هذا الشر ؟ مث إن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم ،وهننو خنالبشر ،ال يغ عن أحد شيتا ،أما هؤال القوم فقد جتنناوزوا كن حنندود النندين واإلسننام واإلمننان والعقن  ،ووصننلوا إىل القنندر
اإللي  ،يفعلون ما يشا ون؟! وإا هلل وإا إليه راجعون.
* وجعلوا املالئكة معاتيه وخمابيل-:
(يكذبون عل هللا ومالكته ورسله! ويناقض كشفهم بعضه) وبلغنا عن أيب عبد هللا املغننريب رضنني هللا عنننه أنننه قننال:
أهن السننماع (أي :الغنننا واملوسننيق ) خلقهننم هللا مننن نننور هبالننه ،وخلننق مننثلهم سننبع ألن ملن مننن املالكن املقنرب  ،قنند
أقامهم هللا تعاىل ب العرش والكرسي يف حضر القد  ،لباسهم الصننو األخضننر ،ووجههننم كننالقمر ليلن َتامننه ،لننم شننعور
وفجعهننم
كشعور النسا  ،وهم قيام متواجدون والون منذ خلقهم هللا تعنناىل إىل أن ينننفخ يف الصننور ،يَسن َنم ُ بكننا هم وأنينننَهم َ
وحنينَهم أه ُ السماوا السب واألرض  ،فهم أه السما  ،وينهنندلون مننن العننرش إىل الكرسنني ،ومننن الكرسنني إىل العننرش،
شننبيه السننكار  ،ملننا هبننم مننن شنند التولننه ،إس نرافي قالنندهم ومرشنندهم ،وجربي ن عليننه السننام رليسننهم ،وهللا تعنناىل ملننيكهم
وجليسهم وأنيسهم ،وهم إخواننا يف النسب وأصهابنا يف أه السما  .ونقن عننن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم أنننه قننال:
ملننا هننب آدم عليننه السننام إىل األر بكن ثامثالن سننن  ،فننأوح هللا تعنناىل إليننه ،ي آدم ،مننم بكنناؤ ؟ ومننم جزعن ؟ فقننال:
ي رب ،لس أبكي شوقا إىل جنت وال خوفا من ار  ،وإمنا بكننالي شننوقا إىل املالكن الصننوفي املتواجنندين حننول العننرش،
سبع أل ص  ،جرد مرد يرقصون ويتواجدون حول العننرش ينندورون ،ينند كن واحنند منننهم بينند صنناحبه وهننم يقولننونَ :جن َّ
ِ
ِ ِ
ومننن مثلُنننا وأنن حبيبنننا ومسننتغاثنا ومسننتفزا ،وذلن دأهبننم إىل يننوم
املَلن ُ مل ُكنننا ،لننوال امللن ُ هلكننناَ ،مننن مثلُنننا وأنن إلننناَ ،
القيام  ،قال :فأوح هللا تعاىل إليننه :ي آدم ارفن رأسن وانظننر إلننيهم؟ قننال :فرفن رأسننه إىل السننما  ،فنظننر إىل املالكن وهننم

يرقصون حول العرش ،وجربالي رليسهم ،وميكالي قوالم ،فلما رآهم سكن روعه وأنينه وبكاؤه وحنينه(...)1
* التعليق:
ال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم ،ومن أنلم ممن افرت عل هللا الكذب..؟
مث إن هذا الكش يناقض كش اجليلي املار سابقا! فمن هو الكاذب؟
* ومل يبق عندهم ألوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم قيمة وال معىن-:

...الشيخ حميي الدين عبد القادر (اجلياين) رضي هللا عنه كننان يقننول علن الكرسنني ببغننداد :مكثن مخسننا وعشنرين
سن متجردا ساُيا يف براري العرا وخرابه ،وأربع سن أصلي الصننب بوضننو العشننا  ،ومخن عشننر سننن أصننلي العشننا مث
أسننتفت القننرآن وأا واقن علن رجن واحنند  ،وينندي يف وتنند مضننروب يف حننال خننو النننوم ،حننىت أنتهنني إىل آخننر القننرآن
عن نند الس ننهر وكنن ن ليلن ن طالع ننا يف س ننلم ،فقالن ن يل نفس نني :ل ننو منن ن س نناع مث قمن ن  ،فوقفن ن موضن ن خط ننر يل ه ننذا،
رج ن واحنند واسننتفته ُ القننرآن حننىت انتهي ن إىل آخننره وأا عل ن هننذه احلال ن  ،وكن ن ُ مننن الثاث ن أيم إىل
وانتصننب ُ عل ن ْ
( )1قاد اجلواهر.)185: ( ،
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األربع يوما ال آك (...)1
 س نؤال :منناذا حنند حلنندي رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم...{ :أمننا أا فننأقوم وأام ،وأصننوم وأفطننر ،وأتننزوجالنسا  ،فمن رغب عن سنيت فلي م }.
 وقد رغب هؤال القوم عن سن رسول هللا صل هللا عليه وسلم فماذا يكونون؟* األنبياء وقوف بني يدي الصويف-:
...ورأ بعننض الفق نرا الشننيخ عبنند هللا بننن أيب مجننر املنندفون بقراف ن مصننر رضنني هللا تعنناىل عنننه ،وهننو جننال عل ن
كرسنني ،وعليننه حل ن خض نرا  ،واألنبيننا كلهننم واقفننون ب ن يديننه! فأشننك ذل ن عليننه ،فعرضننه عل ن بعننض العننارف  ،فقننال:

وقو األنبيا إمنا هو أدب م َمن ألب اخللع فيكون ذل من ابب التعري لألحكام الشرعي  ،ال شرعا جديدا(!!)2

الس نؤال :مننا هنني هنننا األحكننام الشننرعي الننيت يعرفننون هبننا؟؟ ال يوجنند إال الزندق ن  ،وهننذا هننو دأهبننم يف ك ن زننندقاهتم،
يعطوهنا َتويا هو أقب من الكفر ،مث يقولون ل  :إنه موافق للشرع ،وعلي أن تلغي إمان وعقل وتسلم.
* الصويف جييب الدعاء-:
وهي:

...ومن مداُيه (حممد وفا بن حممد الرفنناعي احللننيب) فيننه (يف أمحنند الرفنناعي) مدحن يتننداولا النننا يف األذكننار حبلننب
كل األانم عيال

عليك اي ابن الرفاعي

اي حبر كل املزااي

( )3

واي جميب الدواعي

إذن؟ فأمحد الرفاعي جييب الدواعي! وال تعليق ،وال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم.
* التمسوا مدد الصويف واستمطروا نعمه-:
يقول أمحد الرفاعي (الغو )-:
ويل هوى قبل خلق اللوح والقلم

يل مهة بعضها تعلو على اهلمم
ضربت
أان الرفاعي طبويل يف السما ُ

واألرض يف قبضيت واألوليا خدمي

كل املشايخ أيتوا ابب زاوييت

وفوق هاماهتم حاز العال علمي

ويل لواء على الكونني منتشر

العال ما أنكروا مهمي
وكل أهل ُ

( )1قاد اجلواهر.)458: ( ،
( )2قاد اجلواهر.)111: ( :
( )3قاد اجلواهر.)427: ( :
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وطف ببايب وقف مستمطراً نعمي

فاجلأ أبعتاب عزي والتمس مددي

( )1

* التعليق:
أوال :جيننب أن نعلننم أن أهن الطريقن الرفاعين كلهننم يؤمنننون ِبضننمون هننذا الشننعر ،بن وكن الصننوفي  ،وعلمنناؤهم هننم
الذين يطبعون الكتاب وينشرونه.
اثنيا :ننبه إىل قوله :واألر يف قبضننيت ،فاجلننأ أبعتنناب عننزي والننتم مننددي ،وقن مسننتمطرا نعمنني ،ننبننه إىل هننذا،
ونسننأل :مننا هننو الفننر بينننه وب ن هللا سننبهانه وتعنناىل عمننا يصننفون؟ ومنناذا بقنني مننن الكفننر املب ن ؟ والشننر العظننيم؟ اللهننم
نشكو إلي هذه الفت الضال املضل .
ِ
ني)) [الفاحتة ،]5:نُسخت-:
* ((إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
َ ...من ضا حاله ملهم أو حلاج  ،أو عسر عليه مقصد ،أو كان عليننه َديننن ،أو كننان يف سننجن أو بغن عليننه نننامل،
فليتوضننأ ويصننلي هلل ركعتن  ،ويصننلي علن النننيب صننل هللا عليننه وسننلم مالن مننر  ،ويكننون ذلن العمن يف بين خننال ،ويقنرأ
الفاُتن للنننيب وآلننه وأصننهابه أمجعن  ،ويتوجننه قالمننا للشننر  ،لننرب البصننر  ،لفننا أم َعبينند  ،حمن مرقنند الغننو احلسنني سننيدي
السيد أمحد (الرفاعي) وينادي ابالعتقاد واالنكسار:
...ي وسيل الطالب  ،ي كعب الطالف ...ي غو اخللق ،ي ابب احلق...
ي أشن ننج الفن نوار ...ي أاب املن نندد...ي مصن نندر الطن نناب ،ي معجن ننز الرسن ننول ،ي سن ننر هللا ،ي در الغين ننب ،ي سن نني
القنندر  ،ي الننب النننيب اجللين  ،ي خليفن إبنراهيم اخللين ...ي مظهننر احلضنرت  ،ي طوين اجلننناح ...ي أاب العلمن  ،ي شننيخ
الكن ن يف مس ننند الكلين ن ...ي ص نناحب النوبن ن األوىل ،ي ص نناحب الص ننو األعلن ن ...ي ص نناحب املوك ننب املرع ننب ،ي م ننربد
الن ننار...ي مب نندل الس ننموم ،ي مع ننىن عناي ن احل نني القي ننوم...ي ابب هللا املفت ننوح ،ي ب نندل األب نندال ،ي س ننيد الرج ننال ،ي جني ننب
األجن نناب...ي موصن ن كن ن أع ننرج...ي قط ننب األقط نناب املتص ننرف  ،ي مظه ننر سن نر حض ننر الق نند يف كن ن مك ننان وزم ننان ،ي
صنناحب اآلي البنناهر ...ي كنننز العننناي  ،ي صنناحب التصننر يف احليننا واملمننا  ،ي إشننار الكننا ...ي متكلمننا بلسننان
هللا...ي قط ننب الف ننرد ،ي قط ننب األعظ ننم ،ي قط ننب الغ ننو  ،ي غ ننو األك ننرب ،ي حب ننر هللا الكبن ن  ،ي ص نناحب السن نرير...ي
ترمج ننان احلض ننر احملمدي ن ...ي أم ن س ننر أه ن العب ننا ،ي جلي ن احلض ننر ...ي وج ننه الرش نند األي ننن  ،مهت ن حاض ننر  ،وعنايت ن
ابهر  ،وأسرار ناهر حبق جد املصطف وحبرم أبي علي املرتضن وبكرامن والنندت فاطمن الزهنرا ،أغثن  ،وتوجننه جلنند
خ ن األام ،وقوم نوا بقضننا حنناجيت...أدرك ي أمحنند األوليننا  ،رضنني هللا عن ن  ،أغث ن ( - .)2يننذكرا هننذا النندعا ابلنندعا
املقنندم إىل عبنند القننادر اجلننياين ،وهننذا النندعا مث ن ذا مسننتعمان حاليننا يف الط نريقت الرفاعي ن والقادري ن  ،وك ن طريق ن لننا
دعاؤهننا املشننابه .والشننر فيهمننا أوضن مننن الوضننوح ،وإىل هللا املشننتك  ،ونسننأله سننبهانه أن يفننت بصننالر املسننلم ويننوق
( )1قاد اجلواهر.)233: ( ،
( )2قاد اجلواهر ،237: ( ،وما بعدها).
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عقولم لعلهم يستطيعون تقلي

خطر هذا الطاعون الفتا .

* شفقة صوفية-:
َسن َكن
...وكان (أمحد الرفاعي) إذا رأ رضي هللا تعاىل عنننه فقن ا يقتن قملن أو بعوضن  ،يقننول لننه :ال واخننذا هللا ،أ َ
غضننب منهننا؟ وذَ َكن َنر سننيدي عبنند الوهنناب الشننعراين يف مننننه أن السننيد أمحنند الرفنناعي رضنني هللا تعنناىل عنننه كننان ينندور ورا
الك ن نناب امل ن نندودين لي ن ننداويهم فرِب ن ننا ه ن ننرب من ن ننه الكل ن ننب ،فيمش ن نني ورا ه ويتعط ن ن خب ن نناطره ويق ن ننول :أي مب ن ننار  ،إمن ن ننا أري ن نند
مداوات (..)1

 السؤالِ :ملَ يعط علن القمن الننذي علن الفقنرا  ،وال يعطن علن النندود الننذي علن الكنناب؟ هن ألن القمنأفض من الدود؟ أم ألن الكاب أفض من الفقرا ؟
 وطبعا نعلم اآلن أن كلم (فق ) تع عند القوم (الصويف).* كشف؟-:
يقول حممد مهدي الروا :
...وتصنندر عل ن منص ن الننربوز مننن بطننون الغينناب سننيدي اإلمننام احلج ن املهنندي (املنتظننر) عليننه الرض نوان والسننام،
َفر َجف ن فرالص نني لرؤيت ننه...مث ق ننال م ننن لس ننان احل ننال( :ي ُملَّ ْس نلَ ي بَنلَّ َ
مع ن ْ ي َمْنن َع ْل َه ن ْني ي م ننا نق ننول ي تعليملي ننا ي فَ ن ْنوأَيَ ْ
اج ْفر) كلما فهم منهن ك املقصود ومحد هللا وشكرته(...)2اهن.
وَ
اجلواب :طو عرفو بلعو ِوزكِز قا ألن جواب الكش من جن الكش  ،وال يفهمه إال أه الكش .
* وجوب استعمال العبارة امللغزة اليت تقبل التأويل-:
يقول الروا :
وبويعن ن يف احلض ننر علن ن التباع نند ع ننن أا ابتُلن نوا ابالنتق نناد واالعن نرتا

التأوي (...)3

علن ن أولي ننا هللا تع نناىل ،وذلن ن فيم ننا يقبن ن

 نس ننأل :وأي ش نني ال يقبن ن التأوين ن ؟! إن ابس ننتطاع الص ننويف الش نناطر أن ين نؤول ق ننول ع ننارفهم عن نندما يق ننول ع ننننفسننه( :أا هللا) أبنننه يع ن هبننا جب ن صننن يف لبنننان املط ن عل ن رابننغ يف طريننق مك ن ! وك ن مننا مننر معنننا مننن زننندقا وكفننر
يؤولونننه وجيعلونننه والين عظمن وصننديقي كننرب ! ولعن القننارئ الكننر انتبننه إىل أن عبننار (فيمننا يقبن التأوين ) إمنننا هنني توجيننه
للصويف أن تكون عباراته قابل للتأوي ليمكن خداع أه الشريع والتمويه عليهم بذل !
( )1قاد اجلواهر.)63: ( ،
( )2بوار احلقالق.)319: ( ،
( )3بوار احلقالق.)287: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

370

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

* الكشف كذب وجهل-:
يقول ابن عجيب :
...وكذل قضي ابن اجلوزي ،كان يقرأ ببغداد اث عشر علما ،فخرج يوما لبعض شتونه ،فسم قالا يقول:
فواصل ُشرب ليلك ابلنهار
ْ

إذا العشرون من شعبان ولت
وال تشرب أبقداح صغار

فقد ضاق الزمان على الصغار

فخرج هالما عل وجهه إىل مك  ،فلم يزل يعبد هللا هبا حىت ما رمحه هللا(.)1
 اجلنواب :هننذا مل ُينند وابننن اجلننوزي تننويف يف بغننداد ويف بيتننه يف حنني (قطفتننا) يف اجلانننب الشننرقي مننن بغننداد عننام 597هن .ولكن الكش قادر عل ك جه وكذب وتزوير.
* يكذبون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-:
يقول ابن عجيب وشهاب الدين السهروردي البغدادي قبله ،وغ مها:
...وعن أن { :كنا عند النيب صل هللا عليه وسلم ،إذ نزل عليننه جربين فقننال :ي رسننول هللا ،فقنرا أمتن ينندخلون
اجلن ن قب ن األغنيننا خبمسننمال عننام ،وهننو نص ن يننوم ،ففننرح ،فقننال :أفننيكم مننن ينشنندا؟ فقننال ب ن ْدري :نعننم ي رسننول هللا،
فقال :ها  ،فأنشد البدري يقول:
قد لسعت حية اهلوى كبدي

فال طبيب هلا وال راقي

غلت به
إال احلبيب الذي ُش ُ

فعنده رقييت وترايقي

فتواجنند عليننه السننام ،وتواجنند أصننهابه معننه ،حننىت سننق رداؤه عننن منكبيننه ،فلمننا فرغنوا آو كن واحنند إىل مكانننه،
فقال معاوي  :ما أحسن لعننبكم ي رسننول هللا! فقننال :من ْنه من ْنه ي معاوين  ،لنني بكننر مننن مل يهتننز عننند ذكننر احلبيننب! مث اقتسننم

ردا ه َمن حضرهم أبربعمال قطع }(...)2

 اجل نواب هننو حنندي رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلمَ { :مننن كننذب علنني متعمنندا فليتب نوأ مقعننده مننن النننار} ،مثينندعون الوالين  ،وادعنناؤهم نفسننه إمث مبن ! وقنند مننر حقننب طويلن كانن فيهننا أكنناذيبهم وخرافينناهتم وضننالياهتم وغبالينناهتم
هي ثقاف اجملتمعا اإلسامي  ،حىت أوصلوا األم اإلسامي إىل ما هي عليه.
* ومن العلم اللدين (رسالة إىل الغوث أمحد التجاين)-:
...أما بعد ،فاملطلوب من كمال فض سيدا الذي أسد هللا فضا ورمح ومننددا إلينننا ،أن يتفضن علينننا سننيدا ِبننا
( )1إيقا المم.)262: ( ،
( )2الفتوحا اإللي  ،)275: ( ،وعوار املعار يف هام اإلحيا  ،)254/2( :وغ ها.
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وعنندا خبن يديننه الكننرمت إلينننا ،كمننا هننو معهننود مننن فضن سننيدا مننن غن اسننتهقا منننا ،بن حمننض فضن وإكنرام وامتنننان
علينننا مننن سننور (...جمموع ن [طاسننم] خمطوط ن ابلينندِ )...بننا لننا مننن األس نرار والعلننوم والوق ن  ،ومننا لننا مننن اللننزوم ،ودف ن
عوارضننها مننن الشننرور والمننوم ،وإعطننا مننا لننديها مننن األسنرار والعلننوم ،وأن ينند عليهننا حبن ْنول هللا علن عنندد النندهر والعمننوم،
وكذل (...جمموع [طاسم] خب اليد )...الكتاب أيضا عل ما يليق ابحلال ويزي اإلشكال( ..)1إخل

 أقولِ :با أن جواب الكش يكون من جن الكش  ،فقد خان الكش عن اجلواب عل هذا الرا .* ومن نفس الرسالة املرفوعة إىل الغوث أمحد التجاين-:
نب
...وإن نهر لسيدا أمر آخر ،فهو أدر حبالنا ،وال نسننتهق شننيتا علن سننيدا ،إمنننا ذلن فضن منننه علينننا وأطلن ُ
من ن سننيدي الضننمان الننذي ضننمن يل خب ن ينندي مننن مقننام مننوالا المننام الشننيخ األكننرب أيب عبنند هللا سننيدي حممنند بننن
العريب احلاَتي...
...وأطلننب منن سننيدي أيضننا أن ينندف هللا عن مجين العنوار الننيت تقطعن عننن مجين اخل ا ...وأمننا تنننوير ابطن
ندي ننناهرا وابطنننا ،فننا أَقبن فيننه عننذرا مننن سننيدي مننن اآلن إىل
علي وحصول اخلن ا لن َّ
واستقامته ،وإنهار فضل ومدد َّ
حص ننول املق ننام ،وبع نند حص ننول املق ننام م ننا ال عن ن رأ وال أذن مسعن ن ...وأن أك ننون م ننأموا م ننن الس ننلب (أي :م ننن س ننلب

الوالي ) إىل دخويل منزيل يف اجلن ( )2إخل.

 عل ن القننارئ أن يعننر أن هننذا النندعا موجننه إىل أمحنند التجنناين الغننو مننن خليفتننه األكننرب سننيدي احلنناج علننيحرازم براد ! وأن هذا الدعا لي موجها إىل هللا ج وعا!
وإىل هللا نشكو هذا السرطان اخلبي الذي يدمر األم اإلسامي هبدو وإصرار.
* وممننا جييننب بننه الغننو أمحنند التجنناين عل ن هننذا الشننر قولننه... :وأمننا مننا طلب ن َ مننن الضننمان يف املعرف ن ابهلل ،مننن
كوهنا صافي من اللب  ،ممزوج حقيقتُهننا ابلشنريع  ،فن ن أمرهننا ال يكننون إال كننذل ال غن ...وأا لن ضننامن أن ال تُسننلب
ما دم َ يف حمبتنا ،وك ما دونه ،من دخول اجلن با حساب ،إىل ما ورا ه وما قبلننه ،وسنناحمت فيمننا ال تعملننه ممنا ُمقتضنناه
سننو األدب؟ وأمننا السننور فتننداومها  11000مننر كن يننوم أو كن ليل ن  ،خمتليننا وحنند وق ن ذكرهننا فق ن  ،وبنندؤها أن تق نرأ
الفاُت ن مننر  ،وصننا الفننات ملننا أُغلِننق مننر  ،وهتنندي ثواهبننا أله ن النن َّْوب ن يف ذل ن اليننوم مننن األوليننا األحيننا  ،مث تقننوم وتق ن
مسننتقبا وتنننادي :ح دسننتوري أه ن النّن ْوب ن  ،جبهننيت ُت ن نعننالكم ح .مث تق نرأ الفاُت ن مننر وهتنندي ثواهبننا لننروح الشننيخ عب نند
القننادر والشننيخ أمحنند الرفنناعي ومجين األوليننا الغننالب واحلاضنرين ،مث تقنرأ الفاُتن مننر وهتنندي ثواهبننا لننروح سننيدا حممنند صننل

هللا عليه وسلم ،مث تسأل املدد(...)3
( )1كش احلجاب.)85 ،84: ( ،
( )2كش احلجاب.)86 ،85: ( ،
( )3كش احلجاب.)89: ( ،
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 أرج ننو أن يعل ننم الق ننارئ أن ه ننذا الش ننر والزندقن ن ص ننادران م ننن قط ننب غ ننو إىل خليفت ننه ،وه ننو غ ننو أيض ننا...مثيتسا ل املتساللون :ما هو سبب فساد املسلم ؟!
* حيضر بعد موته لقراءة الوظيفة-:
(...سننيدي عيسن بننن خنراز) حدثننه أنننه رأ صنناحب سننيدا رضنني هللا عنننه سننيدي ابننن املشننر األشننهب بعنند موتننه
خارجا من الزاوي املباركن بعنندما قرلن الونيفن  ،فقننال لنه :أو ُتضننر الونيفن بعنند املننو ؟ فقننال لننه :نعننم ،مث سننأله عننن والننده
صاحب سيدا رضي هللا عنه سيدي العريب بن األشهب؟ فقال له :إن مرتبت عالين وأا دوهنننا فلننم أعننر مننا اشننتمل عليننه
لشفوفها وعلوها(...)1
* التعليق:
مل يَنعُ ْد حممد صل هللا عليننه وسننلم إىل احليننا لننيهكم بن املسننلم يف خافنناهتم الننيت أريقن هبننا النندما  ،وكننانواأبم
احلاج له! ويعود هذا الصويف من أج قرا الونيف م أمثاله!! إنه الشيطان طبعا يتاعب هبم.
* بال عنوان-:
يقول حممد هبا الدين البيطار:
سننأل مرينند أس ننتاذه عننن االسننم األعظ ننم؟ فض نربه حبصننا  ،فك ننان الضننرب هننو اجل نواب ،يش ن لننه :إن ن أن ن االس ننم

األعظم(...)2

* ملحوظة ليست من موضوع الكتاب-:
حممنند هبننا النندين الييطننار هننو والنند أسننتاذا ،عننامل الشننام ،داعين احلننق والنند الشننيخ حممنند هبجن البيطننار ،رمحننه هللا
وأجزل ثوابه ،وشكر جهاده.
* الصويف حييي ومييت وهو على كل شيء قدير-:
ويقول... :ف ن الكام يف وقته َمظْهر هننذه األمسننا الثاثن الننيت هنني :هللا والننرمحن والننرحيم ،بن َمظْهننر أمسننا هللا علن
الكمال القننالم حبقيقن اجلمننال واجلننال ،قين لبعضننهم :كين أصننبه ؟ فقننال :أصننبه أحينني وأمين وأا علن كن شنني
قدير(...)3

 وال تعليق ،وال سؤال ،وال جواب ،لكنه تفس ملا تتخب به األم اإلسامي من فساد وضياع.* يرتك التصرف ابلكون تظرفاً-:
( )1كش احلجاب.)395: ( ،
( )2النفها األقدسي .)6: ( ،
( )3النفها األقدسي .)6: ( ،
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ويقننول... :وكننان هننذا مقننام أيب السننعود تلميننذ الغننو اجلننياين ،ف نننه قي ن لننه :ه ن أعطننا هللا التصننر يف العننامل؟

فقال :نعم ،منذ مخ عشر سن  ،وتركته للهق تعاىل تظرفا! قال الشيخ األكرب :وحنن تركناه أداب ومعرف (...)1
 وال تعليق ،لكنه أ َمل وسؤال :ما الذي أوص األم اإلسامي إىل ما هي عليه اآلن؟* الشبلي هو حممد صلى هللا عليه وسلم -:ويقول البيطار نفسه:

...وملننا اجنلن هننذا املشننهد ملرينند الشننبلي يف صننور الشننبلي ،قننال لننه أسننتاذه الشننبلي رضنني هللا عنننه :أتشننهد أين حممنند

رسول هللا؟ فقال :نعم(...!)2

 وال تعليق ،ب نعيد نف األستل السابق .* والكلب واخلنزير جاء دورمها-:
ويقول أيضا:
...حىت انْ َس َهب عل الوجود (أي:عل هللا) الضه والفرح والعجب واملكر والكينند واالسننتهزا والسننخري والظمننأ
واملر واجلوع والنسيان والش  ،حىت قال بعض من غلبه الشهود من أرابب األحوال:
ا هللا إال راهب يف كنيسة

وما الكلب واخلنزير إال إهلنا

وما ذا إال من انصبا تل األحكام الثابت بنور الوجود املطلق(...)3
وال تعليق أيضا ،ولكن بكا وحزن عل ما ح هبذه األم مننن هننذه الطالفن الننيت تُن ْع ِمن هبننا معاولننا إبصنرار وتكنرار،
حىت وصل إىل ما هي عليه اآلن.
* البدوي ،قطب األقطاب وال يصلي-:
يقول أمحد الصاوي:
...وأمننا مج ن اجلم ن  ،فهننو مقننام أعل ن مننن مقننام البقننا  ،وهننو أن أيخننذه احلننق بعنند بقالننه ،فيُسننكره يف شننهود ذاتننه
تعنناىل ،فيصن مسننتهلكا ابلكلين عمننا سننو هللا تعنناىل ،فمنننهم َمننن يبقن هبننذه السننكر إىل املننو كالسننيد البنندوي رضنني هللا
عنه ،ولذل قال العارفون :إنننه ُجننذب جذبن اسننتغرقته إىل األبنند ،ومنننهم مننن يُن َنرُّد إىل الصننهو عننند أوقننا الفنرالض ،والقيننام
أبمور اخللق ،كالسيد الدسوقي ،وأضرابه ،واملؤل (( ،)4أي:أمحد الصاوي)...

 وال تعليق أيضننا ،لكننن تعرين  ،فالننذي يننذكر هننذا الكننام هننو الننذي قننرر يف كتنناب لننه أن ننناهر القننرآن مننن أصننول( )1النفها األقدسي ( ،
( )2النفها األقدسي ( ،
( )3النفها األقدسي ( ،
( )4األسرار الرابني والفيوضا

.)7:
.)341:
.)338:
الرمحاني .)126: ( ،
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الكفر ،كما يظهر من سيا كامه أن أمحد البدوي كان ال يصلي.
* حىت الوحي ينكرونه-:
يقول الغزايل (حج اإلسام وحمج الدين اليت يتوص هبا إىل دار السام):
...وامل ن ْدر الث نناين :الننوحي لألنبي ننا واإللننام لألولي ننا  ،وال تظ ننن أن معرف ن الن ننيب صننل هللا علي ننه وسننلم ألم ننور اآلخ ننر
وألمننور النندنيا تقلينند جلربي ن عليننه السننام ،ف ن ن التقلينند لنني ِبعرف ن صننهيه  ،والنننيب صننل هللا عليننه وسننلم حاشنناه هللا مننن

ذل  ،ب قد انكشف له األشيا وشاهدها بنور البص  ،كما شاهد احملسوسا ابلع الظاهر (...)1

 يف ه ننذا ال ننن  ،نتع ننر علن ن أح نند األس نناليب اخلبيثن ن ال ننيت يس ننتعملوهنا يف الكي نند ل س ننام واملك ننر ب ننه؟ فه ننو هن ننايستعم عبار (تقليد جلربي ) ،بدال من كلم (الوحي) لتكون مقبول .
 وواض ن أن قولننه( :ألمننور اآلخننر وألمننور النندنيا) يع ن بننه الش نريع اإلسننامي  ،وهننذا األسننلوب يب ن منند املكننرالذي يكيدون به اإلسام.
 مث مل يكت هؤال املخدوعون أبحابي الشننياط وخنندعهم (يف خننر العنناد ويف اجلذبن ومننا يوسوسننون لننم فيهننا)حىت أرادوا أن جيعلوا حممدا صل هللا عليه وسلم من زمرهتم ،وجيعلوا اإلسام صور عن هذياهتم.
* صيام جديد أو دين جديد-:
يقول الطوسي (يف اللم ) وشهاب الدين السهروردي (يف عوار املعار ) وغ مها:
...وحكي عن بعض الصننادق مننن أهن واسن أنننه صننام سننن كثن  ،وكننان يفطننر كن يننوم قبن غننروب الشننم إال
يف رمضان.
يعلننق السننهروردي علن هننذا بقولننه... :ولكننن أهن الصنند لننم نيننا فيمننا يفعلننون ،فننا يُعارضننون ،والصنند حممننود

لعينه كي كان(...)2

 السؤال :ما الفالد من تعاليم اإلسام؟ وأين ذهب ؟ وما فالد الرس ؟؟؟* الكشف جهل يف جهل-:
ويقول السهروردي أيضا (شيخ الطريق السهروردي ):
...قال سه بن عبد هللا :للقلب جتويفان ،أحدمها ابطن وفيه السم والبصر ،وهو قلب القلب وسويداؤه.
...ومث ن العق ن يف القلننب مث ن النظننر يف الع ن  ،وهننو صننقال ملوض ن خمصننو فيننهِ ،بنزل ن الصننقال الننذي يف س نواد
( )1الكش والتبي للغزايل( ،ملهق تنبيه املغرتين).)210: ( ،
( )2اللم  ،)220: ( ،وعوار املعار هام اإلحيا .)233/3( :
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الع  ،ومنه تنبع األشع احمليط ابملرليا  ،فهكذا تنبع من نظر العق أشع ُ العلوم احمليط ابملعلوما (.)1
* املناقشة:
أوالً :للقلب أربع جتاوي ال جتويفان.
اثنياً :السم والبصر مركزمها الدما ال القلب.
اثلثـ ـ ـاً :ال تنبعن ن ن األشن ن ننع احمليطن ن ن ابملرلين ن ننا من ن ننن سن ن نواد العن ن ن  ،إمنن ن ننا تنبعن ن ن من ن ننن ضن ن ننو الشن ن ننم أو القمن ن ننر أو

السرج...وتسق عل املرليا مث تنعك إىل ك اجلها  ،واألشع اليت تصطدم بسواد الع تدخله ،وتكون الرؤي .
رابعاً :ال يوجد تشابه ب العق يف القلب والنظر يف الع .

خامساًِ :من هنا ،ومن غ هنا ،نعر أن الكشن ال يزينند عننن كونننه صننورا ملعلومننا اقتبسننها العننار عننن املعننار

السالد يف جمتمعه ،ابإلضاف إىل هذيا وثرثرا ووسوسا إبليسي .
* جهل يف كذب-:
يقول أبو الد الصيادي الرفاعي:

...بلغنننا أن اإلمننام عليننا رضنني هللا تعنناىل عنننه كننان يقننول يف خطبتننه عل ن ر و األشننهاد :أا نقط ن (بسننم هللا) أا
جنن ننب هللا الن ننذي فن ننرطتم ،فين ننه وأا اللن ننوح وأا القلن ننم وأا اللن ننوح احملفن ننو  ،وأا العن ننرش وأا الكرسن نني وأا السن ننماوا السن ننب
واألرض ننون .ف ن ذا ص ننها وارتف ن ع ننن جتل نني الوح نند يف أثن ننا اخلطب ن يعت ننذر ويق ننر بعبوديت ننه وض ننعفه وانقه نناره ُت ن األحك ننام

اإللي (.)2

* تنبيه:
جه ن كش ننفهم ،فف نني زم ننن عل نني ب ننن أيب طال ننب مل يك ننن لن ننباسم هللا " نقطن ن ألن التنق نني مل يك ننن ق نند اخ ننرتع بع نند،
وكفركش ننفهم يف الب نناقي .وعل نني ب ننن أيب طال ننب رض نني هللا عن ننه مل يقن ن ه ننذا ال ننذين ألن ننه ك ننان مس ننلما مؤمنن نا ومل يك ننن م ننن
الضال .
* أين اِلميان؟ وأين العقل واحلياء؟-:
يقول أبو الد الصيادي:
قال الشيخ شر الدين أبوبكربن عبد احملسن... :كنا م السيد أمحد الصننيادي قنند سننره...وكنا كلمننا مننررا علن
هنرمننا اسننتقبله السننم مننن النهنرإىل الشنناط وازدحننم علن قدميه...وكننذل النندواب والنوام والغننزالن يف الننرب األقفننر ،حننىت
( )1عوار املعار يف هام اإلحيا .)247/4( :
( )2قاد اجلواهر.)112: ( ،
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إن احلي نواا نراهننا تق ن لننه عل ن حننافيت الطريق...ومننا أحنند إخوانننه فجننأ فجننا إليننه أم املي ن وهوسنناجد يف صننا
الضننه  ،فتننأخريف سننجوده ،فقال ن  :وحق ن لوبقي ن إىل يننوم القيام ن سنناجدا ملننا تركت ن إال بولنندي ،فرف ن رأسننه الش نري
ابكيا ،وإذا ابملريد قد قام حيا! فسجد شكرا هلل عل نعمته الننيت أنعمهننا عليننه .وذكراملننناوي أنننه سننجد سننجد واحنند فامتنند
سجوده سن كامل ما رف رأسه حىت نب العشب عل نهره(..)1

خ جواب عل مث هذه التمثيليا اليت تنصبها شياط اجلننن شننركا للضننال واإلضننال هننو :ال حننول وال قننو إال
ابهلل العل نني العظ ننيم ،إا هلل وإا إلي ننه راجع ننون ،الله ننم إلي ن نش ننكو مك ننر ش ننياط اجل ننن أبولي ننالهم ال ننذين ُخ نندعوا بتمثيلي نناهتم
فضلوا وأضلوا وأصروا عل تدم املسلم .
* حــوار مــع هللا (ســبحانه وتعــاىل) ،ويعــرض هللا عليــه ملكــه وملكوتــه ،وحــديث مل ميــر علــى رســول هللا وال عرفــه

جربيل:

يقول ابن عريب:
(وصي إلي ) حدثنا … قننال يل علنني بننن اخلطنناب اجلننزري ابجلزيننر  ،وكننان مننن الصنناحل رأين احلننق يف النننوم فقننال
َتن ،قال :فسننك ُّ  ،فقننال يل :ي ابننن اخلطنناب َتن َّنن ،فسننك ُّ  .قننال ذلن ثننااثًَ ،مث قننال يل يف الرابعن :
يل :ي ابن اخلطاب َّ
ي ابننن اخلطنناب أع ننر علي ن ملكنني وملك ننويت وأقننول ل ن َت ن َّنن ،وتسننك  ،فقننال :قل ن  :ي رب ،إن نطق ن ُ فب ن  ،وإن
تكلم ن فبمننا جتريننه عل ن لسنناين ،فمننا الننذي أقننول؟ فقننال :ق ن أن ن بلسننان  ،فقل ن  :ي رب قنند شن َّنرفْ َ أنبيننا بكتننب
أنزلتهننا علننيهم ،فشننرف حبنندي لنني بي ن وبين ن فيننه واسننط  ،فقننال :ي ابننن اخلطننابَ ،من ْنن أحسن َنن إىل مننن أسننا إليننه فقنند
أحسن إليه فقنند بنندَّل نعمن هللا كفنرا ،قننال :قلن ُ  :ي رب زدين ،فقننال :ي ابننن اخلطنناب
وم ْن أسا إىل َمن
أخل هلل شكراَ ،
َ
حسب حسب (.)2

* التعليق :إهنا الشياطني تضحك على ذقوهنم وتتالعب بعقوهلم ،فتضلهم وتضل هبم.
* التجرؤ على هللا سبحانه-:
نقرأ يف النفها األقدسي قوله:
… فهننم ممنَّنن ُيرفننون الكلننم عننن مواضننعه بتننأويلهم الفكننري الننذي ُيكمننون بننه علن هللا ،ويقولننون هننو منننزه عننن كننذا،
وهللا م ننا ن ن َّنزه نفس ننه ه ننذا التنزي ننه البن نارد ،وال نزه ننه رسن نوله ص ننل هللا علي ننه وس ننلم ،بن ن أخ ننرب رس ننول هللا أن هللا يعج ننب ويف ننرح
ويضننه ويكننذب ويشننتم ويننؤذي ويصننرب علن األذ  ،فبُعن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ليننتمم مكننارم األخننا  ،أي
أخا هللا ،فكذب وشتم وأوذي وجاع ونمي ومر واستقر  ،وك ذل وارد يف حننق هللا تعناىل ،فننانطبق اسننم هللا عليننه

( )1قاد اجلواهر.)340: ( ،
( )2الوصاي البن عريب.( 217: ( )،
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عل الكمال والتمام(..)1
 أيها القارئ ،أال تشعر ابحلم من مساع هننذا الكننام؟ هللا يكننذب! ورسنوله يكننذب! واسننم هللا ينطبننق علن رسنولهعل الكمال والتمام! أي إن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم هننو هللا؟! ومنناذا يسننتطي مسننلم يننؤمن ابهلل واليننوم اآلخننر أن يقولننه
أمام هذا القول املرعب؟ مث يتسا لون عن سبب فساد املسلم ؟ واألمر أوض من ار عل علم.
* وأحاديث مل متر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-:
...ومننن آتليفننه (أي :ابننن عننريب) أيضننا :كتنناب األحادين القدسنني  ،ذكننر فيننه أنننه ملننا وقن علن احلنندي املننروي يف
فضال األربع ِ ،بكن املكرمن  ،سننن  599هنن ،مجعهننا بشننر أن تكننون مننن املسننند إىل هللا تعنناىل ،مث أَتْبعهننا أربعن عننن هللا
تعاىل مرفوع إليه ،غ مسند إىل رسول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،مث أردفهننا أبحنند وعشنرين حننديثا ،فجننا واحنندا ومالن
حدي إلي (...)2

 ونضي إىل هذا الضال أن هنا أحادين منامين منتشننر بن املتصننوف نننورد منهننا مننثا واحنندا للتفكهن  :حنندأحنند الصننوفي املعننروف يف دمشننق عل ن املنننرب يف خطب ن مجع ن فقننال :حنندث شننيخي (فننان) قننال :حدثننه شننيخه (فننان)
قال :رأي رسول هللا صل هللا عليه وسلم يف املنام ،فقل لننه :ي رسننول هللا! حنندث حننديثا أحنند بننه النننا  ،فقننال{ :مننا
ننب!! قننال لننه :زدين }...إخل .وكننان مرينندو هننذا الشننيخ يكتبننون هننذا
تنزال املالكن تصننلي علن العبنند مننا دام يف فمننه طعننم الن ُ ِّ
الرا ابهتمام وكأهنم وقعوا عل كنز ،وحفظوه! وطبعا ،هم ال ُيفظون شيتا من حدي الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم .وقنند
علق الشيخ بعد إيراده هذا الننذين ،وتفنناهت أخنري معننه أقننب منننه ،علننق فقننال :هننذه أحادين صننهيه ألن رواهتننا كلهننم
ثقا .
 أما حنن فنقننول :اللهننم إلين نشننكو مننا حن ابألمن اإلسننامي مننن زيننغ يف اإلمننان وجهن وذل وختننب بسننبب هننذهالطالف املارق اليت دمر اإلمان والعلم والعق واحليا .
* قصة مرسلة:
أخننربه الكشن أنننه املهنندي املنتظننر ،وأخننرب بننذل املقنرب مننن مريديننه ،وأخننذوا يعنندون العنند لليننوم العظننيم ،يننوم أيتيننه
اإلذن من الكش ( :اصدع ِبا تؤمر).
اشننرت احلصننان (أو اشننرتي لننه) مننن سننال معروف ن  ،وهيننأ لننه يف بلنند جمنناور اصننطبا يناسننب املقننام ،مقننام حصننان
املهنندي املنتظننر ،ووكن بننه سالسننا خاصننا خلدمتننه ،يطعمننه اللننوز والبننند والفسننتق احللننيب ،ويتعهنند نظافتننه وراحتننه آا اللين
وأطرا النهار ،وه يوجد من هو أحق ابخلدم واالعتنا من حصان املهدي املنتظر.
ومن أمنا سره وموضن ثقتننه شنناب مننأل اإلمننان قلبننه؟ اإلمننان أبن الشننيخ وصن إىل أعلن درجننا القدوسنني  ،وُتقننق
( )1النفها األقدسي .)16: ( ،
( )2الفتوحا املكي .)555/4( :
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بكام األمسا والصفا اإللي ؟ عن لننه الشننيخ يومننا خيرجننان بننه بعنند صننا الفجننر ،هننذا يركننب حصننانه؟ حصننان املهنندي،
وذا يركننب حص ننانه؟ حصننان وزي ننر املهنندي ،إىل مك ننان منع ننزل ،حي ن مض ننيان سنناعا يف الت نندرب عل ن الن نزال والطع ننان
ابلس نني وال ننرت والس نننان ألن س نننن هللا يف خلق ننه س ننو تتب نندل ،فتخ ننر البن نناد وامل ننداف  ،ويفق نند الب ننارود واملتفجن نرا
خاصي انفجارها ،وإن حد واهنمر الرصا وتساقط القذال  ،فبضرب من سي املهدي تتهول إىل هبا منثور.
كان البد منذ حوايل مخ عشر سن  ،وهو حىت اآلن ينتظر اإلشار .
وعن نندما خي ننرج للعب نناد ،وتنق نناد ل ننه ال ننباد ،س ننو ين ننزل املس نني  ،وه ننو إسن نراليلي م ننن فلس ننط  ،حين ن يرفض ننه الن ننا
إلسراليليته ،لذل  ،وتسهيا ملهمته (مهم املسي ) ،فقد هيأ منشننورا مهنندوي يف درج كبن سننو ينشننره علن النننا يقدمننه
به إليهم ،ويزكيه ليقبلوه!!!
 ولنعد إىل كشوفاهتم الفلكي :مما يورد ابن عريب يف :الفتوحا املكي (:)424/3
صور الفل املكوكب وقبنناب السننماوا ومننا تسننتقر عليننه ،وهننو األر  ،واألركننان الثاثن  ،والعمنند الننذي مسن هللا
به القب  ،واملعدن والنبا واحليوان واإلنسان.
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وأتر التعليق للقننارئ الننذي اطلن علن شنني مننن علننم الفلن  ،ليعننر منند جهن كشننفهم الننذي يسننمونه نننور اليقن وحننق
اليق وع اليق  ،والذي يقول الغزايل إهنم يعرضون عليه السم واأللفا لتصهيهها!!
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ويورد أيضا يف الفتوحا املكي (:)425/3
صور أر احملشر وما ُيوي عليه من األعيان واملراتب وعرش الفص والقضا ومحلته وصفو املالك .
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وهنا خرال أخر مل أرودها اكتفا هبذا.
وللعلننم :نهننر يف مدين ن ليننون إبسننبانيا يف أوال ن القننرن السنناد الجننري كتنناب ألحنند أقطنناب طريق ن صننوفي يهودي ن
(الكاابال).
واسم الكتاب (زوهار) أي( :اإلشرا ) وفيه صور للمراتننب الروحانين تشننبه منا َعَرفننه ابننن عننريب ابلكشن وسننجله يف
فتوحاته املكي  ،من فننار  ،هننو أن الشننك املرسننوم يف الزوهننار يننتا م بشننكله وأمسالننه من الدينن اليهودين  ،بينمننا خنرال ابننن
عريب معدل حسب املفاهيم اإلسامي ؟ وقد كان هذا الكتاب منتشرا يف األندل يف عصر ابن عريب!
 فما هي العاق ؟ ال جواب! لكن جيب أال ننس الكش والعلم اللدين.* كل املعبودات حق (واألواثن حق)-:
يقول ابن عريب (الشيخ األكرب):
...فمن عناين هللا بنننا ،ملننا كننان املطلننوب مننن خلقنننا عبادتننه ،أن قننرب علينننا الطريننق ،أبن خلقنننا مننن األر الننيت أمننرا
أن نعبده فيها ،وملا َعبَ َد منَّا َمن عبد غ َ هللا ،غننار هللا أن يعبنند يف أرضننه غن ه ،فقننال :وقضن ربن أال تعبنندوا إال إيه أي:
حكننم ،فمننا َعبَن َند َمننن َعبَنند غن هللا إال لننذا احلكننم ،فلننم ينُ ْعبَنند إال هللا وإن أخطتنوا يف النسننب  ،إذ كننان هلل يف كن شنني وجننه

خا

به ثب ذل الشي  ،فما خرج أحد عن عباد هللا()1؟

 معىن هذا الكام أن أصنام الندو هي هللا وأواثن اليوان هي هللا ،وأن الا والعز وغ ها كلها هي هللا!وإي أيها القارئ أن تعرت  ،فتنطرد! ألنه الكش الكش الكش .
* ووصل الكشف أبهله إىل تكفري القرآن-:
يف حاشنني الصنناوي عل ن اجلال ن  ،يف شننرح آي ن االسننتثنا يف سننور الكه ن (( :وال تَن ُق نولَ َّن لِشنني إِِين فَ ِ ِ
اع ن َذل ن َ
َْ ّ
َ
اّللُ)) [الكه  ]24 ،23:جا قوله( :أي :قول الصاوي):
َغدا .إَِّال أَ ْن يَ َشا َ َّ

ال جيننوز تقلينند مننا عنندا املننذاهب األربعن  ،ولننو وافننق قننول الصننهاب واحلنندي الصننهي واآلين !! فاخلننارج عننن املننذاهب

األربع ضال مض  ،ورِبا أداه ذل للكفر ،ألن األخذ بظاهر الكتاب والسن من أصول الكفر( )2اهن.
* التعليق:
الكش عل ك ضال قدير ،وابلكش الباط حقا يص !!

إن مننن أبس ن بنندهيا اإلسننام ،ومننا يُعلننم مننن النندين ابلضننرور  ،أن القننرآن والسننن مهننا مصنندر اإلسننام ،وك ن مننا
خ ننال الق ننرآن والس نن فه ننو الكف ننر والزندق ن والض ننال .وم ننن الب نندهيا يف اإلس ننام ،أن كلم ن (كف ننر) تع ن خمالف ن الق ننرآن
( )1الفتوحا املكي .)248/3( :
( )2تنزيه السن والقرآن.)11: ( ،
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والسن  ،لكن عندما أييت قطب غو كالصاوي أمحد ليقول :إن األخننذ بظنناهر القننرآن والسننن مننن أصننول الكفننر ،فننا يبقن
منطننق وال يبقن عقن وال يبقن ديننن وال يبقن علننم وال يبقن معلننوم وال يبقن فهننم وال يبقن مفهننوم وال يبقن فكننر وال يبقن
حب وال يبق إسام وال يبق إمان...وال يبق إال اجلذب والفنا عننن كن مننا وهبننه هللا ل نسننان مننن مواهننب ،وال يبقن إال
الننذين والكش ن عننن اجله ن والغبننا  .وم ن ذل ن  ،س نلِّم تسننلم ،وال تعننرت فتنطننرد!! ألن هننؤال القننوم عرف نوا األمننور بنننور
اليق ن وعينننه وحقننه ،وسننام عل ن اإلسننام والعق ن واليق ن  .وعل ن ك ن حننال ،جيننب أال ننس ن أبنندا أن النادك ن والبننوذي
واليهننود...يرون أن ننناهر القننرآن والسننن مننن أصننول الكفننر .وهننذا القننول يعطينننا صننور صننغ  ،لكنهننا واضننه  ،عننن دور
الصوفي يف تشويه الرساال السماوي .
* حىت البول تظهر فيه القداسة-:
أورد الغزايل يف (إحياله):
ُ ...حكي عن اجلنيد أنه قال :مر أسننتاذا السننري رمحننه هللا فلننم نعننر لعلتننه دوا  ،وال عرفنننا لننا سننببا ،فوصن لنننا
طبيننب حنناذ  ،فأخننذا قننارور مالننه ،فنظننر إليننه الطبيننب وجع ن ينظننر إليننه مليننا ،مث قننال يل :أراه بننول عاشننق ،قننال اجلنينند:
فصعق وغشي علي ووقع القارور من يدي ،مث رجعن إىل السننري فأخربتننه ،فتبسننم مث قننال :قاتلننه هللا مننا أبصننره ،قلن :
ُ

ي أستاذ ،وتب احملب يف البول؟ قال :نعم(...)1

 لع القارئ فطن إىل أن احملب هنا هي حمب هللا! وللعلمُ ،يد مث هذا َتاما ملدم األفيون واملهلسا .* دين عجيب-:
يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي:
وحكي عنه (عن إبراهيم اخلوا ) أنه قال :مكث ُ يف البادي أحد عشننر يومننا مل آكن  ،وتطلعن ْ نفسنني أن آكن
ُ ...
م ننن حش نني ال ننرب ،فرأي ن اخلض ننر مق ننبا حن ننوي ،فهرب ن من ننه ،مث التف ن ف ن ذا ه ننو رج ن ع ن  ،فقي ن ِ :ملَ هرب ن من ننه؟ ق ننال:

تشوق ْ نفسي أن يغيث (!)2

ويعلق السهروردي عل هذه القص بقوله :فهؤال الفرارون بدينهم!
 السؤال :أي دين هننذا الننذي فننر بننه؟ إنننه لنني اإلسننام علن كن حننال! ألن رسننول اإلسننام صننل هللا عليننه وسننلمهنن عننن الوصننال يف الصننيام ،وقننال{ :مننن رغننب عننن سنننيت فلنني من } ..إذن ،فهننؤال القننوم ليسنوا مننن أتبنناع رسننول هللا!
ف ىل من ينتمون؟
* كل شيء عجيب حىت ورعهم (من مقام الورع)-:
( )1إحيا علوم الدين.)290/4( :
( )2عوار املعار  ،هام اإلحيا .)95/2( :
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يقول الغزايل:
...فقنند امتنن طالفن منننهم (مننن الصننوفي ) عننن احلننال احملننض خيفن أن يشننغ قلبننه وقنند ُحكنني عننن واحنند منننهم أنننه

احرتز من الوضو ِبا البهر وهو الطهور احملض()1؟!

 س نؤال :منناذا فع ن إذن؟ لعلننه تننيمم ابل نرتاب؟ وهننو غ ن جمننزئ ،وال نرتاب أوىل مننن مننا البهننر أن ُيننرتز منننه ،إذ قننديكون سقط عليننه جناسن  ،أو يكننون ملكننا ألحنند فننا يبقن إال إلغننا الوضننو  ،وإال ،فمنناذا فعن ؟ هن صننل بنندون وضننو ؟
أو لعله توضأ ِبا الغيب ،مث صل أبر الغيب ،الواقع يف جزير الغيننب ،الننيت هنني إحنند جزالننر حبننر الغيننب ،وصننل معننه
رجال الغيب ،يف أوقا الغيب من أيم الغيب وشهور الغيب ،وإال فماذا؟
علن كن حننال ،هننذا الكننام ال جيننوز أن يُننناق
امسان يصمان السم ويثقبان اآلذان.

ألن راويننه هننو حجن اإلسننام ،رواه يف كتابننه (إحيننا علننوم النندين)

* بال عنوان وال تعليق وال مناقشة-:
قال أمحد التجاين:
لنني ألحنند مننن األوليننا أن ينُندخ كافن أصننهابه اجلنن بغن حسنناب وال عقنناب إال أا وحنندي ،ولننو بلغنوا مننا بلغنوا
هاهبم بع نند
م ننن ال ننذنوب وعمل نوا م ننا عمل نوا م ننن املعاص نني ،وأم ننا س ننالر س ننادتنا األولي ننا رض نني هللا ع نننهم فيُنندخلون اجلن ن أص ن َ
احلساب واملناقش ((...)2إِ ِح ْم).
* كشفهم يكذب عليهم-:
يقول عبد الوهاب الشعراين:
...قال اجلال السيوطي رمحه هللا :واعلم أنه ما كان كب يف عصر ق إال كننان لننه عنندو مننن السننفل  ،إذ األشنرا مل

تزل تُبتل ابألطرا  ،فكان آلدم عليه السام إبلي ...وكان لعيس يف حياته األوىل خبتنصر ويف الثاني الدجال(...)3

ه ننذا الق ننول يقول ننه قط ننب ،ه ننو ج ننال ال نندين الس ننيوطي ،ويروي ننه عن ننه قط ننب الغ ننو الن نرابين ،س ننيدي عب نند الوه نناب
الشعراين ،وكشن القطبن مل يسنناعدمها علن معرفن أن خبتنصننر كننان قبن عيسن صننلوا هللا عليننه أبكثننر مننن سننتمال سننن !
ولكنه العلم اللدين الذي ينسخ آي القرآن! فه كث عليه إن نسخ حقالق التاريخ؟
* يفطر يف رمضان تقرابً إىل هللا-:
يقول حممود أبو الفيض املنويف:
( )1إحيا علوم الدين.)95/2( :
( )2كش احلجاب.)374 ،373: ( ،
( )3الكربي األمحر ،هام اليواقي .)13 ،12: ( ،
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...ومنها أن أحد املامتي من األوليا دخ بلدا ،فأخذ النننا يف تعظيمننه ،فسننأل هللا أن يصنرفهم عنننه ،وكننان ذلن
يف رمضننان ابلنهننار ،وهننو صننالم ،وملننا دعننا هللا ،ف نأُلم َّ
أن جبيبننه بله ن  ،فتناولننا ،فانصننر النننا عنننه قننالل  :إن الشننيخ قنند
َخلَ ْوا ما بينه وب ربه(.)1
أفطر!! فشكر هللا عل أَن أ ْ

 يعلننق حممننود أبننو الفننيض املنننويف (قطننب الغننو ) علن هننذا الضننال بقولننه :وهننو وإن كننان أفطننر ،ورأ القننارئ أنالكفار تلزمننه! قلنننا :إن مثن هننذا يقضنني ثلثنني عامننه صننالما قن فن ذا احتسننب صننوم بعننض أيمننه مننن الصننوم كفننار للفطننر،
فا مان عنده( .وال تعليق ،وال تقريق ،وال تبويق) ألنه العلم اللدين اللدين اللدين اللدين...
* لصوصية الويل ولصوصية السارق-:
يقول الغو عبد العزيز الداب :
وعدمننه ،فننالويل
...الفننر ب ن أخننذ الننويل صنناحب التصننر متنناع النننا  ،وب ن أخننذ السننار والل ن لننه ،احلجن ُ
ناب ُ
شنناهد لربننه عننز وج ن  ،مننأمور مننن قِبَلِننه ابألخننذ ،قننال هللا تعنناىلَ (( :وَمننا فَن َع ْلتُننهُ َعن ْنن أ َْم ن ِري)) [الكه ن  ..]82:ولقنند دخ ن
سننيدي منصننور القطننب رضنني هللا عنننه إىل مننوالا إدرين نفعنننا هللا بننه ،فوجنند سننيدي أاب يعننز بننن أيب زين البكنناري يننزور،
فأخ ننذ بنُْلغَتَننه (ن ننوع م ننن األحذي ن ) وخ ننرج ،فقل ن للش ننيخ رض نني هللا عن ننه يف ذل ن  ،فق ننال :الف ننر ب ن أخ ننذ ال ننويل والس ننار
وعدمه ،فسيدي منصور لكونه قطبا مشاهدا البُن ْلغ له ،ورآها يف اللننوح احملفننو ِمننن قِ ْسن َنمته ،ومسن األمننر مننن احلننق
ُ
احلجاب ُ
سبهانه أبخذهاُ ،ي له األخذ كي أمكنه ،والسار حمجوب غاف عن ربه...
يعلق جنم العرفان سيدي أمحد بن املبار عل هذه اللصوصي بقوله:
الكم من العباد(...)2اهن) أي :ال تعرت
أعاذا هللا من سو االنتقاد عل
َّ

عليهم فيما يفعلون!

* وهكذا وصلنا إىل (اللصوصية املقدسة)-:
ويقول عبد العزيز الداب نفسه:
...إن الننويل صنناحب التصننر منند يننده إىل جيننب مننن شننا فيأخننذ منننه مننا شننا مننن النندراهم ،وذو اجليننب ال يشننعر!

قل ( :القال هو أمحد بن املبار ) :ألن اليد الذي أيخذ هبا الويل ابطني ال ناهري (...)3

أقول :هذه اللصوصي تعطينا صور صغ  ،لكنها واضه  ،عن سبب فساد اجملتمعا اإلسامي .
* واملعاصي كلها مباحة للويل! (مكراً ابألشقياء الذين يعرتضون على األولياء)-:
يقول الداب :
( )1معامل الطريق إىل هللا.)349 ،348: ( ،
( )2اإلبريز.)207: ( ،
( )3اإلبريز.)205: ( ،
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وإذا أراد هللا ش ننقاو ق ننوم وع نندم انتف نناعهم ابل ننويل ،س ننخرهم احل ننق فيم ننا ه ننم في ننه م ننن ق ننب وخمالف ن  ،فيظن ننون أن ننه عل ن
شاكلتهم ،ولي كذل  ،حىت إنه يُتصور يف طور الوالي أن يقعد الويل م قوم يشنربون اخلمننر ،وهننو يشننرب معهننم ،فيظنننون
أنه شارب اخلمر ،وإمنا تصور ْ روحه يف صور من الصننور ،وأنهننر مننا أنهننر  ،ويف احلقيقن ال شنني  ،وإمنننا هننو نن ذاتننه

ُتر فيما ُتركوا فيه ،مث الصور اليت تظهر يف املرآ (...)1اهن( .اآل رق

من دون نق  ،ترمل ترمل ،ترمل ترمل).

* عودة إىل كشف العورة-:
يقننول الننداب نفسننه :إن غن الننويل إذا انكشننف عورتننه نفننر منننه املالكن الكنرام ألن احليننا يغلننب علننيهم ،واملنراد
السن َفه ،وأمننا الننويل ف هنننا ال تنفننر منننه إذا
ابلعننور العننور احلسنني  ،وهنني ننناهر  ،والعننور املعنوين النيت تكننون بننذكر اجملننون وألفننا َّ
وق له ذل ألنه إمنا يفعله لغر صهي  ،فيرت سرت عورته ملا هو أوىل منه ألن أقننو املصننلهت جيننب ارتكابننه ،ويننؤجر
عل سرت عورته وإن مل يفعله ،ألنننه مننا منعننه مننن فعلننه إال مننا هننو أقننو منننه ،ولننوال ذلن األقننو لفعلننه ،فكأنننه فعلهمننا مجيعننا
فيؤجر عليهما معا(...)2

 سؤال :ما هي املصله من كشن العننور ؟ أي مصننله ؟ سنوا كانن أقننو أو أضننع أو مسنناوي أو موازين ؟ أوأو.
 جواب :لع كش العور مقام من مقاماهتم ،اليت هي (املنجيا )! وإال فماذا؟؟* من أساليب تربير الفساد واملعاصي-:
ويقننول عبنند العزيننز الننداب أيضننا :إن الننويل الكبن فيمننا يظهننر للنننا يعصنني وهننو لنني بعننا  ،وإمنننا روحننه حجبن
ذاتننه ،فظهننر يف صننورهتا ،ف ن ذا أخننذ يف املعصنني فليس ن ِبعصنني ألهنننا إذا أكل ن حرامننا مننثا ،ف هنننا ِبجننرد جعلهننا يف
فيها ف هنا ترميه إىل حي شا  ،وسبب هذه املعصي الظاهر شقاو احلاضرين والعياذ ابهلل(( )3انته ).
 وهذا يفسر سبب فساد األم اإلسامي  ،وخاص إذا علمنا أن العارف أل واملتكلم واحد.حياء من هللا وزهداً ابأللوهية-:
* يتنازلون عن مزامحة هللا يف تصرفه ً
قال أبو طالب املكي:
...وفوقهن ننا (فن ننو مقامن ننا ذكرهن ننا قب ن ن هن ننذا الكن ننام) من ننا ال يصن ننل رمسن ننه يف كتن نناب من ننن مكاشن ننفا الصن ننديق
ومشنناهدا العننارف  ،منهننا :أنننه أعطنناهم (كننن) إبطاعننه إيهننم علن االسننم ،فزهنندوا يف كننون (كننن) ألجن (كننان) تننوكا

عليه وحيا أن يعارضوه يف قدرته ويرغبوا عن تقديره ،أو يضاهوه يف تكوينه(..)4
( )1اإلبريز.)231: ( ،
( )2اإلبريز.)233: ( ،
( )3اإلبريز.)232: ( ،
( )4قو القلوب.)9/2( :
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 اجلواب :نشننكوهم إىل هللا ،فقنند دمننروا علن املسننلم إمنناهنم وعقننولم (أبننو طالننب املكنني حجن عننند القننوم ،وقوتننهحج أيضا) وال تعرت .
* التسول والكسل فضيلة (من مقامات التوكل والزهد)-:
ويقول أبوطالب املكي أيضا (ومعه الغزايل أيضا):
قنند يفض ن التننار للتكسننب شننغا ابلعبنناد  ،عننن املتكسننب ،مننن حي ن فض ن املتقنندمون الزاهنندون يف النندنيا عل ن
كاس ننب امل ننال ح نناال ومنفق ننه يف س ننبي هللا .وس ننت احلس ننن ع ننن رجلن ن  ،أح نندمها حم ننرت واآلخ ننر مش ننغول ابلتعب نند ،أيهم ننا
أفض ؟ فقال :سبهان هللا! ما اعتدل الرجان ،املتفر للعباد أفضلهما(!!)1

 الس نؤال :م ننا نفع ن بقول ننه س ننبهانه(( :فَ ْام ُش نوا ِيف َمنَاكِبِ َه ننا َوُكلُ نوا ِم ن ْنن ِرْزقِن ِنه)) [املل ن ]15:؟ وم ننا نفع ن أبحادي نبعضها العم َ للتكسب ِبرتب اجلهاد؟
رسوله اليت جيع
ُ
اجلواب :دعوهتم هذه -وك عارفيهم يدعون لا -تفسر سبب احنطا املسلم .

* ويقدمون احلكاايت لتشجيع التواكل والكسل والتسول-:
يقول أبو طالب املكي أيضا والغزايل معه:
وحكي أن بعض العلما صل خل رج  ،فلما انفت اإلمام ،نظر إليه يف زي غن مكتسننب ،فقننال :ي شننيخِ ،من ْنن
أين َتك ؟ فقال :اصرب حىت أعيد الصا اليت صليتها خلف مث أجيب (!)2
 عجيب وهللا! أصب األمر ابملعرو مبطا للصا ؟! مث يتسا ل املتساللون عن سبب فساد املسلم !ويقوالن أيضا (هو وهو):
وحنندثوا يف معننناه عننن آخننر ،أنننه لننزم العكننو يف املسننجد ،ومل يكننن ذا معلننوم مننن عنني  ،فقننال لننه اإلمننام الننذي
يصلي ابلنا  :لو تكسب وتعيش كان أفضن لن  ،فلننم جيبننه ،فأعنناد عليننه وقتننا آخننر حنننو ذلن  ،فقننال :يهننودي يف جنوار
املسننجد قنند ضننمن يل ك ن يننوم رغيف ن  ،فقنع ن بننذل  ،وترك ن ُ التكسننب ،فقننال اإلمننام :إن كننان صننادقا يف ضننمانه ف ن ن
عكوف يف املسجد خ ل  ،فقال له الرج  :ي هذا أن لو مل تكن إماما للمسلم تقوم بينهم لنق

توجه (....)3

* تعليق هام جداً-:
مننن هننذه النصننو ومننا سننبقها نسننتطي أن نعننر سننبب َتخننر املسننلم وابتعننادهم عننن اإلسننام ومصن هم احلننايل،
حي هم اآلن (أذل أم يف األر ).
( )1قو القلوب ،)29/2( :واإلحيا .)232/4( :
( )2قو القلوب ،)15/2( :واإلحيا .)232/4( :
( )3قو القلوب ،)15/2( :واإلحيا .)232/4( :
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* وجيعلون التشريع مستمراً ،ولتنسخ اآلية الكرمية-:
يقول حممد بن عبد هللا بن حسن الطصفاوي (التجاين):
واعلم أن مننن املقننرر عننند العلمننا واألعننام ،أنننه يُعمن جبمين مننا يتلقنناه العننارفون منننه عليننه الصننا والسننام ،سنوا يف
اليقظ أو املنام ،ما مل يصادم شيتا من النصو القطعي  ،أو يؤد إىل اخنرام قاعد شرعي (...)1
 -سؤاالن :األول :أي شي يف الصوفي ال يصادم النصو

القطعي (سوا يف اجملم أو التفصي )؟

 الث نناين :يق ننول :م ننا مل يصن نادم ش ننيتا م ننن النص ننو القطعين ن ! أف ننا تص ننادم قاع نندتكم ه ننذه قول ننه س ننبهانه(( :الْيَن ن ْنوَمِ
ِ
ِ
نام ِدينننا)) [املالنند ]3:؟ َأوليسن هننذه اآلين نصننا قطعيننا؟ إن
أَ ْك َم ْل ُ لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأََْتَ ْم ُ َعلَنْني ُك ْم ن ْع َمن ِنيت َوَرضنني ُ لَ ُكن ُنم ا ِإل ْسن َ
مل تكن كذل  ،فه بقي أمامكم ن مكن أن يكون قطعيا؟!
* املتصوفة يفقهون اِلسالم أكثر من الصحابة-:
يقول موالا العار ابهلل الشيخ حممد أم الكردي (النقشبندي):
...وعننن العننار الوفننالي قننال :رأي ن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،فقننال يل عننن نفسننه الش نريف  :لس ن ِبي ن ،

وإمنا مويت عبار عن تسرتي عمن ال يفقه عن هللا ،وأما من يفقه عن هللا فهاأنذا أراه ويراين(...)2
اجلواب :هذا الكام هو إنكار لآلي الكرم (( :إِنَّ َ َميِّ
ك شي يقولون :إن علومهم اللدني وكشوفهم ال تصادم النصو

َوإِ َّهنُْم َميِّتُو َن)) [الزمننر ،]30:الننيت هنني نن
القطعي ؟! وكلها مؤيد ابلقرآن والسن ؟!

قطعنني ،ورغننم

* كيف يثبتون علومهم-:
...كننان سننيدي أمحنند (ابننن إدرين صنناحب الطريقن اإلدريسنني ) يقننول :أملن علنني رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم
األحزاب (أي :األوراد) من لفظه.
وكننان يقننول :أخننذا العلننم مننن أفنواه الرجننال كمننا َتخننذون ،مث عرضننناه علن هللا والرسننول ،فمننا أثبتننه أثبتننناه ومننا نفنناه
نفيناه.
وقال (واصننفا الصننلوا اإلدريسنني الننيت مننر بعضننها يف فصن سننابق) :هننذه الصننلوا قنند اسننتو علن عننرش األننوار،
وأرجلهننن متنندليا عل ن كرسنني األس نرار ،تصننل يف كتنناب الكمنناال احملمدي ن  ،بقننرآن احلقننالق األمحدي ن  ،قنند طلع ن يف
مسنناوا العننا مشس ننها ،وارتف ن ع نن وجننه الكم ننال احملمنندي نقاهبننا ،وحبره ننا يف احلقننالق اإللي ن زاخننر ،ول ننن يف القسننم م ننن
وجن ْ يف عجالننب معانيهننا ي مننن
املعننار احملمدين حن وافننر ،خننذهن إلين ي مننن أراد أن يسننب يف كننوثر النننور احملمننديُ ،

( )1الفت الرابين فيما ُيتاج إليه املريد التجاين.)99: ( ،
( )2تنوير القلوب.)45: ( ،
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يبتغي االغرتا من البهر األمحدي ،تتلو علي من كتاب احلقالق احملمدي حمكم اآلي (...)1إخل.
 يرت التعليق عل هذا الضال للقارئ ،م الرجا أن يعننود إىل الصننلوا اإلدريسنني  ،وأن ينتبننه إىل دور الشننياطيف املسرحي .
* يتيمم على شط دجلة!-:
...وعن أمحد الدورقي قال :قعد معرو الكرخي عل ش دجل  ،فتيمم! فقي له :املننا قريننب منن  ،فقننال :لعلنني

ال أعي حىت أبلغه(!)2

 القول عل هذا الفع : -1صاته ابطل ألهنا دون طهار  ،وإذا حضر املا بط التيمم ،وكشفه كان أجه منه.
 -2مننن أي ابب مننن أبنواب املقامننا الصننوفي مكننن أن يكننون هننذا العمن ؟ هن هننو مننن مقننام الفقننر؟ أم الزهنند؟ أم
الورع؟ أم اخلو ؟ أم التوك ؟ أم ماذا؟ وال يسننعنا إال أن نقننول لننه ولننم :مرحبننا ي تقني ،مرحبننا ي ورع ،مرحبننا ي زهنند ،مرحبننا
ي معرو الكرخي ،مرحبا ي أاب نعيم األصفهاين (الذي أورد هذه القص ) وعل اإلسام السام ،وعل العق السام.
وللعلم :راوي هذه القص (وكث من أمثالا) هو أبو نعيم األصفهاين يف احللي .
* فرعون صادق ابدعائه الربوبية-:
قال سه بن عبد هللا (التسرتي)-:
نال أ ََا
...وست عن سر النف ؟ فقال :النف سر ،ما نهر ذل السر علن أحنند مننن خلقننه إال علن فرعننون؟ ((فَن َقن َ
َعلَن )) [النازعننا  ،]24:ولننا سننب حجننب مساوين  ،وسننب حجننب أرضنني  ،فكلمننا ينندفن العبنند نفسننه أرضننا أرضننا،
َربُّ ُكن ُنم األ ْ
مسا قلبه مسا مسا  ،ف ذا دفن النف ُت الثر  ،وصل ابلقلب إىل العرش(.)3

 السؤال :ألي هذا تكذيبا آلي القرآن الكر ؟؟ وماذا بقنني مننن اإلسننام؟ ي ا أجيبننوا .ورغننم ذلن يقولننون:إن علومهم مؤيد ابلقرآن والسن ! فجور عجيب وهللا!
* يستطيع أن حيرق العرش والكرسي-:
قال الطوسي يف اللم (الكتاب األم):
ُ ...حكي عن الشننبلي أنننه أخننذ مننن ينند إنسننان كسننر خبننز فأكلهننا ،مث قننال :إن نفسنني هننذه تطلننب من كسننر خبننز،
( )1أفض الصلوا عل سيد السادا .)173 ،172: ( ،
( )2حلي األوليا ( ،معرو الكرخي).
( )3اللم  ،)299: ( ،واإلحيا  .)61/4( :والرسال القش ي  ،)5: ( ،م اختا األلفا  ،وأيضا إحيا علوم الدين.)243/3( :
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ولو التف سري إىل العرش والكرسي الحرت  .أو كما قال(.)1
 النق عل هذا الفق  :شر البلي شيتان:أوال :ما يضه  .اثنيا :عبار (أو كما قال)!
ويقول الطوسي أيضا:
...شننهدوا علن أيب احلسن النننوري أنننه مسن أذان املننؤذن فقننال :طعنن وشننم املننو ! ومسن نبنناح كلننب ،فقننال :لبين

وسعدي (...)2

* ملحوظة-:
مر مث هذا الضال يف مكان سابق ،ولن تعدم زنديقا أو جاها يقول ل  :هذا له َتوي .
وقال أيضا:
مسع ن أاب عبنند هللا بننن جنناابن يقننول :دخل ن عل ن الشننبلي يف سننن القه ن  ،فسننلم عليننه ،فلمننا قم ن ُ عل ن أن
أخننرج مننن عنننده ،فكننان يقننول يل وملننن معنني ،إىل أن خرجنننا مننن النندار :من ُّنروا ،أا معكننم حيثمننا كنننتم ،أنننتم يف رعنناييت ويف
كا يت .قل  :أراد بقوله ذل  :إن هللا تعاىل معكم حيثما كنتم وهو يرعاكم ويكلؤكم وأنتم يف رعايته وكا ته.
فنناملعىن يف ذلن أنننه يننر نفسننه َْحمقننا فيمننا غلننب علن قلبننه مننن جترينند التوحينند وحقيقن التفرينند .والواجنند إذا كننان وقتننه

كذل  ،ف ذا قال :أا ،يعرب عن وجده ،وعن احلال الذي قد استوىل عل سره(...)3إخل.
 -وال تعليق ،وال نق والفق  ،حىت وال رق  ،ال م النق

وال بدون نق .

لكن ما أكثر الزادق واجلهل  ،الذين يقولون :هذا له َتوي أو هذا مدسو  ،ونقول لننم :إنننه غن مدسننو  ،ومعننناه
أنه كان يف ذل الوق متهققا ابأللوهي  ،فقال كامه ذل بصفته أنه هللا (ج وعا).
* ِ
ابملْ سلطان-:
 ..ابليم سلطان ،أي :سلطان العس (تويف سننن  922ه ن) وهننو جمنندد البكتاشنني  ،وأمننه أمن مسننيهي بلغارين  ،وأبننو
بكتاشنني هننو مرسن اباب ،وقنند محلن منننه أبن تناولن األمن عسننا ،تناولتننه مننن ينند الشننيخ مرسن اباب ،ولننذل مسنني ابلننيم
سلطان(.)4

 نق علن هنذا الفقن  :الننذين ينندعون األلوهين لنني بكثن علننيهم أن ينندعوا ألنفسننهم والد كننوالد املسنني  .أمننا( )1اللم .)479: ( ،
( )2اللم .)492: ( ،
( )3اللم .)478: ( ،
( )4الفكر الشيعي والنزع الصوفي ( ،فص البكتاشي ).
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سبب احلم فعلمه عند هللا.
وللتذك  :البكتاشيون اآلنُ ،يلون اخلمور ،ويعرتفون خبطايهم للشيخ فيغفر لم ،وأشيا أخر .
* يسجدون للشيخ (وال تعرتض)-:
نعم هللا( ،)1الويل العلوي احلليب...استقر يف ماهننان مننن كرمننان .كننان مرينندوه يسننجدون لننه ،ويننرون أنننه املعن ابآلين :
ِ
ِ
اّلل ُمثَّ ي ِ
 ،ال تعرت ).
وهنَا َوأَ ْكثَن ُرُه ُم الْ َكافُِرو َن)) [النه ( .)2(]83:انته )( .ه
نك ُر َ
((يَن ْع ِرفُو َن ن ْع َم َ َّ ُ
* عبادة من نوع عجيب-:

يقول عبد الكر القش ي:
قننال بعضننهمُ :و ِصن يل ذاكننر يف أمجن  ،فأتيتننه ،فبينمننا هننو جننال  ،إذا سننب عظننيم ضنربه واسننتلب منننه قطعن (أي:
قطعن مننن حلمننه) ،فغشنني عليننه وعلن َّني ،فلمننا أفننا قل ن  :مننا هننذا؟ فقننال :قننيض هللا هننذا السننب َعلَن َّني ،فكلمننا دخلتن فننرت

عض عض كما رأي (.)3

 -1هذا الذاكر هو أحد رجل :
أ -إمننا أنننه أهنند مننن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ألن حممنندا مل أي ِبث ن هننذا الننذكر وال مث ن هننذه العبنناد  ،وال
عرفها أصهابه.
ب -أو أنه سالر يف إحد متاها الضال البعيد..
 -2ما هي نتال العضا وقط اللهم اليت كان السب ينهشها من جسمه؟
 -3ما أكثر الزادق واملغفل الذين يقولون :إن هذا مدسو  ،فنجيبهم :أال لعن هللا عل الكاذب .
* الصوفية حياربون الشريعة والعلم-:
يقول ابن عجيب :
...وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي هللا عنه :اجللو م العارف أفض مننن العزلن  ،والعزلن أفضن مننن اجللننو
م العوام ،واجللو م العوام أفض من اجللو م املتفقر اجلنناهل  ،قلن (القالن هننو ابننن عجيبن ) :واجللننو من علمننا
الظنناهر أقننب يف حننق الفقن مننن مجين مننا تقنندم ،وهللا مننا رأين فقن ا صننهبهم فننأفل يف طريننق القننوم أبنندا ،فننا قنناط أعظننم
منهم(...)4

( )1من أتباع ابن عريب ،مؤس الطريق النعمتلاهي  ،أوس الطر انتشارا يف إيران.
( )2الصوفي ب األم واليوم.)119: ( ،
( )3الرسال القش ي .)103: ( ،
( )4الفتوحا اإللي .)330: ( ،
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 مننن أمثننال هننذه النصننو ننندر سننبب بعنند املسننلم عننن إسننامهم ،وسننبب جهلهننم بننه ،وابلتننايل سننبب احننندارهمإىل مستو اجله والذل الذي يتخبطون فيه.
 لكن ..ه تفرد ابن عجيب يف هذا التوجيه؟ اجلواب :ال ،فهو يس يف طريق القوم ،وقد مر أمثل  ،وهذه أخر  :يقول شننهاب النندين السننهروردي البغنندادي(إمام الوجود).
...ق ننال أب ننو س ننليمان ال ننداراين :ث ننا م ننن طل ننبهن فق نند رك ننن إىل ال نندنيا ،م ننن طل ننب معاش ننا أو ت ننزوج ام نرأ أو كت ننب

احلدي (!!)1

ويقول الغزايل (حج اإلسام) (داعيا للجه والتنبل ):
...وقننال اجلنينند رمحننه هللا :أحننب للمرينند املبتنندئ أال يشننغ قلبننه بننثا  ،وإال تغن حالننه ،التكسننب وطلننب احلنندي

والتزوج .وقال (أي :اجلنيد) :أحب للصويف أال يكتب وال يقرأ ألنه أمج لمه(...)2
ويقول الطوسي يف اللم (داعيا للجه ):

...وقال بعضهم :إذا رأي الفق قد احن من احلقيق إىل العلم ،فاعلم أنه قد فسخ عزمه وح عقده(...)3
وقال أيضا (داعيا للجه ):
قال اجلنيد :إذا لقي الفق فالقه ابلرفق وال تلقه ابلعلم ،ف ن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه(.)4
وقال أيضا (من مقام التوك ):
مسع أمحد بن علي الوجيهي يقول :مسع بعننض املشننايخ يقننول :حن حسننن القنزاز النندينوري رمحننه هللا اثنننيت عشننر
حجن حافيننا ،مكشننو النرأ  ،فكننان إذا دخن يف رجلننه الشننو مسن رجلننه ابألر ومشنني وال يطننأط رأسننه إىل األر

من صه توكله(.)5

 سؤال :صه توكله هذه من أين جا هبننا؟ ومننا هننو دليلننه عليهننا مننن قننرآن أو سننن أو عمن صننهاب ؟؟ نعننم ،مكنننوجود الدلي يف الندوسي والبوذي .
* دعوة إىل الكسل-:
( )1عوار املعار عل هام اإلحيا .)165/2( :
( )2إحيا علوم الدين.)206/4( :
( )3اللم .)233: ( ،
( )4اللم .)233: ( ،
( )5اللم .)223: ( ،
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يقول أبو نصر الطوسي يف اللم (الكتاب األم يف اتريخ التصو اإلسامي):
ومسعن الن َّنذقِّي يقننول :أقمن ِبكن تسن سننن  ،وكنن ُ اعتقنند أال أصننلي صننات يف موضن واحنند ،فكننان مننر يب
من اجلوع ما إذا رأي جناز أقول :ليت كنن مكننان هننذا املين  ،قننال :وكننان يقن يف قلننيب يف الوقن  :ي هننذا أليسن هننذه

الفاق اليت ل ال يعلم هبا أحد غ هللا ،فكن أشتغ بذل  ،ويذهب ع ما أجد من اجلوع(.)1
* امللحوظات-:
 -1هو آمث ولي مأجورا ألن اجلوع والكس والصيام املوصول لي من تعاليم اإلسام.

 -2هذه القص وغ ها تدلنا عل سبب انتشار (التناب ) يف العننامل اإلسننامي حننىت زمننن قريننب ،حين مل نننزل نسننم
بتنابن التكنناي ،مثن ( :تنابن اصننطنبول ،وتنابن بغننداد ،وتنابن دمشننق ،وغن هم مننن التنابن الننذين كننانوا منتشنرين يف التكنناي
املنتشر يف طول الباد وعرضها).
 -3كان اعتقد أننه ال يصننلي صننات يف موضن واحنند! ومنناذا يف هننذا االعتقنناد مننن الفضن ؟ ومنناذا لننو صننل يف أي
مكان ييسره هللا له؟ وه هو مأجور عل اعتقاده هذا؟ وه ؟ وه ؟....وماذا فع بصا اجلماع ؟!
* يزهدون يف الدنيا واآلخرة! فماذا يريدون؟-:
ويقول الطوسي أيضا (من آداب احل ):
ف ن ذا دفع نوا م ن اإلمننام إىل املزدلف ن  ،فننأدهبم أن يكننون يف قلننوهبم العظم ن واإلجننال هلل تعنناىل ،ف ن ذا دفع نوا م ن إمننامهم

جعلوا الدنيا واآلخر ورا نهورهم()2؟!

اّلل وارجنوا الْي ننوم ِ
اآلخنَنر َوال تَن ْعثَن ْنوا
 اجلواب عل هذا الضال جنننده يف آي كثن  ،نكتفنني بواحنند منهنناْ (( :اعبُن ُندوا ََّ َ ْ ُ َ ْ َِيف األ َْر ِ )) [العنكبو .]36:
إنه سبهانه أيمرا أن نعبد هللا ونرجو اليوم اآلخننر ،فمننا ابل علننومهم اللدنين َتىب إال أن تكننون خمالفن للقننرآن الكننر ؟
وقنند رأينننا مث ن هننذا القننول يف النصننو السننابق  ،وال أب مننن الرجننوع إليهننا جلننا الننذاكر ...ورغم ك ن ذل ن  ،يقولننون :إن
علومهم مؤيد ابلقرآن والسن !
* عودة إىل اجلهل-:
يقول الطوسي نفسه يف كتابه (اللم ) نفسه:
قال أبو يزيد البسطامي :صهب أاب علي السننندي ،فكنن ألقنننه مننا يقننيم بننه فرضننه ،وكننان يعلمن التوحينند واحلقننالق

( )1اللم .)226 ،225: ( ،
( )2اللم .)229 ،228: ( ،
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صرفا(.)1
 السؤالِ :ملَ َملْ يعلمه كشفه ما يقيم به فرضه؟ وما هو هذا التوحيد واحلقالق م ك هذا اجله ؟* عودة إىل القمل-:
...ست املرتع النيسابوري رمحه هللا عن الفق فقال :الذي أيكله القم وال يكون له نفر ُي به نفسه(.)2
وال تعليق ،لكن القارئ يعلم اآلن أن معىن كلم (الفق ) أي :الويل الصويف.
* أتديب النفس على طريقة اهلندوس-:
يقول أبو نصر الطوسي عن أيب نصر الروذابري:
الكري  ،وكان أستاذ اجلنيد رمحه هللا ،أنه أصابته اجلناب ليل مننن الليننايل ،وكانن عليننه مرقعن ثخينن
...وذكر عن ابن َ
غليظ ن ...فجا إىل الش ن ليل ن  ،وكننان بننرد شننديد ،فهرف ن نفسننه عننن النندخول يف املننا لشنند الننربد ،قننال :فطننرح نفسننه يف
املا م املرقع  ،ومل يزل يغو يف املا من مرقعتننه مث خننرج مننن املننا  ،وقننال :اعتقنند أال أنزعهننا مننن بنندين حننىت جتن علن ّني،
قال :فلم جت عليه شهرا كاما وأراد بذل َتديبا لنفسه ألهنا حرن عند االلتمار ملا أمر هللا تعاىل به(.)3

 سؤالنا :ما هذا الدين الذي يدين به هؤال القوم؟ إنه لي اإلسام علن كن حننال؟! ومننا هننذه الغباليننا اجلاهلناحلمقا ؟ لكن هذا وغ ه يفسر لنا سبب احنطا األم اإلسامي وضياعها التارخيي العجيب بعد تل النهض العجيب .
ويقول الطوسي أيضا:
وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قننال :كننان أبننو عبنند هللا املغننريب رمحننه هللا ينندخ البادين وعليننه إزار وردا أبننيض ،ويف
رجله نع طا كأنه مشي يف السو  ،ف ذا دخ مك وفر من احل أحننرم مننن ُتن املينزاب ،وخيننرج مننن مكن  ،وهننو حمننرم،
ويقيم عل إحرامه إىل أن يرج إىل مك (.)4

 اجلواب :ك العبادا ابطل إال ما نزل به ن  .فعبادته هذه ابطلن وهننو فيهننا بنندعي آمث .ونننرد عليننه وعلن أمثالننهاّللُ)) [الشور .]21:
من املبتدع ابآلي الكرم ((أ َْم َلُْم ُشَرَكا ُ َشَرعُوا َلُْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْذَ ْن بِِه َّ
ولع القارئ الكر عر أن العباد املبتدع هنا هي إحرامه طيل السن عننند خروجننه مننن احلننرم إىل بيتننه حننىت عودتننه
إىل احلرم ،ولع القارئ ير التفاه الفكري واالحنرا يف العقينند يف مثن هنذه البنندع الننيت خيين لننم شننيطاهنم أهنننا والين هلل،
وما هي إال والي للشيطان.
( )1اللم
( )2اللم
( )3اللم
( )4اللم

(،
(،
(،
(،

.)235:
.)152:
.)198:
.)224:
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* طريقان ينبت فيهما الذهب والفضة! أين مها؟-:
يقول الطوسي نفسه:
وحكي عننن إبنراهيم اخلنوا

رمحننه هللا أنننه قننال :أعننر يف البادين تسننع عشننر طريقننا غن الطريننق الننذي يسننلكه النننا
()1

والقواف  .طريقان منهما ينب فيهما الذهب والفض !
 جوابنا مث جواب سابق :ترمل ترمل ترمل.ويقول القش ي يف (الرسال القش ي ) (ويف اإلعاد إفاد ):
...وقال الواسطي :ادع فرعون الربوبي عل الكش  ،وادع املعتزل عل السرت ،تقول :ما شت فعل (...)2
 إذن ففرعننون هننو رب فعننا ألنننه ادعن الربوبين علن الكشن الننذي هننو نننور اليقن  ،وحننق اليقن  ،وعن اليقن !فنسأل أه الذكر :ما هو الكفر؟
ويقول القش ي أيضا يف رسالته:
...ولقد قي للجنيد :العار يزين ي أاب القاسم؟ فأطر مليا مث رف رأسه وقال :وكان أمر هللا قدرا مقدورا(.)3
 إذن فالزا ال يضر شيتا ابلوالي  ،وطبعا ُي للويل ك شي .ويقول نفسه:
...كننان يق ننال للنص نراابذي كث ن ا :إن علي ننا الق نوال يش ننرب ابللي ن وُيض ننر جملس ن ابلنهننار؟ وك ننان ال يس ننم في ننه م ننا
يقننال ،فنناتفق أنننه كننان مشنني يومننا ومعننه واحنند ممننن يننذكر عليننا بننذل  ،فوجنند عليننا مطروحننا يف موض ن وقنند نه نر عليننه أثننر
السكر وصار حبي يغس فمه ،فقال الرج  :إىل كم نقننول للشننيخ وال يسننم ! هننذا علنني ابلوصن الننذي نقننول ،فنظننر إليننه
النصراابذي وقال للعذول :امحله عل رقبت وانقله إىل منزله ،فلم جيد بدا من طاعته فيه(...)4
* التعليق:
لعلهن ننم ين ننرون أن هللا سن ننبهانه قن نند غل ن ن عنن نندما أنن ننزل احلن نندود ،وعنن نندما قن ننال(( :تِْل ن ن حن ن ُندود َِّ
وها))
َ ُ ُ
اّلل فَن ننا تَن ْعتَن ن ُند َ
[البقننر  ،]229:وقننال(( :ومننن ينتنعن َّند حن ُندود َِّ
اّلل فَأ ُْولَتِن َ ُهن ُنم الظنَّنالِ ُمو َن)) [البقننر  ،]229:فجننا هننؤال املكاشننفون ليصننلهوا
َ َ ْ ََ َ ُ َ
غلطه! فألغوا حنند شننارب اخلمننر ،وأكرمننوه! فعلننوم األوليننا فننو علننوم األنبيننا ! ورغننم ذلن يقولننون :إن علننومهم الكشننفي ال
تصادم النصو القطعي  ،ب هي مؤيد هبا!
( )1اللم .)224: ( ،
( )2الرسال القش ي  ،)5: ( ،واللم  ،)299: ( ،واإلحيا  )61/4( :م اختا يف األلفا .
( )3الرسال القش ي .)160: ( ،
( )4الرسال القش ي .)105: ( ،
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* تنبيه:
احلد.

يفننر اإلسننام عل ن هننؤال أن يقنندموا السننك إىل القضننا ويشننهدوا عليننه ِبننا رأوه ،والقاضنني هننو الننذي يقننيم عليننه
* عودة إىل الدعوة إىل اجلهل-:
يقول القش ي (إيه) يف رسالته (إيها) داعيا إىل اجله :
...وقال اخلضري :وأصولنا يف التوحيد مخس أشيا  :رف احلد  ،وإفنراد القنندم ،وهجننر اإلخنوان ،ومفارقن األوطننان،

ونسيان ما علم وجه (.)1

ويقول أيضا داعيا إىل اجله :
قننال اجلنينند :التوحينند الننذي انفننرد لننه الصننوفي هننو إف نراد القنندم عننن احل ند  ،واخلننروج عننن األوطننان وقط ن الصننهاب

وتر ما علم وجه (...)2

ويقول أيضا داعيا إىل اجله :
وحكي عن أيب القاسم بن مروان النهاوندي قال :كن أا وأبو بكر الننورا من أيب سننعيد اخلنراز منشنني علن سنناح
البهر حنننو صننيدا ،فنرأ شخصننا مننن بعينند ،فقننال :اجلسنوا .ال خيلننو هننذا الشننخ أن يكننون وليننا مننن أوليننا هللا ،قننال :فمننا
لبثنننا أن جننا شنناب حسننن الوجننه وبيننده ركننو ومعننه حمننرب وعليننه مرقعن  ،فالتفن أبننو سننعيد إليننه منكنرا عليننه حلملننه احملننرب من
الركو (...)3

* التعليق:
إنكارهم عل النا مح احملرب (أي :االشتغال ابلعلم) ،وطلبهم إليهم نسيان ما علننم ومنا جهن هننو جننز مننن رسننال
التصننو الننيت ينشننروهنا يف اجملتم ن اإلسننامي ،وهننذا يفسننر لنننا سننبب احنطننا األم ن اإلسننامي إىل مننا هنني فيننه مننن اجله ن
والبعد عن اإلسام وسبب ك ما تتخب فيه مما يلمسه ك من فيه شي من اإلدرا .
 ويف قننول اجلنينند ملهونن هامن جنندا! هنني قولننه( :التوحينند الننذي انفننرد بننه الصننوفي ) ،والننذي ينندل بوضننوح واضنوصراح صرُي وبيان مب أن توحيدهم هو غ توحيد املسلم ( ،إهنم انفردوا به) .واإلقرار أعل األدل .
وأرجو من القارئ أن يتسل بتهلي عبار ( :إفراد القدم عن احلد ) ،ومثلها( :رف احلد وإفراد القدم).
 ومن امللهونا الكث اليت مكن تسجيلها عل هذه النصو نش إىل واحد هي قننول اخلنراز عننن الشننخ :( )1الرسال القش ي .)135: ( ،
( )2الرسال القش ي .)136: ( ،
( )3الرسال القش ي .)167: ( ،
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(ال خيلننو أن يكننون وليننا مننن أوليننا هللا) وقنند ورد يف ثننناي الكتنناب بعننض اآلي واألحادين الننيت تننرد علن مثن هننذا االفنرتا
عل هللا.
* عودة إىل نبذ اآلخرة والزهد فيها -:يقول القشريي (إايه) يف رسالته (إايها):
...وقي  :إن إبراهيم بن أدهم قال لرج  :أُتب أن تكون هلل وليننا؟ فقننال :نعننم ،فقننال :ال ترغننب يف شنني مننن النندنيا

واآلخر وفر نفس هلل تعاىل(...)1

 األجوب ن كث ن علن مننن ال يرينند اآلخننر  ،منهننا قولننه سننبهانهِ (( :منْن ُكم مننن ي ِرين ُند الن ُّندنْنيا وِمنْن ُكم مننن ي ِرين ُند ِاآلخن َنرَ))
َ َ َُْْ
َُْْ
ِ
اّلل
ي
ند
ن
ي
ر
((
نبهانه:
ن
س
نول
ن
ق
وي
،
نر
ن
خ
اآل
[آل عمنران ،]152:فمننن أي صننن هننؤال القننوم؟ وهننم ال يرينندون النندنيا وال يرينندون
ُ ُ َُّ
أََّال َجيع ن َلننم حظننا ِيف ِ
اآلخن َنرِ)) [آل عم نران ،]176:وواض ن أن ه ننذا هننو العقنناب الشننديد ،وهننؤال رفض نوا ح ن اآلخ ننر
َْ َ ُْ َ
سلفا! فماذا بقي لم؟
لعلهن ننم يعلِّمن ننون هللا سن ننبهانه من ننا مل يعلن ننم؟! ويقن ننول سن ننبهانه(( :من ننن َكن ننا َن ي ِرين ن ُند حن ننر َ ِ
اآلخن ن َنرِ نَن ن ِزْد لَن ننهُ ِيف َحْرثِن ن ِنه))
َ ْ
ُ َْ
[الشور  ،]20:وهؤال ال يريدون حر اآلخر  ،ويقننول سننبهانهَ (( :كن َّنا بن ال َخيَننافُو َن ِ
اآلخنَنرَ)) [املنندثر ،]53:وهننؤال ال
َْ
خيننافون اآلخننر وال يرجوهنننا...واآلي واألحادين كثن  .مث يقولننون -وي لننول مننا يقولننون ،وي للفجننور والكينند واملكننر فيمننا
يقولون :-إن علومهم وكشوفهم ال تصادم النصو القطعي ؟! وكلها مؤيد ابلقرآن والسن .
* حيرفون الكلم من بعد مواضعه-:
يقول القش ي يف رسالته اليت يدرسها علماؤهم يف مساجد املسلم الغافل :
...وكن ننذا أصن ننهاب احلقن ننالق يكون ن نوا حم ن نوا عن ننن نعن ننو اخلالن ننق ،قن ننال هللا تعن نناىلَ (( :وَُْت َس ن نبُن ُه ْم أَيْن َقانن ننا َوُهن ن ْنم ُرقُن ننود))
[الكه ...)2(]18:
 ال جرم أن القارئ الكر غدا اآلن عل معرف اتم ِبعىن العبننار ( :حمنوا عننن نعننو اخلالننق) ،ومن ذلن فننا أبمن شرحها؟ يقول :إن أصهاب احلقننالق ،أي :الننذين عرفنوا احلقيقن وُتققنوا هبننا ،يكونننون قنند امنهن عنننهم صننفا اخللننق،
لقين ننامهم بصن ننفا احلن ننق ،فظن نناهرهم خملوقن ننا ولكن ننن حقيقن ننتهم هن نني األلوهي ن ن بنعوهتن ننا وصن ننفاهتا .وجيع ن ن اآلي ن ن الكرم ن ن :
(( َوَُْت َسبُن ُه ْم أَيْن َقانا َوُه ْم ُرقُود)) [الكه  ]18:مشن إىل ضننالم هننذا .وهننذه صننور مننن ُتنريفهم ملعنناين اآلي الكرمن  .مث
يقولون :إن علومهم وكشوفهم مؤيد ابلقرآن والسن ؟!
* ومن الوالية الصياح ومتزيق الثياب واللطم والرقص-:
يقول القش ي يف رسالته:
( )1الرسال القش ي .)118: ( ،
( )2الرسال القش ي .)118: ( ،
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...وقي  :السماع فيه نصيب لكن عضننو ،فمننا يقن إىل العن تبكنني ،ومننا يقن إىل اللسننان يصنني  ،ومننا يقن إىل الينند

َتز الثياب وتلطم ،وما يق إىل الرج ترق (...)1

 وال تعليق ،ولكن هذا يذكرا أبشيا ؟ منها( :حنل إلوسي ) ،وكهان الندو .* ويكذبون على رسل هللا وعلى هللا تعاىل-:
ويقول القش ي:
...وقال خ النساج :ق

موس بننن عمنران صننلوا هللا عليننه علن قننوم قصن  ،فزعننق واحنند منننهم ،فننانتهره موسن ،

فأوح هللا إليه :ي موس ! بطييب فاحوا ،وحبيب ابحوا ،وبوجدي صاحوا ،فلم تنكر عل عبادي(.)2

 السؤال :من أين عرفوا هذا االفنرتا ؟ واجلنواب(( :ومننن أَنْلَننم ِممنَّ ِن افْننرت علَن َِّ ِب)) [الصن (( ،]7:انظنُْنر
ََ َ
اّلل الْ َكننذ َ
ََ ْ ُ
َكي ن ين ْف ننرتو َن علَ ن َِّ ِ
ب َوَك َف ن بِن ِنه إِْمث ننا ُمبِين ننا)) [النس ننا ...]50:مث إن الك ننذب عل ن رس ن هللا ه ننو م ننن األس ننباب
ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َك ننذ َ
الرليسي اليت جعل األقوام خيرجون من دين هللا.
* ال صوفية دون حماربة العلم-:
ويقول القش ي (إيه):
مسع منصورا املغريب يقول :رأ بعضننهم اخلضننر عليننه السننام ،فقننال لننه :هن رأين فوقن أحنندا؟ فقننال :نعننم ،كننان
عبد الرزا بن مهام يروي األحادي ابملدينن والنننا حولننه يسننتمعون ،فرأين شننااب ابلبعنند منننهم ،رأسننه علن ركبتيننه ،فقلن :
هذا عبد الرزا يروي أحادي رسول هللا صل هللا عليننه وسننلم ،فلِن َنم ال تسننم منننه؟ فقننال :إنننه يننروي عننن مين  ،وأا لسن
بغالب عن هللا عز وج  ،فقل له :إن كن كما تقول فمن أا؟ فرف رأسه وقننال :أنن أخنني أبننو العبننا اخلضننر .فعلمن
أن هلل عبادا مل أعرفهم(.)3
 اجلواب: -1اخلضر تويف يف زمنه ،وكذب الذين يقولون :إنه حي ،وضلوا وهم جاهلون.
 -2هذا الذي يرتا لم هو شيطان ،يضه عل ذقوهنم ،أو هو يف غالننب األحيننان صننور كشننفي يراهننا العننار
الكام الذي وص إىل مقام ال ميز فيه ب الكش والواق يف أحيان كث .
 -3عبد الرزا بن مهام مل ُيد ابملدين  ،وإمنا حد ابليمن ،فكشفهم جاه .
 -4من رسالتهم يف احليا حمارب العلم ابسم العلم اللدين ،الذي يقولون فيننه :حنندث قلننيب عننن ريب! وهننذه اجلهنناال
( )1الرسال القش ي .)157: ( ،
( )2الرسال القش ي .)157: ( ،
( )3الرسال القش ي .)166: ( ،
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والضاال اليت ب أيدينا هي مناذج من علومهم اللدني .
 -5هذا بعض من كث مما يدل علن أن التصننو هننو الننذي دفن األمن اإلسننامي إىل حضنيض اجلهن الننذي مننر
به ،وإىل الفساد الذي ال تزال تتخب فيه.
* عودة إىل الكذب على رسل هللا عليهم السالم-:
يقول القش ي:
مسعن ن األسن ننتاذ أاب علن نني الن نندقا يقن ننول :ملن ننا قن ننال إبن نراهيم إلمساعين ن عليهمن ننا السن ننام :ي بن ن إين أر يف املنن ننام أين

أذحب  .قال :ي أب هذا جزا من ام عن حبيبه ،ولو مل تنم ملا أمر بذب الولد(( ...)1وهكذا الكذب وإال فا).
* وكذب على حممد صلى هللا عليه وسلم-:
يقول القش ي أيضا:

مسعن األسننتاذ أاب علنني النندقا يقننول يف قننول النننيب صننل هللا عليننه وسننلم يف عيسن بننن مننر عليننه السننام :لننو ازداد
يقينا ملش يف الوا  ،قال رمحه هللا تعاىل :إنه أشار هبننذا إىل حننال نفسننه صننل هللا عليننه وسننلم ليلن املعنراج ،ألن يف (لطننال
املعراج) أنه قال{ :رأي الربا قد بقي ومشي }(.)2

 اجلواب :قال صل هللا عليه وسلم{ :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار}.* يرغبون عن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-:
ويقول القش ي أيضا:
...وحكنني عننن بعضننهم أنننه قننال :رأين يف بعننض األسننفار شننيخا كبن ا قنند طعننن يف السننن ،فسننألته عننن حالننه فقننال:
إين كنن يف ابتنندا عمننري أهننو ابنن عننم يل وهنني يل كننذل هتنواين ،فنناتفق أهنننا زوجن من  ،فليلن زفافهننا قلنننا :تعننايل حننىت
حنيي هننذه الليلن شننكرا هلل تعنناىل علن مننا مجعنننا ،فصننلينا تلن الليلن ومل يتفننر أحنندا لصنناحبه ،فلمننا كانن الليلن الثانين قلنننا
مث ذل ؟ فمنذ سبع أو مثننان سننن حنننن علن تلن الصننف كن ليلن  ،ألنني كننذل ي فانن ؟ فقالن العجننوز :كمننا يقننول
الشيخ(.)3

اجلواب عل هذه القص  :يقول صل هللا عليه وسلم{ :من رغب عن سنيت فلي م }.
* وكذب على رسل هللا-:
يقول القش ي إيه:
( )1الرسال القش ي .)176: ( ،
( )2الرسال القش ي .)84: ( ،
( )3الرسال القش ي .)82: ( ،
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داود عليننه السننام كننان يسننتم لقرا تننه اجلننن واإلن ن والط ن والننوح إذا ق نرأ الزبننور ،وكننان ُُيم ن مننن
...وقي ن  :إن ُ
جملسه أربعمال جناز ممن قد ما ممن مسعوا قرا ته(.)1
 من نناذا مكن ننن أن يقن ننال عن نن مثن ن هن ننذا املقن ننال؟ هن ن يقن ننال :ي سن ننام ،أم ي حن نرام ،أم ي كن ننذب ،أم ي غبن ننا  ،أم يضال؟! ُُيم من جملسه أربعمال جناز كلما قرأ؟! مث يتسا لون :ما سبب فساد املسلم ؟
 وللعلننم :الرسننال القشن ي تنندر يف مسنناجد الننباد اإلسننامي ! وينصن شننيوخهم وعلمنناؤهم بقرا هتننا! علن أهنننا -واحلننق يقننال -مننن الكتننب املشننجع علن الس ن يف طريننق الكهان ن  ،هنني والكتنناب الننذي مسنني -زورا وهبتنناا( -إحيننا علننوم
الدين) ،وما هو إال إحيا علوم الكهان  ،وكذل النقم الضالي الكفري اليت مسوها (احلكم العطالي ) ،وبقي كتبهم.
* مشاهد مرسلة (والكالم منقول بدقة)-:
حد الشيخ (ع) فكان مما حد :
...مث دخلن الزاوين ...فقابلت أمنني فاطمن الزهنرا  ،فطلبن منهننا اإلذن أبن تسننم يل بتقبين قنندميها ،فسننمه ،
فقبلتهمننا ،مث قبلن كفيهننا ،مث خننديها ،مث جبينهننا ورأسننها ،مث رضننع مننن َّبزيْهننا حننىت روين  ،مث أخننذ أقبلهننا ،مث تركتهننا،
علي ،فقال  :إن أيب ال يزعن علين  ،إنننه ُيبن كثن ا جنندا ،قبِّن ،
فقال  :ما ل ؟ قَنبِّ  .قل  :إين أخا من أبي يزع َّ
فعنند أقبلهننا ملننا علمن أهنننا أمنني حقيقن  ،فمننن هننذا املقننام علمن أن جنندي حممنند رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،وأمنني
فاطم  ،وأن أيب علي املرتض ...اهن( .الرجا ملهون قناعته أن الكش أمر واق ).
وقال :حص يل يف اخللو بواسط شيخي ،ما ال ع رأ  ،وال أذن مسع  ،حين إن هللا تعنناىل أجلسن بن يديننه
علي ما تريد...فقل لننه :ال أرينند شننيتا إال أنن  .فقننال يل :إذن اذهننب إىل اجلنن  ،فننأي قصننر أعجبن أو أي
وقال يلَ :تن َّ
شنني أعطيكننه .فقلن  :هللا ،ي رب ال أرينند شننيتا إال أنن ...مث حضننر سننيدا حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،وبعنند أن جلن
عليننه الصننا والسننام قننال هللا تعنناىل يل :افْن َنن بننه ،ففنين بننه فننورا ،مث قننال لسننيدا حممنند :افننن ابمسنني (اللطين ) ،ففن عليننه
الصا والسام به ،مث فن امسننه اللطين يف امسننه (هللا) ،مث فن امسننه (هللا) يف ذاتننه العلين املقدسن مث قننال هللا تعنناىل يل :إن
حظ عظيم...اهن( .سؤال للقارئ :ه تستطي معرف اسم الشيخ من هذه النصو ؟).
وحص يل فت آخر:
حي اصطفاين هللا تعاىل ،حي قننال يل :أنن ي (ع) حبيننيب ،إين اصننطفيت مننن أصننف أصننفيالي ،فمقامن اآلن
يف سويدا قليب ،فهمد هللا تعاىل وشكرته وأثني عليه الثنا اجلمي .
وفضيل عظيم حصل ُ عليها:
...فننت هللا تعنناىل علنني ،مث صننعد إىل السننما السننابع  ،وأا موانننب عل ن الننذكر ،فأهنند يل ريب امسننه األعظننم،
( )1الرسال القش ي .)153: ( ،
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فقل له :ابن يل هنا قصرا عظيما ،فبىن يل قصرا عظيما ،فقل له :ض عليننه كرسنني الربوبين  ،فوضن عليننه كرسنني الربوبين ،
فقالن املالكن  :اجلن  ،فقلن لننم :حاشننا هلل تعنناىل ،إن هننذا هلل وحننده؟ فأخننذ املالكن تننردد أخاقننا حممدين  ،أخاقننا
حممدي  ،فقل  :احلمد هلل رب العامل .
ويف يوم من أيم رمضان املبار :
كن أصلي الضه  ،جتل هللا تعاىل علي وأخذ ُيدث حننديثا قلبيننا ألننذ مننن كن لذيننذ ،قننال :أعلمن ي (ع) أنن
اآلن صننر عبنندا خالصننا خملصننا مقدسننا لسننويدا قلننيب ،لنني ل ن عنننه بنواح...وأا أسنناعد بكن مننا ُتتنناج إليننه مننن علننم
وحكمن وقنندر ومجين مننا يلزم...وأذ ُكننر ملننا كننان ريب جن جالننه متجليننا علنني قبلن فمننه املقنند تقبننيا هلل حمبن وشننوقا ولننذ
فو وص الواصف  ،له احلمد.
ويف عام (1402هن) يف ليل (يعينها):
ذكننر هللا كثن ا حننىت صننار كن شنني نننورا ،وقنند ذبن وسننهق يف هللا ،بن صننر هللا جبمين ذاتننه وصننفاته وأمسالننه،
وبقين تقريننب السنناعت  ،والعننامل يف هبجن وسننرور وطبن وزمننر وموسننيق وأذكننار وأاشننيد وصننلوا علن النننيب ،مث انتهن
وأا يف غاي السرور حامدا وشاكرا.
وحدي آخر ُيد به شيخ آخر (الشيخ م) يقول:
رأي مناما ،أن أصابعي هم سيدا حممد رسول هللا صننل هللا عليننه وآلننه وسننلم ،وأن الكفننو (مجن كن ) ومننا فننو
هنني هللا تعنناىل .وإن الننذين ال يؤمنننون بننذل  ،ب ن يك ن ِّذبون ،هننم كالبصننق تغلب ن  ،لك ن أبصننقها يف النهاي ن  ،ومننا بقنني منهننا
أبلعه ،فيذهب ومتزج م الغال وخيرج إىل حي ...اهن.
 هنناذان القطبننان غن مثقفن  ،ومل يتقنننا املكننر أو مل يتعلمنناه ،فقنناال مننا رأي بصنند وبنرا  ،دون هتننذيب وال تنميننق!املرهق ابلذكر اإلرهنناقي ،واملوجننه ابلقناعننا والطموحننا املسننبق  ،نهننر واضننه يف رؤامهننا
لذل نهر هلوسا الغرور َ
نزورون فيننه ابلرمننز واللغننز،
وأقوالمننا ،أمننا غ مهننا مننن املثقف ن واألداب  ،ف ن هنم ُيننذفون مننا ال ُيسننن إنهنناره ،أو يكتمونننه أو ين ّ
حىت يظهر مقبوال بعض الشي  ،وم ذل ؟ فمن املتعذر أن تنقلب الزندق إماا مهما أُلبس من َتويا وتزويرا .
* دعوة إىل اجلهل والفسوق-:
يقول سيدي حممد وفا (قطب غو ):
فعلمك ال جهل وفعلك ال وزر

وبعد الفنا يف هللا كن كيفما تشا

فصنناحب هننذا الوصن يقننال لننه يف اصننطاح القننوم( :يف حضننر اإلطننا ) ،ويقننال لننه :مننن األحنرار ،لكونننه مطلوقننا

من طبالعه ومن ك ما سو مواله...واتر تضا حضر اإلطا إىل هللا تعاىل(...)1
( )1األسرار الرابني والفيوضا الرمحاني .)81: ( ،
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 إذن ،وكمننا يقننرر هننذا الغننو  ،ب ن كلهننم يقننررون أن السننال عننندما يص ن يف اجلذب ن إىل الفنننا يغنندو ذا علننم الجه فيه وإن كان أجه اجلها ويغدو فعله ،مهما كان فعله ،ال وزر فيه (ولو مج ك األوزار).
وهذا مما يفسر لنا سبب اجله والفساد اخللقي الذي تتخب فيه األم اإلسامي .
* النهي عن العلم شعار يلتزمونه-:
ويقول حممد حممد أبو خلي :
...وكان شيخنا (الغو حممد أبو خلي ) رضي هللا عنه ينهاا عننن قنرا الكتننب ،ويقننول :مننن اجتهنند يف عبنناد هللا،

نور هللا بص ته ،وعر ما يف الكتب وما لي يف الكتب بطريق اإللام والكش (..)1
اجلواب:

 -1رأينا علومهم وكشوفهم ومعارفهم ،ورأينا ما فيها من جه وتفاه وهذين وهلوسا ُتشيشي .
 -2ك هذا يفسر لنا سبب احنطا املسلم  ،وسبب ترديهم فيما يتخبطون فيه من جه وفساد.
 -3صد هللا سبهانه(( :اقْن َنرأْ َوَربنُّ َ األَ ْكن َنرُم .النَّ ِنذي َعلَّن َنم ِابلْ َقلَن ِم)) [العلننق ،]4 ،3:وكننذبوا وضننلوا ألن هللا سننبهانه
علم ابلقلم ،ومل يعلم ابلكش وال ابلعلم اللدين وال ابلفتوح وال ابلتهشي وال ابألَفْنيَننَ وال أبي مهل من املهلسا .
* حكم عربية حامتية أكربية-:
...وقال بعضهم :إمنا يتوك عليه مننن يننر غن ه .وقننال بعضننهم :عجبن ملننن عننر هللا كين أطاعننه .وقننال بعضننهم:
ال تغرتوا بدخول إبلي النار ،ف نه تعاىل يقولَ(( :أل َْمأل َّ
َن َج َهن ََّم ِمْن َ )) [ .]85:
وقال بعضهم :رجال هللا كالسراب.
وقال بعضهم:
الشرع أمان واحلقيق أمن .وقال بعضهم :ال يصننام إال شننهر رمضننان الننذي أنننزل فيننه القننرآن (أي :الننذي كننان يف أول
البعث ) .وقال بعضهم :رس هللا هللا.
وقننال بعضننهم :املطين يسنني الظننن بربننه ،والعاصنني ُيسننن الظننن بربننه .وقننال بعضننهم :احملجننوب مننن اتسننع معارفننه،

والعايل من قل معارفه .وقال بعضهم :العلم للخلق واحلقيق للهق(.)2
* امللحوظة-:

الكام واض الضال ،لكن الدعو إىل اجله أوض  ،وأوض منه الدعو إىل التهل من الدين.
( )1املريب.)417: ( ،
( )2رسال ابن عريب ،كتاب األعام.)7: ( ،
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* من التفسري الصويف-:
ِ ِ
وم)) [الننروم:]1،2:
يقننول ابننن عننريب ،الشننيخ األكننرب والكربي ن األمحننر ،مننن تفس ن ه لسننور الننروم(( :امل .غُلبَ ن الن ُّنر ُ
ال ننذا األحدي ن م ن ص ننفيت العل ننم واملبدلي ن  ،كم ننا ذك ننر أن روم الق ننو الروحاني ن تك ننون مغلوب ن يف أق ننرب موض ن م ننن أر
النننف  ،الننذي هننو الصنندر ألن فننيض املبنندأ يوجننب إنهننار اخللننق واحتجنناب احلننق بننه ،فكن مننا كننان أقننرب إىل احلننق ،كننان
مغلواب ابلذي هو هو أقرب إىل اخللق...
اّللُ)) [الننروم :]8:مسنناوا الغيننوب السننبع وأر البنندن ومننا بينهمننا مننن القننو
((أ ََوَملْ يَنتَن َف َّكن ُنروا ِيف أَن ُف ِسن ِه ْم َمننا َخلَن َنق َّ
الطبيعي ن وامللكننو األرضنني والروحاني ن  ،وامللكننو السننماوي والصننفا  ،واألخننا وغ هننا ،إال ابحلكم ن والعنندل ونهننور
احلق يف مظاهرهم ابلصفا عل حسب استعداد قبولا لتجليهَ ((...وإِ َّن َكثِ ا ِم َن النَّا ِ بِلِ َقننا ِ َرّهبِِن ْنم لَ َكننافُِرو َن)) [الننروم:]8:

الحتجاهبم عنه ،فيتومهون أنه ال يكون إال ابملقابل الصوري يف عامل آخر ،ابندراج الوي يف الوي ...

اخلَْل َق)) [الروم :]11:إبنهار الفر عل الننرومُ (( ،مثَّ يُعِين ُندهُ)) [الننروم :]11:إبنهننار الننروم علن الفننر ،
اّللُ يَنْب َدأُ ْ
(( َّ
الس نناع ُ)) [ال ننروم :]12:بوق ننوع القيامن ن الص ننغر (( ،ين ننبلِ
ِ
نوم َّ َ
(( ُمثَّ إِلَْي ننه تُن ْر َجعُ ننو َن)) [ال ننروم :]11:ابلفن ننا في ننهَ (( ،ويَن ن ْنوَم تَن ُق ن ُ
ُْ ُ
الْ ُم ْج ِرُم ننو َن)) [ال ننروم :]12:ع ننن رمح ن هللا...أو القيام ن الك ننرب بظه ننور امله نندي عن نم ،وقه ننرهم ُت ن س ننطوته وحرم نناهنم م ننن
رمحته((...فَسننبها َن َِّ
اّلل)) [الننروم :]17:أن يكننون غن ه يف الوجننود والصننف والفعن والتننأث ِ (( ،حن َ َتُْ ُسننو َن)) [الننروم:]17:
ُْ َ
ِ
ت
و
ح
احلَ ْمن ُند))
((
الروم،
نور
عل
بغلب نلم الفر
صبِ ُهو َن)) [الروم :]17:عننند نهننور نننورهم علن نلمن الفننر َ (( ،ولَننهُ ْ
َ َُْ
[الننروم :]18:بظهننور صننفا كمالننه وجتليننا مجالننه يف مسنناوا الغيننوب السننبع وق ن إصننباح غلب ن نننور الروحانيننا عل ن
نلما النفسانيا ...
 جيع ابن عننريب كلمن (الننروم) تشن إىل نننور الروحانيننا (ويعن هبننا :استشننعار اجلمن ) ،كمننا جيعن كلمن (الفننر )تش إىل نلم النفسانيا (ويع هبا استشعار الفر ).
وللقارئ أن يناق هذا التفس حسننب مقتضننيا اللغن وأصننول التفسن وكليننا العقينند اإلسننامي وجزلياهتننا .كمننا
عليه أن يعر أن تفس ابن عريب هو كتاب مقد عند الصوفي  ،وكله جيري عل هذا النم .
* كشفهم ال يساعدهم-:
قال الشري حسن (أخو أمحد البدوي ،وكانوا يقيمون يف مك ):
فأقم أا وإخويت ،وكان أمحد أصغرا سنا وأشجعنا قلبا ،وكان مننن كثننر مننا يتلننثم لقبننناه ابلبنندوي...مث إنننه يف شنوال
سن ثا وثاث وستمال رأ يف منامه ثننا منرا قننالا يقننول لننه :قننم واطلننب مطلن الشننم  ،فن ذا وصننل إىل مطلن
الشننم فاطلننب مغننرب الشننم وسننر إىل طننندات (طنطننا) فن ن هبننا مقامن أيهننا الفننىت! فقننام مننن منامننه ،وشنناور أهلننه وسننافر
إىل الع نرا  ،فتلقنناه أشننياخها ،منننهم سننيدي عبنند القننادر وسننيدي أمحنند بننن الرفنناعي ،فقنناال :ي أمحنند ،مفنناتي الع نرا والننند
والننيمن والننروم واملشننر واملغننرب أبينندينا فنناخرت أي مفتنناح شننت منهننا ،فقننال لمننا سننيدي أمحنند رضنني هللا عنننه :ال حاجن يل
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ِبفاتيهكمننا ،مننا آخننذ املفتنناح إال مننن الفتنناح .قننال سننيدي حسننن :فلمننا فننر سننيدي أمحنند مننن زير أضننرح أوليننا الع نرا
كالشيخ عدي بن مسافر واحلاج وأضراهبما ،وخرجنا قاصدين إىل احي طندات(...)1
* امللحوظات-:
 -1كان مقيما يف مك  ،والعرا ابلنسب ملك لي مطلعا للشم .
 -2عندما ولد أمحد البدوي كننان عبنند القننادر وأمحنند بننن الرفنناعي قنند شننبعا مننوات مننن زمننان ،فكين اسننتقباه؟ طبعننا،
إنننه رأ ذلن ابلكشن  ،وهننؤال الكمن يتسنناو يف إحساسننهم الكشن من الواقن  ،ويف كثن مننن األحيننان ال يسننتطيعون
التمييز بينهما.
 -3أما مفاتي املشر واملغرب ووثني القبور فنشكوها إىل هللا سبهانه.
* بدون عنوان (لعلها من مقام النفس الراضية)-:
(أمحنند املنندعو محنند ) اجملننذوب الصنناحي ،لننه كشن ال يكنناد خيط ...قننال املننناوي (شننارح اجلننام الصننغ ) :أخننربين
الولد (أي :ولده سيدي زين العابدين الويل الكب ) :مننا تلبسن حبننال إال كاشننف بننه وهننو مقننيم عننند بعننض النسننا البغيننا

بباب الفتوح.)2(...

 -ويتسا لون :ما سبب فساد األم اإلسامي ؟ ونتسا ل :مل حرم هللا الزا؟ وفَنَر حد الزاين والزاني ؟

* وبدون عنوان كذلك-:
مما يورده يوس النبهاين:

...وقننال العننار النابلسنني (عبنند الغن ) يف شننرح الطريقن احملمدين  :قننال القسننطاين :وأخننربين شننيخ اإلسننام الربهننان

بن أيب شري أنه كان يقرأ مخ عشر ختم يف اليوم والليل (...)3

 وكذل ال تعليق ،لكنها عل ك حال أهون من ثامثال وست أل ختم !* عودة إىل اجليالين (قطب األولياء)-:
يقننول... :تنندري كننم عنننده (أي :عننند هللا) مننن الطاعننا والصننوم والصننا ال يعبننأ هبننا ،إمنننا منراده منن قلننب صننا

من األقدار واألغيار(...)4

 إذن ،وحس ننب تقري ننر اجل ننياين ،هللا س ننبهانه ال يعب ننأ ابلطاع ننا (وجي ننب أن ننتب ننه إىل أن الطاع ننا ه نني الشن نريع( )1طبقا
( )2جام
( )3جام
( )4الفت

الشعراين.)183/1( :
الكراما للنبهاين (.)555/1
الكراما .)411/1( :
الرابين.)357: ( ،
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اإلسننامي ومننا فيهننا مننن عبننادا وأخننا ومعنناما ) ،ويقننرر أن هللا ال يرينند إال الباهن الصننوفي والعتننه الننذي يقننودهم إىل
اجلذب مث إىل شهود وحد الوجود (صا من األقدار واألغيار).
َأولي هذا التقرير هو افرتا عل هللا الكذب ،وهو ضال موغ يف الضال.
لكننن ،أيهننا القننارئ الكننر  ،إن ن لننن تعنندم خمادعننا أو مغفننا يقننول ل ن  :هننذا الكننام لننه َتوي ن ! فنقننول لننه :التأوي ن
ض ننال وتض ننلي  ،وك ننذب وأحابي ن  ،ومك ننر ابملس ننلم إلخ نراجهم م ننن الن ننور إىل الظلم ننا  .أو يق ننول ل ن  :ه ننذا مدس ننو ،
فنجيبه:
أوال :أال لعن هللا عل الكاذب .
اثنيا :هذه هي عقيد القوم ومشرهبم والغاي اليت يسعون إليها ،فلماذا تكون مدسوس ؟ ومن يفكر يدسها؟
اثلثا :إن كان مدسوس فلِ َم ال ُيذفوهنا من كتبهم ،وعلماؤهم وأبدالم هم الذين يشرفون عل طب كتبهم.
* اجلنة ابجملان (ابلبالش)-:

(فالد جليل ) ،قال سيدا أمحد التجنناين رضنني هللا عنننه :ذكننر ليلن اجلمعن مالن مننن صننا الفننات ملننا أغلننق ،بعنند نننوم

النا  ،يكفر ذنوب أربعمال سن ( )1اهن.

 نن صننا الفننات ملننا أغلننق :اللهننم صن علن سننيدا حممنند الفننات ملننا أغلننق ،واخلننامت ملننا سننبق ،اصننر احلننق ابحلننق،والادي إىل صراط املستقيم ،وعل آله حق قدره ومقداره العظيم.
 تكمل  :يظهر أن هذا احلكم قد نسخ ،فقد ورد يف كش احلجاب:...وإن امل نر الواحنند منهننا فدي ن مننن النننار ،وإن مننن ذكرهننا مننر واحنند يغفننر هللا لننه ذنوبننه ولننو كان ن يف عمننره مال ن
ألن سننن  ،وإن املننر الواحنند منهننا أبربعمالن غننزو كن غننزو أبربعمالن حجن  .وإن ذاكرهننا يعطن ثنواب كن ذاكننر يف الكننون
أبضعا مضاعف ق أو كثننر .وإن املننر الواحنند منهننا تعنندل سننتمال ألن صننا مننن مطلننق الصننلوا مننن صننا كن ملن
وصا ك إن وصا ك جان .وقال (أي :أمحنند التجنناين) -رضنني هللا عنننه :-مننا أعنند هللا تعنناىل لننذاكر صننا الفننات ملننا
أغلق من الفض ال ُي يل ذكره ،وال يظهر إال يف الدار اآلخر (.)2

 سؤال :ذكر ك ما ذكر من عظالم (صننا الفننات ) ،ومن ذلن يقننول :إن هنننا مننن الفضن مننا ال ُين لننه ذكننره!فمننا هننو هننذا الننذي ال ُين ذكننره؟ وهن هنننا أكننرب وأفظن ممننا ذكننر؟ ونننرت التعليننق واملناقشن لكن مننن كننان عنننده ذر مننن
إمان من ذر من عق م ذر من حيا .
* كرامة من مجلة الكرامات وصوم أيضاً (من مقام اجملاهدة)-:
( )1غاي األماين.)97: ( ،
( )2كش احلجاب.)375: ( ،
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و( ..ومنننهم أبننو عبنند هللا ب نن خفي ن )...وبقي يف بدايتننه أربع ن شننهرا يفطننر بك ن ابقننا (أي :فننول) حننىت ج ن

دمه ،ويقرأ القرآن يف ك ركع  ،ويصلي ك يوم أل ركع  ،ودخ بغداد وبقي هبا أربع يوما ال أيك وال يشرب(...)1
 فلنتنا هنا -من أج خاطرهم -حكننم الشنريع اإلسننامي علن هننذه البنندع ومننا فيهننا مننن ورع هندوسنني .ولننتبننهفق ن إىل أنننه يصننلي ك ن يننوم أل ن ركع ن  ،ويق نرأ يف ك ن ركع ن القننرآن كلننه؟ أي :إنننه خيننتم يف اليننوم أل ن ختم ن  .مث لنسننك
شاك إىل هللا ما ح هبذه األم من هذه الطالف .
يقول شاعرهم:
ترى ما ال يراه الناظروان

قلوب العارفني هلا عيون

هننذا توضنني للننرؤ الكشننفي  ،فاملكاش ن يننر أشننيا ال وجننود لننا! يراهننا كمننا نننر األشننيا املوجننود أمننام أعيننننا،
ويعزون ذل إىل قننو يف القلننب يسننموهنا (السننر) ،ويقولننون :إن السننر ابلنسننب للقلننب كننالروح ابلنسننب للجسنند ،وطبعننا ،هننذا
كلننه وهننم يف وهننم ،ويف فص ن الحننق سنننر كي ن ُتنند الننرؤ الكشننفي  ،م ن العلننم أن مثلهننا َتامننا ُينند ملننن يتعنناط
املخدرا التهشيشي األفيوني وتل الزمر .
* كشوف جيهلها الواقع-:
قطب الغو علي وفا كان يقول:
العلقن الننيت حننول حبن القلننب هنني احلين املطوقن حننول العننرش مننن امللكننويت ،واحلين املطوقن بعن احليننا مننن اجلننربويت،
واحلين املطوقن بقننا مننن امللكنني ،وكننان رضنني هللا عنننه يقننول :الننبطن األوسن مننن النندما املسننم ابلنندود هننو الننذي قوتننه

تنش حرير أه اجلنان.)2(...

 إذن ،فالقلننب هننو العننرش؟ ولكننن أيننن هنني ع ن احليننا واحلي ن الننيت تطوقهننا ،وك نذل جب ن قننا وحيتننه؟؟ لكنننالكش ن ه ننو ح ننق اليق ن ي ننر م ننا ال ي نراه الن ننانروا ،وعن نندما يق ننول الكش ن  :إن هن ننا ع ن احلي ننا  ،وجب ن ق ننا  ،و،...
و...فيجب أن نصدقه ألنه كش ! وكش عل من؟ عل أوليا صديق أقطاب أغوا .
فص نند أيه ننا الق ننارئ ،وس ننلم تس ننلم ،أم ننا عقلن ن وبص ننر ومسعن ن فادفنه ننا يف أي مك ننان يعين ننه الكشن ن  ،وحس ننب
الكش  ،أما القرآن والسن فيجب عرضننهما علن الكشن  -كمننا يقننول حجن اإلسننام اإلمننام المننام -فمننا وافننق الكشن
قرروه ،وما خال أولوه...
* من أحوال ومقامات (انتشار احلشيش يف مصر) واِلفطار يف رمضان-:
وم نننهم س ننيدي الشن نري اجمل ننذوب رض نني هللا تع نناىل عن ننه ورمح ننه ك ننان رض نني هللا عن ننه س نناكنا جت نناه اجمل ننان ابملارس ننتان
( )1حاشي العروسي.)6/2( :
( )2طبقا الشعراين.)34/2( :

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

406

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

املنصننوري ،وكننان لننه كشن ومثنناقا للنننا الننذين ينكننرون عليننه ،وكننان رضنني هللا عنننه أيكن يف هنننار رمضننان ،ويقننول :أا
معتو أعتق ريب ،وكان ك من أنكر عليه يعطبه يف احلال!!...وكان رضي هللا عنه يتظنناهر ببلن احلشنني  ،فوجنندوها يومننا
حاو  ،وكان قد أعطاه هللا تعاىل التمييز ب األشقيا والسعدا يف هذه الدار )1(...ترمل ترمل...
 يفطر يف رمضان رضي هللا عنه! ويبل احلشيش متظاهرا ،رضي هللا عنه!السؤال البسي  :ما هي الفالنند الدينين والدنيوين والشننرعي والعقلين واملنطقين والصننبياني والغوغالين واجلنونين والغبالين
والذكالين ...و...؟ مننا هنني الفالنند  ،أين فالنند مننن التظنناهر ببلن احلشنني ؟ وهن يرينند هللا سننبهانه مننن أوليالننه أن يفطننروا يف
رمضننان ويتظنناهروا ابخلبالن ؟! لكننن مننا شننأننا حنننن؟ فهننؤال هننم املقربننون وكفن ! مث يتسننا ل املتسنناللون :مننا هننو سننبب فسنناد
هذه األم ؟ ويتسا لون :ما هو سبب انتشار احلشي ؟
* واليته جتمده-:
ومنننهم سننيدي علنني النندم ي اجملننذوب رضنني هللا تعنناىل عنننه :كننان رضنني هللا عنننه جالسننا لننيا وهنننارا علن دكننان بينناع
الرقننا جتنناه محننام املارسننتان ،وكننان رضنني هللا عنننه ال يننتكلم إال ادرا ،وكننان مكشننو ال نرأ ملفوفننا يف بننرد كلمننا تتقط ن
يب نندلوهنا ل ننه أبخ ننر  ،أق ننام عل ن ه ننذه احلال ن حن ننو عش نرين س ننن !! وك ننان كلم ننا رآين تبس ننم ،م ننا رض نني هللا عن ننه س ننن مخ ن
وعشرين وتسعماله ،ودفن ابملسجد الذي بقرب ابب النصر اليشبكي ،وقربه ناهر يُزار رضي هللا عنه(!!)2
 السؤال :ما هو قول القارئ أبم تقد اجملان ومرض األعصاب واحلشاش واألفيوني ؟!* الصويف يصور ما يف األرحام كيف يشاء-:
يقول عبد هللا اليافعي (الغو ):
...وروي عن بعض األوليا الكبار أنه طلننب منننه بعننض النننا أن ينندعو لننه هللا تعنناىل أن يرزقننه ولنندا ذكنرا ،فقننال :إن
أحببن ذلن فسننلم للفقنرا مالن دينننار ،فسننلم إليننه ذلن  ،مث جننا بعنند ذلن ِبنند وقننال لننه :ي سننيد وعنندت بولنند ذكننر ومننا
وضع امرأيت إال أنث  ،فقال له الشيخ :الدان اليت سلمتها اقص  .قننال ي سننيدي! مننا هنني اقصن إال شننيتا يسن ا .فقننال
لننه الشننيخ :وحنننن أيضننا مننا نقصنننا إال شننيتا يسن ا ،فن ن أحببن أن نننويف لن فننأو لنننا .فقننال :نعننم ي سننيدي ،مث ذهننب
وعاد إليه بتوفين ذلن النقصننان ،فقننال لننه الشننيخ :اذهننب فقنند أوفينننا لن كمننا أوفين  ،فرجن إىل منزلننه ،فوجنند غامننا بقنندر

هللا تعاىل وإكرامه ألولياله عز وج (.)3
ويقول (مزهدا ابلعلم):

وروي أن مجاع ن مننن أه ن العلننم قصنندوا زير بعننض الشننيوخ ،فلمننا أتننوه وجنندوه يَن ْل َهننن يف قرا تننه يف الصننا  ،فتغ ن
ُ
( )1طبقا الشعراين.)150/2( :
( )2طبقا الشعراين.)150/2( :
( )3نشر احملاسن الغالي .)22: ( ،
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اعتقننادهم فيننه ،فلمننا ام نوا تل ن الليل ن أجنب نوا كلهننم ،فخرج نوا ليغتسننلوا يف برك ن مننا  ،فوضننعوا ثينناهبم ودخل نوا يف املننا  ،فجننا
األسد وجل عل ثياهبم ،فلم يقدروا خيرجون ،فاقوا شد من شد الربد ،فجا الشننيخ ،وزجننر األسنند ،وقننال لننه :مننا قلن
ل ال تتعر لضيفاين ،فبصب وذهننب ،مث قننال لننم الشننيخ :أنننتم اشننتغلتم إبصنناح الظنناهر فخفننتم األسنند ،وحنننن اشننتغلنا
إبصاح الباطن فخافنا األسد(.)1
* امللحوظة:
التزهيد ابلعلم والدعو إىل اجله هي من الواجبا األوىل للمتصوف .
* الكعبة تذهب لتطوف حوهلم-:
ويقول اليافعي أيضا:
...وأعظ ن ننم م ن ننن ذلن ن ن وأفضن ن ن طن ن نوا الكعبن ن ن املعظمن ن ن بكثن ن ن م ن نننهم ،وكن ن ن ذلن ن ن مش ن ننهور م ن ننذكور ابألس ن ننانيد

الصهيها (...)2
* تعليق:

قي ن مننر (ب ن م نرا كث ن جنندا) :احل ن هننذه السننن هننو ح ن أكننرب ألن الكعب ن كان ن  ،ك ن سننن َ ،تيت إىل شننيخنا
لتطو حوله ،أما هذه السن فقد جا الشيخ ليطو هو حولا ،فهنيتننا حلجنناج هننذا العننام! ويف احلقيقن إهنننم يننرون هننذا يف
أحام اجلذب .
 مث يتسننا لون عننن سننبب فسنناد األمن ؟ وسننيطر اجلهن والتفكن الضننبايب واخلنرايف عليهننا ،ممننا سننبب لننا هننذا العقننمالقات  ،والضياع الذهويل يف مسارح التمثيليا اإلبليسي .
* من أقوال جالل الدين الرومي-:
مننن احين تربيننز أشنرق مشن احلننق ،فقلن لننا :نننور مقننرتن ابألشننيا  ،وهننو يف الوقن نفسننه مفننار لننا .إن مشن

حميا (مش الدين) هبا األفق ،مل تشر يوما عل ما هو فان إال وهبته طبيع البقا (...)3
 يع بشم احلق أستاذه مش الدين ،ووحد الوجود ناهر يف الن .* من التفسري الصويف-:

يقول ابن عريب يف (تفس ه) :]1: [ )) (( :إشار إىل القلب احملمدي ،الذي هو العرش اإللي احملي ابلك ...
 والتعليق للقارئ ،م التنبيه إىل عقيدهتم يف احلقيق احملمدي .( )1نشر احملاسن الغالي .)32 ،31: ( ،
( )2نشر احملاسن الغالي .)33: ( ،
( )3الصوفي ب األم واليوم.)74 ،73: ( ،
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* من تفسريهم أيضاً-:
للشيخ األكرب والكربي األمحر نفسه:
((ن َوالْ َقلَ ن ِم َوَمننا يَ ْس نطُُرو َن)) [القلننم(( :]1:ن)) [القلننم :]1:هننو النننف الكلي ن َ (( ،والْ َقلَ ن ِم)) [القلننم :]1:هننو العق ن
الكلي ،واألول من ابب الكناي ابالكتفا من الكلم أبول حروفها .والثاين (أي :القلم) من ابب التشبيه...
 هذا تفس يظهر ارتبا املتصو بقناعاته املسبق  ،وأن كشفه اتب لتل القناعا .* من كذهبم على األنبياء-:
يقول الغزايل يف (اإلحيا ):
...وروي أن عيس عليه السام مك يناجي ربه ست صباحا مل أيكن  ،فخطننر ببالننه اخلبننز ،فننانقط عننن املناجننا ،
وإذا شننيخ قنند أنلننه ،فقننال لننه عيس ن  :ابر هللا في ن ي ويل هللا ،ادع هللا تعنناىل يل فن ين كن ن يف حال ن فخطننر ببننايل اخلبننز،
فانقطعن عن  ،فقننال الشننيخ :اللهننم إن كنن تعلننم أن اخلبننز خطننر ببننايل منننذ عرفتن فننا تغفننر يل ،بن كننان إذا حضننر يل

شي أكلته من غ فكر وخاطر(...)1
* امللحوظات:

الكن ننذب علن ن رسن ننول هللا عيسن ن  ،وتعظن ننيم أمن ننر اجلن ننوع علن ن الطريقن ن الندوسن نني احملرمن ن يف اإلسن ننام ،وذلن ن لتربين ننر
قصننر عننن شننأو الننويل!! وكن هننذه الثاثن
ريضتهم الصننوفي  ،مث َج ْعن ُ الننويل أفضن مننن النننيب ،حين إن عيسن عليننه السننام َّ
هي من الكبالر ،وال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم.
* ِح َكم بدون تعليق-:
يقننول الغنزايل يف (إحيالننه)... :اثنيننا :أن يكننون مقلنندا ملننذهب مسعننه ابلتقلينند ومجنند عليننه وثبن يف نفسننه التعصننب لننه
ِبجننرد االتبنناع للمسننموع ،مننن غن وصننول إليننه ببصن ومشنناهد  ،فهننذا شننخ قيَّننده معتقننده عننن أن جينناوزه ،فننا مكنننه أن
خيطننر ببالننه غ ن معتقننده ،فصننار نظننره موقوفننا عل ن مسننموعه ،ف ن ن مل ن بننر عل ن بنُ ْعنند وبنندا لننه معننىن مننن املعنناين الننيت تبنناين
نموعه محن عليننه شننيطان التقلينند محلن وقننال :كين خيطننر هننذا ببالن وهننو خننا معتقنند آابلن ؟ فن أن ذلن غننرور
مسن َ
من الشيطان ،فيتباعد منه وُيرتز عن مثله ،وملثن هننذا قالن الصننوفي  :إن العلننم حجنناب ،وأرادوا ابلعلننم العقالنند الننيت اسننتمر
عليهننا أكثننر النننا ِبجننرد التقلينند أو ِبجننرد كلمننا جدلين حررهننا املتعصننبون للمننذاهب وألقوهننا إلننيهم فأمننا العلننم احلقيقنني
الذي هو الكش واملشاهد بنور البص فكي يكون حجااب وهو منته الطلب(..)2

وأتر التعليق لك من كان له قلب أو ألق السم وهو شهيد لكن أرجو االنتباه إىل الدعو إىل اجله .
( )1إحيا علوم الدين.)72/3( :
( )2اإلحيا .)255/1( :
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ويقول الطوسي:
...قننال أبننو بكننر الكتنناين :قننال أبننو محننز  :دخلن علن سننري ،فجننا ين بفتين  ،فأخننذ جيعن نصننفه يف قنندح ،فقلن

له :أي هو ذا تعم ؟ أا أشرب هذا كله يف مر  .فضه وقال :هذا أفض ل من حج (.)1

 ي سام! شرب الفتي أفض من حج ! نسأله :ما هو دليله؟ لعله الكش ؟ ال نعر .* نصوص يتسلى القارئ بتحليلها وفك رموزها (هبدوء)-:
قين ن الب ننن عط ننا  :م ننا يفعن ن ال ننذكر ابلسن نرالر؟ فق ننال :ذك ننر هللا تع نناىل إذا ورد علن ن السن نرالر إبشن نراقه أزال البشن نري يف

احلقيق برعواهتا(.)2

وق نال الشننبلي :األرواح تلطف ن  ،فتعلق ن عننند لنندغا احلقيق ن  ،فلننم تننر معبننودا يسننتهق العبنناد عننن أن تتقننرب إىل

ذل الشاهد بغ ذل املشاهد ،وأيقن أن احلد ال يدر القد بصفته املعلول (.)3

 تسهيا للتهلي  :يع بن (صفته املعلول ) أي :صفته عل أنه غ هللا ،اليت هي صف معلول وليس صهيه .وقال الشبلي أيضا :ك إشار أشار اخللق هبا إىل احلق ،فهي مردود علننيهم ،حننىت يشن وا إىل احلننق ابحلننق ،لنني لننم

إىل ذل طريق(.)4

وست اجلنيد مر عن اإلخا  ،فقال :إخراج اخللق من معامل هللا تعاىل ،والنف أول اخللق(.)5
ست الزقا عن املريد ،فقال :حقيق املريد أن يش إىل هللا تعاىل ،فيجد هللا م نف اإلشار (.)6
...وقننال قننوم :السننر سنران :سننر للهننق ،وهننو مننا أشننر عليننه بننا واسننط وسننر للخلننق ،وهننو مننا أشننر عليننه احلننق

بواسط  .وقال :سر من السر للسر ،وهو حق ال يظهر إال حبق ،وما نهر خبلق فلي بسر(.)7
 -لتيس التهلي  :ك العبارا السابق تش إىل وحد الوجود ،وكذل الاحق .

* من رسالة من اجلنيد إىل أحدهم (أيمره ابلتقية وكتم السر والتظاهر مبا عليه الناس)-:
...فعلين رمحن هللا بضننب لسننان  ،ومعرفن أهن زمانن  ،وخاطننب النننا ِبننا يعرفننون ،ودعهننم ممننا ال يعرفننون ،فقن َّ

( )1اللم
( )2اللم
( )3اللم
( )4اللم
( )5اللم
( )6اللم
( )7اللم

(،
(،
(،
(،
(،
(،
(،

.)242:
.)290:
.)293:
.)295:
.)290:
.)295:
.)303:
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َمن جه شيتا إال عاداه...واخر ْج إىل اخللق من حال أبحوالم ،وخاطبهم من قلب عل حسب مواضعهم(...)1
كتب أبو سعيد اخلراز إىل أيب العبا أمحد بن عطننا  :ي أاب العبننا  ،تعننر يل رجننا قنند كملن طهارتننه ،وبننرئ مننن
()2

آاثر نفسه عنه به له ،موقو م احلق ابحلق للهق ،من حين أوقفننه احلننق ،حين ال لننه وال عليننه ،فنناحلق يعللننه امتهنان
له ،وامتهان للخلق به؟ ف ن عرف يل هذا فدل عليه(.)3

وكتننب اجلنينند إىل أحنندهم :آثننر هللا ي أخنني ابالصننطفا  ،ومجعن ابالحتنوا  ،وخصن بعلننم أهن النهن ...وَتم لن
مننا ترينند من ن لننه ،مث أخننا من ن لننه ومنننه لننه بننه ،ليُن ْف ن ِرَد يف تقلبننه ل ن ِ ،بننا يُشننهد  ،مننن حي ن ال يَن ْلهق ن ش ناهد مننن
الشنواهد خيرجن  ،فننذل  :أول األول الننذي حمننا بننه رسننوم مننا تنراد ممننا غيَّبننه بننه عنن بعلن ِّنو مننا اسننتأثر بننه منننه لننه ،مث أفننرد
منن لن  ،يف أول تفرينند التجرينند ،وحقيقن كننالن التفرينند ،فكننذل إذا انفننرد بننذل أابد ،وأفننىن اإلابد مننا سننل مننن احلننق
مننن الشنناهد ،بعنند إفنننا حماضننر اخللننق ،فعننند ذلن يقن حقيقن احلقيقن مننن احلننق للهننق ،ومننن ذلن  :مننا جننر حبقيقن علننم
االنتهن ننا إىل علن ننم التوحين نند عل ن ن علن ننم تفرين نند التجرين نند ،فقن نند عن ننززه هللا وحجبن ننه عن ننن كث ن ن ممن ننن ينتهلن ننه ويدعين ننه ،ويتهققن ننه
ويصطفيه(.)4

وكتب اجلنينند أيضننا :أكرمن بطاعتننه ،وخصن بواليتننه ،وجلَّلن بسننرته...وألزم اببننه ،وكلفن خدمتننه ،حننىت تكننون

له موافقا ،ولكأ حمبته ذالقا ،فيتص العي ابلعي  ،واحليا ابحليا  ،والروح ابلروح ،فتتم النعم (.)5

يقول أبو نصر الطوسي واصفا أقوال اجلنيد هذه... :فيها إشارا لطيفن  ،ورمننوز خفين  ،تعننرب عننن احلقننالق املشننكل ،

وتنب عن السرالر واخلصوصي اليت تفرد هبا هذه العصاب يف جتريد التوحيد ،وحقيق التفريد(.)6

 انتبه إىل العبار ( :اخلصوصي اليت تفرد هبا هذه العصاب يف جتريد التوحيد وحقيق التفريد.ومننن رسننال بعثهننا أبننو سننعيد بننن األعنرايب آلخننر :أماتن هللا عنن  ،وأحيننا بننه ،وأينند ابلفهننم ،وفننر قلبن مننن كن

وهم ،وأفنا ابلقرب عن املساف  ،وابألن عن الوحش (.)7

ومن رسال أليب سعيد اخلراز بعثهننا إىل آخننر :عصننم هللا بننذكره عننن نفسن  ،وكاشننف بشننكره عننن وصننف ...وأا

أسأل هللا تعاىل أن جيم ل من نفس ما فر  ،ويب عن منها ما مج  ،إنه الويل لذل والقادر عليه(.)8

( )1اللم .)312: ( ،
( )2جيب أن تكون( :امتهاا له).
( )3اللم .)305: ( ،
( )4اللم .)313: ( ،
( )5اللم .)313: ( ،
( )6اللم .)314: ( ،
( )7اللم .)315: ( ،
( )8اللم .)315: ( ،
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* التنبيه:
م ننن نظ ننر يف ه ننذه النص ننو فليتأم ن  ،وليه نناول فهمه ننا هب نندو  ،ول ج ن إىل النص ننو الس ننابق يف الكت نناب وخاص ن
فص (املدخ إىل فهم النصو الصوفي ).
* تعريف الكشف-:
يقول مصطف بن حميي الدين جنا(:)1
...والكش لغ رفن احلجنناب ،ويف اصننطاح أهن احلقيقن  ،هننو االطنناع علن مننا ورا احلجنناب مننن املعنناين الغيبين
واألمننور اخلفي ن وجننودا وشننهودا ،ولنني هننو كمننا يُ ْكش ن الغطننا ُ عننن اآلني ن والسننرت عننن البنناب ،ب ن هننو أمننر إذا نهننر يننر

العبد أن ذل مل يكن مسترتا بشي  ،وإمنا اإلدرا كان قاصرا عن الوصول ،فقواه احلق تعاىل ،فأدر ما كان ناهرا(.)2
* كل املعبودات حق-:
يقول ابن عريب (الشيخ األكرب والكربي األمحر):

...فمننن عناين هللا بنننا ،ملننا كننان املطلننوب مننن خلقنننا عبادتننه ،أن قن َّنرب علينننا الطريننق أبن خلقنننا مننن األر الننيت أ ََمن َنرا
ضن َربنُّ َ أََّال تَن ْعبُن ُندوا إَِّال إِ َّيهُ))
أن نعبننده فيهننا ،وملننا عبنند منننا مننن عبنند غن هللا ،غننار هللا أن يُعبنند يف أرضننه غن ه ،فقننالَ (( :وقَ َ
[اإلسرا  ،]23:أي حكم ،فما عبد من َعبَد غ هللا ،إال لذا احلكم ،فلننم يُعبنند غن هللا وإن أخطتنوا يف النسننب  ،إذ كننان هلل
يف ك شي وجه خا  ،به ثب ذل الشي  ،فما خرج أحد عن عباد هللا(.)3

 إذن فنناألواثن واألصنننام وك ن مننا عبنند مننن إنسننان وشننجر وقننرب ،كلننه هننو هللا .وقنند من َّنر معنننا يف النصننو السننابقأمثل كث من نف املعىن.
يقول الغزايل يف اإلحيا :
 ..قننال سننه  :مننن طعننن عل ن التكسننب فقنند طعننن عل ن السننن  ،ومننن طعننن عل ن تننر التكسننب فقنند طعننن عل ن

التوحيد(.)4

 نق ننول :ه ننذا اعن نرتا م ننن القط ننب س ننه (اب ننن عب نند هللا التس ننرتي) وم ننن احلجن ن الغن نزايل أن الص ننوفي ليسن ن م ننناإلسام .إذ جيع (ب جيعننان) التوحينند خمالفننا للسننن يف التكسننب .وبقننول الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم{ :مننن رغننب عننن
سنيت فلي م } ،إذن فهم ليسوا من رسول هللا.
ويقول الغزايل أيضا:
( )1من تاميذ نور الدين اليشرطي.
( )2كش األسرار لتنوير األفكار.)125: ( ،
( )3الفتوحا املكي .)248/3( :
( )4اإلحيا .)232/4( :
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فسننرر أبن وصننل  ،مث
...قال أبو سعيد اخلراز :دخل البادي بغ زاد ،فأصننابت فاقن  ،فرأين املرحلن مننن بعينندُ ،
فكننر يف نفس نني أين س ننكن واتكل ن عل ن غ ن ه (أي :عل ن غ ن هللا) ،وآلي ن أن ال أدخ ن املرحل ن إال أن أُمح ن إليه ننا!
فهفننر لنفسنني يف الرمن حفننر ووارين جسنندي فيهننا إىل صنندري ،فسننمع صننوات يف نصن اللين عاليننا :ي أهن املرحلن ،

إن هلل تعاىل وليا حب نفسه يف هذا الرم فاحلقوه(..)1

 التعليننق :هننذا شننيطان يضننه علن ذقنننه وذقننوهنم لينندفعهم إىل التوغن يف الضننال والزندقن ألن خروجننه هكننذاِ َّ ِ
ين ينَُزُّكننو َن
لنني مننن اإلسننام يف شنني  ،بن هننو مننن الندوسنني  ،وادعنناؤه الوالين هننو افنرتا علن هللا الكننذب ((أََملْ تَن َنر إ َىل الننذ َ
اّلل ينَزّكِي من يشا وال يظْلَمو َن فَتِيا .انظنُنر َكين ين ْفننرتو َن علَن َِّ ِ
ب َوَك َفن بنِ ِنه إِْمثننا ُمبِينننا)) [النسننا ،49:
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكننذ َ
أَن ُف َس ُه ْم بَ ِ َُّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
.]50
* الكذب على أنبياء هللا ووصفهم مبا ال يوصف به إال اجملانني-:
يقول الغزايل نفسه:
داود عليه السام كننان إذا أراد أن ينننوح ،مكن قبن ذلن سننبعا ال أيكن الطعننام
...قال ُيىي بن أيب كث  :بلغنا أن ُ
وال يشرب الشراب وال يقننرب النسننا  ،فن ذا كننان قبن ذلن بيننوم ،أُخننرج لننه املنننرب إىل الربين  ،فننأمر سننليما َن أن يننادي بصننو
يستقري الباد ومننا حولننا مننن الغيننا واآلكننام واجلبننال والنرباري والصنوام والبين  ،فينننادي فيهننا :أال مننن أراد أن يسننم نننوح
داود عل ن نفسننه فليننأ  ،قننال :فتننأيت الوحننوش مننن ال نرباري واآلكننام ،وَتيت السننباع مننن الغيننا  ،وَتيت ال نوام مننن اجلبننال،
ُ
داود حننىت يرقن املنننرب ،وُينني بننه
وأييت
نوم،
ن
ي
ال
نذل
ن
ل
نا
ن
ن
ال
ن
م
وجتت
ندورهن،
ن
خ
نن
ن
م
نذار
ن
ع
ال
يت
وَت
نار،
ن
ك
األو
نن
ن
م
ن
ط
ال
وَتيت
ُ
بنننو إس نرالي  ،وك ن صننن عل ن حدتننه ،حميطننون بننه ،وسننليمان عليننه السننام قننالم عل ن رأسننه ،فيأخننذ يف الثنننا عل ن ربننه،
فيضجون ابلبكا والصراخ ،مث أيخذ يف ذكر اجلنن والنننار ،فتمننو النوام وطالفن مننن الوحننوش والسننباع والنننا  ،مث أيخننذ يف
أهنوال القيام ن  ،ويف النياح ن عل ن نفسننه ،فيمننو مننن ك ن نننوع طالف ن  ،ف ن ذا رأ سننليمان كثننر املننوت قننال :ي أبتنناه ،مزق ن
داود ،قام ووضن يننده علن رأسننه ،ودخن بين عبادتننه ،وأغلننق اببننه ،ويقننول :ي إلننه د ُاود،
املستمع ك ممز ...مث إذا أفا ُ
داود؟ وال ي نزال ين نناجي رب ننه ،في ننأيت س ننليمان ويقع نند عل ن الب نناب ،ويس ننتأذن مث ي نندخ ومع ننه ق ننر م ننن
أغض ننبان أن ن عل ن ُ
شع  ،فيقول :ي أبتاه ،تقو هبذا عل ما تريد...
داود ذا يننوم ابلنننا يعظهننم وخيننوفهم ،فخننرج يف أربعن ألفننا ،فمننا منننهم ثاثننون ألفننا،
وقننال يزينند الرقاشنني :خننرج ُ
وما رج إال يف عشر آال  .قال :وكان له جاريتان اختذمها ،حننىت إذا جننا ه اخلننو وسننق فاضننطرب ،قعنندات علن صنندره
وعل رجليه خماف أن تتفر أعضاؤه ومفاصله فيمو (...)2اهن.

 أرجو من القننارئ الكننر  ،رجننا حننارا ،أن يصنندق  ،وإن مل يصنندق فن ين مسننتعد لتأدين اليمن  ،أن هننذه القصنليس ن مننن هننذيا صننيب يف أحننام اليقظ ن ! وليس ن مننن ثرث نرا حشنناش تننناول نص ن رط ن مننن األفيننون ،وليس ن مننن
( )1اإلحيا .)233/4( :
( )2اإلحيا .)159 ،158/4( :
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خبنناال جمنننون يف ثننور جنونننه...وإمنا هنني دعننو غزالي ن إىل األخننا الغزالي ن  ،وإىل املقامننا الصننوفي  ،يقننذ هبننا حج ن
الكهان ن (وأقطابننه السننابقون والاحقننون) ،يقننذفون هب نا محمننا ومسومننا وخمنندرا  ،دمننر عق ن املسننلم وقتل ن منطننق املسننلم
وخنندر نفسنني املسننلم ،وأوصننل اجملتمعننا اإلسننامي إىل مننا تتخننب فيننه اآلن مننن رؤ ضننبابي لك ن األمننور ،يف دينهننا
ودنياها ،حىت أصب املسلمون ألعوب بيد كهننان الشننيوعي يقننذفوهنم مينننا ومشنناال كمننا يتقنناذفون الكننر بينننهم ،يقيمننوهنم بننبعض
الشعارا ويقعدوهنم ببعض آخر.
وهذه القص هي قب ك شنني كننذب علن رسن هللا .كمننا أهنننا تننذكرا ابلتمثيليننا الوثنين الننيت كننان مثلهننا الكهنن
الوثنيننون يف أعيننادهم الوثني ن ليبعث نوا هبننا يف األذهننان الوثني ن  ،صننورا وثني ن  ،يتصننورون أهنننا حنندث آللننتهم الوثني ن  ،يف أزمنتهننا
الوثني األوىل .وهي أمنوذج ملا يسميه الغزايل (املنجيا )!!
* من مقامات الصرب ،أو اجلوع-:
...مسع الشيخ أاب عبنند الننرمحن السننلمي رمحننه هللا يننذكر إبسننناده أن أاب عقننال املغننريب أقننام ِبكن أربن سننن مل أيكن

ومل يشرب إىل أن ما (.)1

 اجلواب عل هذا وأمثاله هو قول الرسول صل هللا عليه وسلم يف (صهي مسلم):داود...كننان يصننوم يومننا ويفطننر يومننا} .ويف حنندي آخننر...{ :وال يفننر إذا
قننال{ :إن أحننب الصننيام إىل هللا صننيام ُ
الق }.
وق ننال ص ننل هللا علي ننه وس ننلم{ :ال ص ننام م ننن ص ننام إىل األب نند ،ال ص ننام م ننن ص ننام إىل األب نند ،ال ص ننام م ننن ص ننام إىل
األبد}.
وقال...{ :ولك أصلي وأام وأصوم وأفطر...فمن رغب عن سنيت فلي م }.
هذه األحادي خترج هذا (الويل) مننن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،أي خترجننه (وزمرتننه معننه أيضننا) مننن اإلسننام،
تدر الرسال القش ي يف مساجد املسلم عل أهنا كتاب إسامي ،واملشتك إىل هللا.
وم ذل
َّ
* صورة من حاالت اجلذبة-:
يقول القش ي:
...دخ ن بعننض الفق نرا عل ن أيب عقننال ،فقننال لننه :سننام علننيكم .فقننال لننه أبننو عقننال :وعلننيكم السننام .فقننال :أا
فننان .فقننال أبننو عقننال :أن ن فننان ،كي ن أن ن وكي ن حال ن ؟ وغنناب عننن حالتننه قننال هننذا الرج ن  :فقل ن لننه :سننام
عليكم ،فقال :وعليكم السام .كأنه مل يرين ق ! ففعل مث هننذا غن مننر ! فعلمن أن الرجن غالننب فرتكتننه وخرجن مننن

( )1الرسال القش ي .)35: ( ،
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عنده(.)1
 هذه الصور تساعد عل فهم احلالن الننيت يكننون فيهننا اجملننذوب أثنننا جذبتننه ،وهنني تشننبه َتامننا حالن احلشنناش أثننناُتشيشه.
* علم الصويف ،الشيخ ،مثل علم هللا متاماً-:
...وأما شيخنا سيدي علي اخلوا  ،فسمعته يقننول :ال يكمن الرجن عننندا حننىت يعلننم حركننا مريننده يف انتقالننه يف
األصاب وهو نطف  ،من يوم(( :أَلَ ْس ُ بَِربِّ ُك ْم)) [األعرا  ،]172:إىل استقراره يف اجلن أو يف النار(...)2
 العجب العجاب ،إن كشفهم جيهن مننثلهم كن شنني  ،وال يفهننم مننثلهم أي علننم ،مث ينندعون العلننم الننذي ال يعلمننهإال هللا سننبهانه ،وهنني صننور مننن اإلحساسننا اخلداع ن  ،الننيت ُي ن هبننا املكاش ن أثنننا اجلذبن ُ ،ينند مثلهننا ملننن يتعنناط
املخدرا التهشيشي .
* حماربة العلم-:
يقول ابن عريب (الشيخ األكرب):
لطيف  -من قال ل  :ال تربح من العلم ،فقد قتل بسي األبد.
إشار  -قال طالف  :العلم حجاب .وذل ألنه يعمر من ما ينبغي أن تفرغننه للرؤين (أي :لرؤين هللا) ،فننا تننتعلم،
أي :ال تق م العلم.
إشار  -العلم لي ال صب له ،ومن قط املفاوز يف الظلما وهو غ ِحِّري  ،زاد تيها عل تيه(.)3
* املناقشة:
اجله وحمارب العلم هي دعننو املتصننوف يف كن زمننان ومكننان .وإذا عرفنننا أن العننارف ألن  ،وأن املننتكلم واحنند -كمننا
يقننول عبنند القننادر اجلننياين -عرفنننا منند النندور الرهيننب الننذي لعبتننه الصننوفي يف فسنناد األمن اإلسننامي وجهلهننا واحنطاطهننا
وابتعادها عن اإلسام.
* ودائماً حماربة العلم-:
يقول ابن امللقن:
وروي عنننه (حممنند بننن علنني الكتنناين) أنننه قننال :كنن وأبننو سننعيد اخل نراز وعبننا بننن املهتنندي ،وآخننر مل يننذكره ،نس ن
ابلشام عل ساح البهر ،وإذا شاب مشي ومعه حمرب  ،فظننننا أنننه مننن أصننهاب احلنندي  ،فتثاقلنننا بننه ،فقننال أبننو سننعيد :ي
( )1الرسال القش ي .)35: ( ،
( )2الكربي األمحر هام اليواقي واجلواهر.)3/2( :
( )3رسال ابن عريب (كتاب الرتاجم).)58: ( ،
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فىت علن أي طريننق تسن ؟ فقننال :لنني أعننر إال طنريق  ،طريننق اخلاصن  ،وطريننق العامن  ،أمننا طريننق العامن فهننذا الننذي أنننتم

عليه ،وأما طريق اخلاص  ،فباسم هللا ،وتقدم إىل البهر ،ومش حيالنا عل املا  ،فلم نزل نراه حىت غاب(.)1

 أمننا حماربن العلننم يف هننذه القصن فظنناهر  .وأمننا الشنناب الننذي مشن علن املننا فهننو أحنند أمنرين ال اثلن لمننا :إمنناأنه شيطان ترا لم ليزينندهم غلنوا يف ضننالم .أو هننو إنسننان صننويف اسننتهوذ عليننه شننيطانه واختننذه شننركا يوقن بننه النننا يف
الضال أو يزيدهم به غلوا فيه.
* مقام! لعله من مقام اجملاهدة-:
...مسع أاب الطيب الع ِّكي يقول :ذكر يل أن سهنون كننان جالسننا علن شنناط الدجلن  ،وبيننده قضننيب يضننرب بننه
فخذه ،حىت ابن عظم فخذه وساقه ،وتبدد حلمه ،وهو يقول:
ضاع مين يف تقلبه

كان يل قلب أعيش به
علي فقد
رب فاردده ّ

ضاق صدري يف تطلبه
اي غياث املستغيث به

وأغث ما دام يب رمق

() 2

ويننرت التعليننق هنننا لكن مننن يرينند التعليننق ،من التننذك أبن منندمن األفيننون عننندما ينقطن عنننه منند يصنناب ِبثن هننذه
احلاال .
* بدون عنوان-:
عبنند هللا بننن علننوي ابننن األسننتاذ األعظننم(....)3مننن كراماتننه :أن رجننا أنشنند أبينناات تتعلننق ابلبعن واحلسنناب ،فتواجنند
صنناحب الرتمجن وخننر مغشننيا عليننه ،فلمننا أفننا قننال للرجن  :أعنند األبيننا  .فقننال الرجن  :بشننر أن تضننمن يل اجلنن  .فقننال:
لي ذل إيل ،ولكن اطلب ما شننت مننن املننال ،فقننال الرجن  :مننا أرينند إال اجلنن  ،وإن حصن لنننا شنني مننا كرهنننا فنندعا لننه
ابجلنن  ،فهسننن حالن الرجن وانتقن إىل رمحن هللا ،وشننيعه السننيد عبنند هللا املننذكور ،وحضننر دفنننه ،وجلن عننند قننربه سنناع
فتغ ن وجهننه مث ضننه واستبشننر ،فسننت عننن ذل ن  ،فقننال :إن الرج ن ملننا سننأله امللكننان عننن ربننه ،قننال :شننيخي عبنند هللا
ابعلوي ،فتعب لذل  ،فسأاله أيضا ،فأجاب بذل  ،فقاال :مرحبا ب وبشيخ عبد هللا ابعلوي.
قال بعضهم :هكذا ينبغي أن يكون الشيخُ ،يف مريده حىت بعد موته(.)4
* امللهونا عل هذا الشر ومننا يرافقننه مننن هننذيا واضننه  ،لكننن ألفن النظننر فقن إىل دور شننياط اجلننن يف
املسرحي (هذا إن كان الشيخ صادقا يف قوله).
( )1طبقا
( )2طبقا
( )3ما
( )4جام

ابن امللقن.)147: ( ،
السلمي.)197: ( ،
سن 731( :هن).
النبهاين.)245 ،244/2( :
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* من مقام الغوثية (التصرف يف الكون)-:
ومنننهم الشننيخ عبنند هللا ،أحنند أصننهاب سننيدي عمننر النبتيننيت ..كتننب يل أنننه رآين حبضننر رسننول هللا ص نل هللا عليننه
وسلم ،وهو يقول ل مام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :أَلْبِ ْ عبد الوهنناب (الشننعراين) طنناقييت هننذه وقن لننه يتصننر يف
الكون ،فما دونه مان (...)1

 اجلوابَ (( :ك َُرب ْ َكلِ َم َختُْر ُج ِمن ْنن أَفْن َنو ِاه ِه ْم إِ ْن يَن ُقولنُنو َن إَِّال َكن ِنذاب)) [الكهن  ]5:لكننن جيننب أال نظننن أنننه يكننذبيف ادعاله الرؤي  ،ب هو صاد رأ ما رأ ابلكش ويف اليقظ ؟
* من تالعبات الشياطني بعقوهلم-:
عبنند الننرمحن بننن األسننتاذ األعظننم ...وكننان لننبعض األوليننا األمنوا قننندي يسننرج كن ليلن يف مسننجد بن علننوي (يف
بلنند تننر يف حضننرمو ) ،فانكسننر القننندي فرتكنوا تسننرجيه ،وكننان صنناحبه ال يعرفننه أحنند ،فنرأ السننيد عبنند الننرمحن املننذكور
صاحب القندي (أي :املين ) وهننو يقننول :أا صنناحب القننندي وتركتمننوا بننا سنراج ،فقننال لننه :قنننديل انكسننر ،فقننال :يف
هننذا الثقننب درهننم ،وأشننار إىل ثقننب يف داره ،فلمننا أصننب أت ن تل ن النندار ،ورأ الثقننب ،وإذا فيننه درهننم ،وجننا إىل ابل ن
القنادي  ،فقال :مل يبق شي  ،فقال السيد عبد الرمحن :انظننروا ورا الزيننر فن ن فيننه قنننديا؟ ونظننر فن ذا قننندي مل يكننن رآه قبن
ذل (.)2

* التعليق:
لعننن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم مننن يتخننذ السننرج علن القبننور ،فاملتخننذون السننرج علن القبننور هننم مننن امللعننون
ومن أوليا الشيطان ،وليسوا من أوليا الرمحن ،ودور شياط اجلن واض يف مث هذه املسرحيا .
* فرعون صادق يف ادعائه الربوبية وكل إنسان هو الرب-:
يقول حج اإلسام الغزايل (ويف اإلعاد إفاد ):
...ول ننذل ق ننال بع ننض مش ننايخ الص ننوفي  :م ننا م ننن إنس ننان إال ويف ابطن ننه م ننا ص ننرح ب ننه فرع ننون م ننن قول ننه(( :أ ََا َربُّ ُك ن ُنم
َعلَ )) [النازعا  ]24:ولكنه لي جيد له جماال ،وهو كما قال(...)3
األ ْ
* التعلي ننق :م ننر ه ننذا يف مك ننان س ننابق ،ونعي ننده الخ ننتا اللفن ن  ،من ن الرج ننا أن ينتب ننه الق ننارئ إىل قول ننه( :م ننا م ننن
إنسان.)..
يقول عبد الغ النابلسي معارضا من قصيد :
( )1جام النبهاين.)275/2( :
( )2جام النبهاين.)147/2( :
( )3اإلحيا .)61/4( ،)243/3( :
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كماء له موج وفيه فواقع

وما الكل إال صورة مستحيلة

()1

 السؤال :ما معىن هذا البي ؟ وما هو بي الشعر الذي يعارضه به؟ وملن؟ويقول عبد الغ نفسه من موش :
حلية احلسن املهيب

كل شيء عقد جوهر
ويقول:

مشة من وردة األزل

هذه األكوان أمجعها
أرجو من القارئ الكر أن يتسل بتفس هاذين البيت .
* من (الصالة الكربى) لسيدان عبد القادر اجليالين-:

...اللهننم صن علن حممنند حننىت ال يبقن مننن صننات شنني  ،وارحننم حممنندا حننىت ال يبقن مننن رمحتن شنني  ،وابر

عل حممد حىت ال يبق من بركات شي (...)2

 أرجو من القارئ أن ينتبه إىل قوله( :حىت ال يبق من صننات شنني  ..وحننىت ال يبقن مننن رمحتن شنني  ..وحننىتال يبقن مننن بركاتن شنني ) ،ومننا فيهننا مننن جتننرؤ علن هللا وانتقننا لرمحتننه وبركاتننه ،ومننا فيهننا مننن جهن ابلعقينند اإلسننامي
واحنرا عن النه الذي جا به حممد صل هللا عليه وسلم.
وللعل ننم :ه ننذه الص ننلوا ه نني م ننن (الص ننا الك ننرب ) للش ننيخ عب نند الق ننادر اجل ننياين ،ال ننيت ش ننرحها الش ننيخ عب نند الغ ن
النابلسي ،ونقلها يوس النبهاين من ذل الشرح ،وكلهم أقطاب مكاشننفون .وهنني وارد أيضننا يف الكتنناب املقنند (داللن
اخل ا ) الذي يتخذونه بعد القرآن الكر .
 الصوفي واجلنون-:
( أبو العبا مشن النندين أمحنند بننن حممنند املسننتعج ) الرفنناعي ،كننان مننن أكننابر الرجننال وأعيننان األوليننا وسننادا
األصفيا ...
قال السراج... :وروينا أن هننذا الشننيخ مشن النندين اتب علن يديننه بعننض األغنيننا وقننال :أعطن جنننوا ،ومنند يديننه،
فهثن لننه الشننيخ حثيننا يف النوا  ،ومسنناه أرطنناال معلومن  ،فصننار مولننا لوقتننه ،وتننر دنينناه وأهلننه وخننرج إىل هنننر ،ووق ن يف
املا إىل عنقه مد سن أو أكثننر ،فجننا ج انننه وأصننهابه يسننألون الشننيخ رده إىل حالننه األول وعقلننه النندنيوي ،فرسننم بطلبننه،
فلمننا حضننر حك ن لننه قننولم ،فقننال :ابهلل ي سننيدي ال تفع ن ولكننن زدين كننذا وكننذا مننن أرطننال اجلنننون؟ ف نزاده؟ وذهننب إىل

( )1الرمز الشعري عند الصوفي .)247: ( ،
( )2أفض الصلوا عل سيد السادا .)174: ( ،
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مكانه وبقي فيه حىت ما (.)1
* امللحوظات-:
يف واقن األمننر ،إن مننا ُيصن للصننويف هننو نفن مننا ُيصن للمجنننون مننن خنندر يف مراكننز الننوعي والضننب يف النندما ،
م ن ف ننار  ،أن م ننا ُيص ن للص ننويف ه ننو ش نني ش ننبه مرض نني ،ال مرض نني ،وال يك ننون مرض ننيا مث ن اجلن ننون َتام ننا إال عن نند ال ننذين
يستويل عليهم اجلذب ،والذين يقولون عنهم إهنم يف مقام مج اجلم .
وكثن ا مننا مسعنننا ممننن يقننول عننن جمنننون أو معتننوه إنننه سننال يف حننب هللا .وهننذا ممننا يفسننر حالن الضننياع واجلهن والنوان
اليت تتخب فيها األم اإلسامي منذ القرون اليت سيطر فيها عليها الصوفي .
* كشف-:
(أمحنند بننن عبنند هللا البلخنني) ،قننال بعضننهم :رأي ن الغننو أمحنند بننن عبنند هللا البلخنني عننند مك ن سننن مخ ن عشننر
وثامثالن علن عجلن مننن ذهننب واملالكن جيننرون العجلن يف النوا بساسن مننن ذهننب ،فقلن  :إىل أيننن َتضنني؟ فقننال :إىل
أخ من إخواين اشتق إليه(...)2
* امللحوظة:
مننا أشننبه هننذه الرؤين ابلرؤين الننيت رآهننا حشنناش فطننر املكسني  ،والننيت سنننراها يف فصن الحننق .وقنند مننر يف صننفها
سننابق كثن مننن أمثننال هننذه الننرؤ الننيت تؤكنند التشننابه التننام بن جذبن الصننوفي وكشننوفها ،وبن جذبن املهلسننا (احلشنني
واألفيون وأشباهها) وكشوفها.
* أي الكشفني كذاب-:
أورد مؤل هبج األسرار يف كتابه املذكور عد رواي أبسانيدها ،هذه إحداها:
...أخننربا أبننو حممنند عبنند السننام بننن حممنند...قال :أخننربا الشننيخ الشنري أبننو القاسننم هبن هللا بننن عبنند هللا بننن أمحنند
املعننرو اببننن املنصننوري ببغننداد سننن إحنند وثاثن وسننتمال قننال :أخننربين الشننيخ العننار أبننو حممنند علنني بننن أيب بكننر بننن
إدرين اليعقننويب هبننا سننن إحند عشننر وسننتمال قننال :قننال سننيدي عبنند القننادر (أي :اجلننياين) رضنني هللا عنننه :قنندمي هننذه
عل رقب ك ويل هلل(.)3

ويورد بعد صفه أمسا َ األوليا الذين حنوا رأسهم عندما قالا ،يوردها ابألسانيد ،ومن مجلتها... :

(...الشيخ سيدي أمحد بن الرفاعي) رضي هللا عنه :أخربا أبو حممد سننامل بننن علنني بننن عبنند هللا بننن سنننان الصننويف..
( )1جام الكراما للنبهاين.)510/1( :
( )2جام الكراما للنبهاين.)485/1( :
( )3هبج األسرار ومعدن األنوار.)11: ( ،
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أخن ننربا ..أخن ننربا ..قن ننالوا :أخن ننربا أبن ننو الفن ننرج عبن نند الن ننرحيم وأبن ننو احلسن ننن علن نني ابنن ننا أخن نني الشن ننيخ القن نندو أيب العبن ننا أمحن نند
الرفاعي...قاال :كنا عند شيخنا الشيخ أمحد بننن الرفنناعي بزاويتننه أبم عبينند فمنند عنقننه وقننال :علن رقبننيت ،فسننألناه عننن ذلن
فقال :قد قال الشيخ عبد القادر اآلن ببغداد :قدمي هذه عل رقب ك ويل هلل(...)1
مث يورد أسانيد أخر للرفاعي وغ ه ممن حنوا رقاهبم.
ويف كت نناب ب نوار احلق ننالق ن ننر القط ننب الغ ننو الف ننرد امل ننتمكن الع ننار ابهلل...هب ننا ال نندين حمم نند مه نندي الش ننيوخي
الشه ابلروا ...الرفاعي الصيادي...نراه يقول فيمن قصيد مدح فيها أمحد الرفاعي:
عن قادة القوم إال كل حمجوب

مل جيهل العز من عايل حتجبه
على أرسالن واجليلي قد ضربت

خيامه بعد عزاز ومهيوب

وكان سبعون فرداً حتت رايته

غري احملاذين من دان وحمبوب

العرش والفرش واألكوان تعرفه

أنعم بسطر بلوح القدس مكتوب

تكبكبت مهم األقطاب واجنمعت

به بتمكني عزم غري مسلوب

()2

إنه جيعن شننيخه األكننرب ،أمحنند الرفنناعي ،فننو كن األقطنناب ،وجيعن خيامننه مضننروب علن عبنند القننادر اجلننياين ومعننه
أرسان الدمشقي وبقي األقطاب واألغوا .
ويقول أبو الد الصيادي (املرشد الكام ):
...وأمننا النواردا الثقيلن الننيت كانن تننرد عليننه (أي :علن اجلننياين) قنند سننره وَتخننذه مننن حننال إىل حننال ،فينطننق
بكلمننا تتجنناوز حنند الصننهو ،ف هنننا حالن بداين ال تضننر ِبقامننه العننايل ،وال ُتجننب نننور إرشنناده املننتايل ،وهنني كقولننه حالن
غيبته :قدمي هذه عل رقب ك ويل هلل(...)3

وبعنند صننفه  ،يقننول... :فلنني لنننا إال التأوين لننذه األلفننا أداب من القننوم ،وابب التأوين واسن  ،فن ا نننؤول...وأول
من رواها ودون لا كتااب صاحب البهج (أي :هبج األسرار) الشيخ علي المداين...ف ن ص اخلننرب عننن الشننيخ رضنني هللا

عنه ،فهال شط ال تفيد أمرا وال غ ه(..)4

ولننن أاق ن هننذه األق نوال ،ب ن أتركهننا للقننارئ ،ليناقشننها ويتأكنند بنفسننه أن كشننوفهم كلهننا هننذيا ألن روا هننذه
اخلرافننا السننمج كلهننم أغنوا  ،وِبننا أن كشننفيهما متناقضننان ،لننذل  ،فن ن كننان أحنندمها صننادقا كننان اآلخننر كنناذاب ،واحلننق
أهنا كلها من تلبيسا الكش .
( )1هبج
( )2بوار
( )3قاد
( )4قاد

األسرار ومعدن األنوار.)13: ( ،
احلقالق.)25: ( ،
اجلواهر.)113: ( ،
اجلواهر ،)114: ( ،ومؤل هبج األسرار ،هو علي بن يوس بن جرير اللخمي الشطنويف.
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* ملحوظة اثنية-:
يقول الوار احملمدي الغو حممد مهدي الصيادي الرفاعي:
...عبارا القوم ال تشن إال إىل دولننم من هللا تعنناىل ،وال دخن لننا جبيفن هننذه النندنيا ،ويؤينند ذلن أن هننذا اإلمننام-
أعن السننيد الرفنناعي (أمحنند) سننام هللا ورضنوانه عليننه  -مضن علن إر قلننوب اخللننق ،ويف ذلن مملكن رابنين مصننرح أبن
دوام القطبي اجلامع (أي :الغوثي ) يف البي األمحدي حمقق ال ينفصم عنهم ذل إبذن هللا تعاىل.
ومثن هننذا مننا نصننه الننويل الصنناحل عبنند الوهنناب الشننعراين يف (مننننه) ،وكثن مننن كتبننه بروايتننه عننن العننار السننلماابذي
وغ ه كلهم يقول لسيدا أمحد الرفاعي... :والدول ل ولذريت إىل يوم القيام .
ومث ن هننذا نق ن العننار ابهلل صنناحب (أم الرباه ن ) يف كتابننه ،وابننن جننال النناري احلنفنني يف (جننا الصنندا) وغ ن

واحد(.)1

* التعليق :هؤال األغوا والعارفون يقررون أن الغوثي دالم يف ذري أمحد الرفاعي.
وقد رأينا ابن قضيب البان يقرر أنه غو زمانه ،وهو لي من سال أمحنند الرفنناعي .ويقننول ابننن العمنناد احلنبلنني عننن
أيب بكر بن عبد هللا ابعلوي :هو قطب زمانه كما شهد به العارفون ابهلل تعنناىل شننرقا وغنراب ،ومل مننرت يف ذلن ذو بصن مننن
أه الطريق( .)2وأبو بكر ابعلوي هذا لي من سال الرفاعي وال من طريقته.

ويقررون أن عبد هللا اليافعي كان غو زمانه ،ومل يكن من سال الرفاعي وال من طريقته.
وقرر أمحد التجاين ،ويقرر أصهابه معه ،أنه غو زمانه ،ومل يكن من سال الرفاعي وال من طريقته.
وقرر علي اليشرطي ،وقرروا معه ،أنه غو زمانه ،ومل يكن من سال الرفاعي وال من طريقته.
وقننرر وقننرروا أن حمينني النندين بننن عننريب الشننيخ األكننرب والكربين األمحننر هننو غننو زمانننه ،ومل يكننن رفاعيننا...إىل آخننر
القالم .
فمن منهم الصاد ؟ ومن الكاذب؟ أما الواق فهو الكش ورؤاه.
يورد الدكتور سيد حس نصر ملن مساه (الشيخ العلوي):
...وحده كان هللا ولي معه أي شي  -وهو اآلن كما كان ،آخرا مثله أوال.
 من األزل واحد هو ،لي معه أي شي . مسترت ابطنا وبِّ ناهرا.( )1فص اخلطاب.)185 ،184: ( ،
( )2شننذرا الننذهب ،حنواد سننن (914هنن) ،وأبننو بكننر هننذا مننن مدينن تننر يف حضننرمو  ،مننا سننن (914هنن) ،ويقننول ابننن العمنناد :لعلننه هننو مبتكننر القهننو أو
شخ آخر بنف االسم ومن نف املدين  ،ما سن (909هن).
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 ال أول له وال هناي لوجوده. وك ما تعلم منه إمنا هو وجوده. وحد مطلق با استدرا وال استثنا . كي مكن أن ُتب ذا هللا يف حجاب. ولي مث من حجاب سو نوره الغامر(.)1هذا الن

لتذك القارئ ببعض العبارا الصوفي ومعناها الذي صرح به الشاعر.

يقول حاف (شاعر إيراين):
إن صو املوىل احلكيم ما زال يف أذين من قب األزل
()2

وحنن ابقون عل مث ما كنا ،وكذل سنبق أبد الدهر

الرجا من القارئ أن يتسل بتهلي هاذين النص  ،ومها من العبارا الواضه .
* قصة مرسلة-:
الشننيخ (ج) مننن الواصننل الننذين حظنوا بننزير الرسننول لننم يف اليقظن  .حن َّند أمننام مجاع ن خنندعوه فوثننق هبننم ،قننال:
زارين الرسننول يف اليقظن  ،وكننان يلننب برنسننا ،فخلعننه ،وبقنني عنناري َتامننا ،فنظننر إىل قُنبُلِننه فلننم أر لننه شننيتا ،ووجنند مكتننواب
هنا كلم (هللا)  -تعاىل هللا -مث سجد الرسول ،فنظر إىل دبره وإذا هبا أشد ضو ا من الشم .
 وال تعليننق ،لكننن َتكينند أن هننذه (الكرامن ) قنند حنندث للشننيخ فعننا يف اليقظن ال يف املنننام ،ومل يكننن فيهننا كنناذاب،وقنند حصننل لننه ابلكشن  ،وقنند اقشننه فيهننا مجاعن  ،فأصننر وأكنند أهنننا صننهيه وأنننه يعتننز هبننا .ومثن هننذا يوضن لنننا دور
الكش .
من قصيد لنور خب (مرتمج عن الفارسي ):
منذ اليوم الذي استجليت فيه طلعة حبييب
وذلك أين صرت مربأ من العقيدة واملذهب

غدوت متميزاً من اخلالئق أمجعني
وامللة كلية وأصبحت وال دين يل

()3

وال تعليق وال غ ه.
* أبو بكر الطرابلسي (نسبة إىل طرابلس الغرب)-:
( )1الصوفي ب األم واليوم.)42: ( ،
( )2الصوفي ب األم واليوم.)44: ( ،
( )3الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)340: ( ،
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الطالننب األج ن  ،الننويل الصنناحل ،اجملننذوب السنناي  .قننال العام ن املننؤرخ الشننيخ حممنند بننن جعفننر الكتنناين الفاسنني يف
كتاب ننه س ننلو األنف ننا وحمادث ن األكي ننا ف ننيمن أق ننرب م ننن العلم ننا والص ننلها بف ننا  :ك ننان رمح ننه هللا يف أول أم ننره م ننن الطلب ن
القاطن ابملدرس الصباحي ...حىت صننار جمننذواب هالمننا يف األسنوا  ،وال يشننعر حبننر وال بننرد ،وال يبنناىل بوسننخ وال بغن ه ،وال
يكلننم أحنندا مننن النننا إال قلننيا ،مث صننار ُيمن معننه يف ثوبننه قالنني القطنران والزين والسننمن والشننهم وأحجننارا وحدالنند،
وُيمن ن ذلن ن علن ن عنق ننه يط ننو ب ننه يف األسن نوا ...وهو م ننن مجلن ن الص ننلها ال ننذين لق ننيهم الع ننار األك ننرب م ننوالي الع ننريب
النندرقاوي وتننرب هبننم ،وقنند أورده يف رسننالله قننالا مننا نصننه :كن ن أعننر سننيدي أاب بكننر الطرابلسنني...وكان مننن اجملاذيننب
الكبننار ،غالبننا عننن حسننه دالمننا ،وقنند ش نرب بولننه يومننا لشنند تصننديقي بواليتننه ...تننويف بفننا سننن 1180ه نن ،وكان ن لننه
جناز عظيم حضرها اخلا

والعام(.)1اهن.

 -الرجا االنتباه إىل شرب بوله ،وإىل موجبا الوالي عندهم ،وإىل أن اخلا

والعام حضر جنازته.

* معجزة ال تدرك إال ابلكشف-:
يقول القطب الرابين والغو الصمداين سيدي عبد الوهاب الشعراين يف ترمجته أليب احلسن الشاذيل:
كان كب املقدار علي املنار...فو ابن تيمي سهمه إليه فرده عليه(...)2اهن.
 أقننول :ملعرفن املعجننز املعجننز يف هننذا اخلننرب ،علينننا أن نعننر أن أاب احلسننن الشنناذيل تننويف سننن  656هنن ،وأن ابنننتيمي ولد سن  661هن ،أي بعد مو أيب احلسن خبم سنوا .
* قصة يرويها شاهدها-:
( ُكبَّ ُكبَّ ) معتوه يعرفه أه حلب يف العقدين األخن ين مننن القننرن الرابن عشننر الجننري ،ينندور يف الشنوارع مكشننو
العور  ،يبول عل ساقيه ،أكثر تواجده يف حي (ابب أنطاكي ) ،يعتقد واليته الكث ون.
حنندثنا شنناهد قننال :كن ن مننارا يف شننارع ،وإذا بكب ن كب ن جننال عل ن الرصنني يسننتم بيننده أمننام املننار مننن رجننال
ونسننا  ،فانتهرتننه وأرد طننرده مننن املكننان ،وإذا بعننامل معننرو يطن مننن افننذ بيتننه القريبن منننا ،ويصنني علن َّني بلهجن َتنيبين
شديد وانفعال ،قالا :اتركه ي رج  ،العم عل قل الفهننم! أنن تعننر منناذا يفعن ؟ هننذه صنواريخ يقننذفها علن إسنرالي !
هللا أعلم كم يقت منهم ك صاروخ!!( ..أو كما قال).
* قاف-:
يقول أبو العبا املرسي (قطب الغو ):
وهللا ما سار األوليا واألبدال من قا إىل قا إال حىت يلتقوا م واحد مثلنا(.)3
( )1أعام ليبيا.)35 ،34: ( ،
( )2طبقا الشعراين.)4/2( :
( )3طبقا الشعراين.)14/2( :
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* التعليق:
 -1أين هذا القا ؟
ِ َّ ِ
ين ينَُزُّكن ننو َن أَن ُف َسن ن ُنه ْم))...
 -2من ننا معن ننىن قولن ننه سن ننبهانه(( :فَن ننا تنَُزُّك ن نوا أَن ُف َس ن ن ُك ْم)) [الن نننجم ،]32:و((أََملْ تَن ن َنر إ َىل الن ننذ َ
[النسا (( ]49:انظُر َكي ين ْفرتو َن علَ َِّ ِ
ب َوَك َف بِِه إِْمثا ُمبِينا)) [النسا ]50:؟
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكذ َ
 -3املرسي غو يتصر ابلكون من العرش حىت الفننرش ،وعننار ابهلل ،أفلننم يسننعفه كن هننذا علن معرفن أن جبن
قا ال وجود له ،وأنه حمض خراف كشفي ؟

 -4نفن السنؤال يطننرح علن القطننب النرابين والغننو الصننمداين الننذ أورد هننذا الكننام؟ وعلن كن حننال جيننب أن
نعر أهنم كانوا يرون جب قا ابلكش  ،فهم ال يكذبون ،لكن كشفهم هو الكذاب.
* من قبَّل قدمه دخل اجلنة-:
مما يرويه عبد هللا اليافعي يف نشر احملاسن الغالي :
...ومن ذل ما روي واشتهر واستفا وتواتر يف باد اليمن ومننا قننرب منهننا أن الفقيننه اإلمننام عننايل املقننام وصنناحب
الكراما العظننام الننويل الكبن العننار ابهلل تعنناىل الشننه أاب الننذبي إمساعين بننن حممنند احلضننرمي رضنني هللا تعنناىل عنننه قننال:
من قب قدمي دخ اجلن  ،ومل يزل يقب قدمه ك مننن رآه مننن األكننابر واألصنناغر مننن املشننايخ والعلمننا وغن هم مننن كن ابد
وحاضر.
ومن ذل ما اشتهر عن السننيد اجللين إمننام الطريقن ولسننان احلقيقن العننار ابهلل تعنناىل أمحنند بننن اجلعن اليمن رضنني

هللا تعاىل عنه أنه التزم الشفاع ملن رآه ومن رأ من رآه(...)1

 والسؤال :ه يوجد ضال يزيد عن هذا الضال؟ م العلم أن هات الفقرت مها بعض من كث .ومما ينسبونه لرابع العدوي :
اللهم إين ال أعبد طمعا يف جنت  ،وال خوفا من ار ؟ وإمنا أعبد ألن أه للعباد .
أقننول :مسعنننا هننذه اجلمل ن م نرا كث ن يطلقهننا اخلطبننا فننو املنننابر ،أو يلقنني هبننا (العلمننا ) يف حلقننا الننوع  ،وال
يهمنا إن كان صهيه النسب إىل رابع أم ال؟ كما ال يهمنا إن كان شخصي رابع حقيقي أم ال؟
إن الذي يهمنا هو أن الصوفي يؤمنون هبا ،وقد انزلننق إمنناهنم هننذا إىل غن الصننوفي  ،وقنند مسعناهننا كثن ا ممننن يهننامجون
التصو ! بله املتصوف .
وهذه اجلمل شطرها األول كفر ،وشطرها الثاين نق ؟
( )1نشر احملاسن الغالي .)298: ( ،
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فعب ننار ( :الله ننم إين ال أعب نند طمع ننا يف جنتن ن وال خوف ننا م ننن ار ) ،تن نناقض م ننا أم ننر هللا س ننبهانه ب ننه يف عشن نرا
اآلي وكثن مننن األحادين أن تكننون عبنناد املسننلم (أو اإلنسننان) طمعننا يف اجلنن وخوفننا مننن النننار ،مننر بعضننها يف فصننول
سابق  .وهذا التناقض جيع العبار كفرا وزندق .
وعبار ( :إمنا أعبد ألن أه للعباد ) هي عبار اقص ألهنا ال تنفي أهلي العباد عما عُبد من غ هللا.
وهي صور من الذين يقر ون القرآن فا جياوز تراقيهم (وقد مر احلدي ).
من (املنظوم عل سفين النجا لسيدي أمحد زرو ):
وملكت أرض الغرب طراً أبسرها

وكل بالد الشرق يف طي قبضيت

فملكنيها بعض من كان عارفاً

وخلفين فيها أبحسن سرية

فأرفع قدراً مث أخفض منصباً

أبرفع مقدار وأرفع مهة

وأعزل قوماً مث أويل سواهم

وأعلي مقام البعض فوق املنصة
وأحيي قلوابً بعد موت القطيعة

وأبسط أرواحاً وأقبض أنفساً

وأرفع موضوعاً أبرفع عميت

وأجرب مكسوراً وأشهر خامالً

وأنصر مظلوماً بسلطان سطويت

وأقهر جباراً وأدحض ظاملاً
فإن كنت يف كرب وضيق وشدة

ِ
فناد أاي زروق آيت بسرعة
( )1

وكم كربة جتلى إبفراد صحبيت

فكم كربة جتلى إذا ذكر امسنا

 السؤال :ما هي الوثني ؟ وه يف الوثنيا أكثر من هذا؟ وما معىن ما نقنرأه يف كن ركعن مننن صننا (( :إِ َّي َ نَن ْعبُن ُندَوإِ َّي َ نَ ْستَعِ ُ )) [الفاُت ]5:؟ وما دام هننؤال األغنوا ملكننون هننذه القنندر اإللين فلنم ال يغيثننون هننذه األمن وخيلصننوهنا مننن
سننرطاهنم القاتن الننذي أوصننلها إىل مننا هنني عليننه مننن ضننياع وتشننت ؟ وعلن كن حننال جيننب أن نعننر أنننه يقننول مننا ينراه يف
الكش  ،فهو ال يكذب عل الكش  ،لكن الكش هو الكذاب.
* يبيع اجلنة-:
...وك ننان اب ننن أيب ح ننامت رض نني هللا عن ننه زاه نندا ورع ننا خاش ننعا ال يك نناد يرف ن طرف ننه إىل الس ننما  ،وج ننا ه رج ن وه ننو يف
النندر فقننال :إن سننور طرسننو قنند اهننندم منننه جانننب واحتنني يف عمارتننه إىل أل ن دينننار ،فقننال الشننيخ للهاض نرين :مننن
يعمره وأا أضمن لننه علن هللا قصنرا يف اجلنن ؟ فقننام رجن أعجمنني وجننا أبلن دينننار ،وقننال :اكتننب يل ورقن هبننذه الضننمان ،
فكتننب لننه الشننيخ ،مث إن العجمنني مننا  ،ودفنن معننه الورق ن  ،فهملهننا النري حننىت ألقاهننا يف حجننر الشننيخ رضنني هللا عنننه،
( )1النفه العلي يف أوراد الشاذلي .)27: ( ،
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ف ذا مكتوب يف نهرها :قد وفينا ما ضمنته وال تعد(...)1
 أقننول :القص ن مكذوب ن  ،لكننن املهننم فيهننا هننو أهنننم يؤمنننون أبن األوليننا ينندخلون اجلن ن ويضننمنون عل ن هللا وغ نذلن ! من سنؤال :مننا هننو الفضن ؟ أي فضن يف عنندم رفن طرفننه إىل السننما ؟ وملهونن أن مثن هننذا الننورع واخلشننوع الننذي
جعلته الصوفي مثا أعل يف اجملتمعا اإلسامي هو الذي أوص هننذه اجملتمعننا إىل اجلهن والضننياع والتخننب الننيت مننر
هبا.
* من مقام الورع-:
...وكان الشيخ عبنند الننرمحن األنبنناري النهننوي رضنني هللا عنننه ال يوقنند قن يف بيتننه سنراجا لعنندم صننفا مثننن مننا يشننرتي
به الزي  ،وكان ُتته حص قصب وعليه ثوب خلننق وعمامتننه مننن غلنني القطننن ،فيصننلي فيهننا اجلمعن  ،مننا يفننر النننا بينننه
وب الشهات يف راثث اليت  ،وكان ال خيرج من بيته إال لصا اجلمع (...)2
 السؤال :ه هذا من هدي اإلسام؟ والباقي للقارئ.* ومن مقام الورع أيضاً ومعه مقام الزهد-:
نداودي البوشنننجي رضنني هللا عنننه عاملننا زاهنندا مل أيكن اللهننم منننذ أربعن سننن مننن حن
...كان الشيخ عبد الرمحن الن ُ
هنب الرتكمان البهالم! وكان ال أيك السم  ،فهك له شخ أن بعض اجلننند أكن علن شنناط النهننر الننذي يصنناد لننه
منننه ونفننض سننفرته يف النهننر َتكلننه السننم  ،فلننم أيكن بعنند ذلن منننه مسكننا ،وكننان لننه أر ورثهننا مننن آابلننه يننزرع فيهننا مننا
يقوتننه ،ولننه فيهننا بقننر وبتننر مننا  ،فمطننر يومننا ،فأطلق ن البقننر إىل أر جنناره مث رجع ن ويف حافرهننا وح ن  ،فنناختل يف
أرضننه ،فننرت تل ن األر للنننا وخننرج منهننا ومل يننزرع بعنند ذل ن فيهننا شننيتا إىل أن مننا  ،وكننان لننه فننرن خيبننز فيننه يف داره،
فجننا فقنرا يزورونننه ،وكننان غالبننا ،فوجنندوا ابب فرنننه قنند اهننندم منننه جانننب ،فعجننوا طينننا وأصننلهوه ،فننامتن مننن اخلبننز فيننه،
وبىن له خافه ،لكون من لي عل قدمه يف الورع بناه(...)3

 ويننرت التعليننق للقننارئ ،م ن ملهون ن هام ن هنني أن هننذا الننورع ،وهننذا الزهنند كنناا مننن املثاليننا الننيت جتتهنند خنب ناجملتم ن عل ن تطبيقهننا!! إال مننن رحننم رب ن  ،ومننن هنننا تتوض ن لنننا الطريننق الننيت سننار فيهننا األم ن حننىت وصننل إىل الضننياع
الننذي ختبط ن فيننه زمنننا ،وهنني اآلن ُتنناول الننتخل منننه ،لكننن شنند الصننوفي الشننديد منعهننا مننن ذل ن  ،م ن بننا شننديد
جديد ،هو الشيوعي أبساليبها املبني عل قوان علم النف وعلم االجتمنناع والدعاين واإلشنناع والكننذب ،حننىت ُتننول كثن
مننن املسننلم اآلن إىل آال أو جرافننا تفننت الطريننق للشننيوعي وهننم ُيسننبون أهنننم جياهنندون يف سننبي هللا ويعملننون إلقامن
دول اإلسام!
( )1الطبقا الكرب .)189/2( ،
( )2الطبقا الكرب .)189/2( :
( )3الطبقا الكرب .)189/2( :
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وننهنني هننذا الفصن الننذي لننو بقينننا مسرتسننل معننه الحتجنننا إىل ألننو الصننفها  ،ننهيننه بكلمننا البننن عطننا هللا
السننكندري صنناحب احلكننم املشننهور الننيت يقارنوهنننا ابلقننرآن الكننر  ،يقننول... :فمننا سننو هللا عننند أه ن املعرف ن ال يتص ن
بوجننود وال بفق ند ،إذ ال يوجنند غ ن ه معننه ،لثبننو أحديتننه وال فقنند لغ ن ه ألنننه ال يفقنند إال مننا وجنند ،ولننو انته ن حجنناب
الننوهم لوق ن العيننان عل ن فقنند األعيننان ،وألشننر نننور اإليقننان فغط ن وجننود األك نوان( .)1ويقننول... :ألن مننن اسرتس ن مننن
إطا التوحيد ،ورأ أن املل هلل وأن ال مل لغن ه معننه ،ومل يتقينند بظنواهر الشنريع  ،فقنند قنُنذ بننه يف حبننر الزندقن  ،وعنناد
حاله ابلوابل عليننه ،ولكننن الشننأن أن يكننون ابحلقيقن مؤينندا ،وابلشنريع مقينندا ،وكننذل احملقننق ،فننا منطلقننا من احلقيقن  ،وال
واقفا م ننناهر إسننناد الشنريع  ،وكننان بن ذلن قوامننا .فننالوقو من ننواهر اإلسننناد شننر  ،واالنطننا من احلقيقن مننن غن

تقييد ابلشريع تعطي  ،ومقام أه الداي فيما ب ذل (...)2اهن.

 سؤال :ه مقام أه الداي هو الذي ب ذل  ،أم مقام أه الضال البعيد؟!* امللحوظات-:
 -وحد الوجود واضه َتاما يف الن

األول ،وجيب أن نفهم العبارا التالي انطاقا منها.

 نفهم من العبننارا ( :إطننا التوحينند) ،و(رأ أن امللن هلل) ،و(أن ال ملن لغن ه معننه) اسننتنادا إىل مننا سننبق أهننناتشن إىل وحنند الوجننود ،وهنني تننذكرا بعبننارا كثن مننر يف فصننول سننابق  ،مشنناهب لننذه ،وتوضن لنننا رموزهننا وإشنناراهتا،
مثن ( :الوحنند املطلقن ) و(ال فاعن إال هللا) و(إن املنننعم هننو هللا) و(هننو املخننو واملرجننو وعليننه التوكن واالعتمنناد) ،وغ مهننا
مر وكلها تش إىل وحد الوجود.
مما َّ
 قوله( :وال واقفا م ناهر إسناد الشريع ) ،فما هو إسناد الشريع ؟ إنه القننرآن والسننن  ،وطبعننا مكنننهم َتوين كلمن(إس ننناد) أبهن ننا تع ن (روا احل نندي ) ،رغ ننم أن ال ننن ال ُيتم ن مطلق ننا ه ننذا التأوي ن  .فقول ننه( :ن نناهر إس ننناد الش نريع ) ،تع ن
بوضوح( :ننناهر القننرآن والسننن ) ،ألننننا عننندما نننورد سننند أي نن كننان بقولنننا :رواه فننان عننن فننان .فلنني يف هننذا اإلسننناد
ناهر وابطن ،ولي فيه إال أمسا الروا .
 مث لننتبه إىل قوله( :الوقو م نواهر اإلسناد شر ) ،اليت تع ( :الوقو م نواهر القننرآن والسننن شننر ) ،وهننومثن ن ق ننول الص نناوي ال ننذي م ننر يف مك ننان س ننابق :إن ن نناهر الق ننرآن والس ننن م ننن أص ننول الكف ننر ،ويعن ن بقول ننه :الوق ننو من ن
نواهراإلسناد شر أن ننناهر القننرآن والسننن يقننرر أن املخلننو غن اخلننالق ،وابلتننايل ،هنننا موجننود آخننر يف هننذا الوجننود غن
هللا (طبعا أوجده هللا سبهانه من العدم ،ال من ذاته) وهذا هو الشر يف عقيد الصوفي ألنه يشر م هللا وجودا غ ه.
 -ويف الن

ماحظا أخر  ،يستطي القارئ أن يتسل بتهليلها (مثا :قوله :قذ به يف حبر الزندق ؟).

 أزين نند :أرد أن أهن ن نني ه ن ننذا الفص ن ن بكلم ن ننا اب ن ننن عط ن ننا هللا اآلنف ن ن  ،وأم ن ننامي يف الكت ن ننب مت ن ننا األمثل ن ن م ن ننن( )1التنوير يف إسقا التدب .)306: ( ،
( )2التنوير يف إسقا التدب .)284: ( ،
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املض ننهكا املبكي ننا ال ننيت تس ننتهق التس ننجي ليطلن ن عليه ننا املس ننلم ال ننذي هتم ننه معرفن ن الس ننبب ال ننذي أوصن ن اجملتمع ننا
اإلسننامي إىل مننا وصننل إليننه .وهننذه األمثلن ابإلضنناف إىل كوهنننا مننن املضننهكا املبكيننا هنني أيضننا مسننليا وحمننزا ،
وأراين مدفوعا لتسجي بعضها.
مما يورده ابن العماد احلنبلي يف شذرا الذهب:
وفيه ننا (أي :س ننن  909هن ن) أب ننو اخل ن الكليب ننايت (أي :ت ننويف) ،ق ننال ال نننجم الغ ننزي :الش ننيخ الص نناحل ال ننويل املكاشن ن
الغو اجملذوب ،كان رجا قص ا يعننرج إبحنند رجليننه ،ولننه عصننا فيهننا حلننق وخشنناخي  ،وكننان ال يفننار الكنناب يف أي
جملن كننان فيننه حننىت يف اجلننام واحلمننام ،وأنكننر عليننه شننخ ذلن  ،فقننال :رح وإال جرسننو علن ثننور دالن َنر مصننر ،فشننهد
دالر مصر ،وأنكر عليه بعض القضننا ذلن  ،فقننال :هننم أوىل ابجللننو يف املسننجد منن ،
ذل النهار زورا ،فجرسوه عل ثور َ
فن هنم ال أيكلننون حرامننا وال يشننهدون زورا وال يسننتغيبون أحنندا...وكان كن مننن جننا ه يف ملمن يقننول لننه :اشننرت لننذا الكلننب
رط ن ش نوا وهننو يقضنني حاجت ن  ،فيفع ن  ،فيننذهب ذل ن الكلننب ويقضنني تل ن احلاج ن  ،قننال الشننعراوي (أي :الشننعراين):
أخربين سيدي علي اخلوا أهنم مل يكونوا كااب حقيقي  ،وإمنا كانوا جنننا سننخرهم هللا تعنناىل لننه...وقال احلمصنني بعنند ترمجتننه
ابلقط ننب الغ ننو ك ننان ص نناحلا مكاش ننفا...وكان يص ننهو اتر ويغي ننب أخ ننر  ،وك ننان يس ننع ل ننه األم نرا واألك ننابر ف ننا يلتف ن
إليهم ،وتويف اثل مجاد اآلخننر ومحن جنازتننه القضننا واألمنرا ودفننن ابلقننرب مننن جننام احلنناكم ابلقنناهر وبن عليننه عمننار
وقب .
 التعليننق يننرت للقننارئ ،وكننذل التسنناؤال  ،وأنبننه فق ن إىل أنننه مح ن جنازتننه القضننا واألم نرا  ،وب ن عليننه عمنناروقب .
 كما أنبه أيضا إىل أن القب شعار وث كان تُبىن فو الصنننم املعبننود علن أنننه إلننه يف مسالننه ،وكانن القبن الكننربتبىن من أج الصنم األكرب.
ويقول القطب الرابين والغو الصمداين:
ومنهم الشيخ الصاحل عبد القادر السبكي رمحه هللا تعنناىل ،أحنند رجننال هللا تعنناىل ،كننان مننن أصننهاب التصنري بقننر
مصننر رضنني هللا عنننه ،وكننان رضنني هللا عنننه كثن الننتاو للقرآن...وكننان كثن الكشن ال ُيجبننه اجلنندران واملسننافا البعينند
مننن اطاعننه عل ن مننا يفعلننه اإلنسننان يف قعننر بيتننه...وخطب مننر عروسننا فرآهننا فأعجبتننه ،فتعننر لننا حبضننر أبيهننا ،وقننال:
انظري أنن األخننر حننىت ال تقننويل بعنند ذلن بدنننه خشننن ،أو فيننه بننر  ،أو غن ذلن  ،مث مسن ذكننره وقننال :انظننري هن
يكفين هننذا؟ وإال فرِبننا تقننويل هننذا ذكننره كبن ال أحتملننه أو يكننون صننغ ا ال يكفين  ،فتقلقنني منننه وتطلننيب زوجننا أكننرب آلن
من  .وكننان لننه بنن ُيملهننا علن نهننره أي موضن ذهننب حننىت كننرب وهننو ُيملهننا علن كتفننه وهننو يقننول :خوفننا مننن أوالد
الزا ،وكان رِبا ذهب ليغس لا ثوهبا يف الربك  ،فيهفر لا األر ويردم الرتاب عليها حىت ينش ثوهبا(...)1
( )1طبقا الشعراين.)184/2( :
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 وأتر التعليق لغ أه الطريق.* يرتكون العبادة مرضيني-:
يقول جمدد األل الثاين أمحد الفاروقي السرهندي:
...فمننا تكننون نسننب اآلخنرين لننؤال األكننابر؟ ورِبننا تصنندر العبنناد عننن اآلخنرين وتكننون غن مرضنني  ،وهننؤال األكننابر
يرتكننون العبنناد يف بعننض األحيننان ويكننون ذل ن الننرت مرضننيا .فكننان تننركهم أفض ن عننند احلننق ج ن وعننا مننن فع ن غ ن هم،
والعوام حاكمون خبا ذل يعتقدون ذل عابدا وهذا مكارا أو معطا(...)1

 أقول :من مث هذا يتبن لنننا دور الكشن يف تزويننر عقننول األمن ألن هننذا القطننب اجملنندد عننر هننذا احلكننم عنننهللا الذي هو هو ،أثنا إحد فنا اته ،وهو طبعا ،يعتقد أن هذا هو حق الريب فيه.
ومما يورده القطب الرابين والغو الصمداين:
...وكننذل وقن ل مننام اليننافعي التميمنني رضنني هللا عنننه ،فهكن يف كتابننه (املنهنناج) أنننه مكن مخن عشننر سننن يف
ننزاع ،فخنناطر ينندعوه إىل االشننتغال ابلعلننم علن طريننق العلمننا  ،وخنناطر ينندعوه إىل االشننتغال ِبننا عليننه الصننوفي  ،قننال :وكننان
الفقهننا أيمننرون ِب نوافقتهم ويقولننون :طريقنننا يتضننمن طريننق غ ن ا وطريننق غ ن ا ال يتضننمن طريقنننا ،فقل ن يف نفسنني بتوجننه
اتم :الله ننم بن ن يل أي الطن نريق أق ننرب إلين ن  ،فبينم ننا أا أمش نني يف ش ننارع م ننن شن نوارع زبي نند ،إذ لقين ن ش ننخ م ننن أرابب
األحنوال وقننال :إىل مننىت تشن يف طريننق القننوم؟ اسننل منهننا ف هنننا أقننرب الطننر إىل هللا تعنناىل .قننال :فقلن لننه :أرينند البيننان.
فقال :نعم .فدخ زاويته وقال أرسلوا لنا خل العامل الفاين ،ممن ال ير الشننيخ إذ ذا رد السننام عليننه إذا سننلم ،فخننرج
النقيب إليه ،فقال الشيخ للجماع  :ال أحد يرد عليه السام إذا جا وال يقوم له وال يفسن لننه ،فقننالوا :مسعننا وطاعن  .فلمننا
حضر قال :السام عليكم .فلم يرد أحد عليه السام ،فقال :حرام عليكم .فجل فلم يفسننهوا لننه ،فقننال :خننالفتم السننن ،
فقننال الشننيخ :الفقنرا يف أنفسننهم منن شنني  ،فقننال :وأا يف نفسنني منننهم أشننيا  ،وأشننار أبصنناب كفننه كلهننا .فقننال الشننيخ:
انظر ي يفعي مننا أمثننره علننم هننذا .مث قننال للنقيننب :أرسن ورا الفقن الفنناين ،وأمننرهم أن ال يننردوا عليننه السننام وال يقومنوا لننه
وال يفس ننهوا ل ننه ،ففعل نوا ذل ن  ،فص ننار يبتس ننم ويق ننول :أس ننتغفر هللا تع نناىل ،مث وق ن عن نند النع ننال ،وأخ ننذ النع ننال عل ن رأس ننه
وبك ن  ،فلننم يلتف ن أحنند إلي ننه ،فقننال لننه الش ننيخ :الفق نرا يف نفوس ننهم من ن شنني  ،فق ننال :أا أشننهد أن ال إل ننه إال هللا وأن
حممدا رسول هللا .فقال الشيخ لليافعي :انظر ما أمثره صهب الفقرا (...)2

 امللهونننا كثن  ،منهننا :العننامل الفنناين ،مل يتصننر إال حسننب توجيهننا اإلسننام ،حين مل يننزد أن أمننر ِبعننروأو هن عن منكر.
وناحن ن أن الفقن نرا احتق ننروا ه ننذا الس ننلو اإلس ننامي ،واستهس نننوا س ننلو الفقن ن امل ننزري ،وال ننا إس ننامي ،وهك ننذا
( )1املنتخبا من املكتواب .)152: ( ،
( )2األنوار القدسي يف معرف قواعد الصوفي .)37 ،36/2( :
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يتوض لنا سبب احنطا املسلم  ،فالصوفي هي اليت قادهتم إىل ما هم عليه.
 وأخن ا ،وبعنند قنرا هننذا الفصن هبنندو  ،أنننن أن القننارئ الكننر توضننه لديننه الرؤين  ،وأصننب علن معرفن اتم نبسبب احنطا املسلم  .ويف فص آ سو نر ما هو أكرب.
ويف هننذا العصننر أضنني إىل الصننوفي الننيت سننلب مننن املسننلم سننام التفك ن  ،وأصننبهوا ال يفكننرون وال يناقشننون
األمننور إال بفهننم سننهري وإسننقا سننهري ملننا يتومهونننه ،عل ن مننا يتومهونننه ،أضنني إليهننا بننا جدينند ،هننو املاركسنني  ،الننيت
وصل إىل القم يف فن اجلاسوسي ألن العباد عند اليهود هنني اجلاسوسنني منننذ ( 1900سننن ) ،واليهودين هنني املاركسنني ،
أو بتعب آخر ،املاركسي هي التطبيق العملي ألسطور الشعب املختار.
وقد استطاع املاركسنني أن جتعن مننن املسننلم أبواقننا للنندعاي الننيت ختنندم املاركسنني  ،وجتعن كثن ا منننهم أحجننارا يف
مقاليعها ،أو قناب يف يدها ترمي هبم أعدا ها وك من يقن سنندا يف سننبيلها ،وكننان أكننرب مسنناعد لننا علن النجنناح يف هننذا
امليدان هو األسلوب الصويف يف التفك  ،الذي وص إليننه املسننلمون ،فالصننوفي حرثن  ،واملاركسنني تننزرع وُتصنند ،واملاركسنني
هي هي اليهودي .
وهذا ورد من أوراد الطريق الشبكي اليت هي فرع من البكتاشي :
إن حقيق ن ك ن الوج ننود عل نني ج ن جال ننه ،مل ن الع ننايل وال ننداين عل نني ج ن جال ننه ،إذا ُت ننرر م ننن الكالن ننا أول ننا
وآخرها فلن يبق سو علي ج جاله ،إن حار مجاعن النوال يف حنناليت الصننهو والسننكر علنني جن جالننه ،إن كنن
تعبنند هللا فننا تنندعوين مشننركا ،فنناهلل الننذي تعبننده علنني ج ن جالننه ،ال تكسننر القلننوب املنكسننر ف ن ذا كس نرهتا فنناعلم أن يف
القلننب الننذي كس نرته علنني ج ن جالننه ،اعتصننم حبب ن علنني واصننعد إىل الننذرو فسننرت عليننا ج ن جالننه بعنند أن ُتننرر م نن
القيود(...)1

* امللحوظة:
تتض ن الننروح الص ننوفي يف هننذا الننن م ننن العبننارا ُ( :تننرر م ننن الكالنننا أولننا وآخره ننا ،مجاع ن ال نوال  ،ح نناليت
الصهو والسكر ،اصعد إىل الذرو ُ ،ترر من القيود).
ويف اخلتام:
هذه هي الكشننو الصننوفي والعلننوم اللدنين والكرامننا  ،كلهننا جهن وضننال ووأد للعقن الننذي كننرم هللا بننه بن آدم،
ولو كان إلي لتنزهن عننن الغلن (جمننرد الغلن ) ،ولننو كانن الصننوفي سن ا إىل هللا وعروجننا إليننه ،كمننا ينندعون ،ملننا كننان كن
هذا التخب والضياع عن مبادئ اإلسام ،وعن أبس مقوما الوجود اإلنساين.
وقنند فطننن بعننض متننأخريهم إىل هننذا اخلننب واخللن  ،فاعتننذروا عنننه بقننولم :قنند خيطن الكشن  .وهننو عننذر أقننب مننن
( )1الشب .)80: ( ،
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الكش  ،والصهي هو أن نقول :قد يصد الكذوب ،وقد ُيسن الشرير ،وقد يصيب الكش .
ولع أهم ما جيب أن ناحظه يف كشوفهم أهنا ال تزينند شننيتا عننن معلومننا املكاشن وأمانيننه املسننبق إال مننا يقتضننيه
التص ننوير والتنس ننيق امل ننوجه بثقافت ننه أيض ننا ،وطبع ننا يس ننتقي املكاشن ن معلومات ننه وأماني ننه م ننن الوسن ن االجتم نناعي والوسن ن
الصويف الذي يتقلب فيهما ،ولذل ال نر فيها أي شي يزيد عن ثقاف جمتمعه ،إال بعض التخيا التافه .
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القسم الثاين
املناقشات

بدأ القسم األول من الكتاب بدراس ما يسمونه (احلقيق ) مث جا

دراس (الطريق ) بعد ذل .

أما يف املناقش  ،فسيكون البد أوال ِبناقش الطريق  ،مث َتيت مناقش حقيقتهم بعدها ،مث أييت الباقي.
لكن قب الشروع يف املناقش  ،ال بد من كلم موجز عن البدع .

تقدمي وجيز يف البدعة:
القول يف البدع مكرور ،ردده العلما متا املرا  ،وال زالوا يرددونه ،نورد هنا اقتباسا موجزا مما قالوه ورددوه:
ما هي البدع ؟
يق ننول ص ننل هللا علي ننه وس ننلم يف ح نندي ...{ :ف ن ننه م ننن يع ن بع نندي فس ن اختاف ننا كث ن ا ،فعل ننيكم بس نننيت وس ننن
داود وابننن ماجن
اخللفا الراشدين املهدي  ،عضوا عليهننا ابلنواجنند ،وإيكننم واحملننداث  ،فن ن كن حمدثن بدعن } .أخرجننه أبننو ُ
والرتمذي ،وقال عنه :حسن صهي  - .كلم (اخللفننا ) هنننا تعن كن أصننهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،واتبعننيهم
الذين خلفوه يف الس عل هديه والدعو إىل هللا حسب تعاليمه.
 يف هننذا احلنندي  ،بعنند أن أيمننرا صننل هللا عليننه وسننلم اباللت نزام بسنننته وسننن أصننهابهُ ،يننذرا مننن احملننداث الننيتُتنند بعنندهم .وهننذه احملننداث هنني االخننتا كمننا يفهننم مننن احلنندي  .لكننن ،ه ن ك ن أمننر ُينند بعنند الرسننول وبعنند
أصهابه ،كالنا ما كان هذا األمر ،هو بدع ؟
نع ننر اجل نواب م ننن قول ننه ص ننل هللا علي ننه وس ننلم يف ح نندي ...{ :إمن ننا أا بش ننر ،إذا أم نرتكم بش نني م ننن أم ننر دي نننكم
فخذوه ،وإذا أمرتكم بشي من رأيي ف منا أا بشر} ،رواه الشاطيب نقا عن مسلم.
ومن قوله يف حدي َتب النخ ...{ :أنتم أعلم أبمور دنياكم}.
من هاذين احلديث  ،نعر أن البدع هي ك حمدث يف االعتقادا والعبننادا  ،أمننا األمننور الدنيوين  ،فقنند تركن لنننا
احلري فيها( ،إال ما ورد فيه ن ).
ومننن القواعنند الننيت اسننتنبطها األصنوليون قننولم :كن العبننادا ابطلن إال مننا ورد بننه نن  ،وكن العننادا مباحن إال مننا
ورد به ن .
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وإذ عرفنا ما هي البدع  ،فما هو حكمها يف اإلسام؟
يقول صل هللا عليه وسلم فيما يرويه الشاطيب يف (االعتصام){ :حل شفاعيت ألميت إال صاحب بدع }.
ويقول{ :إن هللا حجر التوب عن ك صاحب بدع }.
ويقول{ :من أحد حداث أو آو حمداث فعليه لعنن هللا واملالكن والنننا أمجعن } .ويقننول{ :مننن أحنند يف أمننرا
هذا ما لي منه فهو رد}.
ويقول صل هللا عليه وسلم{ :ستفرت أميت عل ثننا وسننبع فرقن كلهننم يف النننار إال ملن واحنند  ،قننالوا :مننن هنني
داود وغ مها.
ي رسول هللا؟ قال :ما أا عليه اليوم وأصهايب} .رواه أمحد وأبو ُ
ويقول يف حدي ...{ :وإيكم وحمداث األمور ،ف ن كن حمدثن بدعن  ،وكن بدعن ضننال  .ويف رواين  :وكن ضننال
يف النار} .رواه أبو دا ُود والنسالي وغ مها.
ن

وعليننه ،فننا جيننوز مطلقننا تبن أين عقينند  ،كالنن مننا كانن  ،وال القيننام أبين عبنناد  ،كالنن مننا كانن  ،إال إذا كننان فيهننا
ابلعم هبا من قرآن أو سن  ،وإال فهي ابطل داخ صاحبُها يف لعن هللا ووعيده .هذا هوحكم البدع يف اإلسام.

أما يف األمور الدنيوي  ،فيجوز للمسلم أن يقوم أبي أمر منها ،سوا كننان حمننداث أو غن حمنند  ،إال إن كننان فيننه هننني
أو كان فيه ضرر ابلدين أو ضرر ابلنا .
لكننن املتصننوف  ،كشننأهنم يف كن أمننور النندين ،رأوا هننذه النصننو وغ هننا ،وعمين بصننالرهم عنهننا(( ،فَِ َّهننَنا ال تَن ْع َمن
ِ
الص ُدوِر)) [احل  ،]46:فأولوها التأويا املنكر اليت تنندل علن رفضننها والكفننر هبننا،
وب الَِّيت ِيف ُّ
األَبْ َ
ص ُار َولَك ْن تَن ْع َم الْ ُقلُ ُ
وجعلنوا بنندعهم حنناال ،قياسننا علن األمننور الدنيوين  ،رغننم كن النصننو  ،ونسنوا أنننه (ال اجتهنناد يف مننورد الننن ) .وقياسننهم
الفاسنند املنكننر هننذا ينندل عل ن أهنننم مل يكتف نوا خبننروجهم عل ن النصننو  ،وابإلحنندا يف ديننن هللا ،ب ن أضننافوا إليهمننا املكننر
والكيد لذا الدين ابملغالطا واملراوغا  ،كما أضافوا إليها عدم احليا مننن هللا ومننن النننا  ،حن يظهننر أحنندهم ،يف دفاعننه
عن بدعهمِ ،بظهر اجلاه الغيب املعاند.
خاص الكام:
حيثما ورد كلم (بدع ) فاملراد هبا هننو اإلحنندا يف االعتقننادا والعبننادا  ،ال يف العننادا واألمننور الدنيوين  ،إال
عند املتصوف ف هنا ال تع عندهم إال املغالط (واملناور ) ،للتظاهر أبهنم يس ون عل هدي اإلسام.
وهننم عننندما يغننالطون ويراوغننون ،يعتقنندون أن عملهننم هننذا مننن التقين  ،الننيت هنني احلكمن الننيت أرادهننا هللا مننن الشنرال
لسرت (حقيقتهم) ،فسبهان هللا عما يصفون.
* ملحوظة هامة:
هنا حجن واهين يتننذرع هبننا املتصننوف لتأيينند ابطلهننم؟ هنني قننولم ب ن (البدعن احلسننن ) ،وُيتجننون بقولننه صننل هللا عليننه
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وسلم{ :من سن سن حسن فله أجرها ،}...وقول عمر بن اخلطاب يف اجلماع لصا الرتاوي [[ :نعم البدع ]].
وحجتهم واهي وداحض :
 -1قوله صل هللا عليه وسلم{ :من سن سن حسن  ،}...قد أشبعه العلما حبثا ،وإمنا أذكر امللخ :
من ننن القواعن نند املعروفن ن يف علن ننم األصن ننول ،ويف مصن ننطل احلن نندي  ،أنن ننه إذا وجن نند نصن ننان ،ونهن ننر للوهلن ن األوىل أهنمن ننا
متناقض ننان ،فيج ننب أن نف ننت يف أح نندمها ،أو يف كليهم ننا ،ع ننن املع ننىن الص ننهي ال ننذي ي ننزول مع ننه التن نناقض ألن ال ننوحي ال
تناقض فيه(( :ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِ َِّ
ِِ
اختِافا َكثِ ا)) [النسا .]82:
اّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ْ
ْ
َْ
وعليه ،فالذي يقول :إن معىن (السن احلسن ) هو البدع احلسننن  ،يكننون قنند أوجنند يف النصننو تناقضننا غن موجننود
يف األص ن  ،ويكننون قنند خننا يف الباط ن خوضننا ألن هننذا املعننىن املتننوهم( :البدع ن احلسننن ) ،مننناقض لقولننه{ :ك ن حمدث ن
بدع  ،وك بدع ضال } ،وغ ها مما مر.
أمننا املعننىن الصننهي ل ن (السننن احلسننن ) ،فهننو :إماتن بدعن انتشننر  ،أو إحيننا سننن اننندثر  ،أو افتتنناح عمن خن ي
مشروع ،أو إبداع يف أمر من أمور الدنيا ينف النا يف دينهم أو يف دنياهم (دون ضرر ابلدين).
هننذه هنني السننن احلسننن  ،وسننبب قولننه صننل هللا عليننه وسننلم للهنندي هننو مننن األدل ن عل ن ذل ن  ،فقنند قالننه ُيننض
النا عل تقد صدقا .
 -2قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه[[ :نعم البدع ]].
واجلواب:
أ -اجلماعن لصننا النرتاوي ليسن بدعن  ،بن هنني سننن فعلهننا رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم مث تركهننا لننتا تؤخننذ
فرضا ،حىت إذا انقض زمن التشري  ،وزال سبب تركها ،مل يبق أب من العود إليها.
ب -غلن الرج ن الننذي قننال عنهننا[[ :هننذه بدعن ]] .فننأراد عمننر رضنني هللا عنننه أن يفهمننه أهنننا ليس ن كننذل  ،ويف
اللغن صننيغ كثن مسننتعمل تصننل لننذا النند  ،منهننا هننذه العبننار الننيت جننا علن لسننان عمننر[[ :نعمن هنني البدعن ]]،
فهو يريد أن يقول له :إهنا ليس بدع  ،ولو كان البدع مثلها ،فنعم هي البدع .
وضننرب املثن قنند يفينند :كثن ا مننا نسننم مثن قننول مننن يقننول :فننان ضننرب فنناا بنصن كيلننو كنافن مننثا ،فلننو أجابننه
أحدهم بن (نعم هي الضرب ) ،فماذا يفهم منها ك مننن يسننمعها؟ إنننه يفهننم منهننا أهنننا ليسن ضنرب  ،ولننو كانن كن ضنرب
هكذا ،فنعم هي الضرب ...وهكذا...وهكذا يكون القول ابلبدع احلسن هو بدع ضال .
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الباب األول

مناقشة الطريقة
الفصل األول

مناقشة مفهوم الصوفية للشيخ
عرفنننا أن الطننر الصننوفي كالقادرين والرفاعين والشنناذلي والنقشننبندي وغ هننا ،مننا هنني إال مشننيخا  ،مننا هنني إال اتبنناع
للشيوخ ،فمناقشتها هي مناقش عقيد (الشيخ) عندهم.
كما عرفنا أن الطريق الوحيد األممي التارخيي واحلالي واملستقبلي هي طريق (اإلشرا ).
وأهم ما يف الطريق الشيخ وصننهب شننيخ وهنني أصن طنريقهم فمننا نبتن أر بغن فاحن  ،كمننا عرفنننا مننن النصننو
السابق  ،وهي جرع من سي  ،أهنم يتخذون الشيوخ آل يعتقدون أهنم ينفعون ويضرون ،وأن بيدهم النجا .
ومن أقوالم يف ذل  :الدين إطاع رج .
كما رأينا من أقوال عارفيهم وأقطاهبم وعلمننالهم الرباهن الكافين الوافين علن أهنننم يتخننذون الشننيخ إلننا مننن دون هللا،
أو شنريكا معننه يسننبغون عليننه كن صننفا األلوهين  .ومننن أقنوالم الننيت مننر قننول قنناللهم (الغننو ) :لننو كشن عننن نننور الننويل
لعبد من دون هللا.
وال أب عل القارئ الكر من الرجوع إىل تل الفصول مننر أخننر  ،ليبعن أقنوالم حين يف ذاكرتننه ،مث يعننود ملتابعن
املناقش .
وطبعا ،ستكون املناقش بعر أقوالم وأفعالم وعقالدهم عل القرآن والسن قب ك شي .
نول إِ ْن ُكن ننتم تُنؤِمن ننو َن ِاب َِّ
 -1يق ننول س ننبهانه يف كتاب ننه العزي ننز(( :فَن نِ ْن تَننَ ننازعتم ِيف َش نني فَن ننرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ن ِ
ّلل َوالْيَن ن ْنوِم
ُْ ْ ُ
ْ ُ ُ
اّلل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
ِ
اآلخ ِر)) [النسا .]59:
واض ن مننن اآلي ن الكرم ن ك ن الوضننوح ،وبنندون لننب أو إشننكال أو غمننو  ،أن مننن يننرد مننا يُتنننازع فيننه إىل غ ن هللا
ورسوله ،فهو ال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر.
ورد الشي إىل هللا والرسول ،يع عرضه علن الكتنناب والسننن  ،فننالقرآن كننام هللا ،والسننن كننام رسنوله املننوح معننناه
ُّ
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من هللا سبهانه.
والص ننوفي ي ننردون ك ن ش نني إىل ش ننيوخهم ،ويطلب ننون م ننن اآلخ نرين أن ي ننردوه إل ننيهم ،ويكف نني إي نراد ق ننول واح نند ألح نند
أقط ن نناهبم... :وإن ق ن ننال (قال ن ن ) للمري ن نند :إن ك ن ننام ش ن ننيخه مع ن ننار لك ن ننام العلم ن ننا أو دل ن ننيلهم ،فعلي ن ننه الرج ن ننوع إىل ك ن ننام
شننيخه...وإذا خننرج املرينند عننن حكننم شننيخه وقنندح فيننه ،فننا جيننوز ألحنند تصننديقه ألنننه يف حننال هتمن الرتننداده عننن طريننق
شيخه.
 السؤال :أيها املسلم املؤمن ،ما هو حكم الشريع اإلسامي عل من يقول هذا ومثله؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟ِ ِ ِ
ِ ِ
ّلل والْي ننوِم ِ
اّلل و َّ ِ ِ
اآلخن ِر)) [النسننا ،]59:
الر ُسننول إ ْن ُكنننتُ ْم تنُ ْؤمنُننو َن اب َّ َ َ ْ
إن اآلي الكرم تض اجلواب الكر (( :فَن ُنرُّدوهُ إ َىل َّ َ
اليت يُستنب منها :إن كنتم ال تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ،فردوه إىل الشيخ أو إىل من تريدون.
ِ ِ
ِِ
اّلل ولَننوال َكلِمن ُ الْ َفصن ِ لَ ُق ِ
ضن َني بَنْي ننَن ُه ْم َوإِ َّن
ْ
 -2ويقننول سننبهانه(( :أ َْم َلنُ ْنم ُشن َنرَكا ُ َشن َنرعُوا َلنُ ْنم من َنن الن ّدي ِن َمننا َملْ َأيْ َذ ْن بننه َُّ َ ْ َ
الظَّالِ ِم َ َلُْم َع َذاب أَلِيم)) [الشور .]21:
فك شرع يف الدين ،كالنا ما كان ،مل أيذن به هللا فهو شر .
والشيوخ يف الصوفي يشرعون يف دينهم ك ما مل أيذن به هللا ،ونكتفي إبيراد قول قطبهم امل َّدر :
من يذكرهللا تعاىل با شيخ ،ال هللا حص وال نبيه وال شيخه.
فمن أين أت هبذا التشري ؟ وما هوحكم من أيخذ هبذا التشري الوث ؟
ونعود للسؤال؟ ما هوحكم الشريع اإلسامي عل من يقول هذا ومثله؟ أويفعله؟ أو يعتقده؟
واآلي الكرم تقرر اجلواب(( :وإن الظامل لم عذاب أليم)).
Formatted: Font: (Default) mylotus, 16 pt, Complex Script
Font: Traditional Arabic, 16 pt

ون َِّ
ناهنُم أَراباب ِمننن د ِ
اّلل َوالْ َم ِسنني َ ابْن َنن َمن ْنرََ َوَمننا
َحبَن َنارُه ْم َوُرْهبَن َ ْ ْ َ ْ ُ
 -3يقننول سننبهانه يف وصن أهن الكتننابَّ (( :اختَن ُذوا أ ْ
أ ُِمننروا إِالَّ لِينعبن ُندوا إِ َلننا و ِ
احنندا ال إِلَننهَ إِالَّ ُهن َنو ُسن ْنب َهانَهُ َع َّمننا يُ ْش ن ِرُكو َن )) [التوب ن  .]31:يننورد ابننن كث ن  :مس ن عنندي بننن حننامت
َ ُْ
َ
ُ
الطننالي (وكننان نصنرانيا فأسننلم) هننذه اآلين مننن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،فقننال لننه{ :إهنننم مل يعبنندوهم} ،فقننال صننل
هللا عليه وسلم ما معناه{ :بل  ،إهنم حرموا عليهم احلال وأحلوا لم احلرام ،فاتبعوهم ،فذل عبادهتم إيهم}.
وقد فع الصوفي ذل واختذوا شيوخهم أراباب من دون هللا .ونكتفي بقول حلجتهم الغزايل:
...فن ننالعلم حبن نندود هن ننذه األمن ننور (أي :اجملاهن نندا واملقامن ننا )...هوعلم اآلخن ننر  ،وهن ننو فن ننر عن ن يف فتن ننو علمن ننا
اآلخر ...
وهو كام واض صري  ،ال ُُيتاج معه إىل غ ه ألنه كام من يسمونه (حج اإلسننام) ،من أن غن ه مننأل الكتننب،
عل أهنم ُيلون وُيرمون ويفرضون الفرو ويسنون السنن.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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والسؤال :ق لنا أيها املسلم املؤمن ،ما هو حكم الشريع اإلسامي فيمن يقول مث هذا؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟
ويف اآلي الكرم اجلواب(( :سبها َن َِّ
اّلل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن)) [الطور.]43:
ُْ َ

ب َِّ
ون َِّ
 -4ويقول سبهانه(( :وِمن النَّا ِ من ينت ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
ِ
اّلل[ ))...البقر .]165:
َندادا ُُِيبُّ َ
اّلل أ َ
ْ ُ
َْ َ
وهنُْم َك ُه ّ
َ َ

وقد اختذ املتصوف من شيوخهم أننندادا ُيبننوهنم كهننب هللا ،بن أشنند حبننا ،حننىت كننأن اآلين أنزلن فننيهم خاصن  ،وهننذا
قننول مننر معنننا ألحنند أقطنناهبم العظننام( :حقيقن حننب الشننيخ أن ُيننب األشننيا مننن أجلننه ويكرههننا مننن أجلننه ،كمننا هننو الشننأن
يف حمب ربنا عز وج ).
وقول اآلخر :الطريق ذكر هللا وحمب الشيخ.
والسؤال :ما هو حكم الشريع اإلسامي عل من يقول هذا؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟
َّ ِ
َن الْ ُقن َّنوَ َِِّ
ّلل َِ
مجيعننا َوأ َّ
اب أ َّ
يد
َن َّ
اّللَ َشن ِند ُ
ين نَلَ ُمنوا إِ ْذ يَن َنرْو َن الْ َعن َذ َ
إن اآلي الكرمن تعطينننا اجلنواب الكننر َ (( :ولَن ْنو يَنَنر الننذ َ
الْع َذ ِ
اب)) [البقر .]165:
َ
 -5قال ربعي بن عامر لكسر [[ :بع هللا إلينا رسوال ليخرجنا من عباد النا إىل عباد رب النا ]].
وجننا الصننوفي لننتعك اآلي ن وتعينند الشننر إىل مسنناره ،فتخننرج النننا مننن عبنناد رب النننا إىل عبنناد املشننايخ
وعباد قبور املشايخ!
والس نؤال :مننا ه نو حكننم الش نريع اإلسننامي عل ن هننؤال ؟ ب ن مننا هننو حكننم الش نريع اإلسننامي عل ن مننن يتوق ن يف
احلكم عليهم؟
 -6سيقول ل املتصوف وشيوخهم وكث مننن الغننافل واملغفلن  :معنناذ هللا ،الصننوفي ال يعبنندون الشننيوخ ،ال يعبنندون
إال هللا...وقد يقدمون بعض األمثل املومه واملتداول بينهم.
فنجيننب :ال ،ب ن يعبنندون الشننيوخ ،وهننذه أق نوالم وأق نوال عننارفيهم وأقطنناهبم الننذين يتربكننون ابلركننوع أمننام قبننورهم ولننثم
حجارهتننا واالسننتغاث ِبننا فيهننا مننن رمننم ،وأمننثلهم طريق ن ذل ن الننذي يعتقنند أهنننم يقربونننه إىل هللا زلف ن وحسننن م ن ب ،وهننذه
أفعننالم كلهننا شنناهد علننيهم بوضننوح كوضننوح الش نم يف رالع ن هنننار مشننم  ،عل ن أهنننم يؤلننون الشننيوخ ويعبنندوهنم .ولننو
مجع أقوال عارفيهم يف َتليه الشيوخ ملأل ألو الصفها .
وإنكن ننارهم هن ننذا ،يسن ننم يف الش ن نريع اإلسن ننامي ويف اللغ ن ن العربي ن ن ويف مجي ن ن من ننا تعن ننار علين ننه البشن ننر من ننن أخن ننا
(الفجور).
 وسن ننيقول بعضن ننهم ،متهرفن ننا لقتن ننال (ويف لغن ن العصن ننر منن نناور ) :هن ننذا واقن ن كثن ن من ننن املتصن ننوف  ،وهن ننو من ننن الن نندخنواالحنرا الذي أصاب التصو كما أصاب غ ه من أمور الشريع  .والتصو احلق بري من ذل .
فنق ننول( :شنش ننن نعرفه ننا م ننن أخ ننزم) .إن واقن ن املتص ننوف من ننذ أن وج نند الص ننوفي ويف كن ن األم ننم ،ال يف املس ننلم
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وحنندهم ،هننو َتلي نه الشننيخ وعبادتننه ،وهنني الطريننق الننيت توص ن املرينند أو السننال إىل استشننعار األلوهي ن  ،أمننا مننن يص ن إىل
اجلذب دون شيخ فيسمونه هم( :املراد) ،ويعنون هبا أن هللا أراده فجذبه إليه.
وهننذا افنرتا علن هللا الكننذب ألن القننرآن ينفنني علن لسننان املسنني صننلوا هللا عليننه أن يعننر أحنند منا يريننده هللا:
((إِ ْن ُكن ن ُ قُن ْلتُننهُ فَن َق ن ْد َعلِ ْمتَننهُ تَن ْعلَن ُنم َمننا ِيف نَن ْف ِسنني َوال أ َْعلَن ُنم َمننا ِيف ننَ ْف ِس ن َ )) [املالنند  ،]116:ونقننول لننم :هننذه صننور مننن
مراوغ نناتكم (لالتف ننا ح ننول ال نند ) ،أتقنتموه ننا أن ننتم وأش ننياخكم تظهروهن ننا وختفوهن ننا حس ننب الظ ننرو احمليط ن  ،وه نني م ننن
أساليب التقي الواجب يف عقيدتكم الصوفي كما قال الغزايل:
وإن كان قد صح اخلالف فواجب

على كل ذي عقل لزوم التقية

 -7وقنند أييت مننن ال يسننتهي مننن أن يقننول :إن كننام العننارف هننذا لننه َتوي ن !! فنقننول لننه :لقنند انتهينننا مننن خراف ن
نادعو َن َّ َّ ِ
ِ
ين َآمنُ نوا َوَمننا َخيْن َندعُو َن إَِّال أَن ُف َسن ُنه ْم َوَمننا
التأوي ن  ،وأحبول ن التأوي ن  ،ومغالط ن التأوي ن  ،وخدع ن التأوي ن ُ (( ،خيَن ُ
اّللَ َوالننذ َ
اّلل مرضا وَلم ع َذاب أَلِيم ِِبا َكانُوا يك ِ
ِِ
ْذبُو َن)) [البقر .]10 ،9:
َ
يَ ْشعُُرو َنِ .يف قُنلُوهب ْم َمَر فَنَز َاد ُه ُم َُّ َ َ َ ُْ َ
َ
ألهنم إذ يقولون هذا له َتوي  ،فهم خيادعون ويكذبون ويدجلون ومكرون جلر املسلم إىل زندقاهتم.

 -8يدعون حب هللا ،وما أكثننر أقنوالم يف ذلن ويف العشننق اإللنني .ومننن املقامننا الننيت ينندعيها بعضننهم يف السننلو
إىل اجلذب ما يسمونه (احملب والشو ) إىل هللا.
اّللُ)) [آل عمنران.]31:
اّللَ فَنناتَّبِعُ ِوين ُُْيبِنْنب ُك ُم َّ
وهللا سبهانه وتعاىل يقول آمرا رسوله أن يعلمنا(( :قُ ْ إِ ْن ُكْن ننتُ ْم ُُِتبُّننو َن َّ
فنناهلل سننبهانه أيمننرا إن كنننا حنبننه ،أن نتبن رسنوله ،وهننذا يعن أن اتبنناع الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم هننو النندلي علن حننب
هللا ،وعدم اتباعه دلي عل عدم حب هللا ،وهؤال القوم يتبعون املشننايخ الننذين أيمننروهنم بتأليننه الرسننول ال ابتباعننه .فهن هننم
بعد ذل صادقون ابدعالهم حب هللا؟
اجلواب :هو ما تقرره اآلي الكرم  ،أبهنم ال ُيبون هللا ،وهذا هو واقعهم ،فهم ُيبون اجلذبن واللننذ الننيت جينندوهنا أثنننا
اجلذبن والننيت تسننتغر كن خلين يف كينناهنم ،وهنني لننذ ُتشيشنني جنسنني يتومهننون أهنننا إلين  ،مث بعنند أن يقعنوا يف اجلذبن عننددا
كافيننا مننن املنرا  ،يصننابون ِبننر اإلدمننان ،مثن اإلدمننان الننذي يصننيب متعنناطي األفيننون َتامننا ،حننىت إذا مننا امتنعن علننيهم
اجلذبن يف بعننض األحيننان لسننبب مننا ،أصننيبوا بنننف األعنرا الننيت تصننيب منندمن األفيننون عننندما ينقطن عنننه ،مننن ولننه قاتن
وصداع وما يشبه اجلنون .وهذا هو ما يسمونه (العشق اإللي) الذي يظهر يف بولم.
النتيج ن  :ال ننذين يتبع ننون املش ننايخ ال ُيب ننون هللا ،إذ لوك ننانوا ُيبون ننه التبع نوا رس نوله .ويق ننول س ننبهانه(( :اتَّبِعُ نوا َم ننا أُنْ ن ِزَل
إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َوال تَنتَّبِعُوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَا َ)) [األعرا  ،]3:هذا أمر من هللا ،يكفر من خيالفه.

وهؤال القوم يتبعون من دونه املشايخ ،أيمروهنم بكن مننا مل ينننزل بننه هللا سننلطاا فيننأَترون بننه! أيمننروهنم ابلركننوع للشننيخ
ف كع ننون! أيم ننروهنم ابلرابطن ن ال ننيت يس ننموهنا (شن نريف ) فيطيع ننون! أيم ننروهنم ابل ننرق ف قص ننون! أيم ننروهنم أبوه ننام كش ننوفهم يف
العقالد والعبادا فيأَترون! فه يكونون بعد ذل من أه القرآن؟!
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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إن أه القرآن هم الذين يعملون أبوامره وينتهون عن نواهيه.
 يقول سننبهانهُ (( :مثَّ َج َع ْلنَننا َ َعلَن َشن ِر َيع ِمن َنن األ َْمن ِر فَاتَّبِ ْع َهننا)) [اجلاثين  .]18:فهن يتبعهننا هننؤال القننوم؟ طبعننا ال،ألهنم عندما يتبعون مشاخيهم فقد خرجوا من اتباع الشريع  .وقد مر معنا قننول أقطنناهبم للخننادم :كن ولن أجننر صننوم شننهر،
وك ول أجر صوم سن  ،وموافق عاملهم القطب القش ي عل ذل .
فه هذا هو اتباع للشريع اإلسامي ؟ طبعا ال!
 -1رأينا قول أيب مدين املغريب يف الشيخ:
يرضى عليك فكن من تركها حذراً

ففي رضاه رضا الباري وطاعته

وقول عبد القادر اجلياين :إذا مل تفل عل يدي ال فاح ل ق .
وقوله :والتهبب إىل الشيوخ من األوليا واألبدال إذ ذا سبب لدخوله يف زمر األحباب.
وغ ها وغ ها من األقوال اليت َتأل ألو الصفها  .فما هو حكم اإلسام يف ذل ؟
ّلل ال ن ِّدين ْ ِ َّ ِ
يقننول سننبهانه(( :فَ ِ
اّلل خمُْلِصننا لَننه ال ن ِّدين .أَال َِِّ
ين َّاختَن ُذوا ِمن ْنن ُدونِن ِنه أ َْولِيَننا َ َمننا نَن ْعبُن ُند ُه ْم إَِّال
ْ
اعبُنند ََّ
اخلنَنال ُ َوالننذ َ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وا إِ َىل َِّ
ِ
ِ
اّللَ ال يَن ْهدي َم ْن ُه َو َكاذب َكفَّار)) [الزمر.]3 ،2:
اّللَ َُْي ُك ُم بَنْيننَن ُه ْم ِيف َما ُه ْم فيه خيَْتَل ُفو َن إ َّن َّ
اّلل ُزلْ َف إِ َّن َّ
لِيُن َقِّربُ َ
إن املتصوف هم أول من تنطبق عليهم أحكام هذه اآلي ابختاذهم أوليا من دون هللا ليقربوهم إىل هللا زلف ...
 والسؤالِ :ملَ -إِذَ ْن -يقدسون الشيخ هذا التقدي ؟ وما هي فالدته؟ إن للخضوع الكام للشيخ ولعبادته وتقديسه فالدت عظيمت :أ -خر العنناد  :فمننن القواعنند املقننرر أن الشننياط ال تقنندم خنندماهتا للسنناحر إال بعنند أن يكفننر(( :ومننا ينعلِّمن ِ
نان ِمن ْنن
ََ َُ َ
َحد َح َّىت يَن ُقوال إَِّمنَا َْحن ُن فِْتننَ فَا تَ ْك ُفْر)) [البقر  ،]102:والسننهر هننو الكهانن  ،وهنني الصننوفي ؟ فكلمننا ازداد املرينند غلنوا يف
أَ
إشراكه الشيخ ابهلل ،كلما ازداد أمامه اخلوار الشيطاني  ،الننيت يسننموهنا (كرامننا ) ،ويعزوهنننا إىل املنندد املفننا علننيهم مننن
الشيخ!
ب -التهقننق أثنننا اجلذب ن ابلفنننا ا يف هللا( :الفنننا يف صننفا هللا ويف أمسالننه ويف ذاتننه) ،أو (التهقننق ابأللوهي ن )،
وذل ن أن اجملننذوب يننر يف أحننام جذبتننه ،صننورا هنني خلنني مننن انطباعننا قدم ن وحديث ن مسننتقر يف أعمننا ال شننعوره،
خت ننتل من ن أم نناين وطموح ننا تسن نرب إىل أعم ننا نفس ننه م ننن احمل نني ال ننذي يع نني في ننه ،وه ننذا ه ننو نفن ن م ننا ين نراه متع نناطي
احلشي واألفيون وعقار اللوس  ،وبدون الشيخ تكون رؤ اجملذوب مثن رؤ احلشنناش ،تنندور حننول اجلننن واللهننو واللننذ
أو احلقد واحلسد،
لك ننن الش ننيخ ،خبربت ننه ال ننيت اس ننتقاها ه ننو أيض ننا م ننن ش ننيخه ،يغ ننر يف نف ن اجمل ننذوب طم ننوح الع ننروج إىل الس ننماوا
والعننرش واجللننو من هللا (جن هللا) ،مث الفنننا فيننه حبين يننر نفسننه أنننه جننز منننه (سننبهانه) ،أو أنننه هننو هننو بكامن أمسالننه
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وصفاته (سبهانه وتعاىل عما يصفون) ،وير يف أحام جذبته أنه يتصر ابلكون ،ويقننول للشنني كننن فيكننون .وال ينننج
الشننيخ هبننذه املهم ن إال إذا كننان املرينند قنند عجننن عقلننه وعواطفننه ونفسننه كلهننا حبننب الشننيخ وتقديسننه وطاعتننه ،حبي ن تغنندو
كلم الشيخ جز ا من كيان املريد لد التلف هبا.
وجيننب أال ننس ن أن قننو شخصنني الشننيخ وجاذبيتننه تلعبننان دورا هامننا يف اسننتقطاب قلننوب مريديننه وع نواطفهم حولننه
وتساعدان عل هتيتتهم لرؤ (ُتشيشهم الروحاين) اليت يسموهنا (الكش ).
ويف هذا يقول الغزايل:
...فكننذل املرينند ُيتنناج إىل شننيخ وأسننتاذ يقتنندي بننه ال حمالن ليهديننه إىل س نوا السننبي  ،فن ن سننبي النندين غننامض،
وسننب الشننيطان كث ن ننناهر  ،فمننن مل يكننن لننه شننيخ يهديننه قنناده الشننيطان إىل طرقننه ال حمال ن  ،فمننن سننل سننب الب نوادي
املهلك بغ خف فقد خاطر بنفسه ،وأهلكهننا ،ويكننون املسننتق بنفسننه كالشننجر الننيت تنبن بنفسها...فمعتصننم املرينند بعنند

تقد الشرو املذكور شيخه ،فليتمس به َتس األعم عل شاط النهر ابلقالد(...)1اهن.

ولذل قالوا أيضا :من ال شيخ له فشيخه الشيطان ألن رؤاه تكون مث رؤ احلشاش َتاما.
َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ين ُه ن ْنم َعن ن ِن اللَّ ْغن ن ِو
ين ُه ن ْنم ِيف َ
ص نناهت ْم َخاش ننعُو َنَ .وال ننذ َ
 وأخن ن ا ،لنقن نرأ قول ننه س ننبهانه(( :قَن ن ْد أَفْنلَن ن َ الْ ُم ْؤمنُ ننو َن .ال ننذ َِ ِِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ َّ
ُم ْع ِر ُ
ين ُهن ْنم ل َّلزَكننا فَنناعلُو َنَ .والننذ َ
ضننو َنَ .والننذ َ
ين ُهن ْنم ل ُفن ُنروجه ْم َحننافظُو َن .إَّال َعلَ ن أ َْزَواجهن ْنم ْأو َم نا َملَ َك ن ْ أ َْمنَنا ُهنُْم فَن هنُْم َغ ن ْ ُ
َّ ِ
ِِ
نوم  .فَم ن ِن ابنتنغ ن ورا َذلِن فَأُولَتِ ن ه ننم الْع ننادو َن .والَّن ِنذين ه ننم ِألَم ن َ ِِ
ِ
ص نلَ َواهتِِ ْم
ين ُه ن ْنم َعلَ ن َ
َملُن َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
نااهت ْم َو َع ْه ننده ْم َراعُ ننو َنَ .وال ننذ َ
ُُيَافِظُو َن .أ ُْولَتِ َ ُه ُم الْ َوا ِرثُو َن)) [املؤمنون.]10-1:
ومل يقن ن س ننبهانه :ق نند أفلن ن ال ننذين يتمس ننكون ابلش ننيخ ،أو ال يفلن ن إال ابتب نناع ش ننيخ ،أو م ننن ال ش ننيخ ل ننه فش ننيخه
الشيطان...أو بقي الشركيا .
 وهنا يق املسلم الصاد أمام أمنرين ال اثلن لمننا :إمننا أن يننؤمن ابلقننرآن الكننر ويكفننر هبننؤال القننوم وبعقينندهتم،وإما أن يؤمن هبم وبعقيدهتم ويكفر ابلقرآن الكر  ،وأي طريق آخر ال وجود له إال ابملراوغ والدج .

( )1إحيا علوم الدين.)65/3( :
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الفصل الثاين

مناقشة الرايضة (اجملاهدة)
نول لَ ُكننم ِعنن ِندي خننزالِن َِّ
نب َوال أَقنُنوُل لَ ُكن ْنم إِِّين
لنبنندأ املناقشن بقنرا آي مننن كتنناب هللا(( :قُن ْ ال أَقنُ ُ ْ
ََ ُ
اّلل َوال أ َْعلَن ُنم الْغَْين َ
َعم والْب ِ
ِ
ِ
ص ُ أَفَا تَنتَن َف َّكُرو َن)) [األنعام.]50:
وح إِ َ َّ
يل قُ ْ َه ْ يَ ْستَ ِوي األ ْ َ َ َ
َملَ إ ْن أَتَّبِ ُ إَّال َما يُ َ
ِ
يل ِم ْن َرِّيب)) [األعرا .]203:
وح إِ َ َّ
((قُ ْ إَّمنَا أَتَّبِ ُ َما يُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اب يَن ن ْنوم
نوح إِ َ َّ
يل إِِّين أ َ
َخ ننا ُ إِ ْن َع َ
ص ن ْني ُ َرِّيب َع ن َذ َ
((قُ ن ْ َم ننا يَ ُك ننو ُن ِيل أَ ْن أُبَ ّدلَننهُ م ن ْنن ت ْل َق ننا ننَ ْفس نني إ ْن أَتَّبِ ن ُ إَّال َم ننا يُن َ
َع ِظيم)) [يون .]15:
ِ
ِ
يل َوَما أ ََا إَِّال نَ ِذير ُمبِ )) [األحقا .]9:
وح إِ َ َّ
((إ ْن أَتَّبِ ُ إَّال َما يُ َ

فهذا رسول هللا صل هللا عليننه وسننلم ،وهننو رسننول هللا ،ال أييت مننن عنننده بشنني يف التشنري مطلقننا ،وكن شنني أيمننر
ِ
ِ
ِ
وح )) [النجم.]4:
به وينه عنه فهو اتباع ملا يوح إليهَ (( .وَما يَنْنط ُق َع ِن ا ْلََو  .إ ْن ُه َو إَّال َو ْحي يُ َ
وأيم ن ننره هللا س ن ننبهانه ،واألم ن ننر موج ن ننه لكن ن ن م ن ننن يتبن ن ن الرس ن ننولُ (( :مثَّ َج َع ْلنَ ن ننا َ َعلَن ن ن َشن ن ن ِر َيع ِم ن ن َنن األ َْمن ن ن ِر فَاتَّبِ ْع َه ن ننا))
[اجلاثي (( .]18:اتَّبِعُوا َما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َوال تَنتَّبِعُوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَا َ)) [األعرا .]3:
ِ
ِ
((ومننن ينتَّبِ ن خطُننوا ِ
الشننيطَ ِ
ناعلَ ْم أََّمننَنا
ان فَِنَّننهُ َأيْ ُمن ُنر ِابلْ َف ْه َشننا َوالْ ُمْن َك ن ِر)) [النننور(( .]21:فَنِ ْن َملْ يَ ْسننتَجيبُوا لَن َ فَن ْ
َّ ْ
ََ ْ َ ْ ُ َ
يَنتَّبِعُو َن أ َْه َوا َ ُه ْم)) [القص .]50:
واآلي كثن ن  .واألحادين ن ك ننذل كثن ن  .منه ننا{ :وإيك ننم وحم ننداث األم ننور ،فن ن ن كن ن حمدثن ن بدعن ن  ،وكن ن بدعن ن
ضال }{ .من أحد يف أمرا ما لي منه فهو رد}.
ومننن القواعنند األصنولي املقننرر ( :كن العبننادا ابطلن إال مننا نننزل بننه نن ) .فهن يتبن الصننوفي آي هللا وأحادين
رسوله ،فيما يسمونه افرتا (الس إىل هللا) ،وما هو إال الس إىل اجلذبن  ،وإىل الننرؤ العصننابي والشننيطاني الننيت يستشننعروهنا
يف اجلذب  .ه يتبعون آي هللا وأحادي رسوله؟؟
 -1اخللو :
ليس من العبادا اإلسامي  ،وال خلو يف اإلسام ،وهي بدع حمدث بعد رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،وبعنند
أصهابه واتبعيهم واتبعي اتبعيهم.
إهنا بدع حمدث يف اإلسام ،أما يف األمم األخر فهي قدم قدم الكهان .
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 -2الصم :
وهو مننناقض للعبنناد يف اإلسننام ،إذ العبنناد هنني أقنوال وأعمننال معينن  ،علمهننا الرسننول للمسننلم ليتبعوهننا وال يتبعنوا
غ ها( .وإال فما هي الفالد من رسالته؟).
وال يوجد أي ن

جيع الصم من العباد اإلسامي  ،فهو بدع .

وهو موجود يف ك األمم اليت بني عقالدها عل الكش واإلشرا .
 -3اجلوع:
ُخننر ،وحننرم الوصننال يف الصننيام ،كمننا
فر هللا سبهانه صيام رمضان ،وسن رسنوله صننل هللا عليننه وسننلم صننيام أيم أ َ
أمر أن يكون الصيام يف غ رمضان متقطعا.
وج ننوع الصن ننوفي هن ننو صن ننيام أيم كثن ن ال يفطن ننرون فيهن ننا من ن املغن ننرب ،وال سن ننهور فيهن ننا ،بن ن جن ننوع مسن ننتمر حسن ننب
األسننلوب الكهنناين املوجننود يف الندوسنني والبوذين واجلينين والطاوين وغ هننا .فهننو لنني مننن العبننادا اإلسننامي  ،ولنني مننن
اإلسام يف شي  ،وهو بدع .
 -4السهر:
النوارد يف اإلسننام هننو قيننام اللين ضننمن احلنندود الننيت رمسهننا الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم عننندما قننال{ :ال...ولكن

أصلي وأام ،وأصوم وأفطر...فمن رغب عننن سنننيت فلنني من }( .)1فلنني السننهر مننن اإلسننام ،وال مننن عبننادا اإلسننام،
وال من املعمول به يف اإلسام ،وقد رأينا قول رسول اإلسام فيه ويف اجلوع{ :فمننن رغننب عننن سنننيت فلنني من } ،أي :إن
الذين يقومون هبذه الطقو ليسوا من رسول هللا ،وابلتايل ليسوا من اإلسام.
 -5تعننذيب النننف ابلضننرب (كمننا كننان يفعن الشننبلي وغن ه) ،أو ابلوقننو علن رجن واحنند طيلن اللين  ،أو غن
ذل ن ممننا هننو مسننتفيض يف كتننبهم ،فهننذا واض ن الننبطان ،وهننو مننن تاعننب الشننياط هبننم ،ولنني هللا سننبهانه حباج ن أن
اجتَنبَا ُك ْم َوَما َج َعن َ َعلَن ْني ُك ْم ِيف الن ِّدي ِن ِمن ْنن َحن َنرج)) [احلن  ،]78:إمنننا يرضن هللا
يضربوا أنفسهم ويعذبوها ل ض عنهمُ (( :ه َو ْ
عننن املننؤمن إذا عبنندوه كمننا أمننرهم (ال كمننا يبتدعونننه أو يقلنندون بننه أصننهاب الوثنيننا ) ،ويرض ن سننبهانه عننن املننؤمن إذا
أد لك ذي حق حقه.
* ملحوظة هامة:
من أساليب القوم يف املغالط واملخادع  ،قولم :إهنم يتأسون يف اخللننو وتوابعهنناِ ،بهمنند صننل هللا عليننه وسننلم ألنننه
كان قب الرسال خيتلي أيما كث يف غار حرا .
نول َِّ
هذه املغالط  ،مث غ ها ،فيها جه غيب ،أو جتاه منناكر ألن اآلين الكرمن تقننول(( :لََقن ْد َكننا َن لَ ُكننم ِيف رسن ِ
اّلل
ْ َُ
( )1صهي مسلم ،كتاب النكاح.
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ُس َو َح َسنَ [ ))...األحزاب.]21:
أْ
نول هللا) إال بعنند أن نننزل عليننه الننوحي ابلرسننال  .أمننا قبلهننا فقنند كننان إنسنناا كبقي ن النننا عل ن
ومل يصننب حممنند (رسن َ
ِ
ِ
يل)) [فصننل  ،]6:وهننذه
نوح إِ َ َّ
اإلطننا  ،ال متنناز عنننهم إال أبخاقننه الكرمن  .يقننول سننبهانه(( :قُن ْ إَّمننَنا أ ََا بَ َشننر منثْنلُ ُك ْم ينُ َ
اآلي واضه ك الوضوح ،ال لب فيها وال غمو  ،أبن الفر بينه صل هللا عليه وسلم وب بقي البشر ،هو الوحي.
ويقول سبهانه(( :قُ ْ ُسْب َها َن َرِّيب َه ْ ُكن ُ إَِّال بَ َشرا َر ُسننوال)) [اإلسنرا  .]93:ويقننول(( :قَالَن ْ َلنُ ْنم ُر ُسنلُ ُه ْم إِ ْن َْحنن ُنن
إَِّال بَ َشر ِمثْنلُ ُك ْم[ ))...إبراهيم .]11:ويقول صل هللا عليه وسلم{ :أا فيما مل يننوح إيل كأحنندكم} .ونعننود إىل آين التأسنني،
إهنا َتمرا أن تكون أسوتنا برسول هللا (الذي ينزل عليه الننوحي) وذلن ألن (رسننول هللا) معصننوم ابلننوحي أمننا قبن الرسننال
فلم يكن معصوما ألنه مل يكن يوح إليه صل هللا عليه وسلم.
ويف واق األمر ،إصرارهم عل القول ابلتأسي ِبهمد قب الرسال  ،منبثق عن:
 -1عقيدهتم أن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم وصن إىل النبننو ابجملاهنند والريضن  ،وأن النبننو هنني فننت مثن فتننوحهم،
وهم ابلتايل ،ال يعتقدون أن النبو فض من هللا سبهانه جيعلها حي يشا .
 -2منبثق عن عقيدهتم ِبا مسوه (احلقيق احملمدي ) النابع من (وحد الوجود) ،الباطل الكافر .
 -3عننن إنكننارهم للمعننىن الشننرعي الصننهي آلي القننرآن وأحادي ن السننن  ،وَتويلهننم لننا لتتفننق من كشننفهم ،كمننا

صرح بذل حجتهم الغزايل( ،)1وكما نراه معموال به يف كتبهم.

 -4عقينندهتم أن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم معصننوم عصننم ذاتي ن  ،ولنني ابلننوحي! وأنننه أخننذ علومننه عننن طريننق

الكش  ،ال عن طريق جربي عليه السام ،كما صرح بذل حجتهم الغزايل( )2وغ ه.
أخ ا..

اجملاهنند  ،أو الريضن  ،بكن عناصننرها ،ليسن مننن اإلسننام ،وال مننن عقينند اإلسننام ،وال مننن عبننادا اإلسننام ،وال
م ننن س نننن اإلس ننام ،وال م ننن مس ننتهبا اإلس ننام ،وال م ننن فض ننال اإلس ننام ،وال م ننن ممارس ننا اإلس ننام ،وال م ننن ع ننادا
اإلسام ،وال من األعمال املأجور يف اإلسام ،وال من األعمال املشكور يف اإلسام.
إمنا هي طقو كهاني  ،مارستها وَتارسها األمم الوثني  ،تقود إىل اجلذب  ،ال إىل رضا هللا تعاىل.
* مناقشة الذكر:
مل أعثننر يف حنندود اطاعنني ،عننند إشنراقيي األمننم األخننر  ،علن وجننود ممارسن للننذكر ِبننداه الواسن وشننكله األساسنني
املوجودين عند متصوف املسلم .
( )1انظر املدخ إىل فهم النصو الصوفي .
( )2انظر فص ( :مناذج من حكاي الصوفي ).
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ففنني األمننم األخننر  ،يعتمنندون أساسننا علن الريضن (اخللننو واجلننوع والصننم والسننهر) ،من تركيننز البصننر علن نقطن
مننا ،منند طويلن  ،من تعننذيب النننف يف أكثننر األحيننان ،وهننم -أثنننا الريضن  -يركننزون الفكننر ويثبتونننه علن كلمن مننا ،فعننند
الننندو مننثا ،أيخننذ السننال يف ريضننته إحنند وضننعيا اليوغننا( ،)1ويركننز بصننره عل ن شنني مننا ،مث يركننز فكننره يف كلم ن

(أوم) اليت هي عندهم االسم املستسر لربامهان( ،)2أو (راهام).

قنند تنندوم مث ن هننذه الريض ن منند طويل ن جنندا ،ومننن ح ن آلخننر يعمنندون إىل الننرق
املدوي يصاحبها الزعا  ،مث يعودون إىل ريضتهم.

العني ن واملوسننيق الصنناخب

 واخلضوع املطلق للشيخ (الساماا) األكرب هو حمور ك جماهداهتم.تس ن نبب هن ننذه اجملاهن نند م ن ن االسن ننتمرار والن ننزمن ،إفراغن ننا ملراكن ننز الن ننوعي والشن ننعور يف اجلمل ن ن العصن ننبي  ،وهن نني حال ن ن
(االسننتخدار) الننيت جتعلهننا يف اسننرتخا يفقنندها كث ن ا مننن فعالياهتننا ،ويهيؤهننا للتننأثر بكمي ن مننن املخنندر ،أي خمنندر ،أق ن مننن
الكمي املؤثر يف احلال العادي  ،كما تدف اجلسم إلفراز املاد املخدر بكمي أكرب من املعتاد.
لكننن هننذه الريضن ُتتنناج إىل كثن مننن قننو اإلراد والصننرب ،كمننا ُتتنناج إىل العزلن التامن  .علن أن متصننوف املسننلم
سه عليهم األمر كثن ا ..إنننه تردينند كلمن مننا ،كالنن مننا كانن  ،بشننك مسننتمر دون انقطنناع ،لننيا وهننارا ،وهننو
عرفوا أسلواب َّ
ما مسوه (الذكر) .وهذا الذكر املستمر يساعد كث ا عل الوصول إىل حال االستخدار ،مث إىل اخلدر (اجلذب ) ِبد أسرع.
لك ننن هن ن ص ننهي م ننا يدعي ننه متص ننوف املس ننلم أم ننام الن ننا  ،أن ذك ننر هللا ،سن نوا ابالس ننم املف ننرد (هللا) أو ابألذك ننار
اإلسامي األخر  ،أو أبذكارهم وصلواهتم اليت يبتدعوهنا ،هي اليت تقود إىل اجلذب ؟
الواقن خننا ذلن فهنناهم أقطنناهبم وعننارفوهم وعلمنناؤهم ،يؤكنندون أن تردينند أي كلمن كانن  ،أو أي مجلن  ،بصننور
مستمر  ،متا األلو من املرا  ،أو مايينها ،يؤدي إىل اجلذب  ،بعد مد قد تطول وقد تقصر.
وهذه أدل من أقوالم يف ذل :
يقول ابن عطا هللا السكندري:
...والذكر ختتل أنواعه وتتعدد ،واملذكور واحد ال يتعدد وال يتهدد.)3(...
 لننتبه إىل قوله( :ال يتهدد) وماذا تع .ويقن ننول... :وروي أن أاب القاسن ننم اجلنين نند رمحن ننه هللا تعن نناىل قن ننال لن ننبعض خ ن نوا أصن ننهابه :إن اسن ننم هللا األعظن ننم هن ننو
(هننو)...وذكر أن أهن املعرفن يف هننذا االسننم علن أربعن أصنننا أيضننا :فعننار قننال( :هللا) ،وعننار قننال( :هننو) ،وعننار
( )1اليوغا ريض تعبدي هندوكي .
( )2برامهان اإلله اخلالق عند الندو .
( )3القصد اجملرد.)82: ( ،
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قال( :أا) ،وعار هب (...)1
 ما هننو معننىن قولننه( :وعننار ُهبن )؟ وِملَ ُهبن ؟ أنننن اجلنواب واضننها ،إنننه ُهبن ألنننه عننر أن كن شنني هننو اسننمهللا األعظم.
ومننن النص ن نفهننم أن ال ننذكر مكننن أن يك ننون برتدي نند كلم ن (هللا هللا هللا هللا) ،أو (ه ننو هننو ه ننو ه ننو) ،أو (أا أا أا
أا) ،أو األشيا اليت جعل العار يُبه .
ويقول ابن عطا هللا أيضا:
...أمننا املسننلوب االختيننار فهننو من مننا يننرد عليننه مننن األذكننار ومننا يننرد عليننه مننن مجلن األسنرار ،فقنند جتننري علن لسننانه
(هللا هللا هللا) ،أو (هننو هننو هننو هننو) ،أو (ال ال ال ال) ،أو (آه آه آه آه) ،أو صننو بغ ن حننر  ،أو ختننب  ،فأدبننه التسننليم
للنوارد .وبعنند انقضننا النوارد يكننون سنناكنا سنناكتا ،وهننذه اآلداب ملننن ُيتنناج إىل ذكننر اللسننان ،أمننا الننذاكر ابلقلننب فننا ُيتنناج
إىل هذه اآلداب(...)2

ويورد عبد الوهاب الشعراين ما يشبه هذا ،يقول:
...وقال سيدي يوس العجمي رمحه هللا :وما ذكروه من آداب الذكر حمله يف الذاكر النواعي املختننار ،أمننا املسننلوب
االختيار ،فهو م ما يننرد عليننه مننن األسنرار فقنند جيننري علن لسننانه( :هللا هللا هللا هللا) ،أو (هننو هننو هننو) ،أو (ال ال ال) ،أو
(آه آه آه) ،أو (عا عننا عننا عننا) أو (آ آ آ آ) ،أو (ه ن ه ن ه ن) ،أو (هننا هننا هننا) ،أو صننو بغن حننر  ،أو ختبنني  ،وأدبننه عننند

ذل التسليم للوارد(.)3

ويقول ابن عريب:
...فأغلق اببن دون النننا  ،وكننذل ابب بيتن بينن وبن أهلن  ،واشننتغ بننذكر هللا أبي نننوع شننتته مننن األذكننار،

وأعاه ننا االسن نم ،وه ننو قولن ن ( :هللا هللا هللا)( -...)4نفه ننم مع ننىن قول ننه( :أبي ن ننوع ش ننتته م ننق األذك ننار) م ننن ق ننول آخ ننر ل ننه:

(...فما عُبد غ هللا يف ك معبود.)5()...

 يع  :أن ك ما عبد من صنم وشننجر وبشننر وغن ه هننو هللا ،ومكننن للننذاكر أن يننذكر ِبننا يرينند مننن أمسننا املعبننودااليت عبد يف ك الوثنيا  ،كننأن يننردد مننثا( :هبن هبن هبن هبن  ،)..أو (جننياين جننياين جننياين ،)..أو (جذبن جذبن
جذبن ن جذبن ن  ،)..أو (لينن ن لينن ن لينن ن لينن ن  ،)...أو (إنت نناج إنت نناج إنت نناج إنت نناج ،)..أو (مق ننام مق ننام مق ننام مق ننام ،)..أو
(ضري ضري ضري ضري  ،)..أو (رفاعي رفاعي رفاعي ،)..وغ ها.
( )1القصد اجملرد.)56: ( ،
( )2مفتاح الفاح.)31 ،30: ( ،
( )3األنوار القدسي يف معرف القواعد.)39/1( :
( )4رسال األنوار.)6: ( ،
( )5فصو احلكم.)72: ( ،
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ويروي ابن عجيب قص الششرتي فيقول:
...وكننذل قصن الششننرتي رضنني هللا عنننه من شننيخه ابننن سننبع ألن الششننرتي كننان وزينرا وعاملننا ،وأبننوه كننان أمن ا،
فلما أراد الدخول يف طريق القوم ،قال له شيخه :ال تنال منها شننيتا حننىت تبين متاعن وتلننب قشنناب وَتخننذ بنننديرا وتنندخ
السننو ففعن مجين ذلن  ،فقننال لننه :مننا نقننول يف السننو ؟ فقننال :قن  :بنندأ بننذكر احلبيننب ،فنندخ السننو يضننرب بنننديره
ويقول :بدأ بذكر احلبيب ،فبقي ثاث أيم وخرق له احلجب(...)1
 ناح أن ذكره هنا لي فيه شي من أمسا هللا احلسىن.وكتب ابن سبع إىل أحد مريديه (يف الرسال النوري ):
ومننن امسننه (الوجننود) كي ن
...ومجي ن مننا توجننه الضننم إليننه ،اذكننره بننه وال تبننال ،وأي شنني خيطننر ببال ن مسننه بننهَ ،
خيصن أبمسننا منهصننر ؟! هيهننا ! هللا ال اسننم لننه إال االسننم املطلننق أو املفننرو  ،فن ن قلن  :نسننميه ِبننا مسن بننه نفسننه أو
نبيننه ،يقننال لن  :إن مننن مسن نفسننه (هللا) قننال لن  :أا كن شنني  ،مجين مننن تنننادي أا...وبعضننهم كننان يقننول :قنند قنند قنند
هذا هذا هذا له له له(...)2

ويقول ابن أنبوج الشنقيطي يف (وص العار ):
...فهننو (أي :العننار ) اخلليفن األعظننم ،إذ ال اسننم لننه خيننت بننه ،فن ن أمسننا الوجننود كلهننا أمسنناؤه ،لتهققننه ِبراتبهننا،
ولكونننه هننو الننروح يف مجين املوجننودا  ،فمننا يف الكننون ذا إال وهننو الننروح املنندبر لننا واحملننر والقننالم فيهننا ،وال يف كننر العننامل

مكان إال وهو حال فيه ومتمكن منه .فبهذا االعتبار ال اسم له يتميز به عن الوجود(...)3

 نننر يف هننذا الننن أهنننم يسننبغون علن العننار صننفا هنني نفن مننا يسننبغونه علن هللا (تعنناىل هللا عمننا يقولننون)،وعليننه مك ننن ذكننر هللا برتدي نند كلم ن ( :عننار ع ننار ع ننار عننار  )..أو (عم ننر ب ننن الفننار عم ننر ب ننن الفننار عم ننر ب ننن
الف ننار  ،)...أو (الغن نزايل الغن نزايل الغن نزايل الغن نزايل ،)..أو (الش ننيخ الش ننيخ الش ننيخ الش ننيخ ،)...أو (س ننيدي س ننيدي س ننيدي
سيدي )..إخل.
ويقول أبو الد الصيادي الرفاعي:
...والفنا  ،حقيق سر االعتقاد به من سر قوله عليه الصا والسام :لو اعتقد أحدكم عل حجر لنفعه(.)4
 احلنندي مكننذوب ،واالعتقنناد بننه كفننر ،لكننن يهمنننا أهنننم يؤمنننون بننه ،ويؤمنننون أن االعتقنناد بننه ينفن  ،ومنننه إن ذكننرذاكننر اسننم (حجننر حجننر حجننر حجننر) ،أو (قبن قبن قبن قبن ) ،أو (صننخر صننخر صننخر صننخر  )..نفعننه (يف الوصننول إىل
( )1إيقا المم.)28: ( ،
( )2رسال ابن سبع .)184: ( ،
( )3ميزان الرمح الرابني .)115: ( ،
( )4قاد اجلواهر.)292: ( ،
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اجلذب طبعا).
يردد علي نور الدين اليشرطي نف القول:
...لو اعتقد أحدكم حبجر لنفعه .وقال :لي احلجر الذي ينف  ،إمنا هو االعتقاد(.)1
 طبع ننا ،إهنم ننا مل يق ننررا ه ننذا احلك ننم إال بع نند جت ننارب ،وجي ننب أن ننتب ننه إىل أن ننه ينف ن يف التص ننو والكهان ن والس ننهرفق ( ،ألن الصوفي هي نف الكهان  ،والسهر بعضها) ،وال ينف يف شي غ ها.
ويقول حممد هبا الدين البيطار:
...فأمسا هللا عل احلقيق أعيان العامل وحقالقه ،ومظاهر األمسا هي صور العامل ،فلك اسننم إلنني مننن الصننور مننا ال
يتننناه  ،فك ن مننا أمننا مننثا مننن ثعبننان أو سنني أو رصننا أو حجننر أو عصننا فهننو صننور مننن صننور االسننم (املمي ن )،
ومعىن املمي  :شأن من شتون الذا اإللي  ،وهو ع الذا (...)2
ويقول ابن سبع يف (الرسال النوري ) خياطب أحد املريدين:
...هذه الكلما اليت نذكرها ل مرموز م  ،غ أن الذاكر ينتف هبننا ،وهنني :عمننرش أش عمننر صن راهيننا إيننداحا
أيهننم اردع صننعر عننرجم كعلم....فق ن إذا وجنند البهننر والوجننود واحلمنند :قهننوم طم ن ه نوامل صننعن ذل ن هللا ربكننم ي ي

ي(...)3

 بدهي أن ابن سبع مل ينص مريده ابلذكر هبذه األمسا إال بعد جتريبها. وكما فهمنا من نصوصهم .الننذكر يقننود إىل اجلذبن الننيت هنني الغاين  .ويف الطريننق قنند ُيصن للننذاكر بعننض اخلنوار ،وينصهونه أال يهتم هبا ألهنا ُتجبه عن الغاي املنشود .
والطريننق إىل اجلذب ن قنند يقصننر وقنند يطننول ،حسننب اسننتعداد السننال النفسنني والفيزيولننوجي .ولع ن الننذكا الفطننري
العايل يبعد الوصول إىل اجلذب ! ولع الغبا الفطري يقصر الطريق إليها.
* وخالصة ملا تقدم:
ال ننذكر برتدي نند أي كلمن ن كانن ن مق ننرر م ننن كب ننار ع ننارفيهم ،ف ننا جم ننال لاعن نرتا علي ننه أو الشن ن في ننه ،إهن ننم يقدمون ننه
ملريديهم قاعد يس ون عليها يف مس هم إىل...اجلذب  .ومن البدهي أهنم مل ينصهوا به مريديهم إال بعد جترب .
ومن ننه تعل ننم أن حقيق ن ذك ننرهم ليس ن مرتبط ن ب ننذكر هللا س ننبهانه .وم ننا الت نزامهم االس ننم (هللا) أو عب ننارا الثن ننا علي ننه
ودعاله إال أسلوب ذكي إللبا التصو ردا اإلسام ،وضننعه لننم سننيدهم اجلنينند ،وتوسن فيننه حجننتهم الغنزايل ،وهننو أحنند
( )1نفها احلق.)229: ( ،
( )2النفها األقدسي .)5: ( ،
( )3رسال ابن سبع .)182: ( ،
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مظاهر الطريق الربهاني الغزالي  ،اليت يسموهنا (التصو الس ).
وذكرهم كله ،موضوعه ،وشكله ،وزمانه ،ومكانه ،هو بدع كله ،غريننب عننن اإلسننام كلننه ،ومننن الننردود املفينند عليننه
وعليهم ،هو رد اإلمام النووي رمحه هللا.
لقنند اتص ن اإلمننام النننووي يف أول وص نوله إىل دمشننق ،وهننو صننغ  ،ابملتصننوف  ،وسننار يف ط نريقهم ،وعننندما اتسننع
معارفه وفهم اإلسام ،تر الصوفي بدون ضجي  ،ورد عليهم بكتاب :
 -1ري الصاحل  ،يب فيه ابلنصو الصهيه (إال قلننيا منهننا) طريننق الصنناح ،وحين يتبن طريننق الصنناح،
فك الطر من دونه ضال.
 -2األذكننار :يبن فيننه األذكننار اإلسننامي  ،نصوصننها ،وأوقاهتننا ،وأماكنهننا ،كن ذلن أبسننانيد أكثرهننا صننهي  ،وإذ
يتب ذل  ،يتب أن الذكر الصويف الذي يستعمله السالكون إىل اجلذب  ،لي من أذكار اإلسام.
 من جه اثني :ك عباد يف اإلسام لا شرو وأركان.
ويوجنند شننر مشننرت لكن العبننادا اإلسننامي (مننر معنننا يف حبن البدعن ) ،وهننو( :كن العبننادا ابطلن إال مننا ورد
به ن ) ،وبصيغ أخر ( :ال عباد بدون ن ) .والذكر عباد  ،فهو ُيتاج إىل الن  ،وإال فا يكون عباد .
وذكننر الصننوفي مننن حي ن الشننك واللفن إذا كننان ابالسننم املفننرد أو (ِبننا شننت مننن األذكننار) ال نوارد آنفننا ،ال ن ن
فيه .والنصو اليت يقدموهنا ،إمنا يلفقوهنا ابلتأوي والرتقي  ،إذن ،فهو لي عباد .
ِ
اجلَ ْهن ِر ِمن َنن
ضن ُّنرعا َو ِخي َفن َوُدو َن ْ
كما أن للذكر يف اإلسننام أركنناا :جننندها يف اآلين الكرمن َ (( :واذْ ُكن ْنر َربنَّ َ ِيف نَن ْفسن َ تَ َ
الْ َق ْوِل)) [األعرا .]205:
اجلَ ْهن ن ن ن ن ِر ِم ن ن ن ن َنن الْ َق ن ن ن ن ْنوِل))
يهمن ن ن ن ننا يف حبثن ن ن ن ننا هن ن ن ن ننا قول ن ن ن ننه س ن ن ن ننبهانهِ(( :يف نَن ْف ِسن ن ن ن ن َ )) [األعن ن ن ن نرا َ ((...]205:وُدو َن ْ
اجلَ ْهن ِر ِمن َنن الْ َقن ْنوِل))
[األعنرا  ،]205:فعبننار ((ِيف نَن ْف ِسن َ )) [األعنرا  ،]205:تعن أال تسننم نفسن  ،وعبننار َ (( :وُدو َن ْ
[األعرا  ،]205:تع أال يسمع جار ألن اجلهر هو ما يستطي مساعه اجلار.
ِ
نفسه وأن ال يُسمعها.
إذن ،فيجوز يف الذكر أن يُسم اإلنسان َ

وأما اجلهر ،فمنهي عنه أبكثر من آي وأكثر من حدي .

من ملهونن أن هنننا حنناال نن عليهننا الشننارع ،جيننب فيهننا رفن الصننو ابلننذكر أو جيننوز ،كمننا يف التلبين ابحلن ،
وقبن صننا العينندين ،ويف التعلننيم ،واحلالن العفوين  ،ولتننذك الغننافل (حين جيهننر بعبننار الننذكر مننر أو منرت فقن ) ،ولنني
تفصي هذه األمور داخا يف موضوعنا.
وك حماولن أو مراوغن الخنرتا احلنندود الننيت رمسهننا الشننارع مننن أجن التوسن ِبنندلول الننن
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

448

This file was downloaded from QuranicThought.com

لتربيننر األسنناليب املبتدعن ،
www.alsoufia.com

هي حماول ابطل  ،وهي بدع وهي ضال (( ،ومن ينتنع َّد ح ُدود َِّ
اّلل فَن َق ْد نَلَ َم نَن ْف َسهُ)) [الطا .]1:
َ َ ْ ََ َ ُ َ

وتعننر احلنندود الشننرعي مننن الننن  ،أو مننن فعن الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم ،ومننن فعن أصننهابه .واألذكننار الننيت
يسننتعملها الصننوفي يف اخللننو أو السننياح ويف احلضننر ويف جمل ن الننذكر أو جمل ن الصننا عل ن النننيب أو بعنند االنتهننا مننن
الصا  ،كلها فاقد لشر وركن معا ،أو ألحدمها عل األق  ،لذل فهي ابطل  ،وهي بدع  ،وهي ضال .
والباطن ال يقننود إال إىل ابطن  .وإن كلمن قالننا الصننهايب اجللين حذيفن بننن اليمننان (أمن سننر رسننول هللا صننل هللا
عليننه وسننلم) لنني كافين حلسننم هننذا املوضننوع .قننال[[ :كن عبنناد ال يتعبنندها أصننهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم فننا
تَن َعبَّدوها ،ف ن األول مل يدع لآلخر مقاال]].
 هذا إن كان الذكر ابألمسا احلسىن أو بعبارا الثنا عل هللا.أمننا إن كننان بغ مهننا ممننا يقننرره كهنناهنم مننن أمسننا حجننار أو أواثن أو قبننور أو غ هننا فهنني واضننه الزندقن بينن الكفننر،
وهي من الوثني اليت جا اإلسام ليهارهبا ابعتبارها املصدر الرليسي لك الشرور ،وهي السهر وهي الكهان .
* قصة مرسلة-:
مستشار يف حماكم االستتنا يف مدين حلب ،كان جتمعه الصننا يف املسننجد من ابلن شنراب متجننول ،ويف ذا
مر  ،طلب إليه البال أن جيرب أن يقرأ بعد ك وق من أوقا الصا  ،الكلمننا ( :بطنند زهن واح يحنني يه) مالن مننر ،
وبعام الفضول ،صار املستشار يرددها بعد ك صا ...
بعنند ثاثن أيم ،بينمننا كننان جالسننا علن قننو احملكمن يفصن يف قضنناي النننا  ،إذا بننه يننر أمامننه بيتننه وأهلننه يقومننون
أبعمالم حسب املعتاد ،وعندما رجن إلننيهم بعنند الظهننر ،سننألم عمننا كننانوا يفعلونننه يف ذلن الوقن ؟ فكننان يف بعننض مننا رآه

بعض ما كانوا يفعلونه .وصار مث هذه احلال تتكرر أمامه كلما كرر تاو األمسا (.)1
* فقرة من كتاب صويف-:

...وحلننر البننا خلننو  ،وخادمننه مهيالين  ،فن ذا أرد اسننتخدامه اكتننب احلننر وضننعه يف رأسن بعنند الريضن  ،واتن
الدعو والقسننم دبننر كن صننا  31مننر  ،واتن العزمن والريضن  40يومننا ،فن ن امللن ُيضننر ويقضنني حاجتن  ،ومهمننا أردتننه

تبخر وتقول :أجب ي خادم حر البا  ،ف نه ُيضر(...)2

 إن كتب التصو احملننض ،والننيت مل تؤلن للخننداع والتضننلي واملراوغن  ،مننأل ِبثن هننذه الفقننر  ،وهنني واضننه كنالوضوح يف أن التصو هو السهر ،والفر بينهما أن الصويف خمدوع مراو  ،والساحر صاد .
ويكفي للدالل عل أن الصوفي هي السهر ،الرجوع إىل كتاب (مش املعننار الكننرب ) للبننوين( ،)3وكتنناب (جممننوع
( )1مل يتيسر استتذانه لذكر امسه.
( )2مش املعار الكرب .)401: ( ،
( )3أمحد بن علي البوين من بون يف اجلزالر ،وامسها اآلن عناب  ،ما سن (622هن).

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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سنناع اخل ن ) البننن عننريب ،و(املضنننون بننه عل ن غ ن أهلننه) للغ نزايل ،و(صننفها مننن ب نوار احلقننالق) للمهنندي الص ننيادي،
وغ ها..
لك ننن أقط نناب التص ننو الع ننارف ابهلل يتواص ننون فيم ننا بي نننهم بت ننألي الكت ننب املومه ن أهن ننا م ننن اإلس ننام ،ذا املظه ننر
اإلسننامي اخلننداع ألن احلكمن تقتضنني ذلن  ،وطبعننا هننم يفعلننون ذلن عننن إخننا وإمننان ِبننا يفعلننون ،شننأن أي متنندين
خمل لدينه ومؤمن به.
 وقبن االنتقننال إىل البهن التننايل ،جينندر االنتبنناه إىل أن املتصننوف قنند يسننتعملون األذكننار اإلسننامي حسننب املنننهاإلسامي ،ويكون هذا منهم عما صهيها لكنه ال يكون أبدا تربيرا ألذكارهم الصوفي حسب املنه الصويف.
* مناقشة احلضرة:
عرفنا أن احلضر تكون :جالس صامت  ،أو جالس صالت  ،أو راقص (بنق

أو بدون نق ).

 -1اجلالس الصامت :
يف الرد عليهننا يكفنني حكننم عبنند هللا بننن مسننعود ،الننذي قننال فيننه رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم (كمننا يرويننه احلنناف
الذهيب يف التذكر ){ :خذوا عهدكم عن ابن أم عبد}.
جند حكم عبد هللا بن مسعود هذا يف (سنن الدارمي):
...عن عمر بن ُيىي قال :مسع أيب ُيد عن أبيه ،قال[[ :كنا جنل عل ابب عبنند هللا بننن مسننعود قبن صننا
الغدا (أي :الفجر) ،ف ذا خرج مشينا معننه إىل املسننجد ،فجننا ا أبننو موسن األشننعري فقننال :أخننرج علننيكم أبننو عبنند الننرمحن
بعد؟ قلنا :ال ،فجل معنا حىت خرج ،فلما خرج قمنا إليننه مجيعننا ،فقننال :ي أاب عبنند الننرمحن إين رأين يف املسننجد آنفننا أمنرا
أنكرته ،ومل أر واحلمد هلل إال خن ا .قننال :فمننا هننو؟ قننال :إن عشن فسنرتاه ..رأين يف املسننجد قومننا حلقننا جلوسننا ينتظننرون
الصننا يف كن حلقن رجن  ،ويف أيننديهم حصن  ،فيقننول :كننربوا مالن مننر  ،فيكننربون مالن  ،فيقننول :هللنوا مالن مننر  ،فيهللننون
مال ن  ،فيقننول :سننبهوا مال ن مننر  ،فيسننبهون مال ن  .قننال :فمنناذا قل ن لننم؟ قننال :مننا قل ن لننم شننيتا انتظننار رأي ن أو انتظننار
أمننر  ،قننال :أفننا أمنرهتم أن يعنندوا سننيتاهتم وضننمن لننم أن ال يضنني مننن حسننناهتم شنني  .مث مضن ومضننينا معننه حننىت أتن
حلق من تل احللننق ،فوقن علننيهم فقننال :مننا هننذا الننذي أراكننم تصنننعون؟ قننالوا :ي أاب عبنند الننرمحن ،حصن نعنند بننه التكبن
والتهلي والتسننبي والتهمينند ،قننال :فعنندوا سننيتاتكم ،فننأا ضننامن أن ال يضنني مننن حسننناتكم شنني  ،وُيكننم ي أمن حممنند مننا
أسننرع هلكننتكم ،هننؤال أصننهابه مت نوافرون ،وهننذه ثياب نه مل تب ن  ،وآنيتننه مل تكسننر ،والننذي نفسنني بيننده ،إنكننم لعل ن مل ن هنني
أهنند مننن ملن حممنند أو مفتتهننو ابب ضننال  .قننالوا :وهللا ي أاب عبنند الننرمحن مننا أردا إال اخلن  .قننال :وكننم مننن مرينند للخن
لننن يص ننيبه ،إن رس ننول هللا ص ننل هللا علي ننه وس ننلم حنندثنا أن قوم ننا يق ننر ون الق ننرآن ال جي نناوز ت نراقيهم ،وأ هللا ،ال أدري ،لع ن
أكثرهم منكم.]]...
 الرجا ملهون أن اجللس النقشبندي هي مث هذه اجللس .مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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 -2احلضر اجلالس الصالت :
يف الرد عليها نذكر ما يلي:
ِ
اجلَ ْه ن ِر ِمن َنن الْ َقن ْنوِل[ ))...األع نرا  ،]205:وهننؤال
ضن ُّنرعا َو ِخي َف ن َوُدو َن ْ
 اآلي ن الكرم ن َ (( :واذْ ُكن ْنر َربَّن َ ِيف نَن ْفس ن َ تَ َجيهرون بذكرهم ،كما خيلو ذكرهم من التضرع واخليف .
 احلضننر جبمي ن أنواعهننا ،ومثله ننا ه ننذه ،بدع ن تنطب ننق عليهننا ك ن األحادي ن ال نوارد يف البدع ن  ،والننيت رأيناه ننا قب نقلي .
 حدي ابن مسعود السابق هو رد عليها كما هو رد عل اجلالس الصامت . قول حذيف بن اليمان[[ :ك عباد مل يتعبدها أصهاب رسول هللا فا تعبدوها]] ،رد عليها وعليهم.وابلتايل ،هذه احلضر (اجلالس الصالت ) هي مث غ ها ،بدع  ،فهي مردود عليهم.
 -3احلضر الراقص (وكلها صالت ):
إن مجين الننردود علن البدعن وعلن أسنناليبهم يف الننذكر ،وعلن اجلالسن الصننامت  ،وعلن اجلالسن الصننالت  ،هنني ردود
عل احلضر الراقص  ،يضا إليها:
 هي نف صا اليهود!جا يف (املزمور( )149:عدد( :)3:ليسبهوا امسه برق  ،بد وعود ،ل منوا له.)..
ويف (املزمننور( :)150 :سننبهوه بنند ورق ن  ،سننبهوه أبواتر ومزمننار ،سننبهوه بصنننوج التصننوي  ،سننبهوه بصنننوج
التا .)...
 -وثنيو إفريقيا السودا (الفيتيشيون) عباداهتم كلها رق

ومساع.

 الننندو  ،صنناهتم ألصنننامهم مثن احلضننر الراقصن  ،يتوسننطهم الكنناهن أمننام الصنننم ،يرقصننون ويهزجننون ،أي :إنصاهتم هي رق ومساع وقرع أجرا .
* اخلالصة-:
احلض ننر الص ننوفي جبمين ن أش ننكالا ،بدع ن  ،ونق ننض ل ننآلي واألحادين ن  ،وتش ننبه كام ن ابلطق ننو اليهودي ن والوثنين ن ،
(فيتيشي وهندوسي وجيني وطاوي .)...
 أما كوهنا بدع  ،فهي ضال  ،وك ضال يف النار. وأما كوهنا نقضا لآلي واألحادي  ،فهي كفر وزندق ورد . وأما كوهنا تشبه الطقو الوثني واليهودي  ،فالرسول صل هللا عليه وسلم يقول{ :من تشبه بقوم فهو منهم}.مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وال حاج للزيد .
* مناقشة السماع:
إن كن النصننو النوارد يف السننماع ،حالننه وحرامننه ،وك ن حبننو العلمننا (وأقننول :العلمننا ) ،هنني نصننو وحبننو
فيه عل أنه أمر دنيوي ،ودنيوي فق  ،ال عاق له بعباد وال بتقرب إىل هللا.
ومل يرد فيننه نن (علمنني) قن  ،بتهلين أو ُتننر  ،إال علن أنننه أمننر دنيننوي مننار يف األعينناد واألعنرا واحلننرب أو يف
التسلي واللهو والطرب.
أما أن يكون طقسا تعبدي ،كما هو عند املتصوف  ،فهذا شي ما عرفه التشنري اإلسننامي ،وال تكلننم فيننه عننامل ألنننه
بدهيا ،غ وارد يف العبادا اإلسامي .
أما املتصوف  ،فيتخذون السماع طقسا تعبدي روحانيا يسه علننيهم مننا يسننمونه نلمننا وعنندواا (السن إىل هللا) .وهنننا
يكمن الدا  ،ويعشع البا .
إن السماع عند املتصوف عباد  ،ويف الغالب يكون مصهواب ابآلال  ،وهذا كله:
 -1بدع  ،وذل ب ال ُيتاج إىل دلي  ،وك بدع ضال  ،وك ضال يف النار.
صننا ُهتُْم ِعْنن َند الْبَنْي ن ِ إَِّال
 -2تشننبه ابلننوثني وأه ن الكتنناب ،يقننول سننبهانه يف وص ن صننا املشننرك َ (( :وَمننا َكننا َن َ
ص ِديَ )) [األنفال.]35:
ُم َكا َوتَ ْ
وجا يف التورا (احلالي ) يف (املزمور( )144 :عدد( :)9 :ي هللا ،أرمن ل ترنيم جديد .)..
ويف (املزمور( )146:عدد( :)2:أسب الرب يف حيايت وأرمن إللنني مننا دمن موجننودا) .ويف (املزمننور( )149 :عنندد:
( :)3ليسبهوا امسه برق  ،بد وعود ،ل منوا له .)..وكذل هو يف الديا الوثني طق تعبدي.
إذن فالصوفي يتشبهون ابلسماع ابلوثني وأه الكتاب ،و{من تشبه بقوم فهو منهم}.
* ملحوظة هامة جداً:
مننن العجننب العجنناب ،مغننالطتهم ،يف كن مقننوالهتم عننن السننماع ،يف كن كتننبهم (ابتنندا مننن أمهننا كتننبهم (اللمن )،
(التعر )( ،قو القلوب)( ،الرسننال القشن ي )( ،إحيننا علننوم النندين) إىل بقين مننا كتبنوا ومنا دوننوا) ،حين يبنند ون ِبناقشن
السننماع حسننب الشننرع والنصننو املننزور بعضننها ،وطبعننا ك ن النصننو الشننرعي يف السننماع إمنننا تننتكلم عنننه عل ن أنننه أمننر
دني ننوي م ننار للتس ننلي والله ننو ،لك ننن الص ننوفي يتوس ننعون يف التهلين ن حس ننب طن نريقتهم يف التزوي ننر ،مث يطبق ننون ذلن ن علن ن
مساعهم التعبدي الذي جيعلونه قرىب يتقربون به إىل هللا.
ولع األمثل التالي مكنها توضي مد الفساد والضال يف أسلوهبم هذا:
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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 يبي الشرع أك الشاورما ،فه يصب أك الشاورما هبذه اإلابح طقسا يعرج به إىل هللا؟ يبي الشننرع البصننا الننذي لنني فيننه أذ  ،فهن جيننوز بنننا علن ذلن  ،أن جنعن البصننا طقسننا تعبنندي يف (السنإىل هللا)!
ال يعننرت الشننرع علن أحنند إذا خطننر لننه أن ُي ن أذنننه إبهبننام رجلننه ،فه ن يصن  ،بنننا عل ن هننذا ،أن يكننون ح ن
األذن إبهبام القدم طقسا تعبدي مار تنشيطا عل (العروج إىل هللا)؟!
نادعو َن َّ َّ ِ
ِ
ين َآمنُ نوا َوَم ننا َخيْن َندعُو َن إَِّال
عجي ننب أم ننر ه ننؤال الق ننوم ،ه ن ه ننم ال يك ننادون يفقه ننون ح ننديثا؟ أم (( ُخيَن ُ
اّللَ َوال ننذ َ
اّلل مرضا وَلم ع َذاب أَلِيم ِِبا َكانُوا يك ِ
ِِ
ْذبُو َن)) [البقر ]10 ،9:؟
َ
أَن ُف َس ُه ْم َوَما يَ ْشعُُرو َنِ .يف قُنلُوهب ْم َمَر فَنَز َاد ُه ُم َُّ َ َ َ ُْ َ
َ
وغاي الطريق اإلشراقي هي الوصول إىل اجلذب اليت هي الوالي (كمننا يتومهننون) ،وهنني حالن خدرين تشننبه احلالن الننيت
يق فيها متعاطي احلشي واألفيون ورفاقهما شبها اتما.
* النتيجة:
هننذه هنني طريقن اإلشنرا  ،كلهننا كفننر وضننال وزندقن  ،إهنننا ليسن جمننرد بنندع سنناذج أو احنرافننا بسننيط  ،بن هنني
الطقننو الوثنين (وأقننول :الطقننو ) الننيت تعبنند هبننا كن وثنيننا التنناريخ (يف احلننال واملاضنني واالسننتقبال) ،والعقالنند الوثني ن
اليت دان هبا أو حام حولا ك وثنيا التاريخ يف ماضي الزمننان وحاضننره ،إهنننا ليسن جمننرد اجتهننادا شنناذ يف الفننروع
أو يف األصول ،أو حىت يف العقالد؟ إهنننا طقننو وممارسننا وعقالنند غريبن عننن اإلسننام كن الغرابن  ،بعينند عننن اإلسننام كن
البعنند ،أُقهم ن عل ن اإلسننام ومزج ن بننه أبسنناليب إبليسنني لتشننك مننا يسننمونه (الطريق ن الربهاني ن ) ولننو أنصننفوا لسننموها
(الدين الربهاني ).
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الفصل الثالث

مناقشة الطريقة الربهانية (الغزالية)
(ويسموهنا عاد التصو الس )
رأينا يف النصو

السابق أن الطريق الربهاني ليس إال الطريق اإلشراقي مزجوها ابإلسام.

إن أول من ننن اشن ننتُهر عنن ننه هن ننذا األسن ننلوب هن ننو اجلنين نند ،الن ننذي كن ننان يتسن ننرت ابلفقن ننه( )1علن ن من ننذهب أيب ثن ننور ،تلمين ننذ

الشافعي ،وهو أول من اد به وطالب املتصوف بتطبيقه.

ورأينن ننا قن ننول أيب احلس ن ن النن ننوري عنن نندما خاطن ننب اجلنين نند قن ننالا :ي أاب القاسن ننم ،غششن ننتَهم فأجلسن ننو علن ن املنن ننابر،
ونصهتُهم فرموين عل املزاب .
لقد غشهم اجلنيد بتكلمه عليهم ابلفقه! ونصههم النوري بعرضه عليهم احلقيق الصوفي !
وكان جتربن اجلنينند اجهن  ،سننار املتصننوف علن خطاهننا ،وهننذه التجربن مضنا إليهننا ُتبن ه مصننطلها الصننوفي ،
وإجينناده أسننلوب (العبننار الصننوفي ) إبشنناراهتا ورموزهننا وألغازهننا ،ك ن هننذا جع ن منننه سننيد الطالف ن بننا منننازع ألنننه رسننم لننم
الطريق اليت يس ون فيها أبمان ،ويستطيعون بواسطتها نشر عقيدهتم اإلشراقي يف اجملتمعا اإلسامي من دون ضج .
ومننن شننذ عنهننا واجننه سنني الننرد والتكفن  ،ف ُقتن َمننن قُتن  ،وطنُنرد َمننن طنُنرد ،واسننتُتيب
وسار املتصننوف علن خطاهنناَ ،
ِمن الكفر َمن استُتيب.
ِ
أص طريق اجلنيد بعده ،هننو أبننو طالننب املكنني يف كتابننه قننو القلننوب الننذي بنندأه بعننر بعننض آي
ومن أبرز َمن َّ
يل عنقهننا) عاق ن ابلتصننو  ،وجننا بشنني مننن األحادي ن يف
مننن القننرآن الكننر  ،انتقاهننا حبي ن مكننن أن يكننون لننا (بعنند َِّ
األوراد ومننا دار حول ننا ،مث دخ ن يف عل ننم الب نناطن وأتبع ننه بفق ننه العب ننادا  ،وحشننا ذل ن كل ننه ِب ننا يس ننتهوي قل ننب الق ننارئ حن ننو
التصو .
وال يستبعد أن يكون هذا هو منه الطريق الساملي اليت خترج فيها أبو طالب؟
وجا من بعده حجتهم الذي مسوه حج اإلسننام أبننو حامنند الغنزايل ،فننأل يف الفقننه علن مننذهب الشننافعي ،وألن
يف علننم األصننول ،ومواضنني أخننر  ،مث وضن عشنرا الكتننب فيمننا مسنناه (العلننم املضنننون بننه علن غن أهلننه) يف قمتهننا كتابننه
املشننهور إحيننا علننوم النندين ،ولننو أنص ن لسننماه (إعيننا علننوم النندين) ،أو (إحيننا علننوم الكهان ن ) .وبسننبب هننذا الكتنناب،
نسب الطريق الربهاني إىل الغزايل.
( )1نشر احملاسن الغالي  ،)422: ( ،وطبقا الشعراين ،)161/1( :وغ ها.
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فلنلق عليه نظر عابر لنصطدم ِبا يلي:
 -1تقس ننيم الكت نناب :قس ننم الغ نزايل إحي ننا ه إىل أربع ن أرابع :رب ن العب ننادا  ،ورب ن الع ننادا  ،ورب ن املهلك ننا  ،ورب ن
املنجيا .
حي نر يف هذا التقسيم الظامل أنه جع املنجيا غ العبادا  ،وجع العبادا غ منجيا .
ونننرت احلكننم عل ن هننذا التقسننيم لك ن إنسننان عننر بنندهيا النندين اإلسننامي ،ب ن وبنندهيا األدين مجيعهننا مننن
أولا إىل آخرها ،ولكن نسأل :كي يكون املرو من اإلسام؟
 -2مل يكننن هننذا التقسننيم صننادرا مننن الغنزايل عننن غفلن أو عننن غلن أو عننن غن قصنند؟ بن كننان مقصننودا عننن وعنني
وتصميم واعتقنناد ،وقنند مننر معنننا قولننه (بعنند أن تكلننم عننن املقامننا الصننوفي ) :فننالعلم حبنندود هننذه األمور...هننو علننم اآلخننر ،
وهننو فننر ع ن يف فتننو علمننا اآلخننر (أي :الصننوفي ) ،فنناملعر عنهننا هال ن بسننطو مل ن امللننو يف اآلخننر  ،كمننا أن
املع ننر ع ننن األعم ننال الظ نناهر (أي :العب ننادا ) هالن ن بس نني س نناط ال نندنيا ،حبك ننم فت ننو فقه ننا ال نندنيا (أي :علم ننا
الشريع ) .وقد تكرر هذا املعىن يف اإلحيا يف أكثر من موض  ،مر بعضها يف الفصول السابق .
وهننذا الكننام هننو َ-تامننا -مثن قننول عبنند القننادر اجلننياين الننذي منر يف فصن سننابق( :تنندري كننم عنننده مننن الطاعننا
والص ننوم والص ننا ال يعب ننأ هب ننا ،إمن ننا م نراده من ن قل ننب ص ننا م ننن األق نندار واألغي ننار) ،والف ننر ب ن العب ننارت ه ننو الف ننر ب ن
املهارت يف استعمال اإلشار والرمز واللغز.
وهذا يع أن هذه العقيد هي عقيد ك الصوفي  ،ألن الرجل عندهم يف قم التقدي .
 املهم ،أن الغزايل يقرر يف (إحياله) أن العبادا ال قيم لا عند هللا ألهنا إلرضا الساط والفقها فق . -3مر معنا يف ثناي الكتنناب النصننو الكثن املنقولن مننن (اإلحيننا ) ،واملشننهون ابلكفننر والزندقن  ،وهنني بعننض مننن
كث .
 -4يضننا إليهننا أكثننر مننن أربعمالن حنندي موضننوع ومكننذوب .يقننول احلنناف العراقنني (خمننرج أحادين اإلحيننا )،
عننن قسننم منهننا :مل أجننده ،أو :مل أجنند لننه أصننا ،ممننا جيعلنننا نظننن أن الواضن لننا ،أو لبعضننها علن األقن  ،هننو الغنزايل نفسننه،
أو كشفه( .أما إذا أردا احلق ،فيبق الغزايل متهما بوضعها كلها ،حىت يثب العك ).
 -5يضن ننا إليهن ننا أكثن ننر من ننن هن ننذا العن نندد من ننن األحادين ن الضن ننعيف  .وبن ننذل يكن ننون جممن ننوع األحادين ن املوضن ننوع
والضعيف قريبا من نص جمموع أحادي الكتاب ،إن مل تكن أكثر.
وموق ن اإلسننام مننن هننذا وذا هننو قولننه صننل هللا عليننه وسننلم فيمننا رواه مسننلم{ :مننن كننذب علنني متعمنندا فليتب نوأ
مقعده من النار} ،وقوله{ :من حد ع حبدي ير أنه كذب فهو أحد الكاذب }.
أمننا الننذين يبتغننون النند يف مثن هننذا الكتنناب الننذي ُيتننوي علن مثن هننذا العنندد الضننخم مننن األحادين املوضننوع
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اّللَ ال يَن ْغ ِف ن ُنر أَ ْن يُ ْش ن َنرَ بِن ِنه َويَن ْغ ِف ن ُنر َم ننا ُدو َن َذلنِ ن َ لِ َم ن ْنن يَ َش ننا ُ))
والض ننعيف  ،فهك ننم اإلس ننام ف ننيهم ه ننو قول ننه س ننبهانه(( :إِ َّن َّ
[النسننا  ،]48:ألن األخننذ ابألحادين املوضننوع هننو مننن أعظننم الشننر  ،إىل جانننب كننون الننذي ُينند هبننا أحنند الكنناذب .
أمننا األخننذ ابألحادي ن الضننعيف فطريننق إىل التهلك ن ؟ وذل ن ألن ضننخام عننددها يف الكتننب املختلف ن هنني دلي ن عل ن أن
أكثرها من املوضوعا  .وهذا جيع خطر األخذ هبا كب ا جدا ،أكرب من أي فالد متومه .
ومننن أعاجيننب املتصننوف يف املغالطن  ،أهنننم عننندما يقننول لننم قالن  :إن كتنناب اإلحيننا مشننهون ابألحادين املوضننوع
والضننعيف  .يكننون اجل نواب الننذي مسعننناه م نرارا :لقنند خرجهننا احلنناف العراقنني وانته ن األمننر!! أو مننا ينندور حننول هننذا املعننىن!
فنقول:
 ي هؤال  ،اتقوا هللا واخشوا يومننا تقفننون فيننه بن يديننه ،حين لننن تنننفعكم جننذابتكم وال شننياط اجلننن الننيت َتسننرحلكم مشاهداتكم يف جذابتكم ،وال شيوخكم الذين يوصلونكم إىل جذابتكم.
 ي هننؤال ! إن األخننذ جه ننا ابحلنندي املوضننوع ،مك ننن أن يكننون معننه ع ننذر اجله ن  ،أمننا األخ ننذ بننه بعنند خترجي ننه،ومعرف وضعه ،فهو الشر األعظم!
واألخذ ابألحادي الضعيف بعد معرف ضعفها هو طريق يؤدي يف النهاي إىل الضال.
وال أب من إيراد كلم يف وص اإلحيا أليب بكر الطرطوشي( ،)1يقول :شهن أبننو حامنند اإلحيننا ابلكننذب علن
رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،فما أعلم كتااب عل بسيط األر أكثر كذاب منه.
 نقول :إن قول أيب بكر الطرطوشي هذا ،كان قب َتلي كتب املتصوف األخر . -6يضننا إىل مننا سننبق ،تفس ن آي القننرآن الكننر تفس ن ا ال تعرفننه اللغ ن العربي ن  ،وال أصننول التفس ن  ،ومننا عرفننه
أصننهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم وال مننن اتننبعهم إبحسننان ،وقنند مننر مننناذج منهننا يف الفصننول السننابق  ،منهننا علن
الر ْج َعن ن )) [العل ننق ،]8:و(( َوأ َّ
َن إِ َىل َربِّن ن َ الْ ُمْننتَن َهن ن )) [ال نننجم ،]42:ال ننيت جيعله ننا إش ننار إىل
س ننبي املث ننال(( :إِ َّن إِ َىل َربِّن ن َ ُّ
وحد الوجود.
والغزايل ال يتفرد هبذا األسلوب ،ب كلهم يف ك كتبهم ُيرفون الكلننم مننن بعنند مواضننعه ،ومننا أكثننر األمثلن الننيت مننر
يف هذا الكتاب ،وهي بعض من ك .
 -7يضا إليها :أخبار غيبي عن هللا سبهانه وتعنناىل ،وعننن املالكن واللننوح احملفننو  ،وعننن الرسن  ،وهنني أخبننار ال
مكننن أن تعننر إال عننن طريننق الننوحي الننذي نننزل علن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،ومل يننرد فيهننا أي دلين مننن هننذا الننوحي،
ولع الغزايل عرفها ابلكش ؟! وقد رأينا مناذج منها.
وهنني ابلتننايل كننذب عل ن هللا ،وكننذب عل ن مالكتننه ،وكننذب عل ن رسننله ،وكننذب عل ن اليننوم اآلخننر ،وكننذب عل ن
( )1حممنند بننن الولينند بننن حممد...القرشنني الفهننري األندلسنني ،ويقننال لننه أيضننا :ابننن أيب رندقن  ،تننويف يف اإلسننكندري سننن (520هنن) ،ولننه كتنناب يف الننرد علن إحيننا
علوم الدين ،مل أق عليه.
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القضا والقدر (خ ه وشره) ،وكذب عل الصهاب  ،وكذب عل التاريخ ،وكذب ،وكذب ،وكذب.
 -8يضننا إليهننا دعننو إىل أخننا غريب ن ؟ فالتواض ن هننو الننذل واملهان ن  ،والننورع هننو التفاه ن والباه ن  ،والتوك ن هننو
االستسام تطوعا للجوع والعط والعننري واملننر  ،والزهنند هننو التسننول وأكن القمامننا ورو احلينواا  ،وقنند رأينننا مننناذج
منها.
 -9يضا إليها تعطي أحكام اإلسام حبجن فيهننا الكثن مننن املكننر؟ فهننذا مل يغن منكنرا أو مل ينننه عنننه ،أو مل يقننم
بعم ن خ ن خوفننا مننن أن يكننون عملننه ري  ،وذا مل أيمننر ِبعننرو خوفننا مننن أن يكننون داخننا يف حكننم اآلي ن (( :أ َََتُْمن ُنرو َن
ِ ِِ
نسن ْنو َن أَن ُف َسن ُك ْم)) [البقننر  ،]44:وذل ن مل يتضننرع إىل هللا ومل يسننأله خوفننا مننن أن يكننون دعنناؤه اعرتاضننا علن
النَّننا َ ابلْن ّ
نرب َوتَ َ
قضننا هللا ،وراب ن مل يتننزوج خوفننا مننن أن يكننون الننزواج ركننوا إىل النندنيا ،وآخننر ينه ن عننن طلننب احلنندي والعلننم ألنننه طلننب
للرئسن  ،وآخننرون ينهننون عننن تعلننم القنرا والكتابن ألنننه أمجن لمن املرينند...إىل آخننر مننا مننر ومننا مل مننر ممننا أفسنند املسننلم يف
دينه ودنياه.
 -10يضننا إليهننا علننم الكننام الننذي أنكننره نظننري واسننتخدمه عمليننا يف كن كتبننه ،وخاصن يف (اإلحيننا ) ،اسننتعمله
ِبهار ولباق  ،وأدخله يف أصننول العقالنند والعبننادا  ،حين جننا إىل االعتقننادا الغيبين الننيت ال مكننن معرفتهننا إال عننن طريننق
الوحي ،فأخذ يستنبطها أبسنناليب علننم الكننام ،ليننربر تلقيهننا عننن الكشن  ،بعنند أن كانن ال تؤخننذ إال مننن نصننو القننرآن
وصهي السن .
واسننتعمله ِبهننار ولباق ن  ،فننأقهم بننه الصننوفي عل ن اإلسننام ،حننىت جع ن املتصننوف هننم (اخلصننو ) ،وجع ن أقطنناهبم
(خصو اخلصو ) ،وجع أه الشريع هم العام .
واستعمله ِبهار ولباق  ،فجع العبننادا غن منجيننا  ،وجعن املنجيننا هنني مقامنناهتم الصننوفي الننيت تنندمر األخننا
واإلمان واإلسام.
 -11يضننا إليهننا جمموعن وافننر مننن املعلومننا اخلرافين املبثوثن يف الكتنناب ،والننيت شننكل جننز ا هامننا مننن املعننار
والثقاف عند املسننلم طيلن القننرون ،وكانن سننببا ملننا وصننل إليننه اجملتمعننا اإلسننامي مننن ضننياع وتفتن  ،وقنند مننر صننور
منها يف الفصول السابق .
 وهن ننا ملهونن ن ج نندير ابالهتم ننام ،وه نني أن قس ننما م ننن إحيال ننه ه ننو نص ننو منقولن ن حرفي ننا م ننن ق ننو القل ننوبللمكي ،وبعضا من اللم للطوسي...
كمننا أنننه أيخننذ أفكنناره وفلسننفاته وأقوالننه يف الرتبين والنننف واجملتمن  ،مننن أفكننار وفلسننفا إخنوان الصننفا ،وقنند انتبننه

إىل هذا كث ون منهم ابن سبع ( )1واملازري( )2والذهيب( )1وغ هم.
( )1بد العار .)145: ( ،
( )2نر هذا يف فص الحق.
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لقد استطاع الغزايل ،هبذه األساليب ،أن مزج التصو ابإلسام ،وجيع اآلخرين يعتقدون أهنما شي واحد.
وتبعننه مثقفننو املتصننوف علن هننذا النننه  ،وشننيتا فشننيتا ،فَ َشننا هننذا يف األمن  ،إال مننن رحننم ربن  ،وشننيتا فشننيتا ،أصننب
اإلش نرا وعلننم الكننام آل ن السننتنبا العقالنند والعبننادا يف اإلسننام ،وشننيتا فشننيتا ،جعل نوا التصننو قم ن اإلسننام ،وقبل نوا
تسميته (اإلحسان)!
ولذا السبب ،أطلقوا عل الغزايل لقب حج اإلسام ،وما هو إال حج الكهان .

Formatted: Font: (Default) mylotus, 16 pt, Complex Script
Font: Traditional Arabic, 16 pt

ولذا السبب ،جعلوا كتابه( :إحيا علوم الدين) ،كتااب مقدسا ،ففي كن بنناد املسننلم  ،نننر مننن يسننمعون العلمننا
وأتبنناعهم ،يقننرؤون القننرآن للتننرب  ،ولرتدينند كلمن (هللا) ،عننندما يقن القننارئ علن اآلي ،مطوهنننا ويكرروهنننا! وكننأهنم مل يقننرؤوا
ئ الْ ُقننرآ ُن فَاسننتَ ِمعوا لَننه وأ ِ
ِ
َنصننتُوا لَ َعلَّ ُكن ْنم تنُ ْر َمحنُنو َن )) [األعنرا  ]204:كمننا يقننرؤون صننهي البخنناري
قوله سبهانهَ (( :وإ َذا قُن ِر َ ْ
ْ ُ َُ
يف املسنناجد مجاع ن إذا ح نزهبم أمننر ،بينمننا يقننرؤون( :اإلحيننا ) و(الرسننال القش ن ي ) و(احلكننم العطالي ن ) ،وغ هننا مننن كتننبهم
ليطبقوها ويتخذوها منهجا طاغوتيننا مننن دون القننرآن والسننن  ،وأحسنننهم طريقن مننن يشننر كتننب التصننو ابلننوحي احملمنندي،
أيخذ منها اعتقاداته وعباداته.
هذه هي الطريق الربهانين إبجينناز ،وهنني ال تزينند عننن كوهنننا أسننلواب ذكيننا السننتدراج املسننلم وجننرهم إىل نقمن حكمن
اإلش نرا  ،إىل ضنناال الكهان ن والكهننان إىل تلبيسننا اخل نوار الشننيطاني وتفاهننا العلننوم اللدني ن  ،إىل الننوهم املمسننرح
الذي مسوه معرف  ،والكفر املموه الذي مسوه توحيدا ،إىل الصوفي اليت مسوها (اإلحسان).
وجيننب أن ال ننسن اجلهننود ،الننيت نشننكوها إىل هللا ،والننيت قنندمها يف خدمن التصننو كثن مننن شننيوخ اجلننام األزهننر،
عننرب اتريننخ اجلننام األزهننر ،حي ن كننان طنناب العلننم أيتونننه مننن خمتل ن الننباد اإلسننامي  ،فيتعلمننون فيننه العلننوم اإلسننامي
ممزوج ن ابلتص ننو وعل ننم الك ننام (أي :الطريق ن الربهاني ن الغزالي ن ) مث يع ننودون إىل باده ننم لنش ننرها يف جمتمع نناهتم ال ننيت كان ن
ُترتمهم وَتخذ عنهم ألهنم خرجيوا اجلام األزهر (!).
وهكننذا صننار التهشنني اإلش نراقي املتسننرت ابإلسننام ،وجننذاب التهشنني اإلش نراقي املتلفع ن ابإلسننام ،وهلوسننا
التهشنني اإلش نراقي املمزوج ن ابإلسننام ،هنني املوجننه احلقيننق للمجتمعننا اإلسننامي طيل ن القننرون الطويل ن  ،حننىت وصننل
اجملتمعا اإلسامي إىل ما هي عليه من جه وختب وذل واحنطا وَتز .
وأعننود فننأذكر أن املتصننوف وعل ن رأسننهم شننيوخهم وأقطنناهبم هننم مننن أوال ن املخنندوع واملضننلل  ،فهننم قب ن غ ن هم،
يعتقدون أهنم عل منه اإلسام ،وأن اإلسام كذل ! ألهنا ال تعم األبصار.
وهم عندما خيادعون ويراوغون ويغننالطون ،ف منننا يعتقنندون أن هننذا مننن احلكمن وأن هللا سننبهانه يرينند منننهم ذلن  ،وأن
الرس كلهم أرسلوا من أج سرت احلقيق اليت هي وحد الوجود.

( )1نر هذا يف فص الحق.
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وهذا احلكم صهي ابلنسب للذين أخننذوا التصننو ممزوجننا ابإلسننام أو (لغننالبيتهم العظمن ) ،أمننا أوالن املتصننوف يف
اإلس ننام ،ال ننذين أخ ننذوا الص ننوفي ع ننن كهاهن ننا غن ن ممزوج ن بش نني  ،فأولت ن ك ننانوا خ ننا ذل ن ألهن ننم ه ننم ال ننذين وض ننعوا
ألخافهم قواعد املكر والكيد حينما مزجوا اإلسام ابلتصو وأوصوا ابلتقي ووضعوا العبار الصوفي .
ومنناذا يُنتظننرمن جمتمعننا تتعبنند هللا ِبثن هننذا منننذ أكثننر مننن تسننع قننرون ،إال مننن رحننم ربن ؟ ألنني مننا وصننل إليننه
هذه اجملتمعا هو نتيج منطقي لذا؟
وال ننسن ن ملهونن ن هامن ن  ،وهن نني أهنن ننم ادرا من ننا يسن ننتعملون عبن ننار (الطريقن ن الربهانين ن ) أو (الطريقن ن الغزالين ن ) ،وإمنن ننا
يسننتعملون يف الع نناد عب ننار (التصننو الس ن ) وق نند يع ننربون عنهننا أيض ننا ِبث ن ق ننولم( :حقيقتنننا مقي نند ابلق ننرآن والس ننن ) ،أو
(طريقتنا سلفي وحقيقتنا صوفي ) ،وغ ها من العبارا اليت مر يف هذا الكتاب واليت مل َتر.
وخنتم هذا الفص بفقر البن الطفي  ،يقول:
وأما كتننب الشننيخ أيب حامنند الغنزايل ،فهننو حبسننب خماطبتننه للجمهننور ،ينرب يف موضن وُين يف آخننر ،ويكفننر أبشننيا
مث ينتهلهنا ،مث إنننه مننن مجلن مننا كفننر بننه الفاسننف يف كتنناب (التهافن ) إنكننارهم حلشننر األجسنناد ،وإثبنناهتم الثنواب والعقنناب
للنفننو خاصن  ،مث قننال يف أول كتنناب املينزان :إن هننذا االعتقنناد هننو اعتقنناد شننيوخ الصننوفي علن القطن  ،مث قننال يف كتنناب
املنقذ من الضال واملفص ابألحوال :إن اعتقاده هو كاعتقاد الصننوفي  ،وإن أمننره إمنننا وقن علن ذلن بعنند طننول البهن .
ويف كتبه من هذا النوع كث ينراه مننن تصننفهها وأمعننن النظننر فيهننا .وقنند اعتننذر عننن هننذا الفعن يف آخننر كتنناب مينزان العمن ،
حي وص أن اآلرا ثاث أقسام:
 -1رأي يشار فيه اجلمهورفيما هم عليه.
 -2ورأي يكون حبسب ما خياطب به ك سال ومسرتشد.
 -3ورأي يكون ب اإلنسان وب نفسه ال يطل عليه إال من هو شريكه يف اعتقاده(.)1
 نقننول :إن مننا أورده ابننن طفين هنننا ،وارد يف كتنناب اإلحيننا  ،وقنند مننر نصوصننه يف الفصننول السننابق  ،ورغننم هننذاكله وغ هذا كله ،يسمون الغزايل حج اإلسام؟!

( )1حي بن يقظان.)114 ،113: ( ،
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الباب الثاين

مناقشة الوصول
الفصل األول

مناقشة خرق العادة
ملناقش خوار العاد عننند الصننوفي  ،جيننب أخننذ فكننر  -ولننو مننوجز  -عننن تلن املخلوقننا الننيت تنراا وال نراهننا ،والننيت
جيري خبثاؤها من ابن آدم جمر الدم ،هذه املخلوقا هي اجلن ،وخبثاؤها هم شياط اجلن.
لكن قب املضي يف ذل  ،أحب أن أنبه إىل أمر:
يوجن نند يف جمتمعاتنن ننا ،كمن ننا يف كن ن اجملتمعن ننا  ،متعن نناملون ين نندعون العلمين ن  ،والفكن ننر العلمن نني ،واألسن ننلوب العلمن نني يف
التفكن ن  ،وق نند يكون ننون علم ننا -يف اختصاص ننهم -فع ننا .وإىل جان ننب ه ننذه املي ننز  ،توج نند عن نند بعض ننهم مي ننز أخ ننر  ،ه نني
مقدرهتم عل الكتاب أبسلوب قد يكون رالعا وقد يكون مقبوال ،كما قنند ُيمن بعضننهم ألقننااب علمين عالين  .قنند خيطننر علن
ابل أح نند ه ننؤال العلمي ن أن ي ننتكلم ع ننن (اخلراف ن ) ،فيكت ننب مقال ن يف جري نند أو جمل ن  ،أو حبث ننا يف كت نناب ،ي ننوزع في ننه لق ننب
(اخلراف ) عل ك ما خيال قناعاته الفكري اليت مل يكل نفسه بدراستها دراس علمي عميق .
ومن مجل ما يقذفونه يف زنبي (اخلراف ) اجلن وخر العاد .
لم:

هنننا ،أرجننو مننن القننارئ الكننر أن يغلننق أذنيننه؟ ألنن أرينند أن أمهن يف أذن هننؤال (العلمين ) مهسن صننغ  ،فننأقول
 -1مرحبا ي علميون (ألن السام قب الكام).
 -2من منسياتكم :أساليب البه العلمي ووسالله ختتل حسب املوضوع املعرو

للبه !

فمننثا :وسننال البهن العلمنني وأسنناليبه يف مسننأل فلكين  ،ختتلن كليننا عنهننا يف مسننأل كيميالين  ،وهننذه ختتلن كليننا
عنها يف مسأل اترخيي  ...وهكذا.
وكلها ختتل كليا عن جلس الصفا أمام الكأ املفعم يف جو املوسيق الراقص يف ماخور عام أو خا .
كننذل البهن العلمنني يف مسننأل اجلننن وخننر العنناد لننه أسنناليبه ووسننالله اخلاصن  ،الننيت ختتلن كليننا عنهننا يف غ هننا،
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ومكن لكن مننن يرينند متابعتهننا أن يتابعهننا ،ليتأكنند بنفسننه مننن وجننود اجلننن ،ومننن حنندو خننر العنناد  ،وبننذل سننيعر أنننه
كان يغر من زنبي اخلراف  ،عندما كان يظن أن اجلن وخر العاد من اخلراف .
لكنه سيجد -يف خوضه هذا البه  -أاسا خيوضون فيه ،وقد مسننخ اخلرافن عقننولم! فهننم يعننزون كن شنني إىل
اجلننن! ويؤمنننون خب نوار ال وجننود لننا إال يف خمياتننه املريض ن  ،فهننم بفهمهننم السننقيم للجننن وخننر العنناد  ،يغرفننون أيضننا مننن
زنبي اخلراف  ،ولكن من اجلانب املقاب وبنهم ال يشب .
فكننا األخننوين خن َّنرا  ،ولكننن ذوي الفهننم السننقيم يف اجلننن وخننر العنناد  ،هننم أخننر مننن أولتن
يفهمونه خاض لسنن هللا يف خلقه ،عدا عما يضخمونه من األمور العادي .

ألن أكثننر مننا ال

وعل ك حال ،اجلن موجودون ،وخر العاد موجود ،وكاتب هذه الكلما  ،خرق أمامه العاد مرا ومرا .
 نعود ألخذ فكر موجز عن اجلن:للجن قدرا وخوا

مادي وتشرُيي وفيزيولوجي ونفسنني  ،ختتلن كثن ا عمننا يقابلهننا لنند اإلنسننان ،يهمنننا منهننا مننا

يلي:
 -1يستطيعون الرتالي ل نسان أبشننكال خمتلفن  ،وحجننوم تنرتاوح أطوالننا بن ميلليمنرتا (أو أقن ) ،وبضننع أمتننار ال
يسننتطيعون جتاوزهننا ،وإن اسننتطاعوا فغن كثن  ،وذل ن تبعننا حلجننومهم الطبيعين  ،ولعن الرتالنني ابحلجننوم الصننغ جنندا يكننون
جبز من أجسامهم.
 -2يستطيعون عندما يرتا ون أال يرتكوا أحدا من النا يراهم ،إال من يريدونه أن يراهم.
{ -3إن الشننيطان ليجننري م ننن ابننن آدم جم ننر النندم} ،وب ننذل يسننتطي أن يدغنند مراك ننز احل ن ال ننيت يرينند ،فيث ن
البس ن والقننبض ،واللننذ واالنزعنناج ،والتجلنني اجلمننايل والتجلنني اجلننايل ،م ن العلننم أن هننذه اإلحساسننا وأمثالننا ،لننا يف
األسا أسباب فيزيولوجي .
 -4يستطيعون قط املسافا بسننرعا كبن  ،فقنند يقطعننون يف الثانين الواحنند مسنناف تقننا ابلكيلننو منرتا  ،إن مل
يكن أكثر من ذل .
 -5يستطي الواحد منهم (أو بعضهم) مح ثق يعجز عنه عدد من أفراد اإلن .
 -6يظهر أن للجن متع خاص ابلتلهي بب اإلنسان والتاعب بعقولم وعواطفهم ،ومازمتهم.
هبذه امليزا  ،وبغ ها ،يستطي شياط اجلن أن يصنعوا لوليهم (العار ) بعض األعمال اخلارق للعاد .
فقد أيتونننه خبننرب جدينند مننن بلنند بعينند بعننض البعنند ،بعنند وقوعننه بنندقالق ،فيخننرب بننه النننا  ،الننذين عننندما يتأكنندون مننن
وقوعه ،يعتربونه كرام من كراما الشيخ.
وقد يوسوسون إلنسان ما ،بفكر ما ،مث يلقوهنا إىل الشيخ ،فيخربه هبا ،فيعتربوهنا كرام من كراما الشيخ.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وقد يلقي الشيطان إىل الشيخ أمسا أشخا

ال يعرفهم ،فينبتهم هبا ،فيعتربوهنا كرام من كراما الشيخ.

وقد يكننون الشننيخ يف بلنند مننا ،يف وقن مننا ،ويتمثن بننه شننيطان يف بلنند آخننر يف نفن الوقن  ،وقنند يتمثن بننه شننيطان
اثلن يف بلنند اثلن يف نفن الوقن أيضننا ،فن أهن كن بلنند أن الشننيخ كننان عننندهم يف ذلن الوقن ! دون أن يعرفنوا -
جلهلهم -أهنا خدع شياط ! ويعتربوهنا كرام من كراما الشيخ.
وقنند ي نرتا
كرام له.

شننيطان ،أو شننياط  ،أمننام الشننيخ ،بشننك شننخ  ،أو أشننخا

وقنند ينرتا
من األنبيا .

شننيطان الشننيخ أمننام الشننيخ بشننك مننا ويومهننه أنننه حممنند رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم ،أو أحنند غن ه

وقد يرتا

غننالب أو أم نوا  ،فيعنندها الشننيخ

شيطان أو أكثر ،أمام الشيخ بشك أشباح تتطاير ،فيظنهم من املالك أو من أرواح األوليا .

وقد ُيم الشيطان وليه العار يف الوا وينقله من مكان إىل مكان وقد مشي به عل سط املا .
...وق نند ..وق نند ..إىل آخ ننر م ننا يس ننمونه -جه ننا أو افن نرتا  -الكرام ننا ! وال ننيت ال تزي نند ع ننن كوهن ننا أالعي ننب ش ننياط
خيدعون هبا وليهم العار  ،مث خيدعون به وهبا اآلخرين.
الكر .

وهنا نصطدم م هننؤال القننوم ،بفهمهننم السننقيم للغن العربين  ،وابلتننايل ،لنصننو احلنندي الشنري  ،ومننن قبلننه القننرآن

إهنم ،يف رؤيتهم ملننا يتومهونننه أنننه حممنند صننل هللا عليننه وآلننه وسننلم ،يظنننون أهنننم يرونننه حقننا ،وُيتجننون لننذل ابحلنندي
الشري { :من رآين يف املنام فقد رآين حقا ،ف ن الشيطان ال يتمث يب}.
واحلنندي واض ن البيننان ،ال لننب فيننه وال غمننو ! فهننو يقننول{ :مننن رآين ،}...والفننر كب ن جنندا ب ن هننذا القننول
وب ن ( :مننن رأ شخصننا ينندعي أنننه أا ،)..أو( :مننن رأ شخصننا ونننن أنننه أا ،)..أو( :مننن رأ شخصننا وقي ن لننه :إنننه
أا !)..الفننر كبن جنندا ب ن هننذه العبننارا وب ن عبننار احلنندي { :مننن رآين ،}...الننيت تعن رؤيتننه صننل هللا عليننه وسننلم،
بشكله وصورته اليت كان عليهما ،ب وزيه أيضا.
ويقننول يف احلنندي أيضننا..{ :ف ن ن الشننيطان ال يتمث ن يب} ،ويف رواي ن { :ال يتمث ن بصننوريت} ،واملعننىن واحنند .وهنننا
أيضا الفر كب جدا ب هننذا القننول ،وبن قولننه لننو قننال..( :فن ن الشننيطان ال ينندعي أنننه أا) ،أو( :ال يسننتطي شننيطان أن
يقول عن شيطان آخر :إنه أا) ،أو( :ال يستطي أحد أن ُخيدع فيتوهم شيطاا يراه أنه أا)!
إن عبننار {ف ن ن الشننيطان ال يتمث ن يب}تع ن أن الشننيطان ال يسننتطي أن ي نرتا بصننور الرسننول وشننكله وزيننه الننيت
كان عليها صل هللا عليه وسلم يف حياته ،حبي لو رآه أي إنسان من أصهابه لعرفه أنه هو.
وقد يتسا ل متسال  :كي نعننر إن كننان مننن ننراه يف املنننام هننو الرسننول أم ال؟ اجلنواب :تننورد كتننب احلنندي وكتننب
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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الشننمال أوصننافه صننل هللا عليننه وسننلم ،فمننن رأ يف منامننه إنسنناا جتتم ن فيننه ك ن تل ن األوصننا  ،دون اسننتثنا  ،فهنننا
احتمال أن يكون هذا الذي رآه هو الرسول صل هللا عليه وسلم.
وأقول هنا احتمننال أن يكننون هننو الرسننول ألن األوصننا املننذكور هنني أوصننا إمجالين ال تفصننيلي  ،وغن دقيقن ،
حي مكن أن نراها جمتمع يف عشرا األشخا الذين خيتلفون عن بعضهم بدقالق صورهم وتفاصيلها.
ويف قصن مجاعن احلننرم عننرب ألويل النهن  ،فقنند رأ عشنرا منننهم الرسننول يف املنننام ،وأخننربهم أن حممنند بننن عبنند هللا
القهطاين هننو املهنندي املنتظننر ،وال خيلننو أن يكننون بعضننهم علن علننم أبوصننا الرسننول املوجننود يف الكتننب ،وأن يكننون رآه
حس ننب تلن ن األوص ننا اجململن ن  ،مث كانن ن النتيجن ن أن القهط نناين مل يك ننن امله نندي ،وابلت ننايل كانن ن كن ن تلن ن ال ننرؤ م ننن
وسوسا الشياط  ،أو من حدي النف .
إن يف هن ننذه احلادثن ن برهن ننان عملن نني سن نناط علن ن أن الشن ننيطان ين نندعي أنن ننه حممن نند صن ننل هللا علين ننه وسن ننلم ،وأن معن ننىن
احلدي { :ال يتمث يب} ،أي :ال يظهر بصورته وشكله الكامل اللذين كان صل هللا عليه وسلم عليهما يف حياته.
كما جيننب أن ال ننسن العنندد النوافر مننن األوليننا العننارف الننذين رأوا الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم وأخننربهم أهنننم هننم
(املهدي املنتظر) ،مث كان النتيج أن الذي رأوه كننان إمننا وسوسن شننيطان ،أو حنندي نفن  ،أو كشننفا إن كننان الرالنني مننن
املكاشف .
هذا ابلنسب للرؤي يف املنام أو يف اجلذب .
أمننا مننا يقولننه املتصننوف مننن الرؤين يف اليقظن فهننذا واضن الننبطان والضننال ،كمننا هننو واضن أن املرتالنني هننو شننيطان
يضه عل أذقاهنم ،ويسلبهم عقولم وإماهنم ،ويض هبم غ هم.
إن الشيطان يدعي أنه هللا ،فه كث عليه إن ادع أنه الرسول؟
وهنننا خارق ن يؤخننذ هبننا املخنندوعون أكثننر مننن غ هننا ،هنني ضننرب الشنني يف اخلنندَّين والننبطن حي ن األمعننا  ،ويف
اجللنند ،وهنني مشننتهر بن أتبنناع املشننيخ الرفاعين واجلزولين والعيسننوي  ،مارسننوهنا يف حضنراهتم التظاهرين  ،وهنني مثن غ هننا ال
تزيد عن كوهنا شيطانيا  .بدلي أهنا ُتصن من الكفننر  ،بن ُيصن منننهم مننا هننو أكننرب منهننا ،ويف فصن الحننق سنننر شننيتا
من هذا .ولعله من اجلالز أن يكون تفس هذه اخلارق كما يلي:
 -1جللد اإلنسان خاص مطاطي  ،وكذل اخلدان والبطن واألمعا  ،وهذا مشاهد ملمو .
ب -إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمر الدم ،فهو بذل يستطي التخل يف أي مكان من اجلسم.
ولعله جيد بذل متع خاص جنه طبيعتها.
وتتم العملي حسب اآليت:
يوجه الشيطان ينند الشننخ
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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يباعنند اجلن بن خنناي النسنني اجللنندي ،ومننا ُتتننهِ ،بقنندار مننا مننر الشنني بسننام دون أن مننز شننيتا مننن اخلنناي ،وعننندما
يصن الشنني إىل األمعننا (يف املكننان املناسننب) يباعنند الشننيطان بينهننا ،كمننا يباعنند بن خنناي النسنني الننذي يضننمها ِبقنندار
ما مر الشي بسام أيضا ..وهكذا ..يساعده عل ذل اخلاص املطاطي يف هذه األجزا مننن اجلسننم ،وسننرع احلركن الننيت
متاز هبا اجلن.
ومث هذا ُيد يف اخلدين ويف اجللد.
لكننن مهمننا كانن الدقن الننيت ينفننذ هبننا اجلننن هننذه العملين ابلغن  ،فننا بنند مننن َتننز بعننض اخلنناي ،ممننا يسننبب سننيان
قط أو قط ا من الدم عند سهب الشي .
كما يبق املكان الذي حصل فيه العملي أمحر بعض الشي ملد ما ،بسبب الضغ اليت عانته األنسج .
 طبعننا ،هننذا تفسن نن  ،أمننا احلننق ،فيجننب أن ختضن هننذه الظنناهر ومثياهتننا إىل دراسن علمين جنناد  .وسننتكونوسننيل الكتشننا مسنناحا جمهول ن مننن النننف اإلنسنناني  ،ب ن واحليواني ن أيضننا ،كمننا سننتكون وسننيل الكتشننا ونننال
فيزيولوجي مث .
أمننا عملين قطن العنننق ابلسنني  ،أو قطن الينند ،ومننا شنناهبها ،فهنني خننداع بصننري يقننوم بننه أيضننا خبثننا اجلننن ،وكننذل
ضرب الرصا .
وهنا عملي الدخول يف النار اليت تكاد تنعدم عننند متصننوف املسننلم  ،بينمننا توجنند بن كهنن النادكن  ،وهنني عملين
يقننوم هبننا اجلننن أيضننا ،يسنناعدهم عليهننا سننرعتهم الالل ن  ،وقننوهتم عل ن احلم ن  ،ومقنندرهتم علن الرتالنني بشننك اإلنسننان ،وأن
النار العادي ال تؤثر فيهم.
كمننا يسنناعدهم أيضننا ،خاص ن بص نري عننند اإلنسننان ،فننالع اإلنسنناني ال ُتن ِبننا ُينند أمامهننا يف منند تق ن عننن
عُشر الثاني .
يرتا

ُتنند العملي ن أبن ُيم ن شننياط اجلننن الفق ن الننذي يتظنناهر ابلعننزم عل ن دخننول النننار وتنقلننه إىل مكننان آخننر ،مث
شيطان مكانه بشكله.

تتم هااتن العمليتان يف مد تق كثن ا عننن عُشننر الثانين  ،فننا يننر أحنند مننن النننا احلاضنرين شننيتا ممننا حنند  ،ويننرون
الفق ما زال يف مكانه يسننتعد للنندخول يف النننار! ينندخ اجلن املرتالنني بشننك الفقن إىل النننار ،وخيننرج منهننا ،دون أن تؤذيننه
طبعننا ،وبعنند خروجننه ،يعينندون الفق ن  ،ويتاش ن اجل ن بنننف السننرع السننابق  ،وال يننر أحنند مننن النننا احلاض نرين إال أن
الفق ن دخ ن يف النننار وخننرج منهننا سنناملا ،ب ن والفق ن نفسننه ،قنند ال ُي ن ِبننا حنند  ،وقنند يظننن أنننه دخ ن النننار يف حال ن
غيبوب .
* اخلالصة:
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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خ نوار الص ننوفي  ،ال ننيت يس ننموهنا كرام ننا  ،كله ننا أالعي ننب ش ننيطاني  ،وه نني نف ن اخل نوار الس ننهري  ،ونف ن اخلن نوار
الكهاني اليت ُتد يف ك الوثنيا .
وللعلننم :تعلننم السننهر يننتم ابلشننر الكام ن يف الش ننيخ السنناحر (َتامننا كالشننر يف الشننيخ الصننويف) ،وابلقيننام ب نننف
الريض ن الصننوفي  ،وخاص ن مننا يسننمونه (الننذكر) ،والننذي يسننمونه يف السننهر (ال َق َسننم) أو (الطلسننم) ولنني هنننا مكننان هننذا
البه .
إن الفر ب الصننوفي والكهانن والسننهر هننو االدعننا فقن  ،فالصننويف والكنناهن ينندعيان بغننرور السن إىل هللا والعننروج
إليننه ،والسنناحر أصنندقهم .والصننويف والكنناهن غايتهمننا اجلذب ن  ،والسنناحر يق ن عننند خننر العنناد  ،وإذا أراد اجلذب ن اختصننر
الطريق إليها بتناول شي من احلشي أو األفيون وما شاهبهما ،وقد يص إىل اجلذب ابلريض .
إن هننذه اخلنوار الشننيطاني  ،الننيت يسننموهنا (كرامننا ) ال تكفنني لنندف الشننيخ وأتباعننه إىل مسننتنق الكفننر؟ إىل وحنند
الوجننود! ألن األمننر ُيتنناج إىل َتثيليننا مننن نننوع آخننر ،تظهننر فيهننا منننانر غريبن ذا أبعنناد كبن  ،ال يسننتطي شننياط اجلننن
َتثيلهننا لصننغر أجسننامهم ابلنسننب لننا! لننذل كننان ال بنند مننن خنوا اجلذبن ليسننتطيعوا تنفيننذ تلن التمثيليننا  .فلننتق ن إىل
مناقش اجلذب وخواصها.
وقبن االنتقننال ،نننذكر أن الكرامننا الصننهيه موجننود  ،لكننن الطريننق إليهننا هننو طريننق اإلسننام الننذي أنزلننه هللا علن
حمم نند ص ننل هللا علي ننه وس ننلم ،وكان ن تظه ننر أكث ننر م ننا تظه ننر يف االنتص ننارا العجيب ن ال ننيت تش ننبه األس نناط  ،ويف األخ ننا
الكرمن والسننلو العننادل املتسننام من املسننلم ومن غن املسننلم ،والنندعو إىل هللا ابألمننر ابملعننرو والنهنني عننن املنكننر ،وقننول
احلق بصراح اتم م املقدر عل االحتفا بصداق الذي يدعوهنم وينهوهنم ...وهكذا انتشر اإلسام.
من ملهونن هامن  ،هنني أن الننذي ينننته النننه الصننهي يف اإلسننام ،ال يعن أن كن خننر عنناد ُيصن أمامننه هننو
كرام ن  ،وعلينننا أن نتننذكر ،ب ن علينننا أال ننس ن اآلي ن (( :فَبِ َمننا أَ ْغن َنويْنتَِ َألَقْنعُن َند َّن َلنُ ْنم ِصن َنراطَ َ الْ ُم ْسننتَ ِق َيم)) [األع نرا ،]16:
وهننذا يعن أن اخلنوار الننيت ُتصن أمننام الننذي ينننته هنن اإلسننام الصننهي  ،كمننا كننان ينتهجننه سننل األمن مننن الصننهاب
واتبعيهم ،هذه اخلوار سيكون أكثرها من الشيطانيا  ،وأقلها ،إن مل يكن أندرها ،من الكراما احلقيقي .
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الفصل الثاين

مناقشة اجلذبة وأحالمها
حملة عن املخدرات:
م ننن املفي نند ،قبن ن ال نندخول يف مناقشن ن اجلذبن ن  ،أن نلق نني نظ ننر سن نريع علن ن مفع ننول املخ نندرا  :احلش نني واألفي ننون
والكوكال وعقار اللوس (إل ،إ  ،دي )25 ،وغ ها.
* من أتثري احلشيش-:
يقول الدكتور حممد رفع (نقا عن أحد الباحث يص جتربته م احلشي ):
...أحسس كأن جسدي يتهل أو يذوب ..بدو وكأن شفا َتاما.
جفننون عين تطننول إىل مننا ال هناين  ،هننذه اجلفننون مننا لننا تسننق وحنندها هكننذا ككنرا مننن ذهننب ،سننرعتها تثن ين،
ألوان مجيل ُتي يب ،ه أا أنظر يف منظار سهري صغ يقدم تل األشكال الزخرفي امللون ...
...إن مسعي أصب فجأ حادا َتاما ..إنن أسننتم إىل صننو األلنوان ،كنن ال أسننتطي أن أمسن لأللنوان صننوات مننن

قب  ..األلوان احلمرا والزرقا واخلضرا لا موجا صوتي تصل وأميزها بوضوح( ..)1اهن.

 هن ننا نس ننأل األولي ننا ال ننذين ذاقن نوا الفن ننا ا وُتققن نوا ابألمس ننا  ،أليسن ن ه ننذه ال ننرؤ  ،وم ننا بع نندها ،ه نني ص ننور م نننمكاشفاهتم؟
ويقول نفسه:
واحلشنناش قنند يقن ن نفسننه بقدرتننه عل ن إجينناد ح ن لك ن مشننكل  ،وهننذا طبعننا نتيج ن مننا يعرتيننه مننن هبننو يف املراكننز

العصبي العليا ،ومنها حاس التقييم والتقدير ،فيظ يهوم يف آفا وتصورا كلها سراب خادع وضال مب (...)2اهن.

 لنتننذكر هنننا قننول الصننوفي عننن كشننوفهم :إهنننا حننق اليقن وعينننه ونننوره ،وعننن أنفسننهم :إهنننم العننارفون الننذين عرفنوااألمور عل ما هي عليه...
ويقن ن ننول :عنن ن نندما يتعن ن نناط الشن ن ننخ

احلشن ن نني ألول من ن ننر ف نن ن ننه يشن ن ننعر هبن ن ننذه األع ن ن نرا  :ارتعاشن ن ننا عضن ن ننلي يف

( )1إدمان املخدرا .)115 ،114: ( ،
( )2إدمان املخدرا .)52 ،51: ( ،
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جسمه...إحساسا جسمي خاطت أو ومهي ...مث الشعور بطننول يف األطرا ...اضننطراب يف احلنوا  ،خصوصننا السننم

والبصر( .)1اهن.

 لنتذكر وص عبد العزيز الداب ملبدأ حاله ابجلذب .ويقول :اآلاثر النفسي إلدمان تعاطي احلشي  :اضننطراب احلنوا  ،خصوصننا السننم والبصننر ،فتصننب احلنوا حنناد
للغاي ن  ،إال أن امل نندركا كله ننا تب نندو يف ص ننور مغ نناير وحمرف ن  ،سن نوا م ننن احي ن الش ننك أو الل ننون ،كم ننا يع نناين امل نندمن م ننن
الاو ...ف أشكاال ويسم أصواات لنني لننا وجننود مننادي ،كمننا يعنناين مننن خننداع احلوا ...فن ذا رأ حننبا ننننه أفعن ،
وإذا رأ كلبا خي إليه أنه أسد...وهكذا...
واختال إدرا اإلنسان للزمان واملكان ،فيبط إحسا اإلنسان ابلزمن...
فن ذا قضن دقننالق يف عمن مننا ،خيين إليننه أنننه قضن فيننه سنناعا طوال...أمننا ابلنسننب للمسننافا ف هنننا تطننول جنندا..
ف ذا سار عشر أمتار خي إليه أنه قط عد كيلو مرتا ..
اضطرااب يف التفك تؤدي إىل اختال يف حكم الشخ

عل األمور:

ب ن شننديد يف عمليننا التفك ن بسننبب التخنندير الننذي يشننم قشننر املننخ ،وينندف اإلنسننان إىل عنندم االك نرتا ِبننا
حوله ،ويفقد املبادأ  ..كما يعط مراكز الضب والتهكم وَتهي األمور...مما جيع املتعاطي قابا ل ُيا ...
اضطرااب وجداني  ،فيشننعر املتعنناطي بشننعور زالن ابلسننعاد الومهي ...وإحسننا ابلرضننا والراحن  ..يصن أحينناا إىل

درج النشو  .إال أن هذه السعاد الزالف ُتم يف طياهتا وسال التدم لشخصي اإلنسان( .)2اهن.
وست حشاشِ :باذا ُت وأن ُتش ؟ فأجاب:

أح ن بف ننرح ،ورِب ننا حب ننزن ،وق نند أض ننه كث ن ا ،أو أبك نني كث ن ا ،حس ننب احلال ن ال ننيت جتلبه ننا احلشيش ن  ،فليس ن ك ن
احلنناال سنوا  ،ولكنن أشننعر حباجن إىل النندو ...مر شننعر أبنن أسننابق السننيار املنطلقن يف الشننارع ،بينمننا كنن جالسننا
يف مكاين! واحلاال خمتلف عل ك حال( .)3اهن.

 نعي نند نف ن الس نؤال موجه ننا لألولي ننا املكاش ننف  :أل نني مث ن ه ننذا م ننا يش نناهدونه يف مكاش ننفاهتم؟ وخاص ن الف ننرحواحلننزن ،اللننذين يسننموهنما (البسن والقننبض) ،وكننذل طننول املسننافا  ،وطننول الننزمن ،والشننعور ابلسننعاد  ،والوصننول أحينناا
إىل درج النشو ؟...

* من أتثري الكوكائني-:
( )1إدمان املخدرا .)124: ( ،
( )2إدمان املخدرا .)127 ،126: ( ،
( )3احلشي قات اإلنسان.)25 ،24: ( ،
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يقول الدكتور حممد رفع :
ولع أغرب مظاهر الشذوذ احليننوي يف جسننم املنندمن ،اللوسن الننيت تصننيب جلنند منندمن الكوكننال  ...إىل أن املنندمن

هنا ُي وكأن آال القم والرباغي وشىت أنواع الوام تنه يف جلده ،وجتري ُت جلده مباشر (...)1
والكاث ضتي األثر ،ويشبه الكوكال يف إحداثه نوعا من اخلدر أو التنمي (...)2
ويقول أحد الباحث (دكتور لوغر):

يشن ننعر من نندمن الكوكن ننال آبال الن نوام تن نندب علن ن جلن ننده وداخن ن جسن ننمه ،وُين ن بلن نندغا متن ننا القمن ن والبن ننق
و...إخل .وبظاهر حسي غريب ما اعتاد املخدرا األخر توليدها ،تبلغ هننذه الظنناهر حنندا يننر فيننه املنندمن حشنرا ال
وجننود لننا علن جلننده فيأخننذها متومهننا وُيبسننها ويضننعها يف علبن  ،حننىت إنننه ينظننر إليهننا ِبكننرب  ،وي لغرابن األمننر ...إنننه يراهننا
وقنند جتسننم أمننام عينيننه كمننا لننو أهنننا موجننود فعننا .وغالبننا مننا ياحننق منندمن املخنندرا هننذه الطفيليننا املزعجن يبه ن
عنها عل األبواب وفو الكراسي ويف الفراش وب األنافر ويف مجين أجنزا جسننمه وحننىت داخن فمننه ومنخريننه وأذنننه .وقنند
يغدو هذا النم من الذين والرا (اللوس ) مجاعيا...إذ ال غراب أن جتد منندمن اثنن يبهن كن منهمننا عننن هننذه النوام
عل جلد اآلخر خمففا عنه العذاب عل حد اعتقاده(.)3
* امللحوظة:
لننتبه إىل أنه ير حشرا وقد جتسم أمام عينيه ،حىت إنه ينظر إليها ِبكرب ..
أي ير ما ال وجود له يف احلقيق وكذل الرؤ الكشفي .

* من أتثريات عقار التهليس (-:)L. S. D.25
يقول حممد رفع :
وهننذا العقننار يعتننرب مننن السننموم الكننرب ذا األثننر العميننق فيمننا يتعلننق ابنتقننال املتعنناطي مننن عننامل اللوسن والننذين،
وهم يطلقون عاد عل احلال اجلديد للمريض املدمن اسم (رحلن ) ،وهننذه الرحلن ال يلزمهننا الكثن مننن هننذا السننم الزعننا ،
إذ يكفي من ( )200إىل ( )400ميكروغرام.
وبعدها يكون الرحي إىل سفر يستغر مثاين سنناعا مننن الننزمن يتخين املنريض وكأهنننا رحلن عمننر كامن مننن اللوسن
والنذين والتخننيا الننيت يسننودها الامعقننول واإلاثر احلسنني  ،والنشننا احليننوي املزعننوم ،بينمننا يكننون املنندمن يف واقن األمننر
جث هامد طيل السفر بعد الرحي (...)4

( )1إدمان املخدرا
( )2إدمان املخدرا
( )3إدمان املخدرا
( )4إدمان املخدرا

(،
(،
(،
(،

.)43:
.)54:
.)62 ،61:
.)45:
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...وختتل ن آاثر ه ننذا العق ننار عل ن اإلنس ننان ابخ ننتا شخص ننيته ،وتركيب ننه النفس نني ،وك ننذل ابخ ننتا اجل ننو الع ننام
الذي يتم فيه التعاطي ،وهذه بعض األعرا (لتعاطي  3ميكروغرام):
زغلل ن ابلعين ن  ،واضننطراب يف شننك املرليننا  ،ونهننور بعننض األشننيا الننيت ال ُتم ن أي معننىن ،كعام ن يف احلننال
مثا ،كما لو كان كلما مفهوم مثا ،أو وجه إنسان ،أو أي شي آخر له معىن.
 هنناو بصنري  ...أي :رؤين أشننيا لنني لننا وجننود مننادي ..فيكفنني أن يتخين الفننرد شننيتا أو يتمننىن رؤيتننه ،حننىتي نراه أمامننه جمسننما ،وابألل نوان الطبيعي ن أيضننا ..فهنناو هننذا العقننار تتميننز أبهنننا تظهننر ابألل نوان ،عك ن هنناو احلشنني
واألفيون اليت تظهننر أبننيض وأسننود فقن ( .يف الواقن  ،هنناو احلشنني واألفيننون ليسن واحنند عننند كن األشننخا  ،فمنهننا
ما يكون ابأللوان الطبيعي ).
 اضطراب يف إحسا الفرد ابلزمن ..فقد يتوقن الننزمن َتامننا ،أو مننر بننبآال السن قد مر يف حلظا .

شننديد ..وقنند يسننرع جنندا ،فيبنندو كننأن

 توق كام للنشا العقلي ..فيصب من الصننعب علن اإلنسننان أن يبن يف أي أمننر ،أو يفكننر يف أي مشننكل ،أو حىت يقوم ابلعمليا احلسابي البسيط .
 إحس ن ننا زالن ن ن ابلراحن ن ن والس ن ننعاد الدافقن ن ن  ..أو ُي ن نند العكن ن ن َتام ن ننا ..فيش ن ننعر اإلنس ن ننان ابكتت ن نناب ش ن ننديدورعب(...لنتذكر البس والقبض).
ولك ننن أعج ننب ش ننعور مك ننن أن ُيس ننه اإلنس ننان ه ننو ذل ن الش ننعور بت ننداخ احل نوا  ...عن نندما يت ننداخ الس ننم م ن
البصر م الشم م الذو م اللم  ،فينت عنه ذل اخللي العجيننب مننن احلنوا الننذي يعتننرب مننن األعنرا املميننز لعقننار
اللوس  ...عندما يسم اإلنسان لون الورد ،ويشم صو املوسننيق  ،ويننر الطنَّْنر علن البنناب ،ويشننم جننر التلفننون(...)1
إخل.

 وهنننا نعينند السنؤال ،نوجهننه إىل أي صننويف مكاشن  :أليسن رؤاه الكشننفي مثن هننذه الننرؤ اللوسنني ؟ مننر بفكننرهشي ف اه جمسما أمامه؟ ُيسب اللهظا سن طويل ؟ مث الرؤ الناجت عن تداخ احلوا ؟ وغ ها؟
وممننا يننذكره مكتش ن العقننار (هوفمننان) ع ننن جتربتننه لننه يق ننول :وجنند نفسنني عن نند العصننر جم نربا عل ن التوق ن ع ننن
العم  ..فأغمض عين  ..ألر  ،كمننا يننر النننانر يف املنظننار السننهري ،عرضننا لسننبه ال تنقطن مننن صننور عجيبن جمسننم

وغني أبلوان غ عادي  ،وقد دام ذل العر ساعا عديد ( ...)2اهن (أليس رؤ اجلذب هكذا؟).
ومما حد له ،يف جترب اثني :

بعنند أربع ن دقيق ن  ،شننعر بنندوار خفي ن وإاثر واضننطرااب يف الرؤي ن ونننواب محقننا مننن الضننه مننا اسننتطاع لننا
( )1إدمان املخدرا .)132 ،131: ( ،
( )2إدمان املخدرا .)146: ( ،
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ردعا...كان ن الوجننوه تبنندو لننه كأقنع ن مضننهك  ...وأكثننر مننا أدهشننه هننو التلننون الشننديد الننذي كان ن تتلننون بننه األشننيا
ويتلننون بننه األشننخا  ،وعل ن خلفيننا يسننيطر فيهننا اللننوان األخضننر واألزر كان ن تضننطرب أل نوان ذا صننفا ولدون ن
مدهش ن  ،ك ننان ك ن ش نني ينقل ننب إىل أل نوان ،ح ننىت إن أص نوا الب ننو اآليت م ننن الش ننارع ك ننان ي نراه كش ننعاع مل ننون ،وكان ن
املشاهد ترت  ،كان ير نفسه يوم  ،ويصم ويتهر (.)1

* من أتثري اهلروئني (من مشتقات األفيون)-:
الننرول ُ ،يمن اإلنسننان إىل جنننان خيالين  ،وخينناال مننن نننوع أنننه أصننب مننن املالكن  ،أو أنننه أصننب نبيننا ،أو أن لننه
موعنند مغازلن من القمننر (الننذي هننو الشننم ) ،مث يدفعننه ذلن أن يتصننر حسننب تصننوره هننذا ،فيهنناول الطن ان مننن أعلن
البناي ابجتاه السما  ،فيسق عل األر وتتهشم ضلوعه(...)2

* من أتثري اِليتري-:
يقول أحد الذين جربوه (الكاتب الفرنسي غنني دوموابسننان) :كننان أول مننا شننعر بننه مهسننا خفيفننا اعمننا ومهدهنندا،
مث ما لبث أن الحظ أبن جسمي أخذ خي ...أخذ خي وخين  ،حننىت بنندا يل فيهننا كمننا لننو أنننه كننان يتبخننر ،أحسسن
أبنننه مل يبننق يل مننن جسننمي سننو اجللنند ..مل يبننق سننو مننا يكفنني ألشننعر بلننذ العنني  ،أبن أشننعر أبن ن أَترج ن يف هننذه
السعاد اليت تغمرين...ما كن أر أحاما كاليت يسببها احلشي  ،ومننا كننان ذهن متلن ابلننرؤ الننيت يسننببها األفيننون ،لقنند
كان إحساسننا حبنند ذهنين كبن  ،إحساسننا بشننك جدينند مننن الكينونن والتفكن واإلحسننا واحلكننم علن احليننا  ،إحساسننا
ابالقتننناع أبن ن كن ن أدر عندلننذ الواق ن احلقيقنني للعننامل ..كننان يبنندو يل أبن ن تننذوق مثننر شننجر احليننا  ،وأن ك ن األس نرار

تنكش أمامي(...)3

 وهن ننا أيض ننا نتوج ننه إىل أي ص ننويف وصن ن إىل مق ننام اجلمن ن  ،وذا الفن ننا ا  ،ونس ننأله :أليسن ن ه ننذه احلالن ن وه ننذاالشننعور والمسننا املهدهنند الناعم ن تشننبه مننا ذاقننه أثنننا فنا اتننه ومننا مسعننه مننن خطننااب تومههننا إلي ن  ،وذل ن اإلحسننا
الزال أبنه صار يدر واق العامل؟

* من أتثري فطر املكسيك املقدس-:
قام ابلتجرب شخ

امسه (آالن ريشاردسن) م رفيق له امسه (غوردن واسن):

وقد َت التجرب يف أعايل املكسي ب النود األصلي :
كان الغرف مظلم ومزدمح ابلنا  .كانوا مجيعننا هنننودا مكسننيكي  ...وكانن هنننا كاهنن تغن ملوحن ابلفطننر يف
( )1إدمان املخدرا .147 .): ( ،
( )2احلشي قات اإلنسان.)9: ( ،
( )3املخدرا .)115: ( ،
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دخان لب ار تتقد يف املذب لتطهر الفطر من أدرانه فيغدو جاهزا للتناول.
قنندم النننود للننرجل اثن عشننر فطنرا مطهنرا فأخننذا أيكاهنننا ...لكننن الكاهنن انننرب تغن ِبزينند مننن النشننا  ،مصننفق
بطريق غريب وبلهن مهدهد ،وفجأ دار (ريشاردسن) حنو رفيقه هامسا يف أذنه أبنننه يننر أشننيا غريبن  .فأجابننه (واسننن) إن
الرؤ سترت  ،وإن سرتاها سوا أسدل جفني أو فته عيني .
بنندأ الننرؤ تظهننر رسننوما فني ن  ،كسننجاد تننرب بزينتهننا وتتننألق ،مث تتهننول إىل قصننور وابحننا وأق نوا وحنندالق..
ت نرا لريشاردس ننن حي نوان أس ننطوري جي ننر عرب ن ملكي ن ذا عجلت ن  ،مث ب نند ل ننه اجل نندران وكأهن ننا تنه ن ...وأح بروح ننه
تطفننو ..وشننعر أبن نظننره ُينني بفراغننا ال متناهين ...كان يننر مننناذج مننن األفكننار األفاطونين  ،وصننورا غن كاملن للهيننا
اليومي ( )1اهن.

 الس نؤال :أليس ن هننذه الننرؤ هنني نف ن مننا يننراه األوليننا العننارفون املكاشننفون؟ م ن العلننم أنننه لننو كننان جلوسننه يفمكان غ الغرف املظلم  ،أو لو كان ثقافته غ ثقافته ،ألمكن أن تتغ رؤاه قليا أو كث ا.
ويقول الدكتور صاح ُيياوي:
()2

يستهل سكان بولينزي (الكافا) بكميا كب ليعيشوا دالما تقريبننا يف رؤ جنن صنننعي يهيؤهننا لننم هننذا املخنندر
اهن.

 ونفن ن السن نؤال إىل نفن ن األولي ننا املكاش ننف  :أليسن ن هن ننذه اللوس ننا ه نني نفن ن اللوس ننا ال ننيت هتيؤه ننا لن ننمجذابهتم؟
 كي كان النا ينظرون إىل املخدرا ؟يقول الدكتور صاح ُيياوي:
...كان من املعرو أبهنم (الكهان) كانوا يف طقو (املسار ) يسننتخدمون خمنندرا مننا كننان يعرفهننا غن هم ،وبننذل

كانوا يعمرون أذهان املبتدل أبحام مرعب وواضه إىل درج كان جتع هؤال يعتقدون أهنا واقعي (.)3
...كان (ابراسلو) ُيم األفيون دالما معه ،مطلقا عليه اسم (حجر اخللود)(.)4

...ففي القرن احلادي عشر ،وبعد ثامثال عام مننن نشننر العننرب السننتخدام األفيننون ،بنندأ يظهننر ثنننا العامن وإطنراؤهم

عل هذا املخدر ،فكانوا يتغنون به كن (شراب اآلل )(.)5
( )1املخدرا
( )2املخدرا
( )3املخدرا
( )4املخدرا
( )5املخدرا

(،
(،
(،
(،
(،

.)152:
.)106:
.)9:
.)23:
.)23:
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...لقد أكد اإلينكننا (سننكان البن و األصننلي ) ل سننبان أبن الكوكننا (منهننا يسننتخرج الكوكننال ) نبتن إلين أوصن هبننا
اإللان (مانوكو كااب ) وزوجته (ماما أوكيو).
لق نند خصن ن ه ننذه الص ننف اإللين ن  ،وال ننيت ال زال بع ننض هن ننود أمريك ننا اجلنوبين ن يؤمن ننون هب ننا ،خصن ن حك ننام اإلينك ننا

وحدهم حبق امتا مزارع هذه الشج  ،ويقاسم الكهان احلكام هذا االمتياز(.)1
ومما يذكره صاح ُيياوي أيضا:

كان ن مجي ن شننعوب العننامل القنند تعننر هننذا املخنندر (احلشنني ) ...وقنند أحاط ن النناال خواصننه ،فنسننب إليننه

الندو أصا إليا ،فقننالوا أبن اإللننه (فيشنننو)( )2قنند نصن مجين اآللن الصننغار ومجين الشننياط أبن جيتمعنوا يف يننوم حنندده
لم للهصول عل إكس اخللود...وكان النتيج أن إكس اخللود هو القنب الندي الذي استخل

منه احلشي (..)3

* وماحظتان هامتان من املفيد إيرادمها:
يقول الدكتور حممد رفع :
من الطري أن نعر ماذا يفع املخدر ابإلنسان...م ملهون أن هذه األعرا

وال بنف الشد يف مجي احلاال ...كما ال تظهر عند ك النا (.)4

ال تظهننر مجيعننا يف نفن الوقن

ويقول الدكتور صاح ُيياوي:
...إن أفعالا (أي :املخدرا ) مطابق ملا يسببه اجلنون يف أطواره البدالي (.)5
 أقول :إن هذه امللهون األخ اليت يذكرها الدكتور صنناح ُيينناوي تنندلنا علن أن ابسننتطاع اجلسننم أن تتولنند فيننهماد تفرزها غد ما ،لا نف مفعول املخدرا  ،وهذه املاد هي اليت تسبب اجلنون.
 وقبن االنتقننال إىل الفصن التننايل ،نسننأل أي صننويف فننت عليننه فوصن إىل اجلذبن ورأ الكشننو وذا الفنننا ا ،أليس هذه الرؤ واملشاهدا اللوسي التهشيشي هي صورا مشاهب لرؤاه ومشاهداته يف جذابته ومعارفه املتومه ؟
إن كننان الصننويف الننذي سيُسننأل هننذا السنؤال صننادقا من هللا تعنناىل ومن النننا ومن نفسننه فسننيقول احلننق ويعننرت أهنننا
شنني واحنند ،وإن كننان يننؤمن ابهلل واليننوم اآلخننر ،ويرجننو رمحن هللا وخيننا عذابننه فسننيتوب ويرجن وُينناول إصنناح مننا أفسنند،
وإال فننا حننول وال قننو إال ابهلل العلنني العظننيم ،إنن ال هتنندي مننن أحببن ولكننن هللا يهنندي مننن يشننا  ،ولنيعلم أن عليننه آاثم
املستجِّرين ِبن استجرهم إىل يوم القيام .
من استجرهم و َ
( )1املخدرا .)51: ( ،
( )2فيشنو هو اإلله احلاف عند الندو .
( )3املخدرا .)67 ،66: ( ،
( )4إدمان املخدرا .)123: ( ،
( )5إدمان املخدرا .)155: ( ،
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وجيننب أن ال ننس ن أن احلشاش ن لننو كننان لننم شننيخ يننوجههم لكان ن مشنناهداهتم مطابق ن ك ن املطابق ن ملشنناهدا
الصوفي يف فتوحهم وكشوفهم وفنا اهتم وذل ألن من ال شيخ له فشيخه الشيطان (لكن من هو الشيطان؟).

* مناقشة اجلذبة:
لنناقشها أوال عل ضو القرآن والسن :
ينندعي الصننوفي  ،دون خننو مننن هللا ،أن ريضننتهم الننيت مننا أنننزل هللا هبننا مننن سننلطان ،هنني الطريننق إىل هللا سننبهانه
ومعنراجهم إليننه ألهنننا توصننلهم إىل اجلذبن ! ويعتقنندون أن هللا سننبهانه جيننذب هبننا العبنند إليننه ،ولننذل مسوهننا اجلذبن  ،ومفهننوم
لف اجلال (هللا) عندهم يع -كما أصب واضها اآلن -كن املوجننودا ِبننا يف ذلن ذواهتننم ،ومعننىن (جيننذهبم إليننه) ،أي:
يزين ن ع نننهم احلج نناب ،ال ننذي ه ننو ال ننوهم أبهن ننم غن ن هللا ،ويبع نندهم عن ننه ،وجي ننذهبم إىل استش ننعار األلوهين ن يف أنفس ننهم ،أي:
يش ننعرون أهن ننم هللا (س ننبهان هللا) ،ويش نناهدون أن ك ن ش نني ه ننو هللا ،وه ننذا ه ننو م ننا يس ننمونه الوص ننول إىل هللا ،واجلذب ن ه نني
الوالي والصديقي ...إخل ،وهي عندهم حال يتدرج ومر أبطوار مننن الننرؤ واملشنناهدا املختلفن واالستشننعارا حننىت تصننب
مقاما.
ففنني ابدئ األمننر ،قنند يصن السننال إىل اجلذبن بعنند ريضن  ،طويلن أو قصن  ،لكننن اجلذبن تننزول بسننرع مث ال تعننود
إال بريض مث األوىل ،أو أكثر أو أق  ،فالوالي هكذا هي حال.
ومن املثننابر يصن إىل درجن يقن فيهننا يف اجلذبن بشنني مننن الننذكر ،وتطننول منندهتا ،فتكننون واليتننه هنننا مقامننا ،ويصن
وليا صديقا مقراب ...مقيما إذا صار اجلذب دالم .
فه يف هذا التصور شي من الصه ؟
اجلواب :ال! لألسباب التالي :
 -1إن كننون اجلذب ن والي ن وصننديقي وق نراب و ..هننو ،يف أحسننن احلنناال  ،أمننر غين نيب ال يعننر إال بننن مننن الننوحي
الننذي أنننزل علن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،أي :بننن مننن القننرآن والسننن الصننهيه  ،وال وجننود ملثن هننذا الننن  ،إال مننا
ك ن ننان م ن ننن َتوياهت ن ننم الباطلن ن ن وافن ن نرتا اهتم الظاملن ن ن (( .فَم ن ننن أَنْلَ ن ننم ِممنَّن ن ِن افْ ن ننرت علَن ن ن َِّ
اّلل َك ن ن ِنذاب لِي ِ
ضن ن ن َّ النَّن ننا َ بِغَن ن ن ِْ ِع ْل ن ننم))
ََ َ
ُ
َ ْ ُ
[األنعام.]144:
ِ َّ ِ
ين ينَُزُّك ننو َن
 -2إن ادع ننا الوالي ن والص ننديقي ه ننو ه ننو تزكي ن ال نننف عل ن هللا ،وه ننو م ننن كب ننالر اإلمث(( :أََملْ تَ ن َنر إ َىل ال ننذ َ
اّلل ينَزّكِي من يشا وال يظْلَمو َن فَتِيا .انظُر َكين ين ْفننرتو َن علَن َِّ ِ
ب َوَك َفن بنِ ِنه إِْمثننا ُمبِينننا)) [النسننا ]50:
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكننذ َ
أَن ُف َس ُه ْم بَ ِ َُّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
و((فَا تُنَزُّكوا أَن ُف َس ُك ْم ُه َو أ َْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّن َق )) [النجم.]32:
وكذل اهتام اآلخرين ابلوالي والصديقي هو من كبالر اإلمث .لقولننه سننبهانه خماطبننا رسنوله(( :قُن ْ َمننا ُكْنن ُ بِن ْدعا ِمن َنن
ِ ِ
ِ
يل)) [األحقننا  ]9:ولغضننب رس نوله عننندما مس ن صننهابي
ُّ
نوح إِ َ َّ
الر ُس ن ِ َوَمننا أ َْد ِري َمننا ينُ ْف َع ن ُ ِيب َوال ب ُكن ْنم إ ْن أَتَّبِ ن ُ إَّال َمننا يُن َ
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جليل تزكي صهابيا جليا ،فقال لا{ :وهللا مننا أدري مننا يُفعن يب وأا رسننول هللا .مث أقرهننا عننندما قالن  :فلننن أزكنني بعنندها
عل هللا أحدا} ،أي :إنه صل هللا عليه وسلم أيمرا أن ال نزكي عل هللا أحدا.
وهكذا كان فهم الصهاب الكرام ،فهذا علنني بننن أيب طالننب يثن علن عبنند هللا بننن مسننعود فيقننول[[ :إنننه خلن ا ،وال
أزكي عل هللا أحدا]]! إن علي بن أيب طالب مل يز عبد هللا بن مسعود عل هللا!
إذن ،فتزكي النف وتزكي الغ مها من كبالر اإلمث ،واإلصرار عل ذل هو كفر ابلقرآن والسن .
وبذل يكون االدعا أبن اجلذب صديقي وقرب ووالي هو كفر بنصو

القرآن والسن .

 -3رأينا يف الفصول السابق أن السال يدخ يف الشر األكننرب منننذ اخلطننو األوىل يف طريننق الصننوفي  ،مث يسن يف
طريننق كلهننا بنندع وضنناال وطقننو طاغوتي ن وتشننبه ابلكفننر وخمالف ن للقننرآن والسننن وتزويننر لنصوصننهما واف نرتا عل ن هللا
سبهانه ،وخداع لعباده (ب ولنفسه أيضا) ابدعاله اتباع القرآن والسن  ،وكذب علن هللا وعلن مالكتننه وكتبننه ورسننله واليننوم
اآلخر ،وكذب عل احلقالق ،وكذب علن التنناريخ واجلغرافيننا ،واحتقننار للعقن والعلننم اللننذين كننرم هللا هبمننا بن آدم ،وتقنندي
للجه والعته واجلنون!
مث مل يكتف نوا هب نذا حننىت مزجننوه ابإلسننام! فشننوهوا اإلسننام وحرفننوه! وهنننا الطام ن الكننرب  ،وقنند رأينننا ك ن هننذا فيمننا
مض من فصول الكتاب من نصوصهم وأقوال أقطاهبم وعارفيهم وعلمالهم.
فهن مكننن ملسننلم يف قلبننه إمننان ابهلل وكتابننه ورسنوله واليننوم اآلخننر أن يعتقنند أو يظننن أن هننذه الطريننق هنني الطريننق إىل
هللا؟ أو أهنا تقود إىل حق أو حقيق ؟
ب ن ه ن مكننن لننذي عق ن سننليم كالنننا مننن كننان ،أن يعتقنند أو يظننن أن طريننق إبلنني هننذه هنني طريننق الس ن إىل هللا
والعروج إليه؟ سبهان هللا عما يصفون.
إن طريق الشيطان ال تقود إال إىل مسارح الشياط ومتاهاهتم...
واجلذب مسرح شيطاين ومتاه إبليسي  ،وليس صديقي !
 -4إن اجلذب ن اإلش نراقي تشننبه اجلذب ن التهشيشنني األفيوني ن َتامننا مظه نرا وخم نربا ومجل ن وتفصننيا ،ف ن ن كان ن جذب ن
الص ننوفي والي ن وص ننديقي فجذب ن التهش نني مثله ننا ،ويك ننون احلشاش ننون واألفيوني ننون أولي ننا ص ننديق  ،ويك ننون اليبي ننون ه ننم
األبدال واألقطاب واألغوا .
* اخلالصة:
ليس اجلذب والي وال صديقي  ،وإمنا هي مسرح شيطاين ،وكذب وابط ما يدعون.
ويف اجلذبن ن تكشن ن لن ننم الكشن ننو ويتلقن ننون العلن ننوم اللدنين ن وين ننرون املنن ننانر الغيبين ن واملشن نناهدا اإللين ن  ،إىل آخن ننر
اللوسا اجلذبي .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ف ىل مناقشتها وعرضها عل الكتاب والسن .

* مناقشة أحالم اجلذبة:
اليت يسموهنا :الكش  ،أو العلوم اللدني  ،أو املنانر اإللي  ،أو املشاهدا .
(قب البد  ،أرجو من القارئ الكر أن يعيد قرا مفعول املخدرا  ،ويكرر قرا هتا).
نستطي أن نقسمها ،من حي مصدرها ،إىل قسم :
 -1هلوس ننا فيزيولوجين ن  :وه نني تسن نراب م ننن األم نناين واملعلوم ننا (الص ننهيه أو املتومهن ن ) املختزنن ن يف الاش ننعور،
تتسننرب مننن خمازهنننا ،لتنزلننق مباشننر إىل مراكننز التفسن احلسنني يف النندما  ،فمننا كانن منهننا صننورا بصنري  ،انطبعن يف مركننز
التفسن البصننري ،ف اهننا اجملننذوب وكأهنننا ماثلن أمامننه ،سنوا فننت عينيننه أم أغمضننهما! ألهنننا مل تصننله عننن طريننق العن  .ومننا
كانن منهننا صننورا مسعين  ،انطبعن يف مركننز التفسن السننمعي ،فيسننمعها أصنواات ال يعننر مصنندرها ابلضننب ! ألهنننا مل تصننله
عن طريق األذن .ومثلها ما كان صورا مشي أو ذوقي أو ملسي .
 -2هلوسننا شننيطاني  :ي نرتا هبننا شننيطان اجملننذوب أمامننه ،مسننتفيدا مننن خاص ن اجلذب ن يف تضننخيم األط نوال ،أو
ينفثه ننا يف ال ش ننعوره ،وه ننو املي نندان ال ننذي يس ننتطي الش ننيطان أن ينفن ن في ننه وسوس نناته ،لتتس ننرب من ننه إىل مراك ننز احلن ن يف
الدما  ،مث بقي اللوسا الفيزيولوجي .
بينهما.

ال يك ننون ه نناذان القس ننمان منفص ننل ع ننن بعض ننهما ،ب ن ممت ننزج  ،إال فيم ننا ن نندر ،ويف ح نناال كث ن مك ننن التميي ننز

وإن تسننميتهم لننا املنننانر اإللي ن  ،أو الكش ن  ،أو نننور اليق ن وع ن اليق ن وحننق اليق ن  ،أو غ هننا ممننا مننر يف هننذا
الكتنناب وممننا مل مننر ،مننا هنني إال جهن مغننرور ،وافنرتا ا علن هللا الكننذب ،وضنناال موغلن يف اجلنرأ عليننه سننبهانه وجن
عما يفرتون .والرباه ما سبق وما يلي:
آد َم)) [اإلسنرا  ]70:عننندما خلننق فيننه مراكننز الننوعي ،ووهبننه هبننا
 -1إن هللا سننبهانه كننرم اإلنسننان (( َولََقن ْد َكَّرْمنَننا بَن ِ َ
العق وتوابعه ،كاإلدرا والفهم والعلم ،ومنها التكالي .
ف نناهلل س ننبهانه ،عن نندما خياط ننب اإلنس ننان ،ف من ننا خياط ننب في ننه العق ن وال ننوعي والش ننعور ،وعن ندما أرس ن الرس ن ابل نندين
ِ
والتكننالي  ،ف منننا أرسننلهم خينناطبون العق ن والننوعي والشننعور .واآلي املبين ن الدال ن عل ن ذل ن كث ن  ،منهننا(( :إِ َّن ِيف َذل ن َ
ِ
ُّه )) [طه.]54:
َآل َي أل ُْوِيل النن َ
((إِ َّن ِيف َذلِ َ َآل َي لَِق ْوم يَن ْع ِقلُو َن)) [الرعد.]4:
ِ
ِ
اآلي ِ لَِق ْوم يَن ْع ِقلُو َن)) [الروم.]28:
(( َك َذل َ ننُ َف ّ
صُ َ
ِ ِ ِ
صا ِر)) [آل عمران.]13:
((إِ َّن ِيف َذل َ لَع ْ َرب أل ُْوِيل األَبْ َ
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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اعتَِربُوا َي أ ِ
صا ِر)) [احلشر.]2:
((فَ ْ
ُويل األَبْ َ

((وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُوا األَلْب ِ
اب)) [آل عمران.]7:
َ
ََ َ ُ ْ

((لِي َّدبنَّروا آيتِِه ولِينتَ َذ َّكر أُولُوا األَلْب ِ
اب)) [ .]29:
َ
َ ُ َ ََ َ ْ

ِ َّ ِ
الس ننموا ِ واألَر ِ و ِ ِ
َّه ننا ِر َآل َي ِأل ِ
اّللَ قِيَام ننا َوقُنعُننودا
ين يَن ْذ ُكُرو َن َّ
((إِ َّن ِيف َخ ْلن ِنق َّ َ َ َ ْ َ ْ
اخ ننتا اللَّْي ن ِ َوالنن َ
ُويل األَلْبَنناب .الننذ َ
الس َم َوا ِ َواأل َْر ِ ًِ)) [آل عمران.]191 ،190:
َو َعلَ ُجنُوهبِِ ْم َويَنتَن َف َّكُرو َن ِيف َخ ْل ِق َّ
ِ
ِ
اآلي ِ لَِق ْوم يَنتَن َف َّكُرو َن)) [يون .]24:
(( َك َذل َ ننُ َف ّ
صُ َ
((إِ َّن ِيف َذلِ َ َآل َي لَِق ْوم يَنتَن َف َّكُرو َن)) [الرعد.]3:
((لِنَجعلَها لَ ُكم تَذْكِر وتَعِينها أُذُن و ِ
اعيَ )) [احلاق .]12:
َْ َ ْ َ َ ََ
َ
((وتِْل ح ُدود َِّ
اّلل ينُبَنيِّنُن َها لَِق ْوم يَن ْعلَ ُمو َن)) [البقر .]230:
َ َ ُ ُ
ِ
ِ
اآلي ِ لَِق ْوم يَن ْعلَ ُمو َن)) [األعرا .]32:
(( َك َذل َ ننُ َف ّ
صُ َ

((فَننُخرِج بِِه َزرعا ََتْ ُك ِمْنه أَنْنعامهم وأَن ُفسهم أَفَا ينب ِ
صُرو َن)) [السجد .]27:
ُْ
ْ ُ ْ
ُ ُ َ ُُْ َ ُُْ
((إِ َّن ِيف ذَلِ َ َآل َي لَِق ْوم يَ ْس َمعُو َن)) [الروم.]23:
((فَنتَ ُكو َن َلُْم قُنلُوب يَن ْع ِقلُو َن ِهبَا أ َْو آذَان يَ ْس َمعُو َن ِهبَا)) [احل .]46:
اآلي ِ لَ َعلَّ ُه ْم يَن ْف َق ُهو َن)) [األنعام.]65:
((انْظُْر َكْي َ نُ َ
صِّر ُ َ
اآلي ِ لَِق ْوم يَن ْف َق ُهو َن)) [األنعام.]98:
((قَ ْد فَ َّ
ص ْلنَا َ
اآلي ِ لَِق ْوم يَ َّذ َّكُرو َن)) [األنعام.]126:
((قَ ْد فَ َّ
ص ْلنَا َ
((إِ َّن ِيف ذَلِ َ َآليَ لَِق ْوم يَ َّذ َّك ُرو َن)) [النه ]13:

واآلي كث ن  ،كلهننا تب ن أن الننوعي يف اإلنسننان هننو الننذي أعننده هللا تعنناىل لتلقنني كلماتننه ،وهننو الننذي أعننده لفهننم
احلقالق وإدراكها ،وخاطبه ابلوحي ،ليكون الوحي املرتكز األساسي الذي ينطلق منه العق الواعي يف مجي ميادينه.
وعننندما يكننون اخلطنناب اإللنني موجهننا إىل الننوعي والشننعور ،فهننذا يعن أن الطريننق إىل رضنوان هللا ال مكننن أن تكننون
إال عن طريق الوعي والشعور التام .
أمننا الشننيطان ،فالاشننعور يف اإلنسننان هننو ميدانننه الننذي يصننول فيننه وجيننول ،واآلي الدالن علن ذلن كثن  ،منهننا:
ِ
ِ
اجلِنَّن ِ َوالنَّننا ِ ))
صن ُندوِر النَّننا ِ ِ .من َنن ْ
ب النَّننا ِ )) [النننا ِ (( ]1:من ْنن َشن ِّنر الْ َو ْسن َنوا ِ ْ
((قُن ْ أَعُننوذُ بِن َنر ّ
اخلَنَّننا ِ  .الَّننذي ينُ َو ْس ن ِو ُ ِيف ُ
[النا .]6 ،4:
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ِ ِ
ِ
ي َعْنن ُه َما ِم ْن َس ْوآهتِِ َما)) [األعرا .]20:
ي َلَُما َما ُوور َ
((فَن َو ْس َو َ َلَُما الشَّْيطَا ُن ليُنْبد َ
ِ َّ ِ
ين ْارتَ ُّدوا َعلَ أ َْد َاب ِرِه ْم ِم ْن بَن ْع ِد َما تَنبَ َّ َ َلُُم ا ْلَُد الشَّْيطَا ُن َس َّوَل َلُْم)) [حممد.]25:
((إ َّن الذ َ
ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَالِ ِه ْم لِيُ َج ِادلُوُك ْم)) [األنعام.]121:
(( َوإِ َّن الشَّيَاط َ لَيُ ُ
((وقُ ر ِب أَعوذُ بِ َ ِمن َمهزا ِ الشَّي ِ
اط ِ )) [املؤمنون...]97:
َ َّْ ُ
ْ ََ
َ

وعلن ذلن ال تكننون اجلذبن فتهننا إليننا ،بن اسننتهواذا شننيطانيا ،وال تكننون هلوسنناهتا نننور اليقن وال عن اليقن وال
حق اليق  ،وإمنا وحي إبلي وجنوده ،وال تكون منانرها إال مسارح الشياط وهلوسا احلشاش .
 -2مر يف حب سابق اآلي اليت تب أن طريق الضننال ال تقننود إال إىل ضننال ،وأن سننبي الشننيطان ال تننؤدي إال
إىل غرور (( َوَما يَعِ ُد ُه ُم الشَّْيطَا ُن إَِّال غُُرورا)) [النسا .]120:
ورأينا ما هي الطريق إىل رؤي هذه املنانر وتل الكشو  ،إذن فهي كلها ابطل  ،وهي كلها شيطاني .

 -3إذا كانن هلوسننا جذبن اإلشنرا كشننوفا إلين  ،فهلوسننا جذبن املخنندرا مثلهننا َتامننا ،ألن اجلننذبت شنني
واحد ،وك ما بينهما مننن فننر أن املخنندر يف جذبن التهشنني أييت مننن خننارج اجلسننم بينمننا أييت املخنندر يف جذبن اإلشنرا
من داخ اجلسم ،والنتيج واحد يف احلالت !
وإذا ك ننانوا يص ننرون عل ن أن هلوس نناهتم ه نني فتوح ننا إلين ن وعل ننوم لدني ن ! فلِن َنم ال خيتص ننرون الطري ننق وي ننوفرون الوقن ن
واجلهنند؟ إذ بنندراهم معنندود يسننتطيعون شنرا شنني مننن احلشنني أو األفيننون أو عقننار التهلنني أو اإليتن أو غ هننا ،وبثنوان
مع نندود تش ننر عل ننيهم األن نوار ،وتنكش ن أم ننامهم األس نرار ،ويعرج ننون يف الس ننماوا الع ننا ويتمتع ننون ابحملاض ننر واملكاش ننف
واملشاهد  ،ويذوقون معاين األمسا كلها ،ويتنقلون يف الفنا ا  ..إىل آخر اللوسا !!
ما دام كا الطريق إىل جهنم ،فلم ال يتبعون األق مشق ؟؟!
 ابلننرغم مننن أن كن الصننفها السننابق هنني بنراه سنناطع واضننه علن أن رؤاهننم هنني هلوسننا شننيطاني  ،وأنفيهن ن ننا الكفاي ن ن ن وأكثن ن ننر من ن ننن الكفاي ن ن ن  .وم ن ن ن ذل ن ن ن فهنن ن ننا الكث ن ن ن من ن ننن األدل ن ن ن غ هن ن ننا من ن ننن كشن ن ننوفهم وعلن ن ننومهم اللدني ن ن ن
ومشاهداهتم...ف ىل كشوفهم وعلومهم اللدني ومشاهداهتم:
ولنبدأ جبب قا  .ولنستعد قب ذل بعض خوا

اجلذب :

 تض ننخم األط نوال (اجلف ننون تط ننول إىل م ننا ال هناي ن  ،واألط نرا تط ننول واملس ننافا ح ننىت ي ننر األمت ننار ط ننول م ننا ب ناملشر إىل املغرب).
 رؤي أشكال ومس أصوا لي لا وجود ..وأحياا رؤيتها ِبجرد َتنيها أو مرورها ابلفكر.. رؤي احلب أفع والكلب أسدا...وما شاهبها.مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وال أب من الرجوع إىل أول هذا الفص ملراجع املخدرا ومفعولا.

* جبل قاف-:
كان كث من األقطاب العارف األبنندال يرونننه (أثنننا اجلذبن طبعننا) ،ويصننعدون عليننه ،ويننذهبون إىل مننا ورا ه ،ويرونننه
حميطا ابألر  ،يبلننغ ارتفاعننه ثامثالن سننن (أي :مننا يزينند عننن بعنند القمننر أبكثننر مننن تسن منرا ) ويننر بعضننهم احلين احمليطن
به (وابلتايل ابألر ) وذيلها عند رأسها...
كننانوا يننرون هننذه األمننور ابلكشن ! بينمننا اآلن ،صننار مننن البنندهيا عننند اجلمين  ،حننىت الصننوفي  ،أن األر كروين ،
وق نند ُدر س ننطهها كل ننه إىل أعم ننا حمرتمن ن دراسن ن دقيقن ن ! فق نند ُدر س ننط اليابسن ن بدقن ن ابلغن ن  ،جب نناال ووديا وس ننهوال
وصننهاري وحبن ا وأهنننارا ،ودرسن تربتهننا إىل أعمننا تقننا ابلكيلننو منرتا بدقن أيضننا .ودرسن طبقننا األر دراسن
إمجالين  ،لكنهننا صننهيه  ،إىل أعمننا تقننا أبلننو الكيلننو منرتا  ،كمننا درسن البهننار كلهننا سننطها وأمواجننا ومنندا وجننزرا،
وعرفن أعماقهننا بدقن  ،ووضن لقيعاهنننا اخلنرال الصننهيه  ،ووضننع األمسننا ملننا فيهننا مننن جبننال وودين ومنبسننطا  ،أي:
إن سط األر كله در دراس دقيق إن مل يكن ابملرت املرب فبالكيلو مرت املرب .
ويعننر اجلمي ن أن جب ن قننا حمننض خراف ن ال وجننود لننه ،وأن األبعنناد الننيت قنندروها لننه ولننألر  ،ال تنندل إال عل ن
جه ن كام ن جبغرافي ن األر  ،وجه ن خمننز حبسنناب املسننافا  ،فكشننوفهم مل تفنندهم شننيتا ،ب ن هنني الننيت دفعننتهم إىل وهنند
اجله الذي يتخبطون فيه.
وما دام جب قا ال وجود له! فماذا كانوا يرون إذن؟
الواقن ن  ،إهن ننم ك ننانوا ي ننرون ابلكشن ن جبن ن ق ننا  ،وال ننذين ك ننانوا يرون ننه ه ننم م ننن األقط نناب األب نندال األولي ننا الع ننارف !
ورؤيتهم له ابلكش هي برهان ساط قاط جديد عل صه كن مننا ورد يف الفصننول السننابق مننن أن اجلذبن ليسن إلين
وإمنا ُتشيشي  ،وأن كشوفهم ما هي إال هلوسا احلشاش وَتثيليا الشياط !
رأين ننا أن اخلل ننو عنص ننر أساس نني يف اجملاه نند  ،وق نند ك ننانوا كله ننم -أو أكث ننرهم -يعتزل ننون الن ننا يف ال نرباري أحي نناا ويف
اخلرالب أحياا ،خوفا من سي احلاج.
واخلرالننب ،كمننا هننو معننرو  ،هنني بيننو خربن هنندم جنندراهنا ،لكننن بعضننها ،كمننا هننو معننرو أيضننا ،يبقن حولننا
شي من جدراهنا املهدوم  ،ابرتفاعا خمتلف (قام أو نص قام أو أكثر أو أق ).
مننن البنندهي ،أن املنرات الننذي كننان ينراتد اخلنرااب  ،كننان ينتقنني إحنند تلن الغننر اخلربن احملاطن ببقنناي جنندراهنا،
ألن هذه البقاي تعزله عن رؤي النا .
ومن البدهي أنه كان يسوي أرضها ،أو جز ا من أرضها ،إىل حد يستطي معه اإلقام عليه أثنا خلوته فيها.
ومننن البنندهي أيضننا أن كثن ا منننهم -إن مل يكننن كلهننم -وصننلوا إىل اجلذبن أثنننا إقننامتهم يف تلن اخلرالننب ،وأن بعننض
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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تل اجلذاب كان من النوع املضخم لألبعاد ،فماذا كان ير اجملذوب يف مث تل احلال ؟
 كنان يننر البقعن الننيت يقننيم عليهننا أرضننا شاسننع واسننع  ،يقنندر بننوهم جذبتننه ،أو إبيهننام شننيطانه لننه ،أن طولننا منننالشر إىل الغرب متا السن  ،ومن الشمال إىل اجلنوب كذل .
وير بقاي اجلدران اليت ُتي هبا ،جبا شاهقا ذاهبا يف السما ُ ،يي ابألر من مجي جهاهتا.
وطبعا كانوا يقصون مشاهداهتم عل بعضهم ،وكان قصن اجلبن الشنناهق احملنني ابألر تننرتدد كثن ا يف مشنناهداهتم
وقصصهم ،لكثر خلواهتم يف اخلرالب.
ورِبننا ك ننان خيط ننر ألح نندهم ،عل ن ابل جذبتننه ،أن يص ننعد ف ننو جب ن ق ننا  ،فينننهض ،ويق ننرتب م ننن اجل نندار املته نندم،
ويعتلنني فوقننه ،فن نفسننه قنند قطن النندنيا خبطننو أو خطننوت أو ثننا  ،ويننر نفسننه قنند صننعد فننو جبن قننا  ،خبطننو أو
خطوت أو ثا  ،حسب املكان الذي صعد عليه.
وقد يهب خل اجلدار املتهدم ف نفسه ورا جب قننا  ،وقنند ينرتا لننه شننيطانه ،وقنند يكننون معننه رفقن شننياط
آخرون ،فيتسلون ابلتاعب بعقله والضه عل ذقنه ،ويفهمونننه أهنننم أوليننا مثلننه يقيمننون ورا جبن قننا  ،أو يزورونننه مننن
ح ن إىل آخننر ،كمننا قنند يكننون هننؤال األوليننا مراتض ن مثلننه خيتلننون يف اخلرالننب اجملنناور خلرابتننه ،وقنند يكونننون جمننرد صننور
هلوسي .
وقنند ُينند جلذب ن الفق ن (عل ن وزن حضننر الفق ن ) أن يننر خل ن جب ن قننا حي ن  ،أو حننبا يتومهننه حي ن  ،ف اهننا
طويل طول ما ب املشر واملغرب ،وقد تكون هذه احلي وسوس من شيطانه ينفثها يف روع جذبته ف اها جمسم أمامه.
وِبننا أهنننم كننانوا ،جلهلهننم ،واجلاهن عنندو نفسننه ،وعنندو دينننه ،يؤمنننون أن كشننوفهم هنني نننور اليقن وعن اليقن وحننق
اليقن ن  ،ل ننذل آمنن نوا أن األر حماطن ن م ننن مجين ن جهاهت ننا جببن ن ش نناهق ج نندا! وع ننر بعض ننهم ابلكشن ن أن امس ننه ق ننا ،
وانتشننر األسننطور  ،وأخننذ حينزا هامننا مننن الثقافن العامن يف اجملتمعننا اإلسننامي حننىت زمننن قريننب! بن ال ينزال كثن مننن
األبدال العارف وعابديهم (املريدون) واملخدوع هبم يؤمنون حىت اآلن جبب قا .
وقد كان اخلرااب ضروري لرؤي جب قا قب أن يعر  ،أما بعد ما شاع امسننه واشننتهر واحتن مكانننه مننن الثقافن
العام ن  ،فق نند ص ننار إبمك ننان الفق ن أن ي نراه يف أي مك ننان َتتي ننه في ننه اجلذب ن  ،كم ننا ي ننر بقي ن التخ ننيا والص ننور املختزن ن يف
الاشعور( ،وسنر توضي هذا بعد صفها ).
إن رؤين ن جبن ن قن ننا وغن ن ه من ننن اخلرافن ننا  ،ابلكشن ن  ،هن نني برهن ننان واضن ن جن نندا وسن نناط جن نندا علن ن أن كشن ننوفهم
هلوسا ُتشيشي شيطاني  ،وليس فتوحا إلي كما يفرتون.

 -5بقية كشوفهم اجلاهلة:
رأينننا ،فيمننا سننبق مننن فصننول ،مننناذج كثن مننن كشننوفهم الننيت مسوهننا علومننا لدنين  ،ومننا فيهننا مننن جهن  ،وال أب مننن
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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إضاف امللهونا التالي :
أ -من كشو األقطاب األغوا العننارف أن األر حممولن علن حننو امسننه (نننون) ،واحلننو علن املننا احملنني ..
إىل آخر الذين ،ومل يستط واحد من أولت العارف الذين عرفوا األمور بنننور اليقن -كمننا يقننول حجننتهم -أن يعننر أن
()1
َخن َنر َج ِمْنن َهننا َما َ َهننا
ذل هنرا  ،وأن األر كروين منندحو يف الفضننا وأهنننا تنندور حننول الشننم  ،وأن ما هننا خننرج منهننا ((أ ْ
اهننا)) [النازعننا  ،]31:وهننذا يع ن أن املننا حممننول عليهننا ،وليس ن هنني حممول ن عليننه ،وهننذا دلي ن عل ن أن كشننوفهم
َوَم ْر َع َ
ليس إلي  ،ب هي هذيا هلوسي ألهنا مل تستط معرف احلقيق وال فهم اآلي الكرم .
ب -رأ قطننب منننهم الشننم يف عجلن جيرهننا ملكننان لمننا خمالننب ...وهننذا يننذكرا ابحلينوان األسننطوري الننذي جيننر
عجل ملكي والذي رآه حشاش فطر املكسي  ،ومل يستط الكشن اجلاهن وال كن كشننوفهم أن تعننرفهم أن الشننم كتلن
ملتهب مضطرب تكاد َتيز من الغي أكرب من األر ِبليون وثامثال أل مر  ،وأهنا ليس حممولن علن عجلن بن منندحو
يف الفضا .
إذن فكشفهم لي إليا وإمنا هو هلوس هذيني .
ج -مل يعر أي قطب منهم أو غو من الذين يتصرفون يف الكننون أن القمننر مثن األر فيننه صننخور وأتربن  ،وأنننه

كننروي خننال مننن ال نوا واملننا ! ومل يعننر عننار منننهم أن امل نريخ والزهننر والكاتننب( )2وغ هننا كلهننا مث ن األر تتننأل مننن
صخور وأترب وفيها أجوا غازي ويف بعضها ما  ...ألن كشفهم لي إليا ب هلوسا ُتشيشي .
د -مل يسننتط أي غننو منننهم مننن الننذين يتصنرفون يف الكننون أو مننن الننذين ُتققنوا أبمسننا هللا احلسننىن ،ومنهننا االسننم
(العلنيم) ومنهننا (عننام الغيننوب) ،أن يعلمنوا شننيتا عننن الننذرا واجلنواهر والنننو وكهارهبننا وحركاهتننا...ألن كشننفهم لنني إليننا
ب هلوس أفيوني يرون فيها ما كانوا يتومهونه عن الكون من خرافا وأساط .
 -6مل يس ننتط كش ننفهم اجلاه ن أن مي ننز احل نندي املوض ننوع م ننن الص ننهي  ،ح ننىت ك ننانوا ورا تزوي ننر األحادي ن ووض ن
أكثننر املوضننوع منهننا واملكننذوب ،فكننانوا مننن األدوا الننيت هنندم اإلسننام يف نفننو املسننلم  ،إذن فكشننفهم لنني إليننا
وعلومهم اللدني هي جهاال لدني .
وال نريد أن نزيد ،فما عل القارئ الكننر إال الرجننوع إىل فصن (مننناذج مننن حكنناي الصننوفي وكرامنناهتم ،)...أو إىل
كتننبهم ،ل ن مننا يكش ن عننن اجله ن والغبننا واخلراف ن واالسننتهواذ الشننيطاين ،فهكننايهتم وكرامنناهتم أبلننغ مننن أي حنندي
آخر.
 ونذكر أن العروج يف السما  ،والفنا يف هللا (تعاىل هللا) وتوابعها ،ال يسننتطي شننياط اجلننن َتثيلهننا أمننام السننال ،أو العار  ،أثنا اليقظ ألن أجسامهم أصغر من أن تستطي التمث بتل األشيا الضخم جدا.
( )1مدحو  :أي مقذوف ومدحرج .
( )2الكاتب هو :عطارد.
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لننذل كننانوا حباجن إىل اجلذبن وخواصننها ،وأحينناا إىل اخلاصن املضننخم لصننغالر األشننيا تضننخيما كبن ا! ليسننتطيعوا
أن يومه نوا الفق ن بتل ن األمننور مث يومهننوه أنننه صننار (عارفننا ابهلل) بينمننا هننو يف احلقيق ن  ،صننار مننن أجه ن خلننق هللا وأضننلهم،
وصار نفسه مركبا ومسرحا وملها للشياط يعبثون فيها كما يريدون!

* فيزيولوجية اجلذبة:
ما هي اجلذب ؟ وكي ُتد ؟
 من املعرو أن العم العضلي اجملهنند يسننبب إفنراز منناد (حننامض اللنننب) يف النندم الننذي يوصننله إىل أحنننا اجلسننم،وِبامسته لألنسج العصبي يؤثر فيها َتث ا ترتمجه اجلمل العصبي إىل شعور ابلتعب.
وشبيه هبذا ما ُيد نتيج اجملاهد الصوفي .
لنس ننأل أي ع ننامل ص نناد م ننن علم ننا التشن نري والفيزيولوجي ننا ،وس ننيخربا أن العزلن ن والس ننهر واجل ننوع وال ننذكر اإلره نناقي
وتوابعه ننا واس ننتمرارها م نند طويل ن ُت نند يف اجلس ننم اإلنس نناين ُتريض ننا جيعل ننه يف ننرز م نناد ت ننؤثر عل ن اجلمل ن العص ننبي َتث ن ا
هدفها األول التلطي من شد األمل النات عن تل املمارسا .
فما هي هذه املاد ؟ وما هو َتث ها؟
مكننن معرف ن هننذه املنناد ابلتهالي ن املخربي ن الدقيق ن ( ،وقنند تفينند معهننا الفهننو الشننعاعي والس نريري عل ن أن جتننري
عل عد سالك يف أكثر من حال صهو وأكثر مننن حالن جذبن لكن واحنند منننهم .وقنند يكننون مننن املفينند بنند الفهننو
م بد س هم يف التصو ).
وم ذل نستطي  ،بصور أولي  ،معرف الونيف الكيميالي لذه املاد من َتث ها؟
إذ إن َتث ها يشبه َتاما َتث املواد املخدر  ،إذن فهي من نوعها ،وهي ابلتايل من أشباه القلوي .
لكننن يظهننر مننن جتننارب القننوم وتوصننيا الشننيوخ أن هننذه املنناد املفننرز  ،ال تننؤثر علن األعصنناب التننأث املطلننوب إال
عندما تكون اجلمل العصبي يف حال (االسننتخدار) ،ورأينننا أن الوصننول إىل هننذه احلالن يكننون خبلن النعلن  ،النندنيا واآلخننر ،
أي :إبفرا مراكز الوعي يف اجلمل العصبي من مجي مشاغلها الدنيوي واألخروين ! إفراغننا كنناما ،حننىت تصنناب هننذه املراكننز،
(بسننبب تعطيلهننا عننن العم ن ) ،ابلكس ن والضننمور واالسننرتخا  ،أي( :االسننتخدار) ،حي ن تغنندو قابل ن للتننأثر بكمي ن مننن
املخدر أق من الكمي اليت مكن أن تتأثر هبا يف احلال العادي .
وهك ننذا يلتق نني الب ننو الك ننايف يف نش ننا القش ننر الدماغي ن ومقاومته ننا م ن ال ننزيد الكافي ن يف دفق ن املخ نندر ،فتك ننون
اجلذبن ن املورفينين ن الن ننيت يسن ننموهنا بغن ننرورهم :الفتن ننوح ،أو كشن ن احلجن ننب ،أو اإلشن نرا  ،أو الوالين ن  ،وغ هن ننا ...ومن ننا هن نني يف
حقيقتهننا إال (أَفْنيَننَن ذاتين )( )1تشننبه األفينن الننيت يسننببها األفيننون واملننورف واحلشنني وعقننار اللوسن وفطننر املكسنني وغ هننا

( )1أطلق عليها أحد األداب الشباب اسم (التهشي الروحاين).

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

481

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

شبها كاما ،مظهرا وخمربا ومشاهدا وهلوس وحال نفسي .
ول ننو أُخضن ن ال ننذين يتع نناطون ه ننذه املهلس ننا إىل إُي ننا ا الش ننيخ واجل ننو الص ننويف م نند كافين ن م ننن ال ننزمن ،لص ننار
هلوساهتم مث هلوسا الصوفي َتاما :عروجا إىل السننما  ،واجتماعننا ابملالكن واألنبيننا  ،ووصننوال إىل العننرش ،وحضننورا من
هللا (ج وعا) ،وفنا فيه حلوال أو اُتادا أو وحد  ،حسب اإلُيا ا اليت ُُيقنون هبا.
ويف هلوسا الصوفي اليت يسننموهنا الكشن والفننت والعلننم اللنندين ،والننيت يروهنننا أثنننا اجلذبن  ،بنراه تُضننا إىل مننا
سننبق ،عل ن أن جذب ن اإلش نرا هنني نفن جذب ن التهشنني واألفينن ألن مشنناهداهتم يف هننذه نفن مشنناهداهتم يف تل ن ،
والفر بينهما ات عن الفر ب األماين واملعلوما املختزن وألن احلال النفسي يف كلتيهما واحد .
وتننربز ملهون ن مفينند ؟ فقنند رأينننا يف فصن سننابق أن هننز النرأ علن الطريق ن النقشننبندي قنند يوصن إىل اجلذبن بعنند
إحنند وعش نرين هننز  ،أو بعنند تكرارهننا ،ممننا ينندل عل ن أن املنناد املهلس ن املفننرز إمنننا تفرزهننا بعننض أنسننج النندما أو بعننض
الغدد القابع يف ثنايه.
فه األمر كذل ؟
نعم إنه لكذل ! ففي الدما منطق تُفننرز منناد شننبه قلوين لننا مفعننول املننرف  ،هننذه املنطقن (ُتن املهادين ) واقعن يف
اجلز األسف من املخ ،تفرز ماد (األنْ ُدورف ) أي( :املورف الداخلي) وهي أقو من املننورف املعننرو  ،ونيفن هننذه املنناد
هي ختفي اآلالم الشديد اليت مكن أن تكون قاتل  ،تلطفها وجتعلها -آبلي معقد  -يف احلدود غ املميت .
كم ننا أن هن ننا م نناد اثنين ن يفرزه ننا ال نندما امسه ننا (أنكيف ننال )( )1ل ننا نفن ن الت ننأث املخفن ن ل ننآلالم ونفن ن املفع ننول
املورفي  ،لكنها أضع من املورف .
نقرأ يف املعجم الفرنسي ( )Larousseتعريفا لات املادت  ،ترمجته:
 أن نندورف ( :)Endorphine( )2هرم ننون تف ننرزه الغ نند ُتن ن املهادين ن ( )Hypothalamusل ننه خص ننالاملورف املس ِّكن .
 -أنكيف ننال ( :)Enképhaline( )3م نناد يفرزه ننا ال نندما ت ننؤثر يف نقن ن الس ننيال العص ننبي ول ننا مفاعين ن امل ننورف

املس ِّكن .

ونقرأ للدكتور أكرم املهاي ( )4يف كتابه (علم األدوي الفارماكولوجيا) قوله:
 مم نناثا امل ننورف  :أق ننر العلم ننا م ننؤخرا ،إث ننر الدراس ننا احلديث ن لفس ننيولوجي املراك ننز العص ننبي  ،وج ننود ببتي نندا ...( )1لي لدي من املراج ما يعين عل معرف املنطق اليت تفرزها.
( )2يوجد عد أنواع لك من األنكيفال واإلندورف .
( )3يوجد عد أنواع لك من األنكيفال واإلندورف .
( )4أستاذ يف كلي الطب جبامع دمشق حىت كتاب هذه الكلما .
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تبدي قدر ُتنناكي فعن املننورف يف عنندد مننن النسن احلين  ،وال سننيما يف اجلملن العصننبي والنخننامي واألنبننوب الضننمي ،وقنند
مت حن ننىت اآلن ،الكش ن ن عن ننن جممن ننوعت من ننن هن ننذه الببتين نندا الداخلي ن ن املنشن ننأ الن ننيت عرف ن ن ابسن ننم (ممن نناثا املن ننورف ) أو
(الببتيدا نظ األفيون) ومها:
 -1جمموع األنكه فال (...ا ْكتُ ِشف سن 1977م).
 -2جمموع األندورف ((...)1ا ْكتُ ِشف سن .)1976

(لنني مننن موضننوع كتابنننا أن ننقن جتننارب الفارمنناكولوجي ومناقشنناهتم يف موضننوع هننذه الببتينندا  ،وإمنننا نننورد منهننا
ما م موضوع حبثنا).
 إن دفقن كافي ن مننن األننندورف  ،أو مننن األنكيفننال  ،أو منهمننا جمتمعن توقن السننال يف اجلذبن املماثلن للجذبنالننيت يسننببها املننورف  ،حي ن ينننال السننعاد األبدي ن الننيت تسننتمر دقننالق أو سننويعا  ،يرتقنني أثنا هننا يف املعننارج ،وينتق ن يف
الفنا ا  ،ويتهقق ابألمسا والصفا ويذو من معاين امسه الصمد...
فلكما التقدي ي إندورف وي أنكفال  ،ي هرموين الوالي وإكس ي املعرف  ،ي ُسراريت التوحيد وقراريت التفريد.
ي إندورف وي أنكفال  ،ي من بكما تعلق مهم الرجال ،وإليكما تطاولن أعنننا احملبن العاشننق األبطننال ،ومننن
أجلكما اقتهموا األهوال.
ي إندورف وي أنكفال  ،إليكما حقيق توجه صلوا الصوفي يف اجلهر واإلسنرار ،وبكمننا حقيقن تعلقن قلننوهبم
واألسرار ،ويف سبيلكما حقيق واصلوا اجتهاد اللي ابلنهار.
ي إننندورف وي أنكيفننال  ،ي منتهن أم ن السننالرين ،وغاي ن غنناي السننالك  ،إليكمننا صننب قلننوهبم ،ولكمننا َعن ن
وجوههم ،وبتجلياتكما اليت ال توص بلسان ،وال تفص ببيان ،ابعوا الدنيا واآلخر  ،ورضوا جبهنم مستقرا ومقاما.
ي نور يقينهم ،وع يقينهم ،وحق يقينهم.
ي هرموين الفنا ا  ،وإكس ي التجليا  ،ي ماحني التهقق ابألمسا والصفا .
ي إندورف وي أنكيفال  ،ي كاشفي احلجب ،ي مقدسي األسرار ،ي رافعي الغ عن الع .
ي سر اجلذاب اليت أومهتهم شياطينهم من اإلن واجلن أهنا والي وقرب وُتقق ابأللوهي .

* كيف يسبب اِلندورفني واألنكفالني اجلذبة:
األمل الشننديد حننافز ينندف الغنندد الدماغي ن املختص ن إلف نراز هننات املننادت أو إحنندامها بشننك دفقننا كافي ن لتخنندير
املراكز العصبي ِ ،با يف ذل القشر الدماغي  ،ختديرا خفيفا كافيا إلبقا األمل يف حدود غ قاتل .
( )1علم األدوي اخلا .)305 ،304: ( ،
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كما يظهر من جتارب القوم (الصوفي ) أن االهتزازا العصبي العادي (غن احلنناد ) إذا اسننتمر منند كافين (ختتلن
من شننخ آلخننر تنندف هننذه الغنندد إلفنراز دفقننا مننن هننات املننادت أو مننن إحنندامها ،وقنند رأينننا أن هننز النرأ بعنن علن
الطريق النقشبندي قد يث الدفقا .
والريض ن اإلش نراقي عننند األمننم األخننر (اخللننو  ،واجلننوع ،والسننهر ،والصننم  ،وتركيننز الفكننر يف كلم ن  ،وتركيننز النظننر
عل نقط  ،وأخذ بعض األوضاع غ املرُي  ،واالستمرار عل ذل مد طويل ) ،يقود اىل نتيجت :
 -1إفنرا مراكننز الننوعي مننن أي شنني يشننغلها علن اإلطننا  ،فتتعطن القشننر الدماغين مننن ونالفهننا الطبيعين الننيت
طبعها هللا سبهانه عليها ،وم املثابر واالستمرار تصاب بشنني مننن الكسن واالرختننا  ،ومن املثننابر واالسننتمرار أيضننا ،يننزداد
الكس واالرختا حننىت تصن إىل درجن كافين للتننأثر َتثن ا كافيننا بكمين املهلن (إننندورف أو أنكيفننال أو كليهمننا) ،الضننتيل
الن ننيت تفرزهن ننا الغن نندد املختصن ن  ،كمن ننا أن تكن ننرار الن نرق العنين ن  ،يسن نناعد يف زيد كسن ن القشن ننر الدماغين ن واسن ننرتخالها ،أو
انكماشها.
إن عملين عنندم التفكن املطلننق وإفنرا الننذهن مننن كن مننا يشننغله عملين صننعب للغاين  ،بن تكننون متعننذر للكثن مننن
األشخا  ،فأعاهنم إبلنني أبن دلننم علن فالنند تركيننز الفكننر يف كلمن مننا كالنن مننا كانن هننذه الكلمن  ،فالندوسنني ،مننثا،
يسن ننتعم كلمن ن (أوم) أو (راهن ننام) ،والطن نناوي يسن ننتعم كلمن ن (طن نناو) ...وإذا أراد أحن نند متصن ننوف املسن ننلم ممارسن ن ريضن ن
الصم (وهذا ادر جدا) ركز تفك ه يف شيخه.
ويسننتطي القننارئ أن جيننرب ذل ن بنفسننه ،ف كننز تفك ن ه يف كلم ن مننا ،ولننتكن (زيننز) ،يرددهننا يف ذهنننه دون أن ُيننر
لس ننانه أو ش ننفتيه أو أي ج ننز م ننن فم ننه ،من ن االنتب نناه إىل ه ننذا الرتدي نند ،وسيش ننعر أن ذهن ننه ك ننان فارغ ننا م ننن أين ن فك ننر أثن ننا
ترديدها.
 -2النتيجن الثانين  :هنني اإلرهننا املنؤمل املسننتمر الننذي ينندف الغنندد الدماغين املختصن إىل إفنراز خمزوهنننا مننن املهلن ،
واسننتمرار األمل وتزايننده ينندف هننذه الغنندد إىل العم ن املتزاينند وإىل تزاينند اإلف نراز ،حننىت تغنندو الكمي ن املفننرز كافي ن للتننأث عل ن
املراكز العصبي اليت وصل إىل درج كافي من االرختننا ؟ فتكننون اجلذبن الننيت يسننموهنا فيمننا يسننموهنا( :كشن احلجننب ،أو
الفت  ،أو الوالي  ،إىل آخر األمسا الظامل ) ،م العلم أن ازديد اإلفراز عن احلدود احملتمل يقت صاحبه.
أما متصوف املسلم :
فقنند حننذفوا مننن ريضننتهم الصننم وتركيننز الفكننر والنظننر وأخننذ األوضنناع املؤمل ن  ،واسننتبدلوها ِبننا مسننوه (الننذكر) .إن
ترديد كلم ما ،يقود بعد مد قد تطول وقد تقصر (حسب األشخا ) إىل نف النتيجت السابقت :
 -1إف نرا ال ننذهن م ننن خ نواطره ،واالس ننتمرار عل ن ه ننذا اإلف نرا ابل ننذكر اإلره نناقي املس ننتمر لي ننايل وأيم ننا ي نندف القش ننر
الدماغي إىل االستخدار.
وكننذل اخلضننوع الكامن للشننيخ هننو عامن مسنناعد وقننوي للوصننول إىل االسننتخدار ألنننه ُيننول دون تشننغي الفكننر،
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ب يشله.
 -2من املعرو أن اإلنسان إذا مار حرك ما مد طويل  ،تغدو لديه عاد يقوم هبا دون إراد أو شعور.
وكننذل تردينند كلم ن مننا ،لننيا وهنننارا ،يغنندو بعنند منند عنناد  ،يرددهننا امل نرات دون إراد أو شننعور ،ويزينندها الرتدينند
اإلرادي َتكنا ،حىت إنه يكون الما ،فيسننتيق  ،أو يوقظننه أحنند ،فننيله هبننا لسننانه مباشننر دون وعنني منننه ،بن قنند يصن إىل
ترديدها أثنا نومه.
ومثله األعصاب اليت ترب اللسان ابلدما واليت تسري فيها التموجننا العصننبي النطقين املتناغمن من الكلمن املننردد
ومقاطعها وحروفها ،تعتاد عل ترديد تل النبضا م اللسان دون وعي.
ومثلها املراكز املختص يف الدما .
وبطبيعن احلننال ،تنتق ن هننذه النبضننا إىل األنسننج احمليط ن أبعصنناب اللسننان وِبراكزهننا يف النندما حي ن تصننب لننا
عاد مث اللسان وأعصابه .وم الزمن يشننعر املنرات أن أعصننابه كلهننا تننردد تلن النبضننا  ،وكلمننا زاد مننن ترديننده اإلرادي
للكلم كلما َتكن تل العاد من دماغه وأعصابه.
فلم يزل مستعمالً للذكر

يف صمت اللسان وهو جيري

وقَ ْد َر ما جتوهر اللسان

ابالسم يستثبته اجلَنان
جري ِ
الغذا يف مجلة األجساد
َْ َ

مث جرى معناه يف الفؤاد

هننذه االهت نزازا (امليكروني ن طبعننا) املسننتمر  ،تنتشننر يف النندما حننىت تص ن إىل الغنندد املختص ن الننيت َتخننذ ابالهت نزاز
مث بقي الدما واستمرار هذه النبضا يفضي إىل إفرا املخزون أو املهيأ من هرموهنا.
واسننتمرار االهت نزاز ،ابسننتمرار الننذكر ،يننؤدي بعنند منند إىل إصنناب هننذه الغنندد ابخلل ن  ،فيننزداد إفرازهننا ويسننه قننذفها،
وقد تصاب ابلتضخم ،كما يؤدي هذا إىل خل يف التفك السليم.
وهكذا ...حىت تغنندو كمين الدفقن كافين ألَفْنيَننَن ِ املراكننز العصننبي املسننتخدر  ،فتكننون اجلذبن  ،ويغنندو السننال وليننا هلل
بكمي من اإلندورف واألنكيفال قد تقا أبجزا من الغرام!
الرق

فلكمننا التمجينند والنعم ن ي إننندورف وي أنكيفننال  ،ولكمننا تننوجههم األمس ن ي إننندورف وي أنكيفننال  ،لوجهكمننا
م النق وبدون نق  ،ي مقدسي األسرار وي ابعثي األنوار.

ما كان لاثهم إال ورا سرابكما ،وال هيامهم إال ِبا منيهم إبلي فيكمننا مننن اخللنند وملن ال يبلن (( ،يَعِن ُند ُه ْم َومَُنِّنني ِه ْم
َوَما يَعِ ُد ُه ُم الشَّْيطَا ُن إَِّال غُُرورا)) [النسا .]120:
ي إندورف وي أنكيفال  ،ي قد أسرارهم ،وي جاذبيهم إىل األوهام الشيطاني اليت ضلوا هبا وأضلوا.
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وعندما تص زيد اإلفراز وسهول قذفننه مقامننا بعنند أن كانن حنناال ،عندلننذ يكننون السننال قنند وصن إىل النندرجا
العا ،وال القرب والسعاد العظم  ،وصار بدال أو قطبا أو غواث ،حسبما تومهه شياطينه من اإلن واجلن.
فيا عباد اإلندورف  ،امحدوه واشكروه عل ما أوالكم من نِ َعمه ،وال تنسوا األنكيفال .
إىل جانننب هنناذين الرمننون  ،جيننب أن نننذكر عنناما مسنناعدا هننو األكسننج  .ففنني احلضننر الراقص ن  ،وبعنند دقننالق
قليل من القفز ،أيخذ الراق ابللها والتنف العميق ،وهذا ما يسننم (التهوين ) حين ينندخ إىل رلتيننه كمين مننن النوا ،
وابلتايل من األكسج  ،أكرب من الكمي العادي .
عندما تستمر عملي التهوي مد كافي  ،ترتف نسب األكسج يف الدم ،ولألكسننج َتثن أفيننوين ضننعي  ،وارتفنناع
نسبته يف الدم يصيب املراكز العصبي أبَفْنيَننَ خفيف  ،خيتل اإلحسا هبا من شخ إىل آخر.
ل ننذل ن ننر بع ننض الراقص ن يف احلض ننر أيخ ننذه احل ننال ،فيزع ننق ويث ننور ،إن ك ننان ال نوارد قبض ننيا ،أو يش ننعر بش نني م ننن
السرور واخلدر اللذيذ ،إن كان الوارد بسطيا ،وقد يقن علن األر  ،وقنند يننر صننورا ينقصننها الوضننوح أو بعضننه ،وهننذا يثن
فيه الشهي اجلارف للوصول إىل اجلذب ويدفعه إىل املثابر عل الريض  ،من العلننم أن بعننض الننذين أيخننذهم احلننال كنناذبون ال
ُيسون بشي  ،وإمنا يتظاهرون بذل طمعا يف أن ُيقق احلال املقال.
كمننا أن للتهوي ن دورا آخننر ،إذ إن ارتفنناع نسننب األكسننج يف النندم يننؤثر عل ن املراكننز العصننبي يف مجي ن احلنناال ،
وجيعن فعاليتهننا هتننب  ،ولننو مل يشننعر النراق بننذل  ،وكلمننا زاد عنندد احلضنرا كلمننا زاد البننو  ،وهننذا يسنناعد السننال كثن ا
عل الوصول إىل مقام االستخدار ،لذل جعلوا احلضر من املنشطا وأصروا عليها.

* ترنيمة إىل اِلندورفني (مع حفظ املقام لألنكيفالني):
كن مزقن ُ ِشننعري ،لكننن البننادئ أو البنناده أو الطننال أو الالن أو البننار أو الامن ( ،وكلهننا مرتادفن تعن بننداي
احل ننال) .أو ال نناجم أو الن نوارد أو احل ننال (وه ننذه أيض ننا مرتادفن ن ) ،أو املق ننام ،أيه ننا ال أدري ،أج ننر يف اخل نناطر ه ننذه املقيصن ن
فسجلتها.
إىل إشراقك األسىن

أأندرفني واملسعى
له التسبيح يف اِلعال ِن

والتمجيد يف النجوى

له أبداهلم تعنو

وفيه قطبهم يفىن

أأندرفني هرمون الـ

ـوالية مانح احلسىن

عروج سالكهم
إليك ُ

ومنك سحائب النعمى

ت ُسبُحات سرك ِس َّر
طَبَ ْ
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اجمللى
خبمرة ذلك ْ

وقرح جفنه وله
ًّ

يعب يعب ال يروى

بسكر جذبتها
يهيم ُ

وعاف ألجلها األخرى

هبا قد ابع دنياه
رضي جبهنم َس َكناً
كنت هلم
أأندرفني َ

ُمقابل ساعة ُجتْلى
معني اخلدعة الكربى

سرابُك عندهم خلْد

وملك جل ال يبلى

سرهم
وفيضك قدس ُ

يقدس ق ْد َر ما تطغى
وأنت الغاية القصوى

فأنت حمط قبلتهم
إليك صالهتم حقاً
أضاعوا فيك ُرش َد ُهم

وذكرهم وما يُـ ْتلى
السعي واملسعى
فضلواْ ،

 الرتنيم ل ندرف ألن أنن أن له الدور األساسي يف اجلذب .وقب االنتقال إىل الفص التايل ،من املفيد ملهون ما يلي:
املنطقن ُتن املهادين ( )Hypothalamusهنني منطقن مننن النندما األوسن يف قاعنند املننخ ،حين توجنند عنند
مراك ننز منظمن ن لون ننال فيزيولوجين ن هامن ن ( :اجل ننوع ،والعطن ن  ،والنش ننا اجلنس نني ،والن ننوم ،واالس ننتيقا  ،وتنظ ننيم احلن نرار يف
اجلسم).
وبنندهي أن هننذه املراكننز هنني أول مننا يتننأثر ابإلننندورف  ،وبنندهي أن هننذا التنأثر يغن كثن ا أو قلننيا مننن فعاليننا هننذه
املراكننز ،وهننذا يفسننر مننا ُينند لننبعض الواصننل مننن بقننا منند طويل ن دون طعننام أو ش نراب أو نننوم ،ومقنندر بعضننهم عل ن
ُتم الربد الشديد أو احلر الشديد ،وغ ذل مما يظنونه كراما دال عل واليتهم.

* فيزيولوجية الرؤى أثناء اجلذبة:
ما دام مكاشفاهتم ومشاهداهتم وإشراقاهتم ابطل كلها! ألهنا مدحوض كلها بنصو

القرآن والسن .

وما دام دون أي رصيد يف واق احليا والوجود!
وما دام ك ما يشاهدونه ويسمعونه ويكاشفونه هذيا وهلوسا إندورفيني أنكيفاليني !
ما دام كذل ! إذن فما هي؟ وكي ُتد ؟
 -1هنا التمثيليا الشننيطاني  ،لكنهننا يف واقن األمننر اثنوين  ،وقنند ال تقتضننيها احلاجن يف كثن مننن األحيننان ،وأكثننر
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ما تكون يف حال الصهو ،فيسموهنا الكراما  ،وم ذل فهي وسيل اخلداع األوىل يف الصوفي .
 -2عملي الكش واملشاهد جتري يف النندما  ،يف مركننز التفسن البصننري ،كالتننايل :مننن املعننرو أن الصننور احلسنني
(البصري والسمعي والشمي والذوقي واللمسي ) عننندما تتلقاهننا أعضننا احلن (العن واألذن واألنن واللسننان واجللنند) ُتولننا
إىل س ننيال عص ننبي تنقله ننا األعص نناب املختصن ن (بش ننك َتوج ننا قطع ننا) مباش ننر وبس ننرع  ،إىل مراك ننز التفسن ن احلس نني يف
النندما  ،فمننا كان ن بص نري انتقل ن إىل مركننز التفس ن البصننري ،حي ن يننتم هنننا اإلحسننا ابلرؤي ن  ،أي إن مركننز التفس ن
البصننري يف النندما (ُتن القشننر ) هننو الننذي ُين بوجننود األشننيا وأبطوالننا وأحجامهننا وأبعادهننا وألواهنننا وحركاهتننا ،أي هننو
الذي يفسرها ابلصور اليت يعرفها ك من وهبننه هللا سنبهانه نعمن البصننر .ومننا كننان مسعيننا انتقن مننن األذن إىل مركننز التفسن
السمعي الذي يتم به اإلحسا ابلصو وارتفاعه وحدته وقربه وبعده...وهكذا.
فمراكز التفس يف الدما هي اليت تفسر السيال أو (املوجا ) الوارد إليها ،ذل التفس الذي يعرفه ك حي.
مننن مراكننز التفس ن احلسنني تنتق ن الصننور مباشننر وبسننرع إىل خمننازن احلف ن يف اخلنناي الدماغي ن املتخصص ن بننذل
والقابع يف منطق الاشعور يف األجزا الداخلي من الدما .
وكذل ُيد لألفكار والتخيا واألماين والطموحا ُ ،ختزن كلها يف خاي خمازن احلف املخصص لا.
وياح بوضوح أن منطق الاشعور ليس جمرد خمازن صننامت تكنند فيهننا الصننور واألفكننار جبمننود ،وإمنننا هنني عننامل
حنني جتننري فيننه بنشننا عمليننا ُتلي ن وتركيننب وإنشننا  ،لكننن يغلننب عل ن هننذه العمليننا التنسننيق م ن العواط ن واألمنناين
املختزن والتخيا .
ويقن ننرر علمن ننا التش ن نري والفيزيولوجين ننا ،بنن ننا عل ن ن دراسن ننتهم وجتن ننارهبم الكث ن ن  ،أن مراكن ننز الن ننوعي (التن ننذكر واإلدرا
واحملاكم والضب وَتهي األمور) تق يف القشر الدماغي .
ويظهر أن خاي املراقب واالنتقا تتوزع ب القشر وَتتد إىل داخ الدما .
ومراكز التفس احلسي (البصري والسمعي وبقيتها) تق ُت القشر داخ الدما أيضا.
ومنن ملهونن أحننام اليقظن  ،واألفكننار الشننارد أثنننا االسننرتخا  ،واألحننام املنامين  ،ومننن دراسن أوصننافهم ألحننام
جذابهتم األفيوني واإلشراقي  ،نستطي أن نتخي ما يلي:
أن هن ننا طرق ننا عص ننبي (حب ننال) بعض ننها ص ننادر ع ننن مراك ننز ال ننوعي يف القش ننر الدماغين ن (الت ننذكر واإلدرا وبقيته ننا)
وبعضننها صننادر عننن مراكننز التفسن احلسنني ُتن القشننر (البصنري والسننمعي وبقيتهننا) وكلهننا تصننب مباشننر يف خمننازن احلفن
يف مناطق الاشعور يف الدما  ،واليت هي خاي عصننبي تعنند ابملليننارا وأن هنننا قننوا مباشننر مننن مراكننز التفسن احلسنني
إىل مراكز الوعي يف القشر (اإلدرا والضب وغ ها).
كما ياح

م شي من القبول ،أن هنا طريقا ،أو قنا عصننبي (حبن ) صننادر عننن خمننازن احلفن يف الاشننعور،
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تص ننب ،حس ننب مقتض ن احل ننال ،يف مرك ننز الت ننذكر أو التخي ن يف القش ننر  ،وم ننن هن ننا تت ننوزع إىل املراك ننز األخ ننر يف القش ننر
الدماغي حسب مطلوب الفرد أو حالته.
وياح ن أن الطريننق الواصننل ب ن مراكننز الننوعي يف القشننر وب ن خمننازن احلف ن يف الاشننعور هنني ،يف احلال ن العادي ن ،
ذا اجتاه  :من القشر إىل خمازن احلف  ،ومن خمازن احلف إىل القشر (أي :ذهاب وإيب).
والطري ننق الواص ننل ب ن مراك ننز التفس ن احلس نني ُت ن القش ننر وب ن خم ننازن احلف ن ه نني ،يف احلال ن العادي ن  ،ذا اجت نناه
واحد :من مراكز التفس احلسي إىل خمازن احلف فق  .كما أنه من املاحن أيضننا أن خننروج الصننور احلسنني واألفكننار مننن
خمازن احلف يف الاشعور يكون أبحد أسلوب .
أ -أسلوب إرادي انتقالي ،ال خترج فيه إال الصور املطلوبن  ،وهننذا ينندل علن وجننود خنناي دماغين ونيفتهننا اإلشنرا
عل ن إف نراز الص ننور واألفك ننار املطلوب ن وإخراجه ننا إىل مرك ننز أو أكث ننر م ننن املراك ننز املناس ننب يف القش ننر الدماغي ن  ،أي :إن ه ننذه
اخلن نناي الدماغين ن هن نني مراكن ننز مراقب ن ن أو (رقين ننب) ويظهن ننر أن جن ننز ا من ننن هن ننذه اخلن نناي أو (احلبن ننال) الرقيب ن ن واقن ن يف منطق ن ن
الاشعور ،فهو يعم دون أن يشعر به الكالن احلي.
ب -أسننلوب ال إرادي ،تتسننرب فيننه الصننور واألفكننار عفننوي (حسننب الظنناهر) وجتننري هننذه العملين يف حالن الشننرود
الذه واالسرتخا ويف حال النوم (األحام) ويف اجلذب (الكش ) ،عندما تكون مراكز الوعي والرقيب فاقد فعالياهتا.
كمننا ياحن أيضننا وبوضننوح ،أن عمليننا التهلين والرتكيننب الننيت جتننري يف مننناطق الننوعي تكننون متناسننق من واقن
احليا والوجود عل قدر استيعاهبا لذا الواق .
وأن عمليننا التهلي ن والرتكيننب الننيت جتننري يف منطق ن الاشننعور تكننون متناسننق م ن العواط ن واألمنناين واملخنناو
الكامن ن َ ،تخننذ موادهننا األولي ن منهننا وم نن املعلومننا املختزن ن  ،فتهللهننا وتركننب منهننا صننورا جدينند تتفننق واألمنناين املختزن ن
والعواط  ،ويلعب فيها الذكا الفطري للفرد وسع خياله دورا ملهونا ،لذل  ،غالبا ما تقفز فو الواق واملعقول.
 وهنا حقالق تشرُيي وفيزيولوجي تساعد معرفتها عل معرف كيفي حدو الرؤ اجلذبي  ،ب واملنامي أيضا: يتننأل احلبن العصننيب مننن خنناي عصننبي متصننل ببعضننها ،تنتقن السننيال العصننبي فيهننا مننن خلين إىل جارهتننا حننىتتص إىل مراكز التفس احلسي يف الدما  ،أو إىل القشر الدماغي .
 -اخللين ن العص ننبي  ،ويس ننموهنا (العص ننبون) أو (الن ننورون) تعريب ننا م ننن ( )neuroneال تس ننتطي االنقس ننام ،وينته نني

طرفاها خبيو دقيق متشعب  ،جتتازها السيال ابجتاه واحد(.)1

 ابلقننرب مننن منتهيننا العصننبوا ِ ،بامسن التامحننا العصننبي  ،توجنند حبيبننا (ُ )2تتننوي علن مكننوا آمينينيسموهنا (اآلمينا الوسيط ).
( )1عن املعجم الفرنسي (.)Larousse
( )2التعام م هذه احلبيبا يكون ابجملهر االلكرتوين لصغرها.
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 ما بعد منطق التاحم هذه يوجد تاحم آخننر غن حبويصننا كبن (نسننبيا) كروين ختتننزن منناد ببتيدين (أي :لننانفن مفعننول اإلننندورف ) يسننموهنا (املنناد  .)P :وقنند أثبتن الدراسننا أن (املنناد  )P :واألنكيفننال واملسننتقبا املورفينين
تبنندي نفن التننوزع .و(املنناد  )P :هننذه هنني محننو نووين (كاآلمينننا ) لننا دور هننام يف َتمن نقن الشننيفرا األملين عننرب
األليا الناقل لألمل.
 َتر السيال العصننبي احلاملن حلن ِّ مننا مننن أول العصننبون إىل آخننره ،وهنننا يتهننرر عنندد مننن اآلمينننا الوسننيط منننحبيبا ادخارها لتصطدم ِبنتهيا العصبون اجملاور لتنق إليننه السننيال  ،أو لتهننر فيننه سننيال مماثلن  ،أمننا (املنناد  )P :ففنني
نق األمل.
 تقننوم أدوي ن اجلمل ن العص ننبي املركزي ن (األفيوني ننا ومعه ننا اإلن نندورف واألنكيف ننال ) بت ننأث منتش ننر ،منب ننه أو مث ننب ،جلمين التامحننا العصننبي (أي :مكننان اتصننال العصننبون املتجنناورين)...ويتم هننذا التننأث بطريقن اصننطفالي خمتلفن الشنند ،
وذل بتنشي أو إبطا استقاب اآلمينا الوسيط  ،أو ابلتدخ يف ونال هذه املواد (اآلمينا الوسيط )...
 -ويف احلقيق أصب من املقبول اليوم أن السيال العصبي عندما تبلننغ هناين النننورون العصننيب حننذا املركننز ،يتهننرر مننن

هذه النهاي عدد من اآلمينا الوسيط وتنتشر لتنبه أو تثب نوروا آخر(...)1اهن
 ألف ُ النظر إىل قوله( :ويتم هذا التأث بطريق اصطفالي ).ويقول يف مكان آخر:

إن آلي التأث العام لذه األدوي (املخدرا العام ) اليت تستند علن وجننود ولن اصننطفالي خمتلن الشنند بينهننا وبن

املراكز العصبي املنتشر عل طول احملور الدماغي النخاعي(...)2

ويقننول :إن اكتشننا بعننض املركبننا الكيمياوين  ،كعقننار اللوسن ( )L S Dواملسننكال وغ مهننا ،وملهونن أن
هذه املواد قد تسبب تبدال عميق يف التصرفا تص لدرجن اإلهننا  ،كن هننذا لفن انتبنناه النندوالي اجلنندد إىل إمكننان
وجننود عاقن بن اضننطرااب السننلو والتصننر  ،وبن بعننض املركبننا الكيمالين الننيت تبنندي ولعننا اصننطفاليا خاصننا ابملننناطق
الدماغي اخلاص بونال الكيان النفسي .وقد ارتق نظري التأث االصطفالي إىل أبعد من ذل (...)3اهن.

 هذه التقارير منقول عن الدكتور أكرم املهنناي يف كتابننه علننم األدوين اخلننا  ،من قلين مننن التصننر للننتخلالتعقيدا والتفصيا اليت ال هتمنا يف حبثنا.

مننن

يهمنا من هذه التقارير:
 اآلمينا الوسيط اليت تنتق من هناي عصبون إىل بداي جاره لتنبيهه بتهريض السيال  ،أو تثبيطه.( )1علم األدوي اخلا  ،)4: ( ،م شي من التصر ( ،املاد .)309 ،308: ( )P :
( )2علم األدوي اخلا .)6: ( ،
( )3علم األدوي اخلا .)7: ( ،
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 دور األدوي املؤفين (ومعها اإلندورف واألنكيفال ) بتنشي اآلمينا أو إبطالها (تثبيطها) أو تقويتها. َتثن ن ه ننذه العق ننارا األفيونين ن علن ن أم نناكن مص ننطفا م ننن األعص نناب وم ننن ال نندما  ،وخاصن ن ابملن نناطق الدماغين ناخلاص بونال الكيان النفسي ،وهو املوضوع الذي حنن بصدده يف كتابنا.
 وهذه األماكن واألجزا العصبي اليت لديها القابلي للتأثر هبذه العقارا املخدر يسموهنا (املستقبِا ).يقول الدكتور أكرم املهاي عن جمموع األنكيفال :
...تتثب بشد عل املستقبا املورفيني  ،وتتوزع يف اجلسم بشك يتماش م توزع هذه املستقبِا (...)1
ويقول عن جمموع األندرف :
...وأثبت الدراسا التجريبي ...عام 1976م ،أبن لذه الببتيدا أيضا ول شديد ابملستقبِا املورفيني (...)2
 مننن ك ن هننذا ،نننر أن اإلننندورف واألنكيفننال اللننذين يفرزمهننا النندما لمننا نف ن مفعننول املننورف بصننور دقيق ن ،وإن كننان األنكيفننال أضننع منننه ،واألننندرف أقننو يف بعننض احلنناال  .وهننذه التقننارير العلمين  ،مضننا إليهننا مننا رأيننناه يف
الفصننول السننابق مننن تشننابه كامن بن حالن اجلذبن األفيونين اللوسنني ورؤاهننا وبن حالن اجلذبن الصننوفي ورؤاهننا ،كن هننذا
جيعن ن التأكن نند كن نناما ،وال ين ننرت مكن نناا ألي شن ن أو تسن نناؤل أو تن ننردد أبن اجلذبن ن الصن ننوفي ورؤاهن ننا هن نني هتلن نني إنن نندرفي
أنكيفننالي  ،وأن الريضن الصننوفي وعلن رأسننها الننذكر اإلرهنناقي تعمن علن زيد الكمين املفننرز مننن هننات املننادت بشننك
َمَرضنني دالننم ،كمننا تعمن  ،إبرهاقهننا النندما منند طويلن  ،علن إضننعافه إضننعافا كافيننا للتننأثر هبننذه الكمين اجلدينند مننن إحنند
هات املادت أو كلتيهما.
وابلتننايل تكننون الصننوفي  ،أو اإلشنرا  ،أو املعرفن  ،أو الكهانن  ،أو مننا شننت غ هننا مننن األمسننا الننيت أطلقوهننا ،تكننون
خدع إبليسي كرب  ،وهي السبب األساسي الحنرا اإلنساني عن الفطر اليت فطرها هللا سبهانه عليها.
ولزيد الفالد وزيد َتكيدها ،نصان آخران.
يقول الدكتور أكرم املهاي :
...وُيس ننن بن ننا الت ننذك  ،أبن زوال األمل بفع ن امل ننورف (ومثل ننه اإلن نندورف واألنكيف ننال طبع ننا) ال يؤل ن س ننو وج ننه
واحد من أوجه َتث اته املتعدد  ،فطي َتث ه يشم أيضا -بشك أعم -السلو والتصرفا .
...ولن ننوح أيضن ننا وجن ننود فن ننر نشن ننا إنن نندورفي يف السن ننال الن نندماغي الشن ننوكي لن نند املصن نناب ابلفصن ننام (اجلنن ننون)

املرتقي(...)3

( )1علم األدوي اخلا .)304: ( ،
( )2علم األدوي اخلا .)305: ( ،
( )3علم األدوي اخلا .)311 ،310: ( ،
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 أقول :يعر القارئ اآلن أن الفصام املرتقنني هننو مقننام (مجن اجلمن ) ،وأن املصنناب بننه هننو الننذي يسننمونه (املنراد)،ولو أجري الفهو الازم لؤال األوليا األحيا الذين نسم هبننم ،وخاصن عننندما يكونننون يف مقننام القننرب ،لوجنند فننر
النشا اإلندورفي يف السال الدماغي الشوكي عندهم.
ومن هنا يربز الرتجي  ،أن اإلندورف هو صاحب الدور األساسي ،أو الرليسي يف اجلذب .
 واآلن نستطي أن نتخي كيفي حدو الرؤ الكشفي واألفيوني :الظاهر أن مناطق الاشعور يف الدما تبق يف نشا مستمر يف مجي احلاال  ،شأن أجهز اجلسم الا إرادي .
وواض للمتأم أن القنا العصبي اليت خترج فيهننا الصننور مننن خمازهنننا يف خنناي الاشننعور إىل مراكننز الننوعي يف القشننر
الدماغي ن  ،هننذه القن ننا  ،أو القن نوا  ،ه نني مننن مسننتقبِا امل ننورف  ،ولننذل  ،عن نندما تغنندو كمي ن اإلن نندورف املفننرز كافي ن ،
بتهريض الريض الصوفي  ،تتفاع معها هذه املستقبِا  ،فتتثب اآلمينا الوسننيط علن طننول احلبن العصننيب الواصن بن
املخننازن والقشننر  ،وتغنندو هننذه الطريننق مغلق ن  ،ويظهننر أن خنناي الرقاب ن العليننا يصننيبها نف ن الشنني  ،كمننا أن مسننتقبِا
األفيون يف ك اجلمل العصبي يصيبها نف الشي  ،وهذه هي اجلذب .
إن فقدان اجملذوب اإلحسا ِبا حولننه جزليننا أوكليننا (حسننب كمين املهلن ) هننو دلين الزم كننا علن أن اآلمينننا
الوسن ننيط قن نند ثبط ن ن  ،فتوقف ن ن السن ننياال الن ننيت ُتم ن ن اإلحساسن ننا من ننن أعضن ننا احل ن ن (الع ن ن واألذن )...إىل القشن ننر
الدماغي .
هذه هي اجلذب  ،وهذه هي الوالي (مرحبا والي ).
ويظه ننر أن ه ننذه الوالين ن تص ننيب أيض ننا خ نناي الرقابن ن يف ال نندما  ،فتأخ ننذ خ نناي ال ننا ش ننعور حريته ننا بتهلين ن الص ننور
واملعلوما املختزن  ،وغ ها ،لرتكب منها صورا جديد متناسق م عواط اجملذوب ورغباتننه ،بن لعن العواطن والرغبننا
هي اليت ُتر عملي التهلي والرتكيب.
ختننرج هننذه الصننور اجلدينند  ،وغالبيتهننا بصنري  ،علن غفلن مننن الرقيننب املخن ّدر بشننك سننياال عصننبي  ،لعلهننا موجين
(وه ننو املنطق نني) ،يف الطري ننق املعت نناد ال ننذي طبعن ن علي ننه ،أي إىل مراك ننز ال ننوعي يف القش ننر الدماغين ن  ،لكنه ننا جت نند مناف ننذها
مغلق ن  ،وجتنند إىل جانبهننا منفننذا آخننر ،وهننو الطريننق ذا االجتنناه الواحنند الننيت ختننرج مننن مراكننز التفس ن احلسنني وتصننب يف
املخازن ،وهي ،بدهيا ،تق داخ النندما  ،فتعربهننا اضننطرارا خمالفن للعنناد يف احلالن العادين  ،حين تصن إىل مراكننز التفسن
احلسي .ولع (املاد  )P :لا دور يف فت هذه القنا بصور معكوس .
ِبننا أن غالبين الصننور بصنري  ،لننذل تنذهب إىل مركننز التفسن البصننري ،فيفسننرها وُين هبننا كمننا لننو كانن آتين عننن
طريق الع  ،ويراها اجملذوب جمسم ماثل أمامننه كأهنننا شنني واقن حقيقنني ألن مركننز التفسن مطبننوع علن التننأثر أبين موجن
تصله ،ليفسرها ويرسلها مفسر إىل مركز اإلدرا يف القشر  ،وال عاق له ِبصدرها وال ابلطريق الذي سلكته.
وتذهب الصور السمعي إىل مركز التفس السمعي ،واللمسي إىل مركز التفس اللمسي...وهكذا.
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وعننندما يصن اخلنندر خفيفننا إىل الطننر الواصننل بن املخننازن ومراكننز التفسن احلسنني ،عندلننذ خيننتل احلابن ابلنابن ،
وخيننتل السننم ابلبصننر ابلشننم ابلننذو ابللمن  ،فتنذهب املوجننا البصنري إىل مركننز تفسن حسنني (بصننري أو غن بصننري)
وكننذل السننمعي والشننمي والذوقين واللمسنني  ،فتهنند لننم الننرؤ الننيت ال يسننتطيعون وصننفها ،وتننومههم شننياطينهم ،ويصننور
لم غرورهم أن األنبيا كانوا كذل ! وتومههم جذابهتم أن اجلن كذل .
وعندما يزيد املخ ِّدر عن حده ،ويتغلغ يف الدما يصاب اجملذوب ابجلنون أو الشل أو املو .
هكننذا ُتنند أحننام اجلذبن جبمين أنواعهننا سنوا أكانن مورفينين أو إندورفينين  ،أي سنوا كانن جذبن ُتشنني أو
جذب إشرا .
ولع من آاثر اإلندورف أيضا َتيي اخلنناي العصننبي  ،وخاصن خنناي القشننر الدماغين َ ،تييعننا خفيفننا طبعننا ألن هننذا
مكن أن يكون تعليا ملا يرونه من تضخيم األبعاد قليا أو كث ا ،ومننن إطالن الننزمن أو تقصن ه ،ومننن رؤين فراغننا ال هنالين
أو رؤي األشيا شفاف أو ال وجود لا...وذل ألن اخلاي امل ْد ِركن يف القشننر  ،عننندما تتمين  ،مكننن أن يتغن شننكلها ابجتنناه
أو آبخر بسبب الضغو حولا ،فيهد ذل التشننويه يف اإلدراكننا  ،كمننا مكننن أن يكننون حنندو هننذا التمين يف مراكننز
التفس ذاهتا.
وهنا أييت دور الشيخ؟
فلننوال الشننيخ لكانن الننرؤ متشنناهب من بعضننها يف اجلننذبت (جذبن التهشنني وجذبن اإلشنرا ) .لكننن توجيهننا
الشننيخ وإُيا اتننه املتناسننق من جتاربننه السننابق ُ ،تقننن املرينند ابلعواطن والطموحننا الننيت توجننه رؤاه إىل العننروج يف السننماوا
واحملاضن نرا واملكاش ننفا واملش نناهدا والفن ننا ا والتهق ننق ابألمس ننا والص ننفا  ،ورؤين ن جبن ن ق ننا وك ننا وعن ن وص نناد،
وغ ها ،حي ير السال منها ما يتناسب م استعداداته الفكري واإلندورفيني .
ولذا السبب كان الشيخ هو األص يف طريقهم ،ولننذا السننبب قننالوا :مننن ال شننيخ لننه فشننيخه الشننيطان ألن مننن ال
شننيخ لننه تكننون رؤاه مث ن رؤ حشاشنني احلشنني واملننورف وزمرهتمننا ،ولننذا السننبب كننان اخلضننوع الكام ن للشننيخ أساسننا
ليسه انطباع توجيهاته وإُيا اته يف أعما املريد.
مساك ! احلشاشون واملورفينيون! مساك !
فلننو كننان لننم شننيخ يننوجههم ،لننذاقوا أيضننا الفنننا ا  ،وُتقق نوا ابألمسننا والصننفا  ،وتص نرفوا ابلكننون ،ولكننان منننهم
األبدال واألقطاب واألغوا .
أما قولم ابلتصر يف الكون ،هذا الذين املضه املبكي (وكلهم هذيا مضهك مبكين ) فقنند رأينننا مثلننه عننند
حشاش عقار اللوس  ،الذي يكفي ،يف بعض احلاال  ،أن يتخي شيتا أو يتمىن رؤيته حىت يراه أمامه جمسما.
ومث ن هننذا ُيص ن لننبعض الواصننل الننذين صننار َخلَن غننددهم املفننرز للهرمننون مقامننا عاليننا ،فقنند مننر خبنناطره عننرش
الرمحن مثا ،ف اه أمامه جمسما كما يتصوره بوهم جذبته ،ال كما هو عل حقيقته اليت ال يعلمها إال هللا.
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وقنند خيطننر علن ابل جذبتننه أن ينقلننه مننن مكننان إىل مكننان ،فيقننول لننه( :انتقن ) فن اه قنند انتقن  ..وهكننذا .وهننذا مننا
يسمونه (التصر يف عامل امللكو ).
وكذل مننا ُينند لبعضننهم أحينناا مننن اضننطراب يف إحساسننه ابلننزمن حين ُين أنننه قطن سننن طويلن يف جذبن مل
تدم سو دقالق قليل ! مث هذا ما رأيناه ُيد جملذوب املهلسا ...
والرجننا مننن القننارئ أن يعننود إىل مفعننول املخنندرا يف أول هننذا الفص ن لتتوض ن أمامننه مننا هنني كشننوفهم ومعننارفهم
وعلومهم اللدني .
واآلن ،نس ننتطي أن ن نندر بص ننور أوضن ن وأد  ،دور الريضن ن الص ننوفي  .فه نني بعناص ننرها ال ننيت عرفناه ننا وال ننيت ُْجيمله ننا
ق ننولم( :اخلن ن نعلين ن  ،ال نندنيا واآلخ ننر ) ،تقلن ن اإلحساس ننا الذاهبن ن إىل ال نندما تقل ننيا كبن ن ا ،وه ننذا يعن ن أن الس ننياال
العصننبي تقن كثن ا ،وهننذا يعن كننذل أن اآلمينننا الوسننيط يقن عملهننا كثن ا ،ومن الننزمن تصنناب ابلكسن  ،ومن تطنناول
الننزمن ابملثننابر عل ن الريض ن  ،وم ن تكنناثر اإلننندورف واألنكيفننال بسننبب الريض ن أيضننا ،يغنندو كس ن اآلمينننا الوسننيط
مقاما عاليا ،وتغدو مستعد للشل أو ما يشبهه بكمي من املخدر أق من الننذي ُتتاجننه يف احلالن العادين  ،أي :تصن إىل
مق ننام االس ننتخدار ،وال ننذكر اإلره نناقي يق ننوم ب نننف املفع ننول ،وإذا س نناعدته عناص ننر أخ ننر م ننن الريضن ن ك ننان أس ننرع ،ولعن ن
التامحننا العصننبوني احمليطن ابلنندما هنني حمن العمليننا املننذكور  ،وذل ن لتكنناثر اإلننندورف يف السننال النندماغي الشننوكي
أثنا اجلذب .

* فقرات معرتضة:
* إكس الوالي -:
تسهيا علن املرينندين وتيسن ا لننم للوصننول إىل الوالين والصننديقي والغوثين واأللوهين بيننوم أو يننوم  ،وبنندون تعننب وال
خل ننو وال ج ننوع وال س ننهر ،نق ننرتح عل ن الش ننيوخ الع ننارف الكمن ن  ،ذوي امل نندد العظ ننيم م ننن األمن نوال ال ننيت تنهم ننر عل ننيهم م ننن
املخدوع والغافل  ،أن يكلفوا واحدا أو أكثر من علما الكيميا الطبي  ،لتهض نوع من العقاق :
أ -عقار يسبب هبو فعالي اآلمينا الوسيط بشك دالم (االستخدار).
ب -عقار آخر ُيد خلا يضخم الغدد الدماغي املفرز للمخدرين ويزيد إفرازها زيد كافي .
عندلذ تصب الوالين والقطبين واأللوهين يف متننناول اجلمين ! فكن مننن يرينند التهقننق ابألمسننا والصننفا والفنننا ا يف
الذا والتصر يف الكون ،ما عليه إال أن يذهب إىل صيدلي يشرتي منها (إكس الوالي ) املكون من عقارين:
 العقار األول :أيخذه يف اليوم األول ،حي جيتاز ك املقاما يف ساعا  ،ويص إىل مقام االستخدار. العقار الثاين :أيخذه يف اليوم الثاين ،حي ختر له احلجب وتكش الغيوب بعد ثوان أو دقالق.لكننن الشننيخ يبق ن الزمننا ال بنند منننه يف مجي ن احلنناال ! إذ بنندون إُيا اتننه وتوجيهاتننه لننن يسننتطي املرينند الوصننول إىل
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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األلوهين ن  ،ألن م ننن ال ش ننيخ ل ننه فش ننيخه الش ننيطان ،وم ننن مل يك ننن بن ن ي نندي ش ننيخه كاملين ن بن ن ي نندي الغاسن ن ف ننا مك ننن
إلُيا ا الشيخ أن تنطب يف أعماقه لتصب جز ا هاما من أمانيه وطموحاته.
وصحبة شيخ وهو أصل طريقهم

فما نبتت أرض بغري فالحة

ول ننذا ،فل ننن يك ننون إكس ن الوالي ن خط نرا عل ن امل نندد ال ننذي ينهم ننر عل ن الش ننيوخ ،ب ن ابلعك ن  ،س ننيزيد كث ن ا ع نندد
الس ننالك بس ننبب س ننهول (الطريق ن اإلكس ن ي ) ،وب ننذل س ننيزداد كث ن ا م نندد الش ننيخ ،كم ننا س ننيهتاجون إىل ع نندد أك ننرب م ننن
الشيوخ الك َّم .

* أحالم النوم-:
فيزيولوجي أحام النوم تشبه فيزيولوجي أحام اجلذب  ،م فار هو:
يف اجلذبن ن  :يبقن ن خ نندر ال نندما س ننطهيا واثبت ننا يف موض ننعه طيلن ن اجلذبن ن  ،بينم ننا تك ننون بقين ن أجن نزا ال نندما متمتعن ن
بنشاطها املعتاد إال يف حال (الفنا عن الفنا ) أو مج اجلم .
ويف النننوم :يبنندأ النننوم سننطهيا (يف القشننر الدماغين ) حين ُتنند األحننام ،وتكننون أجنزا النندما األخننر يف حالن
هبننو تنندرجيي حنننو النننوم ،فهال ن البننو جتع ن احللننم غننامض املوضننوع ،والتنندرج حنننو النننوم الكام ن  ،أو ابلعك ن  ،يسننبب
القفزا يف تسلس حوادثه.
وعندما يص النوم إىل مراكز التفس احلسي تنقط األحام.

* هل سيبصر األعمى-:
ال أننه بعيدا ،ذل اليوم الذي يننذهب فيننه األعمن إىل الصننيدلي ليشننرتي (جهنناز إبصننار) يضننعه علن رأسننه ،تنرتب
به نظارا يضعها عل عينيه ،مث خيرج وهو ير احليا كما يراها البص العادي .وُتد عملي الرؤي كالتايل:
تق األشع املنعكس عن األشيا عل نظارا اجلهاز (مث وقوعها عل الع العادي ) وترتسم صورها عليها.
تتهول هذه الصور إىل موجا كهرطيسي تسري عرب شري اق إىل اجلهاز املوضوع يف مكان مع فو الرأ .
ُيننول هننذا اجلهنناز املوجننا الكهرطيسنني إىل موجننا عصننبي مناسننب ختننرت اجلمجمن والقشننر الدماغين حننىت تصن
إىل مركز التفس البصري الذي يفسرها كما لو كان آتي إليه عن طريق العن  ،إذ كن مننا يريننده مركننز التفسن البصننري هننو
أن تصله موجا عصبي مناسب  ،ليفسرها وُي هبا ذل اإلحسا الذي يعرفه ك كالن حي بص .
أما من أين أت تل املوجا ؟ وكي ؟ ويف أي طريق؟ فهذا ال شأن له به.
وهكذا ُت مشكل العميان حا جذري أو شبه جذري ،كمننا يسننتطي أي إنسننان أن يسننتعم هننذا اجلهنناز للتسننلي ،
أو لضرور ما.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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* جهاز فيديو يغين عن الشيخ والرايضة وعن إكسري الوالية-:
نف جهاز اإلبصار الذي يضعه األعم عل رأسه ،يرتب به جهاز فيديو خا

(بدال من النظارا ).

يسننتطي صنناحب اجلهنناز أن يقت ن جمموع ن كب ن مننن أشننرط الفيننديو الننيت سننجل عليهننا منننانر متنوع ن األشننكال
واملواضي .
فم ننا عل ن امل ننر إذا أراد أن يق ننوم بس ننياح إىل إندونيس ننيا ،م ننثا ،إال أن يض ن اجله نناز عل ن رأس ننه ،ويض ن يف الفي ننديو
الشري املناسننب ،وُيننر الننزر املطلننوب ،مث تبنندأ الرحلن ! فن نفسننه ذاهبننا إىل وكالن سننفري  ،حين يشننرتي بطاقن طننالر ،
ويف اليننوم التننايل يسننتيق مننن النننوم ابكنرا ،ويننذهب إىل املطننار ،وخيننتل ابملسننافرين ،ويقن بنندوره أمننام رجن األمننن املكلن
ِبراقب ن األمتع ن  ،وبعنند أن ينتهنني مننن ك ن املشنناك  ،يعننرب إىل املنندرج ،ويصننعد إىل الطننالر لننيجل عل ن مقعنند فننو مننؤخر
جننناح الطننالر األمننن ،وجيلن إىل جانبننه شنناب مضننغ لبنناا يف فمننه ممننا يثن يف نفسننه الضننيق واحلنننق معننا ...وتتهننر الطننالر
وُتلننق يف اجلننو ،وينظننر صنناحبنا مننن النافننذ ليمتن نظننره ابألر الننيت تطننو ُتتننه بننب لتظهننر أر غ ها...وهكننذا حننىت
يص إىل مطار الهور...إىل آخر الرحل وتفاصيلها ...بينما هو يف حقيق األمر قاب يف غرفته مل يتهر من مكانه!
وإن كان صاحبنا من املريدين الذين ال يرينندون إال وجهننه (؟) فيضن يف الفيننديو شنري الوالين  ،وإن أراد احلسننىن (؟)
وضن شنري العننروج إىل هللا (جن هللا وعننا علنوا كبن ا) ،فن املالكن تتنننزل عليننه وتقننول لننه( :ال ختن وال ُتزن)...ويرفعننه
أح نندهم...حىت يع ننرب الس ننماوا ويصن ن إىل الع ننرش (يف قصن ن طويلن ن ومن ننانر متنوعن ن مذهلن ن ) وهن ننا ُت نند ل ننه الفن ننا ا
والتهققا والتصرفا  ،ويذو من معاين امسه الصمد والرب والرمحن ،حىت االسم األعظم.
وهكذا ...إىل آخر املنانر املسجل عل الشري  ،وعل بقي األشرط .
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الباب الثالث

مناقشة احلقيقة
الفصل األول

مناقشة وحدة الوجود
ِ ِ ِِ
ِ ِ
نسا َن لَ َك ُفور ُمبِ )) [الزخر .]15:
 -1يقول سبهانهَ (( :و َج َعلُوا لَهُ م ْن عبَاده ُجْز ا إ َّن اإل َ
اآلي واضه ك الوضوح ،ال لب فيها وال غمو .

فوحد الوجود جتع من ك خملو جز ا من هللا ج وعا.
وتقرر اآلي الكرم احلكم عل الذين يؤمنون هبذه العقينند الننذين جيعلننون مننن عبنناد هللا (سننبهانه عمننا يصننفون) جننز ا
ِ ِ
نسا َن لَ َك ُفور ُمبِ )) [الزخر  ،]15:اليت نفهم منها ما يلي:
منه ،تقرر احلكم عليهم ابلعبار (( :إ َّن اإل َ

ِ ِ
نسننا َن)) [الزخننر  ،]15:ينندل عل ن أن املننؤمن بوحنند الوجننود هننم مننن ب ن اإلنسننان فق ن  ،فننا
أ -قولننه(( :إ َّن اإل َ
يوجد ب اجلن مثا ،ب املالك  ،من يؤمن هبذه العقيد الكافر .
ب -قولننه(( :لَ َك ُفننور)) [الزخننر  ،]15:عل ن وزن (فعننول) ،وهنني صننيغ تنندل عل ن املبالغ ن واالسننتمرار ،تع ن  :إن
املؤمن بوحد الوجود هو شديد الكفر مستمر عليه ،متن رجوعه عنه أو يصعب.
وتع  :إن شد الكفر واستمراريته املوجود يف نوع اإلنسان جتعله يؤمن ِبث هذه العقيد .
ج -قولننهُ (( :مبِن )) [الزخننر  ،]15:أي :مظهننر للكفننر ،مفصن عنننه ،موضن لننه ،وهننذا يعن أن الفكننر واضننه
الكفننر ،والننذي يننؤمن هبننا مبن للكفننر ،الكفننر ننناهر لننه وعليننه وذلن ألن الفطننر السننليم (وبعننض غن السننليم ) ،تقشننعر
رعبا من مساع هذا التطاول عل القدسي اإللي  ،وترجت هلعا من هذا الغرور الغيب اجلري الظامل ،جملرد مساعها ذل .
ِ
اجلِنَّن ِ نَسننبا ولََقن ْد علِمن ِ ِْ
اّلل ع َّمنا ي ِ
صن ُفو َن))
اجلنَّن ُ إِ َّهننُ ْنم لَ ُم ْه َ
ضن ُنرو َنُ .سنْنب َها َن َّ َ َ
 -2يقول سبهانهَ (( :و َج َعلُوا بَنْيننَهُ َوبَن َْ ْ َ َ َ َ
[الصافا .]159:
طبعننا ،وحنند الوجننود جتعن اجلننن جننز ا مننن هللا تعنناىل ،ولنني بعنند هننذا النسننب مننا هننو أقننو منننه ألنننه نسننب بعننض
الذا إىل الذا .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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لكن اآلي الكرم تستهجن هذه الفكر  ،نفيا لا ودحضا ،وتنزه هللا سبهانه وتعاىل عما يصفه هؤال الواصفون.
والعب ننار (( :ولََقن ن ْد علِمن ن ِ ِْ
ض ن ُنرو َن)) [الص ننافا  ،]158:واض ننه الداللن ن علن ن أن اجل ننن -ل ننو ك ننانوا
اجلنَّن ن ُ إِ َّهنُن ْنم لَ ُم ْه َ
َ ََ
يتص ننلون بنس ننب إىل هللا س ننبهانه -مل ننا جعله ننم م ننن احملض نرين .وع نندم وج ننود النس ننب بين ننه س ننبهانه وب ن اجلن ن ينف نني وح نند
الوجود نفيا كاما.
ِ
ِ
نسننا ُن أ ََّا َخلَ ْقنَنناهُ ِمن ْنن
 -3يقول سبهانهَ (( :وقَ ْد َخلَ ْقتُ َ م ْن قَنْب ُ َوَملْ تَ ُ َشْيتا)) [مننر  ،]9:ويقننول(( :أ ََوال يَن ْذ ُكُر اإل َ
قَنْب ُ َوَملْ يَ ُ َشْينتا)) [مر .]67:

اآليتننان واضننهتان كن الوضننوح :إن هللا سننبهانه خلننق اإلنسننان مننن ال شنني  ،مننن العنندم ،ولننو كانن وحنند الوجننود
واقع لكان اإلنسان شيتا قب أن يوجد ،كما هو اآلن شي بعد وجوده.
فكننون اإلنسننان خلننق مننن ال شنني  ،مننن العنندم ،ينفنني وحنند الوجننود مجلن وتفصننيا ،ألن هللا تعنناىل لنني عنندما ،إنننه
احلي القيوم اخلالق البارئ املصور.
ِ
ون َِّ
 -4عشنرا اآلي يف الكتنناب احلكننيم تقننرر أن املخلننو غن اخلننالق .منهننا(( :وينعبن ُندو َن ِمننن د ِ
اّلل َمننا ال مَْلن ُ
ْ ُ
َ َ ُْ
السن َنم َوا ِ َواأل َْر ِ )) [النه ن  ،]73:إذن فاألصنننام واألواثن (وهنني خلننق) هنني مننن دون هللا تعنناىل ،وليس ن
َلنُ ْنم ِرْزقننا ِمن َنن َّ
َّ ِ
اّللُ َما َعبَ ْد َا ِم ْن ُدونِِه ِم ْن َش ْي )) [النه .]35:
ين أَ ْشَرُكوا لَ ْو َشا َ َّ
جز ا منه ،وال هي هوَ (( .وقَ َال الذ َ

ون َِّ
((قُ إِِين ُهنِي أَ ْن أ َْعب َد الَّ ِذين تَ ْدعو َن ِمن د ِ
اّلل)) [غافر.]66:
َ ُ ْ ُ
ْ ّ ُ
ُ
ون َِّ
((إِ ْن ُكْننتُم ِيف َش ّ ِمن ِدي ِ فَا أ َْعب ُد الَّ ِذين تَنعب ُدو َن ِمن د ِ
اّلل)) [يون .]104:
ْ ُ
َ ُْ
ُ
ْ
ْ
ون َِّ
((إِ ْذ قَننالُوا لَِقننوِم ِهم إِ َّا ب ننرآ ِم نْن ُكم وِممنَّنا تَنعبن ُندو َن ِمننن د ِ
ضننا ُ أَبَنندا
اّلل َك َفن ْنرَا بِ ُكن ْنم َوبَن َندا بَنْيننَننَننا َوبَنْي نننَ ُك ُم الْ َعن َند َاوُ َوالْبَن ْغ َ
ْ ُ
ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ُْ
ح َّىت تنُؤِمنوا ِاب َِّ
ّلل َو ْح َدهُ)) [املمتهن .]4:
َ ُْ
اجلن ِ
ومنها(( :قُ أَفَنغَ َِّ
ناهلُو َن)) [الزمننر ،]64:طبعننا ،كننانوا أيمرونننه أن يعبنند أصنننامهم وأواثهنننم.
اّلل ََتْ ُم ُر ِوين أ َْعبُن ُند أَينُّ َهننا َْ
ْ َْ
واآلي الكرم تقرر أهنا غ هللا ،وِبا أهنا جز من اخللق ،إذن فاخللق غ هللا ،واملخلو غ اخلالق.

اخلِن ِزي ِر وما أ ُِهن َّ بنِ ِنه لِغَن ِ َِّ
اّلل)) [البقننر  ،]173:والننذي أ ُِهن َّ بننه لغن هللا إمنننا أ ُِهن َّ
ْ
((إَِّمنَا َحَّرَم َعلَْي ُك ُم الْ َمْينتَ َ َوالد َ
َّم َو َحلْ َم ْ َ َ
بننه لننألواثن واألصنننام وملننن يسننموهنم (األوليننا ) ،وهننؤال كلهننم خلننق ،واآلي ن الكرم ن تقننرر أهنننم غ ن هللا .ومننن هننذه اآلي :
((ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِ َِّ
ِِ
اختِافا َكثِ ا)) [النسا .]82:
اّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ْ
ْ
َْ
((قُ أَ َغ َِّ َِّ
َخت ُذ ولِيا فَ ِ
الس َم َوا ِ َواأل َْر ِ )) [األنعام.]14:
اط ِر َّ
اّلل أ َ
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
اّلل أَبْنتَغِي ح َكما وُهو الَّذي أ َ ِ
صا)) [األنعام...]114:
((أَفَنغَ ْ َ َّ
اب ُم َف َّ
َنزَل إلَْي ُك ُم الْكتَ َ
َ َ َ

هننذه اآلي هنني بعننض مننن آي كثن غ هننا تقننرر أن املخلننو هننو مننن دون هللا ،وغن ه ،وهنني كافين للننرد علن كن
جهود مؤمن بوحد الوجود ،ولو مساها وحد الشهود.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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 -5لو كان اخللق هو احلق ،كما يفرتون ،وكان املخلوقا جننز ا مننن هللا سننبهانه تعينن هبننذه األشننكال املختلفن ،
مل ننا بق نني أي مع ننىن لألمس ننا احلس ننىن( :اخل ننالق ،الب ننارئ ،الف نناطر ،ب نندي الس ننماوا واألر ) ،ال ننيت تعن ن كله ننا (اإلجي نناد م ننن
العدم).
ِ ِ
نسننا َن لَِفنني ُخ ْسننر))
 -6لننو كانن وحنند الوجننود صننهيه  ،لكننان اإلنسننان جننز ا مننن هللا ،ولكانن اآلين (( :إ َّن اإل َ
[العصننر ]2:ابطلن ! ولكننان اإلنسنان يف ربن سنوا آمننن أم مل يننؤمن ،وعمن صنناحلا أم مل يعمن  ،وتواصن ابحلننق والصننرب أم مل
يتوا َ ؟ ألنه جز من هللا.
وِبننا أن اآلي ن الكرم ن ال مكننن أن تكننون ابطل ن  ،ألهنننا وحنني مننن عننند هللا ،إذن فعقينند الصننوفي هنني الباطل ن  ،إذ لننو
صه عقيدهتم ألصب معىن اآلي (( :إن جز ا من هللا لفي خسر)) وهذا واض البطان.
 -7يف القننرآن الكننر آي كث ن تصننب شننتما هلل (تعنناىل) ،لننو صننه عقينند الصننوفي بوحنند الوجننود ،مث ن قولننه
سننبهانهَ (( :وأُتْبِعُ نوا ِيف َهن ِنذ ِه الن ُّندنْنيَا لَ ْعنَ ن َويَن ْنوَم الْ ِقيَ َام ن ِ أَال إِ َّن َعننادا َك َفن ُنروا َرَّهبنُ ْنم أَال بنُ ْع ندا لِ َعنناد قَ ن ْنوِم ُهننود)) [هننود ،]60:ألن
عننادا ،حسننب عقينندهتم الباطلن  ،هننم جننز مننن هللا سننبهانه ،حين يصننب معننىن اآلين الكرمن ( :إن جننز ا مننن هللا (تعنناىل عمننا
يصفون) أُتب يف هذه الدنيا؟؟ ويوم القيام ؟! (واق الكفر لي بكافر).
ومث هذه اآلي كث يف الكتاب والسن .
 -8آي كث ن ن يف كتن نناب هللا تفهمنن ننا أن العم ن ن السن نني ال يرضن نني هللا وال يقن ننود إال إىل الس ن نوأ  ،وأن احلسن ننىن ال
ِ ِ
ِ
اّلل ولِيننا وال نَ ِ
ِِ ِ
ص ن ا))
يوص ن إليهننا إال ابلعم ن الصنناحل ،مننن هننذه اآلي َ (( :من ْنن يَن ْع َم ن ْ ُسننو ا ُْجين َنز بننه َوال َجي ن ْد لَننهُ من ْنن ُدون َّ َ َ
[النسا .]123:
ِ َّ ِ
السوأَ أَ ْن َك َّذبوا ِآبي ِ َِّ
اّلل)) [الروم.]10:
َسا ُوا ُّ
ُ َ
ين أ َ
(( ُمثَّ َكا َن َعاقبَ َ الذ َ
َّ ِ
السيِّتَا ِ إَِّال َما َكانُوا يَن ْع َملُو َن)) [القص .]84:
ين َع ِملُوا َّ
((فَا ُْجيَز الذ َ
َّ ِ
((أَم ح ِسب الَّ ِذين اجرتحوا َّ ِ ِ
ين َآمنُوا)) [اجلاثي .]21:
ْ َ َ َ ْ ََ ُ
السيّتَا أَ ْن َْجن َعلَ ُه ْم َكالذ َ
ِِ
احلُ ْس َىن َوِزَي َد ًَ)) [يون .]26:
َح َسنُوا ْ
ين أ ْ
((للَّذ َ

((لِيج ِزي الَّ ِذين أَسا وا ِِبا ع ِملُوا وَجي ِز َّ ِ
َح َسنُوا ِاب ْحلُ ْس َىن)) [النجم ،]31:وغ ها الكث .
ين أ ْ
ي الذ َ
َْ َ َ َ ُ َ َ َْ َ

وطريننق الصننوفي تبنندأ منننذ اخلطنو األوىل ابلشننر األعظننم ،فاملرينند عننندما يضن رجلننه يف عتبن رحنناب الشننيخ مرينندا لننه
ولطريقننه ،فقنند قبن عبادتننه وقبلننه راب مننن دون هللا ،سنوا عننر ذلن أم مل يعننر  ،مث يسن املرينند يف الطريننق الشننركي مضننيفا
إليها طقوسا وجماهدا وثني  ،حىت يص إىل اجلذب اليت تشر عليه بوحد الوجود.
إذن ،فوحد الوجود ضال وابط ألن الطريق إليها ضال وابط .
ِِ
ون َِّ
الشننيطَا َن ولِيننا ِمننن د ِ
اّلل
مث إن الطريق الذي يتبعه املتصوف للوصول إىل اجلذبن هننو طريننق الشننيطانَ (( ،وَمن ْنن يَنتَّخننذ َّ ْ َ ْ ُ
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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فَن َق ْد َخ ِسَر ُخ ْسَراا ُمبِينا)) [النسا َ (( ،]119:وَم ْن يَ ُك ِن الشَّْيطَا ُن لَهُ قَ ِرينا فَ َسا َ قَ ِرينا)) [النسا .]38:

والشننيطان ال يقننودهم إىل هللا كمننا يتومهننون ،بن يضننه علننيهم ويننومههم ويسننتجرهم ،ويعنندهم ،ومنننيهم ،ومننا يعنندهم
الشيطان إال غرورا.
 -9يقولون يف فريتهم هذه ،ابلقدر واحلكم ؟
فالقدر  :هي تعيينه سبهانه اخللق من ذاته ،وهذا ما يسمونه احلقيق .
واحلكمن -عننندهم :-هنني سننرته سننبهانه (احلقيقن ) عننن خلقننه .ويقولننون :إن هللا سننبهانه أرسن الرسن ابلشنريع مننن
أج هذا السرت.
 واجلواب:أ -مقنولتهم يف القنندر واحلكمن هنني ،علن كن حننال ،مننن األمننور الغيبي ن الننيت ال تُعننر إال بننن مننن الننوحي الننذي
أنننزل عل ن حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،والننن ال وجننود لننه ،إذن فمق نولتهم كاذب ن  ،يكننذبون هبننا عل ن هللا ورس نولهَ (( ،وَمن ْنن
أَنْلَم ِممَّ ِن افْرت علَ َِّ
اّلل َك ِذاب)) [األنعام.]21:
ََ َ
ُ

بِ -بننا أن عقينندهتم يف (القنندر واحلكم ن ) ويف وحنند الوجننود ،ال يوجنند أي دلي ن عليهننا يف الكتنناب والسننن إال مننا
كان من َتوياهتم الباطل  ،لذل ال يعدو اإلمان هبا أن يكون واحدا مما يلي:
 إما اهتاما هلل (سبهانه وتعاىل عما يصفون) ابخلو والكذب؟ أو اهتاما له (سبهانه وتعاىل) ابجله  ،وأهنم هم عرفوها (ألهنم عارفون)؟! أو اهتاما للرسول صل هللا عليه وسلم ابخليان واجلنب؟ أو اهتاما للدين اإلسننامي مننن أساسننه ابلننبطان ألنننه أُنننزل ليهننارب ،فيمننا ُيننارب ،هننذه العقينند الننيت هنني أسنناالعقيد الوثني .
 -10يفرتون عل الرسول صل هللا عليه وسننلم ،أنننه أمننر مننر إبغننا البنناب ،وسننأل أصننهابه إن كننان فننيهم غريننب؟
فلما أجابوه ابلنفي ،بدأ معهم علوم الطريق ...ويقولون :إنه فع هذا تعليما ألصننهابه علن التسننرت علن (حقيقننتهم) ،وهننذا
ما يسمونه (احلكم ).
 اجلنواب علن هننذه الفرين اجملننرد مننن اإلمننان ومننن اإلسننام ومننن كن معنناين احليننا  :الننندو والبوذيننون والطنناويونواجملننو (من اخننتا يف الشننك ) كلهننم يؤمنننون بوحنند الوجننود دينننا ،يعلنوهنننا ويبنننون عليهننا كن فلسننفاهتم يف كن كتننبهم،
وهؤال كانوا وما زالوا يشكلون أكثر من نص سكان األر .
والسنؤال :مننا هنني هننذه احلكمن (اخلنفشنناري ) الننيت تسننم ألكثننر مننن نصن سننكان األر أن يعلننوا إمنناهنم بوحنند
الوجننود ويبن نوا عليهننا حينناهتم وفلسننفتهم وال يكتم نوا منهننا شننيتا! مث َتن ن ذل ن عل ن املسننلم وعل ن رسننول اإلسننام فق ن ؟!
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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فأي حكم هذه؟ إهنا مهزل وليس حكم !
وإن مننن يعتقنند ص ننه هننذه احلكم ن املف نرتا ُ ،يك ننم ضننمنا أن اإلسننام غ ن صننهي  ،وأن ال ننديا الوحدوي ن ه نني
الديا الصادق ! عر ذل أم مل يعر ؟ ألن اجله أيضا فنون.
 -11م نناذا ك ننان خيشن ن حمم نند ص ننل هللا علي ننه وس ننلم م ننن إع ننان وح نند الوج ننود ،ل ننو ك ننان ي ننؤمن هب ننا؟ ول ننو أعلنه ننا
الستجاب له األلو الكث يف مد قليل ألهنا لن تكون غريب عل األمساع ،والسرتاح هننو وأصننهابه مننن كثن مننن اآلالم
اليت عانوها.
 -12الندو والبوذيون والطاويون واجملو  ،كانوا وما زالوا يؤمنون بوحد الوجود عقيد وحيد .
وأه الكتاب كانوا وما زالوا يؤمنون خبالق يف السما  ،خلق اخللق مننن العنندم من شننر وتشننبيه ،وبعننض رشننفا مننن
الوح نند (م ننا ع نندا متص ننوفيهم طبع ننا) .فج ننا اإلس ننام ل ننيعلن كف ننر أولتن ن املطل ننق ،وُي ننرم علن ن املس ننلم ذابلهه ننم وال ننزواج
منهم...
بينم ننا وقن ن م ننن اليهودين ن والنصن نراني موقف ننا أخن ن بكثن ن  ،ومس نناهم (أهن ن الكت نناب) ،ووسن ن ح نندود التعامن ن معه ننم
(وخاص م النصار ) ،وأجاز ذابلههم وطعامهم ومصاهرهتم...
فلننو كننان يف ديننن اإلسننام مننن وحنند الوجننود مننا يفرتيننه الصننوفي  ،النعكسن اآلين  ،ولصننار النصننار هننم األبعنندين،
ولصار الندو والباقون هم األقرب .
 -13عننندما انتصننر الفننر اجملننو عل ن الننروم النصننار  ،كان ن عواط ن املسننلم م ن النصننار  ،وحزن نوا لننزمتهم
ضن ِ ِسنننِ َ )) [الننروم-2:
ألهنم أقرب إليهم من اآلخرين ((غُلِبَ ِ ُّ
ومِ .يف أ َْد َىن األ َْر ِ َوُهن ْنم ِمن ْنن بَن ْعن ِند َغلَنبِ ِه ْم َسنيَن ْغلِبُو َنِ .يف بِ ْ
الر ُ
.]4
فل ننو ك ننان الص ننهاب يعرف ننون أابطي ن وح نند الوج ننود ،أو يؤمن ننون بش نني منه ننا ،كم ننا يف ننرتي عل ننيهم املتص ننوف  ،لكان ن
ع نواطفهم م ن الننذين يشننبهوهنم يف العقينند  ،م ن اجملننو الننذين ينندينون بشننك مننن أشننكال وحنند الوجننود ،ال م ن النصننار
الذين يؤمنون أن هللا يف السما  ،وقد خلق اخللق من العدم( ،م شر عظيم طبعا).
 -14ك األحادي اليت يرويها املتصوف عن الرسول صل هللا عليه وسلم وعن أصهابه يف موضوع الوحد هي:
 إمننا مكذوبن ! وهننم أنفسننهم يعرفننون أهنننا مكذوبن ! ومن ذلن يوردوهنننا دون خننو مننن هللا ،وكننأهنم مل يسننمعوا قننولرس نوله{ :م ننن ك ننذب عل نني متعم نندا فليتب نوأ مقع ننده م ننن الن ننار} .وأس ننلوهبم أهن ننم يرووهن ننا ،مث يعلق ننون عليه ننا بعب ننار م ننا ،مث ن :
(تكلم نوا في ننه) ،أو( :في ننه نظ ننر) ،أو م ننا ش ننابه ذل ن  ،مث يبن ننون عليه ننا م ننا يش ننا ون م ننن أحك ننام نامل ن ! وك ننأهنم إذا ق ننالوا ع ننن
احلدي املكذوب( :فيه نظر) ،أصب من األحكام الشرعي  ،وأصب العم به شرعيا؟!
 وإم ننا أن يك ننون ح ننديثهم ص ننهيها لك نننهم يل ننوون عنق ننه ،فيؤولون ننه ،ويعطون ننه مع ننىن م ننا أن ننزل هللا ب ننه م ننن س ننلطان!مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وكذل يفعلون م اآلي القرآني .
وقنند مننر يف الفصننول السننابق أمثلن كثن علن ذلن  ،وهننو مننناذج ملننا شننهنوا بننه كتننبهم مننن هننذه التهريفننا  ،ومنهننا
َّ ِ
اّللَ قِيَامننا َوقُنعُننودا َو َعلَن ُجنُننوهبِِ ْم)) [آل عمنران،]191:
ين يَن ْذ ُك ُرو َن َّ
علن سننبي املثننال أيضننا :تفسن هم لقولننه سننبهانه(( :الننذ َ
ون َِّ
ابحلض ننر الص ننوفي وال ننرق  .وتفس ن هم لقول ننه س ننبهانه(( :فَنلَ َّم ننا ْاعتَ ننزَلم وم ننا ينعب ن ُندو َن ِم ننن د ِ
ِ
نها َ ))...
ْ ُ
َ ُْ َ َ َ ْ ُ
اّلل َوَهْبننَننا لَننهُ إ ْس ن َ
ِ
صنلَّ )) [األعلن  ،]15:أبن الننذكر ابالسننم املفننرد (هللا هللا
[مر  ]49:ابخللو  .وتفس هم لقولننه سننبهانهَ (( :وذَ َكن َنر ْ
اسن َنم َربنِّنه فَ َ
هللا) ه ن ننو ص ن ننا  .وتفسن ن ن هم لق ن ننول الرس ن ننول ص ن ننل هللا علي ن ننه وس ن ننلم يف احل ن نندي القدس ن نني{ :م ن ننن ع ن نناد يل ولي ن ننا آذنت ن ننه
مسعننه الننذي يسننم بننه ،وبصن َنره الننذي
ابحلنرب ،}...أن الننويل هننو الصننويف .وقولننه يف بقين احلنندي ...{ :فن ذا أحببتننه كنن ُ َ
ويده اليت يبط هبا ،ورجلَه اليت مشي هبا }...أبنه يع وحد الوجود.
يبصر بهَ ،
وقد أشب العلمننا هننذا احلنندي حبثننا ،ونكتفنني هنننا ابإلشننار إىل أن نن احلنندي ينفني وحنند الوجننود! إذ لننو كانن
صنَنره وينَ َنده وُكلَّننه! سنوا أحبننه أم مل ُيبننه ،وقبن أن
وحد الوجود موجود  ،لكان هللاُ (سبهانه عما يصفون) مسَْ َ اإلنسننان ،وبَ َ
ُيبه وبعد أن ُيبه ،ويف مجي األحوال ،وال تكون هنا حاج ألدا الفرو والنواف  ،وال ألي شي أبدا لتهقق ذل .
مسعه...وبصن َنره }...ال يتهقننق إال بعنند أدا الفننرو والتقننرب ابلنواف ن ...مث بعنند أن
وكننون هننذا الوص ن { :كن ن
َ
ُيبننه هللا ،يع ن بك ن وضننوح أن هننذا مل يكننن قب ن أن ُيبننه هللا ،أي :إن هننذه املزي ن (كننون هللا تعنناىل مس ن املر ...وبصننره)...
هي غ متهقق يف اإلنسان العادي ،وبذل تنتفي وحد الوجود ،وينتفي معها فهمهم اخلاط .
ويكننون معننىن احلنندي  :إن هللا سننبهانه إذا أحننب العبنند أعانننه إعانن اتمن يف كن شنني  ،وال يكلننه إىل نفسننه أبنندا يف
أي شي  ،وطبعا تكون إعان هللا للعبد كما يريد هللا سبهانه ال كما يريد العبد.
 -15الص ننوفي أنفس ننهم يعلم ننون عل ننم اليق ن أن وح نند الوج ننود ه نني كف ننر وزندق ن ابلنس ننب للش نريع  ،ول ننذل يُت نناقون
ويكتموهنا عن غ أهلها ويتواصون بذل .

* النتيجة:
وحد الوجود كفر مب  ،ومعتقدها كافر مب  ،كافر حسب الشنريع  ،وكننافر حسننب احلقيقن احلقن الننيت هنني الشنريع
اإلسامي  ،له يف الدنيا عقوب املرتد عن اإلسام ،وله يف اآلخر عذاب أليم ،إال أن يتداركه هللا سبهانه بلطفه وعفوه.
والص ننويف احل ننق ه ننو ال ننذي ي ننبطن وح نند الوج ننود ،ويظه ننر التمس ن ابلش نريع  ،وه ننو من ننافق حق ننا ،ب ن ه ننو ش ننر أنن نواع
املنافق  ،وليكن مطمتنا (من مقام الطمأنين ) أن مقامه احلقيقي هو يف الدر األسف من النار إن مل يتداركه هللا برمحته.
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والعقينند اإلسننامي هنني أن هللا جن وعننا خلننق اخللننق مننن العنندم ،وقنند مننر اآلي الدالن علن ذلن  ،واملخلوقننا
هي من دون هللا وغ ه ،أي أهنا ليس تعينا من ذاته العلي  ،جن جالننه ،وهننو سننبهانه فننو خلقننه(( :وهننو الْ َقن ِ
ناهُر فَن ْنو َ
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ِعبَ ِاد ِه[ ))...األنعام:
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َ
َّ
ُْ َ ْ
َّ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ِ
ور)) [املل ( ]16:والسما هنا ِبعىن :العلو).
ه َي َتَُ ُ
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وهننو سننبهانه فننو السننماوا  ،بنندلي قننول رس نوله صننل هللا عليننه وسننلم معقبننا عل ن حكننم سننعد بننن معنناذ يف ب ن
قريظ { :لقد حكم فيهم حبكم هللا من فو سبع أ َْرقِ َع } ،واألرقع هي السماوا  ،واحدهتا :رقي .
وقننول زينننب رضنني هللا عنهننا تفخننر علن نسننا النننيب صننل هللا عليننه وسننلم[[ :زوجكننن أهنناليكن وزوجن هللا مننن فننو
سب مساوا ]] (رواه البخاري).
وغ ها وغ ها من اآلي واألحادي .
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الفصل الثاين
الباطنية

 عرفنا من الفصول السابق أن الصوفي عقيد ابطني  ،وال ابطني يف اإلسام.اآلي ِ لَِق ْوم يُوقِنُو َن)) [البقر .]118:
يقول سبهانه(( :قَ ْد بَنيَّننَّا َ
الر ُس ِ )) [املالد .]19:
((قَ ْد َجا َ ُك ْم َر ُسولُنَا ينُبَِّ ُ لَ ُك ْم َعلَ فَْ َرت ِم َن ُّ
((وما أَرس ْلنَا ِمن رسول إَِّال بِلِس ِ
ان قَن ْوِم ِه لِيُنبَِّ َ َلُْم)) [إبراهيم.]4:
ََ ْ َ ْ َ ُ
َ

الر ْش ُد ِم َن الغَ ِّي)) [البقر .]256:
((ال إِ ْكَر َاه ِيف ال ِّدي ِن قَ ْد تَنبَ َّ َ ُّ
اّللُ يَن ْه ِدي َم ْن يَ َشا ُ إِ َىل ِصَرا ُم ْستَ ِقيم)) [النور.]46:
آي ُمبَنيِّنَا َو َّ
((لََق ْد أ َ
َنزلْنَا َ
((قَ ْد جا ُكم ِمن َِّ
اّلل نُور َوكِتَاب ُمبِ )) [املالد .]15:
ََ ْ َ
((قُ ْ َي أَينُّ َها النَّا ُ إَِّمنَا أ ََا لَ ُك ْم نَ ِذير ُمبِ )) [احل .]49:
ِ
َنزلْنَا إِلَْي ُك ْم نُورا ُمبِينا)) [النسا .]174:
((قَ ْد َجا َ ُك ْم بنُْرَهان م ْن َربِّ ُك ْم َوأ َ
ِ
اب تِْبنيَاا لِ ُك ِّ َش ْي )) [النه ...]89:
(( َونَنَّزلْنَا َعلَْي َ الْكتَ َ

واآلي يف هذا املعىن كث .

ويقول صل هللا عليه وسلم{ :قد تركتكم عل البيضا  ،ليلها كنهارها}(.)1
 مننن هننذه النصننو الكثن  ،ومننن عشنرا غ هننا ،كلهننا واضننه جلين  ،نعننر أن لنني يف اإلسننام ابطننن وننناهرابملعىن الصويف.
ويكننون اإلمننان أبن يف اإلسننام ننناهرا وابطنننا كفنرا آبي القننرآن وأحادين الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم ،وتكننذيبا
لا.
 كما أن من احلقالق التارخيي  ،أنننه مل ُينند قن وجننود عقينند ابطنين يف مجاعن إال إذا كانن هننذه اجلماعن تضننمرالشر والكيد للمجتم الذي تعي فيه.
ومل خترج الصوفي عل هذه القاعد  ،فقد رأيناها كيدا ل سام ومكرا ابملسلم .
( )1سنن ابن ماج  ،املقدم ( ،حدي .)43 :
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 ويقننول أحنند البنناحث  :حيثمننا وجنند الباطنين ففكننر ابليهودين  .ويف الواقن سنننر بعنند قلين أن لليهودين دورا يفنشر الصوفي بن املسننلم  ،وعلن كن ( :احلضننر ) مكننن أن تكننون أثنرا مننن آاثرهننا ،ومثلهننا السننماع ،وتقنندي القبننور ،وبنننا
القبب ،واستعمال السبه  ،واجلهر ابلذكر ،وهننز اجلننذع أثنننا ه إىل األمننام والننورا  ،أو إىل اليمن والشننمال ،كن هننذه طقننو
وممارسا موجود يف اليهودي كما هي موجننود يف كن الوثنيننا أيضننا! وهنني موجننود يف الصننوفي ! فمننا هنني العاقن ؟؟ من
العلم أن ك هذ األمور ال أسا لا يف اإلسام ألبت .
ول ننن نع نندم مك ننابرا يق ننول :ل نني يف الص ننوفي ابطنين ن  ،ل ننن نعدم ننه رغ ننم كن ن كت ننبهم ورغ ننم كن ن أقن نوالم ،ورغ ننم مت ننا
الصفها املدرج يف هذا الكتاب.
وال جواب لنا عل أمثال هؤال إال أن نشكوهم إىل هللا تعاىل.
وللباطنين لغن امسهننا (التقين ) ،يتعلموهنننا فيمننا بينننهم ،خينناطبون هبننا النننا  ،ويتسننرتون هبننا علن ضنناالهتم ،ومكننرون هبننا
ابملسلم  ،ويكيدون هبا ل سام ،وهم ُيسبون أهنم ُيسنون صنعا ،ف ىل مناقش التقي .
ولنت ننذكر قول ننه ص ننل هللا علي ننه وس ننلم{ :ق نند ت ننركتكم علن ن البيض ننا  ،ليله ننا كنهاره ننا ،ال يزي ننغ عنه ننا إال هالن ن } (إال
هال ).
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الفصل الثالث
مناقشة التقية

وجمَّرُده هو فع تَن َق يَنْتقي تقيَّ ِ ،بعىن اتق .
من فع  :اتق  ،يتاقي ،متاقا  ،وتقيَّ (بتشديد اليا )ُ ،
التقين هنني لغ ن ُ احلركننا الباطني ن واجملننال الننذي تتفس ن فيننه ألسنننتها ،ويف مقنندمتها الصننوفي  ،وقنند رأينننا أهنننم جيعلوهنننا
جز ا من حقيقتهم ،وقرأا مث قولم( :التقي  :حرم املؤمن) ،و(إذا كان قد صن اخلننا  ،فواجننب علن كن ذي عقن لننزوم
التقي ) ،ومتا األمثل غ ها.
وهم جيعلون لا أصا قرآنيا يف قوله سبهانه...(( :ومن ين ْفع َذلِ فَنلَنني ِمننن َِّ
اّلل ِيف َشن ْني إَِّال أَ ْن تَنتَّن ُقنوا ِمنْنن ُه ْم تنُ َقننا
ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
اّللُ ننَ ْف َسهُ)) [آل عمران.]28:
َوُُيَ ِّذ ُرُك ُم َّ
لكن الفر ب التقا اليت يسم هبا اإلسام ،وب تقيتهم هو نف الفر ب اإلمان والكفر.
فالتقننا اإلسننامي تكننون يف حال ن واحنند هنني(( :مننن أُ ْك ن ِره وقَن ْلبننه مطْمننتِن ِاب ِإلمنَ ِ
نان)) [النه ن  ،]106:إذ يف حال ن
َ ْ َ َ ُُ ُ َ
اإلك نراه هننذه فق ن مكننن للمسننلم املننؤمن أن يتظنناهر ِبننا يرضنني القننو الننيت تكرهننه ريثمننا يفل ن منهننا ،م ن بقننا قلبننه مطمتنننا
ابإلمان ،أي :إهنا حال استثنالي وطارل تضمر اإلسام وتظهر غ ه.
بينم ننا التقين ن الص ننوفي ه نني عكن ن ذلن ن  ،إذ ه نني أوال :إبط ننان وح نند الوج ننود ،أي :إبط ننان الكف ننر وإنه ننار الشن نريع
اإلسامي  ،وهذا هو النفا عينه الذي هو شر أنواع الكفر ،وأصهابه يف الدر األسف من النار.
وهي اثنيا :قاعد مستمر عندهم ،وليس استثنا وال هي حال طارل .
إذن فهنني مناقض ن ل سننام تناقضننا كنناما واضننها ال نق ن
يرتكب من:

فيننه وال لننب وال غمننو  .وأسننلوب التقي ن يف الصننوفي

الكذب ،والتأوي  ،واملغالط  ،واملراوغ  ،واملخادع .

* الكذب-:
مر معنا يف الفصول السننابق عشنرا النمنناذج مننن كننذهبم ،وهني جننرع مننن حبننر ،وبتأمن هننذه النمنناذج ،وغ هننا ممننا يف
كتبهم ،نر أهنا:
كننذب علن هللا سننبهانه ،وكننذب علن مالكتننه ،وكننذب علن كتبننه ،وكننذب علن رسننله ،وكننذب علن اليننوم اآلخننر،
وكذب عل القضا والقدر (خ ه وشره) ،وكذب عل الصهاب  ،وكذب عل أه الكتاب ،وكذب عل التاريخ...
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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أمننا الكننذب علن اجلغرافين والفلن واجليولوجيننا والفيننزي والكيميننا فهننو مننن علننومهم اللدنين الننيت عرفوهننا ابلكشن
الذي هو حق اليق ونور اليق وع اليق ؟!
ويكفنني القننارئ -إذا مل يننرد تننروي النننف بق نرا النصننو الكث ن  -أن يق نرأ مننثا (يف فص ن  :مننناذج مننن حكنناي
الصوفي  )...الن الذي عنوانه :وجعلوا املالك معاتيه وخمابي .

* التأويل-:
للتأوي معنيان:
 -1املعننىن املعننرو يف اللغن العربين والنوارد بننه الكلمن يف القننرآن الكننر  ،وهننو كمننا يف (تفسن ابننن كثن ) :التفسن
والبيان والتعب عن الشي  .وهو أيضا :حقيق الشي وما يؤول أمره إليه.
وبشي من إمعان النظر يف املعني  ،نر الثاين امتدادا لألول وتكمل له.
ولتوضي ذل :
نق نرأ يف الكتنناب احلكننيم(( :لَن ْني
نُطَْف أَم َشاج ننَبنتَلِ ِيه فَجع ْلنَاه َِمسيعا بصِ
ْ
ْ
ََ ُ
َ

ِ
َك ِمثْلِن ِنه َشنني وهننو َّ ِ
ِ
ِ
نسننا َن ِمن ْنن
ْ َُ َ
السننمي ُ البَص ن ُ)) [الشننور  ،]11:و((إ َّا َخلَ ْقنَننا اإل َ
َ
ا)) [اإلنسان.]2:

فاهلل سبهانه مسي بص  ،واإلنسان كذل مسي بص !
لكننن ننا نعن ننر -بن نندهيا -وبن نندون أي تلكن ننؤ ،أن هللا سن ننبهانه وتعن نناىل مسي ن ن بص ن ن  ،ابملعن ننىن الكلن نني الكام ن ن احملن نني
للكلمت  ،فهو سبهانه مسي بص با حدود.
وأن اإلنسان مسي بص  ،ابملعىن اجلزلي الناق

وبصره ُتدمها عوام كث .
احملدود للكلمت  ،فسم ُ اإلنسان ُ

ومثلها :احلي ،املل  ،املؤمن ،العزيز ،اجلبار...إخل.

ومثلها األفعال اليت مكن أن تعز إليه سبهانه ،وإىل خملوقاته ،مث  :شا  ،أراد ،وغ ها.
ومثلها :األمسا اليت مكن أن تضا إىل اخلالق واملخلو  ،مث  :أمر ،إراد  ،مشيت  ...ومنها كلم (َتوي ).
فعندما تضا كلم (َتوي ) إىل اإلنسان ،يفهم منها التأوي اجلزلي الناق

احملدود.

أم ننا التأوي ن ال ننذي يعلم ننه هللا س ننبهانه ،فه ننو َتوي ن كل نني كام ن حم نني  ،يش ننم التفس ن والبي ننان والتعب ن ع ننن الش نني
وحقيقته ،وما يؤول إليه أمره ،وتفصيله الدقيق احملي ...
اع ُ)) [القمر.]1:
ومثا عل ذل  ،قوله سبهانه(( :اقََْرتبَ ِ َّ
الس َ
فنهن نعر أن َتوي (( :اقََْرتبَ ِ )) [القمر ،]1:أو (تفس ها) ،هو :صار قريب (ضد بعينند ) ،لكننن ،مننا هنني منند
هذا االقرتاب؟ كم عدد أيمه وساعاته ودقالقه؟ مننا هنني تفصننياته بدقن ؟ وكين يننتم؟...إىل آخننر األسننتل  ،وكلهننا مننن َتوين
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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((اقََْرتبَ ِ )) [القمر ،]1:الذي ال يعلمه إال هللا.
ناع ُ ًُ)) [القمن ننر ،]1:هن نني نفخن ن الصن ننور األوىل! لكن ننن ،كين ن تقن ننوم السن نناع ؟ من ننا هن نني عواملهن ننا
ونعن ننر أن (( َّ
السن ن َ
ابلتفصي ؟ وما هي نتالجها ابلتفصي أيضا؟ واألستل كث  ،واألجوب عليها من التأوي الذي ال يعلمه إال هللا.
هذا هو املعىن اللغوي القرآين لكلم (َتوي ).
ومننن هنننا نعننر أن معرفتنننا ِبعنناين القننرآن الكننر  ،مهمننا تعمقن  ،تبقن اقصن  ،وأن املعننىن الكامن يبقن غالبننا عنننا،
ِ
صن ْلنَاهُ َعلَن
ناه ْم بِ ِكتَنناب فَ َّ
وهننو مننا مكننن أن يسن َّنم (املعننىن البنناطن) ،وهننذا هننو التأوين الننذي أييت يننوم القيامن َ (( :ولََقن ْد جْتننَن ُ
ِع ْلننم هنند ور ْمح ن لَِقننوم ينؤِمنننو َن .ه ن ينظنُنرو َن إَِّال ََتْ ِويلَننه ي ننوم أيِْيت ََتْ ِويلُننه ين ُقن ُ َّ ِ
ين نَ ُسننوهُ ِمن ْنن قَنْب ن ُ قَن ْد َجننا َ ْ ُر ُس ن ُ َربِّنَننا
َُ
ُ َ َْ َ
نول الننذ َ
ُ ََ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ض ن َّ َع نْنن ُه ْم َمننا َكننانُوا
ِاب ْحلَن ِّنق فَن َه ن ْ لَنَننا من ْنن ُش ن َف َعا َ فَنيَ ْش ن َفعُوا لَنَننا أ َْو نُن َنرُّد فَننَن ْع َم ن َ َغ ن ْ َ الننذي ُكنَّننا ننَ ْع َم ن ُ قَ ن ْد َخسن ُنروا أَن ُف َسن ُنه ْم َو َ
يَن ْف َرتُو َن)) [األعرا  ،]53 ،52:كما أن دخول أه اجلن اجلن وأه النار النار هو أيضا من َتويله.
 -2املعىن االصطاحي الذي تتبناه احلركا الباطني  ،من صوفي وغ ها ،والذي هو موضوع حبثنا:
وهننو إعطننا ُ الكلمن ِ معننىن خيننال املعننىن اللغننوي والشننرعي اجملمن عليننه يف كتننب اللغ ن واألصننول ،ويتفننق من العقينند
الباطنين للمننؤول  ،يفتشننون فيننه ،أو فيهننا (يف اللفن أو يف اجلملن ) عننن أي شنني مكننن أن يكننون رمنزا أو إشننار إىل شنني
من العقيد الباطني  ،فيربزونه ،مومه أنه املعىن احلقيقي.
ويف التقي الصوفي  ،نواجه نوع من التأوي :
* َتوي نصو القرآن والسن لتتفق م ابطلهم ،ويسمونه أيضا (التفس اإلشاري) ،نذ ِّكر ببعضها:
 (ال إله إال هللا)َ ،تويلها :ال موجود إال هللا.الر ْج َع )) [العلقَ ،]8:تويلها :إن املخلوقا ترج إىل رهبا الذي صدر عنه لتندم فيه.
 و((إِ َّن إِ َىل َربِّ َ َُّّ ِ
اّللَ قِيَاما َوقُنعُودا َو َعلَ ُجنُوهبِِ ْم)) [آل عمرانَ ،]191:تويلها:
ين يَ ْذ ُك ُرو َن َّ
 ((الذ َاّللَ)) [آل عمران ،]191:يدخ فيها ترديد كلم ( :هللا حي) بتقاطيعها ال أبلفانها.
عبار (( :يَ ْذ ُكُرو َن َّ

وعبننار (( :قِيَامننا َوقُنعُننودا)) [آل عم نران ،]191:تش ن إىل القفننز ،وبننذل تكننون اآلي ن مش ن إىل احلضننر الصننوفي !
وينسون طبعا أو يتناسون عبار َ (( :و َعلَ ُجنُوهبِِ ْم)) [آل عمران!]191:
وح ِم ن ْنن أ َْمن ن ِر َرِّيب)) [اإلسن نرا  :]85:مع ننىن كون ننه رابني ننا أن ننه م ننن أسن نرار عل ننوم املكاش ننف وال رخصن ن يف
((...-قنُ ن ِ ال ن ُّنر ُ

إنهاره إذ َملْ يظهره رسول هللا صل هللا عليه وسلم(..)1
 -ونزيد يف التأكيد إبضاف ن

للغزايل يف (إحياله) ،مر يف مكان سابق من هذا الكتاب .يقول:

( )1إحيا علوم الدين.)243/3( :

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

508

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

...مث إذا انكشننف لننم أسنرار األمننور علن مننا هنني عليننه ،نظننروا إىل السننم واأللفننا النوارد  ،فمننا وافننق مننا شنناهدوه

بنور اليق قرروه ،وما خال أولوه(..)1
إذن ،فهم يؤولون نصو

القرآن والسن اليت ختال كشفهم! وهذا يع :

أ -ال يؤمنون إال بكشوفهم وهلوساهتم كمصدر لاعتقادا والعبادا .
ب -ينكرون املعىن الصهي للن

القرآين أو الس  ،ويرفضونه.

ج -خيافون من إعان هذا الرفض ألنه جيرد عليهم سي الرد (سي احلاج).
د -لننذل يتظنناهرون ابإلمننان بنصننو القننرآن والسننن املخالفن لكشننوفهم ،ولكنننهم يقولننون :إن لننا معننىن ابطنننا ،هننو
معناها الصهي .
هن -يفتشون يف الن

عن أي شي مكن أن يروا فيه إشار أو رمزا ملا يعتقدون.

و -يسلطون األضوا عل هذا الشي ويربزونه ،وكأنه املعىن احلقيقي للن !
ز -وإذا مل يسننتطيعوا إقننناع اآلخنرين لقبننول َتوياهتننم ،عمنندوا إىل خدعن أخننر ؟ فقننالوا عننن املعننىن الصننهي للننن :
إنه املعىن الظاهر! وقالوا عن َتويلهم الباط  :إنه املعىن الباطن!
والنتيج :
َتوين ن نص ننو الق ننرآن والس ننن  ،ه ننو كف ننر صن نراح ابلنص ننو  ،وأس ننلوب لل ننتخل
للمسلم جلرهم إىل ضاال التصو .

م ننن عقوبن ن ه ننذا الكف ننر ،وخ ننداع

* النوع الثنناين مننن التأوين الننذي مارسننه املتصننوف يف كن مناسنب هننو َتوين ضنناالهتم ،وَتوين نصوصننهم الدالن علن
ضاالهتم إلنهارها وكأهنا ال ختال الشريع اإلسامي  .يفعلون ذل ألهدا :
أ -التسرت عل ابطلهم ،والتظاهر أبهنم ال خيالفون القرآن والسن !
ب -الضه عل أذقان املغفل لتا يتهموهم ابلكفر والزندق .
ج -خداع املسلم إلقناعهم أن الصوفي من اإلسام ،مث جرهم إليها.
د -خننداع الننذين ال يقتنعننون بضنناال الصننوفي  ،ليرتكنوا تلن النصننو تسننري بن املسننلم هبنندو ليسننتطيعوا هننم
أن ينصننبوا شننباكهم هبنندو  ،ويصننيدوا هبننا ف نرال جدينند هبنندو  .وهبننذه الف نرال اجلدينند يزينند منندد الشننيخ وتسننتمر مس ن
الكهانن ن  .وهبن ننذه الفن نرال اجلدين نند تن ننزداد قناعن ن اجملاذين ننب أبن جن ننذابهتم التهشيشن نني اإلشن نراقي هن نني فتوحن ننا إلين ن  ،وأبن
هلوساهتم هي نور اليق وع اليق وحق اليق .
( )1إحيا علوم الدين.)92/1( :
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وغفل املسلم جعل املتصوف يتمادون ابلقول ابلتأوين ! فكلمننا جتننتهم بننن
هذا له َتوي ! فنقول:

مننن نصوصننهم الضننالي  ،قننالوا لن :

إن هننذا التأوي ن  ،والقننول هبننذا التأوي ن  ،هننو كفننر وزندق ن ورد  ،وهننو كينند ل سننام ومكننر ابملسننلم  ،وضننه عل ن
ذقون املغفل جلرهم إىل أحضان الشياط  ،مث إىل جهنم وبت املص .

* اخلالصة:
للكفر مدخان:
 -1رفض ما جا به حممد صل هللا عليه وسلم بصراح  .وهذا كفر فيه صد ووضوح.
َ -2توين مننا جننا بننه حممنند ،أو بعننض مننا جننا بننه .وهننذا رفننض متسننرت ،وهننو كفننر فيننه خبن ومكننر وكينند وخننداع،
فهو شر من الكفر األول.

* املغالطة واملراوغة واملخادعة-:
سنورد صورا سريع من مغالطاهتم ومراوغاهتم وخمادعاهتم ،حي أييت يف قمتها أمران:
 الطريق الربهاني الغزالي  ،أي :مزج اإلسام ابلتصو  ،وهو ما اعتادوا عل تسميته ابلتصو الس . التأوي االصطاحي.وتكاد ك خدعهم ومغالطاهتم ومراوغاهتم أن تكون فروعا لاذين األصل  ،منها:
 لو قال قال  :إن الصوفي كفر ،لسم أجوب كث مث  :الذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ...ه هو كافر؟اجل نواب :إن الص ننا والص ننيام وق نرا الق ننرآن ليس ن م ننن الص ننوفي  ،ب ن ه نني م ننن اإلس ننام ال ننذي م ننزج ب ننه التص ننو .
واخلمننر ال يصن طيبننا وال حنناال إذا مننزج ابملننا أو ابلعسن  ،بن يبقن خبيثننا وحمرمننا .وكننذل الصننوفي تبقن زندقن وكفنرا ولننو
مزج ابلصا والصيام وقرا القرآن والزكا والقتال م اجملاهدين يف سبي هللا...
 مننن املغالطننا أن نسننم مننن يتظنناهر بنقنند التصننو  ،ويقننول برزان ن  :إهنننم يبننالغون يف التعبنند ،واملبالغ ن يف التعبنندليس حراما ،ولكنها قد تث املل عند بعضهم...
َّ ِ
اّللَ قِيَامننا َوقُنعُننودا َو َعلَن ُجنُننوهبِِ ْم)) [آل عمنران،]191:
ين يَن ْذ ُك ُرو َن َّ
 مما يرددونه دالما وبعناد قولم عننن اآلين (( :الننذ َتع احلضر الصوفي !
اجلواب :ال تساعد اللغن العربين علن هننذا الفهننم ،كمننا مل يفهمهننا أصننهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم كننذل ،
وال التابعون وال اتبعوهم .ومعىن اآلي هو أن يذكر املسلم هللا يف مجي احلاال .
 لو عرض عليهم أحد النصو الصوفي املشهون ابلكفر والزندق  ،فسرت اجلواب حاضنرا( :هننذا لننه َتوين )!!،مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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أو يقولون( :هذا مدسو ).
 وهذه صور من أساليبهم يف املراوغ  ،يتسل القارئ بتهليلها ،يقول ابن عجيب :...ولذل كان النظر يف الكتب يضع املسال لتشعبها وكثرهتننا عننند اخننتا المننم ،ال سننيما مننن ُجبلن طبيعتننه
عل علم الظاهر ،ف نه أبعد النا عن الطريق ما مل يدَّاركه هللا بفت منننه ألن التشنري كن ُّ حكمن منهننا ُتتهننا ِح َكننمَ ،مننن مل
يفهمهننا فبسننتانه مزهننر غ ن مثمننر ،ومننن هنننا وق ن اإلنكننار ،حننىت امننتهن هللا كث ن ا مننن الصننوفي عل ن أينندي علمننا الظنناهر
عننندما نسننبوهم للكفننر والزندقن والبدعن والضننال! وسننر اخلصوصنني يقتضنني ذلن ال حمالن (( ،سننَّ َ َِّ
اّلل النَّ ِنيت قَن ْد َخلَن ْ ِمن ْنن
ُ
قَنب ن ن ولَن ننن َِجتن ن َند لِس ن ننَّ ِ َِّ
اّلل تَنْبن ن ِنديا)) [الفن ننت َ (( ..]23:ولَن ن ْنو َج َعْلنَن نناهُ َملَك ن نا َجلََع ْلنَن نناهُ َر ُجن ننا َولَلَبَ ْسن نننَا َعلَن ن ْني ِه ْم َمن ننا يَن ْلبِ ُسن ننو َن))
ْ َُ ْ
ُ
ِ
َّ
و
ج
إ
ا
د
ن
ن
ن
ا
آاب َ َا َعلَ ن ن ن أ َُّم ن ن ن َوإِ َّا َعلَ ن ن ن آ َاث ِرِهن ن ن ْنم ُم ْقتَن ن ن ُندو َن))
((
نولم:
ن
ن
ن
ق
ب
إال
نابق
ن
ن
ن
س
ال
نم
ن
ن
ن
م
األ
ن
ن
ن
ك
هل
نا
ن
ن
ن
م
و
.
]
9
نام:
[األنعن ن ن
ََ َْ َ
[الزخن ننر  .]23:فتهصن ن أن اإلنسن ننان إذا جن ننال من ن الن نننف يف مين ننداهنا فجاهن نندها حن ننىت هن ننذهبا وطهرهن ننا من ننن األوصن ننا
احلاجب ن لننا ،رجع ن نفسننه حينتننذ إىل أصننلها ،وهنني احلضننر الننيت كان ن فيهننا ،إذ مل تكننن بينهننا وب ن احلضننر إال احلجننب
الظلماتي  ،فلما ختلص منها رجع إىل أصلها نورا مشرقا(...)1

 نننرت للقننارئ التسننلي بتهلين مننا فيهننا مننن املخادعننا واملغالطننا  ،لكننن ننبننه إىل نقطن واحنند فقن  ،هنني قولننه:(حننىت امننتهن هللا كث ا...وسننر اخلصوصنني يقتضنني ذلن ال حمال ن (( ،سننَّ َ َِّ
اّلل النَّ ِنيت قَن ْد َخلَن ْ ِمن ْنن قَنْبن ُ[ ))...الفننت ،]23:
ُ
فنقننول لننه :هننذا افنرتا علن هللا الكننذب ،فننأكثر مننن نصن سننكان األر يؤمنننون بسننر اخلصوصنني  ،هننذا الننذي تدعيننه ،ومل
متهن نوا ال ه ننم وال كه نناهنم ،ف نناأليونيون والرواقي ننون واإليلوس ننيون والغنوص ننيون والنادك ن والبوذي ننون والط نناويون وغ ن هم ،كله ننم
كانوا وما زالوا ُيرتمون كهاهنم الذين ُتققوا بسر اخلصوصي ويبجلوهنم ،ومل ُمتهن أصهاب هذا السر إال يف اإلسام!
لننذل  ،ف مننا أن يكننون أصننهاب سننر اخلصوصنني كفننارا زادق ن  ،أو يكننون اإلسننام غ ن صننهي  ،وال اثل ن لنناذين
االحتمال .
 -ومن مغالطاهتم ،قول حممد املهدي الصيادي (الروا ) :ومما ال يلتف إليه التشنند ِبننا أهبمننه وأومهننه املبتدعن أهن

الوحد املطلق (....)2

هذا القول هننو مثن قننولم :علومنننا مقينند ابلقننرآن والسننن  ،ومثن قننول قنناللهم :ال يكننون الصننديق صننديقا حننىت يشننهد
له يف حقه سبعون صديقا أنه زنننديق ألن الصننديق يعطنني الظنناهر حكننم الظنناهر والبنناطن حكننم البنناطن ،وُيمن نفن معننىن
العبننار  :اجعن الفننر يف لسننان موجننودا واجلمن يف جنانن مشننهودا ،وأتننر ُتليلهننا للقننارئ ،من التننذك أبن أهن الوحنند
املطلق هم الذين يصرحون بوحد الوجود وال يقيدون عباراهتم ابلرمز واللغز.
 ومن أساليبهم يف املغالط قول عبد الكر اجليلي:( )1إيقا المم.)349: ( ،
( )2فص اخلطاب.)203: ( ،
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...فا بد ملن يقصد معرف علمنا هذا ..أن يقي العلوم الوارد إليه عل األصول املشننروع الننيت قنند ثبتن ابلكتنناب
والسن واإلمجاع؟ فما وجده من تل العلوم موافقا للشريع فيقصده ويتجل بننه ،ومننا وجننده خمالفننا توقن عننن اسننتعماله إىل
أن يفت هللا عل ما يؤيده من الشريع  ،فيستعمله حينتذ(...)1

مللهون املغالط هنا جيننب أن ننتبننه إىل قولننه :ومننا وجننده خمالفننا توقن عننن اسننتعماله إىل أن يفننت هللا علن مننا يؤيننده
من الشريع .
إذن ،فمننا خيننال القننرآن والسننن لنني كف نرا ،وال جيننب تركننه ونبننذه ،وإمنننا يتوق ن فقن عننن اسننتعماله ريثمننا يفننت هللا
عليه (تعاىل هللا عن اخلداع) ،بن مكن َتويله ِبا يوافق املخالف .
 ومن مغالطاهتم ومراوغاهتم قول اجليلي نفسه:...مث قال اإلمام األكم  :ك حقيق ال يؤيدها شريع فهي زندق  ،يرينند أن كن علننم يَن ِرُد علين مننن احلقننالق الننيت ال
تؤينندها الش نريع  ،فاسننتعمال ذل ن العلننم زندق ن من ن ألن ن تفع ن خننا الش نرال ألن احلقننالق فيهننا زندق ن  ،إذ لنني يف
احلقالق مسأل إال وقد أيدها الكتاب والسن (...)2

أرجننو مننن القننارئ أن ينتبننه إىل قولننه :فاسننتعمال ذل ن العلننم زندق ن من ن  ،...وأن ُيل ن بنفسننه املغالط ن واملراوغ ن يف
هذه العبار ويف الن كله.
 ومن أشهر مغالطاهتم قولم ابلد عليهم ،وهذا مث منها:يقول عبد الوهاب الشعراين:
...وكان (ابن عريب) متقينندا ابلكتنناب والسننن  ...ومجين مننا عنار مننن كامننه ننناهر الشنريع ومننا عليننه اجلمهننور فهننو
مدسننو عليننه ،كمننا أخننربين بننذل سننيدي الشننيخ أبننو الطنناهر املغننريب نزين مكن املشنرف  ،مث أخننرج يل نسننخ (الفتوحننا )
اليت قابلهننا علن نسننخ الشننيخ الننيت خبطننه ،يف مدينن قونين  ،فلننم أر فيهننا شننيتا ممننا كنن توقفن فيننه وحذفتننه حن اختصننر
(الفتوحا )(.)3

 جوابنننا :مل يبن لنننا القطننب النرابين شننيتا مننن هننذه املدسوسننا  .مث إن كن مننا يف (الفتوحننا ) ينندور حننول وحنندالوجود ،إمننا تصننرُيا ،أو ابلعبننار الصننوفي  ،ولننو حننذفناها ملننا بقنني مننن (الفتوحننا ) شنني ! فمننا الننذي مكننن أن ينند عليهننا؟
وه ن ُيتنناج البهننر املي ن إىل د املل ن عليننه ليغنندو ملهننا؟؟ مث إن الفتوحننا ال يطبعهننا إال املتصننوف وأقطنناهبم ،وال يهننتم
بدراستها إال املتصوف وأقطاهبم ،فلِ َم ال ُيذفون هذا املدسو ؟ ...واألستل كث .
 -ويتمم الشعراين مراوغاته:

( )1املنانر اإللي .)9: ( ،
( )2املنانر اإللي .)9: ( ،
( )3اليواقي واجلواهر.)6/1( :
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وقنند د الزادق ن ُت ن وسنناد اإلمننام أمحنند بننن حنب ن يف مننر موتننه عقالنند زالغ ن  ،ولننوال أن أصننهابه يعلمننون منننه
صه االعتقاد الفتتنوا ِبا وجدوه ُت وسادته.
وك ننذل دسن نوا علن ن شن ننيخ اإلس ننام جمن نند الن نندين الفن ن وزأابدي صن نناحب (الق ننامو ) كتن ننااب يف الن ننرد علن ن أيب حنيفن ن
وتكف ن ه ،ودفعننوه إىل أيب بكننر اخليننا اليم ن البغننوي ،فأرس ن يلننوم الشننيخ جمنند النندين عل ن ذل ن  ،فكتننب إليننه الشننيخ جمنند
الدين :إن كان بلَغَ هذا الكتاب فأحرقه ف نه افرتا من األعدا  ،وأا من أعظم املعتقدين يف اإلمام...
اجلواب عل هذا الكام (م غض النظر عن صدقه أو كذبه):
عر أصهاب أمحد بن حنب العقالد الزالف املدسوس فنبذوها ،ومل يبق لننا أثننر ،فلِن َنم ال تفعلننون مثن ذلن وتنبننذون
م ننا يف كتن ننب املتصن ننوف من ننن وحن نند الوجن ننود وأسن نناليب التقين ن  ،وخن ننداع املسن ننلم ؟؟ ِملَ ال تفعلن ننون ذلن ن ؟ إذ لن ننو فعلن ننتم ذلن ن
ألصبه كتب الصوفي شبه بيضا .
 يتمم:وكذل دسوا علن اإلمننام الغنزايل عنند مسننال يف كتنناب (اإلحيننا ) ،ونفننر القاضنني عيننا
فأمر إبحراقها.

بنسننخ مننن تلن النسننخ

وكننذل دس نوا علنني أا يف كتننايب املسننم بن ن(البهر املننورود) مجل ن مننن العقالنند الزالف ن وأشنناعوا تل ن العقالنند يف مصننر
ومك حنو ثا سن  ،وأا بري منها...
 نقولِ :بث هننذا خيننادعون الننذين آمننوا ويغننالطوهنم ويسننتجروهنم إىل نلمننا التصننو  ،أو علن األقن يومهننوهنم أناملتصننوف مظلومننون مكننذوب علننيهم .والقننول أبهنننم دس نوا عل ن الغ نزايل مسننال يف (اإلحيننا ) هننو كننذب .وقولننه :إهنننم دس نوا
عليه يف (البهر املورود) هو كذب ،ومث هذا الكذب يدل عل أن قالله ال خيننا هللا وال يرجننو اليننوم اآلخننر ،من العلننم أن
كتاب (اإلحيا ) الذي أمر القاضي عيا إبحراقه هو نف هذا املتداول ب األيدي اآلن.
 ومننن أبش ن مغالطنناهتم وخمادعنناهتم يف كتننبهم الننيت يرتمجننون فيهننا ألعينناهنم ،أهنننم يننوردون قب ن ك ن شنني أمسننا كبننارالص ننهاب عل ن أهن ننم م ننن أولي ننا هللا املتص ننوف  ،مث ي ننوردون أمس ننا كه نناهنم ،وخيلط ننون معه ننم علم ننا أج ننا مث ن اب ننن حنب ن أو
الشافعي أو الثوري أو العز بن عبد السام أو ابن اجلوزي أو غ هم ،فيومهون الغافل ويستجروهنم إىل أحضان إبلي .
 وهننذا نن مننن كتنناب حنندي العهنند ،قنند يزينند عنندد األكاذيننب فيننه عننن عنندد سننطوره :وملننا كننان أهن هللا هننم أهنالرمحن الواسننع  ،وهننم أهن الفتننو والشننفق علن عبنناد هللا عامن  ،فمننا ابلن ِبننن وقن فننيهم مننن األمن احملمدين خاصن  ،سنوا
كان هذا الوقوع منهم عن قصد أو خطنأ يف االجتهنناد ،فن ىل اإلمننام ابننن تيمين ومقلديننه مننن أصننهاب سننو الظننن بعبنناد هللا،
أنقن هننذه العبننار مننن (الفتوحننا املكين ) (اجلننز  :األول) (الصننفه  :)616 :يقننول الشننيخ األكننرب :إن مننن فتننو أهن هننذا
الطريق ومعرفتهم ابلنفو أهنم إذا كان يوم القيام  ،ونهرما لم من اجلاه عند هللا ،خا منهم من آذاهم هنا يف الدنيا...
 للق ننارئ أن يتس ننل بتهلي ن ه ننذا ال ننن  ،ملعرف ن م ننا في ننه م ننن اف نرتا عل ن هللا س ننبهانه ،وخمادع ن ومراوغ ن ومناقض نمت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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للقرآن والسن  ،وتَن َعا ُمل ابلغيب.
لكننن هننذا اإلص نرار عل ن الكينند ل سننام واملكننر ابملسننلم  ،أبسننلوبه العميننق الننادئ األمل ن املتلننوي الننذي ُيشننو
زعا السم يف برشنناما مجيلن املظهننر مكتننوب عليهننا :أهن هللا ،أهن الرمحن  ،الشننفق علن عبنناد هللا ،..هننذا اإلصنرار هبننذا
األسلوب اخلبي جيعلنننا نتوجننه إىل هللا سنبهانه بقلوبنننا وكن حواسنننا سننالل إيه أن يهنندي هننذه الطالفن الضننال املضننل  ،أو
أن يكبتها فيق كيدها ومكرها ابإلسام واملسلم .
 ومن امللهونا  :يتهد عن أه هللا الذين هم أه الرمح ...واجلواب:نعننم يوجنند يف بن آدم مننن هننم مننن أهن هللا ومننن أهن الرمحن ...ولكن مننا هننو برهننان هننذا النندعي أهنننم هننم املتصننوف ؟
وه تكفي وسوسا إبلي للربهن عل ما يدعيه؟!
 مث هو يهاجم أبسلوب فيه نعوم أولت الذين يسميهم :أصهاب سو الظن بعباد هللا ،..واجلواب:إن الننذين ُيكمننون عل ن التصننو أبنننه مسننتنق الكفننر والزندق ن والضننال ،إمنننا يعتمنندون يف ذل ن عل ن النصننو
املبينن ن م ننن الق ننرآن والس ننن  ،وعلن ن خمالفن ن الص ننوفي الواض ننه وض ننوح الش ننم يف رالعن ن هن ننار مش ننر ل ننذه النص ننو  ،مجلن ن
وتفصننيا ،وعلن التنزام املتصننوف ابلكننذب الفنناجر الننذي ال حنندود لننه ،عننندما يقولننون دون خننو مننن هللا تعنناىل وال خجن
من عباده :إهنم ملتزمون ابلقرآن والسن ! بينما هم يف احلقيق ملتزمون هبلوسا اجلذب اليت يسموهنا الكش .
فه املسلمون الذين يبينون للنا هذا املنكر املاحق ،هم من أصهاب سو الظن بعباد هللا؟!
إن إحسان الظن واجب عندما يتعلق األمر ِبسال شخصي حبت .
ِ َّ ِ
ين َك َفن ُنروا
أما إن كان م دين اإلسام وأم اإلسام ،ف حسننان الظننن والسننكو مهننا دخننول يف لعنن هللا(( :لُعن َنن الننذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صن ْنوا َوَكننانُوا يَن ْعتَن ُندو َنَ .كننانُوا ال يَنتَننَن َ
يس ابْ ِن َمن ْنرََ ذَلن َ ِبنَنا َع َ
م ْن بَِ إ ْسَرالي َ َعلَ ل َسان َد ُاوَد َوع َ
ناه ْو َن َعن ْنن ُمن َكننر فَن َعلُننوهُ لَبن ْنت َ
َمننا َكننانُوا يَن ْف َعلُننو َن)) [املالنند  .]79:وواجننب املسننلم العم ن عل ن إزال ن املنكننر ،وواجننب أصننهاب املنكننر أن يسننرعوا يف تننر
املنكننر م ن التوبن واالسننتغفار ،فن ن أصننروا علن منكننرهم وعلن النندعو إىل منكننرهم! فه ن يسننتطي مسننلم خيننا هللا ويرجننو
اليوم اآلخر أن ُيسن الظن هبم؟!
 مث ي ننورد املؤلن ن ق ننول ش ننيخه األك ننرب :إن م ننن فت ننو أهن ن ...ونهر م ننا ل ننم م ننن اجل نناه عن نند هللا ،خ ننا م نننهم م نننآذاهم...
واجلواب:
ِ َّ ِ
اّللُ ينَُزّكِ نني َم ن ْنن يَ َش ننا ُ َوال يُظْلَ ُم ننو َن
ين ينَُزُّك ننو َن أَن ُف َس ن ُنه ْم بَن ِ َّ
أ -إن تزكي ن ال نننف ه نني م ننن كب ننالر اإلمث(( :أََملْ تَ ن َنر إ َىل ال ننذ َ
فَتِيا .انظُر َكي ين ْفرتو َن علَ َِّ ِ
ب َوَك َف بِِه إِْمثا ُمبِينا)) [النسا .]50 ،49:
ْ ْ َ َ َُ َ
اّلل الْ َكذ َ
((فَا تنَُزُّكوا أَن ُف َس ُك ْم ُه َو أ َْعلَ ُم ِِبَ ِن اتنَّ َق )) [النجم.]32:
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ِ ِ
ِ
يل)) [األحقا .]9:
وح إِ َ َّ
(( َوَما أ َْد ِري َما ينُ ْف َع ُ ِيب َوال ب ُك ْم إ ْن أَتَّبِ ُ إَّال َما يُ َ

ب -قوله هذا هو ،عل ك حال ،أمننر غي نيب ال يُعننر إال بننن
عليهم أهنم من أض عباد هللا.
 -وهذا ن

مننن القننرآن والسننن  ،ونصننو القننرآن والسننن ُتكننم

آخر من نف الكتاب الذي قد يزيد عدد األكاذيب فيه عن عدد سطوره ،يقول:

وكننان الشننيخ أبننو منندين...إذا قي ن لننه :قننال فننان عننن فننان عننن فننان ،يقننول :مننا نرينند أنك ن قدينندا ،التننوين بلهننم
طري ،ويف رواي  :أطعموا حلما طري ،كما قال هللا تعاىل(( :لِتَأْ ُكلُوا ِمْنهُ َحلْما طَ ِرَّي)) [النه  ،]14:ال تطعموا قديدا.
يعلق املؤل فيقول :أي ال تنقلوا إلينا إال ما يُفت به عليكم يف قلوبكم ،ال تنقلوا إلينا فتوح غ كم...
 اجلنواب :نسننتطي أن نعننر املغالطن يف هننذا األسننلوب واملخادعن  ،إذا عرفنننا أهنننم يعتقنندون أن الننوحي الننذي كننانينزل عل حممد هو فتوح مث فتوحهم.
 وك ن كتننبهم هنني مننن خمادعنناهتم ومراوغنناهتم ،ويف مقنندمتها( :اللم ن ) ولننو أنص ن لسننماه (الظلننم) ،و(إحيننا علننومالنندين) ولننو صنند لسننماه (إحيننا علننوم الكهانن ) ،و(الرسننال القشن ي ) (رسننال الضننال والنندج ) ،و(احلكننم العطالين ) الننيت
هي (نقم ضالي كفري ) ،مرورا بك كتبهم حىت الوصول إىل احلدي منها ،وإىل ما سيؤلَّ يف آ من الزمن.
إن ك كتاب جديد يؤل يف التصننو  ،إمنننا هننو أسننلوب جدينند يف املخادعن واملراوغن والنندج يقدمننه مؤلفننه لينندعم
به مس الكهان يف األم اإلسامي .
ومثا منها :كتاب من كتبهم احلديث اليت يقتنوهنا بنشا  ،نر عناوين فصوله كما يلي:
 التعري ن  :نق ننرؤه ف ننا جن نند في ننه ش ننيتا م ننن التعري ن  ،وإمن ننا جن نند مج ننا دعالي ننه يزين ننون هب ننا الص ننوفي للق ننارئ ليخ نندعوهويضللوه.
 االشتقا  :نقرؤه فا جند فيه أي حب علمي صهي عن االشتقا إال مجا للدعاي للصوفي .مث نقن نرأ  -كم ننا يف كن ن كت ننبهم -فص ننوال عم ننا يس ننمونه املقام ننا  ،مثن ن التوبن ن والزه نند وال ننورع والتوكن ن ...إىل آخ ننر م ننا
هنال  ،وهي كما رأينا ،ال عاق لا ابلطريقن وال ابحلقيقن  ،وإمنننا هنني أسنناليب دعالين يزينننون هبننا الدعاين للصننوفي أبسننلوب
ماهر ذكي خيدعون به القارئ الذي جيه ما هي الصوفي .
 ومن أساليبهم الناعم يف املغالط  ،إيرادهم قصصا عننن بعننض شننيوخهم تظهننر َتسننكهم ابإلسننام أو بننبعض سننننه،وكي أهنم ينفرون من اإلخال ابآلداب اإلسامي  ،وجيعلون هذا دليا عل صه الصوفي .
واجلواب :إن التمس ابلتعاليم اإلسامي وسننننها وآداهبننا هننو مننن اإلسننام ولنني مننن اإلشنرا  ،والتمسن ابإلسننام
وآدابه ال جيع اإلشرا إحساا ،وال الزندق إماا ،وهم عندما مزجننوا اإلشنرا ابإلسننام أسننا وا إىل اإلسننام ومل يغن وا شننيتا
يف اإلشرا .
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 ومن أساليبهم الناعم يف املغالط  :ذكرهم لبعض الطننر الننيت عمن بعننض أتباعهننا أو مشنناخيها علن نشننر اإلسننامب غ املسلم  ،أو قاتلوا االستعمار وجاهدوا إلعا كلم اإلسام.
واجلواب عل هننذا مثن اجلنواب علن سننابقه ،هننو أن العمن علن نشننر اإلسننام واجلهنناد يف سننبي هللا هننو مننن تعنناليم
اإلس ننام وال عاقن ن ل ننه ابإلشن نرا  ،ويبقن ن اإلشن نرا زندقن ن وكفن نرا ول ننو جاه نند أص ننهابه يف س ننبي هللا ،ويبقن ن م ننزج اإلشن نرا
ابإلسام ضاال بعيدا وإسا كرب ل سننام وتنندم ا للعقينند يف نفننو املسننلم  .وهن يصننب الننزا (مننثا) والين إذا مزجننه
مازج ابإلسام؟!

* الوحدة املطلقة:
الوحد املطلق هي التصري بوحد الوجود ابلعبار املطلق  ،أي غ املقينند ابإلشننار والرمننز واللغننز ،وهننذا هننو الكفننر
والزندق عندهم وهننم ال يعنننون ابلكفننر والزندقن اخلننروج مننن الوالين والصننديقي  ،ال ،وإمنننا يعنننون هبننا أهنننا كفننر وزندقن ابلنسننب
للشنريع (الننيت هنني الظنناهر) ال ابلنسننب للهقيق ن  ،إذ هنني عننندهم ،ابلنسننب حلقيقننتهم ،والي ن وصننديقي وقننرب ومعرف ن  ،لكننن
جيننب أن تبقن مكتومن وأال يعننرب عنهننا إال ابلعبننار الصننوفي  ،وهننم يف واقن األمننر يسننتعملون عبننار (الوحنند املطلقن للخننداع
والتضلي والتهرب من سي احلاج).
وقنند مننر معنننا قننول قنناللهم :إن اجلنينند والشننبلي أفتيننا بزندقن احلنناج وبقتلننه ،ومهننا يعلمننان أنننه ويل هللا حقننا ،كمننا رأينننا
قننول عننارفهم الغننو  :وبويعن يف احلضننر علن التباعنند عننن أا ابتُلنوا ابالنتقنناد واالعنرتا علن أوليننا هللا تعنناىل ،وذل ن
فيما يقب التأوي ! وهو يع هبذا أن العبار الصوفي جيب أن تكون قابل للتأوين لننيمكن بننذل خننداع املسننلم ! أمننا إن مل
تكن قابل للتأوي فالذنب ذنب الصويف عندلذ ألنه سننيكون مننن أهن الوحنند املطلقن  ،الننذين ال يقينندون عبننارهتم ابإلشننار
والرم ننز واللغ ننز ال ننيت جتعن ن التأوي ن ممكن ننا ،وال ننيت ه نني جم ننن الطريق ن الربهانين ن الغزالين ن ال ننيت ترتسن ن ب ننه ،فاس ننتطاع أن خت نندع
املسننلم وعلمننا املسننلم طيل ن تسننع قننرون أو تزينند ،واسننتطاع بننذل أن تص ن إىل غاي ن إبلنني مننن ورالهننا بتهري ن
العقينند اإلسننامي يف النفننو  ،ودفعهننا إىل التخننب يف نلمننا بعضننها فننو بعننض ،وإيصننال اجملتمعننا اإلسننامي إىل مننا
هي عليه من فساد وضياع.
ومثال ممن يقولون عنهم إهنم من أه الوحد املطلق (ابن سبع ) ملث قوله:
واألمر أوضح من انر على علم

كم ذا متوه ابلشعبني والعلم

فهننو يطلننب تننر التمويننه ابإلشننار والرمننز (كننم ذا َتننوه ابلشننعب والعلننم) ،وينندعو إىل الصنندع حبقيقننتهم الننيت هنني يف
نظننره أوض ن مننن ار عل ن علننم .وقننولم عنننه إنننه مننن أهن الوحنند املطلق ن ال يع ن مطلقننا أهنننم ال يعتقنندون بواليتننه العظم ن
وقطبيته ،هذا إن مل يكونوا يعتقدون بغوثيته.
ومثله عمر بن الفار  ،ملث قوله:
وصرح إبطالق اجلمال وال تقل
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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وكلنا يعلم أن عمر بن الفار عندهم هو سلطان العاشق  ،حىت قال فيه شاعرهم:
وجبت عليه زايرة ابن الفارض

مل يبق صيب مزنة إال وقد

ومن املشيخا الصوفي اليت جيعلوهنا من أه الوحد املطلق (الطريق السبعيني )،
ألن ذكننرهم كننان( :لنني إال هللا) بنندال مننن( :ال إلننه إال هللا) ألن عبننار ( :لنني إال هللا) تصننرح بوحنند الوجننود ،وال
تقيدها ابإلشار والرمز واللغز.
وأعيد القول :إهنم يعنون بعبار (الوحد املطلق ) أي :الوحد غ املقيد ابإلشار والرمز واللغز.

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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الباب الرابع

مناقشات ودراسات خمتلفة
الفصل األول

مناقشة التعاريف واشتقاق (الصوفية)
* التعاريف:
كث ا ما تورد كتب التصو تعاري للصوفي .
وك تعاريفهم لنني فيهننا شنني مننن التعرين  ،إال الفتننا دعالين  ،هنني عبننارا مرمننوز منمقن ال يفهمهننا إال املتمننر
أبساليبهم ،وم ذل فهي بعيد عن أن تكون تعاري  ،وهذه أمثل منها:
 التصو  :علم تعر به أحوال تزكي النفو  ،وتصفي األخا  ،وتعم الظاهر والباطن لني السعاد األبدي . التصو  :استعمال ك خلق س  ،وتر ك خلق دين. التصو كله أخا  ،فمن زاد علي ابألخا  ،زاد علي ابلتصو . التصو  :علم يعر به كيفي ترقي أه الكمال من النوع اإلنساين يف مدارج سعاداهتم.هذه مناذج من تعاريفهم ،لو قرأها القننارئ ألن مننر وألن مننر وألن مننر ملننا اسننتطاع أن يتوصن إىل معرفن أي شنني
عن الصوفي .
عل ن ن أن املتمن ننر أبسن نناليبهم يعن ننر أن عبن نناريت (تزكي ن ن النفن ننو  ،وتصن ننفي األخن ننا ) تع ن ن الن ننتخل من ننن الشن ننعور
ابملخلوقين ن ن أو (العبودين ن ن ) وتوابعه ن ننا .وأن (السن ن ننعاد األبدين ن ن ) تعن ن ن ذو األلوهين ن ن أو (استش ن ننعار األلوهين ن ن  ،أو الفنن ن ننا يف
هللا)...وكذل معىن بقي العبارا .
وبدون إطال  ،التعري الصهي هو:
الصننوفي هنني ريضننا يقننوم هبننا السننال حننىت يص ن إىل اجلذب ن  ،حي ن يننر -بتننأث إُيننا ا شننيخه املؤلننه -رؤ
يتوهم يف بعضها أهنا ُتقق ابأللوهي  ،وابلتايل استشعار لوحد الوجود.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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* اشتقاق كلمة الصوفية:
كتبوا وقالوا كث ا عن أص االسم (الصوفي ) فكان مما كتبوا:
ِ
الصن َف  ،وقين  :مننن الصننفا ،
الصوفي من الصوف  ،أي :كالصوف املطروحن استسنناما ،وقين  :مننن َّ
الصن َّنف  ،وقين  :مننن ّ
وقي ن  :مننن الصننفو  ،وقي ن  :مننن صننوف (لقننب رج ن يف اجلاهلي ن ) ،وقي ن  :مننن الصننو  ،وقي ن  :مننن الصننوفان (بقل ن زغبننا
قصن ن ) .وه ننم غن ن متفقن ن يف ش نني منه ننا ،بن ن إن كن ن واح نند منه ننا م ننردود أو مرفوضن ن م ننن أكث ننرهم ،وه ننذا يرُين ننا م ننن
مناقشتها ،فهي كلها غ صهيه  ،وهي كلها عبارا دعالي  .ونكتفي إبيراد كلمن للقشن ي أوردهننا ابننن خلندون يف فصن
(علننم التصننو ) يف مقدمتننه ،يقننول :ال يشننهد لننذا االسننم -أي :التصننو  -اشننتقا مننن جهن العربين وال قيننا  ،والظنناهر
أنه لقب..
وقد ُتم بعض الباحث -منهم زكي مبار مثا -لكلم (الصو ) وأهنم نسبوا إليه ألهنم كانوا يلتزمون بلبسه.
إن ص ن هننذا االشننتقا  ،فقنند بن نوا بنينناهنم عل ن ابط ن ؟ فلنني يف لننب الصننو فضننيل  ،ولنني يف االنتسنناب إليننه
شر ! وذل لألسباب التالي :
أ -عدم التأسي ابلرسول صل هللا عليه وسلم-:
يف البخاري ومسلم (لبا ) عن أن  :كان أحب الثياب إىل النيب صل هللا عليه وسلم أن يلبسها احلرب .
وجا يف شرحها للهاف ابن حجر يف الفت  ..:وقال ابن بطال :هي من برود اليمن تصن من قطن....
إذن فقنند كننان أحننب الثينناب إىل الرسننول ثينناب قطننن ،ال ثينناب صننو  ،والتأسنني بننه صننل هللا عليننه وسننلم يقتضنني
لب ثياب قطني  ،أو لننب مننا يوجنند -عنندا احملننرم -كمننا كننان يفعن صننل هللا عليننه وسننلم ،ولننب الصننو لنني مننن التأسنني
به ،فلي فيه فضيل .
ب ن قنند أورد ابننن القننيم رمحننه هللا يف كتابننه (زاد املعنناد) )144 /1( :عننن عالش ن رضنني هللا عنهننا :أهنننا جعل ن للنننيب
صل هللا عليه وسلم بردا من صو  ،فلبسها ،فلما عر فوجد رين الصننو طرحها...قننال املعلقننان علن (زاد املعنناد) :هننو
داود ( )4074لبننا  ،ومسننند أمحنند ( 132/6و 144و 219و ،)249وإسننناده صننهي  .وهننذا يقلننب
أيضننا يف سنننن أيب ُ
للصو نهر اجملن.
ب -التشبه بغ املسلم :
يقننول زكنني مبننار يف كتنناب التصننو اإلسننامي يف االشننتقا ... :يهمنننا أن نقينند يف هننذا البهن أن لننب الصننو
كان من تقاليد النصراني ..
ويقول :واجلاح ُينندثنا أن النصنراين يلننب الصننو حن يتنسن  ،ويف رسننال إخنوان الصننفا أن راهبننا قنندم يف ثننوب
من صو .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ويقول رينولد نيكلسون :كان الثياب املصنوع من خشن الصو عام عل الزهد قب اإلسام(.)1
ويقول عمر فروخ :كلم (تصو ) مشتق من الصو الذي هو لبا العباد وأه الصوام (...)2
إذن فلننب الصننو كننان مننن تقالينند زهنناد الننديا األخننر  ،الننذين كننانوا ينقطعننون يف الصنوام للعبنناد والتنسن ،
وقنند أمننرا أن خنننالفهم ،وأال نتشننبه هبننم ،وخاصن يف األمننور التعبدين  ،فقنند قننال رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم{ :مننن تشننبه
داود (لبا ) وأمحد بن حنب عن ابن عمر ،وغ مها.
بقوم فهو منهم} ،رواه أبو ُ
واألحادي كث َتمرا ِبخالفتهم:
ج -الري :
عننندما كننانوا يلتزمننون بلبننا الصننو فقنند كننانوا يرينندون إشننعار النننا أهنننم مننن الزهنناد والعبنناد وغن ذلن  ،ويف مننثلهم
يقننول الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم{ :مننن لننب لبننا شننهر ألبسننه هللا يننوم القيام ن ثننواب مثلننه} ،ويزينند يف رواين اثنين { :مث
داود (لبا ).
تلهب فيه النار} .رواه أبو ُ
وأنننن أن القشن ي فطننن إىل عننورا اشننتقا التصننو مننن الصننو  ،فرفضننه واقننرتح كلمن (الصننفو ) كمصنندر آخننر
لاشتقا ! وهو بعيد ك البعد.
النتيجن  :إذا كننان التصننو مشننتقا مننن الصننو ألهنننم كننانوا يلتزمننون بلبسننه ،فعملهننم ابطن ألنننه مبن علن ابطن ،
وهو من الكبالر ،وعل ك حال ،النسب إىل الصو غ صهيه .
 إذن ،فمن أين جااجلنواب :جننا

()3

الكلم (صوفي )؟

مننن أحنند مصنندرين ،أو منهمننا جمتمعن  .األول هننو كلمن (صننوفيا) اليوانين ِبعننىن (احلكمن ) ومنهننا

(حكم اإلشرا ) .
والثاين كلم (صويف) اليهودي الننيت كانن تطلننق علن الشننيخ املسننل (املرشنند) يف حلقننا املعننار السنري الننيت كننان
يتخرج فيها األنبيا (الكذب طبعا) ويتأكد املصدر األول (صوفيا) اليواني ابملعطيا التالي :
 -1كون الفرضيا األخر مردود لغوي ،ال تتفق م قواعد اللغ يف االشتقا .
 -2كون ك فرضي منها مرفوض من أكثرهم ،ويدل عل هذا كثر التعاري اليت وضعوها.
 -3وجود من رفضها كلها من علمالهم.
 -4الناحي اللفظي :
( )1يف التصو اإلسامي واترخيه.)48: ( ،
( )2التصو يف اإلسام.)24: ( ،
( )3حكم اإلشرا كتاب للسهروردي احلليب.
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إذ أن النسننب إىل (سننوفيا) املعرب ن هنني (سننويف) للشننخ  .و(سننوفي ) للفكننر  ،لكننن عننندما انتشننر هننذه الكلم ن ،
سرعان ما خضع للذو العريب يف اللف  ،فأصبه (صويف) و(صوفي ) ،مث قي (تصو ) و(متصو ).
وغل ن املستش ننر تي ننودور نولدك ننه عن نندما ق ننال :إن الس ننيغما (الس ن اليواني ن ) تقل ننب عن نند التعري ننب س ننينا ال ص ننادا،
فنهن نقول يف (فيلوسوفيا) فلسف  ،ال فلصف .
غل ألن املسأل تتعلق ابلذو العريب يف لف الكلم  ،ال بقاعد يف الرتمج .
 -5ين نندعم قولنن ننا ،من ننا أورده عمن ننر فن ننروخ يف حاشن نني (الصن ننفه  )24 :من ننن كتابن ننه ،يقن ننول :إن النصن ننار األرثن ننوذك
يسمون فتياهتم (صوفْي ) ويكتبوهنا صادا ويلفظوهنا كذل ...عل أن ذل لي حج يف الفصي .
نقول :لكنه حج يف الذو العريب يف لف الكلم .
مث إن ك الذين كانوا يتناقلون هذه الكلم (سننوفي  ،أو سننوفي ) كننانوا ال يعرفننون أصننلها وال مننن أيننن أتن  -إال أفنرادا
قال  -فمن الطبيعي جدا أن يتصوروا أن لا أصا عربيا يكننون قريبننا مننن لفظهننا ،وهننو كلمن (صننوفي  ،وصننويف) مث يلفظوهنننا
كذل دون انتظار.
 -6قننال هبننذا االشننتقا عنند ابحث ن  ،منننهم أبننو الرُيننان الب ن وين املتننوىف سننن (440هن ن) ،أي :إنننه كننان قريبننا بعننض
الشنني مننن زمننن ذيننوع الكلمن  ،وكننان أيضننا يننتقن أكثننر مننن لغن أجنبين  ،يقننول :ومنننهم (أي :مننن قنندما اليننواني ) مننن كننان
ير الوجود احلقيقي للعل األوىل فق ...واحلق هو الواحد األول فق  ،وهذا رأي السوفي  ،وهم احلكما ،
ف ن (سو ) ابليواني احلكم  ،وهبا مسي الفيلسو (بياسواب) أي :حمننب احلكمن  ،وملننا ذهننب يف اإلسننام قننوم إىل

قريب من رأيهم ُمسّوا ابمسهم(.)1

وممن قال هبذا االشتقا املستشننر فننون هننامر ،وتعصننب لننه األديننب عبنند العزيننز اإلسننامبويل ،واألسننتاذ حممنند لطفنني

مجع (...)2وغ هم.
 -7الزمن:

ياح ن أن هننذا االسننم (الصننوفي ) نهننر بعينند حرك ن الرتمج ن النشننط مننن اليواني ن يف القننرن الثنناين الجننري وهننذا لننه
داللته القوي .
 -8املكان:
كانن مراكننز الرتمجن هنني بغننداد وبعننض املنندن حولننا ،وخاصن يف فننار  .ويف هننذه األمنناكن نهننر أوالن الننذين عرفنوا
هبذا االسم (املتصوف ) ممننن مننر معنننا بعضننهم يف هننذا الكتنناب .بينمننا مل يعننر هننذا االسننم يف جنننوب العننامل اإلسننامي ومغربننه
( )1الفلسف الندي .)32: ( ،
( )2التصو اإلسامي ،زكي مبار (االشتقا ).
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إال بعد ذل ِبد ملهون .
وهذا له داللته أيضا.
 -9التشابه يف العقيد والطريق :
نهننر يف اليننوان القدمن فلسننفا وحنن متعنندد  ،مننن أشننهرها :أسنرار إلوسنني  ،وإلوسنني مدينن يوانين كانن تعبنند
اإلل (دمث ) اليت كان إل اخلصب والزراع واخللود.
ما إن جا القرن اخلام قب املياد ،حننىت كانن هننذه النهلن قنند غننز العننامل ،فصننار املدينن طنوال العصننر القنند
مزارا يتقاطر إليه اليوان والرومان ،وُي إليه بعض أابطر الرومان (إىل معبد دمث يف املدين ).
تق ننوم العب نناد يف ه ننذه النهلن ن علن ن أس ننطور غامضن ن نلن ن سن نرا مكتوم ننا ألن ن ع ننام ،وك ننان املري نندون مثل ننون قصن ن
ميثولوجي ن لكنني يبعث نوا يف نفوسننهم العواط ن الننيت انفع ن هبننا اإللننه أو اآلل ن  ،ويتلننون عبننارا مبهم ن  ،ويرقصننون ويصننيهون
عل صو موسيق صاخب  ،لكي ُيققوا حال اجلذب أو االُتاد ابآلل (.)1

وفاسف اليننوان األقنندمون (األيوينننون طننالي ( )2وتامذتننه :انكسننيمندري وأنكسننيمان وهننرقليط ) كننانوا يؤمنننون
بوحد الوجود .فمن كام ه قليط  ،مثا :أنه كننان يننر أن النننار هنني املبنندأ األول الننذي تصنندر عنننه األشننيا وترجن إليننه،
ال النار اليت ندركها ابحلوا  ،ب ار إلي لطيف للغاي أث ين  ،نسننم حننار حين عاقلن أزلين أبدين  .هنني حيننا العننامل وقانونننه
(لوغو )(( ...)3ترمج عبار لوغو فيما بعد ابلكلم ).
والرواقيون كانوا يؤمنون بوحد الوجود.
والغنوصنني (مننن  gnosisيف اليواني ن = املعرف ن ) ،وكننان املرينندون يتناقلوهنننا س نرا ويزعمننون أهنننا وحنني أنزلننه هللا منننذ
البنند  .وهنني هنني الصننوفي ننناهرا وابطنننا ،بطريقتهننا وعقينندهتا ،وهنني حنلن إلوسنني نفسننها (من اخننتا يف األمسننا فقن )،
وكان ن تعنندو عل ن األدين واملننذاهب ابلتأوي ن والتهننوير ،مدعي ن ُتويلهننا إىل معننىن أعمننق ،فعل ن ذل ن م ن مجي ن األدين
حىت وصل إىل اإلسننام ،ومسين فيننه (الصننوفي ) أو (املعرفن ) أو (اإلشنرا ) وهنني نفن العبننارا واألمسننا الننيت كننان كهاهنننا

يستعملوهنا دالما(.)4

إن هننذا التشننابه يف العقي نند والطريننق إليهننا ب ن الفلسننفا اليواني ن  ،وخاص ن اإللوسنني والغنوص نني  ،وب ن الص ننوفي -
مضافا إىل األدل السابق  -جيع اعتقادا أن االسم (الصوفي ) انزلق إىل اجملتمعا اإلسامي من اليواني قريبا من اليق .
 -1يضا أيضننا إىل مننا سننبق ،اعتقنناد بعننض العلمننا مننن كبننارهم أن الصننوفي وصننل إىل اجملتمعننا اإلسننامي عننن
( )1اتريخ الفلسف اليواني ( ،
( )2ولد سن . 624م ،وما
( )3اتريخ الفلسف اليواني ( ،
( )4اتريخ الفلسف اليواني ( ،

.)6:
سنه . 546م.
.)18:
 )244:بتصر .
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طريق اليوان بصور رليسي  ،وأن فاسف اليوان كانوا الشيوخ األوال املعروف .
فمن ننثا ،يقن ننول السن ننهروردي املقتن ننول :إنن ننه رأ أسن ننتاذه أرسن ننطو يف النن ننوم ،فسن ننأله رأين ننه عن ننن أقطن نناب التصن ننو الن ننذين
يستشننهد هبننم وآبرالهننم ك ن مننن كتننب يف التصننو أو تكلننم فيننه مننن مث ن أيب يزينند البسننطامي وسننه التسننرتي وذي النننون
املصري واحلس بن منصور احلاج()1؟
ويقول أيضا:
...وأما أنوار السننلو يف هننذه األزمنن القريبن  ،فخمن الفيثنناغوري وقعن إىل أخنني أمحننيم (أي :ذي النننون املصننري)

ومنه نزل إىل سيارتسرت وشيعته (أي :سه التسرتي)(.)2

ويننورد ابننن سننبع يف الرسننال النوري ن أق نواال لسننقرا وأفاطننون وأرسننطو يع نربون هبننا عننن وحنند الوجننود وعننن أح نوالم

وأذواقهم يف معرفتها والتهقق هبا(.)3

والششن ننرتي جيع ن ن سن ننقرا وأفاطن ننون وأرسن ننطو من ننن مشن ننايخ املعرف ن ن وين ننذكر إىل جن ننانبهم احلن نناج والشن ننبلي والنقن ننري
والشوذي والسهروردي وغ هم ،وذل يف قصيدته اليت مطلعها:
بفكر رمى سهماً فعدَّى به عدان

أرى طالباً مين الزايدة ابحلسىن

() 4

 -11يض ننا أيض ننا إىل م ننا س ننبق ،أن ه ننذا االس ننم (الص ننوفي ) نه ننر يف ف ننرت تفشن ن في ننه ن نناهر اس ننتعار الكلم ننا
اليوانين ن ن واس ن ننتعمالا يف خمتلن ن ن الفن ن ننون ،حين ن ن نقن ن نرأ م ن ننثا :الفلس ن ننف  ،الفيلس ن ننو  ،املوس ن ننيقا ،املوس ن ننيقار ،األرمث ن نناطيقي،
اإلسطرالب ،الربكار ،اليوىل ،السفسطالي  ،اجملسطي ،املاليخوليا ،األقنراابذين ،األسطقسننا ...إخل .وعليننه فلنني مسننتهجنا
وال غريبا أن يستع وا كلم "سوفيا" للتسمي هبا ،ب كان مث هذا قاعد متبع .
 -12يف واق ن األمننر وحقيقتننه ،وإذا أردا أن نكننون موضننوعي  ،ف ن ن ك ن مصننطل نهننر يف الق نرن الثنناين والثال ن
الجري  ،وأردا معرف مصدره ،فعلينا أن نفت قب ك شي عن أص لننه يف اليوانين  ،إمننا عننن طريننق الرتمجن أو االسننتعار
والتعريب ،فيما عدا مصطلها أصول الفقه والفقه واحلدي واللغ .
إن هذه املعطيا جمتمع  ،تشك برهاا قوي عل أن كلم (صوفي ) لا أص يواين.
 ويتأكد املصدر الثاين (صويف) اليهودي ابملعطيا التالي : -1إن املعطيا ( 1و 2و 3و 4و )9السابق  ،هي أيضا معطيا لذا املصدر.
داود(:)1
 -2يقول الربوفيسور عبد األحد ُ
( )1والي هللا والطريق إليها.)175: ( ،
( )2والي هللا والطريق إليها.)170: ( ،
( )3روض التعري ابحلب الشري .)609: ( ،
( )4روض التعري ابحلب الشري .)609: ( ،
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وكان الرج الذي ينظر أو يرقب من الربج (املصفا أو املسفا) يسم (صويف .)2()SOPHI
...ففي األص كان (املسفا) (مكان ينصب فيه صفا  ،أي حجر) جمننرد نصننب أو منزار علن مكننان منعننزل مرتفن
يف (جلعاد) حي كان يعي املراقب ( )SOPHIم أسنرته ،وحلننق بعنند فننت إسنرالي ألر كنعننان واحتالننا ازداد عنندد
(املسفاي ) ،وسرعان مننا أصننبه مراكننز دينين عظيمن  ،وتطننور إىل معاهنند للتعلننيم واجلمعيننا الدينين  .ويبنندو أهنننا تشننبه
اجلماعا الصوفي واإلسامي مث املولوي والبكداشي والنقشننبندي وغ هننا ،وكن واحنند منهننا كانن ُتن إشنرا شننيخها
ومرشنندها ،وكانن هنننا منندار ملهقن ابملسننفا حين كننان جيننري تنندري الشنريع والنندين واألدب العننربي وغن ذلن مننن
ف ننروع املعرفن ن  ،ولك ننن ف ننو ه ننذا العمن ن التعليم نني ،ك ننان الص ننويف رل نني مجاعن ن ال ننداخل يف ه ننذه اجملموعن ن  ،وق نند اعت نناد أن
يدرسهم ويلقنهم الدين السري الذي يعر اآلن ابلصوفي  .والواقن أن مننن نعننرفهم اآلن ابسننم الصننوفي كننانوا يسننمون عندلننذ
(نبييم  )NBIYIMأو أنبيا (...)3اهن.
انطاقا من هذا الن

ومما تورده كتب التاريخ ،مكن وض النقا التالي :

 كان الصوفي (الدين السر ) منتشر يف اليهودي وكان (املسفاي )( )4هي مراكز التسل فيها. كان الشيخ املسل (املرشد) يف املسفا يسم (صويف .)5()SOPHI كان الواص من غ (صننويف) يسننم (نننيب) وهنني كلمن عربين معناهننا (اطننق) ،وهننؤال هننم األنبيننا الكذبن  ،وكننانبنو إسرالي يعظموهنم ويقدسوهنم ،بينما يقتلننون األنبيننا احلقيقين ! ويتبن متصننوف املسننلم سننننهم يف ذلن ؟ فهننم يقدسننون
مشايخ الصوفي ودعاهتم ،بينمننا ُينناربون مننن ينندعو إىل مننا جننا بننه رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم! وهننذا مننن مصنندا قولننه
صل هللا عليه وسلم{ :لتتبعن سنن من كان قبلكم.}...
 ك ننان يف بغ ننداد -ش ننأن أكث ننر امل نندن اإلس ننامي  -جالي ن يهودي ن تع ننر ابس ننم (اجل ننالو ) ،وم ننن الب نندهي أن ذل نالنندين السننري كننان منتش نرا بينننهم ،وأن الشننيخ املرشنند يف ك ن مسننفا كننان يسننم (صننويف  ،)SOPHIألنننه مل ُينند يف
اليهودي ما مكن أن يغ ذل .
 يف الق نرن األول والثنناين الج نري نهننر يف الننباد اإلسننامي عنندد ممننن ادع ن النبننو  ،وممننا ال ش ن فيننه أن أكثننرهؤال املدَّع -إن مل يكن كلهم -كانوا من خرجيي تل املسفاي اليت كان معاهد إلعننداد األنبيننا  ،وكانن جتننري علن
داود ،وقنند
( )1كننان امسننه القسنني دافينند بنجننام الكلننداين وهننو مننن كبننار علمننا الاهننو املسننيهي ،أسننلم سننن 1904م ،أو بعنندها بقلين  ،وتسننم عبنند األحنند ُ
كان حيا حىت بعد احلرب العاملي األوىل ،ومل أق عل اتريخ وفاته ،وهو من أورميا بفار .
( )2حممد يف الكتاب املقد .)72: ( ،
( )3حممد يف الكتاب املقد  ،)73 ،72: ( ،وهؤال األنبيا هم األنبيا الكذب .
احلجننار ،مث تطننور
( )4الصفا كلم سامي معناها (احلَ َجر) ،فيكون املعىن األساسي لكلم (مسفا) هو احملجر  ،واملعىن األساسنني لكلمن (صننويف) هننو احلَ َجننري أو َّ
لتأخذ معناها االصطاحي.
احل
(احل
ج
ج
احلجننار ،مث تطنور
أو
نري
ن
نو
ن
ه
نويف)
ن
ص
(
ن
م
لكل
ني
ن
س
األسا
املعىن
و
،
احملجر
هو
(مسفا)
لكلم
األساسي
املعىن
فيكون
ر)،
معناها
( )5الصفا كلم سامي
َّ
ََ
ََ
لتأخذ معناها االصطاحي.
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أيديهم اخلوار  ،ولع أشهرهم احلار الدمشقي ،وكان نصيبهم القت أو التوب .
 إن سننلو َ هننؤال واخلنوار َ الننيت ُتنند علن أيننديهم تنندل علن أهنننم سننلكوا طريننق اإلشنرا ومارسنوا ريضننته حننىتأنفس ننهم أنبي ننا ت نندل علن ن أهن ننم أخ ننذوا الطريق ن يف مس ننفا م ننن املس ننفاي اليهودي ن وتس ننلكوا علن ن ي نند
وص ننلوا .وتس ننميتُهم َ
ش ننيخها (ص ننويف) ،وذل ن ألن اليه ننود ه ننم وح نندهم ال ننذين ك ننانوا يس ننمون اإلش نراقي (نبي ننا) ،بينم ننا ك ننان غ ن اليه ننود يس ننمونه
الكاهن أو العرا أو القدي  .وهذا يع أن من املسلم من كان ينضم إىل حلقننا اإلشنرا اليهودين ويتسننل علن ينند
صوفيها مستَ َجَّرا ِبا كان جيري عل يده من خوار .
 إن أول من عر ابسم (صويف) يف اجملتمن اإلسننامي هننو (أبننو هاشننم الصننويف) املتننوىف قبين منتصن القننرن الثنناينالجري.
 ومننن غ ن املسننتبعد ،ب ن مننن املقبننول ،أن يكننون أبننو هاشننم هننذا قنند تسننل يف (مسننفا) (س نري طبعننا) يف بغننداد،ووص ن إىل اإلش نرا (اجلذب ن ) عل ن ي نند ص ننوفيها ،وبتوجيه ننه تط ننور يف املش نناهد والكش ننو والعل ننوم اللدني ن (ن ننيب مث رال نني مث
بصن ) وأخن ا وصن إىل مقننام اإلرشنناد ،وأسن مسننفا إسننامي (سنري طبعننا) ،فاسننتهق بننذل لقننب (صننويف) ،وصننار لننه
حلقتننه الننيت يلقننن فيهننا النندين السننري (اإلشنرا ) .وِبننا أنننه مسننلم فمننن البنندهي أن تضننم حلقتننه مرينندين مسننلم  ،هننذا إن مل
يكونوا كلهم مسلم  ،ومن البدهي أن يتخرج يف حلقته واحد عل األق يستهق لقب (صويف) ،أي :مرشد ورقيب.
وهكذا كان انطا النربا األوىل لاسم (صويف).
وجننا الرتمجننا عننن اليواني ن  ،وانتشننر معهننا ،فيمننا انتشننر ،كلم ن (صننوفيا) ِبعننىن احلكم ن  ،وانتبننه بعننض مثقفنني
اإلشن نراقي إىل التش ننابه اللفظ نني بن ن (ص ننويف) و(ص ننوفيا) ،كم ننا انتبهن نوا إىل التواف ننق املعن ننوي ،مث انتبهن نوا إىل أن ه ننذا االس ننم
سيصننر عنننهم احلاج ن إىل التسننمي أبحنند األمسننا السننابق (نننيب أو كنناهن أو ع نرا أو قنندي ) الننيت تقطننر سننيوفها دمننا،
ولعلننه عننر هننذه الفكننر (وهننذا هننو املعقننول) عل ن شننيخه وإخوانننه فننأعجبتهم ،وبنند وا يسننتعملون االسننم (الصننوفي ) حننىت
انتشر.
 -هذا ابلنسب الشتقا االسم ،أما الصوفي ذاهتا ،عقيدهتا وطريقتها ،فقد كان لا طر إضافي .
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الفصل الثاين

من أين جاءت الصوفية
* ِلبليس شركان:
جا

الشرك األول :هو اجلن ولواحقه ،من به ابننن آدم -ابتنندا  -مننن النندخول يف اإلسننام ،واإلسننام هننو النندين الننذي
به مجي الرس .
الش ــرك الث ــاين :ه ننو اإلشن نرا الص ننويف أو التهشيش نني ،ينص ننبه إبل نني الب ننن آدم ال ننذي س ننار يف طري ننق اإلس ننام ،ومل

ينغم يف غواي اجلن  ،فيغريه ويقنعه أن أوهام اإلشرا هنني اخللنند وملن ال يبلن  ،أو هنني املعرفن أو الغوثين أو احللننول أو
االُتاد أو الوحد  ،حسب استعداده الثقايف والنفسي(( ،فَبِ َما أَ ْغ َويْنتَِ َألَقْنعُ َد َّن َلُْم ِصَراطَ َ الْ ُم ْستَ ِق َيم)) [األعرا .]16:
إن دراسن ن ألي وثنين ن م ننن الوثني ننا ترين ننا ال نندور الرليس نني ال ننذي يلعب ننه اإلشن نرا يف عقال نندها وطقوس ننها ،فاحلش نني
واألفيننون يق ن ِّدم للمبتنندل أو الننذين ال يرينندون إجهنناد أنفسننهم مننن السننالك  ،والريض ن الصننوفي مارسننها الننذين يرينندون أن
يكونوا رؤسا ديني .

وياح أن الوثنيا املنعزلن تعتمنند أساسننا يف إشنراقاهتا علن احلشنني أو بعننض زمرتننه (كنناألفيون أو فطننر املكسنني
أو الكوك ننا أو غ ه ننا) ويقن ن فيه ننا دور الريضن ن الص ننوفي  .وكلم ننا تط ننور الوثنين ن  ،كلم ننا قن ن دور احلش نني وزمرت ننه (لكن ننه ال
ينعدم) ،وكلما زاد دور الريض واجملاهد وصار أكثر بروزا.
وال يكون الكاهن كاهنا إال إذا وص إىل اجلذب  ،وأشر عليه سناها اخلداع.
وأك ننرر الق ننول :إن دراسن ن كافين ن لوثني ننا الت نناريخ تؤك نند ه ننذه الظ نناهر  ،مم ننا جيعلن ننا مطمتنن ن إىل الق ننول أبن الص ننوفي
وجد منذ أن نزل إبلي إىل األر  ،أو بعد ذل بقلي .
وهننذا يعن أن الصننوفي لننو مل تنهنندر إىل املسننلم مننن األمننم السننابق ألوجنندها فننيهم إبلنني ابسننتدراج العبَّنناد السن َّنذج
ذوي القلننوب الطيب ن إىل اجلذب ن  ،إمننا ابسننتعمال املننورف اخلننارجي (شننجر اللوس ن ) أو بعننض زمرتننه ،أو ابسننتعمال املننورف
الداخلي (اإلندورف ) .وهنا من الواصل من استُدرج إىل الصوفي ابإلندورف مرضننيا ،وهننو الننذي يسننمونه (املنراد) ،لكننن
هؤال يشكلون استثنا يف املس ألن الواق هو أن الصوفي احندر إىل املسلم من األمم السابق :

* أوالً :من عرب اجلاهلية:
كان ن الصننوفي منتشننر يف جزيننر العننرب قب ن اإلسننام ،وكان ن معروف ن ابسننم (الكهان ن ) ،حي ن كننان يف ك ن قبيل ن
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كاهن.
رو ابن ننن أيب حن ننامت يف تفسن ن (( :ينُ ْؤِمنُن ننو َن ِاب ْجلِْبن ن ِ َوالطنَّ نناغُو ِ )) [النسن ننا  ]51:عن ننن جن ننابر بن ننن عبن نند هللا بن ننن حن نرام
األنصنناري ،سننت عننن الطواغين  ،فقننال :إن يف جهينن واحنندا ،ويف أسننلم واحنندا ،ويف هننال واحنندا ،ويف كن حنني واحنندا،
وهم كهان كان تنزل عليهم الشياط .
وكننانوا يسننمون الكنناهن أيضننا (الع نرا ) ،واملعننىن واحنند ألن معننىن كلم ن (الكنناهن) هننو (العننار ) ،ج نا يف لسننان
العننرب... :والعننرب تسننمي ك ن مننن يتعنناط علمننا دقيقننا كاهنننا ،ومنننهم مننن كننان يسننمي املنننجم والطبيننب كاهنا...الكنناهن
الذي يتعاط اخلرب عن الكالنا يف مستقب الزمان ،ويدعي معرف األسرار....
ومننن أشننهر كهننان اجلاهلي ن شننق بننن صننعب القسننري (مننن نسننله خالنند بننن عبنند هللا القسننري وأخننوه أسنند) ،ويننوحي
االسننم (شننق) أنننه لقننب ولنني امسننا ،وكننذل (سننطي ) ،وامسننه ربي ن بننن ربيع ن املننازين األزدي ،وممننا تننذكره الكتننب عنهمننا،
نستطي أن نظن أهنما ،مث أمحد البدويُ ،جذاب جذب استغرقتهما إىل األبد.
ومن عاريف اجلاهلي الذين دخلوا يف صراع م اإلسام :مسيلم الكذاب ،واألسود العنسي ،وسجاح.

* اثنياً :من اهلند-:
حي يقنندَّر أن الندوسنني عرفن هنننا منننذ حنوايل مثامنالن سننن قبن املسنني  ،والكهانن الندوسنني هنني نفن الكهانن
يف ك مكان ،عقيد وطريق  ،وهي نف الصوفي  ،حي تقوم عقيدهتا علن وحنند الوجننود ،وطقوسننها هنني نفن الطقننو
اإلشن نراقي يف كن ن مك ننان :اخلل ننو  ،واجل ننوع ،والس ننهر ،والص ننم  ،وتركي ننز الفك ننر والبص ننر واجللسن ن الثابتن ن  ،أو ض ننب الت نننف
حسب إيقاع مع .

* اثلثاً :من فرس اجلاهلية-:
وقد كان الفر قب اإلسام يدينون ابلزرادشتي (اجملوسنني ) ،املبنين علن وحنند الوجننود ،منهنندر مننن اُتنناد أو حلننول
بن انبثاقننا صننادر عننن إلن اثن ن (النننور والظلم ن ) ،وكننان مننذهب األكثري ن اجملوسنني يرج ن املبنندأين (النننور والظلم ن ) إىل
كالن أعل واحد ،منه انبثق الوجود ،مث جا املانوي متفق م الزرادشتي يف أص العقيد .

* رابعاً :من اليوانن:
حين كانن تسننيطر اإليلوسنني  ،الننيت هنني نفن الكهانن الندوسنني ونفن الغنوصنني ونفن الصننوفي عننند املسننلم ،
م فوار يقتضيها اختا الظرو والثقافا واإلشراقا .
وعندما سيطر اليوانيون بقياد اإلسكندر بن فيليب املكدوين عل باد الشننام ومصننر والعنرا وفننار وبعننض الننند،
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سننيطر ثقننافتهم ،بع نند أن امتزج ن ابلثقاف ن الشننرقي ( )1عل ن ال ننباد ،منننذ الق ننرن الثال ن قب ن امل ننياد ،فانتشننر اإليلوس نني
وكهانتهننا وثقافتهنناِ ،بننا يف ذلن األوفننا والزايرجن والطاسننم واسننتنطا احلننرو واسننتخدامها وأسنرارها ،هننذه العلننوم الننيت مل
ت ننزل علوم ننا أساس نني عن نند متص ننوف املس ننلم  ،وال ننيت ه نني نفن ن الس ننهر وأبواب ننه ،وال ننيت انبثقن ن أص ننا م ننن الكهانن ن املصن نري
الفرعوني .
مث احن نندر اإليلوس نني إىل الروم ننان ،وانتش ننر يف اإلمرباطوري ن الروماني ن  ،ح ننىت إن بع ننض القياص ننر ك ننانوا ُيج ننون إىل
إيلوسي .
وعننندما نهننر املسننيهي  ،حارب ن اإليلوسنني (شننأن ديننن اإلسننام يف أي عصننر كننان) ،فتسننرت ابلكتمننان ،حننىت
نهننر يف القننرن الثنناين املننيادي ابسننم (الغنوصنني ) ،أي :املعرف ن ( ،ابليواني ن  ،)Gnosisومنهننا الغنوصنني ،أي العننار ،
وانتشننر الغنوصنني حين انتشننر املسننيهي  ،وخاص ن يف بنناد الشننر  :مصننر والشننام والعنرا والننيمن وبعننض فننار  ،وهنني
الننباد الننيت دخل ن يف اإلسننام قب ن غ هننا ،وكننان ب ن غنوصنني سنوري وغنوصنني اإلسننكندري بعننض الف نوار  ،لتننأثر األخ ن
بشي من اليهودي .

* خامساً :من اليهودية-:
مننر يف الصننفها السننابق أن الصننوفي كان ن منتشننر ب ن اليهودي ن  ،وكان ن تسننم (التنبننؤ) ،ويسننم الواص ن مننن
السالك فيها (نبيا) ،ويسم شيخها (صوفيا) ،وتسم مراكزها (املسفاي ) ،واحدها (مسفا).
وكانن التجمعننا اليهودين متننناثره يف كن الننباد الننيت دخلهننا اإلسننام ،وكانن مسننفايهتا منتشننر معهننا ،ولعن هننذه
املسفاي كان املنطلق الرليسي للصوفي يف اجملتمعا اإلسامي .
 وبع ن هللا س ننبهانه حمم نندا ،فه ننارب األواثن واألوه ننام ،وكان ن الكهان ن يف مقدم ن األوه ننام الش ننركي ال ننيت حارهب نناناهن وال جمنن ن ننون)) [الطن ن ننور(( ،)2(]29:وال بَِقن ن ننوِل َكن ن ن ِ
ِ
ناهن قَلِن ن ننيا َمن ن ننا تَن ن ن َذ َّكُرو َن))
اإلسن ن ننام(( :فَ َمن ن ننا أَنْن ن ن َ بِنِ ْع َمن ن ن ِ َربِّن ن ن َ بِ َكن ن ن َ َُْ
ْ
َ
مجيعا ي معشر ِْ ِ
نال أَولِين ُ ِ
ِ
ِ
ضنننَا
اسننتَ ْمتَ َ بَن ْع ُ
اجلن ِّنن قَنند ْ
ناؤُه ْم من َنن ا ِإلنن ِ َربنَّنَننا ْ
اسننتَ ْكثَنْرُْمت من َنن ا ِإلنن ِ َوقَن َ ْ َ
[احلاق َ (( ،]42:ويَن ْوَم َُْي ُش ُرُه ْم َ َ َ ْ َ َ
ِِ
ِ
اّللُ إِ َّن َربنَّ ن ن َ َح ِك ن ننيم َعلِ ن ننيم))
َج ْلن ن ن َ لَنَ ن ننا قَ ن ن َ
ين فِ َيه ن ننا إَِّال َم ن ننا َش ن ننا َ َّ
َجلَنَ ن ننا الَّن ن ِنذي أ َّ
بن ن نبَن ْعض َوبَنلَ ْغنَ ن ننا أ َ
نال النَّ ن ن ُنار َمثْن ن ن َنوا ُك ْم َخال ن نند َ
[األنعام ،]128:حي ال جيدي التأوي وال تزكي النف وال ادعا القرىب ،وال افرتا الكذب عل هللا.
فصن َّندقَهُ ِبننا يقننول ،مل تقبن
قال صل هللا عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حفص { :مننن أتن عرافننا فسننأله عننن شنني َ ،
ِ
ص َّدقَهُ).
له صا أربع يوما} .ويف رواي بِ ُد ْونَ ( :
وقننال فيمننا رواه األربع ن وأمحنند والبيهقنني واحلنناكم (وقننال صننهي عل ن شننرطهما) عننن أيب هريننر مرفوعننا{ :مننن أت ن
( )1يطلق املؤرخون عل هذه الثقاف اسم (اليلينيسي ) ،أي( :اليواني الشرقي ).
( )2اجلذب اإلشراقي أو التهشيشنني هنني صننور خمففن مننن اجلنننون ،وعننندما تننزداد كمين اإلننندورف زيد كافين يصننب اجملننذوب جمنننوا ويقولننون عنننه :إنننه يف مقننام مجن
اجلم  ،أو االستغرا  ،أو اإلطا .
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فص َّدقَهُ ِبا يقول فقد كفر ِبا أنزل عل حممد صل هللا عليه وسلم}.
عرافا أو كاهنا َ
وأليب يعل بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا.
أقول :لع هذا احلدي هو الذي جعلهم يستبدلون كلم العرا  ،ابلعار .
ويف البزار عن عمران بن احلص مرفوعا ،والطنرباين يف (األوسن ) عننن ابننن عبننا { :لنني منننا مننن تَطَن ََّ أو تُطنَُِّ لننه،
أو تَ َك َّه َن أو تُ ُك ِّه َن له ،أو َس َهَر أو ُس ِهَر له}.
وُتننر الكهن ن لينندافعوا عننن وجننودهم ،ومننن أشننهرهم مسننيلم وسننجاح والعنسنني ،فخننذلم هللا لننه املن ن  ،ولننزم الكهن ن
الباقون الصم واعتصموا ابلكتمان.
وجتدر اإلشار هنننا إىل أن توبن العننار متعننذر  ،أو صننعب جنندا علن األقن  ،لسننبب بسنني
َّاع .
الشيطاني هي إشراقا إلي ! وللهق ،هي َخد َ
َّاع َخد َ

ألنننه يعتقنند أن هلوسنناته

ولذا بقين الكهانن تسننري يف غيننااب الغننر املظلمن  ،وورا األبنواب املوصنند  ،والكهنن يتهاشننون إنهننار ر وسننهم
خوفننا مننن أن ختتطفهننا سننيو الننرد  ،حننىت فطننن بعضننهم إىل أن تغي ن االسننم (الكهان ن ) مكننن أن يسنناعدهم عل ن التهننر
حبري ن  ،وكان ن الرتمجننا مننن اليواني ن  ،وانتشننر كلم ن (سننوفيا) ِبعننىن احلكم ن  ،ممزوج ن ابلكلم ن (فيلننو سننوفيا) ِبعننىن حننب
احلكم (أي :الفلسف ) ،أو غ ممزوج  ،وحد أن وص واحنند ممننن تسننل يف (املسننفا) ،إىل مقننام (سننويف) ،أي :املرشنند،
ورأ أح نند مثقف ننيهم أن ه ننذه الكلم ن العربي ن تتواف ننق م ن الكلم ن اليواني ن (س ننوفيا)ِ ،بع ننىن احلكم ن  ،ورآه ننا مناس ننب ملقتض ن
احلننال ،ولعلننه عرضننها علن شننيخه أو مريديننه ،فهنناز القبننول ،فتبنَّوهننا ونشننروها بن طننالفتهم الننيت كانن حمنندود العنندد يف
ذل الوق  ،وسرعان ما خضع للذو العريب يف لف الكلم  ،فأصبه (صوفي ) ،واملنتسب إليها (صويف).
ورفع ن ن الكهان ن ن رأسن ننها بعن نند أن وضن ننع عن ن نواا جدين نندا لن ننا ،والفتن ننا دعالي ن ن ذكي ن ن  ،فصن ننار الصن ننوفي والقن ننرىب
واإلحس ننان والص ننديقي ...وُترك لتك ننون مع ننول ال نندم ال ننذي دم ننر العقي نند اإلس ننامي يف نف ننو املس ننلم  ،ال ننذين ص نناروا
أيخ ننذون عقال نندهم م ننن اللوس ننا وم ننن ش ننياط اجل ننن ،بع نند أن ك ننان مص نندرها الق ننرآن والس ننن ألويل النه ن ولق ننوم يعقل ننون
ويعلمننون ويبصننرون ويسننمعون ويتفكننرون .وكان ن معننول النندم الننذي دمننر اجملتمعننا اإلسننامي  ،ألهنننا كان ن  ،ومننا زال ن ،
تنشننر اجله ن واخلراف ن واالحن نرا عننن الص نرا املسننتقيم .وكان ن معننول النندم الننذي أفسنند األم ن اإلسننامي ألهنننا مسننخ
الفرد املسلم الذي َتثر هبا ،فجعلتننه جنناها خرافيننا ذلننيا خانعننا تواكلينا ،يعبنند الشننيخ بنندال مننن عبنناد هللا ،وال يشننغ تفكن ه
إال الوصننول إىل سنناع الصننفا واملتعن الننيت يسننموهنا( :روحانين ووالين  ،)...حين يقضنني سنناع أو سنناعا متمتعننا ابلننذهول
(مسطوال) سادرا يف هلوساته وأوهامه اجلذبي  ،اإلشراقي أو التهشيشي ال فر .
* وخاص الكام...
عننندما جننا اإلسننام ،كانن الصننوفي منتشننر يف كن الننباد الننيت دخلهننا ،بن يف كن العننامل .كانن منتشننر يف جزيننر
العرب ابسم الكهان  ،وكان منتشر يف الند وفار ألن دياهتم كان تقننوم علن أسننا الريضن حننىت اجلذبن  ،ومننا فيهننا
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من رؤ ومكاشفا  ،وكانن منتشننر يف النصنراني الننيت كانن تسننيطر علن مصننر والشننام والعنرا وجننز مننن فننار والننيمن،
وكننذل اليهودي ن  ،وكننان الشننيخ فيهننا يطلننق عليننه ابللغ ن العربي ن اسننم (الكنناهن والعننار والع نرا ) أو مننا يرادفهننا يف اللغننا
األخر .
وملننا جننا اإلسننام ،اختبننأ ورا األسنوار ،حننىت قنُندر لكهاهنننا أن جينندوا صننيغ مالمن اسنتطاعوا أن يظهننروا هبننا أمننام
النا ويدعوهم إليها.
وق نند ع ننر ه ننذه احلقيقن ن بع ننض علم ننالهم الق نندام ( ،إن مل يك ننن أكث ننرهم) ،فه ننذا ش ننهاب ال نندين ُي ننىي ب ننن ح ننب
السهروردي يقول:
...وأما أنوار السلو يف هذه األزمن القريب  ،فخم الفيثنناغوري وقعن إىل أخنني أمحننيم (أي :ذي النننون املصننري)،
ومنه نزل إىل سيار تسرت وشيعته...وأما مخ اخلسرواني يف السلو  ،فهي ازلن إىل سننيار بسننطام (أيب يزينند) ،ومننن بعننده

إىل فىت بيضا (احلاج) ،ومن بعدهم إىل سيار آم وخراقان (أيب احلسن اخلراقاين)(.)1

ونسي السهروردي كهان احلجاز وجند! وله احلق ،فقنند كننان أكثننرهم أدعيننا مقلنندين ،كمننا يظهننر مننن قنرا أخبننارهم،
كما نسي اليهود ألهنم كانوا يعملون بصم وتكتم.
ولعن مننن املفينند إينراد فقننر للسننهروردي نفسننه ورد قبن كامننه هننذا مباشننر  ،فقنند رو أنننه رأ أسننتاذه أرسننطو يف
النوم ،فسأله عن رأيه عن أقطاب التصو الذين يستشننهد هبننم وآبرالهننم كن منن كتننب يف التصننو أو تكلننم فيننه ،مننن مثن
أيب يزينند البسننطامي وسننه التسننرتي وذي النننون املصننري واحلس ن بننن منصننور احلنناج .فقننال فننيهم :أولت ن هننم الفاسننف
واحلكمننا حقننا ،مننا وقف نوا عننند العلننم الرمسنني ،ب ن جنناوزوا إىل العننام الشننهودي ،ومننا اشننتغلوا بعالننق اليننوىل ،فلهننم الزلف ن
وحسن م ب.
 وهذا ابن سبع يثب مشيخ فاسف اليوان يف التصو  ،فيقول يف إحد رسالله:...واألقنندمون منننهم (أي :مننن الفاسننف ) يف اإلليننا أنبننه ،غن أهنننم يغلطننون ،وهننم أقننرب إىل األنبيننا وإىل اإلمننان
هبننم مننن غ ن هم ،وأرسننطو ذكننر أمننرهم يف (نيقوماخيننا) ،وهننذا الرج ن كننان جلي ن القننوم يف املهن ن ألنننه يف القننو واألح نوال
اإللي مث غ ه ،ومل بعض األسنرار الطبيعين واإللين وكتمهننا ،وأفاطننون يف التجننرد والتوجننه وفهننم األحنوال اإللين أثبن ،

وإن كان أرسطو أج منه عل اإلطا  ،ف نه توجه ،وكان حاله يف سننره(( ...)2مث يننذكر بعنند ذلن مجلن مننن العبننارا النيت
يقول :إهنم كانوا يرددوهنا).
ويورد ابن سبع أيضا يف الرسال النوري :
...وكننان سننقرا يقننول يف ك ن صننباح :أا النندلي ابلننذا  ،وأن ن العزيننز ابلننذا  ،فننا جتعل ن بعزت ن مننن السننعدا
( )1والي هللا والطريق إليها.)171: ( ،
( )2رسال ابن سبع .)268: ( ،
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ابلغر  ،ي من هو صور ك شي  ،وقيا هذا العامل ،ووجوده القريب...وكان يكثر قول :أن أن أن ...
وكننان أفاطننون يقننول :ي نننور العننامل ،ي سننبب الك ن ...كم ذا نتجننرد ونعننود إىل هننذا اجلسننم ،ونرج ن يف عننامل العق ن
إليه ،قوين حبي أَثنْبُ ُ عند وال نعود ،ف ن صرفت إىل هذا اليك فأشغل بن وألمن ابلرجننوع إىل حنناليت الننيت انصنرف
من حضرهتا الشريف ...
وكان أرسطو يقول :ي عل العل  ،ي أزل األزل ،ي سبب أول(...)1
 إن ابن سبع يورد هذه األقوال عل أهنا تتضمن وحد الوجود (وهي كذل ) ،ليدل علن أهنننم كننانوا مننن شننيوخالصوفي القدما .
وقد مر معنا قول الدكتور عبد احلليم حممود:
...ف ن ن الصننوفي مجيعننا ،وفاسننف اإلش نرا منننذ فيثنناغور وأفاطننون إىل يومنننا هننذا ،يعلنننون منهجننا حمننددا يقرونننه
مجيعن ننا ويثقن ننون فين ننه ثق ن ن اتم ن ن  ...وهن ننو من نننه معن ننرو أقرتن ننه األدين مجيعهن ننا ،واصن ننطفته من ننذاهب احلكم ن ن القن نند منهن ننا
واحلدي .)2(...

 والشش ننرتي يف نونيت ننه املش ننهور جيع ن فاس ننف الي ننوان ش ننيوخا يف التص ننو  ،ويض ننمهم ،أو يض ننم إل ننيهم ،متص ننوفاملسلم  ،يقول:
وتيم ألباب اهلرامس كلهم
وجرد أمثال العوامل كلها

وحسبك من سقراط أسكنه الدان
وأبدى ألفالطون يف املثل احلسىن
وبث الذي ألقي إليه وما ضنَّا

وهام أرسطو أو مشى من هيامه

تبدَّى له وهو الذي طلب العينا

وكان لذي القرنني عوانً على الذي

وابلبحث غطى العني إذ ردَّه غينا

ويفحص عن أسباب ما قد مسعتم
وذوق للحالج طعم احتاده
َّ

فقال :أان من ال حييط به معىن
غىن
بت مداماً كل من ذاقه َّ
شر ُ

فقيل له :ارجع عن مقالك .قال :ال،

أشار هبا ملا َّاحمى عنده الكوان
َ

وأنطق للشبلي ابلوحدة اليت

()3

...إىل أن يذكر مجل من متصوف املسلم .
( )1رسال ابن سبع .)162: ( ،
( )2املرسي أبو العبا .)10: ( ،
( )3روض التعري ابحلب الشري  ،)609: ( ،ويع بذي القرن اإلسكندر بن فيليب ،وهذا خطأ.
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* النتيج :
للتصو عند املسلم جذور يواني وكسروي ويهودي  ،وهندي وعربي جاهلي .
إن التصو عند املسلم احندر إليهم من التصو يف األمم األخننر  ،الننذي كننان يسننري فيهننا منننذ أزمنتهننا البعينند ،
وسيبق ما دام إبلي وجنوده ابملرصاد ل نسان.
وهذه طريقة اِلشراق
ويف الفص التايل ،نصو

كانت وتبقى ما الوجود ابقي

إشراقي وحدوي من أدين خمتلف  ،نوردها زيد يف التأكيد والتوضي .

وقب ن ذل ن نننورد نبننذ عننن احلننار الدمشننقي ،وهننو كنناهن نهننر يف زمننن عبنند املل ن بننن مننروان ،ومس ن نفسننه نبيننا،
وكانن الشننياط ُختننرج رجليننه مننن القينند وَتنن السنناح أن ينفننذ منننه ،وكانن الرخامن تسننبِّ إذا مسننهها بيننده ،وكننان ينُنري
النا رجاال وركباا عل خي يف الوا ويقول :هم املالك  .وعندما حكمنوا بقتلننه ضنربوه فلنم يننؤثر فيننه السنناح ،حننىت قننال
أحدهم( :ابسم هللا) ،مث طعنه ،فنفذ فيه الرم  ،وقتله.
ويف ناهر احلار هذه ثا معطيا  ،أو استدالال :
 -1اخلوار اليت كان جتري عل يديه تدل عل ممارسته الريض اإلشراقي .
 -2تس ننميته نفس ننه (نبي ننا) ت نندل علن ن أن ننه وصن ن إىل اجلذبن ن يف (مس ننفا) يه ننودي ،إذ اليه ننود فقن ن ه ننم ال ننذين ك ننانوا
يسمون الواص إىل اجلدب (نبيا).
 -3نفوذ الرم فيه عند ذكر اسم هللا ،يدل عل شيطانيا خوارقه.
وهذا كله من األدل عل أن الكهان مل تنقط  ،ب بقي تتاب مس هتا يف اخلفا (وهذا هو املعقول).
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الفصل الثالث

الصوفية يف الوثنيات وعند أهل الكتاب
الصوفي هي املستنق الذي عاش فيه أو شرب من شواطته وثنيا التاريخ.
وهننذه حملننا سنريع عننن أشننهر الوثنيننا املعاصننر  ،وكين أهنننا قالمن علن اإلشنرا الصننويف بطريقتننه وحقيقتننه ،يتلوهننا
عر سري للتصو عند أه الكتاب.
وقبن ذلن  ،جيننب أن نتننذكر دالمننا أن األدين مجيعهننا ،مننا عنندا اإلسننام ،جمهولن التنناريخ واجلغرافين  ،وك ن مننا تننذكره
كتننب هننذه الننديا عننن اترخيهننا وجغرافيتهننا ال أسننا لننه مننن الصننه  ،إال قلننيا ممننا عننند أهن الكتنناب ،وجيننب أال ننسن
هذه احلقيق يف قرا تنا للعرو التالي .

* الطاوية (منتشرة يف الصني)-:
نس ننب إىل (ط نناو) ،وقب ن عص ننر كونفوش ننيو (ح نوايل الق ننرن الراب ن قب ن امل ننياد) ،كان ن ه ننذه الكلم ن تع ن (الطري ننق

وأسلوب العم )( ،)1واستعملها كونفوشيو ِبعىن (الطريق الصهي للعم ).

أما الطاويون فقد صار عندهم ذا مفهننوم واحنند يعن  :األشننيا يف جمموعهننا ،أو مننا يطلننق عليننه وحنندويو الغننرب
اسم املطلق ،وهو ما يطلق عليه متصوف املسلم اسم الوجود.
والنصو املنقول هنننا تُعننز لشننخ مقنند معاصننر لكونفوشننيو  ،امسننه (الو تننزو) ،أي :األسننتاذ الو ،يقننال :إنننه
مؤس الطاوي  ،وهذه النصو من كتاهبم املقد كتنناب (الو تننزو) ،يقننول :الطنناو َمثَنلُهننا كوعننا  ،رغننم أنننه فننار  ،مكننن أن
يُ ْسننهب منننه بننا هناين  ،ولنني يف حاجن قن ألن ُمننأل ،وهنني عظيمن جنندا ،وابلغن العمننق ،حننىت ليبنندو أهنننا أقنندم مننن كافن
األشيا  ،إذا ما انغم فيها أحد طر صننار اعمننا ،وأصننعب مشننكل ُتن  ،وأقننو ضننو سنناط ينتشننر ،وأشنند املشننكا
تعقيدا تستهي إىل أمور بسيط  ،إهنا يف سكوهنا كاخللود نفسه ،إن ال أعر وليد من هي .اهن.
 يف هننذا الننن  ،يُ ِّعرفن نا األسننتاذ الو مننا هنني الطنناو ،ويُاح ن أن وصننفها يشننبه أن يكننون وصننفا هلل تعنناىل ،لكنننه
وص فيه شذوذ وجترؤ وتشبيه ،وهذا اب من ثقافتهم وتصوراهتم.
ويقول :أييت إىل الوجود عشر آال شي  ،وقد شهدهتا تعود ،ال يهننم كين تنننتع انتعاشننا ابلغننا ،كن شنني جيننب
( )1ياح أن كلم (الطريق ) ُتم نف معىن كلمن (طنناو) ،من التنبينه إىل أن كلمن (طنناو) هنني كلمن صننيني وليسن عربين  ،وأن الكننام هنننا عننن أمننر حنند يف
الص  ،م ملهون أخر قد يكون لا أمهي  ،وهي أن املصنري القنندما كننانوا يطلقننون علن مصننر اسننم (طنناو) ،فهن هنننا عاقن بن (طنناو) الننيت هنني مصننر وبن
الطاول  ،كما أن هنا الوادي املقد (طو )؟ فه من عاق اترخيي وجغرافي نُسي ؟.
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أن يعننود إىل أصننله الننذي صنندر عنننه ،هننذه العننود إىل األصن تسننم النندو  ،هنني ُتقينق ملصن فننرد ،وأن ُُيقننق كن شننخ
احملصننن مننن كن احين هننو عننادل َتامننا،
حمصننن مننن كن احين  ،و َّ
مص ه لو النم األبدي ،وإذا عرف النننم األبنندي فهننو َّ
وإذا كننان عننادال ،فهننو َملِن  ،ومننن كننان َملِكننا فهننو كالسننما  ،وإذا كننان كالسننما فهننو مننتم ّ من الطنناو ،وإذا كننان متمشننيا
م الطاو فهو مثلها ال يفىن ،وبرغم أن جسده قد خيتفي يف خضم حمي الوجود ،فهو بعيد عن ك أذ ...اهن.
 يشننرح (الو تننزو) يف هننذا الننن وحنند الوجننود ،وكين أن األشننيا تصنندر عننن ذا الطنناو مث تعننود إليننه ،وياحنأنه يستعم كلم (الدو ) واليت يقابلها عند متصوف املسلم كلم (الفنا ) .ولناح عبننار ( :وقنند شننهدهتا تعننود) ،والننيت
ال تع إال أنه شهدها ابلكش .
ويقول :الكلما الصادق ال تكون منمق  ،والكلمننا املنمقن ال تكننون صننادق  ،والرجن الصنناحل ال جيننادل ،وأولتن
الننذين جيننادلون ليسنوا بصنناحل  ،واحلكمننا ليسنوا بعلمننا  ،والعلمننا ليسنوا حبكمننا  ،إذا مننا توقفنننا عننن العلننم ال يواجهنننا املزينند
من املشاك ...ختلوا عن احلكم وختلصوا من الفطن  ،وسيصب النا أحسن حاال مال مر  .اهن.
 ب ن (الو تننزو) هنننا أن حقيقننتهم ال مكننن أن يُن َْنربهن عليهننا ابألسنناليب اجلدلي ن  ،والكلمننا املنمق ن  ،وأهنننا تشننرحابلكلمننا الصننادق البسننيط  ،وامللهون الامن هنننا هنني األمننر ابجلهن ! ألن اجلهن جننز أساسنني مننن رسننال اإلشنرا يف كن
زمان ومكان.
ويقول :هو ال يغادر داره قن  ،ومن ذلن فهننو عننامل ابلعننا َمل أبسننره ،وال يُطن ُّ مننن افذتننه ،ومن ذلن يسننرب غننور طريننق
الس نما  ،ويف احلقيق ن كلمننا سننافر اإلنسننان إىل مكننان أبعنند ،كننان أق ن إدراكننا ،وهكننذا يعننر احلكننيم دون أن يتهننر  ،وال
يفع شيتا وم ذل ينجز ك شي .
...لذا السبب يرتدي احلكيم ردا من قماش خشن ُخيفي ما هو أمثن من أنف در داخ فؤاده...
ِ
نربهُ ال مكننن أن يعام ن عل ن أنننه ُم َقن َّنرب أو مزجننور ،ال مكننن أن يعننان أو
هننذا مننا يسننم االسننتغرا اخلفننيَ ،مننن َخن َ
يضار ،ال مكن أن مجد أو ُي من قدره ،ولذا ُيت املكان األول ب كاف الكالنا البشري يف العامل .اهن.
يف هننذا الننن يقنندم (الو تننزو) صننور خاطفن للجذبن الننيت يسننميها االسننتغرا اخلفنني ولكشننفها الننذي جيعن احلكننيم
عاملا وهو مل يغادر داره ،ب وال غرفته ،ب ومل يط من افذته..
والتماث ن الكام ن ب ن الطاوي ن والصننوفي واض ن  ،حننىت لقنند دف ن هننذا الوضننوح أحنند البنناحث ألن يقننرر أن التصننو
عند املسلم هو امتداد للطاوي  ،وطبعا ال بد من وجود فرو يقتضيها اختا الظرو .

* اجلينينة (نسبة إىل جينا ،أي :القاهر واملتغلب)-:
أسسها مهاويرا امللقب بن(جينا الراب والعشرين) ،وكان مولده سن  599قب املياد.
صام مهاويرا يوم ونص يوم ،ونت شعر جسمه ،وبدأ جيوب الباد حافيا..
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وجلننأ إىل الزهنند واجلننوع والتقش ن  ،وغننر يف التفك ن  ،واهننتم ابلريض ن الصننعب القاسنني والتننأما النفسنني العميق ن ،
ترهبننه خلن مابسننه دون حيننا  ،إذ كننان قنند قتن يف نفسننه عواطن اجلننوع واإلحسننا واحليننا ،
وبعنند ثاثن عشننر شننهرا مننن ُّ
وكننان أحينناا يعتك ن يف املقننابر ...وكننان يغننر يف املراقب ن إىل حنند ال يشننعر فيننه ابحلننزن أو السننرور ،وال ابألمل أو الراح ن ...
ووصن مهنناويرا إىل حال ن الننذهول وعنندم اإلحسننا ِبننا حولننه (أي :اجلذب ن ) ،وأفننىن ك ن اجتنناه مننادي ،فهص ن مننن درجننا
العلننم عل ن الدرج ن اخلامس ن (أعل ن النندرجا ) ،وهنني درج ن العلننم املطلننق ،وني ن البص ن أو النجننا  ،وبعنند سننن أخننر مننن
الصراع والتأما فاز بدرج (املرشد)...وهبذا بدأ مهاويرا مرحل جديد هي الدعو لعقيدته...
ويقننول اجلينيننون :إن جينننا الثالن والعشنرين ،وامسننه( :ابرسنواا ) ،أسن نظامننا رهبانيننا شنندَّد فيننه بضننرور الريضننا

الشاق املتعب (...)1

 نننر يف هننذا الننن أن اجلينين تقننوم علن الريضن اإلشنراقي  ،وعلن رأسننها اجلننوع ،وهننذه الريضن تقننود إىل اجلذبناليت يسموهنا (حال الذهول وعدم اإلحسا ِبا حوله وفنا ك اجتاه مننادي) ،ويف اجلذبن ُيصن علن النندرجا العليننا مننن
العلننم (العلننم املطلننق) ،وابملثننابر علن الريضن وصن إىل درجن (املرشنند) ،كمننا ناحن أن هننذا هننو (النجننا ) عننندهم .ولننتبننه
إىل العري أيضننا .ولعن مننن املفينند ذكننر املنجيننا عننند اجلينين (وهنننا مننا يشننبهها يف الندوسنني والبوذين والطاوين  ،بن وكن
الوثنيا ) ،وهي :االعتقاد الصهي  ،العلم الصهي  ،اخللق الصهي الذي لننه أصننول سننبع هنني :التمسن ابخللننق احلمينند،
واإلقاع عن اخللق السي  ،الورع ،التقلين مننن احلركننا البدنين ومننن الكننام ،التهلنني بعشننر خصننال هنني العفننو ،والصنند ،
واالستقام  ،والتواض  ،والنظاف  ،وضب النننف  ،التقشن الظنناهري والبنناط  ،والزهنند ،واعتنزال النسننا  ،واإليثننار ،مث التفكن
يف احلقالق األساسي  ،والسيطر عل متاعب احليا ومهومها والقناع الكامل ( .)2اهن.

هذه هي املنجيا يف اجليني  ،ويف ك الوثنيا ما ماثلها يف املكان واملقننام ،وهنني تننذكرا ِبنجيننا الغنزايل ومقامننا
الصوفي  ،كما يذكرا العري يف اجليني ِبثيله عند الصوفي .

* اهلندوسية-:
نظر سريع :
ال مكننن العثننور عل ن تعري ن جننام للهندوسنني ألن فيهننا متننا كث ن م نن املننذاهب املتباين ن  ،لكننن عننندهم عقينند
رليسي (يؤمن) هبا أكثرهم ،إن مل يكن كلهم.
 فكلهم يؤمنون ابلفيدا ،كتاهبم املقد  ،لكن يوجد غ ه متا الكتب املقدس . وكلهننم يؤمنننون ابلننروح األزيل (آَتننان) ،وقنند يطلقننون عليننه أمسننا أخننر  ،واإللننه عننندهم ذو ثاث ن أقننانيم (حسننبالونيف اليت يقوم هبا).
( )1أدين الند الكرب (سلسل مقارن األدين).)113 ،112 ،111: ( ،
( )2أدين الند الكرب .)129 ،128 ،127: ( ،
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أ -برامهان (اخلالق).
ب -فيشنو (احلاف ).
ج -سيفا (املهل ).
وقد ختتل املذاهب عن بعضها يف تقسيم األعمال ب األقانيم الثاث  ،كما قد خيتل عدد األقانيم.
 إىل جانننب هننذا الثننالو  ،يوجنند عشنرا األلننو مننن اآللن ! والننن املقنند التننايل مننن (الفينندا) ،هننو حنوار بنفِ ْشنننو الننذي جتسنند بصننور إنسننان امسننه ( ْك ِر ْشنننا) ،وبن ملن مقنند امسننه (أرجننوا) (صننار إلننا فيمننا بعنند) ،واحلنوار جيننري يف
مسته معرك حربي ب أفراد عالل صاروا كلهم آل .
يروي هذا احلننوار شننخ
األشخا صاروا آل يعبدون.

امسننه (سننامياجا) ،كننان حاضنرا معهمننا ،يرويننه مللن آخننر امسننه (هنناري) ،وطبعننا ،كن هننؤال

يقول الن :
قننال أرجننوا :اللغننز السننامي ،احلنندي ُ املتعلننق ابلننروح الننيت وهبن َنيت إيهننا ابلنعم ن  ،هبننذه النعم ن انته ن ضننياعي ،وكمننا
أعلنَ ْ عن نفسها ،هكذا أن تكون ،أيها الرب السامي ،لكن أرغب أن أر شننكل املقنند  ،أيهننا الشننخ السننامي،
وإذا كن تعتقد أن أستطي أن أرا  ،فأنْ ِه ْر يل روح الافاني  ،ي رب اليوجا ،ي كرشنا.
ق ننال ال ننرب املب ننار  :ش ن ِ
ناه ْد أشن ننكايل ي أرج ننوا ،ه نني ابملت ننا وابآلال  ،متنوعن ن يف ش ننكلها ومقدسن ن  ،ول ننا ألن نوان
وهيتننا خمتلفن  ...اليننوم ،شن ِ
ناه ْد الكننون املتهننر والسنناكن ،وكن مننا ترينند أن تنراه ،كلننه مت ِ
َّهنند يف جسنندي ي أرجننوا ،لكنن
ال تستطي أن تر بعيني اإلنسانيت  ،وسأمنه أعينا تفو الطبيع  ،شاهد قدريت املقدس .
قال سننامياجا :بعنند أن تكلننم رب اليوجننا ،أيهننا امللن هنناري ،أنهننر شننكله املقنند السننامي إىل أرجننوا .لننذا الشننك
أف نواه وعيننون كث ن  ،ورؤ عدينند تننده  ،وزينننا مقدس ن  ،وأسننله مرفوع ن مقدس ن  ،ويلننب الثينناب املقدس ن  ،ويتهل ن
ابلعطننور والنندهون املقدس ن  ،ويتننأل مننن ك ن األعاجيننب ،ويتننألق ،وغ ن حمنندود ،ووجهننه يلتف ن إىل ك ن اجتنناه ،ولننو شننع
أل مش يف الفضا  ،كان من املمكن أن تشبه عظم الكالن املعظم.
هنا شاهد أرجوا الوجود بكامله ،أبجزاله العديد املتجمع يف واحد ،يف جسد إله اآلل (.)1
 ويف مكان آخر (واملتكلم اآلن هو ْك ِر ْشنا):مننن ال يتعلننق فهمننه أبي مكننان ،مننن ُخيض ن ذاتَننه ومننن يطننرد رغبتننه ،أييت عننن طريننق الننرفض إىل احلال ن السننامي الننيت
تُصن ّنعِد ك ن عم ن  .امس ن إىل مننا أوجننزه ل ن ي أرجننوا :كي ن يص ن اإلنسننان عننندما ُيقننق الكمننال إىل برامهننان؟ مننن يكننون
موهننواب بفه ننم نق نني ،ويض ننب نفس ننه ،وال يلتف ن إىل مواض نني احل ن  ،ويلق نني ابجلاذبي ن واالمشت نزاز بعي نندا ،ويس ننكن يف عزل ن ،
( )1الفكر الفلسفي الندي.)204: ( ،
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وأيك ن القلي ن  ،ويضننب كامننه وجسننده وعقلننه ،ويعتنننق التأم ن والرتكيننز ،ويلقنني اإلحسننا ابلننذا والقننو والتنننافر والرغب ن
والبغضا  ،أو امللكي بعيدا ،أوال يكون أانيا ،ب هادئ يف عقله ،يستهق أن يصب برامهان.
عنن نندما يصن ننب اإلنسن ننان واحن نندا من ن برامهن ننان ،ويكن ننون هن ننادئ يف روحن ننه ،فن ننا ُين ننزن ،وال يرغن ننب ،وعنن نندما يعتن ننرب كن ن
إيل .ابلتعبد يعرف  ،ويعننر مننن أا ،ومننا هننو مقننامي ،وعننندما يعننر مننن
الكالنا عل السوا  ،ويص إىل التعبد الساميَّ ،
ِ
إيل بكن قنندرت ي أرجننوا،
أا يدخ َّ
يف .الرب يسننكن قلننوب الكالنننا  ،وجيعلهننا أن تنندور بقدرتننه كأهنننا علن آلن  .الْتَجن َّ
وبنعميت ُتص عل السام السامي واملسكن األبدي.
احلكم أكثر سري من ك األسرار اليت أعلنتها ل  ،فكر فيها َتاما ،واعم ما تشا (.)1
 النصان واضهان ك الوضوح ،وم ذل ال أب من لف نظر القارئ إىل بعض النقا فيهما:أ -وحد الوجود يف النص ( :شاهد أرجوا الوجود بكامله)( ،يصب اإلنسان واحدا م برامهان).
ب -الريض  ،يف الن

الثاين( :العزل واألك القلي وضب الكام واجلسد والعق والتأم والرتكيز).

ج( -إفرا النف من ك رغباهتا عل اإلطا ) ،اليت تقاب قول املتصوف ( :اخل نعلي )...وماشاهبها.
د -هذه األمور هي نف ما نراه ونسمعه ونقرؤه من أقوال متصوف املسلم ويف كتبهم.
ه ن -كمننا جيننب أال ننسن الشننبه التننام بن قننول النادكن ( :إن الربامهن خلقنوا مننن وجننه اإللننه األعظننم) ،وقننول املتصننوف
املسلم ( :إن حممدا خلق من وجه هللا).
كما ناح التوافق ب الكش (عندما شاهد الرب) والعقالد املسبق .
ومن يتتب أقوال املتصوف ونصو
 -ون

الفيدا يق أحياا عل تشابه حىت يف املفردا .

آخر من نصوصهم الكث من (أوابنيشاد شاندوجيا):

 -1حق ننا إن ه ننذا الع ننامل كل ننه برامه ننان .وهب نندو  ،يعب ننده اإلنس ننان ،ألن ننه ق نند أتن ن من ننه ،وس ننينه في ننه ،وألن ننه يت نننف
بواسطته.
 -2هو الذي يتضمن العق  ،وجسن ُنده هننو احليننا  ،وشننكله هننو النننور ،وفكننره احلقيقن  ،وذاتننه هنني الفنرا  ،إنننه يتضننمن
ك األعمال والرغبا واألوامر واألذوا  ،ويشم العامل كله ،هو الذي ال يتكلم -روحي هذه ضمن قلننيب ،هنني أصننغر مننن
حب أرز ،ذايت هذه هي أعظم من األر ومن الفضا واجلو ومن هذه العوامل(( .)2انته ).
ون

آخر (أوابنيشاد التاري).

( )1الفكر الفلسفي الندي.)235 ،234: ( ،
( )2الفكر الفلسفي الندي.)112: ( ،
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...هو برامهان ،هو أندرا ،هو براجايت ،هو ك هذه اآلل  ،هو هننذه العناصننر ،األر والنري والفضننا واملننا والنننور،

هذه األشيا  ،وتل اليت َتتزج ابلنار كما كان (...)1

 -أرجو من القارئ الكر أن يعود إىل أقوال املتصوف  ،وخاص عيني اجليلي ل

التشابه.

وهننذه صننور مننن ضننرب الشنني عننند الننندو  ،أو عننند فرق ن مننن فننرقهم الننيت تعنند بعش نرا األلننو  ،وهننذه الفرق ن
موجود يف ماليزي ،وجيعلون رأ اآلل هو سيفااتراجا ،بدال مننن برامهننان .ولننم عينند سنننوي ُيتفلننون بننه هننو عينند (اتبننوزام)،
حي يكون االجتماع العام عل مقرب من أحد مداخ العاصم (كواالالمبور).
ه ننذا العي نند اجملي نند ُيتف ن ب ننه هن ننود م نناليزي س نننوي يف ش ننهر (الكوك ننب) ،حي ن يتوس ن الب نندر كب نند الس ننما ...،وذل

َتجيدا لذكر اإلله (سيفااتراجا) رب آل الندو (( )2ابلنس لذه الفرق )..
ويبدأ التمجيد أيضا ل له (مورغان) ،وهو حفيد (سيفااتراجا)(...)3

إن الصننا الندوسنني تقننام قب ن االحتفننال ابلعينند اجملينند...متنعون عننن ممارس ن احلننب ،ويكتفننون بوجب ن طعننام واحنند
نباتي يف اليوم...مث يدخلون يف الصا والتأم والعزل ...اليت تتهول تدرجييا إىل غيبوب عن هذا العامل (أي :اجلذب ).
وبفض ن تل ن الص ننا والعزل ن والتأم ن ال ننيت تفص ننلهم ع ننن الواق ن لت نندخلهم يف ع نامل اخلي ننال والغيبوب ن الطويل ن املقرتن ن
ابلتوحيد للذا اإللي ...عندها َتتلكهم نشو غريب جنندا تنندع (نشننو الرعنند اإلنشننالي ) ،فنرتاهم حننامل أببعنناد ال حنندود
لا...وبواسننطتها يتنناح لننم دون اسننتثنا اجتينناز املسننافا الطويل ن (الصنناعد يف اجلب ن الشنناهق) ،ضننمن النندروب الننوعر ،
واليت تتطلب جهدا ومهار فالق  ،فيصلون ابلنهاي إىل املعبد التابوزامي...
وهننم يف تل ن احلال ن يبنندون يف إحسننا غننامر ابلننورع والتق ...بينمننا الرمنناح احلنناد ت نرتن عل ن وجناهتم...واألسننهم
الفضي مغروز يف ألسنتهم...والكاليب اليت تنتزع قطعا من أجسادهم ..والسننال الننيت تثقن كنناهلهم (قنند يبلننغ وزن بعضننها
 60كننغ) ..وهننم ال أيهبننون لكافن اآلالم واإلصننااب  ،بن إهنننم مننن خالننا يستسننلمون لنشننو غريبن وعجيبن ...واألغرب مننن
ك هذا هو أن تل اجلروح العميق ال يسي منها الدم إال مننن بضن قطنرا تعنند علن أصنناب الينند الواحد ...فسننرعان مننا
تلتننتم...فا يبقن منهننا سننو آاثر ننندوب سننودا ...وهم فريسن لننذل الشننعور الغريننب الننذي يعننرب لننم عننن إمكانين الوصننول
بتل امل ثر والبطوال من خالا االتصال ابإلله األكرب سيفااتراجا...
...فيتجمن ن أولتن ن املؤمن ننون ح ننول زع ننيمهم ال نندي (غ ننورو) ،وه ننم يتغن ننون بنش ننيد (الفن ن  -فن ن )ِ ،بع ننىن (ال ننرم -
رم )...بينما يق (غورو) أمام أحد املؤمن ليثقب وجن املؤمن ابملغرز بعد أن ابركه بدعواته...
ولكن عندما يشق السهم احلاد واملسنون حلم وجن املؤمن اللدن  ...يبدأ املؤمن ابالرتعنناد بشنند كمننن أصننابه من أو
( )1الفكر الفلسفي الندي.)109: ( ،
( )2أغرب القبال والشعوب ابلقرن العشرين.)16/1( :
( )3أغرب القبال والشعوب ابلقرن العشرين.)17/1( :
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جنننون ،فيقفننز ابلنوا لينند األر بقدميننه دقننا رتيبننا وشننديدا ،ومننن مث يتماين علن وقن النشننيد احلماسنني ،بينمننا يكننون قنند
بن ننرز من ننن وجنتين ننه الغن ننالرت ذلن ن السن ننهم الفضن نني ،فن ننا يسن نني من ننن وجنتين ننه من ننن أثن ننر اجلن ننرح إال قلين ن من ننن قطن نرا الن نندم ال
تذكر...وتشننق ألسنننتهم أبسننياخ فضنني ي نرتاوح طننولم مننا ب ن ( 18-12سننم)...والرماح الطويل ن الننيت ختننرت الوجن ن ويبلننغ
طولننا عنناد أربع ن أمتننار ،وعل ن طننريف الننرم تعلننق السننال اململننو حليبننا وعسننا ،وأمننا الربتقننال ف نننه يثب ن عل ن اخلصننر
بواسط سنارا فضي تغرز يف اجلسد...فيتقدم أحدهم ليجل عل كرسي بننا نهننر ،عننندها يباشننر الننزعيم النندي (غننورو)
يف غننرز الكاليننب الفضنني احلننار يف جسننده ،ويبلننغ عنندد الكاليننب يف بعننض األحيننان زهننا سننت كننااب ،واملننؤمن ال ي نزال
ُت سيطر الرعد االنتشالي الغريب إىل أن ُي رأسه ليذهب يف غيبوب با حدود أو هناي (....)1إخل .اهن.
 -ال أنن حباج إىل تعليق ،فاألمر واض

لكن امللهون أن متصوف املسلم مل يبلغوا شأو هؤال القوم!

والسؤال :ه هؤال القوم تسري فيهم كرام أمحد الرفاعي؟ أم ماذا؟
* وهذه نصو

بوذي متفرق من كتاب فايسيسكا سوترا:

الكتاب األول -الفصل الثاين:
 -17الوجود واحد بسبب وحد العام (...)2
الكتاب الثاين -الفصل األول:
 -28تتوض وحد األث بوضوح وحد الوجود(.)3
الكتاب الثاين -الفصل الثاين:
 -7جوهري وأبدي الزمان تتوضهان بتوضي جوهري وأبدي الوا .
 -8وحد الزمن تتوض بتوضي وحد الوجود.
 -11جوهري وأبدي الفرا تتوضهان بوضوح جوهري وأبدي الوا .
 -12وحد الفضا (أي :الفرا ) تتوض بتوضي وحد الوجود( .)4اهن.
وال حاجن للتنبيننه إىل وحنند الوجننود الواضننه يف هننذه النصننو وضننوحا كنناما ،وكننذل الطريقن الننيت توصن إليهننا،

ولل ننزيد يف الوض ننوح ن ننورد وص ننفا ي ننذكره (آسن ن باثي ننو )()5ع ننن كيفين ن وص ننول الندوس نني أو الب ننوذي إىل اجلذبن ن  ،يق ننول:
...وم ننذهب الفي نندا الن نوارد يف األوابنيش نناد جيعن ن غاين ن الكم ننال والس ننعاد يف حش نند ال ننروح ابس ننتبعاد كن ن خ نناطر غن ن فك ننر
( )1أغرب القبال والشعوب ابلقرن العشرين ،19/1( :وما بعدها).
( )2الفكر الفلسفي الندي.)484: ( ،
( )3الفكر الفلسفي الندي.)486: ( ،
( )4الفكر الفلسفي الندي.)486: ( ،
( )5مستشر إسباين ما سن (1944م).
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املوجننود املطلننق ،وأصننهاب نظننام اليوجننا( )1كننانوا يسننتخدمون مننن أج ن الوصننول إىل هننذه الغاي ن طريق ن يف اإلُيننا الننذايت
التنومي شبيه جدا ِبا قرره ابن عريب ،فكان اليوجي جيل القرفصننا سنناكنا بننا حنرا  ،ونظننره مثبن  ،وانتباهننه مسننتغر يف

احلنرف (أم) ،وهننو اسننم مننن أمسننا برامهننا املستسننر  ،مث يقن يف جذبن ( )2تفقننده الشننعور .وَتنرين الننَّن َف  ،وهننو ريضن إيقاعين
للشهيق والزف  ،كان مارسه (تنج ) للوصول إىل نف الغاي (( )3أي :اجلذب ) .اهن.

 أي :إن الريضن اإلشنراقي هنني الطريننق للوصننول إىل املعرفن عننندهم وعننند غن هم طبعننا ،والفننر هننو يف تفسن هننذهالظنناهر  ،ويف وسننال تزيينهننا للمرينندين .ويف الريضن اإليقاعين للشننهيق والننزف مكننن أن ناحن دور األكسننج مضننافا إىل
دور اإليقاع الرتيب.

* الصوفية عند أهل الكتاب-:
* عند اليهود:
داود للتصننو اليهننودي الننذي كننانوا يسننمونه (التنبننؤ) ،وأهنننم كننانوا
مننر يف فص ن سننابق وص ن األسننتاذ عبنند األحنند ُ
يسننمون الواص ن إىل اجلذب ن وأحامهننا (نننيب) ،ويسننمون الشننيخ املسننل (صننويف) ،أي املراقننب أو املرشنند .وكان ن عننندهم-
عل قلتهم -عد طر  ،منها (اإللكسالي ) و(األبيوني ).
وبعد نهور اإلسام بقرون ،ولعلننه يف حنوايل القننرن اخلننام الجننري ،صننار التصننو اليهننودي معروفننا ابسننم (الكبالن
 ،)Gabbalahأي املأثور ،م االحتفا ابالسم القد (التنبؤ).
وهنا أشيا مث لانتباه؟ ففنني التنبننؤ اليهننودي (أو الكبالن ) يصنننفون الواصننل إىل اجلذبن علن ثننا مراتننب :نننيب
(ومعناه ننا الن نناطق) ،أو ن ننيب س ننفاات (أي :اط ننق الش ننفت ) ،مث رال نني ،مث بصن ن  -وه ننو أعاه ننا -والبصن ن عن نندما يتص نند
لتسننلي املرينندين يسننم (صننويف) ،أي :املرشنند .ورأينننا يف فصننول سننابق أن متصننوف املسننلم يقسننمون املكاشننف كننذل
إىل نف املراتب الثا  :احملاضر (من احملاضر ) ،مث املكاشن (مننن املكاشننف ) ،مث املشنناهد (مننن املشنناهد ) ،وهننو أعاهننا،
وعندما يتصد من وص إىل مقام املشاهد إىل تسلي املريدين يسمونه (املرشد).
وواض أن هذه املصطلها  ،التصوفي هي مرادفا للمصطلها الكبالي .
وش نني آخ ننر ،نقن نرأ يف املعج ننم الفرنس نني ( )Larousseوص ننفا للكبالن ن ترمجت ننه كم ننا يل نني( :تفسن ن يه ننودي ابطن ن
ورمزي لن الكتاب املقنند ) ،كتابننه التقلينندي (الكاسننيكي) هننو (الزوهننار) أو (كتنناب اإلشنرا ) .وأنصننار العلننوم اخلفالين
(الباطني ) يستعملون رموز الكبال يف اجتاه سهري .اهن.
ناح ن أن أس ننلوب الكبال ن يف تفس ن الكت نناب املق نند ه ننو ابط ن ورم ننزي ،مث ن تفس ن متص ننوف املس ننلم للق ننرآن
( )1اليوجا ريض تعبدي إشراقي مارسها الندو والبوذيون واجلينيون للوصول إىل اجلذب .
( )2كلم (جذب ) هي مصطل يستعمله متصوف املسلم فق ويستعمله آس باثيو هنا ابالستعار .
( )3الن من كتاب (ابن عريب) آلس باثيو .)187: ( ،
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الكر َتاما.
وكذل استعمال الرموز الكبالي يف السهر هو مث استعمال الرموز الصوفي يف السهر.
أما كتاب اإلشرا (الزوهار) ،فقد نهر يف أوال القننرن السنناد الجننري ملؤلن يهننودي مننن مدينن ليننون يف إسننبانيا،
كما يظن ،ومكن أن يكون أقدم من ذل بقلي أو كث .
ولننتب ننه إىل أن واقن ن تصن ننني أح ننام اجلذبن ن (حماض ننر مث مكاش ننف مث مشن نناهد ) اتبن ن لتوجيهن ننا الش ننيخ املسن ننل ،
ولتوجيهاته فق  ،وأن خوار شىت ُتد عل أيدي الكبالي .
* عند النصار :
أعلنن الصننوفي عننن نفسننها عننند املسننيهي يف القننرن الثنناين املننيادي ابسننم الغنوصنني  ،أي :املعرفن  ،ومنهننا الغنوصنني
أي :العار  ،ومساه العرب منهم الكاهن ،وقد رفضتها الكنيس أوال ،وم الزمن قبلتها وتبنتها.
وهذا ن

لصويف مسيهي يص كيفي وصوله إىل اجلذب .

يقول (نيمو)()1خادم أم اإلله ،متلقي اعرتافا القديس ت يزا( ،)2يف كتابه األسفار:
...وجن ند فال نند كبن ن يف ال نندعوا الص ننوتي ال ننيت تس ننم ابألذك ننار ،خصوص ننا يف الكلم ننا (أابا ال ننذي )...مم ننا
يكرره الفم ساعا طويل  ،و(ليتقد امس ) ،و(ويف القلب رغب يف أن ينهصر هنا )....
كن ن أجنند يف هننذه الكلم ن وحنندها (هللا) رضننا ابلغننا لنفسنني ،حبي ن مل أشننأ ومل أسننتط أن أنتق ن عنهننا إىل أفكننار

أخر  ،وكن أقتصر عل ذل حىت أص إىل الربك (...)3

رج دين إسباين من أه النص األول من القرن الساد عشر امليادي.
ويعننر القننارئ أن الربكن تعن اجلذبن  ،كمننا يظهننر يف هننذا الننن
الذي استعمله متصوف املسلم قب نيمو حبوايل ست قرون.

َتثننر متصننوف املسننيهي أبسننلوب الننذكر اإلرهنناقي

وبسبب عوام ما ،تشعب الصوفي عند املسيهي إىل أكثننر مننن مننذهب ،فالقديسن ت ينزا األفيلين  ،مننثا ،تننؤمن أن
اخلالق غ املخلو  ،وتص وصولا أو (فتوحها) أبنه اُتاد بينها وب هللا (تعاىل هللا) ،فتقول من قصيد :
...واُتاد النف ابهلل يف القران الروحي شبيه بشمعت تذوابن معا حىت يصب نورامها نورا واحدا(...)4
ومن قصيد أخر :
( )1رج دين إسباين من أه النص األول من القرن الساد عشر امليادي.
( )2ت يزا األفيلي من قري آفيا اإلسباني  ،مات سن (1582م).
( )3ابن عريب ،آلس باثيو  )186: ( ،يف احلاشي .
( )4يسوع املسي شخصيته وتعاليمه ( .)212:
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...هاأنننذا ي عريسنني األكننرب ،دع ن أقننرتب من ن  ...ولينندخ هننذا اجلنندول الصننغ يف خضننم  ،أغث ن ي أعننذب

حلي  ...ولتسرتح نفسي ب ذراعي عريسها(...)1

حي يظهر من أقوال القديس هذه أن جتلياهتا كان مجالي ال جالي  ،واُتادي ال وحدوي .
بينما نر القدي خوان دي ال كرو ( )2يؤمن بوحد الوجود ،فمن أقواله:
...حبين نيب ه ننو اجلب ننال ،وال ننودين املنعزل ن املليت ن ابألش ننجار ،واجل ننزر الغريب ن  ،واألهن ننار الران ن  ،وص ننف ال ننريح احلبيب ن ،

واللي الساكن(...)3

مننن النصننو املننار آنفننا ،وكننذل مننن الفصننول السننابق  ،ومننن أين دراسن واعين ألين وثنين يف التنناريخ ،يظهننر واضننها
دور اإلش نرا فيهننا ،ب ن إن الكنناهن يف ك ن الوثنيننا ال يسننم كاهنننا حننىت يص ن إىل اجلذب ن عننن طريننق الريض ن الصننوفي ،
وُيصن علن يننده بعننض اخلنوار  ،وقنند يكتفننون ابملهلسننا  ،أو يسننتعملوهنا كعامن مسنناعد ،من العلننم أن بعننض الوثنيننا ،
كدينن ن اإلينك ننا م ننثا ،كانن ن كم ننا يظه ننر تكتف نني ابملهلس ننا  ،وبعض ننها كالدينن ن الندوس نني  ،كانن ن وم ننا زالن ن تس ننتعم
الطريقت  ،املهلسا والريض الصوفي  ،وبعضها كان وملا يزل يكتفي ابلريض الصوفي .
للتسلي :
يقول د .سيد حس نصر:
...بن إن مقننام (اخلدمن ) نفسننه الننذي أييت متننأخرا بعنند مقننام البقننا  ،ال جيننوز أن ُيمن علن معننىن العمن أو الفننر
الدي ابملعىن املألو ؟ ب ِبثاب خدم أداها كالن تذو (الوصال) ،وهي يف منزلتهننا تقابن العهنند الننذي قطعننه أفالوكتسننفارا

عل نفسه يف الدين البوذي ،إبنقاذ اخلالق ،بعد أن مت له أن خيطو خطو واحد يف (الن فاا)( .)4اهن.

 -الن ف نناا ه نني املص ننطل الب ننوذي ال ننذي يقابن ن مص ننطل (الفن ننا يف هللا) ،وق نند عرهب ننا بع ننض املتص ننوف يف إين نران أو

(أسننلمها) ،فصننار (نن وان)( ،)5واسننتعملوها بنننف املعننىن .وبقنرا النصننو املرتمجن إىل العربين  ،جننند أن كلمن (الن فنناا)
ترد أحياا ِبعىن (املطلق) ،وأحياا ِبعىن( :الفنا يف املطلق) ،وهو األكثر تواترا.
 وجيننب أال ننس ن ملهون ن هام ن  ،وهنني أن احلقيق ن الصننوفي ( ،أي :اجلذب ن ورؤاهننا) ،والطريننق إليهننا (أي :الريض نالصوفي ) ،هي واحد يف ك زمان ومكان ،ويكون االختا يف أشكال النناال الننيت ُتننا هبننا ،والتفاسن الننيت تشننرح هبننا
رؤاهننا وأسنناليب الدعاي ن الننيت يقنندموهنا لننا ،كمننا أن للخلفي ن االجتماعي ن احمليط ن ابلواص ن دور شننام يف األطروحننا الننيت
تقدمها كشوفه.
( )1عمر بن الفار من خال شعره.)77: ( ،
( )2إسباين متصو من أه القرن الساد عشر امليادي.
( )3جمل العريب( ،عدد.)40: ( ،)305 :
( )4الصوفي ب األم واليوم.)67: ( ،
( )5من الفكر الصويف اإليراين املعاصر ،الفص األخ .
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الفصل الرابع

الصوفية وتدمري اجملتمع اِلسالمي
قلنا ونعيد:
إلبلن نني شن ننركان يصن ننيد هبمن ننا ب ن ن آدم ،فيخن ننرجهم من ننن الن نند إىل الضن ننال ،ومن ننن اسن ننتقام الفطن ننر إىل االحن ن نرا
واالحنال ،واتباع األهوا .
* الشرك األول :اجلنس وملحقاته:
هب ننذا الش ننر يس ننتطي إبل نني أن يبع نند اب ننن آدم ع ننن ن نندا الفط ننر  ،وع ننن الس ننلو املس ننتقيم املوج ننه ابلغرال ننز الس ننليم
(املتوازنن فيمننا بينهننا حسننب الفطننر الننيت فطرهننا هللا عليهننا) ،فتنهننر فيننه غرالننز ،وتتضننخم أخننر علن حسنناب بقين الغرالننز
اليت تضمر بسبب هذا التضخم.
وأرس ن هللا سننبهانه الرس ن ابلتعنناليم االعتقادي ن والفكري ن والعملي ن الننيت ُتف ن عل ن اإلنسننان س ن ه املسننتقيم ،وتعينند
الغرالز إىل توازهنا الفطري ،وُتقق عباد هللا يف األر  .واإلسام هو الرسال الننيت جننا هبننا كن الرسن (( :إِ َّن الن ِّدين ِعْنن َند َِّ
اّلل
َ
ام)) [آل عمران.]19:
ا ِإل ْس ُ
* الشرك الثاين :اِلشراق.
قنند يتغلننب ننندا الفطننر يف اإلنسننان علن ننندا الننو  ،فيسن يف الطريننق املسننتقيم ملتزمننا التعنناليم اإللين  ،متخننذا منهننا
املنطلقا اليت توجه ك تصرفاته.
وهننذا يعن أنننه أفلن مننن الشننر األول ،وأنننه سننار علن الصنرا املسننتقيم .لكنننه سننيجد أيضننا إبلنني أمامننه ،ينتظننره
نال فَبِ َمننا أَ ْغن َنويْنتَِ َألَقْنعُن َند َّن َلنُ ْنم ِصن َنراطَ َ الْ ُم ْسننتَ ِق َيم)) [األعنرا  ،]16:سننيجده وقنند نصننب لننه الشننر
علن هننذا الطريننق(( :قَن َ
الثاين (اإلشرا ).
ويسن ننتغ إبلن نني الغن ننرور واجله ن ن يف اإلنسن ننان ليوقعن ننه يف هن ننذا الشن ننر ابسن ننم اإلسن ننام وابسن ننم الوالي ن ن وابسن ننم مقن ننام
اإلحسان ،والقرب واملعرف ...و...إخل.
وللوصول إىل اإلشرا يوجد طريقان:
الطري ننق األول :طري ننق ش ننجر اخلل نند ومل ن ال يبل ن  ،وه نني أن نواع ،فعن نند بع ننض الش ننعوب القدم ن  ،ويف الن نند خاص ن ،
كانن شننجر احلشنني  ،ويف الشننر األوسن  ،كانن شننجر اخلشننخاش (األفيننون) ،ويف املكسنني كانن فطننر املكسنني ،
ويف الب و (أمريكا اجلنوبي ) كان شجر الكوكا ،ويف ماليزي كان شجر الكافا...إىل غ ذل مما مل أق عليه.
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كانن شننجر اخللنند هننذه ،ويف قمتهننا احلشنني واخلشننخاش ،حكنرا علن الكهننان ،كمننا كانن تنندخ قصننور امللننو
يف أحيان كث .
وكانن سنرا مقدسننا يتعاطاهننا الكهننان ضننمن طقننو تعبدين سنري كنني يقعنوا يف اجلذبن  ،حين تشننر علننيهم األننوار
اللوسي  ،ويتلقون العلوم اللدني الذيني  ،وينطقون ِبا يتومهون أنه احلكم .
وهبننذه اإلشنراقا الباطلن  ،واحلكمن املتومهن  ،كننانوا خيرجننون مننن اإلسننام ،اباب بعنند ابب ،وتنندخ علننيهم الوثنين مننن
ك ابب.
والطريننق الثنناين :طريننق الريض ن واجملاهنند الصننوفي  ،فكث ن ا مننا كننان يتعننذر احلصننول عل ن املهل ن اخلننارج لسننبب أو
آلخ ننر ،حينت ننذ ،ك ننان إبل نني يهي ن ألوليال ننه الب نندي الن نناج  ،وابس ننم اإلحس ننان ،وابس ننم الس ن إىل هللا والع ننروج إلي ننه ،وابس ننم
املعرف ن  ،كننان يسننتجرهم إىل الريض ن الصننوفي الننيت هتي ن لننم املهل ن الننداخلي (اإلننندورف ) ورفيقننه الننذي تننوقعهم دفقاتننه يف
اجلذب  ،حي تشر عليهم األنوار اللوسي  ،ويتلقون العلوم اللدني الذيني  ،وينطقون ِبا يتومهون أنه احلكم .
وطريننق الريضن هننذه هنني طريننق خداعن  ،ختنندع اإلنسننان أكثننر مننن طريننق شننجر اللوسن  ،لننذل كننان اعتمنناد إبلنني
عليها أكثر من اعتماده عل الشجر ،وكان امسها (الكهان واملعرف ) ،وعندما حارهبننا اإلسننام ،حولنوا امسهننا إىل (الصنوفي )،
وعندما ُك ِّفر من كهاهنا من كفر وقُت من قت  ،نهر الطريق الربهاني الغزالي .
والطريقن الربهانين الغزالين  ،والننيت هنني اإلشنرا املمننزوج ابإلسننام ،هنني أسننلوب إبليسنني اسننتعمله إبلنني  ،ويسننتعمله،
ل بقا عل مس اإلشرا الذي فنت به ب آدم كما أخرج أبويهم من اجلن .
فأص ن األدين كلهننا اإلسننام(( :وإِ ْن ِمننن أ َُّم ن إَِّال خننا فِيهننا نَن ِنذير)) [فنناطر ]24:و((إِ َّن ال ن ِّدين ِعْنن َند َِّ
نام))
اّلل ا ِإل ْسن ُ
َ
َ ْ
َ
اخلُْلن ِند َوُم ْلن ال يَنْبنلَن )) [طننه ،]120:أو بننديلها (الصننوفي ) ،أخننرج إبلنني بن آدم
نجَرِ ْ
[آل عمران ،]19:وعننن طريننق (( َشن َ
من إسامهم إىل خمتل الوثنيا اليت عرفها التاريخ.
لقنند كننان ،ومننا زال ،يننوحي إىل أوليالننه أن يتسننرتوا بنندين هللا ،ليهدمننه هبننم مننن الننداخ  ،حي ن يننومههم أن هلوسنناهتم
اجلذبي هنني إشنراقا إلين  ،وأهنننا نننور اليقن وعن اليقن وحننق اليقن  ،مث يننوحي إلننيهم أن يضننيفوا علننومهم اللدنين اللوسنني
إىل الدين احلق ،حي ترتاكم البدع شيتا فشيتا ،وم الزمن خيتفي الدين احلق ،وتسود البدع ويعتقد النا أهنا هي هو.
احلق.

وم الزمن ،وإبُيا ا األابلس وأهوا الكهان وواللجهم ،تتشعب البدع وَتخذ طرقا خمتلفن بعينند كلهننا عننن النندين

وكث ا ما يكون للفتا املسيطر دور يف تشجي مذهب بتشجي دعاتننه ودعمهننم وحماولن منن املننذاهب املنافسن مننن
التهر املكشو  ،أما التهر املستور فا سلطان لم عليه.
وهكننذا نهننر ك ن وثنيننا التنناريخ ،وهكننذا وجنند الندوسنني والبوذي ن والطاوي ن واجليني ن  ،أمننا اليهودي ن والنص نراني
فقد تدخل فيها عوام أخر .
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وطبعننا مل يننن املسننلمون مننن هننذا الشننر الروحنناين ،حي ن نهننر (وتظهننر) آاثره املنندمر يف أشننكال متعنندد  ،لع ن
أبرزها ثاث :
 -1االستسام العجيب للتتار.
َ -2تزيق األم اإلسامي إىل فر مذهبي ُتارب اإلسام ابسم إسام حمر ينتهجونه.
 -3إفساد عام يف العقالد والعبادا واألخا والسلو وأساليب التفك .
وفيم ننا يل نني بي ننان ل ننذه األش ننكال التدم ي ن ن ننذكرها إبجي نناز ش ننديد ألن تفص ننيلها يس ننتوعب جمل نندا  ،م ن الت ننذك أن
الكش ننو واملش نناهدا اجلذبين ن ه نني دالم ننا موجهن ن ابلقناع ننا الفكرين ن املس ننبق  ،أي :ابألم نناين والطموح ننا واملعلوم ننا
املختزن والعواط املهيمن .

* االستسالم العجيب للترت-:
يف العقننود األخ ن مننن القننرن السنناد الجننري ومننا يليهننا ،كان ن الصننوفي واسننع االنتشننار جنندا ،وقنند مننر معنننا يف
الفصننول السننابق أمثلن كثن عننن احلالن الننيت وصننل إليهننا األمن  ،والننيت نهننر نبتاهتننا األوىل يف أزمنن سننابق  ،حننىت اسننتو
عل ن أينندي دعننا للصننوفي (مشننايخ) يقدسننهم حننىت غ ن الصننوفي  ،جهننا ابلصننوفي  ،ومننن هننؤال النندعا  :الغ نزايل (حج ن
اإلسام) ،واجلياين ،والرفاعي ،وعدي بن مسافر ،والشاذيل ،والدسوقي ،والبدوي ...وغ هم.
ابإلضاف إىل ما مر من األمثل يف الفصول السابق  ،نورد مثاال (عل املاشي) فيه كفاي ألخذ فكر عن الواق .
يورد ابن العماد احلنبلي يف (الشذرا ) يف حواد سن  657هن:
وفيها (أي :تويف يف هذه السن ) الشيخ يوس القمي املوله:
قال الذهيب يف (العرب) :الذي تعتقده العام أنه ويل هللا ،وحجننتهم الكشن والكننام علن اخلنواطر ،وهننذا شنني يقن
من الكاهن والراهب واجملنون الذي له قرين من اجلننن ،وقنند كثننر هننذا يف عصننرا وهللا املسننتعان ،وكننان يوسن يتنننج ببولننه،
ومشي حافيا ،وأيوي أقميم محام نور الدين ،وال يصلي.
وقننال ابننن شننهب يف (اتريننخ اإلسننام) :كننان أيوي القمننام واملزاب ن  ،وغالننب إقامتننه إبقمننيم محننام نننور النندين بس نو
القمن  ،وكننان يلننب ثيننااب طنواال تكننن األر وال يلتفن إىل أحنند ،والنننا يعتقنندون فيننه الصنناح ،وُيكن عنننه عجالننب
وغرالب ،ودفن برتب املول بسف قاسيون ،ومل يتخل عن جنازته إال القلي  .اهن.
 ال تعليننق ،لكننن ملهون ن أنننه مل يتخل ن عننن جنازتننه إال القلي ن  ،وأن هننذا حنند يف دمشننق ،الننيت مننا خلن منننذأسلم من دعا ل سام احلق ،ال خيافون يف هللا لوم اللم ،فكي تكون احلال يف غ ها.
مث ننتق إىل القطاع الذي اجتاحه املغول:
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هننذا القطنناع هننو العنرا وفننار  ،وأبننرز الطننر الننيت كانن منتشننر فيننه أواخننر القننرن السنناد الجننري هنني :اجلنبانين ،
املامتين  ،القشن ي  ،الصننديقي  ،القادرين  ،الرفاعين  ،العدوين  ،الكربوين  ،وهنننا غ هننا طبعننا ،من العلننم أن الرفاعين مث القادرين
كان أبرزها عل اإلطا وأوسعها انتشارا!
ويف العقود األوىل من القرن الساب نهننر  :اجلشننتي  ،السننهروردي  ،الباابلين  ،البكطاشنني  ،وبقين الرفاعين مث القادرين
مها األبرز واألوس انتشارا ،وتليهما السهروردي واملامتي .
من النتال لذا االنتشننار الصننويف ،النتيجن الظنناهر الصننارخ  ،أال وهنني االستسننام العجيننب للغننزو التننرتي الننذي كننان
يبين نند املن نندن والقن ننر ويقتن ن املاين ن  ،بينمن ننا كن ننان املسن ننلمون يهرعن ننون إىل املشن ننايخ والقبن ننور ،ويلجتن ننون إىل األوراد والطاسن ننم
الستجاب النصر ،ويستسلمون للذب استسام النعاج!!
ألخذ فكر عن هذا االستسام العجيب نورد نبذا من (الكام يف التاريخ) البن األث  ،منها:
ذكر خروج الترت إىل باد اإلسام:
لقد بقي عد سن معرضا عن ذكر هذه احلادث استعظاما لا ،كارها لننذكرها ،فننأا أقنندم إليننه رجننا وأؤخننر أخننر ،
فمننن ذا الننذي يسننه عليننه أن يكتننب نعنني اإلسننام واملسننلم  ،ومننن الننذي يهننون عليننه ذكننر ذلن  ،فيننا لين أمنني مل تلنندين،
وي ليت م قب هذا وكنن نسننيا منسننيا ...هننذا الفعن يتضننمن ذكننر احلادثن العظمن واملصننيب الكننرب الننيت عقمن األيم
والليايل عن مثلها ،عم اخلالق وخص املسلم  ،فلو قننال قالن  :إن العننامل مننذ خلننق هللا سننبهانه وتعنناىل آدم إىل اآلن مل
يبتلوا ِبثلها لكان صادقا ،ف ن التواريخ مل تتضمن ما يقارهبننا وال مننا ينندانيها ...ولعن اخللننق ال يننرون مثن هننذه احلادثن إىل أن

ينقر العامل وتفىن الدنيا(...)1

 أقول :رحم هللا ابن األث  ،فلقد رأ اخللق قب أن ينقر العامل وتفننىن النندنيا أبشن مننن تلن احلادثن بكثن بكثنبكثن ؟ فاملاركسنني حننىت اآلن ،ويف أقن مننن سننبع سننن  ،قتلن مننن املسننلم مننا يزينند عننن ( )100مليننون نسننم  ،واحتلن
م ننن أراض ننيهم م ننا يزي نند ع ننن ( )23ملي ننون كيل ننومرت مربن ن (أرق ننام فلكين ن ) ،وه نني تزحن ن وتزحن ن  ،وتقتن ن م ننن املس ننلم يف
أفغانسننتان واحلبش ن وغ هننا م ننا يزينند معدلننه ع ننن ( )1200قتي ن يوميننا عنندا ع ننن أضننعافهم مننن املش ننردين وعنندا عننن اجمل ننازر
االسننتثنالي الننيت جننر وجتننري يف بنناد العننرب وغ هننا والننيت يننذهب ضننهيتها عش نرا األلننو ومتنناهتم يف أيم أو أسننابي .
والفننر ب ن حال ن املسننلم يف ذل ن الوق ن وب ن حننالتهم اآلن ،أهنننم يف ذل ن الوق ن كننانوا يعرفننون أن الننذين يقتلننوهنم هننم
الترت ،أما اآلن؟ ف ون ويسمعون ويلمسون وال ُيسون وال يعرفون؟! وإىل هللا املشتك .
ومنها:
ذكر مس الترت إىل أذربيجان وملكهم أردبي وغ ها:
 ..مث إهنم ملكوا البلد عنو يف شهر رمضان سن مثان عشر (بعد السننتمال ) ،ووضننعوا السنني فلننم يبقنوا علن صننغ
( )1الكام يف التاريخ.)324/9( :
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وال كب وال امنرأ حننىت إهنننم يشننقون بطننون احلبنناىل ،ويقتلننون األجنن  ،وكننانوا يفجننرون ابملنرأ مث يقتلوهنننا ،وكننان اإلنسننان منننهم

يدخ الدرب فيه اجلماع فيقتلهم واحدا بعد واحد ،حىت يفر من اجلمي  ،ال مد أحد منهم إليه يدا(...)1
ومنها:
ذكر مل الترت مراغ :

...وبلغ أن امنرأ مننن التننرت دخلن دارا وقتلن مجاعن مننن أهلهننا ،وهننم يظنوهنننا رجننا ،فوضننع السنناح ،وإذا هنني
ام نرأ  ،فقتلهننا رج ن أخذتننه أس ن ا .ومسع ن مننن بعننض أهلهننا أن رجننا مننن التننرت دخ ن دراب فيننه مال ن رج ن  ،فمننا زال يقننتلهم
واحنندا واحنندا ،حننىت أفننناهم ،ومل منند أحنند يننده إليننه بسننو  ،ووضننع الذلن علن النننا  ،فننا ينندفعون عننن نفوسننهم قلننيا وال

كث ا(...)2

ومنها:
ذكر دخول الترت دير بكر واجلزير وما فعلوه يف الباد من الفساد:
...إن الرج ن الواحنند منننهم كننان ينندخ القري ن أو النندرب ،وبننه مج ن كث ن مننن النننا  ،فننا ي نزال يقننتلهم واحنندا بعنند
واحد ،ال يتجاسر أحد مد يده إىل ذل الفار  ،ولقد بلغ أن إنساا منهم أخذ رجننا ،ومل يكننن من التننرتي مننا يقتلننه بننه،
فقال له ض رأس عل األر وال تربح ،فوض رأسه ،ومض الترتي أحضر سيفا فقتلننه بننه .وحكن يل رجن قننال :كنن
أا ومعي سبع عشر رجننا يف طريننق ،فجننا ا فننار مننن التننرت ،وقننال لنننا حننىت يكتن بعضنننا بعضننا ،فشننرع أصننهايب يفعلننون
ما أمرهم ،فقل لم :هذا واحد ،فلم ال نقتله وهنرب؟ فقالوا :خنا ! فقل  :هننذا يرينند قننتلكم السنناع  ،فنننهن نقتلننه ،فلعن

هللا خيلصنا ،فوهللا ما جسر أحد أن يفع ذل ! فأخذ سكينا وقتلته وهربنا فنجوا ،وأمثال ذل كث (...)3

 أق ننول :م ننا دام القت ن مؤك نندا ،وم ننا دام يف ال نندفاع ع ننن ال نننف إمكاني ن للنج ننا  ،إذن ،فل ننم يك ننن ذل ن االستس ننامبسننبب اخلننو فق ن  ،ولننو كننان اخلننو وحننده هننو الس نبب لرب نوا عل ن األق ن  ،إن مل ينندافعوا! ولننو حمصنننا األمننور لرأينننا أن
السبب األساسي هو (مقام التوك  ،أو التسليم ،أو عدم االعرتا ) ،الننذي جنرهتم إليننه الصننوفي  ،وعلن رأسننها الرفاعين الننيت
كان واسع االنتشار ،بسبب ضرب الشي  ،والجوم عل النار ،وأك احليا  ...مث القادري مث بقي الطر .
ومنها:
ذكر وصول طالف من الترت إىل أرب ودقوقا:
(...يذكر حواد مذهل ) إىل أن يقول :وعادوا (أي :التننرت) سننامل  ،مل يننذعرهم أحنند ،وال وقن يف وجههننم فننار !
وهذه مصالب وحواد مل ير النا مننن قنند الزمننان وحديثننه مننا يقارهبننا! فنناهلل سننبهانه يلطن ابملسننلم ويننرمحهم ويننرد هننذا
( )1الكام يف التاريخ.)339/9( :
( )2الكام يف التاريخ.)385/9( :
( )3الكام يف التاريخ.)337/9( :
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العدو عنهم(...)1اهن.
 هنا أذكر تقريرا لصاحب كتاب (الفكر الشيعي والنزعا الصوفي ) ،يقول:...وجننا ابننن تيمين حقيقن أخننر  ،حن قننرر أن نهننور األمحدين (الرفاعين ) ،وإضننعافهم النوازع النندي املتصن ابلفقننه

اإلسامي مباشر  ،وختديرهم النا  ،ومحلهم عل اخلمول والكس والتسليم ،كان أكرب أسباب نهور التتار( .)2اهن.
 أقول :إن دور العقيد اليت غرستها الصوفي أقو من دور اخلمول والكس  ،ولنسم شاعرهم يقول:اي خائفني من الترت
عوذوا بقرب أيب عمر
()3

ينجيكمو من الضرر
وهذا تقرير آخر ،أليب احلسن الندوي ،يقول:

كان العقالد والتقاليد املشرك ال رواجننا بن عامن املسننلم ابخننتاطهم من غن املسننلم  ...وانتشننار تعليمننا
اجلهل والضال من الصوفي وأعمالم ،فقد وجد عدد وجيه من املسلم يف ذل احلن يعتقنندون يف ألمن دينننهم ومشنناخيهم
واألوليننا والصنناحل منننهم االعتقننادا الفاسنند  ...وك ن مننا كننان ينندور حننول قبننور األوليننا واملشننايخ كننان تقلينندا اجه ننا
لألعمال والتقاليد اليت كان تنجز يف معابنند غن املسننلم وقبننور املقدسن عننندهم ،فاالسننتغاث منننهم واالسننتعان هبننم ،ومنند
يد الطلب والضراع إليهم ،ك ذلن كننان عامننا شننالعا بينننهم ،كمننا عمن عنناد بنننا املسنناجد الفخمن علن قبننورهم وجعلهننا
مسننجدا ،وعقنند املهرجنناا عليهننا عامننا فعامننا ،وقطن املسننافا الطويلن للوصننول إليهننا ،وقنند تفاقمن هننذه العقالنند السننيت
وانتشر هذه البدع واملنكرا يف أواخر القرن الساب بشك فظي ( ...)4إخل.

 أقول :ك ما كان ينندور حننول قبننور األوليننا واملشننايخ ،مل يكننن تقلينندا اجهننا لألعمننال والتقالينند الننيت كانن تنجننزيف معابد غ املسلم كما قال أبننو احلسننن! وإمنننا هننو نتيجن طبيعين للصننوفي أينمننا وجنند  ،يننؤمن بننه كن الصننوفي  ،لكنننهم
يظهرونننه عننندما أيخننذون قسننطا كافيننا مننن احلرين  ،ويكتمونننه تقيَّن عننندما تتفننت علننيهم أعن املسننلم اعتقننادا منننهم أن هننذا
هو رسال اإلسام ،وقد رأينا من أقوالم متا النصو اليت تش إىل هذا.
وتننرد هنننا ملهونن هامن  ،هنني أن التننرت عرفنوا للصننوفي فضننلها يف انتصنناراهتم التدم ين وقنندروها كثن ا ،وأعطوهننا مركنزا
مرموقا ،جعلها هتيمن عل ك الباد اليت اجتاحها الترت ،وقد جلن هننذه احلقيقن أحنند مشننايخ الرفاعين  ،هننو صنناحل بننن عبنند
هللا البطالهي ،عندما قال يف صراح اتم البن تيمي يف منانرته لننه يف مصننر سننن 705ه ن 1305 /م :حنننن مننا ينفننق حالنننا
( )1الكام يف التاريخ.)386/9( :
( )2الفكر الشيعي.)88: ( ،
( )3رجال الفكر والدعو يف اإلسام.)176/2( :
( )4رجال الفكر والدعو يف اإلسام.)172 ،171/2( :
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إال عند الترت ،وأما عند الشرع فا.
وكان هذا التقدير الكب للصوفي من قِبَ الترت الذين دمننروا الننباد وأهلكنوا العبنناد سننببا آخننر إلقبننال النننا  ،مننن أهن
الباد اليت اجتاحها التننرت ،ومننن التننرت أيضننا ،إقبنناال كنناما علن الصننوفي وتقنندي مشنناخيها إىل درجن التأليننه ،حننىت عننم الننبا
إال من رحم رب .
* النتيج :
الصوفي كان العام األساسي الوحيد ورا االستسام العجيب لتل اجملازر الننيت مننا عننر التنناريخ مثن هولننا حننىت
نهننور املاركسنني سننن 1917م يف روسننيا ،مث امتنندادها بعنند ذلن  ،حين قتلن مننن املسننلم وحنندهم يف منند ( 68عامننا)
يزينند عننن ( 100مليننون نسننم ) ،واحتل ن مننن أراضننيهم مننا يزينند عننن ( 23مليننون كيلننو مننرت) مرب ن  ،وهنني تزح ن إبص نرار
وأبساليب مبني عل القوان العلمي للقضا عل العامل اإلسامي عام  ،والعريب خاص  ،واملسننلمون هننم الننذين مهنندون لننا
الطري ننق ،ويزيل ننون م ننن أمامه ننا العقب ننا  ،ويع نندون مقاتلن ن أع نندا املاركس نني جه ننادا يف س ننبي هللا ،ولعله ننم مل يش ننعروا بع نند أن
املاركسنني هنني اليهودين  ،وأهنننا التطبيننق العملنني ألسننطور الشننعب املختننار ،وأهنننا جتننند البشننر خلدمن اليهننود ،ولعلهننم مل يشننعروا
بعن نند أهنن ننم جمروفن ننون فيهن ننا بشن ننك أو آبخن ننر ،دون أن يشن ننعروا كمن ننا وصن ننفهم الرسن ننول صن ننل هللا علين ننه وسن ننلم{ :غثن ننا كغثن ننا
السي } .وال حول وال قو إال ابهلل العلي العظيم ،إا هلل وإا إليه راجعون.
ولعلهم مل يشعروا بعد أن املاركسي هي فتن الدجال ،وستبلغ قمتهننا بظهننور املسنني النندجال ،ملن اليهننود ،من العلننم
أن أحوال املاركسي وأساليبها وغايهتا (اليت مل يشعر هبا املسلمون بعد) تطابق أوصا الرسننول لفتنن النندجال مطابقن اتمن ،
وأهنننا ال جتننري بقننو سننهري  ،وإمنننا ابلدعاين الرمادين الغزيننر منننذ عقودهننا األوىل ،حين اقتنن املسننلمون أبوهننام ال واقن لننا،
وصار عندهم هذه األوهننام حقننالق بدهين مننن طننول مننا مسعننوه مننن دعاين موجهن وكثرهتننا ،وأصننب املسننلمون ال يننرون كننافرا
وال عدوا ل سام إال َم ْن ُيارب املاركسي .
* الفر املذهبي :
مكن أن منيز يف الفر املذهبي عند املسلم عد حاال :
أ -فننر ذا ُ منش نأ غ ن صننويف ،نشننأ فيهننا طننر صننوفي  ،فشننهنتها ابألعننداد الكث ن الننيت أعطتهننا النندف الننازم
لاستمرار.
ب -فر صوفي املنشأ واملس  ،يعتربون أنفسهم صوفي حىت اآلن ،بينما هم غدوا فرقا متميز .
ج -فر صوفي املنشأ ،تطور حىت نسي أهلها منشأهم الصويف ،وصاروا عل دين جديد.
د -فر مل تنشأ فيها طر صوفي  ،فاضمهل وذاب يف إحد الفر السابق أو رجع إىل اإلسام.
ه ن -فننر مل يكننن للصننوفي فيهننا دور ملهننو  ،ورغننم ذلن اسننتمر مسن هتا ،لكنهننا اآلن قليلن األتبنناع نسننبيا ،ولعلننه
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ال يوجد منهنا غن فننرقت  :الزيدين بفروعهننا (السننليماني  ،والصنناحلي  ،واجلارودين  ،)..واإلابضنني  ،من ملهونن هامن هنني :لننو
اعتننرب الزيدي ن الصنناحلي والسننليماني (فق ن ) مننذهبا خامسننا ،واإلابضنني مننذهبا سادسننا ،ملننا كننان هننذا االعتبننار بعينندا عننن
الواق  ،م اعرتا عل اإلابضي  ،لقولم بتكف علي بن أيب طالب.
وفيم ن ننا يل ن نني ،نس ن ننتعر إبجي ن نناز أب ن ننرز الف ن ننر يف عص ن ننرا احلاض ن ننر ،ال ن ننيت لعبن ن ن الص ن ننوفي دوره ن ننا يف وجوده ن ننا أو يف
استمراريتها:
* اإلمساعيلي :
ُيتاج التوضي املوجز إىل دور الصوفي فيها إىل صفها كث  ،لذل نكتفي إبيراد بعض أقوال لبعض الباحث :
يقول عار اتمر ،وهو إمساعيلي من السلمي  ،يف تقدمه لقصيد عامر بن عامر:
...مما ال ريب فيه أن يف القصيد آرا إمساعيلي ناهر  ،وتعاب إمساعيلين ابطنين ال ختفن علن املطلعن  ،ولعن هننذا
يثبن نظريتنننا القاللن أبن املدرسننت  ،اإلمساعيلين والصننوفي  ،كانتننا متازمتن تتننأثران ببعضننهما الننبعض ابلنسننب لوقننال األزمنن
واألحوال(...)1

ويقول الدكتور سيد حس نصر:
فقنند كانن هنننا بعننض الصننا بن التصننو والتشنني  -وعلن األخن بطابعننه اإلمسنناعيلي -كمننا يبنندو ممننا ذكننره
إخنوان الصننفا عننن التصننو يف رسنناللهم ،وهننم إن مل يكوننوا حتمننا مننن أص ن إمسنناعيلي ،فهننم بننا ريننب قنند نش نتوا يف وس ن

شيعي ،واقرتن ذكرهم فيما بعد ابحلرك اإلمساعيلي ( ...)2اهن.

 وأضي  :إن العقالد والشطها عند اإلمساعيلي بشك عام ،وعننند احلسننن بننن الصننباح منننذ اسننتياله علن قلعن(آلَن ْنه ُمننو ) يف ن نواحي قننزوين سننن  483ه نن ،وعننند خلفالننه ،بشننك خننا  ،س نوا يف األق نوال أو األفعننال ،وكننذل عننند
س نننان راش نند ال نندين ال ننذي اس ننتوىل عل ن ع نند ق نناع يف الش ننمال الغ ننريب م ننن الش ننام ،يف النص ن الث نناين م ننن الق ننرن الس نناد
الجننري ،ومننا يننذكر عنننه مننن خ نوار تنندل عل ن قيامننه ابلريض ن اإلش نراقي  ،وتقديسننهم البننن عننريب وأفعالننه ،وتبنننيهم تفاس ن ه
اإلشاري  ،ك هذا دلي عل دور الصوفي يف اإلمساعيلي .
وهذه كلم لعامل من علمننالهم شننهاب النندين بننن نصننر ذي اجلوشننن الننديلمي املينفنني (نسننب إىل املينفن يف مشننال غننريب
سوري ) ،تظهر فيها وحد الوجود إىل جانب العقيد الرليسي عندهم ،يقول:
املوحند اجملينند ،وهننو درجن العقن الفعننال ،وأحنند احلقيقن ،
اعلم أيهننا األخ البننار الننرحيم الرشننيد ،أبن التوحينند هننو صننف َّ
واملب ن َندع األول ،وينب ننوع الوج ننود ،ومص نندر الع نندد ،فمن ننه إش نرا أن نوار الكلم ن العلي ن  ،ومبت نندأ الوج ننود ،وابت ننداع املن ننزه املعب ننود،
والواحنند الفننرد الصننمد ،الننذي مننن جننوهره وجنند املوجننودا  ،فلزمتهننا صننف األعننداد واألزواج واألفنراد ،وإليننه عودهتننا حن
( )1أرب رسال إمساعيلي  ،يف آخر مقدمته عل قصيد عامر بن عامر.
( )2الصوفي ب األم واليوم.)134: ( ،

مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

550

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

املعاد(...)1اهن.
تب نندو العقي نند اإلمساعيلي ن يف ه ننذا ال ننن يف (العق ن الفع ننال) وأوص ننافه ،وتب نندو وح نند الوج ننود يف قول ننه( :ال ننذي م ننن
جننوهره وجنند املوجودا ...وإليننه عودهتننا ح ن املعنناد .وشننطهاهتم يف األق نوال واألفعننال ،الننيت هنني ،بطبيع ن احلننال ،تشننبه
أحوال متعاطي احلشي  ،دع أعدا هم إىل تسميتهم بن (احلشاش ) ،وانتشر االسم.
واإلمساعيلين ن ن تنقس ن ننم إىل ف ن ننرقت رليس ن ننيت  :النزارين ن ن أو (اآلغاخانين ن ن ) ،واملس ن ننتعلي أو (الب ن ننوهر ) ،وكانن ن ن الش ن ننعالر
اإلسامي قد ألغي عند النزارين منننذ العقننود األخن يف املننو  ،قبن أن يهنندمها التننرت لكنننهم اآلن عننادوا إىل تطبيقهننا علن
املذهب الشافعي ،وعس أن يرتق هللا سبهانه هبم بعض الفتق.

* النصريية-:
مؤسسننها أب ننو ش ننعيب حمم نند ب ننن نص ن النم ن ي (ابل ننوال ) ،مننا ح نوايل س ننن (270هن ن) ،وخلف ننه تلمي ننذه حمم نند ب ننن
جندب ،وكان مدته قص  ،وكان الطالف يف زمنهما قليل  ،تتأل من بعننض الشننيع الننذين قبلنوا أقنوال ابننن نصن  .وبعنند
م ننو حمم نند ب ننن جن نندب بع نند ع ننام (270هن ن) بقلين ن  ،خلف ننه أب ننو حمم نند عب نند هللا ب ننن حمم نند اجلن ننان اجلن ننباين (م ننا س ننن
287هن ن) ،وكننان يقننيم يف فننار يف بلنند (جنننبا) ،ولننذل اشننتهر أيضننا بن ن (الفارسنني) ،وقنند أحنند طريق ن صننوفي عرف ن
ب ن(اجلنباني ) ،وكانن مثن غ هننا مننن الطننر  ،جتتننذب املرينندين املخنندوع مننن سننن وشننيع  ،وأكثننرهم مننن السننن ألن أهن
السننن كننانوا يشننكلون األكثرين السنناحق  ،وكننان كن مننن دخن الطريقن يتهننول مباشننر إىل النصن ي اتباعننا لشننيخه ،وبننذل
ازداد أتباع املذهب النص ي ازديدا كب ا.
سننافر اجلنننباين إىل مصننر ،حين انتسننب إىل طريقتننه احلسن بننن محنندان اخلصي نيب الننذي صننهب اجلنننباين يف عودتننه
إىل فننار  ،مث خلفننه يف مشننيخ الطريق ن ويف الرئس ن الديني ن للطالف ن  ،وقنند انتق ن إىل حلننب ،وجعلهننا موطنننا لننه ،وانتشننر
الطريقن يف عهننده بسننرع  ،وخاصن يف سنننجار ،وانتشننارها يعن انتشننار املننذهب النصن ي ،وقنند سنناعد علن انتشننار الطريقن
واملذهب طول عمر اخلصينيب ،الذي عاش حىت سن (358هن).
ونننورد قننوال يف هننذا املوضننوع ملننؤرخ نص ن ي هننو حممنند أم ن غالننب الطوي ن ( ،)2يقننول :كننان السننيد أبننو سننعيد سننرور
(مننا سننن  426هن ن) ،أكننرب مؤل ن ب ن العلننوي  ،وهننو آخننر شننيخ منفننرد ابلطريق ن اجلنباني ن الننيت اسننتهال بعنند ذل ن ،

وتش ننك منه ننا ش ننعب العل ننوي ((...)3العلوي ننون) اس ننم اثن للنصن ن ي اس ننتهد زم ننن االس ننتعمار الفرنس نني ،ويس ننمون أيض ننا
(العلي إليون).

* اليزيدية (عبدة الشيطان)-:
( )1أرب رسال إمساعيلي  ،رسال مطال الشمو يف معرف النفو  ،مطل املرتب الثاني يف التوحيد والتنزيه والتجريد.
( )2من أحيا العقد الثال من القرن العشرين امليادي ،مل أق عل اتريخ وفاته.
( )3اتريخ العلوي .)264: ( ،
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وهي يف األص طريق صوفي هي الطريق العدوي  ،مؤسسها عدي بننن مسننافر األمننوي ،مننن نسن مننروان بننن احلكننم،
وقد تتلمذ عل عبد القادر اجلياين.
كانن بنناد سنننجار جببالننا ووديهنننا شننبه منعزلن عننن العننامل ،فرتعرعن فيهننا النصن ي اجلنبانين حبرين  ،حننىت اسننتو ،
وعننندما هنناجر منهننا النصن يون إىل املننناطق الشننمالي الغربين مننن سننوري عننام (620ه ن) ،خلفهننم فيهننا أتبنناع الطريقن العدوين ،
إذ كننان مقننر عنندي بننن مسننافر هنننا  ،وترعرع ن هننذه الطريق ن بعينندا بعننض الشنني عننن أع ن املسننلم وعلمننا اإلسننام،
وأخذ حريتها الكامل  ،ومننن الطبيعنني أن تظهننر بن مشنناخيها األمننوي وأتبنناعهم ردود فعن تتناسننب شنندهتا من شنند غلننو
النص ن ي يف شننتمهم لألمننوي  ،وخاص ن يزي ند بننن معاوي ن  ،وردود الفع ن هننذه ،مضننا إليهننا طبيع ن الصننوفي اخلاضننع دومننا
للكش وتوجهاته ،والذي هو خاض بدوره ألهوا الشننيخ الكامنن يف نفسننه مننن جهن  ،ووسوسننا شننياط اجلننن واإلنن
مننن جهن اثنين  ،ومضننا إليهننا اجلهن الننذي تفرضننه الصننوفي علن أتباعهننا ،كن هننذا جعن االحننرا املقابن للتشنني يسن
بسننرع حننىت اسننتو يف منند وجيننز ونهننر الزيننغ والضننال يف زمننن شننيخها حسننن بننن عنندي بننن صننخر بننن أيب الربكننا بننن
صخر بن مسافر ،وصخر بن مسافر هذا هو أخو عدي بن مسافر الذي عمر حىت جتاوز التسع من عمره.
مننا حسننن بننن عنندي سننن (644هن ن) مقتننوال عل ن الزندق ن  ،وهننو اب نن ثننا ومخس ن سننن  ،وال بنند مننن أن يكننون
بعض التطور قد حد بعده يف الطريق .
ولع النص ي هم الذي أطلقوا علننيهم اسننم (اليزيدين ) للتشننني  ،بينمننا قبلننوه هننم ألهنننم كننانوا يننرون فيننه شنرفا ال تشنننيعا
بسبب أموي شيوخهم ،وهذا يع أن هذا االسم جيب أن يكون قد انتشر قب هجر النص ي (وهو كذل ).
ولعن مقننام الننورع الننذي ُتقننق بننه مشنناخيهم ،وكننانوا ُيثننوهنم عليننه ،هننو الننذي أوصننلهم إىل عبنناد الشننيطان! فقنند كننانوا
لشنند ُتققهننم هبننذا املقننام ،يتورعننون عننن السننب واللعننن ،حننىت عننن لعننن الشننيطان (بنندال مننن سننب الشننيطان قن  :ال إلننه إال
هللا) ،مث من ن مث ننابرهتم علن ن التمسن ن هب ننذا املق ننام -ولعن ن عوامن ن أخ ننر ت نندخل يف املوض ننوع -ص نناروا يعنف ننون م ننن يس ننب
الشيطان ،وم الزمن ،وزيد الورعُ ،تول هذا إىل تقدي الشيطان مث إىل عباد له.

* الدرزية-:
تؤمن الدرزي أن الزمن يقسم إىل أكنوار ،وكن كننور إىل أدوار ،وأن هللا سننبهانه يتننأن (يظهننر بصننور إنسننان) يف أول
ك دور ،وأنه (سبهانه وتعاىل) يف الدور األخ من الكور احلايل َتن بصور اخلليف الفاطمي (احلاكم).
مؤس الدرزي هو احلمننز بننن علنني الننزوزين (اختفن سننن  411ه ن بعنند اختفننا احلنناكم) ،وممننا ينعن بننه :علن العلن ،
العق ن األول ،النننور الكلنني ،اجلننوهر األزيل ،فيننه بنندأ األن نوار ،ومنننه بننرز اجل نواهر ،وعنننه نهننر العناصننر ،ومنننه تفرع ن
األصول ،وبه تنوع األجنا  ،أص الوجود ،قالم الزمان ،هادي املسننتجيب  ...ذو معن  .وكانن دعوتننه بنندعم مباشننر مننن
احلاكم.
مص ن ) ،مث حممنند بننن وهننب
وأييت بعننده يف املرتب ن الديني ن إمساعي ن بننن حممنند التميمنني (النننف الكلي ن  ،املشننيت ...ذو َّ
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القرشي (الكلم  ،)...مث سام بننن عبنند الوهنناب السننامري (السننابق ،اجلننناح األمننن ،)..مث علنني بننن أمحنند السننموقي الطننالي
(التننايل ،اجلننناح األيسننر ،)..املعننرو بلقننب هبننا النندين الضنني (اختفن سننن 434هنن1042 /م) ،ومدتننه يف النندعو أطننول
من مد األربع جمتمع  .وهؤال يدعون (احلدود اخلمس ).
تظهننر وحنند الوجننود واضننه يف أوصننا احلم ننز بننن علنني :فيننه بنندأ األن نوار ،ومنننه بننرز اجل نواهر ،عنننه نه ننر
العناصر...إخل ،كما تشم منها زامخ راله الكش والرؤ الكشفي .
وتص الدكتور جنا عز الدين مؤلف كتاب( :الدروز يف التاريخ) احلاكم بقولا:
...فاحلنناكم كغ ن ه مننن الصننوفي  ،خننرب املع نراج الروحنني فغنناب بشننهوده عننن وجننوده ...يننتكلم وكننأن هللا هننو املننتكلم،

فيقننول :وكمننا مسننا أا حببنننا إىل الفنننا يف ذاتنننا ،فلننوال احملبن ملننا فننوا وملننا وصننلوا إىل طريننق االرتقننا إىل العننامل األقنند ( )1لننو
رجعنا إىل فص ال طريق بدون شيخ ،لرأينا التشابه التام ب هذا القول وأقوال مشايخ الصوفي ).
وج ننا يف الرس ننال الثالثن ن عش ننر م ننن رس ننال احلكمن ن (كت نناب ال نندروز) :إن امل ننوىل س ننبهانه ال ي نندخ ُتن ن األمس ننا

والصفا واللغا ...هو املوجود يف احلقيق وال غ ه موجود(( .)2هذا نف قول الصوفي ).

وتقننول املؤلف ن أيضننا (وهنني درزي ن ) :إن مننذهب النندروز مسننل صننويف عرفاين...فالسننال بعنند أن يكننون قنند ارات
ابلعم ن ن ِبوجن ننب نن نناهر الش ن نريع وابطنهن ننا يص ن ن إىل مرحل ن ن يصن ننب عنن نندها مهين ننأ لتقب ن ن احلقيق ن ن دون حاج ن ن إىل شن ننعالر
ووسننال ...إن مننا هننو أهننم مننن ننناهر العبننادا معناهننا احلقيقنني ،وهننو الريضن الروحي ...فتصننب النننف مهيننأ للمثننول أمننام
خالقها ،فتبلغ بنعم املوىل ولطفه مرتب املشاهد (...)3

ويف ترمجتها لألم السننيد مجننال النندين عبنند هللا التنننوخي ،وهننو يلنني احلنندود اخلمسن يف املقننام (  884:هنن1479 /
م) ،تقننول... :فهننو (أي :عبنند هللا التنننوخي) ينبننوع اخل ن ا ومعنندن الربكا ...العننار ابهلل الرابين...سننرعان مننا انتشننر
شهرته كويل من أوليا هللا الصاحل (...)4

وتقول :إن كتااب السيد مفعم بروح صوفي  ،فقد اتب خطا الصوفي يف الوصول إىل معرف هللا(...)5
وممننا تننورده مننن أقوال ننه... :فمننىت قهننر ال نننف الشننهوا أصننبه خاضننع هلل ،مراقب ن لباريهننا ،سننالر إىل معرفت ننه،

فيمن عليها الصفا واإلشرا (...)6

ويف كتنناب إىل عبنند القننادر رين ،أحنند املرينندين ،يقننول السننيد :وقاعنند السننعاد يف النندين والنندنيا أن يستشننعر العبنند
( )1الدروز يف التاريخ( ،
( )2الدروز يف التاريخ( ،
( )3الدروز يف التاريخ( ،
( )4الدروز يف التاريخ( ،
( )5الدروز يف التاريخ( ،
( )6الدروز يف التاريخ( ،

.)129:
.)140:
148:و .)149
.)229:
.)236:
.)236:
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حضور خالقه يف سره وطويته وناهره وابطنه...وَتيت املشاهد بعد االنصرا عن ك ما هو سو هللا( ..)1اهن.

* النتيجة:
الصوفي ورا الدرزين  ،ويف احلقيقن  ،الدرزين اآلن هنني اإلشنرا ذاتننه غن ممننزوج بشنني (اخللننو والريضن حننىت الوصننول
إىل اإلش نرا ) ،والنصننو القليل ن السننابق واضننه يف هننذا املنندلول ،وهننم يسننمون أنفسننهم (املوحنندين) ،ويسننمون مننذهبهم
(مسننل التوحينند) ،ويعنننون بننذل نف ن املعننىن الصننويف ،أي :وحنند الوجننود .والواصننلون منننهم يسننمون (أعرافننا) ،مفردهننا
( َعن ن ْنر ) ،وهن ننو اشن ننتقا من ننن (العن ننار ) ،م ن ن العلن ننم أن هن ننذا (أع ن نرا ) ،قلمن ننا يسن ننتعملونه اآلن ،ويسن ننتعملون بدلن ننه كلم ن ن
(أجاويد) ،مفردها (جويِّد).
وهنا دالل تش إىل أن الدروز كانوا يقيمون الشعالر اإلسامي حىت زمان متأخر.

* البكطاشية-:
طريقن صننوفي يف األصن  ،وحننىت اآلن يعتربهننا أتباعهننا طريقن صننوفي  ،رغننم أهنننا صننار مننذهبا -بن دينننا -شنناذا عننن
اإلسام ،وقد ال مضي وق طوي حىت ينس أتباعها أهنم أتباع طريق صوفي  ،ويرون أنفسهم أه مذهب خا .
وهذه بعض معاملها كما يذكرها أمحد حامد الصرا (بغدادي) يف كتابه (الشب ).
 -1البكطاشي طريق صوفي ال يتيسر االخنرا يف سلكها إال بعد مضي مد التجرب  ،وهي أل يوم ويوم.
 -2البكطاشي تتهاون أبدا الفرالض كالصوم والصا واحل والزكا واجلهاد.
 -3البكطاشي ال يتهرج يف شرب اخلمر  ،فاخلمر شرهبا مباح.
 -4البكطاشي يعرت عند الباب أو الب ِبا ارتكبه من آاثم ويتلق منه املغفر .
 -5البكطاشي يغايل يف اإلمام علي ،ويرفعه إىل مقام األلوهي ( .)2اهن.
والبكطاشنني منتشننر يف تركيننا وشننر أورواب ،ويقننال :إن عنندد أتباعهننا يف تركيننا وحنندها يزينند علن ثاثن عشنر مليننوا،
وكذل انتشارها يف مصر يف تزايد مستمر ،والبكطاشي شيعي اثناعشري يسمي نفسه سنيا.
ويننوم  16آب هننو عينندهم ،حين جيتمن اآلال منننهم ابأللبسن الزاهين  ،يطوفننون حننول القننرب املقنند يف نوشننهر يف
تركيننا ،ويقيمننون الرقصننا واألذكننار اخلاص ن  ،وعل ن ر وسننهم قلنس نوا أسننطواني ذا  12طي ن  ،إشننار إىل األلم ن االث ن
عشر ،ألم الشيع  ،وحركاهتم يف الرق (احلضر ) عنيف  ،ويبق العيد ثاث أيم.

* املتاولة:
( )1الدروز يف التاريخ.)237: ( ،
( )2الشب .)47: ( ،
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شيع الند وإيران والعرا اجلنويب وجب عام (الشرخ األكرب يف جسم األم اإلسامي )-:
ما كان التتار يف غزواهتم محل عقيد يسننعون إىل نشنرها ،ومننا كننان غننزوهم إال مننن أجن العلننو أو االنتقننام أو النهننب)
وجملرد الغزو والفت  ،وكان عقالدهم اليت يدينون هبا متشعب وثني ساذج تنفر منها الفطر السليم .
عن نندما تص ننطدم أمن ن  ،ه ننذه حال ننا ،بعقي نند واض ننه  ،متالمن ن من ن الفط ننر  ،مس ننتقيم من ن املنط ننق ،ص ننادق امل نننه ،
فسرعان ما تستسلم هذه األم لذه العقيد .
وهذا ما حد للتتار ،فبعد جي (يف مكان) ،أو جيل (يف مكان آخر) ،أو أكثننر بقلين (يف مكننان اثلن ) ،أخننذ
التتار يدخلون يف اإلسام زرافا ووحداا.
وِبننا أن الصننوفي كانن واسننع االنتشننار جنندا ،لننذل كننان دعننا اإلسننام بن التتننار خليطننا منن مسننلم صننهيهي
العقينند ومننن متصنوف  ،ممننا جعن دخننول قسننم ال أب بننه مننن التتننار إىل اإلسننام علن أينندي متصننوف  ،وخاصن مننن مشننايخ
الطريق الرفاعي الذين كانوا يذهلوهنم ابخلوار اليت جيروهنا أمامهم.
وهنا جيب أال ننس أن املتصوف يظهننرون الشنريع ويبطنننون احلقيقن (حقيقننتهم) ،فهننم عننندما كننانوا خبنوارقهم جيتننذبون
التتار إىل اإلسام ،كانوا جيتذبوهنم إىل الشريع اإلسامي حسب الظاهر ،مث بعد ذل جيروهنم ورا هم يف طريق التصو .
كما جيب أال ننس أبدا أن إبلي ماهر يف احلساب ،يتقن اجلم والطرح ،ويعر أن العشر أكثر من الواحد.
وجيننب كننذل أال ننس ن أبنندا أن إبلنني كننان يعننر أن التتننار ليس نوا محل ن عقينند  ،وأهنننم ابخننتاطهم م ن املسننلم
سو يسلمون ،إن مل يكن يف هذا اجلي  ،ففي الذي بعده.
وبذل كننان يعننر أن إدخننال أعننداد مننن التتننار يف اإلسننام بواسننط املتصننوف إلضننال أضننعا أضننعا أضننعافهم،
هو عملي مرحب جدا له.
ولننذل كننان وجنننده يقنندمون خنندماهتم للمتصننوف إبج نرا تل ن اخل نوار  ،وبك ن َتكينند ،كننانوا يقنندموهنا حبمننا  ،ممننا
سبب دخول أعداد من التتار يف اإلسام.
زاد بننذل افتتننان النننا ابلصننوفي  ،وغنندا الشننيخ الصننويف إلننا يعبنند ويسننجد لننه ،وصننار تقنندم لننه األدعي ن والنننذور
والقراب  ،ويترب حىت ببوله وخرله ،وصار الطاسننم واألوراد واألحنزاب والقبننور هنني هننم املسننلم ،وكننان اجلهن هننو املسنناعد
األكرب.
يف ذلن الوقن  ،أي :يف النصن الثنناين مننن القننرن السنناب (بعنند الغننزو التتنناري) ،ومننا بعننده ،كننان للتشنني فننر كثن
(قليل األتباع) ،مكن توزيعها عل ثا جمموعا هي:
أ -الغننا  :وأبننرزهم النصن ي  ،وكننانوا منتشنرين يف مشننايل سننوري ويف جيننوب صننغ يف العنرا وفننار  ،وكننانوا يسننمون
أيضا (العلي إليون).
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ب -األقن غلنوا :وأبننرزهم اإلمساعيلين والزيدين اجلارودين  ،وكننانوا منتشنرين يف البهنرين والننيمن والشننام ويف جيننوب يف
فار  ،وكان الزيدي يف فار أكثر من اإلمساعيلي  ،وال يعر لا وجود متميز يف الشام.
ج -املعتدلن  :وأبننرزهم الزيدين الصنناحلي والسننليماني يف فننار والعنرا والننيمن ،وكننذل شننيع جبن عامن يف جنننوب
لبنان ،واحلل وما حولا يف العرا  ،ويف جيوب صغ يف فار والشام.
والشننيع املعتدلن هننؤال كننانوا ُيرتمننون صننهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم كلهننم ،لكنننهم يفضننلون علنني بننن أيب
طالب ،ويرونننه أحننق ابخلافن مننن أيب بكننر وعمننر وعثمننان ،ويشننتمون األمننوي  ،وخاصن يزينند بننن معاوين  ،ويننرون أن اخلافن
جيب أن تكون يف العلوي  ،وأن العباسي مغتصبون لا ،وكانوا يتبعون املذاهب السني يف الفقه.
جننا القننرن الثننامن والتاسن  ،واملسننلمون (ويهمنننا هنننا الننباد الننيت اجتاحهننا املغننول) علن هننذه احلننال ،ومننن البنندهي أن
يظهننر يف الشننيع متصننوف  ،حين عمن مثقفننوهم علن اجلمن بن التصننو والتشنني  ،سنناعدهتم طبيعن الصننوفي ِبننا فيهننا مننن
ابطنين وادعننا النسننب آلل البين  ،وزعنم التسلسن الننذي يوصننلونه إىل علنني بننن أيب طالننب عننن طريننق األلمن االثن عشننر،
لكنننهم كننانوا يبثننون عقالنندهم هننذه بصننور حمنندود بن خواصننهم وبعننض غن هم ،كمننا ألن بعضننهم كتبننا يف هننذا الشننأن ،أي
إهن ننم مل يؤسس نوا طرق ننا ص ننوفي وُي نناولوا تش ننييعها ،ب ن اكتف نوا ِب ننا ك ننانوا يلقون ننه م ننن درو وم ننواع ومناقش ننا  ،أو ِب ننا ك ننانوا
يؤلفون من الكتب ،منهم:
ناو  :الننذين بقي ن نقابن األشنرا فننيهم عشنرا السننن  ،وكننانوا يعنندون أوليننا ذوي كرامننا أحيننا وأم نواات،
آل طن ُ
طاو مزارا مشهورا ،وحىت ُترج العام واخلاص عن احلل به كذاب خوفا( .)1وأمههم.
حىت لقد صار قرب السيد أمحد بن ُ
طاو  ،تويف سن (644هن) ،قب دخول التتار إىل بغداد.
 نقيب األشرا رضي الدين علي بن ُطاو  ،تويف بعد سن (672هن) بقلي .
 وبعده نقيب األشرا مجال الدين حممد بن ُطاو  ،تويف سن (693هن).
 وبعده غيا الدين عبد الكر بن أمحد بن ُومن غ آل طاو :
 كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البهراين ما سن (679هن). عننز النندين ،أبننو الفضن عننامر بننن عننامر البصننري ،مننن أحيننا العقننود األوىل مننن القننرن الثننامن ،نظننم قصننيد مساهننا(ذا األنوار) ،عدد أبياهتا ( )507أبيا  ،وعدد فصولا ( )12فصننا ،نظمهننا سننن (705ه ن)( ،لننناح أن 12=7+5
وهو عدد األلم اإلث عشري )( ،)2وقصيدته هذه اليت مطلعها:

فشاهدته يف كل معىن وصورة

جتلى يل احملبوب يف كل وجهة
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)113: ( ،
( )2أشار إىل هذه املاحظه مؤل الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .
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ه اليت يعزو عبد الوهاب الشعراين يف طبقاته أبياهتا األوالن إىل إبنراهيم الدسننوقي ،وتننوحي هننذه القصننيد أبن عننامر
بن عامر إمساعيلي ،تصو يف الطريق البكطاشي  ،فصار اث عشري إمساعيليا.
 احلسننن بننن يوسن بننن مطهننر احللنني ،تلميننذ نصن النندين الطوسنني ،صنناحب كتنناب منهنناج الكرامن  ،الننذي نقضننهابن تيمي يف كتابه (منهاج السن ) ،ما ابن املطهر سن (727هن) ،وقد تشي به مجاعا كث .
وهنا غ هم أعداد.
هننؤال أوجنندوا هنننا وهنننا بننؤرا شننيعي جدينند أضننيف إىل القدم ن  ،ويف هننذه البننؤر وجنند مشننايخ الطننر املتشننيعون
الذين جا وا فيما بعد دعا  ،كانوا عوام  ،إىل جانب الشيخ ،يف إقناع األتباع ابلتشي .
مث جننا الطننر لتكننون العامن احلاسننم يف تشننيي فننار وبعننض العنرا  ،وقبن إلقننا نظننر سنريع علن أبرزهننا ،نعنود
إللقا نظر اثني  ،وسريع أيضا ،عل مد سيطر الصوفي عل اجملتمعا يف ذل الوق :
مما يقرره أبو احلسن الندوي اقا ،يقول:
وآخننرون قنند جعل نوا املي ن ِبنزل ن اإللننه والشننيخ احلنني املتعلننق بننه كننالنيب ،فمننن املي ن يطلننب قضننا احلاجننا وكش ن
الكراب  ،وأما احلي فاحلال ما حلله واحلرام ما حرمه...
فطالفن مننن هننؤال يصننلون إىل املين  ،وينندعو أحنندهم املين  ،فيقننول :اغفننر يل وارمحن  ،وحنننو ذلن  ،ويسننجد لقننربه،
ومنهم من يستقب القرب ،ويصلي إليه مستدبرا الكعب  ،ويقول :القرب قبلن اخلاصن  ،والكعبن قبلن العامن  ،وهننذا يقولننه مننن هننو
أكثننر النننا عبنناد وزهنندا...وآخر مننن أعيننان الشننيوخ املتبننوع أصننهاب الصنند واالجتهنناد يف العبنناد والزهنند ،أيمننر املرينند
أول ما يتوب أن يذهب إىل قرب الشننيخ ،فيعكن عليننه عكننو أهن التماثين  ،ومجهننور هننؤال املشننرك ابلقبننور جينندون عننند
عباد القبور من الرق واخلشوع والدعا وحضور القلب ما ال جيد أحدهم يف مساجد هللا تعاىل...
حىت إن طالف من أصهاب الكبالر الذي ال يتهاشون فيمننا يفعلونننه مننن القبننال  ،كننان إذا رأ قبن املين أو الننال
الذي عل رأ القب  ،خشي من فع الفواح  ،ويقول أحدهم لصاحبه .وُي هننذا هننال القبن  ،فيخشننون املنندفون ُتن
الال ،وال خيشون الذي خلق السماوا واألر ...
وُيلن أحنندهم اليمن الغمننو كنناذاب ،وال جيننرتئ أن ُيلن بشننيخه اليمن الغمننو كنناذاب ،ومنننهم مننن يقننول :كن
رز ال يرزقه إيه شيخه ال يريده...
وهننؤال جيعلننون الرسن واملشننايخ ينندبرون العننامل ابخللننق والننرز وقضننا احلاجننا وكشن الكنراب ...ومن هننؤال مننن

يظن أن القرب إذا كان يف مدين أو قري ف هنم بربكته يرزقون وينصرون ،وأنه يندف عنهم األعدا والبا بسببه(...)1
مث يقول أبو احلسن الندوي معلقا ومبينا:
( )1رجال الفكر والدعو يف اإلسام ،172/2( :وما بعدها).
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وكانن النتيجن احلتمين لننذا اإلجننال والتعظننيم أن تتزاينند أمهين املشنناهد إبزا املسنناجد...فقد انتشننر هننذه املشنناهد
وامل نزارا يف ك ن ركننن مننن أركننان العننامل اإلسننامي ،ووجنند آال مؤلف ن مننن القبننور املننزور  ،وتصنند األم نرا والسنناط
لوقن ن املمتلك ننا واألراض نني الواس ننع عليه ننا ،وأقيمن ن عم ننارا ض ننخم وقب نناب فخمن ن يف أمكنن ن ه ننذه القب ننور ومش نناهد
املشننايخ ،كمننا وجنند أم ن أبسننرها مننن العنناكف والكناس ن واخلنندم لننذه القبننور ،وال ن الرحل ن إليهننا ك ن إعجنناب ،حننىت
بدأ تص قواف احلجاج إليها من مسافا بعيد ...
إىل أن يقول:
ويف القنرن السنناب والثننامن ،دخلن هننذه املشنناهد والضنرال يف حيننا املسننلم الدينين  ،والن عننندهم مننن القبننول

واملركزي ما جعلها تناف بي هللا وتتهداه(...)1إخل.

وهذا تقرير آخر البن بطوط (الرحال ) عن ترب أيب إسها  ،إبراهيم بن شهرير الكازروين يف كازرون( ،)2يقول:
...ومننن عننادهتم أن يطعم نوا ال نوارد كالنننا مننن كننان ،مننن الريس ن املصنننوع مننن اللهننم والسننمن ،وتؤك ن ابلرقننا  ،وال
يرتكوا الوارد عليهم للسفر حىت يقيم يف الضياف ثاث  ،ويعننر علن الشننيخ الننذي ابلزاوين حوالجننه ،ويننذكرها الشننيخ للفقنرا
واملازم للزاوي وهم يزيدون عل مال ...
وهننذا الشننيخ أبننو إسننها معظننم عننند أه ن الننند ،ومننن يف الص ن  ،ومننن عنناد الركنناب يف حبننر الص ن أهنننم إذا تغ ن
علننيهم النوا وخننافوا اللصننو نننذروا أليب إسننها نننذرا ،أو كتننب كن منننهم علن نفسننه مننا نننذره...وما مننن مركننب أييت مننن
الص أو الند إال وفيه آال من الدان  ،فيأيت الوكا من جه خادم الزاوي فيقبضون ذل ...اهن.
 أقننول :يف هننذه النصننو كفاين وفننو الكفاين بكثن  ،لنعننر منند سننيطر الصننوفي  ،ومنند َتثن املشننايخ علنالعق ننول ،والكت نناب كل ننه ب نراه م ننن أق نوالم عل ن عقال نندهم ه ننذه ال ننيت يؤمن ننون هب ننا كله ننم ويكتمه ننا الكم ن م نننهم ،ويظه ننرون
الشريع .
وهذه مله إضافي من أاشيدهم عل لسان شيوخهم:
وأا صرخ يف العرش حىت ض
وأا محل عل علي حىت ه
وأا البهار السبع من هيبيت ترت
يف هذا احملي  ،أخذ الطر الصوفي تعم عملها ،والبارز من هذه الطر هي:

الصفوية:
( )1رجال الفكر والدعو يف اإلسام.)187 - 176/2( :
( )2مدين إيراني داخلي تبعد عن أقرب مرفأ إليها عل خلي البصر حوايل مال كم ،وهو بندر ري .
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اليت لعب يف هذا املضمار دورين :دورا َتسيسيا يف مراحلها األوىل ،مث الدور احلاسم يف مراحلها األخ .
مؤسسها هو صفي الدين إسها بن أم الدين جربالي األردبيلي ،والظنناهر أنننه تركنني األصن لكنننه من ذلن مننن
سننال احلسننن أو احلسن (الشن مننن ابنننه) ،ولنند صننفي النندين سننن (650ه ن) ،ومننا سننن (735ه ن) علن األرجن  ،أخننذ
الطريق (لعلها القادري ) عن الشيخ إبراهيم الزاهنند الكننياين املتننوىف سننن (700ه ن) يف كننيان ،مث أسن طريقتننه الننيت انتشننر
يف أردبي وقزوين وما حولما ،وتسرب إىل غ ها من البلدان القريب .
كننان أتباعهننا يتهولننون إىل شننيع (معتدل ن ) بسننبب تشنني شننيوخهم ونسننبهم العلننوي (املنندع ) ،ودعننوهتم إيهننم إىل
التشي ألن املريد جيب أن يكون ب يدي شيخه كاملين بن ينندي الغاسن  ،وكننان أتباعننه قبن الشننروع ابحلضننر يسننجدون
له ،مث يتابعون حضرهتم ،وهي من اجلالس الصالت  ،وقد أخذ الطريق النعمتلاهي هذا التقليد عن الصفوي (.)1

الســنية الســعدية :مؤسسننها سننعد النندين حممنند بننن املؤينند...بن محويننه ،مننا يف خراسننان سننن (650ه ن1252-م)،
لقبننوه بن ن (يسننع العجننم) ،شننيعي مننن تاميننذ ابننن عننريب (الشننيخ األكننرب) ،أس ن طريقتننه يف دمشننق ،مث انتق ن إىل خراسننان
لينشننرها هنننا  .و(يسننع العجننم) هننذا هننو خننامت األوليننا  ،الننذي هننو معنناد النننيب ،ومغننرب مجين األننوار املنتشننر يف العلننوي
والسننفليا ...وهو مظهننر قيننام السنناع  ،يع ن  :قيننام نف ن الوالي ن الننيت تعننم اإللي ن  ،وكننان (يسننع العجننم) هننذا مث ن العلننم

اإللي املتسلس من آدم إىل حممد ومندجما عل مثر (تعليم األمسا وعلم البيان)(...)2

ويسننع العجننم هننذا نزلن عليننه سننكين هللا فصننار هبننا حيننا ابقيننا خالنندا دالمننا يف هننذه النندار ،وأعطنناه السننام مفنناتي

الغيب...وهكذا صار (يسع العجم) إنساا إليا ال خيتل عن هللا حىت يف اخللود(..)3اهن.

 أقننول :مننا عل ن القننارئ إال أن يتخي ن رجننا هننذه صننفاته الننيت يننؤمن هبننا أتباعننه وغ ن هم ،وهننو شننيعي ينندعوهم إىلالتشي ! فه مكن أن يوجد يف هؤال األتباع من ال يسننتجيب لننه؟ وهكننذا انتشننر التشنني يف شننرقي إينران ،وإن كننان انتشننارا
حمنندودا ألن انتشننار الطريقن السننني السننعدي مل يكننن واسننعا مثن الصننفوي مننثا ،وجيننب أال ننسن أن شننيخ يسننع العجننم،

الذي هو حميي الدين بن عريب ،كان شيعيا أيضا( ،)4وجيعله اإلمساعيلي من ألمتهم.

احلروفين  :مؤسسننها فضن هللا بننن عبنند الننرمحن احلسنني االسنرتاابذي ،شننيعي كننان يتنقن بن منندن فننار  ،قتلننه من ان
شنناه بننن تيمورلن ن سننن (804هن ن) ،لننه ثاث ن كتننب مقدس ن  :اجلنناردان ام ن  ،أي :كتنناب اخللننود ،وحمب ن ام ن  ،وعننرش ام ن ،
واألخ ان شعر.
كان اجلاردان ام يدر سرا ،وخلليفته الثاين (علي األعل ) شرح عليه.
يف سن ن ننن (786ه ن ن ن1384-م) ،أعلن ن ننن فضن ن ن هللا مهديتن ن ننه (مهن ن نندي السن ن ننن طبعن ن ننا) بن ن ن أخصن ن نناله ،وتلقن ن ن البيعن ن ن
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)249: ( ،
( )2الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)208: ( ،
( )3الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)209: ( ،
( )4ميزان االعتدال للذهيب يف ترمج ابن عريب.
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سنرا(...)1وكانن دعوتننه مبنين علن أنننه خليفن هللا كن دم وعيسن وحممنند ،اجتمعن فيننه ُمثُن الصننوفي والشننيع إلنقنناذ العننامل
ابلدم ،فكان مهدي وختما لألوليا ونبيا وإلا يف وق واحد(.)2
وبنندهي أن يتب ن األتبنناع شننيخهم ابلتشنني  ،ألن املرينند جيننب أن يكننون ب ن ينندي الشننيخ كاملي ن ب ن ينندي الغاس ن .
وطبعا ،كان اجله أكرب مساعد.
ومما جيدر ذكره أن علم احلرو  ،رغم كونه مننن مسننتلزما الكهانن أو (الصننوفي ال فننر ) يف مجين حاالهتننا ،إال أنننه
كننان مقتصنرا علن الشننيوخ والعننارف  ،حننىت جننا احلروفين فعممتننه ،وصننار علننم احلننرو (السننهر) حرفن ووسننيل لتسننخ
الطبيعن ن ن ن  ،بقطن ن ن ن النظ ن ن ننر ع ن ن ننن ك ن ن ننون املس ن ن ننتخدم ل ن ن ننا بن ن ن نرا أو ف ن ن نناجرا ،وانش ن ن ننغ الص ن ن ننوفي (وغن ن ن ن هم) ب ن ن ننه لرس ن ن ننم الياكن ن ن ن
والطاسم(...)3واحملب والقبول والشفا من األمرا

وغ ها...

ورغننم أن الطريقن احلروفين اننندثر ابننندماجها يف البكطاشنني فيمننا بعنند إال أهنننا تركن أثرهننا احلننرويف يف كن الطننر ،
وابلتايل يف األم مجعا  ،إال من رحم ربن  ،وهكننذا صننار علننم احلننرو (السننهر) مننن املظنناهر البننارز يف ثقافن األمن مجعننا ،
إىل جان ننب القب ننوري وخن نوار املش ننايخ وتغريبن ن بن ن ه ننال وقصن ن س نني ب ننن ذي ي ننزن ،وك ننذل نه ننر أثره ننا بع نند زم ننن يف
الشيخي  ،مث يف البابي والبهالي .

اهلمدانية:
مؤسسننها علنني بننن الشننهاب المننداين ،شننيعي فارسنني ختننرج ابلكربوي ن  ،وكنناد أكثننر مريديننه مننن السننن الننذين تشننيعوا
اتباعا لشيخهم ،وكان اجله أكرب مساعد ،مننا علنني المننداين سننن (786ه ن) ،وسننار خلفنناؤه علن هنجننه بتشننيي أتبنناعهم
عل النف الطوي  ،ويف المداني خترج نور خب .
يف هذه العقننود -أي :النصن الثنناين مننن القننرن الثننامن -نهننر أيضننا كتنناب مننن الشننيع املتصننوف دعنوا إىل اجلمن بن
التصننو والتشنني  ،لعن أشننهرهم :هبننا النندين ،حينندر بننن علنني العبينندي اآلملنني ،مننا بعنند سننن (794ه ن) ،لننه كتنناب كننان
مشننهورا ،امسننه (جننام األس نرار ومنب ن األن نوار يف أن عقالنند الصننوفي موافق ن ملننذهب اإلمامي ن اإلث ن عش نري ) ،ولننه كتنناب يف
التصننو امسننه( :نن النصننو يف شننرح الفصننو ) ،أي :شننرح (فصننو احلكننم البننن عننريب .وهبننا النندين هننذا مننن أتبنناع
الطريق األكربي العربي احلاَتي (.)4

 ومننن الظنواهر البننارز يف هننذه العقننود ،تيمورلنن واحلركن التيمورلنكين  ،ننقن مجلن مننوجز عنننه مننن (الفكننر الشننيعيوالنزعا الصوفي ):
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)181: ( ،
( )2الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)182: ( ،
( )3الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)197: ( ،
( )4الصوفي ب األم واليوم.)135: ( ،
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 ...فق ن نند ب ن نندأ تيم ن ننور عاقات ن ننه الشخص ن نني ابلصوفي ...اتص ن ن يف مطل ن ن ش ن ننبابه يف (ك ن ن ) ابلش ن ننيخ مش ن ن ال ن نندين
الفاخوري ،ويف خراسان ابلشيخ أيب بكر اخلوايف (  838 :ه ن) ،وملننا ارتفن جنننم تيمننور غلننب عليننه السننيد حممنند بركن ( :
 ،)804ولذا روي عنه أنه كان يقننول :مجين مننا نلتننه بنندعو الشننيخ مشن النندين الفنناخوري ،ومهن الشننيخ زيننن النندين اخلنوايف
والسننيد حممنند بركن  .يضننا إىل هننذا أن تيمننور كننان يننزور الصننوفي ويكننرمهم أينمننا حن  ،ويننزور قبننور شننيوخهم ،حننىت إنننه ملننا
ف ننت الع نرا  ،قص نند إىل واس ن  ،لي ننزور ق ننرب الس ننيد أمح نند الرف نناعي .ويف مقاب ن ه ننذا ك ننان الص ننوفي ي نندعون لتيم ننور ويؤيدون ننه،
وخباص ن أنننه لننب اخلرق ن منننهم ،فصننار بننذل واحنندا منننهم ،واعتننرب أعمالننه كرامننا صننوفي  ،وصننار مظهننر جتليننا احلننق
اجلمالي واجلالي  ،ووصف أعماله كلها بصدورها عن اإللام اإللي والات السماوي وأنبا الغيب( ....)1اهن.

كننان تيمورلنن سن املننذهب ،نشننأ يف جمتمن سن علن مننذهب أيب حنيفن  ،وقنند قنناده تصننوفه إىل التفاعن الكامن
م الطريق الصفوي الشيعي  ،فعندما اتص بشيخها صدر النندين موسن (  794 :ه ن) ابننن صننفي النندين وخليفتننه ،أقطعننه
مدينن أردبين ومننا حولننا ،فصننار صنندر النندين احلناكم الفعلنني ألردبين  ،ابإلضنناف إىل سننلطته الصننوفي املؤلن  ،كمننا وهننب ابنننه

وخليفته (عا الدين علي) األسر الننذين وقعنوا يف قبضننته يف حروبننه يف بنناد الننروم( )2سننن (804ه ن1402-1401-م)،
فسننموا (الصننوفي الرومللننو) .بينمننا نننر تيمورلن ن هننذا جيتهنند يف حمارب ن أه ن السننن  ،وعننندما ينتصننر علننيهم يعنناملهم بقسننو
ابلغ  ،وخاصن دمشننق الننيت أابدهننا إابد كاملن  ،حبجن أن أهلهننا شنناركوا يف مقتن علنني واحلسن رضنني هللا عنهمننا ،وأهنننم مننن
أتباع األموي .
يقول كام مصطف الشييب:
مج تيمورلن ب العاطف الشيعي والفقه الس .
ويق ننول :ك ننان م ننن الطبيع نني أن تظه ننر يف عه نند تيم ننور حرك ننا ش ننيعي غالين ن  ،وذلن ن لغلبن ن التص ننو وارتف نناع ش ننأن

العلوي (.)3

وُيسننن أن نننذكر هنننا أن (خدابننند ) خليف ن قننازان ،تشنني وأعلننن التشنني يف مجي ن مملكتننه ،لكننن ذل ن مل جينند شننيتا
لننندر دعننا الشننيع يف بنناده آنننذا وألن العقينند ال مكننن أن تفننر ِبرسننوم يصنندر عننن احلنناكم وألن هننذا اإلعننان دفن
دعا السن إىل النشا يف الدفاع عن اإلسام ،ما خدابند (716هن1316-م).
ويف القرن التاس الجري نهر الطر اليت كان لا الدور احلاسم والنهننالي يف ُتوين الفننر إىل شننيع  ،هننذه الطننر
هي :النورخبشي  ،املشعشعي  ،النعمتلاهي  ،مث الصفوي يف دورها الثاين.
قب إلقا نظر سريع عل هننذه الطننر  ،ال أب مننن قنرا تضننا إىل مننا سننبق لننبعض مننا يقولننه البنناحثون يف وصن
الظرو اليت كان تعيشها اجملتمعا املسلم يف فار وغ ها ،يقول (الشييب):
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)169 ،168: ( ،
( )2كانوا يطلقون عل تركيا اسم (باد الروم) ،واألسر املذكورون كلهم مسلمون سنيون أترا .
( )3الصوفي ب األم واليوم.)173: ( ،
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...لقد كان روح اليأ والشعور ابلضع َتأل اجملتمن اإلسننامي يف هننذه الفننرت إىل حنند أن السنناط الننذين كننان

بينندهم زمننام األمننور ،جعل نوا وسننيلتهم إىل ُتقيننق مطننامعهم اللجننو إىل الطاسننم واألدعي ن عل ن طريق ن البننوين( .)1وكننان مننن
انتشننار هننذا املي ن ب ن النننا أن انتصننار (شنناهرخ) عل ن ق نرا يوس ن يف سننن (828هن ن1420-م) نسننب إىل تنناو الق نرا
لسننور الفننت اثن عشننر ألن مننر  ،ومننن هنننا جعن املصنننفون يتجهننون إىل هننذا النننوع مننن املعرفن  ،ويسننجلون مننا مننر هبننم مننن
حنواد مماثلن  ،ليجعلنوا مننن هننذا التصننر علمننا قالمننا بذاتننه ،ومننن أمثننال ذلن مننا فعلننه (الغينناثي) املعاصننر البننن فنناح مننن
تعلي ن قت ن (ب ن بننودان) سننن (870هن ن1466-م) بكونننه مننن َتث ن الق نران الثنناين ابلسننرطان ،وقت ن (جهانشنناه) هننازم (ب ن
ِ ِ
ضن ِ
وم)) [الننروم ،]2:ابعتبننار هننذه السننن تقاب ن قيم ن ((بِ ْ
بننودان) سننن 872هن ن ُتقيقننا لنبننو القننرآن يف قولننه(( :غُلبَ ن الن ُّنر ُ
ِسنننِ َ )) [الننروم)2(]4:القرآني ن ال نوارد يف هننذه السننور  ،وهزم ن جهانشنناه عل ن ينند حسننن ب ن بقننول عبنند الننرمحن البسننطامي
(م ننن احل ننروفي ) :إذا زاد اجل ننيم يف الطغي ننان فمع ننه م ننيم اب ننن عثم ننان .وق نند قرن ن األح نندا ال ننيت َت ن عل ن ي نند املشعش ننع
بقراا مث هذه أيضا...ومن هنا كان يف إمكننان اإلنسننان أن يسننتكنه املسننتقب عننن طريننق التعمننق يف دراسن أسنرار القننرآن
واالجتهنناد يف تنمين قننو الكشن النفسنني  ،من معن مننن العلننم ابألعننداد واحلننرو وجتمعننا النجننوم ودالالهتننا .وكننان مننن
الطبيعنني يف نننرو مث ن هننذه أن ترتف ن مكان ن الكرامننا الصننوفي الننيت تطننور إىل مسننال عملي ن تننذه النننا وتسننتأثر
ابهتمامهم ،وبذل مس مكان الصويف االجتماعي ...اهن.
 إذن ،ففنني مثن هننذه األرضنني االجتماعين  ،كننان ابسننتطاع الشننيخ الصننويف أن ُيننر أتباعننه كمننا يرينند ،وأن جيعلهننميعتقدون ما يريد ،وأن يقدموا له أموالم وأرواحهم وأبنننا هم ونسننا هم رخيصن ال يبتغننون يف ذلن شننيتا إال رضننا الشننيخ علن
أنه رضا هللا.
لكن ،رغم ك هذه التطورا  ،بقي نسب السننن أكثننر مننن نسننب الشننيع يف فننار  ،حننىت جننا
احلامس يف املوضوع .وهي:

الطننر الننيت كانن

النورخبشية:
مؤسس ننها واه ننب األن نوار (ن ننور خب ن ) ،م ننا س ننن (869هن ن* ،ش ننيعي ك ننان يعل ننن أن مه ننه ه ننو اجلم ن ب ن التص ننو

والتشنني ( ،)3أخننربه كشننفه أنننه املهنندي املنتظننر (مل تكننن خرافن حممنند بننن احلسننن العسننكري قنند انتشننر بعند)( ،)4وسنناعده يف
ذلن ن امس ننه (حمم نند ب ننن عب نند هللا) ،ومسن ن ابن ننه (القاس ننم) ،فص ننار( :أاب القاس ننم حمم نند ب ننن عب نند هللا) ،كم ننا ع ننر ع ننن طري ننق
الكش أنه من سال فاطم الزهرا  ،انتشر طريقتننه انتشننارا واسننعا بسننبب اخلنوار الننيت كانن جتننري علن يديننه ،وبسننبب
( )1أمحد بن علي البوين يف كتابه (مش املعار الكرب ).
(اجلم الكب ).
( )2كلم (بض ) فق هي اليت تطابق ( )872حبساب ّ
( )3الصوفي ب األم واليوم ( .)137:
( )4املهدي عند الشيع اآلن هو حممد بن احلسن العسكري ،م العلم أن احلسن العسننكري تننويف دون أن ينجننب ،وحممنند املزعننوم هننذا غالننب يف مغننار سننامرا منننذ
داود وال يُ ْسننأل عمننا يفعن  ،ويسننتوزر (سننبع وعشنرين) مننن قننوم موسن  ،وُيينني هللا لننه الصننهاب
(ألن ومالن ومخسن سننن ) وهننم ينتظننرون خروجنه لننيهكم أبحكننام ُ
واخللفا فيقتلهم وعل رأسهم أبو بكر وعمر.
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مهديتننه وعلويتننه ،وبسننبب الظننرو االجتماعين املؤاتين  ،وكننان أكثننر أتباعننه مننن السننن الننذين تشننيعوا انقيننادا ورا شننيخهم ،إذ
املرينند جيننب أن يكننون بن ينندي شننيخه كاملين بن ينندي الغاسن  ،وكننان اجلهن أكننرب مسنناعد ،وقنند انتشننر النورخبشنني يف
أواس إيران وجنوهبا وبعض مشالننا .ولقنند حنناول نننور خبن االنقضننا علن امللن  ،حين بنندأ حركتننه (826ه ن1423-م)

يف كوه ت ي من قاع ختان ،وكان أنصاره يلقبونه ألقااب كث  ،منها :اإلمام واخلليفه علن كافن املسننلم ( ،)1لكنننه فشن ،
بسبب انشقا قسم من أتباعه ،وانضمامهم إىل الطريق المداني  ،وشيخها آنذا (عبنند هللا املشننهدي) ،خصننم نننور خبن ،
وهنا يظهر دور المداني ابلتشيي عل النف الطوي .
وبع نند أن اس ننتوىل الص ننفويون علن ن ملن ن إين نران ِب نند  ،ه ننرب ش ننيخ النورخبش نني آن ننذا (ط نناهر ب ننن رض ننا اإلمس نناعيلي
القننزوي ) ومعننه مج ن مننن أتباعننه إىل الننند ،حي ن نشننر هنننا يف والي ن (أمحنند نكننر) الطريق ن والتشنني  ،وكننذل يف كشننم ،
جبهود م مش العراقي ،الذي يقال :إنه أدخ ( )34ألفا من النادك يف النورخبشي (الشيعي طبعا)(.)2

املشعشعية:
نروفها تشبه نرو النورخبشي  ،فقد كان مؤسسها حممنند بننن فنناح شننيعيا ،أخننربه الكشن أنننه مننن آل البين  ،وأنننه
امله نندي املنتظ ننر (مه نندي الس ننن طبع ننا) ،وك ننان معاص نرا لن ننور خب ن  ،كث ننر أتباع ننه بس ننبب مهديت ننه ونس ننبه (امل نندَّع ) ،وخوارق ننه
(التشعشن ) ،وكننان أكثننر أتباعننه يف األصن مننن السننن الننذين ُتولنوا إىل شننيع اتباعننا لشننيخهم ،حننىت اسننتطاع أن يؤسن هبننم
دول يف خوزستان ،عاصمتها (احلويز ) ،عرف ابلدول املشعشعي .
يقول املؤرخون لذه احلرك :
"...يبنندو أهننم (املشعشننع ) كننانوا يف حننروهبم واقعن ُتن َتثن قننو شننيخهم املغناطيسنني  ،فلننم يكوننوا يشننعرون ِبننا
حولم ،ب كانوا يقدمون عل خو

املعار يف حال من الذهول والغيب عن احل (.)3

ويقولننون :وينبغنني أن نتننذكر أن حركن املشعشننع قامن يف بنندلها علن التصننو  ،حننىت وصن حممنند بننن فنناح أبنننه
كان جامعا ب املعقول واملنقول ،وصوفيا صاحب ريض ومكاشف وتصننو  ،وأنننه انتقن مننن التصننو إىل التشنني فشننكله
أبشكال شيعي (.)4

 أقول :لقد كننان شننيعيا قبن تصننوفه ،تشنني علن ينند أسننتاذه وأيب زوجتننه الشننيخ أمحنند بننن فهنند احللنني ،وقنند ختاصننمافيما بعد ،وذهب حممد بن فاح إىل القبال الننيت كانن تسننكن قننرب واسن  ،وأفننىت ابننن فهنند بقتلننه ،وأرسن رسننوال إىل أمن
القبال اليت كان ابن فاح بينهننا ،يطلننب إليننه القننبض عليننه ،فلننم ينقننذ ابننن فنناح إال قسننمه أبنننه سن صننويف ،وأبن ابننن فهنند
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي ( ،
( )2اإلمام السرهندي حياته وأعماله( ،
( )3الفكر الشيعي والنزعا الصوفي ( ،
( )4الفكر الشيعي والنزعا الصوفي ( ،

.)335:
.)38:
.)318:
.)327:
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وأتباعه شيع ومن أعداله(.)1
إن هننذه احلادث ن تظهننر أن التشنني يف جنننوب الع نرا والغننرب األوس ن مننن إي نران كننان حننىت ذل ن الوق ن مسننتهجنا،
وكان األكثري الساحق من السن .
بع نند ه ننذه احلادثن ن انتقن ن اب ننن ف نناح إىل خوزس ننتان ،وهن ننا أسن ن طريقت ننه الص ننوفي وشن نيَّ أتباع ننه ،مث أعل ننن مهديت ننه
(840ه ن) ،ومجن أمنواال كثن مننن قطن الطننر علن احلجنناج وغن هم ،مث أعلننن نفسننه ملكننا ،وبقين مملكتننه حننىت اجتاحهننا
الصفيون.
النعمتلاهي ن  :مؤسس ننها نعم ن هللا الننويل ،م ننن إح نند ق ننر حلننب ،س ن حنف نني املننذهب ،خت ننرج ابلطريق ن الش نناذلي ،
انتقن إىل فننار  ،وهنننا أسن طريقتننه ،حين َتثننر جبننو التشنني الزاحن  ،فصننار شننيعيا ،وهنننا أعينند القننول أيضننا ،أبن هننذا
التشي الزاح كان من التشنني املعتنندل ،أي إهنننم كننانوا يننرون أن اخلافن جيننب أن تكننون يف البين العلننوي ،وكننانوا يشننتمون
األمننوي  ،وكننانوا ُيرتمننون صننهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم مننا عنندا معاوي ن  ،وينتهجننون املننذاهب السننني يف الفقننه،
هكذا كان تشي املتشيع يف إيران يف ذل الوق  ،وُتول نعمن هللا إىل التشنني يعن أنننه صننار يننر اخلافن حمصننور يف آل
البي العلوي ،وصار يشتم األموي  ،وبقي يسمي نفسه سنيا ،أي :إن الفر بينننه وبن املتشننيع يف ذلن الوقن يف إينران،
كان هو االسم فق  ،أما املضمون فكان واحدا.
ومثن غن ه مننن األوليننا أخننربه الكشن أنننه مننن سننال علنني بننن أيب طالننب ،وأن ألمن الشننيع هننم أجننداده ،وأسن
طريقتننه وهنني (جالسن صننالت ) ،حين كننان املرينندون قبن الشننروع يف الننذكر يسننجدون لننه ،مث يضننعون الينند اليمننىن علن الركبن
اليسننر  ،والينند اليسننر عل ن الركب ن اليمننىن ،ويننرددون (ال إلننه إال هللا) ،مننالل أبجسننامهم مننن اليسننار إىل اليم ن م ن الننناي
والد .
وهننؤال املرينندون الننذين يسننجدون لشننيخهم (وك ن الصننوفي كننذل وإن أخفوهننا تقي ن )ُ ،تول نوا إىل عقينند شننيخهم،
أي :صاروا شيع يسمون أنفسهم سن  ،وطبعا أمر هذا االسم ه يف مث تل الظرو .
وهكننذا جننا النعمتلاهي ن لتشنني مننن شننرد عل ن الطننر الننيت كان ن تعلننن التشنني  ،لقنند شننيع أتباعهننا وشننيع
عواطفهم وأبق اسم السن عليهم.
 مل ينتص ن القننرن التاس ن حننىت كننان الفننر قنند دخل نوا يف التشنني عننن طريننق الصننوفي  ،وإن كننان بعضننهم مننا زاليسننمي نفسننه سنننيا ،وكننانوا كلهننم -إال النننادر -مننن الشننيع املعتدلن  ،الننذين كننانوا ُيرتمننون صنهاب رسننول هللا صننل هللا عليننه
وسلم ،ويتبعون املذاهب السني  ،حىت جا الصفوي يف مرحلتها الثاني اليت كان حامس يف هذا املوضوع.
الصــفوية يف مرحلتهــا الثانيــة :توسننع كث ن ا ،وزاد أتباعهننا ابزديد اإلقبننال عليهننا ،ودعننم موق ن تيمورلن ن ومجاعتننه
التقديسنني لننا ولشننيوخها (وجيننب أن ننتبننه هنننا إىل أن موقن تيمورلنن كننان امتنندادا للقناعننا الفكرين املنتشننر يف جمتمعننه،
( )1الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)304: ( ،
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وأنه ،بصفته حاكما ،كان نتيج  ،أو انبثاقا لا) ،ويف العقود األخ من القرن التاس  ،يف زمننن شننيخها حينندر بننن جنينند بننن
إبراهيم بن علي بن صنندر النندين موسن بننن صننفي النندين (تننويف سنن  893ه ن) بلغن قمن قوهتننا ،حننىت اسننتطاع إمساعين بننن
حيدر وهو يف الرابع عشر من عمره أن يؤل جيشننا مننن أتبنناع أبيننه يسننيطر بننه علن إينران كلهننا ،مث أعلننن نفسننه ملكننا علن
إيران سن (905هن).
ولنسننتم يف ذلن إىل حممنند جنواد مغنين  ،يقننول... :هننو إمساعين بننن حينندر بننن جنينند بننن صننفي النندين الننذي ينتهنني
نسننبه إىل اإلمننام موسن الكننانم عليننه السننام ،وهننو أول ملننو الصننفوي ومؤسن دولننتهم ،وكننان آابؤه وأجننداده مننن العرفننا
وشننيوخ الصننوفي  ،فلقبنوا بلقننب (سننلطان) ،ومننا إن أمت إمساعين العننام الرابن عشننر مننن عمننره حننىت ألن جيشننا مننن أتبنناع أبيننه
ومريدي ننه ،وق نناده بنفس ننه للغن نزو والف ننت  ،وكانن ن إين نران يوم ننذا موزعن ن األطن نرا بن ن العدي نند م ننن املل ننو واألمن نرا ورؤسن ننا
القبال  .)1("...اهن.

ويقول كام مصطف الشييب:
...وسنر أن فقها الشيع يف إيران كانوا من القلن حبين اضننطر الصننفويون إىل اسننتقدام فقهننا الشننام ليسنناعدوا يف

نشر التشي يف بادهم ،وتنظيم الدول عل أسا منه .)2(...اهن.

 نق ننول :يف الواقن ن ك ننان التش نني ق نند ع ننم كن ن إين نران ،ولكن ننه ك ننان تش ننيعا معت نندال ين ننته امل ننذاهب الفقهين ن الس ننني ،فاستقدم الصننفويون فقهننا الشننيع مننن الشننام ،وكننانوا نصن ي  ،ولعن فننيهم فقهننا مننن شننيع جبن عامن (املتاولن ) ،إذ الفقننه
الشيعي كان حمصورا ينب هؤال وب اإلمساعيلي  ،عل اخننتا بينهمننا يف األصننول والفننروع ،ولعن متاولن جبن عامن كننانوا
قد دخلوا يف الغلو قب ذل .
جننا فقهننا الشننيع الشنناميون إىل فننار  ،ليفقهنوا الشننيع بفقننه الشننيع  ،وطبعننا ،يف تلن الظننرو ( ،جبمين جوانبهننا)
جيب أن ُيد تفاع وتداخ وتوازن ب الفقه النص ي وجوانب من فقه اإلمساعيلي الذين كننان لننم وجننود ،والفقننه السن
الذي تنتهجه غالبي الشيع  ،وكان علماؤه قليل  ،وعلمهم ضها بسبب الصوفي .
تعلن ننم الشن ننيع يف فن ننار والعن نرا فقن ننه الشن ننيع  ،وصن نناروا كلهن ننم من ننن الغن ننا  ،وإن اسن ننتمروا علن ن تسن ننمي أنفسن ننهم من ننن

(املعتدل ) ،يقول آي هللا املامقاين( ،)3أكرب علمالهم يف اجلرح والتعدي :

إن ما كان به الغا األقدمون غا  ،أصب اآلن عند مجي الشيع اإلمامي من ضروري املذهب(.)4
ويورد السيد عبد هللا بننن احلسن السننويدي العباسنني( )5نصننا عننن سننج لنننادر شنناه (ملن إينران) ،قننرئ يننوم اخلمنني
( )1الشيع يف امليزان.)175: ( )،
( )2الفكر الشيعي والنزعا الصوفي .)338: ( ،
( )3حممد حسن بن عبد هللا املامقاين ،تويف يف النج سن (1323هن1905-م).
( )4اخلطو العريض .)42: ( )،
( )5عامل بغدادي متوىف سن (1174هن1761-م).
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( 25ش نوال 1156هن ن) ،يقننول... :ومل يكننن يف ن نواحي إي نران وال يف أطرافهننا سننب (أي :سننب الشننيخ والصننهاب ) ،وال

شي من هذه األمور الفظيع  ،وإمنا حدث أيم اخلبي الشاه إمساعي الصفوي.)1(...

ومن الطبيعنني أن يظهننر يف املننذهب اجلدينند علمننا  ،وككن عقينند جدينند تظهننر علن مسننرح الوجننود ،يكننون أتباعهننا
متهمس لنشرها ابندفاع ابلغ ،كننذل كننان علمننا املننذهب اجلدينند ودعاتننه ،انتشننروا للنندعو ملننذهبهم اجلدينند ،وخاصن بن
الشننيع الغننا واملعتدلن  ،ومن الننزمن واملثننابر علن النندعو ُتننول القرامطن الننذين كننانوا يسننكنون الشنواط العربين مننن خلنني
البصننر  ،وكننذل شننيع بنناد الشننام ،وكثن مننن اإلمساعيلين والفننر الشننيعي األخننر (ابسننتثنا الفننر يف الننيمن) إىل املننذهب
اجلديد مذهب الشيع اإلمامي اإلثن عشنري الننيت صننار مننن الغننا  ،من العلننم أن أكثننر متاولن الننند ُتولنوا مننن الندوسنني
أو من السن بعد ذل .
وكننان اسننم (املتاولن ) ،ومل يننزل يطلننق علن شننيع جبن عامن يف جنننوب لبنننان ،بينمننا غالبين الشننيع يف العنرا وإينران
والند ال يسمون أنفسننهم هننذا االسننم ،وإمنننا شننيع إمامين إثن عشنري  ،علمننا أبن مننذهب اجلمين واحنند بكن أصنوله وفروعننه
ومراجعه.
وهكذا أحد التصو فيمننا أحدثننه مننن تنندم  ،أكننرب شننرخ يف جسننم األمن اإلسننامي كننان مننن األسننباب الواضننه
يف ضعفها واندحارها.
وقنند احتاج ن عملي ن التهوي ن هننذه إىل ق نرن ونص ن مننن الننزمن ،كان ن الصننوفي خالننا تعم ن بنندأب واسننتمرار،
واملسن ننلمون وفقهن نناؤهم يف غفلن ن مستسن ننلمون حبجن ن حن ننب آل البين ن وإحسن ننان الظن ننن ابملسن ننلم  ،وكن ننأن حن ننب آل البين ن
وإحسان الظننن ابملسننلم منن مننن وجننوب معرفن احلننق واألمننر بننه ،وَتييننز الباطن والنهنني عنننه ،علن أن العامن املسننبب لننذه
الغفل وهذا االستسام هو التصو ذاته ،وما ب من عقالد وفر من جه طيل قرون.
ومننن آاثر الفقننه النصن ي البننارز يف املننذهب اجلدينند ،سننب أيب بكننر وعمننر ،وتكفن صننهاب الرسننول صننل هللا عليننه
وسننلم ،وَتليننه األلم ن االث ن عشننر ،والعصننم  ،والبنندا  ،والتقي ن  ،والرجع ن (أي :خراف ن مهننديهم حممنند بننن احلسننن العسننكري
الغالننب يف مغننار سننامرا  ،منننذ ح نوايل اث ن عشننر قننرا ،وهننم ينتظننرون خروجننه) ،وقنند رأينننا أسننافهم ،نننور خب ن واملشعش ن
واآلخنرين ،كين كننانوا ينندعون املهدوين السنننِّي ألن حممنند بننن احلسننن العسننكري مل يكننن معروفننا ال هننو وال رجعتننه إال عننند
النص ن ي وعننند بعننض مننن كننان قنند َتثننر هبننم قب ن ذل ن  .وكننان أول املتننأثرين ابلفقهننا النص ن ي الوافنندين هننم أتبنناع الطريق ن
الصننفوي املباشننرون ألهنننم كننانوا أول مننن يسننتقب أولتن الفقهننا وأول مننن أيخننذ عنننهم ،وكننانوا يبقننون فننيهم أكثننر مننن البقننا
يف غ هم من اإليراني  ،لذل انقلب أتباع الطريق الصفوي إىل النص ي بك ما فيها من عجر وجبر.
صننار أتبنناع الطريق ن الصننفوي يف عهنند إمساعي ن بننن حينندر ،وبنننا عل ن أوامننره أو أوامننر أبيننه ،يلبسننون ط نرابي مح نرا،
فننأطلق علننيهم اسننم (قزلبنناش) ،أي :الننر و احلمننر ،وابنتهنناجهم منننه النصن ي  ،شننكلوا فرقن جدينند يف األمن اإلسننامي ،
( )1مؤَتر النج  ،ملهق بكتاب اخلطو العريض .)97: ( ،
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معروف اآلن ابسم (القزلباشي ) اليت سنراها فيما أييت.
ولع ن مننن املفينند أن نننذكر أن ادر شنناه ( 1160 :ه نن1747 /م) أراد أن يعينند الشننيع إىل التشنني املعتنندل مث إىل
الس ننن بق ننو احلك ننم ،فأص نندر مرس ننوما يق ننول في ننه م ننن مجل ن م ننا يق ننول... :ف نناعلموا أيه ننا اإليراني ننون أن فض ننلهم (أي :اخللف ننا
الراشنندين) وخافننتهم علن هننذا الرتتيننب ،فمننن سننبهم أو انتقصننهم فمالننه وولننده وعيالننه ودمننه حننال للشنناه ،وعليننه لعن ن هللا
ومالكتننه والنننا أمجعن  ،وكنن شننرط علننيكم حن املبايعن يف صننهرا مغننان عننام ( )1148رفن السننب ،فنناآلن رفعتننه،
فمن سب قتلته وأسر أوالده وعياله وأخذ أمواله .)1(...اهن.

ولكننن كمننا قلنننا ،إن العقينند ال مكننن أن تفننر مننن احلنناكم ،ولننذل مل ُْجتن ِند حماولن ادر شنناه شننيتا ،وابلعكن  ،فقنند
اغتاله قواده بعد حوايل أرب سنوا  ،وبقي الغلو.
ولو استغ دعا اإلسام وفقها السن هذا الظر  ،وانتشروا ب الشننيع ينندعون إىل طريننق احلننق ،لرتكنوا آاثرا ننناهر
قد تكون سببا يف تغي اتريخ األم اإلسامي  .وهكذا كانن الصننوفي ورا أكننرب شننرخ يف جسننم األمن  ،وكننذل كانن ورا
الفر األخر اليت منها:

* القزلباشية-:
يصفها أمحد حامد الصرا كما يلنني :القزلباشنني فرقن دينين منتشننر يف بننر األاضننول ،وهنني تعتننرب شننيعي املننذهب يف
نظننر املسننلم  ،وهنني تقننارب كن املقارب ن نصن ي سننوري  ،وهننم يسننمون أنفسننهم (العلوين ) ...وهننم خيننالفون املسننلم أبمننور
منهننا :أهنننم ال ُيلقننون ر وسننهم ...وال يصننلون الصننلوا اخلمن  ،وال يتوضنتون ،ويكرعننون اخلمننر ،وال ُيننافظون علن صننوم
شننهر رمضننان ،ويصننومون اثن عشننر يومننا مننن األيم األوىل مننن احملننرم ،ويننندبون احلسننن واحلسن  ...وعننندهم أن عليننا جتسنند
فيه اآلله(...)2

ويق ننول ع نننهم أيض ننا :القزلباش نني يف ب نند نش ننأهتا كانن ن تس ننم (الص ننفوي ) نس ننب إىل قط ننب األقط نناب ص ننفي ال نندين

إسها األردبيلي ...وهو اجلد الساد للشاه إمساعي الصفوي(...)3اهن.

وقد رأينا قب قلي كي مت التهول من الصفوي إىل القزلباشي  ،ولا وجود يف أفغانستان أيضا.

* الروشنائية-:
نس ننب إىل (بن ن روش) ،أي :الش ننيخ املن ن ّنور ،ابيزي نند ب ننن عب نند هللا ،ول نند ع ننام (931هن ن) ،يق ننول املرتمج ننون ل ننه :ص ننهب
اليوغي  ،وبدأ ير رؤ ويسننم أصنواات تناديننه مننن ورا الغيننب ،فاشننتغ ابلننذكر اخلفنني ،مث اسننتغر يف ورد االسننم األعظننم،
فلما بلغ احلادي واألربع مننن عمننره هتن بننه هننات مننن السننما  ،أنننه مل يعنند يف حاجن إىل الطهننار الشننرعي  ،وينبغنني لننه أن
( )1مؤَتر النج  ،ملهق بكتاب (اخلطو العريض ).)96: ( ،
( )2الشب .)243: ( ،
( )3الشب .)48: ( ،
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يص ننلي ص ننا األنبي ننا ب نندل ص ننا املس ننلم  ...وانص ننر إىل الريض ن األربعيني ن  ...وتعاليم ننه ال ننيت ورد يف كتاب ننه (ص نرا
التوحيد) يظهر عليها أثر التعاليم الصوفي الغالي .
مننا بن روش سننن (980ه ن) بعنند أن انتشننر طريقتننه أو (فرقتننه) انتشننارا واسننعا يف الننند ،مث أخننذ تننتقل

بعننده

ح ننىت انقرضن ن ( )1لننتب ننه أن كلمن ن (روش) ُتمن ن نفن ن مع ننىن كلمن ن (ب ننوذا) أي :املس ننتن  .وك ننان وأتباع ننه يص ننرحون بوح نند
الوجود (أي :من أه الوحد املطلق ).

* املهدوية-:
مؤسسها حممد بن يوس اجلونبوري الذي نشننأ يف أواخننر املالن التاسننع ببلنند جونبننور يف الننند ،وادعن أنننه املهنندي،
وكان أزهد النا وأورعهم.
م ننن معتق نندا املهدوين ن أن الس ننيد حمم نند ب ننن يوسن ن اجلونب ننوري ،مه نندي موع ننود ،وأن ننه أفضن ن م ننن أيب بك ننر وعم ننر
وعثمان وعلي رضي هللا عنهم ،ب إنه أفض من آدم ونوح وإبراهيم وموس وعيس عل نبينننا وعلننيهم السننام ،وأنننه مسنناو
لسيدا حممد صل هللا عليه وسلم يف املنزل  ،وإن كننان اتبعننا لننه يف املننذهب ،وأنننه وحممنند صننل هللا عليننه وسننلم كامهننا مسننلم
كام وسالر األنبيا اقصو اإلسام ،وأنه شري يف بعض الصفا اإللي  ،بعد فوزه ِبنصب الرسال والنبو ...
انتشننر هننذا املننذهب يف غج نرا والنندكن مننن بنناد الننند ،وممننا وص ن بننه هننذا املهنندي :إنننه كننان صنناحب املقامننا
العالي  ،ذا كشو وكراما .
ومن أقوال املنتقدين له :إنه كان كذل  ،ولكنه أخطأ يف دعواه لوقوع اخلطأ يف الكش .
وم ننن أقن نوال أح نند علم ننالهم وه ننو الش ننيخ غ نناب ب ننن عب نند هللا امله نندوي :إن للمهدوين ن أص ننوال وفروع ننا ،األول منه ننا

التوب ...والعم الصاحل و ..ودوام الذكر عل طريق حف األنفا ...)2(...اهن.

وهكننذا يتضن دور الصننوفي  ،فقنند كننان حممنند بننن يوسن اجلونبننوري صنناحب مقامننا وكشننو  ،وشنناهد ابلكشن
ما ألقاه إىل مريديه...ومن أصولم دوام الذكر عل طريق حف األنفا ...وللعلم :حف األنفننا حسننب إيقنناع معن هننو
أحد أساليب الريض اإلشراقي اليت توص إىل اجلذب .

* القاداينية-:
مؤسسننها امل ن زا غننام أمحنند القنناديين (نسننب إىل بلنند قننادين) ،مننا سننن (1908م) ،صننويف أخننربه الكش ن أنننه
مكلن مننن هللا تعنناىل إبصنناح اخللننق علن هنن املسنني عيسن بننن مننر عليننه السننام ،وقنند صننرح أن لننه إلننام ومكاشننفا .
ومن مكاشفاته:
( )1اإلمام السرهندي ،42: ( ،وما بعدها).
( )2الثقاف اإلسامي يف الند.)224 ،223: ( ،
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 روح املسي حل فيه. ما يلهمه هو كام هللا كالقرآن الكر والتورا واإلجني . املسي (الذي هو هو) سينزل يف قادين. قادين هي البلد املقدس الثالث املكىن عنها يف القرآن ابملسجد األقص . احل إليها فريض . أوحي إليه آبي تربو عل عشر آال آي . من يكفر به فهو كافر. القرآن وحممد وسالر األنبيا قبله قد شهدوا له ابلنبو وعينوا زمن بعثته ومكاهنا .اهن.ومن أقواله اليت تثب صوفيته ،وأن ما جا به كان من الكش  ،قوله:
...وإين م ننا قلن ن للن ننا س ننو م ننا كتبن ن يف كت ننيب ،أي :إين حم نند  ،وإن هللا يكلمن ن كم ننا يكل ننم احمل نندث ...جا

جربي واصطفاين وأدار إصبعه وأشار أن رب سيعصم من األعدا (...)1

ومن أقواله :لقد حرم الذين سبقوين من األوليا واألبدال واألقطاب من هذه األم احملمدين مننن النصننيب األكننرب مننن

هذه النعم (املكامل اإللي ) ،ولذل خص هللا ابسم (النيب) ،أما اآلخرون فا يستهقون هذا االسم(...)2اهن.

نننر امل ن زا نفسننه يعننرت أبنننه مننن األقطنناب ،وأنننه حمنند  ،وأنننه مكاش ن  ،وأنننه مننن ب ن الننذين سننبقوه مننن األوليننا
واألبنندال واألقطنناب هننو الوحينند الننذي خصننه هللا ابلنبننو  .أي :إن الصننوفي هنني ورا القادينين  ،وطبعننا هنننا خلفيننا لنني
هنا جمال حبثها ،لكن ال أب من التذكر هنا أن الصوفي اليهودي هي اليت تسمي الواص فيها (نبيا).

* الربيلوية:
طريقن صننوفي منتشننر يف شننبه اجلزيننر الندين  ،نشننأ شننديد االحننرا عننن اإلسننام ،ولعلننه لننن مضنني وقن طوين
حننىت ينس ن أتباعهننا أهنننم أتبنناع طريق ن صننوفي  ،وتغنندو دين ن جدينند مسننتقل  ،والتشنني فيهننا واض ن  ،وهننم يكفننرون بشننك
خننا اجلماعن اإلسننامي يف الننند ،والديوبننندي  ،ومجاعن النندعو والتبليننغ ،وإذا شننعروا أن أحنندا مننن هننذه اجلماعننا دخن
مساجدهم ،فالوي له والثبور.

* الشبكية:
ينندين هبننا أه ن قننر يف شننر املوص ن  ،معروفننون ابسننم (الشننب ) ،ولعل نه اسننم للقبيل ن  ،أو للشننيخ الننذي اسننتق هبننا،
( )1القاديني  ،حسن عبد الظاهر.)77: ( ،
( )2القاديني  ،حسن عبد الظاهر.)77: ( ،
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يقول عنها أمحد حامد الصرا :
...وأمننا مننذهبهم فقنند كننانوا إىل مننا قبن ثاثن أو أربعن سننن (أي :قبن احلننرب العاملين األوىل) ،بكتاشنني يراجعننون

فيه جليب قوني ويتلقون منه اإلشار  ،وكان أحدهم إذا ذهب إىل زير كربا  ،يراج وكيا جلليب قوني هنا (.)1
ويقننول يف مكننان آخننر :الشننب

البكطاشي ( .)2اهن.

طريق ن صننوفي  ،ولاخن نرا يف سننلكها مراسننيم خاص ن  ،وبقي ن العقالنند تشننبه مننا يف

أقننول :ال يقننول الشننب اآلن عننن أنفسننهم إهنننم أتبنناع طريق ن صننوفي  ،ولع ن أكثننرهم ال يعرفننون ذل ن
سري ال جيوز البوح به.
مجيعهم أهنم عل دين خا
ّ

وإمنننا يعتقنندون

* الكشفية أو الشيخية:

نسننب للكشن  ،تفرعن عننن التشنني اإلينراين ،إذن فجننذورها األساسنني هنني الصننوفي ألن الصننوفي هنني الننيت حولن
إينران إىل شننيع  ،ومن ذلن فقنند تشننكل الكشننفي أيضننا عننن طريننق الصننوفي  ،بداللن امسهننا (الكشننفي ) مننن الكشن الننذي
كان مؤسسها يقول :إنه حص له( ،م إنكاره عل املتصوف ).
أسسها الشيخ أمحد زين الدين األحسالي (1166هن1753 /م1241 -هن1826/م)( ،)3ومن عقالدها:
احلقيق احملمدي جتل يف األنبيا جتليا ضننعيفا ،مث جتلن جتليننا أقننو يف حممنند واأللمن االثن عشننر ،مث اختفن زهننا
أل سن  ،وجتل يف الشيخ أمحد األحسننالي ،مث يف تلميننذه كننانم الرشننيت ،مث جتلن يف كننر خننان الكرمنناين وأوالده إىل أيب
قاسم خننان ،وهننذا التجلنني هننو أعظننم التجليننا هلل .واألنبيننا واأللمن والننركن الرابن (الشننيخ أمحنند وخلفنناؤه) هننم شنني واحنند
خيتلفننون يف الصننور  ،ويتهنندون يف احلقيق ن الننيت هنني (هللا نهننر فننيهم) .والشننيخ أمحنند وخلفنناؤه هننم أفضن مننن مجين األنبيننا
واملرس ننل  ،وه ننم يعب نندون علي ننا علن ن أن ننه هللا .ودور الص ننوفي واضن ن فيه ننا م ننن (الكشن ن  ،احلقيقن ن احملمدين ن  ،جتل نني احلقيقن ن
احملمدي ن  ،جتليننا هللا) .وأمننا االسننم (الشننيخي ) ،فهننو نسننب إىل الشننيخ أمحنند األحسننالي ،وهننم يس ن ون عل ن هن ن الطريق ن
احلروفي (.)4

* البابية:
مؤسسها( :الباب) علي حممد رضا الش ازي ،تسل يف الطريق الشيخي عل يد الشننيخ عاينند ،أحنند تامننذ كننانم
الرشننيت ،واشننتغ بعلننم احلننرو حسننب الطريق ن احلروفين  ،مث انتق ن إىل النجن وك نربا  ،وتتلمننذ عل ن كننانم الرشننيت نفسننه،
كمننا اتص ن ابملتصننوف حي ن انقط ن نفننر مننن أصننهابه إىل الريض ن الصننوفي أربع ن يومننا (األربعيني ن ) ،مث خننرج وهننو يننتكلم
( )1الشب .)8: ( ،
( )2الشب .)47: ( ،
( )3يوجد خافا يف اتريخ والدته وموته ،وقد اعتمد هنا أعام الزركلي.
( )4حقيق البابي والبهالي  ،45: ( ،وما بعدها).
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ابلعلوم اللدني  ،وابلكش أوحي إليه كتاب البابي املقد (البيان) ،وهذه نبذ منه:
(ال تتعلمن إال ِبا نننزل يف البيننان أو مننا ينشننأ فيننه مننن علننم احلننرو ومننا يتفننرع علن البيننان ،قن ي عبننادي تتننأدبون وال
خترتعون .مث ختضعون عل أنفسكم مث تنصتون .مث الواحد من بعد العشر أن ال تتجاوزون عن حدود البيان فتهزنون).
(إا قنند جعلنننا جلننيا للجننالل  .وإا قنند جعلنننا عظيمنناا عظيمننا للعننانم  .وإا قنند جعلنننا نننورا نننوراا نننويرا
للن نناورين .وإا ق نند جعلن ننا رمح نناا رحيم ننا للن نرامح  .وإا ق نند جعلن ننا َتام ننا َتيم ننا للت ننام  .قن ن إا جعلن ننا كم نناال كم ننيا
للكننامل  .قن إا قنند جعلنننا كننرباا كبن ا للكننابرين .قن إا قنند جعلنننا حبنناا حبيبننا للهنناب  .قن إا قنند جعلنننا شننرفاا
ش نريفا للشننارف  .ق ن إا قنند جعلنننا سننلطاا سننليطا للسننالط  .ق ن إا قنند جعلنننا ملكنناا مليكننا للمننالك  .ق ن إا قنند
جعلنا علياا عليا للعال  .ق إا قد جعلنا بشراا بش ا للباشرين.)...
(تبار هللا من مشخ مشمخ مشيخ .تبار هللا من بذخ مبذخ بذيخ .تبار هللا مننن بنند مبتنندئ بنندي  .تبننار هللا مننن
فخر مفتخر فخ  .تبار هللا من نهرمظهرنه  .وتبننار هللا مننن قهننر مقهننر قهن  .وتبننار هللا مننن غلننب مغتلننب غليننب)...
إخل.
هذه مناذج من علوم الباب اللدني الكشفي  ،والكتاب حمشو ابلعبارا الصوفي واملش إىل وحد الوجود.
م ملهون هام  ،هي أن من أصهاب الباب السابق يقرب من أربعمال يهودي ،اثنان منها حاخامان.
كان إعان الباب عن دعوته سن (1260هن1844-م) ،وهننو ابننن مخن وعشنرين سننن  ،وقنند أصنندر العلمننا فتننو

بقتله عل الرد  ،ونفذ فيه حكم اإلعدام أبمر من الشاه اصر الدين سن (1265هن1849-م)(.)1
واملهم أن نعر أن الصوفي كان ورا البابي م عوام أخر طبعا.

* البهائية:
تفرع مباشر عن البابي  ،إذن فجذورها صوفي  ،ابإلضاف إىل الدور الرليسي الذي لعبته الصوفي يف نشأهتا.
مؤسسها (هبا هللا) امل زا حسن علنني بننن املن زا عبننا بننزر املازننندراين النننوري ،ولنند سننن (1233ه ن) ،وكننان يعاشننر
الصننوفي ويتعننب نفسننه يف ق نرا كتننبهم ،انضننم إىل البابي ن م ن أوال ن مننن انضننم إليهننا ،تنق ن ورج ن إىل طه نران ،مث نفنني إىل
بغننداد ،واشننتد اخلننا بينننه وبن البابين  ،فهننرب خفين إىل غننار قريننب مننن قرين (سننركلو) التابعن لناحين (سننورداش) يف لنوا
السليماني مشايل العرا  ،وأنهر هنا النس والتصو  ،وكان ُيضر جمال الصوفي كث ا.
يقول صاحب كتاب (حقيق البابي والبهالي ):
...وهنننا رافنند آخننر أثننر يف عقلننه وثقافتننه وأسننلوبه ،وهننو املننذاهب الصننوفي  ،وابألخ ن مننا يتص ن بوحنند الوجننود
واحللننول والفنننا  ،وال غرابن يف ذلن  ،فلقنند خننال الصننوفي منننذ صننغره ،وتتلمننذ علن أيننديهم...وَتث الكتننااب الصننوفي قنند
( )1حقيق البابي والبهالي  ،57: ( ،وما بعدها).
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بلننغ يف أسننلوب املن زا حسن مبلغننا عظيمننا ،حننىت إنن ال تكنناد تقنرأ صننفها مننن كتاابتننه إال وُتسننب نفسن أمننام كتنناب
من كتب متطريف الصوفي يف معانيه ومبانيه ...اهن.
وله كتب مقدس  ،منها :اإليقان ،واألقد  ،واإلشراقا  ،وغ ها.
وهذه نبذ من (إشراقا هبننا هللا) ،يقننول خماطبننا البننابي ( :ي مننأل البيننان ،ضننعوا أوهننامكم وننننونكم مث انظننروا بطننر
اإلنصا إىل أفق الظهور ،وما نهر من عنده ونزل من لدنننه ،ومننا ورد عليننه مننن أعدالننه ..قنند حننب مننر يف الطننا  ،وأخننر
يف امليم ،مث الكا مر أخر .)...
مننن قولننه يف إشنراقاته خماطبنا املسننلم ( :قن ي مننأل القننرآن قنند أتن املوعنند الننذي وعنندمت بننه يف الكتنناب ،اتقنوا هللا وال
علي شأن ال ينكره إال من غشته أصهاب األوهام وكان من املدحض .)...
تتبعوا ك مشر أثيم ،إنه نهر َّ
ادعن ن املن ن زا حسن ن أن ننه املس نني عيسن ن علي ننه الس ننام ،مث ادعن ن الربوبين ن  ،وق ننال :إن هللا يتجلن ن علي ننه ،فيف ننىن من ننه
العر  ،وال يبق إال اجلوهر الرابين اخلال  ،ومن هنا جا لقبه( :هبننا هللا) ،ومننن أقوالننه يف ذلن ( :ي حسن  ،امسن الننندا
من شطر السجن ،إنه ال إله إال هو الفرد اخلب  ،إذا رأين أجنننم مسننا بينناين ،وشنرب رحيننق العرفننان مننن كننأ عطننالي ،قن :
إلي إلي! ل احلمد ِبا أيقظت وذكرت يف سجن  ،وأيدت عل اإلقبال إلي  ،إذا أعر عن أكثر عباد ).
وأسا عقيد البهالي أن هللا (ج وعا) لي له وجود اآلن إال بظهوره يف مظهننر البهننا  ،وكننان يظهننر قننبا ِبظنناهر
اتفه يف الديا السالف لكنه بظهوره يف البها األهب  ،بلغ الكمال األعل ...
ويصرح البهاليون يف كتبهم أبن امل زا حس البها هو رهبم(.)1
املهم هو أن الصوفي ورا البهالي ومنشتتها.

* ويف اخلتام-:
(كفرداع ن ) و(خننان العس ن ) قريتننان مننن قننر حلننب ،أهلهننا مسننلمون حننىت سننبعينا القننرن الراب ن عشننر الجننري،
نصننوح ،ولعلهمننا مننن الطريق ن
حي ن وفنند إليهمننا بعننض النص ن ي  ،وفننيهم شننيخان صننوفيان :الشننيخ حس ن وأخننوه الشننيخ ّ
اجلنبانين ن  ،س ننلكا املري نندين ،وكانن ن ُت نند علن ن أي ننديهما بع ننض اخلن نوار  ،ويف س ننن ق نند ال تتج نناوز العشن نرين ،ك ننان أهن ن
القريت قد ُتولوا إىل النص ي م جمموعا يف القر اجملاور .
ما الشيخ حس (لعله يف العقد األخ من القرن الراب عشر الجري) ،وبنوا له مقامننا يناسننب املقننام ،ولعن أخنناه
صوح ال يزال حيا حىت كتاب هذه الكلما .
الشيخ ن ّ
نصننوح إىل قرين ( َعنَنندان) القريبن مننن القنريت السننابقت لننزير
ومننن قصصننه الننيت يرويهننا شنناهد عيننان :ذهننب الشنيخ ّ
مجاع من مريديه الذين ُتولوا إىل نص ي عل يننده وينند أخيننه ،وبعنند هنندأ مننن اللين طلننب مننن اجملتمعن عنننده اخلننروج معننه
( )1حقيق البابي والبهالي  ،147: ( ،وما بعدها).
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إىل خارج القري  ،وهنا أخربهم أهنم سيقومون بغار عل إسرالي ؟ وأمرهم أن يفعلوا مثله.
وعنناد  ،يف احلقننول والبيننادر احمليط ن ابلقننر  ،يعينننون احلنندود ب ن العقننارا بساس ن مننن احلجننار الصننغ (النندب )
يبنوهنا عليها.
أخن ننذ الشن ننيخ نصن ننوح يتنن نناول من ننن هن ننذه احلجن ننار الواحن نند بعن نند اآلخن ننر ،ويقن ننذفها ابجتن نناه فلسن ننط من ن تردين نند صن ننو
بوم ْم) عندما يسق عل األر .
( ْرْرْرْرْرْرْرْرْر )...بصو عال عندما ينطلق احلجر من يده ،وصو ( ْ
وأخننذ مرينندوه يفعلننون نف ن الشنني  ،أيخننذون احلجننار مننن ساسننلها ،ويقننذفوهنا ابجتنناه فلسننط  ،وكان ن أص نوا
نوم ْم) تنطلننق يف الفضننا خمتلط ن ببعضننها مغطي ن عل ن أص نوا وق ن احلجننار أو ارتطامهننا
نوم ْمْ ...رْرْرْرْرْرْرْر...بن ْ
( ْرْرْرْرْرْرْر...بن ْ
ببعضننها .بقنني الفقنرا هكننذا طيلن سنناعا  ،زالن بعنندها معننامل احلنندود بن العقننارا  ،وتننوعر أراضنني سننيتي احلن الننذين
كان نصيبهم أن ُيص هذا اجلهاد يف أرضهم.
بعد منتص اللي  ،عاد اجملاهدون إىل بيوهتم منهكن مننن التعننب فننرح ِبننا تيسننر لننم مننن اجلهنناد يف سننبي هللا علن
يد شيخهم العظيم.
يف الصباح ،ذهب أحد اجملاهنندين إىل دكننان بقننال صننديق يف حاجن لننه ،وأثنننا احلنندي أخننربه بغننزو اللين  ،فمننا كننان
مننن البقننال إال أن طلننب مننن صننديقه البقننا يف النندكان ريثمننا يعننود ،وخننرج مسننرعا إىل البين الننذي ينننزل فيننه الشننيخ نصننوح،
حين وجنند القننوم جمتمعن عنننده ،فسننلم وجلن خبشننوع ننناهر ،وبعنند أن اسننتأذن مننن الشننيخ ابلكننام قننال لننه :ي سننيدي،
رأين ن ه ننذه الليلن ن حلم ننا ش ننغل  ،أري نند أن أعرض ننه علين ن  ،رأين ن أين يف إسن نرالي  ،ورأيتن ن هن ننا  ،ومعن ن مجاعن ن مل أتبن ن
وجوههم ،يف أيديكم القناب تلقوهنا عل اليهود ،وكان ك قنبل تقت عددا منهم.
انفلن الشننيخ نصننوح يصنني بصننو عننال( :هللا أكننرب ،هللا أكننرب ،هللا أكننرب ،أنن ويل ،أنن مكاشن  ،تربكنوا بننه ي
مؤمنون هذا ويل مكاش ...إىل آخر ما قاله .وعاد البقال إىل دكانه وقد رب زابلن جددا لبقالته.
ولع قارئ أو سامعا يظن أن هذه حادث شاذ  ،فنقول له :ب هي مننن صننميم الصننوفي  ،تننورد كتننبهم مننا يشننبهها عننن
أيب يعز  ،وأيب مدين الغو  ،وأيب احلسن الشاذيل ،وأمحد البدوي ،وأمحد الرفنناعي ،وعبنند القننادر اجلننياين ،وغن هم الكثن ،
ولع كث ا من القرا مسعوا األنشود الصوفي ( :هللا هللا ي بدوي وجا ابليُ َسر ) ،أي :جا ابألسر ..

* خالصة ما سبق-:

الصوفي سبب أساسي يف َتزيق املسلم  ،وورا املذاهب املنتشر اليت جعلتهم فرقا وأشياعا.

* اِلفساد العام:
املسننلمون حبمنند هللا كث ن ون ،يعنندون ِبتننا كث ن مننن املاي ن  ،لكنننهم يف حننالتهم احلاضننر  ،كمننا وصننفهم رسننول هللا
صل هللا عليه وسلم{ :غثا كغثا السي } ،وسبب هننذه الغثالين هنني الصننوفي الننيت وصن فسننادها يف األمن حننىت األعمننا ،
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وبيان ذل :

أوالً :إفساد العقيدة
(أ) تننؤمن العقينند اإلسننامي أن هللا جلن قدرتننه خلننق الكننون مننن العنندم ال مننن ذاتننه سننبهانه ،وأن املخلوقننا غن
اخلالق ،وذل بنصو من القرآن والسن مر بعضها يف فصول سابق ..
وجا

الصوفي ..

فهول ن أتباعه ننا ع ننن ه ننذه العقينند اإلس ننامي إىل عقي نند وثني ن ه نني وحنند الوج ننود ،ت ننؤمن أن هللا ه ننو الك ننون ،وأن
الكون واملخلوقا هي تعينا من ذاته سبهانه ،تكث ك منهننا حسننب شننكله املرلنني ،الننذي يطلقننون عليننه فيمننا يطلقننون
اسننم (اإلا ) ،ويسننمون أيضننا هننذه املخلوقننا أو (اجلننز املتعن مننن الننذا اإللين كمننا يفننرتون) ،يسننمونه (عننامل امللكننو )،
أما اجلز الباقي عل حالننه اللطيفن مننن الننذا اإللين (حسننب افنرتا اهتم) ،فيسننمونه( :عننامل اجلننربو ) (سننبهان هللا العظننيم،
وتعاىل علوا كب ا ،وما قدروا هللا حق قدره).
(ب) م ننن اإلم ننان يف اإلس ننام أن هللا س ننبهانه ف ننو الس ننماوا والع ننرش ،وذلن ن بنص ننو م ننن الق ننرآن والس ننن م ننر
بعضها.
وجا

الصوفي ...

فهول ن أتباعهننا إىل عقينند وثني ن تننؤمن أن ك ن مننا ن نراه ومننا حنسننه هننو هللا ،أو هننو جننز منننه سننبهانه وتعنناىل عمننا
يشركون .ومن تعاب هم عن هذه العقيد قولم املنتشر علن األلسننن  :إن هللا يف كن مكننان ،قننولم بتكفن مننن يقننول ابجلهن ،
ويعنون ابجله (العلو) ،أي :إهنم ُيكمون بكفر من يقول :إن هللا سبهانه فو السننماوا  ،وبننذل ُيكمننون (شننعروا أو مل
يشن ننعروا) بكفن ننر القن ننرآن والسن ننن  ،وابلتن ننايل ُيكمن ننون أن حممن نندا وأصن ننهابه كفن ننر  ،ولعلهن ننم مل يشن ننعروا بن ننذل  ،ألهنن ننا ال تعمن ن
األبصار ،ولكن تعم القلوب اليت يف الصدور.
وقد مر معنا قول قاللهم :إن ناهر القرآن من أصول الكفر.
(جن) تؤمن العقيد اإلسامي أن النبو فض من هللا يؤتيه من يشا من عباده.
وجا

الصوفي ...

فهول ن أتباعهننا عننن هننذه العقينند إىل عقينند وثني ن  ،تننؤمن أن النبننو نتيج ن ملمارس ن الريض ن اإلش نراقي  ،حننىت قننال
قاللهم (ابن سبع ) :لقد ضيق ابن آمن واسعا عندما قال{ :ال نيب بعدي}.
(د) تننؤمن العقينند اإلسننامي أن حممنندا ،ومثلننه مجين األنبيننا صننلوا هللا عليننه وعلننيهم أمجعن  ،هننم بشننر مثن بقين
البشر يف ك شي  ،وإمنا متازون عنهم ابلوحي ،وابألخا العظيم .
وجا

الصوفي ..
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فهول أتباعهننا عننن هننذه العقينند إىل عقينند وثنين جتعن حممنندا صننل هللا عليننه وسننلم اجمللنني األعظننم للننذا اإللين ،
منننه تنبثننق املخلوقننا وتعننود إليننه يف حرك ن مسننتمر (احلقيق ن احملمدي ن ) ،وأطلق ن عليننه أمسننا وصننفا هنني مننن أمسننا هللا
سبهانه وصفاته ،ومكن الرجوع إىل كتاب (دالل اخل ا ) مثا ،لرؤي هذا الشر .
(هن) تؤمن العقيد اإلسامي أن أول ما خلق هللا القلم(...احلدي ).
وجا

الصوفي ...

فجعل ن أتباعهننا يؤمنننون أن أول خلننق هللا هننو حممنند صننل هللا عليننه وسننلم ،وللتوفيننق ب ن احلنندي وب ن ضننالم،
جعلنوا (القلننم) امسننا حملمنند صننل هللا عليننه وسننلم ،واخرتعنوا مننا مسننوه (احلقيقن احملمدين ) ،وجتلياهتننا ،ليجعلنوا شننيتا مننن التنسننيق
ب اإلسام وب اليوانيا .
وحنن نسم املؤذن خيتمون األذان ِبث  :الصننا والسننام علين ي أول خلننق هللا ،...ونسننم عبننار ( :أسننبقي النننور
احملم نندي) عل ن ألس ننن الص ننوفي وأتب نناعهم يؤك نندوهنا ويص ننرون عل ننيهم .وب ننذل يك ننذبون حمم نندا ص ننل هللا علي ننه وس ننلم ،وه ننم
ُيسبون أهنم ُيسنون صنعا.
(و) مننن العقالنند اإلسننامي أن الننوحي الننذي أنزلننه هللا عل ن حممنند وعل ن سننالر الرس ن  ،إمنننا نننزل بننه مل ن مقننرب:
(( ِذي قُن َّنو ِعْنن َند ِذي الْ َعن ْنر ِش َم ِكن )) [التكننوير ،]20:هننو جربين عليننه السننام ،كننان ينننزل بننه ويعلمننه حممنندا واألنبيننا قبلننه،
ويذاكره به.
وجا

الصوفي ...

فجعل أتباعها يعتقدون أن الوحي هو هذين مث هذياهتم ،وكشوفاهتم اجلذبي اليت تقود إليها الطريق .
(ز) للعقالد اإلسامي  ،يف اإلسام ،مصدران فق  ،ال اثل لما ،مها القرآن ،وصهي السن .
وجا

الصوفي ...

فجعل للعقالد مصدرا اثلثا ،هو الكش والكتب املنبثقن عنننه ،وجعلننوه -عمليننا -املصنندر األساسنني للعقالنند ،وإن
أنكننروا ذلن نظننري ،أمننا القننرآن والسننن  ،فمننا وافننق الكشن قننرروه ،ومننا خالفننه أولننوه ،ليتفننق من الكشن ! وقنند صننرح بننذل
حجننتهم الغنزايل يف كتنناهبم املقنند (إحيننا علننوم النندين) ،وكلهننم بنندون اسننتثنا يقدسننون الغنزايل و(إحيننا ه) ،وهننذا يعن أهنننم
كلهم ،يؤمنون ِبا يف (اإلحيا ) ،كما أهنم يرددون نف الفكر يف كث من كتبهم املتداول .
وكتاب (اإلحيننا ) ،ومعننه بقين كتننب الكهانن  ،كالرسننال القشن ي  ،واحلكننم العطالين  ،وقننو القلننوب ،واللمن  ،وبنوار
احلقننالق ،والفتوحننا املكين  ،والفيوضننا الرابنين  ،وفتننوح الغيب...وغ هننا وغ هننا ،تنندر يف مسنناجد املسننلم منننذ قننرون
طويل  ،وينشأ عليها شباب املسلم  ،حىت صاروا يعتقدون أهنا قم اإلسام وقم العلننم وقمن التقننو وسننبي النجننا  ،بينمننا
هي يف احلقيق الكهان اليت جا اإلسام ليهارهبا فيما ُيارب.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

575

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

(ح) من العقالنند اإلسننامي أنننه مكننن أن يتبن لنننا مننن هننم أصننهاب اجلهننيم ،أمننا أصننهاب اجلنن املزَّكننون ،وعبنناد هللا
املخلصون ،فا نستطي معرفتهم ،ب وال الرسول نفسه يستطي معننرفتهم إال ابلننوحيَ ...(( :وَمننا أ َْد ِري َمننا ينُ ْف َعن ُ ِيب َوال بِ ُكن ْنم
ِ
ِ
يل)) [األحقا  ،]9:وغ ها من اآلي واألحادي اليت مر يف فص سابق ،واليت مل َتر.
وح إِ َ َّ
إ ْن أَتَّبِ ُ إَّال َما يُ َ
وجا

الصوفي ...

فجعل ن أتباعهننا ،وغ ن أتباعهننا ،يوزعننون الوالي ن حسننب ترتيبننا شننياطينهم مننن اإلن ن واجلننن ،وحسننب أوهننامهم
املنبعث من هلوساهتم الكشفي وعلومهم اللدني .
بن وأكثننر مننن ذلن بكثن  ،أكثننر بنسننب تفننو األرقننام الفلكين بكثن  ،فقنند جعلننتهم إُيننا ا شننياطينهم وهلوسنناهتم
يتهققننون ِبننا يقفننز فننو اخليننال واألوهننام ويتجنناوز قننيم األبعنناد الفلكين أبكثننر بكثن مننن األبعنناد الفلكين  ،جعلننتهم يتهققننون
ابأللوهين  ،فننالويل منننهم يصن إىل اإلحسننا والتهقننق والننذو واالستشننعار أنننه هللا (سننبهان هللا) جبمين أمسالننه وصننفاته ،أو
ببعضها عل األق  ،إن كان يف أول الوصول ،وأنه يتصر يف الكون ،واملتواض منننهم يتصننر أبجنزا منننه ،قنند تصننغر وقنند
تكرب ،حسب مقامه ،وهذا هو الذي مل يص بعد إىل (حي ال إىل).
وقنند مض ن عل ن األم ن اإلسننامي قننرون طويل ن  ،كان ن هننذه اخلرافننا الضننالي تشننك اجلننز الرليسنني مننن ثقافتهننا
وأحاديثها يف أمسارها ويف وع وعانها ،حىت وصل إىل ما هي عليه ،ب هي اآلن خ مما كان عليه يف تل القرون.

إفساد العبادات:
أقهم الصوفي عل اإلسام عبادا غريب عنه ،منها:
(أ) مزج ن الريض ن اإلش نراقي (اخللننو  ،واجلننوع ،والسننهر ،والننذكر اإلرهنناقي البنندعي ،واحلضننر (الراقص ن واجلالس ن )،
والرق (بنق أو بدون نق ) ،ابإلسام ،وجعلتها طريق الس إىل هللا (أي :إىل األلوهي ).
(ب) يف الوثنيننا طقننو جننا اإلسننام ليهارهبننا فيمننا ُيننارب ،كعبنناد الش نيوخ واألوليننا الننذين كننانوا يف اجلاهلي ن
يس ننمون (الكه ننان) ،يعب نندوهنم عملي ننا وينك ننرون ذل ن نظ ننري) ،واالس ننتغاث ابلقب ننور واألم نوا  ،وتق نندي األض ننرح واحلج ننار
والقبب واألشجار...وغ ها.
وجا

الصوفي ...

فأقهمن هننذه الطقننو علن اإلسننام ،وجعلتهننا عبننادا يتقربننون هبننا إىل هللا ،إىل جانننب العبننادا األصننلي  ،وكثن ا
ما كنا نر أاسا أضاعوا الصا وارتكبوا املنكرا  ،دون أي شعور حبرج ،وم ذل كانوا ملتزم هبذه الطقو .
وجعل الصوفي أتباعها يعتقدون أن االلتنزام هبننذه الطقننو هننو مننن املنجيننا  ،وأن إمهالننا مننن املهلكننا  ،بن وكثن
من املتصوف يعتقدون ويصرحون أهنا كافي .
(ج ن) ابتنندعوا أقنواال وأعمنناال أقهموهننا علن العبننادا اإلسننامي األصننيل  ،يف أواللهننا وثنايهننا وأواخرهننا ،حننىت صننار
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

576

This file was downloaded from QuranicThought.com

www.alsoufia.com

أكثننر املسننلم يتمسننكون هبننا علن أهنننا جننز مننن العبنناد  ،ال جيننوز تركننه ،وقنند يقيمننون القيامن علن مننن يرتكننه ،مثن  :الننتلف
ابلني للدخول يف العباد (تكب اإلحرام هي املدخ للصا  ،فبطن ذلن  ،أو نسننخ ،أو عنندل ..ال ننندري؟ وصننار املنندخ
هننو قننولم :نوين أصننلي...إخل) ،ويف كثن مننن املسنناجد ،شنناهداهم يف رمضننان بعنند صننا العشننا  ،وإبيعنناز مننن اإلمننام أو
الشننيخ ،يقولننون مجاع ن بصننو عننال :نوي ن صننيام هنننار غنند مننن شننهر رمضننان وهكننذا بقي ن العبننادا  ،ب ن وأقهم نوا هننذا
التلف عل العادا  ،عل أهنا بذل ستص عبادا .
وأقهموا املصافه عند انتها الصا  ،م ترديد (تقب هللا) من اجلهننر مجاعن ابالسننتغفار وغن ه ،وأضننافوا إىل األذان
يف آخره ما مل أيذن به هللا ،وتكون هذه اإلضاف يف كث مننن األحيننان أطننول مننن األذان ،عنندا عمننا فيهننا مننن كننذب علن هللا
ورسنوله ،كقننولم :إن حممنندا أول خلننق هللا ،كمننا أضننافوا يف أول األذان مننا يسننمونه التننذك  ،وذل ن يف أوقننا خمصوص ن مننا
أنننزل هللا هبننا مننن سننلطان ،عنندا مننا يرددونننه يف هننذا التننذك  ،مننن مث ن قننولم( :نعننم أن ن خملننو ولس ن خبننالق ،ولكننن ل ن
الرمحن قد وك األمرا) ،وغ ها الكث مما تصد العلما لنقضه يف كتبهم ورساللهم.
ومسوا ذل ( :بدع حسن ) تربيرا إلحداثهم يف دين هللا.
(د) أحنندثوا طقوسننا ابتنندعوها ،مننا أنننزل هللا هبننا مننن سننلطان ،كمولنند النننيب ،وموالنند مننن يسننموهنم (األوليننا ) ،وجمننال
الصا عل النيب ِبا فيها من خمالف ألركان الذكر والنندعا يف اإلسننام ،ومثن قنرا (صننهي البخنناري) مجاعن يف املسنناجد
إذا حزهبم أمر ،وغ ذل مما يعرفه املسلمون ومما مل يرد فيننه أي نن عننن الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم ،عنندا عمننا فيهننا مننن
شننركيا وخمالفننا وكبننالر .وقنند طغن هننذه الطقننو  ،وَتسن هبننا الكثن ون علن أهنننا مننن صننميم اإلسننام يتقربننون هبننا إىل
يسمون (علما ) يكفرون من ينتقد هذا أو يفسقونه.
هللا ،حىت إن بعض من َّ
وللعلننم :املعننرو عننن مولنند الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم أنننه كننان يننوم اإلثن ن  ،أمننا ( 12ربي ن أول) ،فهننو اخ نرتاع،
والتلفيق واض فيه ،و( 12ربي أول) من عام الفي كان يوم مخي .
(هن ن) هتنناونوا ابلعبننادا حبج ن الوصننول إىل مقننام رف ن عنننهم فيننه التكلي ن  ،أو حبج ن أن الشننيخ ينندخلهم اجلن ن دون
حسنناب ،أو حبج ن أن اتر العبنناد منننهم أفض ن مننن العابنند مننن غ ن هم ،أو ابحلج ن الننيت تقننول :جذب ن مننن جننذاب احلننق
تساوي عمن الثقلن  ،أو حبجن أن قنرا الننورد الفنناين أو الصننا علن النننيب الفانين أفضن مننن عبنناد كننذا وكنذا ،أو حبجن
أن مننن زار قننرب الشننيخ فننان ،أو رآه أو رأ مننن رآه أو مننر ِبدرسننته أو اتب ن طريقتننه يغفننر لننه ك ن ذنوبننه مننا تقنندم منهننا ومننا
َتخر...إىل آخر ما رأينا أمثل منه يف الفصول السابق .
وبذل كان الصوفي ورا ابتعاد النا عن اإلسام وإمهالم لتعاليمه.

إفساد األخالق والسلوك
* النفا -:
ِِ
ِ
َسن َف ِ ِمن َنن النَّننا ِر)) [النسننا  ،]145:ويقننول جن وعنناَ ...(( :وهللاُ يَ ْشن َنه ُد
يقننول سننبهانه(( :إِ َّن الْ ُمنَننافق َ ِيف النند َّْر األ ْ
www.alsoufia.com
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ِِ
ِ
َّ
ص ُّدوا َعن سبِي ِ َِّ ِ
ِ ِ
إِ َّن الْ ُمنَافق َ لَ َكاذبُو َن .اختَ ُذوا أ َْمَ َاهنُْم ُجنَّ فَ َ
ْ َ
اّلل إ َّهنُْم َسا َ َما َكننانُوا يَن ْع َملُننو َنَ .ذلن َ أب ََّهننُ ْنم َآمنُنوا ُمثَّ َك َفن ُنروا فَطُبِن َ
ِ
ِ
ِِ
نام ُه ْم َوإِ ْن يَن ُقولُنوا تَ ْسن َنم ْ ل َقن ْنولِِ ْم َكنأ ََّهنُْم ُخ ُشننب ُم َسنن ََّد َُْي َسننبُو َن ُكن َّ
َعلَن قُنلُننوهب ْم فَن ُهن ْنم ال يَن ْف َق ُهننو َنَ .وإِذَا َرأَيْ نتَن ُه ْم تنُ ْعجبُن َ أ ْ
َج َسن ُ
َىن ينُ ْؤفَ ُكو َن)) [املنافقون.]4:
اّللُ أ َّ
اح َذ ْرُه ْم قَاتَنلَ ُه ُم َّ
صْي َه َعلَْي ِه ْم ُه ُم الْ َع ُد ُّو فَ ْ
َ
هذا هو حكم النفا يف اإلسام.

والنفا هو إنهار اإلسام وإبطان الكفر.
ولننو غن ا االسننم (النفننا ) ،وجعلننناه (التقين ) ،لبقنني حكمننه نفن حكمننه ألن تغين االسننم ال يغن احلكننم ،فعننندما
نسمي اخلمر (فودكا) تبق مخرا وتبق حمرم .
ولو عننربا عننن النفننا ِبثن قننولم( :اجعن الفننر يف لسننان موجننودا ،واجلمن يف جنانن مشننهودا) ،فسننيبق حكمننه
نف احلكم ،وسيبق نفاقا ،ولو وضعنا عبننار أخننر  ،مثن ( :من مشنناهد املشننيت العامن ال بنند مننن مشنناهد الفننر بن مننا
أيمننر هللا بننه ومننا ينهن عنننه) ،أو مثن ( :إي أن تقننول أاه ،واحننذر أن تكننون سنواه) ،أو مثن ( :ي رب جننوهر علننم لننو أبننوح
بننه لقين أنن ممننن يعبنند الوثنننا) ،أو مثن ( :طريقتنننا أن حنفن الشننرع ننناهرا ،وهننذا هننو السننر العميننق املطلسننم) ،أو غ هننا مننن
مت ننا عب نناراهتم املدونن ن يف كت ننبهم ويف مع ننامجهم ليس ننتعملوها ه ننم ومري نندوهم والس ننالكون يف طن نريقهم يف التموي ننه علن ن أهن ن
الشريع  .لو عربا عن النقا أبي عبار كان  ،فسيبق نفاقا ،وسيبق مص أهله النندر األسننف مننن النننار .لكننن الصننوفي
جعل النفا شطرا من الوالي والصديقي  ،ومن أقوالم يف ذلن ( :التقين حننرم املننؤمن ،)...وغ هننا ممننا مننر .ومعننىن التقين يف
اإلسننام هننو إبطننان اإلمننان وإنهننار مننا خيالفننه يف حال ن االسننتكراه وملنند حمنندود عننابر  ،إال يف حنناال اسننتثنالي جنندا ،أمننا
عندهم فهي عل العك َتاما ،إبطان وحد الوجود ،وإنهار اإلسام.
* الكذب-:
يف الواقن ن النفن ننا هن ننو الكن ننذب ،بن ن هن ننو من ننن شن ننر أنن نواع الكن ننذب ،وهن ننذا املن ننر (الكن ننذب) املستشن ننري يف سن ننلوكنا
ومعاماتنا إمنا هو مظهر من مظنناهر اجعن الفننر يف لسننان موجننودا ،واجلمن يف جنانن مشننهودا ،أو انبثننا عنهننا تسننرب
مننن الشننيوخ الننذين كننانوا علن منند قننرون يعنندون بعشنرا األلننو  ،إىل مريننديهم الننذين كننانوا يعتننربون خنبن اجملتمن  ،مث إىل
األتباع واملؤمن  ،وابلتايل إىل اجلمي .

* نسخ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر-:
اللن ننذين َتيت فرضن ننيتهما بعن نند األركن ننان مباشن ننر  ،ومهن ننا الركنن ننان اللن ننذان يقن ننوم عليهمن ننا اجملتم ن ن اإلسن ننامي واسن ننتمراريته،
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ناه ْو َن
ين َك َفن ُنروا من ْنن بَن ِ إِ ْسن َنرالي َ[ ))...املالنند َ (( ]78:كننانُوا ال يَنتَننَن َ
وتركهمننا ،أو تننر أحنندمها ،ينندخ يف لعنن هللا ((لُعن َنن الننذ َ
َع ْن ُمن َكر فَن َعلُوهُ)) [املالد  ،]79:وجيع الفساد ينتشر يف األم .
جا الصوفي فألغ األمننر ابملعننرو حبجن اخلننو مننن الننري  ،وحصنرته فيمننا يكفنني السننتمرار املسن الصننوفي يف
اجملتم ن  ،وألغ ن النهنني عننن املنكننر بنننف احلج ن وحبج ن اخلننو مننن وقننوع الننناهي فيمننا هن ن عنننه ،وحص نرته يف النهنني عمننا
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يعرق مس التصو يف اجملتم .
وقد مر األمثل عل ذل يف فصول سابق .

* التزهيد ابلعمل والدعوة إىل التواكل والكسل-:
العمن ن م ننن أجن ن الع نني ه ننو م ننن تع نناليم اإلس ننام ،ونصوص ننه كثن ن ومعروفن ن  ،وج ننا الص ننوفي فزه نند املس ننلم
ابلعمن حبجن الزهنند والتوكن  ،بن قننرر عنندم جنواز الصننا ورا مننن أيمننر ابلعمن  ،وقنند مننر هننذا يف فصن سننابق نقننا عنن
(اإلحيا ) ،وبذل انتشر التكاي يف الباد اإلسننامي  ،وغصن ابلتنابن  ،وامننتأل شنوارع املنندن والقننر وأزقتهننا ابملكنندين
(الشهاذين) ،وتعطل األر  ،وتوقف األعمال ،وكانوا يعدون ذل من الننورع والزهنند والتوكن  ،وأحيننا هننذه األيم الننذين
عاشوا العقود األوىل من القرن العشرين امليادي يعرفون هذا َتام املعرف .

* نشر الذل واخلنوع واخلضوع-:
إن انتشن ننار الصن ننوفي الواس ن ن جع ن ن سن ننلو املرين نندين جتن نناه الشن ننيخ ينزلن ننق إىل اجملتمعن ننا اإلسن ننامي  ،فانتشن ننر اخلنن ننوع
واخلضوع وتقبي اليد والرج والوقو لاحرتام ،وهي أمننور كننان رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم يكرههننا ،وشننيوخ املتصننوف
ومريدوهم يدافعون عنها حىت اآلن أبساليب كلها مغالط والتوا .

* تقديس اجملانني-:
اجملان هننم مرضن يسننتهقون العطن والعناين والنندوا  ،لكننن شننيوخ الصننوفي كننانوا ،ومننا يزالننون يعنندون اجملننان أوليننا
أراده ننم هللا س ننبهانه لواليت ننه ،دون س ننعي م نننهم (املن نراد) ،ويص ننفوهنم أهن ننم س ننالهون يف ح ننب هللا ،ويتربك ننون هب ننم بن ن وبب ننولم
وروثهم ،وإذا ماتوا بنوا لم املقاما والزيرا .
ولسننع انتشننار الصننوفي طغن هننذه النظننر علن اجملتمعننا اإلسننامي  ،وقنند رأينننا يف فصننول سننابق مننن أمثلن ذلن ،
وكبار السن اآلن يعرفون هذه األمور يف صغرهم يف جمتمعاهتم .وماذا مكن أن ينُْننتَظََر ِمن ُْجمتَ َمعا تُن َق ِّد ُ َجمانينَها.

* التوكل والتسليم والزهد والورع واِلخالص-:

رأينننا يف فصننول سننابق كي ن شننوهوا معننىن التوك ن والتسننليم والزهنند والننورع يف نفننو املسننلم  ،وكي ن كان ن نتننال
ذل التشويه مما عان منه األم وتعاين حىت اآلن ،وأذكر القارئ بوقال الترت واستسام املسلم لم استسام النعاج.
وحننىت اآلن ،فقنند مسعنننا ونسننم وعانننا وخطبننا يطلبننون مننن النننا أن خيرجنوا مننن مسننجد لينندخلوا يف مسننجد ،وأن
ه ننذا ك ننا ل نندحر أع نندا اإلس ننام ،أي أهن ننم يقول ننون بلس ننان ح ننالم ،بن ن ولس ننان مق ننالم أيض ننا :ربن ننا ح ننارب ،إا ههن ننا يف
املساجد قاعدون .ومسعنا من يقول وهو يع وُي املسلم عل اخل  :احلمد هلل الننذي سننخر لنننا أمريكننا وإنكلنرتا وفرنسننا
وروسننيا خيرتعننون االخرتاعننا ويصنننعون الصننناعا ويقنندموهنا لنننا ،وحنننن نتفننر فقن لعبنناد هللا؟! إىل آخننر قالمن طويلن مننن
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التشويه والتزوير ملعاين القيم اإلسامي واألخا اليت بع هبا رسول هللا صل هللا عليه وسلم.

* إفساد الفكر:
يقوم بنا الفكر اإلنساين ،كالنا ما كانِ ،بعطيا ثا :
 -1املنطلقا أو األس  ،اليت يستند إليها وأيخذ منها عناصر بناله.
 -2كيفي البنا .
 -3الغاي اليت يرمي إليها.
ويف اإلسام:
 املنطلقا هي القرآن وصهي السن وواق احليا والوجود عل حقيقته. كيفي ن البنننا موجه ن ابلفهننم املب ن عل ن أس ن علمي ن مدروس ن للقننرآن والسننن  ،وبفهننم الصننهاب رضنني هللا عنننهموتطبيقاهتم ،كما هي موجه  ،يف األمور الدنيوي ِ ،بعرف واق احليا والوجود معرف علمي صهيه .
 الغاي اليت يرمي إليها بنا الفكر اإلسامي ويسع إليها املسلم هنني األجننر والثنواب مننن هللا سننبهانه كمننا وعنند بننهعباده املؤمن يف القرآن والسن  ،ال كما يتومهه املتومهون.
وقنند أفسنند الصننوفي هننذه العناصننر إفسننادا ابلغننا ،ففسنند فكننر املسننلم ،ووص ن املسننلمون إىل احلال ن الراهن ن الننيت ال
ُيس نندون عليه ننا ،من ن الت ننذك أبن ح ننالتهم يف الق ننرون األخن ن ح ننىت النصن ن األول م ننن الق ننرن الث نناين عش ننر الج ننري كانن ن
األمنوذج الكام جملموع اإلفسادا اليت أنتجتها الصوفي  ،حىت هيننأ هللا سننبهانه لنندعو احلننق مننن أعنناد لننا جنندهتا ،فأخننذ
األم تستيق شيتا فشيتا من سبا كان عميقا كاملو .
وقد مر يف فصول الكتاب ،وَتر ،أمثل كث من صور اإلفساد ،وما هي إال عر بسي له.

* إفساد املنطلقات:
* القرآن-:
مل يس ننتط املتص ننوف ُتري ن الق ننرآن ألن هللا ،ل ننه احلم نند ،حفظ ننه ابعتن ننا املس ننلم حبفظ ننه ودرس ننه وتدريس ننه والتعب نند
بقرا تننه يف الصننا ويف الننتاو آا اللين وأطنرا النهننار ،فعمنندوا إىل ُترين معانيننه ،وهننذا مثن مننن تفسن هم ،منقننول عننن
(تفس القرآن الكر للشيخ األكرب العار ابهلل العام حميي الدين بن عريب):
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
ّلل و َّ ِ ِ
َج ن ننر َع ِظ ن ننيم)) [آل
َص ن ن َ
ين أ ْ
ين ْ
َح َس ن نننُوا من ن نْنن ُه ْم َواتنَّ َق ن ن ْنوا أ ْ
الر ُس ن ننول م ن ن ْنن بَن ْع ن نند َم ن ننا أ َ
اس ن ننتَ َجابُوا َّ َ
ناهبُُم الْ َق ن ن ْنر ُح للَّ ن ننذ َ
((ال ن ننذ َ
عم نران :]172:يق ننول الش ننيخ األك ننرب مفس نرا ه ننذه اآلي ن (( :الَّن ِنذين اس ننتجابوا َِِّ
ّلل)) [آل عم نران ،]172:ابلفن ننا يف الوح نند
َ َْ َ ُ
ِ
ِ
الذاتي (( .و َّ ِ
ناهبُُم الْ َقن ْنر ُح)) [آل عمنران ،]172:أي:
َصن َ
الر ُسول)) [آل عمران ،]172:ابملقام حبننق االسننتقام (( .من ْنن بَن ْعنند َمننا أ َ
َ
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ِِ
َح َسنننُوا ِمنْنن ُه ْم)) [آل عمنران ،]172:أي :ثبتنوا يف مقننام املشنناهد َ (( .واتنَّ َقن ْنوا)) [آل عمنران:]172:
ين أ ْ
كسر النف (( .للَّذ َ
َجر َع ِظيم)) [آل عمران ،]172:ورا اإلمان ،هو روح املشاهد (.)1
بقايهم(( .أ ْ
ناج ِرين واأل ِ َّ ِ
ِ
ِ
نوه ْم إبِِ ْح َس ن ننان[ ))..التوبن ن ن :]100:
ومثن ن ن آخ ن ننرَ (( :و َّ
ين اتَّنبَنعُ ن ن ُ
الس ن ننابِ ُقو َن األ ََّولُن ننو َن م ن ن َنن الْ ُم َه ن ن َ َ َ
َنص ن ننار َوال ن ننذ َ
ِ
ِ
((و َّ ِ
ين))
َ
السن نناب ُقو َن األ ََّولُن ننو َن)) [التوب ن ن  ،]100:أي :ال ن ننذين سن ننبقوا إىل الوحن نند من ننن أه ن ن الص ن ن األول(( .من ن َنن الْ ُم َه ن نناج ِر َ
و
أل
ا
َنصننا ِر)) [التوب ن  ،]100:الننذين نصننروا القلننب ابلعلننوم احلقيقي ن عل ن
((
.
ننف
ن
ل
ا
اطن
و
ن
م
ا
و
نر
ن
ج
ه
نذين
ن
ل
ا
،
]
100
:
ن
ب
التو
[
َ َ
َّ ِ
وه ْم)) [التوب  ،]100:يف االتصا بصفا احلق.
ين اتنَّبَنعُ ُ
النف َ (( ،والذ َ
((إبِِ ْح َسان)) [التوب  ،]100:أيِ :بشاهد من مشاهدا اجلمال واجلال(...)2
وقنند مننر يف الفصننول السننابق أمثل ن أخننر عل ن ُت نريفهم ملعنناين القننرآن ،وهنني بعننض مننن ك ن  ،ومننن يرينند االسننتزاد
يستطي الرجوع إىل كتاهبم املقد (إحيا علوم الدين) لن مننن التزويننر يف التفسن مننا تقشننعر لننه أبنندان الننذين يؤمنننون ابهلل
ورسننله وكتبننه ويرجننون اليننوم اآلخننر ،وكننذل بقين كتننبهم علن تفنناو بينننهم يف العبننار ويف عنندد مننا يفسننرونه مننن آي  .وقنند
رأينا نثرا من تفاس هم للقرآن تفاس سهري  ،وكتبهم مأل ابستعماال القرآن يف اجتاها سهري .

* اِلفساد يف احلديث-:
كان اعتنا املسلم ابحلدي الشري  ،وما زال ،أق مننن اعتنننالهم ابلقننرآن الكننر  ،ألسننباب معروفن  ،ممننا تننر جمنناال
للنند والتقننول علن الرسننول صننل هللا عليننه وسننلم ،فأخننذ املتصننوف حنريتهم بوضن مننا ملنني علننيهم الكشن مننن أحادين ،
وتض ننعي م ننا يض ننعفه الكشن ن  ،وتص ننهي م ننا يص ننههه ،ح ننىت ك ننانوا ه ننم ورا قس ننم كبن ن م ننن رك ننام األحادين ن املوض ننوع
املعروف  ،وتل اليت مل تزل مدرج يف قسم األحادي الضعيف  ،واليت تشك نسب عالي فيها.
وأوض دلي عل هذا هو كتاب (إحيا علوم الدين) حلج اإلسننام ،اإلمننام ،فقيننه متننا مننن األحادين املوضننوع
الننيت يقننول عنهننا احلنناف العراقنني :مل أجننده ،أو مل أجنند لننه أصننا ،وهننذا يع ن  ،بنندهيا ،أن الواض ن لننا هننو الغ نزايل أو كشننفه،
ونقول للذين يقولون خا هذا :هاتوا برهانكم إن كنتم صادق  ،وأروا املصدر الذي أخذ منه الغزايل هذه األحادي .
ومظنناهر التقننو والننورع الننيت يتهل ن هبننا كثن مننن الصننوفي جعل ن  ،وجتعن  ،النننا يثقننون هبننم وأيخننذون عنننهم ،م ن
العلننم أن التقننو والننورع والزهنند ولواحقهننا ال تنندل عل ن صننه العقينند ! فك ن املننؤمن املخلص ن لنندينهم ،يف ك ن األدين،
يكونون أتقيا ورع زاهدين...
ونعننر أن متصننوف املسننلم ينندينون ابلطريقن الربهانين الننيت مزجن اإلشنرا ابإلسننام ،فهننم يؤمنننون هبننا ،واملخلن
منهم ينته اإلسام واإلشرا معا.
وال أب هنا من عر يعر عل علما احلدي  ،ال أننهم اج من السنؤال عنننه أمننام التنناريخ علن األقن  ،بعنند
( )1تفس ابن عريب.)235/1( :
( )2تفس ابن عريب.)505/1( :
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إذ تب لم احلق.
هننذا العننر هننو مراجعن كتننب الرجننال ،والبهن يف الننروا عننن الشننيوخ الكمن الننذين َتكننوا مننن مقننام الفننر الثنناين،
فل ننم يظه ننر يف س ننلوكهم وأقن نوالم م ننا ي نندل علن ن م ننا يف قل ننوهبم ،أي :وص ننلوا إىل تطبي ننق القاع نند  :اجعن ن الف ننر يف لس ننان
موجننودا ،واجلم ن يف جنان ن مشننهودا .والننيت عننرب عنهننا اجلنينند بعبننار  :مشنناهد الفننر ب ن مننا أيمننر هللا بننه ومننا ينه ن عنننه
تطبيقا اتما.
وأعتقنند أن حبثننا جننادا يف هننذا اجملننال ،إن كننان خملصننا ،ال يبتغنني إال رضننا هللا سننبهانه ،والوصننول إىل احلننق ،سننو
خيل ن كتننب الرجننال مننن إشننكاال وارد فيهننا ،وهننذه اإلشننكاال رغننم قلتهننا ،لكنهننا هام ن  ،مننن ذل ن مننثا ،نننر بعننض
الرجننال موثقننا عننند عننامل ثق ن  ،ومضننعفا عننند مثلننه ،وقنند وض ن علمننا احلنندي قواعنند دقيق ن حل ن مث ن هننذه املشننكل  ،وهننذه
قاعد تضا إليها قد يكون لا القول الفص يف كث من األحيان أو يف بعضها.
ومن ذل مثا أن قسما من األحادي الضعيف  ،مكن أن يدرج بعد هذه الدراس ُت عنوان (املكذواب ).
ومننن ذل ن مننثا مننا يبنندو بعننض األحيننان مننن تننناقض ننناهري ب ن حننديث صننهيه  ،وقنند وض ن علمننا احلنندي
عش نرا القواعنند الدقيق ن حل ن مث ن هننذه املشننكل  ،وهننذه قاعنند تضننا إليهننا ،قنند يكننون لننا القننول الفص ن يف كث ن مننن
األحيان أو يف بعضها.
ولس أدري ،ه أكون مصيبا أو خمطتا إذا قل بوجننوب إعنناد النظننر ِبثن أيب نعننيم األصننفهاين و(حليتننه) ،وذلن
بدراس ن دقيقن ن م ننن قبن ن أكث ننر م ننن ع ننامل ح نندي  ،شن نريط أن يكون نوا كله ننم ،علن ن معرف ن كاملن ن واض ننه ابلكشن ن وال ننرؤ
الكش ننفي  ،وكين ن مك ننن أن ي ننذهب املكاشن ن إىل مس ننجد (م ننثا) ،فن ن في ننه ش ننيخا معين ننا وتامي ننذ يطلب ننون العل ننم علي ننه،
فننيجل معهننم ،ويكتننب مننا مليننه الشننيخ ،مث يعننود إىل بيتننه ،ويف كراسننته علننوم جدينند  ،بينمننا كننان ذلن املسننجد ،يف حقيقن
األمر ،خاليا إال من هذا املكاش الذي رأ الشيخ وتامذته بوهم كشننفه ،وسيقسننم هننذا املكاشن اليمن تلننو اليمن أن
ما كتبه كان مساعا من الشيخ املع حبضور تاميذه أو بدون حضورهم (حسب الكش ).
وذل ألن املكاش كث ا مننا خيننتل عليننه األمننر ،فننا يفننر بن الننرؤ الكشننفي والواقعين  ،وقنند رأينننا يف فصن سننابق
متا األمثل عل ذل  ،إضاف إىل عشرا األمثل املتفرق ب الفصول.
ومن إفسننادهم يف احلنندي تزويننر معانيننه ابلتفسن اإلشنناري ،وقنند رأينننا يف ثننناي الكتنناب أمثلن منهننا ،ومننن يرينند الننزيد
فأمامه كتبهم ،وعل رأسها (إحيا علوم الدين).

* واقع احلياة والوجود-:
إن واق احليا والوجود قالم كما أراده هللا ،متهر بسننه تعاىل يف خلقننه الننيت ال تبنندي لننا وال ُتوين  ،والننيت يسننموهنا
يف لغ العصر احلنندي (القنوان الطبيعين ) ،فننا يسننتطي خملننو إفسنناد شنني منننه إال يف إطننار احلنندود الننيت قنندر هللا سننبهانه
أن يكننون هننذا املخلننو القنندر عل ن التصننر فيهننا ،وهنني ال تزينند عننن عمليننا نق ن لألشننيا أو ألج نزا منهننا مننن مكننان
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ووضننعها يف مكننان مالننم ،أو غن مالننم ،وكن مننا صنننعه اإلنسننان ،ومننا يصنننعه ،ال خيننرج عننن هننذا قينند شننعر  ،وكننان إفسنناد
الص ننوفي يف ه ننذا اجمل ننال إبفس نناد فه ننم الواقن ن وتفسن ن ه ،وإبفس نناد أس نناليب التعامن ن مع ننه ،ويف وضن ن األم ننور يف غن ن مكاهن ننا
الصهي .
ففنني جمننال تفسن الواقن  ،زور الصننوفي الفكننر لنند أتباعهننا الننذين كننان ينظننر إلننيهم يف أوقننا كثن علن أهنننم خنبن
اجملتم ن  ،زور التفك ن عننندهم ،حننىت أصننبهوا ،هننم واألم ن مننن ورالهننم ،ال يننرون األمننور إال رؤ ضننبابي  ،وال يفسننروهنا إال
تفاس ن مبني ن عل ن الكرام ننا وتص نرفا اجل ننن وهتاوي ن اخل نوار  ،ويرمس ننون للك ننون ص ننورا يف أذه نناهنم م ننأخوذ م ننن كش ننو
املكاشف اللوسي  ،ومن علومهم اللدني  ،وتفصي هننذه وحنندها ُيتنناج إىل كتنناب مسننتق ألهنننا تشننم كن ننواحي احليننا ،
وقد مر بعضها يف فصول سابق .
ويف جم ننال التعام ن م ن الواق ن  ،ص ننار األوراد واألقس ننام والطاس ننم واحلج ننب ه نني األس نناليب ال ننيت يتعام ن هب ننا الف ننرد
واجملتم م واق متننوهم ،وصننار العلمننا إال مننن رحننم هللا ،مزجننون فقههننم بكتابن احلجننب واألوفننا والنندوالر لتسننهي األمننور
يف ش ننىت ن نواحي احلي ننا  ،وأن ننن أن أكث ننر العلم ننا اآلن (يف الس ننن األوىل م ننن الق نرن اخل ننام عش ننر الج ننري) ،إن مل يكون نوا
كلهم ،قد عانوا من طلبا كثن مننن النننا  ،حننىت مننن بعننض املثقفن  ،أن يفكنوا لننم سننهرا ،أو خيلصننوهم مننن أمننور ال تزينند
عن ننن كوهنن ننا أوهامن ننا من ننن أوهن ننام الصن ننوفي  .ورقصن ننا الن نزار يف مصن ننر والسن ننودان واحلبشن ن واحلضن نرا الصن ننوفي يف كن ن الن ننباد
اإلس ننامي  ،والس ننيار والع نند ل ننزير القب ننور مجاعي ننا وض ننرب الع نند حول ننا (وق نند تقلن ن ه ننذا كثن ن ا بس ننبب انتش ننار الثقافن ن ،
والزيرا اإلفرادي اليت جتر إىل االستغاث ابألموا  ،وطلب النصر حسب األوهام...
ك ن ه ننذا م ننن نت نناج التص ننو  ،وإن نه ننر بعض ننه يف مجاع ننا ت نندعي أهن ننا غ ن متص ننوف ألن القناع ننا الفكري ن إذا
عم جرف أمامها ك من مل يعصمه هللا سبهانه.
وكننان مننن نتننال هننذا الفهننم السننهري ،املنرتب ابلكرامننا كليننا أو قريبننا مننن الكلنني ،وهننذا التعامن املبن علن الفهننم
السهري ،ما نراه من ضياع وختب ووض لألمور يف غ أماكنها الصهيه  ،ب وعدم القدر عل ذل فكري وعمليا.
واألمثل ن عل ن ذل ن أكثننر مننن أن ُتص ن ُ ،يتنناج تفصننيلها إىل متننا الصننفها  ،ونننورد منهننا أمثل ن عننابر  ،جننر
وجتري حاليا.

* حادثة-:
كانن فتن مننن اجملاهنندين تعنناين يف قطاعهننا فقنرا شننديدا ابملننال والسنناح والطعننام ،حننىت عننر أفرادهننا اجلننوع ،ورأ
أحنند األثننري املخلصن املتصننل هبننذه الفتن يف املنننام مننن يقننول لننه :إنننه إذا وزع أربعن ألفننا علن العميننان والفقنرا اجملنناورين
عند املقام الفاين فسينتصرون.
ووزع املبلغ عل العميان والفقرا اجملاورين ،وأخذ ينتظر النصر.
ومل يط ن االنتظننار ،فقنند هومج ن هننذه الفت ن دون أن تسننتطي مقاوم ن وال دفاعننا وسننهق
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الساح ،وكان اجلوع ينهكها.

* حادثة اثنية-:
أربع شباب ابعوا أنفسهم هلل ،وانضموا إىل فت من اجملاهدين ،لكنهم رأوا أفراد هذه الفتن يعكفننون علن قننرب يطلبننون
عنننده الثنواب ،ويسننتنزلون النصننر! فنصننهوهم وجننا وهم ابلبينننا مننن نصننو القننرآن والسننن الننيت تثبن أن هننذا العمن مننن
الشر العظيم.
عقد أفراد الفت اجملاهد مؤَترا فيما بينهم وشكلوا حمكمن برئسن عنناملهم ،حاكمن الشننبان األربعن حماكمن (عادلن )!
فقد استمع إىل أقوالم وأدلتهم من القرآن والسن برحاب صدر ،مث أصدر حكمها عليهم ابإلعدام ،ونفذ اإلعدام.

* واعظ-:
رج يقول بلسان حاله :إنه عامل ،يناق حال املسلم  ،ويلقي مواعظه ،ومن هذه املواع ما معناه:
إن الس ننبب يف اهني ننار املس ننلم ه ننو ع نندم اإلخ ننا  ،فل ننو كن ننا خملص ن لكف نناا أن حنم ن البندقي ن  ،ونوجهه ننا ابجت نناه
العدو كيفما كان ،وستخرج الرصاص لتصيب منه مقتا...

* وواعظ آخر-:
يقول ما معناه:
إن العلن يف املسننلم هنني عنندم اخلشننوع يف الصننا  ،وعلينننا أن ننندعو للخشننوع ،وحنن عليننه ،وعننندما يتهقننق ذلن
يتهقق النصر.
وتعليقا عل هذه املواع نقول:
اإلخ ننا مطل ننب أساس نني ،لك ننن نس ننأل :اإلخ ننا مل نناذا؟ هن ن خنلن ن مل ننا نتومه ننه أن ننه احل ننق؟ إن ه ننذا الن ننوع م ننن
اإلخا لي إسامنا ألن اإلسام أيمرا أن نعر احلق أوال ابألسلوب العلمنني الصننهي  ،مث خنلن يف أقوالنننا وأعمالنننا
وك سلوكنا لذا احلق .واخلشوع أيضا مطلننوب ،لكننن كين يكننون؟ وفننيم؟ إن كانن العقينند فاسنند فاخلشننوع ضننغ علن
إابلن ن  ،وإن كانن ن العبن نناد غن ن صن ننهيه  ،فاخلشن ننوع فيهن ننا رز فن ننو رز  ،وإن كن ننان العمن ن الن نندنيوي يف اجتن نناه معكن ننو أو
منهننر فاخلشننوع يزينند الطن بلن  ،إن الننوث التقنني خيشن أمننام وثنننه ويف عبادتننه ،فهن ينفعننه خشننوعه؟ واملاركسنني الزاحف ن
يعجبها كث ا أن نعم عل إيقافها ابخلشوع ،وبقرا البخاري مجاع يف املساجد.
يقول:

وزيد يف التوكيد ،نضي كلم أخر أليب احلسننن الننندوي عننن حالن املسننلم الننيت كننانوا عليهننا يف القننرون األخن ،
...ال بد أن نش إىل أن ذل الوس والعهد (القرن العاشننر واحلننادي عشننر الجري )...كننان التصننو فيهمننا قنند
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تغلغ يف أحشا اجملتم اإلسامي ،وامتزج بلهمه ودمه ،حىت أصب التصو له طبيع وذوقننا ،ومسن وشننعارا ...بن كانن
العامن ال تعبننأ بعننامل أو مننرب أو مصننل  ،وال تقننيم لننه وزا ،وال تعتقنند فيننه اخلن والصنناح ،وال تنتفن ِبواعظننه وكتاابتننه ،مننا مل
يكننن لننه إملننام ابلتصننو والسننلو  ،ويكننون قنند صننهب بعننض املشننايخ املعننروف  ،واخنننر يف سننل بعننض الطننر السننالد
املقبول يف النا (.)1

ويقرر يف كتاب آخر اقا:
...يف القن ننرن الثن ننامن عشن ننر (املن ننيادي) ،كن ننان العن ننامل اإلسن ننامي قن نند بلن ننغ من ننن التضعضن ن أعظن ننم مبلن ننغ ،ومن ننن التن نندين
فاربَ َّد َج ُّوهُ ،وطبقن الظلمن كن صننق مننن أصننقاعه ورجننا مننن أرجالننه ،وانتشننر فيننه فسنناد األخننا
واالحنطا أعمق دركهْ ،
واآلداب وتاش ما كان ابقيا من آاثر التهذيب العريب.
واستغرق األمم اإلسامي يف اتباع األهوا والشهوا  ،ومات الفضيل يف النننا  ،وسنناد اجلهن  ،وانطفننأ قبسننا
العلننم الضننتيل  ،وانقلبن احلكومننا اإلسننامي إىل مطنناي اسننتبداد وفوضن واغتيال...وقننام كثن مننن الننوال واألمنرا خيرجننون
علن الدولن الننيت هننم يف حكمهننا ،وينشننتون حكومننا مسننتقل  ،ولكننن مسننتبد كهكومن الدولن الننيت خرجنوا عليهننا ،فكننان
ه ننؤال اخلن نوارج ال يس ننتطيعون إخض نناع م ننن يف حكمه ننم م ننن الزعم ننا هن ننا وهن ننا  ،فكث ننر الس ننلب والنه ننب ،وفق نند األم ننن،
وصار السما َتطر نلما وجورا ،وجا فو مجي ذل رجال الدين املسننتبدون يزينندون الرعنناي إرهاقننا فننو إرهننا  ،فغلّن
األينندي ،وقعنند عننن طلننب الننرز  ،وكنناد العننزم يتاشن يف نفننو املسننلم  ،وابر التجننار بنوارا شننديدا ،وأمهلن الزراعن أمننا
إمهال.
وأمننا النندين فقنند غشننيته غاشنني سننودا  ،فألبسن الوحدانين الننيت علمهننا صنناحب الرسننال النننا سننجفا مننن اخلرافننا
وقشور الصوفي  ،وخلن املسنناجد مننن أرابب الصننلوا  ،وكثننر عدينند األدعيننا اجلهننا  ،وطوالن الفقنرا واملسنناك خيرجننون
مننن مكننان إىل مكننان ُيملننون يف أعننناقهم التمننالم والتعاويننذ والسننبها ويومهننون النننا ابلباط ن والشننبها  ،ويرغبننوهنم يف
احل إىل قبور األوليا  ،ويزينون للنننا التمننا الشننفاع مننن دفنننا القبننور ،وغابن عننن النننا فضننال القننرآن ،فصننار يشننرب
اخلمر واألفيون (واحلشيشي ) ،يف ك مكان ،وانتشر الرذال وهتك سرت احلرما من غ خشي وال استهيا ( .)2اهن.
يقول أبو احلسن الندوي عند إيراده (مقررا) هذا الن  :إنه ال يتهم مسؤولي صهته مال يف املال .
وجنيبهَ :تكد ي أستاذا أنه صهي مال يف املال  ،وأن اإلسام يعي غربته منذ قرون طويل .

* وثنية األمري-:
رأينننا مننن أقنوالم يف الفصننول السننابق منند تقديسننهم للشننيخ ،ومننا يعتقدونننه يف الشننيوخ مننن القنندر اإللين والتصننر
يف الكون ،ب وك الصفا احلسىن.
( )1اإلمام السرهندي حياته وأعماله.)124: ( ،
( )2اإلمام الدهلوي.)34: ( ،
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وعملي ننا ،ك ننان ه ننذا التق نندي وه ننذا االعتق نناد عن نندهم ركن ن أساس نني م ننن أرك ننان اإلس ننام واإلم ننان ،أو ك نناا ال ننركن
اللذين يقوم عليهما ما يسمونه (اإلحسان).
وِب ننا أن الص ننوفي كان ن مس ننيطر عل ن اجملتمع ننا اإلس ننامي  ،ومتغلغل ن يف نف ننو ك ن املس ننلم  ،إال م ننن رح ننم هللا،
لذل كان نظر اجلمي إىل الشيخ هي هذه النظر التقديسي .
وبطبيع احلال ،انزلق هذا التسليم للشننيخ واالعتقنناد بقدرتننه اإللين  ،إىل التسننليم ألي رلنني واالعتقنناد بقدرتننه اإللين ،
فصاروا ينتظرون من األم أن يصل ما يفسدون وأن يقول للشي  :كن فيكون.
وهذه العقيد ابلذا هي اليت أضاع باد املسلم  ،فلقد كان الفسنناد الننذي رأينننا صننوره ،مستشننري هنننا بسننبب
الصننوفي  ،وكننان النندعا والوعننا كلهننم ،حننىت مننن كننان علن هنن اإلسننام الصننهي  ،ينتظننرون األمن الننذي يغن ذلن احلننال
ويصل األحوال ،اس قوله سبهانه(( :إِ َّن ا َّّللَ ال ينُغَُِّ َما بَِق ْوم َح َّىت ينُغَُِّوا َما ِأبَن ُف ِس ِه ْم)) [الرعد.]11:
وطبعننا ،ال ملن األمن القنندر اإللين  ،ومل تكننن لديننه تلن العصننا السننهري الننيت ُيركهننا فتغنندو اخليانن أمانن والكننذب
صدقا والقناعا الفكري املزور حقا ووعيا.

وِبا أن القناعا املسيطر عل النا واملتغلغل يف أعما نفوسهم هي قدر األمن  ،لننذل كننانوا يتهمونننه ابجلنننب أو
ابخليانن أو ابلظلننم أو مننا شنناهبها .فيثننور عليننه اثلننر يزُيننه وجيلن مكانننه ،وهننو يظننن أنننه شننجاع وأمن  ،لكنننه ال يسننتطي أن
يفعن شننيتا ،فيتهمننه النننا بنندورهم ِبننا اهتمنوا سننلفه ،فيضننطر للننبط هبننذا أو ذا دفاعننا عننن نفسننه ،ويستشننري التننناحر بن
أنصاره وأعداله ،حىت يثور عليه اثلر آخر ،ف ما أن يزُيه أو ينفص عنه ...وهكذا.
وهكننذا بقين األمن تعنني يف فنننت مسننتمر  ،وهناين الفنننت معروفن  ،إهنننا دمننار األمن  .وهكننذا ذهبن بنناد املسننلم ،
كمننا أهنننا اآلن يف طريقهننا للضننياع بلنندا بعنند آخننر بينند املاركسنني  ،علن ينند دعننا ينبثقننون مننن روح وثنين احلنناكم ،مثن ين الفنننت
ضد أعدا املاركسي وهم ُيسبون أهنم ُيسنننون صنننعا ،وهننؤال  ،وإن كننان بعضننهم غن صننويف ،لكننن نظنرهتم هننذه انبثقن يف
أساسها من الصوفي اليت حرث  ،وجا اخلبثا ؟ فزرعوا وحصدوا.

* النظرة الطفولية لألمور-:
إن تق نندي الش ننيخ ال ننذي انزل ننق إىل النظ ننر التأليهين ن لله نناكم ،وم ننرور ق ننرون علن ن املس ننلم وه ننم يتهرك ننون يف ه ننذا
اإلطار ،جع النظر الطفولي لألمور من اخلوا املسيطر عل التفك واملس له ،إال من رحم هللا.
فالطف يف أشننهره األوىل ال يننر إال البننارز مننن األشننيا  ،فعننندما ُيملننه أبننوه ،منند يننده إىل أنفننه ،أو إىل يننده إن كانن
قريب ن منننه ،ولننو وضننع أمامننه عل ن األر أشننيا خمتلف ن األحجننام ،ف منننا منند يننده إىل البننارز منهننا س نوا لكننرب حجمننه أو
لوجننوده عل ن مكننان ابرز .فهكننذا املسننلمون اآلن ال يننرون يف اجملتمعننا إال البننارز ،واحل ناكم أبننرزهم ،لننذل فهننو املطالَننب
إبقامن حكننم هللا ،وهننو املطالننب ابلنصننر ،وعليننه تبعن اهنيننار األخننا وتبعن النزالم...إخل .والعجننب العجنناب املثن لارتينناب
أهنم ال يلقون هذه التبعا إال عل الذين ُياربون املاركسي .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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ومما نسمعه ،مثا ،من أدعين ينندعو هبننا مننن يسننموهنم (علمننا ) :اللهننم هين لننذه األمن قالنندا صنناحلا يقننيم فيهننا حكننم
هللا ويقودها إىل النصر...إخل.
وكأن القالد معه عصا سهري  ،أو له قننو إلين  ،وكننأن اإلسننام نننزو حنناكم ،وكننأهنم نسنوا قننول هللا سننبهانه(( :إِ َّن َّ
اّللَ
ال ينُغَُِّ َما بَِق ْوم َح َّىت ينُغَُِّوا َما ِأبَن ُف ِس ِه ْم)) [الرعد.]11:

ومننن األمثلن علن النظننر الطفولين لألمننور ،سنؤال كثن ا مننا مسعننناه ،وهننو :هن حنننن اآلن يف عهنند مكنني ،أو يف عهنند
منندين وكثن ا مننا دار النقاشننا حننول هننذا التسنناؤل! وكننأن التنناريخ عبننار عننن كليشن يكننرر طبعهننا يف كن مكننان وزمننان،
وعلينننا أن نعننر موضننعنا مننن هننذه الكليشن  .ورغننم أن هننذا السنؤال قنند يصنندر عننن غن متصننوف  ،لكننن مننا كننان مكننن قبولننه
لننوال النظننر الطفولي ن الننيت انبثق ن مننن التسننليم للشننيخ ،وعنندم القيننام أبي عم ن  ،ب ن وعنندم التفك ن ابلقيننام بننه أو التفك ن
بكيفي هننذا القيننام ،وإمنننا يعننر األمننر علن الشننيخ ،ويطبننق مننا يقولننه حرفيننا دون مناقشننته أو حننىت االسننتفهام منننه عننن غريبننه
(من قال لشيخهِ :ملَ؟ ال يفل أبدا) .وكان التقي الورع الذي يرجو الفاح والننذي كننان يَنْنظنُنر إليننه علن أنننه خنبن األمن  ،كننان
ال يفكر يف أي أمر ،وإمنا يعرضه عل الشيخ ،ويطلب توجيهه املقد  ،ويدعو النا يف وعظه وخطبه إىل مث هذا.
ومن أخطر مظاهر هذه النظننر الطفولين الواضننه  ،إن مل يكننن أشنندها خطنرا ،هننو مناقشن األمننور دون إدرا للعاقن
ب األسباب والنتال .
وم ننن املفاس نند القاتلن ن ال ننيت انبثقن ن ع ننن الص ننوفي قب ننول املتناقض ننا علن ن أهن ننا كله ننا ص ننهيه ألن احن نرتام الش ننيوخ
وتقديس ننهم وتق نندي أقن نوالم ك ننان طيلن ن قن نرون طويل ن ه ننو طري ننق النج ننا والف نناح ،وبطبيعن ن احل ننال ،كانن ن أقن نوالم متناقضن ن
وساقط بسبب جهلهم من جه  ،وألهنم كانوا أيخذون علومهم من الكشن والعلننم اللنندين مننن جهن اثنين  ،وبسننبب الغننرور
الذي يسببه تقدي النا لم ،والذي جيعلهم يعتقدون أن ك ما جيننري علن ألسنننتهم مننن هننذيا هننو مننن ابب (حنندث
قل ننيب ع ننن ريب) وك ننان الن ننا كله ننم إال م ننن رح ننم هللا ،يعتق نندون يف الش ننيوخ ه ننذا االعتق نناد ويطبقون ننه؟ ل ننذل ك ننانوا يقبل ننون
املتناقضننا علن أهنننا مننن عننند هللا ،وال تعننرت فتنطننرد ،وكانن هننذه احلالن مننن األسننباب الرليسنني يف تشننت أفكننار األمن
وختبطها.
ومننن مظنناهر الفسنناد املنندمر الننيت انبثق ن عننن الصننوفي (الطبطب ن ) عل ن املفاسنند وحماول ن تربيرهننا ،ب ن واإلص نرار عل ن
عدم وجودها ومهامج من ُيارهبا أبساليب شىت.
وطبعا ،انبثق هذه الظاهر من قاعد  :سلم تسلم ،أو ال تعرت

فتطرد.

ومننن الفسنناد الننذي سننيطر علن األمن قننروا طويلن االزدواجين يف العقينند ويف التفكن الننيت كننان يعيشننها وعننا األمن
وموجهوهننا ودعاهتننا ،إال مننن رحننم هللا ،حي ن كننانوا يبطنننون خننا مننا يظهننرون ،يبطنننون وحنند الوجننود ومننا يتفننرع عنهننا،
ويظهرون الشريع اإلسامي اليت ُياولون توجيهها لتتفق م ما يبطنون.
ويف واق األمر كان هنا صراع خفي يتفاع يف ضم كث من العلما الننذين قبلنوا الصننوفي حين كننان يظهننر هننذا
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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الص نراع يف كت ننااب بعض ننهم ويف أق نوالم وبع ننض أفع ننالم ،مث ن م ننا ن نراه عن نند أمح نند الف نناروقي الس ننرهندي وأمثال ننه ال ننذين ك ننانوا
يتشددون يف وجوب كتمان السر إال عن مستهقيه ،ويهامجون من يصرح ابلوحد .
هذا موجز لدور الصوفي يف َتزيق األم اإلسامي .
لكن يوجد إىل جانبها عامان آخران َتيت أمهيتهما بعد الصوفي  ،ومها:
أ -اخللفيا الفكري والعقالد والفلسفا  :اليت كان تشننك تيننارا يف اجملتمعننا اإلسننامي ُتنني ابلشننيخ وتوجننه
كش ننوفه وعلوم ننه اللدنين ن ألن ال ننرؤ الكش ننفي ه نني انبثاق ننا للمعلوم ننا والتوجه ننا واألم نناين والطموح ننا املختزنن ن يف
أعمننا الشننيخ ،ومنهننا تل ن اخللفيننا الفكري ن والعقالنند ،م ن العلننم أن بعضننها وجنند بسننبب الصننوفي أيضننا .فمهمنند ب ننن
فنناح ،مننثا ،تشنني بسننبب احملنني الننذي كننان يعنني فيننه ،يف احللن الننيت كننان التشنني غالبننا يف أهلهننا ،مث شنني أتباعننه ِبتننا
األلو بواسط الصوفي ...وهكذا.
ب -املوق السليب يف مواجه الصوفي  :وذل حبج هنني أقننب مننن الصننوفي  ،وهنني متعنندد  ،لكننن أبرزهننا وأبشننعها
حجتان:
 -1قول من يقول :ال تفرقوا صفو املسلم  .يقولا ملن يشرح للنا خطر الصوفي ويب زيفها وضالا؟!
صننموا ِحببن ِ َِّ
اّلل َِ
ِ
مجيعننا َوال تَن َفَّرقُنوا)) [آل عمنران،]103:
واجلواب عل هذه احلج الفاسد هو قولننه سننبهانهَ (( :و ْاعتَ ُ َْ
أي :إن مج الصفو يكون ابالعتصام ابلقرآن والسن اللذين مها حب هللا ،وتفريق الصفو يكون ابالبتعاد عنهما.
وهذا الذي يقول لدعا احلق :ال تفرقوا صفو املسلم  ،إمنننا يقنندم العننون األكننرب الستشنرا النندا وتفريننق املسننلم
ناه ْو َن َعن ْنن ُمن َكننر فَن َعلُننوهُ))...
وَتنزيقهم ،كمننا هننو حاصن وهننو داخن يف زمننر املوصننوف ابآلين الكرمن َ ....(( :كننانُوا ال يَنتَننَن َ
[املالد .]79:
 -2قول من يقول :ال تكفر مسلما! كي تكفر رجا يشهد أن ال إله اال هللا؟
واجلواب عل هذه احلج الفاسد هو أوال :أن املسأل ليس مسننأل تكفن مسننلم ،وإمنننا هنني مسننأل بيننان احلننق مننن
الباط والد مننن الضننال ،مث إن كن الننبا الننذي أصنناب األمن ودمرهننا ،جننا يف األسننا علن ينند أا يشننهدون أن ال
إله إال هللا ويضمرون ما يضمرون ،وأكثرهم -إن مل يكونوا كلهم -خملصون فيما جا وا به ويعتقدون أنه احلق.
كمننا أن الواجننب عل ن املسننلم أن يعننر احلننق أوال ،كمننا يقننول علنني بننن أيب طالننب رضنني هللا عنننه[[ :اعرف نوا احلننق
تعرفوا أهله]] ،وطبعا ،إذا عرفنا الباط نعر أهله أيضا ،وجيب أن نعرفه لنعرفهم.
قد كان من واجب علما املسلم أن يدرسوا الصوفي دراسن واعين مث ينبهنوا األمن إىل خطرهننا لكننن الننذي حصن
أن فطاحن العلمننا كننانوا ال ينظننرون إال إىل ناهرهننا وإىل عباراهتننا املتداولن دون حماولن لننتفهم حقيقن معانيهننا ومراميهننا ،فمننا
كننان واضن الداللن علن وحنند الوجننود ،أي مننا كننان مننن عبننارا الوحنند املطلقن  ،حكمنوا عليننه ابلكفننر ،ومننا كننان غامضننا
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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أول ننوه التأوي ن احلس ننن حبج ن ع نندم تكف ن املس ننلم وألهن ننم مل ُي نناولوا دراس ن الص ننوفي بعم ننق ،ومل يتنبه نوا إىل تواص ننيهم ابلتقي ن
وكتمان السر عن غ أهله ،وأن هذا السر كفر وزندق !
وعنندم دراسننتهم للصننوفي جعلهننم يرتكبننون أخطننا كننان لننا دور واض ن يف بقننا مس ن التصننو لتفع ن فعلتهننا الننيت
فعل  ،ومن هذه األخطا :
* ق ننولم :إن يف املتص ننوف م ننن ي ننؤمن بوح نند الوج ننود ،وم نننهم م ننن يق ننول ابالُت نناد أو ابحلل ننول ،وف ننيهم األتقي ننا ال ننذين
يس ون عل منه الصوفي احلق اليت ال تؤمن هبذه األمور.
وطبعا هذا كام خطأ كله ،فالصوفي مذهب واحد ،وعقيدهتا هي وحد الوجننود ،وال يوجنند بن متصننوف املسننلم
مننن يقننول أو يعتقنند ابالُتنناد أو احللننول( ،ال يوجنند ومل يوجنند) ،كمننا أن الننذين ال يعرفننون وحنند الوجننود بينننهم هننم السننالكون
الذين مل يبلغوا بعد حم ثق الشيخ.
* ومننن هننذه األخطننا قننولم :إن يف املتصننوف مننن يقننول ابحلقيقن احملمدين  ،ومنننهم مننن ال يقننول هبننا! وهننذا خطننأ كلننه
فاملتصننوفون كلهننم ،حننىت السننالكون املبتنندلون ،تشننرح لننم احلقيق ن احملمدي ن ويؤمنننون هبننا ،وقنند يسننموهنا أمسننا أخننر  ،مث ن :
(أسبقي النور احملمدي ،أو أول خلق هللا.)...
وقنند اسننتغ املتصننوف هننذا املوقن  ،وصنناروا كلهننم يقولننون عننن أنفسننهم وعننن مشنناخيهم وأتبنناعهم وأمثننالم :إهنننم علن
الصننوفي احلقن  ،مث ينهننالون ابلشننتالم علن النندخا علن الصننوفي وعلن املبتدعن الننذين يقولننون ابحللننول واالُتنناد ،أو الننذين
يقولون ابلوحد املطلق (أي :غ املقيد ابلرمز واللغز).
وهكننذا بقي ن مس ن التصننو  ،وأوصننل األم ن إىل مننا ن نراه اآلن ،م ن العلننم أهنننا اآلن أق ن سننيطر بكث ن ممننا كان ن
عليه يف قرون سابق .
لكن بشي من التدقيق ،يتض أن هات احلجت السلبيت مها أيضننا مننن نتنناج الصننوفي  ،ومننن أسنناليب املتصننوف يف
الدفاع عن أنفسهم ومعتقدهم ،حىت فشتا ب األم .
إن ه ننذه األمن نرا
اجله والعقم الفكري.

واملفاس نند ،ارتك ننز يف س ننريهنا يف األمن ن علن ن مرضن ن خبيثن ن بعثتهم ننا الص ننوفي يف األمن ن  ،مه ننا:

* اجلهل-:
ل ننواله مل ننا اس ننتطاع ه ننذه املفاس نند -وغ ه ننا -أن جت نند ل ننا مك نناا يف اجملتمع ننا اإلس ننامي  ،وق نند رأين ننا يف الفص ننول
السننابق النصننو الكثن ألقطنناهبم وعننارفيهم ،الننيت أيمننرون هبننا ابجلهن واالبتعنناد عننن العلننم ،بن وينفننرون هبننا مننن جمننرد معرفن
القرا والكتاب  ،وهي غيض من فننيض ،ولننوال أن تنناو القننرآن فننر علن املسننلم  ،ومعرفن احلننال واحلنرام فننر علن فتن
منهم ،لنسي القرا والكتاب مجل وتفصيا ،وهللا وحده يعلم إىل ماذا كان ستؤول إليه أحوال األم .
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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* العقم الفكري-:
رأينننا يف الفصننول السننابق  ،ونننر يف جمتمعاتنننا احلالي ن  ،األمثل ن الكث ن الكث ن عل ن فننر الصننوفي عل ن املرينندين أن
يكون نوا ب ن ينندي الشننيخ كنناألموا ب ن أينندي الغاسننل  ،ورأينننا ،ونننر  ،كي ن أن الفننرد مننن املرينندين ال يفكننر لنفسننه وال
لغ ن ه ،وإمنننا يننذهب إىل الشننيخ ليفكننر لننه ،وال يطلننب معرف ن  ،ب ن يننذهب إىل الشننيخ ليفننيض عليننه مننن معارفننه اللدني ن  ،وال
يقضي أمرا حىت ير الشيخ فيه رأيه...إخل.
كان هذه حالن كن األمن  ،إال مننن رحننم هللا ،بن إن هننذا (احلننال) صننار (مقامننا) عاليننا ،حننىت كننانوا ال ُيناولون ،بن
يتواصننون بعنندم حماولن فهننم نصننو القننرآن والسننن إال مننن الشننيخ ،فن ذا أخطنأ الشننيخ ،فخطننؤه خن مننن صنواب ! وإذا كننان
جاها ،فجهله خ من علمن ! وإذا اقضن أقوالننه النصننو  ،فاتبنناع فهمننه هننو اإلمننان ،واتبنناع فهمن هننو الضننال! وإذا
تناقض أقوال الشيوخ فيما بينهم ،فكلهم من رسول هللا مقتب (ابلكشن طبعننا)...إىل آخننر القالمن ...ومث هننذا موجننود
حىت اآلن.
وبذل سيطر العقم الفكري ،ب الشل الفكري عل األم  ،حىت وصل إىل ما هي عليه.
إن هللا سبهانه وتعاىل مل يظلم املسلم عندما سل عليهم االستعمار .حاشنناه سننبهانه وتعنناىل مننن الظلننم وإذ كننان
اجلزا من جن العم  ،فقد كان االستعمار هو الدوا النج لتل العل اخلبيث .
وقد يسأل سال  :أال يوجد يف الصوفي إجيابيا ؟ واجلواب :نعم ،لا إجيابيتان:
 -1األدب الرمزي ،إذ أن متصوف املسلم هم الذين ابتكروه لسرت حقيقننتهم ،ومل ينتشننر يف العننامل إال بعنندهم بقننرون
طويلن  ،ويظهننر أن مبتكريننه كننانوا سننابق للجنينند يف الزمننان ،لكننن اجلنينند هننو الننذي بلننوره ووضن لننه القواعنند واملصننطلها
وكث ا من عباراته اليت يستعملوهنا.
 -2بعض التفاصي التارخيي  ،حين تقنندم كتننب املتصننوف صننورا مننن حيننا اجملتمعننا اإلسننامي وعاداهتننا ال نراهننا يف
غ ها ،كما نستطي من خالا تفس بعض إشارا االستفهام التارخيي عند املسلم وعند غ هم أيضا.
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الفصل اخلامس
تكفري املتصوفة

ِ
وزنْن ِندقوا ،وقُتِن منننهم َمننن قُتِن علن الزندقن  ،واسننتطاع البنناقون الننتخل مننن عقوبن الزندقن ابلتسننرت
لقنند ُك ّفننر املتصننوف ُ ُ
ابلفقن ننه والصن ننا والصن ننيام وقن نرا القن ننرآن ،وكن ننان هن ننذا هن ننو املنطلن ننق إلجين نناد الطريقن ن الربهانين ن الغزالين ن الن ننيت مزجن ن اإلسن ننام
ابلتصو  ،واستطاع هذا السرطان القات أن يسري يف جسم األم اإلسامي ليدمر دينها ودنياها.
وهذا كش ببعض من كفر وزند وقت  ،منقول من كتبهم:
يقول عبد الوهاب الشعراين يف طبقاته(-:)1
...ونقن ن الثق ننا (ويزي نند يف كت نناب اليواقين ن واجلن نواهر قول ننه :م نننهم الش ننيخ أب ننو عب نند ال ننرمحن الس ننلمي ،وأمح نند ب ننن

خلكان ،والشيخ عبد الغفار القوصي ،وغ هم)()2عن:

 أيب يزيد البسطامي أهنم نفوه من بلده سب مرا . وكننذل وق ن ل ننذي النننون املص ننري أهن ننم وش نوا ب ننه إىل بع ننض احلكننام ،ومحل ننوه م ننن مصننر إىل بغ ننداد مغل ننوال مقي نندا،(ويضي يف اليواقي واجلواهر :سافر معه أه مصر يشهدون عليه ابلزندق ).
 وكننذل وقن لسننمنون احملننب حمنن عظيمن  ...مث إن اخلليفن أمننر بضننرب عنننق مسنننون وأصننهابه فمنننهم مننن هننرب،ومنهم من توار سن ...
 وكذل وق أهنم رموا أاب سعيد اخلراز وأفىت العلما بتكف ه. وأخرجوا سه بن عبد هللا من بلده (تسرت) إىل البصر ونسبوه إىل قبال وكفروه. وقتن حسن احلنناج( ...وبعنند صننفهت  :ووقن االخننتا أهننو الننذي صننلب أم رفن كمننا وقن يف عيسن عليننهالصا والسام).
 وشهدوا عل اجلنيد ح كان يقرر يف علم التوحيد ،مث إنه تسرت ابلفقه...(ويقول صنناحب اللمن  :فكننم مننن مننر قنند طلننب وأخننذ ،وشننهدوا عليننه ابلكفننر والزندقن )( ،)3وصنناحب اللمن قريننب
عهد ابجلنيد.
( )1الطبقا الكرب .)17 ،16 ،15/1( :
( )2اليواقي واجلواهر.)13/1( :
( )3اللم .)500: ( ،
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 وأخرجوا حممد بن الفضي البلخي بسبب املذهب. وعقدوا للشيخ عبد هللا بن أيب مجر جملسا يف الرد عليه...فلزم بيته ،فلم خيرج إال للجمع حىت ما . وأخرجوا احلكيم الرتمذي (من ترمذ)...ح صن كتاب عل الشريع وكتاب ختم األوليا وأنكروا عليه.. وأنكر زهاد الراز( )1وصوفيتها عل يوس بن احلس وتكلموا فيه ورموه ابلعظالم. وأخرجوا أاب احلسن البوشنجي وأنكروا عليه وطردوه... وأخرجوا أاب عثمننان املغننريب مننن مكن  ..وطننا بننه العلوين (أي :أحفنناد علنني بننن أيب طالننب) علن مجن يف أسنوامك بعد ضربه عل رأسه ومنكبيه...
 وشهدوا عل السبكي ابلكفر مرارا... وق ننال أهن ن املغ ننرب علن ن اإلم ننام أيب بك ننر النابلس نني...فأخرجوه م ننن املغ ننرب مقي نندا إىل مص ننر وش ننهدوا علي ننه عن نندالس ننلطان...فأخذ وس ننلخ وه ننو ح نني...أو قت ن مث س ننلخ - .وأخرج نوا الش ننيخ أاب م نندين املغ ننريب م ننن جباي ن (...ما وه ننو يف
طريقه إىل القت ).
 وأخرجوا أاب القاسم النصراابذي من البصر وأنكروا عليه..احلداد...

 وأخرجوا أاب عبد هللا الشجري صاحب أيب حف -وشهدوا عل أيب احلسن احلصري ابلكفر...

 وتكلموا يف ابن مسنون وغ ه ابلكام الفاح حىت ما فلم ُيضروا له جناز . وتكلموا يف اإلمام أيب القاسم بن مجي ابلعظالم إىل أن ما ... وأفتنوا بتكفن اإلمننام الغنزايل وأحرقنوا كتابننه (اإلحيا )...وكننان مننن مجلن مننن أنكننر علن الغنزايل وأفننىت بتهريننق كتابننهالقاضي عيا وابن رشد..
 وأخرج نوا أاب احلس ننن الش نناذيل م ننن ب نناد املغ ننرب جبماعت ننه مث ك نناتبوا ال ننب اإلس ننكندري أبن ننه س ننيقدم عل ننيكم مغ ننريبزنديق...
 ورموا الشيخ أمحد بن الرفاعي ابلزندق واإلحلاد... وقتلوا اإلمام أاب القاسم بن قسي... وقتلوا ابن ّبرجان (شيخ ابن عريب أو شيخ شيخه) ،واخلويل ،واملرجاين...فشهدوا عليهم ابلكفر...( )1املدينن هنني الننري ،وليسن النراز ،والنسننب إىل الننري هنني (النرازي) ،ولعلننه عننر أن اسننم املدينن هننو النراز عننن طريننق الكشن والعلننم اللنندين .أمننا قولننه :وصننوفيتها،
فيدل عل أن الصوفي قد يشرتكون أيضا يف تكف الصويف ،لكن جمارا للنا وتسرتا عل حقيقتهم.
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 وأما الشيخ حميي الدين بن عريب وسيدي عمر بن الفار فلم يزل املنكرون ينكرون عليهما إىل وقتنا هذا... وأنكننروا علن الشننيخ عبنند احلننق بننن سننبع وأخرجنوه مننن بنناد املغننرب وأرسننلوا جنننااب بنندرج مكتننوب أمامننه ُيننذرونأه مصر منه.
 ومما أورده الشعراين أيضا يف نف طبقاته متفرقا يف ترمجاته للمذكورين. أبو نعيم األصفهاين ،أخرجه أه أصفهان ومنعوه من اجللو يف اجلام . عبد السام بن مشي  ،شيخ أيب احلسن الشاذيل ،قت يف باد املغرب. حممد الروجي العرين قتله العثمانيون ح دخول مصر. أبو العبا أمحد امللثم كفروه. أبو الفت الواسطي كان مبتل ابإلنكار عليه ،ما يف اإلسكندري حوايل سن (580هن). عبد هللا بن حممد العرشي املرجاين ،امتهن وأفىت العلما بتكف ه ،قت يف تون سن (669هن). حمم نند القون ننوي (ص نندر ال نندين) ص نناحب اب ننن ع ننريب واب ننن زوجت ننه ك ننان مبتل ن ابإلنك ننار علي ننه م ننا يف قوني ن س ننن(672هن).
ومما أورده الشعراين أيضا يف اليواقي واجلواهر:
 وشهدوا عل الشبلي ابلكفر مرارا(.)1 وأنكروا عل سيدي إبراهيم اجلعربي ،وسيدي حس اجلاكي(.)2* ملهون  :شهادا التكف هذه هي مما أورده الشعراين يف طبقاته ويواقيته.
وقد أخذها من كتب الرتاجم املختلف .
ومما مل يذكره الشعراين وذكره صاحب اللم :
 أبو عبد هللا احلس بن مكي الصبيهي :كفره أبو عبد هللا الزب ي وهي عليه العام . أبو العبا أمحد بن عطا  :رف إىل السلطان ونسب إىل الكفر والزندق  ،فقت ضراب خبفه. أبو محز الصويف :كفروه ،ويقول ابن اجلوزي يف (تلبيسه) :إهنم قتلوه وادوا عل فرسه :هذا فر الزنديق. حممد بن موس الفرغاين :أله التعن فيه مقال.( )1اليواقي واجلواهر.)13/1( :
( )2اليواقي واجلواهر.)14/1( :
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 أبو احلس النوري :شهدوا عليه ابلكفر.هذا مما أورده أبو نصر الطوسي يف كتابه اللم (يف ترمجته للمذكورين).
وأورد اليافعي يف نشر احملاسن:
...ملا سعي ابلصوفي إىل بعض اخللفننا  ،أمننر بضننرب رقنناهبم ،فأمننا اجلنينند فتسننرت ابلفقننه ،وكننان يفننيت علن مننذهب أيب
ثننور ،وهننو إمننام القننوم وسننيدهم...وأما أبننو احلسن النننوري فقننبض عليننه ،وكننان أحنند أركننان املننذهب وسننادا القننوم...وقبض
معننه أيضننا علن أيب محننز البغنندادي ،وكننان أحنند علمننا القننوم وسنناداهتم واملننذكورين ابلفتننو والتوكن ...وقبض أيضننا علن أيب
بكر الزقا  ،وكان أيضا أحد سادا القننوم واملتكلمن يف املعنناما أبحسننن الكام...وقننبض أيضننا علن الشننهام والرقننام،
وبس النط لضرب رقاهبم.)1(...

 أقول :يظهر أن الوزير كان من القوم ،وكان يتسرت ابلفقه ،فأنقذهم من القت أبسلوب ذكي. -وع نندي ب ننن مس ننافر ،ش ننيخ الطريقن ن العدوي ن ال ننيت ه نني اآلن اليزيدين ن  ،ن ننب ق ننربه وأح ننر م ننا في ننه من نرت  ،م ننر س ننن

(652هن) عل يد أم املوص  ،ومر سن (817هن) عل يد مجاعا كب من األكراد(.)2
 -وأبو حيان التوحيدي ،نفي لسو عقيدته ،وكان من ش از وهو شيخ الصوفي (.)3

 وشهاب الدين السهروردي املقتول (ُيىي بن حب ) قت يف حلب عل الزندق سن (587هن). -وعبد القادر اجلياين ،يقول املؤرخون :إن الننوزير عبينند هللا بننن يننون أخننرب بيتننه وشننت أوالده ،ويقننال :إنننه بعن

يف اللي من نب عليه (يف قربه) ،ورم بعظامه يف اللج (.)4

 -لسن ننان الن نندين بن ننن اخلطين ننب (وزين ننر غراطن ن ) قتن ن علن ن الزندقن ن بسن ننبب كتابن ننه يف التصن ننو روضن ن التعرين ن سن ننن

(776هن)(.)5

 إن كهننان التصننو الننذين ذكننروا يف كتننبهم ح نواد التكف ن والتقتي ن والتش نريد إمنننا ذكروهننا ليخنندعوا هبننا القننارئالغافن  ،وليقولنوا لننه :إن األوليننا مبتلننون دالمننا ابألعنندا  .وهنني خدعن فيهننا كثن مننن الننذكا واخلبن ألهنننم هبننذا األسننلوب
يؤولون حقالق التاريخ اليت ال يستطيعون طمسها َتويا خيدم أغراضهم وخيفي سو اهتم ويكسبهم عط اآلخرين.
 كما إن إصرارهم العجيب عل االلتزام املريب ابحلفا عل مس الكهانن وعلن منوهننا يف اجملتمعننا اإلسننامي ،رغننم التكفن والتقتين والتشنريد ،هننو دلين جدينند علن أن الكهانن مل َتن بظهننور اإلسننام ،وإمنننا الذ يف الظننام ،وبقين
( )1نشر احملاسن الغالي .)422: ( ،
( )2اليزيديون يف حاضرهم وماضيهم.)138 ،136: ( ،
( )3لسان امليزان للذهيب.
( )4النجوم الزاهر وشذرا الذهب وغ ها يف حواد سن (593هن).
( )5روض التعري ابحلب الشري ( ،التقد ).)33: ( ،
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تعم بصم وتنف مسومها هبدو حىت هتيأ لا الظرو االجتماعي والفكري  ،فعاد إىل الظهور من جديد.
 كما جتدر امللهون أن كتننب املتصننوف مشننهون ابلكننذب الننذي ال يعننر احلنندود ،ولكننن كن كننذهبم هننو يف صنناحلالتصننو  ،ويف موضننوع التكف ن هننذا ،مل يكننذبوا بتقريننر واق ن الننذي كفننروا أو قتل نوا ألن هننذا اثب ن يف كتننب التنناريخ ،وإمنننا
كذبوا بتفس ذل ملصلهتهم.
 كمننا أن هننذا التكف ن والتقتي ن هننو صننور مننن صننور حمارب ن اإلسننام للصننوفي  ،منننذ نهننوره وحننىت يننر هللا األرومن عليها.
م الظننن الننذي يكنناد يقننرتب مننن االعتقنناد ،أن القيامن سننتقوم علن الصننوفي املمزوجن بشننك متطننور عننن الشننيوعي ،
والذي يدعو إىل هذا الظن هو ملهون اخلن البينناين ملسن التصننو عننرب التنناريخ ،وكننون اإلشنرا (التهشيشنني والريضنني)
هننو أحنند شننركي إبلنني إلخنراج بن آدم مننن اجلنن  ،والننذي نسننتطي أن نسننميه (الشننر الروحنناين) مقابلن من الشننر األول
(الشر اجلنسي).
 وال يظننن نننان أن ه ننؤال املننذكورين ه ننم وحنندهم الننذين كف ننروا وشننردوا وقتل نوا بسننبب كفننرهم ،ب ن هننم كث ن  ،وأيمسلم عندما يعر أي حقيق من حقالقهم ُيكم عليها وعلن فاعلهننا ابلكفننر ،إال الننذين عمين منننهم البصننالر واسننتجرهم
إبلي إىل حظالره.
* للتسلية :حرق كتب الغزايل وتضليله:
يقول عبد القادر بن شيخ العيدرو يف تعري األحيا بفضال اإلحيا :
...نقن ابننن السننمعاين مننن رؤي بعضننهم فيمننا يننر النننالم كننأن الشننم طلعن مننن مغرهبننا ،من تعبن ثقننا املعنربين

ببدع ُتد  ،فهدث يف مجي املغرب بدع األمر إبحرا كتبه((...)1أي :كتب الغزايل).
ويقول الغزايل ذاته يف كتابه (اإلما يف إشكاال اإلحيا ):

...سننأل َ ...عن بعننض مننا وقن يف اإلمنا امللقننب ابإلحيننا ممننا أشننك علن مننن ُحجننب فهمننه وقصننر علمننه ومل يفننز
بش نني م ننن احلظ ننو امللكين ن قِ ْدح ننه وس ننهمه ،وأنه ننر الته ننزن مل ننا ش نناش ب ننه ش ننركا الطع ننام وأمث ننال األنع ننام وإمج نناع العن نوام
وسننفها األحننام وذعننار أه ن اإلسننام ،حننىت طعن نوا عليننه وهن نوا عننن قرا تننه ومطالعتننه ،وأفت نوا ِبجننرد الننو عل ن غ ن بص ن
إبطراحه ومنابذته ،ونسبوا ممليه إىل ضال وإضال ،ونبذوا قرا ه ومنتهليه بزيغ يف الشريع واختال(...)2

 يهمن ننا يف ه ننذه النص ننو إح نرا كت ننب الغ نزايل وتض ننليله ،أم ننا دفاع ننه ع ننن نفس ننه ودف نناع العي نندرو عن ننه فه ننو أم ننرعننادي ،إذ كن إنسننان يننداف عننن نفسننه وعننن عقيدتننه ِبننا يسننتطي  - .وهننذه طالفن مننن العلمننا الننذين اعرتضنوا علن الغنزايل
وكتبه ،منهم:
( )1هام إحيا علوم الدين.)29/1( :
( )2هام إحيا علوم الدين.)49/1( :
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 اإلمام أبو عبد هللا حممد بن علي املننازري (مننن فقهننا املالكين تننويف سننن  536ه ن يف املهدين ) .لننه كتنناب الكشنواإلنبننا يف الننرد عل ن اإلحيننا  ،مننن أقوالننه يف الغ نزايل... :وعننرف بعننض أصننهابه أنننه كننان لننه عكننو عل ن رسننال إخ نوان
الصننفا ،وهنني إحنند ومخسننون رسننال (...إىل أن يننذكر ابننن سننينا) مث يقننول :وقنند رأين مجننا مننن دواوينننه (أي :ابننن سننينا)،

ورأي هذا الغزايل يعول عليه يف أكثر ما يش إليه من الفلسف (...)1

 -ابن الصاح ،تقي الدين عثمان بننن عبنند الننرمحن (احملنند املعنرو  ،تنقن وتننويف يف دمشننق سننن  643ه ن) :تكلننم

يف الغزايل بكام قادح فيه ،وطعن عل كتبه أبهنا مشتمل عل خرافا وأكاذيب وموضوعا (.)2

 عب نند اللطي ن احلنبل نني( :)3يق ننول يف رس ننال ل ننبعض أص ننهابه... :بلغ ن أن ن اش ننتغل ابلق نرا يف كت نناب اإلحي نناللغ نزايل ،ومجع ن علي ننه م ننن ل نندي م ننن الض ننعفا والعام ن ال ننذين ال َتيي ننز ل ننم ب ن مس ننال الداي ن والس ننعاد ووس ننال الكف ننر
والشقاو  ،وأمسعتهم ما يف اإلحيا من التهريفا اجلالر  ،والتننأويا الضننال اخلاسننر  ،والشقاشننق الننيت اشننتمل علن النندا
الدف ...قنند حننذر أهن العلننم والبصن عننن النظننر فيهننا ..بن أفننىت بتهريفهننا علمننا املغننرب ممننن عننر ابلسننن  ،ومساهننا كثن

منهم إمات علوم الدين ،وجزم أبن كث ا من مباحثه زندق خالص ال يقب لصاحبها صر وال عدل(.)4

 -والقاضنني عيننا ( :)5مننن أقوالننه :الشننيخ أبننو حامنند ذو األنبننا الشنننيع  ،والتصنناني الفظيع ...وسننا

األم (...)6

بننه ننننون

 والننذهيب( :)7يقننول :قنند ألن الرجن (أي :الغنزايل) يف ذم الفاسننف ...ووافقهم يف مواضن ننننا منننه أن ذلن حننقأو موافننق للملن  ،ومل يكننن لننه علننم ابآلاثر وال خننرب ابلسنننن النبوين القاضنني علن العقن  ،وحبننب إليننه إدمننان النظننر يف كتنناب
وسننم قات ...فاحلننذر احلننذر مننن هننذه الكتننب ،واهربنوا بنندينكم مننن شننبه
رسال إخوان الصفا ،وهو دا عضالَ ،
وجَرب ُمن ْنردُ ،
األوال (...)8

 وأبننو عبنند هللا القننرطيب(( )9صنناحب التفسن ) يقننول :إن بعننض مننن يع ن  ،ممننن كننان ينتهن رسننم الفقننه مث ت نربأ منننهشننغفا ابلشننرع الغزالين والنهلن الصننوفي  ،قنند أنشننأ كراسن علن معننىن التعصننب لكتنناب أيب حامنند ،إمننام بنندعتهم ،فننأين هننو
من تشني مناك ه ،وتضلي أساط ه املباين للدين وشريع سيد املرسل (...)10

( )1غاي األماين )366/2( :نقا عن طبقا السبكي.
( )2غاي األماين.)368/2( :
( )3مل أستط معرف هويته.
( )4غاي األماين.)369/2( :
( )5القاضي عيا (أشهر من أن يعر ) بن موس بن عيا  ،عامل املغرب ،وإمام أه احلدي يف وقته ،تويف يف مراك سن (544هن1149-م).
( )6غاي األماين.)370/2( :
( )7الذهيب ،أشهر من أن يعر  ،هو حممد بن أمحد بن عثمان ..احلاف املؤرخ العام  ،تويف يف دمشق سن (748هن1348-م).
( )8غاي األماين.)370/2( :
( )9حممد بن أمحد بن أيب بكر اخلزرجي األندلسي ،صاحب التفس املشهور ،رح وتويف يف مصر سن (671هن)1273/م.
( )10غاي األماين.)372/2( :
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 وأبو بكر الطرطوشي( :)1يقول :شهن أبو حامنند كتنناب اإلحيننا ابلكننذب علن رسننول هللا صننل هللا عليننه وسننلم،وم ننا عل ن بس نني األر أكث ننر ك ننذاب من ننه ،ش ننبكه ِب ننذاهب الفاس ننف ومع نناين رس ننال إخ نوان الص ننفا ،وه ننم ق ننوم ي ننرون النب ننو

مكتسب ( .)2وللطرطوشي كتاب كب يف الرد عل إحيا علوم الدين.

 ابننن رشنند (احلفينند) ،أبننو الولينند حممنند بننن أمحنند بننن حممنند بننن أمحنند بننن رشنند ،أشننهر مننن أن يعننر ( ،)3مننن أه نقرطب له كتاب هتاف التهاف يف الرد عل الغزايل.
 وغ هم كث .* وقفة مع آية قرآنية:
أل نني م ننن اجل ننالز أن تك ننون الش ننجر ال ننيت ُهن ن َني آدم وحن نوا ع ننن أكله ننا ه نني م ننن ن ننوع القن ننب الن نندي (احلش نني ) أو
اخلشخاش (األفيون) أو فطر املكسي أو ما شاهبها؟ مما يسبب اللوس ؟
الداف إىل قبول هذه الفكر ما يلي:
اخلُْلن ِند َوُم ْلن ال يَنْبنلَن )) [طننهَ ...(( ،]120:مننا َهنَا ُك َمننا َربُّ ُك َمننا َعن ْنن َهن ِنذ ِه
آد ُم َه ْ أ َُدلُّ َ َعلَ َش َجَرِ ْ
 ..(( -1قَ َ
ال َي َ
ِ
ِ
ِ
ين)) [األعرا .]20:
وا م َن ْ
وا َملَ َك ْ ِ أ َْو تَ ُك َ
َّجَرِ إَِّال أَ ْن تَ ُك َ
الش َ
اخلَالد َ
رأينا أن من آاثر تناول املهلسا  ،شعور اجملذوب بسببها أنه مل من املالكن  ،وشننعوره ابللهظننا القصن وكأهنننا
آال السن  ،وشعوره أبنه أدر الواق احلقيقي للعننامل ،وأن كن األسنرار تتكشن أمامننه ،وشننعوره أبن نظننره ُينني بفراغننا
ال متناهي  ،ورؤيته قصورا وابحا وأقواسا وحدالق ،ورؤيته أنه يعي يف رؤ جن .
اخلُْل ن ِند َوُم ْلن ن ال
نجَرِ ْ
ه ننذه املش نناهدا واإلحساسن نا  ،أليسن ن نفن ن م ننا وصن ن ب ننه إبل نني الش ننجر احملرمن ن َ (( :ش ن َ
وا ِمن ْ ِ ِ
ِ
ين)) [األعرا .]20:
يَنْبنلَ )) [طه(( ،]120:أَ ْن تَ ُك َ
اخلَالد َ
وا َملَ َك ْ أ َْو تَ ُك َ َ
 -2كذل تقدي األمم الوثني لا ،وتسميتهم األفيون (حجر اخللود) و(شراب اآللن ) ،وتسننمي احلشنني (إكسن
اخللود)...إىل آخر ما مر قب صفها .
نوا ِم ننن ْ ِ ِ
أل نني ه ننو نفن ن مع ننىن ((ش ننجرِ ْ ِ
ين)) [األعن نرا  ،]20:من ن العل ننم أن
اخلَال نند َ
اخلُْل نند)) [ط ننه ،]120:و((تَ ُك ن َ َ
َ ََ
املصدر يف احلالت هو إبلي .
ِ
ِ
الشن ننيطَا ُن َكمن ننا أَخن ننرج أَب ن ننوي ُكم ِمن ننن ْ ِ
اسن ن ُنه َما لُِِيَن ُه َمن ننا َسن ن ْنوآهتِِ َما))
َ (( -3ي بَن ن ِ َ
آد َم ال يَن ْفتنَ ن ننَّ ُك ُم َّ ْ
اجلَنَّن ن يَنن ن ِزعُ َعْنن ُه َمن ننا لبَ َ
َ ْ َ َ َ َْ ْ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ي َعْنن ُه َمننا من ْنن َسن ْنوآهت َما[ ))...األعنرا ....(( ،]20:فَنأَ َكا
[األعرا (( ،]27:فَن َو ْسن َنو َ َلَُمننا َّ
ي َلَُمننا َمننا ُوور َ
الشنْنيطَا ُن ليُنْبنند َ
ِمْنن َها فَنبَ َد ْ َلَُما َس ْوآ ُهتُ َما)) [طه.]121:
( )1حممد بن الوليد الفهري األندلسي الطرطوشي ،رح وتويف يف اإلسكندري سن (520هن1126-م).
( )2غاي األماين.)372/2( :
( )3تويف يف مراك سن (595هن1198-م) ،ونقل جثته إىل قرطب .
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أكا منها ،فنزع عنهما لباسهما ،فبد لما سوآهتما :ألي هذا ما ُيد ملتعاطي املهلسا ؟
إن الصننه واجملننا ُتنندث كث ن ا عننن شننباب وفتيننا يتعننرون يف الطرقننا أثنننا جذب ن املخنندرا  ،كمننا رأينننا أن
التعري يكاد يكون من الزما جذب التصو !
واملصدر هو إبلي يف مجي احلاال .
أفا يساعد هذا عل قبول أن الشجر احملرم هي من أشجار اللوس ؟
 -4رأينا أن من هاو جذبن املخنندرا (وجذبن التصننو ) ،رؤين األطنرا طويلن جنندا ،فعننندما يتعننر اجملننذوب،
يننر مننا كننان ذا امتننداد مننن السنوأ وقنند غنندا طننويا ،حننىت قنند يثن طولننه الرعننب! كمننا يننر مننا كننان ذا اخنفننا منهننا خننندقا
عميقا ،قد يث الرعب أيضا! كما يظهر الفر ب سوأيت الرج واملنرأ مثن ا للدهشن ! خاصن إن كانن الرؤين ُتنند ألول
م ننر ! األم ننر ال ننذي يث ن االنتب نناه مهم ننا كان ن الغفل ن ! أف ننا تس ننيطر علين ننا فك ننر أن ه ننذا م ننا ح نند آلدم وح نوا ؟ أك ننا م ننن
الشجر  ،فنزع عنهما لباسهما ،فبد سوآهتما خمتلف الشك مضخم األبعاد ،مما أاثر انتباههما؟
ِ
ِ
الشن ننيطَا ُن َكمن ننا أَخن ننرج أَب ن ننوي ُكم ِمن ننن ْ ِ
اسن ن ُنه َما لُِِيَن ُه َمن ننا َسن ن ْنوآهتِِ َما))
َ (( -5ي بَن ن ِ َ
آد َم ال يَن ْفتنَ ن ننَّ ُك ُم َّ ْ
اجلَنَّن ن يَنن ن ِزعُ َعْنن ُه َمن ننا لبَ َ
َ ْ َ َ َ َْ ْ َ
[األعنرا  ]27:أفننا تبن هننذه اآلين بوضننوح أن إبلنني يفنننت بن آدم بنننف اخلدعن الننيت أخننرج هبننا أبننويهم مننن اجلنن ألن
هللا سبهانه مل ينهنا أبدا عن شي ال وجود له يف الواق  ،وهذه اآلي لن تكون شاذ عن سالر الوحي.
وبدراسن األدين الوثنين نننر احلشنني واألفيننون ومننا شنناهبهما ،تلعنب دورا هامننا يف عقالنندها ،وقنند مننر بعننض هننذا يف
فص سابق.
اخلُْلن ن ِند َوُم ْل ن ن ال يَنْبنلَ ن ن ))
نجَرِ ْ
كمن ننا أن كهن نناهنم كن ننانوا يقن نندموهنا ملرين ننديهم بن نننف احلج ن ن الن ننيت قن نندمها إبلن نني (( َشن ن َ
[طه ،]120:وكانوا يستعملوهنا كذل للهصول عل احلكم وللوصول إىل احلقيق وبنف احلج .
أي :إن إبلي فنت ب آدم بشجر اللوس (احلشي ورفاقه).
أفا ُيق لنا أن نعتقد أن هننذه الفتنن هنني نفن الفتنن الننيت أخننرح هبننا أبننويهم مننن اجلنن مننن قبن ؟ انطاقننا مننن منطننو
ِ
َخَر َج أَبَن َويْ ُك ْم[ ))...األعرا .]27:
اآلي (( :ال يَن ْفتنَننَّ ُك ُم الشَّْيطَا ُن َك َما أ ْ

 -6عند عدم وجود هذه الشننجر  ،بسننبب عنندم زرعهننا ،أو بسننبب ُترمهننا دينيننا ،نننر أن إبلنني مل يتنننازل عنهننا ،بن
فننت عمننا يقننوم مقامهننا حننىت وجننده ،فعلننم ب ن آدم طريق ن يف الريض ن يسننتطيعون هبننا اسننتغال املخنندر القننوي الننذي تفننرزه
بعض غددهم ،واستعماله يف غ ما خلق له ،وأقنعهم كمننا أقنن أبننويهم مننن قبن  ،أن هننذا هننو طريننق اخللننود وامللن الننذي ال
يبل والس إىل هللا...ومساها لم أمسا خداع كاحلكم واإلشرا واملعرف ...
أي :إنه فتنهم ِباد من زمر املاد املوجود يف شجر اللوس  ،ب وأقو منها.
أفا نر يف هذا دليا مؤكدا عل أن الشجر احملرم من شجر اللوس ؟
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 -7يف هذا التفس القالن أبن الشننجر احملرمن هنني شننجر هلوسن مننن زمننر احلشنني  ،جننند مكنناا لكن كلمن وفكننر
وارد يف اآلي الكرم .
بينما يف بقي التفاس املعروض حىت اآلن (كالقول أهنننا احلنطن أو التفنناح أو شننجر تسننبب الغننال  )..ال جننند مكنناا
ألكثر كلما اآلي  ،أو لبعضها عل األق .
أفا يص هذا أن يكون دليا عل أن الشجر هي من زمر احلشي واألفيون؟
 بل  ،إن قبولنا أن الشجر احملرم هي من زمر احلشي واألفيننون ،يعطنني تفسن ا كنناما لننآلي  ،كمننا ينسننجم منأسلوب إبلي التارخيي واملستمر يف إضال ب آدم ،وم واق األدين اإلنساني .
وعندما يتعذر وجود احلشي وزمرته ،بسبب مننن األسننباب ،فاجملاهنند الصننوفي أو (الريضن ) تقننوم ابلواجننب الكامن
وتؤدي نف الدور بدق اتم ومظهر أكثر خداعا وأشد مكرا وأقو َتث ا.
 ولنتذكر أن املخدرا واملهلسا مقدس يف األدين الوثني  ،وأهنا مصدر رليسي لعقالدهم.وقد يقول قال  :إن أشجار اللوس من اخلبال  ،ولي يف اجلن خبال .
واجلواب:
 -1إن هللا يفع ما يريد ،وهو سبهانه غ خاض ملنطقنا اإلنسنناين ،ودور منطقنننا وعقلنننا يف هننذه األمننور الغيبين ال
يتعد العم عل فهم الن فهما صهيها.
ُ -2تر أك تل الشجر عل آدم ال يدل ابلضرور عل أهنا من اخلبالن  ،فقنند تكننون خلقن لغاين أخننر غن
األك  ،كأن تكون طيب الراله أو اللون أو غ ذل مما ال نعرفه ،أو تكون مننن األشننجار الننيت تثمننر بعننض حاجيننا أهن
اجلن  ،كاللبا مثا ،وقد تكون طعاما طيبا لبعض خملوقا اجلن  ،إىل غ ذل  ..فتكون مننن الطيبننا  .ويكننون اخلطننأ هننو
استعمالا يف غ ما خلق له ،ومث ذل شننجر العنننب الننيت هنني مننن الطيبننا  ،حننىت إذا اسننتعمل للخمننر أصننبه مننن
اخلبال .
وأوضن ن م ننن كن ن ه ننذا ،اإلن نندورف ال ننذي يف ننرزه ال نندما يف جس ننم اإلنس ننان ،فه ننو ل نني م ننن اخلبالن ن  ،لك ننن س ننو
استعماله هو اخلبي .
* مناذج من دور (شجر اخللد ومل ال يبل ) يف الوثنيا :
يقول الدكتور نقوال فيا :
...وقنند أبقن ألنواح اآلشننوري وور الننربدي يف مصننر أللن ومخسننمال سننن قبن املسنني صننورا َتثن الرجننال والنسننا
والبنننا والشننباب وهننم يسن ون حنننو احلقننول ُتن سننتار اللين ليهصنندوا ر و اخلشنخاش اخلضنرا ويسننتخرجوا حصننيدها
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املسكر ،مستعمل يف ذل حركا وإشارا وطقوسا دينيه(.)1
 لع القننارئ انتبننه أيضننا إىل أن قطننا اخلشننخاش ابللين ابلننذا هننو طقن دين  ،وطبعننا ،اخلشننخاش هننو النبنناالذي يستخرج منه األفيون.
ويقول أيضا:
وكننان كهننان اجملننو وعبنند األواثن يعتننربون نننوم األفيننون جسنرا ينرب النننف البشنري ِبقننر اآللن  .والنندراوي يسننمونه
عطر الفردو  .وفيه يقول الشاعر:
س ُد
ال ل َُّوم فيه وال ُح َّ

حييا من األفيون يف عامل
ِمن ظلمة األرض ِ
وم ْن ظلمها
ْ

إىل ذرى اخللد به يصع ُد

عطر من الفردوس َمن مشَّه

كواكب األفق له تسجد

()2

 جينندر بنننا أن ناحن التشننابه بن وصن األفيننون هنننا وبن (شننجر اخللنند وملن ال يبلن ) ،من التننذكر أن إبلننيهو نفسه ورا احلال أو (املقام ).
ومما يورده الدكتور صاح ُيياوي:
* املسكالينا (مهل )-:
ي ننذهب هن ننود الينش ننوال يف ش ننهر تشن نرين األول م ننن كن ن ع ننام للبهن ن ع ننن البِيّوت ننه ،وه نني نبتن ن ص ننغ م ننن الفص ننيل
الصباري  ،لي لا أشوا  ،تنمو يف السهول العليا من مشايل املكسي .
لي سننها علن هنننود الينشننوال بلننو املننناطق حين تنمننو البيوتننه ،إذ إن علننيهم أن يتسننلقوا جبنناال ويتخطنوا أفجاجننا
ضننيق خط ن  ،ويعرض نوا حينناهتم إىل مشننا هننذا السننفر الطوي ن كان ن ك ن تضننهي هتننون عل ن الننندي املكسننيكي ،ألن
هد مس ته هننو البيوتننه ،البن السننماوي الننيت منههننا لننه -حسننب اعتقنناده -اإللننه (بيولن ) .هننذا وتوضن الطقننو الدينين
ِجلَ ِْ البيوته عند هنود الينشوال اعتبارهم لا كهب إلين  ،فبينمننا يتقنندم الرجننال حنننو أعننايل القمننم حين تنمننو نبتن العقننار ،فن ن
النسا يبق يف القر صالما  ،معرتفا بصور علني خبطايهن ،يعرتفن بك ما اقننرتفن يف حينناهتن ،وكنني ال ينسن شننيتا
وُين َذ ْرن جنندا مننن نسننيان أين خطيتن عننندما َتيت
فن هنن يعقنندن -بعنند كن اعنرتا علن خطيتن  -عقنند يف حبن مننن مسنندَ ،
س نناع إع نناد روايته ننا ،إهنن نن يع ننرفن أهن ننن إذا مل ين نندمن علن ن كن ن خط ننايهن ،أي علن ن كن ن عق نند م ننن عق نند احلبن ن  ،فن ن هنن
سيتعرضن إىل غضب اإلله بيول  ،واإلله بيول إله منتقم جبار ،وأق انتقام ينزله هبم هو حرماهنم من املخدر.
أما عندما يرض اإلله (بيول ) عن الينشوال األمنا ف نه منههم الب السماوي من أورا البيوت .
( )1قص التغلب عل األمل.)142: ( ،
( )2قص التغلب عل األمل.)142: ( ،
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ومننا إن يعننود النننود إىل قنراهم حمملن أبورا املخنندر الثمن  ،حننىت يقومنوا بتهضن ه لتناولننه .ويُضننف علن أول حفلن
سنوي لتناول البيوته ك صفا املشارك العام  ،ويتم ذلن بن األاشننيد وابتبنناع طقننو دينيننه موروثن عننن هنننود األسننتي ،
وينتهي األمر هبنود الينشوال إىل االستسام إىل رؤ اخلب (اللوس ) اليت يهيؤها لم املخدر.
إن سبب هذين اجلنون هذا هننو املسننكالينا ،شننبه القلننوي املوجننود يف البيوتن ...أما املسننكالينا فهي...جتعن متعاطيهننا

ينطوي عل نفسه ،فهو يعاين هذيا اجلنون اليت يسببها الورع الصويف(.)1

 الرج ننا م ننن الق ننارئ أن ياح ن وص ن ن ننوم األفي ننون( :جس ننر ي نرب ال نننف البش نري ِبق ننر اآلل ن ) ،وب ن عب ننارا :(الفن ننا يف هللا) و(الع ننروج إىل هللا) ،ال ننيت يطلقوهن ننا علن ن اجلذبن ن  .بن ن إن كلمن ن (اجلذبن ن ) ذاهت ننا تعن ن (ربن ن ال نننف البشن نري
ابإلله).
 والرج ننا م ننن الق ننارئ أن ياحن ن ال نندور ال ننذي تلعب ننه أش ننجار اللوسن ن يف اب ننن آدم وتديُّن ننه ،وكين ن يطل ننق عليهن نناالصفا اليت تشبه وص إبلي للشجر احملرم .
كمننا يرج ن أيضننا الرجننوع إىل آخننر فص ن حمل ن عننن املخنندرا ملراجع ن مننناذج أخننر مننن دور شننجر اخللنند ومل ن ال
يبل يف فتن ب آدم.

( )1املخدرا  ،148: ( ،وما بعدها).
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الفصل السادس

الصوفية والسحر
الصننوفي هنني السننهر ،والفننر بينهمننا هننو يف االدعننا ويف الغاي ن  ،فالسنناحر صنناد يعننرت أنننه سنناحر ،ويق ن عننند
خننر العنناد  ،والصننويف خمنندوع يظننن خننر العنناد الننذي ُينند أمامننه مننن الكرامننا  ،كمننا أنننه يتجنناوزه ،ويبق ن مثننابرا عل ن
الريضن حننىت يصن إىل اجلذبن  ،مث يبقن مثننابرا حننىت يشننهد وحنند الوجننود ،وهننذه أقنوال مننن ألمننتهم تثبن أن الصننوفي هنني
السهر.
يقول الغزايل (حج اإلسام):
أما السهر فهو عم وكام قد تداولوه بينننهم يف أوقننا معلومن وطوالن معروفن وطلسننما مضننروب  ،فن ذا أرد أن
تولد طلمسا يصل ملا تريد ،فخننذ مننن كن ثاثن أحننر حرفننا ،فن ذا اجتمعن لن يف التننألي ثاثن أحننر مننن تسننع فهننو
طلسم يصل ملا تريد ،فانظر يف اإلسطرالب عننند سنناع التننألي  ،فهننو يصننل ملننا دلن عليننه الدقيقن مننن السنناع  ،ومثننال :أ
ب

فتأخذ اجليم ،والثا أليق عوضا عن اجلننيم ،ج ح خ خننذ الصنناد،

خننذ العن  ،فيصن عقنراب( ،)1لتنندوير

احلرو  ،فض صورهتا عل خننامت والقمننر يف العقننرب تكن خاصننيتها عنن أذ النسننا  ،ترمنني اخلننامت يف املننا فينفن سننقياه
امللسوع .وتلقي به سو ا ب من أرد  ،وترش من ماله عل سط املبغض أو طريقه أو داره ف نه يستضر من سن ...
(ذكر كلمننا تفننر هبننا بن مجاعن فاسنند ختننافهم) َتخننذ أفننرادا مننن شننع حنزام ،وتقنول عليننه أربن منرا ( :هاطنناش
ماطن نناش هطاشن ننن  ،وألقينن ننا بين نننهم العن ننداو والبغضن ننا إىل ين ننوم القيامن ن ) ،وترمين ننه من ننن حي ن ن ال يشن ننعرون ،وتنظن ننر من ننا يصن ننن

هللا...وكثن مثن هننذا ،وقنند حصننراها وشننرحناها يف كتنناب (عن احليننا ) ،وهننو صننغ احلجننم كثن الفوالنند(...)2وممننا يقننول:
واعلم أن هذه الصناع (صناع اإلكس ) هي صناع رابني ال يقدر عليهننا إال األبنندال والرجننال واألبطننال الننذين كشن هللا
النرين عننن عيننون قلننوهبم ،وهننذه ال تصن إال للطننال ...وحنن نننذكر خواصننا دالن مظهننر لبنندالعها وصننناعتها مننذكور يف كتنناب
(ع احليا )(...)3
ومما يقول:
مننن أراد أن ال تبصننره وال تننراه العيننون ،فليننزرع اخلننروع عننند بنندو زراع ن القطننن يف رأ سنننور أسننود ،ف ن ذا طل ن خينني
عليه كيسا ،ويربيه حىت جين القطننن ،مث يقطن العنقننود كمننا هننو بكيسننه ،ويشننقه حجننر  ،وأيخننذ مننرآ بيننده ،مث يقطن منننه
( )1جص أو ثص لا شك العقرب إذا قلب إىل األعل .
( )2سر العامل .)66 ،65/2( :
( )3سر العامل .)68/2( :
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حب حب ويضعها يف فمه وينظر صورته يف املرآ  ،فأي حب مل يشاهد فيها نفسه عند نظر املرآ فليمس عليها.
احلجر.

ولم األهبر الضم ،وهننو نبن يف األر علن صننور ابننن آدم ،فهننذا يصننل ملننن علقننه علن نفسننه ،لننو مننر حبجننر لتبعننه

ولننم حشيشن تسننم حبشيشن الراسننن ،تبخننر مننن أوراقهننا علن اسننم مننن ترينند ،فيأتين وإن مل يننرد ،ولكننن بشننر أن
تقننول هننذه الكلمننا علن البخنور ،تقننول :ي جننام ي جننن امجعنوا وقنندموا ال ال عنناجا عنناجا أشننرواث أشننرواث كبيبننا ال
صيب ،التنا كرها أو طوعا ،قالتا أتينا طالع  ،وليكن يف يوم األحد أو األربعا (...)1
ومما يقول.
املقال الثامن عشر يف عزالم التسخ :
تق ن أول سنناع مننن يننوم السننب مسننتقب الغننرب بثينناب سننودا وزر أبخبننر مننذكور مث ن اللبننان واحلرم ن وقشننور
الرمننان واخلننردل الننربي ،مث تقننول يف وق ن سننعيد مننن تثلي ن أو تسنندي منننا إىل شننر  ،فتقننول :أيهننا السننلطان األعظننم،
وامللن العرمننرم ،مالن الفلن التابعن لننه النجننوم ،اخلاسن املزلننزل ،زحن أنن أشننر الكواكننب وسننيدها وقالنندها ومؤينندها،
أسأل أن تعطي وأن َتنه ما يصل من يل(...)2

...فالننذي يطلننب مننن زح ن  ،وهننو كي نوان ،مث ن املننناف األرضنني  ،وإنهننار الكنننوز وشننق األهنننار واألشننجار ،وأمننا مننا
خين الشننم فمثن امللن وامللكن  ،والقمننر اللننق ابلننوزارا  ،واملنريخ ابحلننروب والبننأ  ،وعطننارد للكتابن والنننق واحلسنناب
والندس ن والعلننوم النندقالق والع نزالم وخماطبننا اجلننن ،كمننا سننبق ذكننره ،وأمننا املشننرتي فهننو للزهنند والدين ن وح ن الطلسننما
الس ننماوي  ،مث اجلمعن ن للزه ننر  ،ق ننالوا :إمن ننا أم ننر ابجتم نناع اخلل ننق عن نند نصن ن النه ننار يف هيكن ن العب ننادا  ،الجتم نناع خن نوا
األنفا ليؤثر ذل يف حصول املطالب ،لشر نفسه الفيا منه عل اتبعيه من قننولم يف حلظن واحنند (اللهننم صن علن

حممد وعل آل حممد)(.)3

ويقول حميي الدين بن عريب (الشيخ األكرب):
...وإن سأل عن احلرز ،فاكتب لننه هننذه األمسننا  :بسننم هللا الننرمحن الننرحيم ،احلمنند هلل رب العننامل  ،وصننل هللا علن
س ننيدا حمم نند وآل ننه وص ننهبه وس ننلم...( .جمموع ن [طاس ننم] خمطوطن ن ابلي نند )...ويض ننا إليه ننا آي  ،أول نني ال ننذي خل ننق
الس ننماوا واألر بق ننادر علن ن أن خيل ننق مثلهم...،ويض نني  :وخ ننويف أخ ننو م ننن خ ننو مس ننا أو ص ننباح أص ننباؤ آل
شننداي عل ن األعل ن عظننيم األمننور إن هللا هننو الت نواب الننرحيم لسننامل الصنناحل اركننض برجل ...(...جمموع ن [طاسننم]
خمطوط ابليد...)...
( )1سر العامل .)71/2( :
( )2سر العامل .)73/2( :
( )3سر العامل .)75/2( :
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وإن س ننأل ع ننن زيد البخ ننور فاكت ننب ل ننه ه ننذه األمس ننا يف قرط ننا ...مث تبخ ننره ثاثن ن أيم ،ويف الي ننوم الثالن ن ترم نني
اجملمننر ومننا فيهننا مننن الفهننم وغ ن ه يف مفننر طريننق لننه أرب ن طرالننق ،أو تكتننب لننه ذل ن أربع ن أيم وترمنني اجملمننر ك ن يننوم يف

مفر آخر(...)1

ويقول يف نف الكتاب:
...وإن سأل عننن العزمن فقن لننهُ :يتنناج إىل بيضن دجاجن محنرا  ،ويكتننب عليهننا هننذه العزمن ( :ي مسننا سننلمعون ي
القننب املنندين منندين االمسن  ،ي مالن اجلننن والشننياط ي حنني ي قيننوم احننب السننار ...أهيا شنراهيا أدواي أصننباؤ آل
شداي الساتر) مث تدفنها يف املطبخ(...)2

...وإن سأل عن العزم  .فاكتب له هننذه العزمن واألمسننا يف قرطننا  ،وعلقهننا يف مهننب النري  ،ف نننه يرجن مننا سننرقه
إبذن هللا تعاىل ،وهذا كتابه( :هطننو هطننو والننه قنناد مننا رُيننان األطبننال آل شننداي اسننام أم موسن أهننيكا داود

وحرز عظيم فلعلع العميل س هوه عبو عبو كمال املا أجيبوا هللا)(...)3
* امللهون :
من اطل عل كتب السهر يعر أن هذا هو السهر نفسه.

وهننذه رشننف أخننر مننن كتننااب قطننب آخننر هننو أمحنند بننن علنني البننوين ،ولكننن قبن إينراد بعننض أقوالننه ،قنند يكننون مننن
املفيد أن نعر مكانته عند القوم ودرجته يف التصو .
يقول يوس النبهاين ،يف ترمجته للمذكور:
(أبو العبا أمحد بن علي البوين) من كبننار املشننايخ ذوي األننوار واألسنرار ،وممننن أخننذ عنننه املرسنني ،فمننن كراماتننه أنننه

كان جماب الدعو ...تويف سن (622هن) ،قاله املناوي(.)4

أنن أن القارئ عر أن املرسي هو أبو العبا املرسي ،قطب الغو  ،تلميذ أيب احلسننن الشنناذيل ،وهننذه شننذر مننن
كتاب البوين املشهور (مش املعار الكرب ):
ابب ريض (ق أوحي) املشهور :
اعلم أيها األخ إذا أرد ذل  ،صم ثاث أيم أولا الننثااث مث األربعننا واخلمنني  ،وهننو صننيام عننن غن ذي روح،
وأن ن ن تبخن ننر حبصن ننا لبن ننان وجن نناوي لن ننيا وهنن ننارا ،وأن ن ن تق ن نرأ السن ننور الش ن نريف يف من نند ثاث ن ن أيم أل ن ن من ننر يف تل ن ن املن نند
املذكور ...واجتهد أن يكون ختم من قرا هتا ليل اجلمع الثلن األوسن مننن اللين  ،ف نننه ُيضننر لن خادمهننا ،وهننو رجن
( )1جمموع ساع اخلرب ( .)6:
( )2جمموع ساع اخلرب.)6: ( ،
( )3جمموع ساع اخلرب.)7: ( ،
( )4جام النبهاين.)508/1( :
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قصن ن طوين ن الي نندين ،ف ننيجل ق نندام  ،ويق ننول لن ن  :الس ننام علين ن  ،فثبن ن جنانن ن  ،فن ن ن علي ننه هيبن ن عظيم ...والعزمن ن
والنندعو هنني السننور الش نريف بتمامهننا وكننذا البخننور .واعلننم أيهننا الواص ن أهنننا مننن األس نرار املختص ن وأهنننا مننن كتننب األنبيننا
واألوليننا وأس نرارهم ،وهنني هننذه ،تقننول :بسننم هللا الننرمحن الننرحيم ((قُن أ ِ
يل)) [اجلننن ،]1:اللهننم إين أسننأل ي منننزل
ُوحن َني إِ َ َّ
ْ
الننوحي مننن فننو مسناوا ((...إَِّال من ِن ارتَ ِ
صن ُكن َّ َشن ْني َعن َنددا)) [اجلننن،]28:
َ ْ َ
ضن من ْنن َر ُسننول[ ))...اجلنننَ ...(( ]27:وأ ْ
َح َ
الله ننم إين أس ننأل حب ننق املس نناجد هلل وحب ننق عب نناد الص نناحل ...ي خ نندام ه ننذه ال نندعو الروحاني ...أقس ننم عل ننيكم هب ننذه
النندعو واألمسننا والسننور حبننق أرقننوش ،كلهننوش ،بططهننوش ،كمطهلننوش ،هبننوش ،قننانوش ،أقسننم علين ي روقيالين امللن
املوك بفل الشم (...)1
ون

آخر:

(فص ) :تكتننب هننذه األمسننا يف وسنناد للمتباغضن مننن الننزوج  ،وهنني أمسننا أم موسن  ،يننوم اجلمعن عننند جلننو
اإلمننام عل ن املنننرب ،أو شننرع يف األذان األول ،ابلزعف نران ومننا الننورد والطيننب والقرنف ن مفروكننا يف مننا ورد ،مث اطننو الكتنناب
وتصمغه ابلغالي  ،وجتع الكتاب يف جو الوساد اليت ينامان عليهننا ،ف هنمننا يتهنناابن ،وهننذا مننا تكتننب( :طسننوم ،عيسننوم،

علوم ،كلوم ،حيوم ،قيوم ،ديوم.)2()..،

 أقول :إن هذا هو السهر نفسه ،والذي ال يصد يستطي أن يلقي نظر عل كتب السهر. وهذه أسانيد علوم البوين ،يقول:(...وأيضننا سننندي بعلننم احلننرو ) إىل الشننيخ اإلمننام أيب احلسننن البصننري ،وهننو أخننذ عننن( )3حبيننب العجمنني وهننو
داود اجليلنني وهننو أخننذ عننن الشننيخ معننرو الكرخنني ،عننن الشننيخ سننري النندين السننقطي ،عننن شننيخ الوقن
أخننذ عننن الشننيخ ُ
والطريق معدن السلو واحلقيق الشيخ اجلنيد البغدادي ،عن الشيخ محنناد النندينوري ،عننن الشننيخ أمحنند األسننود ،عننن الشننيخ
حممنند الغ نزايل ،عننن الشننيخ أيب النجيننب السننهروردي وهننو لقننن الشننيخ العننار الفاض ن أصنني النندين الش ن ازي ،وهننو لقننن
الشننيخ عبنند هللا البننايين ،وهننو لقننن الشننيخ قاسننم السننرجاين ،وهننو لقننن الشننيخ الس ن جاين ،وهننو لقننن الشننيخ اإلمننام العننار
الصمداين والمام النوراين جال الدين عبنند هللا البسننطامي ،وهننو لقننن مشن وصننليت وبنندر قلننيب طننود احلقننالق الشننامخ وجبن
املعار الراسخ مش العارف وسر هللا يف األرض أاب عبد هللا مش الدين األصفهاين.
(وأيضننا سننندي بعلننم األوفا )...وأخننذ من نه أيضننا عننن الشننيخ اإلمننام العام ن س نراج النندين احلنفنني ،وهننو أخننذ عننن
الشيخ شهاب الدين القدسي ،وهو أخذ عن الشننيخ مشن النندين الفارسنني ،وهننو أخننذ عننن الشننيخ شننهاب النندين المننداين،
وهو أخذ عن الشيخ قطب الدين الضيالي ،وهو أخننذ عننن الشننيخ حمينني النندين بننن عننريب ،وهننو أخننذ عننن الشننيخ أيب العبننا
أمحد بن التوريزي ،وهو أخذ عن الشيخ أيب عبد هللا القرشي ،وهو أخذ عن الشيخ أيب مدين األندلسي.
( )1مش املعار .)124 ،123 ،122: ( ،
( )2مش املعار الكرب .)213: ( ،
داود...وهكذا حىت :عنه الشيخ أيب النجيب.
( )3جيب أن تكون :هو أخذ عنه حبيب العجمي ،وهو أخذ عنه الشيخ ُ
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(وأيضننا) أخننذ هننذه الرواي ن عننن الشننيخ حممنند عننز النندين بننن مجاع ن الشننافعي ،وهننو أخننذ عننن الشننيخ حممنند بننن
س ير ،وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين المننداين ،وهننو أخننذ عننن قطننب النندين أيضننا ،وهننو أخننذ عننن الشننيخ حمينني النندين
بن عريب.
(وأيضا) سندي بعلم احلرو والوفق إىل الشيخ اإلمام العامل العام الفقيننه الثقن مسنناعد بننن سننادي بننن مسننعود بننن
عبد هللا بن رمحن النواري احلمن ي القرشنني ،وهننو أخننذ عننن الشننيخ شننهاب النندين أمحنند الشنناذيل ،وهننو أخننذ عننن الشننيخ اتج
الدين عطا املالكي الشاذيل ،وهو أخذ عن الشيخ أيب العبا أمحد بن عمر األنصاري املرسي.
و (أيضا) سندي بعلم احلرو والوفق إىل الشيخ اإلمام العامن أيب العبننا أمحنند بننن ميمننون القسننطاين ،وهننو أخننذ
عن الشيخ أيب عبد هللا حممد بن أمحد القرشي ،عن الشيخ اإلمام العام أستاذ العصننر وأوحنند النندهر أيب منندين شننعيب بننن
حسن األنصاري األندلسي رأ السبع األبدال وواحد األربع األواتد(...)1إخل.
* امللهون :
ل ننو رج ن الق ننارئ الك ننر إىل كت ننب الس ننهر لوج نند أن عل ننم احل ننرو وعل ننم األوف ننا (أو الوف ننق) مه ننا ابابن م ننن أب نواب
السهر .ولناح أن رجال األسانيد من أقطاب الصوفي .
ومن أقوال ابن سبع يف الرسال النوري :
...ومننن فضننيلته (أي :الننذكر) أنننه ينفن يف سننب خنوا مننن السننيميا  ..ومننن أراد اسننتعمال قننو الكواكننب حبسننب
صننناع أهن العلننم الريضنني ال بنند لننه مننن الننذكر ،وذلن بعنند الدسننتوري  ،أعن أن يكننون الكوكننب يف بيتننه أو شننرفه يف الوتنند
وينظننر الكوكننب إليننه مننن بيتننه أو شننرفه مننن الوتنند ،كننالزهر يف املي نزان يف الطننال  ،وزح ن يف اجلنندي أو يف املي نزان ،وامل نريخ يف
اجلدي ،واعلم أن الكوكب إذا كان يف احليز أو الننربج أو الدسننتوري كننان أنهننر فعننا وأقننو َتثن ا ،مث يعمنند إىل اختنناذ الصننور
واالسم والبخور واألفعال ،مثال ذل برج الثور :تستعم صور إذا كان يف الوجننه الثنناين ويرينند احلكننيم أن خينندم أمننره ،يتخننذ
ص ننور ث ننور مض ننروب الوسن ن وينادي ننه( :لرل ننرل) ،وينج ننر ب ننذنب الف ننأر  ،ويفعن ن األم ننور املهلكن ن إبذن هللا ،ويق ننول يف مجين ن
خدمتننه :ي محرالين ي ديرالين ي جربالين  ،ومفهننوم ذلن  :ي ملن القننو السنناري يف األجسننام الفلكين والطبيعين والننذرا

العارف ل واليت فوقها ي نور النور(..)2
ويقول يف فص آخر:

...وهننذه السننيميا تنقسننم إىل مخسن أقسننام :الكاذبن منهننا الننذي يننذكرها مسننلم اجملريطنني صنناحب (رسننال إخنوان

الصفا)( ،)3واملشكو منها الذي يزعم ابن مسر أنه وصننله ،والصننهي منهننا الننذي إذا وصن للفقيننه مسنناه كرامن  ،وإذا ذكننر
( )1مش املعار الكرب  ،530: ( ،وما بعدها).
( )2رسال ابن سبع .)161 ،160: ( ،
( )3املشهور أن رسال إخوان الصفا من َتلي مجاع من البصر  ،وقول ابن سبع هذا ُيتاج إىل ُتقيق.
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للهكيم مساه تصريفا ،وإذا ذكر للمقرب احملقق مساه فتن (...)1
 أنن أن القارئ الكر يعر أن السيميا هي السهر.ويقول عبد الوهاب الشعراين مدافعا عن الصوفي :
...فن ن قين  :إن هننذه الكرامننا تشننبه السننهر ،فن ن مسنناع اإلنسننان الواتن يف النوا  ،ومسنناع الننندا يف بطنننه ،وطنني
األر لننه ،وقلننب األعيننان ،وحنننو ذلن غن معهننود يف احلن أنننه صننهي  ،إمنننا يظهننر ذلن مننن أهن السننيميا والنارجنننا ؟
فنناجلواب مننا أجنناب بننه املشننايخ العننارفون والعلمننا احملققننون يف الفننر ب ن الكرام ن والسننهر ،أن السننهر يظهننر عل ن أينندي
الفسا والزادق والكفار الذين هننم علن غن شنريع  ،وأمننا األوليننا رضنني هللا عنننهم فن هنم وصننلوا إىل ذلن بكثننر اجتهننادهم
واتباعهم للسن (...)2
* امللهون :
إنننه جيع ن الصننوفي متبع ن للسننن بكثننر اجتهننادهم ،وهننذا غ ن صننهي  ،إذ أهنننم يصننلون إىل خننر العنناد ابلريض ن
الصوفي اليت ال َت إىل السن وال إىل اإلسام أبي صل .
كم ننا أن الس نناحر أيض ننا يصن ن إىل خ ننر الع نناد ب نننف األس ننلوب َتام ننا .والش ننيخ هن ننا يع ننرت أن خن نوار املتص ننوف
وخوار السهر هي شي واحد.
ويقول أمحد بن حممد املالكي الصاوي يف حاشيته عل (شرح اخلريد البهي ):
...سننيدي حمم نند اخلل ننويت ...أخ ننذ عننن الش ننيخ دم ننرداش فأحب ننه وقرب ننه وشننغله ابلطري ننق وأخ نناه (أي :أدخل ننه اخلل ننو )

مرارا ،ونهر جنابته وجد واجتهد واشتهر وتلق عنه علم األوفا واحلر والزايرجا والرم  ،فأتقن ذل (...)3

 أنن أن القارئ الكر يعر أن األوفننا واحلننر والزايرجننا والرمن هني مننن أبنواب السننهر ،ولعلننه يعننر أيضننا أنأمحد الصاوي كان شيخ الطريق اخللوتي .
ومن كتاب (النفه العلي يف أوراد الشاذلي ):
(فص ) يف ذكر الدالر واخلامت واحلرز والسي  ،وكلها أمسننا ِبسننم واحنند ،ويف كيفين وضننعها ومننا فيهننا مننن اخلنوا
قنرا ومحننا ،وضننب أمسالهننا املعجمن وغن ذلن  .اعلننم أن الرواين يف هننذه النندالر مننن طنريق  ،أحنندمها :عننن سننيدي اإلمننام
أمحد أيب العبا املرسي ،والثاني  :عن سيدي اإلمام شهاب الدين ولد الشيخ أيب احلسن الشاذيل رضي هللا عنهم.
أمننا خواصننها فمنهننا مننا رواه سننيدي اإلمننام شننهاب النندين عننن والننده قننال :هننذه النندالر ورثتهننا عننن آابلنني وأجنندادي
( )1رسال ابن سبع .)254 ،253: ( ،
( )2طبقا الشعراين.)14/1( :
( )3حاشي العام الصاوي عل شرح اخلريد البهي .)149: ( ،
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الكرام ،ويريد آاب ه يف الطريق ،قننال :وكننان الشننيخ يكتننب هننذه النندالر ابلسننند ،وقننال :مننن كانن هننذه النندالر علن رأسننه ال
مو (أي :ما دام عل رأسه)(..)1

وه ننذه ه نني ال نندالر  :طه ننور ،بنَ ن ْدعق (ويف رواين ن ابملثن ننا )َْ ،حمبَنبَ ننه ،ص ننوره (ويف رواين ن ابلسن ن ) س ننقغاطي (ويف رواين ن :
سبقاطي ) ،سقاطيم (ويف رواي  :سفاطيم) ،أحون ،قا  ،أ َُد َّمَ ،ح َّم ،ها  ،أم أو (آم ).
...اعلننم أن هننذه األمسننا هنني مننن أمسننا هللا تعنناىل ،ليسن بلسننان مننن ألسننن عننامل امللن وال عننامل امللكننو  ،وال بلغن
من لغا العامل  ،وإمنا هي أمسا جربوتي يذكر هللا تعنناىل هبننا يف روضن مننن ري جربوتننه...فاعلم أن هللا قنند مجن يف هننذه
األمسا علوم األول واآلخرين((...)2مث يرسم صورهتا اليت تكتب هبننا يف احلننرز ،وهنني مربن داخلننه سن دوالننر مكتننوب علن
دالرته الكرب الطلسم نفسه ،وعل بقي الدوالر آي قرآني ) ،مث يقول:

هننذه عل ن وفننق العبننار املتقدم ن  ،ورأيتهننا خب ن شننيخنا حفظننه هللا تعنناىل ،وقننال يف احلاشنني مننن نسننخته :وينبغنني أن
تكون الدالر الكرب ماقي للخطو األربع (أي :أضاع املرب ) ال خارج عنها وال داخل .
وق نند وضن ن ص ننورهتا الش ننيخ الي ننافعي يف كت نناب (ال نندر النظ ننيم يف خن نوا الق ننرآن العظ ننيم) علن ن كيفيتن ن روامه ننا م ننن
ط نريقت  ،األوىل ع ننن الش ننيخ أيب العب ننا املرس نني ..والرواي ن الثاني ن ع ننن س ننيدي اإلم ننام تق نني ال نندين ع ننن أبي ننه س ننيدي اإلم ننام

شهاب الدين عن أبيه الشننيخ أيب احلسننن الشنناذيل((...)3يرسننم الصننورت ومهننا خمتلفتننان عننن الصننور األوىل)...إىل أن يقننول:
وذكننر أهنننا أيضننا تكتننب يف حريننر بيضننا ِبس ن وزعف نران ومننا ورد يف راب ن عشننر مننن رمضننان ،وتل ن يف ر غ نزال .وهننو

سي الشاذلي وفيه اسم هللا األعظم وسره األفخم .فتدبره فهو الكربي األمحر وبعضه من الدري األكرب(...)4
 -الدري معرب من كلم (اتري ) اليت تع (األفيون).

وك من اطل عل فنون السهر يعر أن هذا الذي ذكروه (النندالر واألمسننا واحلريننر ور الغنزال )..هننو مننن أبنواب
السهر.
ومما يورده أمحد أبو ك يف (أعام التصو اإلسامي):
يقن ننول ابن ننن عطن ننا هللا السن ننكندري عن ننن علن ننم أيب العبن ننا (أي :املرسن نني) :هن ننو اجلن ننام ب ن ن علن ننم األمسن ننا واحلن ننرو

والدوالر )5(...اهن.

وطبعا ،علم األمسا واحلرو والدوالر هو من أبواب السهر.
( )1النفه العلي .)191: ( ،
( )2النفه العلي .)204 ،203: ( ،
( )3النفه العلي .)207 ،206: ( ،
( )4النفه العلي .)208: ( ،
( )5أعام التصو اإلسامي.)63: ( ،
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 نكتفي هبذه النصو  ،وهي كافي للدالل عل أن الصوفي هي السهر.وال أب مننن توضنني الطريق ن الننيت يتبعهننا املرينند ليكننون مننن السننهر  ،وقب ن ذل ن نقننول للقننارئ :اتننق هللا واعلننم (أهنننا
فتن ن ف ننا تكف ننر) وال تس ننر يف ه ننذا الطري ننق ُت ن أي ع ننذر ،ك ننان م ننا ك ننان ه ننذا الع ننذر ألهن ننا طري ننق إىل الاوي ن  .وه ننذه ه نني
الطريق :
وصحبة شيخ وهي أصل طريقهم

فما نبتت أرض بغري فالحة

فالشيخ الساحر الكام ضروري ،فهو الذي يوجه مريده حسب خرباته وجتاربه السابق .
والطريقن هنني نفن الطريننق اإلشنراقي  ،خلننو وجننوع وسننهر وصننم وجلسن مننن جلسننا اليوغننا وتركيننز الننذهن علن
األمر املراد ُتقيقه م تركيز البصر عل شي خيتاره الشيخ.
يبق املريد مثابرا علن هننذه الريضن منند قنند تقصننر وقنند تطننول ،حسننب مهننار الشننيخ واسننتعداد املرينند ،حننىت يتهقننق
األمننر املنراد ُتقيقننه ،فيسنرتي املرينند منند يقررهننا الشننيخ ،وهنني ال تزينند علن أيم علن كن حننال ،مث يعينند الكننر حننىت يتهقننق
نفن األمننر اثنين  ،مث يعيد...وهكننذا حننىت يصن إىل أن يتهقننق هننذا األمننر لننه بسننهول كبن  ،وهننذه الريضن صنناحل لننبعض
اخلوار  ،وخاص منها ما يتص ابلتأث عل نفو اآلخرين ،أو ابالتصال عن بعد (التلباثي).
أما الطريق اجلامع فهنني اخللننو واجلننوع والسننهر وتردينند عبننار معينن خاصن خبننر معن يعرفهننا الشننيخ ويلقنهننا ملريننده،
وقد يضا إليها البخور لتسري الوصول ،وهذه الطريق يستعملها السهر املسلمون.
يثابر املريد عل هذه الريض اليت قد تقصر وقنند تطننول ،حننىت ُيصن خننر العنناد املطلننوب ،فيسنرتي أيمننا ،حسننب
توجيننه الشننيخ ،مث يعنناود الكننر حننىت ُيص ن اخلننر مننن جدينند ،مث يعنناود ،وهكننذا حننىت يصننب احلننال عنننده مقامننا ،حي ن
ُيص اخلر أمامه برتديد العبار املعين (الطلسم) مرا قليل  ،وعندلذ يكون قد أتقن عملي سهري واحد .
مث يلقنه الشيخ طلسما آخر خاصا خبر عاد آخر ،فيعود إىل الريض من جديد هبننذا الطلسننم اجلدينند كمننا فعن يف
ريض اخلر األول ،حىت يصب اخلر الثاين له مقاما ،فيكون قد أتقن عمليت سهريت  ،وهكذا..
ويتفاضن السننهر بينننهم بعنندد العمليننا السننهري الننيت يتقنهننا كن واحنند منننهم ،ومننن يرينند الوصننول إىل اجلذبن منننهم
اثبر عل طلسم واحد ال يغ ه وال يسرتي حىت يص إليها.
وقد مكن االستغنا عن الشيخ ألفنراد ادريننن عننندهم اسننتعداد نفسنني ،أو فيزيولننوجي أو تشننرُيي خننا  ،كمننا مكننن
االستغنا عن اخللو واجلوع والسهر ألفراد مماثل .
أي :إن السننهر هننو نفن الصننوفي بطريقتننه ونتالجننه ،والفننر بينهمننا هننو يف االدعننا والتوجننه .مث أييت بعنند ذلن دور
الطاسم واألقسام اليت يسميها املتصننوف (األوراد واألذكننار) وهنني وإن اختلفن ألفانهننا لكننن النتيجن واحنند  ،وكننذل بقين
األبواب.
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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الفصل السابع

الصوفية والشيوعية
هنا تشابه عجيب ب الصوفي والشيوعي ! ومن وجوه هذا التشابه:
 -1الصوفي والشيوعي تلتقيان بعقيد وحد الوجود! واخلا بينهما لفظي؟
فالصوفي يقولون :ال موجود إال هللا ،وك املوجودا هي هللا.
والشيوعي يقولون :ال موجود إال املاد  ،وك املوجودا هي املاد .
إذن فاخلا يف التسمي فق  ،هؤال يسموهنا (هللا) ج هللا وعا ،وهؤال يسموهنا (املاد ).
 -2الصوفي والشيوعي تلتقيان يف الكذب الذي ال يعر احلدود.
فالصوفي يكذبون عل هللا وخملوقاته (من العرش إىل الفرش) من دون خو وال حيا !
والشيوعيون شعارهم (اكذب مث اكذب مث اكذب وسو تصد الكذب ).
 -3تلتقيان يف الكيد للدين واملكر به! فمثا:
يقول املتصوف  :إن الصوفي نزل وحيا من هللا عل رسوله ،وهنني مقننام اإلحسننان! وكننان حممنند صننل هللا عليننه وسننلم
صوفيا ،أخذ عنه الطريق أبو بكر وعمر وعلي ،وغ هم...وغ ها من املخادعا .
ويقننول الشننيوعيون :إن اإلسننام ديننن االش نرتاكي  ،وقنند كننان حممنند صننل هللا عليننه وسننلم اش نرتاكيا ،وكننذل خدجي ن
وعمر وعلي وأبو ذر ..كانوا اشرتاكي ...وغ ها من املخادعا .
 -4تلتقيان بتأليه البشر وعبادهتم وتقديسهم يف حياهتم وبعد موهتم.
فاملتصننوف يؤلننون سنندن الصننوفي وكهاهنننا (الشننيوخ) بشننك عننام وشننيخ طنريقتهم بشننك خننا  ،والشننيوعيون يؤلننون
سدن الشننيوعي وكهاهنننا (لينن  ،مننارك  ،ماوتسنني تونننغ ،غننورغي دمرتو ...،وغن هم) بشننك عننام ،وحنناكم بلنندهم بشننك
خا أو (قالد حزهبم).
 -5تلتقيان يف َس ْجن الفرد املنتمي إليهما يف زنزان فكري ال تسمهان له ابلتطل خارجها.
 -6تتشاهبان يف الغاي ؟
فالصوفي تعد مريدها أن يكون هو هللا املتصر يف الكون!
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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والشيوعي تعد مريدها أن يكون سيد مص ه.
وما يعدهم الشيطان إال غرورا.
 -7الصوفي تدعي أهنا الطريق املؤدي إىل السعاد األبدي اليت ال تزيد عن كوهنا تلبيسا وخدع .
والشيوعي تدعي أهنا تؤدي إىل نعيم اإلنسان ،والذي ال يزيد عن كونه تلبيسا وخدع .
 -8كلتامها تنبذان اآلخر (مر معنا قولم :اخل نعلي الدنيا واآلخر ).
 -9كلتامه ننا تس ننتعمان يف خ ننداعهما ومراوغتهم ننا أس ننلوب إماتن ن االحتم نناال احلين ن  ،وُترين ن االحتم نناال امليتن ن
وتسلي األضوا عليها حىت تبدو وكأهنا حي !
تشابه ب الضالت يث االنتباه ،وتا يبع عل التساؤل؟
وبرسننم اخلط ن البينناني للمس ن ت  ،مس ن الصننوفي  ،ومس ن الشننيوعي الننيت هنني التطبيننق العملنني ألسننطور الشننعب
املختننار ،برسننم خطيهمننا البينناني اترخييننا وجغرافيننا ،وملهونن حاجن الصننوفي إىل أسنناليب جدينند يف اخلننداع واملننناور تتفنق
م ن واق ن اإلنسنناني الفكننري يف عصننرها احلاضننر ومسننتقبلها ،أسنناليب مبني ن عل ن ق نوان العلننم يف النننف واجملتم ن والدعاي ن
وُتري اجلماه  ،وقد أتقن الشيوعي هذه األساليب وطورهتا وتطورها وكذل من ملهونن حاجن الشننيوعي ملننا يسننمونه
(الروحانيننا ) كبنندي للنندين ألن جتننارب الشننيوعي أو (اليهودي ن ال فننر ) أثبت ن لننا أن التنندين غريننز يف اإلنسننان ال مكننن
فصله عنه.
م ملهون هذه األمننور ،نسننتطي أن نظننن ،من الرتجنني  ،أن القيامن سننتقوم علن الشننيوعي املمزوجن ابلصننوفي  ،وال
يعلم الغيب إال هللا سبهانه.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
ك َر ْمحَةً َو َهيِّ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرَان َر َش ًدا)) [الكهف]10:
(( َربَّـنَا آتِنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ

(( َم ْن يَـ ْه ِد َّ
ضلِ ْل فَـلَ ْن َِجت َد لَهُ َولِيًّا ُم ْر ِش ًدا)) [الكهف]17:
الَلُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِد َوَم ْن يُ ْ
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املراجع
* آرا نقدي ن ن يف مشن ننكا الن نندين والفلسن ننف واملنطن ننق :الن نندكتور مهن نندي فض ن ن هللا ،الطبع ن ن األوىل1401( ،هن ن ن-
1981م) ،دار األندل .
* اإلبريننز :الننذي تلقنناه جنننم العرفننان احلنناف سننيدي أمحنند بننن املبننار عننن قطننب الواصننل سننيدي عبنند العزيننز الننداب ،
وهبامشه كتاابن (درر الغوا ) مث (اجلواهر والدرر) ،يطلب من مكتب ومطبع حممد علي صبي وأوالده ،ميدان األزهر.
* ابن ننن سن ننبع وفلسن ننفته الصن ننوفي  :د .أبن ننو الوفن ننا الغنيمن نني التفتن ننازاين ،دار الكتن نناب اللبنن نناين ،بن ن و  ،الطبعن ن األوىل
(1973م).
* ابننن عننريب ،حياتننه ومذهبننه :آسن باثيننو  ،ترمجننه عننن اإلسننباني عبنند الننرمحن بنندوي ،وكالن املطبوعننا الكوين ،
دار القلم ،ب و  ،لبنان1979( ،م).
* أبو بكر الشبلي ،حياته وآراؤه :عبد احلليم حممود ،شيخ األزهر ،منشورا املكتب العصري  ،ب و  -صيدا.
* أبو احلسن الشاذيل :اإلمام األكرب الدكتور عبد احلليم حممود شننيخ األزهننر ،الناشننر :دار اإلسننام القنناهر  ،واملكتبن
العصري ب و 1387( ،هن1967-م).
* أبو مدين الغو  :د .عبد احلليم حممود شيخ األزهر ،منشورا املكتب العصري  ،ب و  -صيدا.
* أحننام اليقظ ن  :جننورج هنننري جنرين ،ترمج ن إبنراهيم حنناف  ،راجعننه زكنني املهننند ب ن  ،الطبعن األوىل ،جلنن البيننان
العريب.
* إحيا علننوم النندين :الغنزايل ( 4جملنندا ) ،يطلننب مننن مكتبن عبنند الوكين النندرويب يف دمشننق ،وهبامشننه ثاثن كتننب
(تعاري األحيا بفضال اإلحيا ) ،مث (اإلما يف إشكاال اإلحيا ) ،مث (عوار املعار ).
* أبو العبا املرسي (العار ابهلل) :د .عبد احلليم حممود ،الطبع الثاني .
* أرب رسال إمساعيلي ُ :تقيق عار اتمر.
* أخبننار احلنناج( :ومعننه الطواسن وجمموعن مننن شننعره) ،بعناي ن الناشننر ،وتقنند وتعليننق وتصننهي عبنند احلفنني بننن
حممد مدين هاشم ،طبع اثني  ،رم اإلسكندري  1390( ،هن1970-م).
* األدب الصويف يف مصر يف القرن الساب الجري :د .علي صايف حس .
* إدمننان املخنندرا (أضنرارها وعاجهننا) :خنبن منن أسنناتذ كليننا الطننب ،إعننداد :حممنند رفعن  ،رلنني ُتريننر جمل ن
(طبيب اخلا ) ،الطبع األوىل1400( ،هن1980-م).
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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* أدين الند الكرب (الندوسنني  ،اجلينين  ،البوذين  ،ملهننق خننا
الرابع 1976( ،م).

عننن قضنني األلوهين ) :النندكتور أمحنند شننليب ،الطبعن

* األسن نرار الرابنين ن والفيوض ننا الرمحانين ن علن ن الص ننلوا الدرديرين ن  :ل م ننام الم ننام الع ننامل العامن ن والل ننوذعي الكامن ن
العار ابهلل تعاىل شيخنا وأستاذا معدن الشريع واحلقيق الشيخ أمحد الصاوي املالكي اخللويت.
* اإلشارا اإللي  :أليب حيان التوحيدي ،حققه وقدم له عبد الرمحن بنندوي ،وكالن املطبوعننا الكوين  ،دار القلننم
ب و  ،الطبع األوىل1981( ،م).
* اصن ننطاحا الصن ننوفي  :عبن نند الن ننرزا القاشن نناين ،تقن نند وُتقين ننق :د .عبن نند اللطي ن ن حممن نند العبن نند ،الطبع ن ن األوىل،
(1397هن1977-م).
* األعام :خ الدين الزركلي.
* أعام التصو اإلسامي :بقلم أمحد أبو ك  ،دار الال.
* أعام ليبيا :الطاهر أمحد الذادي الطرابلسي ،الطبع الثاني 1390( ،هن1971-م).
* أفض الصلوا عل سيد السادا  :يوس بن إمساعي النبهاين ،دار الفكر.
* اإللامن ننا اإللين ن علن ن الونيفن ن الشن نناذلي اليشن ننرطي  :الشن ننيخ حممن ننود أبن ننو الشن نناما الدمشن ننقي ،الطبعن ن الثاني ن ن ،
(1350هن1960-م).
* أاش ننيد الص ننفا يف م نندح املص ننطف ص ننل هللا علي ننه وس ننلم ،ومول نند الربزجن نني :طبعن ن جدي نند  ،مجن ن وإع ننداد مكتبن ن
الغزايل ،دمشق -ب و .
* اإلمننام السننرهندي ،حياتننه وأعمالننه (سلسننل رجننال الفكننر والنندعو يف اإلسننام ،اجلننز الثالن )َ :تلين أبننو احلسننن
علي احلس الندوي ،الطبع األوىل1403( ،هن1983-م).
* اإلمننام النندهلوي (مننن سلسننل رجننال الفكننر والنندعو يف اإلسننام ،اجلننز الراب ن )َ :تلي ن أبننو احلسننن علنني احلس ن
الندوي ،الطبع األوىل1405( ،هن1985-م).
* إجلام العوام عن علم الكام :أبو حامد الغزايل.
* اإلنسان الكام يف اإلسام :الدكتور عبد الرمحن بدوي ،الطبع الثاني  ،مايو (1976م).
* اإلنس ننان الكامن ن يف معرفن ن األواخ ننر واألوالن ن  :الش ننيخ عب نند الك ننر ب ننن إبن نراهيم اجليل نني ،ج ننز ان يف جمل نند ،الطبعن ن
الرابع 1395( ،هن1975-م).
* األن نوار القدس نني يف بي ننان آداب العبودي ن  :عب نند الوه نناب الش ننعراين ،ج ننز ان يف ه ننام الطبق ننا الك ننرب للمؤل ن
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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(جملد واحد).
* األنوار القدسي يف معرف قواعد الصوفي (جز ان) :اإلمام العام عبد الوهنناب الشننعراين ،حققننه وقنندم لننه طننه عبنند
الباقي سرور ،الطبع األوىل.
* إيضاح أسرار علوم املقرب  :السيد الشري واملوىل املني  ،بركن األام وقطننب الزمننان ،مننريب املرينندين ،اإلمننام مجننال
النندين الش ننيخ حممنند ب ننن عب نند هللا بننن ش ننيخ العي نندرو ابعلننوي ،ويلي ننه كتنناابن (الكربي ن األمح ننر) و(غاي ن الق ننرب) ،املكتب ن
النبهاني الكرب  ،سرابي ،جاو 1352( ،هن1933-م)( ،رقم ،)11 :مصطف البايب احلليب وأوالده.
* إيقا المم يف شرح احلكم :للعار ابهلل أمحد بن حممد بننن عجيبن احلسن وحباشننيته الفتوحننا اإللين للمؤلن ،
دار املعرف للطباع والنشر ،ب و  ،لبنان.
* األوراد اخللوتي (الصلوا الدرديري ).
* أغرب القبال والشعوب ابلقرن العشرين :اجلز األول ،ري

مصطف العبد هللا ،الطبع األوىل.

* بنند العننار  :ابننن سننبع ُ ،تقيننق وتقند د .جننورج كتننور  ،الطبعن األوىل1978 ،م ،دار األننندل ودار الكننندي،
بو .
* بدال الزهور يف وقال الدهور :العامل الفاض ...حممد بن أمحد بن إي احلنفي ،دار الكتب العلمي  ،ب و .
* بداين الطريننق إىل مننناه التهقيننق يف نننال الش نريع ورحنناب احلقيقن  :السننيد حممننود أب نو الفننيض املنننويف احلسنني ،
(سلسل من الشر والغرب) ،الدار القومي للطباع والنشر.
* بغين ن املس ننتفيد لش ننرح منين ن املري نندَ :تلين ن س ننيدي حمم نند الع ننريب الس ننال الش ننرقي العم ننري التج نناين1393( ،ه ن ن-
1973م) ،دار العلم للجمي .
* هبج ن األس نرار ومعنندن األن نوار :نننور النندين أيب احلسننن علنني بننن يوس ن بننن جريننر اللخمنني الشننطنويف ،يف بعننض
مناقب القطب الرابين حميي الدين أيب حممد عبد القادر اجلياين.
* بن نوار احلق ننالق :القط ننب الغ ننو الف ننرد امل ننتمكن الع ننار ابهلل...الش ننيخ الكبن ن الس ننيد هب ننا ال نندين حمم نند مه نندي
الشننيوخي الشننه ابلننروا ابننن السننيد علنني ابننن السننيد نننور النندين الننردي الرفنناعي الصننيادي ،ع ن بنسننخه وُتقيق ن وطبعننه
ونشره :عبد احلكيم بن سليم عبد الباس  ،مكتب النجاح ،طرابل  ،ليبيا.
* البهجن اخلالدين  :من (السننعاد األبدين ) ،مث (احلقيقن الندين ) ،مث (البهجن اخلالدين ) ،حممنند بننن سننليمان البغنندادي
احلنفي النقشبندي ،إستانبول1401( ،هن1981-م).
* اتج العرو احلاوي لتهذيب النفو َ :تلي الشيخ اإلمننام اتج النندين أيب العبننا أمحنند بننن عطننا هللا السننكندري
ويليه منظوم (بد األماين) ..الطبع الثاني 1375( ،هن1956-م).
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* اتريخ العلوي  :حممد أم غالب الطوي  ،الطبع الرابع 1401( ،هن1981-م).
* اتريخ الفلسف اليواني  :يوس كرم ،طبع جديد  ،دار القلم ،ب و .
ري

* ُتف ن السننفر إىل حضننر الننربر  :سننلطان العننارف الشننيخ األكننرب حمينني النندين بننن عننريب ،حققننه وعلننق عليننه حممنند
املاحل ،دار الكتاب اللبناين ،ب و .
* تربيتنا الروحي  :سعيد حو  ،الطبع األوىل.
* التصو اإلسامي :زكي مبار .
* التصو اإلسامي اخلال  :السيد حممود أبو الفيض املنويف ،دار هنض مصر للطب والنشر ،الفجال  ،القاهر .
* التصو ب احلق واخللق :فهر الشقف .
* التصو الثور الروحي يف اإلسام :د .أبو العا عفيفي ،دار الشعب ،ب و .
* التصو عند ابن سينا :د .عبد احلليم حممود ،مكتب األجنلو املصري .

* التصن ننو عنن نند املستشن ننرق  :أمحن نند الشرابصن نني (سلسن ننل الثقاف ن ن اإلسن ننامي  ،)27ش ن نوال (1380هن ن ن) -من ننار
(1961م).
* التصو يف اإلسام :د .عمر فروخ ،عن دار الكتاب العريب ،ب و 1401( ،هن1981-م).
* ُتقي ننق م ننا للهن نند م ننن مقولن ن مقبولن ن يف العقن ن أو مرذولن ن ( :انظ ننر الفلس ننف الندين ن ) أليب الرُي ننان حمم نند ب ننن أمح نند
الب وين ،راجعه وقدم له د .عبد احلليم حممود وعثمان عبد املنعم يوس  ،م مقارن .
* التصننو وأقطابننه :الشننيخ حممنند حممننود السننطوحي ،شننيخ مشننايخ الطننر الصننوفي (كتنناب اجلمهورين النندي ) أول
يوليو( ،العدد1390( ،)10:هن1970-م).
* التع ننر مل ننذهب أه ن التص ننو َ :تلي ن اتج اإلس ننام أب ننو بك ننر حمم نند الك نناابذي 1400( ،هن ن1980-م) ،دار
الكتب العلمي  ،ب و  ،لبنان.
* تاو األوراد وإقام األذكار يف الطريق الشاذلي اليشرطي  :فاطم اليشرطي احلسيني .
* تلبي إبلي  :ابن اجلوزي ،ع بنشره وقدم له...حممود مهدي استانبويل1396( ،هن1976-م).
* تنزي ننه الس ننن والق ننرآن ع ننن أن يك ننوا م ننن أص ننول الض ننال والكفن نران :أمح نند ب ننن حج ننر آل بوط ننامي آل ب ننن عل نني،
الدوح 1399( ،هن).
* التنوير يف إسقا التدب  :الشيخ اإلمام ابن عطننا هللا السننكندريُ ،تقيننق وتعليننق موسن حممنند علنني ،وعبنند العننال
أمحد العرايب ،دار الرتا العريب للطباع والنشر ،ميدان املشهد احلسي .
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* تنننوير القلننوب يف معاملن عننام الغيننوبَ :تلين مننوالا العننار ابهلل الشننيخ حممنند أمن الكننردي اإلربلنني الشننافعي
مذهبا النقشبندي مشراب ،الطبع التاسع (1372هن) ،ومقدمن الكتنناب خلليفتننه مننوالا (الشننيخ سننام العزامنني) ،يننرتجم هبننا
للمؤل .
* تقريب األصول لتسهي الوصول :أمحد زي الدحان ،الطبع األخ 1385( ،هن1965-م).
* تنبيه املغرتين أواخر القرن العاشر عل مننا خننالفوا فيننه سننلفهم الطنناهر :للشننعراين ،ويليننه (الكشن والتبين يف غننرور
اخللق أمجع ) للغزايل1390( ،هن1970-م).
* الثقاف اإلسامي يف الند (معننار العنوار يف أننواع العلننوم واملعننار ) َتلين عبنند احلنني احلسن  ،راجعننه وقنندم لننه
أبو احلسن علي احلس الندوي ،الطبع الثاني  ،دمشق1403( ،هن1983-م) ،مطبوعا جمم اللغ العربي بدمشق.
* جام كرامننا األوليننا  :يوسن بننن إمساعين النبهنناين ،جننز ان يف جملنندينُ ،تقيننق ومراجعن  :إبنراهيم عطننو عننو ،
الطبع الثاني 1394( ،هن1974-م) ،شرك مكتب ومطبع مصطف البايب احلليب وأوالده ِبصر.
* مجهننر األوليننا وأعننام أه ن التصننو َ :تلي ن العننامل اجللي ن السننيد حممننود أبننو الفننيض املنننويف احلسنني (جننز ان يف
جملد) ،الطبع األوىل1387( ،هن1967-م).
* اجلواهر والدرر :مما استفاده سيدي عبد الوهنناب الشننعراين مننن شننيخه سننيدي علنني اخلنوا
ابهلل سيدي عبد الوهاب الشعراين ،يف هام اإلبريز.

أيضننا للقطننب العننار

* جننوال يف الفقه ن الكب ن واألكننرب وأص ننولما :س ننعيد ح ننو  ،دار األرقننم -عم ننان ،الطبع ن األوىل1400( ،هن ن-
1980م).
* احلديقن ن الندين ن يف الطريقن ن النقشن ننبندي  :للعامن ن حممن نند بن ننن سن ننليمان البغن نندادي احلنفن نني النقشن ننبندي ،من ن كتن نناب
(السعاد األبدي ) ،ويليه (البهج اخلالدي ) ،إستانبول1401( ،هن1981-م).
* حاشنني العامن الصنناوي علن شننرح اخلرينند البهين أليب الربكننا سننيدي أمحنند النندردير :تطلننب مننن مكتبن القنناهر
لصاحبها علي يوس سليمان.
* احلشي قات اإلنسان ودعام االستعمار :هادي ِّ
املدر  ،الطبع األوىل1979( ،م).
* حقالق عن التصو  :عبد القادر عيس  ،الطبع الثاني 1390( ،هن1970-م).
* احلقيق التارخيي للتصو اإلسامي :حممود البهلي النيال ،نشر مكتب النجاح  -تون 1384( ،هن).
* حقيق البابي والبهالي  :الدكتور حمسن عبد احلميد ،جامع بغداد ،الطبع الثاني .
* حكاين ن إبل نني ِب ننا أخ ننرب ب ننه الن ننيب املعظ ننم ص ننل هللا علي ننه وس ننلم :تل نني (ش ننجر الك ننون) يف كت نناب واح نند ،الطبعن ن
األخ 1388( ،هن1968-م) ،مصطف البايب احلليب وأوالده.
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* حلي األوليا  :أبننو نعننيم األصننفهاين .حيننا القلننوب يف كيفين الوصننول إىل احملبننوب :لعمنناد النندين األمننوي ،الكتنناب
الثاين هبام (قو القلوب).
* حاشي العروسي :انظر (نتال األفكار القدسي ).
* احلاج :طه عبد الباقي سرور.
* حي بن يقظان :البن طفي  ،قدم له وحققه فارو سعد ،الطبع الثالث .
* اخل ن ن الكث ن ن امللقن ننب خب ن نزالن احلكم ن ن  :ويل هللا الن نندهلوي ،الطبع ن ن األوىل1394( ،هن ن ن1974-م) ،دار الطباع ن ن
احملمدي ابألزهر.
* اخلطو العريض  :السيد حمب الدين اخلطيب ،ويليهننا (منؤَتر النجن ) ،دار طيبن للنشننر والتوزين  ،الننري ( ،لعلهننا
الطبع التاسع ).
* درر الغوا

عل فتاو سيدي علي اخلوا  :األول عل هام (اإلبريز) ،عبد الوهاب الشعراين.

* دالل اخل ا  :ويليه قصيد (الربد ) ..حممد بن سليمان اجلزويل.
* النندواوين الس ن  :لشننيخ اإلسننام وغننو الزمننان احلنناج إب نراهيم ابننن الشننيخ احلنناج عبنند هللا الكننوخلي ،علننق عليهننا
الشيخ احلاج أبو بكر عتيق ابن املرحوم اخلضر الكشتاوي مث الشيخ احلاج حممد الثاين ابن املرحوم احلسن كافنغ.
* ديوان الربعي :الطبع األخ 1389( ،هن1970-م) ،املكتب الثقافي  ،ب و  ،لبنان.
* ديوان احلاج :صنعه وأصلهه الدكتور كام مصطف الشييب.
* ديوان ترمجان األشوا  :ابن عريب.
* الرسن ننال القشن ن ي يف علن ننم التصن ننو  :اإلمن ننام اجلن ننام بن ن الشن نريع واحلقيقن ن أيب القاسن ننم عبن نند الكن ننر بن ننن ه ن نوازن
القش ي ،وعليها هوام من شرح شيخ اإلسام زكري األنصاري ،الناشر دار الكتاب العريب ب و .
* رسال املسرتشدين :احلار احملاسيب .املقدم لعبد الفتاح أبو غد .
* رس ننال اب ننن س ننبع  :سلس ننل تراثن ننا ،حقق ننه وق نندم ل ننه ال نندكتور عب نند ال ننرمحن ب نندوي ،نش ننر ال نندار املصن نري للت ننألي
والرتمج .
* رس ننال اب ننن ع ننريب :للش ننيخ األك ننرب حمي نني ال نندين أيب عب نند هللا العن نريب احل نناَتي ،الطبعن ن األوىلِ ،بطبعن ن مجعين ن دال ننر
املعار العثماني بعاصم الدول اآلصفي  ،حيدر آابد الدكن1361( ،هن).
* الرمز الشعري عند الصوفي  :الدكتور عاط جود نصر ،الطبع األوىل1978( ،م).
* روض ن التعري ن ابحلننب الش نري  :الننوزير لسننان النندين بننن اخلطيننبُ ،تلي ن وتعليننق وتقنند عبنند القننادر أمحنند عطننا
مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية
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(عبد الستار) ،ملتزم الطب والنشر دار الفكر العريب.
* رش الزالل يف شرح األلفا املتبادل ب أرابب األذوا واألحوال :عبد الرزا القاشاين.
* رسال األنوار :ابن عريب.
* سننر العننامل  ،ومعننه النندر الفنناخر يف كش ن علننوم اآلخننر  :ل مننام حج ن اإلسننام أيب حامنند حممنند بننن حممنند بننن
حممنند الغ نزايل ،املتننوىف سننن (505هن ن) ،الناشننر :مكتب ن اجلننندي ِبصننر (صنناحبها حممنند علنني اجلننندي) ،تقنند مصننطف أبننو
العا الشه حبامد.
ِ
هيسننيه ،ترمج ن مس ن علنني ،منشننورا وزار الثقاف ن واإلعننام (1981م) ،اجلمهوري ن العراقي ن ،
* سنند هننارات :ه مننان ّ
سلسل الكتب املرتمج (.)107
* س نراج القلننوب وعنناج الننذنوب :للشننيخ أيب علنني زيننن النندين علنني املع ن ي الفننناين (الكتنناب األول هبننام قننو
القلوب).
* السننعاد األبدين فيمننا جننا بننه النقشننبندي  :للهقن الفنناين عبنند اجملينند بننن حممنند اخلنناين اخلالنندي النقشننبندي...ويليه
(احلديق الندي ) ،مث (البهج اخلالدي ) ،اعتىن بطبعه حس حليم بن سعيد استانبويل ،استانبول (1401هن1981-م).
* سنن ابن ماج .
داود.
* سنن أيب ُ
* سنن الرتمذي.
* السيد عبد الرحيم القنالي (شخصيا صوفي ) :صاح عنزام ،الشننعب ،القنناهر  ،مجنناد األوىل (1390ه ن-يوليننو
1970م).
* السننر األهبننر يف أوراد القطننب األكننرب سننيدي أمحنند التجنناين :اجلوسننقي ،قبلننه ثاث ن كتننب يف جملنند واحنند( :الفننت
الرابين)( ،الفتوحا الرابني )( ،النفه األقدسي ).
* الشب  :من فر الغا يف العرا  ،أمحد حامد الصرا  ،مطبع املعار  ،بغداد1373( ،هن1954-م).
* شجر الكون :الشيخ األكرب سيدي حميي الدين بن العريب ويليهننا (حكاين إبلنني ) ،الطبعن األخن 1388( ،ه ن-
1968م) ،مصطف البايب احلليب وأوالده.
* شرح الرسال القش ي (هبام نتال األفكار القدسي ) :لزكري األنصاري.
* شرح كلما الصوفي  :الرد علن ابننن تيمين  ،مننن كننام الشننيخ األكننرب حمينني النندين بننن العننريب ،مجن وَتلين حممننود
حممد الغراب1402( ،هن1981-م).
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* شروح رسال الشيخ أرسان ومنها (شرح عبد الغ النابلسي).
* ش ننرح دع ننا الس ننهر :لس ننماح آين ن هللا العظمن ن اإلم ننام اخلمين ن دامن ن بركات ننه ،ق نندم علي ننه الس ننيد أمح نند الفه ننري،
مؤسس الوفا  ،ب و  ،لبنان ،الطبع الثاني 1402( ،هن1982-م).
* شننرح جممننوع األوراد (شننرح أوراد العننار ابهلل املرحننوم الشننيخ عبنند الننرمحن بننن الشننيخ حس ن الش نري احلسنني ):
حلفيد املؤل حممد عادل الشري احلسي اخلليلي1399( ،هن1979-م).
* شطها الصوفي  :عبد الرمحن بدري ،طبع اثلث 1976( ،م).
* مشن املعننار الكننرب  :للشننيخ أمحنند بننن علنني البننوين ( 4أجنزا يف جملنند) ،ويليننه رسننال (مينزان العنندل يف مقاصنند
أحكننام الرم ن ) ،ورسننال (ف نوات الرغالب)...ورسننال (زهننر املننروج) ورسننال (لطننال اإلشننار )َ ،تلي ن عبنند القننادر احلسنني
األدمهي.
* شيخ الشيوخ أبو مدين الغو  ،حياته ومعراجه إىل هللا :اإلمام األكرب النندكتور عبنند احللننيم حممننود ،شننيخ اإلسننام،
املكتب العصري  ،صيدا -ب و .
* شرح القاشاين عل الفصو  :انظر (فصو

احلكم).

* شرح الطريق احملمدي  :عبد الغ النابلسي.
* شذرا الذهب يف أخبار من ذهب :البن العماد.
* الشيع يف امليزان :حممد جواد مغني  ،دار الشرو  ،ب و .
* صهي مسلم.
* صف الصفو  :ابن اجلوزي.
* الصوفي ب األم اليوم :دكتور سيد حس نصر ،ترمج د .كمال خلي يزجي ،الطبع األوىل1975( ،م).
* الصوفي يف نظر اإلسام :مسي عاط الزين ،الطبع الثاني  ،دار الكتاب اللبناين ،ودار الكتاب املصري.
* الصل ب التصو والتشي  :الدكتور كام مصطف الشييب ،مطبع الزهرا  ،بغداد1382( ،هن1963-م).
* طبقن ننا األولين ننا  :البن ننن امللقن ننن ،س ن نراج الن نندين أبن ننو حف ن ن عمن ننر بن ننن علن نني بن ننن أمحن نند املصن ننري ،الطبع ن ن األوىل،
(1393هن1973-م) .حققه وخرجه نور الدين شريب (جمم البهو اإلسامي  ،األزهر).
* طبق ننا الص ننوفي  :أب ننو عب نند ال ننرمحن الس ننلميُ ،تقي ننق ن ننور ال نندين شن نريب  ،الطبعن ن الثانين ن 1389( ،هن ن1969-م)،
مكتب اخلاجني.
* الطبق ننا الك ننرب

املس ننما بلن نواق األنن نوار يف طبق ننا األخي ننار :أب ننو املواه ننب عب نند الوه نناب ب ننن أمح نند ب ننن عل نني
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األنصاري (الشعراين) (جز ان يف جملد) ،وهبامشه األنوار القدسي ( 1و.)2
* الطواس  :احلاج ،أعاد طبعه ابألوفس مكتب املثىن -بغداد.
* علننم األدوين اخلننا
1981م).

(الفارماكولوجيننا) :النندكتور أكننرم املهنناي  ،الطبعن الرابعن  ،مطبعن جامعن دمشننق1980( ،م-

* علم القلوب :أبو طالب املكي ،حققه وعلق حواشيه وقدمه عبد القادر أمحد عطا ،الناشر مكتب القاهر .
* عمر بن الفار من خال شعره :ميشال فريد غريب ،الطبع األوىل ،سلسل أعام التصو .
* عوار املعار  :شهاب الدين السهروردي البغدادي ،هبام اإلحيا .
* غاي األماين يف مناقب وكراما أصهاب الشننيخ سننيد أمحنند التجناين :مجن وَتلين حممنند السننيد التجنناين ،الطبعن
الثاني  ،املكتب الشعبي  ،ب و  -لبنان.
* الغني لطاليب طريق احلق( :جز ان يف جملد واحد) ،للشيخ عبد القادر اجلياين ،املكتب الشعبي  ،ب و  -لبنان.
* غاين القنرب يف شننرح هناين الطلننب :لننويل هللا الشننري احلبيننب حمينني النندين عبنند القننادر ابننن شننيخ العينندرو  ،قبلننه
(إيضاح أسرار العلوم) و(الكربي األمحر) يف جملد واحد.
* فت الباري شرح صهي البخاري :ابن حجر العسقاين.
* الفت الرابين :سيدي عبد القادر اجلياين ،دار الكتاب العريب ،ب و .
* الفننت النرابين فيمننا ُيتنناج إليننه املرينند التجنناين :حممنند بننن عبنند هللا بننن حسننن الشننافعي الطصننفاوي التجنناين ،ويليننه
ثا رسال ( :الفتوحا الرابني ) ،و(النفه األقدسي ) ،و(السر األهبر) ،الطبع الثالث 1377( ،هن1958-م).
* الفتوحننا اإللي ن يف شننرح املباح ن األصننلي (يف حاشنني إيقننا المننم) :كامهننا للعننار ابهلل أمحنند بننن حممنند بننن
عجيب احلس  ،دار املعرف للطباع والنشر ،ب و  ،لبنان.
* الفتوحننا الرابني ن يف الطريق ن األمحدي ن التجاني ن  :للشنننقيطي قبلننه (الفننت ال نرابين فيمننا ُيتنناج إليننه املرينند التجنناين)،
وبعده (النفه القدسي ) ..و(السر األهبر) يف جملد واحد ،الطبع الثالث 1377( ،هن1985-م).
* الفتوحا املكي  :ابن عريب.
* فتوح الغيب :سيدي عبد القادر اجلياين ،الطبع الثاني 1392( ،هن1973-م) ،مصطف البايب احلليب وأوالده.
* فصننو احلكننم :الشننيخ األكننرب حمينني النندين بننن عننريب ،املتننوىف سننن (638هن ن) ،والتعليقننا عليننه بقلننم (أبننو العننا
عفيفي) ،الطبع الثاني 1400( ،هن1980-م) ،دار الكتاب العريب ،ب و  ،لبنان.
* فصو

احلكم :حميي الدين بن عريب ،شرح الشيخ عبد الرزا القاشاين ،املطبع امليمني ِبصر.
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* الفكر الشيعي والنزعا الصوفي حىت القرن الثاين عشر :كام مصطف الشييب.
* الفكر الصويف يف ضو الكتاب والسن  :عبد الرمحن عبد اخلالق ،الطبع األوىل1395( ،هن1975-م).
* الفكر الصي  H. G Creal :ترمج عبد احلميد سليم ،مراجع علي أدهم.
* الفلسننف الندي ن م ن مقارن ن بفلسننف اليننوان والتصننو اإلسننامي :الب ن وين ،راجعننه وقنندم لننه النندكتور عبنند احللننيم
حمم ننود ،عثم ننان عب نند امل نننعم يوسن ن  ،وه ننو فص ننول م ننن كت ننابُ( :تقي ننق م ننا للهن نند م ننن مقولن ن مقبولن ن يف العقن ن أو مرذولن ن )
للب وين.
* الفيوضننا الرابني ن يف امل ن ثر واألوراد القادري ن  :مج ن وترتيننب العب نند الفق ن احلنناج إمساعي ن بننن السننيد حممنند س ننعيد
القادري ،ويليه القصيد اخلمري  ،دار إحيا الكتب العربي  ،عيس البايب احلليب وشركاه.
* يف التصن ننو اإلس ن ننامي واترخي ن ننه :رينول ن نند .ا .نيكولس ن ننون ،نقلهن ننا إىل العربي ن ن أب ن ننو الع ن ننا العفيف ن نني1388( ،هن ن ن-
1969م).
* الفكر الفلسفي الندي :سرفبايل رادا ْك ِرشنا ،ترمج ندر اليازجي1967( ،م).
* فص اخلطنناب فيمننا تنزلن بننه عناين الكننر الوهنناب :حممنند مهنندي الصننيادي (الننروا ) ،مكتبن النجنناح ،طنرابل ،
ليبيا.
* الفر ب الفر  :عبد القاهر بن طاهر البغدادي اإلسفرايي ُ ،تقيق حممد حميي الدين عبد احلميد.
* القاديني  :د .حسن عيس عبد الظاهر.
* قص التغلب عل األمل :الدكتور نقوال فيا  ،حزيران (يونيو1979:م).
* القصنند اجملننرد يف معرف ن االسننم املف ننرد :البننن عط ننا هللا السننكندري ،منشننورا مكتب ن ومطبع ن حمم نند علنني ص ننبي
وأوالده ِبصر.
* قالنند اجلنواهر :العامن املرحننوم الشننيخ حممنند بننن ُيننىي التنناديف احلنبلنني ،وهبامشننه كتنناب (فتننوح الغيننب) للجننياين،
طب ِبطبع مصر ،شرك مسامه مصري  ،ويطلب من مكتب الشيخ مصطف البايب احلليب وأوالده ِبصر.
* قن ن نناد اجلن ن نواهر يف ذكن ن ننر الغن ن ننو الرفن ن نناعي وأتباعن ن ننه األكن ن ننابرَ :تلين ن ن من ن ننوالا العن ن ننامل العامن ن ن الفاضن ن ن واجلهبن ن ننذ
النهرير...حممد أيب الد أفندي الرفاعي اخلالدي الصيادي ،الطبع األوىل1400( ،هن1980-م) ،ب و  ،لبنان.
* قننو القل ننوب يف معامل ن احملب ننوب ووص ن طريننق املري نند إىل مقننام التوحي نند :للش ننيخ أيب طالننب املك نني (ج ننز ان يف
جملد) ،وهبامشه كتاابن جليان (سراج القلوب) و(حيا القلوب).
* الكربي األمحننر يف بيننان علننوم الشننيخ األكننرب( :هبننام اليواقين واجلنواهر ،كامهننا للشننعراين ،جملنندان ،دار املعرفن ،
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ب و  ،لبنان.
* الكربين األمحننر واإلكسن األكننرب املعننرب عنننه ابلنندر واجلننوهر :للعننار ابهلل الشنري احلبيننب عبنند هللا بننن أيب بكننر
العينندرو  ،قبلننه كتنناب( :إيضنناح أسنرار علننوم املقنرب ) ،وبعننده( :القننرب يف شننرح هناين الطلننب) ،كلهننا يف جملنند واحنند ابسننم
الكتاب األول ،املكتب النبهاني الكرب  ،سرابي ،جاو 1352( ،هن1933-م).
* كت نناب الريضن ن وأدب ال نننف  :ل م ننام أيب عب نند هللا حمم نند ب ننن عل نني ب ننن احلس ننن احلك ننيم الرتم ننذي ،عن ن إبخراج ننه
الدكتور ا .ج .آربري -الدكتور علي حسن عبد القادر1366( ،هن1947-م).
* الكام يف التاريخ :عز الدين بن األث .
* كش األسرار لتنوير األفكار :للشيخ مصطف بن حميي الدين جنا ،الطبع الرابع 1398( ،هن1978-م).
* كش احلجنناب عمننن تاقن من الشننيخ التجنناين مننن األصننهاب :للعامن سننيدي احلنناج أمحنند بننن احلنناج العياشنني
سك ج1381( ،هن1961-م).
* كش الظنون :حاجي خليف .
* الكش والتبي يف غرور اخللق أمجع  :ملهق بكتاب (تنبيه املغرتين) للغزايل.
* اللطال الروحي ألبنا الطريق الشاذلي اليشرطي  .مطبع اإلنصا  ،ب و ( ،تصوير سهب).
* اللمن  :أليب نصننر السنراج الطوسنني ،حققننه وقنندم لننه وخننرج أحاديثننه النندكتور عبنند احللننيم حممننود ،وطننه عبنند البنناقي
سرور1380( ،هن1960-م) ،جلن نشر الرتا الصويف.
* ميزان االعتدال :الذهيب.
* م ننا قبن ن الفلس ننف  :هن نن .فرانكف ننور  -هن نن .أ ،فرانكف ننور  -ج ننون .أ .ولس ننن  -توركي نند ج نناكوب  .ترمجن ن  :جن نربا
إبراهيم جربا ،مراجع الدكتور حممود األم  ،منشورا دار مكتب احليا  ،فرع بغداد1960( ،م).
داود) ،ترمج ن فهم نني مش ننا ،الطبع ن
* حممنند يف الكت نناب املق نند  :الربوفيس ننور دافي نند بنج ننام الكلننداين (عب نند األح نند ُ
األوىل1405( ،هن1985-م).
* اجملموع ن النننادر ألبنننا اآلخننر ( :أربع ن كتننب يف كتنناب) ،حممنند مهنندي الصننيادي الننروا  ،ع ن بتهقيقهننا ومجعهننا
عبد احلكيم بن سليم عبد الباس  ،مكتب النجاح ،طرابل  ،ليبيا.
* جمموع أوراد الطريق اخللوتي اجلامع الرمحاني  :مج وطب علن نفقن الفقن إىل هللا تعنناىل يسن بننن الشننيخ حسن
الدين القامسي اخلليلي ،خادم الطريق اخللوتي  ،الطبع األوىل ،سن (1387هن).
* جمموعن سنناع اخلننرب :تشننتم علن حكننم السننبع األفننا ومعرفن أمسننا الننربوج ومعرفن منننازل القمننر ،مننأخوذ عننن
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سيدي حميي الدين بن العريب ،جعلها لألوليا الصاحل والطالف املريدين ،الطبع األخ 1368( ،هن1949-م).
* حماضننر األبنرار ومسننامر األخيننار :للشننيخ األكننرب حمينني النندين بننن عننريب ،اجلننز األولُ ،تقيننق حممنند موسن اخلننويل،
القاهر  ،شعبان (1392هن) ،أكتوبر (1972م).
* حمصن أفكننار املتقنندم واملتننأخرين مننن العلمننا واحلكمننا واملتكلمن  :ل مننام األعظننم فخننر النندين حممنند بننن عمننر
اخلطيب الرازي ،وبذيله تلخي احملص للعام نص الدين الطوسي ،راجعه وقدم له طه عبد الر و سعد.
* املخدرا  :الدكتور صاح ُيياوي ،الطبع األوىل1401( ،هن1981-م).
* املسننل القريننب لكن سننال منيننب :احلبيننب الفاضن العننامل العام ...سننيدا احلبيننب طنناهر بننن حسن بننن طنناهر،
املكتب الشعبي .
* مسند اإلمام أمحد بن حنب .
* مشكا األنوار :أبو حامد الغزايل ،حققها وقدم لا الدكتور أبو العا عفيفي ،القاهر 1383( ،هن1964-م).
* مصرع التصو  :برهان الدين البقاعيُ ،تقيق عبد الرمحن الوكي 1400( ،هن 1980-م).
* معننارج القنند يف منندارج معرفن النننف  :حجن اإلسننام أبننو حامنند حممنند بننن حممنند الغنزايل ،وتليهننا القصننيد الالين
والقصيد التالي للمؤل  ،الطبع الرابع 1980( ،م).
* املريب :حممد حممد أبو خلي .
* معامل الطريق إىل هللا :حممود أبو الفيض املنويف ،دالر املعار الصوفي  ،دار هنض مصر للطب والنشر.
* معجم مصطلها الصوفي  :دكتور عبد املنعم احلف .
* مفتاح الفاح ومصننباح األرواح :اتج النندين أمحنند بننن حممند بننن عطننا هللا السننكندري ،الطبعن األوىل1381 ،ه ن-
1961م ،مصطف البايب احلليب.
* مقدم ابن خلدون :ابن خلدون.
* من أعام التصو اإلسامي :طه عبد الباقي سرور ،جلن الدراسا الصوفي  ،مكتب هنض مصر ومطبعتها.
* املن ننانر اإللي ن  :للع ننار ابهلل تع نناىل اإلم ننام س ننيدي عب نند الك ننر ب ننن إب نراهيم اجليل نني ،الطبع ن األوىل1382( ،هن ن-
1962م).
* مننن الفكننر الصننويف اإلي نراين املعاصننر( :معننامل الفكننر)( ،ننندا احلقيق ن )( ،رسننال القلننب)( ،ن ن وان)َ ،تلي ن مننوالا
حممنند صنناد عنقننا شنناه مقصننود بن أويسنني ،ترمجن وتقنند دكتننور السننباعي حممنند السننباعي -دكتننور إبنراهيم الدسننوقي شننتا،
دار الثقاف للطباع والنشر ابلقاهر .
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* املن القدوسي  :ابن عليو املستغامني ،طبع اثني .
* منظوم ن بنند األمنناين يف التوحينند :لس نراج النندين علنني بننن عثمننان األوشنني الفرغنناين ،الطبع ن الثاني ن 1375( ،هن ن-
956م).
* املندل واخلامت السليماين والعلم الروحاين :ل مام الغزايل ،مج وَتلي األستاذ الكب عبد الفتاح السيد الطوخي.
* املنقننذ مننن الضننال :للغ نزايل ،ويليننه (ُتف ن األريننب) لعبنند هللا بننن عبنند هللا ،اعتننىن بطبعننه حس ن حلمنني بننن سننعيد
استانبويل ،استانبول1401( ،هن1981-م).
* املنتخبا من املكتواب ل مام الرابين اجملنندد لأللن الثنناين أمحنند الفنناروقي السننرهندي :تعريننب حممنند منراد املننزاوي
تولدا ،املكي توطنا ،استانبول ،تركيا1399( ،هن1979-م).
* املواق اإللي  :ابن قضيب البان.
* مي نزاب الرمح ن الرابني ن يف الرتبي ن ابلطريق ن التيجاني ن  :الشننيخ العام ن العننار ابهلل سننيدي عبينند بننن سننيدي حممنند
الصغ بن أنبوج الشنقيطي التيشييت ،دار العلم للجمي 1393( ،هن1973-م).
* مي نزان العم ن  :الغ نزايل ،كتننب املقدم ن وتننرجم للمؤل ن ونننوه ابلكتنناب وصننههه وعلننق عليننه فضننيل الشننيخ حممنند
مصطف أبو العا ،مدير عام التعليم االبتدالي ابألزهر الشري .
* نت ننال األفك ننار القدس نني أو (حاشن ني العروس نني) :يف بي ننان مع نناين ش ننرح الرس ننال القشن ن ي  ،العنن نوان املوج ننود علن ن
الغننا الننداخلي هننو :اجلننز األول مننن حاشنني العننامل العام ن احلننرب الفهام ن إمننام الفضننا الفخننام وشننيخ مشننايخ اإلسننام
مظهننر الفننيض القدوسنني األسننتاذ السننيد مصننطف العروسنني ،املسننما بنتننال األفكننار يف بيننان معنناين شننرح الرسننال القشن ي
لشيخ اإلسام زكري األنصاري ،وهبامشها الشرح املذكور.
ِبصر.

* نسننيم السننهر :للعننار ابهلل تعنناىل اإلمننام سننيدي عبنند الكننر بننن إبنراهيم اجليلنني ،مكتبن اجلننندي بسننيدا احلسن
* نشأ التصو  :عبد الكر اخلطيب.
* النجوم الزاهر  :ابن تغري بردي.

* نشر احملاسننن الغالين يف فضن املشننايخ الصننوفي أصننهاب املقامننا العالين  :أليب حممنند عبنند هللا بننن أسننعد اليننافعي،
الطبع األوىل ،عام (1381هن1961-م).
* النفه ننا األقدس نني يف ش ننرح الص ننلوا األمحدين ن اإلدريس نني  :حملم نند هب ننا ال نندين البيط ننار الش ننامي املي ننداين خ ننادم
الطريق الرشيدي األمحدي (سن 1314:هن) ،دار اجلي  ،ب و .
* نفها احلق :فاطم اليشرطي  ،الطبع األوىل.
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* النفها الغزالي  :أبو بكر أبو بكر عبد الرزا  ،احملامي بوزار األوقا (مصر) ،دار الفكر العريب.
* النفه العلي يف األوراد الشاذلي  :جلامعه عبد القادر زكنني ،علن الغننا اخلننارجي :الطبعن الثالثن  ،وعلن الغننا
الداخلي :الطبع الثاني  ،املكتب الشعبي  ،ب و  -لبنان.
* النفه ن القدسنني يف الس ن األمحدي ن التيجاني ن  :للجوسننقي ،وهنني رسننال يف كتنناب (الفننت ال نرابين فيمننا ُيتنناج إليننه
املريد التجاين) من ثا رسال .
* هذه هي الصوفي  :عبد الرمحن الوكي  ،الطبع الثالث 1399( ،هن1979-م) ،دار الكتب العلمي .
* هياك النورُ :يىي بن حب السهروردي.
* الوصاي :البن عريب ،منشورا مؤسس األعلمي للمطبوعا  ،ب و  -لبنان.
* والي هللا والطريق إليها :إبراهيم إبراهيم هال ،تقد ابن اخلطيب ،دار الكتب احلديث .
* يسوع املسي (شخصيته وتعاليمه) :األب بول إليا اليسوعي ،الطبع الثاني .
* اليواقي واجلواهر يف بيان عقالد األكابر( :جملدان) ،عبد الوهاب الشعراين ،دار املعرف  ،ب و  -لبنان.
* اليزيديون يف حاضرهم وماضيهم :السيد عبد الرزا احلس  ،الطبع الثامن 1402( ،هن1982-م).
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