
 التقزمي خطاب نقد يف

 الصوفية للممارسة اإلبداعية األدوار من 

 

 اإلدريسي السباعي حلسن

 13/02/2010القدس العريب: 

 

 الكسل روح ينمي التصوف أن قوهلم تردادها يف البعض يتواىن ال اليت الدعاوى من
 ارب حمل أقالمهم جندوا كانوا  الذين من بعض عن قبل من صدرت اليت الدعوى وهي واخلمول،
 من أنفسهم يعتربون ممن بعض عن للمفارق ، واي اليوم، تصدر واليت واملسلمني، اإلسالم
 .احلنيف الدين عن املنافحني

 أهله ألن السلبي  يكرس دين اإلسالم أن ادعائهم املنصفني غري املستشرقني عند نقرأ أمل
 وماكسيم( Bernard Lewis) لويس برانرد يقل أمل والقدر؟ للقضاء شيء كل  يردون

 عقيدتنا هو اإلسالم بالد أتخر سبب أن وغريمها( Maxime Rodinson) رودنسون
  السمحاء؟

 هلا ينظرون بشريع ، جاء اإلسالم أن يعتربون املستشرقني هؤالء أن املفارقات غريب ومن
 ذلك من خالي  والنهي، لألمر جاف  قواعد شكل على بشريع  جاء املعروف ، الغربي  النظرة

 تنبين عليه والذي وروحها، أساسها هو والذي وكنهها، سرها هو الذي الروحي لبعدا
 من هبذا أيضا يقولون اخلمول دعاوي أصحاب أن من أتيت هلا املشار املفارق . مقاصدها

 من اهلدف ألن فيه، للخوض اجملال يسع ال الذي الفهم هذا الغراء، للشريع  فهمهم منطلق
 . الذكر سالف  الدعوى إىل الرجوع هو املقال  هذه
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 بنفس واالحتجاج القطار، نفس ركوب يف إذن ملتنا أبناء من بعض يتواىن ال ملاذا
 يؤسس أن الدعاوى هذه إطاره يف ترعرعت الذي الفكر يستطع مل ملاذا مث الباطل ؟ الدعاوى

 لركوب العلمي  وابلوسائل والنظري الفكري ابلسالح املسلمني تزود جديدة جمتمعي  لنظرة
 نرى ملاذا هذا، عن وفضال ؟ الزمن من قرنني على يزيد ما منذ األمم ركبته الذي النمو قطار
 اإلسالم علماء بني تداوهلا مت اليت املقوالت نفس جيرتون اإلصالح يف الرغب  اليوم يدعون من
 يف فعال الراغب العامل، املتفحص، نظرة الواقع إىل النظر يستطيعوا مل ملاذا قرون؟ منذ

 صار ومن تيمي  ابن كتبه  ما إثر خلت قرون قبل دار الذي النقاش ابجرتار واكتفوا اإلصالح،
 . وغريه القيم كابن  هنجه على

 صحب  ضرورة بعدم قوهلم رغم شيخا، يتخذونه ومن مرجعا تيمي  ابن اليوم يعتربون من إن
 عبد ملوالي الغيب فتوح وشرح االستقام  كتابه  يف القشريي رسال  شرح أنه جيهلون الشيخ،
 مدارج كتابه  يف للهروي السائرين منازل شرح القيم ابن أن كما  الفتاوى، يف اجلياليل القادر

 اإلسالم وحج  والسهروردي املكي طالب أيب أمثال من وآخرون الرجال هؤالء إن. السالكني
 والكسل مولاخل عن الناس أبعد السالم، عبد بن العز العلماء وسلطان الغزايل اإلمام

 املنتقدون هؤالء يعتربهم من أهلموا رجال نعت والفكر للتاريخ الظلم ملن وإنه. والتواكل
 . ابخلمول هنجهم على صار من واهتام ابلكسل، هلم مرجعي 

 مع أما التصوف، مدعي من بعض من موقف وغريمها القيم وابن تيمي  البن كان  لقد
 كان.  املتبادل االحرتام خلفي  على الرصين ، لعلمي ا املناظرات مجعتهم فقد األفذاذ رجاله

 منطلق من واملسلمني اإلسالم خدم  ويتوخى الفروع على ويعرج األصول من ينطلق نقاشهم
 اليوم غائب  أصبحت اخللفي  هذه أبن القول اإلجحاف من كان  وإذا. دينهم على الغرية

 سطحي  أصبحت االهتامات هذه كيلوني من مقارب  أن إىل التنبيه الالزم من فإنه ابلتمام،
 أكثر سياسوي  وأببعاد للعلم، منه أقرب االيدولوجيا إىل هو مبنظور ومصبوغ  بعيد، حد إىل

 .ديني  منها
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 من مللنا كنا  وإن الصوفي ، التجرب  خصائص ببعض التذكري الدعوى هذه لبطالن ويكفى
 به التذكري على جمربون لكننا ام،والع اخلاص عند معروفا أصبح هذا أن جنزم كنا  وإن هذا،
 ملم  غري مكوانته بعض تكون قد الذي العام الرأي ولتنوير احلروف، على النقط لوضع

 دون الرخيص، للقذف جماال فأصبح العلماء، بني اختالفا كان  الذي هلذا التارخيي  ابألبعاد
 .الباطل  وللدعاوى تبني،

 وأبدع كثرية  كتاابت  موضوع كان  احلنيف الدين يف اإلحسان مقام وهو التصوف، إن
 الذي البعد ذلك أي الروحي، ابلبعد وزودها اإلسالمي ، الثقاف  أثرى فكرا األعالم رجاله
. قوته مناط الواقع يف هو والذي عليه، يتوفر ال اإلسالم أن الذكر سالفو املستشرقون يدعى
 كان  كما  حيث، زال ال احملمدي بويالرت  املنهج هذا أن على دليل خري اليوم الصوفي  والرتبي 

 لضرورة ابالعتبار أخذا أي مآله، يف اإلنسان صاحل أجل من الدؤوب العمل على ابألمس،
 بتطهري األخرية، هلذه االستعداد أجل ومن لآلخرة، مطيته هي اليت الدنيا حياته صالح
 من إال بنون وال الم ينفع ال يوم جلالله، خاضعا تعاىل هللا ويلقى سليما، يكون كي  القلب

 .سليم بقلب هللا أتى

 العمل هذا يصري كما  اإلطار، هذا يف دخوله بقدر لإلنسان مفيدا الدنيوي العمل ويصبح
 يلقنه ابهلل عارف شيخ على تتلمذ مىت كذلك  األمر ويكون املسار، هذا يف اندرج إذا انفعا
 على داوم من قلب يف تعاىل هللا يقذفه رابنيا نورا لكونه الكتب، من تعلمه ميكن ال علما
 .املريب الشيخ حيددها وأبعداد منظم، مبنهج ذكره

 شيخنا يسهر حيث التعليم هذا إلحياء إطارا اليوم متثل البودشيشي  القادري  والطريق 
 اإلكثار على وحثهم كثب  عن سريهم ومتابع  مريديه كل  أتطري على العباس بن محزة سيدي

 جيعل الذي اليومي االلتزام هذا ومجاعي ، فردي  يومي ، أبذكار يلزمهم مما تعاىل، هللا ذكر من
 تعاىل هللا وذكر. يفيد ال فيما إضاعته وعدم وقته تنظيم على حرصا الناس أكثر اليوم الصويف
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 يسري ألنه والشعارات، الكالمي  املزايدات عن يبعده كما  لآلخرين نفعا أكثر الصويف جيعل
 . الكالم قبل ابلعمل املثال إلعطاء ابلسعي الصاحلني، واألولياء رسلنيوامل األنبياء هنج على

 التصوف، أن تؤكد أبن كفيل   للطريق  االجتماعي  املكوانت دراس  فان أخرى، جه  ومن
 هلل مراقبا يصبح الذاكر ألن العمل، على وحمفز اقتصادي منشط االدعاء، هذا عكس على
 يقوم ما كل  إتقان على جاهدا ويعمل والتدليس الغش نبيتج جيعله مما أحواله، كل  يف تعاىل

 فيها ويبدعون بل هبا، يعملون اليت القطاعات يف املثال يعطون اليوم الذاكرين جند وهلذا. به
 .احملمدي ابهلدي حمكوم سلوكهم وألن اإلهلي، ابلنور تطهرت سرائرهم ألن غريهم، من أكثر

 للرتبي  احلي النموذج اليوم متثل اليت البودشيشي ، ي القادر  للطريق  السوسيولوجي  واملقارب 
 وأطباء مهندسني الذاكرين بني جتد حيث اجملتمع، شؤون يف الصوفي  اخنراط تؤكد الصوفي ،
 الشرائح من ذلك وغري وطلب  وفالحني وعماال وتقنيني وأساتذة وإداريني وحمامني

 أنشط  متويل فإن خمتلف ، جهات من متويالت تتلقى اليت اهليئات عكس وعلى. االجتماعي 
 تعاىل هلل الطريق خلدم  والرخيص الغايل يهبون الذين الذاكرين، هؤالء طرف من يتم الطريق 

 أزكى عليه حممد بسيدان أسوة غريهم، من أو للطريق  املنتمني من سواء املعوزين، وملساعدة
 .األم  هذه وبصاحلي الكرام وابلصحاب  والسالم الصالة

 العمل هو فما ونساء، رجاال الذاكرون، هؤالء به يقوم ما هو والكسل اخلمول كان  إذا
 ترى؟ اي النافع

 جه  خدم  أن كما  ورائها، من طائل ال كالمي   ملزايدات ليست اليوم مغربنا يف احلاج  إن
 والكذب االهتامات قبيل من متقادم  ومناهج أساليب إىل اللجوء تربر ال لدعوهتا معين 
 ربه ومع نفسه مع صادقا املدافع كان  إذا يقتضي، معني منهج أو فكرة عن فالدفاع. يناجملا
 الضيق  الفئوي  األهداف إخفاء يريد أن ال للناس، ويبينه موقفه يشرح أن أمجعني، الناس ومع
 . وشرب الدهر عليها أكل براق  بشعارات لتحقيقها يسعى اليت
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 املغرب من ابحث
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