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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على النبي األمين محمد وعلى
آله و صحبه ،و من سار على نهجه إلى يوم الدين  ،و بعد:
ُ
خصصت كتابي هذا لنقد الروايات التاريخية والحديثية التي أسس
أوال
بها الصوفية للتصوف من جهة ،ولألفكار والمفاهيم التي قام عليها التصوف
بكل مكوناته من جهة أخرى .وقد عنونته ب :نقد الروايات واألفكار
المؤسسة للتصوف .
وسيتركز نقدي للتصوف في جانبين :األول يتعلق بالروايات التاريخية
والحديثية المؤسسة للتصوف ننقدها إسنادا ومتنا لتمييز صحيحها من
ضعيفها .والجانب الثاني يتعلق باألفكار والعقائد والتصورات المؤسسة
للتصوف بكل مقوماته :أصوال ،وفروعا ،وغاية  ،لمعرفة حقيقتها وتمييز
صحيحها من سقيمها باالحتكام إلى الوحي الصحيح ،والعقل الصريح،
ُ
وأخذت على نفسي أن ال اُح ّمل مروياتهم
والعلم الصحيح .وقد اجتهدت
وأفكارهم ما ليس فيها ،وما لم تقله.
وثانياااا لقاااد حرصا ُ
اات علاااى االعتمااااد الكلاااي علاااى المصاااادر الصاااوفية
ال ُمتقدمااة منهااا والمتاايخرة فااي أخااذ الروايااات واألفكااار المؤسسااة للتصااوف،
اللهاام إال فااي حاااالت نااادرة جاادا .منهااا مااثال ُمصاانفاتهم ا تيااة :اللُمااف فااي
التصااوف للسااراط ال،وسااي ،والتعاارف لمااذهب أهاال التصااوف ألبااي بكاار
الكالباذي ،وطبقات الصوفية ألباي عباد الارحمن السالمي ،و ةحلياة األولياا ،
ألبي نُعيم األصبهاني ،و كشا المحجاوب للهجاويري ،وإحياا علاوم الادين
ُ
توصالت إلياه
ألبي حامد الغزالي ،وغيرها من ُمصنفات الصوفية .وكال ماا
من حقائق واستنتاجات يجد أدلته وشواهده في كتب الصوفية أنفسهم .
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وأُشير هنا إلى أنه يوجد في كتابي هذا تكرار لكثير من األفكار
واالستنتاجات ،وهو أمر م،لوب وضروري وليس عيبا،ألن ترابط
الموضوع وتداخله،واختالف زوايا النظر إلى قضاياه وآثاره وتشعباته يحتم
علينا تكرارها بيساليب وسياقات مختلفة .
وثالثاا إننااي علااى يقااين أن كثياارا ماان أهال العلاام ال يُعجاابهم مااا كتبتااه فااي
علاي
كتابي هذا ،وال يُوافقونني على كثير مماا قررتاه فياه  .ولهاذا فمان يارد
ّ
ماانهم بااالعلم فسيساامف لااه وأُناقشااه  ،فاالن تبااين أن الحااق معااه فساايتراجف عاان
مواقفي في نقدي للتصوف ،وآخ ُذ باالحق الاذي معاه ،وإن لام يتباين ذلا فلان
علي منهم بالتجهيل واالتهام والتهويال  ،فلان أرد
أتراجف عنها .وأما من يرد ّ
عليه وال أدخل معه في أي نقاش علمي.
وأخياااارا أساااايل ل عا ّ
اااز وجاااال السااااداد والتوفيااااق ،والثبااااات واليقااااين،
واإلخاااالي فاااي القاااول و العمااال  .وصااالى ل علاااى محماااد خااااتم األنبياااا
والمرسلين.
أ  ،د  :خالد كبير عالل
الجزائر :ربيف األول 1341/هـ – جانفي 4113 /م
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الفصل األول
نقد الروايات المؤسسة لظهور الصوفية
في العهدين النبوي والراشدي

أوال  :الزعم بأن كبار الصحابة كانوا صوفية !!
صفة بالمسجد النبوي كانوا صوفية!! .
ثانيا :الزعم بأن أهل ال ُ
ثالثا :إخفاء الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم( :ممارستهم للتقية ).
رابعا  :عوامل وزمن ظهور الصوفية .
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نقد الروايات المؤسسة لظهور الصوفية
في العهدين النبوي والراشدي
عندما نشي التصوف 1في المجتمف اإلسالمي أظهر أتباعه التنس الزهد
في الدنيا والتفرغ للعبادة ،واُشتهروا بالصوفية في القرن الثالث الهجري
وما بعده .لكن بعض الروايات الصوفية أرجعت نشيتهم – فكرا ،وسلوكا،
وجماعة -إلى العهدين النبوي والراشدي  .فهل قولها هذا صحيح ؟ .وما هي
العوامل التي أدت إلى ظهور صوفية المسلمين ؟ .ومتى ظهر التصوف
وأهله في المجتمف اإلسالمي ؟ .
أوال  :الزعم بأن الصحابة وكبار التابعين كانوا صوفية !!
أرجف معظم كبار مؤرخي الصوفية نشية الصوفية إلى العهدين النبوي
والراشدي ،وجعلوا الصحابة وكبار التابعين من الصوفية  ،وهم األوائل
الذين أسسوا للجماعة الصوفية فكرا وسلوكا حسب زعمهم  .من هؤال
المؤرخين :أبو نعيم األصبهاني (ت  341هـ) جعل الخلفا األربعة وغيرهم
من الصحابة من جماعة الصوفية. 2
و أبااو الحساان علااي الهجااويري الصااوفي ( ق 1 :هااـ)  :جعاال أبااا بكاار
الصااديق -إمااام الصااوفية األول ،ثاام ماان بعااده عماار باان الخ،اااب ،و عثمااان
وعلااي –رضااي ل عاانهم – وغياارهم ماان الصااحابة  ،وماان جااا بعاادهم ماان
أعيان التابعين.3
ومنهم الفقيه الصوفي عبد الوهاب الشعراني ( ت  374هاـ) فاي طبقاتاه -
لااواقح االنااوار فااي طبقااات االخيااار -باادأ بالخلفااا األربعااة  ،ثاام باااقي أعيااان
الصحابة.4
 1ال نتوق

هنا للبحث في المعنى االص،الحي واللغوي للتصوف  ،فهذا ليس من موضوعنا في كتابنا هذا .وقد تناولت هذا الموضوع كثير من المصنفات التي كتبت عن التصوف قديما وحديثا.

 2أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت  ،ط  1ي. 82 :
 3الهجويري :كش المحجوب ،ترجمة إسعاد عبد الهادي قنديل ،،مكتبة األسكندرية ،1791 ،ي 869 ، 882 :وما بعدها.
 4الشعراني :طبقات الصوفية الكبرى  ،ط  1ي 81 :وما بعدها .
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لكاان الصااوفي محمااد الكالباااذي (ت  481هااـ) أرجااف ساال الصااوفية إلااى
بعض صغار الصحابة وكبار التابعين  ،كالحسن ،والحسين ،وزين العابادين
 ،والحساان البصااري ،وأُويااس القرنااي ،ومالا باان دينااار ،وجعفاار الصااادق،
وغيرهم كثير .5وهؤال من أعيان القرن الهجري األول ،وبعضهم توفي في
النص ا األول ماان القاارن الثاااني للهجاارة كالحساان البصااري(ت  111هااـ)،
وجعفر الصادق(ت  138هـ).
وأقول :إن ما قاله هؤال غيار صاحيح بادليل الشاواهد ا تياة :أولهاا :إنهام
ذكروا أخبارا خ،يرة من دون أسانيد ،وهذا يعناي أنهاا فقادت شارطا أساسايا
من شروط صحة األخباار ،هاو ضارورة وجاود اإلساناد  .ألن تاوفر اإلساناد
يُمكننا من نقد الخبر إسنادا إلى جانب نقده متنا .وبدونه ال نست،يف نقد الخبار
إسانادا ويصاابح ضااعيفا ماان دون شا  .وعلياه فاألخبااار التااي ذكرهااا هااؤال
ضعيفة إسنادا  ،وما هي إال مجرد مزاعم تحتاط إلى أدلة صحيحة إلثباتها .
ألن الزعم في ذاته ليس دليال صحيحا وإنما هو مجرد دعوى تحتمل الصدق
والكذب ،وال يعجز عنها أحد .
والشاااهد الثاااني :إنااه ال يُمكاان أن يكااون أبااو بكاار -رضااي ل عنااه -إمامااا
للصوفية ،ألسباب كثيرة ،ومن الخ،ي مناقشة هذا األمر ألنه واضح الب،الن
وضوح الشمس ،فالصاوفية لام يكان لهام وجاود فاي ذلا الوقات أصاال .ولام
يكن الصديق على طريقتهم وأحاوالهم ،فقاد كاان غنياا ولام يكان فقيارا  ،وهام
يذمون الغناى ويمادحون الفقار .6وكاان يتكساب وي،لاب الارزق وهام يادعون
إلى تركه بادعوى التوكال كماا سانبينه الحقاا .وفاي المديناة اساتمر فاي طلاب
الرزق ،وإال ما وجد ماال لينفقه في سبيل ل  ،وقد تصدق بكل ماله كماا هاو
ُ
أبقيت لهام ل ورساوله)) .7ولاو لام يكان
معروف وقال كلمته المشهورة (( :
يعمل وي،لب الرزق ما كان عنده المال  .وجوابه شاهد على أنه تصدق بكل
مالااه ،وساايتوكل علااى ل ويواصاال العماال طلبااا للاارزق  ،وهااذا يعنااي أن
التوكل ال يعني ترك التكساب كماا يازعم الصاوفية .وعنادما بايعاه المسالمون
خليفة لهم اتخذ كل ما يست،يف من األسباب المادية لتكوين الدولة اإلسالمية،
وفتح األقاليم ،وإقامة العدل والمساواة بين المسلمين .وهاذه أدلاة دامغاة علاى
ب،الن زعم الصوفية بين أبا بكر هو إمامهم.

 5الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي 81 :وما بعدها .
 6سنوثق ذل ونتوسف فيه الحقا .
 7األباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 411 :رقم. 1374 :
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والشاهد الثالث  :إن مما يرد أقوال هؤال أن أحاد كباار ماؤرخي الصاوفيه
خالفهم فيما قالوا به ،وهاو :أباو عباد الارحمن السالمي النيساابوري (ت 314
هـ)  ،فلم يبدأ طبقاته بالترجمة للصحابة وال لكبار التابعين كما فعال هاؤال ،
وإنما أورد في أول طبقة من طبقاته طائفة من أعيان تابعي التابعين  ،أولهم:
الفضيل بن عياض (  187 -111هـ)  ،ثم ذكر من بعاده ذا الناون المصاري
(ت  431هـ)  ،وإبراهيم بن أدهام (ت  161هاـ)  ،ثام بااقي أعياان الصاوفية
من هاذه ال،بقاة .8وموقفاه هاذا شااهد قاوي علاى عادم صاحة ماا فعلاه هاؤال
عندما ألحقوا الصحابة وتابعيهم بالصوفية.
والشاهد الرابف  :إنه من الثابت شرعا وتاريخا أن الصحابة لم ينتسبوا إلى
الصااوفية ،وال كااانوا ماانهم  ،وإنمااا كااانوا مساالمين انتمااوا إلااى اإلسااالم قلبااا
وقالبا ولم يكن لهم أي انتما آخر .إنهم انتموا إلى ل ورساوله  ،وكاانوا مان
اار أُ خمااا َة أُ َخ ةر رجا َ
ُون
اات لةلنخاااا ة ترااايَ ُمر ر
الاااذين قاااال ل تعاااالى فااايهم ُ (( :كناااتُ َم رخ َيا ر
اون بة ّ
ااهللة)(آل عماران ،))111 :و((يراا
ار روتُ َؤ ةمنُ ر
بة َال رم َعر ة
ُوف روتر َنهر َاو رن رعا ةن َال ُمن رك ة
وا ّ
وا اتخقُ َ
ين آ رمنُ َ
لر رح خ
ون(-آل عماران
ق تُقراتة ةه روالر تر ُموتُ خن إةالخ روأرنتُم ُّمسَالة ُم ر
أريُّهرا الخ ةذ ر
لة رو رم َن أرحَ رس ُن ةم رن ّ
ص َب رغةر ّ
ادون )(البقارة
ص َب رغةً رونرحَ ُن لرهُ رعابة ر
لة ة
 ،))114و(( ة
 .))148 :فالصحابة كاانوا مسالمين ول تعاالى هاو الاذي ساماهم باذل  ،ولام
يكونوا صوفية ،وال سماهم ل تعاالى بالصاوفية ،وال يصاح تساميتهم باذل .
ومن يسميهم صوفية فهو محرف للشرع والتااري  ،ومتعصاب للباطال إماا
جهال  ،وإما قصدا عن سبق إصرار وترصد لغاية في نفسه.
والشاهد الخامس :إن الثابت من تاري الصحابة أنهم لم يكونوا على أحوال
التصوف وأهله سلوكا وال فكرا .فقد خالفوهم في مواقفهم من الفقر والغناى،
والكساب واألخاذ باألساباب ،والادنيا وا خارة ،ومصاادر التلقاي .ولام يفرقاوا
بين الشريعة والحقيقة ،وال بين ال،ااهر والبااطن ،وال عقادوا مجاالس الغناا
والاارق  ،وال تركااوا العماال باادعوى التوكاال كمااا هااو حااال الصااوفية .9ولااو
كااانوا كااذل مااا نصاار ل بهاام اإلسااالم و ،مااا فتحااوا الفتااوح وكونااوا دولااة
الخالفة  .ولهذا فلن كل من يقارن بين أحوال الصحابة وبين أحوال الصوفية
يجد أنه ال مجاال للمقارناة بينهماا حتاى وإن ُوجادت بعاض الشاواهد الشاكلية
التي قد تجمف بين ال،رفين ،لكنها سرعان ما تزول عنادما نقاارن بينهماا فاي

 8أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي 82 :وما بعدها .
 9سنوثق ما ذكرناه الحقا  ،وإن كان ما ذكرناه عن الصحابة هو من التاري المتواتر الذي ال يحتاط إلى توثيق .
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األصااول والفااروع والغايااات . 10وبمااا أن الصااحابة خااالفوا الصااوفية فيمااا
أشرنا إليه وغيره  ،فلنه ال يُمكن أن يكونوا صوفية ،وال يصح القول بذل .
لكاان يجااب أن ال يغيااب عنااا بااين كاال الفاارق اإلسااالمية المسااتقيمة منهااا
والضالة تُظهر االنتما إلى اإلسالم أوال ،ثم إلى الصحابة ثانيا ألنها تعلم أنه
ال بقااا وال مكانااة لهااا بااين المساالمين إن لاام تنااتم إلااي اإلسااالم وأهلااه .فهااي
ُمجبرة على إظهار انتمائها إلى اإلساالم وأهلاه  ،مماا يعناي أن هاذا اإلظهاار
لاايس دليااا كافيااا علااى صاادق وصااحة االنتمااا إلااى اإلسااالم .وبمااا أن الحااق
واضح ومعروف ،فال نسمف إلاى مجارد أقاوال ومازاعم الفارق المنتمياة إلاى
اإلسالم  ،وإنما يجب أن ننظر أوال إلى سلوكيات وعقائد أتباعها  ،فهال هاي
ماايخوذة ماان الشاارع ،وموافقااة لااه و ملتزمااة بااه ،ومحتكمااة إليااه أم ال ؟ .فاالن
كانت مخالفة له فهي فرق ضالة ومنحرفاة عان الشارع ،وإن اختلفات درجاة
انحرافها وبعدها عنه .
والشاااهد األخيااار -الساااد  : -إن مااان األدلااة الدامغاااة علااى ب،اااالن كاااون
الصحابة وتابعيهم من الصوفية ،أنه سيتبين في كتابنا هذا أن التصوف لايس
من ديان اإلساالم ،واناه مع،ال وهاادم لاه .وبماا أن األمار كاذل  ،والصاحابة
وتاااابعوهم كاااانوا مسااالمين أتقياااا فاااال يُمكااان أن يكوناااوا مااان الصاااوفية ،وال
التصوف ظهر على أيديهم .
وبذل يتضح جليا أن ما زعمته روايات الصوفية بين الصحابة والتابعين
كااانوا ماان الصااوفية هااو زعاام باطاال  ،قااالوه محاولااة ماانهم لااربط التصااوف
والصوفية باإلسالم والصاحابة ،وإليجااد أصال شارعي وتااريخي للتصاوف
وأهله لتحقيق غايات في نفوسهم .
صفة بالمسجد النبوي كانوا صوفية:
ثانيا :الزعم بأن أهل ال ُ
زعمت كثير مان الرواياات الصاوفية أن فقارا الصاحابة مان المهااجرين
الذين سكنوا صُفة المسجد النبوي بالمديناة المناورة  ،و ُعرفاوا بيهال الصُافة.
كانوا هم النواة األولى الذين كونوا الجماعة الصوفية في العهد النبوي .ومن
أشهر صفاتهم أنهم كانوا فقرا  ،ويلبسون مرقعات الصوف  .فهل ما زعمته
تل الروايات صحيح ؟  ،وما تفاصيل ذل ؟.

 10سيتبين لنا ذل الحقا .
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منهااا إن الهجااويري زعاام أن األمااة أجمعاات علااى أنااه كااان للنبااي-عليااه
الصااالة والسااالم -فريااق ماان الصااحابة كااانوا " يُالزمااون مسااجد  ،وهبااوا
أنفسااهم للعبااادة ،وكفااوا أيااديهم عاان الاادنيا ،واعرضااوا عاان الكسااب" وأن ل
اعتااااب نبيااااه فاااايهم بقولااااه ((" :روالر تر َ
ون رربخهُاااام بة َال رغاااا ردا ةة
ين يراااا َد ُع ر
،اااا ُر ةد الخاااا ةذ ر
رو َال رع ةشااي)(األنعااام  .11)) 14 :و" كااان الرسااول -عليااه السااالم -ياارى واحاادا
منهم يقول :بيبي وأمي أولئ الذين عاتبني ل تعالى من أجلهم" . 12وهؤال
من الفقرا والمهاجرين الذين كانوا في المسجد النبوي أقاموا فيه " في حكام
العبوديااة  ،وصااحبة النبااي-عليااه السااالم  ،وأعرضااوا عاان األشااغال كليااة ،
وقالوا بترك المعارضة  ،واعتمدوا على ل تعالى في رزقهم ،وتوكلوا عليه
"  ،وفاايهم ناازل الااوحي يقااول للنبااي-عليااه الصااالة والسااالم (( : -روالر تر َ
 ،ا ُر ةد
ون روجَ هراهُ)(األنعاام  ،)) 14 :و(( رال
ون رربخهُم بة َال رغ ردا ةة رو َال رع ةشي ي ةُريا ُد ر
ين ير َد ُع ر
الخ ةذ ر
اااك رعاا َنهُ َم تُ ةرياا ُد ةزينرااةر َال رحيرااا ةة الاا ُّد َنيرا رو رال تُ ة،اا َف رم َ
اان أر َغفر َلنرااا قر َلبرااهُ رعاان
ترعَاا ُد رع َينر ر
ةذ َك ةرنرا)(الكه .13) 48 :
وأقول :كالماه غيار صاحيح فاي معظماه  ،ألن هاؤال لام يتفرغاوا للعباادة
كما زعم الرجل ،وإنما كانوا فقرا لم يجدوا أموال لبنا أسر وبيوت لهم ،ثم
تخلصوا مماا كاانوا فياه تادريجيا مناذ زمان النباي-علياه الصاالة والساالم -ثام
تحسنت أحوالهم كلهم في زمن الخالفة الراشدة  .وهم وإن تفرغوا للعلم فقد
كانوا مف المسلمين في جهادهم وتعاونهم وفي كل أحاوال الادعوة اإلساالمية.
فهم لم يتفرغوا للعبادة بمعناها الصوفي كما زعم الهجاويري ،وإنماا تفرغاوا
لجانب منها مف المشاركة في باقي أنواع العبادات بمعناها الشرعي الواساف.
فلم يتركوا الادنيا وال تركاوا الكساب ،وإنماا كاانوا فاي كساب  ،وهاو التكاوين
العلمي والمشاركة في الجهاد.
وا ياااااة التاااااي ذكرهاااااا"(( روالر تر َ
ون رربخهُااااام بة َال رغااااا ردا ةة
ين يرااااا َد ُع ر
،ااااا ُر ةد الخااااا ةذ ر
رو َال رع ةشي)(األنعام  )) 14 :هي آية مكية وليست مدنياة  ،وهاي شااهدة بنفساها
بينهااا مكيااة عناادما كااان المساالمون مستضااعفين فااي مكااة ،14وال تخ ا أهاال
الصاااافة فااااي المدينااااة  .وموضااااوع ا يااااة هااااو اإليمااااان والكفاااار ال الفقاااار
والغناااى .فلمااااذا هاااذا التحريااا المتعماااد  ،وهاااذه النفعياااة المقيتاااة والمحرفاااة
للتاري ؟؟!.
 11الهجويري :كش المحجوب ،ي. 822 :
 12الهجويري :كش المحجوب ،ي. 816 :
 13الهجويري :كش المحجوب ،ي. 812 :
 14مسلم  :الصحيح  ،ط  9ي ، 189 :رقم. 6271:
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ومن المعروف أن الصحابة كان منهم الغناي والفقيار فاي مكاة والمديناة.
وعندما هاجروا إلى المدينة طلبوا الارزق ،فعان أناس بان مالا  -رضاي ل
عنه -قال قدم عباد الارحمن بان عاوف المديناة فانخى النباي  -صالى ل علياه
وسلم -بينه وبين ساعد بان الربياف األنصااري فعارض علياه أن يناصافه أهلاه
ومالااه فقااال عبااد الاارحمن (( :بااارك ل ل ا فااي أهل ا ومال ا  ،دلنااي علااى
السااوق)) . 15وصااح الخباار أن المهاااجرين اهتمااوا بالصاافقات التجارياااة ،
واألنصار بتنمية أموالهم ،فعان أباي هريارة –رضاي ل عناه أناه قاال(( :إن
إخواننااا ماان المهاااجرين كااان يشااغلهم الصاافق باألسااواق وإن إخواننااا مااان
األنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم)) .16وأما أهال الصافة فهام الاذين لام
يكن لهم ميوى  .لكان لايس بصاحيح أنهام تركاوا األخاذ باألساباب فهاذا باطال
ألن المسلمين كانوا في جهاد دائم  .فمنهم من تفرغ للجهاد ،ومنهم من تفارغ
ل،لاب الارزق ،ومانهم ماان تفارغ للعلام فالكال كاان يعمال ويكاد  ،كماا أماارهم
آن رعلة رم أرن رساير ُك ُ
ون
الشرع .والقرآن قد سجل ذل ((فرا َق رر ُؤوا رما تريرس رخر ةم رن َالقُرَ ة
ون ةمن فرضَ ةل خ
ضى رو ر
ُون
لة روآ رخار ر
ض ير َبتر ُغ ر
ُون يرضَ ةرب ر
آخر ر
ةمن ُكم خمرَ ر
ُون فةي َاألررَ ة
يل خ
صا راالةر روآتُااوا ال خز ركاااةر
ار ةم َن اهُ روأرقةي ُمااوا ال خ
يُقراااتةلُ ر
لة فرااا َق رر ُؤوا رمااا ترير خسا ر
ون فةااي رس ابة ة
َار تر ةجا ُدوهُ ةعنا رد خ
روأر َق ةرضُوا خ
لة هُ راو
لر قررَ ضا ً رح رسنا ً رو رما تُقراد ُموا ةألرنفُ ةسا ُكم م َان رخي َ
لر إة خن خ
رخيَراً روأر َعظر رم أرجَ راً روا َستر َغفةرُوا خ
خحاي ٌم ( ّ
المزمال ،)) 41 :و((
لر رغفُو ٌر ر ة
ُوا ركنفخةً فرلر َوالر نرفر رر ةمن ُكال فةرَ قرا َة ما َنهُ َم طرنئةفراةٌ ليرترفرقخهُ َ
ون لةيرنفةر َ
اوا
ان َال ُم َؤ ةمنُ ر
رو رما رك ر
ُوا قر َو رمهُ َم إة رذا رر رجع َ
ين رولةيُن ةذر َ
ُون)(التوبة .))144 :
ُوا إةلر َي ةه َم لر رعلخهُ َم يرحَ رذر ر
فةي الد ة
وأما فقرا المهاجرين الذين سكنوا صُفة المسجد النباوي  ،فهام لام يكوناوا
حصار َ
ُوا فةاي
ارا الخا ةذ ر
ين أُ ة
قادرين على طلب الارزق بادليل قولاه تعاالى(( :لة َلفُقر ر
يل ّ
اان
ض يرحَ رسااابُهُ ُم َال رجا ةهااا ُل أر َغنةيراااا ةما ر
لة الر ير َساااتر ة،يع ر
ُون ر
رسااابة ة
ضااارَ با ً فةاااي األررَ ة
َار فرال ة خن ّ
ون النخا ر إة َل رحافا ً رو رما تُنفةقُ َ
َرفُهُم بة ةسي رماهُ َم الر يرسَيرلُ ر
لر
اوا ةم َان رخي َ
التخ رعفُّ ة ترع ة
بة ا ةه رعلةااي ٌم )(البقاارة  .)) 474 :فهاام كااانوا فقاارا  ،وسااكنوا الصُاافة عجاازا ال
اختيارا وتصوفا كما زعم الهجويري وغيره من الصوفية.
وا يتان اللتان ذكرهما الرجل ال عالقة لهما بالفقر وهما صريحتان بينهما
تتعلقااان بجماعااة ماان المااؤمنين ماان الضااعفا رفااض كفااار قااري الجلااو
معهم.وا ية ليست عتاباا للنباي وإنماا هاي تنبياه وتوجياه لاه .وليسات ا يتاان
مدحا للفقر وال دعوة إليه ،وال عالقة لهما بيهل الصُفة.

 15البخاري  :الصحيح  ،ط  2ي ، 67 :رقم. 2729 :
 16البخاري  :الصحيح  ،ط  2ي ، 67 :رقم. 2729 :
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وليس صحيحا أن ل عاتب نبيه في أهل الصُفة ،فا ية واضحة بين ل
تعالى نبهه ووجهه وبين لاه كيا يتصارف ماف كفاار قاري فاي طلابهم مناه
إبعااد هاؤال الماؤمنين الضاعفا  .فا ياة لام تعاتباه ،وال مادحت هاؤال ألنهاام
فقرا  ،وإنما ألنهم مؤمنون أوال ،ثم هم ضعفا ثانيا  ،وال هاي مادحت الفقار
والفقرا  .وذل الحديث المزعوم الذي أورده الهجويري لم أجاد لاه أثارا فاي
كتب الحديث و الجرح والتعاديل ،وال فاي كتاب التاراجم والتاواري واألدب.
فهو حديث ال أصل له.
علما بين الفقر الذي نعنيه هنا هو الفقر الماادي ال المعناويف فالشا أن كال
ارا
المخلوقات فقيرة إلى ل تعالى  ،قاال سابحانه(( :يراا أريُّهراا النخاا ُ أرناتُ ُم َالفُقر ر
لة رو خ
إةلرااى خ
اي َال رح ةمي ا ُد )(فاااطر  .))11 :لكاان تفضاايل الرجاال للفقاار
لُ هُا راو َال رغنةا ُّ
المادي ومدحه للصوفية به ال يصاح غالباا  ،ألن الفقار الماادي صافة نقا ،
والغنى صفة كمال .وسعي اإلنسان ليكاون غنياا كماال ولايس نقصاا .ونحان
فااي عبادتنااا هلل عااز وجاال نسااعى لنكااون أغنيااا باااهلل تعااالى معنويااا وماديااا
،واإلنسان الغني باهلل روحيا وماديا أحسن حاال من الغني باهلل روحيا فقط.
والرواية الثانية  :قال أبو نعيم األصبهاني  (( :حدثنا أبو بكر بن خالد ،
حدثنا الحارث بن أبي أسامة  ،حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ  ،حادثنا حياوة
 ،أخبرني أبو هانئ  ،أن أبا علي الجنبي  ،أخبره أنه  ،سمف فضالة بن عبياد
يقول  :كان رسول ل -صلى ل علياه وسالم -إذا صالى بالناا يخار رجاال
منهم من قاامتهم فاي صاالتهم لماا بهام مان الخصاصاة وهام أصاحاب الصافة
حتى يقول األعراب  :إن هؤال مجانين  .فلذا قضى النبي  -صالى ل علياه
وسلم -الصالة انصرف إليهم فقال لهم  « :لو تعلمون ما لكم عند ل ألحبباتم
أن تزدادوا فاقة وحاجة »  .قال فضالة  :وأنا مف رسول ل -صلى ل عليه
وسلم -يومئذ)).17
وأقاول :هاذا الحااديث رواه الترماذي وصاححه ، .18لكاان فاي إساناده نظاار
يتعلق بيحد رواته ،هو  :أبو هاانى حمياد بان هاانى المصاري الخاوالني (
ت 134هـ) :قال أبو حاتم :صالح ،قال النسائي :ليس به بي  .وقال ابن عبد
البر هو عندهم صالح الحديث ال بي باه .19وسُائل عناه الادارق،ني فقاال" :
 17أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 8 :
 18الترمذي :السنن  ،ط  1ي ، 211 :رقم. 8262 :
 19ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل ن ط  2ي . 821 :والخزرجي :خالصة تهذيب الكمال ،ط  1ي . 802 :وابن حجر :تهذيب
الكمال ،ط  8ي. 22 :
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مصري ال بي به ثم قال :ثقة" .20،لكن توثيق الدارق،ني (ت  481هـ) فياه
نظر .ألنه متيخر عن أباي حااتم الاذي وصافه بيناه صاالح ،والنساائي بيناه ال
بي به .وهي مرتبة تشعر بالعدالة ال بالضبط ،وهي قريباة مان التجاريح.21
والدارق،ني وصافه أوال بيناه ال باي باه ،ثام وثقاه .ومرتباة ال باي باه تادل
أيضااا علااى التعااديل  ،وال تُشااعر بالضاابط  ،والمرتبتااان صاااحبهما ال يُحاات
به .22ولهذا قال ابن عبد البر:هو عندهم صالح الحديث ال بي به ..23وعلياه
فلن توثيق الرجل لم يثبت ،فلن ثبُت عدالة فلم يثبت ضب،ا.
وعلى فرض أن الحديث صحيح فلنه يجب وضعه فاي إطااره الاذي قيال
فيااه زمانااا ومكانااا وحاااال ماان جهااة ف والنظاار إليااه ضاامن أصااول وعقائااد
وتشااريعات اإلسااالم التااي تاايمر بالعماال وطلااب الاارزق الحااالل ماان جهااة
أخرى .فذل الحديث ال يحث على الفقر وال يمدحه ،وال يُفضله على الغنى،
وإنماااا هاااو خااااي ب،ائفاااة مااان فقااارا المسااالمين وصااافهم ل تعاااالى باااينهم
يل ّ
ص ار َ
ض
لة الر ير َس اتر ة،يع ر
ارا الخ ا ةذ ر
ُون ر
ين أُح ة
((لة َلفُقرا ر
ُوا فةااي رس ابة ة
ضاارَ با ً فةااي األررَ ة
ون النخاا ر إة َل رحافاا ً
َرفُهُم بة ةساي رماهُ َم الر يرسَايرلُ ر
يرحَ رسبُهُ ُم َال رجا ةه ُل أر َغنةيرا ةم رن التخ رعفُّ ة ترع ة
وا ةم َن رخي ََر فرال ة خن ّ
رو رما تُنفةقُ َ
لر بةا ةه رعلةاي ٌم )(البقارة  . )) 474 :فكاان النباي -علياه
الصالة والسالم -يُصبّرهم ويشجعهم على ذل حتى يُغير ل تعاالى أحاوالهم
 ،ويفااتح علاايهم خياارات الاادنيا .وهااذا الااذي تحقااق زماان الخالفااة الراشاادة،
فكثااارت الخيااارات واألرزاق وعااام العااادل والرخاااا ،و اختفاااى الفقااار وكثُااار
األغنيا والميسورين .
وفي مقابل هؤال الفقرا من الصحابة ُوجد كثير مان األغنياا فاي زمان
النبي-عليه الصالة والسالم -لم يقل لهم ما قالاه للفقارا  ،وال أمارهم باالتخلي
عن أموالهم ،وإنما كان يحثهم على الكساب الحاالل واإلنفااق فاي سابيل ل .
وأثنااى كثياارا علااى أغنيااا الصااحابة الااذين أنفقااوا أمااوالهم فااي ساابيل ل ،
كعثمان بان عفاان ،وعباد الارحمن بان عاوف ،وأباي بكار الصاديق  .ووجاود
هؤال الصحابة األغنيا هو شاهد دامغ على أنهم كاانوا يجتهادون فاي جماف
المال وإنفاقه في سبيل ل  ،وأن النبي-عليه الصالة والسالم -لم ينهااهم عان
جمف المال ،وال قال لهم :لماذا لستم فقرا ؟ ف وإنما حاثهم علاى اإلنفااق فاي
 20الدارق،ني :سؤالت البرقاني للدارق،ني ،ي ، 2 :رقم. 72 :
 21محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،ي. 128 :
 22محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث، ،ي. 121 :
 23ابن أبي حتم :الجرح والتعديل ن ط  2ي . 821 :والخزرجي :خالصة تهذيب الكمال ،ط  1ي . 802 :وابن حجر :تهذيب
الكمال ،ط  8ي. 22 :
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سبيل ل وأقرهم على ما هم فيه .وهذا االنفاق يت،لب مواصلة العمال لجماف
المال وإنفاقه بالتوكل على ل تعالى.
ويجب أن ال يغيب عنا أن ما قدمه عثمان بن عفان -رضي ل عناه -مان
أموال للدعوة اإلسالمية لم يقدمه كل فقرا أهل الصُفة .وقد جاد بيمواله فاي
أحل الظروف ،وقد حثاه نباي ل علاى اإلنفااق ،وبشاره بالجناة عنادما حفار
بئر رومة  ،وجهز جي العسرة، 24فهو أفضال مان أهال الصُافة  .ولاو كاان
جمااف المااال الحااالل لاايس محبوبااا وال م،لوبااا لنهاااه رسااول ل علااى جمعااه
للمااال ،ولنهااى كاال الصااحابة األغنيااا ماان المهاااجرين واألنصااار عاان جمااف
المال .وقد كان أهل المدينة أكثر غنى وأيسر حاال بحكم أنهم هم أهل المدينة
 ،ولاام يهاااجروا وال تركااوا أمااوالهم كمااا حاادث للمهاااجرين .وعاان نشاااطهم
االقتصااادي قااال أبااو هرياارة -رضااي ل عنااه ((: -كااان المهاااجرون يشااغلهم
الصاافق باألسااواق وكاناات األنصااار يشااغلهم القيااام علااى أمااوالهم )) ،وفااي
رواية  ((:إن إ خواني من األنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم ،وإن إخواني
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق)).25
والرواية الثالثة  :قال أبو نعيم األصابهاني(( :حادثنا ساليمان بان أحماد بان
أيوب  ،حدثنا أحماد بان عباد الوهااب بان نجادة  ،حادثنا أباو المغيارة  ،حادثنا
عمر بن عمرو األحموسي  ،حدثنا المخارق بن أبي المخارق  ،سامعت عباد
ل بن عمر  ،يقول  :قال :النبي -صلى ل عليه وسلم « : -حوضي كما بين
عدن وعمان  ،أبرد من الثل  ،وأحلى من العسل  ،وأطيب ريحا من المسا
 ،أكوابه مثل نجوم السما  ،من شرب منه ال يظمي بعدها أبدا  ،وأول النا
ورودا عليه صاعالي المهااجرين . » 26قاال قائال  :مان هام ياا رساول ل ؟
فقااال  « :الشااعثة ر وسااهم  ،الشااحبة وجااوههم  ،الدنسااة ثيااابهم  ،الااذين ال
تفتح لهم السدد  ،وال ينكحاون المتنعماات  ،الاذين يع،اون كال الاذي علايهم ،
وال ييخذون الذي لهم »  .رواه الوضاين بان ع،اا  ،عان ساالم  ،عان أبياه .
والمشهور من حديث أبي سالم األسود  ،عن ثوبان )).27
وأقاااول :هاااذا الحاااديث ورد مااان عااادة طااارق  ،منهاااا طرياااق أباااي نعااايم
األصبهاني الماذكور أعااله  ،وإساناده ال يصاح  ،ألن مان رجالاه  :أحماد بان
 24البخاري :الصحيح  ،ط  1ي ، 12 :رقم. 8992 :
 25مسلم :الصحيح  ،ط  9ي 169، 166 :رقم.6222 ،6228 :
 26هم فقرا المهاجرن .
 27أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 2 :
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عبد الوهاب بن نجدة ( ت  481هـ)  :ال بي به .28وهذه المرتباة تادل علاى
التعديل وال تُشعر بالضبط ،وصاحبها ال يُحت بروايته.29
ومخارق بن أبي المخاارق عباد ل بان جاابر األحمساي الكاوفي :ثقاة مان
ال،بقة السادسة .30لكن سماعه من ابان عمار ال يثبات ،ألن هاذا الاراوي مان
ال،بقة السادسة ،ورجالها عاصروا الخامسة ،لكن لم يثبت لهم لقاا أحاد مان
الصاحابة ، ،وماان رجالهااا ابان جااري  ،31المولااود سانة  ، 81وال ُمتااوفى ساانة
 111للهجرة .وابن عمر تاوفي سانة  74هاـ  .فاإلساناد ال يصاح مان جهتاه .
ومن الذين رووا عنه سفيان بن عيينة المتوفى سنة  138هـ  .ومما يؤيد ذل
أيضا أن الحافظ المزي عندما أشار إلى من روى عنهم مخارق لم يذكر مان
بينهم ابن عمر  ،وال صحابيا آخار ،وإنماا ذكار طاارق بان شاهاب األحمساي
فقط ،ولو كان ثبت أنه روى عن أحد من الصحابة لذكر ذل المزي.32
والطريق الثاني :قال ال،براني (( :حدثنا الحسين بن إسحاق قال نا علاي
بن بحر ،قال :نا قتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاوي ،قال :سمعت أبا حاضر
عن الوضين الثقفي ،عان ساالم عان أبياه قاال :سامعت رساول ل -صالى ل
عليه و سلم -يقول :يدخل فقرا امتي الجنة قبل أغنيائهم بيربعين خريفا قلت
يااا رسااول ل صاافهم لنااا قااال" :هاام الدنسااة ثيااابهم الشااعثة رؤوسااهم الااذين ال
يؤذن لهم على السدات وال ينكحاون المتنعماات يع،اون كال الاذي علايهم وال
يع،ون كل الذي لهم "  .ال يروى عن ابن عمر إال بهذا الوجه ولم يحدث به
إال علي بن بحر)).33
وأقااول :إسااناده ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :قتااادة باان الفضاايل باان قتااادة
الرهاوي ( ت 411هـ) :مقبول ،34وهذه المرتبة ال تجعله حجة .وأبو حاضر
رعبد ال رملةا بان عباد رباه ال،اائي ُ :منكار الحاديث.35والوضاين بان ع،اا بان
كناناة الثقفااي الشااامي (ت  137هاـ عاان  71ساانة)  ،قياال فياه  :ثقااة ،لاايس بااه
بي  ،ال بي به ،صاحب خ،ب لم يكن في الحديث بذاك  ،ضعي  ،واهاي
الحديث ،يُعرف ويُنكر.36
 28ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  18ي. 26 :
 29محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث ،ي 121 :وما بعدها .
 30ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي. 111 :
 31ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 81 :
 32المزي :تهذيب الكمال  ،ط  89ي. 211 :
 33ال،براني :المعجم األوسط ن ط  1ي ، 7 :رقم. 2199 :
 34ابن حجر :تقريب التهذيب  ،ط  8ي. 202 :
 35ابن حجر :لسان الميزان  ،ط  1ي. 20 :
 36ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  10ي . 28 :والذهبي :المغني في الضعفا  ،ي. 222 :
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والطريق الثالث :قال ال،براني (( :حدثنا جعفار بان محماد الفرياابي ،ثناا
الحسن بن سهل الخيااط ،ثناا مصاعب بان ساالم ،عان عباد ل بان العاال بان
زبر ،عن أبي سالم األسود ،عن أبي أمامة الباهلي عان النبيصالى ل علياه
و سل قال .37))... :
وإسناده ال يصح ،ألن من رجالاه :مصاعب بان ساالم التميماي الكاوفي ثام
البغدادي ،قيل فياه  :ضاعي  ،ال يُحات باه ،ثقاةُ ،منكار الحاديث ،لاه منااكير،
شيعي ،كثير الغلط.38
وعبااد ل باان العااال باان زباار باان ع،ااارد أبااو زباار الدمشااقي الربعااي( ت
163هـ عن  83سنة) :ثقة  ،صدوق ،قال أحمد  :مقارب الحديث  .وقال ابن
حاازم :ضااعفه يحيااى وغيااره .احاات بااه الجماعااة سااوى مساالم . 39وقااال اباان
حجر :وثقه جمهور األئمة  ،و(( شذ أبو محمد بن حزم فقاال :ضاعي )).40
وبما أن الرجل ُمختل في حاله ،باين التوثياق والتضاعي  ،وهناا قاد عانعن،
ومتن الرواية ُمنكر ،فاإلسناد لم يثبت اتصاله وال صحته من جهته .
وأبو سالم مم،ور الحبشي الدمشقي (من ال،بقة الثالثة ) :حدث عن بعض
الصاااحابة ولااام يسااامف مااانهم .41غالاااب رواياتاااه مرسااالة ،لاااذا لااام يخااارط لاااه
البخااااري .42وهناااا قاااد عااانعن مماااا يعناااي أن اإلساااناد مااان جهتاااه لااام يثبااات
اتصاله.كما أن تحديثه عمن لام يسامف ي،عان فاي عدالتاه وضاب،ه معاا ،ألناه
كان يتعمد إسقاط الراوي الذي بينه وبين من عنعن عنه .فعل ذلا لغاياة فاي
نفسه ،وإال لماذا يتعمد ذل ؟؟.
والطريققق األخيققر -الراب ق  :-قااال ال،برانااي  (( :حاادثنا أحمااد باان المعلااى
الدمشقي ،ثنا صفوان بن صالح ،ثنا الوليد بان مسالم ،ثناا يحياى بان الحاارث
الذماري وشيبة بن األحن األوزاعاي قااال :سامعنا أباا ساالم األساود يحادث
عن ثوبان مولى رسول ل -صلى ل عليه و سلم -أن رسول ل -صالى ل
عليه و سلم.43)) ... -

 37ال،براني :المعجم الكبير  ،ط  2ي ، 117 :رقم. 9268:
 38ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  7ي. 111 :
 39ابن حجر :تهذيب التهذيب ،رقم  ،608 :ط  1ي . 821 :الذهبي :ميزان االعتدال  ،رقم ، 1166 :ط  2ي. 276 :
 40ابن حجر :فتح الباري  ،حرف ( ع )  ،ط  1ي. 112 :
 41أبو سعيد العالئي :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،ي. 71 :
 42الذهبي :الكاش  ،ط  8ي. 119 :
 43ال،براني :مسند الشاميين  ،ط  8ي ، 186 :رقم.1682 :
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وإسناده ال يصح  ،ألن من رواته :صفوان بن صاالح بان صافوان الثقفاي
الدمشااقي( ت  433هااـ) :ثقااة ،ماادلس تاادليس التسااوية .44ومعناااه أن يُسااقط
المحدث را َو ضعي بين ثقتاين لقاي أحادهما ا خار .وهاذا التادليس هاو شار
أنواع التدليس .45و الحقيقة أن من يفعال ذلا فهاو يتعماد التلبايس والتالعاب،
باال والكااذب علااى النااا  .وماان هااذا حالااه ال يصااح توثيقااه ،وال االحتجاااط
بمروياته.
والوليد بن مسلم القرشي (  133 -113هـ) ،قيل فياه :كاان كثيار الخ،اي ،
وصاااحب تسااهيل ،لااه منكاارات ،واختل،ااات عليااه أحاديااث .46ثقااة ،صاااالح
الحاديثُ ،مادلس  ،دلاس عاان الكاذابين وغيارهم ،أغاارب بيحادياث لام يُشااركه
فيها أحد ،كان (( يحدث حديث األوزاعي عن الكاذابين ثام يدلساها عانهم ))،
وقد نُبه إلى ذل و ُعوتب عليه  ،فلم يرجف عن فعله ،روى عن مال أحاديث
ليس لها أصل .وقال الدارق،ني  (( :كان الوليد بن مسلم يرسل ،ياروي عان
األوزاعي أحاديث عند األوزاعي عن شيوخ ضاعفا عان شايوخ قاد أدركهام
األوزاعي مثل نافف وع،ا والزهري فيساقط أساما الضاعفا ويجعلهاا عان
األوزاعي ،عن نافف ،وعن األوزاعي عن ع،ا )) . 47ورجال هاذا حالاه ال
يصااح األخااذ عنااه  ،سااوا صاارّ ح بالسااماع  ،أو لاام يُصاارح بااه ،فهااذا إنسااان
ضعي ضب،ا وعدالة ،ألنه كان ُمصرا على التغليط والتالعب ،والتحريا
والكذب.
وأبااو سااالم مم،ااور الحبشااي الدمشااقي (ماان ال،بقااة الثالثااة ) :ال يصااح
اإلسناد من جهته لما ذكرناه عنه في ال،ريق السابق -الثالث. -
وأما متن الحديث فال يصح أيضا ،ألن الذي يُدخل الجنة أساسا ليس
الفقر ،وال الغنى  ،وإنما هو اإليمان والعمل الصالح ،وأما الفقر والغنى فهما
من مظاهر االمتحان واالبتال  ،كل منهما قد يُدخل إلى الجنة ،وقد يدخل
إلى النار .وعليه فال يصح تفضيل ومدح أحدهما عن ا خر.
ومن جهة أخرى ال يصح القول بين صعالي المهاجرين -فقرا
المهاجرين -هم أول الواردين على الحوض .ألن ورود الحوض ال عالقة
 44ابن حجر :التقريب ،ط  1ي. 126 :
 45محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث ،ي. 20 :
 46أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،رقم ، 8212 :ط  1ي. 22 :
 47ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  10ي. 106 :
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هلل بالفقر من عدمه  ،وإنما باإليمان والعمل الصالح ،ومن الثابت أن أفضل
النا بعد -النبي -عليه الصالة والسالم -هو أبو بكر الصديق -رضي ل
عنه -وقد كان من أغنيا المهاجرين وأنفق ماله في سبيل اإلسالم ،وفيه قال
النبي-عليه الصالة والسالم(( : -ما ألحد عندنا يد إال وقد كافيناه ما خال أبا
بكر فلن له عندنا يدا يكافيه ل بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما
نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال أال وإن
صاحبكم خليل ل)) .48فيبو بكر أولى بين يكون أول من يرد على الحوض
من غيره من الصحابة.
كما أن مدح الحديث لهؤال على تل الصفات التي ذكرها ،ال يصح ،
ألنها ليست من أخالق اإلسالم ،ألن الشرع لم يمدح الفقر وإنما أمر
منه  ،وحث على كسب المال الحالل إلنفاقه في سبيل ل ،
بالتخل
والتمتف به وفق الشرع  .ورسولنا-عليه الصالة والسالم -لم يكن فقيرا
ك رعائةالً فري ر َغنرى)(الضحى ،))8 :وال كان دنسا  ،وال شعثا  .فقد كان
(( رو رو رج رد ر
يهتم بنظافة جسمه ويعتني بهندامه ،وييمر بالسواك ،وأمر من له شعر أن
يكرمه .وعندما قال له أحد المسلمين  (( :إن الرجل يحب أن يكون ثوبه
حسنا ونعله حسنة .قال « إن ل جميل يحب الجمال الكبر ب،ر الحق وغمط
النا ».49
ولو كان األمر كما زعمت تل الروايات ما أمر ل تعالى بالغسل
والوضو  ،وما قال(( :يرا برنةي آ رد رم ُخ ُذواَ ةزينرتر ُك َم ةعن رد ُكل رمس ةَج َد و ُكل ُ َ
وا
روا َش ررب َ
ين )(األعراف ،)) 41 :و ((قُلَ رم َن
َرفة ر
َرفُواَ إةنخهُ الر ي ةُحبّ َال ُمس ة
ُوا روالر تُس ة
رح خر رم ةزينرةر ّ
ين آ رمنُواَ فةي
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
لة الختة ري أر َخ رر رط لة ةعبرا ةد ةه رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
ون)(األعراف:
ت لةقر َو َم ير َعلر ُم ر
صةً ير َو رم الَقةيرا رم ةة رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
ُون)(النحل،))6 :
ين تر َس ررح ر
ُون رو ةح ر
ين ت ُ ةريح ر
 ، )) 44و (( رولر ُك َم فةيهرا رج رما ٌل ةح ر
و(( روثةيرابر ر فر،رهرَ )(الم ّدثر ،))3 :و((إة خن ّ
ين
ين رويُ ةحبُّ َال ُمتر،ره ةر ر
لر ي ةُحبُّ التخ خوابة ر
)(البقرة ،)) 444 :وهذه طهارة عامة غير مخصصة تشمل طهارة النفس
والبدن واللبا  ..ومن المعروف طبيا أن الفقر والوس يُسببان أمراضا
كثيرة للفرد والمجتمف  .فيية فضيلة فيهما حتى يمدحهما النبي-عليه الصالة
والسالم -؟؟.
 48األلباني :صحيح الترمذي ،ط  2ي ، 800 :رقم. 8271 :
 49أنظر مثال :البخاري :الصحيح ،ط  8ي ، 1 :رقم . 222 :ومسلم :الصحيح ،ط  1ي ، 62 :رقم .892 :واأللباني :الجامف
الصغير وزياداته ،ط  2ي ،110 :رقم.1109 :
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والرواية الرابعة  :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حدثنا ساليمان بان أحماد،
ثنا المقدام بن داود ،ثنا خالد بن نزار ،ثنا هشام بان ساعد ،عان زياد بان أسالم
عاان ع،ااا باان يسااار ،عاان أبااي سااعيد الخاادري قااال :قلاات يااا رسااول ل أي
النا أشد بال ؟ ،فقال :النبيون ،فقلت :ثم أي ؟،قاال :ثام الصاالحون إن كاان
أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إال التمرة أو نحوها وإن كان أحادهم ليبتلاى
فيقمل حتى ينبذ القمل ،وكان أحدهم بالبال أشد فرحا منه بالرخا )).50
وأقول :الحديث ال يصح إسنادا وال متنا  ،فيما إسنادا فمن رجاله :هشام بن
سعد المدني أبو عباد ،أبو سعيد (ت 161هـ)  :صدوق ،لاه أوهاامُ ،متشايف ،
ليس بالقوي ،ضعي  ،ليس بشي  ،ال يُحت بحديثه . 51و ذكر ابن قتيبة أنه
كان شيعيا .52وذكره شي الشيعة أبو جعفر ال،وسي في رجاله.53
وزيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد ل وأبو أسامة المدني(ت 146
هـ) :ثقة ،يرسل  ،مدلس  ،قاال بان عييناة :كاان زياد بان أسالم رجاال صاالحا
وكان في حفظه شي ،وروى عن أقوام لم يسامف مانهم ،فلام يسامف مان ساعد
بن أبي وقاي ،وال من أبي أمامة ،وأرسل عن علي  ،وأبي سعيد الخادري،
وروى عن محمود بن لبيد ولم يسمف منه .54و ذكره ابن عدي في الضاعفا ،
و أنكر عليه الذهبي ذل  . 55لكن الحقيقة أن ةذكر ابان عادي لاه فاي الضاعفا
له ما يُبرره  ،ألن ضعفه بسبب اإلرسال والتدليس و العنعنة وقلة الضبط .
وع،ا بان يساار المادني الهاللاي (ت 33هاـ أو بعادها)  :ثقاة ،حادث عان
بعااض الصااحابة ولاام يساامف ماانهم كاايبي الاادردا  ،وبعضااهم لاام يثباات سااماعه
ماانهم كااابن مسااعود.56وبمااا أنااه كااذل  ،وهنااا قااد عاانعن  ،فاإلسااناد لاام يثباات
اتصاله من جهته .
وأما متنا فلن مماا يشاهد علاى عادم صاحته قولاه (( :وكاان أحادهم باالبال
أشد فرحا منه بالرخا ))  ،وهذا ليس من الشرع  ،فمن المعروف أن الرخا
من فضل ل على عباده الماؤمنين ،وال يصاح الفارح باالبال وتفضايله علاى
 50أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 290 :
 51ابن حجر :تهذيب التهذيب ،رقم ،20 :ط  ،10ي. 86 :
 52المعارف ،ي. 116 :
 53المعارف ،ي. 116 :
 54ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم  ،982 :ط  1ي . 826 :و ابن عبد البر  :التمهيد لما في الموطي من المعاني و األسانيد ،حققه
مص،فى العلوي ،و محمد البكري ،مؤسسة قرطبة ،ط  1ي. 227 :
 55ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،رقم ،901 :ط  :1ي . 811 :و الذهبي :ميزان االعتدال  ،رقم ، 8727 :ط  2ي. 20 :
 56الذهبي :الميزان  ،ط 8ي .28 :و العالئي :جامف التحصيل  ،ي .822 :و ابن حجر :التقريب ،ط 1ي.696 :
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الرخااا  .وقااد رما ّ
ان ل تعااالى بالفضاال علااى عباااده المااؤمنين ،كمااا فااي قولااه
ساابحانه (( :رو رع ا رد خ
ت لرير َس اتر َخلةفرنخهُم فةااي
ين آ رمنُااوا ةماان ُك َم رو رع ةملُااوا ال خ
لُ الخ ا ةذ ر
صااالة رحا ة
ضاى لرهُا َم
ض رك رما ا َستر َخلر ر الخ ةذ ر
ين ةمن قرا َبلة ةه َم رولريُ رمكانر خن لرهُا َم ةديانرهُ ُم الخا ةذي ارَ تر ر
َاألررَ ة
ار برعَا رد
ار ُك ر
ون بةاي رشايَئا ً رو رمان ركفر ر
رولريُبردلرنخهُم من بر َع ةد رخ َوفة ةه َم أر َمناا ً ير َعبُا ُدونرنةي رال يُ َش ة
ون)(النور ،))11 :و((ي ةُري ُد ّ
لُ بة ُك ُم َاليُ َس رر روالر ي ةُري ُد بة ُك ُم
اسقُ ر
رذلة ر فري ُ َولرئة ر هُ ُم َالفر ة
ُوا ّ
وا َال ةع خدةر رولةتُ ركبر َ
َال ُعس رَر رولةتُ َك ةملُ َ
ُون)(البقارة:
لر رعلرى رماا هرا ردا ُك َم رولر رعلخ ُكا َم تر َشا ُكر ر
 ،))181و(( رو رجا ةها ُدوا فةااي خ
لة رحا خ
ق ةجهرااا ةد ةه هُا راو اجَ تربرااا ُك َم رو رمااا رج رعا رل رعلرا َي ُك َم فةااي
ط)(الح  )) 78:و(( ي ةُري ُد ّ
ق ا ةإلن رس ُ
اان
لُ أرن ي رُخفا ر رعان ُك َم رو ُخلةا ر
الد ة
ين ةم َن رح رر َ
ض ةعيفا ً)(النسا  .))48 :وقد كاان النباي -علياه الصاالة والساالم  -ماا ُخيار ((
ر
بين أمرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فلن كان إثما كان أبعد الناا مناه
 .57 ))...وكااان ياادعو بقولااه  (( :اللهاام إنااي أساايل العفااو والعافيااة فااي الاادنيا
وا خاارة اللهاام إنااي أساايل العفااو والعافيااة فااي دينااي ودنياااي وأهلااي ومااالي
.58))...
وعليه فلن ذل الحديث ال يصح لما ذكرناه ،وألنه مخال للف،رة البشرية
التي تفضل الرخا على الشدة والبال .
والرواية الخامسة  :قال أبو بكار الكالبااذي (ت  481هاـ) (( :ووصافهم
أبااو هرياارة وفضااالة باان عبيااد فقاااال " :يخاارون ماان الجااوع حتااى تحساابهم
األعاراب مجااانين ،وكااان لباساهم الصااوف حتااى إن كاان بعضااهم يعاارق فيااه
فيوجد منه ريح الضين إذا أصابه الم،ار" .،هاذا وصا بعضاهم لهام ،حتاى
قال عيينة بن حصن للنبي  :إنه ليؤذيني ريح هؤال  ،أما يؤذي ريحهم ؟!
)) .59وقال الحسن البصري (( :لقد أدركت سبعين بدريا ،ما كان لباساهم إال
الصوف ")).60
وأقول :فيما يخ الحديث األول فيه زيادات ليست منه  ،منها " وكان
لباسهم الصوف "  .لما رواه الترمذي (( :عن فضالة بن عبيد أن رسول ل
 صلى ل عليه وسلم -كان إذا صلى بالنا يخر رجال من قامتهم فيالصالة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول األعراب هؤال
مجانين أو مجانون فلذا صلى رسول ل -صلى ل عليه وسلم -انصرف
إليهم فقال :لو تعلمون ما لكم عند ل ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة .قال
 57البخاري :الصحيح ،ط  1ي ، 127 :رقم. 2260 :
 58األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ، 82 :رقم.2261 :
 59الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،،حققه أحمد شمس الدين  ،دار الكتب العلمية ، 1772 ،ي. 11-12 :
 60الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 11 :
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فضالة :وأنا يومئذ مف رسول اللهصلى ل عليه وسل قال أبو عيسى هذا
لغاية في نفو
حديث صحيح )) .61فتل الزيادة مقحمة في الن
واضعيها .بل حتى هذا الحديث فيه نظر ألنه يشجف على الفقر والرضا به
 ،وهذا ليس من دين اإلسالم  .وقد تغير حال فقرا الصحابة زمن الخالفة
الراشدة من الفقر والشدة إلى الرخا والغنى .والصواب هو أنه -عليه
الصالة والسالم -حثهم على الصبر ،حتى يفتح ل عليهم ويعدهم بذل
مستقبال ال أن يحثهم على طلب المزيد مما هم فيه .ولماذا يحثهم وحدهم فقط
دون غيرهم من الصحابة ؟ .وهذا الحديث سبق أن نقدناه في الرواية الثانية
فال نعيد ذل هنا.
وأما قول الحسن البصري ":لقد أدركت سبعين بدريا ،ما كان لباسهم إال
الصوف ")) .62فال يصح بدليل الشواهد ا تية :منها إن الصحابة كانوا
يقتدون بالنبي –عليه الصالة والسالم – في كل أحوالهم منها اللبا  ،وبما
أنه عليه الصالة والسالم لم يلبس الصوف فقط ،وإنما لبس مالبس
مصنوعة من مواد أخرى كالق،ن  ،والكتان .63فالصحابة كانوا على سنته
ولم يكونوا يلبسون إال الصوف فقط كما زعم الخبر .والثاني بما أن طائفة
من الصحابة كانوا يلبسون الصوف في العهد النبوي ليس تصوفا وال
تحريما لغير مالبس الصوف ،وال تفضيال لها  ،وإنما بسبب الفقر  ،فلن
الذين عاشوا منهم زمن الخالفة الراشدة وأدركهم الحسن البصري ،الش
أن حالهم المادي قد تغير  ،ولم يصبح فيهم فقير ،وهذا يعني أنهم قد نوعوا
من مالبسهم ولم يقتصروا على لبا الصوف فقط.
والشااااهد الثالاااث مفااااده إناااي عثا ُ
اارت علاااى نفاااس الرواياااة عااان الحسااان
البصري ،لكنها خالفت األولى في تيكيدها على أن هؤال الصحابة كاانوا ال
يلبسون إال مالبس الصوف .فروت عنه أنه قاال((لقاد أدركات سابعين بادريا
أكثر لباسهم الصوف)) .64فشتان بين الروايتين  ،فهناك فارق كبيار باين  :ال
يلبساون إال مالبااس الصااوف .وبااين :كااان أكثار لباسااهم الصااوف .فهااذا دلياال
دامغ على تالعب الرواة بالخبر مما يرجح أنه مختلاق أصاال .وحتاى قولهاا:
كان أكثر لباسهم الصوف ،مردود بما ذكرناه في الشاهديّن السابقين.
 61األلباني :صحيح وضعي سنن الترمذي  ،ط  2ي ، 262 :رقم. 8262 :
 62الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 11 :
 63أحمد بن حنبل :المسند ،والحديث صححه شعيب األرناؤوط  ،ط  6ي ، 128 :رقم. 82019 :و البخاري :الصحيح  ،ط  9ي:
 ، 119رقم . 2212 :و السيوطي :الديباط على مسلم بن الحجاط ،ط  2ي. 182 :
 64أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  8ي. 121 :
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ويجب أن ال ننس بين أهل الصُفة كانوا فقرا بسبب الفقر ،ولم يختاروا
الفقر قصدا وتعبدا وتصوفا كما يزعم الصوفية ،وإنما الظروف الصعبة
التي كان يمر بها المسلمون في المدينة جعلتهم فقرا  ،لكن أحوالهم وكل
الصحابة تغيرت بتحسن ظروف الدعوة اإلسالمية ،وفي زمن الخالفة
الراشدة لم يبق صحابي فقير ،فيصبحوا كلهم من األغنيا والميسورين
بسبب ما فتحه ل عليهم من فتوحات .وكثير منهم مات وترك من بعده
أمواال كثيرة . 65وهذا يعني أن أهل الصُفة لم يبق لهم وجود كجماعة ،وال
ك،ائفة فقيرة ،وعليه فال يصح االقتدا بهم وال االنتما إليهم بدعوى أنهم
والحكم هنا هو حالهم األخير الذي انتهوا إليه وليس حالهم
من أهل الصفة .ر
األول الظرفي الذي مروا به  ،ثم تخلصوا منه.
لكن الصوفية لما لم يجدوا دليال شرعيا صحيحا لتيييد مذهبهم في لباسهم
وتسميتهم ونشية جماعتهم تمسكوا بحكاية أهل الصفة وانتسبوا إليهمف مف
أن األصل في ديننا هو االنتما إلى ل ورسوله  ،وليس االنتما إلى أهل
الصُفة  ،وال إلى أية جماعة أخرى  .لكن القوم هذا هو ديدنهم يتمسكون
بالروايات الضعيفة والموضوعة تعضيدا وتدعيما لتصوفهم الذي أقاموه
على رغباتهم ومصالحهم. 66
والروايققة الساةسققة  :قااال الهجااويري  :قااال الرسااول -صاالى ل عليااه
وسلم (( : -عليكم بلبا الصوف لتدركوا حالوة اإليمان )). 67
وأقول :الحديث ال يصح إسنادا وال متناا ،فهاو حاديث موضاوع ، 68ماف أن
الرجل ذكره بصيغة االثبات ال التمريض والش  .وهذا شااهد داماغ علاى أن
الرجل ال يُميز بين صحيح األخبار من سقيمها .
وأما متنه فهو باطال شارعا وواقعاا ،فيماا شارعا فالن اإليماان ال يُكتساب
بلبااا الصااوف ،وإنمااا يُكتسااب باالعتقاااد الصااادق واإلخااالي وااللتاازام
بالشاارع قلبااا وقالبااا .وأمااا واقعااا فقااد كااان الصااوفية ماان أكثاار النااا لباسااا
للصوف ،لكنهم من جهاة أخارى كاانوا مان أكثار الناا انحرافاا عان الشارع
والعقاال والعلاام .69فلااو أكساابهم الصااوف حااالوة اإليمااان مااا كااانوا ماان أكثاار
 65سنفصل ذل ونوثقه الحقا .
 66سنقيم األدلة الق،عية على صحة ما قلناه من خالل ما ييتي من كتابنا هذا .
 67الهجويري :كش المحجوب ،ي. 819 :
 68األلباني :الضعيفة  ،ط  1ي ، 806 :رقم. 70 :
 69سنقيم األدلة الق،عية على صحة >ل من خالل كتابنا هذا .
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ال،وائ
الحقاا.

مخالفة للشرع ،وتع،يال له ،وصدا عنه ،بل وهدما لاه كماا سانبينه

وهذا الرجل الصوفي يحرف ويغالط  ،ألن لبس الصوف هاو كغياره مان
اللبا ليست له أية ميزة شرعية تفضله عن غيره من أنواع المالباس .وقاد
لبسه الصحابة إلى جاناب المالباس األخارى المصانوعة مان الق،ان والكتاان
مثال  .علما بين مناخ الصحرا يت،لب لبا مختلا أناواع القمااش ،بسابب
التباااين الشااديد بااين حاارارة النهااار واللياال .فالنهااار حااار عااادة ،واللياال شااديد
البرودة عادة .وهذا يت،لب لباا مختلا األناواع مان صاوف وق،ان ،ومان
لبا خفي وثقيل .
والهجويري نسي أو تناسى بين الصاحابة تغيارت أحاوالهم وتنعماوا بالادنيا
الحاااالل بماااا فتحاااه ل علااايهم مااان فتوحااااتف فكثااارت أماااوالهم وعقااااراتهم ،
وتنوعت مالبسهم  .ومن كان منهم يلبس المالبس العادية من الصوف ماثال،
لم يلبسها عن ففر وتصوف ،وإنما عن زهاد وتواضاف  .وال شا أنهام كاانوا
ينوعااون مالبسااهم حسااب أذواقهاام ضاامن حاادود الشاارع ،وإال مااا ذا فعلااوا
بيموالهم زمن الخالفة الراشدة ؟ ،ولماذا تركوها لورثتهم  ،إن لم يتمتعوا هم
بها أوال ؟؟.
والروايققة السققابعة  :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني(( :حاادثنا أبااو عماارو باان
حمدان،ثنا الحسن بن سفيان ،ثنا أبو وهب الحراناي ،ثناا ساليمان بان ع،اا ،
عن مسلمة بن عبد ل ،عن عمه ،عن سالمان الفارساي قاال :جاا ت المؤلفاة
قلوبهم إلى رسول ل -صلى ل عليه و سلم -عيينة بن حصين واألقارع بان
حابس وذووهم فقالوا :يا رسول ل إن لو جلست في صدر المسجد ونحيت
عنا هؤال وأرواح جبابهم  ،يعنون أبا ذر وسلمان وفقارا المسالمين ،وكاان
عليهم جباب الصوف لم يكن عندهم غيرها ،جلسنا اليا وخالصاناك وأخاذنا
ب رربا ر رال ُمبرااد رل
اي إةلر َي ا ر ةماان ةكترااا ة
عنا فااينزل ل عااز وجاال ((وا َتا ُل رمااا أُ ة
وحا ر
ون رربخهُاام
لة ركلة رماتةا ةه رولراان تر ةج ا رد ةماان ُدونةا ةه ُم َلتر رحااداً رواصَ ابةرَ نر َف رس ا ر رم ا رف الخا ةذي رن ير ا َد ُع ر
ون روجَ هراهُ )(الكه ا  ،)48-46:حتااى بلااغ " أر رحاااطر بة ةه ا َم
بة َال رغ ا ردا ةة رو َال رع ةشااي ي ةُري ا ُد ر
س رُرا ةدقُهرا"(الكه  .) 43 :يتهددهم بالنار فقام نباي ل يلتمساهم حتاى أصاابهم
فااي مااؤخر المسااجد يااذكرون ل فقااال رسااول -ل صاالى ل عليااه و ساالم: -
"الحمد هلل الذي لم يمتناي حتاى أمرناي أن أصابر نفساي ماف قاوم أمتاي معكام
المحيا ومعكم الممات" )).70
 70أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 212 :
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وأقااول :اإلسااناد ال يصااح  ،ألن ماان رجالااه :سااليمان باان ع،ااا باان قاايس
الحراني  :منكر الحديث ،في أحاديثه مناكير.71ومسلمة بن عبدل بان ربعاي
الجهني  :مجهول.72
وأماا متنهااا فاال يصااح بادليل الشااواهد ا تياة :أولهااا إن إساناد هااذه الروايااة
ضعي جادا  ،وهاذا يانعكس سالبا علاى مضامونها  ،ومان الخ،اي قباول ماتن
خبر فيه ما يُنكر ،ومن رواته الضعي والمجهول .
والشاااهد الثاااني مفاااده إن تل ا الروايااة وردت ماان طريااق آخاار -صااححه
الشاااي ناصااار الااادين األلبااااني -تشاااهد علاااى أن رواياااة الصاااوفي أباااي نعااايم
تعرضت للتالعب والتحري لتحقيق غايات صوفية .والرواية الثانية رواها
اباان ماجااة  ،مفادهااا (( :حاادثنا أحمااد باان محمااد باان يحيااى باان سااعيد الق،ااان،
حدثنا عمرو بن محمد العنقزي ،حدثنا أسباط بن نصر ،عن السدي ،عن أبي
سعد األزدي وكان قارئ األزد ،عن أبي الكنود ،عان خبااب فاي قولاه تعاالى
(( روالر تر َ
ون رربخهُام بة َال رغا ردا ةة رو َال رع ةشاي)(األنعاام  ))14 :إلاى قولاه
ين ير َد ُع ر
ُ ،ر ةد الخ ةذ ر
ين )(األنعام ))14 :قاال :جاا األقارع بان حاابس التميماي
ون ةم رن الظخالة ةم ر
(فرتر ُك ر
وعيينااة باان حصاان الفاازاري فوجاادا رسااول ل -صاالى ل علي اه وساالم -مااف
صهيب وبالل وعمار وخباب قاعدا في نا من الضعفا من المؤمنين فلماا
رأوهم حول النبي -صلى ل عليه وسالم -حقاروهم ،فايتوه فخلاوا باه وقاالوا:
إنااا نريااد أن تجعاال لنااا من ا مجلسااا تعاارف لنااا بااه العاارب فضاالنا فاالن وفااود
العاارب تيتيا فنسااتحيي أن ترانااا العاارب مااف هااذه األعبااد ،فاالذا نحاان جئناااك
فيقمهم عن فلذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت .قال :نعم ،قالوا :فاكتب لناا
علي كتابا قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية ،فنازل
جبرائيل عليه السالم فقاال (( روالر تر َ
ون رربخهُام بة َال رغا ردا ةة رو َال رع ةشاي
ين يرا َد ُع ر
،ا ُر ةد الخا ةذ ر
اي َ رو رماا ةم َان ةح رساابة ر رعلرا َي ةهم مان
ي ةُري ُد ر
ون روجَ هرهُ رماا رعلريَا ر ةم َان ةح رساابة ةهم مان رش َ
اي َ فرتر َ
ين)(األنعااام .))14 :ثاام ذكاار األقاارع باان
ان الظخااالة ةم ر
اون ةما ر
 ،ا ُر ردهُ َم فرتر ُكا ر
رشا َ
َض ليرقُ َ
ولاوا أرهراـ ُؤال
حابس وعيينة بن حصن فقال (( رو رك رذلة ر فرترنخا برع ر
َضاهُم بةابرع َ
َس ّ
ان ّ
رما خ
ين)(األنعااام ))14 :ثاام قااال
لُ بةااي ر َعلر رم بةال خشااا ةك ةر ر
لُ رعلر ا َي ةهم ماان بر َينةنرااا أرلر اي ر
اب رربُّ ُك ا َم رعلرااى نر َف ةس ا ةه
ين ي َُؤ ةمنُا ر
ك الخا ةذ ر
( روإة رذا رجااا ر
اون بةنيراتةنرااا فرقُاالَ رس االر ٌم رعلرا َي ُك َم ركترا ر
الرخحَ رماةر أ)(األنعااام. ))13 :قااال فاادنونا منااه حتااى وضااعنا ركبنااا علااى ركبتااه
 71ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 111 :
 72الذهبي  :المغني في الضعفا  ،ط  éي. 112 :
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وكاان رسااول ل -صالى ل عليااه وسالم -يجلااس معناا فاالذا أراد أن يقاوم قااام
ون رربخهُاام بة َال رغا ردا ةة رو َال رع ةشااي
ين يرا َد ُع ر
وتركناا فااينزل ل (( رواصَ ابةرَ نر َف رسا ر رما رف الخا ةذ ر
ااك رعا َنهُ َم)(الكها  )) 48 :وال تجاالس األشاراف
ون روجَ هرهُ رو رال ترعَا ُد رع َينر ر
ي ةُري ُد ر
(( تُ ةري ُد ةزينرةر َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رو رال تُ ةَ ،ف رم َن أر َغفر َلنرا قر َلبرهُ رعن ةذ َك ةرنرا)(الكه ))48 :
اان أر َما ُرهُ فُرُطاا ً)(الكها  ))48 :قاال
) يعني عيينة واألقرع (( رواتخبر رف هر راواهُ رو رك ر
هالكا قال أمر عيينة واألقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الادنيا
قال خباب  :فكنا نقعد مف النبي -صلى ل عليه وسلم -فلذا بلغنا الساعة التي
يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم )).73
واضااح ماان هااذه الروايااة أنهااا حاادثت فااي العهااد المكااي ولاايس فااي العهااد
المدني كما ذكرت الرواية األولى .ولايس فيهاا ذكار لسالمان الفارساي الاذي
هو من أهل المدينة ال مان مكاة ،وقاد أوردتاه رواياة أباي نُعايم مان باين أهال
الصاافة .ولاايس فيهااا ذكاار للمؤلفااة قلااوبهم الااذين ظهااروا فااي العهااد الماادني ال
المكي ،لكان الرواياة الصاوفية أشاارت إلايهم .ولايس فيهاا ذكار للجبااب ،وال
لجباب الصوف ،لكن رواية أبي نعيم ذكرتها مرتين!!  .فماذا يعني هذا ؟؟.
والشاهد األخير -الثالث -إن تل ا يات واضحة وصريحة بينها لم تمدح
صاافة حسااب روايااة أبااي نُعاايم -لفقاارهم ،وال
الصاحابة الااذين ذكاارتهم-أهاال ال ُ
لغنااهم ،وال لتصاوفهم  ،وإنماا مادحتهم إليماانهم  .فااألمر لام يكان طبقياا بااين
األغنيا وا لفقرا  ،وال بين الصوفية وغيرهم مان المسالمين ،وإنماا كاان باين
اإليمان والكفر ،وبين التوحياد والشارك ،وباين اإلساالم وغياره مان األدياان.
لكااان الصاااوفية جعلاااوا اإلساااالم كلاااه صاااوفيا  ،وأن الصاااحابة كاااانوا فقااارا
لتصوفهم  .وحالهم هذا هو حال كل الفرق المنحرفاة عان الشارع اختصارت
اإلسال م كله في مذاهبها  ،فما خالفها فهو غير صاحيح ،أو هاو فاي الهاوام
ال تيثير له .كحال الشيعة اإلمامية الذين جعلوا اإلسالم كله من أجال أئماتهم،
وأن الدعوة اإلسالمية بنبيها وصحابته كانت تدور حولهم. 74
فالشاايعة اإلماميااة اختزلااوا اإلسااالم وأهلااه فااي علااي وآل بيتااه ،والصااوفية
اختزلوا اإلسالم وأهله في أهل الصفة .وبهذا الغلو والتحري تحولت الحباة
الصااغيرة عناادهم إلااى قبااة كبياارة  ،وأصاابح اإلسااالم رهينااة عقائااد الشاايعة
والصوفية وأمثالهم من أهل األهوا .

 73األلباني :صحيح ابن ماجة  ،ط  8ي ، 276 :رقم. 2282 :
 74أنظر مثال :الكليني  :الكافي ،ط ،2دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط 1ي 122 :وما بعدها  ،ط  1ي. . 822 :
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الرواية الثامنة  :قال الصوفي شاهاب الادين الساهروردي ( ق 6 :هاـ) :عان
النبي -صلى ل عليه وسلم -أناه قاال ((:ناوروا قلاوبكم بلباا الصاوف فلناه
مذلااة فااي الاادنيا ونااور فااي ا خاارة  ،وإياااكم أن تفساادوا دياانكم بحمااد النااا
وثنائهم )).75
وأقول :الرجل لم يذكر للحديث إسنادا  ،وقد بحثت عنه فلم أجد لاه أصاال.
فالحديث ضعي ق،عا ،ومتنه منكر أيضا ،فال عالقة لتنوير القلاوب بلباا
الصااوف .ألن تنااوير القلااوب يتعلااق أساسااا باإليمااان واإلخااالي ،وااللتاازام
اوا روتر َ
ين آ رمنُ َ
 ،رمائة ُّن قُلُاوبُهُم
بالشرع كالمداومة على الذكر ،قال سبحانه(( :الخا ةذ ر
لة تر َ
لة أرالر بةاا ةذ َك ةر ّ
بة ا ةذ َك ةر ّ
 ،رماائة ُّن َالقُلُااوبُ )(الرعااد  .))48 :ولاايس صااحيحا أن
لبا الصوف مذلة في الدنيا ونور فاي ا خارة ،فهاو لباا كغيار مان أناواع
المالبس األخرى ،وال دخال للمذلاة وال للعازة باالمالبس  .فهال لباا النباي-
عليه الصالة والسالم -وصحابته للصوف في الدنيا كان مذلة لهم ؟؟ طبعا ال
وأل ال  ،فقد لبسوه وهم أعزة في الدنيا قبال ا خارة  .قاال سابحانه  (( :رو ة خهللة
ون)(المنافقون.))8 :
ين رال ير َعلر ُم ر
ين رولر ةك خن َال ُمنرافةقة ر
َال ةع خزةُ رولة ررسُولة ةه رولة َل ُم َؤ ةمنة ر
والروايققة األخيققرة -التاسققعة -تتضاامن حااديثين  ،األول  :قااال أبااو نعاايم
األصابهاني(( :حاادثنا عباد ل باان جعفار  ،حاادثنا أباو يحيااى الارازي  ،حاادثنا
سهل بن عثمان  ،حدثنا حف بن غياث  ،عن صالح بن حسان  ،عن عروة
 ،عن عائشة  ،قالت  :قال رسول ل -صلى ل عليه وسالم « : -إنماا يكفيا
من الدنيا كزاد الراكب  ،فلذا أردت اللحوق باي فليااك ومخال،اة األغنياا ،
وال تضعي ثوبا حتى ترقعيه »)).76
والثاني (( :أخبرنا أبو عباد الارحمن السالمي  ،فاي كتاباه  :حادثنا علاي بان
بندار بن الحسين  ،حدثنا أباو الفاوار محماد بان علاي بان ساعيد المركاب ،
حدثنا محمد بن عبد ل المخرمي  ،حدثنا محماد بان جعفار  ،حادثنا ورقاا ،
عن أبي إسحاق  ،عن يحياى بان الحصاين  ،عان أم الحصاين  ،قالات  :كنات
في بيت عائشة وهي ترفاف قميصاا لهاا بايلوان مان رقااع بعضاها مان بيااض
وبعضها من سواد  ،وبعضها غير ذل  .فدخل النبي -صلى ل عليه وسالم-
فقال  « :ما هذا يا عائشة ؟ » قالت  :قميصي أرقعه  .فقال النباي -صالى ل

 75شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 162 :
 76أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 69 :
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ت  ،ال تضعي ثوبا حتى ترقعيه  ،فلنه ال جدياد لمان ال
عليه وسلم « : -أحسن ة
خلق له)) .77بمعنى ال جديد لمن ال يلبس الثوب القديم البالي .
وأقول :اإلسناد األول ال يصح ألن من رجاله :حف بان غيااث بان طلاق
بن معاوية النخعي ( 133-117هـ) ،قيل فيه :ثقة  ،صدوق ،كثير الغلط كان
يرسل ،و يُدلسُ ،مخلط  ،فقد حدث بحديث عن را َو لام يسامعه مناه ، .78قاال
علي بن المديني :أحاديثه عن جعفر بن محمد -الصادقُ -منكرة  ،وعن مال
مقاربة.79
و جعلااه الشاايعة ماان رجااالهم  ،وماان أصااحاب بعااض أئمااتهم والااراوين
عنهم ،و وثقاوه  ،و أثناوا علياه ،و رووا عناه رواياات إمامياة ،و اعتمادوها،
لكااان أشاااار بعضاااهم إلاااى أناااه مااان العاماااة . 80و مماااا يُؤياااد صاااحة تشااايعه و
ممارسته للتقية أنه من أخ تالميذ األعما فاي الكوفاة  ،فهاو مان رؤو
شيعة محدثي الكوفة الذن كانوا يخفون تشيعهم اإلمامي .81ومنها حادثة تباين
أن هذا الرجل كان يتظاهر بالتشدد من الرافضة  ،ب،ريقة تاوحي بممارساته
للتقية عندما كان قاضيا  ،ومفادهاا أن الاراوي طلاق بان غناام ذكار أن امارأة
قالاات لحفا  (( :أصاالح ل القاضااي ،زوجنااي ،فاالن إخااوتي يضاارون بااي،
فالتفت إلي ،وقال :يا طلق! اذهب ،فزوجها إن كان الذي يخ،بها كفاؤا ،فالن
كان يشرب النبياذ حتاى يساكر ،فاال تزوجاه ،وإن كاان رافضايا ،فاال تزوجاه
)) .82و منها أيضا أن أحاديثه عن جعفر الصادق ُمنكرة  ،فلماذا ؟ ،واضاح
انها من أحاديث الشيعة اإلمامية  ،لهذا هي منكرة ومن أدلة تشيعه أيضا .
والااراوي الثاااني :صااالح باان حسااان النضااري أبااو الحااارث الماادني نزياال
البصاارة  ،قياال فيااه  :لاايس بشااي  ،منكاار الحااديث ،لاايس بااذاك ،ضااعي ،
متروك الحديث.83
وأمااا اإلسااناد الثاااني ،فااال يصااح أيضااا  ،ألن ماان رجالااه :محمااد باان جعفاار
البزاز أبو جعفار المادائني ( ت  416هاـ)) :صادوق فياه لاين ،يكتاب حديثاه
وال يُحت به ،ال بي به .84فالرجل ليس بحجة وال بثقة .
 77أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 62 :
 78أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،ط  1ي ، 828 :رقم .221 :و ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي.897 :
 79ابن أبي حاتم :الجرح و التعديل  ،ط  8ي :رقم. 862 :
 80عبد الحسين الشبستري :أصحاب اإلماام الصاادق ،رقام  ، 226 :ط  1ي . 181 :و أباو العباا النجاشاي  :رجاال النجاشاي  ،رقام:
 ، 216ط  . 126و اباان بابويااه القمااي :كتاااب الخصااال  ،الحااوزة العلميااة ،قاام ، 1102 ،ط  8ي . 9 :و آغااا باارزك  :الذريعااة إلااى
تصاني الشيعة  ،ط  21ي . 20 :و أبو جفر ال،وسي  :الفهرست ،ط  1ي. 129 :
 81أبو إسحاق الجوزجاني :أحوال الرجال  ،ي . 10 :ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  9ي. 19 :
 82الذهبي :سير أعالم النبال  ،ال،بقة التاسعة ،رقم ، 6 :ط  19ي. 81 :
 83ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 862 :

46

وأبو شكر ورقا بن عمر اليشكري الكاوفي نزيال المادائن ،مان ال،بقاة
السابعة ،قيل فيه :صدوق في حديثه عن منصورن المعتمر ،لين ،ثقاة ،فياه
ضع من جهة ضب،ه ،ال يُساوي شيئا.85
و أبو إسحاق عمرو بن عباد ل بان عبياد السابيعي ( ت  146هاـ)  :كثيار
التدليس واإلرسال .86وبما أنه هنا قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته .
وأمااا مااتن الحااديثين فااال يصااح أيضااا باادليل الشااواهد ا تيااة :أولهااا إنااه ماان
المعروف بداهة أن اللبا الجديد أحسن من القديم ،وغير المرقف أفضل من
المرقف  .وعليه فليس من العقل وال من الشرع األمار بلباا القاديم والمرقاف
وترك الجديد وعدم المرقف .
والشاااهد الثاااني مفاااده أن الحااث علااى ارتاادا اللبااا القااديم والمرقااف دون
الجديااد وغياار المرقااف مخااال للشاارع الااذي أمرنااا بلظهااار نعمااة ل علينااا.
والش ا أن إظهااار النعمااة تكااون بالجديااد وغياار المرقااف أولااى ماان أن تكااون
بالقديم والمرقف  .قال تعالى (( :روأر خماا بةنة َع رما ةة رربا ر فر رحاد َ
ث )(الضاحى ،))11 :
وفي الحديث قول النبي-عليه الصالة والسالم(( : -إن ل إذا أنعام علاى عباد
نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)).87
والشاهد األخير -الثالث -مضمونه أن الشرع حث على لبا الجديد  ،ولام
يفضاال عليااه القااديم ،وال أماار بترقيعااه .ماان ذل ا قااول النبااي-عليااه الصااالة
والسالم" ((: -البس جديدا و ع حميدا و مت شهيدا و يرزق ل قرة عين
في الدنيا و ا خرة")).88
علما بينه قد يكاون لباا المرقاف مان الرياا والتظااهر باااللتزام بالشارع
والزهد في الدنيا ،كما أنه قد يكون اللبا الجديد من باب التباهي واالفتخاار
وقلااة الصاابر ،وقااد ال يكااون كااذل  .وعليااه فااال يصااح ذم المرقااف وال تحبيبااه
م،لقا  ،وال ذم الجديد وتحبيبه دائما .ألن األمر يتعلق أساسا بالنية وااللتازام
بالشرع .
وأُشير هنا إلى أن الصوفية بعادما أصالوا لجمااعتهم بالرواياات الضاعيفة
والموضااوعة كمااا ساابق أن بيناااه  ،فاالنهم اهتمااوا كثياارا بموضااوع مرقعاااتهم
 84ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي . 227 :و المزي :تهذيب الكمال  ،ط  82ي. 18 :
 85ابن حجر :التقريب  ،ط  2ي . 22 :وتهذيب التهذيب  ،ط  10ي . 97 :والذهبي :المغني في الضعفا  ،ي. 221 :
 86ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  9ي . 19 ، 16 :و الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  2ي . 272 :
 87األلباني :صحيح الجامف الصغير ،ط  1ي ، 129 :رقم. 1918 :
 88األلباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته  ،ط  1ي807 :رقم. 222 :
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الصوفية -خرقة التصوف . -فوضعوا لها ساننا وشاروطا مان عناد أنفساهم ،
وذكروا لها أسانيد كثيرة نسبوها إلى النبي-عليه الصالة والسالم -وصاحابته
وكبااار التااابعين  .فعلااوا ذل ا محاولااة ماانهم إليجاااد أصاال شاارعي وتاااريخي
للتصوف وأهله  :فكرا ،وسلوكا  ،وتنظيما .
فمن ذل مثال أن أبا طاهر المقدسي ذكر حديثا  ،وجعل له عنوانا صوفيا
يتعلاااق بخرقاااة الصاااوفية ماااف أن الحاااديث ال عالقاااة لاااه بخااارقتهم وشاااروط
ارتدائها .فقال ((:باب السنة في لبسهم الخرقة على يد الشي )) .89و (( باب
السنة فيما يشترط الشي علاى المرياد عناد لابس المرقعاة )) ،ثام ذكار حادثاة
بيعااة العقبااة .90وصاان شااي الصااوفية فااي زمانااه عبااد القااادر الجيالنااي (
ق6:هـ) رسالة في تلبيس الخرقة على طريقة الصوفية.91
وقال الشهاب السهروردي (( :ويد الشاي فاي لابس الخرقاة تناوب عان ياد
رسول ل –صلى ل عليه وسلم ، -وتسليم المريد له تسليم هلل ورسوله  .قال
ُون  ...فر رمن نخ رك ر
ث)(الفتح .))11 :وييخذ
ين يُبرايةعُونر ر إةنخ رما يُبرايةع ر
تعالى (( :إة خن الخ ةذ ر
الشي على المريد عهد الوفا بشرائط الخرقة ،ويعرفه حقوق الخرقة)).92
وأمااا بالنساابة ألسااانيد خرقااة –مرقعااة -الصااوفية  ،فقااد ذكااروا لهااا روايااات
كثيرة ،منها ثالثة طرق أوصلوها إلى النباي –صالى ل علياه و سالم – ففاي
ال،ريق األول يوجد فياه العباد الصاالح الخضار  .والثااني فياه علاي بان أباي
طالااب  ،و عنااه أخااذ الحساان البصااري الخرقااة  .والثالااث فيااه علااي باان أبااي
طالاااب و عناااه أخاااذ جعفااار الصاااادق الخرقاااة وعااان هاااؤال أخاااذ الصاااوفية
خارقتهم .93وهنااك مان ياذكر ال،اريقين األخيارين و يوقفهماا عناد علااي دون
ذكر للنبي -صلى ل عليه و سالّم .94-و لهام طرياق راباف مفااده أن الصاوفي
أبااا بكاار باان هااوار رأى فااي المنااام أبااا بكاار الصااديق فيلبسااه خاارقتين  ،فلمااا
استيقظ وجدهما عليه  ،و عنه توارثها الصوفية.95

 89أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي. 888 :
 90أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي 888 :وما بعدها .

 91توجد منها نسخة مخ،وطة بدار الكتب المصرية  .سيد فؤاد  :فهرست المخ،وطات ط 1ي . 227:

 92الشهاب السهروردي :عوارف المعارف ،ملحق بكتاب اإلحيا  ،ي. 97 :

 93ابن أبي أصيبعة  :عيون األنبا ط 2ي . 110، 107:
 94السبط ابن الجوزي  :المصدر السابق ط 2ي. 866 :
 95الشعراني  :ال،بقات الكبرى ط 1ي  . 121:و ابن الوردي  :ط 8ي . 111:
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ومن ذل أيضا  :قال ابن النديم  (( :قرأت بخط أبي محمد جعفر الخلادي
وكاان رئيساا مان رؤساا المتصاوفة وورعااا زاهادا وسامعته يقاول ماا قرأتااه
بخ،ه  :أخذت عن أبي القاسام الجنياد بان محماد ،وقاال لاي أخاذت ،عان أباي
الحسااان الساااري بااان المغلاااس الساااق،ي ،وقاااال أخاااذ الساااري عااان معاااروف
الكرخي ،وأخذ معروف الكرخي عن فرقد السانجي وأخاذ فرقاد عان الحسان
البصاااري وأخاااذ الحسااان عااان أناااس بااان مالااا ولقاااي الحسااان سااابعين مااان
البدريين)).96
ومنها تسعة طرق ذكرها الصوفي ابن الملقن في طبقاته ،فقال... (( :عن
ممشاذ .وممشاذ ورويم أخذا عن الجنيد ،عن سرى السق،ي ،عان المعاروف
اباان فيااروز الكرخااي ،عاان داود ال،ااائي ،عاان حبيااب العجمااي ،عاان الحساان
البصري عن علي ،عن رسول ل -صلى ل عليه وسلم.97 ))... -
و((  ...ومعروف أخذ أيضا ً عن على الرضا ،عن أبيه موسى الكاظم ،عن
أبيه جعفر الصادق ،عن أبيه محمد الباقر .عن أبيه على زيان العابادين ،عان
أبيه الحسين بن علاي ،عان جاده رساول ل -صالى ل علياه وسالم.98 )) ...-
و(( ...جنيااد ،عاان جعفاار الحااذا  ،عاان أبااي عماار األصاا،خري ،عاان شااقيق
البل خااي ،عاان إبااراهيم باان أدهاام ،عاان موسااى باان يزيااد الراعااي ،عاان أويااس
القرني ،عن عمر وعلي ،عن رسول ل -صلى ل عليه وسلم.99 ))... -
و((...عن أبي القاسم عبد ل بن محمد البغوي ،عن أبي عبد ل احماد بان
محمااد المااروزي الشاايباني ،عاان إسااماعيل باان إبااراهيم ،عاان الوليااد باان أبااي
هشام ،عن أبي بكر محمد بن عمارو بان حازم بان عائشاة -رضاي ل عنهاا-
.100 ))...
و((  ...عن أبي تراب النخشبي ،عن شقيق ،عن إبراهيم بن ادهم ،عن أبي
عمران موسى بن يزيد الراعي ،عان أوياس القرناي ،عان عمار وعلاي ،عان
النبي -صلى ل عليه وسلم.101 ))... -

 96ابن النديم :الفهرست  ،ي217 :
 97ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي. 97 :
 98ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي. 97 :
 99ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي.20 :
 100ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي.20 :
 101ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي.20 :
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و((  ...وهما لبسا من داود ابن محمد المعروف بخاادم الفقارا لابس وهاو
من الشي أبي العباا بان الاريس ،عان الشاي أباي عباد ل ابان عثماان،عن
أبي يعقوب النهرجوري وصحب هو أبا يعقوب السوسي ،وصحب هاو عباد
الواحد بن زيد وصحب هو على ابن أباي طالاب عان رساول ل  -صالى ل
عليه وسلم.102 ))... -
و((  ...وهو لبسها مان أباي القاسام ساليمان بان احماد بان أياوب ال،براناي
وصحبه وهو صحب أبااه احماد ابان أياوب ال،براناي ،وأباوه صاحب الجنياد
قال الجنيد :صحبت خالي سري ولبست منه ،وقال صحبت معروفاا ولبسات
منه قال :البسني داود ال،ائي وصحبته عن حبيب العجمي كذل عن الحسان
البصري كذل عن رسول ل -صلى ل عليه وسلم -كذل )) .103
و((  ...عن أبا بكر ابن أبوريه ،عن محمد بن يوس البناا  ،عان عباد ل
باان عمااران الزاهااد ،الفضاايل باان عياااض ،عاان منصااور باان المعتماار ،عاان
إبااراهيم النخعااي ،عاان علقمااة باان مسااعود ،عاان رسااول ل -صاالى ل عليااه
وسلم.104))...-
و((  ...عن أبي يعقوب النهرجوري ،عن أبي يعقوب السوساي ،عان عباد
الواحد بن زيد ،عن كميل بن زياد ،عن علي عن رسول ل -صلى ل علياه
وسلم. 105 ))...-
وأقول :كل ما رواه الصوفية من أحاديث نبوية ،وروايات عن الصحابة
تتعلق بمرقعات الصوف وأسانيدها فهي أخبار غير صحيحة بادليل الشاواهد
ا تية:
أولها :إن أسانيد تل الروايات غير صحيحة ألمرين أساسيين :األول بما
أنه سبق أن بينا في المبحث األول ب،الن زعم الصوفية بكون أصلهم يرجف
إلى العهدين النبوي والراشدي .وبما أنه سيتبين لنا الحقاا أن التصاوف لايس
مان ديان اإلساالم  ،وانااه مع،ال للشارع وهاادم لااه  .فالن هاذا يعناي ق،عااا أن
صاافة هااي روايااات
روايااات الصااوفية -بمتونهااا وأسااانيدها -المتعلقااة بيهاال ال ُ
غياار صااحيحة إساانادا ومتنااا  ،وإنمااا هااي روايااات ُمختلقااة لتيييااد التصااوف
وأهله.

 102ابن الملقن :طبقات األوليا
 103ابن الملقن :طبقات األوليا
 104ابن الملقن :طبقات األوليا
 105ابن الملقن :طبقات األوليا

 ،ي.20 :
 ،ي.21 :
 ،ي.21 :
 ،ي.28 :
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واألماار الثاااني  :بمااا أنااه ساايتبين ماان كتابنااا هااذا أن الصااوفية يعتقاادون
بالتقيااة وأخفااوا حقيقااة عقياادتهم وجمااااعتهم عاان المساالمين ،وأنهاام اختلقاااوا
روايات كثيرة جادا انتصاارا للتصاوف علاى حسااب الشارع والعقال والعلامف
فلن هذا يعني ق،عا أن الصوفية ضعفا في روايتهم لألخبار ،وأن مروياتهم
ضعيفة من داخلها وال يُوثق بها .اللهم إال إذا شهدت لها بالصاحة قارائن مان
خارجها.
والشاهد الثاني  :لقد ثبت أن النبي-عليه الصالة والسالم – لم يخ لبا
الصوف بيية ميزة ،وال كان أحب اللبا إليه  ،وال لابس مرقعاات الصاوفية
وال حث عليها .فمن ذل مثال (( عن أناس بان مالا -رضاي ل عناه -قاال:
الحبراارة)).106
كااان أحااب الثياااب إلااى النبااي صاالى ل عليااه وساالم أن يلبسااها ة
وعاان عائشااة -رضااي ل عنهااا أن رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم -حااين
توفي سُجي ببرد ةحبررة)) .107وهي ثياب من ق،ان أو كتاان .108بال وقاد ورد
عنه عليه الصالة والسالم ما يدل على كراهيته للبا الصوف ،فعن عائشاة
انها قالت (( :جعلت للنبي -صلى ل عليه و سالم -باردة ساودا مان صاوف
فذكر سوادها وبياضه فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها وكان يحب
الريح ال،يبة)).109
والشاهد األخيار -الثالاث : -لقاد اتفاق النقااد المحققاون مان المحادثين كاابن
الصالح ،والذهبي وابن حجر على أنه لم يرد في خبر صحيح  ،وال حسن ،
وال ضعي ّ ،
أن الرسول – عليه الصالة و السالم – ألبس الخرقة أحدا مان
أصحابه  ،وال أمر بها  .وكل ما يروى في ذل باطل  ،ومن الكذب المفترى
القااول بااين عليااا ألاابس الحساان البصااري الخرقااة ّ ،
ألن أصااحاب الحااديث لاام
يثبتوا للحسن البصري سماعا مناه ، 110فضاال علاى أن يلبساه الخرقاة .111و
أما القول بين الخضر أخذها عن النبي –صلى ل علياه و سالّم -فباطال ألناه
توفي قبله بقرون مديدة زمن موسى –عليه السالم.112-

 106البخاري :الصحيح  ،ط  9ي ، 119 :رقم. 2212 :
 107البخاري :الصحيح  ،ط  9ي ، 119 :رقم. 2211 :
 108السيوطي :الديباط على مسلم بن الحجاط ،ط  2ي. 182 :
 109أحمد بن حنبل :المسند ،والحديث صححه شعيب األرناؤوط  ،ط  6ي ، 128 :رقم.. 82019 :

ّ
 110إذا كان ذل باطال في حق الحسن البصري المتوفى سنة  110ه 982 /م ّ ،
بين جعفر الصادق
فلن اإلدعا
(ت  122ه 991/م ) أخذ الخرقة عن علي فهو أولى بالب،الن .
 111الشوكاني  :الفوائد المجموعة ي  . 822 :و ابن الديبف  :تمييز ال،يب من الخبيث ي . 802:
 112ابن قيم الجوزية  :المنار المني ي  22:وما بعدها .
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و يااارى الماااؤرخ الناقاااد عباااد الااارحمن بااان الجاااوزي أن إساااناد خرقاااة
الصاااوفية كلاااه كاااذب و محاااال .113وأن تميااازهم بلباااا الفاااوط المرقعاااات
وتظاهرهم بهاا  ،هاو أمار مكاروه و لايس مان الشاريعة لعادة وجاوه  ،منهاا :
أنهم لبسوها من غير فقر ،ولم يلبس السل الثيااب المرقعاات إال ضارورة .
وأنهم ادعوا الفقر وقاد أُمرناا بلظهاار نعام ل عليناا .وأنهام أظهاروا الزهاد-
الذي قد يورث فايهم الكبار -والم،لاوب مانهم ساتره. 114وفاي ذلا ياروى أن
عالما قال لجماعة من أصحاب المرقعات  (( :إخواني إن كان لباسكم موافقا
لسرائركم  ،لقد أحببتم أن ي،لف النا عليها ،وإن كانت مخالفاة لسارائركم ،
فقد هلكتم و رب الكعبة )).115
ويقاول شاي اإلساالم تقاي الادين باان تيمياة (( :وأماا الخرقاة فقاالوا  :دخاال
على الشي العارف عقيل المنبجى والبسه الخرقاة بياده ،والشاي عقيال لابس
الخرقة من يد الشي مسالمة المردجاى ،والشاي مسالمة لابس الخرقاة مان ياد
الشي أبى سعيد الخراز ُ .
قلت :هاذا كاذب واضاح ،فالن مسالمة لام يادرك أباا
سعيد بل بينهما أكثر من مائة سنة بل قريبا من ميتى سانة  .ثام قاالوا والشاي
أبو ساعيد الخاراز لابس الخرقاة مان ياد الشاي أباى محماد العنساى ،والعنساى
لبسها من يد الشي على بن عليل الرملى ،والشي علاى بان عليال لبساها مان
يد والده الشي عليل الرملى ،والشي عليل لبس الخرقة من ياد الشاي عماار
السعدى ،والشي عمار السعدى لبس الخرقة من يد الشاي يوسا الغساانى،
والشي يوس الغساانى لابس الخرقاة مان ياد والاده الشاي يعقاوب الغساانى،
والشي يعقوب الغسانى لبس الخرقة من يد أمير المؤمنين عمر بن الخ،ااب
يوم خ،ب النا بالجابياة ،وعمار بان الخ،ااب لابس الخرقاة مان ياد رساول
ل ،ورسااول ل لاابس الخرقااة ماان يااد جبرائياال ،وجبرائياال ماان ل تعااالى.
قلا ُ
ات :لاابس عماار للخرقااة وإلباسااه ولاابس رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم-
للخرقااة وإلباسااه ،يعاارف كاال ماان لااه أدنااى معرفااة أنااه كااذب .وأمااا االسااناد
المذكور ما بين أبى سعيد إلى عمر فمجهول ،وما أعرف لهؤال ذكرا ال فى
كتاب الزهاد والرقاائق وال فاى كتااب الحاديث والعلام ،ومان الممكان ان يكااون
بعااض هااؤال كااانوا شاايوخا وقااد ُر ةكااب هااذا االسااناد علاايهم ماان لاام يعاارف
ازمانهم ول اعلم بحقيقة امرهم )).116
 113ابن الجوزي  :تلبيس إبليس ي . 816 :
 114ابن الجوزي :صيد الخاطر ي . 222 :و تلبيس إبليس ي . 811 :
 115ابن الجوزي  :تلبيس إبليس ي . 812 :
 116ابن تيمية  :مجموع الفتاوى ،ط  11ي. 101-102 :
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وذهب المؤرخ ابن خلدون إلى القول بين الصوفية لماا أرادوا أن يجعلاوا
للباساهم أصاال رفعاوا لبااا الخرقاة إلاى علااي ابان أباي طالااب الاذي لام يكاان
يخات ماان بااين الصااحابة بنحلااة وال طريقااة فااي لبااا وال حااال  .وقااد كااان
الصديق و الفاروق أزهد النا و أعبدهم بعد رسول ل  ،ولم يخت واحد
منهما في الدين بشي .117
وهااذا ر ّد قااوي ماان اباان خلاادون علااى الصااوفية ،ونقااد وتكااذيب لهاام فااي
دعواهم  ،ب،ريقة لينة ذكية صحيحة  .وأما دعواهم إلبا أبي بكر الصديق
خاارقتين ألحااد الصااوفية فااي المنااام  ،فهااي هااروب ماان الحقيقااة وإحالااة علااى
مجهول  .فهم عنادما أعاوزهم الادليل التااريخي الصاحيح و تبايّن لهام ب،االن
رواياتهم المتعلقة بخرقة الصوفية لجؤوا إلى المنامات هروبا من النقد .وما
أسااااهل االسااااتنجاد باااااألحالم الخااااتالق األخبااااار  ،فهااااي فااااي متناااااول كاااالّ
إنسان،فيُقال مثال :لقد ثبت عندي في المنام عدم صحة نسبة خرقاة الصاوفية
إلى الصحابة وال إلى النبي-عليه الصالة والسالم !! .و متى كانت المناماات
من أدلّة الشرع والعقل والعلم  ،ومن طرق إثبات الحوادث التاريخية ؟؟!! .
ويقاااول الماااؤرخ شااامس الااادين الساااخاوي (( :حاااديث " لااابس الخرقاااة
الصااوفية وكااون الحساان البصااري لبسااها ماان علااي " .قااال اباان دحيااة واباان
الصاالح :إنااه باطال وكااذا قاال شاايخنا -اباان حجار العسااقالني -إناه لاايس فااي
شي من طرقها ما يثبت ولم يرد في خبر صحيح وال حسن وال ضاعي أن
النبي ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية ألحاد مان أصاحابه
وال أم ر أحدا من أصحابه بفعل ذل ،وكل ما يروى في ذل صريحا فباطل.
قال :ثم إن من الكذب المفتارى قاول مان قاال :إن علياا ألابس الخرقاة الحسان
البصري ،فلن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسان مان علاي ساماعا فضاال عان أن
يلبسه الخرقة )).118
وقبل إنها هذا المبحث أذكر هنا إضافات أخرى للرد على الصوفية في
زعمهم بين أهل الصُفة من الصوفية ،وأن من أهم صفاتهم أنهم كانوا فقرا ،
وأن الشرع قد مدحهم على حال الفقر والجوع الذي كانوا عليه.

 117ابن خلدون  :المقدمة ي . 226:
 118السخاوي :المقاصد الحسنة  ،دار الكتاب العربي ،بيروت  ،ي. 289 :
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فمن ذل أوال :إن فقر أهل الصُفة لم يكن بيمر مان الشارع ،وال اختياارا
منهم ،وال تصوفا كما زعم الصوفية ،وإنما كاان امارا طارئاا فرضاته علايهم
ظااروف الاادعوة اإلسااالمية بساابب الهجاارة إلااى المدينااة .ولهااذا اختفااى أهاال
صاافة كجماعااة ولاام يبقااوا فقاارا فااي زماان الخالفااة الراشاادة عناادما كثاارت
ال ُ
119
الخيرات  .فمن ذل مثال ما رواه الحسن البصري -وهو شااهد عياان، -
ُ
أدركت عثمان على ما نقموا عليه  ،قلّ ما ييتي على الناا ياوم إال
فقال(( :
وهم يقتسمون فيه خيرا يقال لهم  :يا معشر المسالمين اغادوا علاى أع،يااتكم
فييخذونها وافرة  ،ثم يقال لهام  :اغادوا علاى أرزاقكام فييخاذونها وافارة  ،ثام
يقال لهم  :اغدوا على السمن والعسل ،واألع،يات جارية  ،واألرزاق دارة
 ،والعدو متقى  ،وذات البين حسن  ،والخيار كثيار  ،وماا مان ماؤمن يخااف
مؤمنا  ،ومن لقيه فهو أخوه .120))...
وكان الخليفة عمر بن الخ،اب -رضي ل عنه -قد فضل المهاجرين عان
غيارهم بالع،ااا الاوفير -معظاام أهاال الصُافة كااانوا مان فقاارا المهاااجرين، -
وقسم الع،ا على عموم الصحابة كا تي :
-1المهاجرون الذين شاركوا في غزوة بدر لهم  1آالف درهم سنويا .
 -4األنصار الذين شاركوا في غزوة بدر لهم  3آالف درهم سنويا .
 -4المهاجرون قبل الفتح ،لهم  4آالف درهم سنويا .
 -3المهاجرون بعد الفتح لهم أل درهم سنويا .وألحاق الحسان و الحساين
و سلمان الفارسي بيهل بدر وأع،ى كال مانهم  1آالف درهام سانويا .وحتاى
األوالد و النسا فرض لهم ع،ا هم السنوي بما يكفيهم  .علماا بيناه زاد فاي
ع،ا العبا وعلي و أمهات الماؤمنين لقارابتهم مان النباي-علياه الصاالة و
السالم. 121-
وبذل يتبين أن فقرا الصحابة من المهاجرين  -وهم من أهل الصُفة-
أصبحوا من األغنيا والميسورين  ،منهم :عمار بن ياسر ،وبالل بن رباح،
 119الرواية حسنة اإلسناد رجالها هم  :البخاري  ،و موسى بن إسماعيل  ،و مبارك بن فضالة  ،و الحسن
البصري  ،و هم كلهم ثقات .الذهبي  :الكاش  ،ط  8ي ،822 :ط  2ي . 2018 :و علي الهيثمي :مجمف
الزوائد  ،ط  7ي. 110 . 71 . 72 :
 120ابن كثير  :البداية  ،ط  9ي . 811 :و الهيثمي :مجمف الزوائد ،ط  7ي . 71 ، 72 :و ال،براني :المعجم
الكبير  ،ط  1ي. 79 :
 121ابن األثير :الكامل في التاري  ،ط  1ي 220 :و ما بعدها .
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والمقداد بن األسود ،وعبد ل بن مسعود ،وعلي بن ابي طالب .وقد جعلهم
عمر بن الخ،اب في المرتبة األولى بخمسة آالف درهم سنويا ،وكان علي
أكثرهم ع،ا  .122وقد رُوي أن عمر أوصل ع،ا عمار إلى  6آالف
درهم.123
ومن ذل مثال أن الصحابي المقداد بن األسود(ت  44هـ) –رضي ل
عنه ، -تحسنت ظروفه المادية وأصبح من الميسورين  ،بل من األغنيا ،
فقد كانت له أمالك متنوعة  ،وعند وفاته أوصى للحسن والحسين لكل منهما
 18أل درهم ،وأوصى ألمهات المؤمنين لكل واحدة منهن  7آالف
درهم.124
وعبد ل بن مسعود -رضي ل عنه -كان من أعيان أهل الصُفة -كانت
له ضيعة وأموال أخرى ،وعندما توفي ترك من بعده تسعين أل مثقال،
سوى رقيق وعروض وماشية".125
و أما علي بن أبي طالب -رضي ل عنه ، -فقد كان ييخذ مبلغا كبيرا
جدا من الع،ا قُدر بيربعين أل دينار سنويا . 126و هذا المبلغ الكبير يبدو
أنه مجموع ما كان ييخذه علي من ع،ائه وع،ا أفراد أسرته الكبيرة ،
التي كانت تتكون عند استشهاده من  3 :زوجات  ،و  11سرية أم ولد  ،و
 41ولدا 13-ذكرا  17 ،أنثى ، -هذا سوى الخدم و العبيد. 127
وقااد جمااف علااي أمااواال طائلااة تركهااا لورثتااه عناادما تُااوفي ،و بعضااها
أوصى به في وصيته قبل وفاته  ،منها أنه ترك الضياع والنخيل والمزارع
واألوقاااف  ،وتاارك ورثتااه ماان أغنيااا قااومهم و مياساايرهم .و تشااهد وصاايته
التااي كتبهااا ساانة  43هااـ  ،أنااه كااان يملاا األراضااي و ا بااار ،و الاازروع
والرقيق.128
 122نفسه  ،ط  1ي 220 :و ما بعدها .
 123الذهبي  :السير  ،ط  1ي. 688 :
 124نفس المصدر  ،ط  1ي. 227 :
 125الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  2ي. 222 :

 126أحمد بن حنبل  :المسند  ،ط  1ي . 127 :و فضائل الصحابة  ،ط  1ي . 227 :و ابن تيمية  :منهاط
السنة  ،ط  9ي . 121 :و ابن كثير  :البداية  ،ط  9ي. 222 :
 127أنظر  :ال،بري  :تاري ال،بري  ،ط  8ي . 162 :و ابن كثير  :البداية  ،ط  9ي . 226 ، 222 :و ابن
تيمية  :منهاط السنة  ،ط  9ي . 122 :و الذهبي :الخلفا الراشدون  ،ي. 272 :
 128عمر بن شبة  :أخبار المدينة  ،ط  1ي 110 ، 122 ، 126 :و ما بعدها  .و ابن تيمية  :منهاط السنة  ،ط
 9ي 121 :و ما بعدها .
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ونفااس األماار ين،بااق علااى صااحابة آخاارين ماان المهاااجرين ،ك،لحااة باان
عبيد ،والزبير بن العاوام -رضاي ل عنهماا . -فااألول قُادر ماا تركاه مان ((
العقار واألموال وما ترك من الناض-النقد -ثالثين ألا ألا درهام ،و تارك
مااان العاااين ألفاااي ألااا وماااائتي ألااا درهااام وماااائتي ألااا ديناااار والبااااقي
عروض".129
وعن الثاني قال عروة بن الزبير (( :ترك أبي من العروض خمسين ألا
أل درهم ،ومان العاين خمساين ألا ألا درهام ...وروى ابان عييناة عناه،
عن أبيه قاال :اُقتسام ماال الزبيار علاى أربعاين ألا أف .وادي الساباع علاى
سابعة فراسا مان البصارة)) .130و (( عان عاروة قاال :كاان للزبيار بمصار
خ،ااط ،وباإلسااكندرية خ،ااط ،وبالكوفااة خ،ااط ،وبالبصاارة دور .وكاناات لااه
غالت عليه من أعراض المدينة )).131
وبذل يتبين عدم صحة وصا أباي نعايم األصابهاني ألهال الصافة باين
من صفاتهم أنهم ال ييوون إلى أهل وال مال ،و حماهم ل عن التمتف بالدنيا
والتبسط فيها ،لكيال يبغوا وال ي،غوا .132فالقوم لام يكوناوا كاذل أبادا ،وإنماا
مااروا بمرحلااة فقاار فصاابروا واحتساابوا واجتهاادوا  ،ثاام ماارت وعااادوا إلااى
حياتهم ال،بيعية كما سبق أن بيناه.
وليس صحيحا أن ل تعالى خ هؤال بما هم فيه من فقر وصبر ،وإنما
القرآن شاهد على أن ظروف هجرتهم وحصارهم وعادم قادرتهم علاى طلاب
الاارزق هااو الااذي جعلهاام كااذل ولاايس مااا زعمااه الرجاال .باادليل أن أحااوالهم
تغيرت وتحسنت  ،فتزوجوا وأنجبوا وكسبوا األموال الكثيرة عنادما فاتح ل
تعااالى علااى المساالمين األقاااليم والبلاادان ،كمااا بيناااه أعاااله  .علمااا بااين أهاال
صاافة -قباال تحس ان أحااوالهم -لاام يكونااوا كسااالى بااال أعمااال إيجابيااة منتجااة
ال ُ
يقومون بها،وإنما كانوا ي،لباون العلام ،ويشااركون فاي الجهااد  ،ويتعااونون
ماف إخاوانهم علااى البار والتقاوى  .فلاام يكوناوا عالاة علااى المجتماف باال عماال
يقدمونه له .

 129ابن سعد :ال،بقات الكبرى ،ط  2ي. 129 :
 130الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  2ي. 77 :
 131ابن سعد :ال،بقات الكبرى ،ط  2ي. 78 ،71 :
 132أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 222 ،229 :
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وثانيا إن القرآن الكريم قاد حسام أمار أهال الصافة وباين وضاعهم الصاحيح
الااذي كااانوا فيااه  ،وال يصااح تاارك كتاااب ل تعااالى وااللتفااات إلااى أباطياال
وخرافات ومرويات الصوفية التي خالفوا بها الشرع والتاري الصحيح فيما
يتعلق بيهل الصُافة  .فاالقرآن الكاريم نا صاراحة باين هاؤال كاانوا فقارا
صر َ
يل
غير قادرين على الكسب في قوله تعالى(( :لة َلفُقر ررا الخ ةذ ر
ين أُح ة
ُوا فةي رسبة ة
ّ
ض يرحَ رس ابُهُ ُم َال رجا ةه ا ُل أر َغنةيرااا ةما ر
لة الر ير َس اتر ة،يع ر
ان التخ رعفُّ ا ة
ُون ر
ضاارَ با ً فةااي األررَ ة
وا ةم َن رخي ََر فرال ة خن ّ
ون النخا ر إة َل رحافا ً رو رما تُنفةقُ َ
لر بةا ةه رعلةاي ٌم
َرفُهُم بة ةسي رماهُ َم الر يرسَيرلُ ر
ترع ة
)(البقرة  . )) 474 :وأشاار إلاى الناواة المكوناة ألهال الصُافة هام أصاال مان
المهاجرين الذين تركاوا أماوالهم وممتلكااتهم بمكاة وهااجروا فاي سابيل ل .
ين الخا ةذ ر ُ
اون
اار ةه َم روأر َم ا روالة ةه َم ير َبتر ُغا ر
ااج ةر ر
فقااال  (( :لة َلفُقرا ر
ارا َال ُمهرا ة
ين أ َخ ةر ُجااوا ةماان ةديا ة
ُون خ
اااااان خ
لر رو رر ُساااااااولرهُ أُ َولرئةااااااا ر هُااااااا ُم
ااااااوانا ً رويرن ُ
صااااااار ر
فرضَ اااااااالً ما ر
لة رو ةرضَ ا ر
ون)(الحشر.))8 :
الصخا ةدقُ ر
ومن ذل يتبين أن هؤال الفقرا ليسوا صوفية  ،ولم يتخلوا عن أماوالهم
وأعمالهم ليتصوفوا  ،وال تركوا التكسب تصوفا ف وإنما فقدوا أموالهم عندما
هاجروا إلى المدينة في سبيل ل .وهناك أُحصروا ولم يست،يعوا ضربا فاي
األرض ،و لم يكن حالهم هذا تصوفا  ،وإنما كان نوعا من أنواع الجهاد فاي
سبيل ل  .ولما تغير حال المسلمين وفتح ل عليهم باألموال ودولاة اإلساالم
انفض هؤال  ،وكل منهم كون أسرته وانصرف لشؤونه .
وبنا ً على ذل فال يصح اتخاذ أهل الصُفة أصال لظهور التصوف وأهله.
فهذا تحري سافر ومتعمد للتاري  ،ونفعية مكشوفة .فلماذا لم يقتدوا بهم قبل
هجاارتهم عناادما لاام يكونااوا فقاارا ؟؟ ،ولماااذا لاام يقتاادوا بهاام بعااد مااا زالاات
جماعتهم وأصبحوا بزوجاتهم وأوالدهم وأموالهم ؟؟.
لكن أبا نعيم األصبهاني أراد أن يوهمنا بين هؤال الفقرا -أهل الصفة-
هم الذين اختاروا تل الحالة ،وهذا باطل ق،عا بدليل القرآن والتاري  .فقال:
(( إن الظاهر من أحوالهم والمشهور من أخبارهم غلبة الفقر عليهم وإيثارهم
القلة واختيارهم لها فلام يجتماف لهام ثوباان وال حضارهم مان األطعماة لوناان
)) .133وهذا زعم باطل ،و تحري متعماد للتااري  ،ألن القاوم فُارض علايهم
الفقر فرضا بسبب تركهم ألموالهم  ،وإحصارهم وعدم قدرتهم على التكسب
كما ذكر القرآن الكريم  .ثم عندما تحسنت أحاوال المسالمين تركاوا ماا كاانوا
 133أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 210 ،229 :
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فيه وتزوجوا وأنجبوا وكسبوا األموال كما بينااه ساابقا  .فلاو كاان حاالهم فاي
الصُفة باختيارهم واتخذوه دينا صوفيا لهم ما تركوه عندما تحسنت أحوالهم،
وما اختفت جماعة أهل الصُفة نهائيا .
علما بينه ال يصح شرعا وال عقال أن نيتي إلى المجتمف المسلم الذي مدحه
َار أُ خما َة أُ َخ ةر رج َ
ُون
ات لةلنخاا ة ترايَ ُمر ر
ل تعالى وزكااه ووصافه بقولاه ُ (( :كناتُ َم رخي ر
اون بةا ّ
بةا َ
اان
ب لر ركا ر
ااهللة رولرا َاو آ رما ر
ار روتُ َؤ ةمنُا ر
ان أر َها ُل َال ةكترااا ة
اال رم َعر ة
ُوف روتر َنهرا َاو رن رعا ة
ان َال ُمن ركا ة
ون)(آل عمران  ،))111 :نيتي إليه
اسقُ ر
رخيَراً لخهُم م َنهُ ُم َال ُم َؤ ةمنُ ر
ون روأر َكثر ُرهُ ُم َالفر ة
فنركز على شريحة مناه ونبرزهاا ونباالغ فاي مادحها ثام ننتماي إليهاا ونُكا ّون
منها فرقة ننسبها إليه ،ونخصاها بماذهب دون بااقي شارائح المجماف المسالم
كما فعل الصوفية .فهذا عمل مخال للشرع ،وفيه تحري وتغليط وتالعاب
وتفريق للمجتمف المسلم الذي كان يُمثل المسلمين بكل شرائحهم .
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت مناه أن قاول الصاوفية باين أهال صُافة المساجد
النبااوي كااانوا صااوفية ،وهاام الااذين كونااوا نااواة الجماعااة الصااوفية هااو زعاام
باطل ق،عا بدليل القرآن والتاري  .كما أن قاولهم باين هاؤال اختااروا الفقار
ولباا مرقعاات الصااوف تصاوفا وانتمااا للصاوفية ،هاو قااول غيار صااحيح
تماماااا رغااام كثااارة الرواياااات التاااي اختلقوهاااا لتييياااد مااازاعمهم  .فعلاااوا ذلااا
انتصااارا وتعصاابا لغايااات صااوفية فااي نفوسااهم  .وقااد رُوي أنااه قياال ألحااد
الصوفية  :أتبيف جبت الصوفية ؟ قال  (( :إذا باع الصياد شبكته فبيي شاي
يص،اد ؟؟ !! )).134
ثالثا:إخفاء الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم(ممارستهم للتقية):
حري الصوفية مناذ ظهاورهم علاى إخفاا حقيقاة فكارهم وجمااعتهم مان
جهااةف وعلااى حااث أتباااعهم ودعااوتهم إلااى عاادم التصااريح بحقيقااة تصااوفهم
وطااائفتهم ماان جهااة أخاارى .فاسااتخدموا اإلشااارات والتلغياازات والتمويهااات
بدال من العبارات الواضحة في تعاملهم مف الناا  .وبمعناى آخار أنهام كاانوا
يمارسون التقية في عالقاتهم مف غير الصوفية  .فما تفاصيل ذل ؟؟ ،ولماذا
فعلوه ؟؟ .وما تيثير ذل على نشية التصوف وأهله ؟ .

 134أبو سعد ا بي  :نثر الدرر  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 8001 ،ط  8ي. 120 :
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أوال إن شيوخ الصوفية األوائل المؤسسين للتصوف وللجماعاة الصاوفية
ونوهوا بها،وحثوا أتباعهم على األخذ بها  ،والحري
مارسوا التقية بينفسهم ّ
على ت،بيقها في تعاملهم مف غير الصوفية .منهم :سهل بن عبد ل التساتري
(ت  484هـ)  ،قال (( :للعالم ثالثة علاومف علام ظااهر يبذلاه ألهال الظااهر،
وعلم باطن ال يسف إظهاره إالّ ألهله ،وعلم هو سارّ باين ّ
ل وباين العاالم هاو
حقيقة إيمانه ،ال يظهره ألهل الظاهر وال ألهل الباطن )).135
والثاااني شااي الصااوفية أبااو القاساام الجنيااد البغاادادي (ت  437هااـ) ،لااه
أقوال كثيرة في التقية وممارستها  .منها أنه عندما كش الحالط عان حقيقاة
حاله قال الجنيد  (( :لقد فضحنا الحالط )).136
وعناادما وصاالته رسااالة ماان الصااوفي أبااي بكاار الشاالي (ت  443هااـ )
تضمنت التلميح بكش سر الصوفية في إلى القاول بوحادة الوجاود مان دون
تصريح  ،رد عليه بخ،اب  ،منه قوله (( :يا أبا بكر ،ل ل في الخلاق ،كناا
نيخاذ الكلماة فننشااقها ،ونقرظهاا ،ونااتكلم بهاا فااي الساراديب ،وقااد جئات أناات
فخلعت العذار! بين وبين أكابر الخلق ألا طبقاة ،فاي أول طبقاة ياذهب ماا
وصفت )) .137وفي رواية أنه قال له  (( :نحان حبرناا هاذا العلام تحبيارا ثام
خبيناه في السراديب فجئت أنت فيظهرته على رؤو المأل )).138
ومن أقوال الجنيد أيضا  ،أنه أنشد :
تروح بعز مفرد من صفاته *** وفى حلل التوحيد تمشى وترفل
ومن بعد هذا ما تدق صفاته ***وما كتمه أولى لديه وأعدل
سيكتم من علمى به ما يصونه *** وأبذل منه ما أرى الحق يبذل
وأع،ى عباد ل منه حقوقهم *** وأمنف منه ما أرى المنف يفضل
139
على أن للرحمن سرا يصونه *** إلى أهله في السر والصون أجمل .
وقال الجنيد  (( :أهل األنس يقولاون فاي كالمهام ومناجااتهم فاي خلاواتهم
أشيا هى كفار عناد العاماة .وقاال مارة :لاو سامعها العماوم لكفاروهم )).140
و((ال ينبغي للفقيار قارا ة كتاب التوحياد الخااي ،إال باين المصادقين ألهال
 135الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 229 :
 136يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،جمف وتعليق سعيد عاشور ،،مكتبة ا داب ن القاهرة ، 8008 ،ي. 812 :
 137السراط ال،وسي :اللمف  ،ي .. 206-202 :و محمود القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ي. 10 :
 138الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 112 :
 139الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 229 :
 140الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  6ي. 188 :
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ال،ريق ،أو ال ُم رسالّمين لهام )) .141وقاال فاي رساالة إلاى أحاد إخواناه ... (( :
وأنااا أساايل المنااان بفضااله وطولااه أن يجعلنااا وإياااك ماان األمنااا علااى سااره
الحافظين لما استحفظوه من جليل أمره .142))...
وماان ذل ا أيضااا مااا ذكااره الصااوفي عبااد الوهاااب الشااعراني عاان الجنيااد ،
فقال (( :وكان الجنيد -رضي ل عنه -ال يتكلم قط في علم التوحياد ،إال فاي
قعار بيتاه بعاد أن يغلاق أباواب داره ،وييخاذ مفاتيحهاا تحات وركاه ويقاول:
أتحباون أن يكاذب الناا أولياا ل تعاالى ،وخاصاته ،ويرماونهم بالزندقاة،
والكفر ،وكان سبب فعله ذل تكلمهم فيه كما سييتي آخر هذه المقدمة ،فكان
بعد ذل يستتر بالفقه إلى أن مات )).143
وماان هااؤال الصاااوفية أيضااا :أبااو الحساااين أحمااد النااوري البغااادادي (ت
431هـ)  ،رُوي أنه قال للجنيد عنادما التا الناا حولاه ،وتركاوا الناوري:
(( يااا أبااا القاساام غششااتهم فيجلسااوك علااى المنااابر ونصااحتُهم فرمااوني فااي
المزابل)).144
ومنهم أبو العباا بان ع،اا البغادادي (ت  411هاـ) ،اعتارف أناه يتعماد
اسااتخدام اإلشااارة لكااي ال يكش ا حقيقااة تصااوفه ،فيجيااب بااالتلغيز والتعميااة
إخفا ً لحاله .من ذل أنه أنشد :
إةذا أهل العبارة سيلونا **** أجبناهم بيعالم ةاإلشارة
145
نشير بها فنجعلها غموضا ً ** ** تقصر عنه ترجمة العبارة .
والصوفي أبو محمد عبد ل بان محماد المارتع النيساابوري ثام البغادادي
(ت  448هـ)  ،سئل عن التصوف فقال " :اإلشكال والتلبيس والكتمان" .ثام
أنشد يقول:
سري وسرك ال يعلم به أحد ** إال الجليل وال ين،ق به ن،ق
وانشد أيضا ً علي إثره:
إذا جئت فامنح طرف عين غيرنا ** لكيال يحسبوا أن الهوى حيث
تنظر.146
 141الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 899 :
 142أبو نعيم األصبهاني :الحلية  ،ط  10ي. 820 :
 143الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 12 :
 144الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 116 :
 145الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 27 :
 146ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي . 82 :وأبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 100 :
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ومنهم شي الصوفية أبو بكر الشبلي (ت  443هـ) ،أظهر بالتلميح جانباا
من سر الصوفية الذي حرصوا على إخفائه عان المسالمين ،فاينكر علياه أباو
القاساام الجنيااد وأنبااه بقولااه  (( :نحاان حبرنااا هااذا العلاام تحبياارا ثاام خبيناااه فااي
السااراديب فجئاات أناات فيظهرتااه علااى رؤو المااأل )) .147وروى الخ،يااب
البغدادي بلساناده (( أنبيناا بان الفاتح ،أنبيناا محماد بان الحساين قاال :سامعت
منصااور باان عبااد ل يقااول :ساامعت الشاابلي يقااول " :كناات أنااا والحسااين باان
منصور-الحالط -شيئا واحدا إال أنه أظهر وكتمت")).148
وقاااااااال الصاااااااوفي أباااااااو الحسااااااان علاااااااي بااااااان إباااااااراهيم الحصاااااااري
البغدادي(ت471هـ) (( :عرّضاوا وال تصارحوا فاان التعاريض أساتر)).149
فالرجل نصح الصوفية وحثهم على إخفاا حاالهم باساتخدام المعااريض بادال
من التعبير عن أحوالهم بالكالم الواضح والمفهوم.
وذكر الماؤرخ الصاوفي الساراط ال،وساي أن الصاوفية لهام رماوز خفياة
أخفااوا بهااا حقيقااة تصااوفهم  .وعناادما ذكاار أقااواال ملغاازة للجنيااد ،علّااق عليهااا
بقوله  (( :فيها إشارات ل،يفة ،ورموز خفياة ،تعبار عان الحقاائق المشاكلة،
وتنباائ عاان الساارائر والخصوصااية التااي تفاارد بهااا هااذه العصااابة فااي تجريااد
التوحياااد ،وحقيقاااة التفرياااد)) .150وذكااار أن بعاااض الصاااوفية وصااا التقياااة
بينها((حرم المؤمن ،كما أن الكعبة حرم مكة)).151
وأشااار ال،وسااي إلااى أن (( للصااوفية أيضااا ُمسااتنب،ات فااي علااوم مشااكلة
على فهوم الفقها والعلما  ،ألن ذل ل،ائ مودعة فاي إشاارات لهام تخفاي
فااي العباااارة مااان دقتهااا ول،افتهاااا ف وذلااا فااي معناااى العاااوارض والعوائاااق
والعالئق والحجب ،وخبايا السر ومقامات اإلخالي . 152)) ...
وماانهم  :أبااو طالااب المكااي (ت  486هااـ)  ،ماان أقوالااه فااي التقيااة (( :
وإفشا سرّ الربوبية كفر .وقال بعض العارفين :من صرح بالتوحيد وأفشاى
الوحدانية فقتله ،أفضل من إحيا غيره ،وقال بعضهم :للربوبية سرّ لو ظهر
 147الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 112 :
 148الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  2ي . 181 :و الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  11ي. 221 :
 149ابن الملقن  :طبقات األوليا  ،ي. 26 :
 150السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 211 :
 151السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 202 :
 152السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 28 :
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لب،لات النبا ّوة  .153))...و(( غياار ّ
أن ماان لااه نصاايب منااه يشااهد مااا رمزناااه،
فيكش له به ما غ،يناه )) .154و(( حقيقة علم التوحيد باطن المعرفاة ،وهاو
سااابق المعاااروف إلاااى مااان باااه تعااارف بصااافة مخصوصاااة بحبياااب مقااارب
مخصوي ال يسف معرفة ذل الكافة ،وإفشا سرّ الربوبية كفر.وقال بعاض
العااارفين :ماان صاارح بالتوحيااد وأفشااى الوحدانيااة فقتلااه ،أفضاال ماان إحيااا
وللنباوة سارّ لاو
غيره ،وقال بعضاهم :للربوبياة سارّ لاو ظهار لب،لات النبا ّوة،
ّ
بااهلل سارّ لاو أظهااره ّ
ّ
ل تعاالى لب،لات األحكااام،
كشا ب،ال العلام ،وللعلمااا
فقوام اإليمان واستقامة الشرع بكتم السرّ  ،به وقف التدبير وعليه انتظم األمار
والنهيّ ،
ل غالب على أمره )).155
وكان الصوفي أبو بكر الحسين بن علي بن يزدنيار أو يزدناار( ق 3:هاـ)
ُ
ُ
تكلمت به ،إنكااراً علاى التصاوف والصاوفية؟! .
تكلمت بما
يقول (( :ترانى
ّ
ول! ما تكلمت إال غيرةً عليهمف حياث أفشاوا اسارار الحاق ،إلاى غيار أهلهاا
فحملنى ذلا علاى الغيارة علايهم ،والكاالم فايهم ،وإال فهام الساادة ،وبمحباتهم
أتقرب إلى ّ
ل تعالى)).156
وثانيا إن القول بالتقية وممارستها -إخفا ً للتصوف وأهله -لم يكان خاصاا
بشاايوخ الصااوفية األوائاال فوإنمااا اسااتمر أيضااا علااى أياادي شاايوخ الصااوفية
المتيخرين الذين واصلوا مسيرة سلفهم في الدعوة للتقية وممارستها كوسايلة
هامة وضرورية للادعوة للتصاوف والادفاع عناه وإخفاا حقيقتاه وانحرافاتاه
عن المسلمين .
ماان ل ا قااول لعبااد الكااريم القشاايري (ت  361هااـ) (( :وهااذه ال،ائفااة
يسااتعملون ألفاظااا ً فيمااا بياانهم ،قصاادوا بهااا الكشاا عاان معااانيهم ألنفسااهم،
واإلجمااال والسااتر علااى ماان باااينهم فااي طااريقتهمف لتكااون معاااني ألفاااظهم
مستبهمة على األجانب ،غيرة منهم على أسرارهم أن تشايف فاي غيار أهلهاا،
إذ ليسااات حقاااائقهم مجموعاااة بناااوع تكلااا  ،واساااتخل لحقائقهاااا اسااارار
قوم)).157
و أنشد شهاب الدين السهروردي المقتول(ت  187هـ) :
 153أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص
 154أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  1ي. 122 :
 155أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 8 :
 156أبو عبدالرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 118 :
 157القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 20 :

طريق المريد إلى مقام التوحيد  ،ي :ط  8ي. 8 :
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وا رحمتا للعاشقين تحملوا  ...ستر المحبة والهوى فضّاح
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم  ...وكذا دما العاشقين تباح .
158

وقال أباو حاماد الغزالاي (ت  111هاـ)  (( :وقاد كاان الجنياد رحماه ل
ينشااد أبياتااا يشااير بهااا إلااى أساارار أحااوال العااارفين وإن كااان ذل ا ال يجااوز
إظهاره  . ))...ثم قال  (( :وأمثال هذه المعارف التى إليها اإلشارة ال يجاوز
أن يشترك النا فيها وال يجاوز أن يظهرهاا مان انكشا لاه شاي مان ذلا
لمن لم ينكش له  .159))...و(( ليس كل سر يكش ويفشاى ،وال كال حقيقاة
تعرض وتجلى ،بل صدور األحرار قبور األسرار .ولقد قال بعض العارفين
(إفشا سر الربوبياة كفار) ،بال قاال سايد األولاين وا خارين صالى ل علياه
وسلم (إن من العلم كهيئة المكنون ال يعلمه اال العلما بااهلل)  .فالذا ن،قاوا باه
لم ينكره إال أهل الغرة باهلل ،ومهما كثر أهل االغتارار وجاب حفاظ األسارار
على وجه اإلسرار)) .160و((فاعلم أن هذه غاياة علاوم المكاشافات وأسارار
هذا العلم ال يجوز أن تس،ر في كتاب فقد قال العارفون إفشاا سار الربوبياة
كفر ))  .161وقال أيضا:
إةذا كان قد صح الخالف فواجب ** على كل ذي عقل لزوم التقية.162
وقااال أبااو الحساان الشاااذلي (ت  616هااـ) « :اجعاال الفاارق فااي لسااان
موجو ًدا والجمف في جنان مشهو ًدا» .163و((إذا أردت الوصول إلى ال،ريق
التااي ال لااون فيهاااا ،فلاايكن الفاارق فاااي لسااان موجااوداً والجماااف فااي سااارك
مشهوداً)).164
وقال محي الدين بان عرباي(ت  648هاـ)  (( :ولماا رأى أهال ل أناه قاد
اعتبر اإلشارة استعملوها فيما بينهم ولكنهم بينوا معناها ومحلها ووقتها فاال
يستعملونها فيما بينهم وال في أنفسهم إال عند مجالسة مان لايس مان جنساهم
أو ألمر يقوم في نفوسهم  .واص،لح أهل ل على ألفاظ ال يعرفها سواهم إال
منهم وسلكوا طريقة فيها ال يعرفها غيرهم  ...فلذا خلوا بيبنا جنسهم تكلموا
 158يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي . 812 :وابن خلكان  :وفيات األعيان  ،ط  2ي. 112 :
 159الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 229 :
 160الغزالي :مشكاة األنوار ،ي. 1 :
 161الغزالي :أحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 816 :
 162الغزالي :معارج القدس في مدراج معرفة امعرفة النفس ،دار ا فاق الجديدة ،بيروت ،ي. 171 :
 163نقال عن  :عبد الروف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية  ،ط  1ي. 28 :

 164الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 200 :
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بما هو األمر عليه بالن الصريح وإذا حضر معهم من لايس مانهم تكلماوا
بينهم باأللفاظ التي اص،لحوا عليها فال يعرف الجلايس األجنباي ماا هام فياه
وال ماا يقولاون  ...فهاذا معناى اإلشاارة عناد القاوم وال يتكلماون بهاا إال عناد
حضور الغير أو في تنليفهم ومصنفاتهم ال غير)).165
وآخرهم المفسر الصوفي أحمد بن عجيبة الشاذلي ،من أقواله في الحاث
على ممارسة التقية ((:والتحقيق ما قدمناه من أن التعلاق بيوصااف الربوبياة
يكون في الباطن والتحقق بيوصاف العبودياة يكاون فاي الظااهر)) .166وقاال
عن أسرار الصوفية (( :وإنما هاي رماوز وإشاارات ال يفهمهاا إال أهلهاا وال
تفشى إال لهم وقليل ومن أفشى شيئا ً من أسرارها مف غير أهلها فقد أباح دمه
وتعرض لقتل نفسه كما قال أبو مدين رضي ل عنه:
167
وفي السر أسرار دقاق ل،يفة  ...تراق دمانا جهرة لو بها بحنا )) .
وردا عليهم أقول:
أوال إناااه واضاااح أن الصاااوفية ييخاااذون بالتقياااة ويقدسونها،ومارساااوها
وحثااوا عليهااا ،وجعلوهااا ماان أصااولهم كالشاايعة اإلماميااة .فعلااوا ذل ا إخفااا ً
لحقيقاااة أحاااوالهم وعقائااادهم  ،والتاااي هاااي مخالفاااة للشااارع والعقااال والعلااام
باعتراف بعضهم  .مارسوا ذل لكي ال يرعارف حقيقاتهم مان لايس مانهم ،ماف
تظاااااهرهم باإلسااااالم  .فاسااااتعملوا العبااااارة-الكااااالم الواضااااح -فيمااااا بياااانهم
واإلشارة -الكالم المبهم والملغز -في تعاملهم مف غيرهم  .حتى أن أبا محماد
المرتع حث الصوفية على أشكلة أقوالهم وتلغيزها لكاي ال يفهمهاا غيارهم
ويضمنون استمرار تصوفهم وخ،،هم في تنمرهم على اإلسالم وأهله .وإال
لماذا حثهم على القيام بذل ؟؟ .إنه دعاهم إلى ممارسة األشكلة ،والتلبيس ،
والكتمان  ،وهي وسائل غير أخالقية  ،ومرفوضة شرعا وعقال  .ومن ييمر
بذل فهو ليس مان أهال الصادق وال الحيااد العلماي  .علماا باين أقاوالهم فاي
التقية وممارستهم لها كشفت جانبا خ،يرا مان أفكاارهم وتااريخهم ،ال يصاح
إغفاله أبدا في دراسة التصوف وأهله.
وثانيااا :إن إصاارار هااؤال الصااوفية علااى ممارسااة التقيااة باادعوى إخفااا
أسرار التصوف هو اعتراف دامغ منهم علاى أنهام يعتقادون ماا يخاال ديان
اإلسالم .ألن ديننا دين واضح ُمبين مفتاوح مكشاوف ولايس فياه ماا يُخباي فاي
 165ابن عربي :الفتوحات المكية  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1778 ،ط  1ي 892 :وما بعدها .
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السراديب وال الدهاليز ،وال في الكهاوف وال المغاارات  .وعلياه فمان يُخفاي
عقائده عن المسلمين مف أناه ينتماي إلايهم  ،ويعاي بيانهم فهاو مان دون شا
يعتقد ما يخاال ديان اإلساالم وينقضاه ،ويخااف علاى نفساه وعقائاده إن هاو
أظهرها .وإال لماذا يُخفيها ؟؟!! .
و ال يصاااح تبريااار الغزالاااي لماااا يقاااوم باااه الصاااوفية فاااي كتماااان أحاااوالهم
وأفكارهم بدعوى أنها من أسرارهم ومعارفهم  .ألن ما يكتمه هؤال إن كان
صااحيحا فهااو بالضاارورة موافااق للشاارع والعقاال والعلاام  ،ونااافف للمجتمااف ف
وهناااا يجاااب إظهااااره للناااا وال يصاااح كتماناااه عااانهم  .وبماااا أن الغزالاااي
وأصحابه دعوا إلى إخفا أحوالهم وعقائدهم عان غيار الصاوفية ،فهاذا دليال
دامغ على أنها أحوال فاسدة ،وعقائد مخالفة للشرع والعقل والعلم .ولهذا فال
يصح االهتمام بها ،وال الدعوة إليها ،وال كتمانهاا  ،ويجاب علايهم أن يتخلاوا
عنها .
ونحن ال ننكر بيناه توجاد أماور مان أحاوال الناا يجاب أن ال يعلمهاا كال
فرد منهم  ،و تبقى مستورة عن بعضهم ،أو معظمهم  .إنها تبقى في الكتماان
ين
ألنهااا ال تهمهاام  ،أو أنهااا تضاارهم وال تاانفعهم  .قااال تعااالى (( :يرااا أريُّهرااا الخا ةذ ر
وا رعا َان أر َشايرا إةن تُ َبا رد لر ُكا َم تر ُسا َاؤ ُك َم روإةن تر َساايرلُ َ
اوا الر تر َساايرلُ َ
آ رمنُا َ
اين يُنرا خز ُل
وا رع َنهرااا ةحا ر
لُ رع َنهراا رو ّ
آن تُ َب رد لر ُك َم رعفراا ّ
َالقُرَ ُ
لُ رغفُاو ٌر رحلةاي ٌم)(المائادة .))111 :لكان هاذا ال
ين،بق أبدا على الدين في ذاته بيصوله وفروعه وغاياته  .فاهلل تعالى قد بينه
وفصله لنا  ،وأمرنا بتدبر كتابه الساتخراط كناوزه و ةحكماه و ُدرره ،ونشارها
بين الناا  ،ودعاوتهم علاى طلبهاا  ،ولايس إلخفائهاا كالصاوفية الاذين كتماوا
عقائدهم  .قال سبحانه (( :(( :قر َد رجا ُكم م رن ّ
لة نُو ٌر رو ةكتراابٌ ُّمبة ٌ
اين)(المائادة:
 ،))11و((طس تة َل ر آير ُ
اين)(النمال ،))1 :و( رولرقرا َد يرسخارَ نرا
آن رو ةكتراا َ
ب ُّمبة َ
ات َالقُارَ ة
صا ررا ةطي
َالقُرَ ر
آن لةلذ َك ةر فرهرالَ ةمان ُّما خد ةك َر )(القمار ،))17 :و(( روأر خن (( روأر خن هراـ رذا ة
ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُك َم رعن رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم
ُوا ال ُّسب رُل فرترفر خر ر
ت آيراتُهُ ثُ خم فُصلر َ
ون)(األنعام ،))114 :و((الرر ةكترابٌ أُحَ ةك رم َ
ايم
ترتخقُ ر
ت ةمن لخ ُد َن رح ةك َ
ار ٌ
ير)(هود ،))1 :و(( ةكترابٌ أر ر
ك لير خدبخرُوا آيراتةا ةه رولةيرترا رذ خك رر أُ َولُاوا
نز َلنراهُ إةلر َي ر ُمبر ر
رخبة َ
ب أر َقفرالُهرا )(محمد:
ُون َالقُرَ ر
ب)(ي ،))43 :و((أرفر رال يرتر ردبخر ر
آن أر َم رعلرى قُلُو َ
َاألر َلبرا ة
 . ))43ولهااذا فاايي إنسااان ياازعم أن أمااور الاادين واإليمااان ملغاازة ،ويجااب
إخفاؤها فهو كاذب ومحرف ومتالعب ،وصاحب هاوى،وعلى ديان باطال ،
ألن الدين الحق ال يقوم أبدا على التساتر والتقياة ،وال علاى التعمياة والتلغياز
والتيويل الفاسد.
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وأما الحديث الذي أورده الغزالي بقوله (( :بل قاال سايد األولاين وا خارين
صلى ل عليه وسلم (إن من العلم كهيئة )) ...ففيه افتارا علاى النباي-علياه
الصالة والسالم -من جهتين :األولى إن رسول ل لم يقل ذل الحديث ،ألناه
لم يصح عنه  ،فهو ضعي  ،168وكان على الغزالي قبل أن ينسابه إلاى النباي
أن يتيكد أوال من صحته.
والثانية إن نبيانا-عليه الصالة والسالم -لم يكن يُمار التقياة ،وال أخفاى
دين ل تعاالى عان الناا  ،وال دعاا إلاى إخفائاه  .وإنماا أماره ل تعاالى باين
ان
ارضَ رعا ة
يصاادع بدينااه ويُبلااغ رسااالته،.فقااال لااه(( :فراصَ ا رد َع بة رمااا تُا َاؤ رم ُر روأر َعا ة
ُ
ناز رل إةلريَا ر ةمان رخبا ر
َال ُم َش ةر ةك ر
ين)(الحجر ،)) 33 :و((يرا أريُّهرا ال خرسُو ُل برلا َغ رماا أ ة
َص ُم ر ةم رن النخاا ة إة خن ّ
ت ةر رسالرترهُ رو ّ
روإةن لخ َم تر َف رعلَ فر رما برلخ َغ ر
لر الر يرهَا ةدي َالقر َاو رم
لُ يرع ة
ين)(المائدة . ))67 :
َال ركافة ةر ر
وثالثاا إن تلا األقاوال بينات بوضاوح أن شايوخ الصاوفية كاانوا يُخفاون
حقيقااة التصااوف وأهلااه عاان عامااة المساالمين  .فيُظهاارون الكفاار فيمااا بياانهم
ويُخفونااه ويُظهاارون اإليمااان فااي تعاااملهم مااف عامااة المساالمين  .لكاان أفاارادا
منهم لم يُمارسوا التقية وأظهروا حقيقة ما يعتقده الصوفية بصراحة من دون
تلبيس وال تغليط  .من ذل مثال حال الصوفيين الجنيد والنوري ،األول تكلام
فااي النااا بلسااان الفقااه وأخفااى حقيقااة تصااوفه ،لكاان الثاااني أظهاار حقيقتااه
وخاطااب النااا بلسااان التصااوف فتصاادوا لااه ورفضااوه .فالجنيااد راط علااى
النا بممارسته للتقية وإخفائه لحقيقة عقيدته ُمستخدما اإلشاارة ال العباارة ف
فنال القبول عند عامة أهل السنة  ،وجعله الصوفية شي طائفتهم ،ألناه أتقان
ممارسة التقية وأصبح رأسا فيهاا بادليل أقوالاه الكثيارة المتعلقاة بالتقياة ،وقاد
أوردنا طرفا منهاا .لكان الناوري كاان نصايبه الاذم وال،ارد  ،ألناه لام يسال
طريقة الجنيد في تعامله مف غير الصوفية .
علما بين أقوال الجنيد وأحواله تشهد على أنه من أكثر الصوفية ممارساة
للتقية  ،فكان يتكلم بدروسه في النا بخالف ماا يخفياه  ،ويساتخدم اإلشاارة
ال العبارة حسب تعبير الصوفية .إن هذا الرجل كان رأسا في اتقان ممارساة
التقية فتعامل مف المسلمين بلساان ،وتعامال ماف الصاوفية بلساان آخار .ولهاذا
جعله الصوفية شي طائفتهم .
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لكن ال يغيب عنا أن حتى الذين كانوا يحرصون على إخفا أحوالهم تقية
كالجنيد مثال ،كانات تظهار علايهم شاواهد انحارافهم عان الشارع فاي اقاوالهم
وساالوكياتهم .ولهااذا كاال شاايوخ الصااوفية ظهاارت ماانهم شاا،حات ومخالفااات
شرعية كثيرة ومتنوعة  ،سنذكر شواهد منها الحقا .
ورابعااااا  :إن أقااااوال هااااؤال الشاااايوخ المتعلقااااة بالتقيااااة هااااي اعتااااراف
منهم،وشهادات هامة وخ،يرة جدا تدين التصوف وأهله  ،وتشهد باين عاماة
الصوفية كانوا يُمارسون التقية كتماا ً ألحاوالهم وعقائادهم  .وهاذا مظهار مان
مظاااهر النفاااق  ،ألن التقيااة فااي حقيقتهااا النهائيااة كااذب ونفاااق .وهااي ماان
سلوكيات المنافقين الاذين يُب،ناون الكفار ويُظهارون اإليماان  .وهاذا السالوك
لايس ماان اإلسااالم وال مان ساايرة النبااي وصااحابته ف فلام يكاان باااطنهم يخااال
ظاهرهم ،وال كاانوا يُخاالفون اإلساالم ،وإنماا كاانوا ملتازمين باه قلباا وقالباا.
وحالهم هذا من متواترات الشرع والتاري ال يحتاط إلى توثيق .
وخامسا :إن أقوال هؤال الصوفية المتعلقة بالتقية وممارستهم لها وحثهم
على األخذ بها تفقد التصوف وأهله الموضوعية والنزاهة في القول والعمل.
فهم قد حكموا على أنفسهم وتصوفهم بالذاتياة والتعماد فاي إظهاار ماا يُخاال
تصاوفهم ،واالعتقاااد بمااا ينااقض الشاارع والعقاال والعلام .وماان هااذا حااالهم ال
يُوثق بمروياتهم وال تُقبل إال بعاد تحقيقهاا إسانادا ومتناا  .فاألصال فايهم وفاي
أخبارهم الذاتية ال الموضوعية ،والتكذيب ال التصديق  ،والتوقا ال األخاذ،
وسو الظن ال حسن الظن .مما يوجب علينا القرا ة لهم بحاذر شاديد ،وبنقاد
صارم ال تسامح وال تهااون معاه  ،بعارض أفكاارهم وأحاوالهم علاى الاوحي
الصحيح ،والعقل الصريح ،والعلم الصحيح .
وسادسا :إن اعتراف بعض هؤال الصوفية -كالجنيد وأبي طالاب المكاي
والغزالي -بين إفشا سر ربوبية التصوف هو كفر ،وإب،اال للنباوة والشارع
والعلم .هو اعتراف خ،ير جدا يكش بوضاوح حقيقاة التصاوف وأهلاه مان
جهةف ويشهد –من جهة أخرى -باين سارهم المزعاوم لايس كالماا صاحيحا ،
وإنما هو أوهام وأباطيل ،وضالالت وتلبيسات شي،انية  .ولو كاان صاحيحا
ما أب،ل النباوة والشارع ،وال العقال والعلام .ألن الحقيقاة ال تنااقض الحقيقاة،
والعلاام ال ياانقض العلاام  ،وكاال مااا يُخااال الشاارع فهااو باطاال ماان دون ش ا ،
ومخال للعقل والعلم أيضا .وبماا أن سارهم الصاوفي خاال الشارع والعلام
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كماا بينهاا فاي كتابناا هاذا ،فهاو باطال ق،عاا ،وماا هاو إال أوهاام وهلوسااات ،
وأباطيل وضالالت .
وسابعا :إن تبرير الصوفية لقولهم بالتقية وممارستهم لهاا باين عملهام هاذا
هو غيرة على أسرار التصوف من أن تخارط عان أهلهاا ،هاو تبريار باطال.
ألن الحق ال يصاح إخفااؤه ،ويجاب علاى أهلاه أن يُبلغاوه إلاى الناا  .ولهاذا
فاالن الساابب الحقيقااي فااي ممارسااتهم للتقيااة هااو أنهاام عناادما وجاادوا العقياادة
الصوفية مخالفة لإلسالم والعقل والعلم ،أخفوها عن غيرهم مان الناا  .فلاو
كانت موافقة للشرع والعقل والعلام ماا أخفوهاا  ،والجتهادوا فاي تبليغهاا إلاى
النااا  ،ألن األماار فااي صااالحهم .فلمااا تبااين لهاام خااالف هااذا أخااذوا بالتقيااة
واجتهدوا في ممارساتها إلخفاا أسارارهم  .وهاذا األمار اعتارف باه الجنياد
وأبو طالب المكي والغزالي وغيرهم عندما اعترفوا بين السر الصوفي الذي
يخفونه هو كفر في ميزان اإلسالم وأهله ،وأن سرهم ُمب،ال للنباوة والشارع
والعلم  .فلو كان سرهم الصوفي موافقا للشرع والعقل والعلم ما أخفوه أبدا.
علما بين الحقيقة ال يصح وال يجوز إخفاؤها عن الناا بال يجاب تبليغهاا
إلاايهم قاادر المساات،اع .وقااد أناازل ل تعااالى كتابااه علااى نبيااه وأمااره أن يبلغااه
للنا  ،وأن يصدع بالحق ال أن يخفيه ،وأمر المؤمنين بين يقولوا الحق ولاو
كان ضدهم  .ألن ل تعالى هو الحق ويحاب الحاق ويايمر باه .والغيارة علاى
الحق ال تت،لب إخفائه وإنما تت،لب تبليغاه إلاى الناا ليؤمناوا باه .وقاد كاان
نبينا-عليه الصالة والسالم -يتيلم كثيرا عندما رفض النا الحق الاذي جاا
ث
ار ةه َم إةن لخ َم ي َُؤ ةمنُوا بةهر رذا َال رح ةدي ة
به ،قال سبحانه  ((:فرلر رعلخ ر بر ة
اخ ٌف نخ َف رس ر رعلرى آثر ة
أر رسااافا ً)(الكهااا  .))6 :وكااال مااان يُخفاااي عقيدتاااه فاااي مجماااف إساااالمي فهاااي
بالضرورة مخالفة لدين اإلسالم.
وأمااا قااولهم بااينهم أخفااوا ساارهم عاان غياارهم غياارة عليااه  ،فهااذا تاادليس
وتغليط ،وتهرب وتقية إلخفا حقيقة تصوفهم التي تبين لهم مخالفتها للشارع
والعقل والعلم.ألنه كان من الواجاب علايهم أوال أن يغااروا وينتصاروا للادين
والعقاال والعلاام  ،ال للتصااوف  .وثانيااا إن الغياارة الصااحيحة ال تكااون علااى
الباطاال وإنمااا علااى الحااق بالاادفاع عنااه  ،وإظهاااره ،والاادعوة إليااه ،ولاايس
بكتمانه .وكان عليهم أن ينتبهوا إلى أن أي فكر يخال الوحي والعقل والعلم
فهااو باطاال ق،عااا  ،وال يصااح كتمانااه وال الغياارة عليااه  ،وإنمااا يجااب رفضااه
وتحذير النا منه.
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ومن ذل أيضا أن أحد المتكلمين قال للصوفي أبي العبا بان ع،اا :
ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين وخارجتم
عن اللسان المعتاد ،هل هذا إال طلب للتمويه أو ستر لعوار الماذهب ؟ .فقاال
أبااو العبااا  :مااا فعلنااا ذلا إال لغيرتنااا عليااه لعزتااه علينااا كاايال يشااربها غياار
طائفتنا )) .169وجوابه هذا تن،بق عليه مقولة  " :رب عذر أقبح من ذنب ".
فهو جواب ال يصح شرعا وال عقال ،وهو نفسه مان التقياة والسفسا،ة  .ألن
الشرع فرض علينا قول الحق وتبيانه للنا  ،ول تعالى أمر رسله بتوضيح
وتبليغ رسالته إلى الناا جميعاا  .ووصا كتاباه بيناه كتااب مباين و ُمفصال
و ُميساار للااذكر  .وعليااه يجااب علااى كاال مساالم أن يبااين للنااا دياان اإلسااالم،
ويعرض أفكاره وسلوكياته على ميزان الشارع ،وال يصاح أن يتخاذ أفكاارا،
أو سالوكيات مخالفاة لاه  ،كماا فعال الصاوفية بادعوى الغيارة علاى عقائادهم
فهذا مبرر باطل ق،عا .
وأماا عقااال فماان المعااروف بداهااة أن صاااحب الحااق ال يُخفيااه عاان النااا ،
ويحري على نشره وتبليغه إليهم لينتفعوا به  ،ويتيلم كثيرا إذا رفضوه  ،أو
لاام يقاادر علااى توصاايله إلاايهم  .ولهااذا وصا ل تعااالى نبيااه –عليااه الصااالة
والسالم -في حرصه علاى نشار اإلساالم ودعاوة الناا إلياه بقولاه (( :لر رعلخا ر
ين)(الشاعرا  . ))4 :وأماا الاذي يخفاي ماا عناده
اخ ٌف نخ َف رسا ر أر خال ير ُكونُاوا ُم َاؤ ةمنة ر
بر ة
عن النا فهاو إماا أناه أنااني وحاساد ال يحاب الخيار للناا  ،وإماا أناه علاى
باطاال يُخفااي باطلااه عاانهم لكااي ال ينكش ا ضااالله  .وحااال الصااوفية ين،بااق
عليهم االحتمال الثاني .ألن تصوفهم لو كاان صاحيحا وموافقاا للشارع فلايس
عندهم جديد ،وال معنى وال فائدة من إخفائه ،وبما أنهم أخفوه فهذا دليل دامغ
علااى مااا عناادهم مخااال للشاارع  ،وهااذا الااذي ساايتبين لنااا الحقااا بالتفصاايل.
وعليه فجوابهم عن سبب ممارستهم للتقية غير صاحيح ،وتهارب وسفسا،ة،
وهو نفسه من التقية والتالعب والتلبيس .
وأما قول أبي القاسم الجنيد(( :أهل األنس يقولون في كالمهام ومناجااتهم
فااي خلااواتهم أشاايا هااى كفاار عنااد العامااة .وقااال ماارة :لااو ساامعها العمااوم
لكفاروهم )) .170فهاو شااهد آخار علاى أن عقيادة الصاوفية كانات مخالفاة لماا
عليااه علمااا أهاال الساانة وعااامتهم فااي األخااذ بعقائااد القاارآن الكااريم والساانة
الصحيحة الموافقة له  .فالجنيد وأصحابه اعترفوا بين عقائدهم الصوفية هي
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كفر فاي ميازان أهال السانة .لكناه مان جهاة أخارى ماار التغلايط والتادليس
عندما قال " :هي كفر عند العامة "  ،ولم يقل " :هي كفار فاي الشارع وعناد
المسلمين " .مف أنه من المؤكد ق،عا أن عقائد الصوفية كانت مخالفة للشارع
وناقضة له ،ومخالفة لما كان عليه أهل السنة .بدليل الشواهد ا تية :أولها لو
كانت أفكار وأحاوال وأسارار الصاوفية موافقاة للشارع ألظهروهاا واحتجاوا
لها به ،وماا أخفوهاا  .والثااني  :إن العاماة الاذين ذكارهم الجنياد  ،وقاال باين
عقائد الصوفية هي كفر عندهم  ،هام أهال السانة مان دون شا .وبماا أناه مان
الثابت ق،عا أن أهل السنة كانوا علاى منهااط الكتااب والسانة ،فهاذا يعناي أن
عقائد الصوفية التي أخفوهاا هاي كفار أيضاا فاي ميازان الشارع .لكان الجنياد
تجنااب ذكاار الشاارع لغايااة فااي نفسااه تناادرط فااي ممارسااته للتقيااة .والشاااهد
األخير -الثالث : -إنه سيتبين لنا في بحثناا هاذا أن التصاوف مخاال للشارع
بيصااوله وفروعااه وغاياتااه  .ولهااذا فاالن الصااواب فااي مقولااة الجنيااد هااي أن
تصبح هكذا(( :أهل األنس يقولون في كالمهم ومناجاتهم فاي خلاواتهم أشايا
هى كفر في دين اإلسالم وعند المسلمين )).171
وحتى الذين تظاهروا من الصوفية بلنكار بعض السلوكيات والمنكرات
علاى أتبااعهم فعلاوا ذلا تقياة وتدليسااا علاى الناا وحرصاا علاى التصااوف
وأهله من أن ينكش أمرهم لعامة المسالمين .فعلاوا ذلا انتصاارا للتصاوف
وحماية له ولايس نقادا لاه وألصاحابه ،وال تيييادا ودفاعاا عان ديان اإلساالم .
وهذا األمر صرّ ح به الصوفي الحسين بان علاي بان يزدنياار عنادما قاال(( :
تكلمت به ،إنكاراً علاى التصاوف والصاوفية ؟! ّ .
ُ
ُ
ول! ماا
تكلمت بما
ترانى
تكلمت إال غيرةً عليهمف حياث أفشاوا اسارار الحاق ،إلاى غيار أهلهاا فحملناى
ذل على الغيرة عليهم ،والكالم فيهم ،وإال فهم السادة ،وبمحبتهم أتقرب إلاى
ّ
ل تعالى)).172
وثامنااا  :إنااه يتبااين ماان أقااوال هااؤال الشاايوخ فااي التقيااة وماادحهم لهااا،
ودعوتهم إلى ممارستها أن الصوفية من الباطنية والسفاسا،ة  .ألن التقياة ال
يقول بهاا وال يسات،يف ممارساتها قلباا وقلباا إال مان كاان باطنياا فاي التيويال،
وسفس،ائيا في التعبير .وأقوالهم السابقة ،والتي ستيتي أيضا هي أدلة ق،عية
على صاحة وصادق قولناا هاذا  .ولاو لام يكوناوا باطنياة وسفاسا،ة لعرضاوا
تصوفهم بشفافية ونزاهة ووضوح كماا فعال المحادثون  ،والفقهاا  ،واألدباا
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عناادما أسسااوا لعلااومهم وحرروهااا .ومااف أنااه كاناات لهاام مصاا،لحات خاصااة
بعلومهم فلنهم لم يُمارسوا التقية في علومهم ،وال حثاوا علاى األخاذ بهاا ،وال
لغزوا علاومهم عان قصاد لكاي ال يفهمهاا غيارهم كماا فعال الصاوفية  .وإنماا
اسااتخدموا مصاا،لحات علميااة موضااوعية يساات،يف طالااب العلاام المجتهااد أن
يفهمهااا بسااهولة  .لكاان إشااارات الصااوفية ملغاازة و ُملغمااة عاان ساابق إصاارار
وترصد لغايات في نفو أصحابها ،ال يفهما على حقيقتهاا أكثار أهال العلام.
وهااذا الااذي اعتاارف بااه السااراط ال،وسااي وماادح بااه الصااوفية بقولااه (( :
فالصااوفية مخصوصااون ماان أولااي العلاام القااائمين بالقسااط بحاال هااذه العقااد ،
والوقااوف علااى المشااكل ماان ذل ا  ،والممارسااة لهااا بالمنازلااة والمباشاارة ،
والهجوم عليها  .173)) ...إنه مدح الصوفية بيمر هو طعن فيهم  ،واتهام لهام
 ،وقدح فيهم ،وليس مدحا لهم .
وكالمه هذا ماردود علياه ،ألن تلا اإلشاكاالت وال،السام وال ُملغازات هاي
ليست كذل عند الصوفية ألنهم هم الذين أشكلوها ولغزوها لتضاليل غيارهم
واالنتصاار لعقائادهم  .فكيا يكوناون هاام الاذين يحلاون عقاادها ويقفاون عنااد
إشكاالتها ؟؟ .فهي عندهم واضحة وضاوح الشامس ،ألنهام يعرفاون ألغازهاا
ومن،لقاتهااا ومراميهااا .وإنمااا يتظاااهرون بحاال ألغازهااا لتضااليل المساالمين
بحمال شا،حاتهم وإشااراتهم علاى غياار حقيقتهاا ومعانيهاا المخالفاة للشاارع ،
ويبحثون لها عن احتماالت تبعدها عان معانيهاا المقصاودة ،إمعاناا مانهم فاي
التضليل والتلبيس ،لكي ال يعرف المسلمون حقيقة التصوف وأهله.
وبساابب باطنيااة هااؤال الصااوفية وسفساا،تهم برعااوا فااي اسااتخدام التقيااة
والتمويه والتلبيس ،والتلغيز والتعمية ،وهذا ليس خاصا بهم ،فكال مان يعتقاد
بالتقية يبرع في التضليل والتالعب ،والتغليط والتادليس .فالتقياة عنادهم هاي
ممارسة سفس،ائية فكرا وسلوكا .علما بين العبقرياة الصاحيحة ال تكمان فاي
القادرة علااى التعقياد والتعميااة والتلغيااز ،والتادليس والغلاايط ،وإنماا تكماان فااي
القااادرة علاااى توصااايل الكاااالم إلاااى الناااا بساااهولة ووضاااوح  ،وبصااادق
وإخااالي ،وبقااوة الاادليل .ماان ذلا مااثال مااا ذكااره مااؤرخ الصااوفية السااراط
ال،وسي عن تعبير الصوفية ب،ريقة إشارية عن رغباتهم ساماع الغناا مان
جارية حاذقة ف فذكر السراط أن الشي الصوفي أباا علاي الروذبااري أرسال
إلى سيد الجارية يساتيذن مناه أن يسامح للصاوفية أن يسامعوا منهاا شايئا مان
غنائهااا .فكتااب إليااه يقااول (( :بساام ل الاارحمن الاارحيم  ،بلغنااي -بلّغ ا ل
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سؤال وأع،اك ميمول  -أن عندك من مناهل الورود منهال يرد عليه قلاوب
أهل الوجود  ،فيشربون منه بعقد الوفا  ،شارابا ياورثهم حقاائق الصافا ،فالن
أُذن لنا بالدخول عليه  ،فلنا على رب المنهل أن يزين المجلس بفقد األغيار،
ويُحجبه عن نواظر األبصار ،ومجيئ مقرون بلذن والسالم !! )).174
والمثال الثاني مفاده أن جماعاة مان الصاوفية عنادما أرادوا ممارساة الزناا
ماااف بعاااض الصاااوفيات قاااال شاااي الصاااوفية ابااان البغااادادي(471-476هاااـ)
إلحداهن (( :ههنا غير ،فقالت :ال غير ،قال :فماا معناى إلازام النفاو آفاات
الغموم وتعذيبها بعذاب الهماوم ،وألي معناى نتارك االمتازاط لتلتقاي األناوار
وتصفو األرواح ويقف االخالفات وتنز البركات )).175
وتاسااعا :إنااي أُشااير هنااا إلااى أنااه ربمااا قااد يعتاارض علينااا الماادافعون عاان
الصوفية لتبريار قاولهم بالتقياة وممارساتهم لهاا ،بادعوى أنهاا مباحاة ،وهاي
ار بة ّ
ااهللة ةمان برعَا ةد إي رمانةا ةه إةالخ رم َان
رخصة شرعية  ،بدليل قولاه تعاالى (( :رمان ركفر ر
أُ َك ةرهر روقر َلبُهُ ُم َ
ضبٌ م رن
ص َدراً فر رعلر َي ةه َم رغ ر
ان رولرـ ةكن خمن رش رر رح بة َال ُك َف ةر ر
اإلي رم ة
 ،رمئة ٌّن بة ة
ّ
ين
ااون َال ركاااافة ةر ر
لة رولرهُااا َم رعااا رذابٌ رع ةظاااي ٌم)(النحااال ،))116 :و((الخ يرتخ ةخااا ةذ َال ُم َؤ ةمنُا ر
اي َ إةالخ أرن ترتخقُ َ
َس ةم رن ّ
اوا
أر َولةيرا ةمن ُد َو ةن َال ُم َؤ ةمنة ر
لة فةاي رش َ
ين رو رمن ير َف رعلَ رذلة ر فرلري ر
لُ نر َف رسهُ روإةلرى ّ
ةم َنهُ َم تُقراةً روي رُحذ ُر ُك ُم ّ
ال
صي ُر)(آل عمران  ،))48 :و(( روقر ر
لة َال رم ة
ااؤ ةم ٌن ما َ
رر ُجااا ٌل ُّما َ
ااي
آل فةرَ رعااا َو رن ير َكاااتُ ُم إةي رمانراااهُ أرتر َقتُلُا ر
ااون رر ُجاااالً أرن يرقُا ر
اان ة
ااول رربا ر
خ
لُ()...غافر.))48 :
وأقااول :تل ا ا يااات أع،اات رخصااة اسااتثنائية باسااتخدام التقيااة عنااد
الضرورة ،فهي ليست اصال وال ممدوحة ،وإنماا مباحاة لمان يضا،ر إليهاا،
ويعجز عن المقاومة والصبر  .وهي رخصة للمسلمين كايفراد ولايس كيماة.
فعناادما يتعلااق األماار بيصااول الاادين ،ومصااير الشااريعة واألمااة ومقدساااتها
فيجب على المسلمين أن ييخذوا بالعزيمة ال بالرخصة .قال سابحانه  :إة خن ّ
لر
يل ّ
ين أرنفُ رساهُ َم روأر َما روالرهُم بةاي ر خن لرهُا ُم ال رجنخاةر يُقرااتةلُ ر
ا َشتر ررى ةم رن َال ُم َاؤ ةمنة ر
لة
ون فةاي رسابة ة
آن رو رم َان أر َوفراى
ون رويُ َقترلُ ر
فرير َقتُلُ ر
نج ة
اإل ة
يال رو َالقُارَ ة
اون رو َعاداً رعلريَا ةه رحقّاا ً فةاي التخ َاو ررا ةة رو ة
لة فرا َسترب ةَشاااار َ
ااان ّ
اااو ُز
ُوا بةبراااا َي ةع ُك ُم الخاااا ةذي براااااير َعتُم بةاااا ةه رو رذلةاااا ر هُاااا رو َالفرا َ
بة رع َهاااا ةد ةه ةما ر
ُوا ةخفرافا ً روثةقراالً رو رجا ةه ُد َ
َال رع ةظي ُم)(التوبة(( ))111 :ا َنفةر َ
وا بةي ر َم روالة ُك َم روأرنفُ ةس ُك َم فةي
يل ّ
لة رذلة ُك َم رخ َي ٌر لخ ُك َم إةن ُكنتُ َم تر َعلر ُم ر
ون)(التوبة ))31 :و((فرالر تر َخ رشا ُو َا النخاا ر
رسبة ة
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نز رل ّ
اخ رش َو ةن روالر تر َشترر َ
رو َ
ُوا بةنيراتةي ثر رمنا ً قرلةيالً رو رمن لخ َم يرحَ ُكم بة رما أر ر
لُ فري ُ َولرـئة ر هُا ُم
ف أر َولةيراااا هُ فراااالر
ان ي رُخاااو ُ
ُون)(المائااادة  ،))33 :و((إةنخ رماااا رذلة ُكااا ُم ال خشااا َي،ر ُ
َال ركاااافةر ر
تر رخاااافُوهُ َم رو رخاااافُو ةن إةن ُكناااتُم ُّما َ
ين)(آل عماااران . ))171 :ولهاااذا فعنااادما
ااؤ ةمنة ر
ويُض،هد األفاراد ويُقهارون  ،ويُمنعاون مان ممارساة عبااداتهم  ،فيُبااح لهام
هنا أن يخفوها ويُمارسونها في السر ،وقد يض،رون إلى إظهار خالفهاا ماف
االيمان بهاا .فهام هناا تن،باق علايهم قاعادة :الضارورات تبايح المحظاورات.
لكن سلوكهم هذا من الرخصة ال من العزيمة ،فلهم أن يبقوا متمسكين بدينهم
ُمظهرين له إن اختاروا طريق العزيمة والصبر والجهاد والشهادة.
تل هي التقية الشرعية ،لكن تقية الصوفية كتقية الشيعة اإلمامياة  ،هاي
أصاال عناادهم وليساات اسااتثنا  . 176فهااي م،لوبااة ومحبوبااة ،باال وواجبااة
وضرورية حسب الغزالي .177وبهذه التقية يُع،ال الشارع ويُهادم مان أساساه
من أجل التصوف  .لهذا اهتم الصوفية بالتقية ألنها هي الوسيلة الوحيدة التي
تاااوفر لهااام ال،رياااق ا مااان  ،فيُظهااارون عباااادات اإلساااالم ويُخفاااون عقائاااد
التصوف المخالفة لدين اإلسالم .
علما بين شروط التقية الشارعية ال تن،باق علاى الصاوفية  ،ألنهام كاانوا
يعيشااون فااي مجتمااف مساالم وينتساابون إليااه  ،وال أحااد أجباارهم علااى إخفااا
إسالمهم .فمجتمف كهذا ال تصاح فياه التقياة الشارعية ،وال مبارر لممارساتها.
لكن الصوفية هم الذين أخفوا عقائدهم مف وجودهم بين المسلمين ،في الوقت
الذي كان فيه أهل الذمة يُظهرون عقائدهم .
فماااذا يعنااي ذل ا ؟؟!!  .إنااه يعنااي أن الصااوفية لمااا لاام يكونااوا ماان أهاال
الذمة ،وإنما كانوا ينتمون إلى المسلمين ويتظاهرون باإلسالم فوبما أنه تبين
لهاام أن تصااوفهم مخااال لاادين اإلسااالم وجاادوا أنفسااهم بااين أماارين :إمااا أن
يُظهروا العقيدة الصاوفية المخالفاة للشارع ،وهاذا كفار باه  ،وساي،بق علايهم
المسلمون حد الردة .وإما أن يُخفوا عقيدتهم الصوفية مف التظااهر باإلساالم.
بمعنااى أنهاام ييخااذون بالتقيااة .فاختاااروا ال،ريااق الثاااني  ،وبااه حااافظوا علااى
تصااوفهم ودمااائهم  .فالتقيااة التااي تبناهااا الصااوفية مخالفااة للشاارع ومع،لااة
وهادمااة لااه  .فهااي تقيااة ال مباارر لهااا شاارعا وال عقااال ،ألنهااا هادمااة للاادين
والعقل والعلم ،كما سنفصله الحقا .
 176أنظر مثال :الكليني  :الكافي  ،ط  8ي. 119 :
 177سبق توثيق موقفه .

14

وربما يُعترض علينا بقول الغزالي (( :ثم ليس كل سار يكشا ويفشاى،
وال كل حقيقة تعرض وتجلى ،بل صدور األحارار قباور األسارار.ولقاد قاال
بعض العارفين :إفشا سر الربوبية كفار.178)).ولهاذا أوجاب الغزالاي األخاذ
بالتقية كما بيناه سابقا .
وأقول :نعم هناك أمور ال يصح أن يعرفها كل النا ألنها ال تهمهم  ،وقد
اوا الر ترسَايرلُ َ
ين آ رمنُ َ
وا رع َان أر َشايرا إةن تُبَا رد
تضرهم كما قال سبحانه(( :يراا أريُّهراا الخا ةذ ر
لُ رع َنهرااا رو ّ
آن تُ َبا رد لر ُكا َم رعفرااا ّ
لر ُكا َم تر ُسا َاؤ ُك َم روإةن تر َساايرلُ َ
اين يُنرا خز ُل َالقُاارَ ُ
وا رع َنهرااا ةحا ر
لُ
رغفُااو ٌر رحلةااي ٌم)(المائاادة . ))111 :هااذه األشاايا التااي نهااى الشاارع عاان السااؤال
عنها تتعلق بفضول الكالم  ،وجزئياات الحيااة التاي تضار وال تنفاف ،أو التاي
ضااررها أكثاار ماان نفعهااا  ،لكنهااا ال تتعلااق بيصااول الاادين وفروعااه وغاياتااه
التي تهم كال البشار ،وال بماا ينفاف الناا فاي الادنيا وا خارة ،فهاذه ال يصاح
كتمانها ،والسؤال عنها م،لوب  .قال سبحانه (( :فراسَيرلُ َ
وا أر َه رل الذ َك ةر إةن ُكنتُ َم
ون)(النحل .))34 :ول تعالى قد نهانا عن كتمان دينه وكلا الرسال
الر تر َعلر ُم ر
ُ
نز رل إةلر َي ر ةمن
وأتباعهم بتبليغ دعوته .قال سبحانه (( :يرا أريُّهرا ال خرسُو ُل برل َغ رما أ ة
ان النخاا ة إة خن ّ
ت ةر رسالرترهُ رو ّ
رخب ر روإةن لخ َم تر َف رعلَ فر رما برلخ َغ ر
لر الر يرهَا ةدي
َصا ُم ر ةم ر
لُ يرع ة
ت خ
لة روير َخ رش َاونرهُ رو رال
ين يُبرل ُغ ر
ين)(المائدة ، ))67 :و((الخ ةذ ر
َالقر َو رم َال ركافة ةر ر
ون ةر رس راال ة
لر رو ركفرى بة خ
ير َخ رش َو رن أر رحداً إة خال خ
اهللة رح ةسيبا ً)(األحزاب. ))43 :
وأمااا بالنساابة للتصااوف فاااألمر م ُختل ا تمامااا ،فااال تصااح فيااه تقيااة  ،وال
رخصة  ،وال عزيمة .ألنه سبق أن بينا أن تقيته مخالفة للشرع والعقال .وأن
الصااوفية اتخااذوها وساايلة لهاادم الاادين والعقاال والعلاام ،انتصااارا للتصااوف
ودفاعااا عنااه  .وعليااه فااال يصااح وال يجااوز اسااتخدام التقيااة إلخفااا عقائااد
التصاوف وألغاازه وطالسامه ف وإنماا يجاب إظهارهاا والارد عليهاا ،وتحاذير
النا منها .
وربما يُعترض علينا أيضا بقول للصوفي أبي طاهر المقدسي استدل فيه
بحديث نبوي على شرعية إشاارات الصاوفية  .فوضاف عنواناا ساماه (( بااب
قولهم كالمنا إشارة )) ،ثم أورد الحديث ا تاي(( :عان جاابر بان عباد ل بان
عماارو باان حاارام -رضااي ل عنهمااا -قااال  :أماار أبااي بحرياارة فصاانعت ثاام
أمرني فحملتها إلى رسول ل -صلى ل عليه و سلم -فقال لي  " :ما هذا ياا
178الغزالي :مشكاة األنوار ،ي. 2 :
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جابر ألحم ذا ؟ "  .قلت  :ال يا رسول ل ولكن أبي أمرني بحريرة فصنعتها
ثم أمرني فحملتها  .قال  " :ضعها "  .فيتيت أباي فقاال  :ماا قاال لا رساول
ل -صلى ل عليه و سلم -؟ قلت  :قال لي  " :ما هذا ياا جاابر ؟ ألحام ؟ " .
قال أبي  :أرى رسول ل -صلى ل عليه و سلم  -أو أحسب  -يشتهي اللحام
 .فقام إلى داجن فذبحها ثم أمر بها فشويت ثم أمرني فيتيات بهاا فقاال رساول
ل -صلى ل عليه و سلم " : -جزاكم ل معشر األنصار خيرا وال سايما آل
عمرو بن حرام وسعد بن عبادة " )).179
وأقاول :اإلشاارات أناواع  ،فمنهااا ماا يكاون ماان عالماات الاذكا والف،نااة
والحاذق ،وفيهااا قياال :واللبيااب باإلشااارة يفهاام .ومنهااا مااا يكااون ماان عالمااات
المكر والخداع  ،والغ واالحتياال  .فالذا ُمورسات ب،ريقاة شارعية لغاياات
مشروعة فال عياب فاي ذلا  ،وقاد تكاون م،لوباة فاي مواقا تقتضايها .وإذا
مورست ب،ريقة غير أخالقية ،وألخذ حقوق النا والمكر بهم ،ولهدم الدين
واألخالق ،والدعوة لألفكار الهدامة ،فهي مرفوضة شرعا وعقال.
وبمااا أن إشااارات الصااوفية هااي ماان وسااائل ممارسااتهم للتقيااة انتصااارا
للعقائااد الصااوفية ودفاعااا عنهااا .وبمااا أن عقائاادهم ُم رع،لااة للاادين وهادمااة لااه
وللعقل والعلم كما تبين في كتابنا هذا .فلن إشارات الصوفية ليست من النوع
المشروع ،وإنما هي من النوع المنوع والمحرم شرعا وعقال.
وبنااا علااى ذلا فااال يصااح الباان طاااهر االستشااهاد بالحااديث النبااوي الااذي
اسااتدل بااه علااى شاارعية إشااارات الصااوفية .ألن الحااديث إن صااح تصااحيح
الهيثمااي لااه  ،فهااو لاايس ماان نااوع إشااارات الصااوفية ،وال ماان النااوع األول
أيضا .فليس فاي الحاديث ماا يُثبات أن النباي-علياه الصاالة والساالم -اساتخدم
اإلشارة من أجل أمر آخر يريده  .فمن الممكن أنه لم يتعرف على ما قُادم لاه
في البداية  ،فظن أنه لحم لبعده أو لوجاود غ،اا علياه .وحتاى إذا افترضانا
جدال أن الحديث من اإلشارة ،فهو من إشاارات الناوع األول ال مان إشاارات
الصوفية.
وأمااا إذا قياال :ربمااا تكااون تل ا األقااوال المرويااة عاان شاايوخ الصااوفية
المتعلقة بالتقية غير صحيحة ،وإنما هي مكذوبة عليهم  .فيٌقول  :هذا احتمال
 179أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي . 182 :والحديث صححه الهيثمي :مجمف الزوائد ومنبف الفوائد  ،دار الفكر ،بيروت ،
ط  7ي ، 286 :رقم. 12926 :

11

وارد  ،لكنااه ال يصااح  ،والصااحيح أنهااا ماان أقااوالهم ألن الصااوفية هاام الااذين
رووهااا عاان شاايوخهم  .وألنهااا وردت فااي كتاابهم ال فااي كتااب خصااومهم .
وألنها تتفق مف حقيقة التصوف التي أخفوها عان الناا  .فلماا كاان تصاوفهم
مخالفا للشرع والعقل والعلم-كما بيناه في بحثنا هذا  -ت،لب منهم األمر تبني
التقية أصاال عنادهم وممارساتها إلخفاا حقيقاة التصاوف ،والتعاي بهاا باين
المسلمين .فالتقية عند الصوفية هي مان ضاروريات التصاوف ،فاال تصاوف
دون تقياااة ،كماااا أناااه ال تشااايف إماااامي دون تقياااة  .وهاااذا حاااال كااال العقائاااد
واالتجاهات المناقضة لدين اإلسالم والهادمة له من جهة ،والمنتسبة إليه من
جهة أخرى .
وإنها ً لهذا المبحث أذكر هنا جملة من أهم نتائجه :أولها ،تبين مان أقاوال
شيوخ الصوف ية من المتقدمين والمتيخرين أنهم كانوا يخفون حقيقة جمااعتهم
فكاارا وتنظيمااا  ،ممااا يعنااي أن نشاايتهم – فكاارا وت،ااورا -شااابها كثياار ماان
الغمااوض وعااادم الوضااوح لممارساااتهم التقيااة وإخفاااا أحااوالهم ،وتساااترهم
باإلسالم تظااهرا باه .فالصاوفية جماعاة خ،يارة وغامضاة :نشاية وتنظيماا ،
فكرا وسلوكا.
والثانيااة مفادهااا أن التقيااة التااي أخااذ بهااا الصااوفية وأقاااموا عليهااا العقياادة
الصوفية تشبه تماماا تقياة الشايعة اإلمامياة ،وليسات مان ديان اإلساالم  .فهاي
تقية تقوم على التغليط والتدليس ،والكذب المتعمد عن سبق إصرار وترصاد
انتصارا للتصوف ،وهدما للدين والعقال والعلام .بال إنهاا فاي الحقيقاة مظهار
من مظاهر النفاق ،وال يُمكن أن تكون من دين اإلسالم ق،عا .
والنتيجة الثالثة مضمونها أن إخفا الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم هو
دليل داماغ علاى أن جمااعتهم لام تظهار زمان النباي -علياه الصاالة والساالم-
ألن دين اإلسالم لم يقم على الكتمان وال دعا إلى إخفا دين ل تعالى .وهاذا
ثاباات ق،عااا بااالقرآن الكااريم  ،وال كااان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -وال
صحابته يخفون عقائد اإلسالم وشرائعه  .وهذه الحقيقة الشرعية والتاريخية
ثابتة بمتواترات الشرع والتاري  .لكن الصاوفية خاالفوا ذلا وجعلاوا التقياة
من أصول تصوفهم مما يشهد ضدهم على عدم صحة زعمهام باين الصاوفية
ظهروا في زمن النبي -عليه الصالة والسالم. -

16

والرابعااة مفادهااا أنااه اتضااح ماان أقااوال الصااوفية المتعلقااة بالتقيااة أنهاام لاام
يكونااوا ثقااات وال موضااوعيين فااي تاايريخهم للتصااوف وأهلااه .وهااذا يفاارض
علينااا أن نيخااذ مروياااتهم بش ا وحااذر وتمحااي  .ألن الااذي يساامح لنفسااه
االعتقاااد بتقيااة الصااوفية وممارسااتها ،فهااو قااد فقااد الموضااوعية والنزاهااة
العلمية ،وأصبح ذاتيا ومتعصبا لفكره بحق وبغير حق .
و النتيجاااة األخيااارة – الخامساااة : -إن إخفاااا الصاااوفية لحقيقاااة فكااارهم
وجماعتهم هو دليل دامغ على أن أحوالهم وأفكاارهم الصاوفية كانات مخالفاة
لدين اإلسالم ،وإال ما أخفوها عن المسلمين  ،ولما تواصاوا فيماا بيانهم علاى
إخفائهااا حفاظااا علااى تصااوفهم وجماااعتهم  .وبمااا األماار كااذل فمااا تفاصاايل
أحاااوالهم وعقائااادهم التاااي أخفوهاااا عااان المسااالمين ؟!  ،وماااا هاااي أصاااولها
وفروعها وغاياتها ؟!  .هذا الذي ستبينه فصول الكتاب الحقا .
رابعا  :عوامل وزمن ظهور الصوفية :
تشهد كتب الصوفية التي أرخت لظهور التصوف وأهله أن شيوخهم
األوائل المؤسسين للتصوف والمعروف أنهم من الصوفية  ،كلبراهيم بن
أدهم  ،ورابعة العدوية  ،منهم من عاش في النص األول من القرن الثاني
الهجري ،ومنهم من عاش في نصفه الثاني .180فما هي العوامل التي أدت
إلى ظهور التصوف وأهله ؟ ،وهل ي ُمكن تحديد زمن ظهور الصوفية بشي
من الدقة ؟.
أوال سبق أن بينا أن التصوف ليس له أصل شرعي فكرا وال نشية  ،وال
هو ظهر في العهدين النبوي والراشدي ،وال على أيدي كبار التابعين .وعليه
فيجب البحث عن العوامل واألسباب والمؤثرات التي أدت إلى ظهور
التصوف وأهله بشكل واضح في القرن الثاني الهجري.
يتبين من النظر في عوامل نشية التصوف عند المسلمين  ،والظروف التي
ظهر فيها –خالل القرن الثاني الهجري -أنه يُمكن إرجاعها إلى ثالثة
عوامل أساسية أثرت في ظهور التصوف وأهله  .هي :عامل داخلي يتعلق
بمختل أوضاع المشرق اإلسالمي  .والثاني :عامل شخصي يتعلق بيحوال
الصوفية أنفسهم  .والثالث :عامل خارجي يتعلق بتيثير األديان والمذاهب
القديمة .

 180سنوثق ذل الحقا .
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فبالنسابة للعامال الاداخلي فقاد كاان لاه تايثير كبيار علاى ظهاور الصااوفية-
فكرا وجماعة . -فمن الثابت تاريخيا أن المجتمف اإلسالمي بعد مقتل الخليفة
الشااهيد عثمااان باان عفااان – رضااي ل عنااه -ساانة  41هااـ باادأ فااي االنقسااام
والتفكااا سياسااايا واجتماعياااا وفكرياااا  .وفاااي القااارن الثااااني الهجاااري كاااان
االنشقاق قد تكر نهائيا  ،ودخلت األمة في صراعات سياساة وعساكرية ،
ومذهبيااة وطائفيااة ال تكاااد تتوقاا  .حاادثت بااين األمااويين وخصااومهم ماان
الخاوارط والشاايعة والعباساايين وغياارهم  .وعنادما انتصاار بنااو العبااا علااى
األمويين سنة  144هـ لم تتوق الصراعات والحروب ،وإنما استمرت باين
العباسيين أنفسهم من جهة ،وبينهم وباين خصاومهم مان الخاوارط والعلاويين
والمنفصلين من جهة أخرى.
وكذل من الناحية الفكرياة والمذهبياة ،فقاد كاان الصاراع قائماا علاى أشاده
بين مختل ال،وائ والمذاهب اإلسالمية  .بل وبين أبنا ال،ائفاة الواحادة،
التااي هااي نفسااها انقساامت إلااى فاارق متنازعااة .فقااد كااان أهاال الساانة مااثال فااي
صااراع وناازاع دائمااين مااف مخااالفيهم ماان الشاايعة والمعتزلااة والخااوارط ،
وحدثت بينهم مناظرات وردود كثيرة مواضيعها قضايا الفقه وأصول الدين،
كالتي تتعلق باإلمامة  ،والصفات ،والصحابة .
تلا الظااروف المضاا،ربة والمتداخلااة كااان لهااا تاايثير ساالبي كبياار علااى
أحوال النا اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا مما دفف طائفة منهم إلى االنساحاب
من الحياة العملية الصاخبة والمتناحرة إلى االنزوا والسلبية التفرغ لبعض
العبادات طلبا للسالمة في الدنيا وا خرة .
وأما العامل الثاني فيتعلق بالظروف واألحوال الخاصة بالصوفية أنفساهم،
فال ش أنه كان لهاا التايثير األكبار فاي دفاف طائفاة مانهم إلاى االنساحاب مان
الحياة العملية والتفرغ للعبادات الصوفية  .والشاهد على ذل هو أناه يتضاح
للمتدبر في أحوال الصوفية وأقوالهم – التي سنذكر كثيرا منها -أن منهم مان
كااان لديااه انجااذاب ومياال إلااى الجانااب الروحااي ماان اإلنسااان  ،فتاارك طلااب
الرزق والتدافف على المصالح الدنيوية وأقبل على التصاوف وأهلاه  .ومانهم
ماان كااان فاشااال فااي حياتااه العمليااة لساالبيته وعجاازه عاان مواجهااة مصاااعب
الحياااة ،فتركهااا وتفاارغ للساالبية والتسااول باادعوى التوكاال والتفاارغ للعبااادة.
ومنهم من كان يعي حياة الفسق والمجون بكل ألوانها  ،لكنه في لحظاة مان
لحظاات حياتاه تاااب عماا كااان فياه  ،ومااال إلاى الزهااد فاانتهى بااه األمار إلااى
التصوف .ومنهم من مر بيزمة فكرية ووجدانياة بسابب الصاراعات الفكرياة
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الحادة التي كانت قائمة بين أهل العلم من الفقها  ،والمتكلماين ،والفالسافة ،
فكااان يعااي فااي قلااق وش ا وجفاااف روحااي ،فانتهاات بااه األزمااة إلااى تاارك
الجانب الفكري من اإلنسان واإلقبال علاى الجاناب الروحاي مناه  ،فيوصالته
حالته إلى التصوف.و ممان يصادق علايهم هاذا الحاال مان أعياان الصاوفية :
الحارث المحاسبي (ت  434هـ )  ،وعلى غيره أيضا  ،كيبي حامد الغزالاي
فيما بعد.
والعاماال األخياار -الثالااث -يتعلااق بتاايثير األديااان والمااذاهب القديمااة فااي
طوائا ماان المجتمااف اإلسااالمي بيتباعهااا وأفكارهااا  .والااذي ال ش ا فيااه أن
تيثريهااا معااروف ،وواضااح جاادا فااي فاارق أهاال األهااوا التااي انحرفاات عاان
الشرع .فمن ذل مثال تايثير التاراث اليهاودي فاي نشاية التصاوف وت،اوره :
فكاراً وجماعااة  .والشاااهد علااى ذلا أن كتااب الصااوفية المتقدمااة والمتاايخرة
مملااو ة بالروايااات واألفكااار الماايخوذة ماان التااراث اليهااودي ،وساانذكر منهااا
نماذط كثيرة فيماا يايتي مان كتابناا هاذا .وكتاب الحاارث المحاسابي الصاوفية
كالوصايا مثال ،تضمنت روايات إسرائيلية كثيرة استشهد بها تيييدا لمواقفه .
ونفس األمر ين،بق علاى كتاب الصاوفية األخارى منهاا الرساالة لعباد الكاريم
القشاايري ،وإحيااا علااوم الاادين للغزالااي .ماان ذل ا مااثال مااا يتعلااق بالوجااد
الصوفي وتمزيق المالبس ،قال القشيري(( :وقال خير النساط :ق موساى
بن عمران -صلوات ل علياه-علاى قاوم قصاة ،فزعاق واحاد مانهم ،فاانتهره
موسااى ،فاايوحى ل تعااالى إليااه :يااا موسااى ،ب،يبااي فاااحوا ،وبحبااي باااحوا،
وبوجااودي صاااحوا ،فلاام تنكاار علااى عبااادي؟! )) .181وخبااره هااذا ال يصااح
إسنادا وال متنا ،ألنه رواه بال إسناد ،ومتنه ُمنكرف لكن الذي يهمنا هنا هو أن
الصوفية تايثروا باإلسارائيليات واعتمادوا عليهاا فاي تيسايس تصاوفهم  ،ولام
يكن لهم اهتمام بنقد األخبار بحثا عن صحيحها وتركا لسقيمها.
وأما تيثير التراث النصراني في التصوف ،فهو أيضا أمر ثابت مان دون
ش  .فر ُكتب الصوفية المتقدمة منها والمتيخرة تضمنت أخبارا وأفكارا كثيرة
منقولااة ماان التااراث النصااراني تتعلااق بالمساايح-عليااه السااالم -والحااواريين
والرهبان  .من ذل مثال تيثر الصوفية بالرهبان في لبس الصوف ،وبما أناه
سبق أن بينا أن لبا الصوف في العهدين النبوي والراشدي لم يكان تصاوفا
كما زعم الصوفية ،وبيناا عادم صاحة روايااتهم التاي زعمات ذلا  .وبماا أناه
وجد من المسلمين من أنكر على أوائل الصوفية لباساهم للصاوف ألناه تشابه
 181القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي. 219 :
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بلبا رهبان النصارى دلّ هذا على أن تميز الصوفية بلباا
بتيثير من النصارى وليس من الشرع .بدليل الشواهد ا تية:

الصاوف كاان

منها ما رواه الشعراني أن الصوفي أبا العالية -من أوائال الصاوفية -أناه
كااان (( يكااره للرجاال زي الرهبااان ماان الصااوف  ،ويقااول  :زينااة المساالمين
التجمل بلباسهم)) .182وروى البخاري ((عن أبي خلدة قال :جا عبد الكريم
صاوف ،فقاال أباو العالياة" :إنماا هاذه
أبو أمياة إلاى أباي العالياة وعلياه ثيااب
َ
183
ثياب الرهبان ،إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا"))  .ورى الصاوفي
أبااو نعاايم األصاابهاني بلسااناده أن حماااد باان أبااي سااليمان قاادم إلااى البصاارة
فجااا ه فرقااد الساابخي وعليااه ثااوب صااوف فقااال لااه حماااد (( :ضااف عن ا
نصااارانيت هاااذه))  .184وأنكااار سااافيان الثاااوري علاااى صاااوفي كاااان البساااا
الصوف بقوله (( :لباس هذا بدعة)) .185
وماان ذل ا أيضااا أن الصااوفية رووا أن إبااراهيم باان أدهاام -أحااد مؤسسااي
التصوف -تيثر ببعض رهباان النصاارى ،فيخاذ عناه المعرفاة الصاوفية،وما
يتعلق بها من جوع وعزلة  .فروى أبو نعيم األصبهاني بلسناده عن بقية بان
الوليد أنه قال  (( :سمعت إبراهيم بن أدهم يقول :تعلمت المعرفة من راهاب
يقال له أبا سمعان دخلت عليه في صومعته فقلات لاه :ياا أباا سامعان مناذ كام
أنت في صومعت هذهظ ،قال :منذ سبعين سنة ،قلت :فما طعام ؟ قاال :ياا
حنيفي فما دعاك إلى هذا؟ قلت؟ أحببت أن أعلم ،قال :فاي كال ليلاة حمصاة،
قلت :فما الذي يهي من قلبا حتاى تكفياه هاذا الحمصاة ؟ ،قاال :تارى الادير
بحاذائ ؟ ،قلاات :نعاام ،قااال :إنهاام ياايتوني فاي كاال ساانة يومااا واحاادا فيزينااون
صااومعتي وي،وفااون حواليهااا ويعظمااوني بااذل فكلمااا ،تثاقلاات نفسااي ع ان
العبااادة ذكرتهااا تلا الساااعة ،وأنااا أحتماال جهااد ساانة لعااز ساااعة ،فاحتماال يااا
حنيفي جهد ساعة لعز األبد ،فوقر في قلبي المعرفة .فقال :حسب أو أزيدك،
قلت :بلى قال :انازل عان الصاومعة ،فنزلات فايدلى لاي ركاوة فيهاا عشارون
حمصااة فقااال لااي :ادخاال الاادير فقااد رأوا مااا أدلياات إلي ا ،فلمااا دخل ات الاادير
اجتمعات النصااارى فقااالوا :يااا حنيفااي مااا الااذي أدلااى اليا الشااي ؟ قلاات :ماان
قوته ،قالوا:وما تصنف به نحن أحاق باه؟ ،قاالوا  :سااوم قلات عشارين ديناارا
فاايع،وني عشاارين دينااارا ،فرجعاات إلااى الشااي فقااال :يااا حنيفااي مااا الااذي
صاانعت قلاات :بعتااه قااال :بكاام ؟ قلاات :بعشاارين دينااارا ،قااال :أخ،اايت لااو
 182الشعراني  :ال،بقات الكبرى  ،ي. 17 :
 183األلباني :صحيح األدب المفرد ،ط  1ي. 111 :
 184حلية األوليا  ،ط  1ي.888 :
 185حلية األوليا  ،ط  9ي. 22 :
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ساومتهم عشرين ألفا ألع،وك ،هذا عز من ال يعبده ،فانظر كي
من يعبده يا حنيفي أقبل على رب ودع الذهاب والجيئة )).186

يكون عز

وفااي روايااة أن ابااراهيم باان أدهاام قااال  (( :مااررت براهااب فااي صااومعته
والصومعة على عمود والعمود علاى قماة جبال كلماا عصافت الاريح تمايلات
الصومعة  ،فناديته قلت :يا راهب ،فلم يجبناي ،ثام ناديتاه فلام يجبناي ،فقلات:
في الثالثة بالذي حبس في صومعت إال أجبتني ،فيخرط رأسه من صومعته
ُ
فقال :لةم تنوح ،سميتني باسم لم أكن له بيهل ،ر
،ولست براهب
قلت :يا راهب
إنما الراهب من رهب من ربهُ .
قلت فما أنت ؟ قال  :سجان سجنت سبعا من
السباع  ،قلت :ماا هاو ؟ ،قاال :لسااني سابف ضاار ،إن سايبته مازق الناا ياا
حنيفي ،إن هلل عبادا صما سمعا وبكما ن،قا وعمياا بصارا ،سالكوا خاالل دار
الظالمين واستوحشوا مؤانسة الجاهلين ،وشابوا ثمرة العلم بنور االخاالي،
وقلعوا بريح اليقين حتى أرساوا بشاط ناور اإلخاالي ،هام ول عبااد كحلاوا
أعينهم بسهر الليل ،فلاو رأياتهم فاي لايلهم وقاد نامات عياون الخلاق وهام قياام
على أطواقهم يناجون من ال تيخذه سنة وال نوم  .ياا حنيفاي :عليا ب،اريقهم
قلت :على اإلسالم أنت؟ قال :ماا أعارف غيار اإلساالم ديناا ولكان عهاد إليناا
المسيح -عليه السالم -ووص لنا آخر زمانكم فخليت الدنيا وإن دينا جدياد
وإن خلق .قال بقية :فما أتى على إبراهيم شهر حتى هرب من النا )).187
وأما فيما يخ تيثير الهنود وفكرهم فاي التصاوف وأهلاه فكارا وجماعاةف
فهااو أيضااا معااروف وثاباات باااعتراف الصااوفية وبوجااود تشااابه كبياار بااين
التصاااوف عناااد رهباااان الهناااود وصاااوفية المسااالمين .مااان ذلااا أن الساااراط
ال،وسااي ذكاار أن أبااا يزيااد البساا،امي (ت  461 -188هااـ) -أحااد مؤسسااي
التصوف -قال عن نفسه (( :صحبت أبا علي السندي ،فكنت ألقنه ما يقيم باه
فرضه ،وكان يعلمني التوحيد والحقاائق صارفا ً" .وفاي رواياة أناه قاال" :أناا
أتعلام مناه الفناا فااي التوحياد وهاو يقارأ عناادي الحماد )) .188وأباو علاي هااذا
هندي من السند .
ومنها أيضا تيثير الديانة البوذية في التصوف وأهله  ،فهاذه الدياناة اهتمات
كثيرا بالجانب الروحي والوجداني وأهملت الجوانب األخرى من اإلنساان ،
ولهاا طريقتهاا وغايتهااا .فغايتهاا االتحااد بمصاادر الكائناات وجاوهر الوجااود.
 186أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 87 :
 187أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 20 :
 188السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 822 :و أحمد بن عبد العزيز القصير  :عقيدة الصوفية  :وحدة الوجود الخفية  ،ط  ، 1مكتبة الرشد،
الرياض 1181 ،هـ  ،ي.110 :
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ومنهج ها تارك الادنيا واالعتازال فاي الغاباات ،و الكهاوف  ،وحرماان الانفس
ماان شااهواتها ،و التيماال فااي الكااون وخفاياااه ،وممارسااة رياضااات معينااة ،
كاليوجاااا و غيرهاااا .189وكانااات لهااام مجاااالس ساااماع تشااابه غناااا الصاااوفية
ورقصاااهم .فيجتمعاااون وياااذكرون تاااراتيلهم علاااى صاااوت واحاااد ،ويرفعاااون
أصواتهم ويتماايلون يميناا وشاماال .190وهاذه األحاوال والمفااهيم هاي نفساها
موجودة فاي التصاوف وأهلاه ،وسانبين كثيارا منهاا بالتفصايل فيماا يايتي مان
كتابنا هذا.
تل ا العواماال بظروفهااا وتعااددها وتيثيراتهااا هااي التااي أدت إلااى ظهااور
التصوف وأهله بين المسلمين ف لكن حدوث ذل لم يكن ضروريا  ،فكان من
ال ُممكااان أن ال يظهااار الصاااوفية والتصاااوف ،وإنماااا تلااا العوامااال أوجااادت
الظروف الحاضنة والمستجيبة والمهيية فيدت إلى ظهاور التصاوف وأهلاه .
ولهذا لم يكن تيثير تل العوامل الزما ،فلاو كاان تيثيرهاا ضاروريا لتصاوف
كل النا  ،ولر رما ظهرت ال،وائ والمذاهب األخرى المعروفة .والقصد من
اإل شارة إلى ذل هو التيكيد علاى أن تلا العوامال بظروفهاا لام يكان تيثيرهاا
في نشاية التصاوف جتمياا ،وقاد كاان فاي مقادور أصاحابه مقاومتاه والتمسا
بالصراط المستقيم .
ومن جهة أخرى يجب أن نعلم أن العامل األول في نشية التصوف هاو
العامل الثاني -المتعلق بالصوفية أنفسهم -فشيوخ الصوفية األوائل هام الاذين
أنشاااؤوه اساااتجابة ألحاااوالهم ورغبااااتهم وأشاااواقهم ،وهلوسااااتهم تلبيسااااتهم
النفسية والشي،انية .فهذا هو العامل األساسي في نشيته .ألن هذا السابب هاو
نفسااااه الااااذي أدى إلااااى نشااااية التصااااوف قااااديما عنااااد الهنااااود  ،واليونااااان،
والمصاااريين ،واليهاااود والنصاااارى .وهاااذا ال يحتااااط إلاااى تااايثير خاااارجي
لظهااوره ،وإنمااا هااو يظهاار فااي نفااو البشاار بتاايثير ماان الاانفس والشااي،ان.
وعليه فلذا توفرت نفس األسباب والمقادمات فساتؤدي إلاى نفاس النتاائ  .ثام
تتدخل عوامال أخارى تسااعد فاي نشايته وت،اوره ،منهاا أن هاؤال الصاوفية
تيثروا بالزهاد المسالمين مان مختلا الفارق اإلساالمية مان سانة  ،وشايعة ،
وخااوارط  .ومنهااا تاايثرهم بنُساااك و ُعباااد أهاال الذمااة  ،ماان يهااود ونصااارى،
ومجااو  ،وصاااابئة  .ومنهاااا تااايثرهم بالفلسااافة العرفانياااة و اإلشاااراقية مااان
هندية ،وفارسية  ،ويونانية ،ومصرية  .ومنها تيثرهم بدين اإلسالم في نشاية
التصوف  ،وهذا أضع العوامل المؤثرة في نشية التصوف .فمف أن شايوخ
 189عبد ل تومس  :البوذية ،تاريخها ،وعقائدها  ،وعالقتها بالتصوف  ،،ط  ، 1أضوا السل  ،الرياض  ،ي 96 :وما بعدها.
 190عبد ل مص،فى نومسوك :البوذية  :تاريخها  ،وعقائدها  ،وعالقة الصوفية بها ،ي 217 :وما بعدها .
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الصوفية المؤسسين للتصوف كانوا من المسلمين إال أن تيثرهم باإلسالم فاي
تيساايس التصااوف كااان ضااعيفا جاادا ،وبقياات تيثيراتااه فااي هااوام التصااوف
لغاياة فاي نفوسااهم .بادليل أنااه بيناا فاي كتابنااا هاذا أن التصااوف مخاال لاادين
اإلسالم في أصوله وفروعه و غايته  ،بل وهادم له أيضاا ،فكاان ثاورة علياه
من جهة ،لكنه ظل ُمتسترا به لغايات صوفية من جهة أخرى !! .
وبنا ً على ذل يُستنت من ظروف وعوامل نشاية التصاوف أن ردود فعال
النااا تجاههااا كاناات متباينااة  .فماانهم ماان قاومهااا وعاااد إلااى الشاارع عااودة
صاحيحة  .وماانهم مان رجااف إلياه رجعااة ناقصاة ،وماانهم مان كاناات ساببا فااي
إقباله على الادنيا ونسايانه لرخارة .ومانهم مان أوصالته إلاى التصاوف فرضالّ
وانحراف عن الشرع كما انحرف عنه غيره مان أهال األهاوا  .وهاذا الاذي
سنبينه بالتفصيل فيما ييتي من كتابنا هذا بحول ل تعالى.
وثانيااا فبالنساابة لتحديااد زماان ظهااور الصاوفية  ،فبمااا أنااه ساابق أن بينااا أن
الصوفية  -فكارا وجماعاة -لام يظهاروا فاي العهادين المادني والراشادي ،وال
في زمن كبار التابعين  ،وناقشنا روايات الصوفية التي زعمت خالف ذلا
وبينا عدم صحتها إسنادا ومتنااف فلنناا نحااول هناا تحدياد زمان ظهاورهم فاي
القرن الثاني الهجري .
الشاهد القوي على ذل هو ما ذكره المؤرخ الصاوفي أباو عباد الارحمن
السلمي (ت  314هـ) ،فقد أرجف بداية ظهاور التصاوف وأهلاه إلاى النصا
األول من القرن الثاني الهجري ،ولم يُرجعه إلى القرن األول كما فعل غيره
ماان مااؤرخي الصااوفية كاايبي نعاايم األصاابهاني ،والهجااويري .فااذكر الساالمي
شيوخ ال،بقة األولاى مان الصاوفية ،فكاان مان بيانهم :الفضايل بان عيااض (
 187 -111هـ) ،وإبراهيم بن أدهم (ت  161هـ)  ،ثم باقي أعياان الصاوفية
من هذه ال،بقة. 191
ومن هاؤال الصاوفية أيضاا رابعاة العدوياة كانات مان أعاالم التصاوف
ومؤسسيه ،وقد توفيت سنة  141هـ، 192و بها بدأ أبو عباد الارحمن السالمي
الترجمة للنسا المتعبدات الصوفيات.193
 191أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي 82 :وما بعدها .
 192ابن الملقن  :طبقات األوليا  ،ي. 62 :
 193أبو عبد الرحمن السلمي :ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ،ملحق ب،بقات الصوفية  ،حققه مص،فى عبد القادر ع،ا ،،دار الكتب
العلمية ،بيروت  ،ي. 229 :
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وبنا ً على ذل واساتنتاجا مان سانة مايالد وفااة الفضايل بان عيااض ،ومان
سنة وفاة رابعة العدوياة وإباراهيم بان أدهام فلناه يتباين أن التصاوف كعقيادة
وعبااادة  -ولاايس كزهااد -ظهاار بشااكل واضااح فااي النصا األول ماان القاارن
الثاني الهجري ،ثم بدأ في التوسف إلى أن أُشاتهر فاي القارن الثالاث الهجاري
وما بعده  .ولم أعثر علاى أياة شاواهد تاريخياة تحادد زمان ظهاور التصاوف
وأهله بدقة  ،كذكر السنة ،أوالعشرية األولى ،أو الثانية  ،أو التاي بعادها مان
النص األول من القرن الثاني الهجري .
وبذل يتبين جلياا أن التصاوف ظهار فاي النصا األول مان القارن الثااني
الهجري  ،وليست له نشية شرعية :فكرا وال تاريخاا ،وإنماا نشايته هاي نشاية
بشرية وليدة ثالثة عوامل إنساانية أساساية متداخلاة ومتفاعلاة فيماا بينهاا كماا
بيناه أعاله .
وختامااا لهااذا الفصاال -األول -يُسااتنت منااه أوال إن مااا زعمتااه الروايااات
الصوفية بين الصحابة والتابعين كانوا صوفية هو زعم باطل مخال للشرع
والتاااري الصااحيح ،وان تلاا الروايااات مااا هااي روايااات مكذوبااة اختلقهااا
أصحابها محاولة منهم إليجاد أصل شرعي وتاريخي للتصوف وأهله.
وثانيا فقد تبين أن زعم الرواياات الصاوفية باين الصاحابة مان أهال الصُافة
كااانوا ماان الصااوفية ،وهاام الااذين كونااوا النااواة األولااى للتصااوف وأهلااه ،لة رمااا
كاانوا علياه ماان فقار ولبااا للصاوف  ،هاو زعاام باطال ماان دون شا باادليل
الشرع والتاري الصحيح كما بيناه سابقا .
وأخيااارا -ثالثاااا – فقاااد تباااين أن الصاااوفية ليساااوا ثقاااات العتقاااادهم بالتقياااة
ودعااوتهم إليهااا ،وممارسااتهم لهااا عاان ساابق إصاارار وترصااد  .وبهااا أخفااوا
أحوالهم وأفكارهم ،وحقيقة تصوفهم عن المسلمين .وهي شاهد داماغ ضادهم
على أن أحوالهم وأفكارهم كانت مخالفة لدين اإلسالم ،وإال ماا أخفوهاا عان
المسلمين  .ولهذا ليس للتصوف وأهله أصل شرعي :فكرا وال تاريخا ،وإنما
هو نتاط تفاعل عوامل بشرية كما بيناه أعاله .
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..................

الفصل الثاني
نقد الروايات واألفكار المؤسسة ألصول العباةة في التصوف

أوال :المحبة الصوفية .
ثانيا  :ترك الدنيا وذمها عند الصوفية .
ثالثا  :التوكل الصوفي .
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............

نقد الروايات واألفكار المؤسسة ألصول العباةة في التصوف
يقوم التصوف على ثالثة أصول أساسية عليها قامت العبادة لدي
الصوفية  ،هي :المحبة الصوفية هلل  ،وترك الدنيا وذمها من المنظور
الصوفي  ،والتوكل الصوفي .هذه األصول أسستها الروايات والمفاهيم التي
كونت التصوف بيصوله وفروعه وغاياته على أيدي شيوخه األوائل
وتالمذتهم ومن سار على نهجهم من أتباعهم  .فما تفاصيل ذل ؟ وما حقيقة
تل األصول في ميزان الوحي الصحيح والعقل الصريح ؟.
أوال :المحبة الصوفية هلل تعالى:
أقام الصوفية عبادتهم على مبدأ محبة ل لذاته  ،وعبادته لذاته ال ألمر
آخر .ولهذا ميزنا محبتهم بينها محبة صوفية ،ولم نسمها محبة شرعية ،وال
إسالمية  .فما سبب ذل ؟؟ ،وما هي تفاصيل مواق شيوخ الصوفية من
المحبة الصوفية ؟ ،وما حقيقة محبتهم في ميزان الشرع والعقل ؟؟.
للصوفية روايات كثيرة عن شيوخهم تتعلق بالمحبة الصوفية أصّلوا بها
للحب اإللهي الصوفي  ،ودافعوا بها عن موقفهم  ،وردوا بها على مخالفيهم
 .أذكر منها الروايات ا تية ،ثم أعلق عليها ردا ومناقشة .
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فماان أقااوال رابعااة العدويااة أنااه قياال لهااا يومااا  ((:لكاال عبااد شااري،ة ولكاال
ل خوفاا ً مان ّ
إيمان حقيقة ،فما حقيقاة إيمانا ؟ فقالات :ماا عبادت ّ
ل ،فايكون
كاألمة السو إن خافت عملت ،وال حبًّا للجنة فيكون كيمة السو إن أع،يت
عملت ،ولكني عبدته حبًّا له وشوقا ً إليه )).194
وقيل لها :كيا حبا لرساول ل –صالى ل علياه وسالم -؟ ،فقالات  :إناي
ألحبه  ،ولكن شغلني حب الخالق عن حب المخلوق )) .195ورأت يوماا أحاد
ُ
كنات
العُباد يُقبل صبيا صغيرا  ،فقالات لاه :أتحباه ؟ ،قاال  :نعام  .فقالات :ماا
أحسب أن في قلبا موضاف محباة لغيار ل عاز وجال  ،فخار الرجال مغشايا
عليه  .فلما أفاق قال :بل رحمة جعلها ل تعالى في قلوب عباده.196
ورُوي أن أحااادا رآهاااا تتمايااال  ،فسااايلها عااان سااابب تمايلهاااا  ،فقالااات (( :
اكرت ماان حااب ربااي الليلااة فيصا ُ
ُ
ابحت منااه وأنااا مخمااورة)) . !! 197وماان
سا
أقوالها في الحب الصوفي:
أحب حبين حب الهوى ** وحبا ألن أهل لذاكا
فيما الذى هو حب الهوى ** فشغلى بذكرك عمن سواكا
وأما الذى أنت أهل له ** فكشف لى الحجب حتى أراكا.198
وقالت أيضا:
كلُّهم يعبدوك من خوف نار ** ويرون النجاة حظا ً جزيال
نان فيحظُوا** بقصور ويشربوا سلسبيال
الج ر
أو بين يسكنوا ة
199
ليس لي بال ةجنا ةن والنار حظ** أنا ال أبتغي بحبي بديال .
ومن أقوال إبراهيم بن أدهم ما رواه أباو نُعايم األصابهاني  ،فقاال(( :حادثنا
أ حمد بن محمد بن مقسم ،حدثنا محمد بن سعيد صاحب الجنيد ،قاال :سامعت
المنصوري ،يقول :سمعت إبراهيم بن بشار ،يقول :سمعت إبراهيم بن أدهام
يقااول " :اللهاام أن ا تعلاام أن الجنااة ال تاازن عناادي جناااح بعوضااة ،إذا أناات

 194أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 126 :
 195أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي.222 :
 196أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 222 :
 197أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 222 :
 198الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  1ي. 210 :
 199عبد المجيد الشرنوبي :شرح الحكم الع،ائية  ،يِ 82 :ة .
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أنسااتنى بااذكرك ،ورزقتنااي حب ا  ،وسااهلت علااى طاعت ا  ،فاايعط الجنااة لماان
شئت )). .200
وقال أيضا  (( :حدثنا أبو أحمد الحساين بان علاي التميماى النبيساابوري،
حدثنا محمد ابن المسيب األرغياني ،حدثنا عبد ل بان خبياق ،حادثني محماد
بن بحر ،قال :قال إبراهيم بن أدهم" :اللهم أن تعلم أن الجناة ال تازن عنادي
جناااح بعوضااة فمااا دونهااا ،إذا أناات وهباات لااي حب ا وأنسااتني بمااذاكرت ،
وفرغتني للتفكر في عظمت ")).201
ورُوي أن أحااادا قاااال لمعاااروف الكرخاااي (( :أخبرناااي عنااا أي شاااي
ُ
فقلت :ةذكر الموت؟ فقال:
أحاج إلى العبادة واالنق،اع عن الخلق؟ فسكت،
ُ
قلاات :ةذكااار القباار والبااارزخ فقااال :وأي شاااي القبااار؟
وأي شااي الماااوت؟
ُ
فقلت:خوف النار ورجا الجنة فقال :وأيّ شي هذا؟ ّ
إن واحداً بيده هذا كلاه
إن أحببتااه أنساااك جميااف ذل ا  ،وإن كاناات بين ا وبينااه معرفااة كفاااك جميااف
هذا)).202
وماان أقااوال أبااي يزيااد البساا،امي فااي الحااب الصااوفي  ،مااا رواه أبااو عبااد
الاارحمن الساالمي  (( :قااال أبااو يزياا رد " :خ
إن ل تعااالى أر رماا رر ال ةعبااا رد ونرهاااهُم،
بالخلرف عنُاه ،وإناي ال أُ ةريا ُد مان لة إال
فيرطا ُعوه ،فر رخلر رف عليَه َم ةخل رعه ،فاشتر رغلُوا ة
لر " )).203
وقااال(( :إن أع،اااك مناجاااة موسااى وروحانيااة عيسااى وخلااة إبااراهيم -
صلوات ّ
ل وسالمة عليهم أجمعين ،-فاطلاب ماا ورا ذلا ّ ،
فالن عناده فاوق
ذل أضاعافا ً مضااعفة ،فالن ساكنت إلاى ذلا حجبا باه )) .204و قاال ((:إذا
جا حب ل يغلب كل شي  ،ال حالوة للدنيا  ،ال حاالوة لرخارة  ،الحاالوة
حالوة الرحمن )) .205وقال  (( :الجنة هي الحجاب األكبار ،ألن أهال الجناة
ساااكنوا إلاااى الجناااة ،وكااال مااان ساااكن إلاااى الجناااة ساااكن إلاااى ساااواه  ،فهاااو
محجوب)).206

 200حلية األوليا  ،ط  2ي. 22 :
 201حلية األوليا  ،ط  2ي. 22 :
 202أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي . 126 :هذا القول سوا صح عن معروف الكرخي أم ال  ،فهو يتفق مف التصوف وأقوال
شيوخه في موضوع الحب الصوفي  .فنحن هنا يهمنا مفهوم الحب اإللهي عند القوم .
 203أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 98 :
 204أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 126 :
 205أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 12 :
 206أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 19 :
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ُ
ُ
وأبغضات الادنيا حتاى
أحببت ل حتاى أبغضات نفساي،
وقال أيضا(( (( :
ُ
أحبباات ل  ،وتركاات الاادنيا حتااى وصاالت إلااى ل ،واختاارت الخااالق عاان
المخلوقين حتى أنست به )) .207و (( الجنة ال خ،ار لهاا عناد أهال المحباة،
وأهل المحبة محجوباون بمحباتهم ))  .208وقاال(( :ماا الناار؟ ،الساتندن إليهاا
غدا وأقول اجعلنى ألهلها فدا وأل بلعنها .ما الجنة اال لعبة صبيان)) .209
ونقل أبو حامد الغزالي عن الصوفي أبي سليمان الداراني أنه قال "(( :
إن هلل عبااادا لاايس يشااغلهم عاان ل خااوف النااار وال رجااا الجنااة " .ثاام علّااق
عليه بقوله (( :فكي تشغلهم الدنيا عن ل ؟)).210
وقال الصوفي يحي بن معاذ ( ت  418هـ) (( فمن أحب ل ال يرجو من
ل سوى ل  ،كانت عبادته أفضال بكثيار ممان يعباد ل طمعاا فاي ثواباه أو
خوف عقابه  ،والكل خير )).211
وعن الصوفي أبي الحسان بان الموفاق ( ت 461هاـ) أناه كاان يقاول« (( :
اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك  ،فعذبني بهاا  ،وإن كنات تعلام
أنااي أعباادك حبااا منااي لجنت ا وشااوقا إليهااا فاحرمنيهااا  ،وإن كناات تعلاام إنمااا
أعبدك حبا مني ل وشاوقا إلاى وجها الكاريم فيبحنياه مارة واصانف باي ماا
شئت » )).212
ورُوي أن الصااوفي ذا النااون المصااري روى خباارا عاان الحااب الصااوفي
و أثنى على صاحبه ،ووافقه عليه ،مفاده أنه قالُ (( :وص لي رجل بااليمن
قااد باارز علااى المخااالفين وسااما علااى المجتهاادين و ُذكاار لااي باللااب والحكمااة
ُ
فخرجاات حاجااا فلمااا قضاايت نسااكي
و ُوصاا لااي بالتواضااف والرحمااة ...
مضيت إليه ألسمف من كالمه وأنتفف بموعظته أنا ونا كانوا معاي ي،لباون
منه مثل ما أطلب ،وكان معنا شااب علياه سايما الصاالحين ومنظار الخاائفين
وكان مصفار الوجه مان غيار مارض أعما العيناين مان غيار عما ناحال
الجسم من غير سقم ،يحب الخلوة ويينس بالوحدة ،تراه أبدا كينه قريب عهاد
بالمصيبة أوقد فدحته نائبة ،فخرط إلينا فجلسنا إليه فبدأ الشاب بالساالم علياه
وصافحه فيبدى له الشي البةشر والترحيب فسلمنا عليه جميعا ،ثم بدأ الشااب
بالكالم فقال  ... :ثم قال يرحم ل :ما عالمة المحب هلل ؟ قاال لاه :حبيباي
 207أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 72 :
 208أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 77 :
 209الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  12ي. 22 :
 210الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 210 :
 211يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 12 :
 212الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم 68 :ي . 20 :و ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي. 22 :
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إن درجة الحب رفيعة .قال :فينا أحب أن تصفها لي قال :إن المحبين هلل شق
لهام مان قلااوبهم فيبصاروا بنااور القلاوب الااى عاز جااالل ل فصاارت أباادانهم
دنياويااة وأرواحهاام حجبيااة وعقااولهم سااماوية تساارح بااين صاافوف المالئكااة
كالعيان وتشاهد مل األمور بااليقين فعبادوه بمبلق اسقتطاعتهم بحقبهم لقه ال
طمعا في جنة وال خوفا مقن نقار  .فشاهق الفتاى شاهقة وصااح صايحة كانات
فيها نفسه .قال :فانكب الشاي علياه يلثماه وهاو يقاول :هاذا مصارع الخاائفين
هذه درجة المجتهدين هذا أمان ا لمتقين)).213
وقال الصوفي أبو حازم المدني (( :إني ألستحي مان ربّاي أن أعباده خوفاا ً
من العقاب ،فيكون مثل العباد الساو إن لام يعاطر أجار عملاه لام يعمال ،ولكان
أعبده محبة له )) .214فعلّق عليه أبو طالب المكي بقوله (( :وقد روينا معناى
هذا الكالم عن النبي -صلى ل عليه وسلم" :-ال يكون أحدكم كالعباد الساو ف
إن خاف عمل ،وال كاألجير السو إن لم يعطر أجراً لم يعمل)).215
وقال المؤرخ الصاوفي الساراط ال،وساي عان محباة الصاديقين والعاارفين
بينها (( تولدت من نظرهم ومعارفتهم بقاديم حاب ل باال علاة ،فكاذل أحباوه
بال علة )).216
وقال أبو حامد الغزالاي (( :قاال العاارفون لايس خوفناا مان ناار جهانم وال
رجا ونا للحور العين وإنما م،البنا اللقا ومهربنا من الحجاب فقط .وقالوا:
ماان يعبااد ل بعااوض فهااو لئاايم ،كااين يعبااده ل،لااب جنتااه أو لخااوف ناااره .باال
العارف يعبده لذاته ،فال ي،لب إال ذاته فقط .فيماا الحاور العاين والفواكاه فقاد
ال يشتهيها وأما النار فقد ال يتقيها إذ نار الفراق إذا استولت ربما غلبت النار
المحرقة لألجساام ،فالن ناار الفاراق ناار ل الموقادة التاى ت،لاف علاى األفئادة
ونااار جهاانم ال شااغل لهااا إال مااف األجسااام ،وألاام األجسااام يسااتحقر مااف ألاام
الفؤاد)).217
وقال الصوفي ابن عجيبة المغربي  (( :فمن عبد ل تعالى لشي يرجاوه
منه في الدنيا أو في ا خرة أو ليدفف عنه ب،اعته ورود العقوبة فاي الادنيا أو
 213أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  7ي. 266 :
 214أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 126 :
 215أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 126 :
 216السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 29 :
 217الغزالي :أحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 82 :
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في ا خرة فما قام بحق أوصاف الربوبية التي هي العظمة والكبريا والعزة
والغني .218))...
وأخياارا :روى أبااو نُعاايم األصاابهاني حااديثا نبويااا عاان الحااب الصااوفي
بقوله (( (( :حدثنا أبي ثنا أبو عبد ل محمد بن أحمد بن يزيد ثناا عباد ل بان
عبد الوهاب ،ثنا محمد بان عباد ل ،ثناا إباراهيم بان األشاعث ،ثناا محماد بان
الفضل بن ع،ية ،عن عبد الواحد بن زيد ،عن الحسن ،قال :قال رساول ل
صااالى ل علياااه و سااالم  :-يقاااول ل تعاااالى إذا كاااان الغالاااب علاااى عبااادياالشااتغال بااي جعلاات نعيمااه ولذتااه فااي ذكااري ،فاالذا جعلاات نعيمااه ولذتااه فااي
ذكري عشقني وعشقته ،فاذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بينى وبينه
وصرت معا لماا باين عينياه ،ال يساهو إذا ساهى الناا  ،أولئا كالمهام كاالم
األنبيااا  ،أولئ ا األب،ااال حقااا ،أولئ ا الااذين اذا أردت بيهاال األرض عقوبااة
وعااذابا ذكاارتهم فصاارفت ذل ا عاانهم  .كااذا رواه عبااد الواحااد عاان الحساان
مرسااال وهااذا الحااديث خااارط ماان جملااة األحاديااث المراساايل المقبولااة عاان
الحسااان لمكاااان محماااد بااان الفضااال وعباااد الواحاااد وماااا يرجعاااان إلياااه مااان
الضع )).219
وروى بلسناده ((حدثنا عثمان بان محماد ثناا أحماد بان محماد بان عيساى
قاال :سامعت يوسا بان الحساين يقااول :حادثني محماد باان يحياى السرخسااي
الناس قال :سمعت أباا يزياد البسا،امي يقاول :الحاب هلل علاى أربعاة فناون،
ففن منه وهو منته ،وفن من ،وهو ودك ،وفن له وهو ذكرك له ،وفن بينكما
وهو العشق .قال يوس  :فذكرت ذل لذي النون فقاال :هاذا الكماال ،الزاهاد
يقول كي أصنف؟ والعارف يقول :كي يصنف بي ؟ )) .220
وعاان أبااي يزيااد البساا،امي أنااه قااال  (( :وده ودي ،وودي وده  ،عشااقه
عشقي ،وعشقي عشقه  ،حبه حبي ،وحبي حبه )).221
ورةا عليهم أقول:
أوال يتبين من أقول هؤال الصوفية أن الحاب اإللهاي الصاوفي هاو أول
أصل عندهم قامت عليه العباادة الصاوفية مان جهاة ،وهاو أصال صاريح فاي
 218ابن عجيبة :إيقاظ الهمم ،ي. 102 :
 219أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  6ي . 162:
 220أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 818 :
 221أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 77 :
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مخالفته للشرع وعدم قيامه عليه من جهة أخرى .وستترتب عن هذا ظهور
مخالفااات شاارعية أخاارى كثياارة  :أصااوال  ،وفروعااا ،وغايااة ،األماار الااذي
سيزيد في توسيف مجال تل المخالفات أفقيا وعموديا .
إن حب هؤال الصوفية ال يقاوم علاى الشارع فاي أمارين أساسايين :األول
إن العبادة في اإلسالم تقوم على العبودية هلل تعاالى ب،اعتاه وااللتازام بديناه،
وهااي عبوديااة فرضااها ساابحانه علينااا لقولااه (( :رو رمااا رخلر َقا ُ
ات َال ةجا خ
اس إة خال
اإلنا ر
ان رو َ ة
ق رو رما أُ ةري ُد أرن ي َ
ُ ،ةع ُمو ةن إة خن خ
لر هُ رو الا خر خزا ُ
ق ُذو
ون رما أُ ةري ُد ةم َنهُم من ر َز َ
لةير َعبُ ُد ة
َالقُ خو ةة َال رمتة ُ
ين)( الاذاريات  ،))18 -16:و(( رولرقرا َد بر رع َثنراا فةاي ُكال أُ خما َة خرسُاوالً أر ةن
وت فر ةم ا َنهُم خما َان هر ا ردى ّ
لر رواجَ ترنةبُا َ
وا ّ
ا َعبُا ُد َ
لُ رو ةم ا َنهُم خما َان رحقخا َ
اوا ال،خااا ُغ ر
ات رعلر َي ا ةه
ض فرااانظُر َ
ضاااللرةُ فر ةسااير َ
ين)(النحاال:
ال خ
اان رعاقةبراةُ َال ُم ركااذبة ر
ُوا رك َيا ر ركا ر
ُوا فةااي األررَ ة
 .))46لكن العبادة في التصوف ال تقاوم علاى ذلا  ،وإنماا تقاوم علاى عباادة
ل طلبااا لذاتااه وحبااا فيااه حسااب رغبااات الصااوفية  ،وال دخاال هنااا لاادين ل
تعالى ُمن،لقا  ،وال طاعة  ،وال التزاما باألوامر اإللهية .
واألمر الثاني مفاده أن الحاب الصاوفي مخاال للحاب الشارع ماف أن كاال
منهمااا يساامى حبااا إلهيااا  .فالحااب الشاارعي هااو حااب هلل أمرنااا ل بااه ضاامن
طاعته وعبوديتنا له وفق شريعته  .فهو حب من الشرع و ُمنضابط باه ،ومان
لر فرااتخبةعُونةي يُحَ بةا َب ُك ُم ّ
ُّاون ّ
لُ روير َغفةارَ لر ُكا َم
أجله  ،قال تعالى(( :قُلَ إةن ُكناتُ َم تُ ةحب ر
ُذنُوبر ُك َم رو ّ
خحي ٌم)(آل عمران .))41 :لكان الحاب الصاوفي ال ين،لاق
لُ رغفُو ٌر ر ة
من العبادة الشرعية ،وال يلتزم بالحب الشرعي وضواب،ه ،وال يدعو إلياه ،
بل إنه يتعاالى علياه ،ويُهاجماه ،ويزدرياه  ،ويتعاالم علياه  .فالحاب الصاوفي
حب معاند للشرع  ،فاهلل تعالى أمرنا بحبه وحاب رساله وعبااده الماؤمنين ،
وحب دينه وجنته  ،والخوف من ناره وعذاباه  ،لكان الحاب الصاوفي خاال
كاال ذلاا عاان ساابق إصاارار وعناااد وترصااد !!!!  .فلااو كااان حبااا شاارعيا
وصحيحا ما كان معاندا للشرع ومخالفا له وحرابا عليه .
علما بين هؤال الصوفية قد احتجوا على صحة موقفهم في قولهم بالحب
اإللهي  ،بينه حاب يقاوم علاى البديهاة  ،وال يحتااط إلاى دليال الثباتاه  .ألنهام
يعبدون ل طلباا لاه وحباا فياه ،وال حباا فاي جنتاه وال خوفاا مان نااره حساب
زعمهام .واسااتداللهم هاذا ال يصااح  ،فهاو ماان التغلايط والتلباايس  ،ألن الحااب
اإللهي ليكون صحيحا يجب أن يكون ملتزما بالشرع قلباا وقالباا ،ألن الحاب
في ل والبغض في ل  .وأي حب إلهي مزعاوم يُخاال الشارع  ،فيازدري
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به  ،ويتعالم عليه ،ويُخالفه فهو ليس حبا إلهيا صحيحا  .ومن يفعل ذلا مان
الصااوفية وغياارهم فلاان ينااال الحااب اإللهااي الصااحيح ،ولاان يفااوز بااه ،ولاان
يتذوق طعمه  ،وإنما هو يعبد هواه وشي،انه .
وثانيا إن في أقوال رابعاة العدوياة أباطيال ومخالفاات شارعية كثيارة ،فمان
ذل فهي قالت بينها تحب الرسول-عليه الصالة والساالم -ثام عاادت وقالات:
إن حب الخالق شغلها عن حب المخلوق  ،بمعنى أنهاا ال تحاب ساواه  .ومان
ثاام ال تحااب النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -وال بشاارا غيااره  .فهااي مشااغولة
بحب ل عن حب األنبيا وغيرهم من النا .
ثاام أنهااا أكاادت ذل ا عناادما اسااتنكرت علااى الرجاال كي ا يكااون فااي قلبااه
موضاف حااب لكاائن لغياار ل تعااالى ؟ .وهاذا يعنااي أنهاا ال تحااب أحاادا إال ل
تعالى .وحبها هذا لايس صاحيحا ،فهاو قاائم علاى رغباتهاا ال علاى الشارع ،
وال حتى على العقل .ألن حب الرسول –عليه الصالة والساالم – مايمور باه
ان آبرا ُؤ ُك َم روأر َبنرن ُؤ ُك َم
شرعا  ،فقد أمرنا به ل تعالى  ،كما في قوله (( :قُلَ إةن رك ر
يرتُ ُك َم روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهرا روتة رجا ررةٌ تر َخ رش َو رن رك رساا ردهرا
روإة َخ روانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُك َم رو رع ةش ر
لة رو ررسُاولة ةه رو ةجهراا َد فةاي رسابةيلة ةه فرتر رربخص َ
ان ّ
ُاوا
ض َونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم م ر
رو رم رسا ةك ُن تررَ ر
لُ بةااي ر َم ةر ةه رو ّ
رحتخااى يراايَتة ري ّ
ين)(التوبااة . )) 43 :وصااح
اساقة ر
لُ الر ير َه ا ةدي َالقرا َاو رم َالفر ة
عن الرسول-عليه الصاالة والساالم أناه قاال (( (( :ثاالث مان كان فياه وجاد
حالوة اإليمان أن يكون ل ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحاب المار
ال يحبااااه إال هلل وأن يكااااره أن يعااااود فااااي الكفاااار كمااااا يكااااره أن يقااااذف فااااي
النار)).222
وعليه فلن الذي يحب ل تعالى حبا صحيحا كما أمار ل تعاالى باه يجاب
عليه أن يحب نبيه وعباده المؤمنين  ،وإال فهو غير صادق في حباه لاه .ألن
من المعروف شرعا وعقال أن المحب لمن يُحب م،يف  .فما بال باهلل تعالى
الذي أمرنا بحبه وحب أنبيائه وعباده الصالحين ؟.
وحساب زعاام رابعاة العدويااة أن النبااي -علياه الصااالة والساالم -كااان حبااه
ناقصا هلل تعالى ألنه كان يحب زوجاته وأصحابه – رضي ل عانهم . -وأن
الصااحابة كااان حاابهم هلل تعااالى ناقصااا أيضااا ألنهاام كااان يُحبااون رسااول ل،
ويُحبااون أوالدهاام وباااقي المساالمين  .وهااذا زعاام باطاال ماان دون شا  ،لكنااه

 222البخاري :الصحيح  ،ط  1ي ، 18 :رقم. 16 :
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نتيجة ضرورية لماا زعمتاه رابعاة العدوياة .فقولهاا هاذا مخاال للشارع وال
يصح قوله أبدا  ،فهو شاهد على نق علمها ،وعدم التزامها بالشرع.
كما أنه ال يصح القول بين حب ل تعالى يت،لب تفريغ القلب مان حاب أي
مخلااوق .فهااذا باطاال بااالقرآن والساانة وساايرة الصااحابة كمااا بيناااه آنفااا  .ول
ان آبراا ُؤ ُك َم روأر َبنران ُؤ ُك َم روإة َخ راوانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُكا َم رو رع ةشاي ررتُ ُك َم
تعالى يقول(( :قُلَ إةن رك ر
ض َاونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم
ارةٌ تر َخ رش َو رن رك رساا ردهرا رو رم رساا ةك ُن تررَ ر
روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهرا روتة رج ر
لُ بةي ر َم ةر ةه رو ّ
ُوا رحتخى يريَتة ري ّ
لة رو ررسُولة ةه رو ةجهرا َد فةي رسبةيلة ةه فرتر رربخص َ
م رن ّ
لُ الر ير َه ةدي
ين)(التوباة ، )) 43 :فا ياة لاام تنا وال أنكارت علاى المساالمين
اساقة ر
َالقر َاو رم َالفر ة
حاابهم لهااؤال  ،وإنمااا أماارتهم ان يكااون حااب ل ورسااوله أحااب وأعظاام ماان
حبهم ألوالدهم وإخوانهم وأموالهم  .فيجب أن يكاون حابهم لهاؤال بعاد حاب
ل ورسوله و من اجلهما أيضا .فالحب الشرعي هو من أجل ل وله ،فنحن
نحب الرسول والصحابة والمسلمين طاعة هلل ومن أجلاه ،ألن الحاب فاي ل
والبغض في ل .فال يوجد تناقض بين حب ل وحاب ديناه ورساوله وعبااده
المؤمنين  ،وحب كل ما أمرنا بحبه .فهذا يعني أن الحب اإللهي الصاوفي لام
يكن حبا شرعيا ،وال كان من أجل الشرع وال ملتزما به.
فقولنا في الحاب اإللهاي هاو الموقا الصاحيح الموافاق للشارع والعقال ،
ولاايس ك االم رابعااة العدويااة المخااال لاادين اإلسااالم مخالفااة صااريحة ،باال
والمعاند له عن قصد أيضا  .ألن الحاب الشارعي واضاح وضاوح الشامس،
وال يحتاااط إلااى علاام غزياار ،وال إلااى تعمااق فااي الفهاام لمعرفتااه .لكاان الماارأة
لتصوفها ،وتقاديم رغباتهاا علاى الشارع قالات باذل المفهاوم المخاال لادين
اإلسالم  .علما بين الم،لوب منا شرعا وعقال أن يكاون الشارع هاو من،لقناا
وغايتنا ،وما علينا إال التلقي والفهم الصحيح منه  ،وال يصح ان نتركه ورا
ظهورنا ،وال نتقدم عليه  ،وال نزاحمه  ،وال نساوي أنفسنا به.
فتلا الماارأة الصااوفية  -رابعااة العدويااة -أخ،اايت خ،ااي فاحشااا  ،فتكلمات
بلسااان حالهااا ال بلسااان الشاارع  ،عناادما رأت يومااا أحااد العباااد يُقباال صاابيا
صغيرا  ،فقالت له :أتحبه ؟ ،قال  :نعم  .فقالت :ما كنت أحسب أن فاي قلبا
موضف محبة لغير ل عز وجل  ،فخر الرجل مغشيا علياه  .فلماا أفااق قاال:
بل رحمة جعلها ل تعالى في قلاوب عبااده .223فهاي التاي أخ،ايت كماا بينااه
أعاله ،وكان على ذل العاباد أن يارد عليهاا ويباين لهاا خ،يهاا ال أن يُغشاى
 223أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 222 :
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ُؤول موقفه بالرحمة .ماف أن الحقيقاة هاي أن
عليه ثم يفيق ليعترف بخ،ئه وي ّ
جوابها هو الذي تضمن خ،ي فاحشا قد يكون ساببا فاي ساقوط مان لام يادرك
جسامة خ،ئها  .فالرجل في الحقيقة لم يُخ،ئ ،وإنما هي التي أخ،يت  ،لكن
نظرا لقلة علمه ،أو احتراما منه لها تظاهر بينه هو المخ،ئ .
ُ
ُ
ااابحت منااااه وأنااااا
اااكرت ماااان حااااب ربااااي الليلااااة فيصا
وأمااااا قولهااااا  (( :سا
مخمااورة)) ،224فهااو قااول ال يصااح فااي جنااب ل تعااالى وال يليااق بااه ،وهااو
سااو أدب معااه ساابحانه ،وفيااه جهاال ورعونااة نفااس ،وعاادم التاازام بالشاارع
وتقاادم عليااه باااألحوال والرغبااات .فقااد كااان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم-
وصحابته الكرام يبيتون هلل تعالى سجدا (( إة خن رربخ ر ير َعلر ُم أرنخ ر ترقُاو ُم أر َدنراى ةمان
ين رم رع ر رو خ
َال روالنخهراا رر رعلةا رم
ثُلُثر ةي اللخي ةَل رونةصَ فرهُ روثُلُثرهُ روطرائةفرةٌ م رن الخ ةذ ر
لُ يُقرد ُر اللخي ر
آن رعلة رم أرن رسير ُك ُ
ون ةمان ُكم
أرن لخن تُحَ صُوهُ فرتر ر
اب رعلر َي ُك َم فرا َق رر ُؤوا رما تريرس رخر ةم رن َالقُرَ ة
اال خ
ضااى رو ر
ُون
لة روآ رخاار ر
ض ير َبتر ُغ ر
اارب ر
آخاار ر
خمرَ ر
ااون ةماان فرضَ ة
ُون يرضَ ة
ُون فةااي َاألررَ ة
يل خ
لة فرا َق رر ُؤوا رما تريرس رخر ةم َنهُ ()...الم ّزمال ، ))41 :و ((يراا أريُّهراا
يُقراتةلُ ر
ون فةي رسبة ة
ال
َال ُم خزم ا ُل قُا ةام اللخ َيا ر
ال إة خال قرلةاايالً نةصَ افرهُ أر ةو انقُ ا َ ةم َن اهُ قرلةاايالً أر َو ةز َد رعلر َي ا ةه رو ررتا ة
اي أر رشا ُّد رو َ
ط اً
َالقُاارَ ر
آن تراارَ تةيالً إةنخااا رسانُ َلقةي رعلر َيا ر قرا َاوالً ثرقةاايالً إة خن نر ة
اشائرةر اللخ َيا ة
ال ةها ر
روأر َق رو ُم قةيالً )( المزمل .))6 -1 :ومف ذل لم يسجل القرآن الكريم ،وال السنة
الصحيحة  ،وال التاري الصحيح أن رسول ل وصحابته قاالوا ذلا الكاالم
الذي قالته رابعة العدوية ،و المرفوض والمستهجن والذي ال يصح قوله فاي
جنب ل تعالى  .لكن هذه الصوفية المغرورة جعلت الشارع ورا ظهرهاا ،
وتكلمت بيحوالها وأهوائها  ،فخالفت الشرع شكال ومضمونا .
فكان عليها –وعلى كل الصوفية -أن تلتزم باأللفاظ الشرعية في أحوالها
وأقوالهااا وعباداتهااا ،لكنهااا لاام تلتاازم بااذل  ،واسااتخدمت عبااارتي :السااكر،
والخماار فااي موضااوع الحااب اإللهااي .وهااذا اللفااظ لاام يسااتخدمه الشاارع فااي
الحب اإللهي  ، ،ونحن ميمورون بلتباع الشرع فاي كال أحولناا قلباا وقالباا.
باال إن لفظااي  :السااكر ،والخماار ،همااا ماان األلفاااظ المذمومااة شاارعا  .،قااال
اون)(الحجاار ،))74 :و((يرااا أريُّهرااا
ك إةنخهُ ا َم لرفةااي رس ا َك ررتة ةه َم ير َع رمهُا ر
تعااالى (( :ل رع َم ا ُر ر
ين آ رمنُا َ
نصاااابُ رواألر َزالر ُم ةرجَ اااسٌ ما َ
اال
الخااا ةذ ر
ااوا إةنخ رماااا َال رخ َمااا ُر رو َال رمي ةَسااا ُر رواألر ر
اان رع رما ة
ين آ رمنُ َ
اوا الر
ُون)(المائادة ،)) 31 :و((يراا أريُّهراا الخا ةذ ر
ال خش َي،را ةن فراجَ ترنةبُوهُ لر رعلخ ُك َم تُ َفلةح ر
اى تر َعلر ُم َ
تر َق ررب َ
اون)(النساا  .)) 34 :فاال
ُوا ال خ
اوا رماا ترقُولُ ر
صالرةر روأرنتُ َم سُا رك ر
ارى رحتخ ر
يوجد أي عذر مقبول يجعلها تقول ذلا الكاالم ف فالن كانات جاهلاة عليهاا أن
 224أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصو فية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 222 :
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تتعلم الشرع قبل أن تتصوف ،أو تسيل أهل العلم ،وإن كانت عالمة به عليها
أن تلتزم به.
وربماا يقاول بعااض الناا  :إن ذلا هااو أسالوب الصاوفية فااي التعبيار عاان
أفكارهم وأحوالهم ومواقفهم  ،فعلوا ذل لكي يُخفوا أحوالهم عن النا .
وأقااول :هااذا تبرياار ال يصااح ،ألنااه بمااا أن الصااوفية يقولااون أنهاام ماان
المسااالمين ،فهااام كغيااارهم مااان المسااالمين مفاااروض علااايهم شااارعا االلتااازام
باإلساالم فاي كال أحاوالهم شاكال ومضامونا ،وال يحاق ألحاد مانهم أن يخارط
عليه .ومن يخالفه تعمدا فهو بالضرورة قد انحرف عنه وارتمى في أحضان
األهوا والشياطين .كما أنه ليس من الشرع وال من العقل اساتخدام التعمياة
واأللغاز في التعامل مف النا وال في االلتزام بشريعة ل تعاالى .وقاد سابق
أن بيناااا ب،اااالن قاااول الصاااوفية بالتقياااة ،واتضاااح أنهااام اساااتخدموها الخفاااا
أحوالهم وعقائدهم عان المسالمين  .وقاد كاان نبيناا -علياه الصاالة والساالم –
يُبين للنا دينهم ،ويتكلم بلسان عربي مبين  ،وقاد قاال لاه رباه (( :ا َد ُ
ع إةلةاى
يل ررب ر بة َال ةح َك رم ةة رو َال رم َو ةعظر ةة َال رح رسنر ةة رو رجا ةد َلهُم بةالختةي ةه ري أرحَ رس ُن إة خن رربخ ر هُ رو
رسبة ة
ين)(النحل ، ))141 :و (( روأرن رز َلنرا
ض خل رعن رسبةيلة ةه روهُ رو أر َعلر ُم بة َال ُم َهتر ةد ر
أر َعلر ُم بة رمن ر
ُون)(النحال . )) 33 :ول
إةلر َي ر الذ َك رر لةتُبري رن لةلنخا ة رما نُز رل إةلر َي ةه َم رولر رعلخهُ َم يرترفر خكار ر
تعاالى أنازل علاى رسااوله كتاباا حكيماا واضاحا مبينااا ميسارا للتاذكر والتاادبر
ت آيراتُهُ ثُ خم فُصالر َ
والت،بيق  .قال سبحانه (( :الرر ةكترابٌ أُحَ ةك رم َ
ايم
ت ةمان لخا ُد َن رح ةك َ
ير)(هود ، ))1 :و (( رق َد رجا ُكم م رن ّ
لة نُو ٌر رو ةكترابٌ ُّمبة ٌ
اين )(المائادة )11 :
رخبة َ
ار ٌ
ب)(ي :
ك لير خدبخرُوا آيراتةا ةه رولةيرترا رذ خك رر أُ َولُاوا َاألر َلبراا ة
)) و(( ةكترابٌ أرن رز َلنراهُ إةلر َي ر ُمبر ر
آن لةلذ َك ةر فرهرلَ ةمن ُّم خد ةك َر)(القمر.))17 :
 ، )) 43و(( رولرقر َد يرسخرَ نرا َالقُرَ ر
علمااا بااين العبقريااة ليساات فااي التعميااة والتعقيااد ،وإنمااا هااي فااي التبساايط
وتسااهيل الفهاام والتوصاايل  .فااال يوجااد للصااوفية أي مباارر صااحيح يباارر
اسااتخدامهم للتقيااة والتلغيااز ،والتعميااة والتمويااه  .ممااا يعنااي أن فعلهاام لااذل
القصد منه إخفا أحوالهم وأفكارهم المخالفة للشرع والعقل  .فلو كان موافقا
للشاارع لمااا أخفااوه  ،باال ويجااب علاايهم إظهاااره .ولماااذا يحرمااون النااا ماان
الخير الذي عندهم إن كان خيرا ؟؟ .وقد كان النباي -علياه الصاالة والساالم-
يفعل ذل  ،وأمره ربه بين يُظهر لهم ما عنده  ،ولم يكن يخفي شيئا من ديان
ل تعاالى  .حتاى أناه عنادما كاان يتحارط مان بعاض األماور يتادخل الاوحي
وياايمره بلظهاااره  ،كقولااه تعااالى  (( :روإة َذ ترقُااو ُل لةلخا ةذي أر َن رعا رم خ
لُ رعلر َي ا ةه روأر َن رع َما ر
ات
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لر روتُ َخفةاي فةاي نر َف ةسا ر رماا خ
اق خ
لُ ُم َب ةديا ةه روتر َخ رشاى
رعلر َي ةه أر َم ةس َ رعلريَا ر رز َو رجا ر رواتخ ة
النخااا ر رو خ
لُ أر رح ا ُّ
اي رال
ضااى رز َي ا ٌد م َنهرااا روطرااراً رز خوجَ نرا ركهرااا لة ركا َ
ق أرن تر َخ رشاااهُ فرلر خمااا قر ر
اان
ض َاوا ةما َنه خُن روطراراً رو رك ر
ون رعلرى َال ُم َؤ ةمنة ر
ير ُك ر
اط أر َد ةعيرائة ةه َم إة رذا قر ر
ين رح رر ٌط فةي أر َز رو ة
أر َم ُر خ
لة رم َفعُوالً)(األحزاب. ))47 :
علما بينه ال يصح ألية جماعاة مسالمة أن تنفارد وتخات بايمور مخالفاة
للشرع ،بدعوى أنهاا أحاوال خاصاة بهاا  .فهاذا زعام باطال ،وكال المسالمين
ين
يجب عليهم شرعا وعقال االلتزام بدين ل تعاالى .قاال سابحانه (( :إة خن الخا ةذ ر
اي َ إةنخ رماا أر َما ُرهُ َم إةلراى ّ
وا ةدينرهُ َم رو ركانُ َ
فر خرقُ َ
وا ةشيرعا ً لخس ر
لة ثُا خم يُنربائُهُم
َت ةم َنهُ َم فةاي رش َ
بة رما ركانُ َ
ون)(األنعام .))113 :
وا ير َف رعلُ ر
وثالثا إن قول هؤال الصاوفية باينهم ال يعبادون ل تعاالى طمعاا فاي جنتاه
وال خوفا من ناره  ،وإنما يعبدونه طلبا لاه وحباا فياه  ،هاو اعتاراف صاريح
ماان الصااوفية ،ودلياال دامااغ ضاادهم بااين حاابهم اإللهااي مخااال للشاارع  ،وال
ين،لق منه ،وال يحتكم إليه  ،وال يلتزم به .فهم قد أقاموا الحب الصوفي على
مخالفااة الشاارع ومعاندتااه عاان ساابق إصاارار وترصااد .فلااو ان،لقااوا ماان دياان
اإلسالم في عبادتهم الصاوفية اللتزماوا باه ،ولجعلاوا أنفساهم عباادا هلل تعاالى
يتلقون منه العباادة التاي فرضاها علاى عبااده  .وبماا أن ل تعاالى أمرناا باين
نخافه ونرجوه  ،وندعوه ليُدخلنا الجنة ويصرف عنا النار  ،فكان يجب على
الصوفية أن ي،يعوا ل تعالى  ،وأن يلتزموا بشاريعته قلباا وقالباا .فهاذا هاو
من،ق الحب والعبادة ،وليس ما زعماه هاؤال باينهم يعبادون ل باال ترغياب
وال ترهيب ،وإنما حباا فياه وطلباا لاه .فهاذا مان رعوناات الانفس وأهوائهاا ،
ومن تلبيسات الشياطين وتزييناتها ،ومن قلة األدب مف ل تعالى وشريعته.
كما أن ذل القول هو دليل دامغ على أن الحب الصوفي هلل هو حاب غيار
شرعي ،ألن الحب الشرعي هو الذي يقوم على طاعاة ل تعاالى وحباه بناا ً
لر فراتخبةعُونةي يُحَ بة َب ُك ُم ّ
ُّون ّ
على أوامره .لهذا قال سبحانه (( :قُلَ إةن ُكنتُ َم تُ ةحب ر
لُ
روير َغفةاارَ لر ُك ا َم ُذنُااوبر ُك َم رو ّ
خحااي ٌم )(آل عمااران .)) 41 :فالحااب اإللهااي
لُ رغفُااو ٌر ر ة
الشاارعي والصااحيح يقااوم علااى االلتاازام بشااريعة ل وحبااه كمااا أمرنااا هااو
وأ راده لنا ومنا  ،ليس كما يريد الصوفية منه  ،أو غيرهم من النا  .وعليه
فشتان بين من يعباد ل ويحباه كماا يرياد هاو مان ل  ،وهناا يكاون هاواه هاو
والحكم في حباه هلل  ،وبمعناى آخار يكاون الشارع تبعاا لهاواهف وباين
المن،لق
ر
ماان يعبااد ل ويُحبااه كمااا أراد ل منااه  ،وهنااا يكااون هااواه تبعااا للشاارع .،
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ُاون
والشاهد على ذل قولاه سابحانه(( :فرالةن لخا َم يرسَاتر ةجيبُوا لرا ر فراا َعلر َم أرنخ رماا يرتخبةع ر
لة إة خن خ
ان خ
لر رال يرهَا ةدي َالقر َاو رم
َار هُا ًدى م ر
أر َه روا هُ َم رو رم َن أر ر
ضلُّ ةم خم ةن اتخبر رف هر رواهُ بة رغي ة
ين )(القص  . ))11 :وعليه فمقولة هؤال الصوفية تعني أنهم أحبوا
الظخالة ةم ر
ل بنا ً على ماا أرادوه هام مناه ،ولايس بناا ً علاى ماا يرياده ل مانهم .وفاي
هذه الحالة فهم محبون ُم،يعون لمرادهم مان ل  ،وليساوا محباين وم،يعاين
لمراد ل منهم  .فشتان بين الحالين ،إن الفارق بينهما كبير وخ،ير جدا .إناه
الفارق بين صراط ل المستقيم ،وسُبل الشاياطين .قاال سابحانه (( :روأر خن هراـ رذا
اطي ُمسَااترقةيما ً فراااتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكاا َم رعاان رس ابةيلة ةه رذلة ُكاا َم
ُااوا السُّااب رُل فرترفراا خر ر
اار ة
ص ر
ة
ون)(األنعام.))114 :
روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
وهؤال الصوفية متناقضون مف أنفسهم  ،فهم يقولون بينهم يُحبون ل ،
وتفرغوا لعبادته من جهة ف ثم هم يُخاالفون شارعه وياردون أواماره  ،وسانة
نبيه من جهة أخرى !!  .مف أن الحكمة البديهية تقول :إن المحب لمان يُحاب
م،يااف  .لكاانهم خالفوهااا بغاارور ورعونااة نفااس  ،وقلااة أدب مااف ل تعااالى،
عندما قالوا صراحة بينهم عبدوه حباا لاه ،وشاوقا إلياه ،ولام يعبادوه كااألجير
خوفا من ناره ورجا في جنته  .فهم لم يعبدوا ل ولام يُحباوه طاعاة لاه ،وال
التزامااا بشااريعته  ،وإنمااا عباادوه طلبااا لجمالااه وعظمتااه ،وشااوقا إلااى لقائااه
ورؤيته حسب زعمهم  .فهم ي،لبون حظهم من عبادتهم له  ،كاألجير يرياد
اجرا على عمله  .فالحقيقة أن هاؤال الصاوفية هام الاذين كااألجير ماف أنهام
تظاهروا باينهم ليساوا مثلاه ،وذماوه!! .فلياتهم عبادوا ل تعاالى وأحباوه وفاق
شريعته ،ولم يعبدوه بيهوائهم وهلوساتهم ،وتلبيسات شياطينهم !!.
وأما قول هؤال الصاوفية باينهم ال يعبادون ل خوفاا مناه وال رغباة فاي
جنته  ،فهو قول باطل وفاسد ،ألنه مخال لما أمر ل تعالى باه وحببناا إلياه
ورغبنا فياه ،وكاان مان أخاالق األنبياا وأوامارهم ألتبااعهم  .قاال سابحانه :
ين فةيهرا نُا ُزالً
ين اتخقر َو َا رربخهُ َم لرهُ َم رجنخ ٌ
ات ترجَ ةري ةمن ترحَ تةهرا األر َنهرا ُر رخالة ةد ر
((لر ةك ةن الخ ةذ ر
ال ّ
لة رو رما ةعن رد ّ
م َن ةعن ةد ّ
لُ هر رذا
ار )(آل عمران  ،))138 :و((قر ر
لة رخ َي ٌر لألرب رَر ة
ص َدقُهُ َم لرهُ َم رجنخ ٌ
ين فةيهراا
ات ترجَ ةري ةمن ترحَ تةهراا األر َنهراا ُر رخالةا ةد ر
ير َو ُم يرنفر ُف الصخا ةدقة ر
ين ة
ضا َ
اي ّ
اوا رع َن اهُ رذلة ا ر َالفرا َاو ُز َال رع ةظااي ُم)(المائاادة ، ))113 :
لُ رع ا َنهُ َم رو رر ُ
أربرااداً خر ة
ضا ر
ت رويرا َد ُعونرنرا
اار ُع ر
ون فةاي َال رخيَا ررا ة
وعن أنبيا ل قال سبحانه ((:إةنخهُ َم ركاانُوا يُ رس ة
ين )(األنبيااا ، ))31 :و((و رعا رد ّ
ين
لُ َال ُما َاؤ ةمنة ر
اشا ةع ر
رر رغباا ً رو ررهرب اا ً رو ركااانُوا لرنرااا رخ ة
ين فةيهراا رو رم رساا ةك رن طريبراةً فةاي
ت ترجَ ةري ةمن ترحَ تةهراا األر َنهراا ُر رخالةا ةد ر
ت رجنخا َ
رو َال ُم َؤ ةمنرا ة
ان م رن ّ
ت رع َد َن رو ةرضَ رو ٌ
لة أر َكبر ُر رذلة ر هُ رو َالفر َو ُز َال رع ةظي ُم )(التوباة ، )) 74 :
رجنخا ة
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وفااي الحااديث عاان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم قااال عاان الجنااة (( :حولهااا
ندندن)).225
وأما قول الصوفي أبي حازم المدني وتعليق أبي طالاب المكاي علياه بقولاه
((:منهم :أبو حازم المدني كان يقول :إني ألستحي مان ربّاي أن أعباده خوفاا ً
من العقاب ،فيكون مثل العباد الساو إن لام يعاطر أجار عملاه لام يعمال ،ولكان
أعبده محبة له .وقد روينا معنى هذا الكالم عن النبي -صلى ل عليه وسلم:-
" ال يكااون أحاادكم كالعبااد السااو ف إن خاااف عماال ،وال كاااألجير السااو إن لاام
يعطر أجراً لم يعمل" .226فهو كاالم باطال ،سابق بياان ب،الناه شارعا وعقاال .
لكني أُعلق على جوانب منه .
ففيما يخ الحديث الذي ذكره أبو طالاب المكاي تيييادا لقاول أباي حاازم ،
فهو حديث ال أثر له في المصانفات الحديثياة والرجالياة ،وهاو موضاوع.227
ومتنه ُوضاف لتييياد قاول الصاوفية بانفس اللفاظ ،وهاو باطال أيضاا ،ألن ديان
اإلسالم قائم على خاوف ل تعاالى ورجائاه وحباه  ،فعان الخاوف ماثال قولاه
ان َالهرا روى)(النازعااات:
تعااالى  (( :روأر خمااا رما َان رخااا ر
ف رمقرااا رم ررب ا ةه رونرهرااى ال انخ َف ر
س رعا ة
 ،))31و((رالر تر َخ رش َوهُ َم رو َ
ون)(البقارة
اخ رش َونةي روألُتة خم نة َع رمتةي رعلر َي ُك َم رولر رعلخ ُك َم تر َهترا ُد ر
لُ الر ترتخ ةخ ُذ َ
ال ّ
ُون
اح ٌد فرلي ر
وا إةلـهري ةَن َاثنري ةَن إةنخ رما هُ رو إةلهٌ رو ة
))111 :و(( روقر ر
خاي فرارَ هرب ة
(النحل )).
وليس صحيحا أن األجير الذي ال يعمل إال بايجر ،هاو أجيار ساو  .فهاذا
األجير من حقاه أن ال يعمال إال بايجر ،وال يحاق لصااحب العمال أن يحرماه
أجره  .وال يحق ألحد أن يجبره على العمل بال أجر .وفي الحاديث الشاري
عاان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -أنااه قااال(( :أع،ااوا األجياار أجااره قباال أن
يج عرقه)). 228
كمااا أنااه ال تصااح المقارنااة بااين عالقااة األجياار بصاااحب العماال  ،وعالقااة
اإلنسان بربه  .فاإلنسان ليس أجيرا عند ل  ،وإنما هاو عباد هلل فارض علياه
عبادته  ،وأع،اه حرية االختيار بين طرياق اإليماان وطرياق الكفار ،وح ّملاه
مسؤولية أعماله  .فلم يكن لإلنسان أي دور في العبادة التي فرضها ل علياه
 ،وإنمااا ل ساابحانه هااو الااذي فرضااها عليااه ،وأمااره بحبااه وطاعتااه  ،وخلااق
 225األلباني :صحيح ابن ماجة  ،ط  1ي ،120 :رقم. 918 :
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ّ
وحذره منها  .فالعالقة باين العباد ورباه
وخوفه
الجنة وحببها له ،وخلق النار
ّ
ليست عالقة تيجير ،وال هي بين األجير وصاحب العمل ،وعليه فهذا المثال
ال يصااح للصااوفية أن يسااتخدموه لل،عاان فااي الشاارع وفااي ماان يرجااو الجنااة
ويخاااف النااار  .فقااول أبااي حااازم الماادني ،وأبااي طالااب المكااي هااو انتهازيااة
وتضليل وتلبيس على النا .
وبنا ً علاى ذلا فمان ال يرجاو الجناة يعناي أناه قاد خاال أوامار ل تعاالى
الذي أمره ب،لبها من جهة،ويكون قد حرم نفساه رضاوان ل تعاالى ورؤيتاه
يوم القيامة من جهة أخرى .ألن ذل ال يتحقق إال في الجنة  ،ومن ال ي،لبها
ال يتحقق له ذل  .ومن ال يرجوها قد حارم نفساه الساعادة األخروياة ،وحكام
على نفسه بالخسران المبين وبئس المصير .فهل الصوفية ال يُؤمنون بالمعاد
األخروي  ،و يرجون معادا دنيويا ؟؟ !! .
وال يصاح قااول بعضااهم  (( ((:فماان أحاب ل ال يرجااو ماان ل سااوى ل ،
كانت عبادته أفضال بكثيار ممان يعباد ل طمعاا فاي ثواباه أو خاوف عقاباه ،
والكل خير )) .229إنه ال يصح ألن من أحب ل ال يعباده علاى هاواه ،وإنماا
علياه أن يعارف أوال لماااذا خلقاه ؟ ،وماااذا أراد مناه ؟ ،وكيا يعباده ؟ يجااب
علياه أن يبحااث عاان ذلا ليعبااد ل تعااالى وفااق دينااه وشااريعته التااي فرضااها
على بني آدم .وأما من لم يعارف ذلا  ،وال التازم باه بعادما عرفاه  ،فهاو فاي
الحقيقة يعبد هواه ال خالقه.
لذل فمن أحب ل عليه أن يُ،يعه بما فرضه عليه  .ألنه في هذه الحالاة
يحب ما أحب ل  ،وأما الحالة التي ذكرها ذل الصوفي فصاحبها يحب من
ل ما أحبه هو مان ل .فهاي محباة حاظ ورغباة فاي الجماال اإللهاي وليسات
محبة طاعة وعبودية هلل تعالى  .فمن يحب ل تعالى طاعة له هو الذي على
صواب  ،وتكون عبادته مستقيمة على الشارع ،وأماا مان يحباه علاى طريقاة
هذا الصوفي وأمثالاه فهاو منحارف عان الشارع وبعياد عناه  ،ألناه أقاام حباه
وعبادته على هواه ال على ما أراده ل منه .فشتان بين مان يحاب ل ويعباده
طاعااة لااه والتزامااا بشااريعته ،وبااين ماان يحبااه ويعبااده طلبااا للتمتااف بجمالااه
وجالله !! .األول عابد وطائف هلل  ،والثاني عابد لهواه من ل !! .
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وبما أن الصاوفية قاالوا صاراحة باين عباادتهم هلل قائماة علاى حابهم لاه ال
خوفا من ناره وال رجا لجنته ف وبما أنه ال حب دون خوف وال رجا  ،ألن
من يحب شخصا ما فلنه يرجو لقا ه إن لام يكان معاه  ،ويرجاو أن ال يُفارقاه
إن كااان معااه ،ويخاااف أن يُفارقااه إن كااان معااه،ويخاف أن ال ييتيااه إن كااان
بعيدا عنه  .فلن هذا يعني بالضارورة أن الصاوفية -فاي حابهم الصاوفي هلل-
كان لهم خوف ورجا  ،وليس صحيحا قولهم باينهم ال يعبادون ل رجاا فاي
جنته ،وال خوفا من ناهره  .فما تفساير ذلا ؟؟ !!  .إن القاوم كاانوا صاادقين
في قولهم  ،فهم نفوا الخوف والرجا المتعلقين بالعباادة الشارعية فاي المعااد
األخروي ،ولم ينفوا الخوف والرجا المتعلقين بالعبادة في العقيدة الصوفية
فااي المعاااد الاادنيوي الااذي هااو غايااة التصااوف وأهلااه .وهااذا األماار الخ،ياار
سيتضح أكثر فيما ييتي من كتابنا هذا .
ورابعقققا إن قاااول أباااي يزياااد البسااا،امي ((:إن أع،ااااك مناجااااة موساااى
،وروحانياة عيسااى ،وخلاة إبااراهيم  -صالوات ّ
ل وسااالمة علايهم أجمعااين،-
فاطلب ما ورا ذل ّ ،
فلن عنده فوق ذل أضعافا ً مضااعفة ،فالن ساكنت إلاى
ذل ا حجب ا بااه )) .230هااوزعم باطاال ق،عااا ،وفيااه غاارور ورعونااة نفااس ،
ودعااوة إلااى تاارك ماانه األنبيااا  ،وتعويضااه بماانه بالبشاار ،باال وتعويضااه
بمنه أهل األهوا والرغباات ورعوناات الانفس  .ألن الثابات شارعا أن ل
تعالى أرسل رسله وأنزل معهم الكتاب ليكونوا مبلغين عنه سبحانه  ،و قدوة
كاملة ومثلى لبني آدم  .ونهانا وحذرنا من مغبة مخالفتهم وإتباع غير سبيلهم
 ،ألنه هو منه ل تعالى وسابيله الاذي اختااره وأمرناا بلتباعاه ،وكال سابيل
آخر فهو سبيل انحراف وضالل ،وطريق من طرق الشي،ان  .قال سبحانه:
((قر َد ركانر َ
ين رم رعاهُ إة َذ قراالُوا لةقر َاو ةم ةه َم إةنخاا بُا ررا
ت لر ُك َم أُ َس روةٌ رح رسنرةٌ فةي إةب رَرا ةهي رم روالخ ةذ ر
ون خ
ضا
ةمن ُك َم رو ةم خما تر َعبُ ُد ر
لة ركفررَ نرا بة ُك َم روبر ردا بر َينرنرا روبر َينر ُك ُم َال رع ردا روةُ رو َالبر َغ ر
ون ةمن ُد ة
ين هر ا ردى ّ
أربرااداً رحتخااى تُ َؤ ةمنُااوا بةا خ
ااهللة روحَ ا ردهُ )(الممتحنااة  ،)) 3و((أُ َولرااـئة ر الخ ا ةذ ر
لُ
ين )(األنعاام:
فربةهُ رداهُ ُم ا َقتر ةد َه قُل الخ أرسَايرلُ ُك َم رعلريَا ةه أرجَ اراً إة َن هُ راو إةالخ ةذ َكا ررى لة َل رعاالر ةم ر
اج رر بريَانرهُ َم ثُا خم الر ير ةجا ُد َ
وا
ون رحتخ رى ي رُحك ُم ر
 ،))31و((فرالر رو ررب ر الر ي َُؤ ةمنُ ر
وك فةي رما رش ر
َت رويُ رسل ُم َ
ضي ر
وا تر َسلةيما ً)(النسا  ،)) 61 :و (( روأر خن هرـ رذا
فةي أرنفُ ةس ةه َم رح ررجا ً م خما قر ر
اطي ُمسَااترقةيما ً فراااتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكاا َم رعاان رس ابةيلة ةه رذلة ُكاا َم
ُااوا السُّااب رُل فرترفراا خر ر
اار ة
ص ر
ة
ون )(األنعام  .))114 :لكن هذا الرجال الماريض جعال
روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
منه ل تعالى ورا ظهره ودعا إلى سبيل غير سبيل األنبياا -وإن تظااهر
بالصااالة والسااالم علاايهم -وزعاام أن ساابيله أكماال ماان ساابيلهم ،وأن ساابيلهم
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يحجب عن ل ، ،وأن ل تعالى لم يجعال مانه األنبياا أكمال مانه  ،وأن
منه الصوفية أكمل من مانهجهم  .وزعماه هاذا باطال وضاالل مباين  ،ورد
صريح لما أمر ل تعالى به ،وتقدم علاى ل ورساوله ،وازدرا بشاريعة ل
تعااالى .فعجبااا ماان هااذا الصااوفي وأمثالااه  ،فكيا ساامح لنفسااه أن يقااول تلا
األباطيل الهادمة لدين اإلسالم مف أنه يُظهر انتما ه إليه ؟؟ !!  .فهذا تنااقض
صريح صارخ يشهد على الصوفية باينهم يُخفاون حقيقاة أحاوالهم وتصاوفهم
عن المسلمين ،ويُخاطبونهم بلشاراتهم ال ُمبهمة تضليال وتلبيسا عليهم .
وخامسا إن قولهم في العشق  ،كالحديث الذي أورده أبو نُعيم األصابهاني
 ،وقول أبي يزيد البس،امي  ،فهو قاول غيار صاحيح فاي معظماه  .فبالنسابة
للحااديث النبااوي ،فهااو حااديث إسااناده غياار صااحيح باااعتراف المؤلا نفسااه،
عندما أشار إلى أنه ُمرسل بسبب الحسن البصري ،وضعي لضاع محماد
بن الفضل وعبد الواحد.231
وأمااا مااتن الحااديث وقااول أبااي يزيااد البساا،امي  ،فهمااا ال يصااحان أيضااا
ألنهما تضمنا ما يشهد على عدم صحتهما  .فهما قد وصفا عالقاة الحاب باين
العبااد ل بوصاا العشااق المتبااادل بينهمااا  .وهااذا مخااال للشاارع مخالفااة
صااريحة ،باادليل الشاااهدين ا تيااين :األول مفاااده أن الشاارع وصاا أعلااى
درجات الحب بين ل تعالى وبين بعض أعظم األنبياا بالخلاة  ،ولام يصافها
بالعشااق وال بااالود  .فقااال ساابحانه عاان خليلااه إبااراهيم  (( :رواتخ رخا رذ ّ
لُ إة َبا ررا ةهي رم
رخلةاايالً)(النسااا  .))141 :وعاان النبااي -صاالى ل عليااه و ساالم -أنااه قااال عاان
نفسه (( :أال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخاذا خلايال التخاذت
أبا بكر خليال إن صاحبكم خليل ل)) .232
والشاااهد الثاااني مفاااده أن ل تعااالى وصا العالقااة التااي بينااه وبااين عباااده
ين
المؤمنين بالحب ولم يصفها بالعشق وال بالود  .قال سبحانه (( :يرا أريُّهرا الخا ةذ ر
ف يريَتةي ّ
آ رمنُ َ
لُ بةقر َو َم ي ةُحابُّهُ َم روي ةُحبُّونراهُ)(المائادة:
وا رمن يررَ تر خد ةمن ُك َم رعن ةدينة ةه فر رس َو ر
لة أرن رداداً يُ ةحبُّونرهُ َم ركحُاب ّ
ون ّ
ين
لة روالخا ةذ ر
 ،))13و(( رو ةم رن النخا ة رمن يرتخ ةخ ُذ ةمن ُد ة
آ رمنُ َ
وا أر رش ُّد ُحبّا ً ّهللة)(البقرة .))161 :فال يصح وصا العالقاة باين ل وعبااده
بالعشق  ،ألن العشق يكون أساسا بين الرجل والمرأة .
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وأمااا قولااه  (( :وده ودي ،وودي وده  ،عشااقه عشااقي ،وعشااقي عشااقه ،
حبه حبي ،وحبي حبه )) ، .233فمف أن ل تعاالى وصا نفساه بيناه الاودود
(( روهُ رو َال رغفُاو ُر َال راو ُدو ُد)(الباروط ،)) 13 :فاال يصاح قاول الرجال باالود ،وال
بالعشق ،وال بالحب  .ألنه قول ليس فيه تفريق باين الخاالق والمخلاوق  ،ماف
أن األمااار يساااتلزم التفرياااق باااين ذات ل وصااافاته ،وباااين ذوات مخلوقاتاااه
صي ُر)(الشورى:
َس رك ةم َثلة ةه رش َي ٌ روهُ رو ال خس ةمي ُف البر ة
وصفاتها.قال سبحانه  (( :لري ر
 . ))11ولهااذا ال يُمكاان أن يت،اااابق الفعاال الاااذي يكااون عالقاااة بااين الخاااالق
والمخلوق بحيث يت،ابق ت،ابقا تاماا ،كفعال الحاب ،والاود ماثال  .ولهاذا فالن
ل تعالى قال(( :يرايَتةي ّ
لُ بةقر َاو َم ي ةُحابُّهُ َم رويُ ةحبُّونراهُ)(المائادة ،))13 :فلام يقال" :
حبه هو حبهم "  ،وال قال " :حبهم هو حبه "  .وعليه فعدم تفريق البس،امي
بااين فعاال الخااالق و فعاال المخلااوق عناادما يكااون عالقااة بينهمااا هااو مخااال
للشرع والعقل ،وال يصح القول باه  .لكناه مان جهاة أخارى هاو قاول ينادرط
ضمن إشارات الصوفية وتلغيزاتهم  ،وليس من عباراتهم .فهو قول يتضامن
اإلشارة إلى عقيدة وحدة الوجود  ،التي ال تُفرق بين الخاالق والمخلاوق ،ألن
الكاال واحااد حسااب زعاام أصااحابها  .فهاال أبااو يزيااد البساا،امي وأصااحابه
يقولون بهذه العقيدة اإللحادية الكفرية 234؟؟!! .
وأمااا قولااه  (( :إذا جااا حااب ل يغلااب كاال شااي  ،ال حااالوة للاادنيا  ،ال
حااالوة لرخاارة )) ،فهااو ماان أخ،ااا أبااي يزيااد البساا،امي التااي أوقعااه فيهااا
تصوفه  .فهذا الحب الذي مدحه هو حب مزي ومغشوش ق،عا ،وليس حباا
شرعيا  .ألن حب ل الصحيح يؤدي حتماا إلاى طاعاة ل تعاالى وااللتازام
لر فرااتخبةعُونةي يُحَ بةا َب ُك ُم ّ
ُّون ّ
لُ روير َغفةارَ
بشرعه  .لقوله تعالى (( :قُلَ إةن ُكنتُ َم تُ ةحب ر
لر ُك َم ُذنُوبر ُك َم رو ّ
لُ رغفُاو ٌر خر ةحاي ٌم)(آل عماران .))41 :وياؤدي أيضاا بالضارورة
إلااى محبااة الجنااة  ،ألن ل تعااالى خلقهااا لنااا  ،وأمرنااا ب،لبهااا ،وحببهااا إلينااا،
وفيها نلقى األحبة ونرى ل تعالى .فمن ال يحب الجنة ال يحب ل تعالى حبا
شرعيا ،وإنما يحبه حبا فاسدا زائفا بناه على هواه وتلبيسات شي،انه.
ولاان ينااال أحااد الحااب الصااحيح  ،وال يجنااي ثماااره الربانيااة إال ماان عبااد ل
تعالى وفق العباادة الشارعية .ولهاذا فكال مان يعباد ل وال يرجاو جنتاه ،فهاو
منحاارف عاان الشاارع ،ومحجااوب عاان ل تعااالى .فاااألمر لاايس كمااا زعاام
البس،امي ،وعبادته الصوفية هي حجاب عن العبادة الشرعية .
 233أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 77 :
 234ستتضح اإلجابة عن ذل الحقا .

84

وأهل المحبة الصحيحة ليسوا محجاوبين عان ل بمحباتهم الشارعية لاه،
وإنما هم موصلون به بالمحبة الشرعية  ،وبالتزامهم بشرعه ،والدعوة لدينه
والجهاد في سبيله بينفسهم وأموالهم .فتكون نتيجة ذل أن يغمرهم ل تعاالى
برضااوانه ومحبتااه وأنااواره الربانيااة فااي الاادنيا قباال ا خاارة  .قااال ساابحانه:
(( رولر ةك خن خ
ق
ار رو َالفُسُاو ر
اإلي رم ر
ان رو رزيخنرهُ فةي قُلُوبة ُك َم رو ركا خرهر إةلرا َي ُك ُم َال ُك َف ر
لر حبب إليكم َ ة
ون)(الحجارات ))7 :و((أرفر رمان رشا رر رح خ
خاشا ُد ر
رو َال ةعصَ ير ر
لُ ر
ان أُ َولرئة ر هُ ُم الر ة
صا َد ررهُ
ار خ
لة أُ َولرئةا ر فةاي
ور من رخبا ةه فر رويَا ٌل ل َلقر ة
لة َ ة
إلس رَال ةم فره رُو رعلرى نُ َ
اساير ةة قُلُاوبُهُم مان ةذ َك ة
ض رال َل ُمبةي َن )(الزمر،))44 :و (( خ
ث ةكترابا ً ُّمتر رشابةها ً خمثرانة ري
لُ نر خز رل أرحَ رس رن َال رح ةدي ة
ر
ار خ
ين ير َخ رش َو رن رربخهُا َم ثُا خم ترلة ُ
تقشعر ةم َنهُ ُجلُو ُد الخ ةذ ر
لة
اين ُجلُاو ُدهُ َم روقُلُاوبُهُ َم إةلراى ةذ َك ة
لة يرهَا ةدي بةا ةه رم َان ير رشاا ُ رو رمان يُضَ الةلَ خ
رذلة ر هُا ردى خ
لُ فر رماا لراهُ ةم َان هراا َد)(الزمار :
ار ّ
لُ وجلات قُلُاوبُهُ َم روإة رذا تُلةير َ
ات رعلرا َي ةه َم
ون الخ ةذ ر
 ،))44و ((إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
ين إة رذا ُذ ةك ر
ين إة رذا ُذ ةك رر ّ
ت قُلُوبُهُ َم روإة رذا تُلةير َ
لُ رو ةجلر َ
ات رعلرا َي ةه َم آيراتُاهُ
ون الخ ةذ ر
آيراتُهُ ((إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
ين
اون الخا ةذ ر
ون )(األنفاال ،))4 :و((إةنخ رماا َال ُم َؤ ةمنُ ر
رزا رد َتهُ َم إةي رمانا ً رو رعلرى ررب ةه َم يرتر رو خكلُ ر
يل خ
آ رمنُوا بة خ
لة
ااهللة رو ررسُاولة ةه ثُا خم لرا َم يررَ تراابُوا رو رجاهرا ُدوا بةاي ر َم روالة ةه َم روأرنفُ ةسا ةه َم فةاي رسابة ة
ون)(الحجرات. ))11 :
أُ َولرئة ر هُ ُم الصخا ةدقُ ر
ُ
ُ
ُ
أحببت
وأبغضت الدنيا حتى
أحببت ل حتى أبغضت نفسي،
وأما قوله (( :
235
ل  ،وتركت الدنيا حتى وصالت إلاى ل  . )) ...فهاو حاال لايس مان ديان
اإلسالم  ،قاله البس،امي ان،القا من تصاوفه ولايس ان،القاا مان الشارع وال
التزامااا بااه  .ألن حااب ل تعااالى فااي دياان اإلسااالم ال يت،لااب بغااض الاانفس،
س
وإنما يت،لب تزكيتها وت،هيرها وفق شرع ل تعالى .قال سبحانه  (( :رونر َف َ
ااب رماان
اح رماان رز خكاهرااا روقرا َد رخا ر
ُورهرااا روتر َق رواهرااا قرا َد أر َفلرا ر
رو رمااا رس ا خواهرا فري ر َلهر رمهرااا فُج ر
ان
ردسخاهرا )( الشمس . )11 -7:و(( روأر خماا رم َان رخ ر
ااف رمقراا رم رربا ةه رونرهراى الانخ َف ر
س رع ة
صا ردقرةً تُ،رها ُرهُ َم روتُا رزكي ةهم
َالهر راوى )(النازعااات  .))31 :و(( ُخ َاذ ةما َان أر َما راوالة ةه َم ر
صالرتر ر رس رك ٌن لخهُ َم رو ّ
لُ رس ةمي ٌف رعلةي ٌم)(التوبة.))114 :
صل رعلر َي ةه َم إة خن ر
بةهرا رو ر
والحب الشرعي هلل تعالى ال يتم ببغض الدنيا كما زعم الرجل ،وإنما يتم
ب،اعة ل تعالى وااللتزام بشرعه في حياتنا الدنيوياة  .والوصاول الصاحيح
إلى ل تعالى ال يتم بترك الدنيا ،وال باذم الانفس وبغضاها ،وإنماا ياتم ب،اعاة
ل تعاااالى وت،بياااق شاااريعته فاااي هاااذه الااادنيا أيضاااا  .قاااال سااابحانه(( :إةنخ رماااا
ين آ رمنُوا بة خ
اهللة رو ررسُولة ةه ثُ خم لر َم يررَ ترابُوا رو رجاهرا ُدوا بةاي ر َم روالة ةه َم روأرنفُ ةسا ةه َم
ون الخ ةذ ر
َال ُم َؤ ةمنُ ر
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فةااي رساابةي ةل خ
ون)(الحجاارات ،))11 :و((فرااالر رو ررباا ر الر
لة أُ َولرئةاا ر هُاا ُم الصخااا ةدقُ ر
اج رر بريَانرهُ َم ثُا خم الر ير ةجا ُد َ
وا فةاي أرنفُ ةسا ةه َم رح ررجاا ً م خماا
ون رحتخ رى ي رُحك ُم ر
ي َُؤ ةمنُ ر
وك فةي رماا رش ر
َت رويُ رسل ُم َ
وا تر َسلةيما ً)(النسا  ،))61 :و(( رذلة ر رو رمن يُ رعظا َم رشا رعائة رر خ
قرضي ر
لة فرلةنخهراا
ب)(الح .))44 :
ةمن تر َق روى َالقُلُو ة
وسادسا إن قول بعض هؤال الصوفية بين المحبة هي (( استهالك في لذة
)) ،236وأنها محبة بال عوض  ،وافتتان بالمحبوب ،و(( إفراط الميل بال نيل
)) .237وقول ابن عجيبة (( :فمن عبد ل تعالى لشي يرجوه منه في الدنيا
أو في ا خرة أو ليادفف عناه ب،اعتاه ورود العقوباة فاي الادنيا أو فاي ا خارة
فما قام بحق أوصااف الربوبياة التاي هاي العظماة والكبرياا والعازة والغناي
.238))...
فهااي أقااوال تناادرط ضاامن تعري ا الصااوفية للحااب الصااوفي ،وليساات ماان
المحبة الشرعية في شي  .ألن الذين قالوا منهم بينهم يُحبون ل بال عوضف
فهم في الحقيقة ي،لباون حظاوظهم مناه بتلا المحباة  .ألن الاذي ال يحاب ل
تعالى طاعة واستجابة له والتزاما بديناه  ،فهاو بالضارورة يحباه طلباا لهاواه
من ل من حيث يدري أو ال يدري.
وبااذل يب،اال مااا حكاااه الغزالااي عاان الصااوفية  (( :وقااالوا ماان يعبااد ل
بعوض فهاو لئايم كاين يعباده ل،لاب جنتاه أو لخاوف نااره)) .239وكاذل قاول
الكالباذي(( :وشرط الواجب اإلتيان به على غير م،البة عوض وإن شهدته
فضال بل يستوفي عن رؤياة الفضال والعاوض ماا هلل عليا فاي العمال فاي
قوله " :إن ل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم "قال :ليعبدوه باالرق ال
بال،مف )).240
وهااؤال الصااوفية قاارروا مااا يُخااال المحبااة الشاارعية باادعوى العااوض،
وهذا تضليل وتلبايس كماا بينااه أعااله .والغرياب أن الكالبااذي استشاهد بنياة
حساب هاواه ولام يُكملهاا لغايااة فاي نفساه  ،هاي أنهاا تهاادم كال ماا قارره فهااي
تقول(( :إة خن ّ
ون
الجنخاةر يُقرااتةلُ ر
لر ا َشتر ررى ةم رن َال ُم َؤ ةمنة ر
ين أرنفُ رسهُ َم روأر َم روالرهُم بةي ر خن لرهُا ُم ر
يل ّ
آن
ون رويُ َقترلُ ر
لة فرير َقتُلُ ر
نج ة
اإل ة
فةي رسبة ة
يال رو َالقُارَ ة
ون رو َعداً رعلر َي ةه رحقّاا ً فةاي التخ َاو ررا ةة رو ة
لة فرا َسترب ةَشار َ
رو رم َن أر َوفرى بة رع َه ةد ةه ةم رن ّ
ُوا بةبرا َي ةع ُك ُم الخا ةذي برااير َعتُم بةا ةه رو رذلةا ر هُ راو َالفر َاو ُز
َال رع ةظي ُم)(التوبة . ))111 :فلماذا فعل هذا التضاليل والتلبايس علاى الناا ؟؟.
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وم اذا يتبف هذا الرجل ،أيتبف الشرع أم هاواه ؟ .إناه تعماد ممارساة التحريا
تعصبا للتصوف وتحريفا للشرع .وهذا شاهد دامغ على أن العبادة الصاوفية
قائمة على مخالفة الشرع وتحريفه عن سابق إصارار وترصاد .وهاذا سالوك
ممقوت ،وليس مان الحاق وال مان العلام  ،وال يلياق أبادا بيهال العلام وطاالبي
الحقيقاااة !!  .إناااه مااانه أهااال األهاااوا علاااى اخاااتالف توجهااااتهم ونةحلهااام.
وهااذا الرجاال وأصااحابه نسااوا أو تناسااوا أن مااوقفهم مخااال للشاارع أوال ،
ويتضمن عوضا دنيوياا ثانياا  .هاو أنهام قاد صارّ حوا أن غاايتهم الكبارى مان
تصااوفهم هااي الفنااا فااي ل . 241وهااذا الفنااا المزعااوم يااتم فااي الاادنيا ال فااي
ا خاارة ،فهااو جنااتهم وهااو أعظاام عااوض ينتظااره الصااوفية ماان ممارساااتهم
التعبدياااة ،إناااه عاااوض يصااالون إلياااه بتع،ااايلهم للشااارع وهااادمهم لاااه ،فبااائس
العوض!! .
والمحبااة الشاارعية ليساات هااي اسااتهالك فااي لااذة ،وإنمااا هااي طاعااة هلل
والتزام بشريعته  ،فتنت عن ذل المحبة الصحيحة  ،لقوله تعالى (( :قُالَ إةن
لُ روير َغفةرَ لر ُك َم ُذنُوبر ُك َم رو ّ
لر فراتخبةعُونةي يُحَ بة َب ُك ُم ّ
ُّون ّ
خحاي ٌم)(آل
ُكنتُ َم تُ ةحب ر
لُ رغفُو ٌر ر ة
عمران.))41 :
والمحبة الصحيحة ليست هي أن يكون العابد المحب مفتونا بالحبيب كما
قال بعاض الصاوفية ،وإنماا أن هاي أن يكاون المحاب عبادا هلل ملتزماا بديناه
ااي رو رم رمااتةي
صالرتةي رونُ ُس ةكي رو رمحَ ير ر
قلبا وقالبا  ،مصداقا لقوله تعالى(( :قُلَ إة خن ر
ين)(األنعام.))164 :
ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
وأما قول ابن عجيبة فهو باطال أيضاا ،ألن الاذي يقاوم بحاق العبودياة هاو
الااذي يعبااد ل كم اا أمااره وشاارّ ع لااه  ،فالااذي ياادعو ل  ،فهااو يعبااد ل ألنااه
سبحانه هو الذي أمره أن يدعوه وحبباه إلياه .والاذي يرجاو جناة ل ويخااف
ناره فهو يعبد ل حق العبادة  ،ألنه هو الذي أمره بذل  .لكن الاذي يعباد ل
لمجرد حبه لجمال ل وعظمته وجالله من دون ان،الق من الشارع والتازام
بااه ،فهااو يعبااد هااواه وشااي،انه وال يعبااد ل ،وي،لااب الاادنيا ال ا خاارة  ،ألنااه
سبحانه لم ييمرنا بهذه العبادة .وعليه فمن الاذي لام يقام بحاق العباادة هلل أهاو
المسلم الملتزم بالشرع -األول -أم الصوفي -الثاني -المخال للشرع وال ُمتبف
لهواه ؟؟!!  .الشا أن األول هاو الاذي قاام بحاق العبودياة هلل تعاالى  ،ولايس
الثاني .
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وأخيرا -ساابعا -ال يغياب عناا أن الغزالاي تعماد مخالفاة القارآن وتحريفاه
انتصارا لقوله بالحب الصوفي عندما قال (( :وأما النار فقاد ال يتقيهاا إذ ناار
الفراق إذا استولت ربما غلبت النار المحرقة لألجسام ،فالن ناار الفاراق ناار
ل الموقدة التى ت،لاف علاى األفئادة وناار جهانم ال شاغل لهاا إال ماف األجساام
،وألم األجسام يستحقر مف ألم الفؤاد)) .242فالرجال نفاى كاون جهانم تتضامن
العذاب القلبي وحصره في العذاب البدني ،وهذا باطال ق،عاا ،والرجال تعماد
نفي ذل ألن كالمه الذي قاله أصله من القرآن الاذي نا ّ صاراحة علاى أن
النار ت،لاف علاى األفئادة وتعاذب أصاحابها بادنيا وقلبياا  .قاال تعاالى (( :خ
كاال
اك رما َال ُح،ر رمةُ نرا ُر خ
لة َال ُموقرا ردةُ الختةاي تر،خلةا ُف رعلراى
لريُنبر رذ خن فةي َال ُح،ر رم ةة رو رما أر َد رر ر
صاا ردةٌ فةااي رع رماا َد ُّم رماا خد رد َة )( الهُ رم ر
اازة .))7- 4 :فالنااار
َاألر َفئةاا رد ةة إةنخهرااا رعلراا َي ةهم ُّم َؤ ر
المذكورة في هذه ا ية ليست هي نار الفراق كما زعام الغزالاي  ،وإنماا هاي
نار جهنم وهي التي ت،لف على األفئادة وتُعاذبها كماا تعاذب األجساام .وهنااك
آيااات كثياارة نصاات صااراحة علااى أن أهاال جهاانم يتعااذبون جسااميا ومعنويااا،
ين
ويصاارخون ويناادمون ،ويتحساارون .كمااا فااي قولااه ساابحانه (( :روقرااا رل الخ ا ةذ ر
اار إة َذ تريَ ُمرُونرنراا أرن نخ َكفُا رر بة خ
ا َستُضَ ةعفُوا لةلخ ةذ ر
ااهللة
ين ا َستر َكبررُوا برالَ رم َكا ُر اللخي ة
َال روالنخهر ة
ااق
رونرجَ رع رل لرهُ أرن رداداً روأر رسرُّ وا النخ ردا رمةر لر خما ررأر ُوا َال رع رذ ر
اب رو رج رع َلنرا َاألر َغ راال رل فةاي أر َعنر ة
اون )(سابي .))44 :فاانظر وتاادبر
ين ركفرارُوا هرالَ يُجَ ا رز َو رن إة خال رماا ركاانُوا ير َع رملُا ر
الخا ةذ ر
فيما فعله هذا الرجل انتصارا للتصوف !!.
وإنهااا ً لهااذا المبحااث يُسااتنت منااه أوال إن الحااب الصااوفي هااو أول أصاال
ومن،لق تقوم عليه العبادة في التصوف  ،وهو أصل مخاال للشارع :مكاناة
ومفهومااا  .ألن دياان اإلسااالم يقااوم علااى عبااادة ل تعااالى طاعااة لااه والتزامااا
بشااريعته  ،منهااا حااب ل تعااالى وأنبيائااه وعباااده الصااالحين  .لكاان الحااب
الصوفي ال ين،لق من الشرع  ،وال يلتزم باه ،وإنماا يُخالفاه ويتعاالى علياه ،
ويزدريااه ماان جهااةف ويعبااد ل حبااا لذاتااه وجمالااه ،ال طاعااة لااه وخضااوعا
لشااريعته  .والحااب الشاارعي ين،لااق ماان طاعااة ل وخوفااه طمعااا فااي جنتااه
وهروبا من ناارهف لكان الحاب الصاوفي ال يرجاو جناة  ،وال يخااف ناارا فاي
ا خرة ،وإنما يرجاو معاادا دنيوياا ال أُخروياا .فالحاب الصاوفي ال عالقاة لاه
بالحااب الشاارعي إال باالساام بعبااارة :حااب ل !!  .فهااو حااب ناااقض للعبااادة
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الشرعية وهادم لهاا ،وساتترتب عناه اتسااع تناقضاات التصاوف وانحرافاتاه
وابتعاده عن الشرع أُفقيا وعموديا .
وثانيا إنه تبين أن الحب الصوفي أخرط الصوفية من العبادة الشرعية إلى
العبااادة الصااوفية  ،فعباادوا ل حسااب أه اوائهم طلبااا لجمالااه وللفنااا فيااه ،ال
طاعااة لااه والتزامااا بشااريعته .فيصاابحوا ماان طااالب الاادنيا ال ا خاارة ،وماان
المع،لين للشارع ال مان الملتازمين باه .ألن الاذي ال يلتازم بالعباادة الشارعية
في عبادته هلل فهو بالضرورة سيعبده حسب هواه  ،ومن يكان هاذا حالاه فهاو
في الحقيقة يعبد هواه وشي،انه وال يعبد ل .وهو ضاال ُمضال و ُمغارر باه،
و ُملبس عليه .ولهذا كان األنبيا -وهم أعظم النا إيماناا وصاالحا وحباا هلل-
يخااافون ل تعااالى ويرجااون نعيمااه ،ولاام يكونااوا كالصااوفية يتكباارون علااى
الجنة التي أعدها ل لهم ،وال كانوا يزدرون بالنار التي ّ
حذرهم وخاوفهم ل
ت رويرا َد ُعونرنرا
ار ُع ر
َارا ة
ون فةاي َال رخي ر
بها .فذكرهم سبحانه بقوله (( :إةنخهُ َم ركانُوا يُ رس ة
ين)(األنبيا  ،))31 :و(( رواجَ رع َلنةي ةمن رو ررثر ةة رجنخ ةة
اش ةع ر
رر رغبا ً رو ررهربا ً رو ركانُوا لرنرا رخ ة
النخ ةع ةيم)(الشعرا  ،))81 :و(( رو رمن ي ةُ ،ةف ّ
ين أر َن رعا رم
لر روال خرسُاو رل فري ُ َولراـئة ر رما رف الخا ةذ ر
ّ
ين روال ُّشاااهر ردا روال خ
اان أُولراااـئة ر
ين رو رح ُسا ر
صاااالة ةح ر
ااين روالصاااديقة ر
اان النخبةيا ر
لُ رعلرااا َي ةهم ما ر
ررفةيقا ً)(النسا .))63 :
ثانيا  :ترك الدنيا وذمها عند الصوفية:
بعدما أصّال الصاوفية للعباادة فاي التصاوف بايول أصاولها  -وهاو الحاب
الصوفي -أضافوا إليها أصلها الثاني ،وهو  :تارك الادنيا وذمهاا  .وكماا أنهام
أع،وا للحب الصوفي مفهوما غير شرعي ،فهم أيضاا اتخاذوا موقفاا مخالفاا
للشرع في موقفهم من الدنيا ألنه يتفق تماما مف أصلهم األول وهو امتاداد لاه
 .فكما أنهم تبنوا الحب الصوفي بيحوالهم ورغباتهم بعيدا عن الشرع ،فنفس
األمر طبقوه فاي ماوقفهم مان الادنيا  .فماا تفاصايل ذلا ؟  ،ولمااذا تبناوه ماف
مخالفته للشرع والعقل ؟ .
فمن أقوالهم المتعلقة بترك الدنيا وذمها  ،قول الصاوفي داود ال،اائي (ت
ص ا َم عاان الاادنيا ،واجعاال ف،اارك المااوت ،وف ا خر ماان
 161هااـ) إنااه قااال ُ :(( :
النا كفرارك من السبف)) .243وقال (( :توح مان الادنيا كماا تتاوح مان
السباع )).244
 243القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري
 244أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 212 :
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 ،،دار المعارف ،القاهرة  ،ط  ، 1ي. 21 :

ازوط أو كتاب الحااديث أو طلااب
وعان إبااراهيم بان أدهاام أناه قااال (( :مان تا ّ
معاشا ً فقد ركن إلى الدنيا ))ُ .245وروي أناه قاال ألحاد أصاحابه (( :إن كنات
تحب أن تكون هلل وليا وهاو لا محباا فادع الادنيا وا خارة وال تارغبن فيهماا
وفاارغ نفسا منهمااا وأقباال بوجها علااى ل يقباال ل بوجهااه عليا ويل،ا
ب )) .246وقيل أنه قال لرجل (( :أتحبُّ أن تكون هلل وليااً؟ فقاال :نعام ،فقاال:
ال ترغب في شي من الدنيا وا خرةف وفرغ نفس هلل تعالى ،وأقبل بوجه
عليه ليُقبل علي ويوالي )).247
وجعاال الحااارث باان أسااد المحاساابي(ت 434هااـ) المااال أصااال عظيمااا ماان
أصول الفساد  ،وأورد روايات حديثية وأخارى تاريخياة عان بعاض األنبياا
ماان دون إسااناد مكتفيااا بقولااه بلغنااا ،وقااال ،248وذم الاادنيا بروايااات ماان دون
تحقيق  ،منها األحاديث ا تية:
و قال المحاسبي  (( :بلغنا عنه -عليه السالم -أناه قاال(( :لتايتينكم مان بعادي
دنيا تيكل إيمانكم كما تيكل النار الح،ب )) .249
وقااال أيضااا  :وقااال عليااه السااالم  (( :مااا زال ربااي معرضااا عاان الاادنيا
وعمن غرته واطمين إليها منذ خلقها إلى يوم القيامة ))  .250و (( :وبلغناا أن
ل تعالى أوصى إلى موسى-عليه السالم : -أن يا موساى ال تاركن إلاى حاب
الدنيا  ،فلن تيتي بكبيرة هي أشد علي من حب الدنيا ")).251
وذكااار خبااارا عااان عيساااى -علياااه الساااالم -بقولاااه :وبلغناااا .... 252ثااام أن
المحاسبي استشهد بنية قرآنياة  ،وأغفال ا ياات التاي تمادح الادنيا و أنهاا مان
نعم ل تعالى على عباده  .فذكر قولاه تعاالى (( :مان كاان يرياد الحيااة الادنيا
وزينتها نوف إليهم .253))....
وأورد المحدث أبو سعد الماليني(ت 314هـ) قاوال للصاوفي بشار الحاافي
بلسناده ،فقال (( :حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جمياف  ،أخبرناا محماد

 245أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 881 :
 246أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 28 :
 247القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام ي.112 :
 248المحاسبي :الوصايا  ،حققه عبد القادر أحمد ع،ا ،ط  ،، 1دار الكتب العلمية ،بيروت  ، 1386 ،ي ، 63:وما بعدها .
 249المحاسبي :الوصايا  ،ي. 63:
 250المحاسبي :الوصايا  ،ي. 63:
 251المحاسبي :الوصايا  ،ي. 71 :
 252المحاسبي :الوصايا  ،ي. 71:
 253المحاسبي :الوصايا  ،ي. 71:
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بن مخلد  ،أخبرنا محمد بن المثنى  ،قال  :سمعت بشر بن الحارث  ،يقول :
« من طلب الدنيا فليتهيي للذل » )).254
وقال الصوفي أبو محمد سهل التُستري (( :من عالمة حبّ ّ
ل تعالى حبّ
النبااي -عليااه السااالم ،-وماان عالمااة حاابّ النبااي-صاالى ل عليااه وساالم -حاابّ
السنّة ومن عالمة حبّ السنّة بغض الدنيا ،وعالماة بغضاها أن ال ييخاذ منهاا
إال زاداً وبلغة )).255
وعااان الصاااوفي الشااااعر سااامنون بااان حمااازة الخاااواي البغااادادي (ت
431هااـ) أناااه سااائل عااان التصااوف فقاااال (( :أن ال تملااا شااايئا ً ،وال يملكااا
شي )).256
وعان شاي الصاوفية الجنياد بان محماد أناه قاال ...(( :إن الادار دارهام وغام
وبال وفتنة ،وأن العالم كلاه شار ومان حكماه أن يتلقااني بكال ماا أكاره ،فالن
تلقاني بكل ما أحب فهو فضل وإال فاألصل هو األول)).257
وقااال أيضااا (( :مااا أخااذنا التصااوف عاان القااال والقياال لكاان عاان الجااوع
وتااارك الااادنيا وق،اااف الميلوفاااات والمستحسااانات ألن التصاااوف هاااو صااافا
المعاملة مف ل وأصله العزوف عن الدنيا ،كما قاال حارثاة" :عزفات نفساي
عن الدنيا فيسهرت ليلي وأظميت نهاري ")).258
وعن حديث حارثة قال الماؤرخ الصاوفي الكالبااذي (( :وقاال حارثاة-ابان
سراقة -حين سيله النباي { :ماا حقيقاة إيمانا }؟ قاال :عزفات بنفساي عان
الدنيا ،فيظميت نهاري ،وأسهرت ليلي ،وكيني أنظر إلى عرش ربي بارزا،
وكيني أنظر إلى أهل الجناة يتازاورون ،وإلاى أهال الناار يتعاادون " .فايخبر
نور ل قلبه ،فكان ما غاب منه بمنزلاة ماا يشااهده.
أنه لما عزف عن الدنياّ ،
وقااال النبااي { :ماان أحااب أن ينظاار إلااى عبااد نااور ل قلبااه ،فلينظاار إلااى
منور القلب )).259
حارثة} ،فيخبر أنه ّ

 254الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم 69 :ي. 26 :
 255أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 260 :
 256القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
 257أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 890 :
 258أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 892 :
 259الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 16 :
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ي.111 :

تازوط
وقال الصوفي أبو سليمان الداراني (( :إذا طلب الرجال الحاديث أو ّ
أو سااافر فااي طلااب المعاااش فقااد ركاان إلااى الاادنيا )) .260و(( لااوال اللياال مااا
أحببت البقا في الدنيا  ،وما أحب البقا في الدنيا لتشقيق األنهار وال لغر
األشجار)).261
وعن أبي يزيد البسا،امي أناه سُائةل عان السُّانخة و الفريضا ةة .فقاال"((( :
ك الدنيا ،و الفريضةُ الصُّ حَ بةُ مف المولرىف خ
ال ُّسنخةُ تر ُ
ألن السنةر كلها تادلُّ علاى
ك الااادنيا ،و الكتاااابُ كلُّاااه يااادلُّ علاااى صاااحب ةة الماااولى .فمااان تعلخااام السااانةر
تااار ة
262
والفريضةر فقد رك ُمل ")) .
وقااال الصااوفي  -كاشاا ساار الصااوفية  -الحسااين باان منصااور الحااالط
البغاااادادي (ت 411هااااـ) (( عالمااااة العااااارف أن يكااااون فارغااااا ً ماااان الاااادنيا
وا خرة)) .263
وقال يحيى بن معاذ (( :واعلموا أن ترك الدنيا هو الربح نفسه الذي ليس
بعده أمر أشد منه ،فلن ذبحتم بتركها نفوسكم أحييتموها ،وإن أحيياتم أنفساكم
بيخذها قتلتموها ،فارفضوها من قلوبكم تصيروا إلى الروح لراحة في الادنيا
وا خاارة ،وتصاايبوا شاارف الاادنيا وا خاارة ،وعااي الاادنيا وا خاارة إن كنااتم
تعلمون .عذبوا أنفسكم في طاعة ل بترك شهواتها قبل أن تلقي الشهوة منها
أجسااامكم فااي دبااار عاقبتهااا ،واعلمااوا أن القاارآن قااد ناادبكم إلااى وليمااة الجنااة
ودعاااكم إليهااا فيساارع النااا إليهااا أتااركهم لاادنياه ،وأوجاادهم لااذة ل،عاام تل ا
الوليمة أشدهم تجويعا ً لنفسه ومخالفة لهاا )) .264وقاال أيضاا  (( :الادنيا دار
خراب ،وأخرب منهاا قلاب مان يعمرهاا ،وا خارة دار عماران وأعمار منهاا
قلب من ي،لبها )).265
ويرى الصوفي عبد الكاريم القشايري أن أن بداياة ال،رياق الصاوفي يجاب
فيها على العبد التجرد عن الدنيا وال يمل شيئا.266

 260أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص
 261الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  11ي. 438 :
 262أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي . 91 :و أبو يزيد البس،امي :المجموعة
الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 71 :
 263القشيري :الرسالة القشيرية ،ي.118 :
 264أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،،دار الكتاب العربي ،بيروت  ،ط  10ي. 62 :
 265يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 122 :
 266القشيري :ترتيب السلوك في طريق ل تعالى ،حققه ابراهيم بسيوني ،ي. 82 :
طريق المريد إلى مقام التوحيد  ،ط  ،1ي.172 :
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وقااال أبااو نُعاايم األصاابهاني(( :وقااد قياال :إن التصااوف ت،ليااق الاادنيا بتاتااا
،واإلعراض عن منالها ثباتا )) .267
وعن الشي الصوفي عبد القادر الجيالناي أناه قاال (( :ياا غاالم ،اقارن باين
الدنيا وا خرة ،واجعلهما في موضف واحد ،وانفرد بموالك عز وجل عريانا ً
ماان حيااث قلبا  ،بااال دنيااا وال آخاارة  ...يااا غااالم ،ال تكاان مااف الاانفس وال مااف
الهااوى ،وال مااف الاادنيا ،وال مااف ا خاارة ،وال تتااابف سااوى الحااق عااز وجاال
)).268
وروى أبو نعيم األصبهاني بلساناده أن الصاوفي أباا األشاهب قاال  :أوحاى
ل تعاااالى إلاااى داود  -علياااه الساااالم  -ياااا داود حاااذر فيناااذر أصاااحاب أكااال
الشهوات فلن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة )).269
وقال الصوفي أبو طالب المكي (( :وروينا أن عيسى -عليه السالم -م ّر
في سياحته برجل نائم ملت ّ في عبا ة فييقظه وقال :قم يا نائم فاذكر ّ
ل
تعالى فقال :ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا ألهلها فقال له عيسى -عليه
السالم :-نم حبيبي إ ًذا نم)).270
وآخرهم  :أبو نعيم األصبهاني ّ ،
حذر من الدنيا ونفّر منها  ،ثم استدل
بحديث  ،فقال (( :حدثنا سليمان بن أحمد  ،إمال  ،حدثنا أحمد بن داود
المكي  ،حدثنا إسماعيل بن مهران بن سليمان الواس،ي  ،حدثنا زيان بن
عبد ل المدحجي  ،عن عمر بن موسى بن وجيه  ،عن الزهري  ،عن عبيد
ل بن عبد ل  ،عن ابن عبا  ،قال  :كان رسول ل -صلى ل عليه
وسلم -إذا صلى الغداة قعد في مصاله حتى ت،لف الشمس  ،فيقبل جرير بن
عبد ل فقال  :السالم عليكم يا معشر قري  .أين رسول ل -صلى ل عليه
وسلم -؟ فقال رسول ل -صلى ل عليه وسلم « : -أسلم تسلم يا جرير ،
إني أحذرك الدنيا وحالوة رضاعها ومرارة ف،امها » )).271
وذكر أيضا أن من صفات الصوفية  :عدولهم عن الترفه والتنعم احتارازا
من التولي والتصرم  .ثم استدل على ذل بحديث  ،فقال (( :حدثنا محمد بان
 267أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 20 :
 268عبد القادر الجيالني :الفتح الرباني والفيض الرحماني  ،دار الريان للتراث  ،القاهرة ،ي. 12 ،11 :
 269أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  7ي. 861 :
 270أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 269 :
 271أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 21 :
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أحمد بن حمدان  ،حدثنا الحسن بن سفيان  ،حدثنا كثير بن عبيد  ،حدثنا بقية
بن الوليد  ،عن السري بن ينعم  ،عن أبي الحسن مريح الهوزني  ،عن معاذ
بن جبل  ،أن النبي  -صلى ل عليه وسلم  -قال له حين بعثاه إلاى الايمن « :
إياك والتنعم  ،فلن عباد ل ليسوا بالمتنعمين » )).272
وأُشير هنا إلى أن للصوفية أحاديث كثيرة نسبوها إلى النبي -عليه الصاالة
والسالم -أيدوا بها موقفهم في ذم الدنيا والتنفير منهاا ،سابق أن ذكرناا طائفاة
منهااا وهنااا أورد أحاديااث أخاارى لاام يتقاادم ذكرهااا  .أولهااا  :قااال أبااو نعاايم
األصبهاني  (( :حدثنا محمد أبو عمرو بن حمدان ،حادثنا الحسان بان سافيان،
حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ،حدثنا ابن عبا  ،حدثنا صافوان بان عمارو
،عن خالد بن معدان،عن حذيفاة بان اليماان قاال :قاال رساول ل  -صالى ل
عليااه و ساالم  -يااا حذيفااة إن فااي كاال طائفااة ماان أمتااي قومااا شااعثا غباارا إياااي
يرياادون وإياااي يتبعااون ،وكتاااب ل يقيمااون ،أولئا منااي وأنااا ماانهم وإن لاام
يروني )).273
والحااديث الثاااني :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني (( :حاادثنا سااليمان باان احمااد،
حدثنا بكر بن سهل  ،حدثنا عمرو بن هاشم ،حادثنا ساليمان بان أباي كريماة،
عن هشام بن عروة ،عان أبياه ،عان عائشاة -رضاي ل تعاالى -عنهاا قالات:
قال رسول ل -صلى ل عليه و سلم -مان سايل عناي أو ساره أن ينظار إلاي
فلينظاار إلااى أشااعث شاااحب مشاامر لاام يضااف لبنااة علااى لبنااة وال قصاابة علااى
قصبة ،رفف له علم فشمر إليه ،اليوم المضمار وغدا السباق والغاية الجنة أو
النار )).274
ونفاس الحااديث أورده السالمي وعلّااق علياه بقولااه :إن الصاوفية مماادحون
بلسان النبوة ،لما رويت عائشة -رضي ل عنها(( : -قالت :قال رساول ل-
صلى ل عليه و سلم :-مان ساره أن ينظار فلينظار إلاى أشاعث أغبار شااحب
مشاامر لاام يضااف لبنااة علااى لبنااة وال قصاابة علااى قصاابة  ،علاام فشاامر ليااوم
المضمار وغدا السباق والغاية الجنة والنار )).275

 272أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 61 :
 273أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 7 :
 274أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 7 :
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والحديث الثالث مفاده أن عبد القادر الجيالني قاال (( :فيتحقاق حينئاذ قولاه
صااالى ل علياااه وسااالم ( :الااادنيا وا خااارة ضااارتان ،إن أرضااايت إحاااداهما
أسخ،ت علي األخرى) )). 276
والحااديث األخياار -الرابااف  -مضاامونه أن الصااوفي عبااد الكااريم القشاايري
عناادما تكلاام عاان التصااوف باادأ مبحثااه بااذكر الصاافا ماان باااب الماادح وأيااده
بحديث تضمن مدحا للصفا وذما للدنيا  ،وإشارة منه على أن الصاوفية مان
أهل الصافا  ،فقاال(( :أخبرناا عباد ل بان يوسا األصابهاني قاال :أخبرناا
عبد ل بن يحيى ال،لحي قال :حدثنا الحساين بان جعفار قاال :حادثنا عباد ل
بن نوفل قال :حدثنا أباو بكار ابان عيااش ،عان يزياد بان أباي زيااد ،عان أباي
جحيفااة قااال :خاارط علينااا رسااول ل  -صاالى ل عليااه وساالم -متغياار اللااون
فقال " :ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر ،فالموت اليوم تحفة لكل مسلم ")).277
ورةا عليهم أقول:
أوال إنااه واضااح ماان أقااوال هااؤال الصااوفية أنهاام مصاارون عاان ساابق
إصرار وترصد على مخالفاة الشارع فاي ماوقفهم مان الادنيا كماا خاالفوه فاي
موقفهم من الحاب اإللهاي  .ألن الشارع لام ييمرناا بتارك الادنيا وال ا خارة،
وال أمرنااا بتاارك جماعااة المساالمين ،وإنمااا أمرنااا بعمااارة األرض والتعاااون
على البر والتقوى وفق شريعة ل  ،ومن جهة أخرى رغبنا في ا خرة على
أسا أن الدنيا هي مزرعة ا خرة  .ولم يقل لنا ل تعالى  :تفرغوا لعبادتي
بترك الدنيا  ،كما زعم هؤال الصاوفية  .ألن مان يعباد ل حاق عبادتاه وفاق
شريعته ال يقول بقولهم أبدا  .فالقوم على منه العباادة الصاوفية ،ال العباادة
الشرعية .
علما بينه ال يصح ذم الادنيا م،لقاا  ،وال مادحها م،لقاا  ،ألن الادنيا مزرعاة
ا خرة  ،وال بد لنا من عمارتها  ،فمن عاش فيها وفق شارع ل تعاالى ساعد
بها وأوصلته إلى الجنة ونعم المقاام  ،ومان عااش فيهاا معرضاا عان شاريعة
ل تعالى ضل بها وأوصلته إلى جهنم وبئس القرار .ولهذا كما ذم ل تعاالى
الحيراةُ ال ُّد َنيرا لر ةعبٌ رولر َه ٌو روإةن تُ َؤ ةمنُوا روترتخقُاوا
الدنيا  ،كما في قوله تعالى(( :إةنخ رما ر
ي َُؤتة ُك َم أُجُو رر ُك َم رو رال يرسَي ر َل ُك َم أر َما روالر ُك َم)(محماد ،)) 46 :و(( روماا َال رحيرااةُ الا ُّد َنيرا إةالخ
رمترا ُ
ُور)(آل عمران  ،))181 :فلنه سبحانه رم ّن بها على بني آدم عاماة
ع َال ُغر ة
 276عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السادسة والثالثون .
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ي.110 :

وعلى المؤمنين خاصة  ،وباارك فيهاا أقواتهاا وخيراتهاا وساخرها لإلنساان،
وحثه على االنتفاع بها وفق شريعته .ووعد بها المؤمنين  ،وجعله من فضله
عليهم ،كما في قوله سبحانه (( :رو رع رد خ
ت
لُ الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا ةمن ُك َم رو رع ةملُوا الصخاالة رحا ة
ين ةمن قر َبلة ةه َم رولريُ رمكنر خن لرهُ َم ةدينرهُ ُم الخا ةذي
ض رك رما ا َستر َخلر ر الخ ةذ ر
لرير َستر َخلةفرنخهُم فةي َاألررَ ة
ون بةااي رشا َيئا ً
ار ُك ر
ارَ تر ر
ضاى لرهُا َم رولريُبراادلرنخهُم مان بر َعا ةد رخا َاوفة ةه َم أر َمناا ً ير َعبُا ُدونرنةي رال يُ َشا ة
ين إةن خم خكنخااهُ َم
ون)(النور  ،))11 :و((الخا ةذ ر
اسقُ ر
رو رمن ركفر رر بر َع رد رذلة ر فري ُ َولرئة ر هُ ُم َالفر ة
ُوف رونرهر َوا رع ةن َال ُمن رك ةر
ض أرقرا ُموا الص رخالةر روآتر ُوا ال خز ركاةر روأر رمرُوا بة َال رم َعر ة
فةي َاألررَ ة
ُ
ور)(الح .)) 31 :
رو ة خهللة رعاقةبرةُ َاأل ُم ة
وثانيا ففيما يخ موق الحارث المحاسبي واألحاديث التي استشهد بها ،
فلن إسناد الحديث األول ((بلغنا عناه -علياه الساالم -أناه قاال(( :لتايتينكم مان
بعدي دنيا تيكل إيمانكم كما تيكل الناار الح،اب )) .278لام أعثار لاه علاى اثار
في كتب علم الحديث والجرح والتعديل ،وقال فيه الحافظ العراقي " :لم أجاد
له أصال". 279
وإسااناد الحااديث الثاااني (( مااا زال ربااي معرضااا عاان الاادنيا وعماان غرتااه
واطمين إليها منذ خلقها إلى يوم القيامة )) .280هو أيضا لم أجاد لاه ذكارا فاي
كتب الحديث والرجال ،والتواري والتفاسير .وقد أورده الحاارث المحاسابي
بصيغة اإلثبات ولم يقل :بلغناا ،وال رُويناا وال يُقاال  .ماف أن الخبار ال أصال
له .فمن أين له به ؟؟ .لكن عثرت على حديث قريب مناه  ،مفااده (( :إن ل
تعالى لام يخلاق خلقاا هاو أبغاض علياه مان الادنيا و ماا نظار إليهاا مناذ خلقهاا
بغضا لها )) .وهذا حديث موضوع.281
وإسااناد الخباار الثالااث (( وبلغنااا أن ل تعااالى أوصااى إلااى موسااى-عليااه
السالم : -أن يا موسى ال تركن إلى حب الدنيا ))  .لم يذكر له إسنادا  ،وإنما
إسناده قوله :بلغنا  ،فهو منق،ف  ،وال يصح ق،عاا  ،وعباارة بلغناا هاي أخات
زعموا .
واإلسناد الرابف ال يصح أيضا ،رواه المحاسبي عن نبي ل عيساى -علياه
السااالم -بقولااه  :وبلغنااا .... 282ثاام أن الرجاال استشااهد بنيااة قرآنيااة  ،وأغفاال
ا يااات التااي تماادح الاادنيا وذكاارت علااى أنهااا ماان نعاام ل تعااالى .فااذكر قولااه
 278المحاسبي :الوصايا  ،ي. 63:
 279الحافظ العراقي :المغني في حمل األسفار في األسفار ،ط ، 1ي. 41 :
 280المحاسبي :الوصايا  ،ي. 63:
 281األلباني :صحيح وضعي الجامف الصغير ،ط  4ي. 146 :
 282المحاسبي :الوصايا  ،ي. 71:
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اان ي ةُريا ُد َال رحيرااةر الا ُّد َنيرا رو ةزينرترهراا نُ راوف إةلرا َي ةه َم أر َع رماالرهُ َم فةيهراا روهُا َم
تعالى (( :رمن رك ر
ُون)(هود.283))11 :
فةيهرا الر يُب رَخس ر
ويُالحااظ علااى المحاساابي عاادم اهتمامااه بنقااد أسااانيد رواياتااه ،وال حرصااه
على صحتهاف ففي اإلسناد األولى قال بلغنا ،وهي أخت زعموا  .وفي الثاني
قال :قال علياه الصاالة والساالم  ،وهاذا أيضاا ال يصاح  ،ألناه كاان علياه أن
يااذكر اإلسااناد ويتيكااد ماان الخب ار  .فالرجاال اسااتدل بروايااات بااال أسااانيد ماان
جهة ،وحرمنا من إمكانية تحقيقها إسنادا مان جهاة أخارى .فهاي رواياات ال
أصل لها من طريقه  ،ومن يحري على ديان ل تعاالى لايس بهاذه ال،ريقاة
ييخااذ دينااه  .وإذا كااان هااو وأمثالااه تساااهلوا وأهملااوا األسااانيد مااف األحاديااث
النبوية فمن باب أولى أن يتساهلوا ويُهملوا التوثيق مف أقوال البشر .
وماان جهااة أخاارى واضااح ماان كااالم المحاساابي أنااه وجااه تل ا الروايااات
حسب موقفه الصوفي في الدعوة إلى ترك الدنيا وذمهاف ماف أن الحقيقاة هاي
أن الدنيا ال يصح ذمها م،لقا من دون تحديد للجانب المذموم منها  .ألن حب
الدنيا له جانب إيجابي واضح وهام وم،لوب ،يتمثل في حب الادنيا لمعرفاة
ل تعالى و عبادته  ،وللجهاد في سبيله  ،واكتشاف سننه واستغالل الثروات
التي خلقها ل لنا  .ولهذا نجد ل تعالى مدح الدنيا وأظهار فضاله عليناا بهاا،
وإنعامه بها علينا ،وحثه لنا علاى عمارتهاا واساتغالل ثرواتهاا وفاق شاريعته
ار َوا أر خن خ
ت رو رماا
لر رسا خخ رر لر ُكام خماا فةاي السخا رما روا ة
سبحانه وتعالى ،كقوله (( :أرلر َم تر ر
اطنرةً رو ةم رن النخا ة رمن ي رُجا ةد ُل فةاي خ
لة
ض روأر َسبر رغ رعلر َي ُك َم نة رع رمهُ ظرا ةه ررةً روبر ة
فةي َاألررَ ة
ارب َ
ير)(لقمان ، )) 41 :و(((( ُكلُ َ
ُوا روالر
بة رغي ةَر ةع َل َم رو رال هُ ًدى رو رال ةكترا َ
وا روا َش ر
ب ُّمنة َ
َرفُ َ
َرفُ َ
وا إةنخهُ الر يُ ةحابُّ
َرفة ر
ين)(األعراف )) 41 :روالر تُس ة
وا إةنخهُ الر ي ةُحبُّ َال ُمس ة
تُس ة
ك خ
نس
ين)(األعراف ، )) 41 :و(( روا َبتر ةغ فةي رما آترا ر
َرفة ر
ار ا َ ةخ ررةر رو رال تر ر
لُ ال خد ر
َال ُمس ة
صيبر ر ةم رن ال ُّد َنيرا روأرحَ ةسن رك رما أرحَ رس رن خ
ض إة خن
نر ة
َاغ َالفر رساا رد فةاي َاألررَ ة
لُ إةلر َي ر رو رال ترب ة
خ
ين)(القصا  ، )) 77 :و((نة رسان ُؤ ُك َم ((نة رسان ُؤ ُك َم رحارَ ٌ
ث لخ ُكا َم
لر رال يُ ةحبُّ َال ُم َف ةس ةد ر
لر روا َعلر ُم َ
وا ّ
وا ألرنفُ ةس ُك َم رواتخقُ َ
وا رحرَ ثر ُك َم أرنخى ةش َئتُ َم روقرد ُم َ
فريَتُ َ
ار
وا أرنخ ُكم ُّمالرقُاوهُ روبرش ة
اوا ّ
وا ألرنفُ ةسا ُك َم رواتخقُ َ
وا رحرَ ثر ُك َم أرنخى ةش َئتُ َم روقرد ُم َ
ين)(البقرة )) 444 :فريَتُ َ
َال ُم َؤ ةمنة ر
لر
ال ّ
روا َعلر ُما َ
ار َال ُما َاؤ ةمنة ر
لة
ين)(البقاارة(( ،)) 444 :قُاالَ بةفرضَ ا ة
اوا أرنخ ُكاام ُّمالرقُااوهُ روبرشا ة
روبة ررحَ رمتة ةه فربةا رذلة ر فر َلير َف ررح َ
ُاون)(ياونس،)) 18 :و((آ ةمنُاوا
ُاوا هُ راو رخيَا ٌر م خماا يرجَ رمع ر
بة خ
ين آ رمنُوا ةمن ُك َم روأرنفرقُاوا لرهُا َم
ين فةي ةه فرالخ ةذ ر
اهللة رو ررسُولة ةه روأرنفةقُوا ةم خما رج رعلر ُكم ُّم َستر َخلرفة ر
أرجَ ٌر ركبةي ٌر)(الحدياد (( . )) 7 :لةير َشاهر ُدوا رمنراافة رف لرهُا َم روير َاذ ُكرُوا اسَا رم خ
خاام
لة فةاي أري َ
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اام فر ُكلُااوا ةم َنهرااا روأر َ
س
خم َعلُو رمااا َ
ط ةع ُمااوا َالبرااائة ر
ت رعلرااى رمااا رر رزقرهُاام ماان بر ةهي رم ا ةة َاألر َن رعا ة
ير)(الح (( ، )) 48 :قُلَ رم َن ((قُلَ رم َن رح خر رم ةزينرةر ّ
اي أر َخا رر رط لة ةعبراا ةد ةه
َالفرقة ر
لة الختة ر
ين آ رمنُ َ
صةً ير َو رم َالقةيرا رما ةة
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
اون)(األعارافّ )) 44 :
ار رط لة ةعبراا ةد ةه
ت لةقر َاو َم ير َعلر ُم ر
اي أر َخ ر
رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
لة الختة ر
ين آ رمنُ َ
صةً ير َو رم َالقةيرا رما ةة
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
اون)(األعاراف، )) 44 :ول تعاالى رم ّ
ان علاى
ت لةقر َاو َم ير َعلر ُم ر
رك رذلة ر نُفرص ُل ا يراا ة
المسلمين بالغنائم وأباحها لهام فضاال مناه  ،وهاي متااع دنياوي باال شا قاال
تعااالى  (( :خمااا أرفرااا خ
ارى فرلةلخ ا ةه رولةل خر ُسااو ةل رولة ا ةذي
ال َالقُا ر
لُ رعلرااى رر ُسااولة ةه ةما َان أر َها ة
اون ُدولراةً براي رَن َاألر َغنةيرااا
اي رال ير ُكا ر
يل ركا َ
ان ال خس ابة ة
ين روا َبا ة
َالقُرَ برااى رو َاليرترااا رمى رو َال رم رسااا ةك ة
لر إة خن خ
ةمن ُك َم رو رما آترا ُك ُم ال خرسُو ُل فر ُخ ُذوهُ رو رما نرهرا ُك َم رع َنهُ فرانترهُوا رواتخقُاوا خ
لر رشا ةدي ُد
لر إة خن ّ
اوا ّ
اوا ةم خمااا رغنة َم اتُ َم رح االرالً طريب اا ً رواتخقُا َ
ب (الحشاار، )) 7 :و((فر ُكلُا َ
َال ةعقرااا ة
لر
خحي ٌم (األنفال. ))63 :
رغفُو ٌر ر ة
و لاذل فاال يصاح ذم الادنيا م،لقااا مان دون تحدياد الجاناب الماذموم منهااا،
وهااي الجساار الااذي يوصاال المااؤمنين إلااى الجنااة  .وماان جهااة أخاارى إن ل
تعاالى ذم الادنيا  ،لكنااه ذم الادنيا التااي توصال أهلهااا إلاى الكفاار وتادخلهم إلااى
الحيراةُ ال ُّد َنيرا لر ةعبٌ رولر َه ٌو روإةن تُ َؤ ةمنُوا روترتخقُوا ي َُؤتة ُك َم
جهنم  ،كقوله سبحانه((:إةنخ رما ر
ُور ُك َم رو رال يرسَاي ر َل ُك َم أر َما روالر ُك َم)(محماد ،)) 46 :و(( روماا َال رحيرااةُ الا ُّد َنيرا إةالخ رمتراا ُ
ع
أُج ر
ُور)(آل عمااران  . ))181 :فالاادنيا بااال إيمااان وعماال صااالح مذمومااة
َال ُغاار ة
ويجاااب تركهاااا ،لكااان الااادنيا باإليماااان والعمااال الصاااالحي ممدوحاااة ويجاااب
الحري عليها  ،ألنها سبب سعادة اإلنسان في الدنيا وا خرة .
وثالثااا فبالنساابة ألقااوال الجنيااد  ،فقولااه  (( :إن الاادار دار هاام وغاام وبااال
وفتنااة ،وأن العااالم كلااه شاار  .284))...فهااو مخااال للشاارع قالااه تصااوفا ال
التزاما بادين ل تعاالى  .نعام الادنيا دار فتناة وباال واباتال  ،لكنهاا مان جهاة
أخاارى فهااي مزرعااة ا خاارة وفيهااا كثياار ماان الخياارات والاانعم الحااالل التااي
أباحهاااا الشااارع وحاااث عليهاااا .وفيهاااا كثيااار مااان الجماااال والعظماااة والفااارح
والساارور .ول تعااالى أمرنااا بعمااارة األرض ،واسااتخراط كنوزهااا وسااننها
ُون
ين تُ ةريح ر
وفق شرعه ولم ييمرنا بتركها .قال سبحانه (( :رولر ُك َم فةيهرا رج رما ٌل ةح ر
ُون)(النحل  ،))6و ((قُلَ رم َن رحا خر رم ةزينراةر ّ
اي أر َخا رر رط لة ةعبراا ةد ةه
ين ترس رَرح ر
رو ةح ر
لة الختة ر
ين آ رمنُ َ
صةً ير َو رم َالقةيرا رما ةة
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
اون )(األعااراف ،))44 :و((أرلرا َم تر ا رر َوا أر خن خ
ت لةقرا َاو َم ير َعلر ُما ر
رك ا رذلة ر نُفرص ا ُل ا يرااا ة
لر
ض روأر َس ابر رغ رعلر ا َي ُك َم نة رع رم اهُ ظرااا ةه ررةً
اوا ة
رس ا خخ رر لر ُكاام خمااا فةااي ال خس ا رم ر
ت رو رمااا فةااي َاألررَ ة
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اان النخاااا ة رمااان ي رُجاااا ةد ُل فةاااي خ
ب
اطنراااةً رو ةما ر
اار ةع َلا َاام رو رال هُااا ًدى رو رال ةكتراااا َ
روبر ة
لة بة رغ َيا ة
وا ا َستر ةجيب َ
ين آ رمنُ َ
ُاول إة رذا رد رعاا ُكم
ير)(لقمان ،))41 :و((يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
ُوا ة ّهللة رولةل خرس ة
ُّمنة َ
اااااوا أر خن ّ
لة رماااااا يُحَ يةاااااي ُك َم روا َعلر ُم َ
لر يرحُاااااو ُل براااااي رَن َال رمااااارَ ة روقر َلبةااااا ةه روأرنخاااااهُ إةلريَااااا ةه
ُون)(األنفال.))43 :
تُحَ رشر ر
ومن جهة أخرى فهل حقا أن الصوفية تركاوا الادنيا كماا يزعماون ؟؟ كاال
وأل كال  ،إنهم انغمساوا فيهاا إلاى األذقاان  ،ف،لباوا الادنيا بادعوى تركهاا.
والااادليل الااادامغ علاااى ذلااا  ،هاااو أن مخالفااااتهم للشااارع و تقااادمهم علياااه،
وحرصااهم علااى ت،بيااق تصااوفهم وتحقيااق غاياتااه  ،كاال هااذا هااو اسااتجابة
ألحوالهم ورغباتهم ،وهذا  -بال ش  -من الدنيا ال من الدين!!.
والشاااهد الثاااني علااى ذل ا أيضااا هااو أنااه ماان الثاباات تاريخااا وحاضاارا أن
معظم هؤال الصوفية أمضوا حياتهم في تارك التكساب  ،وتفرغاوا لمجاالس
الغنا والرق ،وانتظار صادقات الناا  ،والحاري علاى طلاب الفناا فاي
ل دنيويا، 285وهذه أعظم اللذات التي يرجونها من تصاوفهم ،وهاي غاياات
صوفية دنيوية ،وليست شرعية  .ومن هذا حاله فهو فاي الحقيقاة طالاب دنياا
ال طالب آخرة  ،وطالب هواه ال طالب شرع ل .
وأما قوله  (( :ما أخذنا التصوف عان القاال والقيال لكان عان الجاوع وتارك
الدنيا وق،ف الميلوفات والمستحسنات ألن التصاوف هاو صافا المعاملاة ماف
ل ،وأصااله العاازوف عاان الاادنيا كمااا قااال حارثااة عزفاات نفسااي عاان الاادنيا
فيسهرت ليلاي وأظمايت نهااري)) .286فهاو كقولاه الساابق أقاماه الجنياد علاى
العباااادة الصاااوفية ال الشااارعية .ألن ديااان اإلساااالم بكااال جوانباااه الروحياااة
واألخالقية والعملية والعقدية ال يقوم على الجوع  ،وال على ترك الدنيا ،وال
علااى تاارك المستحساانات ،وإنمااا يقااوم علااى طاعااة ل ورسااوله وااللتاازام
بشريعته قلبا وقالبا،و في كل أمور الدنيا وا خرة  .قاال تعاالى:ر(( رو رماا رخلر َق ُ
ات
َال ةجا خ
صاالرتةي رونُ ُسا ةكي
ون)(الااذاريات ،)) 16 :و ((قُاالَ إة خن ر
اإلنا ر
اس إة خال لةير َعبُا ُد ة
ان رو َ ة
ين)(األنعام.))164 :
اي رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
رو رمحَ ير ر
وليس مان ديان اإلساالم أن نقايم الادنيا علاى الجاوع  ،وإنماا نقيهماا علاى
االعتاادال فاااي األكاال والشااارب وفاااق شااريعة ل تعاااالى .ولاايس هناااا مجاااال
التفصيل في هذا الموضوع  ،فسنعود إليه الحقا بحول ل تعالى .
 285سنوثق تل المعلومات الحقا  .علما بين الفنا في ل عند الصوفية يعني التحقق بوحدة الوجود  ،وسنبين هذا فيما ييتي من هذا
الكتاب.
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وأمااا قولااه بتاارك الميلوفااات والمستحساانات فهااذا يحتاااط إلااى تفصاايل ،فاالذا
كانت ميلوفات صاحيحة وصاحية ،ومواقفاة للشارع ،ومفيادة للمجتماف فيجاب
الحفاظ عليها ال ق،عها  .علما بين اإلنسان لن يسات،يف الخاروط عان العوائاد
والمستحسنات ،وإنما هو يسات،يف أن يُغيرهاا ال القضاا عليهاا .ألناه ماا مان
نمط حياة إال و له ميلوفات ومستحسنات .والصاوفية أنفساهم عنادما تصاوفوا
وانعزلوا وضعوا ألنفسهم ميلوفاات ومستحسانات ،فماالوا إلاى الكسال وتارك
طلب الرزق ،وأقبلوا على اللهو والارق بادعوى الاذكر والساماع ،ولبساوا
المرقعات وتميزوا بها ،وأظهروا زهدهم وتصوفهم للنا .
وفيما يخ قوله (( :كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فيسهرت
ليلي وأظميت نهاري)) ، .287فهو جز من حديث اهتم به الصوفية كثيرا،
كالمؤرخ الصوفي الكالباذي ذكره وعلّق عليه بقوله (( :وقال حارثة-ابن
سراقة -حين سيله النبي { :ما حقيقة إيمان }؟ قال :عزفت بنفسي عن
الدنيا ،فيظميت نهاري ،وأسهرت ليلي ،وكيني أنظر إلى عرش ربي بارزا،
وكيني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ،وإلى أهل النار يتعادون " ،فيخبر
أنه لما عزف عن الدنيا ،نور ل قلبه ،فكان ما غاب منه بمنزلة ما يشاهده.
نور ل قلبه ،فلينظر إلى
وقال النبي { :من أحب أن ينظر إلى عبد ّ
حارثة} ،فيخبر أنه منور القلب )).288
وأقول :هذا الحديث إسناده ضعي  .289ومتنه ُمنكر جدا  ،فليس صحيحا
أن ترك الدنيا يُؤدي إلى ما ذكره الحديث  ،ألن ترك الدنيا ليس من ديننا ،
وألن اإليمان واإلخالي وااللتزام بالشرع هو الذي ينور القلوب ،وليس
الغلو في الجوع والسهر  ،بدليل قوله تعالى (( :رولر ةك خن خ
ان
اإلي رم ر
لر رحب ر
خب إةلر َي ُك ُم َ ة
ان أ ُ َولرئة ر هُ ُم
ق رو َال ةعصَ ير ر
رو رزيخنرهُ فةي قُلُوبة ُك َم رو رك خرهر إةلر َي ُك ُم الَ ُك َف رر رو َالفُسُو ر
اهللة ير َه ةد قر َلبرهُ رو خ
ون)(الحجرات ،)) 7 :و(( رو رمن ي َُؤ ةمن بة خ
خاش ُد ر
لُ بة ُكل رش َي َ
الر ة
ان رميَتا ً فريرحَ ير َينراهُ رو رج رع َلنرا لرهُ نُوراً ير َم ةشي بة ةه
رعلةي ٌم )(التغابن،))11 :و((أر رو رمن رك ر
فةي النخا ة رك رمن خمثرلُهُ فةي ُّ
ين رما
ط م َنهرا رك رذلة ر ُزي رن لة َل ركافة ةر ر
ت لري ر
الظلُ رما ة
َس بة رخ ة
ار َ
ركانُ َ
ون)(األنعام. ))144 :
وا ير َع رملُ ر
وقد شهد الشرع للصحابة باإليمان والعمل الصالح ،وزكاهم في
نصوي كثيرة ،ومف ذل لم يعزفوا عن الدنيا .وبعد العهد النبوي أصبحوا
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كلهم من األغنيا وميسوري الحال ،وفتحوا الفتوحات وكونوا دولة اإلسالم
في العهد الراشدي .فيين حكاية العزوف عن الدنيا ؟؟.
ومما يُب،ل ذل الحديث أيضا أن الصحابي المذكور فيه ،وهو حارثة بن
سراقة استشهد غالما في معركة بدر وقيل في أحد ،ولم يُرو عنه
الحديث .290أليس هذا دليل دامغ على أن الحديث مكذوب ؟؟!!  .فالجنيد
وأمثاله من الصوفية لم تكن تهمهم صحة الحديث من عدمها ،وإنما كان
همهم التقعيد للعبادة الصوفية واالنتصار لها ،حتى وإن كان الحديث
مكذوبا!! .فالقوم ال مجال عندهم لنقد األخبار وتمحيصها !! .
لكن ما سبب حري الصوفية على االهتمام بهذا الحديث؟؟ .إنه عمدة
القوم في المواضيف التي تكلم فيها  .فهو قد تضمن ذكر أصل من أصول
العبادة الصوفية ،وهو :ترك الدنيا  .وذكر اثنين من أساسيات ال،ريق
الصوفي ،هما :الجوع ،والسهر .وتضمن اإلشارة إلى غاية العبادة الصوفية
ب،ريقة غير مباشرة ،وليست صريحة لكنه تضمن جانبا منها بحيث
يست،يف الصوفية توجيهه لتيييد قولهم بغاية العبادة الصوفية الخفية ،التي
يسمونها الفنا في ل ،وهي تعني أمرا خ،يرا ومدمرا للدين والعقل
والعلم،وسنتناولها بالتفصيل في الفصل الرابف من كتابنا هذا .والشاهد على
غايتهم الخفية هي قوله  ((:وكيني أنظر إلى عرش ربي بارزا)) .ومعنى
كالمه أن ممارسة التعبد الصوفي بالجوع والسهر يوصل إلى رؤية عرش
ل ف ومف أن الرواية لم تصرح أيكون ذل بالرؤية المباشرة أم بالرؤية
القلبية  ،فلن الصوفية يُمكنهم االعتماد عليها وتوجيهها في قولهم بالكش
والشهود ،وعلم الباطن  ،ليصلوا إلى غاية عبادتهم الخفية .
لكن تجب اإلشارة هنا إلى أن الحديث مف أته متفق مف العبادة الصوفية في
أكثر جوانبه ،فلنه مخال لها في ذكره ألهل الجنة والنار .ألن العبادة
الصوفية تزدري المعاد األخروي ،وال تعبد ل خوفا من ناره وال طمعا في
جنته كما بيناه سابقاف لكن القوم أخذوا من الحديث ما يتفق مف العبادة
الصوفية  ،وأعرضوا عما يُخالفها  ،ب،ريقة نفعية ذرائعية عمادها:الغاية
تبرر الوسيلة .ومن ال ُمحتمل أيضا أن تكون هذه الزيادة -ذكر الجنة والنار-
من باب التقية إلخفا الصوفية حقيقة عبادتهم عن المسلمين .
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والحديث يشهد بنفسه أنه موجه لتيسيس التصوف وشرعنته ،في قوله
بترك التكسب وعدم عمارة األرض ،والدعوة إلى السهر والجوع .والش
أن من يسهر ليال فلنه سينام نهارا ويكون صومه نوما .وهذا ليس من دين
اإلسالم  ،ألن اإليمان ال يقوم على ذل فقط  ،وليس بذل الت،رف والغلو
ين آ رمنُواَ رو رع ةملُ َ
صالرةر روآتر ُو َا
ت روأرقرا ُمواَ ال خ
وا ال خ
وإنما يقوم على ((:إة خن الخ ةذ ر
صالة رحا ة
ال خز ركاةر لرهُ َم أرجَ ُرهُ َم ةعن رد ررب ةه َم روالر رخ َو ٌ
ون )(البقرة:
ف رعلر َي ةه َم روالر هُ َم يرحَ رزنُ ر
اونُ َ
اونُ َ
ان
وا رعلرى َالبر روالتخ َق روى روالر تر رع ر
 .))477و(( روتر رع ر
اإل َث ةم رو َال ُع َد رو ة
وا رعلرى ة
لر إة خن ّ
رواتخقُواَ ّ
ب)(المائدة  ،)) 4و((ا َنفةرُواَ ةخفرافا ً روثةقراالً
لر رش ةدي ُد َال ةعقرا ة
يل ّ
ون
لة رذلة ُك َم رخ َي ٌر لخ ُك َم إةن ُكنتُ َم تر َعلر ُم ر
رو رجا ةه ُدواَ بةي ر َم روالة ُك َم روأرنفُ ةس ُك َم فةي رسبة ة
)(التوبة .))31 :والقرآن الكريم حدد صفات اإليمان الشرعي المقبول بعدة
ين آ رمنُوا بة خ
اهللة رو ررسُولة ةه ثُ خم لر َم يررَ تراب ُوا
ون الخ ةذ ر
صفات كقوله تعالى(( :إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
رو رجاهر ُدوا بةي ر َم روالة ةه َم روأرنفُ ةس ةه َم فةي رسبةي ةل خ
ون)(الحجرات:
لة أُ َولرئة ر هُ ُم الصخا ةدقُ ر
 . ))11فالقوم فر ّ
صلوا الحديث على مقاسهم.
ورابعا إن قول سهل التستري (( :من عالمة حابّ ّ
ل تعاالى حابّ النباي -
عليه السالم ،-ومن عالمة حبّ النبي -صلى ل عليه وسلم -حبّ السنّة ومن
عالمااة حاابّ الس انّة بغااض الاادنيا ،وعالمااة بغضااها أن ال ييخااذ منهااا إال زاداً
وبلغاااة )) .291فهاااو قاااول ماااردود علاااى صااااحبه ،ومخاااال للشااارع مخالفاااة
صريحة.فهو كالم يُعبر عن مكانة الدنيا عناد الصاوفية  ،ولايس عان مكانتهاا
في دين اإلسالم  .ألن الدنيا في شريعتنا ليست مذمومة لذاتها  ،فهي من نةعام
ل على عباده ف وإنما تُذم عندما تكون سببا في فساد وهالك البشر في الادنيا
وا خارة .وإمااا إذا كانات وساايلة لعباادة ل تعااالى ،وت،بياق شاارعه ،والتمتااف
بال،يبات الحالل التي فيها ،فلنها في هاذه الحالاة ليسات مذموماة ،وإنماا هاي
ممدوحة ،ألنها هي مزرعة المؤمنين التي توصلهم إلى جنة النعيم ياوم يقاوم
النا لرب العالمين.
وليس صحيحا أن من عالمة حب السنة النبوية بغض الدنيا م،لقا ،فهذا
افترا عليها،ألن من أهداف السنة أنها جا ت لتسعد اإلنسان في الدنيا
وا خرة  ،وتبين له ال،ريق الشرعي للتمتف بالحالل في الدنيا  .من ذل
مثال قول النبي -عليه الصالة والسالم(( -أما ول إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له
لكني أصوم وأف،ر وأصلي وأرقد وأتزوط النسا فمن رغب عن سنتي
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فليس مني ))  ،292و ((إن ألهل علي حقا و لنفس علي حقا )) ، 293و((
نعم المال الصالح للمر الصالح )) .294
وال يصااح القااول بااين ماان عالمااة بغااض الاادنيا أن ال نيخااذ منهااا إال زادا
وبُلغةً.ألن بغض الدنيا ال يكون بذل  ،وإنما يكون بين نجعلها مزرعة لعباادة
ل تعالى وفق شريعته ،فنسعد بها فاي الادنيا وا خارة  ،وال نجعلهاا مزرعاة
للكفر والفساد والتمتف بالحرام ،وتع،يل دين ل تعالى  .ولهذا قال سابحانه :
اارفُ َ
اارب َ
(( ُكلُا َ
ين)(األعاااراف)) 41 :
اارفة ر
ااوا روا َشا ر
وا إةنخاااهُ الر يُ ةحااابُّ َال ُم َسا ة
ُوا روالر تُ َسا ة
،و((قُلَ رم َن رح خر رم ةزينرةر ّ
ق قُالَ ةهاي
ت ةم ر
ار رط لة ةعبراا ةد ةه رو َال،خيبراا ة
اي أر َخ ر
لة الختة ر
ان الار َز ة
ين آ رمنُ َ
ت لةقرا َاو َم
لةلخا ةذ ر
صاةً ير َاو رم َالقةيرا رما ةة ركا رذلة ر نُفرصا ُل ا يراا ة
اوا فةاي َال رحيراا ةة الا ُّد َنيرا رخالة ر
ث لخ ُك َم فريَتُ َ
ون)(األعراف )) 44 :و((نة رسن ُؤ ُك َم ((نة رسن ُؤ ُك َم رحرَ ٌ
وا رحرَ ثر ُك َم أرنخى
ير َعلر ُم ر
لر روا َعلر ُما َ
اااااوا ّ
وا ألرنفُ ةساااااا ُك َم رواتخقُا َ
ةشاااااا َئتُ َم روقرااااااد ُم َ
ااااار
اااااوا أرنخ ُكاااااام ُّمالرقُااااااوهُ روبرشا ة
َال ُم َ
ين)(البقاارة ، )) 444 :ولاام يقاال لنااا :أبغضااوا الاادنيا  ،بتاارك التمتااف
ااؤ ةمنة ر
بحاللها  .وقد زكى ل تعالى الصحابة ،وشهد لهم باإليماان والعمال الصاالح
 ،وبشاار كثياارا ماانهم باادخول الجنااة ،ومااف ذلا كااان بعضااهم غنيااا فااي العهااد
النباوي ،ثام أصابحوا كلهاام أغنياا وميساوري الحااال زمان الخالفاة الراشاادة.
ومف ذل كانوا مؤمنين يُحبون ل ورسوله .
وأما قول بشر بن الحارث الحافي « :من طلب الدنيا فليتهيي للذل » )).295
فهوا على شاكلة أصحابه في الدعوة إلى ترك الدنيا وذمها  ،من دون التمييز
بين جانبيها اإليجابي والسلبي  .ألن الدنيا في ذاتها كسي بحدين  ،قد تكاون
طريقا إلى اإليماان والفاالح والعاز  ،وقاد تكاون طريقاا إلاى الاذل والضاالل
والخسااران  .ولهااذا يجااب تعااديل مقولتااه لتصاابح :ماان طلااب الاادنيا بااالحرام
فليتهيي للذل.
وكذل قول أبي يزيد البس،امي عندما سُئ رل عن ال ُّسنخة والفريضا ةة .فقاال(( :
ك الدنيا ،والفريضةُ الصُّ حَ بةُ مف المولرىف خ
ال ُّسنخةُ تر ُ
ألن السانةر كلهاا تادلُّ علاى
ك الدنيا ،والكتابُ كلُّه يدلُّ على صحب ةة المولى .فمن تعلخم السنةر والفريضةر
تر ة
296
فقد رك ُمل ")) .
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إنااه قااول أسااس بااه البساا،امي للعبااادة الصااوفية باااالفترا علااى الشاارع
وتحريفه تعمدا .ألن الثابت ق،عا أن كال من السنة والفريضة ال يدالن علاى
ترك الدنيا ،وال على صحبة المولىف وإنما يادالن ويايمران بعباادة ل تعاالى
ان
اري رع َة م ر
وفق شرعه في حياتنا الدنيوية  ،لقوله تعالى(( :ثُ خم رج رع َلنرا ر
ك رعلراى رش ة
اون )(الجاثيااة ،))18 :و (( روأر خن
ين رال ير َعلر ُما ر
ار فراتخبة َعهرااا رو رال ترتخبة ا َف أر َها راوا الخ ا ةذ ر
َاألر َما ة
اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكا َم رعان رسابةيلة ةه رذلة ُكا َم
ُوا السُّاب رُل فرترفرا خر ر
ص رر ة
هرـ رذا ة
ون)(األنعام  ،)) .))114 :و (( رو رما رخلر َق ُ
ناس
روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
اإل ر
ت َال ةج خن رو َ ة
ااي
صاالرتةي رونُسُا ةكي رو رمحَ ير ر
ون)(الاذاريات ،)) 16 :و(( قال ((قُالَ إة خن ر
إة خال لةير َعبُ ُد ة
ين)(األنعام.))164 :
رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
وليس صحيحا أن السنة هي ترك الدنيا ،ألن السنة النبوية ال تدل على
ذل  ،وإنما تيمر بلقامة الدنيا وفق شريعة ل تعالى  .وهذا الذي أقامه النبي-
كون دولة المدينة،واستمرت على أيدي
عليه الصالة والسالم -عندما ّ
أصحابه من بعده في تكوينهم للخالفة الراشدة.
والقرآن الكريم أمرنا بعمارة الدنيا وفق شريعة ل تعالى ،ووعد
ض
المؤمنين بتحقيق لهم ذل  ،بقوله سبحانه((:هُ رو أرن رشي ر ُكم م رن األررَ ة
روا َستر َع رم رر ُك َم فةيهرا فرا َستر َغفةرُوهُ ثُ خم تُوب َ
ُوا إةلريَ ةه إة خن رربي قر ةريبٌ ُّم ةجيبٌ )(هود:
ض أرقرا ُموا الص رخالةر روآتر ُوا ال خز ركاةر روأر رمرُوا
،))61و((الخ ةذ ر
ين إةن خم خكنخاهُ َم فةي َاألررَ ة
ُ
ور)(الح  ، ))31 :و (( رو رع رد خ
لُ
بة َال رم َعر ة
ُوف رونرهر َوا رع ةن َال ُمن رك ةر رو ة خهللة رعاقةبرةُ َاأل ُم ة
ض رك رما ا َستر َخلر ر
الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا ةمن ُك َم رو رع ةملُوا الصخالة رحا ة
ت لرير َستر َخلةفرنخهُم فةي َاألررَ ة
ضى لرهُ َم رولريُبردلرنخهُم من بر َع ةد رخ َو ةف ةه َم
الخ ةذ ر
ين ةمن قر َبلة ةه َم رولريُ رمكنر خن لرهُ َم ةدينرهُ ُم الخ ةذي ارَ تر ر
ون بةي رشيَئا ً رو رمن ركفر رر بر َع رد رذلة ر فري ُ َولرئة ر هُ ُم
أر َمنا ً ير َعبُ ُدونرنةي رال يُ َش ةر ُك ر
ون)(النور .))11 :فكل من القرآن والسنة أمر بعبادة ل وعمارة
اسقُ ر
َالفر ة
األرض وفق شريعة ل  ،فيين ما زعمه البس،امي الذي ع،ل الشرع
وجعله في خدمة التصوف ؟؟ !! .
والراجح عندي أن البس،امي  -بذل القول – أخفى حقيقة العقيدة الصوفية
متسترا بعبارتي السنة والفريضة  .ألن الفريضة في الحقيقة ليست صحبة
المولى كما قال الرجل  ،فهذا تعبير مشبوه  ،ألن ل تعالى فرض علينا
عبادته والتزام شرعه  ،لقوله سبحانه  (( :رو رما رخلر َق ُ
نس إة خال
اإل ر
ت َال ةج خن رو َ ة
ون)(الذاريات ،))16 :و
اإل ر
نس إة خال لةير َعبُ ُد ة
ون)(الذاريات ،)) 16 :ةج خن رو َ ة
لةير َعبُ ُد ة
ين رال
اك رعلرى رش ةري رع َة م رن َاألر َم ةر فراتخبة َعهرا رو رال ترتخبة َف أرهَ روا الخ ةذ ر
((ثُ خم ((ثُ خم رج رع َلنر ر
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ين رال
ون)(الجاثية ،))18 :م رن َاألر َم ةر فراتخبة َعهرا رو رال ترتخبة َف أر َه روا الخ ةذ ر
ير َعلر ُم ر
ل
ير َعلر ُم ر
ون)(الجاثية ،))18 :و(( رولرقر َد بر رع َثنرا فةي ُكل أُ خم َة خرسُوالً أر ةن ا َعبُ ُدواَ ّ ر
وت فر ةم َنهُم خم َن هر ردى ّ
ت رعلر َي ةه الضخاللرةُ
لُ رو ةم َنهُم خم َن رحقخ َ
رواجَ ترنةبُواَ ال،خا ُغ ر
فر ةسير َ
ين)(النحل .))46 :قاهلل
ان رعاقةبرة ُ َال ُم ركذبة ر
ض فرانظُرُواَ رك َي ر رك ر
ُوا فةي األررَ ة
سبحانه وتعالى ولم يقل ل لنا صاحبوني  ،أو رافقوني ،وإنما أمرنا بعبادته
وطاعته وااللتزام بشريعته .فاهلل تعالى معنا بعلمه وإرادته وقدرته ،وأوامره
 ،ونحن معه بالتزامنا بشرعه قليا وقالبا.
وال حقيقة أن الرجل تكلم عن العبادة الصوفية ال الشرعية  ،ألن عبادته
هي التي من أُسسها ترك الدنيا ،ومن غاياتها صحبة ل حسب زعم
الصوفية في قولهم بالفنا في ل .ولهذا فالسنة عنده هي سنة التصوف التي
تعني ترك الدنيا وليست السنة الشرعية التي تعني اتباع النبي-عليه الصالة
والسالم -في إقامته للدين والدنيا معا.والفريضة عنده هي فريضة التصوف
التي تعني االلتزام بال،ريق الصوفي الموصل إلى المعرفة الصوفية
المزعومة ،وليست هي االلتزام بما فرضه ل علينا.
وخامسا إنه تبين من أقوال هؤال الصوفية أنهم دعاوا إلاى السالبية وتارك
طلاااب الااارزق ،وهجااار األماااوال واألوالد ،واالتكاااال علاااى غيااارهم لتاااوفير
ضروريات الحياة  .وهذا موق مخال للشرع و ُمدمر لحياة البشر الدنيوياة
واألخرويااة معااا  .حتااى أن أحاادهم عناادما ُساائل عاان التصااوف قااال (( :أن ال
تمل شيئا ً ،وال يملك شي )) ،297وقال آخر (( :لوال الليل ما أحببات البقاا
فااااي الاااادنيا  ،ومااااا أحااااب البقااااا فااااي الاااادنيا لتشااااقيق األنهااااار وال لغاااار
األشجار)) .298وقال يحيى بان معااذ (( :واعلماوا أن تارك الادنيا هاو الاربح
نفسه الذي ليس بعاده أمار أشاد مناه ،فالن ذبحاتم بتركهاا نفوساكم أحييتموهاا،
وإن أحييتم أنفسكم بيخذها قتلتموها .299)) ...
إن هااؤال الصااوفية يُغااال،ون ويُلبسااون علااى النااا دياانهم ،فهاام كااانوا
غاااارقين فاااي رساااومهم وأهاااوائهم ،وحريصاااين علاااى عقاااد مجاااالس الغناااا
والاارق  ،ولبااا المرقعااات ،وازدرا ماان يعماال ل،لااب للاارزق .وكااانوا
حريصين على التقارب مان الملاوك واألمارا واألغنياا ليبناوا لهام الزواياا،
وينفقون عليهم األموال  ،ويعقدون لهام مجاالس ال،ارب  .ومان جهاة أخارى
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فقد كانوا حريصين على مخالفة الشارع والتقادم علياه بايحوالهم وتصاوفهم ،
وهذا أمر سبق أن بيناه  ،وسيزداد تيكيدا أفقيا وعموديا فيماا يايتي مان كتابناا
هذا.
علما بين ل تعالى لام يخلقناا لتارك الادنيا واالنساحاب منهاا ،وإنماا أمرناا
بعمارتهااا ألنهااا هااي مزرعااة ا خاارة  .فاانحن مكلفااون بعمارتهااا وزراعتهااا
أحببنا أم كرهنا  ،وال غنى لنا عن ذل  .وعليه فيجب عليناا أن نعمرهاا وفاق
ين آ رمنُ َ
وا
شريعة ل تعالى لنفلح فيها وفي ا خرة .قال سبحانه  (( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
وا أر خن ّ
ُول إة رذا رد رعا ُكم لة رما يُحَ يةي ُك َم روا َعلر ُم َ
ا َستر ةجيب َ
لر يرحُو ُل بري رَن َال رمارَ ة
ُوا ة ّهللة رولةل خرس ة
ال
روقر َلبة ةه روأرنخهُ إةلر َي ةه تُحَ رشر ر
صالةحا ً قر ر
ُون)(األنفال  ،)) 43 :و(( روإةلرى ثر ُمو رد أر رخاهُ َم ر
وا ّ
يرا قر َو ةم ا َعبُ ُد َ
ض رواسَاتر َع رم رر ُك َم
لر رما لر ُكام م َان إةلراـ َه رغيَا ُرهُ هُ راو أرن رشاي ر ُكم م ر
ان األررَ ة
فةيهرااا فرا َساتر َغفةرُوهُ ثُا خم تُوبُا َ
اوا إةلر َيا ةه إة خن رربااي قر ةرياابٌ ُّم ةجياابٌ )(هااود  ،))61 :و((ثُا خم
ين رال
ااااوا الخااااا ةذ ر
ااااري رع َة ما ر
رج رع َلنر ر
اااار فراتخبة َعهراااااا رو رال ترتخبةاااا َف أر َها ر
اااان َاألر َم ة
اااااك رعلراااااى رش ة
ير َعلر ُمو رن)(الجاثية . ))18 :
والشرع لام ييمرناا بتعاذيب أنفسانا وتارك شاهواتنا فاي هاذه الادنيا ،وإنماا
أمرنااا ب،اعااة ل فااي اسااتجابتنا لاادوافف وحاجيااات أنفساانا .فيجااب أن نربيهااا
ونجاهادها بااين نحملهااا علااى االلتاازام بشاريعة ل تعااالى فااي تلبيتنااا ألشااواقنا
ودوافعنا وغرائزنا النفسية والعقلية والجسدية .ألنها مخلوقة فيناا ألدا مهاام
منوطااة بهااا .فنسااتجيب لشااهواتها  ،ونع،يهااا حقوقهااا باعتاادال وال نحرمهااا
حقوقها ،ألن حرمانها مخال للشرع ،و ُمفسد للنفس والجسم والمجتمف  .قال
ساابحانه (( :ي ةُري ا ُد ّ
ار)(البقاارة  ،))181 :و
لُ بة ُك ا ُم َاليُ َس ا رر روالر ي ةُري ا ُد بة ُك ا ُم َال ُع َسا ر
ااوا ّ
وا ألرنفُ ةساا ُك َم رواتخقُ َ
وا رحاارَ ثر ُك َم أرنخااى ةشاا َئتُ َم روقرااد ُم َ
ث لخ ُكاا َم فراايَتُ َ
((نة رساان ُؤ ُك َم رحاارَ ٌ
لر
وا روا َشا ررب َ
ين)(البقرة ،)) )) 444 :و(( ُكلُ َ
روا َعلر ُم َ
ُوا
وا أرنخ ُكم ُّمالرقُوهُ روبرش ةر َال ُم َؤ ةمنة ر
ارفُ َ
ين)(األعااراف . )) 41 :وفااي الحااديث عاان
ارفة ر
وا إةنخاهُ الر ي ةُحاابُّ َال ُم َسا ة
روالر تُ َسا ة
النبي-عليه الصاالة والساالم -أناه قاال(( :وفاي بضاف أحادكم صادقة  .قاالوا :
أييتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال  :أرأيتم لو وضعها في حارام ف
أكان عليه فيها وزر ؟ فكذل إذا وضعها في الحالل ف كان له أجر)).300
ولذل فلن الصحيح في العالقة بين الدنيا وا خرة  ،ليسات الادنيا مذموماة
من أجل ا خرة ،وال أن الدنيا مجرد جسر إلاى ا خارة ،وإنماا الصاحيح فاي
ذل هو أن الدنيا مزرعة ا خرة ،فالبد من العمل واالجتهاد لعمارتهاا وفاق
 300مسلم :الصحيح  ،ط  2ي ، 28 :رقم . 8226 :واأللباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  2ي . 897 :و الصحيحة ،ط 2
ي. 179 :
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ُورهرااا
شااريعة ل تعااالى  .قااال ساابحانه  (( :ونفااس رو رمااا رس ا خواهرا فري ر َلهر رمهرااا فُج ر
ااب رماان رد خساااهرا )( الشاامس،))11 -7 :
اح رماان رز خكاهرااا روقرا َد رخا ر
روتر َق رواهراا قرا َد أر َفلرا ر
ق بة َال ُح َسنرى فر رسنُيرس ُرهُ لة َليُ َس ررى روأر خما رمن بر ةخ رل
ص خد ر
و((فري ر خما رمن أر َع،رى رواتخقرى رو ر
ب بة َال ُح َسنرى فر رسنُيرس ُرهُ لة َل ُعس رَرى)(الليل. ))11 -1 :
روا َستر َغنرى رو رك خذ ر
وهؤال الصوفية ذكروا صراحة أن بداية ال،ريق الصوفي تت،لب التجرد
عن الادنيا وعادم اماتالك أي شاي حساب القشايري .301وقاولهم هاذا مخاال
للشرع من،لقا ومضمونا  ،ألن ال،ريق إلى ل ال يصح ألي إنسان أن ياتكلم
فيه من دون االن،االق مان الشارع واالحتكاام إلياه  .ألن ل سابحانه وتعاالى
هو الذي وضف لنا مانه الحيااة ،وهاو الاذي يعلمناا ال،رياق الاذي نعباده باه،
وقااد طبقااه رسااوله -عليااه الصااالة والسااالم -وصااحابته الكاارام  .لكاان هااؤال
الصوفية تركوا الشرع ورا ظهورهم وقرروا ما يُخالفه صراحة.
إن ماااانه عبااااادة ل تعااااالى يقااااوم أساسااااا علااااى اإليمااااان واإلخااااالي
واالسااتقامة علااى شااريعته فااي عمارتنااا لااألرض ،وال يقااوم أباادا علااى تاارك
الدنيا،وعدم امتالك أي شي كما زعم هؤال  .ومن الثابات ق،عاا أن النباي-
عليه الصالة والسالم -لم يكن يشترط على الذين يؤمنون به أن يتجردوا مان
الدنيا وأمالكهم .ولهاذا وجادنا الصاحابة الاذين آمناوا باه ،وشاهد لهام الشارع
باإليمان والعمل الصالح  ،كانوا من مختل شرائح المجتماف ،مان األغنياا ،
والميسورين ،والفقرا .فال،ريق إلى ل تعالى ال يقوم ابدا علاى تارك الادنيا
وال علاااى عااادم اماااتالك أي شاااي  ،وإنماااا يقاااوم علاااى اإليماااان واإلخاااالي
واالساااتقامة علاااى الشااارع .فتكاااون نتيجاااة ذلااا أن يظفااار المسااالم باإليماااان
الصحيح الذي رزقه ل به .وأما ال،ريق الصوفي فهو ليس منهجا شارعيا،
وال يُورث أحواال صاحيحة ،وإنماا ياورث أصاحابه أحاواال فاسادة ،وياوقعهم
في مخالفات وانحرافات تهدم الشرع والعقل والعلم.302
وأخيرا -سادسا – إن األحاديث النبوية التي احات بهاا الصاوفية فاي قاولهم
بترك الدنيا وذمها انتصارا للتصوف لم يصح وال واحد منها  .وقد سبق بيان
حال بعضها  ،وهناا أذكار طائفاة أخارى مان أحااديثهم كنمااذط تكشا حاال
الصوفية في إهمالهم للتحقيق ،وحرصهم وانتهازيتهم في توظيا األحادياث
الموضوعة والضعيفة تيييدا للتصوف وانتصارا له وألهله.
 301القشيري :ترتيب السلوك في طريق ل تعالى ،حققه ابراهيم بسيوني ،ي. 82 :
 302ذكرنا جانبا من ذل  ،لكن سييتي الكثير منه الحقا .
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أولها  :قال أبو نعايم األصابهاني(( :حادثنا محماد أباو عمارو بان حمادان،
حدثنا الحسن بن سفيان ،حدثنا عبدا لوهاب بن الضحاكن حادثنا ابان عباا ،
حدثنا صفوان بن عمرو ،عن خالد بن معدان ،عن حذيفة بن اليمان قال :قال
رسول ل  -صلى ل عليه و سلم -يا حذيفة إن في كل طائفة من أمتي قوماا
شعثا غبرا إياي يريادون وإيااي يتبعاون وكتااب ل يقيماون أولئا مناي وأناا
منهم وإن لم يروني )).303
وإسناده ال يصح  ،ألن من رجاله  :عبد الوهاب بن الضاحاك العرضاي،
قيال فيااه :متاروك ،يضااف الحاديث ،لاايس بثقاة ،كااذاب .304وأماا متنااه فساانعلّق
عليه مف الحديث الثاني.
والثاني  :قال أبو نعيم األصبهاني ((:حادثنا ساليمان بان احماد حادثنا بكار
بن سهل حدثنا عمرو بن هاشم حادثنا ساليمان بان أباي كريماة عان هشاام بان
عروة عن أبيه عن عائشة -رضاي ل تعاالى -عنهاا قالات :قاال رساول ل -
صلى ل عليه و سلم -من سيل عني أو سره أن ينظر إلي فلينظر إلى أشعث
شاااحب مشاامر لاام يضااف لبنااة علااى لبنااة وال قصاابة علااى قصاابة رفااف لااه علاام
فشمر إليه اليوم المضمار وغدا السباق والغاية الجنة أو النار)).305
وإسناده ال يصح ألن من رجاله :سليمان بن أبي كريمة  :ضعي  ،عامة
أحاديثه مناكير .306وهشام بن عروة بن الزبير (ت 131هاـ عان  87سانة) :
ثقة ربما دلس ،307و عندما حل بالعراق توسف في التحديث عن والاده ،فكاان
يحدث عنه ما سمعه منه ،ثم أصبح يرسل عنه ،فيُنكر عليه ذل  .308و حادث
عن أقوام لم يثبت سماعه منهم ،فريصبح من المدلسين.309
وأمااا متنااا فهااذا الحااديث والااذي قبلااه متنهمااا ُمنكااران  ،ألنهمااا مخالفااان
للشرع الذي أمرنا بالنظافة والوضو للصالة خمسة أوقات  .وأمرنا بالغسل
من الجنابة ،ولصالة الجمعة  .وقد أمرنا الشرع بين ناؤدي الحاق الاذي علاى
جساامنا باالهتمااام بنظافتااه وصااحته وإع،ائااه الغااذا الااذي يكفيااه ماان دون
 303أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 7 :
 304ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 210 :
 305أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 7 :
 306الذهبي :الميزان  ،ط  2ي. 129 :
 307ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي. 869 :
 308الذهبي  :تذكرة الحفاظ  ،رقم ،122 :ط  1ي. 107 ، 102 :
 309أبااو سااعيد العالئااي  :جااامف التحصاايل فااي أحكااام المراساايل  ،ي ،872 :رقاام .912 :و اباان حجاار :طبقااات المدلسااين ،ي،86 :
رقم.20:
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إسراف .وأمرنا بلظهار نعمة ل علينا والتحدث بها .قال سابحانه (( :روثةيرابرا ر
فر،رهرَ )(الم ّدثر  ، ))3 :و(( روأر خما بةنة َع رم ةة ررب ر فر رحد َ
ث)(الضاحى ،))11 :و((قُالَ
ين آ رمنُ َ
رم َن رح خر رم ةزينرةر ّ
وا
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
لة الختة ري أر َخ رر رط لة ةعبرا ةد ةه رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
ااااو َم
ت لةقرا َ
صاااااةً يرا َ
ااااو رم َالقةيرا رمااااا ةة ركااااا رذلة ر نُفرصااااا ُل ا يراااااا ة
فةاااااي َال رحيراااااا ةة الااااا ُّد َنيرا رخالة ر
اون)(األعااراف ، )) 44 :و((يرااا برنةااي آ رد رم ُخ ا ُذ َ
اج َد
ير َعلر ُما ر
وا ةزينر اتر ُك َم ةعن ا رد ُكاال رم َسا ة
َرفُ َ
و ُكلُ َ
ين)(األعاراف ..))41 :ومان
َارفة ر
وا إةنخهُ الر ي ةُحبُّ َال ُمس ة
وا روا َش رربُو َا روالر تُس ة
يفعل ذل ال يكون أغبار ،وال أشاعث وال شااحب  .وماا كاان الرساول -علياه
الصالة والسالم -كذل  ،فقد كان نظيفا يتع،ر و يهتم بهنداماه،310وكانات لاه
بيااوت حسااب زوجاتااه بناهااا بالقصااب ،أو بمااواد أخاارى .وك اذل الصااحابة-
رضي ل عنهم -كانوا على سنته  ،فلبساوا الجدياد وكسابوا األماوال  ،وبناوا
المنازل ،ومصروا األمصار  ،وبنوا المدن كمدينتي البصرة والكوفة  .ومف
ذل كانوا قمة في االلتزام باإلسالم ،وقد مدحهم ل تعالى وزكاهم فاي عادة
اون
ون األر خولُ ر
آيات ،وشهد ل،ائفة منهم بدخول الجنة في قوله تعالى (( روالسخاابةقُ ر
لُ رعا َنهُ َم رو ررض َ
اي ّ
ُاوا
ار روالخ ةذ ر
اج ةر ر
ان خر ة
ين رواألر ر
ةم رن َال ُمهر ة
ين اتخبرعُوهُم بةلةحَ رس َ
ض ر
نص ة
ين فةيهرااا أربرااداً رذلة ا ر َالفرا َاو ُز
اري ترحَ ترهرااا األر َنهرااا ُر رخالة ا ةد ر
رع َن اهُ روأر رع ا خد لرهُ ا َم رجنخااا َ
ت ترجَ ا ة
َال رع ةظااي ُم)(التوبااة  . )) 111 :فهاااؤال هاام قااادوتنا -بعااد نبيناااا -ولاايس هاااؤال
الصااوفية المصاارون علااى مخالفااة الشاارع عاان ساابق إصاارار وترصااد مااف
التستر به لغايات في نفوسهم .
علمااا بااين الحااديثين مااف عاادم صااحتهما ال ين،بقااان تمااام االن،باااق علااى
الصاوفية .ففيهماا ماا يخاال حااالهم  ،فليسات الصاوفية ممان يُحاافظون علااى
كتاب ل ،وإنما هم حرب عليه كما بيناه في كتابنا هذا .ولايس التصاوف وال
الصوفية ممن يرجون الجنة و يخافون النار .فهم أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم
ال يعباادون ل طمعااا فااي جنتااه وال خوفااا ماان ناااره .فلماااذا هااذه الذرائعيااة
والنفعية واالنتهازية في االختفا من ورا هذين الحديثين وغيرهما ؟؟.
والحديث الثالث  :قال عباد القاادر الجيالناي (( :فيتحقاق حينئاذ قولاه صالى
ل عليااه وساالم ( :الاادنيا وا خاارة ضاارتان ،إن أرضاايت إحااداهما أسااخ،ت
علي األخرى) )). 311

 310أحمد بن حنبل :المسند ،والحديث صححه شعيب األرناؤوط  ،ط  6ي ، 128 :رقم. 82019 :و البخاري :الصحيح  ،ط  9ي:
 ، 119رقم. 2212 :
 311عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السادسة والثالثون .
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وأقول :لم يذكر الجيالني للحديث إسنادا وال تثبت من صحته ،والحقيقة أنه
ليس حديثا نبويا ،وإنما هاو قاول منساوب إلاى عيساى-علياه الساالم ،312-وال
يصح إسنادا  ،ألنه منق،ف .
ومما يشهد علاى عادم صاحته متناا أناه لايس صاحيحا أن الادنيا وا خارة
ضرتان ال يُمكن الجمف بينهما  .إنه يُمكن الجمف بينهما إذا أخذنا بالشرع فاي
موقفه منهما  ،فتكون الادنيا فاي الجياب ال فاي القلاب ،ووسايلة ال غاياة.وهاذا
الذي حدث عندما كون النبي-عليه الصالة والسالم -وصحابته دولاة اإلساالم
في العهدين النبوي والراشدي .إنهم جمعاوا باين الادنيا وا خارة ،وهاذا الاذي
وعدهم ل به وتحقق فعال على أيديهم .قال سبحانه  (( :رو رعا رد خ
ين آ رمنُاوا
لُ الخا ةذ ر
ين ةمن قر َبلة ةه َم
ض رك رما ا َستر َخلر ر الخ ةذ ر
ةمن ُك َم رو رع ةملُوا الصخالة رحا ة
ت لرير َستر َخلةفرنخهُم فةي َاألررَ ة
ضى لرهُ َم رولريُبردلرنخهُم من بر َع ةد رخ َاوفة ةه َم أر َمناا ً ير َعبُا ُدونرنةي
رولريُ رمكنر خن لرهُ َم ةدينرهُ ُم الخ ةذي ارَ تر ر
ون)(النور))11 :
اسقُ ر
رال يُ َش ةر ُك ر
ون بةي رشيَئا ً رو رمن ركفر رر بر َع رد رذلة ر فري ُ َولرئة ر هُ ُم َالفر ة
فالدنيا وا خرة في دين اإلسالم ليستا ضارتين وال متناقضاتين ،وإنماا كال
منهمااا يوصاال إلااى ا خاار .فااال تُ،لااب الاادنيا بتاارك ا خاارة ،وال أن تُ،لااب
ا خرة بترك الدنيا ،وإنماا أن تُ،لاب الادنيا مان أجال الادنيا وا خارة .ألناه ال
آخرة بال دنياا ، ،والادنيا مزرعاة ا خارة .وهاي مزرعاة ضارورية ال يُمكان
ألحد أن يتجاوزها  .فهاي دار عمال توصال إلاى ا خارة .فاالمفهوم الشارعي
للدنيا وا خرة يرفف التناقض الذي كرساه الصاوفية بقاولهم :الادنيا وا خارة
ضرتان .
والحديث الرابف :قال عبد الكريم القشيري (( :أخبرنا عبد ل بان يوسا
األصبهاني ،قال :أخبرنا عبد ل بن يحيى ال،لحي ،قاال :حادثنا الحساين بان
جعفر  ،قال :حادثنا عباد ل بان نوفال قاال :حادثنا أباو بكار ابان عيااش ،عان
يزيد بن أبي زيااد ،عان أباي جحيفاة قاال :خارط عليناا رساول ل -صالى ل
عليااه وساالم -متغياار اللااون فقااال " :ذهااب صاافو الاادنيا وبقااي الكاادر ،فااالموت
اليوم تحفة لكل مسلم ")).313
وأقااول:الحااديث ضااعي  .314والمااتن منكاار وباطاال ق،عااا ،ألن عهااد النبااي-
عليااه الصااالة والسااالم -كااان أيااام نااور وبركااة وإيمااان  ،وشااهد خياار أمااة
أخرجت للنا بدليل القرآن الكريم والتااري الصاحيح  .وإذا لام تكان أياماه
هي أيام السعادة والهنا فمتى تكون؟؟ .ول تعاالى يقاول (( :هُ راو الخا ةذي بر رع ر
اث
 312الغزي العامري :الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث ،دار ابن حزم ،بيروت ،ي. 100 :
 313القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام ي.110 :
 314األلباني :السلسلة الضعيفة  ،ط  ، 1دار المعارف ن الرياض ،ط  11ي. 711 :
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ااب رو َال ةح َك رماةر
فةي َاألُمي ر
ين ررسُوالً م َنهُ َم ير َتلُو رعلر َي ةه َم آيراتة ةه روي رُازكي ةه َم رويُ رعل ُمهُا ُم َال ةكتر ر
ين
ار رط الخ ا ةذ ر
روإةن رك اانُوا ةماان قر َب ا ُل لرفةااي ر
ضا راال َل ُّمبةا َ
اين)(الجمعااة  ،)) 4 :و(( لي َُخا ة
ان ُّ
اور رو رماان يُا َاؤ ةمن بةا خ
ااهللة روير َع رماالَ
آ رمنُااوا رو رع ةملُااوا ال خ
ت ةما ر
الظلُ رمااا ة
صااالة رحا ة
ت إةلرااى النُّا ة
ان خ
ين فةيهراا أربراداً قرا َد أرحَ رس ر
ت ترجَ ةري ةمن ترحَ تةهرا َاألر َنهرا ُر رخالة ةد ر
لُ
صالةحا ً يُ َد ةخ َلهُ رجنخا َ
ر
لرهُ ةر َزقا ً)(ال،الق. ))11 :
ومما يُب،له أيضا هو أن الشرع جا للدنيا أوال  ،وأمر المسلمين بالجهاد
وتبليااغ الرسااالة إلاااى العااالم ،وبشاارهم باالنتصاااار ودولااة اإلسااالم .فكيااا
ييمرهم ويبشرهم بذل ثم هو يكرّه إليهم الدنيا ويدعوهم إلى تركها والركون
إلى السلبية ؟؟ .وأليس ما قام به النبي-عليه الصالة والساالم -وصاحابته مان
بعاده ياانقض ذلا الحااديث المزعااوم نقضااا تامااا ؟؟ .فلاايس صااحيحا أن صاافو
الدنيا ذهب وبقي الكدر ،فلاو كاان كاذل ماا مادح ل تعاالى العهادين النباوي
واراشاادي ،وجعاال المساالمين خياار أمااة أخرجاات للنااا  .ول تعااالى وعااد
المسلمين بالفتوح واألمن وانتشار اإلساالم  .كماا فاي قولاه سابحانه  (( :رو رعا رد
خ
ض رك رما ا َستر َخلر ر
لُ الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا ةمن ُك َم رو رع ةملُوا الصخالة رحا ة
ت لرير َستر َخلةفرنخهُم فةي َاألررَ ة
ضى لرهُ َم رولريُبردلرنخهُم من بر َع ةد رخ َوفة ةه َم
الخ ةذ ر
ين ةمن قر َبلة ةه َم رولريُ رمكنر خن لرهُ َم ةدينرهُ ُم الخ ةذي ارَ تر ر
ااار بر َعااا رد رذلةااا ر فري ُ َولرئةااا ر هُااا ُم
ااار ُك ر
ون بةاااي رشااايَئا ً رو رمااان ركفر ر
أر َمناااا ً ير َعبُااا ُدونرنةي رال يُ َش ة
ون)(النور .)) 11 :
اسقُ ر
َالفر ة
والحديث الخامس :قال الصوفي أباو طالاب المكاي(( :ورويناا أن عيساى -
عليه السالم -مرّ في سياحته برجل نائم ملت ّ في عبا ة فييقظاه وقاال :قام ياا
نائم فاذكر ّ
ل تعالى فقال :ما تريد مني؟ إني قد تركت الادنيا ألهلهاا فقاال لاه
عيسى عليه السالم :نم حبيبي إ ًذا نم)).315
وأقااول :لاام أعثاار لهااذه الروايااة علااى أثاار فااي كتااب الحااديث والجاارح
والتعديل ،وال في التاواري والساير وا داب وإنماا وجادتها عناد هاذا الرجال
فقط .والحديث ال يصح إسنادا ألناه منق،اف ،ومتناه باطال أيضاا بماا سابق أن
ذكرناه في نقدنا لمتون األحاديث السابقة التاي حثات علاى تارك الادنيا وذمهاا
ُم،لقا .
والحديث الساد رواه أبو نعيم األصبهاني بلسناده عن ابن عبا  ،قال :
(( كان رسول ل  -صلى ل عليه وسلم -إذا صلى الغداة قعد في مصاله
حتى ت،لف الشمس  ،فيقبل جرير بن عبد ل فقال  :السالم عليكم يا معشر
قري  .أين رسول ل -صلى ل عليه وسلم -؟ فقال رسول ل -صلى ل
 315أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 269 :
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عليه وسلم « : -أسلم تسلم يا جرير  ،إني أحذرك الدنيا وحالوة رضاعها
ومرارة ف،امها » )).316
وإسناده ال يصح  ،ألن من رجاله :عمر بن موسى بن وجيه  :منكر
الحديث ،ليس بثقة ،يضف الحديث .317ومحمد بن مسلم بن عبيد ل بن
شهاب الزهري( نحو143 -14:هـ)  :ثقة ،متقنُ ،مدلس ،كثير اإلرسال،
إرساله كالريح ،حدث عن أقوام لم يسمف منهم .318وبما أنه كذل  ،وهنا قد
عنعن  ،ومتن الرواية فيه ما يُنكر فلن اإلسناد من جهته ال يصح.
والحديث األخير -السابف -قال أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا محمد بن أحمد
بن حمدان  ،حدثنا الحسن بن سفيان  ،حدثنا كثيار بان عبياد  ،حادثنا بقياة بان
الوليد  ،عن السري بن ينعم  ،عن أبي الحسن مريح الهوزني  ،عن معاذ بن
جبل  ،أن النبي  -صلى ل عليه وسلم -قال له حين بعثه إلى اليمن  « :إيااك
والتنعم  ،فلن عباد ل ليسوا بالمتنعمين » )).319
وأقااول :إسااناده ال يصااح  ،ألن ماان رواتااه  :بقيااة باان الوليااد باان صااائد باان
كعااب الكالعااي  ،أبااو يحمااد الحمصااي (ت  137هااـ) ،قياال فيااه  :حاادث عاان
مجاهيل وعمن أقبل و أدبار ،لام يكان يُباالي عمان حادث  ،ثقاة إذا حادث عان
المعروفين ،كان يُدلس  ،ضعي عن غير الثقات ،يُكتب حديثه وال يُحت باه
 ،أحاديثااه ليساات نقيااة فكاان منهااا علااى تقيااة.320روى عاان عبيااد ل باان عماار
العمري مناكير .مخلط  ،له مناكير عن الثقات  .كان أبو حاتم و ابان خزيماة
ال يحتجان به  .وكانت فيه جرأة كبيرة على رفاف األحادياث إلاى النباي-علياه
الصااالة و السااالم.-و قااال أحمااد باان حنباال  (( :توهماات أن بقيااة ال يحاادث
المناكر إال عن المجاهيل ،فالذا هاو يحادث المنااكير عان المشااهير  ،فعلمات
من أين أُتاي)) .321و مان مظااهر تدليساه أناه كاان إذا رأى فاي شايخه ضاعفا
عدل عن اسمه الاذي اشاتهر باه إلاى كنيتاه .كاان بقياة يادلس عان الضاعفا و
يستبيح ذل  .و هذا ُمفساد لعدالتاه ،و لهاذا تارك بعاض األئماة االحتجااط باه،
كابن عبد البر. 322
 316أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 21 :
 317الذهبي :ميزان االعتدال ،ط  8ي. 122 :
 318ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي . 228 :و أبو زرعة العراقي :كتاب المدلسين ،ط ،1دار الوفا  ،172 ،ي 27 :و ما بعدها .
 319أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 61 :
 320ابن حجر :تهذيب  ،ط  18ي 217 :و ما بعدها.
 321أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  1ي .222 :و الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  12ي 189 :و ما بعدها.
 322الذهبي :من تُكلم فيه و هو موثق أو صالح الحديث  ،حققه عبد ل الرحيلي ،ط ، 1مكتبة المديناة الرقمياة ، 8002 ،ي،28 ،21 :
رقم.21 :
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وعليه أقول :إن الذي يحتاط لدينه ،و ي،لب اليقاين ،و يبحاث عان الحقيقاة
ال يقبل روايات رجل كبقية وأمثاله ،والذين تركوه على صواب .فرجال هاذا
حالاه ال يصااح االعتماااد علااى مروياتاه  ،سااوا أرساال  ،أو دلااس ،أو صاارّ ح
بالساماع ،فهااو مجاروح وضااعي عدالاة وضااب،ا .وبماا أنااه كاذل  ،وهنااا قااد
عنعن والمتن فيه ما يُنكر فاإلسناد ال يصح من جهته .وأية فائدة من التشابث
بروايات هذا الراوي وأمثاله ؟؟ .إنه يجب التشدد في تحقيق الرواياات عاماة
والحديثية خاصة ،وال يصح التساهل في تحقيقها .ألن التشدد هو الذي يرفاف
درجااة الصااحة واليقااين والتساااهل يضااع ذل ا ويفااتح الباااب واسااعا أمااام
الروايااات الظنيااة والضااعيفة ،باال والموضااوعة .ولهااذا فاالن تضااعي حااديث
صحيح بسبب التشدد أحسن وأولى وأسلم من تصحيح حديث ضاعي بسابب
التساهل.
والراوي الثاني :السري بن ينعم الجبالني الشامي ( ال،بقة السادساة ) :
صدوق.323ومرتبتاه هاذا تادل علاى العدالاة ،وال تُشاعر بالضابط ،وحاديثها ال
يُحت بصاحبها.324
والثالث :أبو الحسن مريح بن مسروق الهوزني  :ترجم له ابن أباي حااتم
ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال ،وكذل ابن حجر في التعجيل ،والبخاري في
التاري ،325وذكره ابن حبان في الثقات .326لكن توثيقه له ال يُع ّول علياه ،وال
يُعتااد بااه ألن اباان ةحبااان معااروف أنااه متساااهل جاادا فااي التوثيااق ،وألن الااذين
سبقوه زمنيا لم يذكروا في الراوي جرحا وال تعديال .وبما أن األمار كاذل ،
والحديث فيه ما ينكر فال يصح اإلسناد من جهته.
وأما متنا فمما يرده هاو أن التانعم الحاالل لايس حراماا وال مكروهاا بال
هو من النعم التي امرنا ل بالتمتف بها ،ونهانا عن التمتف بالحرام وعان كال
ما يُصرف عن ا خرة  ،قال سبحانه  (( :روأر خما بةنة َع رم ةة ررب ر فر رحاد َ
ث )(الضاحى
 ،))11 :و ((قُلَ رم َن رح خر رم ةزينرةر ّ
ق
ت ةم ر
ار رط لة ةعبراا ةد ةه رو َال،خيبراا ة
لة الختة ري أر َخ ر
ان الار َز ة
ين آ رمنُ َ
ت
قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
صةً ير َاو رم َالقةيرا رما ةة ركا رذلة ر نُفرصا ُل ا يراا ة
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
ث لخ ُك َم فريَتُ َ
ون)(األعراف،)) )) 44 :و((نة رسن ُؤ ُك َم رحرَ ٌ
وا رحارَ ثر ُك َم أرنخاى
لةقر َو َم ير َعلر ُم ر
لر روا َعلر ُم َ
وا ّ
وا ألرنفُ ةس ُك َم رواتخقُ َ
ةش َئتُ َم روقرد ُم َ
ين)(البقارة
وا أرنخ ُكم ُّمالرقُوهُ روبرش ةر َال ُم َؤ ةمنة ر
 323ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 227 :
 324محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث ،ي 121 :وما بعدها .
 325ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل  ،ط  6ي . 111 :والبخاري  :التاري الكبير  ،ط  2ي . 81 :وابن حجار :تعجيال المنفعاة بزوائاد
رجال األئمة األربعة  ،ط  8ي. 828 :
 326ابن حبان :الثقات  ،ط  2ي. 129 :
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 ،))444 :وفااي الحااديث ((حتااى تااذوقى عساايلته ويااذوق عساايلت ))  ،327و
((وفي بضف أحدكم صدقة  .قالوا  :أييتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟
قال  :أرأيتم لو وضعها في حرام ف أكان عليه فيها وزر ؟ فكذل إذا وضعها
فااي الحااالل ف كااان لااه أجاار))  . 328فااذل الحااديث مخااال للشاارع مخالفااة
صريحة ،ألن التنعم الحرام هو المنهى عنه ،وليس التنعم م،لقا كما ورد في
الحديث.
وختامااا لهااذا المبحااث يُسااتنت منااه أن األصاال الثاااني المؤسااس للعبااادة
الصوفية والمتعلق بموق التصاوف مان الادنيا ،هاو موقا مخاال لموقا
اإلسالم من الادنيا  .وعلياه فالن أياة رواياة حديثياة يحات بهاا الصاوفية لتييياد
ؤولاة تايويال تحريفياا
موقفهم من الدنيا ،فهي رواية غيار صاحيحة ،أو أنهاا ُم ّ
تعضيدا للتصوف.
وتبين أن دعاوة الصاوفية إلاى تارك الادنيا وذمهاا ،هاو موقا مع،ال لادين
اإلسالم  ،وهادم لمبدأ عمارة األرض  .لكنهم من جهة أخرى مف كثرة ذمهام
للدنيا  ،فلنهم في الحقيقة مان أكثار الناا حباا لهاا وازدرا ً باا خرة!! .إنهام
طلبوا الدنيا ب،اريقتهم الخاصاة ،طلبوهاا بمخالفاة الشارع وذم الادنيا بادعوى
التفاارغ للعبااادة الصااوفية .فاادعوتهم إلااى ذم الاادنيا وتركهااا لاام تكاان ماان أجاال
اإلسالم في الدنيا وال في ا خرة  ،وإنما كانت من أجل الدنيا فقط .
واتضااح أيضااا أن الصااوفية لاام يهتمااوا ب،لااب الروايااات الصااحيحة ،وال
مارسااوا النقااد التاااريخي بينفسااهم إال قلااة قليلااة ماانهم طبقتااه فااي مجااال ضاايق
جدا.فعلوا ذلا ليساهل علايهم االغتاراف مان المروياات الحديثياة والتاريخياة
الضعيفة والموضوعة وتوظيفها لتيييد التصوف والرد بها على خصومه.
ثالثا  :التوكل الصوفي :
يُعااد التوكاال الصااوفي هااو األصاال الثالااث المؤسااس للعبااادة فااي التصااوف.
فبعدما تبنى الصوفية الحاب الصاوفي – والمخاال للشارع -وجعلاوه أصاال
أوال ُمؤسسا للتصوف  ،وألحقوا به أصله الثاني المتعلق بموقفهم من الدنيا –
والمخال للشرع أيضا -ف ختموا أصول العبادة الصوفية بالتوكل الصاوفي،
الذي أع،وه مفهوما صوفيا ال شارعيا  ،بارروا باه سالبيتهم وتاركهم للعمال،
باادعوى التفاارغ للعبااادة والتوكاال علااى ل .فجااا تااوكلهم موافقااا ومنسااجما
 327مسلم :الصحيح  ،ط  1ي ، 121 :رقم. 2277 :
 328مسلم :الصحيح  ،ط  2ي ، 28 :رقم . 8226 :واأللباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  2ي . 897 :و الصحيحة ،ط 2
ي. 179 :
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واستجابة لماوقفهم مان الادنيا .فماا حقيقاة التوكال الصاوفي ؟ ،ولمااذا قاال باه
الصوفية ؟ ،وهل هو توكل شرعي ؟.
فماان أقااوال وروايااات شاايوخ الصااوفية المؤسسااة للتوكاال الصااوفي مااا
رواه عبااد الكااريم القشاايري عاان ساابب تصااوف أبااي علااي شااقيق باان إبااراهيم
البلخااي(ت  133هااـ) ،فقااال  (( :قياال :كااان ساابب توبتااه :أنااه كااان ماان أبنااا
األغنيا  ،خرط للتجارة إلى أرض الترك ،وهو حادث .فادخل بيتاا ً لألصانام،
فرأرى خادما ً لألصنام فيهف قد حلق رأسه ولحيته ،ولبس ثيابا ً أُرجوانية .فقاال
شااقيق للخااادم :خ
إن لاا صااانعا ً حيًّااا ،عالماااً ،قااادراً ،فاعبااده ..وال تعبااد هااذه
األصنام التي ال تضرُّ وال تنفف!!.فقال :إن كان كما تقول ،فهو قادر علاى أرن
يرزق ببلدك ،فلم تعنخيت إلى هاهنا للتجارة؟ فانتبه شقيق ..وأخاذ فاي طرياق
الزهد)).329
و(( قيل :كان سبب زهده :أنه رأى مملوكا ً يلعب ويمرح في زمان قحط،
وكان النا مهتمين به ،فقال شقيق :ما هذا النشااط الاذي فيا ؟ أماا تارى ماا
فيااه النااا ماان الجاادب والقحااط؟.فقااال ذل ا المملااوك :ومااا عل ا خي ماان ذل ا ،
ولموالي قريةٌ خالصة يدخل له منها ما يحتاط نحن إليه ،فانتبه شقيق ،وقال:
إن كان لمواله قرية ،ومواله مخلاوق فقيار ،ثام إناه لايس يهاتم لرزقاه ،فكيا
ينبغي أن يهتم المسلم لرزقه ومواله غني؟! )).330
ومن أقوال شقيق البلخي في التوكل (( :وتفسير التوكل على ل أن تعارف
أن ل تعالى خلق وهو الذي ضمن رزق وتكفال برزقا ولام يحوجا إلاى
أحاااد وأنااات تقاااول بلساااان والاااذي ي،عمناااي ويساااقيني فهاااذا التوكااال علاااى
ل.331))...
وقال حاتم األصم البلخي( ت  447هـ) عان نفساه (( :ماا مان صاباح إال
والشي،ان يقول لي :مااذا تيكال؟ ومااذا تلابس؟ وأيان تساكن؟ فايقول لاه ،آكال
المااوت ،وألاابس الكفاان ،وأسااكن القباار)) .332وقااال أيضااا (( :ماان دخاال فااي
ماذهبنا هاذا فليجعال فاي نفساه أربااف خصاال مان الماوت ... :وموتاا ً أخضاار،
وهو :طرح الرقاع بعضها على بعض )).333
 329القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 22 :
 330القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 22 :
 331أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 61 :
 332القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي. 62 :
 333القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي . 62 :والخصلتان الباقيتان
سييتي ذكرهما في موضف آخر من كتابنا هذا .
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و ُسااائل الحاااارث بااان أساااد المحاسااابي (ت  434هاااـ) عااان التوكااال فقاااال:
((التوكاال هااو االعتماااد علااى ل بلزالااة ال،مااف ماان سااوى ل وتاارك تاادبير
النفو في األغذية واإلستغنا بالكفاية وموافقة القلاب لماراد الارب والقعاود
في طلب العبودية واللجي إلى ل )).334
وعاان سااهل باان عبااد ل التسااتري ( ت  484هااـ) أنااه قااال (( :ال يصااح
الكسب ألهل التوكل إال التباع السنة ،وال لغيرهم إال للتعاون)).335
وعن أبي سعيد الخراز البغدادي (ت  486هـ) أنه قال ُ (( :
كنت في البادية،
فنالني جوع شديد ،ف،البتني نفسي بين أسيل ل طعاما ،فقلت :ليس هاذا مان
فعاال المتااوكلين ،ف،ااالبتني نفسااي بااين أساايل ل صاابرا ،فلمااا همماات بااذل
سمعت هاتفا يقول:
ضيف من أتانا
ويزع ُم أنه ةمنّا قريب *** وأنا ال ن ُ ر
ويسيلنا القوى عجزا وضعفا *** كينّا ال نراه وال يرانا )).336
وقال إبراهيم بن أحمد الخواي ( ت  431هاـ)  ... (( :والارزق لايس فياه
توكل إنما فيه صبر حتى ييتي ل به في وقته الاذي وعاد )) .337وحكاى عان
ُ
حججت اربف عشرة حجاة ،حافيااً ،علاى التوكال ،فكاان يادخل فاي
نفسه (( :
رجلي شوكة فيذكر أني قد اعتقدت على نفساي التوكال ،فيحكهاا فاي األرض
وأمشي)).338
وسُئل أبو عبد ل بن سالم البصري ( ق 4:هـ) (( :أنحن مستعبدون
ل -صلى ّ
بالكسب ،أم بالتوكل؟ .فقال :التوكل حال رسول ّ
ل عليه وسلم،-
والكسب سنة رسول ل -صلى ل عليه وسلم .-وإنما استن الكسب لمن
ضع عن حال التوكل ،وسقط عن درجة الكمال ،التى هى حاله صلى ل
عليه وسلم .فمن اطاق التوكل ،فالكسب غير مباح له بحال ،إال كسب
معاونة ،ال كسب اعتماد عليه .ومن ضع عن حال التوكل ،التى هى حال
رسول ّ
ل - ،صلى ل عليه وسلم ، -أبيح له طلب المعاش والكسب  ،لئال
يسقط عن درجة سنته ،حيث سقط عن درجة حاله)) .339
 334أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 101 :
 335الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 79 :
 336الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي ، 167-162 :و  167وما بعدها.
 337أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 282 :
 338القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 99 :
 339أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 218 :
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وقال أبو طالب المكي (ت  486هـ) (( :قاد يفضال التاارك للتكساب شاغالً
بالعبااادة عاان المتكسااب ،ماان حيااث فضاال المتق ا ّدمون الزاهااد فااي الاادنيا علااى
ل ...وقد روي عان رساول ّ
كاسب المال حالالً ومنفقه في سبيل ّ
ل  -صالى
ل عليه وسلم" :-كفى بالموت واع،ا ً وبالتقوى غناى وبالعباادة شاغالً" .وقاد
علم التارك للتكسب توكالً على ّ
ل وثقة به ورعاية لمقامه وصبراً على فقره
وشغالً بمعاده عان معاشاه ومقاسااة الفتناةّ ،
إن ماواله قاد تكفّال لاه برزقاه فاي
الاادنيا وقااد وكاال إليااه عماال ا خاارة ،وأنااه إن شااغل بمااا وكلااه إليااه ماان عماال
آخرته أقام له من يقوم بكفايته من دنياه )).340
وعن أبي علاي الادقاق ( ق 1:هاـ) أناه قاال (( :التوكال :صافة الماؤمنين،
والتسليم :صفة األوليا  ،والتفويض :صفة الموحدين ،فالتوكل :صفة العوام،
والتسااااااليم :صاااااافة الخااااااواي :والتفااااااويض صاااااافة خااااااواي الخااااااواي.
وسمعته يقولف التوكل صفة األنبيا  ،والتسليم صفة إباراهيم -علياه الساالم،-
والتفويض :صفة نبينا محمد -صلى ل عليه وسلم.341)) -
وقال اباو ساليمان الادراني (ت  411هاـ)  (( :لاو توكلناا علاى ل ماا بنيناا
الحائط وال جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوي)).342
وعاان ذي النااون المصااري(ت  431هااـ) أنااه قااال (( :التوكاال :تاارك تاادبير
النفس ،واإلنخالع من الحول والقوة.343))...
وقااال أبااو يزيااد البساا،امي (ت  461هااـ)(( :لااو أن أهاال الجنااة فااي الجنااة
يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون :ثم وقف ل تميياز عليهماا خرجات مان
جملة التوكل)) .344و قيل له (( :ما نراك تشتغل بالكسب  ،فمن أيان معاشا
؟؟  .فقال :موالي يرزق الكلب والخنزير تراه ال يرزق أبا يزيد )).345
ُ
حججات
وعن الصوفي أبي حمازة الخراسااني( ت  431هاـ) أناه قاال(( :
سنة من السنين ،فبينماا أناا أمشاي فاي ال،رياق ،إذ وقعات فاي بئار فناازعتني
نفسي أن أستغيث ،فقلت :ال ول ،ال استغيث فما استتمت هاذا الخااطر حتاى
 340أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 111 :
 341القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 342أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  7ي. 826 :
343القشيري :الرسالة ،ي. 96 :

ي.202 :

 344القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 92 :

 345السهروردي :عوارف المعارف ،ملحق بكتاب إحيا علوم الدين ،دار المعرفة ،بيروت ي.102 :
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ماار باارأ البئاار رجااالن :فقااال أحاادهما لرخاار :تعااالي حتااى نسااد رأ هااذه
البئر ،لئال يقف فيها أحد ..فايتوا :بصاب وبارباة ،وطماو رأ البئار ،فهممات
أن أصيح ثام قلات فاي نفساي :أصايح إلاى مان هاو أقارب منهماا!! .وساكنت،
فبينمااا أنااا بعااد ساااعة ،إذ أنااا بشااي جااا  ..وكش ا عاان رأ البئاار ،وأدلااى
رجلااه ،وكينااه يقااول لااي :تعلااق بااي ،فااي همهمااة لااه كناات أعاارف ذل ا منااه،
فتعلقت به ..فيخرجني ،فلذا هو سبف ،فمر .وهتا باي هاات  :ياا أباا حمازة،
ألاايس هااذا أحساان!! نجيناااك ماان التل ا بااالتل )) .346وعنااد الهجااويري أن
الذي دل رجله حية وليس سبف. 347
وقال أبو محمد رويام بان أحماد البغادادي ( ت  414هاـ)  " (( :التوكال
اسقاطُ رُؤية ال روسائةط ،و التعلُّق بيعلى العالئق " )).348
وقال عبد الكريم القشيري(( :سمعت أحمد بن علي الوجيهي يقول :سمعت
بعااض المشاااي يقااول :حا حساان القاازاز الاادينوري رحمااه ل اثنتااي عشاارة
حجة حافياً ،مكشوف الرأ  ،فكاان إذا دخال فاي رجلاه الشاوك يمساح رجلاه
باألرض ويمشي وال ي،يطئ رأسه إلى األرض من صحة توكله )) .349
وسُئل أبو يعقوب إسحاق النهرجوري(ت  441هـ) عن التوكال فقاال(( :
موت النفس عند ذهاب حظوظها من أسباب الدنيات وا خرة)).350
وقال المؤرخ الصاوفي الساراط ال،وساي ( ق 3:هاـ)  ((:التكساب رخصاة
لمن لم ي،ق حال التوكل)) .351و((التوكل ترك تدبير النفس  ،واالنخالع من
الحول والقوة )).352
وقال أبو عبد ل السلمي (ت  314هـ)  (( :وحكم الفقيار أن يجلاس تحات
الرضا  ،ينتظر المورود من السما  ،فعيشه هني  ،وباله رضاي ،ويعلام أن
الكسب والحركة ال تزيد في رزق العبد  ،وتركهما ال ينق منه شايئا  ،ألن
األرزاق بمشيئة المعبود ،ال بمشيئة العباد )).353
 346الهجويري :كش المحجوب ،ي. 222 :و القشيري :الرسالة  ،ي. 97 :
 347الهجويري :كش المحجوب ،ي. 222 :
 348أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 68 :
 349القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 182 :
 350السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 97 :
 351السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 281 :
 352السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 92 :
 353أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف وحقيقته  ،حققه يوس زيدان  ،،مكتبة الكليات األزهرية ،ي.92 :

117

وذكاار عبااد الكااريم القشاايري (ت  361هااـ) أخبااارا عاان أساافار بعااض
الصاوفية  ،فمانهم كااان يساافر بااال زاد وال راحلاة ،ومانهم ماان يساافر حافيااا،
ومنهم من كان ييكل الحشي في أسفاره .ومنهم مان كاان ال يحمال شايئا فاي
أسفاره إال اإلبرة وركوة الما  .وزعام القشايري أن القاوم فعلاوا ذلا وغياره
(( كي يعيشوا مف ل بال عالقة وال واس،ة )).354
وقااال المااؤرخ الصااوفي علااي الهجااويري ( (( : 361رأيا ُ
ات فااي مااا ورا
النهر شيخا من أهل المالمة لم يكن ييكل أو يلبس شيئا لردمي فياه نصايب ،
فكان ييكل األشيا التي يرميها النا كالكراث العفن ،والقرع المر ،والجزر
الفاسد ،وأمثال ذل  .ويتخذ مالبساه مان الخارق التاي يلتق،هاا مان ال،رياق،
ويصنف منها مرقعة)) .355
وقال أبو حامد الغزالاي (ت  111هاـ )  (( :فاالهتماام باالرزق قبايح باذوى
الاادين ،وهااو بالعلمااا أقاابح ،ألن شاارطهم القناعااة والعااالم القااانف ييتيااه رزقااه
ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معاه ،إال إذا أراد أن ال ييخاذ مان أيادى الناا
وييكل من كسبه فذل له وجه الئق بالعالم العامل الاذي سالوكه بظااهر العلام
والعمل ولم يكن له سير بالباطن فلن الكسب يمناف عان الساير باالفكر البااطن
فاشتغاله بالسلوك مف األخذ من يد من يتقرب إلى ل تعالى بما يع،ياه أولاى
ألنه تفرغ هلل عز و جل وإعانة للمع،ى على نيل الثواب.356))...
وأذكاار هنااا أيضااا أشااهر وأهاام األحاديااث النبويااة التااي يحاات بهااا الصااوفية
لتيييد قولهم بالتوكل الصوفي .منها  :يقول النساائي  (( :أخبرناا الحساين بان
حريث قال أنا جرير عن منصور عن مجاهد قال أنا العقار بن المغيارة عان
أبيااه فلاام أحفظااه فمكااث بعااد ذلاا فاايمرت حسااان مااولى لقااري أن يساايله
فاايخبرني أنااه ساايله فقااال ساامعت أبااي يقااول قااال رسااول ل -صاالى ل عليااه
وسلم -ما توكل من اكتوى أو استرقى )).357
والحديث الثاني :قال أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا محماد بان حمياد  ،حادثنا
هارون بن علي  ،حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق  ،حادثنا إباراهيم
باان األشااعث  ،حاادثنا الفضاايل باان عياااض  ،عاان هشااام  ،عاان الحساان  ،عاان
 354القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
 355الهجويري :كش المحجوب ،ي. 819 :
 356الغزالي :اإلحيا  ،ط  1ي. 892 :
 357النسائي :السنن الكبرى  ،ط  1ي. 221 :
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ي 128 :وما بعدها.

عماران بان حصاين  ،قاال  :قاال رساول ل -صالى ل علياه وسالم « : -مان
انق،ف إلى ل كفاه ل كل مؤنة  ،ورزقه من حيث ال يحتساب  ،ومان انق،اف
إلى الدنيا وكله ل إليها » )).358
والحديث الثالث ذكره المؤرخ الصوفي الكالباذي وعلّق عليه ،فقال:
((قال النبي { :يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب} ،ثم
وصفهم وقال{ :الذين ال يرقون وال يسترقون ،وال يكوون وال يكتوون،
وعلى ربهم يتوكلون} ،فلصفا أسرارهم وشرح صدورهم وضيا قلوبهم،
صحت معارفهم باهلل ،فلم يرجعوا إلى األسباب ،ثقة باهلل  ،وتوكال عليه،
ورضا بقضائه )).359
وهذا الحديث ورد من عدة طرق  ،سيذكرها الحقا عندما نرد على
الصوفية في موقفهم من التوكل .
والحديث الرابف ذكره عبد القادر الجيالني بقوله (( :وقال عبد القاادر
الجيالناااي (ت  161هاااـ) :عااان النباااي -علياااه الصاااالة والساااالم – أناااه قاااال:
(االكتساب سنتي ،والتوكل حالتي) أو كما قال ،فينات باين سانته وحالتاه وإن
ضااع إيمانا فالتكسااب الااذي هااو ساانته وإن قااوى إيمانا فحالتااه التااي هااي
لة فرتر رو خكلُ َ
التوكل قال ل تعالى  } :رو رعلرى ّ
ين{.المائدة .44وقال
وا إةن ُكنتُم ُّم َؤ ةمنة ر
لة فره رُاو رحسَابُهُ{.ال،االق .4وقاال تعاالى } :إة خن ّ
تعالى  } :رو رمن يرتر رو خكلَ رعلراى خ
لر
ين{.آل عمران. 360))113
ي ةُحبُّ َال ُمتر روكلة ر
وعندما تناول أبو طالب المكي موضوع التوكل واألخذ باألسباب ذكر
روايات حديثية وتاريخية تحث على التداوي منها حديث " (( :ما من دا
إالّ وله دوا عرفه من عرفه وجهله من جهله إالّ السيم يعني الموت،"361
وقال عليه الصالة والسالم " :تداووا عباد ّ
ل ،"362وسئل عن الدوا
والرقي ،هل يرد من قدر؟ فقال" :هي من قدر ّ
ل ، )) "363ثم علق على
تل الروايات بقوله(( :وعلى ذل كله ّ
فلن ترك التداوي أفضل لألقويا ،
وهو من عزائم الدين ،وطريقة أولي العزم من الص ّديقين ،ألن في الدين
طريقين :طريق تبتل وعزيمة ،وطريق توسف ورخصة ،فمن قوي سل
ال،ريق األشد فهو أقرب وأعلى ،وهذه للمقربين وهم السابقون ،ومن
 358أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 81 :
 359الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 16 :
 360عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السادسة والثالثون .
 361األلباني :صحيح الجامف الصغير  ،ط  8ي ، 167 :رقم . 1207 :
 362األلباني :صحيح الجامف الصغير  ،ط  8ي ، 897 :رقم. 8720 :
 363األلباني :ضعي ابن ماجة  ،ي ، 892 :رقم. 917 :
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ضع سل ال،ريق األرفه وهو األوسط إال أنه أبعد ،وهو ألصحاب اليمين
وهم المقتصدون ،وفي المؤمنين أقويا وضعفا ولينون وأشدا )).364
وذكار أبوطااهر المقدساي أحادياث نبوياة استشاهد بهاا علاى أن الصااوفية
ييخاااذون بالسااانة فاااي التوكااال  ،منهاااا حاااديث (( يااادخل الجناااة مااان أمتاااي ال
يسااترقون  ،وال يت،ياارون ..تقاادم الحااديث )) .و ((ماان اكتااوى أو اسااترقى
فقد بري من التوكل )).365
ورةا عليهم أقول:
أوال يتباين مان أقااوال هاؤال الصااوفية أن معناى التوكال عناادهم هاو عاادم
األخااذ باألسااباب عامااة  ،ومنهااا عاادم التكسااب خاصااة ،بمعنااى عاادم طلااب
الرزق .وهو مفهوم فصلوه على مقاسهم كنتيجة حتمية ألصلهم الثاني القائل
بترك الدنيا وذمها .وهذا المعنى مخال لمعنى التوكل في دين اإلسالم الاذي
هو من أعمال القلاوب المايمور بهاا شارعا ،ولايس مان أعماال الجاوارح ،و
يعني االعتماد القلبي على ل تعالى فاي كال أحوالناا وأعمالناا .وهاذا المعناى
نصت عليه وأكدته نصوي شرعية كثيرة  ،منهاا قولاه تعاالى (( :روإة رذا تُلةير َ
ات
ين
اون)(األنفااال ،))4 :و((الخ ا ةذ ر
رعلر ا َي ةه َم آيراتُ اهُ رزا رد َتهُ ا َم إةي رمان اا ً رو رعلرااى ررب ةه ا َم يرتر رو خكلُا ر
صبرر َ
َس لراهُ س َُال،ر ٌ
ان رعلراى
ُوا رو رعلرى ررب ةها َم يرتر رو خكلُ ر
اون)(النحال ،))34 :و((إةنخاهُ لراي ر
ر
ين آ رمنُ َ
اون)(النحال ،))33 :و (( فرال ة رذا عزمات فرتر رو خكالَ
وا رو رعلرى ررب ةها َم يرتر رو خكلُ ر
الخ ةذ ر
لة إة خن ّ
رعلرى ّ
ين)(آل عمران.))113 :
لر ي ةُحبُّ َال ُمتر روكلة ر
ومنهاا أيضااا قولااه تعااالى  (( :فرا َعبُا َدهُ روتر رو خكالَ رعلر َيا ةه رو رمااا رربُّا ر بة رغافةا َل رع خمااا
ون)(هود  .))144 :فا ية أمرت بالقيام بالعبادة وهاي تشامل كال أوامار
تر َع رملُ ر
الشرع من جهة ،وأمرت بالتوكل على ل تعالى من جهة أخرى .وهذا يعني
ق،عا أن التوكل يعني االعتمااد القلباي علاى ل وال يعناي تارك العمال وعادم
التكسب وال عدم األخذ باألسباب كما يزعم الصاوفية ،ألن التوكال نفساه هاو
من األسباب واألوامر المتعلقة بيعمال القلوب .
وأمااا ماان الساانة النبويااة  ،فمنهااا قااول النبااي-عليااه الصااالة والسااالم «(( : -
المااؤمن القااوى خياار وأحااب إلااى ل ماان المااؤمن الضااعي وفااى كاال خياار
احري على ما ينفع واستعن باهلل وال تعجز وإن أصاب شى فال تقل لاو
أنى فعلت كان كذا وكذا .ولكن قل قدر ل وماا شاا فعال فالن لاو تفاتح عمال
 364أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 101 :
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الشي،ان » ))،366و (( لو أنكم كنتم تتوكلون على ل حق توكله لرزقكم كماا
يرزق ال،ير تغدو خماصا وتروح ب،انا" قال أبو عيساى :هاذا حاديث حسان
صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه)).367
والشاهد األخيار -الثالاث  -مان السايرة النبوياة  ،ومفااده أن النباي -علياه
الصالة والسالم -مف أنه كان قمة في التوكل على ل تعالى  ،لكناه مان جهاة
أخرى كان يتخذ كل األسباب المادية والمعنوية فاي حملاه للادعوة اإلساالمية
في العهدين المكي والمدني ،كما حدث في الهجرة إلى المدينة ،وفي غزواته
اوا ُخ ا ُذ َ
ين آ رمنُا َ
وا ةحا َاذ رر ُك َم
الكثياارة .وقااد قااال ل لااه وألصااحابه (( :يرااا أريُّهرااا الخ ا ةذ ر
ت أر ةو انفةر َ
فرانفةر َ
نات فةاي ةه َم فريرقر َم ر
ُوا رج ةميعا ً)(النسا  ، ))71 :و(( روإة رذا ُك ر
ات
ُوا ثُبرا َ
وا فر َلير ُكونُ َ
اج ُد َ
صالرةر فر َلترقُ َم طرنئةفراةٌ ما َنهُم خم رعا ر رو َليريَ ُخا ُذ َ
اوا
لرهُ ُم ال خ
وا أرسَالة رحترهُ َم فرال ة رذا رس ر
وا رم رعا ر رو َليريَ ُخا ُذ َ
ُصالُّ َ
ُصالُّ َ
وا ةح َاذ ررهُ َم
وا فر َلي ر
ارى لرا َم ي ر
ت طرنئةفراةٌ أُ َخ ر
ةمن رو ررآئة ُك َم رو َلتريَ ة
ين ركفرر َ
اون رعلرا َي ُكم
ون رع َان أرسَالة رحتة ُك َم روأر َمتة رعاتة ُك َم فرير ةميلُ ر
ُوا لر َو تر َغفُلُ ر
روأر َسلة رحترهُ َم رو خد الخ ةذ ر
ضاى أرن
اح رعلرا َي ُك َم إةن رك ر
ار أر َو ُكناتُم خمرَ ر
اح ردةً روالر ُجنر ر
خم َيلرةً رو ة
اان بة ُكا َم أر ًذى مان خم،ر َ
وا ةحا َاذ رر ُك َم إة خن ّ
ُوا أر َسالة رحتر ُك َم رو ُخا ُذ َ
ضاع َ
ين رعا رذابا ً ُّم ةهيناا ً)(النسااا :
لر أر رعا خد لة َل ركااافة ةر ر
تر ر
. ))114
فواضح من تل النصوي أن التوكل الشرعي يعني االعتماد القلبي على
ل في كل أحوالنا ،وهو نفسه من األوامر الشرعية المتعلقة بيعماال القلاوب
من جهة  ،ومان األساباب الموصالة إلاى طاعاة ل تعاالى مان جهاة أخارى .
فهو من األسباب وال ينفي األخذ بها في كال أحاوال األنساان .وهاذا يعناي أن
التوكل الصوفي مخال للتوكل الشرعي ،بل هو تحري ُمتعمد له من أجال
العبادة الصوفية ال الشرعية .
وثانيا إن قول حاتم األصم  (( :ما من صباح إال والشي،ان يقول لاي :مااذا
تيكاال؟ وماااذا تلاابس؟ وأياان تسااكن؟ فاايقول لااه ،آكاال المااوت ،وألاابس الكفاان،
وأسااكن القباار)) . 368أراد بااه أن يُبااين بينااه متوكاال علااى ل وال يهااتم بتااوفير
ميكلااه ،وال ملبسااه ،وال مسااكنه رغاام نزغااات الشااي،ان ووساوسااه  .وجوابااه
هذا خ،ي ومخال للشرع أوقعه الشي،ان فياه مان حياث أراد أن يساد علياه
البااااب .فكاااان علياااه أن يُجياااب :آكااال وألااابس الحاااالل ،قاااال تعاااالىُ (( :كلُا َ
ااوا
َرفُ َ
روا َش ررب َ
ين)(األعاراف ،)) 41 :و((يراا أريُّهراا
َارفة ر
وا إةنخهُ الر ي ةُحابُّ َال ُمس ة
ُوا روالر تُس ة
 366مسلم :الصحيح ،ط  2ي ، 26 :رقم. 6712 :
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ي. 62 :

ض رحالرالً طريبا ً روالر ترتخبةع َ
النخا ُ ُكلُ َ
ان إةنخاهُ لر ُكا َم
ُوا ُخ ُ،روا ة
ت ال خش َي،ر ة
وا ةم خما فةي األررَ ة
رعا ُد ٌّو ُّمبةا ٌ
اري
اين (البقاارة  ،)) 168 :و((يرااا برنةااي آ رد رم قرا َد أرن رز َلنرااا رعلرا َي ُك َم لةبراساا ً يُا رو ة
ت ّ
ى رذلةاااا ر رخ َياااا ٌر رذلةاااا ر ةما َ
لة لر رعلخهُاااا َم
رسا َ
ااان آيرااااا ة
اااو ر
اااو ر اتة ُك َم رو ةريشااااا ً رولةبرااااا ُ التخ َقا ر
ُون)(األعراف.))46 :
ير خذ خكر ر
وأوقعه أيضا في تناقض مف حياته العملية ،فهو في الحقيقة لام يكان ي،باق
جوابه ،عندما قال :آكل الموت ،وألبس الكفن ،وأسكن القبر .فمما الشا فياه
أنه لم يكن كذل  ،وإنما كان ييكل ال،عام  ،ويلبس اللبا  ،ويساكن فاي بيات
من البيوت  .وبما أنه كان سلبيا ي،بق التوكل الصوفي ،فكاان يتكال علاى ماا
يقدمه له النا من غذا  ،ولبا وغيرهما .فهو كان آخاذا باألساباب وطالباا
للرزق ب،ريقة الصوفية  .فهذا الرجل نقض جوابه بيحواله  ،وجوابه أوقعاه
في شباك الشي،ان ولم ينقذه منها !!!! .
وأما ما ذكرته روايتا توبة شقيق البلخي عان سابب توبتاه وتصاوفه ،فهاو
يندرط ضمن التوكل الصوفي ال التوكل الشرعي ،ويشهد على تواكله،وعدم
التزاماه بالتوكال الصاحيح  .ألن رد خاادم األصانام باطال مان أساساه ،ويادل
على قلة فهم شقيق البلخي لمعنى التوكل ،وقلة علمه بالشرع .ألن ل تعالى
قااادر علااى رزق كاال مخلوقاتااه ماان دون أيااة حركااة ،لكنااه ساابحانه أراد أن
يكاون رزقاه لهام بالعمال والجاد ،وأن يكونااوا طرفاا فاي طلباه ،ولهاذا أماارهم
ب،لبه .وعليه فيسقط رد الرجل وفهم شقيق البلخي له .
ونفااس األماار ين،بااق علااى الروايااة الثانيااة ،ألن ل تعااالى الغنااي الحكاايم
خلق البشر لعبادته وامتحنهم وفرض عليهم عبادتاه وااللتازام بشارعه .ومان
هذا المن،لق كلفهم بالعمل واالجتهاد لنيل مبتغاهم فاي الادنيا وا خارة  .فهاذه
هي سنة ل في خلقه ،فاال يُناال شاي فاي هاذه الادنيا إال بالعمال واالجتهااد.
وبهذا يسقط اعتراض الرجل من أساسه .
وثالثا إن قول سهل التستري (( :ال يصح الكسب ألهال التوكال إال التبااع
السنة ،وال لغيرهم إال للتعاون)) .369هو شاهد دامغ على أناه وأمثالاه تكلماوا
في التوكل الصوفي برغباتهم وأحوالهم ،ولم يتكلموا فيه بالشارع وال بالعقال
 .ألنااه ال تناااقض بااين الكسااب والتوكاال  ،والشاارع قااد أماار بهمااا  ،وماان لاام
يفعلهما فقد خالفه كما سبق أن بيناه .
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وهذا الرجل ال يفتي بالشرع وإنما يتكلم برغباته وخلفيته الصوفية  .ألنه
سبق أن بينا انه ال تعارض وال تناقض بين الكسب والتوكل  ،وأن الشرع قد
أماار بهمااا ،وماان لاام ييخااذ بهمااا فقااد خالفااه كمااا ساابق أن بيناااه  .ولااو كانااا
متناقضاين مااا أمرنااا ل بهمااا  ،وبمااا أنااه أماار بهمااا دل هااذا علااى أنهمااا غياار
متناقضين  .علما بين التوكل هو نفسه من األساباب واألعماال القلبياة التاي
أمرنا الشرع بها .فالكسب البشري ال ينحصر في العمال الماادي فقاط ،وإنماا
يشاامل أيضااا أعمااال القلااوب والعقااول  .واإلنسااان ماايمور شاارعا بااين يتوكاال
على ل تعالى في كل أعماله وأحواله العضوية ،والقلبية  ،والعقلية.
وماان جهااة أخاارى فبمااا أن هااذا الرجاال لاام يااتكلم بااوحي صااحيح ،وال بعقاال
صريح ،وال بعلام صاريح ،فهاو قاد ازدرى وطعان فاي توكال األنبياا الاذين
كانوا يتكسبون و في الصحابة الذين جمعوا بين التوكل والكسب والسعي في
صنر ُكم من بريَ ةس ُك َم فرهرلَ
ص َن رعةر لربُو َ لخ ُك َم لةتُحَ ة
األرض  .قال سبحانه ((:رو رعلخ َمنراهُ ر
اال اجَ رع َلنةاي رعلرااى رخا رزآئة ةن
أرناتُ َم رشااا ةكر ر
ُون)(األنبيااا  ، )) 81 :وعان يوسا ((قرا ر
ض إةني رحفةيظٌ رعلةي ٌم )(يوس  ، ))11 :و((رعلة رم أرن رسير ُك ُ
ضى
ون ةمن ُكم خمرَ ر
األررَ ة
ال خ
رو ر
ون فةاي
ُون يُقرااتةلُ ر
لة روآ رخار ر
ض ير َبتر ُغ ر
ُون يرضَ ةرب ر
آخر ر
اون ةمان فرضَ ة
ُون فةاي َاألررَ ة
يل خ
لة)( ّ
ض
ت ال خ
ض اي ر ة
المزماال ،)) 41 :و((فرال ة رذا قُ ة
رس ابة ة
صا راالةُ فرانتر ةش ارُوا فةااي َاألررَ ة
لة رو َاذ ُكارُوا خ
ال خ
اون )(الجمعااة ،))11 :
لر ركثةيااراً لخ رعلخ ُكا َم تُ َفلة ُحا ر
روا َبتر ُغااوا ةماان فرضَ ا ة
وفي الحديث أن رسول ل -صلى ل عليه وسلم – قال «(( :الماؤمن القاوى
خيار وأحااب إلااى ل ماان الماؤمن الضااعي وفااى كاال خيار احااري علااى مااا
ينفع واستعن باهلل وال تعجز وإن أصاب شى فاال تقال لاو أناى فعلات كاان
كااذا وكااذا .ولكاان قاال قاادر ل ومااا شااا فعاال فاالن لااو تفااتح عماال الشااي،ان »
)).370
وأمااا قولااه  (( :إال التباااع الساانة )) ،فهااو تغلاايط وتحرياا وتناااقض ،
واعتراف منه بينه يُخال السنة  ،ويتقدم عليها برأياه وأحوالاه  .فكاان يجاب
عليااه أن يتبااف الساانة اتباعااا صااحيحا ،وال يعتاارض عليهااا بكالمااه السااابق.
فالكسب عبادة أمر بها الشرع  ،وال يحق له أن يعترض عليه بتقيته وتلبيساه
اج رر
اون رحتخا رى يُ رحك ُما ر
وتدليسااه  .قااال ساابحانه(( :فراالر رو رربا ر الر ي َُؤ ةمنُا ر
اوك فةي رمااا رشا ر
َت رويُ رسل ُم َ
بر َينرهُ َم ثُ خم الر ير ةج ُد َ
ضي ر
وا تر َسلةيما ً)(النساا 61 :
وا فةي أرنفُ ةس ةه َم رح ررجا ً م خما قر ر
ضااى خ
اون
لُ رو رر ُسااولُهُ أر َمااراً أرن ير ُكا ر
)) ،و (( رو رمااا ركا ر
اان لة ُما َاؤ ةم َن رو رال ُم َؤ ةمنرا َة إة رذا قر ر
 370مسلم :الصحيح ،ط  2ي ، 26 :رقم. 6712 :
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لرهُاااا ُم َال ةخيراااا ررةُ ةما َ
ااار ةه َم رو رماااان ير َعاااا
ااان أر َما ة
ُّمبةينا ً)(األحزاب.))46 :

ة خ
اااالالً
ضا ر
ضاااا خل ر
لر رو رر ُسااااولرهُ فرقراااا َد ر

وواضح من كالمه أيضا أن الرجل كاان يعتقاد أن مان حقاه أن يقارر ماا
يُخال الشرع في قولاه بعادم صاحة الكساب ألهال التوكال ف لكناه أباحاه لهام
تظاهرا باتباع السنة  ،وإال فال يصح فاي حقهام  .وهاذا ضاالل مباين ،ودليال
دامااغ علااى تقااديم هااذا الصااوفي وأمثالااه لرغباااتهم ومااذهبيتهم علااى الشاارع،
وعلى انهم يتبنون أفكارهم من خارجه .ثم بعد ذل يبحثون لها عن مبررات
و ُمسوغات من الشرع  ،فالن وجادوها أخاذوا بهاا تعضايدا لماواقفهم ،وإن لام
يجاادوها ،أو كاناات مخالفااة لهاام قاارروا خالفهااا وجعلااوا الشاارع ماان ورا
ظهورهم .
ومن جهة أخرى فلن قوله قد تضمن أيضا ال،عن في السنة النبوياة عنادما
زعم بينه ال يجتمف الكسب والتوكل ،وال يصح الجمف بينهما  .وبما أن السنة
جمعت بينهما كما بيناه سابقا .فلن هذا يعني أن السنة ُمخ،ئة في ذلا حساب
موقفه  .وهذا بال ش زعام باطال  ،لكان قاول الرجال تضامنه !! .فقولاه هاذا
هو نموذط واضح يكشا مكاناة الشارع عناد الصاوفية  ،ويُباين أن رغبااتهم
وتصااوفهم هااو األصاال عناادهم ولاايس الشاارع  ،فهاام هنااا كالمعتزلااة والشاايعة
اإلماميااة وأمثااالهم عناادما قاادموا أرا هاام ومااذاهبهم وأقااوال مشااايخهم علااى
الشارع ،وتساال،وا عليااه بالتايويالت التحريفيااة ليجعلااوه موافقاا لمااذاهبهم ماان
جهة ،واختلقوا روايات لشرعنة وتيسيس مذاهبهم من جهاة ثانياة .ووضاعوا
روايات حديثية فسروا بها ا يات القرآنية وجعلوها تابعة ألحاديثهم المختلقة
من جهة ثالثة.371
مف أن الواجب علاى المسالم شارعا وعقاال وعلماا أن يكاون عبادا هلل تعاالى
قلبا وقالبا ،وأن يستسلم لدينه استسالما كليا  ،فال يتقدم عليه ،وال يُنافسه ،وال
يُزاحمه ،وال يتساوى معه  ،وال يُقرر ما يُخالفه .وما عليه إال الفهم الصحيح
والت،بيق وال،اعة التامة لشريعة ل تعاالى .قاال سابحانه(((( :فراالر رو رربا ر الر
اج رر بريَانرهُ َم ثُا خم الر ير ةجا ُد َ
وا فةاي أرنفُ ةسا ةه َم رح ررجاا ً م خماا
ون رحتخ رى يُ رحك ُم ر
ي َُؤ ةمنُ ر
وك فةي رماا رش ر
َت رويُ رسااال ُم َ
ضاااي ر
ك رعلراااى
وا تر َسااالةيما ً)(النساااا  ،))،)) 61 :و(( إناااا ((ثُااا خم رج رع َلنراااا ر
قر ر
اون)(الجاثياة،))18 :
ين رال ير َعلر ُم ر
رش ةري رع َة م رن َاألر َم ةر فراتخبة َعهراا رو رال ترتخبةا َف أر َها روا الخا ةذ ر
 371للوق على ذل أنظر مثال :خالد كبير عالل :جناية المعتزلة على الشرع والعقل  .ولنفس المؤل  :تناقض الروايات السنية والشيعية
حول تاري صدر اإلسالم  .والكتابات منشوران إلكترونيا .
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اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكا َم رعان
ُوا ال ُّسب رُل فرترفرا خر ر
ص رر ة
)) ،و(( روأر خن هرـ رذا ة
ون )(األنعام .))114 :
رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخراز أنه قال  (( :كنت في البادية ،فنالني
جوع شديد ،ف،البتني نفسي بين أسيل ل طعاما ،فقلت :ليس هذا من فعل
المتوكلين ،ف،البتني نفسي بين أسيل ل صبرا ،فلما هممت بذل سمعت
هاتفا يقول:
ضيف من أتانا
ويزع ُم أنه ةمنّا قريب *** وأنا ال ن ُ ر
ويسيلنا القوي عجزا وضعفا *** كينّا ال نراه وال يرانا )).372
فهو دليل قوي على جهل هذا الصوفي بالشرع ،أو أناه تعماد مخالفتاه اتباعاا
للتوكل الصوفي ال الشرعي .ألن ما فعله مخال للشرع بدليل أن اإلسالم ال
ييمر باالجوع مان أجال الجاوع  ،فمان لام يكان صاائما فمايمور باألكال  ،قاال
َرفُ َ
وا روا َش ررب َ
سبحانهُ (( (( :كلُ َ
ين)(األعاراف:
َارفة ر
وا إةنخاهُ الر يُ ةحابُّ َال ُمس ة
ُوا روالر تُس ة
 . )) 41والشاارع نهااى عاان سااؤال النااا بالنساابة للقااادرين ،وأمااا دعااا ل
تعااالى بااين يرزقنااا ماان خيراتااه فهااذا ماايمور بااه ألنااه عبااادة  ،لقولااه تعااالى:
ون
ُون رع َن ةعبرا ردتةي رسير َد ُخلُ ر
ين ير َستر َكبةر ر
ال رربُّ ُك ُم ا َد ُعونةي أر َستر ةجبَ لر ُك َم إة خن الخ ةذ ر
(( روقر ر
ين )(غااافر .)) 61 :وعاان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -أناااه
اار ر
رجهراانخ رم رد ة
اخ ة
قال((:يا غالم! إني أعلم كلمات احفاظ ل يحفظا احفاظ ل تجاده تجاها
إذا سيلت فاسيل ل وإذا استعنت فاساتعن بااهلل واعلام أن األماة لاو اجتمعات
علااى أن ينفعااوك بشااي لاام ينفعااوك إال بشااي قااد كتبااه ل لا ولااو اجتمعااوا
علااى أن يضااروك بشااي لاام يضااروك بشااي إال قااد كتبااه ل علي ا جفاات
األقالم ورفعت الصح ")). 373
فهاااذا الصاااوفي يااازعم أناااه يعباااد ل وهاااو مخاااال لشااارعه ،وقرااا ّدم هاتفاااه
المزعااوم علااى دياان ل تعااالى  .فالرجاال علااى انحااراف كبياار بساابب أخااذه
بالتوكل الصوفي  .مف إن سؤال ل تعالى هو من العبادة ،والتوكل هو أيضا
منها أيضا ،ولهذا قال تعالى  (( :فرا َعبُا َدهُ روتر رو خكالَ رعلريَا ةه رو رماا رربُّا ر بة رغافةا َل رع خماا
ااون)(هاااود، ))144 :فجماااف بينهماااا فاااي موضاااف واحاااد ،وفااارق بينهماااا
تر َع رملُا ر
فذكرهما منفردين ،مف أن التوكل من العبادة أيضا ،لكن ل تعاالى ميازه ألن
 372الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي ، 167-162 :و  167وما بعدها.
 373األلباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  1ي ،182 :رقم. 2017 :
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التوكل مقابل الممارسات التعبدية األخارى ينفصال عنهاا ألن محلاه القلاب ،
تقابله أعمال القلوب والجوارح التي يت،لاب القياام بهاا التوكال فيهاا علاى ل
تعالى  .فلو كان التوكل يتناقض مف الدعا وطلب الرزق واالجتهاد في كل
مظاهر الحياة ،ما أمرنا ل تعالى ب،لب الرزق وعمارة األرض ،وما أمرنا
بين نسيله ليرزقناا .وبماا أناه أمرناا باذل وبالتوكال فاال يوجاد تنااقض بيهناا.
ويكااون دعااا ل تعااالى وسااؤاله وااللتاازام بشااريعته ال يتناااقض مااف التوكاال
الذي هو من األوامر اإللهية أيضا .
علمااا بااين الرجاال عناادما لاام ييخااذ بااالمعنى الشاارعي للتوكاال اضاا،رب
واختلط عليه األمار ،وحاار باين الساؤال مان عدماه  ،ثام فضال عادم الساؤال
بدعوى ان السؤال ليس من فعل المتوكلين ،وغاب عنه أن عادم الساؤال هاو
أيضا نوع من أنواع األخذ باألسباب من جهاة ،وهاو سالوك غيار الملتازمين
بالشرع من جهة أخرى .فليس أمامه إختيار بين األخذ باألسباب مان عدماهف
فلماا أن يساايل ل فيكاون أطاعااه وأخااذ باألساباب ،وإمااا ال يسايله فيكااون قااد
خالفه واتخذ سببا رح ررمه من الدعا وأجره !!.
ورابعا إن جواب الصوفي ابن سالم عندما سُئل ((أنحن مستعبدون
ل -صلى ّ
بالكسب ،أم بالتوكل؟ .فقال :التوكل حال رسول ّ
ل عليه وسلم،-
والكسب سنة رسول ل- ،صلى ل عليه وسلم .-وإنما .374 ))...هو دليل
دامغ على أن الرجل وأمثاله يُقررون ما يخال الشرع والعقل والواقف
صراحة ،إما عن جهل ،أو عن قصد لغايات في نفوسهم  .إن كالمه هذا
باطل ،ألنه ال يصح التفريق بين الكسب والتوكل ،وإنما األمر يت،لب الفهم
الصحيح لهما.وتوضيحا لهما أقول :إن الكسب يعني األخذ باألسباب ،منها
ما يتعلق باألفكار في العقول ،ومنها ما تعلق بيعمال القلوب ،ومنها أسباب
تتعلق بيعمال الجوارح  .وعليه فلن التوكل من أحوال القلوب وأعمالها،
ومن يتوكل على ل تعالى فهو قد أطاعه ،فيكون قد مار التكسب واألخذ
باألسباب قلبيا  .وفي المقابل فمن يخرط في طلب الرزق الحالل فهو أيضا
قد أطاع ل تعالى  ،ومار التكسب واألخذ باألسباب بالجوارح .
ومن جهة أخرى إن ذل السؤال في ذاته غير صحيح ،،ألن ل تعالى
تعبدنا بالتوكل والكسب 375معا  ،ولم يتعبدنا بيحدهما .فكان على ذل
 374أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 218 :
 375بمعنى العمل بالجوارح ،ألن التوكل هو نفسه من الكسب كما بيناه أعاله .
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الصوفي أن يُصحح السؤال أوال  ،ثم يُبين له الصواب ،لكنه لم يُصحح
السؤال ،وال أصاب في الجواب  .علما بين ل تعالى تعبدنا بيعمال القلوب-
منها التوكل -وبيعمال الجوارح -منها التكسب . -قال سبحانه  ((:فرل ة رذا
لة إة خن ّ
عزمت فرتر رو خكلَ رعلرى ّ
ين)(آل عمران،))113 :و (( يرا
لر ي ةُحبُّ َال ُمتر روكلة ر
ت أر ةو انفةر َ
وا ةح َذ رر ُك َم فرانفةر َ
وا ُخ ُذ َ
ين آ رمنُ َ
ُوا رج ةميعا ً)(النسا ، ))71 :
أريُّهرا الخ ةذ ر
ُوا ثُبرا َ
وفي الحديث النبوي أن الرسول -عليه الصالة والسالم -قال«(( :احري
على ما ينفع واستعن باهلل وال تعجز وإن أصاب شى فال تقل لو أنى
فعلت كان كذا وكذا .ولكن قل قدر ل وما شا فعل فلن لو تفتح عمل
الشي،ان »))، )).376و(( لو أنكم كنتم تتوكلون على ل حق توكله لرزقكم
كما يرزق ال،ير تغدو خماصا وتروح ب،انا)).377
علما بين قول الرجل بين التوكل حال النبي ،والكسب سنته ،هو قول ال
يصح  .ألن كل أعمال النبي-عليه الصالة والسالم -القلبية منها والعضوية
هي من سنته  .فتوكله على ل من سنته ،وجهاده في سبيله من سنته .ألن
صالرتةي رونُ ُس ةكي
كل أعماله كانت عبادة هلل تعالى ،لقوله سبحانه(( :قُلَ إة خن ر
ين)(األنعام .))164 :
ي رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
رو رمحَ يرا ر
كما أن جوابه على السؤال فيه قدح في الشرع ،وفي العقل ،وفي
الصحابة الذين كانت حياتهم كلها كسب وكدح  ،جهاد وبنا  .ففتحوا الفتوح
وجمعوا األموال،وتمتعوا بالحالل ،وأقاموا دولة الحق والعدل .وبحسب
زعمه فين هؤال الصحابة كانوا ضعفا  ،ونزلوا عن مرتبة الكمال ،وأن
كون صحابة
النبي -عليه الصالة والسالم -لم ينههم عما كانوا عليه .وأنه ّ
ضعاف في توكلهم على ل تعالى .وبما هذا باطل من دون ش  ،فلن كالم
الرجل باطل أيضا بال ريب .
وأمااا قااول أبااي عبااد الاارحمن الساالمي (( :وحكاام الفقياار أن يجلااس تحاات
الرضاااا  ،ينتظااار الماااورود مااان الساااما  ،فعيشاااه هناااي  ،وبالاااه رضاااي،
ويعلاام .378))...فهااو قااول ُمخااال للشاارع والعقاال  ،و ُمفسااد لهمااا وللعمااران
البشري  .وهو باطل من دون ش بدليل الشواهد ا تية:

 376مسلم :الصحيح ،ط  2ي ، 26 :رقم. 6712 :
 377الترمذي :السنن  ،ط  1ي ،202 :رقم. 8211 :
 378أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي.92 :

147

أولها إن قوله مخال لما ن عليه القرآن الكريم ،ولما كان عليه النبي-
عليه الصالة والسالم -وصحابته الكرام ،فقد كانوا مجتهدين في الدعوة إلى
ل  ،وفي طلب الرزق وتحصيل كل ما ينفعهم  .فلم يكونوا أبدا كما زعم
الرجل  .فمن أين له بتل المزاعم ؟؟  .والشرع الحكيم قرن التوكل بالحركة
والعمل،واألخذ باألسباب  ،فمن القرآن الكرم قوله تعالى (( :فرل ة رذا عزمت
لة إة خن ّ
فرتر رو خكلَ رعلرى ّ
لر ي ةُحبُّ َال ُمتر روكلة ر
ين)(آل عمران ،))113 :و((فرا َعب ُ َدهُ
ين
روتر رو خكلَ رعلر َي ةه رو رما رربُّ ر بة رغافة َل رع خما تر َع رملُو رن)(هود  ،))144 :و (( الخ ةذ ر
صبرر َ
ون)(النحل .))34 :و في الحديث أن النبي -عليه
ُوا رو رعلرى ررب ةه َم يرتر رو خكلُ ر
ر
الصالة والسالم -قال «(( :احري على ما ينفع واستعن باهلل وال تعجز
وإن أصاب شى فال تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا .ولكن قل قدر ل وما
شا فعل فلن لو تفتح عمل الشي،ان »))، )).379و((" لو أنكم كنتم تتوكلون
على ل حق توكله (( لو أنكم كنتم تتوكلون على ل حق توكله لرزقكم كما
يرزق ال،ير تغدو خماصا وتروح ب،انا .380)).فلم يقل أنها تبقى في
أعشاشها تنتظر ال،عام ،وإنما ذكر أنها تخرط منها باكرا خاوية تبحث عن
رزقها ،ثم تعود إليها ب،انا بعدما بذلت جهدها بحثا عن ال،عام  .فهي لم
تحمل هرم وجود الرزق ألنها كانت متوكلة على خالقها ،لكنها حملت هرم
الخروط واالجتهاد طلبا له  .فكذل علينا نحن أن نخرط طلبا للرزق
متوكلين على ل تعالى حاملين هم طلبه ال هم وجوده .قال تعالى (( :رو رما ةمن
ض إةالخ رعلرى ّ
لة ةر َزقُهرا روير َعلر ُم ُم َسترقر خرهرا رو ُم َستر َو رد رعهرا ُك ٌّل فةي
ردآبخ َة فةي األررَ ة
ض
ةكترا َ
ضي ر ة
ين)(هود  ،))6 :و((فرل ة رذا قُ ة
ب ُّمبة َ
ت الص رخالةُ فرانتر ةشرُوا فةي َاألررَ ة
لة رو َاذ ُكرُوا خ
روا َبتر ُغوا ةمن فرضَ ةل خ
ُون)(الجمعة.))11 :
لر ركثةيراً لخ رعلخ ُك َم تُفَلةح ر
الصوفي-
والشاهد الثاني ال يصح قوله بين ما ذكره هو حكم يخ
الفقير ، -ألن الصوفي إن كان مسلما فهو ميمور بت،بيق شريعة ل أحب
أم كره ،ويجب عليه أن يلتزم بها ،وإن لم يكن مسلما فليترك اإلسالم ويتخذ
لنفسه دينا يُناسبه يتفق مف هواه  .وال يحق له أن يتستر باإلسالم وهو
مخال له من جهة  ،ويعمل على إفساده وتع،يله وهدمه من جهة أخرى.
والشاهد الثالث ليس صحيحا أن السعي ل،لب الرزق ال يزيد في الرزق
الرزق .فهذا كالم باطل وفهم سي لمعنى القضا
وأن تركه ال ينق
والقدر في الشرع  .ألن اإلنسان في مجال حريته هو الذي يصنف مصيره،
 379مسلم :الصحيح ،ط  2ي ، 26 :رقم. 6712 :
 380الترمذي :السنن  ،ط  1ي ،202 :رقم. 8211 :
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ودخول أعماله في القضا والقدر هو من باب الكش والعلم والتسجيل
وليست من باب القهر والجبرإال أن يشا ل تعالى أن يتدخل فيها بعلمه
وحكمته وعدله  .لكنه سبحانه أخبرنا أنه ليس ظالما للعبيد  ،وانه اع،ى
لألنسان الحرية في التصرف في المجال الذي حدده له،وهو المسؤول عن
وا فر رسير ررى ّ
أعماله ..ولهذا قال ل تعالى (( :روق ُ ةل ا َع رملُ َ
لُ رع رملر ُك َم رو ررسُولُهُ
ون
ب روال خشهرا رد ةة فريُنربئُ ُكم بة رما ُكنتُ َم تر َع رملُ ر
ون رو رستُ رر ُّد ر
رو َال ُم َؤ ةمنُ ر
ون إةلرى رعالة ةم َال رغ َي ة
)(التوبة ،))111 :و((ظرهر رر الَفر رسا ُد فةي َالبرر رو َالبرحَ ةر بة رما رك رسبر َ
ت أر َي ةدي النخا ة
ُون )(الروم. ))31 :و في الحديث عن
َض الخ ةذي رع ةملُوا لر رعلخهُ َم يررَ ةجع ر
لةيُ ةذيقرهُم برع ر
النبي-عليه الصالة والسالم(( -يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد ل ومن وجد غير ذل فال يلومن إال
نفسه »)) 381فاإلنسان المجتهد النشط في دينه ودنياه يزيد من رزقه الدنيوي
واألخروي ،واإلنسان الكسول العاجز يُنق من رزقه الدنيوي واألخروي.
والشاهد األخير -الرابف -ليس صحيحا أن الذي يترك الكسب هو من
المتوكلين على ل بال تكسب .فهو في الحقيقة مخال للشرع من جهة ،وهو
إنسان طماع يُمار الكسب ب،ريقته الخاصة من جهة أخرى .فيتظاهر
بالتوكل والزهد ليستع ،النا فيتصدقون عليه  .فهذا الرجل له كسبه
وصنارته التي يص،اد بها  .وليس صحيحا أنه ينتظر عيشه من السما  ،فلو
كان صادقا في طاعته هلل وتوكله عليه لخرط للعمل استجابة له ،واتباعا
لسنة األنبيا والصحابة .وانما هو في الحقيقة ينتظر صدقات النا  ،واليد
العليا خير من اليد السفلى  .فهو متسول وليس بمتوكل،ألن السما ال تم،ر
ذهبا وال فضة ،وقد نهى النبي-عليه الصالة عن السؤال والتسول  ،بقوله
 ((:يا قبيصة إن المسيلة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل تحمل حمالة فحلت له
المسيلة حتى يصيبها ثم يمس ،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت
له المسيلة حتى يصيب قواما من عي  -أو قال سدادا من عي  -ورجل
أصابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فالنا فاقة
فحلت له المسيلة حتى يصيب قواما من عي  -أو قال سدادا من عي  -فما
سواهن من المسيلة يا قبيصة سحتا ييكلها صاحبها سحتا )) .382ومن يكون
حاله كما وصفه أبو عبد السلمي فهو طماع وفاشل ،وال يكون باله رضيا
وال عيشه هنيئ ا ،اللهم إال إذا كان لئيما طماعا يرضي بفتات النا الذين
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يتصدقون به عليه  .فهو في الحقيقة ال فرق بينه وبين المتسول  ،فكالهما
ينتظر من يتصدق عليه ب،ريقته الخاصة التي يستع ،بها النا .
ومما له عالقة بموضوع التوكل وطلب الرزق أن الصوفي يحيى بان
معاذ يرى أن  (( :وجود الرزق من غير طلب داللة على أن الارزق مايمور
ب،لب العبد )).383
وأقاااول :إن الحقيقاااة المعروفاااة شااارعا وواقعاااا اناااه ال رزق دون ساااعي
وطلب .ومف أن ل تعالى هو الرزاق فلنه سبحانه رب،اه بالساعي فاي طلباه،
وجعله سانة كونياة  .والساعي قاد يكاون ساعيا مادياا عملياا ظااهرا وقاد يكاون
ساعيا روحياا معنوياا خفيااا ،وقاد يجماف اإلنساان بااين الساعيين .قاال ساابحانه :
ال خ
لة رو َاذ ُكارُوا
ضي ر ة
((فرل ة رذا قُ ة
ض روا َبتر ُغاوا ةمان فرضَ ة
ت الص رخالةُ فرانتر ةشارُوا فةاي َاألررَ ة
اون)(الجمعااة  ،))11 :و (( رويرااا قرا َاو ةم ا َساتر َغفةر َ
خ
ُوا رربخ ُكا َم ثُا خم
لر ركثةيااراً لخ رعلخ ُكا َم تُ َفلة ُحا ر
تُوب َ
از َد ُك َم قُا خوةً إةلرااى قُا خوتة ُك َم روالر ترتر رولخا َاو َا
ُاوا إةلر َيا ةه يُرَ ةسا ة
ال السخا رما رعلرا َي ُكم ما َد رراراً رويرا ة
ين)(هود  . ))14 :فال رزق دون سعي فاي طلباه  ،والارزق ال ي،لاب
ُمجَ ةر ةم ر
صاحبه إن لم يسف هو في طلبه  .ألن هذا مخال لسنة ل في رزق عباده ،
والسما ال تم،ر ذهبا وال فضاة  .غيار أن بعاض الناا األصاحا الكساالى
الذين يصلهم الرزق من دون الخروط في طلبه يظناون أن الارزق هاو الاذي
طلاابهم  .وهااذا غياار صااحيح وإنمااا وصاالهم ماان طاارق أخاارى اسااتخدموها
بساايعهم  .كيسااتع،اف النااا  ،أو التظاااهر بااالتفرغ للعبااادات ليع،ا النااا
علاايهم .أواعتاازال النااا ليشاايف خبااره بياانهم بااين فااالن معتاازل تفاارغ للعبااادة
فيزرونااه لتعظيمااه والتباارك بااه  ،والتصاادق عليااه .وهناااك أنااا مرضااى
ومعوقون غير معروفين قد يصلهم رزقهم بلخالصهم وصابرهم ودعاائهم هلل
تعالى فيسخر لهم من يرزقهم  .وهذا من االجتهاد والسعي طلبا للرزق ،لكنه
سعي روحي إيماني من هؤال  .وهنااك آالف مان الناا يموتاون سانويا فاي
مناااطق كثياارة ماان العااالم بساابب الجااوع  ،ولاام يصاالهم رزقهاام لينقااذهم ماان
الموت ،فلماذا لم ي،لبهم رزقهم ويسعى إليهم لينقذهم حسب قول الرجل ؟؟ .
إن السبب في ذل هو أن آجالهم التي حاددها ل تعاالى لهام انتهات  ،فايوق
عنهم الرزق ألنه ال بد أن يموتوا  ،فكان هذا سببا في موتهم.

 383يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 117 :

141

ضاال التااارك للتكسااب شااغالً
وخامسااا إن قااول أبااي طالااب المكااي (( :قااد يرف ُ
بالعبااادة عاان المتكسااب ،ماان حيااث فضاال المتق ا ّدمون الزاهااد فااي الاادنيا علااى
ل ...وقد روي عان رساول ّ
كاسب المال حالالً ومنفقه في سبيل ّ
ل  -صالى
ل عليااه وساالم" :-كفااى بااالموت واع،ااا ً وبااالتقوى غنااى وبالعبااادة شااغالً"
 .384))...فهااو قااول قاارر بااه مفهااوم العبااادة الصااوفية ال الشاارعية ،ففضاال
التارك للتكسب على المتكسب ،وجعل الشرع ورا ظهاره وإن تظااهر باه .
وتفضيل ذل فيما ييتي:
385
إن الحديث الاذي اساتدل باه ضاعي جادا  .وحتاى إذ فرضانا جادال أناه
صحيح ،فالحديث يتكلم عن العبادة الشرعية بمعناهاا الواساف ،وال ياتكلم عان
العبااادة الصااوفية المخالفااة للشاارع بيصااولها وفروعهااا وغاياتهااا .وعليااه فااال
يصااح لااه االسااتدالل بااه سااوا صااح أم لاام يصااح  .وهااوفي اسااتخدامه لااذل
الحااديث يسااير علااى ماانه الصااوفية فااي تقرياار عقائااد التصااوف  ،فبعاادما
عرض التوكل الصوفي بعيدا عن الشرع بحث له عن مؤيدات من الروايات
الحديثية والتاريخية تعضيدا للتوكل الصوفي وليس نقدا له بميزان الشرع.
وهذا الرجل ال يقول بمفهوم العبادة في اإلساالم الاذي يشامل كال جواناب
الحيااة ا لبشارية قلبااا وقالباا ،وإنمااا كاان يااتكلم بمفهاوم العبااادة فاي التصااوف ،
ولهااذا حصاار مفهومهااا فااي الشااعائر التعبديااة كالصااالة ،والااذكر ،والعزلااة،
والجااوع ف وأخاارط منهااا جانبهااا الت،بيقااي الااذي يتعلااق بكاال جوانااب الحياااة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية .ولهذا يجب أن ننتبه إلى أن الرجل كاان
يتكلم عن التوكال فاي العباادة الصاوفية ال عان التوكال فاي العباادة الشارعية،
لكنه لم يُصرّ ح بهذا ،بل إناه كاان يتساتر باإلساالم تمريارا للتوكال الصاوفي،
وتحريفا للتوكل الشرعي ممارسة منه للتقية التي هاي مان أصاول التصاوف
كمااا ساابق أن بيناااه فااي الفصاال األول .وهااذا خااداع منااه للمس المين وتحري ا
ُمتعمد لدين اإلسالم .
وبساابب ذل ا االنحااراف أن أبااا طالااب المكااي فاارّق بااين المساالم المتفاارغ
للعبادة وبين المسلم المتكسب .وهاذا خ،اي واضاح  ،ألن التكساب مان العباادة
بمعناهااا الشاارعي ،باادليل أن ل تعااالى أخبرنااا أنااه خلقنااا لعبادتااه  ،وأمرنااا
بالتزام شريعته في كل أحوالنا ،وقال لنبيه-عليه الصالة والسالم(( : -قُالَ إة خن
ين)(األنعااام .))164 :وفااي
ي رو رم رماااتةي ة ّهللة ررب َال رعااالر ةم ر
صاالرتةي رونُ ُسا ةكي رو رمحَ يرااا ر
ر
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الحااديث أن النبااي-صاالى ل عليااه وساالم -قااال(( :ماان ساال مساالكا فااي طلااب
العلم سهلت له طريق الجنة و من سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة و فضال
في علم خير من فضل في عبادة و مالك الادين الاورع)) ،386و((وفاي بضاف
أحدكم صدقة  .قالوا  :أييتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قاال  :أرأياتم
لو وضعها في حرام ف أكان عليه فيها وزر ؟ فكذل إذا وضاعها فاي الحاالل
ف كااان لااه أجاار)) . 387فالرجاال قااد خااال الشاارع عناادما فاارّق بااين العبااادة
والتكسب ،فعل ذل انتصارا للتصوف ال للشرع  .علما بيناه ال ت،بياق لادين
ل ،وال عمارة لألرض إال باألخذ باألسباب  ،منها طلب الرزق .
وأما احتجاجه بالمتقادمين مان الصاوفية فاي تفضايلهم للزاهاد فاي الادنيا
علااى كاسااب المااال حااالالً ومنفقااه فاي ساابيل ّ
ل  .فهااو ال يصااح ماان جهتااين:
األولااى إن قااول هااؤال لاايس حجااة  ،فهاام بشاار مثلنااا يُخ،ئااون ويُصاايبون
كغيااارهم مااان البشااار .والثانياااة إن ماااوقفهم ال يصاااح لمخالفتاااه للشااارع  ،ألن
الشاارع أماار ب،لااب الاارزق وجعلااه ماان العبااادة  ،وحاارم السااؤال إال علااى
المض،رين  .وجعل أيضا اليد العليا خير من السفلى . 388وذل الزاهد تارك
التكسب الميمور به ،ومال إلى المنهيات كالكسل والسلبية وال،ماف فيماا عناد
النااا ليتصاادقوا عليااه  ،وأهماال ماان يعااول إذا كااان متاايهال  .و ال يصااح أن
يقول عن نفسه بينه متوكل ،ألن عمله هذا ليس من الشرع  .كما أنه ال يغيب
عنا أن هذا الزاهد المزعوم هاو فاي الحقيقاة لام يتارك التكساب  ،وإنماا اتخاذ
الزهااد طريقااا للتكسااب  ،فاتخااذ شاابكة علااى مقاسااه ليصاا،اد بهااا ال ُمغفلااين
وال،يبين  ،بدعوى الزهاد والتفارغ للعباادة ،فعنادما يشايف خباره ييتياه الناا
بصدقاتهم تبركا به وتعظيما له.
وأما قوله (( :وقد علام التاارك للتكساب تاوكالً علاى ّ
ل وثقاة باه ورعاياة
لمقامه وصبراً على فقره وشغالً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنةّ ،
إن ماواله
قد تكفّل له برزقه في الادنيا وقاد وكال إلياه عمال ا خارة ،وأناه إن شاغل بماا
وكله إليه من عمل آخرته أقام له من يقوم بكفايته من دنياه )) .389فهو كاالم
ال يصح ،ومخال لدين اإلسالم ،وقول على ل بال علم ،وتعمد في تحريا
معنااى العبااادة فااي اإلسااالم انتصااارا لمفهااوم التوكاال والتكسااب فااي العبااادة
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الصوفية .علما بين ل تعالى أمرنا بالعمل واالجتهاد في كل ما ينفف اإلنسان
في الدنيا وا خرة  ،فجعل النهار لنا معاشا والليل سباتا  ،وأمرنا بالسعي في
َال
األرض وطلب الرزق .قال سبحانه  (( :رو رج رع َلنراا نر َاو رم ُك َم سُابراتا ً رو رج رع َلنراا اللخي ر
ض
لةبراسا ً رو رج رع َلنرا النخهرا رر رم رعاشا ً )( النبي ، )11-3:و((هُ راو الخا ةذي رج رعا رل لر ُكا ُم َاألررَ ر
رذلُاوالً فرا َم ُشااوا فةااي رمنرا ةكبةهرااا رو ُكلُااوا ةماان ر َزقةا ةه روإةلر َيا ةه النُّ ُشااو ُر)(الملا ))) 11 :
ض روا َبتر ُغوا ةمن فرضَ ةل خ
لة رو َاذ ُكرُوا
ضي ر ة
،و((فرل ة رذا قُ ة
ت الص رخالةُ فرانتر ةشرُوا فةي َاألررَ ة
وا فر رسير ررى ّ
ُون )(الجمعة  ،))11 :و(( روقُ ةل ا َع رملُ َ
خ
لُ رع رملر ُك َم
لر ركثةيراً لخ رعلخ ُك َم تُ َفلةح ر
ب روال خشاهرا رد ةة فريُنربائُ ُكم بة رمااا ُكناتُ َم
اون رو رساتُ رر ُّد ر
رو ررسُاولُهُ رو َال ُم َؤ ةمنُا ر
ون إةلراى رعااالة ةم َال رغ َيا ة
ون )(التوبة.))111 :
تر َع رملُ ر
وعليه فال تصح التفرقة بين المعاش والمعاد ،فهذه نظرة ليست إساالمية،
باال هااي ماان الرهبانيااة النصاارانية التااي مثلاات األرضااية التااي قاماات عليهااا
العلمانية في أوروبا الحديثة والمعاصرة .ففي اإلسالم الدنيا مزرعة ا خرة،
والمعاااش جااز ماان دياان اإلسااالم  ،وهااو ماان العبااادة أيضااا  ،وهااو المقدمااة
الموصله إلى المعاد األخروي.
وأخيارا إن الرجاال أخ،اي فااي تفريقااه باين طلااب الاارزق فاي الاادنيا والعماال
لرخاارة .ألن الصااواب هااو أن اإلنسااان مسااؤول عاان أعمالااه كلهااا فااي الاادنيا
وا خرة .ومن ثم فهو يقرر مصيره  ،من جهة طلبه للرزق من عدمه  .فهاو
طاارف فيمااا ق ا ّدره ل عليااه فيمااا يتعلااق برزقااه ومعاااده  .ألن الشاارع أمرنااا
بالعمل واالجتهاد ،كماا فاي الحاديث النباوي ((« الماؤمن القاوى خيار وأحاب
إلى ل من المؤمن الضعي وفى كل خير احاري علاى ماا ينفعا واساتعن
باهلل وال تعجز وإن أصاب شى فال تقل لو أنى فعلت كاان كاذا وكاذا .ولكان
قال قاادر ل ومااا شاا فعاال فاالن لاو تفااتح عماال الشاي،ان »)) .390وعليااه فاااهلل
تعالى قدر لنا أعمالنا التي نحن عملناها واخترناه في طلب األرزاق وغيرها
 ،وفااي االسااتعداد ليااوم القيامااة .ومثااال ذل ا إنااه إذا افترضاانا وجااود أربعااة
أشااخاي خرجااوا ي،لبااون الاارزق ،واحااد اختااار التسااول وساايلة للتكسااب.
والثاااني التحااق بيحاادى الشااركات ليعماال موظفااا فيهااا  .و الثالااث خاارط إلااى
األساااواق للتجاااارة ،والراباااف التحاااق بعصاااابة مااان اللصاااوي للسااا،و علاااى
ممتلكات النا  .فماذا يعني هذا ؟؟ .إنه يعني أن ذلا كلاه يادخل فاي قضاا
ل وقدره  ،وأن كال من هؤال اختار لنفسه طريقا للتكسب  ،وأنه هاو الاذي
اختار ال،ريق الذي أراده وما يدره عليه من أموال ،وأن كال منهما مساؤول
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عاان رزقااه فااي الاادنيا ،وأن ل تعااالى سااجل عليااه ال،ريااق الااذي اختاااره،
واألفعال التي قام بها .ومن جهة أخرى فهو مسؤول أيضا عن آخرته .فتكفل
ل تعالى بتوفير أرزاق مخلوقاته فاي الادنيا لقولاه سابحانه  (( :رو رماا ةمان ردآبخا َة
ض إةالخ رعلرااى ّ
ب
لة ةر َزقُهرااا روير َعلرا ُم ُم َساترقر خرهرا رو ُم َساتر َو رد رعهرا ُكا ٌّل فةااي ةكترااا َ
فةااي األررَ ة
ُّمبةاااي َن )(هاااود  .))6 :لكااان هاااذا ال يعناااي أن اإلنساااان ال دخااال لاااه فاااي طلباااه
للرزق،وال في اختيار نوعاه وكميتاه  ،بال إناه طارف أساساي فاي ذلا  ،ألن
هذه هي سنة ل في خلقه ،وألن السما ال تُم،ر ذهبا وال فضاة .فااهلل تعاالى
يع،ي كل إنسان بقدر سعيه في طلبه لألرزاق  .فمن يعمل كثيرا ويجتهد في
عمارة األرض وطلب األرزاق يُع،يه كثيرا ،ومن ال يعمال إال قلايال يُع،ياه
قليال من األرزاق ،وهذا ين،بق علاى األفاراد واألمام  ،والواقاف الاذي نعيشاه
شاهد على ذل  .وبذل يكون ل تعالى قد تكفل بكل أرزاق النا  ،حسب ما
يبذله كل إنسان في طلب رزقه .
وعليه فمن يكون حاله كما قال الرجل ،فهو في الحقيقاة يكاون قاد ماال إلاى
الكسل والسالبية والتواكال ،وخاال الشارع فاي أماره بالعمال وطلاب الارزق
،ويكااون قااد رضااي لنفسااه ان يكااون عالااة علااى غيااره،و يااده هااي الساافلى ال
العليا .فذل الزاهاد  ،أو الصاوفي الاذي اختاار العزلاة كالاذي اختاار التساول
يستجدي النا  ،ويده هي السفلى ،ويتقوت بفضالتهم .وهاذا الحاال ال يصاح
أن يُماادح عليااه ،وال يُجعاال افضاال ماان حااال المتكسااب كمااا اراد الرجاال أن
يُغال،نا بكالمه السابق.
ويجب أن ال يغيب عنا أن التصوف وأهله دعوا إلى تارك الادنيا مان أجال
الدنيا وليس من أجل ا خرة .ألن الشرع أمرنا ب،لب الدنيا وا خرة على أن
تكون األولى مزرعة ا خارة .لكان بماا أن الصاوفية خاالفوا الشارع وتقادموا
عليااه فااي موقفااه ماان الاادنيا دلّ هااذا علااى أن القااوم ينظاارون إلااى الاادنيا ماان
من،لااق العبااادة الصااوفية ال العبااادة الشاارعية .فعبااادتهم تن،لااق ماان عقياادة
أرضية ال أخروية كما بيناه وسيتبين أكثر فيما ييتي من كتابنا هذا.
وسادسا إن قول الصوفي أباي علاي الادقاق  (( :التوكال :صافة الماؤمنين،
والتسليم :صفة األوليا  ،والتفويض :صفة الموحدين ،فالتوكال ،391))...فهاو
قول فيه خلط واض،راب وانحراف عن الشرع .فمرة جعل التوكل من صفة
المااؤمنين ،فهاام ماان العااوام  ،وماارة جعلااه ماان صاافة األنبيااا  ،وأخاارط منااه
المفوضين الموحدين وجعلهم أحسن حاال من األنبيا  .وهذا ال يصح شارعا
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وال عقال  ،ألن الحقيقة هي أن المؤمنين بالضرورة أنهم من المتوكلين علاى
ل  ،ومن أوليائه والموحدين له .فمن أين للرجل بالتقسيم الذي ورد في قوله
األول.
علما بين الشرع يشهد أن التوكل هو أصل التساليم والتفاويض ،فهماا مان
درجاته  ،فاال يوجاد تساليم وال تفاويض مان دون توكال .وعلياه فكال األنبياا
والمااؤمنين متااوكلين علااى ل تعااالى ،ثاام بعااد ذل ا تتفاااوت درجااات تااوكلهم
حسب إيمانهم وأعمالهم ومراتبهم  .وصفتا التسليم والتفويض ليستا خاصتين
باألنبيااا وال بالصااوفية ،فااال شا أنااه يتصا بهااا المؤمنااون ماان الصااالحين
والشهدا والمقربين مف االختالف في الدرجة .فالصحابة مثال الذين يكونون
مف نبينا-عليه الصالة والسالم -فاي الجناة فاال شا أنهام مان المقاربين وأهال
التسليم والتفويض  ،وكلهم مان المتاوكلين  .ولهاذا كاان التوكال صافة جامعاة
لخيار عبااد ل مان األنبياا والصاادقين والصاالحين  ،قاال تعاالى(( :فرا َعبُا َدهُ
ون )(هود  ،)) 144 :و(( روتر رو خكلَ رعلراى
روتر رو خكلَ رعلر َي ةه رو رما رربُّ ر بة رغافة َل رع خما تر َع رملُ ر
َال رحي الخ ةذي رال ير ُم ُ
ب ةعبراا ةد ةه رخبةياراً)(الفرقاان :
وت رو رسبحَ بة رح َم ةد ةه رو ركفراى بةا ةه بةا ُذنُو ة
لة إة خن ّ
ت فرتر رو خكلَ رعلرى ّ
 ، ))18و((فرل ة رذا رع رز َم ر
ين)(آل عماران:
لر يُ ةحابُّ َال ُمتر راوكلة ر
ين آ رمنُا َ
َس لراااااهُ ُسا َ
اااال،ر ٌ
ااااوا رو رعلراااااى ررب ةهااااا َم
ان رعلراااااى الخااااا ةذ ر
 ،))113و((إةنخاااااهُ لراااااي ر
ون)(العنكباوت
صبررُوا رو رعلرى ررب ةه َم يرتر رو خكلُ ر
ون)(النحل ،)) 33 :و((الخ ةذ ر
يرتر رو خكلُ ر
ين ر
.))13 :
ولذل فلو رجف الرجل إلى الشرع لتبين لاه مخالفاة قولاه لاه ،لكان الاراجح
أن الرجل كان يعرف ذل  ،لكنه خالفه ألنه لم يكان فاي صادد تقريار التوكال
الشرعي ،وإنما كان في صدد تعري التوكل الصاوفي  .فالرجال كاان ياتكلم
باسم التصوف ال باسم دين اإلسالم وإن تستر به تقية !!!! .
وأما ماا ذكاره القشايري مان أخباار عان أسافار الصاوفية فاي أسافارهم ،
فمنهم من كان يسافر بال زاد وال راحلة ،ومنهم من يسافر حافيا ،ومانهم مان
كااان ييكاال الحشااي فااي أساافاره .وماانهم ماان كااان .392))...فهااي تصاارفات
مخالفة للشرع ونماذط دامغاة علاى أن الصاوفية يُقادمون رغبااتهم وأحاوالهم
على دين اإلسالم  .فاهلل سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتزود في الح بالزادين
المادي والمعنوي بقولهَ ((:ال رح ُّ أر َشهُ ٌر خم َعلُو رم ٌ
ض فةي ةه خن َال رح خ فراالر
ات فر رمن فر رر ر
لُ روترا رز خو ُد َ
َار ير َعلر َماهُ ّ
ال فةي َال رح رو رما تر َف رعلُ َ
ررفر ر
وا
ث روالر فُسُو ر
ق روالر ةج رد ر
اوا ةم َان رخي َ
ب)(البقاارة  ،))137 :وكااان
اون يرااا أُ َولةااي األر َلبرااا ة
فر ال ة خن رخ َيا ر
ار ال ا خزا ةد التخ َقا راوى رواتخقُا ة
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النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -وأصااحابه يسااافرون بااالزاد والاادواب ،وينهااي
عن الح ماشيا ،وييمر بالجمف بين المشي والجمف .فعن أنس رضي ل عنه
أن (( النبي -صلى ل عليه وسالم -رأى شايخا يهاادى باين ابنياه قاال ماا باال
هااذا قااالوا نااذر أن يمشااي قااال :إن ل عاان تعااذيب هااذا نفسااه لغنااي أمااره أن
يركب)) .393و (( عن عقبة بن عامر قاال ناذرت أختاي أن تمشاي إلاى بيات
ل وأمرتنااي أن أسااتفتي لهااا النبااي  -صاالى ل عليااه وساالم -فاسااتفتيته فقااال
صلى ل عليه وسلم لتم ولتركب )).394
وعدم السفر باال زاد وال راحلاة يضار الجسام كثيارا  ،بال قاد يق،عاه عان
السفر كلية .علما بين التوكل على ل ال يعناي عادم األخاذ باألساباب  ،وإنماا
هو اعتماد القلب على ل تعالى  .وقد صح الحاديث أن النباي -علياه الصاالة
والسالم -نهي عن المشي بال حذا ((ومنها أن النبي -عليه الصالة والسالم-
حث على االنتعال خاصة فاي األسافار ،وشابه المنتعال بالراكاب  ،فقاال (( :
استكثروا من النعاال  ،خ
فالن الرجال ال يازال راكبًاا ماا انتعال )) ف وهاذا كاالم
بليغ  ،ولفظ فصيح  ،بحياث ال ينسا علاى منوالاه  ،وال ياؤتى بمثالاه  .وهاو
إرشااد إلااى المصاالحة  ،وتنبياة علااى مااا يخفا المشاقة  ،فا خ
الن الحااافي المااديم
للمشااي يلقااى ماان ا الم  ،والمشااقات  ،بالعثااار  ،والااوجي  ،مااا يق،عااه عاان
المشي  ،ويمنعه من الوصول إلى مقصوده بخالف المنتعل ف فلنخه ال يحصل
له ذل فيدوم مشيه  ،فيصل إلاى مقصاوده كالرخاكاب  ،فلاذل شابهه بالرخاكاب
حيث قال  (( :ال يزال راكبًا ما انتعل )).395
وأما تعليل القشيري بين الصوفية فعلوا ذل كي يعيشوا مف ل باال عالقاة
وال واس،ة .396فهاو تعليال ال يصاح ،وفياه تغلايط وتلبايس .ألناه ال يُمكان أن
يتحاارك إنسااان علااى هااذه األرض ماان دون األخااذ باألسااباب .وعليااه فهااؤال
الصوفية كانوا يتظاهرون بعدم األخذ باألسباب المعروفة ،لكنهم في الحقيقاة
كاناات لهاام أسااباب يعتماادون عليهااا .فالااذي لاام يركااب الدابااة كااان يعتمااد علااى
المشاي ،واالسااتراحة عناد التعااب ،أو ييماال ان يجاد فااي ال،رياق ماان يحملااه.
والذي لم يحمل الزاد معه كان يعتمد على أكل الفضالت  ،أو على الحشائ
والثمار البرية  ،أو على سؤال الناا  ،وإذا وجاد شايئا أكلاه وساماه فتحاا أو
كرامااة .ولهااذا كااان بعضااهم ييخااذ اإلباارة ليخاايط لباسااه إن تق،ااف  ،والمااا
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ليشرب عندما ال يجد الماا  ،ألناه يعلام أناه إذا تق،اف ثوباه ساتظهر عورتاه،
وإن اشتد به الع ،ولم يجد ما ً فسيموت .وأماا إذا قيال :ال إناه حمال الماا
من أجل الصالة .فيُقال  :إنه يست،يف أن يستنجي بالحجارة ،ويتوضي باالتيمم
إن لم يجد الما فاي ال،رياق ،وبهاذا ياتخل مان حمال الماا  .وعلياه فاالقوم
عاشا وا فاي مخالفااة الشارع والعقال واالضاارار بالجسام  ،انتصاارا لتصااوفهم
وأحوالهم وطمعا فيمنا عند غيرهم.
وأما حكاية الهجويري بينه رأى صوفيا مان المالماتياة لام (( يكان ييكال أو
يلاابس شاايئا لردمااي فيااه نصاايب  ،فكااان ييكاال األشاايا التااي يرميهااا النااا
كالكراث العفن ،والقرع المر ،والجزر الفاسد ،وأمثال ذل  .ويتخاذ مالبساه
من الخرق التي يلتق،ها من ال،ريق ،ويصنف منها مرقعة))  .397فهي نموذط
آخر من سلوكيات الصوفية التي خالفوا بها الشرع عن قصد وسابق إصارار
وترصاد .فهااذا الصاوفي قااد خااال الشارع عناادما تاارك العمال المناات وأكاال
الخبائث والمواد الفاسدة ،وأضر بجسمه ف ماف أن ديان اإلساالم يايمر بالعمال
وأكل ال،يبات ال الخبائث ،وأمرنا بحفظ أجسامنا وعقولنا وكرامتنا.
ومن جهة أخرى  ،فلن هذا الصوفي – وأمثاله -هاو فاي الحقيقاة لام يتارك
الكسب ،وال توكل على ل كما يادعي الصاوفية ،وإنماا كاان يعلام يقيناا بيناه
سيجد ال،عام واللبا في المزابل  ،فتوكل على فضاالت الناا وقااذوراتهم
 ،وتكسب من مزابلهم .
وليس صحيحا ما قاله الهجويري بين ذل الشي لام يكان ييكال وال يلابس
شااايئا لردماااي فياااه نصااايب .فهاااذا قاااوا باطااال ويتنااااقض ماااف ماااا ذكاااره .ألن
المرقعات التاي كاان يلتق،هاا مان ال،رياق فيهاا عمال بشاري  ،رماهاا الناا
بعدما بليت ،ثم هو نفسه كان يعيد ترتيبها وترقيعها ،وكذل األكل الذي كاان
يتناوله فياه جاناب مان العمال البشاري فاي ق،فاه ،وتقشايره ،وطهياه ،ورماي
الفاسد منه ،ثم ييتي هو ييخذه ويتصرف فياه لييكلاه .وعلياه فالن كال ماا كاان
يقااوم بااه هااذا الصااوفي هااو عماال بشااري قااائم علااى األخااذ باألسااباب  ،ماان
خروجااه إلااى المزاباال إلااى األكاال منهااا إلااى أخااذ المرقعااات وإعااادة ترتيبهااا
وترقيعها ثم ارتدائها .
وأما قصة الصوفي أبي حمزة الخراساني الذي سقط في البئر ولم يستغث
بالنا ليُخرجوه اعتقادا منه بين هذا يتنافى مف التوكل ،ثام خارط مناه بعادما
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كاد أن يهل عندما تعلق برجل السبف أو الحية .398فالن صادقنا حادوثها فهاي
تشهد على أن الرجل خال الشرع ،وتناقض مف نفسه .
إنه خال الشرع ألنه من المعروف في دين اإلسالم أنه يجب عى المسالم
أن يحافظ على نفسه وعقله وجسمه ،وأن يحري على ما ينفعه ويبتعد عماا
اااوا أرنفُ رساااا ُك َم إة خن ّ
يضااااره  .ماااان ذلاااا قولااااه تعااااالى (( :روالر تر َقتُلُا َ
اااان بة ُكاااا َم
لر ركا ر
لة روالر تُ َلقُ َ
يل ّ
رر ةحيمااا ً)(النسااا  ،)) 43 :و(( روأرنفةقُ َ
ااوا بةيريَاا ةدي ُك َم إةلرااى
ااوا فةااي رساابة ة
التخ َهلُ رك ةة روأرحَ ةسنُ رو َا إة خن ّ
ين)(البقرة  ،))131 :و في الحديث عن
لر ي ةُحبُّ َال ُمحَ ةسنة ر
النبي-علياه الصاالة والساالم(( : -احاري علاى ماا ينفعا واساتعن بااهلل وال
تعجز وإن أصاب شى فال تقل لو أنى فعلت كان كاذا وكاذا .ولكان قال قادر
ل ومااا شااا فعاال فاالن لااو تفااتح عماال الشااي،ان » )) .399والشاا أن ذلاا
الصوفي عندما لم ي،لب النجدة ليخرط من البئر بعدما ساقط فياه ،ثام رُدمات
فو هته فهو بالش قد أضر بنفسه وعمال علاى هالكهاا،ولم يحاري علاى ماا
ينفعها .
وأما تناقضه فلن الصوفي وقف فاي تناقضاين :األول إناه لام يفارح بمجاي
الرجلين اللذين ردما البئر ،ولم يستغث بهما بدعوى التوكل علاى ل تعاالى،
لكنه بعدما رُدم البئر وجاا السابف ونازع الاردم فارح باذل وعاده كراماة ،أو
هدية من ل تعالى على عمله األول .مف أناه كاان فاي مقادوره أن ينظار إلاى
مجي الرجلين بينه فتح وكرامة من ل أيضا .
والتناقض الثاني أن هذا الصوفي لم يقم بيي حركة طلبا للنجدة عندما سقط
في البئر ،و جا الرجالن وردماا البئار ،فعال هاذا بادعوى التوكال علاى ل.
لكنه عندما جا السبف ود ّل رجله تعلق به وخرط  .فلماذا تعلق باه ؟؟ ،ألايس
هذا نقضا للتوكل الصوفي؟؟ ،وأليس هذا اخذا باألسباب؟؟ ،ولماذا لام ي،لاب
النجدة في البداية  ،ثم طلبها عندما تعلق برجل األسد ؟؟.
وبنااا ً علااى مااا ذكرناااه يتبااين أن ساابب مخالفااة هااؤال الصااوفية للشاارع
وتناقضااهم فااي مااواقفهم السااابقة هااو خ،ااي مفهااوم التوكاال الصااوفي عناادهم،
والمخال للتوكل الشرعي  .فهو حسب مفهومهم يعني عدم األخذ باألساباب
 ،كعاادم طلااب الاارزق  .ولمااا كااان اإلنسااان يسااتحيل عليااه العااي دون األخااذ
باألسااباب وقااف الصااوفية فااي تناقضااات ال مخاارط لهاام منهااا ،فماارة يُعممااون
تعااريفهم للتوكاال علااى ساالوك الصااوفي ،ثاام يسااتثنون منااه ساالوكيات معينااة .
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ومرة يجعلونه في جانب من حياة اإلنسان ويخرجون منه الجوانب األخرى.
بالرجاال ،وكااين
وماارة يرفضااون األخااذ باألسااباب باليااد ،لكاانهم ييخااذون بهااا ة
الرجل ليس من األدوات التي يُمار بهاا اإلنساان الساببية .ومارة يرفضاون
ة
حمل الزاد توكال وتركا لألخذ باألسباب ،لكنهم قد يتسولون للحصول علياه،
أو يلتق،ونه من المزابل وال،رقات ،أو ييخذونه من الغابات والحقول !!!! .
فالقوم غارقون في األخذ باألسباب بدعوى عدم األخذ بها .
وسابعا إن قول شقيق البلخي(( :وتفسير التوكال علاى ل أن تعارف أن ل
تعالى خلق وهاو الاذي ضامن رزقا وتكفال برزقا ولام يحوجا إلاى أحاد
وأنت .400))...فهو قول يُعبر عن التوكل الصاوفي ال الشارعي ،وقدسابق أن
بينااا أن التوكاال الشاارعي يعنااي االعتماااد القلبااي علااى ل فااي مختلا حياتنااا
اليومية ،وهو مقرون بالحركاة والنشااط واالجتهااد فاي ال،اعاة وفاي كال ماا
ينفف اإلنسان .وأما الذي يدعي التوكل على ل مف الكسل والسلبية والخماول
 ،فهو مخال للشرع ،ومتوكل على خموله وسلبيته ال على ل تعالى .
ولذل فال توكل شرعي من دون طاعة ل واالعتماد عليه واالجتهاد فاي
األخذ باألسباب .لكن واضح من كالم البلخي أنه أساقط الساعي مان مفهوماه
للتوكل لفظا  ،وجعل التوكل هو نفسه القضا والقدر ورب،ه بالرزق ماف أن
القضااا والقاادر منفصاال عاان التوكاال ،ألن القضااا والقاادر هااو ماان فعاال ل
تعالى ،فهو سابحانه الاذي قضاى وقادر كال ماا سايحدث فاي العاالم قبال خلقاه
له،فعله بعلمه وقدرته ،وحكمته وعدله ،وإرادتاه ورحمتاه  ،لكان التوكال هاو
من أعمال اإلنسان القلبية  .والتوكل أوسف من طلب الرزق أيضا .فهو يتعلق
بكل أعمال اإلنسان المادية والمعنوية.
ومن جهة أخرى فلن البلخي ال يُمكنه أن يسقط السعي من التوكل عمليا
كمااا أسااق،ه ماان تعريفااه لفظيااا  .ألنااه هااو وأمثالااه عناادما أسااق،وا السااعي
اإليجابي من التوكل فقد مارسوا السعي السلبي عندما طلبوا أرزاقهم بلظهار
عالمات تصوفهم ،وممارسة التسول .
والرزق يندرط ضمن القضاا والقادر مان جهاة تقاديره وقضاائه  ،ويتعلاق
ب،لب اإلنسان له في حياته العملية  ،وهنا قد ي،لبه بتوكل على ل تعاالى أو
بغير توكل عليه  ،لكن كال من التصرفين يدخالن في قضا ل وقدره .ألناه
ال يُمكن أن يوجد شي في هدا الكون خارط عن قضاا ل وقادره وإرادتاه.
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لكاان يوجااد ماان البشاار ماان ي،لااب رزقااه بااال توكاال علااى ل  ،باال قااد ي،لبااه
بعصاايانه ومحاربااة دينااه وعباااده المااؤمنين .ألن طل اب الاارزق مااثال يتعلااق
بيفعال اإلنساان الحارة بحكام أناه ُمخيار فيهاا  ،وسيُحاساب عليهاا أيضاا .وإال
سيكون كل البشر متوكلين على ل بحكم أنهم يجتهدون فاي األخاذ باألساباب
تحصيال لمصالحهم  .وهذا ال يصح ،فليس كال الناا يتوكلاون علاى ل فاي
أعمالهم  ،فمنهم من ال يُؤمن بااهلل أصاال ،ومانهم مان يكفار بالقضاا والقادر،
ومنهم من يتوكل على ماله ،أو جاهه ،أو قوته ،أوأصحابه ،أو دولته .ومنهم
المؤمن يتوكل على ل تعالى في كل أحواله ساوا ً كاان غنياا وقوياا أم كاان
فقيرا وضعيفا .
وبنا على ذل فلن ل تعالى ضمن الرزق لعباده فاي هاذه الادنيا باين وفاره
لهاام  ،ثاام أماارهم ب،لبااه علااى أن ي،لبااوه بااال،ريق الحااالل ال بااالحرام  .فماان
اجتهد ب،لبه والتزم بالشرع  ،فقد فاز في الدنيا وا خرة .ومن طلباه ب،رياق
مخااال للشاارع  ،فقااد كساابه وتمتااف بااه فااي الاادنيا وس ايُعاقبه ل تعااالى يااوم
القيامة ألنه طلب رزقه بالحرام .ومن لم يجتهد في طلبه ،وال خرط للتكساب
 ،واكتفاااى بالساااالبية والتسااااول  ،واسااااتع،اف النااااا  ،أو التظاااااهر بالزهااااد
والتصااوف حتااى يتصاادق عليااه النااا  .فهااو قااد طلبااه ب،ريقتااه الخاصااة ،
ووصله منه بقدر ما تصدق عليه النا  .وسيحاسبه ل تعاالى علاى ال،ريقاة
التي كسب بها رزقه.
وبذل يتبين أن ضمان ل تعالى الارزق لعبااده ال يعناي أناه سيصالهم مان
دون سااعي فااي طلبااه  .وال يعنااي أيضااا أنااه سيصاالهم بنصاايب واحااد  ،وإنمااا
يعنااي أن اإلنسااان هااو المسااؤول األول فااي طلبااه للاارزق الااذي وفااره ل لااه
وأمااره ب،لبااه ،وسيصااله منااه بقاادر نشاااطه واجتهاااده إال أن يشااا ل تعااالى.
وعليه فال يصح وال يحق لإلنسان أن يترك الكسب ويزعم أن رزقه سيصل
إليه من دون سعي منه .ولهذا فمن مكث في بيته وحيدا ولم يخرط فاي طلاب
الرزق فال ييتي إليه رزقه  ،فلن استمر على ذلا حتاى ماات يكاون قاد تعماد
في قتل نفسه ،وسيُعاقبه ل تعالى على ذل .
وأما قول إبراهيم الخواي (( والرزق ليس فيه توكل إنما فياه صابر حتاى
ييتي ل به في وقته الذي وعد )) .401فهو قول إن صح عنه يكون قاد خاال
بااه التوكاال الشاارعي والصااوفي ،ألن شاايوخ الصااوفية ا خاارين ذكرنااا أنهاام
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أدخلاوا الاارزق فاي التوكاال ،ولهاذا تركااوا الخاروط إلااى التكساب ومااالوا إلااى
الكسل والسلبية والتسول بدعوى التوكل ،وأن رزقهم سيصل إليهم ال محالة.
وهو مخال للشرع ألن ل تعالى أمرنا بالتوكل عليه في كل أعمالناا مان
دون اساتثنا  ،منهاا طلاب الارزق ،فاالخروط للتكساب مان التوكال دون شا .
وأما الصبر فهو من أعمال القلوب ،وال بد له من أسا يقاوم علياه وين،لاق
منه .ولهذا نجد من الناا مان يصابر متاوكال ومعتمادا علاى ل تعاالى حتاى
وإن كان قويا وغنيا ،ومنهم من يصبر متوكال على قوته ،أو ماله ،أو جاهه،
أو دولته .
وبذل يتضح أن الرجل قد خال الشارع عنادما قاال باين الارزق لايس فياه
توكل ،وإنما فيه صبر .وقد صح عن النبي -عليه الصالة والسالم -أناه قاال:
(( لو أنكم كنتم تتوكلون على ل حق توكله لرزقكم كماا يارزق ال،يار تغادو
خماصا وتروح ب،انا))  .402فالحديث صاريح باين طلاب الارزق فياه التوكال
لمن أراد أن يتوكل على ل حق توكله وفي كل أعماله.
وثامنا إن قول أبي سليمان الداراني (( :لو توكلنا علاى ل ماا بنيناا الحاائط
وال جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوي)) .403هو قول يُعبار عان التوكال
الصاوفي الااذي يعناي عاادم األخااذ باألساباب ،وال يُعباار عان التوكاال الشاارعي
الذي يعني االعتماد القلبي على ل تعاالى ماف األخاذ باألساباب .فهاذا الرجال
وأمثاله فصلوا التوكل الصوفي علاى مقاساهم فاي تاواكلهم وسالبيتهم بادعوى
التوكل على ل .
ولااو كااان التوكاال يعنااي عاادم األخااذ باألسااباب كمااا زعاام هااؤال مااا أمرنااا
الشاارع بالسااعي واتخاااذ األسااباب وكاال االحتياطااات األمنيااة فااي تعاملنااا مااف
أعدائنا .ولو كان كذل أيضا ما اتخذ النبي-علياه الصاالة والساالم – حارساا
يحرسه في الليل ،حتى أمره ل تعالى بترك ذل ألناه سابحانه تاولى حمايتاه
من أعدائه ،و في الحالتين هو متوكل على ل ،قال سبحانه (( :رو ّ
ص ُم ر
لُ ير َع ة
ةم رن النخا ة إة خن ّ
ين)(المائدة  . ))67 :وكان أيضا يعاين
لر الر ير َه ةدي َالقر َو رم َال ركافة ةر ر
مان يتااولى حراسااة المديناة ،وحفاار حولهااا الخنادق عناادما جا تااه األحاازاب .
وفي صاالة الخاوف أمرناا ل تعاالى بالحاذر وأخاذ االحتياطاات األمنياة عناد
صاالرةر فر َلاترقُ َم طرنئةفراةٌ
ات فةااي ةه َم فريرقر َما ر
أدا الصااالة .قااال تعااالى (( :روإة رذا ُكنا ر
ات لرهُا ُم ال خ
وا فر َلير ُكونُ َ
وا أر َسلة رحترهُ َم فرل ة رذا رس رج ُد َ
م َنهُم خم رع ر رو َليريَ ُخ ُذ َ
ت طرنئةفراةٌ
اوا ةمان رو ررآئة ُكا َم رو َلترايَ ة
ين ركفرار َ
وا رم رع ر رو َليريَ ُخا ُذ َ
ُصلُّ َ
ُصلُّ َ
ُوا
وا ةح َاذ ررهُ َم روأرسَالة رحترهُ َم رو خد الخا ةذ ر
وا فر َلي ر
أُ َخ ررى لر َم ي ر
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اح ردةً روالر ُجنرا رح رعلرا َي ُك َم
ون رع َن أر َسلة رحتة ُك َم روأر َمتة رعتة ُك َم فرير ةميلُ ر
لر َو تر َغفُلُ ر
ون رعلر َي ُكم خم َيلرةً رو ة
ُوا أرسَاالة رحتر ُك َم رو ُخاا ُذ َ
ضااع َ
وا
إةن رك ر
ضااى أرن تر ر
اار أر َو ُكنااتُم خمرَ ر
ااان بة ُكاا َم أر ًذى ماان خم،ر َ
ةح َذ رر ُك َم إة خن ّ
ين رع رذابا ً ُّم ةهينا ً)(النسا .))114 :
لر أر رع خد لة َل ركافة ةر ر
وحسااب زعاام هااذا الصااوفي أن النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -وصااحابته
الكاارام لاام يفهمااوا معنااى التوكاال وال توكلااوا علااى ل حااق توكلااه ،ألنااه ماان
الثابت أنه كانت لهم بيوت ولها أباواب ونوافاذ !!  .وبماا أنهام كاانوا قماة فاي
التوكل على ل تعالى في مقدمتهم الرسول –عليه الصالة والسالم -فلن هاذا
يعني أن مفهوم الصوفية للتوكل غير صحيح ومخال للشرع .
وبنا ً على ذل فال يصح أبدا القول بين التوكال علاى ل يعناي عادم األخاذ
باألسباب  .لكن الصوفية مصرون على موقفهم في القاول بالتوكال الصاوفي
ومخالفة التوكل الشرعي عن سبق إصرار وترصد ،وليس عن جهل  ،وإنما
عن عناد وإصرار انتصارا للعبادة الصوفية ال الشرعية.
وأما قول الحارث بن أسد المحاسبي بين (( التوكل هاو االعتمااد علاى ل
بلزالااة ال،مااف ماان سااوى ل وتاارك تاادبير النفااو فااي األغذيااة واإلسااتغنا
بالكفاية وموافقة القلب لمراد الرب والقعود في طلب العبودية واللجي إلى ل
)) .404فهااو قااول فيااه حااق وباطاال ،وتناااقض واضااح .فقولااه (( :التوكاال هااو
االعتماااد علااى ل بلزالااة ال،مااف ماان سااوى ل  .))...كااالم صااحيح موافااق
لجانب من التوكل الشرعي فيما يتعلق باالعتماد القلبي على ل تعالى  .لكان
الرجل انحرف عن التوكل الشرعي عندما قاال(( :وتارك تادبير النفاو فاي
األغذية واالستغنا بالكفاية ...والقعود في طلب العبودياة واللجاي إلاى ل )).
فنفى بالتوكل األخذ باألسباب المتعلقة بيعمال الجوارح  ،منهاا طلاب الارزق
 ،مف أن التوكل يتعلق بيعمال القلوب ال الجوارح  .فال يصاح إثباات التوكال
بنفي األسباب المادية والمعنوية المتعلقة باإلنسان ،ألن التوكل هو نفساه مان
األوامر واألسباب الشرعية من جهة ،وهي نفسها ال تتنااقض فيماا بينهاا مان
جهة أخرى .
وأما التناقض الذي ورد في تعريفه للتوكل ،فيتمثال فاي أن الرجال نا ّ
على ((موافقة القلب لمراد الرب)) ،لكنه نقض كالماه عنادما دعاا إلاى تارك
األخذ باألسباب ك،لب الغذا والقعود تفرغا للعبادة .ألن دعوته هاذه مخالفاة
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للشرع وليست موافقة لمراد الرب !!  .ألن من ق،عيات الشرع أن ل تعالى
أمرنااا ب،لااب الاارزق وعمااارة األرض ،ونشاار دينااه وت،بيااق شااريعته .وهااذا
يتنااافى مااف دعااوة المحاساابي إلااى تاارك التاادبير والقعااود عاان عمااارة األرض
تفرغا للعبادة .
ويالحظ على الرجل أنه حاول الجمف بين المفهومين الشرعي والصوفي
للتوكل فوقف في الخ،اي والتنااقض اللاذيّن أشارنا إليهماا أعااله .فهال الحاارث
المحاساابي أخااتلط عليااه المفهومااان ،أو أنااه فعاال ذل ا تقيااة وتلبيسااا ليُماارر
التعري ا الصااوفي للتوكاال ؟؟ .ربمااا يكااون أخ،ااي فااي التعري ا  ،ألنااه ماان
المس تبعد أن يكون يجهل المفهوم الشرعي للتوكل بحكم أنه كان عالما فحدث
لاه خلااط باين المفهااومين .لكان الااراجح عنادي أنااه قاال بااذل التعريا قصاادا
لتقرير المفهوم الصوفي للتوكل ب،ريقاة غيار مباشارة لغاياة فاي نفساه بحكام
أنه صوفي يقول بمبدأ التقية الذي هو من أصول التصوف كما سبق أن بيناه
في الفصل األول.
وأما بالنسبة لما رواه القشيري عن الصوفي حسن القزاز الدينوري بيناه ((
ح ا اثنتااي عشاارة حجااة حافي ااً ،مكشااوف الاارأ  ،فكااان إذا دخاال فااي رجلااه
الشااوك يمسااح رجلااه باااألرض ويمشااي وال ي،اايطئ رأسااه إلااى األرض ماان
صاااحة توكلاااه )) .405فهونماااوذط يكشااا جانباااا مااان تناقضاااات الصاااوفية،
ومخالفتهم للشرع في موقفهم من التوكل بدعوى طاعاة ل تعاالى.فلايس مان
التوكل المشاي والسافر حافياا ألناه هاذا مخاال للشارع .406فقاد فقاد جاا فاي
الحاديث عان أناس بان مالا  -رضاي ل عناه -أن (( النباي  -صالى ل علياه
وسلم -رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن
ل عاان تعااذيب هااذا نفسااه لغنااي أمااره أن يركااب)) .407و (( عاان عقبااة باان
عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت ل وأمرتناي أن أساتفتي لهاا النباي
صاالى ل عليااه وساالم فاسااتفتيته فقااال صاالى ل عليااه وساالم لااتم ولتركااب
)).408
وليس من التوكل عدم نزع الشوك باليد من الرجال ،بادعوى تارك األخاذ
باألسباب ،ألن التوكل هو االعتماد القلبي علاى ل تعاالى ولايس عادم األخاذ
باألسباب ،ألن التوكل نفسه من األسباب.
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ولذل تناقض الرجل مف نفسه  ،فال هاو أخاذ بالتوكال الشارعي ،وال التازم
األخذ بالتوكل الصوفي – ترك األخذ باألسباب . -إنه نقضه عندما خرط من
بيته طلبا للحا  ،فهاو هناا اتخاذ األساباب وتحارك لتحقياق ماا يرياد .ونقضاه
أيضا عندما كان يمسح رجله على األرض نزعاا للشاوك  ،فكاان علياه أن ال
يحكه أصال  ،ألن فعله هذا يتناقض مف التوكل الصوفي  .فال فرق باين حا
الرجل على األرض لدفف األذى عنه  ،وبين طيطية الرأ لنزع الشوك باليد
 ،فاألمر سيان وكالهما أخذ باألسباب ،ونقض للتوكل الصاوفي !! .فالرجال
لاام ييخااذ بالتوكاال الشاارعي ،وال بالصااوفي  ،وإنمااا كااان متااوكال علااى نفسااه
بجلر ةده وصبره وعناده للشرع والعقل .
ر
وتاسااعا إن قااول أبااي يزيااد البساا،امي (( :لااو أن أهاال الجنااة فااي الجنااة
يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون :ثم وقف ل تميياز عليهماا خرجات مان
جملة التوكل)) .409يعني به أن الصوفي إذا اختار بين أمرين يكون قد خارط
ماان التوكاال ألنااه أخااذ باألسااباب فااي ممارسااته لالختيااار .وهااو قااول مخااال
للتوكل الشرعي  ،ومتناقض ماف أحاوال الصاوفية فاي سالوكياتهم  .ألناه مان
الثابت ق،عا أن البس،امي وأصاحابه تبناوا التصاوف اختياارا ال قهارا .وهاو
كغيره من الصوفية الاذين ازدروا الادنيا وا خارة ،وخاالفوا الشارع صاراحة
حبا هلل وطلبا للفناا فياه حساب زعمهام ، 410وهاذا تميياز واختياار وممارساة
لألخذ باألساباب .وحتاى فاي قولاه الساابق فالن البسا،امي قاد ماار التميياز
واالختيااار عناادما اختااار عاادم التمييااز واالختيااار فااي نظااره إلااى أهاال الجنااة
والناااار .فهاااذا بحااااد ذاتاااه موقاااا اختااااره الرجااال ويناااادرط ضااامن األخااااذ
باألسااباب.وال أدري هاال هااذا الرجاال يعااي مااا يقااول فيضااح علااى النااا
بكالمه ،أو أنه ال يعي ذل ؟؟!! .
وأمااا قااول أبااي محمااد روياام باان أحمااد البغاادادي(( :التوكاال اسااقاطُ رُؤيااة
الوسااائةط ،و التعلُّااق باايعلى العالئااق " )) .411فهااو تعبياار آخاار عاان التوكاال
ر
الصاااوفي القاااائم علاااى عااادم األخاااذ باألساااباب ،وهاااي التاااي ساااماها رويااام:
الوسائط .وهذا تعري مخاال للتوكال الشارعي الاذي يعناي االعتمااد القلباي
علاااى ل تعاااالى مااان جهاااة ،والاااذي يجعااال التوكااال مااان األوامااار واألساااباب
الشرعية من جهة أخرى .فال عبادة وال التزام بالشرع دون األخاذ باألساباب
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الشااارعية والبشااارية وال،بيعياااة .وهاااو أيضاااا تعريااا منااااقض لسااالوكيات
التصوف ،و تصوره نظرياا يكفاي وحاده للحكام علاى ب،الناه  .ألناه تعريا
مستحيل تحقيقه في الواقف  ،وال يصدق إال على المعادوم  .فاإلنساان بماا أناه
حااي ياارزق ال يُمكاان أن يسااقط الوسااائط ماان حياتااه أقاار بااذل أم لاام يقاار بااه.
والصااوفية نقضااوا تعااريفهم للتوكاال الصااوفي بتيسيسااهم للتصااوف أصااوال
وفروعا وغاية ،وبممارستهم له سلوكا وت،بيقا  .إن كل ذلا وساائط تناساب
تصوفهم وأحوالهم  ،منها العبادات الصوفية ،كالجوع ،والصامت ،والساهر،
والعزلااة ،وال،اارب ،والاارق  ،ولبااا الخرقااة ،وتاارك العماال واحتااراف
التسول .أليست هاذه الممارساات وساائط اساتخدمها الصاوفية فاي ممارساتهم
للعبادات الصوفية ؟؟ نعم إنها كل ق،عا ،وهي من ةشاباك القاوم يصا،ادون
بهااا الاادنيا التااي ي،لبونهااا .ولاان يساات،يف التصااوف وأهلااه الخااروط ماان هااذا
التناقض وغيره من التناقضات الكثيرة إال إذا تخلوا عن أصاولهم وعرضاوا
أفكاااارهم علاااى ميااازان الشااارع والعقااال فماااا وافقهماااا أخاااذوه ،وماااا خالفهماااا
تركوه .فلذا فعلوا هذا تخلصوا من العبادة الصوفية ونجوا منهاا ،وعاادوا إلاى
العبادة الشرعية.
وأماااا قاااول الساااراط ال،وساااي  (( :التكساااب رخصاااة لمااان لااام ي،اااق حاااال
التوكل)) .412فهو شاهد على أن التوكل الصوفي يعني عدم األخاذ باألساباب
عامة والتكسب خاصة .وهو مفهوم ال يصح ومخال للشرع  ،ألن كاال مان
التوكل والتكسب من األوامر واألسباب الشارعية  .فهماا غيار مت،اابقين وال
متناقضين  ،فال توكل أمار إلهاي يتعلاق بيعماال القلاوب  ،وطلاب الارزق أمار
إلهي يتعلق بسعي اإلنسان لتحصيل الرزق ،فكل منهما في موضاعه  .ولهاذا
تناقض الصاوفية فاي ماوقفهم مان طلاب الارزق ،ففاي الوقات الاذي يزعماون
أنهاام تركااوا طلااب الاارزق تااوكال ،نجاادهم ينقضااون تااوكلهم عناادما ي،لبااون
الارزق بالتساول واساتع،اف الناا باظهااار مظااهر الزهاد الصاالح  .وهااذا
يعني أنه ال حياة لإلنسان علاى وجاه األرض إال بالساعي واألحاذ باألساباب،
ومنها طلب الرزق .فهل هذا يعني أنه ال أحد من البشار متوكال علاى ل ،أم
أنهاام كلهاام ماان المتااوكلين عليااه ؟؟  .واضااح أنااه ال يصااح الحكاام علاايهم كلهاام
بعدم التوكل على ل ،وال بالتوكل عليه  .مما يعني ق،عا أن التوكل ليس هو
األخذ باألسباب المتعلقة بالجوارح ك،لب الرزق  ،وال هو عدم األخاذ بهاا ،
وإنمااا يعنااي أن التوكاال ماان األواماار واألسااباب الشاارعية المتعلقااة بيعمااال
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القلااوب ،ويعنااي االعتماااد القلبااي علااى ل تعااالى فااي كاال األحااوال الماديااة
والمعنوية .
فواضاااح مااان كالماااه أن التوكااال عناااده يعناااي عااادم التكساااب اإليجاااابي،
والصوفي الذي الذي ال يتكسب فهو إما أن يتسول ،وإما أن يسرق ،وإماا أن
ييكل من المزابال .فالتوكال الصاوفي يُجبار الصاوفية علاى ممارساة التكساب
السالبي باساتخدام األساباب التاي تتفاق ماف سالبيتهم  ،كاألكال مان المزابال
!!!!.
ومن جهة أخرى إن السراط ال،وسي قلب القاعدة الشرعية المتعلقاة ب،لاب
الاارزق والتسااول .فماان المعااروف أن اإلسااالم حاارم السااؤال إال فااي حاااالت
خاصة يكاون فيهاا الساائل مضا،را حاددها النباي -علياه الصاالة والساالم، -
بقولااه  ((:يااا قبيصااة إن المساايلة ال تحاال إال ألحااد ثالثااة رجاال تحماال حمالااة
فحلت لاه المسايلة حتاى يصايبها ثام يمسا ،ورجال أصاابته جائحاة اجتاحات
ماله فحلت له المسيلة حتى يصيب قواما من عي  -أو قال سدادا مان عاي
 ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوى الحجا مان قوماه لقاد أصاابتفالنا فاقة فحلت له المسيلة حتى يصيب قواما من عاي  -أو قاال سادادا مان
عي  -فما سواهن من المسيلة يا قبيصة سحتا ييكلهاا صااحبها ساحتا )).413
وهذا يعني أن القاعدة هي أنه يجب على المسلم أن يجتهد في طلاب الارزق،
إال عند الضرورة القصوى ،فيسيل النا  .لكن التصوف وأهله باسم التوكال
الصوفي -المخال للشارع -قلباوا القاعادة الشارعية المتعلقاة ب،لاب الارزق.
فزعموا أن األصل في التوكل الصوفي هو عدم طلب الرزق،لكن يُباح طلبه
رخصااة واسااتثنا للضااعفا الااذين لاام يُ،يقااوا حااال التوكاال الصااوفي !!!! .
فانظر إلى هذا االنحراف عن الشرع والتعمد في مخالفته عان سابق إصارار
وترصد !!!!  .لكن العجب منهم يزول عنادما نتاذكر أن الصاوفية قاالوا ذلا
تقريرا للتوكل الصوفي ال الشرعي مف تساترهم باإلساالم تقياة وتلبيساا علاى
المسلمين.
وعاشرا إن جواب أبي يزيد البس،امي عنادما قيال لاه  (( :ماا ناراك تشاتغل
بالكسب  ،فمن أين معاشا ؟؟ )) ،فقاال (( :ماوالي يارزق الكلاب والخنزيار
تااراه ال ياارزق أبااا يزيااد )) .414فهااو جااواب مخااال للشاارع ،وفيااه تغلاايط
وتلبيس ،وهذا الرجل وأمثاله تركوا التكسب بدعوى التوكل ،ثم أخل،وا بينه
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وبين القضا والقدر تبريرا لسلبيتهم وكسالهم وتاواكلهم  .لكانهم نقضاوا ذلا
عنااادما مارساااوا التكساااب السااالبي بممارساااة التساااول واألكااال مااان المزابااال.
فالتسول وأكل فضالت النا هو عملهم وتكسبهم الي طلبوا به رزقهم!!.
ومف أن العمل في اإلسالم عبادة وواحب كما بيناه أعاله  ،فلناه مان جهاة
أخرى فيه أجر كبير لمن كساب الماال وأخارط زكاتاه  .ألن بالزكااة ي،هرناا
ص ردقرةً تُ،ره ُرهُ َم روتُا رزكي ةهم
ل تعالى ويُزكينا .لقوله سبحانهُ (( :خ َذ ةم َن أر َم روالة ةه َم ر
صاالرتر ر رسا رك ٌن لخهُا َم رو ّ
لُ رسا ةمي ٌف رعلةااي ٌم)(التوبااة. ))114 :
صاال رعلرا َي ةه َم إة خن ر
بةهرااا رو ر
فالكسب الشرعي كله خير ،وهذا خالف ما يزعمه الصوفية في ذمهم له مان
جهة وممارستهم للكسب الحرام من جهة أخرى.
وال يصااح أ باادا االحتجاااط بالقضااا والقاادر ألن اإلنسااان هااو المسااؤول عاان
أعماله  ،ومكل بها  .وعليه فهو طرف أساسي في تقرير مصيره الذي هاو
جااز ماان القضااا والقاادر المتعلااق باالرادة اإلنسااان الحاارة .وعليااه فيصااحاب
ال ةهمم العالية يحققون ما يريدون غالبا ،ويكون هذا من القضا والقدر ،ألنهم
س اهموا في وجوده ،فيحصلون على العزة  ،واألموال ،والحيااة المرفهاة فاي
الدنيا وا خرة إن كانوا أتقيا ً  .والكسال الفاشلون هم أيضا ساهموا في بنا
مستقبلهم فرضوا بما هم فيه من الفقر ،فوصلوا إلى ذل بيعمالهم فكاانوا هام
بينفسهم سببا في فقرهم  .فكل جماعاة وصالها رزقهاا الاذي طلبتاه واجتهادت
في تحصيله من جهة ،وق ّدره ل وقضاه عليهم من جهاة أخارى .لكان شاتان
بين الحالين !!.
علمااا بااين ل تعااالى ضاامن لمخلوقاتااه تااوفير الاارزق الكااافي لهاام  ،لقولااه
ك فةيهرا روقرا خد رر فةيهراا أر َق رواترهراا فةاي
اس ري ةمن فر َوقةهرا روبرا رر ر
سبحانه  (( :رو رج رع رل فةيهرا رر رو ة
ين)(فصلت .))11 :لكنه لم يضمن وصول الرزق إلى
أررَ بر رع ةة أري َخام رس روا للسخائةلة ر
كل إنسان كما يحب ،ولهذا أمرنا ب،لبه  ،فمن جد وطلب الكثيار وصاله فاي
الغالااب .وماان تكاساال و طلااب القلياال وصااله غالبااا .وماان طلبااه بااالحالل نالااه
بالحالل ،ومان طلباه باالحرام نالاه باالحرام .ومان طلباه بعازة وصاله بةعازة ،
ومن طلبه بذل وصله بذل .وعليه فلن البسا،امي طلاب القليال وصاله القليال
ماان الاارزق ،وطلبااه بكساال وتواكاال فوصااله بااذل وكساال  ،وكاناات يااده هااي
الساافلى  .فرضااي لنفسااه ذل ا  ،فوصااله رزقااه بهااا .وبهااذا تسااقط مغال،اتااه
وتالعباته التي أخفى من خاللها سلبيته وتواكله وانحرافه عن الشرع.
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وماان تلبيساااته أيضااا أنااه باارر عاادم تكساابه بااين ل يرزقااه كمااا ياارزق
الكااالب والخنااازير .وهااذا تبرياار ال يصااح  ،ألن الحيوانااات – منهااا الكااالب
والخنازير -الغالب عليها أنها ليست سلبية وال كسولة  ،فهي تتحرك صاباحا
،أو لاايال ،أو مسااا وتخاارط فااي طلااب الاارزق  .فمنهااا ماان يلااتقط غااذا ه ماان
األرض ،ومنها من يهاجم الحيوانات  ،ومنها مان يحفار فاي األرض ،ومنهاا
من ي،ير في السما التقاطا للحشرات  .والحديث النبوي المعروف قد أشاار
إلى ذل بوضوح في قوله عليه الصالة والسالم (( : -لو أنكم تتوكلون علاى
ل حق توكله لرزقكم كماا يارزق ال،يار تغادوا غماصاا وتعاودوا ب،اناا )) .
فالحيونات كانت مجتهدة في طلب الارزق ،لكان البسا،امي هاو الاذي خاال
سنة الحياة عندما ترك الكسب الحالل والشري  ،واتكال علاى الناا وماال
إلااى الكساال والساالبية ،ف،لااب رزقااه بالتسااول واسااتع،اف النااا طمعااا فااي
صدقاتهم  ..فارزق ل تعاالى يصال إلاى كال مخلاوق حساب ساعيه واجتهااده
ووفق ال،ريقة التي يختارها للتكسب.
وأمااا قااول أبااي حامااد الغزالااي (( :فاالهتمااام بااالرزق قباايح بااذوى الاادين
وهااو بالعلمااا أقاابح ألن شاارطهم القناعااة والعااالم القااانف ييتيااه رزقااه ورزق
جماعة كثيرة إن كانوا معه إال إذا أراد .415))...فهو قول غير صحيح ،وفياه
تلبيس وتغلايط  ،ومخاال للشارع والعقال والعلام .وقاد بيناا ساابقا أن الشارع
أوجااب التكسااب ،وحاارّم التسااول إال عنااد الضاارورة القصااوى ،لقااول النبااي-
عليه الصالة والسالم (( : -يا قبيصة إن المسيلة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل
تحمل حمالة فحلت له المسيلة حتى يصيبها ثم يمس ،ورجل أصابته جائحة
اجتاحت ماله فحلت له المسيلة حتى يصيب قواما مان عاي  -أو قاال سادادا
من عي  -ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوى الحجا من قومه لقد
أصابت فالنا فاقة فحلات لاه المسايلة حتاى يصايب قواماا مان عاي  -أو قاال
سدادا من عاي  -فماا ساواهن مان المسايلة ياا قبيصاة ساحتا ييكلهاا صااحبها
سااحتا )) .416فلاام يسااتثن النبااي الااذين اسااتثناهم الغزالااي  -العااالم ،والمتفاارغ
للعبااادة -وانمااا اسااتثنى آخاارين بشااروط محااددة ومقياادة .وعليااه فااال يحااق
للغزالااي وال لغيااره أن يُاادخل فااي الحااديث مااا لاايس منااه  .علمااا بااين التكسااب
وجمف المال بالحالل جعل ل فيه خيرا كثيرا  ،ألنه يكون ساببا فاي طهاارة
وتزكية صااحبه عنادما يُخارط زكاتاه .فيت،هار باذل ويتزكاى وال يحتااط أن
يمر بال،ريق الصوفي لكي يت،هر حسب زعم الصوفية .
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علما بينه ال يوجد في الشارع نا صاحيح يايمر بتارك التكساب ويادعو
إلى الكسل والسلبية  ،وإنما النصوي الشارعية تظاافرت فاي األمار بالعمال
المنت في كل مجاالت الحياة ،وشجعت على كسب المال الحالل ،واستغالل
الثاروات التااي خلقهاا ل تعااالى لألنساان  .منهااا قولاه تعااالى (( :رو ةمان رخحَ رمتةا ةه
ااااار لةترسَاااا ُكنُوا فةياااا ةه رولةتر َبتر ُغااااوا ةماااان فرضَ اااالة ةه رولر رعلخ ُكاااا َم
َاااال روالنخهر ر
اااال لر ُكاااا ُم اللخي ر
رج رع ر
َ
اار ةه رو رمااا رع ةملر َتااهُ أريَاا ةدي ةه َم أرفر ر
ااال
تر َشاا ُكر ر
ُون)(القصاا ،))74 :و((لةيرااي ُكلُوا ةماان ثر رم ة
ض روا َبتر ُغاوا
ير َش ُكر ر
ضي ر ة
ُون)(يس،))41 :و((فرل ة رذا قُ ة
ت الص رخالةُ فرانتر ةشرُوا فةاي َاألررَ ة
لة رو َاذ ُكرُوا خ
ةمن فرضَ ةل خ
ُاون)(الجمعاة ،))11 :و(( رو رسا خخ رر
لر ركثةياراً لخ رعلخ ُكا َم تُ َفلةح ر
ت لخقرا َاو َم
ض رج ةميعاا ً م َناهُ إة خن فةااي رذلةا ر ر يرااا َ
اوا ة
لر ُكاام خمااا فةااي ال خسا رم ر
ت رو رمااا فةااي َاألررَ ة
ُون (الجاثية .)) 14 :
يرترفر خكر ر
ومن الحديث الشري قول النبي-عليه الصالة والسالم (( : -ما أكل أحد
طعاما قط خيرا من أن ييكل من عمال ياده و إن نباي ل داود كاان ييكال مان
عماال يااده )) .417و (( لاائن يحت،ااب أحاادكم حزمااة علااى ظهااره خياار ماان أن
يسيل أحدا فيع،يه أو يمنعه)) .418
وأما قول الغزالاي  (( :فاالهتماام باالرزق قبايح باذوى الادين وهاو بالعلماا
أقاابح ألن شاارطهم القناعاة والعااالم القااانف ييتيااه ،))...فهااو قااول باطاال ق،عااا،
وافتاارا علااى الشاارع والعقاال والتاااري الصااحيح  ،ألن الحااديث السااابق لاام
يستثن أحدا مان الاذين ذكارهم الغزالاي ،وحتاى الاذين اساتثناهم فقاد اساتثناهم
ضااارورة وظرفياااا حتاااى يتحسااان حاااالهم  .وألن الحاااديث كاااان موجهاااا أوال
وأساسااا إلااى الصااحابة  ،وهاام ماان ذوي الاادين والعلاام  ،والصاابر والجهاااد ،
والتقوى والصالح ،والزهد والتنس  .فلماذا وجه إليهم النبي -علياه الصاالة
والسالم -قوله ولم يستثنهم منه ؟؟ .ولماذا أوجب عليهم التكسب ،ولم يقل لهم
إنه قبيح في حقكم ؟؟ !! فهل يُعقل بعد ذل أن يكون طلاب الارزق قبايح فاي
دين اإلسالم ؟؟!! .
لكاان التعجااب ماان أبااي حامااد الغزالااي يرتفااف عناادما نعلاام أنااه كااان يااتكلم
بلسان العبادة الصوفية ال بلسان العبادة الشرعية ،وال بلسان العقال وال العلام

 417األلباني :صحيح الجامف ،ط  8ي ، 178 :رقم. 2216 :
 418البخاري :الصحيح ،ط  2ي. 29 :
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 .فهااو قاارر التوكاال الصااوفي ال الشاارعي ،لكنااه كااان يتسااتر باإلسااالم تقيااة
وتلبيسا على المسلمين.
و أما حكاية الفكر الباطن الذي تذرع به أبو حاماد الغزالاي فخرافاة مان
خرافااات العبااادة الصااوفية ،ألن ل تعااالى شااهد للصااحابة باإليمااان الصااادق
ااان
اااون ةم ر
ون األر خولُ ر
والعمااال الصاااالح  ،وقاااال للساااابقين مااانهم (( (( :روالسخاااابةقُ ر
لُ رع َنهُ َم رو ررض َ
خض ري ّ
ُوا رع َناهُ
ار روالخ ةذ ر
اج ةر ر
ان ر ة
ين رواألر ر
َال ُمهر ة
ين اتخبرعُوهُم بةلةحَ رس َ
نص ة
ين فةيهراا أربراداً رذلةا ر َالفر َاو ُز َال رع ةظاي ُم)(
ت ترجَ ةري ترحَ ترهرا األر َنهرا ُر رخالةا ةد ر
روأر رع خد لرهُ َم رجنخا َ
التوبااة .))111 :لكنااه لاام ياايمرهم بتاارك أشااغالهم ،وال هاام تركوهااا  ،وذكرنااا
سابقا أن الشرع أوجب عليهم طلب الرزق .
علما بين القناعة ال تعني ترك التكسب وطلب الرزق بالتسول ،وإنما العمل
م،لوب في حق كل النا من الزهاد وطالب الدنيا معا ،فكال إنساان ي،لاب
الرزق حسب قدرته وظروفه وغايته .واما ترك التكسب وسؤال الناا فهاو
مخال للشرع  ،وليس من الكرامة وال من الشارف ،وال مان العازة وال مان
الزهد.
وتلخيصا لما تقدم ذكره يتبين أن حقيقة موق الصوفية من التكسب أنهام
لاام يتركااوا التكسااب كمااا زعمااوا ،وإنمااا تركااوا التكسااب اإليجااابي الااذي يُناات
ويُعمااار األرض ،ومارساااوا التكساااب السااالبي ال،فيلاااي فاااي تحصااايلهم لماااا
يحتاجونه من ضروريات الحيااة باالعتمااد علاى التساول واساتع،اف الناا
والتظاهر أمامهم بالزهد والتفرغ للعبادة ليتصدقوا عليهم  .وبهذا فهم خاالفوا
المفهوم الشرعي للتوكل مان جهاة ،ونقضاوا مفهاوم التوكال الصاوفي عنادما
اتخذوا األسباب وطلبوا األرزاق بالكسب السلبي ال،فيلي من جهاة أخارى!!
.
وأما بالنسبة ل ألحاديث النبوية التي احات بهاا الصاوفية وأيادوا بهاا التوكال
الصاوفي الااذي يعناي عناادهم عادم األخااذ باألساباب عامااة والتكساب خاصااة،
فيولها :يقول النساائي  (( :أخبرناا الحساين بان حرياث قاال :أناا جريار ،عان
منصور ،عن مجاهد قال :أنا العقار بان المغيارةعن أبياه:..قاال رساول ل -
صلى ل عليه وسلم : -ما توكل من اكتوى أو استرقى )).419

 419النسائي :السنن الكبرى  ،ط  1ي. 221 :
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وأقااول  :إسااناد هااذا الحااديث ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :جرياار باان عبااد
الحميد بن قرط الضابي الكاوفي (  188-117هاـ)  ،قيال فياه  :ثقاة ،يُادلس ،
ليس بالذكي اختل،ت عليه أحاديث حتى ميزها له بعض المحدثين كان يشتم
معاوياة عالنياة . 420ووصاافه ساليمان بان حاارب بيناه ال يصالح إال أن يكااون
راعيا للغنم  ،ولم يكن يحفظ ،وال يُح ّدث إال من كتبه  .وكانت فيه غفلة أثنا
التحديث ،و كان يرسل وال يُصرح بالتحديث في كثير من رواياتاه ب،ريقاة
فيها تغليط وتدليس . 421ذكره ابن قتيباة مان باين رجاال الشايعة ،ونسابه إلاى
التشاايف المفاارط . 422وعااده الشاايعة ماان رجااالهم .423فالرجاال شاايعي إمااامي
ُمدلسُ ،مغاالط كثيار التخلايط  ،ضاعي مان جهاة ضاب،ه وعدالتاه .وهناا قاد
عنعن.
ومنصور بن المعتمر بن عبد ل السالمي الكاوفي (ت 144هاـ) قيال فياه :
ثقة  ،ثبت  ،ال يُدلس  ،كان فيه تشايف قليال مان دون غلاو حساب العجلاي.424
وقال أبو نعيم المالئاي (( :سامعت حمااد بان زياد يقاول :رأيات منصاور بان
المعتماار صاااحبكم ،وكااان ماان هااذه الخشاابية ،ومااا أراه كااان يكااذب  .قلاات:
الخشبية :هم الشيعة )) .وهذا عند الذهبي تشايف حاب ووال فقاط .425وجعلاه
اباان قتيبااة ماان رجااال الشاايعة ، 426وذكااره الجوزجاااني ماان بااين شاايعة كبااار
محدثي الكوفة الذين لم يحمد النا ماذاهبهم  ،فجمعاوا باين ماذموم الماذهب
وصدق اللسان  .ثم ّ
حذر منهم بقوله  (( :فما روى هؤال مما يقاوي ماذهبهم
عن مشاايخهم المغماوزين وغيار الثقاات المعاروفين فاال ينبغاي أن يغتار بهام
الضاانين بدينااه الصااائن لمذهبااه خيفااة أن يخااتلط الحااق المبااين عنااده بالباطاال
الملتبس فال أجد لهؤال قوال هو أصدق من هذا )) .427فواضح من قولاه أن
الرجل لم يكن قليل التشيف كما ذكر العجلي  .و قوله هذا شاهد دامغ على أن
هؤال وأمثالهم كاانوا يُمارساون التقياة بلظهاار الكاالم المعساول  ،ومخالفتاه
بما يظهر من سلوكايتهم و مروياتهم المذمومة.

 420ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 116 :ط  1ي. 28 ،21 :
 421المزي :تهذيب الكمال  ،ط  1ي 212 :و ما بعدها .
 422ابن قتيبة  :المعارف ،ي . 127 :و ابن حجر :مقدمة فتح الباري  ،حققه محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار المعرفة  ،بيروت، 1297 ،
ي. 272 :
 423محمد جعفر ال،بسي  :رجال الشيعة في أسانيد السنة  ،رقم ، 12 :ط  1ي 182 :و ما بعدها  .و أبو جعفر ال،وسي  :رجال
ال،وسي  ،رقم ، 8102 :ط  1ي. 871 :
 424بن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 219 :ط  7ي. 882 :
 425الذهبي  :سير أعالم النبال  ،ط  2ي. 102 ، 109 :
 426المعارف  ،ي. 127 :
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كما أن وص يحيى بن سعيد لمنصور بن المعتمر بيناه مان الخشابية هاو
دليل دامغ على أن الرجل لم يكن قليل التشيف ،وال كان من شيعة أهال السانة
 ،وإنما كان من الشيعة اإلمامية  ،وهم رافضة  ،وكاانوا يُسامون بالخشابية ،
ألنهاام قااالوا :ال نقاتاال بالسااي إال مااف إمااام معصااوم  ،و دعااوا إلااى القتااال
428
ااال
بالخشاااب  .فواضاااح مااان ذلااا أن الرجااال كاااان إمامياااا ،واإلماااامي مغا َ
بالضرورة  ،وإن اختلفت درجة غلو طوائ اإلمامياة -الرافضاة  ،السابئية-
 ،لكنها ال تخرط عن الغلو ،وعليه فالن مرويااتهم ضاعيفة مان أساساها  ،ألن
مذهبهم يقوم على التحريا  ،واخاتالق األخباار ،وممارساة التقياة باساتحالل
الكااذب  .وماان هااذا حالااه ال تُقباال مروياتااه  ،حتااى وإن صاادق فااي بعضااها ،
ومنهم منصور هذا  ،إن صح أنه كان خشبيا.
وأماا الشاايعة  ،فاالن اإلمامياة االثنااى عشاارية جعلاوه ماان أصااحاب إمااامهم
الباااااقر  ،لكاااانهم لاااام يجعلااااوه ماااان طااااائفتهم ،و إنمااااا جعلااااوه ماااان الزيديااااة
البترية.429وخالصة حاال الرجال أناه ضاعي  ،بال وماتهم خاصاة وأن ماتن
روايته ُمنكر كما سنبينه قريبا.
والطريق الثاني لنفس الحديث رواه ابن ماجة  (( :حدثنا أبو بكار بان أباي
شيبة  ،حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث ،عن مجاهد ،عن عقار بان المغيارة
،عن أبيه عن النبي -صلى ل عليه و سلم -قال ( :من اكتوى أو استرقى فقد
بري من التوكل ) .430
وإسااناده ال يصااح  ،ألن ماان رجالااه  :إسااماعيل باان عليااة :إسااماعيل باان
431
إبراهيم بن مقسم األسدي المعروف بابن علية ( 134-111هـ) :ثقة ثبات
 .لكنه هنا قد عنعن عن ليث ،مف أن له روايات أخرى صرّ ح فيها بالساماع
من اه .432وعاااش فااي زماان كااان التفريااق فيااه بااين العنعنااة والسااماع معروفااا
وم،لوبااا .وعليااه فماان المحتماال جاادا أن خبااره هااذا لاايس سااماعا ،وإنمااا هااو
ُمدلس .فالخبر لم يثبت اتصاله من جهته .
وليااث باان أربااي سااليم باان زناايم القرشااي الكااوفي (  134هااـ)  :ضااعي ،
مض،ربُ ،مخلط.433
 428ابن حزم :الفصل في الملل و األهوا و النحل  ،ط  2ي . 126 :و ابن تيمية  :منهاط السنة النبوية  ،ط  2ي. 26 :
 429الحسن بن الم،هر الحلي :خالصة األقوال في معرفة الرجال  ،الباب الرابف  ،رقم ،1 :ط  8ي. 172 :
 430ابن ماجة :السنن  ،ط  8ي ، 1121 :رقم. 2127 :
 431ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 212 :ط  18ي. 122 :
 432أنظر مثال :ابن ماجة :السنن  ،ط  1ي 12 :ن رقم. 19 :
 433ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  9ي. 221 :
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ومجاهد بن جبر (ت نحو114 :هـ  ،عن  84سانة)  :ثقاة يرسال  ،حادث
عن بعض الصحابة و لم يسمف منهم كعلي و سعد -رضاي ل عنهماا ،-كاان
يُادلس  ،وعنعنتاه ال تفياد الوصال. 434وهناا قاد عانعن فاال يصاح اإلساناد ماان
جهته.
والطريق الثالث رواه ابن حبان(( :أخبرناا عماران بان موساى بان مجاشاف
قال  :حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي قال  :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال
 :حدثنا سفيان ،عن منصور ،عان مجاهاد ،عان عقاار بان المغيارة بان شاعبة
،عن أبيه عن النبي -صلى ل عليه و سلم -قال  ( :من اكتوى أواسترقى فقد
برئ من التوكل )).435
وإسناده ال يصح ،ألن من رواتاه  :سافيان بان ساعيد بان مساروق الثاوري
( 161 -37هااـ)  :ثقااة  ،ثباات  ،حجااة ُ ،ماادلس ،وربمااا دلااس عاان الضااعفا
،و ُمرسالته شبه الريح  ،فيه تشيف يسير  ،يثلث بعلاي ،و قيال أناه رجاف عان
ذل  .وقال  (( :مؤمل بن إسماعيل :عن سفيان ،قال :تركتني الروافض وأنا
أبغض أن أذكر فضائل علي ))  .وسيله رجل عن مان يشاتم أباا بكار ،فقاال:
كافر باهلل العظيم)) .436وبما أنه كان يُدلس ،ومرسالته شبه الاريح ،وهناا قاد
عنعن  ،فاإلسناد ال يصح من طريقه .
ومنصااور باان المعتماار باان عبااد ل الساالمي الكااوفي (ت 144هااـ) ،ساابق
تفصيل حاله وتبين أنه ضعي .
ومجاهااد باان جباار (ت نحااو114 :هااـ  ،عاان  84ساانة) ساابق تفصاايل حالااه
وتبين أنه مدلس ،وعنعنته ال تفيد الوصل ،وبما أنه كذل  ،وهنا قد عنعن فال
يصح اإلسناد من جهته.
والطريق الراب في مسند أحمد بن جنبل (( :حدثنا عبد ل ،حدثني أباي،
ثنا محمد بن جعفر وحجاط قاال :ثنا شعبة ،عن منصور قال سامعت مجاهادا
يحدث قال :حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا فلما خرجت من عنده لم
أمعن حفظه فرجعت إليه أنا وصاحب لاي فلقيات حساان بان أباي وجازة وقاد
خرط من عنده فقال :ما جا ب فقلت :كاذا وكاذا فقاال حساان :حادثناه عقاار
 434بن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 62 :ط  7ي. 20 :
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،عن أبيه ،عن النبي  -صلى ل عليه و سلم -أنه قال :لام يتوكال مان اكتاوى
واسترقى)).437
وإساااناده ال يصاااح ،ألن مااان رجالاااه :محماااد بااان جعفااار غنااادر الهاااذلي
البصااري(ت134هااـ)  :ثقااة  ،فيااه غفلااة و بااالدة ،وكااان يُخ،اائ فااي أسااما
الرواة  ،وعن أحمد بن حنبل :سمعت غندرً ا يقول :لزمت شعبة عشرين سنة
لم أكتب عن أحد غيره شيئًا ،وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه ،قال أحماد:
أحساابه ماان بالدتااه كااان يفعاال هااذا )) .438وفااي غياار شااعبة يُكتااب حديثااه وال
يُحت به ،ضعفه يحيى بن سعيد .439وبما أن ذل حاله والمتن ُمنكر فاإلسناد
فيه ضع من جهته .
وحجاط بن محمد المصيصي (ت  416هـ مان أبناا الثماانين)  :ثقاة ثبات
لكنه اختلط في آخر عمره.440
و شااعبة باان الحجاااط باان الااورد (  161-84هااـ ) قياال فيااه  :ثقااة ثباات.441
وكان كثير الخ،ي فاي أساامي الارواة و يُقلبهاا .442وقاد ورد فاي كتااب جاامف
التحصاايل فااي أحكااام المراساايل أن شااعبة كااان ال يُاادلس ،ويتشاادد فيااه .وقااال
أحمد بن حنبل ( :لم يسمف شعبة من طلحة بن مصرف إال حديثا واحادا مان
منح بمنيحة ) .443فهذا يعني أنه لم يُحدث عنه حديثا آخر سماعا وال عنعنة .
لكاان وجاادت لااه روايااات أخاارى عنااه معنعنااة ماان دون ذلا الحااديث  ،وهااذا
يعني أنه لم يسمعها منه وإنما دلسها  .منهاا أن البيهقاي روى أن رساول ل-
صاالى ل عليااه وساالم (( : -زينااوا القاارآن بيصااواتكم )) رواه ماان طااريقين
الثاني قال فياه(( :ورواه شاعبة  ،عان طلحاة بان مصارف  ،وزاد  :قاال عباد
الرحمن  :وكنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بان مازاحم )).444
و منهااا قولااه ((  ...حاادثنا شااعبة عاان طلحااة باان مصاارف قااال ساامعت عبااد
الارحمن بان عوساجة يحادث عان البارا بان عاازب قاال  :كاان رسااول ل -
صلى ل عليه وسالم -ييتيناا إذا قمناا إلاى الصاالة فيمساح عواتقناا وصادورنا
ويقول  «:ال تختلفاوا فتختلا قلاوبكم إن ل ومالئكتاه يصالون علاى الصا
األول أو قال  «:الصفوف األول » )). 445
 437أحمد بن حنبل  :المسند  ،ط  1ي ، 822 :رقم. 12818 :
 438ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي . 62 :و أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ، 8872 :ط  2ي. 881 :
 439الذهبي :الميزان  ،رقم ،9281 :ط  2ي . 117 :وابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي.91 :
 440ابن حجر :التقريب  ،ح  1ي . 170 :و الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  19ي.191 :
 441ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم  ، 270 :ط  2ي 822 :و ما بعدها .
 442أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،رقم ، 1161 :ط  8ي. 110 :
 443أبو سعيد العالئي :جامف التحصيل ،حققه حمدي عبد المجيد السلفي ،عالم الكتب  ،بيروت ،1766 ،ي.176 :
 444السنن الصغري  ،رقم ، 1009 -1006 :ط  1ي. 280 :
 445البيهقي  :السنن الكبرى  ،رقم، 2101 :ط  2ي. 102 :
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ومن ذل أيضا أن أحمد بن حنبل قال (( :لم يحادث شاعبة عان أباي نعاماة
العدوي شيئا )) . 446ولكن الحقيقة خالف ذل إن صح قول أحمد ،فقد حادث
عنه رواية معنعنة مرفوعاة رواهاا مسالم ، 447و روى عناه أثارين معنعناين
أيضا عن بعض السل رواهما ابن أبي شيبة ،448مما يعني أنه كان يُدلس.
وماان ذل ا أيضااا مااا رواه اباان مهاادي (( عاان شااعبة ساامعت أبااا بكاار باان
محمد بن حزم  ، )) ...فينكره أحمد بن حنبال وقاال  (( :لام يسامف شاعبة مان
أحد من اهل المدينة من القدما  . 449))...فلن صاح هاذا الخبار  ،فهاو شااهد
دامغ على أن شعبة كان يُدلس ،بل أنه تعمد الكذب.
وماان ذل ا أيضااا أن شااعبة كااان قااد ذكاار عاان نفسااه أنااه ال يُاادلس  ،وأنااه
يبغصااه ، 450ممااا يعنااي أنااه كااان يُفاارق فااي بااين التحااديث بالسااماع  ،وبااين
الروايااة بالعنعنااة فااي مروياتااه ،وأنااه كااان حريصااا علااى أن ال يُاادلس .وهااذا
يت،لب منه االلتزام بذل  ،واستخدام األلفاظ الدالة على السماع والبعاد عان
األلفاظ الموهمة لذال  ،وعدم استخدام األلفاظ الدالة على التادليس .لكنناا إذا
رجعنا إلى المرويات التي صحت عناه ال نجاده يلتازم باذل  .فمارة يُاذكر أناه
قال  ... (( :حدثنا محمد بن جعفر حادثنا شاعبة عان أباي عماران الجاوني ...
)) ، 451و ((...حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عان قتاادة 452))...و مارة يُاذكر أناه
قال  ... (( :حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثنى خليد بن جعفر ، 453))...ومرة
يروى أنه قاال  ... (( :حادثنا يحياى بان ساعيد وعباد الارحمن بان مهادي قااال
حاادثنا شااعبة قااال يحيااى عاان عبااد ل باان أبااي المجالااد ، ))...و ((  ...حاادثنا
محمد بن جعفر حدثنا شعبة قاال سامعت قتاادة )) . 454و هاذه أمثلاة مان بااب
التمثيل الضيّق ال الواساف  ،وال هاي مان بااب الحصار أيضاا ،و إال فاألمثلاة
على ذل كثيرة جدا في كتب الحديث ،وهي شواهد دامغاة علاى أن شاعبة لام
يلتزم باأللفاظ الدالة على السماع  ،مما يشهد على أنه كان يُدلس  ،وانه كاان
يُفرق بين تل األلفاظ  .وإما إذا قيل :إنه لم يُادلس  ،وإنماا عبار عان الساماع
بيلفاظ التدليس  .فيقول  :هذا اعتراض غيار مقباول  ،ألن الرجال كاان يُمياز
 446أحمد بن حنبل  :العلل و معرفة الرجال  ،رقم ، 1282 :ط  2ي. 118 :
 447الصحيح ،رقم ، 1208 :ط  8ي. 188 :
 448مصن ابن أبي شيبة ،رقم  11922 :ط  2ي 88 :و رقم ، 16926 :ط  2ي. 282 :
 449ابن رجب  :شرح علل الترمذي  ،حققه نور الدين عتر ،مكتبة الرشد ،الرياض ، 1181 ،ط  8ي. 22 :
 450ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم  ، 270 :ط  2ي 822 :و ما بعدها .
 451األلباني :صحيح ابن ماجة  ،رقم ، 1812 :ط  8ي. 112 :
 452البخاري  :الصحيح  ،رقم ، 12 :ط  1ي. 18 :
 453مسلم  :الصحيح  ، 6012 ،ط  9ي. 19 :
 454مسلم :الصحيح ،رقم ، 9272 :ط  2ي. 802 :
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بين تل األلفاظ  ،وألنه ذكر أنه ال يُدلس  ،وهذا يت،لب منه اإللتزام به بعدم
اسااتخدام األلفاااظ الدالااة عليااه وإال يكااون قااد نقااض التزامااه .وألنااه عاااش فااي
زمن كان التفريق فيه بين السماع والعنعناة معروفاا وم،لوباا ومعماوال باه،
وهذا يت،لب منه االلتزام به  .وقد سبق أن بينا أنه روى عن رواة لام يسامف
ماانهم  ،وهااذا دلياال دامااغ علااى أنااه كااان يُاادلس .و إذا قياال  :إنااه كااان ثقااة ،
واساتخدامه أللفااظ التاادليس ال يعناي أنااه كاان يُادلس  .فاايقول :هاذا اعتااراض
تاااابف لاااألول  ،وغيااار مقباااول أيضاااا  ،ألن التااادليس ال يعناااي بالضااارورة أن
صاحبه ثقة أو ضعي  ،و لهذا وجدنا المدلسين من الثقات والصاعفا معاا ،
كهشيم ،و سفيان الثوري  ،و ابن إسحاق  .و بما أنه ذكر أنه ال يُدلس فيجاب
عليه أن يلتزم بذل  ،وال يُخلط علينا مروياته بيلفاظ الساماع والتادليس معاا .
فمن حق الناقاد المحقاق أن ينتقاده فاي ذلا ويتوقا فاي مروياتاه ،وإال نحان
كيااا نمياااز باااين المساااموع وال ُمعااانعن ؟؟!! .وفاااي إمكاااان أي را َو أن يقاااول
كقوله ،ثم يتصرف في مروياته كما يحب ،ونحن من جهتنا ال نقبل منه ذل
إال بحجة صحيحة ،ون،البه بين يلتزم بالمنه العلمي الصحح  ،وال يُشاوش
والحكام هناا هاو األفعاال ال األقاوال  ،ألن
علينا مروياتنا ،وال يُفسدها عليناا.
ر
األقوال وحدها ال تكفي ،و إذا خالفتها األفعال سق،ت األقوال وال اعتبار لها
.
وأُشير هنا إلى أن ابن قتيبة و الشهرستاني قد ذكرا شعبة بان الحجااط مان
بين رجال الشيعة .455لكن لم أعثر لدى أهل السنة ما يدل على أن شعبة كان
من الشيعة اإلمامية ،وما ذكرناه عن ابن قتيباة والشهرساتاني يعناي أناه كاان
من شيعة أهل السنة ال من شيعة اإلمامية  .والشيعة اإلمامياة لام ياذكروا فاي
رجالهم على أنه كان إمامياا ،و إنماا كاان مان الاذين رووا عان بعاض أئماتهم
أخبارا ،مف كونه كان عاميا -سانيا . -وهاذا الاذي أشاار إلياه الباحاث الشايعي
عبد الحسين الشبستري في كتابه  :أصحاب اإلمام الصادق  ،بقولاه  (( :أباو
بس،ام شعبة بن الحجاط بن الورد األزدي وقيل العتكي باالوال  ،الواسا،ي،
البصااري .ماان علمااا ومحاادثي العامااة ،ويعدونااه ماان ثقاااتهم وعبااادهم وكااان
حافظا ،مفسرا  .456)) ...وبماا أن شاعبة كاان فياه ضاع مان جهاة ضاب،ه،
وبينا انه كان يدلس  ،وهنا قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته.

 455المعارف ،ي . 127 :و الملل و النحل ،ط  1ي. 198 :
 456رقم ، 1222 :ط  2ي . 116 :و ذكره أبو جعفر ال،وسي في  :رجال ال،وسي  ،رقم  ، 2012 :ط  1ي . 220 :ذكره على أن
من الذين رووا عن أحد أئمتهم  ،ال أنه من اإلمامية  .و نفس الكالم ذكره علي البروجدردي  :طرائ المقال  ،رقم ، 1292 :ط  8ي:
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وآخرهم :منصور بن المعتمر بان عباد ل السالمي الكاوفي (ت 144هاـ)،
سبق تفصيل حاله وتبين أنه ضعي .
والطريق األخير -الخقام  -مان مساند أحماد أيضاا(( :حادثنا عباد ل،
حاادثني أب ا ي ،ثنااا ساافيان ،عاان باان أبااي نجاايح ،عاان مجاهااد ،عاان العقااار باان
المغيرة بن شعبة ،عن أبيه أن النبي  -صلى ل عليه و سلم -قال لام :يتوكال
من استرقى واكتوى وقال سفيان مرتين أو اكتوى)) .457
وإسناده ال يصاح  ،ألن مان رواتاه :سافيان بان ساعيد بان مساروق الثاوري
( 161 -37هااـ)  :بينااا سااابقا أنااه كااان يُاادلس ،ومرسااالته شاابه الااريح ،وهنااا
عنعن  ،فاإلسناد ال يصح من جهته .
وعبد ل بن ابي نجيح يسار المكي (ت  141هـ أو بعدها)  :ثقةُ ،مدلس،
معتزلي ،روى عن مجاهد في التفساير مان غيار ساماع مناه . 458كاان يُادلس
عن مجاهاد .459وبماا أناه كاذل  ،وهناا قاد عانعن عناه فاال يصاح اإلساناد مان
جهته.
ومجاهااااد باااان جباااار ،بينااااا سااااابقا أنااااه كااااان يُاااادلس  ،وعنعنتااااه ال تفيااااد
الوصل.460وبما أنه هنا قد عنعن فال يصح اإلسناد من طريقه.
وبذل يتبين من تل ال،رق أن الحديث لم تصح أسانيده  ،وأنه حديث آحااد
مداره عن را َو واحد ،هو :العقار بن المغيرة بن شعبة ،عن أبيه .
وأما متن الحديث فهو منكر ومخال للشرع من دون شا  ،ويتفاق ماف
التوكل الصوفي ال الشرعي ،ألنه ن ّ صراحة على أن األخذ باألسباب في
التداوي باالكي والرقياة لايس مان التوكال ومخاال لاه .وهاذا ال يصاح ،ألناه
ساابق أن نافشاانا الصااوفية فااي زعمهاام هااذا وبينااا مخالفتااه للشاارع والعقاال
والواقف ،وأقمنا األدلة الدامغة على أن األخذ باألسياب ال ينقض التوكل ،بال
وبينا أن التوكل نفسه من األسباب الشرعية المتعلقة بيعمال القلوب.

 457أحمد بن حنبل  :المسند  ،ط  1ي ، 821 :رقم. 12882 :
 458ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 108 :ط  2ي . 26 :و الذهبي :السير  ،ط  6ي. 189 :
 459ابن حجر :طبقات المدلسين  ،رقم  ، 99 :ي. 27 :
 460بن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 62 :ط  7ي. 20 :
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وال يصح أيضا ألناه مخاال للصاحيح مان السانة النبوياة ،بال وي،عان فاي
النبي-عليه الصالة والسالم -ألنه هو نفسه أمر بالرقية .فقد صح عنه أنه أنه
ّ
ورخ في الرقية .461وأباح الكي أيضا ،462وأمر بالتاداوي كماا
كان يرقي
فااي قولااه (( :تااداووا عباااد ل فاالن ل ساابحانه لاام يضااف دا إال وضااف معااه
شفا )) ،463واالكتوا واالسترقا من التداوي .فلو كان ذلا يُخاال التوكال
وليس منه ما أمر به النبي -عليه الصالة والسالم. -
وربمااا يقااول بعااض النااا :إن الحااديث صااحيح ،لكنااه أراد نفااي كمااال
التوكل ال نفي التوكل .فيقول :هذا الوجاه ال يصاح وال يحتملاه الحاديث ألناه
صريح في نفي التوكل عمن اكتوى واسترقى .وال يصاح تحميلاه ماا لام يقلاه
وال أشار إليه .كما أن هذا االحتمال يتضمن ال،عان فاي النباي-علياه الصاالة
والسالم -فهو كان يرقي ،وشرع الرقية والكي ،فكي يفعل ذل ثم هو ينفاي
التوكل عمان مارساه ؟؟!! .فهاذا تنااقض صاارخ  ،وفياه طعان فاي الشارع ،
ولهذا ال يصح نسبته إلى الرسول -صلى ل عليه وسلم. -
والحديث الثاني :قال أبو نعيم األصابهاني (( :حادثنا محماد بان حمياد ،
حدثنا هارون بن علي  ،حدثنا محمد بان علاي بان الحسان بان شافيق  ،حادثنا
إبراهيم بن األشعث  ،حدثنا الفضيل بن عياض  ،عن هشاام  ،عان الحسان ،
عن عمران بن حصين  ،قاال  :قاال رساول ل  -صالى ل علياه وسالم« : -
من انق،ف إلاى ل كفااه ل كال مؤناة  ،ورزقاه مان حياث ال يحتساب  ،ومان
انق،ف إلى الدنيا وكله ل إليها » )).464
وأقول :الحديث إسناده ضاعي  ،465ومتناه ُمنكار ألناه يادعو إلاى االنق،ااع
إلاااى العباااادة وتااارك التكساااب وعماااارة األرض ،فيرزقاااه ل مااان حياااث ال
يحتسااب .وهااذا لاايس ماان دياان اإلسااالم ،ألن كااال ماان التوكاال والتكسااب م ان
األوامار واألسااباب الشارعية ،فهمااا ال يتناقضااان وال يت،ابقاان .والعبااادة فااي
اإلسالم ليست تفرغا للصالة والعزلة والجوع وترك جوانب الحياة األخارى
باادعوى التوكاال ،فهااذا مفهااوم خاااي بالعبااادة الصااوفية ،ولاايس ماان العبااادة
الشرعية .فالعبادة في اإلسالم تشمل كل حياة البشر ،قال سابحانه ((:رو(( رو رماا
رخلر َقا ُ
ات َال ةجا خ
ون)(الااذاريات ،)) 16 :و (( قاال إن صااالتي
اإلنا ر
اس إة خال لةير َعبُ ا ُد ة
ان رو َ ة
 461مسلم :الصحيح ،ط  9ي ، 12 :رقم. 2287 :واأللباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ،862، 866 :رقم. 8212 ، 8221 :
 462مسلم :الصحيح ،ط  9ي ، 88:رقم.. 2299 :واأللباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 62 :رقم. 2122 :
 463األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ، 828 :رقم. 8998 :
 464أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 81 :
 465الهيثمي :مجمف الزوائد ،ط  10ي. 216 :تخري أحاديث اإلحيا  ،ابن الجوزي :العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،ط  8ي:
 .216و األلباني :األحاديث الضعيفة ،ط  11ي ، 218 :رقم. 6221 :
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ين)(األنعاااام:
ي رو رم رمااااتةي ة ّهللة ررب َال رعاااالر ةم ر
صاااالرتةي رونُسُااا ةكي رو رمحَ يراااا ر
((قُااالَ إة خن ر
 .))164فهذا هو االنق،اع الشرعي الم،لاوب الاذي يجعال كال الحيااة عباادة
وفق شرع ل تعالى ،جمعا بين التوكل واالجتهاد في العمل.
ومما يشهد على عدم صحة ذل الحديث أيضا أن ل تعالى قاال (( :رو رمان
َاث رال يرحَ تر ةسابُ رو رمان يرتر رو خكالَ رعلراى خ
ق خ
لر يرجَ رعل لخهُ رم َخ ررجا ً رويررَ ُز َقهُ ةم َن رحي ُ
لة
يرتخ ة
لر برالة ُغ أر َم ةر ةه قرا َد رج رعا رل خ
فره رُو رح َسبُهُ إة خن خ
اي َ قرا َدراً)(ال،االق،))4 -4 :
لُ لة ُكال رش َ
ولم يقل كما زعم الخبر (( :من انق،ف إلى ل كفاه ل كل مؤنة  ،ورزقه من
حياااث ال يحتساااب )) .فشاااتان باااين المعنياااين األول المكاااذوب يااادعوا إلاااى
االعتاازال و تاارك التكساااب وعمااارة األرض لكااي يرزقاااه ل ماان حياااث ال
يحتسب .والثاني ييمر ب،اعة ل م،لقا فاي كال األحاوال  ،وفاي كال ماا أمار
ل تعالى  ،ألن التقوى كلمة شاملة جامعة لكل ماا أمار باه الشارع  ،فيترتاب
عاان ذل ا ان ل تعااالى ياارزق ماان فعاال ذل ا ماان حيااث ال يحتسااب .فااالفرق
الكبيار وأساسااي باين المعنيااين ،وبمعناى آخرإنااه الفارق بااين التصاوف ودياان
اإلسالم !!.
والحديث الثالث أورده الكالباذي في التعالف وعلّق عليه ،فقال(( :قال
النبي { :يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب} ،ثم وصفهم
وقال{ :الذين ال يرقون وال يسترقون ،وال يكوون وال يكتوون ،وعلى ربهم
يتوكلون} ،فلصفا أسرارهم وشرح صدورهم وضيا قلوبهم ،صحت
معارفهم باهلل ،فلم يرجعوا إلى األسباب ،ثقة باهلل  ،وتوكال عليه ،ورضا
بقضائه )).466
وأقااول :هااذا الحااديث صااححه أهاال الحااديث ،وفيااه زيااادات لاام يااذكرها
الكالباذي ،لكني أرى أناه ال يصاح إسانادا وال متناا  .فيماا إسانالدا فقاد رُوي
من عدة طرق أولها :قال النسائي  (( :أخبرنا عبد ل بان أحماد بان عباد ل
بن يونس قال :ثنا عبثر بن القاسم قال :ثنا حصين عن ساعيد بان جبيار ،عان
ابن عبا قال :لما أُسري بالنبي  -صلى ل علياه وسالم  -جعال يمار باالنبي
والنبيااين معهمااا القااوم والنبااي والنبيااين معهمااا الاارهط والنبااي والنبيااين لاايس
معهما أحاد حتاى مار بساواد عظايم قلات :مان هاؤال ؟ ،قيال :موساى وقوماه
ولكن ارفف رأس وانظر وإذا سواد عظيم قد سد األفاق مان ذا الجاناب ومان
ذا الجانب فقيل :هؤال أمت ،وسوى هاؤال مان أمتا سابعون ألفاا يادخلون
الجنة بغير حساب فدخل النبي -صلى ل عليه وسلم -ولام يسايلوه ولام يفسار
 466الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 16 :
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لهم ف قالوا نحن هم وقال قائلون هم أبناؤناا ولادوا فاي اإلساالم فخارط النباي -
صااالى ل علياااه وسااالم -وقاااال :هااام الاااذين ال يكتاااوون ،وال يساااترقون ،وال
يت،يرون ،وعلى ربهم يتوكلون .فقام عكاشاة بان محصان فقاال :أناا مانهم ياا
رسااول ل قااال :نعاام ،ثاام قااام رجاال آخاار فقااال :أنااا ماانهم فقااال ساابق بهااا
عكاشة)).467
وأقول :إسناده لم يثبت اتصاله ،ألن من رجاله :عبثر بن القاسام أباو زبياد
الكااااوفي الزبياااادي ( :ت  178هااااـ )  :ثقااااة ،روى عاااان حصااااين باااان عبااااد
الرحمن .468لكان لام أعثار علاى ماا يادل علاى متاى سامف مان حصاين  ،فهال
ساامف منااه قبااال اختالطااه أم بعاااده ؟؟ .وبمااا أن هاااذا لاام نتيكاااد منااه فيُحتمااال
األمرين :السماع مناه قبال األخاتالط أوبعاده .مماا يعناي أن اإلساناد لام يثبات
إتصاله وال عدم اتصاله من جهته.
وحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ت  146هاـ عان34
سااانة) :ثقاااة ،469ذكاااره ابااان عااادي فاااي الضاااعفا  ،470ساااا حفظاااه فاااي آخااار
عمااره .471وأورده الااذهبي فااي الضااعفا لتغيااره عناادما ُع ّماار ونسااي .472ولاام
أعثر على ما يدل على متى حدث بهذا الحديث ،فهل حدث باه قبال اختالطاه
أو بعده ؟؟.
وسعيد بن جبير بن هشام األسدي الكوفي ( ت  31هـ عن  11سنة) :ثقة
 ،حجة ،يُرسل ،وقد أرسل عن كثير من الصحابة .473وبما أنه حدث عن
أقوام لم يسمف منهم  ،وهنا لم يصرح بالسماع فمن المحتمل أنه أرسل هذا
الحديث عن ابن عبا ولم يسمعه منه .فالحديث لم يثبت اتصاله.
والطريققق الثققاني :قااال اباان حبااان  (( :أخبرنااا الحسااين باان محمااد باان أبااي
معشر قال  :حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال  :حدثنا محمد بن سلمة
عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيساة عان عمارو بان مارة ،عان يحياى
بن الجزار ،عن أبي الصهبا ،عن عمران بن حصين قال  :قال النبي صلى
ل عليه و سلم  ... :ثم قيل  :إناه يادخل بعاد هاؤال مان أمتا الجناة سابعون

 467النسائي :السنن الكبرى  ،ط  1ي. 221 :
 468ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي. 72 :
 469ابن حجر :التقريب  ،ط 1ي.888 :
 470ط  8ي ، 112 :رقم. 217 :
 471ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي.829 :
 472الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط 1ي. 192 :
 473ابان حبااان  :صااحيح اباان حبااان،ط  ، 8حققااه شااعيب األرناااؤوط ،مؤسسااة الرسااالة ،بيااروت ،ط  12ي . 121 :وأحمااد باان حنباال:
موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  8ي. 82 :
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ألفاا ال حساااب علاايهم وال عااذاب ...فقاال  ( :الااذين ال يكتااوون وال يسااترقون
وال يت،يرون وعلى ربهم يتوكلون )).474
وإسااناده ال يصااح  ،ألن ماان رجالااه :محمااد باان وهااب باان أبااي كريمااة (ت
 434هـ)  :صدوق ،ال بي به  ،صاالح .475وهاذه المراتاب ال تجعال حديثاه
صااااحيحا ،وال صاااااحبه حجااااة ،ألنهااااا تاااادل علااااى العدالااااة دون اإلشااااعار
بالضبط.476
وزيد بن أبي أنيسة الكاوفي ثام الجازري ( 141 -31هاـ)  :ثقاة فاي حديثاه
بعض النكارة.477
و رع َمرو بن مرة بن رعبد ل بن طارق الجملي الكوفي أبو عبد ل األعماى
( ت 118هـ)  :صدوق  ،ثقاة  ،مرجائ .478وقاد حادث عان بعاض الصاحابة
ولم يسمف منهم  ،كعلي بن أبي طالب . 479وزكاه أحمد بن حنبل في قاول ،و
فااي آخاار ذمااه بقولااه :خبيااث . 480فماااذا يعنااي هااذا ؟! ،فهاال رآى منااه مااا ال
يُعجباه ،فهال تغيار حالاه ؟! .والااراجح أناه طهار لاه منااه ماا يادل علاى خبثااه.
وعليه فيبدو أن الرجل كان يُخفي حقيقته  ،وربما كان كاتما لتشايعه ممارساا
للتقية  ،لهذا وصفه أحمد بينه خبيث  ،وقد روى الشيعة اإلمامية رويات مان
رجالها هذا الرجل رواها عنه األعم  ،وهي روايات صريحة في الرفض
والقااول بحكايااة اإلمامااة المزعومااة . 481ماان ذل ا ((  ...عاان األعم ا  ،عاان
عمرو بن مارة ،عان أباي البحتاري قاال :لماا أن جاا عائشاة قتال علاي علياه
السالم سجدت )) . 482و قد كان األعم من بين الذين أثنوا على عمرو بان
ماروة  ،فقاال حفا بان غيااث  (( :ماا سامعت األعما يثناي علاى أحااد إال
على رع َمرو بن مرة  ،فلنه كان يقول  :كان ميمونا على ما عنده )) . 483فهذه
الشهادة النادرة من األعم للرجل  ،تدل على وجاود أمار ماا مدحاه علياه ،

 474النسائي :السنن الكبرى  ،ط  1ي. 221 :
 475ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 298 :
 476محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث ،دار رحاب ،الجزائر ،ي 121 :وما بعدها .
 477الذهبي  :المغني في الضعفا  ،ي. 812 :
 478المزي :تهذيب الكمال  ،رقم ، 1112 :ط  88ي. 822 :
 479أبو سعيد العالئي  :جامف التحصيل  ،ي ، 819 :رقم. 221 :
 480أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،ط  6ي. 892 ، 891 :
 481أنظر مثال :محمد ال،بري الشيعي :دالئل اإلمامة  ،ط  1ي . 816-812 :و الموفق الخوارزمي :المناقب  ،مؤسسة النشر التابعة
لجماعة المدرسين  ،قم  ، 1111 ،ط  1ي. 126 :
 482القاضي النعمان اإلمامي اإلسماعيلي :شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار ،مؤسسة النشر اتابعة لجماعاة المدرساين  ،قام  ،ط 1
ي.187 :
 483المزي :تهذيب الكمال  ،رقم  ، 1112 :ط  88ي. 822 :
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نفسااه ُمااتهم بالتشاايف اإلمااامي ولاام تثباات

ويشااترك معااه فيااه  ،ألن األعم ا
عدالته.484
والراوي األخير -الرابف  :-صهيب أباو الصاهبا  :اختلا فياه ،قيال ثقاة،
وقيل ضعي  .485فالرجل حاله معلق ،لم يثبت توثيقه وال تضعيفه.ومان هاذا
حاله اإلسناد ال يصح من جهته .
والطريق الثالث من ُمسند اإلمام أحمد  (( :حدثنا عبد ل ،حادثني أباى ،ثناا
سري  ،ثنا هشيم ،أنا حصين بن عبد الرحمن قال :كنت عند ساعيد بان جبيار
قال ...:ثم قال ثنا بن عبا عن النبي -صلى ل عليه وسالم -قاال ... :فقيال
هذه أمت ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حسااب وال عاذاب ...فقاال:
هااام الاااذين ال يكتاااوون وال يساااترقون وال يت،يااارون وعلاااى ربهااام يتوكلاااون
.486))...
وإساناده ال يصااح ،ألن ماان رواتااه :سااري باان النعمااان البغاادادي(ت 417
هـ) :ثقة  ،يهام قلايال  ،غلاط فاي أحادياث .487فالرجال فياه ضاع مان جهاة
ضب،ه ،ومتن الرواية فيه ما ينكر  ،فالحديث لم يثبت اتصاله من طريقه.
وهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ( 184 -111هاـ) ،قيال فياه :
ثقة  ،ثبت  ،كثير التدليس ،إذا لم يُصرح بالتحديث فلايس بشاي ،حادث عان
كثيرين لم يسمف منهم ،كجابر الجعفي  ،حدث عنه كثيرا ،ولم يسامف مناه إال
حاديثين .488وهااذا عماال تحريفااي تغلي،اي  ،ال يليااق وال يصااح أن يُعماال بااه،
خاصة في أمر الدين  .فلماذا هذا التالعب بالدين والناا ؟؟ .فمان كاان هاذا
حالااه ماان حقنااا رفااض أخباااره  ،خاصااة إذا خالفاات الصااحيح  .ألاايس هااذا
التالعااب واإلصاارار علااى التاادليس قااد يكااون ماان مظاااهر ممارسااتة التقيااة
لغايات في نفسه ؟؟! .ومن أمثلة تدليسه  :قال عبد ل بن أحمد بن حنبال(( :
حدثني أبي .قال :حدثنا هشايم ،عان األعما  ،عان أباي وائال ،عان عباد ل.
ُ
سمعت أربي يقول :هذا لم يسمعه هشيم مان
قال :كنا ال نتوضي من الموطى .

 484نعم أكثر أهل الحديث وثقوه  ،لكن الحقيقة التي توصلت إليها في كتابي :نقض الروايات القائلة بتحري القرآن الكريم الواردة في
المصادر السنية  ،أثبتت أن الرجل ليس ثقة  ،وعلى أقل تقدير أن توثيقه لم يثبت .ولمن أراد التوسف في هذا الموضوع فعليه بالكتاب ،
فهو منشور إلكترونيا .
 485الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط  1ي. 119 :
 486أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي ، 891 :رقم. 8812 :
 487ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي.227 :
 488ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 100:ط  10ي 10 :و ما بعدها .
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األعم  ،وال األعم سمعه مان أباي وائال )) .489فتادبر وتعجاب مان حاال
الرجلين  ،وماذا تنستنت منه ؟؟ !! .
وأشير هنا إلى أن ابن قتيبة جعل هشيم بن بشير من رجاال الشايعة، 490
لكن الشيعة لم ياذكروه مان باين رجاالهم ،491مماا يُارجح باين الرجال لام يكان
شيعيا إماميا، ،وإنما كان شيعيا سانيا متهاوناا ومتالعباا باألخباار ،ول أعلام
بحقيقة طويته .لكن مف هاذا فالن الرجال بماا أناه كاان يتالعاب باألخباار عان
تعمد ،وبما أن خبره هذا ُمنكار الماتن 492فاال يُقبال مناه ،وال يثبات مان جهتاه
حتى وإن صرّ ح بالتحديث  .وبما أنه أظهره ،وقد روى عن حصين بن عباد
الرحمن الذي اختلط وتغيار حالاه فاي نهاياة عماره 493ولام أتمكان مان تحدياد
متى سمف منه ،فلن هذا يجعل إسناد الرواية غير ثابت االتصال .
والطريق الراب  :عن عبد ل بن أحمد (( حدثني أبي ،ثنا عبد الرزاق،
ثنا معمر ،عن قتادة ،عن الحسن ،عن عماران بان حصاين ،عان بان مساعود
قااال :أكثرنااا الحااديث عنااد رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم -ذات ليلااة ثاام
غدونا إليه فقال ... :فقيل لي ان مف هؤال سابعين ألفاا يادخلون الجناة بغيار
حساب  ...فقال هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وال يت،يرون وعلى ربهم
يتوكلون)).494
وإسناده ال يصح  ،ألن من رجاله :عبد الرزاق،و معمر بان راشاد ،وهماا
ضعيفان وسانبين هاذا الحقاا. 495وقتاادة بان دعاماة بان قتاادة السدوساي( ولاد
سنة 61أو  ، 61توفي سنة  116أو  117هـ)  :قيل فيه  :كاان كحاطاب ليال
في جمعاه للحاديث  ،يادلس  ،روى عان أقاوام لام يسامف مانهم  ،ثقاة .496كاان
كثياار التاادليس و اإلرسااال ،و قااد حاادث عاان أقااوام كثياارين ماان الصاااحابة
والتابعين ولم يسمف منهم  ،و لم يثبت سماعه مان الصاحابة إال مان أناس بان
مال المتوفى سنة 34هـ.497

 489أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  1ي. 22 :
 490المعارف ،ي. 127 :
 491حسب كتب الرجال الشيعية  ،ككتاب :رجال ال،وسي  ،و رجال بن داود ،و رجال النجاشي .
 492سنبين ذل عندما ننقد المتن قريبا.
 493الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط 1ي. 192 :
 494أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي ،101 :رقم . 2206 :
 495في الفصل الخامس .
 496المزي :تهذيب الكمال  ،رقم  ، 1212 :ط  82ي 206 :و ما بعدها  .و أحمد بان حنبال :موساوعة أقاوال اإلماام أحماد ،ط  2ي:
. 121
 497العالئي :جامف التحصيل  ،ي.822 :
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والحسااان بااان أرباااي الحسااان البصاااري(  111هاااـ)  :ثقاااة ،كثبااار اإلرساااال
والتاادليس ،حاادث عان أقااوام لاام يساامف ماانهم .498وبمااا أن ذلا حالااه،وهنا قااد
عنعن فالحديث غير متصل من جهته.
والطريق الخام  :عن عبد ل بن أحمد (( حدثني أبي ،ثنا عباد الصامد
 ،ثنا حماد ،عن عاصم ،عن زر ،عن بان مساعود :أن رساول ل -صالى ل
ي األمم بالموسم  ...قاال :فري ُ ُ
ريات أمتاي فايعجبني كثارتهم قاد
عليه و سلم -أُ ةر ر
ملؤا السهل والجبل فقيل لاي إن ماف هاؤال سابعين ألفاا يادخلون الجناة بغيار
حساااب هااام الااذين ال يكتاااوون ،وال يساااترقون ،وال يت،ياارون وعلاااى ربهااام
يتوكلون.499))...
وإسناده ال يصح  ،ألن من رواته :عبد الصمد بان عباد الاوارث بان ساعيد
العنبااري ( ت  417هااـ) :ثقااة ماايمون  ،صااالح الحااديث ،ثباات فااي شاااعبة،
يخ،ئ .500فالرجل ضعي من جهة ضب،ه .
وحماد بن سلمة بن دينار السلمي أبو سلمة (ت  167هـ عن نحو  81سنة)
 :ثقاة لااه أوهاام . 501روى عاان الزبياار أباي عبااد الساالم مراساايل ،502عابااد،
أمااين ،فيااه غفلااة ،لااه أوهااام وغرائااب ،وغيااره أثباات من اه . 503وكااان كثياار
الخ،ي .504وذكر أحمد بن حنبل أن حمادا أسند عن أيوب السختياني أحادياث
لاام يسااندها النااا عنااه .505وقااال اباان حجاار(( :حماااد باان ساالمة باان دينااار
البصااري أحااد األئمااة األثبااات إال أنااه سااا حفظااه فااي ا خاار .استشااهد بااه
البخاااري تعليقااا ولاام يخاارط لااه احتجاجااا ،وال مقرونااا ،وال متابعااة إال فااي
موضف واحد قال فيه :قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره .وهو في
كتاب الرقاق وهذه الصيغة يستعملها البخااري فاي األحادياث الموقوفاة وفاي
المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من ال يحت باه عناده )) .506وبناا علاى
هذا فلن حماد ضعي عند البخاري.

 498ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 800 :
 499أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي 102 :رقم . 2217 :
 500ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي. 886 :
 501الذهبي :ميزان االعتدال  ،رقم ،8821 :ط  1ي. 271 :
 502البخاري :التاري الكبير  ،رقم 1298 :ط  2ي. 182 :
 503المزي :تهذيب الكمال  ،رقم ، 11 :ط  8ي . 2 :و الذهبي :المغني في الضعفا  ،رقم ، 1911 :ي. 122 :
 504ابن عدي :الكامل  ،في الضعفا  ،رقم ، 121 :ط  8ي ، 892 ، 890 ،:و ما بعدها .
 505أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،رقم ، 612 :ط  1ي. 891 ،890 ، :
 506أبن حجر :مقدمة فتح الباري  ،ط  8ي.826 :
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وانفرد حماد بن سلمة بيحاديث ُعرفت باه ،وقيال أنهاا ُدسات فاي كتباه مان
دون أن يعلم  ،وكان ال يحفظ أحاديثه . 507وقد اتهمه يحيى بن ساعيد الق،اان
بالكذب ،و تفصيل ذل أن أحمد بن حنبل قال (( :قال يحيى بن سعيد الق،ان
 :إن كان ما يروي حماد بن سلمة  ،عن قيس بن سعد حقًا فهو  .قلت له ماذا
؟ قال  :ذكر كال ًما  .قلت ما هو ؟ قال  :كذاب  .قلت ألبي  :ألي شي هاذا .
قال  :ألنه روى عنه أحاديث رفعها إلى ع،ا  ،عن ابن عبا  ،عان النباي
 صلى ل عليه وسلم  . -قال أبي  :ضاع كتاب حماد بان سالمة  ،عان قايسبن سعد فكان يحدثهم مان حفظاه  ،فهاذه قضايته )) .508فالرجال ضاعي مان
جهة ضب،ه وعدالته ،بما أن الرجل اتهمه بذل !!  .وهو في الحقيقة أن هذا
الراوي ليس حجة ،وال يصح االعتماد عليه في رواية كالتي نحان بصاددها.
وبما أنه هذا حاله ،وهنا قد عنعن فاإلسناد ال يصح من طريقه.
وعاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة األسدي ماوالهم الكاوفي أباو بكار
المقرئ ( ت 148هـ)  :ثقة ،كثير الخ،ي في حديثاه ،صادوق ،لاه أوهاام  ،ال
بي به ،حجة في القرا ات ،حديثاه فاي الصاحيحين مقارون بغياره .509لكناه
كان يُدلس  ،فقد روى عمن لم يسمف منه ،قال الادارق،ني  (( :لام يسامف مان
أنس شيئا )) و(( روى عن شهر بن حوشب والحارث بن حسان البكري ...
والصااحيح أن بينهمااا أبااا وائاال)).510وقااال أيضااا (( :ال يصااح لعاصاام عاان
ع،ية  ،يعني العوفي ،شي )) .511وهو هناا قاد عانعن عان زر بان حباي ،
فبما أنه كثير الخ،ي في الحديث ،و كان يُدلس فلن إسناد الخبار ال يصاح مان
جهته .
والطريق الساةس :عن عبد ل بن أحمد (( :حدثني أبي ،ثنا عفان وحسن
بن موسى قاال :ثنا حماد بن سلمة ،عن عاصم بن بهدلة ،عن زر بان حباي
،عن بن مسعود أن رسول ل  -صالى ل علياه وسالم -قاال :عرضات علاي
األماام بالموساام  ...فقااال :يااا محمااد ان مااف هااؤال ساابعين ألفااا ياادخلون الجنااة
بغير حساب وهم الذين ال يسترقون ،وال يت،يرون ،وال يكتوون وعلى ربهم
يتوكلون.512))...

 507ابن عدي :الكامل  ،في الضعفا  ،رقم ، 121 :ط  8ي. 822 ،828 ، 892 ، 890 ،:
 508أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،رقم ، 612 :ط  1ي. 891 ،890 ، :
 509ابن حجر :تقريب التهذيب  ،ط  1ي .121 :و تهذيب التهذيب  ،ط  1ي ، 82 :رقم.69 :
 510أبو سعيد العالئي  :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،ط  1ي ، 802 :رقم. 219 :
 511الدارق،ني :موسوعة أقوال الدارق،ني  ،ط  8ي. 88 :
 512أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي، 121 :رقم . 1227 :
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وإسناده ال يصح بسبب ما ذكرناه عن حماد بان سالمة وعاصام بان بهدلاة
في الرواية السابقة.
والطريق الساب  :عن عبد ل بن أحمد (( :حدثني أبي ثنا يزيد انا هشام
عاان الحساان عاان عمااران باان حصااين ان رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم-
قال :يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ال يكتوون وال يساترقون
وال يت،يرون وعلى ربهم يتوكلون .513))...
وإسااناده ال يصااح ،ألن ماان رواتااه :هشااام باان حسااان األزدي القردوسااي
البصااري(ت 138هااـ)  :وثقااه كثياار ماان أهاال الحااديث وضااعفه بعضااهم ،
ُمدلس ،يُرسل  ،و ُمتهم بالتحديث عمن لم يسمف ،كان يُصر على التدليس في
الرواية عن ع،ا والحسن .لم يكن يحفظ ،كان خشبيا -رافضيا .-قيل :عنده
أل حديث حسن ليس عند غيره .514كان شعبة يتقي حديث هشام بن حساان
عن ع،ا بن أبي رباح  ،ومحمد بن سيرين  ،والحسان بان البصاريُ .ماتهم
بالتصاارف فااي األحاديااث التااي يرويهااا .كااان يرفااف أحاديااث عاان محمااد باان
سيرين لم يرفعها إلى النبي-عليه الصالة و السالم ،-فينكر علياه أحاد الارواة
ذل فتوق .515
فالرجاال ضااعي ،و ُماادلس  ،ورواياتااه هااذه غياار مقبولااة منااه  .وتبرياار
موقفااه بينااه توق ا عاان رفااف األحاديااث  ،ال يرفااف عنااه االتهااام والتعمااد فااي
التد ليس ،ألنه كان يعمل ذل تعمدا ،وفعله هاذا إن فعلاه عان جهال فهاو لايس
أهاال ليكاون عالماا بعلام الرواياة ،ومان ثام فهاو ضاعي  ،وإن كاان فعلاه عاان
قصد  ،فهو محرف و ُمدلس ،بل وكاذاب ،وفاي هاذه الحالاة ال تصاح الرواياة
عنه .علما بين تل التصارفات تتفاق ماف مذهباه ،فهاي مان مظااهر ممارساته
للت قية  ،التي هي من أساسيات مذهبه الشيعي الخشبي اإلمامي.
والحسان البصاري ذكرناا ساابقا أناه يرساال ويادلس ،وحادث عان أقاوام لاام
يسمف منهم .وبما أنه كذل ،وهنا قد عنعن فاإلسناد غير متصل من جهته.
والطريققق الثققامن :قااال مساالم  (( :حاادثنا يحيااى باان خلا الباااهلى حاادثنا
المعتمر عان هشاام بان حساان عان محماد  -يعناى ابان سايرين  -قاال حادثنى
عماران قااال قااال نبااى ل  -صاالى ل علياه وساالم « -ياادخل الجنااة ماان أمتااى
 513أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي ، 126 :رقم .17789 :
 514ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،رقم 802 :ط  2ي . 110 :و ابن حجر :تهذيب ،ط  10ي 88 :و ما بعدها .
 515المزي :تهذيب الكمال ،ط  20ي.127 :
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سبعون ألفا بغير حساب » .قالوا ومان هام ياا رساول ل قاال « هام الاذين ال
يكتوون وال يسترقون وعلى ربهم يتوكلون »)).516
وإسااناده ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :أبااو ساالمة يحيااى باان خلاا الباااهلي
البصري الجوباري(ت 434هـ)  :صدوق .517ومرتبته هذه ال تجعله حجة ،
فهي تدل على العدالة وال تُشعر بالضبط .
ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيماي ( 187 -111هاـ) ،قيال فياه :ثقاة ،
صدوق ،سي الحفظ ، 518رجال صاالح ييخاذ عان الكال  ،ضاعي مان جهاة
ضب،ه  ،من ذل ما رواه يحيى بن سعيد  ،قال  (( :قال لي سافيان الثاوري:
كان عندي ابن التيمي -أي معتمار ،-فلام يفارق باين لياث ،ومنصاور ،إال أناه
كان رجالً صالحً ا )).519
وهشام بن حساان األزدي القردوساي البصاري(ت 138هاـ) :ضاعي
بيناه في الرواية السابقة.

كماا

والطريق التاسق  :عان عباد ل بان أحماد (( :حادثنا عباد ل حادثني أباي ثناا
عبد الصمد ثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي ثنا الحكام بان األعارط عان
عمران بن حصين ان رسول ل -صلى ل علياه و سالم -قاال :يادخل الجناة
من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال من هم يا رساول ل قاال هام الاذين ال
يسترقون وال يكتوون وال يت،يرون وعلى ربهم يتوكلون)).520
وإساناده ال يصاح ،ألن مان رجالاه :عباد الصامد بان عباد الاوارث بان ساعيد
العنباااري ( ت  417هاااـ) ،:صااادوق ،ال باااي باااه ،ثقاااة  ،صاااالح الحاااديث ،
يخ،اائ .521لكاان اباان أبااي حاااتم ذكاار أن عبااد الصاامد هااذا شااي مجهااول.522
فالرجل واضح أن فيه ضعفا من جهة ضب،ه .
و الحكم بن عبد ل بن إسحاق األعرط (ت  :ثقاة ،فياه لاين ،ال باي باه،
وذكره الذهبي في الضعفا  ،واشار إلى من وثقاه .523واضاح أن الرجال فياه
 516مسلم :الصحيح ،ط  1ي ، 129 :رقم. 216 :
 517ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي.201 :
 518ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 119 :ط  7ي. 168 :
 519أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم  ، 8292 :ط  2ي. 222 :
 520أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي، 112 :رقم . 17772 :
 521ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي . 886 :أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  8ي.822 :
 522ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل ،ط  6ي ، 20 :رقم. 867 :
 523ابن حجر :التقريب ،ط  1ي . 822 :الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط  1ي.29 :
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ضااع ماان جهااة ضااب،ه ،وبمااا أنااه هنااا عاانعن ولاام يصاارح بالتحااديث ،وقااد
عاش في زمن كان التفريق فيه بينهما معروفاا وم،لوياا ،فاإلساناد لام يثبات
أتصاله من جهته.
والطريققق العاشققر :عاان عبااد ل باان أحمااد (( :حاادثني أبااي ثنااا يزيااد أنبينااا
هشام عن محمد عن عمران بن حصين ان رسول ل -صلى ل عليه وسلم
قال :يدخل الجناة مان أمتاي سابعون ألفاا بغيار حسااب وال عاذاب ال يكتاوون
وال يسترقون وال يت،يرون وعلى ربهم يتوكلون)) .524
وإسااناده ال يصااح ،ألن ماان رواتااه :هشااام باان حسااان األزدي القردوسااي
البصري(ت 138هـ) :ضعي كما بيناه أعاله .
ومحماااد بااان سااايرين (ت 111هاااـ عااان  77سااانة)  :ثقاااة ثبااات ،525كثيااار
اإلرسال ،حدث عن أقوام لم يادركهم ،وآخارين لام يسامف مانهم ،فيرسال عان
ابن عبا  ،وابن عمر ،وعائشة وغيرهم . 526وبما أنه كذل وهنا قاد عانعن
ولم يصرح بالتحديث فاإلسناد لم يثبت أتصاله من جهته .
والطريق الحاةي عشر :قال البخاري (( :حدثني إسحاق حدثنا روح بن
عبادة حدثنا شعبة قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال :كنات قاعادا عناد
ساعيد بان جبيار فقاال عان ابان عباا أن رساول ل -صالى ل علياه وسالم-
قال :يدخل الجنة من أمتاي سابعون ألفاا بغيار حسااب هام الاذين ال يساترقون
وال يت،يرون وعلى ربهم يتوكلون)).527
وإسااناده ال يصااح  ،ألن ماان رواتااه :روح باان عبااادة باان العااال باان حسااان
القيسي أبو محمد البصري(ت  411أو 417هـ)  :ثقة  ،لايس باالقوي ،وعان
ابن أبي حاتم :يكتاب حديثاه وال يحات باه ،صادوق .528فالرجال لايس حجاة،
وفيه ضع واضح  ،خاصة وأن متن الرواية منكر كما سنبينه قريبا.

 524أحمد بن حنبل :المسند ،ط  1ي، 111 :رقم . 17720 :
 525ابن حجر :تقريب التهذيب  ،ط  8ي. 22 :
 526العالئي :جامف التحصيل  ،ي.861 :
 527البخاري :الصحيح ،ط  2ي ، 100 :رقم. 6198 :
 528الذهبي :المغني في الضعفا  ،رقم ، 8110 :ط  1ي 822 :و ما بعدها  .و ميزان االعتدال  ،رقم ، 8208 :ط  1ي 22 :و ماا
بعدها .
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وشااعبة باان الحجاااط باان الااورد (  161-84هااـ ) قياال فيااه  :ثقااة ثباات،529
كثير الخ،ي في أسامي الرواة و يُقلبها .530ومف ضعفه فاي الضابط فلام يتباين
لي متاى سامف مان حصاين ،فهال سامف مناه قبال اختالطاه أم بعاده ؟ .فااألمر
يبقى معلقا يحتمل األمرين .مما يعني أن الخبر من جهته لم يثبت اتصاله.
وحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ت  146هاـ عان34
سااانة) :ثقاااة ،531ذكاااره ابااان عااادي فاااي الضاااعفا  ،532ساااا حفظاااه فاااي آخااار
عمره .533وأورده الذهبي في الضعفا لتغيره عندما ُع ّمر ونسي.534
وسعيد بن جبير بن هشام األسدي الكوفي ( ت  31هـ عن  11سانة) :ثقاة
 ،حجة ،يُرسل ،وقد أرسل عان كثيار مان الصاحابة .535وبماا أناه حادث عان
أقوام لم يسمف منهم  ،وهنا لم يصرح بالسماع فمان المحتمال أناه أرسال هاذا
الحديث عن ابن عبا ولم يسمعه منه .وعليه فاإلسناد لم يثبات اتصااله مان
جهته.
والطريققق الثققاني عشققر :يتضاامن إساانادين  ،قااال البخاااري (( :حااادثنا
عمااران باان ميساارة حاادثنا اباان فضاايل حاادثنا حصااين ح قااال أبااو عبااد ل و
حدثني أسيد بن زيد حدثنا هشيم عان حصاين قاال كنات عناد ساعيد بان جبيار
فقال حادثني ابان عباا قاال :قاال النباي -صالى ل علياه وسالم : -عرضات
علي األمم ...قال :كانوا ال يكتوون وال يسترقون وال يت،يرون وعلاى ربهام
يتوكلون  ...قال :سبق بها عكاشة)) .536
إسااناده األول ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :محمااد باان فضاايل باان غاازوان
الكاوفي الضابي (ت  131هاـ) :صادوق ،ثقاة ،كاان يتشايف  ،حسان الحاديث،
ليس به بي  ،كان شيعيا محترقا  ،كاان غالياا فاي التشايف  ،ال يُحات باه.537

 529ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم  ، 270 :ط  2ي 822 :و ما بعدها .
 530أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،رقم ، 1161 :ط  8ي. 110 :
 531ابن حجر :التقريب  ،ط 1ي.888 :
 532ط  8ي ، 112 :رقم. 217 :
 533ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي.829 :
 534الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط 1ي. 192 :
 535ابان حبااان  :صااحيح اباان حبااان،ط  ، 8حققااه شااعيب األرناااؤوط ،مؤسسااة الرسااالة ،بيااروت ،ط  12ي . 121 :وأحمااد باان حنباال:
موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  8ي. 82 :
 536البخاري :الصحيح ،ط  2ي ، 118 :رقم.6211 :
 537ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي.872 :
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وجعلااه الشاايعة اإلماميااة ماان رجااالهم وماان أصااحاب أحااد أئمااتهم ووثقااوه،
ورووا عنه روايات إمامية .538فاإلسناد ال يصح بسبب هذا الراوي.
وحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ت  146هاـ عان34
سااانة) :ثقاااة ،539ذكاااره ابااان عااادي فاااي الضاااعفا  ،540ساااا حفظاااه فاااي آخااار
عمره .541وأورده الذهبي في الضعفا لتغيره عندما ُع ّمر ونسي.542
وإسناده الثااني ال يصاح أيضاا ،ألن مان رجالاه :أسايد بان زياد بان نجايح
الكوفي ( توفي قبل 441 :هـ) ،قيل فيه  :ضاعي  ،كاذاب ،متاروك ،شايعي،
يروي المناكير ،يسرق الحديث.543
وهشااايم بااان بشاااير  :سااابق تفصااايل حالاااه  ،وتباااين أناااه مجاااروح ،وكثيااار
التدليس ،وقد حدث عن أقوام لم يسمف منهم .وبما أنه كذل  ،وهنا قاد عانعن
عن حصين فاإلسناد ال يصح من جهته .هذا فضال على أنه لم يتبين لي متى
سمف من حصين الذي اختلط آخر عمره.
وبذل يتبين من طرق ذل الحديث أن كل أسانيده لم تصح ،وحتى إذا
افترضنا جدال أن بعضها صحيح ،فلن صحته شكلية فقط ،بحكم أن متن
الخبر باطل .544مما يستلزم عدم صحة كل أسانيده .والذي صح منها قد
يكون بسبب خ،ي ،أو نسيان أحد رواته  ،أو بفعل بعض الرواة المتسترين
المندسين بين أهل الحديث ،كالذين أشار إليهم الجوزجاني.545
وأما متن الحديث فال يصح أيضا ،ألنه تضمن مناكير ومخالفات شرعية،
بدليل الشواهد ا تية:
أولها :إن الحديث ذكر أن هؤال السبعين أل يدخلون الجنة بال حساب.
وهذا مخال للقرآن الكريم مخالفة صريحة ،فقد أخبرنا ل تعالى أن كل
الحكم ،وال يوجد أي
إنسان يُحاسب على أعماله يوم القيامة ،والميزان هو ر
ان رعلرى
ار ُدهرا رك ر
اعتبار آخر يُنجي اإلنسان ،قال سبحانه (( :روإةن من ُك َم إة خال رو ة
 538أنظر مثال :الحسن بن الم،هر الحلي :خالصة األقوال في معرفة الرجال ،ط  1ي .872 :و أبو جعفر ال،وسي  :رجال ال،وسي ،
ط  1ي .178 :و علي بن طاوو  :التحصين ،مؤسسة دار الكتاب ،إيران ، 1112 ،ي. 16 :
 539ابن حجر :التقريب  ،ط 1ي.888 :
 540ط  8ي ، 112 :رقم. 217 :
 541ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي.829 :
 542الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط 1ي. 192 :
 543ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  18ي. 828 :
 544سنبين ذل في نقد المتن .
 545سبقت اإلشارة إليهم .
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ين فةيهرا ةجثةيّا ً)(مريم-71 :
ين ات خقروا خونر رذ ُر الظخالة ةم ر
ضيّا ً ثُ خم نُنرجي الخ ةذ ر
ررب ر رح َتما ً خم َق ة
ين رخ ةسر َ
،))74و(( رو رم َن رخفخ َ
ُوا أرنفُ رسهُم بة رما ركانُواَ بةنيراتةنرا
ازينُه ُ فري ُ َولرـئة ر الخ ةذ ر
ت رم رو ة
ية َ
ون)(األعراف ،))3 :و((فري ر خما رمن ثرقُلر َ
ضير َة
ظلة ُم ر
ازينُه ُ فرهُ رو فةي ةعي رش َة رخا ة
ت رم رو ة
روأر خما رم َن رخفخ َ
ك رما ةهيرهَ نرا ٌر رحا ةميرةٌ)(سورة
اويرة ٌ رو رما أر َد ررا ر
ازينُه ُ فري ُ ُّمه ُ هر ة
ت رم رو ة
ين َالقة َسطر لةير َو ةم َالقةيرا رم ةة فر رال تُ َ
ظلر ُم نرفَسٌ
از ر
القارعة، ))11 - 6 :و(( رونر ر
ض ُف َال رم رو ة
ين )(األنبيا :
ال رحب خ َة م َن خررَ رد َل أرتر َينرا بةهرا رو ركفرى بةنرا رحا ةسبة ر
رشيَئا ً روإةن رك ر
ان ةم َثقر ر
ق فر رمن ثرقُلر َ
 ، ))37و(( رو َال رو َز ُن ير َو رمئة َذ َال رح ُّ
ُون
ازينُه ُ فري ُ َولرـئة ر هُ ُم َال ُم َفلةح ر
ت رم رو ة
ُون ،رو رم َن رخفخ َ
(األعراف،) 8 :و((فر رمن ثرقُلر َ
ت
ازينُهُ فري ُ َولرئة ر هُ ُم َال ُم َفلةح ر
ت رم رو ة
ون)(المؤمنون-114 :
ين رخ ةسرُوا أرنفُ رسه ُ َم فةي رجهرنخ رم رخالة ُد ر
ازينُهُ فري ُ َولرئة ر الخ ةذ ر
رم رو ة
.))114
والشاهد الثاني مفاده أن الذين ذكرهم الحديث يدخلون الجنة بغير حساب
ليس بسبب أمر كبير وعظيم قاموا به كالجهاد في سبيل ل باألموال
واألنفس واألوالد ،وإنما لمجرد أنهم كانوا ال يكتوون ،وال يسترقون ،وال
يت،يرون .وفي المقابل أن ماليين من الشهدا والمجاهدين بينفسهم وأموالهم
وأوالدهم  -وقد وعدهم ل تعالى بجنات النعيم -سيُحاسبون يوم القيامة.
وبما أن مكانة الشهدا والمجاهدين أعظم وسيُحاسبون في ا خرة .فمن باب
أولى أن يُحاسب الذين ذكرهم الحديث ،وغيرهم من المسلمين .وبما أن
الحديث استثنى الذين ذكرهم فهذا دليل قوي على عدم صحته.
والشاهد الثالث :مفاده أن ل تعالى ذكر في القرآن الكريم كثيرا من
صفات المؤمنين التي ينالون بها رضون ل وتدخلهم الجنة ،كقوله تعالى:
ين آ رمنُوا بة خ
اهللة رو ررسُولة ةه ثُ خم لر َم يررَ ترابُوا رو رجاهر ُدوا بةي ر َم روالة ةه َم
ون الخ ةذ ر
((إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
يل خ
ون)(الحجرات،))11 :و((إةنخ رما
لة أُ َولرئة ر هُ ُم الصخا ةدقُ ر
روأرنفُ ةس ةه َم فةي رسبة ة
ين إة رذا ُذ ةك رر ّ
ت قُلُوبُهُ َم روإة رذا تُلةير َ
لُ رو ةجلر َ
ت رعلر َي ةه َم آيراتُهُ رزا رد َتهُ َم
ون الخ ةذ ر
َال ُم َؤ ةمنُ ر
ون)(األنفال  . ))4 :لكنه سبحانه لم يشر من قريب
إةي رمانا ً رو رعلرى ررب ةه َم يرتر رو خكلُ ر
وال من بعيد إلى الذين ذكرهم الحديث بينهم يدخلون الجنة بغير حساب
لمجرد أنهم كانوا ال يكتوون ،وال يسترقون ،وال يت،يرون !! .فعدم ذكرهم
في القرآن الكريم بصفاتهم  ،دليل دامغ على عدم صحة ذل الحديث.
والشاهد الرابف :إن ذل الحديث يتناقض مف أحاديث نبوية صحيحة نصت
على خالفه .فهي تنقضه وترده ،وتشهد على أن النبي-عليه الصالة
والسالم -أمر بالرقية ورخ في الكي  ،وأمر بالتداوي عامة .من ذل انه
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ّ
ورخ في الرقية.546
صح الخبر أنه عليه الصالة والسالم -كان يرقي
وأباح الكي أيضا ،547وأمر بالتداوي كما في قوله (( :تداووا عباد ل فلن
ل سبحانه لم يضف دا إال وضف معه شفا )) . 548فال يصح وال يُعقل أن
ييمر النبي-عليه الصالة والسالم -أمته ب،لب العالط كالرقية والكي ،ويحثها
على التداوي ثم ي ُفضل عليها طائفة من أمته لم تفعل ذل  ،بل خالفت سنته!!
 .مما يعني أن ما قاله ذل الحديث غير صحيح .
والشاهد الخامس أن ذل الحديث يتضمن ال،عن في النبي-عليه الصالة
والسالم -بينه لم يكن ناصحا ألمته ،وال حريصا على مصلحتها ،وال كان
ُمنصفا في تعامله مف أصحابه .فيخفى عنهم ما يُدخلهم إلى الجنة بال حساب،
وأمرهم باألعمال الصعبة جدا كالجهاد باألنفس واألموال واألوالد في سبيل
ل ،ثم عندما سمعوا بذل الحديث قال لهم أُغلق الباب ،وحرمهم من العمل
به  .وبما أن األمر كذل  ،فال يُمكن أن يصدق ذل في حق النبي –عليه
الصالة والسالم -الذي كان رحيما بالمؤمنين حريصا على ما ينفعهم .وبما
أن الحديث نسب إليه ذل  ،فهذا دليل دامغ على عدم صحته.
والشاهد الساد  :إن ذل الحديث هو هدم لجانب كبير من دين اإلسالم
وتقزيم له ،فلذا كانت األعمال التي ذكرها ذل الحديث تُدخل صاحبها الجنة
بال حساب ،فال معنى لألوامر الشرعية األخرى التي تيمر بالجهاد باألموال
واألنفس ،وتيمر بالزكاة والح  .فهي حتى وإن قام بها ال تضمن له دخول
الجنة ألنه سي ُحاسب عليها وتوزن في الميزان اإللهي .وبما أن ذل الحديث
هادم لجانب كبير من الدين و ُمقزم له  ،فلن هذا دليل دامغ على عدم صحته
.
والشاهد السابف :إن ما زعمه ذل الحديث يتنافى تماما مف العدل اإللهي،
فليس من العدل أن ي ُفتح المجال أمام سبعين أل من المسلمين لدخول الجنة
بال حساب لمجرد أنهم لم يكتووا ولم يسترقوا ... ،ثم يُغلق الباب أمام
ماليين من المسلمين يريدون فعل ذل  ،لكنهم يُحرمون منه .ومن جهة
أخرى فلن ماليين من المسلمين جاهدوا بيموالهم وأنفسهم ال يدخلون الجنة
بال حساب ،وسي ُحاسبون وقد ال يدخلون الجنة إال بعد دخولهم إلى جهنم !! .
فهل هذا من العدل ؟؟ ،إنه ليس من العدل اإللهي وال البشري ،إنه ظلم
 546مسلم :الصحيح ،ط  9ي ، 12 :رقم. 2287 :واأللباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ،862، 866 :رقم. 8212 ، 8221 :
 547مسلم :الصحيح ،ط  9ي ، 88:رقم.. 2299 :واأللباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 62 :رقم. 2122 :
 548األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ، 828 :رقم. 8998 :
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ومحاباة بال حق ،وليس فيه مساوة في الفري بين النا  .وبما أن هذا
باطل ،وأن ل تعالى أعدل العادلين ،وأرحم الراحمين ،وال يظلم أحدا ،وله
الحجة البالغة على عباده  ،فلن ذل الحديث ال يصح  ،ألنه نسب إلى ل
تعالى ما ال يصح نسبته إليه .
والشاهد الثامن :إن مما يدل على عدم صحته أيضا أن الحديث ذكر أن
الرجل الثاني قال :أنا منهم  ،فقال له النبي ":-سبق بها عكاشة " .وهذا
جواب ليس من اإلسالم ،ألن دخول الجنة من عدمها  ،أو بلوغ مرتبة من
مراتبها ليس مرهونا بمجرد أن المسلم يسبق أخاه في الكالم في أمر ما ،
وليس قائما على الحظ والصدفة ،وإنما هو مرهون باإليمان وااللتزام
بالشرع قلبا وقالبا وعليه فلو صح ذل الحديث لما قال له النبي -عليه
الصالة والسالم : -سبق بها عكاشة ،وإنما يقول له :لست منهم ألن تل
الصفات لم تتوفر في  .فلو توفرت فيه حسب الحديث لكان من هؤال سوا
سبقه عكاشة أو لم يسبقه ،وسوا دعا له النبي أو لم يدع له  .فالسبق هنا من
عدمه ليس في محله  ،وال يُؤهل صاحبه لبلوغ تل الدرجة ما لم يكن عامال
بمقتضاياتها  .ألن دخول الجنة أو النار ال يقوم ابدا على الحظ والعشوائية ،
وال على المحاباة واالحتيال ،وال على النسب،والمال ،وال على الجاه
والسل،ان ،وإنما يقوم على اإليمان وااللتزام بالشرع قلبا وقالبا ،قال
ين آ رمنُوا بة خ
اهللة رو ررسُولة ةه ثُ خم لر َم يررَ تراب ُوا رو رجاهر ُدوا
ون الخ ةذ ر
سبحانه ،:و((إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
بةي ر َم روالة ةه َم روأرنفُ ةس ةه َم فةي رسبةي ةل خ
ون)(الحجرات:
لة أُ َولرئة ر هُ ُم الصخا ةدقُ ر
ق بة َال ُح َسنرى فر رسنُيرس ُرهُ لة َليُس رَرى روأر خما
ص خد ر
،))11و((فري ر خما رمن أر َع،رى رواتخقرى رو ر
ب بة َال ُح َسنرى فر رسنُيرس ُرهُ لة َل ُع َس ررى)(الليل.))11 -1 :
رمن بر ةخ رل روا َستر َغنرى رو رك خذ ر
فقول الحديث أن النبي-عليه الصالة والسالم -قال للرجل  :سبق بها
عكاشةف هو دليل قوي على عدم صحته .
والشاهد التاسف :إن مما يشهد على عدم صحة ذل الحديث أنه كافي الذين
يُخالفون الشرع في أمره بالتداوي واألخذ باألسباب  ،كافيهم بدخول الجنة
دون حساب .وهذا كالم باطل شرعا وعقال .وأنه فضل هؤال الذين ال
يكتوون وال يسترقون  ...على الشهدا والمجاهدين بيموالهم وأنفسهم ،وهذا
ال يصح وال يُقبل !! .مف أن ل تعالى يقول (( :إة خن ّ
ين
لر ا َشتر ررى ةم رن َال ُم َؤ ةمنة ر
ون فةي رسبةي ةل ّ
ون رو َعداً
ون رويُ َقترلُ ر
لة فرير َقتُلُ ر
الجنخةر يُقراتةلُ ر
أرنفُ رسهُ َم روأر َم روالرهُم بةي ر خن لرهُ ُم ر
لة فرا َستر َب ةشر َ
آن رو رم َن أر َوفرى بة رع َه ةد ةه ةم رن ّ
ُوا
نج ة
اإل ة
يل روالَقُرَ ة
رعلر َي ةه رحقّا ً فةي التخ َو ررا ةة رو ة
بةبر َي ةع ُك ُم الخ ةذي براير َعتُم بة ةه رو رذلة ر هُ رو َالفر َو ُز َال رع ةظي ُم)(التوبة  .))111 :إنه سبحانه
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قال لنا ذل  ،ولم يقل لنا بينه اشترى من المؤمنين الذين ال يكتوون  ،وال
يسترقون ،وال يت،يرون . !!!! ...
والشاهد األخير -العاشر  :-إن مما يشهد على عدم صحة ذل الحديث  ،انه
تضمن المفهوم الصوفي للتوكل في دعوته إلى ترك األسباب ،ولم يتضمن
المفهوم الشرعي للتوكل .فلو كان صحيحا لتضمن المفهوم الشرعي
للتوكل ،ولما تناقض مف النصوي الشرعية التي جمعت بين التوكل واألخذ
باألسباب عامة وطلب الرزق خاصة.
وأمااا الحااديث الرابااف الااذي أورده عبااد القااادرالجيالني بقولااه (( :فااالنبي
عليه الصالة والسالم قال ( :االكتساب سنتي ،والتوكال حاالتي) أو كماا قاال.
 .549))...فلم أعثر له على أثر في كتب الحديث والجارح والتعاديل  ،وال فاي
كتب التراجم والسير والتواري واألدب ،فالحديث ال أصال لاه .والمؤلا لام
يهااتم بصااحة الحااديث وال بتحقيقااه ،فهااو علااى طريقااة الصااوفية المتقاادمين
والمتيخرين في إهمال تحقيق الروايات الحديثية والتاريخية .ألن غايتهم مان
مرواياااتهم التيساايس للتصااوف واالنتصااار لااه ،وال يهمهاام بعااد ذل ا أكاناات
الرواياااة صاااحيحة أم ضاااعيفة ،ولااام يهتماااوا أصاااال بالبحاااث عااان األخباااار
الصحيحة لتمييز صحيحها من سقيمها .
وأما متنه فهو اليصح ،ألنه مخال للشرع ،ألناه قارر التوكال الصاوفي
ال التوكل الشارعي .ومضامونه ظااهر الاب،الن ،وقاد سابق أن ناقشاناه وبيناا
فساده في ردنا على أقوال الصوفية السابقة ،فال نعيد ذل هنا .
وأخيرا أذكر هنا موقفا للصوفي أبي طالب المكي يتعلق باألحادياث التاي
احاات بهااا الصااوفية فااي قااولهم بالتوكاال الصااوفي .ماان ذل ا أنااه ذكاار بعااض
األحاديث التي تيمر بالتاداوي ،ثام علّاق عليهاا بقولاه(( :وعلاى ذلا كلاه ّ
فالن
ترك التداوي أفضل لألقوياا  ،وهاو مان عازائم الادين ،وطريقاة أولاي العازم
من الص ّديقين ،ألن في الدين طريقين :طريق تبتل وعزيماة ،وطرياق توساف
ورخصة ،فمن قوي سل ال،ريق األشد فهو أقارب وأعلاى ،وهاذه للمقاربين
وهم السابقون ،ومن ضع سل ال،ريق األرفه وهو األوساط إال أناه أبعاد،

 549عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السادسة والثالثون .
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وهااو ألصااحاب اليمااين وهاام المقتصاادون ،وفااي المااؤمنين أقويااا وضااعفا
ولينون وأشدا )).550
وأقول :إن قوله هو نموذط آخر على تناقض الصوفية وتقديمهم لرغباتهم
وتصوفهم على الشرع  .فمف أنه ذكر الحديث فلنه إلت حوله  ،وازدرى باه
،وطعن فيه ب،ريق غير مباشر ،وقرر ما يُخالفه  .إن التداوي لو كان نقصا
ما مارسه النبي -عليه الصالة والسالم -وال أمار باه أمتاه  .وعلياه فالن تارك
التداوي-المادي والمعنوي -هو تعمد في مخالفة الشرع وتعالم عليه .وبما أن
الشريعة أمرت بالتدواي ،فلن ممارسته هو من اإليمان واألعمال الصالحة.
علمااا بااين مجاااالت وطاارق التااداوي واسااعة ،فقااد يكااون بالرقيااة وقاارا ة
القرآن الكريم  ،أو بالعقاقير ،أو بالرياضة ،أو بالنزهة والساياحة،أو بالتيمال
في النفس وال،بيعة  .وعلياه فالن الاذي يساتخدم األدوياة الروحياة والمعنوياة
الشرعية فهي من التداوي الميمور به شرعا ،وهي أدوية قوية فاي بابهاا إذا
اسااتخدمت بتوكاال وإخااالي .ولهااا تاايثير كبياار علااى الجانااب العضااوي ماان
اإلنسان ،والعكس صحيح أيضا بالنسبة لألدوية المادية .
وال يصااح القااول بااين ماان تاارك التااداوي المااادي وأخااذ بالتااداوي الروحااي
يكااون قااد تاارك التااداوي .فهااذا خ،ااي  ،ألنااه ثباات عاان النبااي-عليااه الصااالة
والسالم -أنه كان يتداوى باألدوية الروحية والمادية معا وأمر بهما .فكل من
طلااب هااذين النااوعين ماان العااالط ،أو أحاادهما فهااو ممااار للتااداوي وآخااذ
باألسباب .ولهذا فلن أبا طالب المكي كاان يقارر التوكال الصاوفي فاي مجاال
التااداوي ال التوكاال الشاارعي ُمتسااترا بالشاارع تقيااة وتلبيسااا علااى المساالمين.
فذكر أحاديث ثم ألت حولها و قرر خالفها انتصارا للتصوف .
ولاايس صااحيحا أن تاارك التااداوي هااو األحساان وطريااق المقااربين وهاام
السابقون  .فهذا افترا على الشرع وتحري للتاري  .ألن الثابت أن النباي-
عليااه الصااالة والسااالم -كااان يتااداوى باألدويااة الماديااة والمعنويااة ،وأماار
بالتداوي كما سبق أن بيناه ،وعلى نهجه سار صحابته الكارام مان بعاده،وهم
من السابقين والمقربين  ،فجمعوا بين التوكل والتداوي واألخذ باألسباب فاي
كل مجاالت الحياة ،فكانت نتيجة ذل تكاوين الخالفاة الراشادة وفاتح األقااليم
والبلدان  .وبما أن ذل هو حال النباي وصاحابته فاال يصاح القاول باين تارك
التداوي أفضل من التداوي ،وإنماا الصاحيح هاو أن التادواي بنوعياه الماادي
 550أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 101 :
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والروحي هو الم،لوب واألفضل والواجب ،فحارام علاى اإلنساان أن يتارك
األمراض تنخر فيه ،وتدمره وال يبحث لها عن عالط .
وإثرا ً لما ذكرناه عن توكل الصوفية ،أُشير هنا إلى أنهم كانوا متناقضين
ومتخب،ين في موقفهم من التوكل  .فمن ذل أنهم قالوا باين التوكال هاو عادم
األخذ باألسباب عامة وترك أسباب التكساب خاصاة .لكانهم وقعاوا فاي ثالثاة
تناقضااات واضااحة  :األول هااو أنهاام ناقضااوا باايقوالهم فااي التوكاال حقيقااة
شرعية ق،عية ُم،لقة هي أن الشرع كله قائم على األسباب ،فاهلل تعالى جعل
لنا أسبابا توصلنا إلى طاعته وجنته  ،وأخرى توصل الكافرين والعُصاة إلى
عصيانه ودخول ناره .
والتناقض الثاني هو أنهم ناقضاوا بايقوالهم ال،بيعاة البشارية التاي يساتحيل
عليهااا أن تعااي دون األخااذ باألسااباب سااوا أقاار بهااا اإلنسااان أم جحاادها.
فالصوفي الذي يازعم أناه ال ييخاذ باألساباب فهاو إماا جاهال  ،وإماا صااحب
هوى يتالعب بالكالم لغاية في نفسه  ،ويضح به علاى أتباعاه .ألن كال ماا
يقوله ،أو يفعله فهو قائم على األساباب ،ولان يسات،يف أن يساتجيب لحاجياتاه
وغرائزه ال،بيعية دون األخذ بها .
والتناقض األخير -الثالث -هو أنهم ناقضوا أقوالهم بسلوكياتهم ،فهم ذموا
طلاااب الااارزق  ،لكااانهم اجتهااادوا فاااي طلباااه ب،ااارقهم الخاصاااة  ،كالتساااول،
واساااتع،اف الناااا  ،وإظهاااار مظااااهر الزهاااد والتصاااوف جلباااا لصااادقات
الناا .وقاد كاان بعضاهم يقاول بالتوكاال الصاوفي -عادم األخاذ باألساباب -ثاام
يعود ويتخاذ بعاض األساباب المادياة عالنياة ويساتثنيها مان التوكال الصاوفي
حسب أحواله ورغباته .من ذل ما رواه القشيري أن إبراهيم الخاواي كاان
(( مجاارداً فااي التوكاال ،ياادقق فيااه ،وكااان ال يفارقااه إباارة وخيااوط وركااوة،
ومقراض فقيل له :يا أبا اسحاق ،لةا رم تحمال هاذا وأنات تمتناف مان كال شاي ؟
فقال :مثل هذا ال ينقض التوكال ،ألن هلل سابحانه ،عليناا فارائض ،والفقيار ال
يكون عليه إال ثوب واحدف فربخما يتخخرق ثوبه ،فلن لم يكن معه إبرة وخياوط
تبدو عورته ،فتفسد عليه صالته ،وإذا لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته،
ر
رأيات الفقيار باال ركاوة وال إبارة ،وال خياوط ،فاتهماه فاي صاالته)).551
فلذا
فهذا الصوفي نقض توكله بحمله لتل األشيا  ،فمهما ذكار مان مباررات فقاد
نقضااه ،ويُمكاان لصااوفي آخاار أن يسااتثني أشاايا ً أخاارى ويجااد لهااا مبااررات
أيضا  .فردلّ قول الخواي على أنه كان متوكال علاى األشايا التاي حملهاا ال
 551القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام

176

ي.202 :

على ل تعالى حسب التوكال الصاوفي .فماثال كاان يُمكان أن ال يحمال ركاوة
الما بدعوى الصاالة ،ألن الشارع أبااح لمان لام يجاد الماا أن يتايمم ،فلمااذا
يُثقل نفسه بحمل الركوة ؟؟ ،مما يدل على أن الرجل كان يحمال الركاوة مان
أجل الشرب أوال ال الصالة ،ويملؤها عندما يجد الما  .فيين التوكل الصوفي
المزعوم ؟؟ !!  .فينظر إلى تناقضات القوم التي أوصلهم إليها توكلهم .
وكاااان بعضاااهم إذا أراد الحااا يتخاااذ كااال األساااباب ألدا الحااا  ،فييخاااذ
مالبسه ،منها لبا اإلحرام  ،ويتجه صاوب الحارمين ،ويايتي ماف رفقاة مان
الحجااط أوغياارهم  ،لكنااه يساير حافيااا باادعوى التوكال  ،فاالذا أصااابته شااوكة
حكها على األرض وال ينزعها بيده توكال  .لكنه نسي أو تناسى أن ما اتخاذه
من احتياطات ولوازم للذهاب إلى الح  ،وأن حكه للشوكة برجلاه ال بياده ،
كل ذل هوأخذ باألسباب  ،ونقض لتوكله المزعوم عندما خرط حافيا للح .
وماان ذل ا أيضااا أن أحاادهم كااان إذا أراد أن يلتاازم الصاامت يخلااو بنفسااه
ويعتااازل الناااا  ،لكناااه يجعااال مااان (( يقاااوم لاااه ب،عاماااه وشااارابه وتااادبير
أماره)).552فهااذا الصاوفي اتخااذ كاال األساباب التااي تسااهل علياه مهمتااه ،منهااا
أسباب طعاماه وشارابه  .فايين التوكال الصاوفي الاذي ينكار األخاذ باألساباب
عامااة والتكسااب خاصااة ؟؟ !!  .فهاال هاااو متوكاال علااى ل حسااب التوكااال
الصااوفي ،أم هااو متوكاال علااى األسااباب التااي اتخااذها ؟؟!!  .إنااه بنااا ً علااى
التوكل الصوفي فهو متوكل على تل األسباب ال على ل تعالى .ألنه نقاض
التوكل الصوفي ،وتناقض معه ومف نفسه بحكم أنه صوفي .
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أن الصوفية أع،وا للتوكال مفهوماا يتفاق
مااف تصااوفهم فااي الاادعوة إلااى التواكاال والساالبية ماان جهااةف ومخااال للشاارع
والواقف من جهة ثانيةف  ،ونقضوا توكلهم بسلوكياتهم العملية من جهاة ثالثاة.
فتركوا التوكل اإليجابي المنات والموافاق للشارع والعقال  ،وأخاذوا بالتوكال
السلبي الذي يتفق مف تصوفهم في دعوتاه إلاى تع،يال الشارع وتارك عماارة
األرض .وهو توكل تبين أنه مخال للشرع والعقل والعلم ،ويساتحيل األخاذ
بااه فااي الواقااف ف وإنمااا الصااوفية هاام الااذين فصاالوه علااى مقاسااهم ليتفااق مااف
أصااول العبااادة الصااوفية فااي دعوتهااا إلااى تاارك الاادنيا والتفاارغ للعبااادة وفااق
المنظور الصوفي .إنهم قالوا به لايس جهاال بالشارع  ،وإنماا هاو أمار ُمتعماد
عن سبق إصرار وترصد ليتفق مف العبادة الصوفية .
 552الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 96 :
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واتضح أيضا أن زعام الصاوفية باينهم تركاوا األساباب تاوكال  ،ماا هاو إال
تغليط وتلبيس واحتيال تحصيال لمصالحهم ورغباتهم ب،رقهم الخاصة بهم .
إنهااام نقضاااوا تاااوكلهم وطلباااوا األساااباب بمرقعااااتهم ودعااااويهم العريضاااة
وال،ويلة،وبجلوسااااهم لل،اااارب والاااارق  ،وبتسااااولهم واسااااتع،افهم للنااااا
ليتصاادقوا علاايهم  .لكاان المتاايخرين ماانهم تجاااوزوا المتقاادمين  ،وأصاابحوا
يسعون إلى النا ويُعرضون عليهم حاجاتهم " توكال " ،لحضور والئمهام،
فيمضاون لايلهم فاي الغناا والاارق إلاى الصاباح .553حتاى أصابح يُقااال(( :
نعوذ باهلل من العقرب والفار  ،ومن الصوفي إذا عرف الدار)).554
وختاما لهذا الفصل -الثاني -يُستنت منه أوال أن الصوفية أسسوا عبادتهم
علاى ثالثااة أصااول أساسااية متراب،ااة  ،هاي :الحااب الصااوفي ،وتاارك الاادنيا،
والتوكااال الصاااوفي  .فتباااين مااان نقااادنا لهاااا أنهاااا أصاااول مخالفاااة للشااارع،
والعقل،والعلم .وأنها مع،لة لدين اإلسالم ،وتعمل على هدمه مف تسترها به.
وأنها أصول أقامها الصوفية على ظنونهم وأهاوائهم ،وأوهاامهم وخيااالتهم،
وتلبيسات وشبهات نفوسهم وشياطينهم .
وتبين أيضا أن الصوفية استخدموا روايات حديثية وتاريخية كثيرة لتيييد
أصول العبادة الصوفة من دون حاري علاى تحصايل الصاحيح منهاا ،وباال
أي تحقيق لها في الغالب األعم .فتوصلنا من ذلا إلاى أن أياة رواياة حديثياة
تتعلااق بالحااب الصااوفي ،أوبتاارك الاادنيا ،أوبالتوكاال الصااوفي فهااي إمااا أنهااا
رواياااات صاااحيحة لكااان الصاااوفية حرّفاااوا معانيهاااا  ،وإماااا أنهاااا رواياااات
مكذوبااة.ممااا يعنااي أنااه ال توجااد أيااة روايااة حديثيااة صااحيحة توافااق أصااول
العبادة الصوفية.

.....

 553أنظر مثال :ق،ب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان  ،ط  1ي. 871 :
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الفصل الثالث
نقد الروايات واألفكار المؤسسة للعباةات الصوفية
 -نقد الطريق الصوفي-

أوال :العزلة والخلوة .
ثانيا  :الجوع والعطش عند الصوفية .
ثالثا :الصمت والسهر( قلة النوم) .
رابعا  :الحث على العزوبية وتفضيلها على الزواج.
خامسا :مدح الفقر وذم الغنى .
ساةسا :الذكر والغناء عند الصوفية .
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نقد الروايات واألفكار المؤسسة للعباةات الصوفية
 نقد الطريق الصوفي-بعدما أصل شايوخ الصاوفية للعباادة فاي التصاوف بثالثاة أصاول( الحاب
الصاوفي ،تاارك الاادنيا  ،التوكال الصااوفي) ،أقاااموا عليهااا ماا يتفااق معهااا ماان
العبادات والممارسات المعروفة باال،ريق الصاوفي .منهاا :العزلاة والخلاوة،
والجوع  ،والصمت والسهر ،والحث على العزوبية وتفضيلها علاى الازواط
 ،وماادح الفقاار وذم الغنااى ،والااذكر والغنااا  .أسسااوها بالروايااات الحديثيااة
والتاريخياة ،وبمفاااهيم أصاول العبااادة الصاوفية ،وبيفكااار شايوخ التصااوف .
فما تفاصيل ذل ؟ ،وما مدى انسجام العبادات الصاوفية بيصاولها الثالثاة ؟،
وما حقيقة تل العبادات في ميزان الشرع والعقل والعلم؟.
أوال :العزلة والخلوة: 555
تُعد االعزلة أول عبادة صوفية مارسها الصوفية وحثوا عليها ،وهاي نتيجاة
حتميااة ألصااول العبااادة الصااوفية فااي قولهااا بتاارك الاادنيا والتوكاال الساالبي.
وعليهااا سااتقوم عبااادات وممارسااات ال،ريااق الصااوفي قصااد الوصااول إلااى
 555ربما ال يفرق بعض أهل العلم بين العزلة والخلوة ،لكن ال ُمدقق فيهما يجد فارقا بينهما ،فالعزلة تكون باعتزال النا عامة ،لكنها
لي ست عزلة تامة ،فقد يبقى المعتزل مف بعض النا  .لكن الخلوة أخ  ،وفيها يختلي المعتزل بنفسه عن كل النا  ،كين يدخل زاوية أو
بيتا ويغلق على نفسه .
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غايات العقيدة الصوفية .ولهاذا اهاتم بهاا شايوخ الصاوفية ومارساوها وحثاوا
مريديهم عليها وأشرفوا عليهم في دخولها .
ص ا َم عاان الاادنيا ،واجعاال
فماان ذل ا قااول داود ال،ااائي (ت  161هااـ) ُ :(( :
556
ف،رك الموت ،وفر من النا كفرارك من السبف)) .
وقيل للحارث المحاسبي(ت  434هاـ)  (( :ماا عالماة األناس بااهلل ؟ ،قاال:
التوح من الخلق ،قيل له :فماا عالماة التاوح مان الخلاق ؟ ،قاال :الفارار
إلى مواطن الخلوات ،والتفرد بعذوبة الذكر ،فعلاى قادر ماا يادخل القلاب مان
األنس بذكر ل يخرط التوح )).557
وعن أبي القاسم الجنيد أنه قاال (( :مان أراد أن يسالم لاه ديناه ،ويساتريح
بدنه وقلبه ،فليعتزل الناا  ،فالن هاذا زماان وحشاة ،والعاقال مان اختاار فياه
الوحدة)) .558وذكر أن مما انفرد به الصوفي :الخروط عن األوطان ،وق،اف
المحاب وترك ما علم وجهل )).559
لزم الوحادة ،واماح اسام عان القاوم ،واساتقبل
وعن الشبلي أنه قال:
 ((560أر ة
الجدار حتى تموت )) .
وقااال ذو النااون المصااري "(( :لاام أر شاايئا ً أربَعا ر
ب اإلخااالي ،ماان
اث لة،رلا ة
غياره ،لام يُحر َكاه إال
غير ل تعاالىف فالذا لام يار
ر
الوحدةفألنه إ رذا خال ،لم ير ر
حكا ُم ل .ومان أحابخ ر
اركن
الخ َلاوة ،فقااد تعلخاق بعماو ةد األخاالي ،واستمسا با َ
561
كبير من أركان الصدق ")) .
وعااان يحياااى بااان معااااذ أناااه فاااال (( :الصاااب ُر علاااى ال رخ َلاااو ةة مااان عالماااات
اإلخالي))  .562وذكر سهل بن عبد ل التستري أن الخير اجتماف فاي أرباف
خصال  ،منها اعتزال النا .563

 556القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 18 :
 557أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 109 :
 558القشيري ،الرسالة ،ي. 20 :
 559القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 126 :
 560ابن عساكر :تاري دمشق  ،دار الفكر ،بيروت  ،ط  66ي. 181 :
 561أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 82 :
 562أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 12 :
 563أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  1ي. 126:
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وقااال أبااو الحساان علااي باان إبااراهيم الحصااري البغاادادي (( :أصااولنا فااي
التوحيد خمسة أشيا  :رفف الحادث وإفاراد القادم ،وهجار اإلخاوان ،ومفارقاة
األوطان ،ونسيان ما ُعلم وجُهل )).564
وعن شقيق البلخي أنه قال  (( :العباادة ةحرفاة ،وحانوتهاا الخلاوة ،و آالتهاا
الجوع )).565
وقال أبو طالب المكي (( :الخلوة أفضل المعاني ،وفيها يجد لذة الوجاود
وحااالوة المعاملااة ،ويقباال علااى نفسااه ويشااتغل بحالااه وال يهااتم بحااال غيااره،
فيحماال حالااه علااى حااال غيااره فيقصاار ،أو يقااوم بحكاام آخاار فيعجااز ،ويعااال
شي،انا ً آخار ماف شاي،انه ،وتنضام نفاس أخارى إلاى نفساه ،ولاه فاي مجاهادة
نفسه ومصابرة هواه وعدوه أكبر األشغال )).566
وقال المؤرخ الصوفي أبو بكر الكالباذي في وص الصوفية ،فذكر من
صفاتهم أنهم  (( (( :قوم قاد تركاوا الادنيا فخرجاوا عان األوطاان وهجاروا
االخدان وساحوا في البالد .567))...
وذكر أبو حامد الغزالي أن ال،ريق الصوفي يتكون من أربف ممارسات ،
منها الخلوة.568
وقال الشهاب السهروردي عن الخلوة الصوفية األربعينياة  (( :فالذا تمات
األربعون زالت الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا)) .569وذكر
أن مشاااي الصااوفية اتفقااوا علااى أن بنااا أماارهم علااى أربعااة أشاايا  ،منهااا:
االعتزال عن النا .570)) ...
وماان األحاديااث التااي احاات بهااا الصااوفية فااي تيييااد قااولهم بالعزلااة حااديثان
ذكرهمااا الصااوفي أبااو نعاايم األصاابهاني  ،األول :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني:
(( حدثنا أبو بكر بن مال  ،ثنا عبدل بن أحمد بن حنبل ،ثنا سفيان بن وكيف،
ثنا عبدل بان رجاا ،عان ابان جاريح ،عان ابان أباي مليكاة ،عان عبادل بان
 564القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 122 :
 565شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 111 :
 566أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 807 :
 567الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 81 :
 568الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 96 :
 569السهروردي :عوارف المعارف ،ط  8ي. 22 :
 570شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف ،حققه عبد الحليم محمود ،ومحمود بن الشري  ،دار المعارف ،القاهرة ، ،ط  8ي:
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عماارو قااال :قااال رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم : -أحااب شااي إلااى ل
تعالى الغربا قيل ومن الغربا قال الفارارون بادينهم يبعاثهم ل ياوم القياماة
مف عيسى بن مريم عليهما السالم )).571
والثاني :قال أبو نعايم األصابهاني (( :حادثنا أباو غاانم ساهل بان اساماعيل
الفقيه الواس،ي ،ثنا عبدل بن الحسن ،ثنا اسحاق بن وهب ،ثنا عبدالمل بن
يزيد ،ثنا أبو عوانة ،عن األعم ،عن أبي وائل ،عن عبادل بان مساعود...
قال رسول ل -صلى ل عليه و سلم : -ييتي على النا زمان ال يسلم لاذي
دين دينه إال رجل يفر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلاى شااهق ومان
حجر إلى حجر )).572
ورةا عليهم أقول:
أوال إن من يعتزل النا م،لقا وينفرد بنفسه فهو مخال للشرع مخالفاة
صريحة ،ومن يفعل ذل ال يسلم لاه ديناه –أي ديان اإلساالم -وإنماا تسالم لاه
العبااادة الصااوفية ،فهااي التااي تتفااق مااف العزلااة والخلااوة.فهمااا ماان عالمااات
اإلخالي للعقيدة الصاوفية  ،وليساتا مان عالماات اإلخاالي لادين اإلساالم.
ألن من يفعلهما فقد خالفه وعمل على تع،يله ال على االخالي له وااللتزام
به .ومن يعتزل فهو يع،ل اإلسالم وال ي،بقاه ،فكيا يسالم لاه ديناه وهاو لام
ي،بقه؟؟  .ومن يعتزل العزلاة الصاوفية فهاو وقاف فاي شاباك الشاي،ان ال أناه
تغلب عليه كما زعم أبو طال المكي .وعلياه فمان يفعلهماا فقاد خاال الشارع
وحرم نفسه من صلوات الجماعة في المسجد ،ومن التعاون مف إخوانه على
البر والتقاوى ،ومان الجهااد فاي سابيل ل باالقول والماال والانفس .ومان هاذا
حالااه ال يسااتريح بدنااه ،وال قلبااه  ،وإنمااا يكااون قااد أضاار بهمااا ضااررا بليغااا
وعرضااعهما لغضاااب ل وعقاباااه مااان جهاااة  ،وأفسااادهما بغوائااال وسااالبيات
وضااالالت التصااوف ماان جهااة أخاارى .فالعزلااة التااي ياادعوا إليهااا التصااوف
وأهله هي عزلة قاتلة ومدمرة لدين المسلم وعقله وبدنه ومجتمعه.
وأما قولهم باين الصاوفي يجاد راحتاه وأذواقاه فاي العزلاة والخلاوة  ،فالن
الحقيقااة هااي أن مااا يجااده هااؤال ماان أحااوال فهااي أذواق ومواجيااد مغشوشااة
وفاسدة غالبا ،انعكسات علايهم مان مجاهاداتهم الصاوفية وبمخاالفتهم للشارع
وتع،يله، .وليست مواجيد شرعية ،وال إيمانية صحيحة ،ألن هاذه األناوار ال
 571أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 82 :
 572أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 82 :
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ينالها إال المؤمنون األتقيا الملتزمون بدين ل تعالى .وما يحصال للصاوفية
ماان مواجيااد ال يختل ا عمااا يحصاال للرهبااان والنساااك ماان مختل ا األديااان
والمذاهب.
وأمااا قااولهم بااين الصااوفي يجاهااد نفسااه فااي خلوتااه ويحملهااا علااى مخالفااة
هواهاا ،فهاو تغلايط وتحريا وتحايال علاى الشارع وعلاى الناا  .ألن الاذي
يجاهااد نفسااه حااق الجهاااد يحملهااا علااى االلتاازام باادين ل تعااالى ،وال يحملهااا
على مخالفته وتع،يله والدعوة إلاى السالبية والكسال والتواكال كماا هاو حاال
التصااوف وأهلااه .لكاان القااوم صااادقون مااف أنفسااهم ماان جهااة أنهاام يُجاهاادون
أنفسهم ليس ل،اعة ل ورسوله  ،وإنماا يُجاهادونها لتلتازم بالعباادة الصاوفية
المخالفة لدين ل من،لقا وفروعا وغاية.
ولذل فلن قول أبي حامد الغزالي بين المجاهادة الصاوفية هاي ((:مضاادة
الشهوات ومخالفة الهوى في كل صافة غالباة)).573فهاو فاي الحقيقاة مجاهادة
ليسااات لمضاااادة الشاااهوات المحرماااة فقاااط ،وإنماااا هاااي لمضاااادة الشاااهوات
والملذات الحالل أيضا التي هي تستجيب لغرائز ودوافف طبيعية فينا مخلوقة
ألدا ضااروريات حياتياااة واجتماعيااة ،وتع،يلهاااا يضاار باإلنساااان وعماااارة
األرض .علما بين المجاهدة الصوفية ليست من أجل ت،بيق اإلسالم والدعوة
إليه  ،وإنما هي من أجل مخالفته طلبا للفنا فاي ل التاي هاي كبارى غاياات
العقيدة الصوفية  .ألن غايتهم هذه لن تتحقق لهام إال بمخالفاة الشارع والعقال
والعلم كما سيتبين لنا الحقا .
وثانيااا إن العزلااة الم،لقااة عاان النااا ليساات ركنااا ماان أركااان التربيااة فااي
اإلسااالم  .ألن دياان ل تعااالى يفاارض علااى المساالمين الصاالوات جماعااة فااي
المساااجد ،والتعاااون فيمااا بياانهم علااى الباار والتقااوى ،والجهاااد فااي ساابيل ل.
واألخذ بالعزلة الصوفية هو تع،يل للشرع وهدم له .لكن هاذا ال يتناافى ماف
العزلة الجزئية التي ال ينفصل فيها المسلم عن أخوانه  ،وال يترك الصلوات
في المساجد ،وإنما يُكثر من المكوث في بيته للعلام أو ألمار آخار ناافف .فهاذه
العزلة ليست مخالفة لاديننا  ،وإنماا العزلاة الم،لقاة التاي يقاول بهاا الصاوفية
هي المخالفة للدين والمع،لة له .

 573الغزالي :االحيا  ،ط  2ي. 99 :
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وحتى إذا أبيحت العزلة لبعض األفراد في أيام الفتن كما جاا فاي الحاديث:
(( سااتكون فااتن القاعااد فيهااا خياار ماان القااائم والقااائم فيهااا خياار ماان الماشااي
والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجاي
أو معاذا فليعذ به)) .574فهاي ليسات اصاال فاي اإلساالم  ،وإنماا هاي رُخصاة
مؤقتة لابعض األفاراد  ،وليسات أصاال مايمورا باه  ،وال هاي تشاريعا لألماة.
ين ا َقترترلُاوا فريرصَ الةحُوا بر َينرهُ رماا فرالةن
ان ةم رن َال ُم َاؤ ةمنة ر
بدليل قوله تعالى (( :روإةن طرائةفرتر ة
ار خ
بر رغ َ
لة فرالةن
ت إةحَ رداهُ رما رعلرى َاألُ َخ ر
ارى فرقرااتةلُوا الختةاي تر َب ةغاي رحتخاى ترفةاي ر إةلراى أر َم ة
ت فريرصَ لةحُوا بر َينرهُ رما بة َال رع َد ةل روأر َق ةساُ،وا إة خن خ
فرا َ
ين)(الحجارات:
لر يُ ةحابُّ َال ُم َق ةسا ة ،ر
 .))3فاهلل تعالى لم ييمرنا باالعتزال وتارك ال،اائفتين تقتاتالن  ،وإنماا أمرناا
بين نتدخل للصلح بينهما وإحقاق الحق حتى وإن ت،لب األمر مقاتلة ال،ائفة
الباغية.
وماان األحاديااث التااي تنهااي ع ان العزلااة :عاان رسااول ل  -صاالى ل عليااه
وسلم -أنه قال « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلن لم يست،ف فبلسانه فلن
لم يست،ف فبقلبه وذل أضع اإليمان ».575
والثااني :عاان أبااي هرياارة -رضااي ل عنااه – أنااه قااال  (( :ماار رجاال ماان
أصحاب رسول ل  -صلى ل عليه وسلم -بشعب فياه عييناة مان ماا عذباة
فيعجبته ل،يبها فقاال :لاو اعتزلات الناا فيقمات فاي هاذا الشاعب ولان أفعال
حتى أستيذن رسول ل -صلى ل عليه وسلم -فاذكر ذلا لرساول ل-صالى
ل عليه وسلم -فقال :ال تفعل فلن مقام أحدكم في سبيل ل أفضل من صالته
في بيته سابعين عاماا أال تحباون أن يغفار ل لكام ويادخلكم الجناة اغازوا فاي
سبيل ل.576))...
وثالثا إن قولهم بالخلوة األربعينية ،فهي ليست من دين اإلسالم  ،فلام يثبات
أن الشااارع أمااار بهاااا ،وهاااي مانعاااة مااان حضاااور الصااالوات فاااي المسااااجد،
والتعاون على البر والتقوى  .وعليه فال يُمكان وال يصاح أن تكاون ساببا فاي
ااوا ّ
زيااادة اإليمااان والعماال الصااالح والعلاام النااافف .قااال ساابحانه  (( :رواتخقُ َ
لر
لُ رو ّ
رويُ رعل ُم ُكااا ُم ّ
صا ر
ااالةر إة خن
ااي َ رعلةاااي ٌم)(البقااارة،))484 :و(( روأرقةا ةاام ال خ
لُ بة ُكااال رشا َ
لة أر َكبراااا ُر رو خ
ااار رولراااا ةذ َك ُر خ
صا ر
لُ ير َعلراااا ُم رمااااا
ال خ
اااالةر تر َنهرااااى رعا ة
ااان َالفرحَ رشااااا رو َال ُمن ركا ة
ُون)(العنكبااوت .))31 :وبمااا أن تل ا الخلااوة أوقعااتهم فااي المخالفااات
ترصَ انرع ر
الشرعية  ،فهي سبب في عصيان ل تعالى والبعد عنه ال في زيادة اإليمان.
 574البخاري :الصحيح ،ط  7ي ،21 :رقم. 9021 :
 575مسلم  :الصحيح ،ط  1ي ، 20 :رقم. 126 :
 576الحديث حسن  .األلباني :صحيح وضعي سنن الترمذي  ،ط  1ي ، 120 :رقم. 1620 :
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وهي من جهة أخرى دليل داماغ علاى تقاديم الصاوفية لعبااداتهم علاى العباادة
الشاااارعية ،ممااااا يجعلهاااام فريسااااة ألهااااوائهم وتلبيسااااات وشاااابهات نفوسااااهم
وشياطينهم  .وماا يحصال لهام مان مواجياد ال يُمكان أن يكاون علماا صاحيحا
ونافعااا .ألن العلاام الصااحيح والنااافف يحصاال بتقااوى ل وااللتاازام بشاارعه ال
بخالفه  .لكنها من مواجيد العبادات الصوفية التي تنعكس على أصحابها في
طريقهم الصوفي طلبا لغاية التصوف الكبرى التي يخفونها عن غيرهم.
وال تصح المقارنة بين تل الخلوة والخلوة الشرعية ،ونعني بها االعتكااف
في العشر األواخر في رمضان كما كان يفعل النباي-علياه الصاالة والساالم-
 .577وهي ليست خلوة ُم،لقاة ،ألنهاا تاتم فاي المساجد وال تخلاوا مان اجتمااع
بالنا كحضور الصلوات الخمس  .وهاي ليسات واجباة بهاا بال سانة .وهاذا
خالف الخلوة الصوفية التي تتم عندهم بعيدا عن الناا ،أو فاي الصاحاري،
أو البيوت  ،وفي كل األوقات  ،بل وهي من أساسيات ال،ريق الصوفي .فال
تصح المقارنة بين االعتكاف الشرعي وبين الخلوات الصوفية.
علماا بينااه كماا للصااوفية تلا العزلااة الفردياة ،فلهاام أيضاا عزلااة جماعيااة
خاصة بهم يعقدونها بعيادا عان غيار الصاوفية لعقاد مجاالس الغناا  ،وتباادل
الخبرات ،وإظهار عقائدهم وأسرارهم التاي يخفونهاا عان المسالمين.578فهاي
إنسحاب جمااعي مان المجتماف ،وتارك للتكساب ،وإهماال للعياال والواجباات
األخرى من جهةف وتكوين تجمف جديد متواكل متعااون علاى السالبية واللهاو
من جهة أخرى .
وبمااا أن تل ا العزلااة الصااوفية ليساات ماان دياان اإلسااالم  ،فهااي متاايثرة فااي
ظهورهااا باايحوال شاايوخ الصااوفية وتجاااربهم ماان ناحيااة ف وبخلااوات اليهااود
والنصارى والهنود من ناحية أخرى.579
ورابعااا إن قااول ذي النااون "(( :لاام أر شاايئا ً أربَعا ر
ب اإلخااالي ،ماان
اث لة،رل ا ة
غياره ،لام يُحر َكاه إال
غير ل تعاالىف فالذا لام يار
ر
الوحدةفألنه إ رذا خال ،لم ير ر
حكا ُم ل .ومان أحابخ ر
اركن
الخ َلاوة ،فقااد تعلخاق بعماو ةد األخاالي ،واستمسا با َ
 577مسلم :الصحيح  ،ط  9ي ، 2 :رقم. 2207 :
 578تكلمنا في الفصل األول عن ممارسة الصوفية للتقية ،وفي الفصل الرابف سنفصل في بعض أسرارهم وعقائدهم التي يخفونها عن
المسلمين.
 579أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي . 112 :و أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي . 20 :و إحسان إلهي ظهير:
التصوف :المنشي والمصادر ،ي 108 :وما بعدها .
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كبير من أركان الصادق ")) .580فلايس صاحيحا أن مان تعلاق باالخلوة يكاون
بالضرورة قد تعلق بعمود اإلخالي هلل تعالى .ألنه أوال إن ل تعاالى أمرناا
باألخالي وت،بيق شريعته وعماارة األرض ،ولام ييمرناا باالخلوة الصاوفية
ولوكان اإلخالي يتحقاق بهاا أساساا ألمرناا بهاا-أي الخلاوة الصاوفية -ولر رماا
أمرنااا بت،بيااق دينااه وعمااارة األرض .ألن هااذه األواماار تتنااافى مااف الخلااوة
الصااوفية .وبمااا أنااه ساابحانه أمرنااا باااألخالي و ت،بيااق شااريعته وعمااارة
األرض فهذا يعني أن األخالي الشرعي ال يتحقاق باالخلوة الصاوفية وإنماا
يتحقق بااللتزام بالشرع وعمارة األرض .وأما الخلاوة الصاوفية فهاي تحقاق
اإلخالي الصوفي القاائم علاى العباادة الصاوفية المخالفاة للشارع والمع،لاة
له.
وألنه ثانيا فمن الممكن أن يختلي اإلنسان ليس إخالصاا هلل  ،وإنماا لغاياات
دنيوية في نفسه يريد تحقيقها آجال أو عاجال ،كين يُماار عبادتاه مادة حتاى
يساامف بااه النااا  ،فياايتون إليااه  ،أو يخاارط إلاايهم فيسااتخدمهم لمصااالحه .وقااد
يختلي لرغبة نفسية في الخلوة لينفرد بنفساه إماا عجازا عان مخال،اة الناا ،
أو طلبااا للراحااة والتيماال .وقااد يختلااي بنفسااه لوساااو شااي،انية فيُااؤثر فيااه
الشي،ان ويجره إلى طريقه ويستحوذ عليه ويهلكه  ،قال سبحانه(( :اسَاترحَ رو رذ
ان فريرن رساهُ َم ةذ َك رر خ
رعلر َي ةه ُم ال خش َي،ر ُ
ان
ان أر رال إة خن ةح َز ر
ب ال خش َي،ر ة
لة أُ َولرئة ر ةح َزبُ ال خش َي،ر ة
ُون)(المجادلاااة  .)) 13 :فاااالخلوة ال توصااال بالضااارورة إلاااى
هُااا ُم َال رخا ةسااار ر
اإلخاااالي هلل تعاااالى كماااا زعااام الرجااال ،وإنماااا قاااد توصااال صااااحبها إلاااى
اإلخالي لغايات أخرى .
علما بين اإلخالي الصحيح ليس مرتب،ا بالخلوة وال بالمخال،ة ،وإنماا
مرتبط بالنية وصدق التوجه إلى ل تعالى وااللتزام بشرعه  .بل إن األصال
في ديننا هو الخل،ة ال الخلوة الم،لقة ،فنحن ُم،البون بالعزلاة عان الشار ال
بالعزلة عن الخير ومخال،اة الناا  .وقاد كاان النباي-علياه الصاالة والساالم-
سيد المخلصين ومعه أصحابه الكرام ومف ذل كانوا مثااال رائعاا فاي الجماف
بين اإلخالي والمخال،ة واالعتكاف من دون أن يُمارسوا الخلوة الصوفية.
لكن يجب أن ننتبه إلى أن ذا الناون تكلام عان اإلخاالي والخلاوة بلساان
العباااادة الصاااوفية ال الشااارعية .فقولاااه يتفاااق تماماااا ماااف عبادتاااه  ،ومخاااال
للشرع.فهذا الصوفي وأصحابه أقاموا أصول وأساسيات تصاوفهم كلاه علاى
مخالفاة الشارع – كمااا تباين وساايتبين الحقاا -ف لكاانهم مان جهااة أخارى كااانوا
 580أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 82 :
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حريصين جدا على أن يتستروا باإلسالم باساتخدام العباارات والمصا،لحات
اإلسالمية بمضامين صوفية ال شارعية لغاياات صاوفية فاي نفوساهم ُمخ،اط
لها سلفا .
ص ا َم عاان الاادنيا ،واجعاال
وأمااا نصاايحة داود ال،ااائي (ت  161هااـ) ُ :((:
581
ف،رك الموت ،وف خر من النا كفرارك من السابف))  .فهاي غيار صاحيحة
في معظمها  ،وهي نصيحة صوفية ال شرعية .ألن األصال فاي حيااة البشار
االجتماااع وعمااارة األرض ال العزلااة ،واألصاال فااي حياااة المساالمين الخل،ااة
بت،بيااق الشاارع  ،كالتعاااون علااى الباار والتقااوى وإقامااة الصاالوات الخمااس
وا رعلرى َالبر روالتخ َقا روى روالر تر رعاا رونُ َ
اونُ َ
وا
جماعة في المساجد  .قال تعالى (( :روتر رع ر
لر إة خن ّ
وا ّ
ان رواتخقُ َ
ب )(المائادة  ،)) 4 :و((فرال ة رذا
لر رش ةدي ُد َال ةعقرا ة
اإل َث ةم رو َال ُع َد رو ة
رعلرى ة
لة رو َاذ ُك ارُوا خ
ال خ
ت ال خ
ض اي ر ة
قُ ة
لر
ض روا َبتر ُغااوا ةماان فرضَ ا ة
صا راالةُ فرانتر ةش ارُوا فةااي َاألررَ ة
ُوا ةخفرافاا ً روثةقراااالً رو رجا ةها ُد َ
اون)(الجمعااة  ،))11 :و (( ا َنفةار َ
وا
ركثةياراً لخ رعلخ ُكا َم تُ َفلة ُحا ر
يل ّ
اون )(التوبااة :
لة رذلة ُك ا َم رخ َي ا ٌر لخ ُك ا َم إةن ُكن اتُ َم تر َعلر ُما ر
بةااي ر َم روالة ُك َم روأرنفُ ةس ا ُك َم فةااي رس ابة ة
.))31
ولذل فنصيحة داود ال،ائي هي نصيحة صوفية ُمع،لاة للشارع،ومدمرة
للعمران البشري  ،وضررها أكثرمن نفعها حتى على الصوفية أنفسهم ،وقاد
تُادخل صااحبها فاي مخااطر كثيارة وتجعلاه فريساة لوسااو و ُشابهات نفساه
وشي،انه.
وخامساااا إن األحادياااث التاااي يحااات بهاااا الصاااوفية لتييياااد قاااولهم بالعزلاااة
ؤولة تيويال فاسادا تعضايدا
الصوفية ،فهي إما أنها غير صحيحة ،وإما أنها ُم ّ
للتصااوف  .منهااا الحااديثان اللااذان رواهمااا الصااوفي أبااو نُعاايم األصاابهاني
بلسناده  (( :عن عبادل بان عمارو قاال :قاال رساول ل  -صالى ل علياه و
سلم -أحب شي إلى ل تعالى الغربا  ،قيال :ومان الغرباا  ،قاال :الفارارون
بدينهم يبعثهم ل يوم القيامة مف عيسى بن مريم -عليهما السالم.582)) -
والحااديث الثاااني  ((:قااال اباان مسااعود :قااال رسااول ل  -صاالى ل عليااه
وسلم -ييتي على النا زمان ال يسلم لذي دين ديناه إال رجال يفار بديناه مان
قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر )).583
 581القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 18 :
 582أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 82 :
 583أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 82 :
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وأقااول :الحااديث األول :ضااعي اإلسااناد .584والثاااني ضااعي أيضااا.585
وأما متنهما فال يصحان لما سبق أن ذكرناه في الارد علاى الخلاوة الصاوفية،
فال نعيد ذكره هنا .
ومنها أيضا الحديث الثالث الذي ذكره أبو طالب المكي بقولاه (( :ورويناا
عن عيسى عليه السالم :أجيعوا أكبادكم وأعاروا أجساادكم لعا ّل قلاوبكم تارى
ّ
ل ّ
عز وجلّ  .وقد رواه عبد الرحمن بن يحيى األسود عن طاو رفعه إلاى
رسول ل -صلى ل عليه.586))-
وأقول  :هذا الحديث ذكره أبو طالب المكي باال إساناد كعاادة الصاوفية ،وال
حاااري علاااى توثيقاااه وتحقيقاااه  .وقاااد ذكااار الحاااافظ العراقاااي فاااي تخريجاااه
ألحاديث اإلحيا أنه لم يجد هذا الحديث ،587مما يدل على أنه حديث ُمختلق.
وأما متنه فباطل أيضاا بسابب إساناده ولماا سابق أن ذكرنااه فاي نقادنا للخلاوة
الصوفية .
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض الصاوفية قاد يُادافف عان الخلاوة الصاوفية
بما كان يفعله النبي-عليه الصالة والسالم -قبل نبوته عنادما كاان يخلاو بغاار
حاارا يتحنااث الليااالي ذوات العاادد .588وقااد يحاات أيضااا بقولااه تعااالى (( :روإة َذ
ون )(البقارة:
ين لر َيلرةً ثُ خم اتخ رخ َذتُ ُم َال ةعجَ رل ةمن بر َع ةد ةه روأرنتُ َم ظرالة ُم ر
روا رع َدنرا ُمو رسى أررَ بر ةع ر
.))11
وأقاول :ال يصاح االحتجااط بتلا الخلااوة ،ألناه أوال إن خلاوة النباي عليااه-
الصالة والسالم -في غار حرا لم تكن خلوة صوفية القصد منها بلوغ حالة
الفنااا فااي ل كمااا ياازعم الصااوفية  .وثانيااا إن خلوتااه عليااه الصااالة والسااالم
كانت قبل نبوته ،فهي ليست تشريعا وال نحن م،البون باتباعه قبل نبوته .ثم
أنااه عناادما أكرمااه ل تعااالى بااالنبوة ،لاام يرجااف إلااى تل ا الخلااوة ،وال أماار
الصحابة بها .
وأمااا تل ا ا يااة فهااي أيضااا ال يصااح االحتجاااط بهااا ألنهااا خاصااة بااالنبي
موسى -عليه السالم -ولم تحدث لغيره ،وال أمر أصحابه بها .وألن شاريعتنا
نسخت كل الشرائف السابقة فنحن م،البون باتباع شريعتنا ال شارائف األنبياا
 584األلباني :الضعيفة ،ط  1ي ، 222 :رقم. 1227 :
 585األلباني :الضعيفة ،ط  2ي ، 862 :رقم . 2890 :و ضعي
 586أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 112 :
 587أنظر  :ط  2ي. 21 :
 588البخاري :الصحيح  ،ط  1ي 9 :رقم. 2 :

الترغيب والترهيب ،ط  8ي 111 :ن رقم.1629 :
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السابقين التي اختصوا بها.قال تعالى(( :لة ُكلٍّ رج رع َلنرا ةمن ُك َم ةشرَ رعةً رو ةم َنهراجا ً رولر َو
رشا ّ
احا ردةً )(المائادة  .))38 :وعلياه فاال يصاح فعال ماا كاان
لُ لر رج رعلر ُك َم أُ خمةً رو ة
خاصاااا بموساااى -علياااه الساااالم، -وال بماااا كاااان خاصاااا باألنبياااا ا خااارين
وأقوامهم.
وبذل يتضح مما ذكرناه أن العزلة الصوفية -الخ،وة األولى من ال،ريق
الصوفي -هي عزلة تنسجم تماما مف أصول العبادة فاي التصاوف ،وت،بياق
عملي ألصاولها .وهاي مان جهاة أخارى ليسات عزلاة شارعية :من،لقاا ،وال
ممارسة ،وال غاية  ،ألنها مع،لة للدين وعمارة األرض.
ثانيا  :الجوع والعطش عند الصوفية :
يُعد الجوع والع ،عند الصوفية هما الخ،اوة العملياة الثانياة فاي ت،بياق
ال،ريق الصوفي.وقد اهتم بهما شيوخ الصوفية عامة واألوائل مانهم خاصاة
اهتماما كبيرا  ،ألنهما نتيجة طبيعية لموقفهم من الدنيا ،ودعوتهم إلى الخلوة
الصااوفية .وألنهمااا الخ،ااوة العمليااة الضاارورية التااي تُاادخل الصااوفي فااي
صااراع عني ا مااف أمعائااه وأعصااابه وكاال كيانااه قصااد بلااوغ غايااة العبااادة
الصوفية التي يتحدث عنها معظم الصوفية باإلشارة ال بالعبارة.
فماان أقااوالهم فااي ماادح الجااوع والع،ا والحااث عليهمااا ،أن جاريااة داود
ال،ااائي قالاات لااه  (( :أمااا تشااتهي الخبااز؟ فقااال :بااين مضااغ الخبااز وشاارب
الفتيت قرا ةُ خمسين آية)).589
وعاان بشاار الحااافي أنااه قااال(( :إن الجااوع يصاافي الفااؤاد ويمياات الهااوى
ويورث العلم الدقيق))  .590وقال له رجل  (( :بيي شي تيكل الخباز؟ فقاال:
أرذكر العافية وأجعلها إداما ً ؟)).591
وعن أبي سليمان الداراني أنه قاال  (( :عليا باالجوع فلناه مذلاة للانفس
ورقاة للقلاب وهااو ياورث العلام السااماوي)) .592وعان حااتم األصاام أناه قااال:
((من دخل في مذهبنا هذا فليجعل فاي نفساه أرباف خصاال مان الماوت :موتاا ً
أبيض ،وهو الجوع .593))...
 589القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
 590الخ،يب البغدادي :تاري بغداد  ،ط  8ي. 821 :
 591القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 20 :
 592الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 21 :
 593القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي . 62 :والخصلتان الباقيتان
سييتي ذكرهما في موضف آخر من كتابنا هذا .
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وقال أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي ( ت  414هـ) (( ::اجتزت ببغداد
وقت الهاجرة ببعض السك  ،وأنا ع،شان ،فاستقيت من دار ،ففتحت صابيخة
ُ
أف،ارت
صاوفي يشارب بالنهاار!! فماا
بابها ،ومعها كوز ،فلما رأتني قالات:
ُّ
بعد ذل اليوم قط)).594
وعن أبي حمزة الصوفي( ق 4 :هـ) أنه قاال (( :مان رُزق ثالثاة أشايا ،
فقد نجا من ا فات :ب،ن خاال ماف قلاب قاانف ،وفقار دائام معاه زهاد حاضار،
وصبر كامل معه ذكر دائم)) .595وعن أبي القاسم الجنيد أنه قاال  :ماا أخاذنا
التصوف عن القيل والقال ،لكن عن الجوعف وترك الادنيا ،وق،اف الميلوفاات
والمستحسنات )).596
وعن أبي يزيد البس،امي أنه قال(( :الجوع ساحاب ،فالذا جااع العباد م،ار
القلاب الحكمااة)) .597وسُائةل  " :باايي شاي َ وجا ر
ادت هاذه المعرفرااة؟ "  .فقااال:
عار ")).598
((" ببَ ،ن جائف ،وبد َن َ
وقاال سااهل التساتري  :اجتمااف الخيار كلااه فاي هااذه األرباف خصااال ،وبهااا
صار األبدال أبداالً  ،مها إخماي الب،اون . 599وقاال(( :لماا خلاق ل تعاالى
الااادنيا جعااال فاااي الشااابف :المعصاااية والجهااال ،وجعااال فاااي الجاااوع :العلااام
والحكمة)) .600قال  :اتفق مشاي الصوفية على أن بنا أمارهم علاى أربعاة
أشاايا  ،منهااا  :قلااة ال،عااام  .601وقااال  « :الجااوع ساار ل فااي أرضااه  ،ال
يودعه عند مان يذيعاه »)) .602وقيال أناه (( كاان ال ييكال ال،عاام إال فاي كال
خمسة عشر يوماًف فلذا دخل شهر رمضان كاان ال ييكال حتاى يارى الهاالل،
وكان يف،ر كل ليلة على الما القر رراح )) .603أي الما الصافي .
وعن يحيى بن معاذ أنه قال  (( :لو أن الجاوع يبااع فاي الساوق لماا كاان
ينبغاي ل،االب ا خاارة إذا دخلاوا الساوق أن يشااتروا غياره)) .604و قااال (( :

 594القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 595القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 596القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 597أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي21 :
 598أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 92 :
 599أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  1ي. 126:
 600القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 12 :
 601نقال عن :إحسان إلهي ظهير :التصوف :المنشي والمصادر ،ي. 108 :
 602الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم 17 :ي. 61 :
 603القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي.891-890 :
 604القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي.891-890 :
ي. 22 :
ي.109 :
ي. 92 :
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الجاوع ناور ،والشابف نااار ،والشاهوة مثال الح،ااب يتولاد مناه االحتااراق ،وال
ت،في ناره حتى يحرق صاحبه )).605
وقال أبو عبد ل محماد بان خفيا (( :دخال أباو طالاب خازرط بان علاي
شيراز  ،فاعتل علة الذرب  ،فكنت أخدمه وأقدم إليه ال،ست في الليل مرارا
 ،وكنت في ذل الوقت في حال الرياضة  ،وكنت ال أف،ار إال علاى البااقال
اليابس  ،فسمف أبو طالب ليلة كسري الباقال بيسناني  ،فقال لاي  :ماا هاذا ؟
فعرفته حالي وأني ال آكل غير ذل  ،فبكى وقال  :الزم هذا ياا أباا عباد ل ،
فلني كنت كذل حتى حضرت ليلة مف أصحابنا في دعوة ببغداد  ،فقادم إليناا
حمل مشوي  ،فيمساكت يادي  ،فقاال لاي بعاض أصاحابنا  :كال باال أنات « ،
فيكلت لقمة  ،فينا منذ أربعين سانة إلاى خلا  ،ثام تماثال وخارط إلاى بعاض
النااواحي  ،وجلااس فااي رباااط وسااود داخاال الرباااط وخارجااه  ،وقااال  :هكااذا
جلو أهل المصائب  ،فما خرط منه حتى مات »)).606
وعن أبي علي شقيق بن إبراهيم البلخي(ت  133هاـ) أناه قاال (( :العباادة
ةحرفة ،وحانوتها الخلوة ،و آالتها الجوع ))  .607وعن أبي علي الروذبااري
أنااه قااال  (( :إذا قااال الصااوفي بعااد خمسااة أيااام أنااا جااائف ،فااالزموه السااوق،
وأمااروه بالكسااب)) .608وقااال أبااو عثمااان المغربااي (( :الرخباااني ال ييكاال فااي
أربعين يوماً ،والصمداني في ثمانين يوما ً )) .609
وذكاار الحسااين المغااازلي أنااه رأى الصااوفي (( عبااد ل القشاااع ليلااة قائمااا
على شط دجلة وهو يقول :يا سيدي أنا ع،شاان ياا سايدي أناا ع،شاان حتاى
أصبح فلما أصبح قال :ياا ويلتاي تبايح لاي شايئا وتحاول بيناي وبيناه وتخ،ار
علي شيئا وتخلي بيني وبينه فيي أصنف ورجف ولم يشرب منه )).610
ووص أبو بكر محمد الكالباذي الصوفية بينهم  (( :قوم قد تركوا الدنيا
فخرجوا عن األوطان وهجروا االخدان وساحوا في الابالد وأجااعوا األكبااد
و  .611))...وقال أيضا (( :سمعت فارساا يقاول :قلات لابعض الفقارا مارة -
 605القشيري :الرسالة ،ي . 66 :ويحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 121 :
 606الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم 60 :ي. 99 :
 607شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 111 :
 608القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 12 :
 609القشيري :الرسالة ،ي. 66 :
 610الكالباذي :التعرف لمذهب أهل أهل التصوف  ،ي. 112 :
 611الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 81 :
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ورأيت عليه أثر الجوع والضر  :-لةم ال تسيل النا في،عموك؟ قاال :أخااف
أن أسيلهم فيمنعوني ،فال يفلحواف وقد بلغني عن النبي أناه قاال :لاو صادق
السائل ما أفلح من رمنر رعه ")).612
وقال الصوفي أبو طالاب المكاي(( :وفاي خبار عان عيساى -علياه الساالم:-
جوعااوا ب،ااونكم ،وع،شااوا أكبااادكم ،وأعااروا أجسااادكم
يامعشاار الحااواريين ّ
لعل قلوبكم ترى ّ
ل ّ
عز وج ّل )).613
وقال عبد الكريم القشايري(( :ولهاذا كاان الجاوع مان صافات القاوم ،وهاو
أحاااد أركاااان المجاهااادة ،فااالن أربااااب السااالوك تااادرجوا إلاااى اعتيااااد الجاااوع
واإلمساك عن األكل ،ووجدوا ينابيف الحكمة فاي الجاوع ،وكثارت الحكاياات
عاانهم فااي ذل ا )) .614وقااال أيضااا (( :وأوحااى ل ساابحانه إلااى داود -عليااه
السالم :-يا داود ،حذر ،وأنذر أصحاب أكل الشاهواتف فالن القلاوب المعلقاة
بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة )).615
وعاان أبااي حامااد الغزالااي أنااه قااال (( :أمااا الجااوع فلنااه ياانق دم القلااب
ويبيضه وفي بياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته ورقته مفتاح
المكاشفة ))  .616وذكر أن ال،ريق الصوفي يتكون من أربعة أمور أساساية
 ،منها الجوع .617
وقال الشهاب السهروردي صاحب العوارف  (( :فلذا رأى المريد صالح
قلبه في دوام الصوم فليصم دائما ويدع اإلف،ار جانباا  ،فهاو عاون حسان لاه
على ما يرياد  .روى أباو موساى األشاعري قاال :قاال رساول ل –صالى ل
عليااه وساالم " : -ماان صااام الاادهر ضاايقت عليااه جهاانم هكااذا  ،وعقااد تسااعين
.618))...وذكر أن صوفيا قال (( :إذا رأيت الصاوفي يصاوم صاوم الت،اوع
فاتهمه  ،فلنه قد اجتمف معه شي من الدنيا )).619

 612الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 111-112 :
 613أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ي.128 :
 614القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 615القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 616الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 96 :
 617الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 96 :
 618شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 112 :
 619شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 112 :
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ي.890 :
ي.826 :

علما بين الجوع عند الصوفية ال يقصدون به الجوع العاادي الاذي يحتملاه
كاال النااا  ،كجااوع الصاايام  ،وإنمااا يقصاادون بااه الجااوع الشااديد المخااال
للشرع ،وال ُمضر باإلنسان وال ُمع،ل ل،اقاته؟  .وقد يُعبرون عنه بقلة ال،عام
 ،كقاااول الشاااهاب الساااهروردي صااااحب العاااوارف  (( :وقاااد اتفاااق مشااااي
الصاوفية علاى أن بناا أمارهم علاى أربعااة أشايا  :قلاة ال،عاام ،وقلاة المنااام
،وقلااة الكااالم واالعتاازال عاان النااا  .وقااد جعاال للجااوع وقتااين  ،أحاادهما :
آخاار األربااف والعشاارين ساااعة فيكااون ماان الرطاال لكاال ساااعتين أوقيااة بيكلااة
واحدة يجعلها بعاد العشاا ا خارة أو يقسامها أكلتاين  ،كماا ذكرناا  ،والوقات
ا خر  :على رأ اثنتين وسبعين ساعة  ،فيكون ال،ي ليلتين واإلف،اار فاي
الليلة الثالثة  ،ويكون لكل يوم ثلث رطل  ،وبين هذين الوقتين وقت وهاو أن
يف،ر من كل ليلتين ليلة  ،ويكون لكل يوم وليلة نصا رطال  ،وهاذا ينبغاي
أن يفعله إذا لم ينت عليه سنمة وضجراً وقلة انشراح فاي الاذكر والمعاملاة ،
فاالذا وجااد شاايئا ماان ذلا فليف،اار كاال ليلااة وييكاال الرطاال فااي الااوقتين أو فااي
الوقت الواحد  ،فالنفس إذا أخذت باإلف،ار من كل ليلتين ليلة  ،ثام ردت إلاى
اإلف،ااار كاال ليلااة تقنااف  ،وإن سااومحت باإلف،ااار كاال ليلااة ال تقنااف بالرطاال
وت،لب اإلدام والشهوات  ،وقس على هاذا  ،فهاي إن أُطمعات طرمعات  ،وإن
أُقنعت قرنعت  .وقد كان بعضهم ينق كل ليلة بقدر نشاف العود  .ومنهم من
كان ينق كل ليلة ربف سبف الرغي حتى يفناى الرغيا فاي شاهر .ومانهم
ماان كااان يااؤخر األكاال وال يعماال فااي تقلياال القااوت ولكاان يعماال فااي تاايخيره
بالتدري حتى تندرط ليلة فاي ليلاة  .وقاد فعال ذلا طائفاة حتاى انتهاى طايّهم
إلى سبعة أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوما إلى األربعين )).620
ومن أقوالهم وأحوالهم مف الجوع والع ، ،أنه قيل ألبي يزياد البسا،امي:
ر
لقياااااات فااااااي ساااااابيل ل؟ فقااااااال :ال يمكاااااان وصاااااافه.
(( مااااااا أشااااااد مااااااا
فقيل له :ما أهون ما لقيرت نف ُس من ؟ فقال :أ خم هذا فنعم ،دعوتهاا إلاى شاي
من ال،اعات فلم تجبني ،فمنعتها الما ر سنة)).621
وعن سهل بن عبد ل التستري أنه قال (( :قال لي خاالي يوماا ً :أال تاذكر
ل الااذي خلق ا ؟  ...ثاام رجعاات لااي تسااتر فجعلاات قااوتي اقتصاااراً علااى أن
يشتري لي بدرهم من الشعير الفرَ ق في،حن ويخبز لاي ،فايف،ر عناد الساحر
ك خل ليلة على أوقية واحدة بحتاً ،بغير ملح وال إدام فكان يكفيناي ذلا الادرهم
 620شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف، ،ط  8ي.28 :
 621القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 22 :
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ليال ،ثم أف،ر ليلة ،ثم خمساً ،ثم سبعاً،
سنة .ثم عزمت على أن أطوي ثالث َ
ثاام خمس اا ً وعشاارين ليلااة .وكناات عليااه عشاارين ساانة .ثاام خرجا ُ
ات أساايح فااي
األرض سنين ،ثم رجعت إلى تستر.622)) ...
وقال أبو الفارط الموحاد إباراهيم بان إساحاق بان الباري  (( :قاال لاي أباو
صاالح مفلاح باان عباد ل  :أقمات أربعااين يوماا ماا شااربت ماا  ،فلماا مضااى
أربعون يوما أخذ بيدي الشي أبو بكر محمد بن سيد حمدويه  ،وحملناي إلاى
بيته  ،فيخرط لي ما  ،وقال  :اشارب فشاربت  ،فحكات لاي امرأتاه أناه قاال
لها  « :اشربي فضلة رجل له أربعون يوماا ماا شارب »  ،قاال أباو صاالح :
وما اطلف على تركي لشرب الما أحد غير ل تعالى )).623
وقال أبو نعيم األصبهاني ((حدثنا عبد ل بن محمد بن جعفر ،ثنا إسحاق
بن أحمد الفارسي ،قال :سامعت أباا زرعاة يقاول :كاان يايتي علاى محماد بان
عمرو المغربي ثمانية عشر يوما ال يذوق فيها ذواقا ال طعاماا وال شارابا ماا
رأيت بمصر أصلح منه )) .624و (( :حدثنا أبو محمد بن حيان ،ثنا محمد بن
يحيى ،ثنا إبراهيم بن أبي أياوب ،ثناا محماد بان عمارو المغرباي وكاان ييكال
في شهر رمضان أكلتين من غير تكلا ييكال فاي كال خمساة عشار يوماا ))
.625
وقااال أيضااا (( :ساامعت أبااا بكاار ال،وسااي الاادينوري بمكااة يقااول ساامعت
شيخي إبراهيم يقول سمعت أبا عبدل المغربي يقول :كان لاي شاي أصاحبه
يشرب فاي كال أربعاة أشاهر شاربة مان ماا  .يعناي صااحبه علاي بان رزيان
عاش مائة وعشرين سنة توفي سنة خمس وعشرين ومائتين )).626
وروى اباان الملقاان أن الصااوفي مفاارط الاادمياني (ت 638هااـ) مكااث سااتة
أشهر ال ييكل وال يشارب ،وقاد ضاربه سايده لكاي يُوقا ماا هاو فياه فايبى ،
وحسبه مجنونا.627
وقال القشايري (( :سامعت الشاي أباا عباد الارحمن السالمي ،رحماه ل،
يااذكر بلسااناده أن أبااا عقااال المغربااي :أقااام بمكااة أربااف ساانين لاام ييكاال ،ولاام
 622القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 60 :
 623الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم 21 :ي. 108 :
 624أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 182 :
 625أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 182 :
 626أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 882 :
 627ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي. 96 :
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يشرب ،إلى أن مات )) .628وعن الصاوفي أباي عباد ل الحصاري أناه قاال:
(( رأيت رجال مكث سبف سنين لم يشرب الما )).629
وروى الماااااؤرخ الصاااااوفي عباااااد الوهااااااب الشاااااعراني أن أباااااا الساااااعود
الجارحي(ت نحو 341 :هـ) )  (( :كان ينزل في سارب تحات األرض مان
أول ليلة من رمضان ال يخرط إال بعد العيد بستة أيام ،وذل بوضو واحاد
من غير أكل ،وأما الما  ،فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية )).630
وللصاوفية روايااات حديثيااة كثياارة احتجااوا بهااا تعضاايدا وانتصااارا للعبااادة
الصااوفية .منهااا ،قااال القشاايري (( :أخبرنااا علااي باان أحمااد األهااوازي قااال:
أخبرنا أحم بن عبيد الصفخار قال :حادثنا عباد ل بان أياوب قاال :حادثنا أباو
الوليد ال،يالسي قال :حدثنا أبو هاشم صااحب الزعفراناي قاال :حادثنا محماد
بن عبد ل ،عان أناس بان مالا أناه حدثاه قاال " :جاا ت فاطماة ،رضاي ل
عنها ،بكسرة خبز لرسول ل  -صلى ل عليه وسلم ،-فقال :ما هاذه الكسارة
يا فاطمة؟ " .قالت :قري خبزته ،ولم ت،ب نفسي حتى أتيت بهاذه الكسارة.
فقاااااااال :أماااااااا إناااااااه أول طعاااااااام دخااااااال فااااااام أبيااااااا مناااااااذ ثالثاااااااة أياااااااام.
وفي بعض الروايات :جا ت فاطمة- ،رضاي ل عنهاا ،-بقاري شاعير")).
ثم علّق القشيري على الحديث بقوله (( :ولهذا كان الجوع من صفات القوم،
وهو أحد أركاان المجاهادة ،فالن أربااب السالوك تادرجوا إلاى اعتيااد الجاوع
واإلمساك عن األكل ،ووجدوا ينابيف الحكمة فاي الجاوع ،وكثارت الحكاياات
عنهم في ذل )).631
والحااديث الثاااني :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني ((:حاادثنا محمااد باان أحمااد باان
مخلاد ،ثنااا أباو إسااماعيل الترماذي ،ثنااا يحياى باان بكيار ،ثنااا ابان لهيعااة ،عاان
عمارة بن غزياة ،أن ربيعاة بان أباي عباد الارحمن أخباره أناه سامف أناس بان
مالا يقااول :أقباال أبااو طلحااة يومااا فاالذا النبااي  -صاالى ل عليااه و ساالم -قااائم
يقاارئ أصااحاب الصاافة علااى ب،نااه فصاايل ماان حجاار يقاايم بااه صاالبه ماان
الجوع)).632

 628القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 21 :
 629السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 102 :
 630الشعراني :طبقات الصوفية  ،ي. 162 :
 631القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 632أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 218 :
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ي.890 :

والثالااث :حااديث أورده الشااهاب السااهروردي فااي عوارفااه :عاان عائشااة-
رضي ل عنها -أنها قالت  (( :ما شبف رسول ل  -صلى ل علياه وسالم-
منذ قدم المدينة ثالثة أيام من خبز البر )).633
والرابف  :أورده السهروردي أيضا  :عان عائشاة -رضاي ل عنهاا -أنهاا
قالاات أيضااا(( :سا ُ
امعت رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم -يقااول (( :أديمااوا
قرع باب الجنة يفتح لكم ،قلات :وكيا ناديم قارع بااب الجناة ياا رساول ّ
ل؟
قال :بالجوع والظمي )).634
وآخرها طائفة من األحاديث أوردها أبو حاد الغزالي في إحيائاه  ،فقاال(( :
بيااان فضاايلة الجااوع وذم الشاابف :قااال رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم:
" جاهادوا أنفسااكم بااالجوع والع،ا فاالن األجار فااي ذلا كاايجر المجاهااد فااي
سبيل ل وأنه ليس من عمل أحاب إلاى ل مان جاوع وع،ا " ...وقاال ابان
عبا قال النبي -صلى ل عليه و سلم" : -ال يدخل ملكوت السما مان ماأل
ب،نااه"  ...وقياال يااا رسااول ل " :أي النااا أفضاال قااال ماان قاال م،عمااه
وضاحكه ورضاي مماا يساتر باه عورتاه"  ...وقاال النباي -صالى ل علياه و
سلم " : -سيد األعمال الجوع وذل النفس لبا الصوف "  ...وقال أبو سعيد
اوا روا َشا ررب َ
الخدري قال رسول ل -صالى ل علياه و سالم " -البساوا و(( ُكلُ َ
ُوا
َرفُ َ
ين)(األعراف )) 41 :في أنصاف الب،ون
َرفة ر
وا إةنخهُ الر ي ةُحبُّ َال ُمس ة
روالر تُس ة
فلنه جز من النبوة"  ...وقال الحسن قاال النباي -صالى ل علياه و سالم" -
الفكر نصا العباادة وقلاة ال،عاام هاي العباادة"  ...وقاال الحسان أيضاا قاال
رسااول ل  -صاالى ل عليااه و ساالم " -أفضاالكم عنااد ل منزلااة يااوم القيامااة
أطولكم جوعا وتفكرا في ل سبحانه وأبغضكم عند ل عز وجل يوم القيامة
كل نؤوم أكول شروب" )).635
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض شيوخ الصوفية الذين غاالوا فاي الجاوع
كانوا إذا أكلوا قد ال ييكلون ال،عاام البشاري وإنماا يايكلون غياره .مانهم ماثال
إبااراهيم باان أدهاام يُقااال أنااه كااان ييكاال ال،ااين  .فماان ذل ا  ،قااال أبااو نعاايم
األصابهاني(( :حادثنا عباد ل بان محماد بان جعفار ثناا محماد بان العباا ثناا
الحسن بن عبد الرحمن بن أبي عباد ثنا سعيد بن حرب قال قدم إبراهيم مكة
فنزل على عبدالعزيز بن أبي رواد ومعه جراب من جلاد ظبياة فعلاق جراباه
 633شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 118 :
 634أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  8ي. 112 :و شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 118 :
 635الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 20 :
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على وتد ثام خارط الاى ال،اواف فادخل سافيان الثاوري دار عبادالعزيز فقاال
لمن هذه الظبية يعني الجراب قالوا ألخي إبراهيم بن أدهم فقال سافيان لعال
فيه شيئا من فاكهة الشام قال فينزله فحله فاذا هو محشو بال،ين فشد الجراب
ورده الى الوتد وخرط سفيان فرجف ابراهيم وأخبره عبدالعزيز بفعال سافيان
فقال أما إنه طعامي منذ شهر)) .636وقاال أيضاا (( :حادثنا عباد ل ثناا سالمة
ثنا الحسان بان عيااش عان أباي معاوياة أألساود قاال رأيات إباراهيم بان أدهام
ييكل ال،ين عشرين يوما ثم قال يا أبا معاوية لوال أن أتخوف أن أعين علاى
نفسي ما كان لي طعام اال ال،ين حتاى ألقاى ل عاز و جال حتاى يصافوا لاي
الحالل من أين هو)) .637
وقال عبد الكريم القشيري -مادحا للصوفي محمد بن إسماعيل المغرباي (
ت  433هـ) (( : -كان عجيب الشين ،لام ييكال مماا وصالت إلياه ياد بناي آدم
سنين كثيرة ،وكان يتناول من أصول الحشي أشيا تع ّود أكلها)).638
ورةا على هؤالء أقول:
أوال بما أنه تبين من أقاوال هاؤال الصاوفية وأحاوالهم أن الجاوع عنادهم
لاايس هااو الجااوع العااادي ،وإنمااا هااو الجااوع الشااديد ال ُمضاار باإلنسااان :نفسااا
وعقاال وجساما ف فاالن ماوقفهم هااذا مخاال للشاارع مخالفاة صااريحة .ألن ل
تعااالى لاام ييمرنااا بتاارك األكاال والشاارب إلااى درجااة الجااوع ال ُمضاار بنااا ،وال
أمرناا باإلسااراف فيهماا  ،وإنمااا أمرناا باالعتاادال فيهماا  ،علااى أن يكوناا ماان
ت روا َع رملُاوا
ال،يبات ال الخبائث .قال تعالى (( :يرا أريُّهرا الرُّ ُس ُل ُكلُوا ةم رن ال،خيبراا ة
اون رعلةاي ٌم)(المؤمناون ،))11 :و((قُالَ رم َان رحا خر رم ةزينراةر ّ
صالةحا ً إةني بة رماا تر َع رملُ ر
لة
ر
ين آ رمنُ َ
اوا فةاي َال رحيراا ةة الا ُّد َنيرا
ق قُلَ ةهي لةلخا ةذ ر
الختة ري أر َخ رر رط لة ةعبرا ةد ةه رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
اون)(األعااراف ،))44 :
ت لةقر َاو َم ير َعلر ُما ر
صاةً يرا َاو رم َالقةيرا رما ةة ركا رذلة ر نُفرصا ُل ا يرااا ة
رخالة ر
َرفُ َ
وا روا َش ررب َ
و(( (( ُكلُ َ
ين)(األعراف.)) 41 :
َرفة ر
وا إةنخهُ الر ي ةُحبُّ َال ُمس ة
ُوا روالر تُس ة
وأما من السنة النبوية فلن األحاديث التي تذم الجوع الصوفي كثيرة ،منها
قول النباي-علياه الصاالة والساالم(( : -اللهام إناي أعاوذ با مان الجاوع فلناه
بئس الضجيف وأعوذ ب من الخيانة فلنهاا بئسات الب،اناة)) . 639فهاو –علياه
الصالة والسالم -يتعوذ من من الجوع ال ُمضار باإلنساان ،كجاوع الصاوفية ،
ولم يتعوذ من الجوع العادي والشرعي -الصوم. -
 636أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 221 :
 637أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 221 :
 638القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي.77 :
 639الحديث حسنه األلباني :صحيح أبي داود  ،ط  1ي ، 822 :رقم .1262 :وصحيح ابن ماجة ،ط  8ي ،822 :رقم. 2212 :
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ومنها قول النباي-علياه الصاالة والساالم(( -إن ألهلا عليا حقاا ولنفسا
علي حقا )) .640والجوع الصوفي يحرم النفس من حقها في األكل والشرب
ويلحق بها أضرارا كثيرة وخ،يرة جدا تنتهي به في النهاية إلى الهالك.
ومنها أحاديث ذمت الصوم الصوفي ،فعن عبد ل بن عمرو قال (( :قال
رسااااااااول ل  -صاااااااالى ل عليااااااااه و ساااااااالم(( : -ال صااااااااام ماااااااان صااااااااام
641
أفض ا ُل ال ّ
صااو ُم يوم ااً ،ويف ،ا ُر
اوم :صااو ُم أخااي داودف كااان ي ُ
األبااد)) .و(( ر
صا ة
يوما ً )) ، .642و((يا عثمان ! إني لم أومر بالرهبانياة أرغبات عان سانتي ؟ !
قال  :ال يا رسول ل ! قال  :إن مان سانتي أن اصالي وأناام وأصاوم وأطعام
وانكح واطلق ف فمن رغب عن سنتي ف فليس مني )).643
ومنها أن الرسول -علياه الصاالة والساالم -لام يكان يحارم نفساه مان أكال
مختل أنواع الميكوالت ال،يبة ،وال كان يُكثر منها أيضا  ،وال يحارم نفساه
منها ،وال يُجبرها على أكل ال،ين  ،أو الحشائ  .لكناه إذا لام يجاد ،أو صاام
كان جوعه جوعا شرعيا  ،وليس جوعا صوفيا  .ومن األحاديث الدالة علاى
ذلااا  ،حاااديث  (( :كاااان النباااي صااالى ل علياااه وسااالم يعجباااه الحلااااوا
والعسل)) . 644وعن أنس قال :دعا رسول ل  -صلى ل عليه وسلم -رجال
فان،لقت معه فجي بمرقة فيهاا دباا  -قارع -فجعال رساول ل  -صالى ل
عليه وسلم -ييكل من ذل الدبا ويعجبه  -قال  -فلما رأيت ذل جعلات ألقياه
إليه وال أطعمه .قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبنى الدبا )).645
وقد لخ ابن قيم الجوزية ما كاان ييكلاه النباي-علياه الصاالة والساالم-
فقال (( :وكذل كان هديُه صلى ل عليه وسلم ،وسيرتُه في ال،عام ،ال ير ُّد
ب إليه شي ٌ من ال،يبات إال أكله ،إال أن
موجوداً ،وال يتكل مفقوداً ،فما قُر ر
تعافره نفسُه ،فيتر ركه من غير تحريم ،وماا عااب طعاماا ً ُّ
قاط ،إن اشاتهاه أكلاه،
ال
وإال تركه ،كما ترك أكل الضخب ل خما لر َم ير َعتر َدهُ ولم يحرمه على األمة ،بل أُ ةك ر
على مائدتاه وهاو ينظار .وأكال الحلاوى والعسال ،وكاان يُحبهماا ،وأكال لحام
الجااازور ،والضاااين ،والااادجاط ،ولحااام الحُباااارى ،ولحااام ةحماااار الاااوح ،
 640األلباني :السلسة الصحيحة ،ط  1ي ، 272 :رقم. 271 :
 641األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ،822 :رقم. 1222 :
 642األلباني :السلسلة الصحيحة  ،ط  10ي 889 :ن رقم. 2770 :
 643األلباني :السلسلة الصحيحة  ،ط  1ي ، 920 :رقم. 271 :
 644البخاري الصحيح  ،ط  9ي ، 110 :رقم. 2611 :
 645مسلم  :الصحيح  ،ط  6ي ، 181 :رقم. 2119 :
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اللابن
والتمر ،وشارب
طب
ر
ر
واألرنب ،وطعام البحر ،وأكل الشوا  ،وأكل الرُّ ر
خالصاااا ً ومشاااوباً ،والساااويق ،والعسااال بالماااا  ،وشااارب نقياااف التمااار ،وأكااال
ر
ب ،وأكال
يرة ،وهي رح رسا يتخذ من اللابن والادقيق ،وأكال القةثخاا بالرُّ طرا ة
الخ ةز ر
األرقةطر ،وأكال التمار باالخبز ،وأكال الخباز بالخال ،وأكال الثرياد ،وهاو الخباز
باإلهالاة ،وهاى الاودك ،وهاو الشاحم الماذاب ،وأكال مان
باللحم ،وأكل الخبز ة
ال
ال ال ا ُّدبخا الم،بوخ اةر ،وكااان يُحبُّهااا وأكا ر
اويخ ةة ،وأكاال القر ةديااد ،وأكا ر
ال ركبة ا ةد ال رمشا ة
ُابن ،وأكا رل الخبااز بالزيات ،وأكاال
المسالُوقةر،
ال الج ر
وأكال الثريا رد بالسخا َمن ،وأكا ر
ر
ب ،وأكال التمار بة ُّ
الزبَا ةد ،وكاان يُحباه ،ولام يكان يار ُّد طريبااً ،وال
الب،ي بالرُّ طر ة
صابر رر حتاى إناه لياربةطُ علاى
أكل ما تيسر ،فلن أعاوزه ،ر
يتكلفه .بل كان هديه ر
ب،نه الحجر من الجوع ،ويُرى الهال ُل والهاال ُل والهااللُ ،وال يُوقاد فاي بيتاه
نااا ٌر .وكااان معظ ا ُم م،عمااه يوضااف علااى األرض فااي ال ُّساافرة ،وهااي كاناات
ُ
أشرف ما يكاون
مائ ردته ،وكان ييكل بيصابعه الثالث ،ويل رعقُها إذا فرغ ،وهو
مااان األكلاااة ،فااالن المتكبااا رر ييكااال بيصااابف واحااادة ،وال رج ةشااا ُف الحاااري ُ ييكااال
بالخمس ،ويدفف بالراحة .وكان ال ييكل ُمت ةكئا ً )). 646
وبذل يتبين أن الجوع الشرعي إن لم يكن صياما فهاو قاائم علاى االعتادال
في األكل والشرب  ،وإن كان صوما فهو أيضا ُمحكوم باالعتدال فاي األكال
والشرب ،وبمدة زمنية حددها الشارع طاعاة هلل تعاالى .وهاذا خاالف الجاوع
الصوفي الذي ال يلتزم بالصوم الشرعي زمنيا ،وال يقوم علاى االعتادال فاي
األكل والشرب ،وإنما يقوم على الغلو والمبالغة في الجوع والع،ا التزاماا
بالعبادة الصوفية .
وثانياا إن مماا يادل علااى أن موقا الصاوفية ماان الجاوع والع،ا غياار
صحيح هو أنه توجد شواهد كثيرة تُبين أن موقفهم ُمضر باإلنسان ،وترتبات
عنااه آثااار خ،ياارة وماادمرة للفاارد والمجتمااف .منهااا أنااه أوقااف الصااوفية فااي
مخالفاااات شااارعية مكشاااوفة ،وأدخلهااام فاااي رهبانياااة كرهبانياااة النصاااارى
والبوذيين ،وأفسد عقولهم ونفسياتهم  .من ذل مثال ما ذكره الذهبي عن أباي
بكر الشبلي فقال (( :كان يحصل له جفاف دماغ وسكر .فيقول أشيا يعتذر
عنه ،فيها... 647وله مجاهدات عجيبة انحرف منها مزاجه )).648

 646ابن قيم الجوزية :زاد المعاد في هدى خير العباد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1726 ،ط  1ي. 112 :
 647ذل هو رأي الذهبي في موضوع االعتذار للصوفية في أحوالهم الغريبة والسكرية  .وسنناق ا الموضوع الحقا بحول ل تعالى .
 648الذهبي :السير  ،ط  12ي. 267 ،269 :
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والشاهد الثاني ما ذكره المؤرخ ق،ب الدين الياونيني عان الصاوفي أباي
محمد عبد ل بن شاكر الياونيني (ت 637هاـ1433/م) كاان – لقلاة مالاه(( -
يصبر على خ شونة العي وكثرة الجوع إلى أن حصل يبس ،أورثه تخيالت
فاسدة ،فتارة يتخيل أن جماعة عزموا على اغتيالاه وقتلاه ،وتاارة يتخيال أناه
اطلااف علااى أماااكن فيهااا كنااوز وامااوال جليلااة ف واتصاال ذل ا باابعض الااوالة
ببعلب فيحضره وسيله عن ذل  ،فذكر أنه يعرف أماكن فيهاا مادافن تحتاوي
على أماوا ل جماة فسايل عناه ،فقاال مان يعرفاه هاذا مان األولياا األفاراد وال
يتجاااوز فاااي القاااول وإنماااا لكثااارة الجاااوع والمجاهااادة حصااال لاااه يااابس أفساااد
مزاجه)).649
والشاااهد الثالااث يتعلااق بوصاا علمااي دقيااق قالااه الااذهبي فااي الجااوع
الصوفي وما يترتب عنه ،فقال(( :إن هذا الجوع المفرط ال يسوغ ،فلذا كاان
سرد الصيام والوصال قد نهي عنهما ،فماا الظان ؟ وقاد قاال نبيناا -صالى ل
عليه وسلم " :-اللهم إني أعوذ ب من الجوع فلنه بئس الضجيف ".ثم قل مان
عماال هااذه الخلااوات المبتدعااة إال واضاا،رب ،وفسااد عقلااه ،وج ا دماغااه،
ورأى مرأى ،وسامف خ،اباا ال وجاود لاه فاي الخاارط ،فالن كاان متمكناا مان
العلاام واإليمااان  ،فلعلااه ينجااو بااذل ماان تزلاازل توحيااده  ،وإن كااان جاااهال
بالساانن وبقواعااد اإليمااان  ،تزلاازل توحيااده  ،وطمااف فيااه الشااي،ان  ،وادعااى
الوصول  ،وبقي على مزلة قدم  ،وربما تزندق وقال :أنا هو ! نعوذ باهلل من
النفس األمارة  ،ومن الهوى  ،ونسيل ل أن يحفظ علينا إيماننا  ،آمين)).650
وثالثااا إن ممااا يشااهد علااى عاادم صااحة موق ا الصااوفية فااي غلااوهم فااي
الجوع والع ،أن كثيرا من متقدمي الصوفية وأكثار متايخريهم لام يلتزماوا
به .حتى أصبح كثرة األكل عندهم هو األصل ،وقلته هو االستثنا  .فمن ذل
ما ذكر القاضي عياض أن عبد ل بن يوس التنيسي الدمشقي (ت 418هـ)
قال  (( :كنا عند مال بن أنس وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين :
عناادنا قااوم يقااال لهاام الصااوفية ياايكلون كثيااراً ثاام ييخااذون فااي القصااائد  ،ثاام
يقومون فيرقصون .فقال مال  :أصبيان هم ؟ فقال  :ال  .قاال  :أمجاانين هام
؟ قال  :ال هام مشااي وعقاال  .قاال  :ماا سامعت أن أحاداً مان أهال اإلساالم

 649ق،ب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان  ،ط  1ي. 278 :
 650الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  19ي ، 299 :رقم. 221 :
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يفعل هاذا ")) .651فهاؤال الصاوفية مان المتقادمين ألن مالا بان أناس تاوفى
سنة  173هـ .
والشااهد الثااني يصا حاال الصاوفية ماف األكال واللهاو فاي القارن الرابااف
الهجري وصفه الشاعرال،اهر الجازري ساداد أباو النجياب ( ت نحاو311 :
هـ ) بقوله: 652
ف رش خر ةجي َل  ...فقُلَ لرهُم وأ َه ةو َن بالحُلو ةل
أرى ةجي رل
التص ُّو ة
ر
عشقُتُ ُموهُ ُ ...كلوا أ َك رل البرهائة ةم روارَ قُصُوا لي
أقال ل ر
حين ة
وقال فيهم أيضا :
ال تثق بالسكوت من كل صوفي  ...واحترز منهم وكن في ُس ُدف
بالعكاكيز والمحابر والصح  ...وجمف كمثل جمف الزحوف
ويل داعيهم وحق له الويل  ...إذا ما أتى بيلفي خروف
وصنان فلن هم بايتوه  ...أكلوا بيته بحشو السقوف
أترى ربهم يقول ارقصوا لي  ...واتركوا ما افترضت من معروف
653
شر جيل تراه في عالم الحشر  ...إذا أوقفوا ليوم مخوف
والشاهد الثالث يتعلق بحال الصوفية زمان الفقياه تااط الادين السابكي(ت
771هـ1463/م) فذكر أن عددهم كان كبيرا  ،واتخذوا الخوانق طريقا للدنيا
 ،فارتاادوا لبااا الاازور ،و أكلااوا الحشااي -المخاادر، -و انهمكااوا فااي طلااب
الملذات  ،حتى قيل فيهم  (( :أكلة ب،لة س،لة  ،ال شغل وال مشغلة )) .وقيل
كااذل  (( :نعااوذ باااهلل ماان العقاارب والفااار  ،وماان الصااوفي إذا عاارف الاادار
)).654
والشاهد الرابف مفاده أن المؤرخ الصوفي ق،ب الدين اليونيني ذكر عان
نفسااه أنااه كااان يساامف بااين األمياار حسااام الاادين الجااين الجوكناادار(ت664
هـ1464/م) يعقد مجالس الصوفية ،وينفق عليهم أمواال طائلة  ،فكان يحملاه
على المبالغة والمجازفة  ،فلما حضر مجلسا للصوفية دعاهم إليه هذا األمير
 ،وجد أن األمر أكثر مما وصا لاه .655وماوجزه  :بعاد صاالة المغارب ُما ّد
ةساااماط عظااايم فياااه أناااواع كثيااارة مااان المااايكوالت  ،منهاااا  :مائاااة خاااروف،
وتساااعمائة طيااار مااان الااادجاط  .وبعاااد صاااالة العشاااا افتاااتح مجلاااس الغناااا
 651القاضي عياض :ترتيب المدارك ن ط  1ي. 181 :
 652ابن شاكر الكتبي :فوات الوفيات  ،ط  8ي. 888 :
 653ابن العديم :بغية ال،لب في تاري حلب  ،ط  1ي. 820 :

 654السبكي  :معيد النعم ي . 182 :
 655نفس المصدر ط  8ي . 201 :
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والاارق ،واسااتمر إلااى قاارب صااالة الفجاار فو قااد قُ ّساام المجلااس إلااى ثااالث
نوبات  ،في األولى غنوا و رقصوا  ،ثم توقفوا لتناول الحلويات  .ثم نهضوا
للنوبة الثانية  ،فغنوا ورقصوا  ،ثم جلسوا لتناول الفواكه النادرة والمتنوعة
 .ثاام قاااموا للثالثااة فغنااوا و رقصااوا  ،ثاام ما ّد لهاام سااماط فيااه البناادق والفسااتق
،والزبيب والكع  ،وغيرهاا مان المايكوالت .ثام أدخلهام األميار إلاى الحماام
،وأع،ى لبعضهم مالبس جديدة حسنة  ،ألنهم كانوا قد خلعاوا قمصاانهم فاي
 ،ثم أخذهم إلى داره وسقاهم األشربة وأع،اهم الحلويات. 656
الرق
كاال ذل ا رواه ق،ااب الاادين اليااونيني-هااو شاااهد عيااان -ماان باااب الماادح
واإلعجاب و لم يستنكره  ،مف أنه أخبرنا أن أسعار القمح واللحام والادجاط
كاناات غاليااة جاادا . 657ليبّااين لنااا أن األمياار جااواد ومحااب للصااوفية  ،وينفااق
علاايهم بسااخا وبااذخ رغاام غااال األسااعار ف و نسااي أو تناسااى أنااه كااان ماان
الواجب شارعا وعقاال أن تع،اي تلا الخيارات للمحتااجين  ،وال تنفاق علاى
هؤال الصوفية الب،الين األكالين  ،والرقاصين الشرهين المبذرين!!.
والشاهد األخير -الخامس -مفاده أن طائفة من ُمتيخري الصوفية لما تركوا
الجااوع الصااوفي أصاابحوا يتعاااطون الحشااي المخاادر منااذ القاارن الساااد
الهجري وما بعده  ،واهتموا به ومدحوه .فقال فيه بعضهم:
فحشي رشةُ
س
األفراح تشف ُف عندنا ...
ر
للعاشقين ببس،ها لألنفُ ة
ة
ر
ُس
وذا
نافر  ...فاجه ّد بين يرعى حشي ر القنب ة
هممت بصيد ظبي ة
س
مذهب المتخم
حيدر إذ أظهروا  ...لذوي الخالع ةة
واشكر عصابة
ر
 658ة
ة
ُ
س .
للسرور وخلني  ...من
ودع المع ،ةل
حسن ظن النا ة بالمن ّم ة
ة
فادلّ كال ذلا علاى أن موقا الصاوفية مان الجاوع والع،ا ال يتفاق مااف
طبيعاااة البشااار ،وأناااه ُمضااار و ُمفساااد لهاااا ،فلاااو كاااان موافقاااا لهاااا اللتااازم باااه
هااؤال .فماانهم ماان تاارك الجااوع وأساارف فااي األكاال  ،وماانهم ماان تعاااطى
المخاادرات كوساايلة سااهلة وخفيفااة لبلااوغ غايااة التصااوف باادال ماان الجااوع
الصااوفي ال ُمنه ا للمريااد  .لكاان الجميااف انحاارف عاان الشاارع وأضاار بنفسااه
وعقله وجسده .

 656نفسه ط  8ي . 208 ، 201 :
 657نفس المصدر ط  8ي . 202 :
 658المقريزي :المواعظ واالعتبار في ذكر الخ،ط وا ثار  ،ط  8ي. 871 :
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ورابعاااا الشااا أن كثيااارا مااان الصاااوفية مارساااوا ال،رياااق الصاااوفي ،
فجاعوا وع،شوا ،وح ّملوا أنفسهم ما ال تُ،يق  ،وداوموا على ذل عدة أياام.
لكاان المشااكوك فيااه  ،باال وغياار الصااحيح ماان أحااوالهم أن الروايااات بالغاات
وخرجت عن الحد المعقول في ذكار طاول مادة جاوعهم وع،شاهم كماا سابق
أن بيناه .فقيل أن منهم من لم يشرب الما أربعين يوما ،وآخار سانة  ،وآخار
اربعااة أشااهر ،وآخاار ساابف ساانين ،وآخاار لاام يشاارب ولاام ييكاال سااتة أشااهر،
وآخرظل أربف سنوات لم يذق فيها طعاما وال شرابا!! .وهذه أخبار ال تصح
إسنادا وال متنا ألنها تضمنت أمورا مستحيلة الحدوث في الواقف.
فمن ناحية أسانيدها ،فهي ال تصح ألن متنونهاا مساتحيلة ،وألن الرواياة
الصااوفية ضااعيفة ماان داخلهااا  ،بحكاام أن رواتهااا يتعماادون التحريا لقااولهم
بالتقية  .وألنهم يروون األخباار المخالفاة للشارع والعقال والعلام  ،وألنهام ال
يحرصون على تحصيل صحيح األخبار وال يُحققونهاا لتميياز صاحيحها مان
سقيمها.
وأما متنونها فهي ال تصح ق،عا ألنهاا تضامنت ماا يُخاال حقاائق الواقاف
والعلم  .فلذا كان بعض النا يست،يعون االمتناع عن األكل ثالثة أشهر مف
شربهم للما وتدهورصحتهم وقدراتهم العقلية والنفسية ،فلنهم لان يسات،يعوا
أن يبقوا نفس الفترة دون أكل وما  .وال أن يبقوا في تل الحالة ستة أشهر،
وال ساانة  ،وال أكثاار ماان ذلاا  .ألنااه ماان الثاباات علميااا أن المااا هااو احااد
ضروريات الحياة ،ويمثل من وزن اإلنسان نحو  ، % 61وتُقدر احتياجات
الجسم يوميا من الما ما باين 4 -4 :لتارات  .و يسات،يف اإلنساان أن يتحمال
نقا الماا عاان احتياجاتاه بمقادار  ، % 4وال يتحماال الانق إذا قارب ماان
 .659% 11وأن أي نقاا كبياار للمااا فااي جساامه ساايؤدي إلااى موتااه .و((
اإلنساان يسات،يف أن يبقاى علاى قياد الحيااة لمادة أسابوع واحاد فقاط باال ماا .
ويموت إذا فقد جسمه أكثر من  %41من الما )).660
ولذل فنحن ال نترك حقائق الواقف والعلم ونصدق رواياات صاوفية طنياة
ُمنكرة  ،بل ومستحيلة الحدوث .ومن يُصدقها فقد دا على الشرع والعقل
والعلم وارتمى في أحضان خرافات الصاوفية وأبااطيلهم.ونحان برفضانا لهاا
ال نخسر شيئا  ،لكننا سنخسار عقولناا وحقاائق الواقاف والعلام إن صادقنا بهاا.
 659سعد أحمد حالبو  :الغذا ومكوناته  ،مؤسسة الشروق الدولية ، 8002 ،ي 92 :وما بعدها.
 660الموسوعة العالمية العربية  ،مادة  :الجسم  ،الما .
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ومف أن تل الحكايات مستحيلة لكنها من جهة أخرى تشير إلى موق القاوم
من الجوع وغلوهم فيه ،كعبادة صوفية موصلة إلى كبرى غاياات التصاوف
التي يُدندن حولها الصوفية ويُخفونها عن النا .
وخامسااا إن تبرياارات هااؤال الشاايوخ لةمااا كااانوا عليااه ماان جااوع وع ،ا
شاااديدين معظمهاااا تبريااارات ال تصاااح ،وهاااي مااان المغال،اااات والتلبيساااات
والشاابهات اسااتخدموها تعضاايدا وانتصااارا للتصااوف ولاايس التزامااا بالشاارع
وغياارة عليااه.فماان ذلا قااول الجاريااة لااداود ال،ااائي ورده عليهااا .فقالاات لااه:
((أما تشتهي الخبز؟ فقاال :باين مضاغ الخباز وشارب الفتيات قارا ةُ خمساين
آية)).661
وأقااول :تبريااره ال يصااح ،وفااي غياار محلااه ،ألن أكاال الخبااز قااد يكااون
عباادة ،وهااو زاد للقيااام بالعباادات  .والشاارع أمرنااا باألكال والشاارب م،لقااا،
بشرط عدم االساراف  .واألكال نفساه فياه جاناب تعبادي مان جهاة مصادره ،
والتسمية وحمد ل وشكره على األكال  ،كماا فاي الحاديث عان النباي –علياه
الصالة والسالم -أنه قالَ (( :ال رح َم ُد ة خهللة الخ ةذى أر َ
ط رع رمنرا رو رسقرانرا رو ركفرانرا روآ روانرا فر ركا َم
ي))  ،662و((إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم ل فلن
ةم خم َن الر ركافة رى لرهُ روالر ُم َئ ةو ر
نسي أن يقول بسم ل في أوله فليقل بسم ل في أولاه وآخاره))  .663فالشارع
كمااا أمرنااا بقاارا ة القاارآن أمرنااا بالشاارب واألكاال الحااالل فالكاال ماايمور بااه
شرعا .وعليه فال يصح تبرير الرجل.
وأما تعليله فهاو علياه ال لاه  ،ألن القارآن الكاريم أُنازل للتادبر والت،بياق
قباااال قرا تااااه  ،لقولااااه تعااااالى(( :أرفرا ر
ب
ُون َالقُاااارَ ر
اااال يرتراااا ردبخر ر
آن أر َم رعلرااااى قُلُااااو َ
اار ٌ
أر َقفرالُهرا)(محمد ، )) 43 :و(( ةكترابٌ أر ر
ك ليرا خدبخرُوا آيراتةا ةه رولةيرترا رذ خك رر
نز َلنراهُ إةلر َي ر ُمبر ر
اطي ُم َس اترقةيما ً فراااتخبةعُوهُ روالر
ار ة
صا ر
ب)(ي ،)) 43 :و (( روأر خن هرااـ رذا ة
أُ َولُااوا َاألر َلبرااا ة
ترتخبةع َ
اون )(األنعاام :
ق بة ُك َم رعن رسبةيلة ةه رذلة ُكا َم روصخاا ُكم بةا ةه لر رعلخ ُكا َم ترتخقُ ر
ُوا ال ُّسب رُل فرترفر خر ر
 . .))114ومن يتدبر فيه ال يُمكنه قرا ة ذلا العادد الكبيار مان ا ياات  ،بال
آية واحدة يت،لب تادبرها وقتاا أطاول مان مضاغ الخباز وشارب الماا  .علماا
بينه ليس من سنة النبي-عليه الصالة والسالم -أنه يفضل قرا ة القارآن علاى
األكل ومضغه ،ألن لكل منهما مكانه المناسب .ومن غرائب الرجل أنه ذكر
تركه لمضغ ال،عام من أجل قرا ة القرآن ونساي أو تناساى ان القارآن نفساه
ييمره بالشرب واألكل من دون إسراف ،وبتدبر القارآن  ،و بقرا تاه أيضاا .
 661القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
 662مسلم :الصحيح ،ط  2ي ، 97 :رقم. 9067 :
 663األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 20 :رقم. 8611 :
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فخالفه في األمر األول والثاني وفي الثالث أيضا ألناه قارأه فاي غيار مكاناه،
ومن دون تدبر كما أمر الشرع .فالرجل هنا خال الشرع مخالفة صاريحة،
وتقدم عليه برغباته وأحواله انتصارا للتصوف وتسترا بالشرع.
ومنها قول بعضهم (( :الجوع سحاب ،فلذا جاع العبد م،ر القلب
الحكمة)) .664و(( الجوع يصفي الفؤاد  ،ويميت الهوى  ،ويورث العلم
الدقيق))  .665و(( لما خلق ل تعالى الدنيا جعل في الشبف :المعصية
والجهل ،وجعل في الجوع :العلم والحكمة)).666
وأقول :نعم إن الجوع الشرعي والصحي ينفف اإلنسان  ،ويفتح له بابا من
أبواب التقوى والعلم والحكمة  ،لكن الجوع الصوفي الذي تكلم عنه هؤال
فهو ُمفسد للقلب والعقل والجسم،ويورث أصحابه األوهام واألمراض
والهلوسات كما سبق أن بيناهف وال يُورث علما نافعا ،وال حكمة صحيحة.
ومن الثابت شرعا وعقاال وعلماا أن العلام يُكتساب أساساا باالتعلم والعمال،
واإليمان الصحيح يكتسبه المؤمن بلخالصه وتقواه وطاعته الكاملة هلل تعالى
 .والجوع الشرعي هو جز من العبادات الشرعية ويختل كلياة عان جاوع
الصوفية.
فااالعلم بمعناااه الواسااف ال يُكتسااب بااالجوع الصااوفي ،وإنمااا يُكتسااب أساسااا
بالتعلم  ،ولهذا قيل " :إنما العلم بالتعلم"  .وهذا ثابت شرعا وعقال واقعا .فقد
امرناا الشارع باالتعلم  ،وعلام النباي-علياه الصاالة والساالم -أصاحابه باالقول
والممارسة  ،وحثهم على طلاب العلام ،وجعال مان يخارط فاي طلباه فهاو فاي
سبيل ل حتى يرجف .مف أنهم كانوا يصومون رمضان ،ويُكثرون من صوم
الت،وع  .لكن مف ذل فقد علمهم بنفسه  ،وحاثهم علاى طلاب العلام .فلاو كاان
الجوع يُغني عن طلب العلم  ،ما أمرهم النبي-عليه الصالة والسالم -ب،لبه.
ولااو كااان الجااوع الشااديد يُااورث العلاام والحكمااة مااا أمرنااا الشاارع باألكاال
وعاادم اإلسااراف ،وال أمرنااا بقاارا ة القاارآن والتفكاار فااي الكااون والبحااث فيااه
الكتشاف أسراره وسننه ،وتسخيرخيراته لصالح االنسان.

 664أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي21 :
 665شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 118 :
 666القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 12 :
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والشاهد على عدم صحة قولهم أيضا هو أنه من الثابت أن العلوم الحديثة
من فيزيا وكيما  ،وطب وفل  ،كلها اُكتشافت باالتعلم والبحاث التجريباي،
ولم تُكتش بال،ريق الصوفي .فلمااذا لام يكتشافها الصاوفية – وهام كثيارون
جدا -بالجوع وممارساتهم التعبدية ؟؟.
ومما يب،ل زعمهم أيضا هو أن حصيلة ما عند الصوفية من علم صحيح
قليلااة وهزيلااة جاادا بالمقارنااة إلااى مااا عناادهم ماان أخ،ااا وأباطاال وخرافااات
وأوهاااام . 667فااايين هاااذا العلااام المزعاااوم الاااذي تحصااالوا علياااه مااان الجاااوع
الصوفي؟؟.
وال يصح القول :بين ل تعالى جعال فاي الشابف :المعصاية والجهال ،وفاي
الجوع :العلم والحكمة .668فاهلل عزوجل لم يجعل في الشبف العادي -من دون
اوا روا َشا ررب َ
إسراف -الجهل وال المعاصي  ،فلو كان كذل ما قال لنا ُ (( :كلُ َ
ُوا
َرفُ َ
ين)(األعراف ،)) 41 :و((قُلَ رم َن رح خر رم ةزينراةر
َرفة ر
وا إةنخهُ الر ي ةُحبُّ َال ُمس ة
روالر تُس ة
ين آ رمنُ َ
ّ
اوا فةاي َال رحيراا ةة
ق قُالَ ةهاي لةلخا ةذ ر
ت ةم ر
لة الختة ري أر َخ رر رط لة ةعبراا ةد ةه رو َال،خيبراا ة
ان الار َز ة
اون )(األعاراف44 :
ت لةقر َاو َم ير َعلر ُم ر
صةً ير َو رم َالقةيرا رم ةة رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
ال ُّد َنيرا رخالة ر
))  .واألكااال والشااارب دون إساااراف  ،هماااا مااان الشااابف العاااادي الاااذي ينفاااف
اإلنسان وال يضره .
ومن جهة أخرى لم يجعل ل تعالى في الجوع الشديد علماا وال حكماة .
وإنما جعل في الجوع الشرعي -الصوم -وسيلة ومن وسائل التربية اإليمانية
ين آ رمنُ َ
اب رعلرا َي ُك ُم
لتحقيق جانب مان التقاوى ،قاال سابحانه (( :يراا أريُّهراا الخا ةذ ر
اوا ُكتة ر
اون)(البقارة ،))184 :و(( ُخ َاذ
ين ةمن قر َبلة ُك َم لر رعلخ ُكا َم ترتخقُ ر
ب رعلرى الخ ةذ ر
الصيرا ُم رك رما ُكتة ر
صاالرتر ر رسا رك ٌن لخهُا َم
صل رعلرا َي ةه َم إة خن ر
ص ردقرةً تُ،ره ُرهُ َم روتُ رزكي ةهم بةهرا رو ر
ةم َن أر َم روالة ةه َم ر
رو ّ
لُ رس ةمي ٌف رعلةي ٌم )(التوبة.))114 :
وليس صحيحا أن ل جعل المعصية والجهل في الشابف ،فهاذا أمار نسابي
فقااد يحاادث وقااد ال يحاادث ،ونفسااه يصاادق علااى الجااوع ،فقااد يكااون الجهاال
والمعصية في الجوع  .فكم من جائف عصى ل تعالى وارتد وكفر ،وكم مان
شبعان عالم وحكايم وطاائف هلل تعاالى .وكام مان جاائف أورثاه جوعاه الساخط
واالنتقام واالعتدا على أماالك الغيار .وكام مان شابعان اعتادى علاى غياره،
وأكل أموال النا بالباطل .وكم مان شابعان كثيار الصادقات واإلحساان إلاى
الفقرا  ،والعكس صحيح أيضا .
 667سنتوسف في هذا الموضوع ونوثقه في الفصل الخامس .
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علما بين اإليمان هبة وجائزة ربانياة يارزق ويُجاازي بهاا ل تعاالى عبااده
المؤمنين ،وليس نتيجة حتمية للجوع وتعذيب النفس ،فما ينت من ذلا لايس
من اإليمان الشرعي الذي يرزق ل به عبااده المتقاين ،وإنماا هاو انعكاساات
لااذل الجااوع والتعااذيب للجساام .فاإليمااان الصااحيح ينالااه المااؤمن باخالصااه
والتزاماه بشاارع ل تعااالى  ،فييكاال ويشارب ،ويصااوم ويجااوع التزامااا باادين
اإلسالم ،ولايس اتباعاا للعباادة الصاوفية التاي هاي امتاداد لبرهبانياة الباوذيين
والنصارى.
وعليه فكما أن األكل الكثير يضر باإلنسان في كل جوانبه ،فكاذل الجاوع
الشااديد والاادائم يضاار باإلنسااان ويفت ا بااه عقااال وروحااا وباادنا .فكاال منهمااا
ضرره أكثر من نفعه  ،فالن ورّ ثاا قلايال مان العلام والحكماة ،فلنهماا باال شا
يورثان كثيرا من األمراض  ،والجهاالت والجنونيات.
وأما ما رُوي عان عباد ل القشااع بيناه وقا لايال علاى شاط دجلاة وهاو
يقول (( :يا سيدي أنا ع،شان يا سيدي ،أنا ع،شان حتى أصبح فلماا أصابح
قال :يا ويلتي تبيح لي شايئا وتحاول بيناي وبيناه ،وتخ،ار علاي شايئا وتخلاي
بيني وبينه ،فيي أصنف ورجف ولم يشرب منه )) .669فالن صاح الخبار فهاو
نموذط من جنونيات الصوفية ومهاازلهم  ،وتعمادهم مخالفاة الشارع والعقال.
ااارفُ َ
ااارب َ
ألن ل تعااااالى قااااال لنااااا ُ (( (( :كلُا َ
وا إةنخااااهُ الر ي ةُحاااابُّ
اااوا روا َشا ر
ُوا روالر تُ َسا ة
ين)(األعراف .)) 41 :فلمااذا لام يشارب مان النهار حتاى يرتاوي ،ثام
َرفة ر
َال ُمس ة
يحمااد ل تعااالى علااى ذل ا ؟؟ !!  .فهااو الااذي حاارم نفسااه حقهااا فااي الشاارب
وتركها تتعذب  ،وليس ل تعالى هو الاذي حاال بيناه وباين الماا وال حظاره
مفتر على ل سبحانه وتعالى.
عليه ،وإنما هو
َ
ولعال الرجاال كاان ينتظاار أن يخاارط الماا ماان النهاار ليادخل فااي فمااه !!.
فعندما لم يتحقق له ذل بدعوى التوكل ترك الشرب وزعم أن ل تعالى هاو
الذي حال بينه وبين شرب الما  .وهذا زعم باطل ق،عاا  ،وإنماا الرجال هاو
الذي خال الشرع وسنة الحياة بين اإلنسان هو الذي يسعى متوكال على ل
تعالى في طلبه للرزق .فكما أنه خرط من بيته وجاا إلاى شااطئ النهار كاان
عليه أن ينزل إلى النهر ويشرب الما بيديه .وإال كان عليه أن يبقى في بيته
أحسن له من أن يخرط إلى النهر ويحرم نفسه من شرب الما .
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ومنها قول أباي علاي الروذبااري (( :إذا قاال الصاوفي بعاد خمساة أياام أناا
جااائف ،فااالزموه السااوق ،وأمااروه بالكسااب)) .670فهااو شاااهد دامااغ علااى أن
الصوفية ال يجوعون تعبدا بالصيام الشرعي ،وإنما يجوعون التزاما بالعبادة
الصاوفية طلبااا لغايتهااا  .فهااو جااوع صاوفي ووساايلة لتحقيااق غايااة التصااوف
التي هي الفنا في ل  . -فاالقوم يجوعاون وال يصاومون.ألن الصايام عباادة
شرعية ،وركن من أركان اإلساالم ،وأماا الجاوع الصاوفي فهاو مان عباادات
العقيدة الصوفية التي هي امتداد إلى رهبانية البوذيين والنصارى.671
ومن ذل أيضا أن القوم لهم أقوال وأفعاال أفسادوا بهاا الصاوم الشارعي-
صااوم رمضااان والت،ااوع -انتصااارا للجااوع الصااوفي .باال وبعضااهم باساام
رمضاان خااال الصااوم الشارعي .كمحمااد باان عمارو المغرباي  ،فارُوي أنااه
كان (( ييكل في شاهر رمضاان أكلتاين مان غيار تكلا ييكال فاي كال خمساة
عشر يوما )) .672ورُوي أيضا أن أبا السعود الجاارحي كاان ينازل فاي ((
سرب تحت األرض من أول ليلة من رمضان ال يخارط إال بعاد العياد بساتة
أيام ،وذل بوضو واحد من غير أكل ،وأما الما  ،فكان يشرب منه كل ليلة
قدر أوقية )).673وقال أحادهم (( :إذا رأيات الصاوفي يصاوم صاوم الت،اوع
فاتهمه  ،فلنه قد اجتمف معه شي من الدنيا )).674
وأقول :األول وأمثاله يتظاهرون بصيام رمضان الذي هاو مان أركاان
اإلسااااالم  ،لكاااانهم يتعماااادون مخالفااااة األواماااار وا داب الشاااارعية المتعلقااااة
برمضان ، .فحسب ما رواة أبو نُعيم عن المغربي أنه كان ييكل أُكلتين طيلة
شهر رمضان  ،مرة في كال خمساة عشار يوماا .وهاذا لايس صاوما شارعيا،
وفيااه تعمااد وإصاارار علااى مخالفااة الصااوم الشاارعي .ألن الصااوم الشاارعي
وا روا َش ررب َ
ُمحدد في قوله سبحانه (( :رو ُكلُ َ
ان
ُوا رحتخى يرتربري رخن لر ُك ُم َال رخ َيطُ األربَايرضُ ةم ر
َال رخي ةَط األرس رَو ةد ةم رن َالفرجَ ةر ثُ خم أرتة ُّم َ
وا الصيرا رم إةلرى الخلي ةَل)(البقرة ))187 :وعن أبي
الاادردا – رضااي ل عنااه -أنااه قااال((:ثااالث ماان أخااالق النبااوة  :تعجياال
اإلف،ار وتيخير السحور ووضف اليمين على الشمال فاي الصاالة)) .675فهاذا
الرجل ال يصوم رمضان وإنما يجوع جوع العبادة الصاوفية ،الاذي يُمارساه
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الصوفية في شهر رمضان وخارجه .إنه ُمتستر برمضان وحري
على مخالفته !! .

و ُمصار

وأمااا مااا فعلااه الثاااني ،فلاايس ماان الشاارع الخلااوة تحاات األرض فااي شااهر
رمضان وال في غيره  .فاإلسالم ال ييمر بذل  ،ولم يكن النبي-عليه الصالة
والسالم -يعتك في رمضاان بتلا ال،ريقاة وال بتلا المادة .وال كاان يمتناف
عاان األكاال طيلااة شااهر رمضااان  ،وإنمااا كااان يصااوم الصاايام الشاارعي ماان
الفجاار إلااى المغاارب كمااا بيناااه أعاااله  .ويعتكاا فااي العشاار األواخاار فااي
رمضااان.676وال يتاارك صاالوات الجماعااة وال صااالة الجمعااة .677لكاان هااذا
الصوفي تارك ذلا ومعاه صاالة العياد التاي هاي فارض أيضاا .فهاذا الرجال
باسم صوم رمضان خال الصوم الشرعي جملة وتفصيال .
وأما القول بين هدا الصاوفي -الجاارحي -بقاي  47يوماا بوضاو واحاد،
فيعني أنه لم ينم طول هذه المدة  ،ألنه لو نام لنقض وضوؤه  .وهذا مستحيل
الحدوث  ،ألن اإلنسان لن يست،يف البقا دون نوم مدة  47يوما ،وسايبدأ فاي
االنهيار وفقدان قواه منذ الياوم الثالاث .678وعلياه فلان يبقاى متوضائا ً .ولمااذا
يُحافظ على وضوئه وهو ُمخال للصيام الشرعي؟؟!!  ،فهل يُ،ياف ل فاي
الوضو ويعصيه في آداب الصيام و صلواته؟؟ .أليس هذا من غرائب القوم
وأباطيلهم وتناقضاتهم ؟؟!! .
وأما الصوفي الثالاث فقاد أفصاح عان حقيقاة موقفاه مان الصاوم الشارعي
انتصارا للجوع الصوفي .وهاو موقا ماردود علياه،ألن صاوم الت،اوع هاو
ماان العبااادة الشاارعية  ،وال يصااح اتهااام ماان يفعلااه بينااه طالااب للاادنياف وإنمااا
الجااوع الصااوفي هااو الااذي ماان الاادنيا بحكاام أنااه مخااال للصااوم الشاارعي،
وأصحابه ال يريدون بتصوفهم ا خرة كما سبق أن بيناه.
ومنها أيضا قول أبي القاسم الجنيد(( :ما أخذنا التصوف عن القيل والقاال،
لكن عن الجاوعف وتارك الادنيا ،وق،اف الميلوفاات والمستحسانات )) .679فهاو
قااول صااوفي ين،بااق تمامااا علااى العبااادة الصااوفية التااي هااي امتااداد لرهبانيااة
البوذيين والنصارى،وليس هاو مان العباادة الشارعية .ألن ديان اإلساالم بكال
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جوانبااه الروحيااة واألخالقيااة ،والعمليااة والعقديااة ال يقااوم علااى الجااوع  ،وال
على ترك الادنيا ،وال علاى تارك الميلوفاات المستحسانات لمجارد أناه كاذل ،
وإنما يقوم على طاعة ل وااللتزام بشرعه قلبا وقالبا ،قال تعالى (( :رو(( رو رماا
رخلر َقا ُ
ات َال ةجا خ
ص االرتةي
ون)(الااذاريات ،)) 16 :و ((قُاالَ إة خن ر
اإلنا ر
اس إة خال لةير َعبُ ا ُد ة
ان رو َ ة
ين)(األنعام.))164 :
اي رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
رونُ ُس ةكي رو رمحَ ير ر
ولاايس ماان دياان اإلسااالم أن نقاايم الاادين والاادنيا علااى الجااوع  ،وإنمااا علااى
االعتدال في األكل والشرب  ،فهذا هو األصال  ،والصاوم اساتثنا بايمر مان
الشرع .فلو كان أصال لفارض ل عليناا صاوم أربعاة أشاهر ،أو خمساة ،أو
ستة أشهر في السنة .وبما أنه سبحانه فرض علينا شهرا واحدا فاي العاام دل
هذا على أن الصوم استثنا في حياتنا وليس أصال.
وأما قوله بترك الميلوفات والمستحسنات فهذا يحتاط إلاى تفصايل ،فالذا
كانت ميلوفات صاحيحة وصاحية ومواقفاة للشارع  ،ومفيادة للمجتماف فيجاب
الحفاظ عليها ال ق،عها  ،وأما إذا كانت ضارة فالبد من التخل منها .علماا
بين اإلنسان لن يست،يف التخل نهائيا من الميلوفاات والمستحسانات ،وانماا
يست،يف أن يُغيرها ويُوجهها ال القضا عليها .ألن ما من نمط حياة إال وله
ميلوفااات ومستحساانات .والصااوفية أنفسااهم عناادما تصااوفوا وانعزلااوا عاان
المجتمااااف اإلسااااالمي بميلوفاتااااه و ُمستحسااااناته وضااااعوا ألنفسااااهم ميلوفااااات
ومستحسنات تناسبهم  ،فماالوا إلاى الكسال وتارك طلاب الارزق ،وأقبلاواعلى
ال،رب والرق بدعوى الاذكر والساماع ،ولبساوا المرقعاات وتميازوا بهاا،
وأظهروا زهدهم وتصوفهم للنا تسوال وطمعا فيما عندهم .
ومنها أيضا ما رواه الكالباذي  (( :سمعت فارسا يقول :قلت لبعض
الفقرا مرة  -ورأيت عليه أثر الجوع والضر  :-لةم ال تسيل النا
في،عموك؟ قال :أخاف أن أسيلهم فيمنعوني ،فال يفلحواف وقد بلغني عن
النبي أنه قال :لو صدق السائل ما أفلح من رمنر رعه ")).680
وأقول :أوال إن الحديث الذي احت به الصوفي غير صحيح ،فهو موضوع
وال أصل له .681لكن الرجال –كغياره مان الصاوفية -لام يحاري علاى طلاب
الحديث الصحيح والصححه ،واكتفى بقوله :بلغني  .وكلمة بلغني هاي أخات
 680الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 111-112 :
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زعموا  .فالرجل ال يهمه أصح الحديث أم لم يصح ،وإنما الذي يهمه هاو أن
يحت لحاله ويُبرره بالدين تسترا به .
وثانيا إن ذل الصوفي رضي لنفسه الجوع والضر  ،وهذا جهال بالشارع
 ،وإضرار بالنفس .كما أنه كان على الاذي سايله أن ينصاحه باين يخارط فاي
طلااب الاارزق ،ولاايس بسااؤال النااا  ،ويبااين لااه أن الشاارع ياايمر بالعماال ال
بالسؤال  ،وأن اليد العليا خير من اليد السفلى  ،ألن سؤال الناا منهاى عناه
شرعا إال لضرورة  .لكنه لم يفعال ذلا  ،ألناه وصااحبه علاى مانه العباادة
الصوفية ،ال على منه العبادة الشرعية.
وثالثا إن من جهل الرجال بالشارع أو تعماده فاي مخالفتاه أناه جعال
البركة في نفسه وزكاها وزعم أنه لم يسيل النا خوفا عليهم باين ال يُفلحاوا
إن هم منعوه  .فهذا الصوفي ترك العمل  ،ورضي باالجوع والضار ،وزكاى
نفسااه  ،مااف أن الشاارع أماار بالعماال ،ونهااى عاان السااؤال وماادح الاانفس.قااال
سبحانه(( :فر رال تُ رز ُّكوا أرنفُ رس ُك َم هُ رو أر َعلر ُم بة رم ةن اتخقرى)(النجم . ))44 :
وبما أن الشرع أمر بالعمال ونهاى عان التساول ،فالن مان يمناف الساائل فاال
ذنب عليه  ،ألن ل تعالى امرنا بعدم نهر السائل ،ولم يفرض علينا التصدق
عليه  ،لقوله سبحانه (( :روأر خما السخائة رل فر رال تر َنهررَ )(الضحى  .)) 11 :لكان هنااك
حاالت يُستحب فيهاا التصادق ،وأخارى يُحارم فيهاا التصادق إذا كاان الساائل
نصابا  ،أويمتهن التسول .وحتى إذا كان السائل يستحق التصدق  ،وال ُمع،ي
ال علم بحاله فال إثم عليه  .وهناك حاالت يكون فيها التصدق واجبا إذا كان
السائل محتاجاا  ،وال ُمتصادق علاى علام باه ،وقاادر علاى أن يُع،ياه  .فالن لام
يتصدق عليه في هذه الحالة يكون آثما.
لكن جواب ذل الصوفي غير صحيح في معظمه ،وهو نموذط علاى تقادم
الصوفية على الشرع برغبااتهم وتصاوفهم مان جهاة،وعلى تيسيساهم للعباادة
الصوفية باألحاديث الضعيفة ومروياات شايوخهم المخالفاة للشارع مان جهاة
أخرى.
وأمااا قااول الصااوفي أبااي طالااب خاازرط باان علااى ... (( :فرقُاادم إلينااا حماال
مشوي  ،فيمسكت يدي  ،فقال لي بعض أصاحابنا  :كال باال أنات  « ،فيكلات
لقمة  ،فينا منذ أربعين سنة إلى خل  .682))» ...فهو قاول موافاق للتصاوف
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ال للشاارع  ،ألن األكاال الحااالل سااوا كااان لقمااة  ،أو لقيمااات  ،أو أكثاار ال
يُؤدي أبدا إلى تراجف القوة اإليمانية للمسلم  ،بال قاد تزياد فاي قاوة إيماناه إذا
تناوله حالال وبنية  ،وتدبر فياه ،وأشارك غياره معاه ،ليتقاوي باه علاى القياام
بيعمال الخير وااللتزام بالشرع .
وأما قول ذل الصوفي بينه أكل لقمة من خروف مشاوي فضّال أربعاين
سنة في تراجف  ،فهذا ليس من دين اإلسالم إن كان ال،عام حالال ،وحتاى إن
كان حرام ا  ،ولم يكن آكله على علم به فال يحدث له ذل  .بل حتى وإن تعمد
في أكل تل اللقمة وتاب منها فال يبقى أربعين سنة فاي تراجاف  ،بال يسا،يف
أن يتدارك ما فاته ،بل وقد تكون تل الحادثة دافعاا قوياا للنهاوض مان جدياد
وبلوغ أعلى المراتب اإليمانية .وعلياه فالن هاذا الرجال ال ياتكلم عان العباادة
الشرعية ،،وال يتعامل معها ،وإنما يتعامل ماف العباادة الصاوفية ومجاهاداتها
وأحوالهااا وعقائاادها  .فكالمااه مخااال للشاارع ،متفااق مااف التصااوف  ،لكنااه
ُمتستر بالعبادة الشرعية.
ومنها أيضاا قاول عباد الكاريم القشايري(( :وأوحاى ل سابحانه إلاى داود-
علياه السااالم :-يااا داود ،حااذر ،وأنااذر أصاحاب أكاال الشااهواتف فاالن القلااوب
المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة )).683
وأقول :إن هاذا الخبار اليصاح إسانادا وال متناا ،فيماا إساناد فهاو ُمنق،اف وال
أصل له ،وتعمد فاي االفتارا علاى االنبياا علايهم الساالم .وهاو شااهد داماغ
على أن الصوفية ال يبحثون عن صحيح األخبار ،وال يُميزون بين صحيحها
من سقيمها .
وأمااا متنااا فااال يصااح ،ألن الشاارع لاام يحاارم تناااول الشااهوات وإنمااا حاارم
الخبائث والشهوات الحارام  ،واماا أكال الشاهوات الحاالل فهاي مان الحاالل،
ومن نةعم ل تعالى على عباده .وهو الاذي دعاناا إلاى تناولهاا ،كقولاه تعاالى:
ااوا ّ
وا ألرنفُ ةساا ُك َم رواتخقُ َ
وا رحاارَ ثر ُك َم أرنخااى ةشاا َئتُ َم روقرااد ُم َ
ث لخ ُكاا َم فراايَتُ َ
((نة رساان ُؤ ُك َم رحاارَ ٌ
لر
روا َعلر ُم َ
ين)(البقارة  ، )) 444 :وقاد كااان داود –
ار َال ُم َاؤ ةمنة ر
اوا أرنخ ُكام ُّمالرقُاوهُ روبرش ة
عليااه السااالم -ماان األنبيااا األغنيااا الااذين جمااف ل لهاام بااين النبااوة والمل ا ،
وفااتح عليااه الكثياار ماان خياارات الاادنيا  ،فكي ا ياايمره بتاارك أكاال الشااهوات
ُم،لقا دون تمييز بين حاللها وحرامها ؟؟!!.
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ومنها أيضا قاول يحياى بان معااذ(( :الجاوع ناور ،والشابف ناار ،والشاهوة
مثل الح،ب يتولد منه االحتراق ،وال ت،في ناره حتى يحرق صاحبه)).684
وأقول :إن الرجل وأصحابه تكلموا في الجوع والشبف بلسان التصاوف ،ال
بلسااان الشاارع ،وال العقاال ،وال العلاام  .ألن الحقيقااة هااي أن كااال ماان الجااوع
والشبف قد يكون نارا ودا ً  ،وقد يكون نورا ودوا ً وغذا ً  .فال يصح ذمهماا
م،لقا وال مدحهما م،لقا.
فاالجوع الشارعي -كالصايام -يانق مان وزن الجسام  ،وياريح أجهزتااه،
ويصقل القلب ويقوياه ويناوره .لكان الجاوع الصاوفي -الشاديد والادائم -يُقلاق
صاحبه ،و ينغ حياته ،وينه جسمه ويُمرضه ،ويدمر مناعته وأجهزته،
ويُخرجه من الوعي إلى الالوعي ،وقد يوصله إلى السرقة والكفر.
وكذل الشبف العادي -األكل باعتدال من دون إساراف -فهاو يغاذي الجسام
ويقويه  ،وبتقوية الجسم تتقوى الروح أيضا .والعقل السليم في الجسم السليم.
لكاان اإلفااراط فااي الشاابف واإلكثااار منااه يضاار بالجساام والااروح معااا .فالشاابف
الشرعي ليس نارا وال دمارا ،وإنما هو غذا وعالط للجسم والنفس والعقل.
وهذا أمر ثابت شرعا وعقال وواقعاا وعلماا .فلاو كاان ناارا ماا أمرناا الشارع
باألكل والشرب باعتادال ،وماا أمار األطباا الناا بتنااول األكال الصاحي .
وإنما المبالغة في الشبف هي التي تضر اإلنسان بدنيا ونفسيا وعقليا .
وأمااا الشااهوة  ،فهااي طبيعيااة فااي اإلنسااان  ،ألنهااا ماان غرائاازه ودوافعااه
وحاجياتااه التااي يعااي بهااا اإلنسااان ،وباادونها ال يكااون إنسااانا  .وال بااد ماان
االستجابة لها بال،ريقة الصحيحة  ،وال يصح ذمها وال قمعهاا وال محاربتهاا
والسااعي الستئصااالها  .وإنمااا يجااب االسااتجابة لهااا بمياازان الشاارع والعقاال
َارفُوا
والعلم ،بال افاراط وال تفاريط .قاال سابحانه  (( :روالخا ةذ ر
ين إة رذا أرنفرقُاوا لرا َم يُس ة
ك
ااان برااي رَن رذلةاا ر قر روامااا ً (الفرقااان  ،)) 67 :و(( روالر ترجَ رعاالَ يراا رد ر
رولراا َم ير َقتُاارُوا رو رك ر
رم َغلُولرةً إةلرى ُعنُقة ر روالر تر َبس َ
ُا،هرا ُكا خل َالبرسَا ةط فرتر َقعُا رد رملُوماا ً خمحَ سُاوراً)(اإلسارا :
 ، )) 43و((قُلَ رم َن رح خر رم ةزينرةر ّ
ق قُلَ
لة الختة ري أر َخ رر رط لة ةعبرا ةد ةه رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
ين آ رمنُ َ
ت لةقر َاو َم
ةهي لةلخ ةذ ر
صةً ير َو رم َالقةيرا رم ةة رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
ون)(األعراف.))44 :
ير َعلر ُم ر
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فالشهوة ليست كالح،ب  ،وإنما هي غريزة من الغرائز التي خلقها ل
تعالى فينا ألدا وظائ ضرورية للجسم شري،ة أن نستجيب لهاا باعتادال .
وفي هذه الحالة ال يتولد منها االحتراق  ،وال الكبت عند تنظيم االستجابة لها
 .لكاان الرجاال بساابب ت،رفااه وتعصاابه لتصااوفه تكلاام بااال شاارع وال علاام وال
عقل  .وهذا هو الحال الغالب على التصوف وأهله .
وآخرها قول للصوفي ساهل بان عباد ل التساتري مفااده  « (( :الجاوع
سر ل في أرضه  ،ال يودعه عند من يذيعه »)).685
وأقول :كالمه هذا مصدره التصاوف ال الشارع ،فالرجال يصا الجاوع
الصااوفي ال الجااوع الشاارعي  .ويناادرط ضاامن كااالم الصااوفية بااال علااام،
والتعمااد فااي مخالفااة الشاارع  .ألن ل تعااالى تعباادنا بالصاايام الشاارعي ،ولاام
يتعبدنا بالجوع الصوفي ،وفرض علينا صوم شهر واحد في السنة من الفجر
إلى المغرب  ،وأباح للماريض والمساافر أن يف،ار علاى أن يُعياد أياام ف،اره
الحقا  .ورخ للعجزة ولذوي األمراض المزمنة باإلف،ار في رمضان مف
َارفُ َ
ارب َ
الفدية  .وقال لنا من جهة أخرى ُ (( :كلُ َ
وا إةنخاهُ الر يُ ةحابُّ
اوا روا َش ر
ُوا روالر تُس ة
ين)(األعراف، )) 41 :و ((قُلَ رم َن رحا خر رم ةزينراةر ّ
اي أر َخا رر رط لة ةعبراا ةد ةه
َرفة ر
لة الختة ر
َال ُمس ة
ين آ رمنُ َ
صةً ير َو رم َالقةيرا رما ةة
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
اون)(األعاراف ،)) )) 44 :و((يراا أريُّهراا الرُّ سُا ُل
ت لةقر َاو َم ير َعلر ُم ر
رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
اون رعلةاي ٌم)(المؤمناون.))11 :
صالةحا ً إةني بة رماا تر َع رملُ ر
ت روا َع رملُوا ر
ُكلُوا ةم رن ال،خيبرا ة
فاألكل والصوم الشرعيان هما سر ل في خلقه ،وليس الجوع الصوفي.
فالجوع الصوفي ليس سرل في خلقه  ،وإنما هاو سار العباادة الصاوفية،
فبالجوع الصوفي ينتقل الصوفي من الوعي إلاى الالوعاي ،ومان العقال إلاى
الالعقل ،ومن الشرع إلى الال شرع ،ومن العلام إلاى الالعلام ،ومان الحقاائق
إلى األوهام والهلوسات  .وهنا يكون الصاوفي قاد فقاد قاواه العقلياة والنفساية
والبدنيااة ،فيجذبااه الشااي،ان إليااه ويسااتحوذ عليااه  ،ويصاابح حالااه يُشاابه حااال
متناولي المخدرات المهلوسة .

 685الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم 17 :ي. 61 :

411

وسادسا فبالنسبة لألحاديث النبوية التي احت بها هؤال الصوفية تعضيدا
وانتصارا للتصوف ،فهي أحاديث ال تصح إسنادا وال متنا .وتفصيل ذل
فيما ييتي:
أولها حديث أن النبي  -صلى ل عليه و سلم -كاان قائماا يقارئ أصاحاب
الصفة وعلى ب،نه فصيل من حجر يقيم به صلبه من الجوع.686
وإسناده ال يصح  ،ألن من رجاله :ابن لهيعة :سبق ذكر حاله  ،وتبين أنه
ضعي .
وللحديث طريق آخر ال يصاح أيضاا رواه ال،براناي ،مان رجالاه :عباد ل
بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني ماوالهم أباو صاالح البصاري (ت 444
هاـ)  ،وساعيد باان أباي هاالل الليثااي ماوالهم الماؤذن أبااو العاال المصااري(ت
نحااو141هااـ) .687األول  ،قياال فيااه :صاادوق ،فيااه غفلااة  ،كثياار الغلااطُ ،مااتهم
ليس بشي  ،البي به ،ثم فسد حالاه ،كاان يكاذب فاي الحاديث  ،لايس بثقاة،
روى مناااكير عاان الليااث باان سااعد ،روى عاان األثبااات مااا لاايس ماان حااديث
الثقات.688
والثاني ،قيل فيه :أرسل عن بعض الصحابة ،ال بي
األحاديث ،ليس بالقوي.689

به ،ثقاة ،يُخلاط فاي

وأمااا متنااا فهاو ال يصااح ،وعلااى فاارض صااحته ،فهااو لاايس دلاايال علااى أن
النبي وأهل الصُفة كانوا ييخذون بالجوع الصاوفي ف وإنماا جااعوا وصابروا
بساابب الفقاار ال أخااذا بالعبااادة الصااوفية ،وال تعباادا بااالجوع .ولهااذا لاام يفعلااه
األنصااار ،وال أغنيااا المهاااجرين ومتوساا،ي الحااال ماانهم  .فااالنبي -عليااه
الصالة والسالم -وأهل الصُفة لام يجوعاوا تصاوفا ،وإنماا جااعوا إماا بسابب
الصوم الشرعي كغيرهم من الصحابة ،وإما جاعوا بسبب الفقار ،فهاو جاوع
مفروض عليهم .ولهذا كان هؤال عندما يحضار ال،عاام يفرحاون ويايكلون
مختل أنواع ال،عام وال يستمرون على جوعهم كماا يفعال الصاوفية .بادليل
أنه لماا قادم النباي  -صالى ل علياه وسالم  -المديناة كاان الصاحابي ساعد بان
عبادة األنصاري يبعث إلياه كال ياوم جفناة مان ثرياد اللحام أو ثرياد بلابن أو
غيره  .فكانات جفناة ساعد تادور ماف رساول ل  -صالى ل علياه وسالم -فاي
 686أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 218 :
 687ال،براني ،المعجم األوسط  ،ط  2ي ، 866 :رقم. 2102 :
 688ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم  ،117 :ط  1ي 129 :و ما بعدها .
 689ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ،127 :ط  2ي 61 :و ما بعدها .

416

بيوت أزواجه  .وكان سعد يرجف كل ليلة إلى أهله بثمانين مان أهال الصافة
ت.690
يُعشيهم  ،ويُنادى على أطمهم من أحب الشحم واللحم فليي ة
والحديث الثااني أورده القشايري وعلّاق علياه ،ومفااده (( :جاا ت فاطماة،
رضي ل عنها ،بكسرة خباز لرساول ل -صالى ل علياه وسالم ،-فقاال :ماا
هذه الكسرة يا فاطمة؟ ".قالت :قاري خبزتاه ،ولام ت،اب نفساي حتاى أتيتا
بهاااذه الكسااارة .فقاااال :أماااا إناااه أول طعاااام دخااال فااام أبيااا مناااذ ثالثاااة أياااام.
وفاي بعااض الرواياات :جااا ت فاطماة ،رضااي ل عنهاا ،بقااري شاعير".ثاام
علّاق القشاايري علااى الحااديث بقولااه ":ولهااذا كااان الجااوع ماان صاافات القااوم،
وهو أحد أركاان المجاهادة ،فالن أربااب السالوك تادرجوا إلاى اعتيااد الجاوع
واإل مساك عن األكل ،ووجدوا ينابيف الحكمة فاي الجاوع ،وكثارت الحكاياات
عنهم في ذل ".691
وأقااول :أوال إن الحااديث ضااعي اإلسااناد .692ومتنااه إذا فرضاانا جاادال أنااه
صااحيح فهااو ال يااتكلم عاان الجااوع الصااوفي أباادا ،وإنمااا ياادل علااى أن النبااي-
عليه الصاالة والساالم -كاان إذا وجاد ال،عاام أكال  ،وإذا لام يجاد صابر علاى
الجوع  .وال يدل أبدا على أنه كان ييخذ بالجوع الصاوفي ،فهاذا باطال ق،عاا
بما ذكرناه ساابقا عان موقا الشارع مان الجاوع واألكالف وبماا أوردنااه مان
سنة النبي-عليه الصالة والسالم -في ميكله ومشربه فال نعيده هنا.
وثانيا إن القشيري ن صراحة أن الجوع الشديد هو أحد اركاان ال،رياق
الصوفي -العبادات الصاوفية ، -وهاذا صاحيح بالنسابة للتصاوف ،لكناه غيار
صحيح ق،عا بالنسبة لدين اإلسالم  .فاالجوع الصاوفي لايس مان الشارع ،بال
وحتااى الجااوع الشاارعي لاايس م،لوبااا دائمااا وفااي كاال األحااوال ،كالصااالة
واألكاال والشاارب باعتاادال .فمااف أن الصاااوم الشاارعي ماان وسااائل التربياااة
ين آ رمنُ َ
اب رعلراى
اإليمانة لقوله تعالى(( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
ب رعلر َي ُك ُم الصيرا ُم رك رما ُكتة ر
وا ُكتة ر
اون)(البقاارة ،))184 :لكاان ل تعااالى فاارض علينااا
ين ةماان قرا َبلة ُك َم لر رعلخ ُكا َم ترتخقُا ر
الخا ةذ ر
الصوم شهرا في العام فقط  .وهاذا خاالف الصاالة التاي فرضاها عليناا دائماا
خمااس ماارات يوميااا  .وكااذل لوكااان الصااوم م،لوبااا دومااا لقااال ل لنبيااه
وصحابته في الصوم كماا قاال لهام فاي الصاالة  ((:إة خن رربخا ر ير َعلرا ُم أرنخا ر ترقُاو ُم
ين رم رعا ر رو خ
ال
ان الخا ةذ ر
َال رونةصَ افرهُ روثُلُثراهُ روطرائةفراةٌ م ر
لُ يُقراد ُر اللخ َيا ر
اي اللخي ة
أر َدنراى ةمان ثُلُثر ة
آن رعلةا رم أرن
اب رعلر َي ُك َم فرا َق رر ُؤوا رما ترير خس رر ةم ر
ار رعلة رم أرن لخن تُحَ صُوهُ فرتر ر
روالنخهر ر
ان َالقُارَ ة
 690الذهبي :السير  ،ط  1ي. 826 ،828 :
 691القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي.890 :
 692الحافظ الضيا  ،األحاديث المختارة ،ط  2ي ، 181 :رقم. 8276 :و األلباني :الضعيفة ،ط  10ي. 121 :
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اون ةمان فرضَ ا ةل خ
رسير ُك ُ
ضى رو ر
ض ير َبتر ُغ ر
ارب ر
آخر ر
لة
ون ةمن ُكم خمرَ ر
ُون يرضَ ة
ُون فةاي َاألررَ ة
يل خ
رو ر
لة فرا َق رر ُؤوا رما ترير خس رر ةم َنهُ ()...الم ّزمال ، ))41 :و
ُون يُقراتةلُ ر
آخر ر
ون فةي رسبة ة
َال إة خال قرلةايالً نةصَ افرهُ أر ةو انقُا َ ةم َناهُ قرلةايالً أر َو ةز َد رعلريَا ةه
((يرا أريُّهرا َال ُم خزما ُل قُ ةام اللخي ر
آن ترارَ تةيالً إةنخااا رسانُ َلقةي رعلريَا ر قر َاوالً ثرقةاايالً إة خن نرا ةشائرةر اللخيَا ةل ةها ري أر رشا ُّد
رو ررتا ةل َالقُارَ ر
رو َ
ط اً روأر َق رو ُم قةيالً )( المزمل. ))6 -1 :
ارب َ
فالصاايام لاايس م،لوبااا كالصااالة ،وإنمااا قاااهلل لنااا ُ (( :كلُا َ
ُوا روالر
اوا روا َشا ر
اارفُ َ
ك
ين)(األعاااراف ، )) 41 :و(( روالر ترجَ رعااالَ يرااا رد ر
اارفة ر
وا إةنخاااهُ الر ي ةُحااابُّ َال ُم َسا ة
تُ َسا ة
رم َغلُولرةً إةلرى ُعنُقة ر روالر تر َبس َ
ُا،هرا ُكا خل َالبرسَا ةط فرتر َقعُا رد رملُوماا ً خمحَ سُاوراً)(اإلسارا :
 ))43و((،قُلَ رم َن رح خر رم ةزينرةر ّ
ق قُالَ
ت ةم ر
لة الختة ري أر َخ رر رط لة ةعبرا ةد ةه رو َال،خيبرا ة
ان الار َز ة
ين آ رمنُ َ
ت لةقر َاو َم
ةهي لةلخ ةذ ر
صةً ير َو رم َالقةيرا رم ةة رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
ارفُوا رولر ا َم ير َقتُ ارُوا
اون)(األعااراف ، )) 44 :و(( روالخ ا ةذ ر
ير َعلر ُما ر
ين إة رذا أرنفرقُااوا لر ا َم يُ َسا ة
اان براي رَن رذلةا ر قر رواماا ً )(الفرقااان  .))67 :والساابب فااي ذلا واضااح ،هااو أن
رو ركا ر
رو ح اإلنسان تحتاط إلى عبادة الصاالة دائماا أكثار مان حاجتهاا إلاى االكثاار
ماااان الجااااوع  ،وماااان جهااااة أخاااارى أن جساااام االنسااااان يحتاااااط يوميااااا إلااااى
الضااااروريات ماااان المااااا  ،وال،اقااااة ،والبروتينااااات  ،واألمااااالح المعدنيااااة
والسكريات  .وإال فلن الجسم سيتعب ويعجاز ويمارض  ،وال يسات،يف القياام
بواجباته بت،بيق الشرع وعمارة األرض.
وعليه فمن الخ،ي الفادح التسوية باين الصاالة والجاوع  .فالصاالة واألكال
بال إسراف ضروريان لإلنسان يوميا  ،لكن الجوع الشديد ليس ضروريا له.
ولهااذا لمااا اختااار الصااوفية طريااق الجااوع والمبالغااة فيااه أصاايبوا بالساالبية
وانسحبوا من عمارة األرض  ،واعتزلوا مجتمعهم ومالوا إلى الكسل واللهو
من جهة ،وكثارت فايهم الهلوساات والصارع ،والتخايالت الفاسادة مان جهاة
أخارى .وماان المعاروف فااي علام ال،ااب أن كاال ماان الجاوع الشااديد ،واألكاال
الكثير يضر ياإلنسان  .فال بد من االعتدال في األكل والشرب وفق ماا نا
عليه الشرع  ،وليس وفق ما تقوله العبادة الصوفية .
والحااديث الثالااث أورده الشااهاب السااهروردي فااي عوارفااه ،عاان عائشااة-
رضي ل عنها -أنها قالت (( :ماا شابف رساول ل  -صالى ل علياه وسالم-
منذ قدم المدينة ثالثة أيام من خبز البر )).693

 693شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 118 :
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وأقول :الحديث أخرجه مسلم ،694لكناه ال يعناي أن النباي-علياه الصاالة
والسالم -كان يجوع ت،بيقا للجوع الصوفي ،وإنما يعني أنه لم يشبف من أكل
خبز البر ثالثة أيام متتباعة ،وال يعني أنه لم يشبف منه طاول حياتاه ،وال أناه
لم يشبف من طعام آخر .فال ش أنه كان ييكل ما يكفيه ،ألن ل تعالى يقول::
َرفُ َ
وا روا َش ررب َ
(( (( ُكلُ َ
ين)(األعاراف. )) 41 :
َارفة ر
وا إةنخاهُ الر ي ةُحابُّ َال ُمس ة
ُوا روالر تُس ة
وألنااه ساابق أن ذكرنااا أنااه كااان يصااوم ويف،اار ،وييكاال ماان مختل ا أطايااب
ال،عام  .وأن الصاحابي ساعد بان عباادة األنصااري كاان يبعاث إلياه كال ياوم
جفنااة ماان ثريااد اللحاام أو ثريااد بلاابن أو غيااره  .فكاناات جفنااة سااعد تاادور مااف
رسول ل  -صلى ل عليه وسلم -في بيوت أزواجه.695
والحااديث الرابااف أورده أيضااا الشااهاب السااهروردي فااي عوارفااه ،عاان
عائشااة رضااي ّ
ل عنهااا قالاات  :ساامعت رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم-
يقول (( :أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم ،قلت :وكي نديم قارع بااب الجناة
يا رسول ّ
ل؟ قال :بالجوع والظمي )).696
والحديث ال يصح  ،ولم يجده الحافظ العراقي ،697فالحديث ال أصل له .
ومعناه ُمنكر ألن باب الجنة ال يُقرع بالجوع والع ،وإنماا يُقارع باااللتزام
بشااريعة ل تعااالى قلبااا وقالبااا  ،منهااا االعتاادال فااي األكاال والشاارب ولاايس
بالجوع الصوفي.
والحديث الخامس أورده الشهاب الساهروردي فاي عوارفاه أثناا دفاعاه
عن صوم الدهر ،فقال (( :روى أبو موسى األشعري قال :قال رسول ل –
صلى ل عليه وسلم " : -مان صاام الادهر ضايقت علياه جهانم هكاذا  ،وعقاد
تسعين .698))...
وأقول :لم يذكر الرجل للحديث إسنادا  ،لكان الحاديث لاه إساناد فاي كتاب
الحديث  .وقد ورد من عدة طارق معظمهاا عان قتاادة ،عان أباي تميماة ،عان
أبي موسى األشعري ،عن النبي-عليه الصالة والسالم. 699-

 694الصحيح  ،ط  2ي ، 812 :رقم. 9629 :
 695الذهبي :السير  ،ط  1ي. 826 ،828 :
 696أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  8ي. 112 :و شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 118 :
 697تخري أحاديث اإحيا  ،رقم. 8927 :
 698شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 112 :
 699أورد طرقه ابن جرير ال،بري :تهذيب ا ثار  ،ط  1ي. 122 :
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وبنا ً على ذل أقول :إسناد الحاديث ال يصاح  ،ألن مان رجالاه :قتاادة بان
دعامة بن قتادة السدوسي( ولد سنة 61أو  ، 61توفي سنة  116أو  117هـ)
ُ ،وصا بينااه  :كااان كحاطااب لياال فااي جمعااه للحااديث  ،روى عاان أقااوام لاام
يسمف منهم  ،ثقة .700كثير التدليس واإلرسال ،و قد حدث عان أقاوام كثيارين
لم يسمف منهم من الصحابة والتابعين ،ولم يثبت سماعه من الصحابة إال مان
أنس بن مالا المتاوفى سانة 34هاـ .701هاذا فضاال علاى أن قتاادة كاان يُادلس
وفيااه ضااع واضااح ماان جهااة ضااب،ه .وهااو هنااا قااد عاانعن عاان أبااي تميمااة
الهجيمي .فاإلسناد ال يصح من جهته .
والثاني :أبو تميماة طريا بان مجالاد الهجيماي(:ت  37هاـ) :ثقاة ،لكناه
أرساال عاان أبااي هرياارة ولاام يثباات سااماعه منااه .702وهنااا قااد عاانعن عاان أبااي
موسى األشعري .وبما أنه حدث عمن لام يسامف ،وهناا قاد عانعن فاإلساناد ال
يثبت إتصاله من جهته .
لكن توجد رواية صرح فيها قتادة بالساماع مان أباي تميماة ،و إسانادها:
حدثنا ابن المثنى  ،حدثنا أبو داود  ،حدثنا شعبة  ،عان قتاادة  ،قاال  :سامعت
أبا تميمة الهجيمي  ،قال  :سمعت أبا موسى يخ،ب على منبر البصرة وهاو
يقول.703 )) :
وإسنادها ال يصح أيضا  ،ألن من رواته :شعبة بن الحجاط  :سبق تفصيل
حاله ،وبينا أنه كان يدلس وكثير الخ،ي  .وهنا قاد عانعن  ،فاإلساناد ال يصاح
ماان جهتااه  .وقتااادة باان دعامااة السدوسااي  ،تقاادم حالااه أعاااله  ،وحتااى وإن
صرح هنا بالسماع ،فالرجل فيه ضع .
ومن طرق الحاديث أيضاا ماا رواه عباد ل بان أحماد ،فقاال  (( :حادثني
أبي قال وكيف وحدثني الضحاك أبو العال انه سمعه من أبي تميمة عن أباي
موسى عن النبي صلى ل عليه و سلم قال.704))... :
وأقااول :اإلسااناد ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :وكيااف باان الجااراح باان ملاايح
الرؤاسي (136-148هـ)  :وثقه أكثر المحدثين ،وأثنوا عليه ،705و جعله ابن
 700المزي :تهذيب الكمال  ،رقم  ، 1212 :ط  82ي 206 :و ما بعدها  .و أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،ط  2ي:
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 701العالئي :جامف التحصيل  ،ي.822 :
 702ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي ، 2 :رقم . 80 :والعالئي :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،عالم الكتب ،بيروت ،
ي ، 801:رقم. 207 :
 703العالئي :جامف التحصيل  ،ي.822 :
 704أحمد بن حنبل :المسند  ،ط  1ي ، 111 :رقم. 17982 :
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قتيباة ماان رجااال الشاايعة .706وقااال اباان الماادينى  :وكيااف كااان فيااه تشاايف قلياال
)) .707والشاايعة هاام أيضااا عاادوه ماان رجااالهم . 708وكااان وكيااف يُاادلس ،كااين
يُخفي أسما الضعفا عندما يروي عنهم  ،وكان كثير الخ،ي أيضاا . 709فماا
سبب ذ ل  ،فهل هو قلة ضابط أو تعماد لتشايعه ،أو هماا معاا ؟!  .الاراجح أن
السبب في ذل هو أن الرجل كان شيعيا إماميا يُمار التقياة فاي تعاملاه ماف
أهل الحديث.
والراوي الثاني :أبو العال الضحاك بان يساار  :ضاعي  .710فاإلساناد ال
يصح بسبب وكيف بن الجراح وهذا األخير .
ونفس ال،ريق رواه البزار من دون وكيف فقال البزار(( :حدثنا عمارو
بن علي  ،قال  :أخبرنا أبو داود  ،قاال  :أخبرناا الضاحاك بان يساار  ،قاال :
أخبرنا أبو تميمة  ،عن أبي موسى  ،رضي ل عنه  ،عن النباي  -صالى ل
عليه وسلم ، -قال .711))... :
وإساناده ال يصاح أيضاا لضااع الضاحاك بان يسااار ،ولعادم تصاريح أبااي
تميمااة سااماعه الحااديث ماان أبااي موسااى األشااعري  ،ألنااه ذكرنااا سااابقا أن
الضاحاك روى عان بعااض الصاحابة ولام يساامف مانهم .فمان المحتماال أناه لاام
يسمف هذا الحديث من أبي موسى األشعري .
وبذل يتبين أن الحديث لم يصح بكل طرقه ،وأن مداره علاى را َو واحاد
هو :أبو تميمة الجهيمي ،فالحديث حديث آحاد  .وهذا يزيد في ضعفه.
وأما متن الحاديث ففياه اضا،راب ،وإذا فرضانا جادال أناه صاحيح ،فهاو
ليس في صالح الجاوع الصاوفي فاي الادعوة إلاى صاوم الادهر .ألن الحاديث
توعد من يصوم الدهر بين جهنم تُضيّق عليه  .فالحديث ال يُشجف على صوم
الدهر ،ألنه لو كان كذل لكان جزا من يفعله أن يدخل الجنة  ،ال أن يادخل
ّ
وحذر مناه ،
جهنم ثم تُضيّق عليه  .فدلّ هذا على أن الحديث ذم صوم الدهر
وليس كما أراد السهروردي توجيهه انتصارا للجوع الصوفي.
 705ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 811 :ط  10ي 22 :و ما بعدها .
 706المعارف  ،ي. 127 :
 707الذهبي  :ميزان االعتدال  ،ط  1ي. 880 :
 708محمد جعفر ال،بسي  :رجال الشيعة في أسانيد السنة  ،رقم  187 :ط  8ي . 882 :شرف الدين الموسوي :المراجعات  ،ط ، 8
الجمعية اإلسالمية ،بيروت  ، 1728 ،رقم ، 71 :ط  1ي 826 :و ما بعدها .
 709أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،رقم ، 8221 :ط  1ي  96 :و ما بعدها .
 710ابن عدي  :الكامل في الضعفا  ،ط  2ي . 77 :الذهبي :ميزان االعتدال  ،ط  2ي. 892 :
 711البزار :مسند البزار  ،ط  1ي ، 162 :رقم. 2062 :
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وآخرها مجموعة األحاديث التي أوردها أباو حاماد الغزالاي فاي إحيائاه
تعضيدا للجوع الصوفي وانتصارا له  .وقد سبق أن أوردناها فال نعيدها هنا
تخفيفا على القارئ .لكن الذي يهمنا هنا هو أن تل األحاديث  ،لم يصح منها
وال حاااديث واحاااد ،وعلّاااق عليهاااا الحاااافظ العراقاااي بقولاااه " :لااام أجاااد لهاااذه
األحاديث المتقدمة أصال )).712
علما بين تل األحاديث هاي نمااذط مان األحادياث الضاعيفة والموضاوعة
التي أوردها أبو حامد الغزالي في كتابه إحيا علوم الدين ، .وإال فهو قد مأل
كتابه باألحاديث الضعيفة والمكذوبة انتصارا للتصوف ودفاعا عنه .ماف أناه
قد صحت أحاديث عن النبي -عليه الصالة والسالمّ -
حاذر فيهاا مان الكاذب
علي متعمدا فليتبوأ مقعاده مان الناار ، .713))...و((
عليه ،منها (( من كذب ّ
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهاو أحاد الكاذابين )) ..714لكان الرجال
وأصاااحابه لااام يُباااالوا باااذل أصاااال ،وتماااادوا وتفنناااوا وتوساااعوا فاااي رواياااة
الموضااوعات تعضاايدا للتصااوف وانتصااارا لااه ،وردا لألحاديااث الص احيحة
المخالفة لتصاوفهم  .فاالفقوم باذل قاد ارتكباوا جريماة كبارى فاي حاق السانة
النبويااة .فشاااركوا فااي الكااذب علااى النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -باااختالق
األحاديث ،وبرواية الموضوعات!! .
وأخيرا -سابعا -إن ماا ذكاره القشايري عان الصاوفي محماد بان إساماعيل
المغربي ( ت  433هـ) بينه ((كان عجيب الشين ،لم ييكال مماا وصالت إلياه
يااد بنااي آدم ساانين كثياارة ،وكااان يتناااول ماان أصااول الحشااي أشاايا تع ا ّود
أكلها)) .715هو فعل يجاب أن يُاذم علياه  ،ألناه تعماد مخالفاة الشارع وطبيعاة
البشر فاي تركاه لل،عاام البشاري وأكلاه للحشاي كاالحيوان .فاإلساالم أمرناا
وا ةمن ثر رم ةر ةه إة رذا أر َث رما رر روآتُ َ
بيكل ال،عام البشري  ،قال تعالىُ (( :كلُ َ
اوا رحقخاهُ ير َاو رم
َرفُ َ
ين)(األنعاام ،))131 :و(( روهُا رو الخا ةذي
َرفة ر
رح ر
وا إةنخهُ الر ي ةُحبُّ َال ُمس ة
صا ةد ةه روالر تُس ة
وا ةم َناهُ لرحَ ماا ً طر ةريّاا ً روترسَاتر َخ ةرج َ
رس خخ رر َالبرحَ رر لةتريَ ُكلُ َ
ُوا ةم َناهُ ةح َليراةً تر َلبرسُاونرهرا روترا ررى
اخ رر فةي ةه رولةتر َبتر ُغ َ
ُون)(النحل  .))13 :وسبق
وا ةمن فرضَ لة ةه رولر رعلخ ُك َم تر َش ُكر ر
َالفُ َل ر رم رو ة
أن بينااا أن النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -كااان ييكاال مختل ا أنااواع ال،عااام
البشري  ،من لحم ،وثريد ،وعسل ،وخبز  .فماذا يتبف هاذا الرجال؟؟ ،إناه ال
 712الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 20 :
 713األلباني :السلسلة الصحيحة ،ط  2ي ،291 :رقم. 1222 :
 714األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 12 :رقم. 27 :
 715القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
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ي.77 :

يتبااف الشاارع  ،وإنمااا يتبااف العبااادة الصااوفية القائمااة علااى رغبااات وأهااوا
وتلبيسات مؤسسيها.
وأما ما رُوي عن اباراهيم بان أدهام بيناه كاان ييكال ال،اين ويُاداوم علياهف
فالش أنه فعل مخال للشرع والعلم ول،بيعة البشر ،و ُمضر بجسم اإلنسان
و ُمدمر له  .ولهذا فالراجح إن صح أنه أكل ال،ين  ،ربما أكله مرة أو مرتين
عند الضارورة ،ولام ييكلاه عشارين يوماا  ،أو شاهرا  .لكان الارواة الصاوفية
بالغوا في ذل كعادتهم من باب ذكر الغرائب عن أحوال شيوخهم .وبما أناه
قد تبين باألدلة الدامغة أن الصوفية وأمثالهم كان يتعمدون اختالق الرواياات
لغايا ت في نفوسهم  ،فمن الراجح جدا أن خبر إكثار ابن أدهم من أكل ال،ين
هو من بين تل الروايات المختلقة .
واما ما ذكرته إحدى الروايات باين ابان أدهام أكال ال،اين طلباا للحاالل،
فهو تبرير ال يصح ومردود على صاحبه .ألنه حتى إذا فرضنا جادال أناه لام
يجااد ال،عااام الحااالل ،فاالن الشاارع يُباايح لااه أكاال ال،عااام البشااري المشاابوه أو
الحرام بدال من أن ييكال ال،اين الاذي لايس هاو مان ال،يباات ،وال مان طعاام
بني آدم ،وال فعله النبي وصحابته ،وال هو نافف للجسم وإنما ُمضربه .
وعليه فبما أن الشرع أباح لنا أكل الميتة عند الضرورة فمان بااب أولاى
أن ييكل ال،عام المشبوه بدال من أكل ال،ين  .والشااهد علاى ذلا أيضاا هاو
أن النبي -عليه الصالة والسالم -وصحابته في العهد المكي كانوا في مجتمف
كافر ومحارب لهم ومف ذل كانوا ييكلون مماا عناد قاومهم  ،ويُتااجرون ماف
المشركين ،وأهل الكتاب والمجو  ،ولم ييكلوا ال،ين بدعوى طلب الحالل.
فيي شرع احتكم إليه ابن أدهم الذي كان يعي في مجتمف مسلم وليس كافرا
ليقال أنه لم يجد الحالل ؟؟!!  .وحتى هذا المبرر ال يصاح كماا بينااه  .فلايس
للرجل أي مبرر شرعي وال عقلي يجعله ييكل ال،ين  ،إال واحد هو أنه كان
ييخذ بالعبادة الصوفية ال الشرعية.

وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أن الجوع الصوفي هاو الخ،اوة الثانياة
من عبادات ال،ريق الصوفيف الذي هو الت،بياق العملاي ألصاول التصاوف.
وقد اهتم به شيوخ الصوفية األوائل اهتماما كبيرا  ،وغالوا فيه غلوا شاديدا،
حتى أنهم رووا المستحيالت عن أحوالهم مف الجوع.
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وتبين أيضا أن الجوع الصوفي مخال للشرع ،والعقل  ،والعلام ،وأناه
جااوع ُمضاار باإلنسااان و ُماادمر لقااواه العقليااة والنفسااية والجساامية ،فينقلااه ماان
الااوعي إلااى الالوعااي ،وماان الصااحة إلااى الماارض .األماار الااذي جعاال أكثاار
متااايخري الصاااوفية يتركاااون الجاااوع الصاااوفي ويقبلاااون علاااى كثااارة األكااال
وحضور الوالئم ،وعقد مجالس الغنا والرق  ،ومانهم مان عا ّوض الجاوع
الصوفي بتعاطي المخدرات كوسيلة سهلة وسريعة تنقل الصوفي من الوعي
إلى الالوعي .
ثالثا :الصمت والسهر( قلة النوم) :
ياايتي الصاامت بعااد الجااوع ،وهااو الخ،ااوة األساسااية الثالثااة ماان عبااادات
وممارسااات ال،ريااق الصااوفي ،ثاام يليااه السااهر -قلااة النااوم -الااذي هااو رابااف
وآخر أساسيات العبادة الصوفية الموصلة إلى غاية التصوف.716
فبالنسبة للصمت فلن الصوفي بعدما يعتازل ويخلاو بنفساه ويحملهاا علاى
الجوع الشديد يُلزمها أيضا الصامت ألناه مان ضاروريات مواصالة ال،رياق
عند الصوفية .ولهذا اهتم به شيوخ التصوف وحثوا عليه .
فمن ذل  :سُئل الصوفي أبو بكر الفارساي عان حقيقاة الصامت فقاال(( :
ترك االشتغال بالماضي والمستقبل )).717
وعن سهل بن عبد ل التستري أنه قال(( :ال يصح ألحد الصامت حتاى
يلزم نفسه الخلوة ،وال تصح له التوبة حتى يلزم نفساه الصامت)) .718وقاال:
((اجتمف الخير كله في هذه األربف خصال ،وبها صار األبدال أبداالً  ...منها
 :الصمت )).719
وقال عبد الكريم القشيري (( :فيماا إيثاار أربااب المجاهادة الساكوت :فرلةماا
علموا ما في الكالم من ا فاتف ثام ماا فياه مان حاظ الانفس ،وإظهاار صافات
المدح ،والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن الن،اق ،وغيار هاذا مان آفاات
في الخلق )).720

 716الممارسات التي تيتي بعد السهر ليست من أساسيات ال،ريق الصوفي ،وإنما هي من فروعه ولواحقه وجزئياته .
 717القشيري :الرسالة ،ي. 22 :
 718القشيري :الرسالة ،ي. 29 :
 719أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 128 :
 720القشيري :الرسالة ،ي. 29 :
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وذكار أباو حامااد الغزالاي أن ال،ريااق الصاوفي يتكاون ماان أربعاة أمااور،
منها  :الصمت  .721وقال (( :وأما الصمت فلنه تسهله العزلة ولكن المعتزل
ال يخلااو عاان مشاااهدة ماان يقااوم لااه ب،عامااه وشاارابه وتاادبير )) .722وعليااه
فينبغي على المعتزل أن ال يتكلم إال بقدر الضرورة فلن الكالم يشغل القلاب
و رش رره القلوب إلاى الكاالم عظايم ،فلناه يُساتروح إلياه ويُساتثقل التجارد للاذكر
والفكاار فيسااتريح إليااه فالصاامت يلقااح العقاال ،ويجلااب الااورع ،ويعلاام التقااوى
)).723
وذكر الشهاب السهروردي فاي عورافاه أن مشااي الصاوفية اتفقاوا علاى
أن بنا أمرهم على أربعة أشيا  ،منها :قلة المنام.724
ورةا عليهم أقول:
أوال واضح من أقوال هؤال الصاوفية أنهام مادحوا الصامت ُم،لقاا ،
وهذا ال يتفق ماف الموقا الشارعي مان الصامت وال ين،باق علياه .ألنهام
اتخذوا موقفهم مناه ان،القاا مان التصاوف ال مان الشارع  .وتفصايل ذلا
هو أن ل تعالى أمرنا بالسكوت إذا كان الكالم حراما  ،أو لغوا  ،وأمرنا
بالكالم إذا كان السكوت حراماا ،أو مضارا .قاال سالحانه (( :روقُال ل ةعبراا ةدي
يرقُولُ َ
نز ُ
ان ير ر
اان
ان رك ر
غ بر َينرهُ َم إة خن ال خش َي،ر ر
وا الختةي ةه ري أرحَ رس ُن إة خن ال خش َي،ر ر
إل َن رس ة
اان لة ة
رعا ُد ّواً ُّمبةيناا ً)(اإلسارا  ،))14 :و(( روقُولُ َ
اوا لةلنخاا ة ُحسَانا ً)(البقارة ،)) 84 :
ُاون)(الحا  .))77 :و((ا َد ُ
ع إةلةاى رسابةي ةل رربا ر
َار لر رعلخ ُكا َم تُ َفلةح ر
و(( روا َف رعلُوا َال رخي ر
اي أرحَ رس ُ
ان إة خن رربخا ر هُ راو أر َعلرا ُم
بة َال ةح َك رم ةة رو َال رم َو ةعظر ةة َال رح رسنر ةة رو رجا ةد َلهُم بةاالختةي ةه ر
ين)(النحاال  ))141 :و((يرااا أريُّهرااا
ضا خل رعاان رسابةيلة ةه روهُا راو أر َعلرا ُم بة َال ُم َهترا ةد ر
بة رماان ر
وا رع َن أر َشيرا إةن تُ َب رد لر ُك َم ترس َُاؤ ُك َم روإةن ترسَايرلُ َ
وا الر ترسَيرلُ َ
ين آ رمنُ َ
اين
وا رع َنهراا ةح ر
الخ ةذ ر
لُ رع َنهرا رو ّ
آن تُ َب رد لر ُك َم رعفرا ّ
يُنر خز ُل َالقُرَ ُ
لُ رغفُو ٌر رحلةي ٌم)(المائدة. ))111 :
وفااي الحااديث عاان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -أنااه قااال(( :ماان كااان
ياؤمن بااهلل والياوم ا خار فليكارم ضايفه ومان كاان ياؤمن بااهلل والياوم ا خار
فليقل خيرا أو ليسكت)) ،725و(((الماؤمن الاذي يخاالط الناا و يصابر علاى
أذاهم أفضل من المؤمن الذي ال يخاالط الناا وال يصابر علاى أذاهام)) .726
 721الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 96 :
 722الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 96 :
 723الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 96 :
 724نقال عن :إحسان إلهي ظهير :التصوف :المنشي والمصادر ،ي. 108 :
 725األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ، 876 :رقم. 8761 :
 726األلباني :صحيح الجامف الصغير ،ط  8ي ، 29 :رقم. 6621 :
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و((« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلن لم يست،ف فبلسانه فلن لام يسات،ف
فبقلبااه وذلاا أضاااع اإليمااان »)) ،727و(( الطاعااة لمخلاااوق فااي معصاااية
الخالق)).728
وبذل يتبين أن الصمت ميمور به إذا كاان الكاالم بااطال ولغاواُ ،ومنهاى
عنااه إذا كااان الصاامت إثمااا وسااكوتا عاان الباطاال وتفويتااا للحقااوق .فالبااد أن
يخضااف الصاامت والكااالم لمياازان الشاارع والعقاال ،فيُسااتخدم كاال منهمااا فااي
مكاناه الصاحيح .فهنااك مواقا ال يصااح فيهاا الساكوت ،ويكاون الكاالم فيهااا
م،لوبا ،وأخرى يكون فيها السكوت صحيحا وم،لوبا أيضا .
وأما تعليلهم لموقفهم بينهم آثروا السكوت لما فيه من فوائد تعاود علايهم،
كتخلصهم من آفات الكالم  ،فهاو تعليال ال يصاح علاى إطالقاه .ألن الصامت
الدائم كما له إيجابياات فلاه سالبيات أيضاا  .وقاد يكاون الصامت مان حظاوظ
النفس  ،فيتظاهر صاحبه باه للتبااهي وإظهاار الزهاد وجلاب الثناا  ،ولنشار
خبره بين النا  ،وهذا حظه من سكوته .وقد يكون السكوت في حقاه حراماا
إذا سااكت عاان المنكاارات ،ولاام يقاام باااألوامر الشاارعية التااي يت،لااب ت،بيقهااا
بالكالم ال بالصمت.
ومن جهة أخرى فهل حقا أن الصوفية آثروا الصمت على الكالم في كل
أحوالهم؟؟  .طبعا ال  ،فهم مف تشددهم في موقفهم من الصمت  ،فقاد نقضاوه
بحرصهم على عقاد مجاالس الساماع ،وفيهاا يُغناون ويرقصاون ،ويصايحون
ويُمزقون مالبسهم !!.
وثانياااا إن قاااول بعضاااهم باااين الصااامت هاااو تااارك االشاااتغال بالماضاااي
والمسااتقبل ،729هااو قااول ال يصااح علااى إطالقااه  ،مخااال للشاارع وطبيعااة
البشاار ،وللعقاال والعلاام أيضااا  .فقااد أمرنااا ل تعااالى بااين نعتباار بالماضااي
ونشتغل بالمستقبل لنتهياي لاه ونجناب أنفسانا ماا قاد يحال بناا مان خساران فاي
اااارةٌ ألُ َولةاااااي
المساااااتقبل .قاااااال سااااابحانه(( :لرقرااااا َد رك ر
صااااا ةه َم ةع َبا ر
ص ة
اااااان فةاااااي قر ر
ات ةمان قرا َبلة ُك َم سُانر ٌن فر ةساير َ
ب)(يوس  ،))111 :و(( قر َد رخلر َ
ض
األر َلبرا ة
ُوا فةاي األررَ ة
فراا َنظُر َ
ين
ين)(آل عماران ،))147 :و((يراا أريُّهراا الخا ةذ ر
اان رعاقةبراةُ َال ُم رك خاذبة ر
ُوا ركيَا ر رك ر
اارةُ رعلر َيهراا رم رالئة ركاةٌ ةغ راالظٌ
آ رمنُوا قُوا أرنفُ رس ُك َم روأر َهلةي ُك َم نراراً روقُو ُدهرا النخا ُ رو َال ةح رج ر
ُون خ
ُون)(التحاريم ،))6 :و((يراا
اون رماا ي َُاؤ رمر ر
ارهُ َم روير َف رعلُ ر
ةش ردا ٌد رال ير َعص ر
لر رماا أر رم ر
 727مسلم  :الصحيح ،ط  1ي ، 20 :رقم. 126 :
 728األلباني :صحيح الجامف الصغير ،ط  8ي ،120 :رقم. 9280 :
 729القشيري :الرسالة ،ي. 22 :
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لر إة خن خ
ت لة رغا َد رواتخقُاوا خ
ين آ رمنُوا اتخقُوا خ
لر رو َلترنظُرَ نر َفاسٌ خماا قرا خد رم َ
لر رخبةيا ٌر
أريُّهرا الخ ةذ ر
ون)(الحشر.))18 :
بة رما تر َع رملُ ر
ومن جهة أخرى فمن من المعروف عقال وعلما أنه يجب علاى اإلنساان
أن يهتم بالماضي من أجال الحاضار والمساتقبل  ،ويهاتم بالحاضار مان أجال
الماضااي والمسااتقبل  ،وأن يهااتم بالمسااتقبل لخدمااة ماضاايه وحاضااره .وهااذا
االهتمام كله ال يتم بالصمت  ،وإنما يتم أساسا بالعمل والكالم .
وثالثا إن الكالم إذا كان من أجل الحق والخير فهو من العبادة ،ويزياد فاي
اإليمااااان وتنااااوير القلااااوب .كمااااا أن السااااكوت إذا كااااان سااااكوتا عاااان الحااااق
والمنكرات مف المقدرة علاى تغييرهاا  ،فهاو حارام  ،ويزياد فاي ظلماة القلاب
وقساااوته ،وياانق ماان إيمانااه وسااعادته ماان جهااةف ويجلااب عليااه الخااوف
ون
والسلبية واالنهزامية من جهة أخرى .قال تعالى (( :رو َلتر ُكن مان ُك َم أُ خماةٌ يرا َد ُع ر
ُون بةا َ
ااار روأُ َولرااااـئة ر هُاااا ُم
ُوف روير َنهرا َ
ااار رويراااايَ ُمر ر
اااال رم َعر ة
اااو رن رعا ة
ااان َال ُمن ركا ة
إةلرااااى َال رخ َيا ة
ُون)(آل عمران،))113 :و((ا َد ُ
يل رربا ر بة َال ةح َك رما ةة رو َال رم َو ةعظرا ةة
َال ُم َفلةح ر
ع إةلةاى رسابة ة
ض خل رعن رسبةيلة ةه روهُ رو
َال رح رسنر ةة رو رجا ةد َلهُم بةالختةي ةه ري أرحَ رس ُن إة خن رربخ ر هُ رو أر َعلر ُم بة رمن ر
ين)(النحل ،))141 :و(( روقُل ل ةعبرا ةدي يرقُولُ َ
اي أرحَ رس ُ
ان إة خن
أر َعلر ُم بة َال ُم َهتر ةد ر
اوا الختةاي ةه ر
ان يرن رز ُ
ان رع ُد ّواً ُّمبةيناا ً)(اإلسارا ،))14 :
ان رك ر
غ بر َينرهُ َم إة خن ال خش َي،ر ر
ال خش َي،ر ر
إل َن رس ة
ان لة ة
ُون بةا َ
ار أُ خما َة أُ َخ ةر رجا َ
ار
ات لةلنخااا ة ترايَ ُمر ر
اال رم َعر ة
و(( ُكناتُ َم رخ َيا ر
ُوف روتر َنهر َاو رن رعا ة
ان َال ُمن ركا ة
ون بة ّ
اون روأر َكثرا ُرهُ ُم
ان رخيَراً لخهُام ما َنهُ ُم َال ُم َؤ ةمنُ ر
ب لر رك ر
روتُ َؤ ةمنُ ر
اهللة رولر َو آ رم رن أر َه ُل َال ةكترا ة
ون)(آل عمران . ))111 :فاهلل تعالى أمر المسالمين باين يتكلماوا بحاق
اسقُ ر
َالفر ة
وعدل  ،وأن يسكتوا بحق وعادل .وهاذا خاالف ماا قارره أباو حاماد الغزالاي
وأمثاله من هؤال الصوفية .
وأخيرا -رابعا -إن قول سهل التستري(( :ال يصح ألحاد الصامت حتاى
يلزم نفسه الخلوة ،وال تصاح لاه التوباة حتاى يلازم نفساه الصامت )) .730هاو
قااول مخااال للشاارع  ،ولاايس ماان العقاال وال ماان العلاام  ،ألن الصاامت لاايس
مشااروطا بااالخلوة ماان عاادمها  ،وإنمااا هااو ماارتبط بااالحق والعاادل والمقاادرة.
فالمسلم م،الب بين يقول الكالم الحسن واألحسن ويسكت عن الكالم الحارام
ويبتعد عن فضوله ،سوا كان مف النا أو ُمنعزال عنهم.
وصااحة التوبااة ليساات مشااروطة بلاازوم الصاامت ،وإنمااا هااي مشااروطة
بشروط أخرى ،منها الصدق في التوباة ،والتوقا عان المنكارات التاي كاان
 730القشيري :الرسالة ،ي. 29 :
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يفعلها ،ورد الحقوق إلى أصاحبها .وأما الصامت فلايس شارطا أساسايا فيهاا.
فقد يكون من شروط صحة التوبة الكالم بحق وعدل ،وقد يكون مان شاروط
صاحتها الساكوت عان الكااالم الفااح واللغاو  ،وعاادم التحادث فاي أعااراض
النا .
وأما بالنسبة للسهر  -قلة النوم -عند الصوفية ،فمن أقوالهم فياه ماا ذكاره
القشيري من أن داود ال،ائي كان يقول في الليال ( :إلهاي ه ُّما ع،خال علا خي
الهموم الدنيوية ،وحال بيني وبين الرقاد )).731
وروى أبو نُعيم األصبهاني بلسناده أن الصاوفي إباراهيم بان أدهام كاان ((
في شهر رمضان يحصد الزرع بالنهار ويصالي بالليال ،فمكاث ثالثاين يوماا
ال ينام بالليل وال بالنهار)).732
وحكااى سااهل باان عبااد ل التسااتري عاان نفسااه ،فقااال ((:عزما ُ
ات علااى أن
ليال ،ثم أف،ر ليلة ،ثم خمساً ،ثم سبعاً ،ثم خمسا ً وعشرين ليلاة.
أطوي ثالث َ
ُ
خرجت أسيح في األرض سنين ،ثم رجعت إلى
وكنت عليه عشرين سنة .ثم
733
تستر وكنت أقوم الليل كله )) .
وروى أبو نعيم األصبهاني بلسناده (( :حدثنا أبو محمد ثنا أحمد بن روح
ثنا أحمد بن غالب ثنا محمد بن عبد ل الخزاعي قال :صلى عبد الواحاد بان
زيد الغداة بوضو العتمة أربعين سنة )).734
وذكاار أبااو نعاايم األصاافهاني ،أن ماان صاافات الصااوفية (( أنهاام هجااروا
المراقد واستوطنوا المساجد  .حادثنا أباو عمارو بان حمادان  ،حادثنا الحسان
بن سفيان  ،حدثن ا قتيبة  ،حادثنا ابان لهيعاة  ،عان دراط  ،عان ابان حجيارة ،
عن أبي هريرة  ،أن النبي -صلى ل عليه وسلم -قال  « :إن للمساجد أوتادا
 ،المالئكة جلساؤهم  ،إن غابوا تفقدوهم  ،وإن مرضوا عادوهم  ،وإن كانوا
في حاجة أعانوهم »)).735

 731القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
 732أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 292 :
 733القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 60 :
 734أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  6ي . 162:
 735أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 62 :
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وقال عبد الكريم القشيري (( :سمعت األستاذ أبا علاي الادقاق يقاول :لماا
قال إبراهيم إلسماعيل ،عليهما السالم :يا بني إني أرى في المنام أني أذبح
قال إسماعيل :يا أبت ،هذا جزا من نام عن حبيبه ،لو لم تنم لما أمرت بذبح
الولد  .وقيل :أوحى ل تعالى إلى داود عليه السالم :كاذب مان أدعاى حباي،
فلذا جنّه الليل نام عني  !!.والنوم ضد العلام ف ولهاذا قاال الشابلي :نعساةٌ فاي
أل سنة فضيحة .وقال الشبلي :اطلف الحق على الخلق فقال :مان ناام رغفرال،
ومن رغفرل حُجب ،فكان الشبلي يكتحل بالملح حتى كان ال ييخذه النوم ،وفاي
معناه أنشدوا:
736
عجبا ً للمحب كي ينام  ...كل نوم على المحب حرا ُم . .
وقيل :لما نام آدم عليه السالم بالحضرة قيل له :هذه حوا لتسكن إليهاا ،هاذا
جزا من نام بالحضرة)).737
وذكر أبو حاماد الغزالاي أن ال،رياق الصاوفي يتكاون مان أربعاة أماور،
منها :السهر .738ونفس األمر قرره الشهاب السهروردي في عوارفاه ،فاذكر
أن مشاي الصوفية اتفقوا على أن بنا أمرهم على أربعة أشيا  ،منها :قلاة
النوم.739
وآخاارهم مااا رواه الشااعراني عاان حااال أبااي السااعود الجااارحي(ت نحااو:
 341هـ)  ،فذكر أنه (( كان ينزل في سرب تحت األرض من أول ليلة من
رمضان ال يخرط إال بعد العيد بستة أيام ،وذل بوضو واحد من غير أكل،
وأما الما  ،فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية )).740
ورةا عليهم أقول:
أوال إن دعوة هؤال الصوفية إلى السهر وعادم الناوم إال ضارورة  ،هاي
دعاوة مخالفااة للشاارع والعلام ،و ُمضاارة باإلنسااان و ُمع،لاة ل،اقاتااه وقدراتااه،
وقد تدمره فاي النهاياة .وهاي مخالفاة للشارع ألن ل تعاالى أمرناا بالوسا،ية
واالعتدال وعدم اإلسراف فاي تعاملناا ماف غرائزناا وتلبياة حاجياتناا النفساية
والعقليااة والبدنيااة ،منهااا األكاال  ،والشاارب ،والنااوم  .فااالنوم ماان فضاال ل
اار رم رعاش اا ً )(
ال لةبراس اا ً رو رج رع َلنرااا النخهرا ر
علينااا ((،رو رج رع َلنرااا نرا َاو رم ُك َم ُس ابراتا ً رو رج رع َلنرااا اللخ َيا ر
النبي ،)11-3:ومن ضروريات حياتنا ،فيجب على اإلنسان أن ييخذ حقه مناه
 736القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 192 :
 737القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 192 :
 738الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 96 :
 739شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف ،حققه عبد الحليم محمود ،ومحمود بن الشري  ،دار المعارف ،القاهرة ، ،ط  8ي:
. 28
 740الشعراني :طبقات الصوفية  ،ي. 162 :

443

بال إفراط وال تفريط .وقاد كاان النباي-علياه الصاالة والساالم -يناام ويصالي،
وال يقوم كل الليل ،وال ينامه كله  ،قال سابحانه (( :إة خن رربخا ر ير َعلرا ُم أرنخا ر ترقُاو ُم
ين رم رعا ر رو خ
ال
ان الخا ةذ ر
َال رونةصَ افرهُ روثُلُثراهُ روطرائةفراةٌ م ر
لُ يُقراد ُر اللخ َيا ر
اي اللخي ة
أر َدنراى ةمان ثُلُثر ة
آن رعلةا رم أرن
اب رعلر َي ُك َم فرا َق رر ُؤوا رما ترير خس رر ةم ر
ار رعلة رم أرن لخن تُحَ صُوهُ فرتر ر
روالنخهر ر
ان َالقُارَ ة
اون ةمان فرضَ ا ةل خ
رسير ُك ُ
ض ير َبتر ُغ ر
ارب ر
ضى روآ رخر ر
لة
ون ةمن ُكم خمرَ ر
ُون يرضَ ة
ُون فةاي َاألررَ ة
ون فةااي رسابةي ةل خ
لة فرااا َق رر ُؤوا رمااا ترير خسا رر ةم َناهُ ّ ()...
رو ر
المزماال،))41 :
ُون يُقراااتةلُ ر
آخار ر
و((يرا أريُّهرا َال ُم خزم ُل قُ ةم اللخي رَل إة خال قرلةيالً نةصَ افرهُ أر ةو انقُا َ ةم َناهُ قرلةايالً أر َو ةز َد رعلريَا ةه
آن ترارَ تةيالً إةنخااا رسانُ َلقةي رعلريَا ر قر َاوالً ثرقةاايالً إة خن نرا ةشائرةر اللخيَا ةل ةها ري أر رشا ُّد
رو ررتا ةل َالقُارَ ر
رو َ
ط اً روأر َق رو ُم قةيالً )( المزمل. ))6 -1 :
ومن جهة أخرى فمن ال يناام فاي الليال ساينام فاي النهاار وال يخارط فاي
طلااب الاارزق ،وال يُااؤدي حقااوق النااا عليااه .وهااذا مخااال للشاارع ولساانة
الحياااة  ،ألن ل تعااالى لاام يجعاال النهااار للنااوم وإنمااا جعلااه للعماال وعمااارة
األرض .قال سبحانه (( :رو رج رع َلنرا النخهرا رر رم رعاشاا ً )( النباي ،)11-3:و((فراا َق رر ُؤوا
آن رعلةا رم أرن رساير ُك ُ
ضااى رو ر
ُون فةااي
ارب ر
ار ةما ر
ون ةماان ُكم خمرَ ر
رمااا ترير خسا ر
ان َالقُاارَ ة
آخارُو رن يرضَ ا ة
يل خ
ال خ
لة رو ر
لة فرااا َق رر ُؤوا رمااا
ُون يُقراااتةلُ ر
آخ ار ر
ض ير َبتر ُغا ر
ون فةااي رس ابة ة
اون ةماان فرضَ ا ة
َاألررَ ة
تريرس رخر ةم َنهُ ّ ()...
المزمل . ))41 :ولهاذا فمان كاان يعباد ل حاق عبادتاه ووفاق
شرعه ال ييخذ بموق الصوفية في دعوتهم إلى السهر وقلة الناوم ،ألناه فاي
هذه الحالة يعبد هواه ورغباته وال يعبد ل تعالى وفق شريعته .
وثانيا إن مما ال ش فيه أن االعتدال هو الم،لوب فاي الناوم  ،ألن كثرتاه
وقلته تضران باإلنسان .وفي هذا يقول المحقق ابن قيم الجوزية (( :وكما أن
كثرة النوم مورثة لهذه ا فات  ،فمدافعته وهجره مورث فات أخرى عظام
 :من سو المزاط ويبسه ،وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعيناة علاى
الفهم والعمل ،ويورث أمراضا متلفة ال ينتفف صااحبها بقلباه وال ببدناه معهاا
،وما قام الوجود إال بالعدل فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه مان مجاامف الخيار
وباااهلل المسااتعان)) .741وكالمااه هااذا صااحيح ومجاارب  ،فقااد بيناات األبحاااث
العلمياااة أناااه يجاااب علاااى اإلنساااان أن ييخاااذ القساااط الكاااافي مااان الناااوم ألناااه
ضاااروري لجسااامه ،وأن اإلقاااالل مناااه والمداوماااة علياااه تسااابب لاااه مخااااطر
وأمراضاااا واضااا،رابات  .منهاااا اضااا،راب االدراك  ،و ظهاااور خاااداعات
الحوا  ،وصعوبة المشي  ،ورؤوية أشيا ال وجود لها فاي الواقاف ،وفقادان
التوازن في التفكير.742
 741ابن قيم الجوزية :مدارط السالكين  ،دار الكتاب العربي ،بيروت  ،1792 ،ط  1ي. 160 :
 742ألكسندر بوربلي :أسرار النوم ،ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت  ،1778 ،ي.121 ،120 ،197 :
والموسوعة العربية العالمية ،مادة :النوم .
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وثالثااا إن قااول داود ال،ااائي  (( :الهااي ه ُّما ع،خاال علا خي الهمااوم الدنيويااة،
وحااال بينااي وبااين الرقاااد )) .743ظاااهره ربمااا يخاادع كثياارا ماان النااا  ،لكاان
حقيقته أنه كالم صوفي مسموم مخاال للشارع  ،و ُمع،ال للادين والادنيا.ألن
الذي يكون همه ل تعالى يجب أن يكون عبدا له ُملتزما بشرعه قلباا وقالباا،
ومجاهاادا بنفسااه ومالااه فااي ساابيل ل ،وينااام ويصاالي  ،وين،بااق عليااه قولااه
ين)(األنعام :
ي رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
صالرتةي رونُ ُس ةكي رو رمحَ يرا ر
تعالى(( :قُلَ إة خن ر
 .))164وال يكون كما قال داود ال،ائي ،بين همه باهلل منعه الرقاد  .فهذا هم
صوفي  ،وليس هما شرعيا ،ألن الهم الشرعي ال يمنف مان عماارة األرض،
َال
اي اللخي ة
وال من النوم ،لقوله تعالى (( :إة خن رربخ ر ير َعلرا ُم أرنخا ر ترقُاو ُم أر َدنراى ةمان ثُلُثر ة
ين رم رع ا ر رو خ
اار رعلةا رم أرن لخاان
ان الخا ةذ ر
رونةصَ افرهُ روثُلُثراهُ روطرائةفراةٌ ما ر
لُ يُقرااد ُر اللخ َي ا رل روالنخهرا ر
آن رعلة ا رم أرن رس اير ُك ُ
ون ةماان ُكم
تُحَ ُ
ار ةما ر
ااب رعلر ا َي ُك َم فرااا َق رر ُؤوا رمااا ترير خسا ر
صااوهُ فرترا ر
ان َالقُاارَ ة
اال خ
ضااى رو ر
ُون
لة روآ رخاار ر
ض ير َبتر ُغ ر
اارب ر
آخاار ر
خمرَ ر
ااون ةماان فرضَ ة
ُون يرضَ ة
ُون فةااي َاألررَ ة
يل خ
لة فرا َق رر ُؤوا رما تريرس رخر ةم َنهُ ّ ()...
المزمل.))41 :
يُقراتةلُ ر
ون فةي رسبة ة
ورابعااا إن قااول أبااي نعاايم األصاابهاني  (( :ومنهااا أنهاام هجااروا المراقااد
واستوطنوا المسااجد)) ،وتييياده بحاديث نباوي ،744هاو قاول ال يصاح شارعا
وال تاريخا .فبالنسبة للحديث فلساناده ال يصاح ،ألن مان رجالاه :عباد ل بان
لر ةهيعااة باان عقبااة الحضاارمي أبااو عبااد الاارحمن المصااري األعاادولي الغااافقي
القاضااي (173 -36هااـ) ،قياال فيااه  :ضااعي  ،لاايس بحجااة ،تركااه كثياارمن
المحدثين ،ثقة ،فيه غفلةُ ،مخلط ،ليس بثقة ،ال يُحت بحديثاهُ ،متسااهل كثيار
المناكير ،يُدلس عن أقوام ضعفا على أقوام ثقات قد رآهم .وكان يُقرأ علياه
ما ليس بحديثه فيسكت . 745و قد عده ابن عدي من الشيعة ،ووصفه بينه ((
مفرط في التشايف )) .746وذكاره ابان قتيباة مان باين رجاال الشايعة.747و رعا ّده
الشااايعة اإلمامياااة مااان رجاااالهم  ،و مروياتاااه الشااايعية اإلمامياااة فاااي كتااابهم
المذهبية.748
وأما قوله (( :أنهم هجروا المراقد واساتوطنوا المسااجد )) ،فهاو ين،باق
على العبادة الصوفية ال الشرعية ،وقاد بيناا ساابقا موقا الشارع والعلام مان
 743القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
 744أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 62 :
 745ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ،612 :ط  1ي 891 :و ما بعدها .
 746الذهبي :ميزان االعتدال  ،ط  1ي. 222 :
 747المعارف ،ي. 127 :
 748أنظر مثال :أبو جعفر ال،وسي  :الغيباة ،رقام ،197 :ط  8ي . 186 :و محماد جعفار ال،بساي  :رجاال الشايعة فاي أساانيد السانة ،
رقم ،62 :ط  1ي 277 :و ما بعدها  .و القاضي النعمان اإلسماعيلي :شرح األخبار في فضائل األئمة  ،ط  ، 1ي.127 :
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النوم فال نعيده هنا .ومن جهة أخرى فهو قول مخاال لماا كاان علياه النباي-
عليه الصالة والسالم -وصحابته الكرام ،فمن الثابت أنهم لم يهجروا المراقاد
وال استوطنوا المساجد ،فقد كانت لهم بيوتهم وأعمالهم ،وجهاادهم فاي سابيل
ل ،وجمعوا في ليلهم بين النوم القياام  .وأماا أهال الصُافة مانهم فقاد سابق أن
بينا حالهم  ،ومف ذل فهم لم يهجروا المراقاد وال اساتوطنوا المسااجد ،وإنماا
صااافة المساااجد النباااوي ،فياااه يناااامون ويااايكلون ،وفياااه يُصااالون
ساااكنوا فاااي ُ
وي،لبااون العلاام ،مااف الجهاااد فااي ساابيل ل كغياارهم ماان المساالمين .ثاام لمااا
تحساانت أحااوالهم فااي الخالفااة الراشاادة تفرقااوا واتخااذوا بيوتااا كغياارهم ماان
النا .749
وخامساا إن مااا رواه أبااو نُعايم األصاابهاني بااين إبااراهيم بان أدهاام كااان فااي
شهر رمضان (( يحصد الزرع بالنهار ويصلي بالليل ،فمكث ثالثين يوما ال
ينااام باللياال وال بالنهااار)) .750فهااو خباار ال يصااح إساانادا وال متنااا  ،باال إنااه
مستحيل الحدوث.
فيما إسناد فال يصح ألن من رجاله :حجاط بان حمازة العجلاي الارازي
المعااروف بالخشااابي  :شااي  ،صاادوق .751وهااذه المرتبااة تشااعر بالعدالااة ال
بالضاابط ،وال تجعلااه حجااة  .وأبااو يزيااد عبااد الاارحمن باان مصااعب باان يزيااد
األزدي الق،ان الكوفي  ،مجهول الحال.752
وأما متنا فاالخبر فباطال  ،ألناه يساتحيل علاى اإلنساان ال يناام ثاليان يوماا
ويبقااى إنسااانا عاديااا يعماال بالنهااار ويُصاالي باللياال .ألنااه قباال أن يصاال إلااى
عشرين يوما يكون قد انهار تماما وفقد كل قواه ،وهنا إما ينام مض،را رغم
أنفه  ،وإما يكون في غيبوبة تامة بين الموت والحياة ،وربما قاد يماوت .وقاد
بينت التجارب الحديثة أن اإلنسان إذا لام يانم ثالثاة أياام فاال يسات،يف الحفااظ
علااى توازنااه ،ويصاابح يجااد صااعوبة كبياارة فااي التفكياار ،والنظاار ،والساامف،
وتبدأ تظهر عليه الهلوسات  ،فيارى أشايا ال وجاود لهاا فاي الواقاف ،ويُخلاط
بااين الحياااة الحقيقيااة وأحااالم اليقظااة  .وعناادما تمكاان بعااض األشااخاي ماان
البقا أحد عشر يوما دون نوم بعد إجهاد ومعاناة كبيرة ،فلنهم باإلضافة إلاى
ما كاانوا فياه ،فالنهم فقادوا صالتهم باالواقف الاذي يعيشاون فياه .مان ذلا أنهام

 749سبق تفصيل ذل وتوثيقه في الفصل األول .
 750أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 292 :
 751الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  17ي. 101 :
 752ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 126 :
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اعتقاادوا بااين ال،بيااب لاايس سااوى حااانوتي جااا لياادفنهم ،أو أن ال،عااام الااذي
يتناولونه قد ُس ّمم لهم. 753
وأخيرا -سادسا -إن ما قاله القشيري عن حاب ل والناوم  ،وماا رواه عان
عن آدم  ،وإبراهيم  ،وإسماعيل  ،وداود  -عليهم السالم -هاو قاول ال يصاح.
ألن ما ذكره عنهم لم يذكر دليال عليه مان القارآن ،وال أورده بلساناد صاحيح
وال ضعي  ،وهذا يعني أن الخبر ال أصال لاه .فمان أيان لاه بماا رواه عانهم
؟؟!! .
وأما القول بين المحب ال يغفل عن محبوباه ،وال يناام عناه  ،وحارام علياه
أن ينااام عنااه  .فهااو قااول غياار صااحيح  ،ومخااال للشاارع مخالفااة صااريحة
ومكشوفة .ألنه من الثابت ق،عا أن النباي-علياه الصاالة والساالم -هاو أعظام
الخلق حبا هلل تعالى ،وهو القائل (( :أال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولاو
كنت متخذا خليال التخاذت أباا بكار خلايال إن صااحبكم خليال ل))  .754ومان
بعده صحابته -رضي ل عنهم -كانوا مان أعظام الناا حباا هلل تعاالى ،وقاد
شهد لهم باإليمان والعمل الصالح .لكن مف ذل كانوا يقومون الليل ويناامون
 ،وصدرت منهم أفعال عاتبهم ل عليهاا .فلايس صاحيحا أن المحاب ال يغفال
وال ينام  ،فهذا قول ميخوذ من العبادة الصوفية ال الشرعية.
وبذل يُستنت مما ذكرناه أن الصوفية اتخذوا مان الصامت والساهر موقفاا
مت،رفااا موافقااا للعبااادة الصااوفية ،ومخالفااا للشاارع والعقاال والعلاام ماان جهااةف
وهو موق ينسجم تماما مف أساسيات ال،ريق الصوفي من جهة أخرى.
رابعا  :الحث على العزوبية وتفضيلها على الزواج:
ال يُعد الزواط والعزوبية من أركان وأساسيات ال،ريق الصوفي ،لكنهما
من فروعه ونتائجه القائمة على أساسياته .وبما أن الصوفية أقاموا العبادة
الصوفية على الخلوة  ،والجوع ،والصمت ،والسهر ،فمن ال،بيعي جدا أنهم
سيُفضلون العزوبية عن الزواط ويحثون عليها  .ألن الذي يُمار ال،ريق
الصوفي ال يست،يف غالبا أن يتزوط ويتحمل مسؤولياته تجاه زوجته
وأوالده .ولهذا وجدنا شيوخ الصوفية يحثون على العزوبية ويُفضلونها على
الزواط ،ويزدرون من يتزوط  .مف أن موقفهم هذا مخال للشرع والعقل
والعلم .فما تفاصيل ذل ؟؟ .ولماذا خالفوا الشرع في موقفهم من الزواط ؟،
 753الموسوعة العربية العالمية ،مادة :النوم .
 754األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 88 :رقم. 96 :
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ولماذا العقيدة الصوفية تحث على العزوبية وتذم الزواط ؟؟ .وهل موقفها
من الزواط والعزوبية أصيل فيها ،أم هو أمر طارئ عليها ؟؟.
فمن أقوالهم في ذل  ،ما رواه الصوفي أباو نُعايم األصابهاني بلساناده :
(( حدثنا أبو غانم سهل بن اسماعيل الفقيه الواس،ي ،ثنا عبد ل بن الحسن،
ثنا اسحاق بن وهب ،ثنا عبد المل بن يزياد ،ثناا أباو عواناة ،عان األعما ،
عن أبي وائل ،عن عبد ل بان مساعود قاال :إذا أحاب ل عبادا اقتنااه لنفساه
ولم يشغله بزوجة وال ولد)).755
وعن الصوفية رابعة العدوية أن عبد الواحد بان زياد خ،بهاا فقالات لاه :
(( يااااا شااااهواني اطلااااب شااااهوانية مثلاااا  ،أي شااااي رأياااات فاااا خي ماااان آلااااة
الشهوة؟)).756
وروى بعااض الصااوفية عاان مالا باان دينااار أنااه قااال (( :ال يبلااغ الرجاال
منزلاااة الصاااديقين حتاااى يتااارك زوجتاااه كينهاااا أرملاااة ويااايوي إلاااى مزابااال
تعاود أفخااذ النساا لام
الكالب)) .757وعن إبراهيم بان أدهام أناه قاال (( :مان ّ
يفلح)).758
وقيل لبشر الحافيّ (( :
إن النا يتكلمون في  ،فقاال :وماا عساى يقولاون؟
قياال :يقولااون إنا تااارك لسانّة ،يعنااون النكاااح ،فقااال :قاال لهاام :إنااي مشااغول
بالفرض عن السنّة)).759
تازوط
وعن أبي سليمان الداراني أنه قاال (( :إذا طلاب الرجال الحاديث أو ّ
أو سافر في طلاب المعااش فقاد ركان إلاى الادنيا )) .760وقيال لاه مارة (( :ماا
أحوج إلى امرأة تينس بهاا فقاال :ال آنساني ل بهاا...وقاال :أيضاا  :كال ماا
شاغل عاان ل ماان أهاال ومااال وولااد فهااو عليا مشااؤوم .761)).وقااال أيضااا:
(( الااذي يريااد الولااد أحمااق ال للاادنيا وال لرخاارة ،إن أراد أن ييكاال أو ينااام أو
 755أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 82 :
 756أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 126 :

 757أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  6ي. 171 :
 758أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 810 :
 759ابو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 807 :
 760أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص طريق المريد إلى مقام التوحيد  ،ط  ،1ي.172 :
 761الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي . 101 :و أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  7ي. 861 :

443

يجامف نغ عليه وإن أراد أن يتعبد شغله))  .762و((ما رأيات مريادا تازوط
فثبت على حاله األول )).763
ورُوي عاان سااهل باان عبااد ل التسااتري  ،أنااه قااال (( :إياااكم واالسااتمتاع
بالنسااا  ،والمياال إلاايهن  ،فاالن النسااا مب ّعاادات ماان الحكمااة  ،قريبااات ماان
الشي،ان  ،وهي مصايده وحظه من بناي آدم  ،فمان ع،ا إلايهن بكليتاه فقاد
ع ،على حظ الشي،ان  ،ومان حااد عانهن يائس مناه  ،وماا ماال الشاي،ان
إلى أحد كميلاه إلاى مان اساترق بالنساا  ،وإن الشار معهان حياث ّ
كان  ،فالذا
رأيتم في وقتكم من قدركن إليهن فاييسوا منه )).764
وقااال أبااو طالااب المكااي (( :فاألفضاال للمريااد فااي مثاال زماننااا هااذا تاارك
التزوي إذا أمن الفتنة وعود العصمة ،ولم تنازعه نفسه إلى معصية )).765
وذكار الصاوفي أبااو طااهر المقدساي أن بعااض الصاوفية آثاروا العزوبيااة
على التزوط ،ثم أورد أحادياث تحاذر مان فتناة النساا  ،منهاا (( :أن رساول
ل –صلى ل عليه وسلم -قام خ،يبا فكان فيما قاال :إن الادنيا خضارة حلاوة
وإن ل مسااااتخلفكم فيهااااا فناااااظر كياااا تعملااااون أال فاااااتقوا الاااادنيا واتقااااوا
النسا )).766
وقااال أبااو حامااد الغزالااي(( :اعلاام أن المريااد فااي ابتاادا أمااره ينبغااي أن ال
يشغل نفسه بالتزوي فلن ذل شغل شاغل يمنعاه مان السالوك ويساتجره إلاى
األناس بالزوجاة ،ومان أنااس بغيار ل تعاالى شااغل عان ل .وال يغرناه كثاارة
نكاح رسول ل -صلى ل عليه و سلم -فلنه كان ال يشغل قلبه جمياف ماا فاي
الدنيا عن ل تعالى )) .767و ((وأما ما جا في الترهيب عن النكاح فقاد قاال
صلى ل عليه و سلم  :خير النا بعد المائتين الخفي الحاذ الذي ال أهل له
وال ولد)).768
وعن الشهاب السهروردي أنه قال (( :التزوط انح،اط مان العزيماة إلاى
الاارخ  ،وجااوع ماان التاارمح إلااى الاانق  ،وتقياادا باااألوالد واألزواط ،
 762أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  7ي. 861 :
 763الغزالي :إحيا علوم الدين،ط  8ي ،81 /ط  2ي. 101 :
 764نقال عن :إحسان إلهي ظهير :التصوف :المنشي والمصادر ،ي. 29 :

 765أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 807 :
 766أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي. 161 :
 767الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 101 :
 768الغزالي :اإلحيا  ،ط  8ي. 81 :
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ودوران حول مظان االعوجاط  ،والتفاف إلى الدنيا بعد الزهادة  ،وانع،اف
على الهوى بمقتضى ال،بيعة والعادة)).769
وأخيرا قال عبد الكريم القشيري(( :وحُكي عان بعضاهم أناه قاال :رأيات
في بعض األسفار شيخا ً كبياراً قاد طعان فاي السان ،فسايلته عان حالاه ،فقاال:
إني كنت في ابتادا عماري أهاوى ابناة عام لايف وهاي كاذل كانات تهاوانيف
فاتفق أنها زوجت مني ،فليلة زفافها قلنا :تعال :حتى تحيي هاذه الليلاة شاكراً
هلل تعالى على ماا جمعناا فصالينا تلا الليلاة ،ولام يتفارغ أحادنا لصااحبه فلماا
كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذل فمنذ سبعينف أو ثمانين سانة ،نحان علاى تلا
الصفة كل ليلة :أليس كذل يا فالنة ،فقالت العجوز :كما يقول الشي )).770
ورةا عليهم أقول:
أوال إن موق ا الصااوفية فااي حااثهم علااى العزوبيااة وذمهاام للاازواط هااو
ازدر بااه عاان ساابق إصاارار
موق ا صااوفي مخااال للشاارع ومعانااد لااه ،وما َ
وترصد  .وهو مان جهاة أخارى ُمع،ال لجاناب كبيار مان تشاريعات اإلساالم
المرتب،ة باألسرة ،و ُمفسد للعمران البشري أيضا .
ولذل فلن هؤال الصوفية قد انحرفوا عن الشرع انحرافا بينا ال لُبس
فيه  ،مف كثرة النصوي الشرعية ووضوحها في الحث على الزواط
والترغيب فيه ،واألمر به أيضا  .فمن ذل مثال  ،قوله تعالى (( :فران ةكحُواَ رما
ث رو ُربرا رع فرل ة َن ةخ َفتُ َم أرال خ تر َع ةدلُ َ
اب لر ُكم م رن الن رسا رم َثنرى روثُالر ر
وا فر روا ةح ردةً أر َو رما
طر ر
ت أر َي رمانُ ُك َم رذلة ر أر َدنرى أرال خ ترعُولُ َ
رملر رك َ
وا)(النسا  .))4 :و(( روأرن ةكحُوا َاألريرا رمى ةمن ُك َم
لُ ةمن فرضَ لة ةه رو خ
ين ةم َن ةعبرا ةد ُك َم روإة رمائة ُك َم إةن ير ُكونُوا فُقر ررا يُ َغنة ةه ُم خ
روالصخالة ةح ر
لُ
اس ٌف رعلةي ٌم )(النور .))44 :وجعل الشرع الزواط سببا لحصول السكينة
رو ة
ق لر ُكم م َن
وال،مينينة بين الزوجين  ،كما في قوله تعالى (( :رو ةم َن آيراتة ةه أر َن رخلر ر
ت
أرنفُ ةس ُك َم أر َز رواجا ً لتر َس ُكنُوا إةلر َيهرا رو رج رع رل بر َينر ُكم خم رو خدةً رو ررحَ رمةً إة خن فةي رذلة ر ر يرا َ
ُون )(الروم. ))41 :
لقر َو َم يرترفر خكر ر
ومن السنة النبوية :عان النباي -علياه الصاالة والساالم -أناه قاال(( :وفاي
بضف أحدكم صدقة  .قالوا  :أييتي أحدنا شهوته ويكون لاه فيهاا أجار ؟ قاال :
أرأيتم لو وضعها في حرام ف أكاان علياه فيهاا وزر ؟ فكاذل إذا وضاعها فاي
 769عبد الرؤوف المناوي :التيسير بشرح الجامف الصغير  ،ط  8ي . 691 :وإحسان إلهي ظهير  :التصوف :المنشي والمصادر ،ي:
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 770القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 28 :

446

الحالل ف كان له أجر)) صدقة  .قالوا  :أييتي أحادنا شاهوته ويكاون لاه فيهاا
أجر ؟ قال  :أرأيتم لو وضعها في حرام ف أكاان علياه فيهاا وزر ؟ فكاذل إذا
وضعها في الحالل ف كان له أجر)) .771و دعا النبي-علياه الصاالة والساالم
للصااحابي أنااس باان مال ا بقولااه ((:اللهاام أكثاار مالااه وولااده وبااارك لااه فيمااا
أع،يته)) .772وعن عائشة قالت (( :قال رسول ل -صالى ل علياه وسالم-
 ":النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فلني مكاثر بكم
األمم ومن كاان ذا طاول فليانكح ومان لام يجاد فعلياه بالصايام فالن الصاوم لاه
وجا ")).773
واضح من ذل أن الزواط الحالل في اإلسالم هو من العبادة ويزياد فاي
األجر واإليمان  ،لكنه عند الصوفية مذموم ،وقاطف عن العبادة الصوفية لاذا
يجب محوه ومقاومته عندهم .مماا يعناي أنهام تعمادوا مخالفاة الشارع ،وأنهام
يتلقون أفكارهم وأخالقهم من التصوف ال من دين اإلسالم.
ومف أن حاث الصاوفية علاى العزوبياة وذمهام للازواط هاو امتاداد لرهبانياة
البااوذيين والنصااارى ف إال أن شاايوخ الصااوفية تبااادلوا األدوار فااي إظهااار
مااوقفهم ماان الاازواط  ،فماانهم ماان فضاال العزوبيااة علااى الاازواط ،وماانهم ماان
جعلاه عائقاا أمااام المرياد فااي ال،رياق الصااوفي ،ومانهم ذمااه صاراحة وحااث
على تركاه ،وجعلاه مان مصاائب الادنيا ،ومان عالماات ضاع الصاوفي إذا
تزوط  .لكن النتيجة واحدة هي مخالفة الشرع في دعوته إلى الزواط ،لكانهم
تبااادلوا تلاا األدوار تقيااةً وتجنبااا إلنكااار المساالمين علاايهم ،ولهااذا حااري
أكثرهم على ستر مواقفهم بغ،ا شرعي حتى وإن كاان شافافا ال يكااد يساتر
شيئا من موقفهم المخال للشرع .
وثانيااا إن القااول المنسااوب للصااحابي عبااد ل باان مسااعود بينااه قااال (( :إذا
أحب ل عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة وال ولد)) .774فهو قول ال يصح
إسنادا وال متنا  ،فيما إسنادا فال يصح ألن من رجاله:
أبااو عوانااة وضاااح باان عبااد ل اليشااكري ( 176هااـ) ،قياال فيااه  :ثقااة ،
ثبت ،775كثير الغلط إذا حدث من حفظه ،في حديثه عن قتادة لين ،ألن كتاباه
 771مسلم :الصحيح  ،ط  2ي ، 28 :رقم . 8226 :واأللباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  2ي . 897 :و الصحيحة ،ط 2
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 772البخاري :الصحيح ،ط  2ي ، 92 :رقم. 6221 :
 773األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 210 :رقم، 1176 :
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كاان قااد ضااع منااه .776قاال عبااد الارحمن باان مهادي :نظاارت فاي كتاااب أبااي
عواناة وأنااا أساتغفر ل.777وقااال أحماد " :إال أنااه بانخرة كااان يقارأ ماان كتااب
النا فيقرأ الخ،اي ،فيماا إذا كاان مان كتاباه فهاو ثبات" .778كاان (( يقارأ وال
يكتب  ...ويستعين بمن يكتب))  .779قال له شاعبة(( :قاال شاعبة ألباي عواناة
كتاب صالح وحفظ ال يساوي شيئًا )).780وقال أحمد بن حنبل (( :كان أباو
عواناة وضااف كتابااا فيااه معايااب أصاحاب رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم-
وفيه باليا فجا سالم بن أبي م،يف(ت 163هاـ) فقاال :ياا أباا عواناة أع،ناي
ذاك الكتاب فيع،اه فيخذه سالم فاحرقه .قال أباي :وكاان ساالم مان أصاحاب
أيااوب وكااان رجااال صااالحا)) .781فالرجاال ُمااتهم فااي عدالتااه ،وضااعي فااي
ضب،ه .
 ،فصاالنا حالااه سااابقا ،وتبااين أنااه ضااعي

وسااليمان باان مهااران األعم ا
و ُمدلس  ،وهنا قد عنعن .
وأبو وائل شقيق بن سلمة األسدي الكوفي( توفي في خالفاة عمار بان عباد
العزياز عان  111سانة هاـ) :مخضارم ،مان كبااار التاابعين ،ثقاة  ،يُرساال.782
وبما أنه يُرسال  ،وهناا لام يُصارّ ح بالساماع  ،فاإلساناد لام يثبات اتصااله مان
جهته عن ابن مسعود ،فيحتمل أنه لم يسمعه منه .
وأمااا متنااا فهااو ظاااهر الااب،الن  ،ألنااه مخااال لاادين اإلسااالم كمااا بيناااه
أعاااله ،وال يُمكاان لصااحابي جلياال كااابن مسااعود أن يقولااه  ،ألنااه رد للشاارع
وطعن فيه.
وباطاال أيضااا ألنااه ماان الثاباات ق،عااا أن النبااي -عليااه الصااالة والسااالم-
وصااحابته الكاارام قااد أحاابهم ل تعااالى وزكاااهم وشااهد لهاام باإليمااان والعماال
الصااالح ،ومااف ذلاا كااانوا كثياااري التاازوط والتسااري واألوالد ،ماانهم ابااان
مسعود نفسه .ع لما بين التزوط الشارعي لايس مشاغلة عان عباادة ل تعاالى،
باال هااو ماان العبااادة ،والمساالم لااه فااي ذل ا أجاار فااي تزوجااه وتربيااة أوالده
واإلنفاق عليهم  .مما يعني أن ذل القول المنسوب إلى ابن مسعود ،هو قول
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مكذوب عليه ،اختلقه أحد الصوفية أو غيارهم ونسابه إلاى ابان مساعود لغاياة
في نفسه.
وثالثا إن قول رابعاة العدوياة لمان أراد أن يخ،بهاا  (( :ياا شاهواني اطلاب
شهوانية مثل  ،أي شي رأيت ف خي من آلة الشهوة؟ )) .783هو جواب ال يليق
 ،وفياه قلاة فقاه واحتارام وأدب  ،وفياه اتهااام للرجال وتهجام علياه باال حااق ،
وليس هو من أخالق اإلسالم  .ألن الزواط ليس عيبا ،وال تهمة ،وال نقصا ،
وإنما هاو مان شاريعة ل تعاالى وسانة أنبيائاه وهادى أصاحابهم  .وعلياه فاال
يصااح االزدرا بااه ،وال الااتهكم بماان يريااد الاازواط .ولاايس عيبااا أن ي،لااب
اإلنساان شاهوته الجنساية فاي الحاالل  ،فلاه أجار فاي ذلا  .والازواط حصان
ق لر ُكام م َان أرنفُ ةسا ُك َم أر َز رواجاا ً
وسكن وعفة  ،قاال سابحانه  (( :رو ةم َان آيراتةا ةه أر َن رخلرا ر
ُون
ت لقرا َاو َم يرترفر خكار ر
ال بريَانر ُكم خما راو خدةً رو ررحَ رماةً إة خن فةااي رذلةا ر ر يرااا َ
لترسَا ُكنُوا إةلر َيهرااا رو رج رعا ر
وا رحاارَ ثر ُك َم أرنخااى ةش ا َئتُ َم روقرااد ُم َ
ث لخ ُك ا َم فراايَتُ َ
)(الااروم ،))41 :و (( نة رساان ُؤ ُك َم رحاارَ ٌ
وا
لر روا َعلر ُم َ
وا ّ
ألرنفُ ةس ُك َم رواتخقُ َ
ين)(البقارة. )) 444 :
ار َال ُم َاؤ ةمنة ر
وا أرنخ ُكام ُّمالرقُاوهُ روبرش ة
وهذه المرأة الصوفية قد طعنت في الشرع والنبي  ،والصحابة وتاابعيهم مان
حيث تدري أوال ال تدري.
وقولهااا -إن صااح عنهااا -يناادرط ضاامن دعااوة الصااوفيه إلااى العزوبيااة
والرهبنة  ،واالنسحاب من عمارة األرض ،وإهمال القيام بيوامر الشرع في
الدعوة إلى اإلسالم وإقامة دولته .وعليه فلنه كان على رابعة العدوياة أن ال
تجيبه بذل الجواب ألنها ازدرت بالشرع وأسا ت التعامل ماف الرجال .فالن
كانت هي ليست عندها رغبة في الزواط فتعبر عان موقفهاا بجاواب صاحيح
ورد جميل  .وفي هذه الحالة قد يكون الانق فيهاا ال فاي الاذي خ،بهاا ،ألن
الزواط سنة الحياة ،ومان ال يتازوط فقاد خالفهاا وغيار عاادي فاي موقفاه مان
الزواط.
تعود أفخاذ النسا لام يفلاح ))784ف فهاو
وأما قول إبراهيم بن أدهم(( :من ّ
قااول مبااالغ فيااه جاادا ،وحكاام عااام ال يصاادق علااى كاال ماان يُكثاار الجماااع ،أو
التزوط  .ولهذا ال يصح الحكام علاى مان ذلا حالاه بيناه لام يفلاح  .فهاذا حكام
باطل ،وليس في دين اإلسالم أن من يتعود الجماع ويُكثر منه ال يُفلح ،وإنماا
الذي ال يُفلح فهو الذي ي،لبه من حرام ،وأماا الاذي ي،لباه مان حاالل فاال إثام
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عليه ،وله فيه أجر ،وقد يكون له زادا يُحصن به نفساه وأهلاه .قاال سابحانه:
ون)(المؤمنون .) 1 -1:
ُوج ةه َم رحافةظُ ر
ون ...روالخ ةذ ر
((قر َد أر َفلر رح َال ُم َؤ ةمنُ ر
ين هُ َم لةفُر ة
وحسب كالم ابن أدهم أن األنبيا والصحابة وأتباعهم الاذين أكثاروا مان
التزوط والتسري لم يفلحوا!!  .وبما أن كالمه هذا غيار صاحيح شارعا ،ألن
ل تعاالى شااهد لهااؤال باالفالح ،فاالن الفااالح الااذي قصاده الرجاال هااو الفااالح
الصوفي ال الشرعي ،ألنه نظر إلى التزوط ومعاشارة النساا نظارة صاوفية
ال شرعية.
ومن جهة أخرى فلن كالمه تضمن تعريضا بالشرع ،وتشاهيرا باه وطعناا
فياه  ،بحكاام أنااه حااث علااى التازوط واالسااتمتاع بالنسااا  .وهااذا شاااهد ق،عااي
على مخالفة الرجل للشرع  ،وخ،ي موقفه من الزواط وأناه تكلام فياه بلساان
العبادة الصاوفية ال الشارعية ،فانتصار للتصاوف وطعان فاي الشارع وأهلاه.
وهااذا لاايس تبرياارا لموقفااه ،وإنمااا هااو كشا لحقيقااة الرجاال بخلفيتااه وغايتااه
الصوفية .
وأما جواب بشر الحافي بينه ترك سنة الزواط ألنه كان مشغوال بالفرض
عاان الساانة .785فهااو جااواب فيااه تغلاايط وتلباايس وممارسااة للتقيااة ،ألن معظاام
الااذي هااو فيااه ماان عبااادات ممارسااات صااوفية ليساات ماان الفاارائض وال ماان
السنن الشرعية ،ألنها ليست من دين اإلسالم أصال .فيية فرائض شرعية قام
بها فشغلته عن السنة ؟؟ !! .ومن أين له بين على المسلم أن ي،بق الفرائض
أوال ثم السنن في مرحلاة أخارى ثانياا ؟؟ .فهاذا لايس الزماا ،فانحن كثيارا ماا
نجمف في ت،بيقنا للشرع بين الفرض والسنة في وقت واحد .كالصالة مثال ،
فننحن نصلي ونجمف فيها بين األركان والفرائض ،والسنن والمستحبات فاي
الصالة الواحدة .وألام يكان النباي-علياه الصاالة والساالم -وصاحابته الكارام
ُمتزوجين أثنا ت،بيقهم لإلساالم كلاه بيركاناه وفرائضاه ،وساننه ومساتحباته
في وقت واحد ؟؟ .
ولذل فلن حقيقاة موقا الرجال مان التازوط هاو نفساه موقا التصاوف
وأهلااه فااي الاادعوة إلااى الرهبنااة وتاارك التاازوط علااى طريقااة رهبااان البوذيااة
والنصااارانية ف لكااان الرجااال أخفاااى موقفاااه تقياااةً  ،وعللاااه بتبريااار ُمضاااح
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ومرفوض  .فعل ذل ألن حقيقاة أماره أناه كاان مشاغوال بفارائض التصاوف
وسننه ،ال بفرائض الشرع وسننه.
تاازوط فقااد ركاان إلااى
ورابعااا إن قااول أبااي سااليمان الااداراني :بااين ماان
ّ
الدنيا .786فهو قول غير صحيح على إطالقه  ،ألن التزوط في ذاته له جاناب
دنيوي ،وآخر أُخروي  .فمن تزوط الزواط الشرعي فهو قد جماف باين الادنيا
وا خرة ،ويكون الزواط وسيلة تساعده على الوصول إلى ا خارة .وبماا أن
الصوفية سبق أن بينا أنهم ال يرجون ا خرة ،فلن مان ياـيخذ بقاول الاداراني
يكااون قاااد ركاان إلاااى الااادنيا بالتواكاال والكسااال وال،مااف  ،وبمجاااالس الغناااا
والرق انتظارا لصدقات النا  ،كما هو حال الصوفية.
وقوله هذا فيه جهل ورعونة نفس ،وتعالم على الشرع والمؤمنين ،وفياه
اتهام صريح لألنبيا والصحابة بينهم ركنوا إلى الدنيا ف بحكام أنهام تزوجاوا
وتسااروا كثياارا  .وماان جهااة أخاارى فهااو قااول طر رعاان بااه فااي الشاارع طعنااا
صريحا ،بحكم أن ل تعالى حث على الزواط وأمار باه ،وجعلاه مان حكمتاه
ق لر ُكام ما َان أرنفُ ةسا ُك َم أر َز رواجاا ً
وفضاله عليناا  .قااال سابحانه (( :رو ةما َان آيراتةا ةه أر َن رخلرا ر
اااو َم
ت لقرا َ
اااو خدةً رو ررحَ رمااااةً إة خن فةااااي رذلةاااا ر ر يرااااا َ
لتر َساااا ُكنُوا إةلر َيهرااااا رو رج رعا ر
ااال بر َياااانر ُكم خما ر
ُون)(الااروم  .))41 :ممااا يعنااي أن الااداراني تكلاام بلسااان التصااوف ال
يرترفر خك ار ر
بلسااان الشاارع ،أفصااح عاان موقفااه بالعبااارة الواضااحة ال باإلشااارة الصااوفية
ال ُملغزة .
وأما قوله بين (( الذي يريد الولد أحمق ال للادنيا وال لرخارة ،إن أراد أن
ييكل أو ينام أو يجامف نغا علياه وإن أراد أن يتعباد شاغله)) .787فهاو قاول
هادم للدين والدنيا معا ،وصريح فاي مخالفاة الشارع ومعاندتاه ،وال،عان فياه
والتعالم عليه .وكالمه هذا ال يقوله مسلم ،وال عاقال ،وإنماا يقولاه جاهال ،أو
صااوفي ينتصاار لتصااوفه .ومعنااى كالمااه أن الشاارع أحمااق ،ألنااه حثنااا علااى
التناسل واإلنجاب !!  .وأن األنبيا وأتبااعهم حمقاى ألنهام تزوجاوا وأنجباوا
البنين والبنات!!  .هذا الباطال مان لاوازم كاالم الادراني الاذي أعمااه تعصابه
للتصاااوف حتاااى أوصاااله إلاااى مخالفاااة الشااارع وال،عااان فياااه وفاااي األنبياااا
وأتباعهم .فهو قول يشهد على صاحبه برعونة النفس وقلاة األدب ،وباالتكبر
والتعالم على اإلسالم وأهله.
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وهو قول يشهد أيضا على أن الداراني -بسبب تصوفه -نسي أو تناساى أن
إنجاااب األوالد وتااربيتهم هااو ماان العبااادة .وأن الذريااة الصااالحة هااي ذخاار
للوالدين ولألمة  ،وقد تكون ساببا فاي دخاول أباائهم الجناة ،كماا فاي الحاديث
عن النبى  -صالى ل علياه وسالم -أناه قاال (( :مان ابتلاى مان البناات بشاي
فيحسن إليهن كن له سترا من النار)) .788واألوالد هم من زاد الدنيا وا خرة
إن كانوا صالحين  ،كما فاي الحاديث ،عان  (( :رساول ل  -صالى ل علياه
وسلم -أنه قال " :خير ما يخل الرجل من بعده ثاالث :ولاد صاالح يادعو لاه
 .789))"...وقااااد رما ّ
ااان ل تعااااالى بالذريااااة الصااااالحة علااااى األنبيااااا وعباااااده
الصااالحين واثنااى علاايهم فااي طلاابهم منااه الذريااة الصااالحة  ،قااال ساابحانه:
اون رربخنرااا هراابَ لرنرااا ةما َان أر َز روا ةجنرااا رو ُذريخاتةنرااا قُ ا خرةر أر َع ايُ َن رواجَ رع َلنرااا
ين يرقُولُا ر
(( روالخ ا ةذ ر
ين إة رماما ً )(الفرقان ،))73 :و((هُنرالة ر رد رعا رز رك ةريخا رربخاهُ قراا رل ررب هرابَ لةاي
لة َل ُمتخقة ر
ةمن لخ ُد َن ر ُذريخةً طريبرةً إةنخ ر رس ةمي ُف ال ُّد رعا )(آل عمران ،))48 :وعن إبراهيم ((
ين)(الصافات .)) 114 :
ق نربةيّا ً م رن الصخالة ةح ر
روبر خشرَ نراهُ بةلةس رَحا ر
نرعم إن تربية األوالد ليست سهلة  ،ومسؤولية كبيرة  ،قاال سابحانه ((يراا
ارةُ)(التحريم :
أريُّهرا الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا قُوا أرنفُ رس ُك َم روأر َهلةي ُك َم نراراً روقُو ُدهرا النخا ُ رو َال ةح رج ر
 ،))6و في الحديث عن النباى -صالى ل علياه وسالم -أناه قاال ((« أال كلكام
راع وكلكم مسئول عن رعيتاه فااألمير الاذى علاى الناا راع وهاو مسائول
عن رعيته والرجال راع علاى أهال بيتاه وهاو مسائول عانهم والمارأة راعياة
على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عانهم  .790 ))»...لكان هاذا يقابلاه جاناب
إيجابي كبير  ،مان جهاة عاطفاة األباوة ،وبناا المجتماف المسالم  ،واساتمرار
الجنس البشري ،ومساعدتهم بائهم .فهذا الصوفي أخ،ي خ،ي فاحشاا عنادما
اتهم من ينجب األبنا بالحماقة ،ونظر للموضوع نظارة ذاتياة نفعياة صاوفية
 ،ولم ينظر إليه بنظرة إيجابية وشرعية شاملة.
وقولاااه هاااذا شااااهد قاااوي علاااى أن الصاااوفية أسساااوا للتصاااوف برغبااااتهم
وأحوالهم من جهةف وهو دليل دامغ على جرأة الصوفية على مخالفة الشارع
وال،عن فيه من جهة أخرى .فلماذا نظر هذا الرجل إلاى الولاد نظارة جنساية
شهوانية ؟؟ ،ولماذا لم ينظر إليه نظرة شرعية ؟؟ .فمن هو الشهواني ،ومن
هو المتعلق بالادنيا ؟؟  ،ولمااذا لام ينظار إلاى الولاد علاى اناه عاون ألبياه فاي
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دنياه وآخرته ؟؟  .ولماذا لم ينظر إلى شهوة الجنس والولد على أنهما آية من
آيات ل ؟؟.
وخامسا إن قول أبي حامد الغزالي بينه ينبغي على المريد المبتدئ أن ال
(( يشغل نفسه بالتزوي فلن ذل  ...وال يغرنه كثرة نكاح رسول ل  -صالى
ل عليه و سلم -فلنه كان ال يشغل قلبه جميف ماا فاي الادنيا عان ل تعاالى ))
 .791فهو غير صاحيح فاي معظماه،ألن المرياد أو غياره مان المسالمين يجاب
عليه أن يخضف للشرع ال للتصوف وال لنصائح شيوخ الصوفية إذا خالفات
الشاارع .ألن ماان الثاباات أن اإلسااالم حااث الشااباب علااى التاازوط لتحصااين
أنفسهم  ،كما في الحديث ،عن النبي-عليه الصالة والساالم -أناه قاال (( :مان
اساات،اع ماانكم البااا ة فليتاازوط فلنااه أغااض للبصاار وأحصاان للفاارط وماان لاام
يست،ف منكم فعليه بالصوم فلناه لاه وجاا )) .792لكان الغزالاي خاال الشارع
صراحة وأوجب على شباب ومريدي الصوفية عدم التزوط أثنا ممارساتهم
لعبادات ال،ريق الصوفي بدعوى عدم االنشغال عن ل .وهكذا نجد ديان ل
تعالى يحث الشباب على التزوط ليُحصنوا أنفسهم أثنا سيرهم إلى ل تعالى
وت،بيقهم لشريعته وطاعتهم له  ،لكن الصوفية ييمرون أتباعهم بعدم التزوط
ومخالفة الشرع في ممارستهم لل،ريق الصاوفي!! .فمااذا يعناي هاذا ؟؟ ،إناه
يعني بصراحة أننا أمام عباادتين ،أوعقيادتين  ،بال وأماام ديناين ،لكال منهماا
عبادته وعلماؤه !! .
وأما قوله بين التزوط يجر إلى األنس بالزوجة ،ومن أنس بغير ل تعالى
شغل عن ل .فهو كاالم باطال فاي معظماه  ،وفياه طعان صاريح فاي الشارع
وتعاال ومزايادة
واألنبيا ،والصحابة والمسلمين من جهة ،وفياه أيضاا تعاالم
َ
على اإلسالم وأهله من جهة أخارى .إناه تناساى الشارع وجعلاه ورا ظهاره
ق لر ُكام م َان أرنفُ ةسا ُك َم
وقرر خالفه ،مف أن ل تعالى يقول  (( :رو ةم َان آيراتةا ةه أر َن رخلرا ر
ت لقرا َاو َم
ال بر َي انر ُكم خما راو خدةً رو ررحَ رم اةً إة خن فةااي رذلة ا ر ر يرااا َ
أر َز رواج اا ً لتر َس ا ُكنُوا إةلر َيهر اا رو رج رعا ر
اون رربخنرااا هراابَ لرنرااا ةما َان أر َز روا ةجنرااا
ين يرقُولُا ر
ُون )(الااروم ،))41 :و (( روالخ ا ةذ ر
يرترفر خك ار ر
اان
اين إة رماماا ً )(الفرقااان(( ،))73 :قُاالَ إةن ركا ر
رو ُذريخاتةنرااا قُا خرةر أر َعاي َُن رواجَ رع َلنرااا لة َل ُمتخقةا ر
اارةٌ
يرتُ ُك َم روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهراا روتة رج ر
آبرا ُؤ ُك َم روأر َبنرن ُؤ ُك َم روإة َخ روانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُك َم رو رع ةش ر
ان ّ
لة رو ررسُاولة ةه رو ةجهراا َد فةاي
ض َاونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم م ر
تر َخ رش َو رن رك رسا ردهرا رو رم رسا ةك ُن تررَ ر
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لُ بةاي ر َم ةر ةه رو ّ
ُاوا رحتخاى يرايَتة ري ّ
رسابةيلة ةه فرتر رربخص َ
ين)(التوباة:
لُ الر يرهَا ةدي َالقر َاو رم َالفرا ةساقة ر
. ))43
ولاااايس صااااحيحا أن األنااااس ال يكااااون إال باااااهلل ،باااال يكااااون بااااالمؤمنين
والزوجااات الصااالحات  ،وهااذا الشاارع نفسااه ذكااره وأماار بااه .واألنااس باااهلل
مجاله واسف يشمل طاعة ل في كل جوانب الحياة ،وليس هو محصورا فاي
عزلة الصوفية التي هي في الحقيقة عزلة عن ل وشرعه ،وليسات أنساا باه
وال التزاما بدينه .فاألنس باهلل الحقيقي هو أن يكون المسالم كماا قاال سابحانه
ين)(األنعاام:
ااي رو رم رمااتةي ة ّهللة ررب َال رعاالر ةم ر
صالرتةي رونُسُا ةكي رو رمحَ ير ر
لنبيه(( :قُلَ إة خن ر
.))164
وقاد رد ابان الجاوزي علاى الغزالااي فاي موضاوع األناس بقولاه(( :وإنااي
ألعجاب ماان كالماه أتااراه ماا علاام أن ماان قصاد عفاااف نفساه ووجااود ولااد أو
عفاااف زوجتااه فلنااه لاام يخاارط عاان جااادة الساالوك أو ياارى األنااس ال،بيعااي
بالزوجة ينافي أنس القلوب ب،اعة ل تعالى ،ول تعالى قد رم ّ
ان علاى الخلاق
ال بر َي انر ُكم خم ا رو خدةً
بقولااه  { :رخلر ا ر
ق لر ُكاام ما َان أرنفُ ةس ا ُك َم أر َز رواج اا ً لتر َس ا ُكنُوا إةلر َيهرااا رو رج رعا ر
ُون)(الااروم .)) 41 :وفااي الحااديث
ااو َم يرترفر خك ار ر
ت لق ر َ
رو ررحَ رم اةً إة خن فةااي رذلة ا ر ر يرااا َ
الصحيح عن جابر -رضي ل عنه -عن النبي-صلى ل عليه وسلم -قاال لاه
 [ :هال تزوجت بكرا تالعبها وتالعب ] وما كان بالذي ليدله على ما يق،اف
أنسه باهلل تعالى أترى رسول ل-عليه الصالة والسالم -لماا كاان ينبساط إلاى
نسائه ويساابق عائشاة -رضاي ل عنهاا -أكاان خارجاا عان األناس بااهلل هاذه
كلها جهاالت بالعلم)).793
ولو كان الزواط الشرعي يصد عن األنس ل ويشاغلنا عناه ماا أمرناا ل
تعالى بالتزوط  ،ولما حببه إلينا  ،وما جعله من نعمه علينا ،وماا شارعه فاي
كتابه بنيات كثيارة .وال جعلاه مان سانن األنبياا الاذين جعلهام قادوة لناا .فهال
يُعقل أن ل تعالى ييمر عباده بفعل ما يُبعدهم عنه ؟؟ !! .
وحسب زعم الغزالي فلن الصحابة -من الشباب والكهول -الذين أكثروا
من التزوط والتسري أنسوا بغير ل و ُشغلوا عنه .وماف أن هاذا ال يصاح فاي
حقهم لكن كالم الغزالي يشملهم وي،عن فيهم أيضاا .وهاو قاد نساي أو تناساى
أن الصااوفية يرجعااون تصااوفهم إلااى علااي باان أبااي طالااب ،وإلااى أبااي بكاار
وعمر ،وهؤال تزوجاوا وتساروا وكاان لهام أوالد كثيارون .وبماا أن هاؤال
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هم سل الصوفية حسب زعمهام  ،فلمااذا يُخاالفونهم فاي التازوط ؟؟ ،ولمااذا
ي،عنون فيهم بذل ؟؟.
وأما تبرير الغزالي بقوله  (( :وال يغرنه كثرة نكااح رساول ل  -صالى
ل عليه و سلم  -فلنه كان ال يشغل قلبه جميف ما في الادنيا عان ل تعاالى ))
 .794فهو مرفوض وباطل  ،وفيه تضليل وتلبايس انتصاارا للتصاوف وطعناا
في الدين  .ألن النباي -علياه الصاالة والساالم -هاو الت،بياق العملاي للشارع،
وقدوتنا في ت،بيقه  ،ونحان م،االبون باتباعاه  .وبماا أن القارآن الكاريم حاث
على الازواط وحبباه إليناا ،وجعلاه مان نةعام ل عليناا ،وأبااح التازوط بيربعاة
نسا  ،ولم يُحادد التساري بعادد معاين ،فالن هاذا يعناي أن كثارة التازوط لايس
خاصا باالنبي-علياه الصاالة والساالم ،-وال هاو الوحياد الاذي يسات،يف تحمال
تبعاتااه فااال يشااغله عاان ل ف وإنمااا يساات،يف غياره ماان الصااحابة وتااابعيهم أن
يُكثروا من التزوط وال يُبعدهم هذا عن األناس بااهلل ،وال يشاغلهم عناه أيضاا.
بل إن هذا قد تحقق فعال وواقعا ،فمن الثابت أن كثيارا مان الصاحابة أكثاروا
التاازوط والتسااري ،ومااف هااذا زكاااهم الشاارع وشااهد لهاام باإليمااان والعماال
الصالح  .منهم مثال الصحابي الجليال أميار الماؤمنين علاي بان أباي طالاب-
رضااي ل عنااه -عناادما اُستشااهد تاارك ماان بعااده  :أربااف زوجااات  ،واحاادى
عشرة سرية أم ولد  ،و 41ولدا  ،هذا سوى الخدم و العبيد .795فحسب كالم
الغزالي وأمثاله فلن عليا قاد أناس بنساائه ،وأوالده وخدماه وعبياده ،وانشاغل
عن ل تعاالى !! .وماف أن هاذا باطال ،وال يصادق علياه ،فالن كاالم الغزالاي
يستلزم ذل  ،مما يدل علاى أناه كاالم غيار صاحيح فاي ميازان اإلساالم ،وال
يصاادق علااى المااؤمنين بااه ،لكنااه يصاادق علااى أتباااع التصااوف وأمثااالهم ماان
رهبان البوذيين والنصارى الذين يشغلهم التزوط عن عباداتهم مان جهاة796ف
وأن الغزالي فيما قاله كان يتكلم بلسان الدين الصوفي ال بلسان ديان اإلساالم
من جهة أخرى.
وأما قوله  (( :وأما ما جا في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى ل علياه
وسلم  :خير النا بعد المائتين الخفي الحاذ الذي ال أهال لاه وال ولاد)).797
فاال يصااح  ،ألن الحااديث الااذي باارر باه موقفااه غياار صااحيح .798وأن الفكاارة
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التي قررها فلم يذكر عليهاا دلايال صاحيحا مان الشارع وال مان العقال ،وهاي
باطلة ق،عا بما ذكرناه من نصوي شرعية وأدلة عقلية في الرد على أقوال
الصااوفية فااي الحااث علااى العزوبيااة وتفضاايلها علااى الاازواط ،والتحااذير منااه
أيضا .نعم قد تظهر بعض السلبيات من الازواط ،لكنهاا ليسات مناه فاي ذاتاه،
وإنما هي من أخ،ا التعامل باين الازوجين  .علماا بيناه ال يصاح أبادا رد ماا
جا في القرآن في الحث على الزواط بروايات ظنية حديثية وتاريخياة ،ألن
نصوي القرآن ق،عية الثبوت  ،وق،عية الداللة فيما يتعلق باالزواط  .ولهاذا
فاالن اليقااين ال ياازول بااالظن أو الش ا  ،وخباار ا حاااد ال يرفااف المتااواتر وال
يتقدم عليه بيي حال من األحوال.
وسادسا إن قول الشهاب السهروردي  (( :التزوط انح،اط مان العزيماة
إلااااى الاااارخ  ،وجااااوع ماااان التاااارمح إلااااى الاااانق  ،وتقياااادا باااااألوالد
واألزواط .799))...هو قول باطل ق،عا ،وال يستحق االهتمام باه للتوساف فاي
الرد عليه ،وردودنا السابقة تنقضه مان أساساه .لكناي أقاول :كالماه هاذا فياه
جهل كبير وتعصب أعمى للتصاوف ،وطعان صاريح فاي الشارع واألنبياا ،
والصااحابة وكاال المساالمين.فهااذا الرجاال كش ا حقيقااة موق ا الصااوفية ماان
العزوبيااة والاازواط ،فقااد اتضااح ماان قولااه أن الصااوفية علااى ماانه رهبانيااة
البوذيين والنصارى في موقفهم من الزواط. .فالرجل جعل التزوط جريمة،
وطعاان باااه فاااي الشااارع الاااذي أمااار باااالتزوط  ،و حساااب زعماااه أن األنبياااا
وأتباعهم بما أنهم تزوجوا فقد انح،وا من العزيمة إلى الرخصاة ،وأن الاذين
لاام يتزوجااوا ماان الصااوفية وأمثااالهم أحساان ماانهم ألنهاام أخااذوا بالعزمااة دون
الرخصة .و هذا زعم باطل من دون ش  ،ألن التزوط من سنن الحيااة ،وهاو
من األوامر الشرعية التي حاث عليهاا اإلساالم  ،وجعال فيهاا األجار والخيار
الكثياار .وماان ثاام فاالن التاازوط عبااادة  ،ولاايس هااو شاارا  ،وال رخصااة ،وال
انح،اطااا  ،وال اتباعااا للهااوى كمااا زعاام هااذا الرجاال المااريض الااذي جعاال
الشرع ورا ظه ره ،ونسي أو تناسى أنه هاو المتباف لهاواه انتصاارا للرهبناة
الصوفية التي هي امتداد للديانتين البوذية والنصرانية .إنه طعان فاي الشارع
صراحة ومن دون حيا انتصارا لعقيدته الصوفية!!.
وأمااا بالنساابة لمااا رواه القشاايري عاان الصااوفي الااذي تاازوط ولاام يُجااامف
زوجته حتى أصبح شيخا ولم يدخل بها .فهي إما أنها رواية مكذوباة  ،وإماا
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أن الزوجين مريضين ليست عندهما القدرة على الجمااع ،أو أحادهما عااجز
عنه .فلذا كانا صحيحين من جهة القدرة الجنسية  ،فالرواية مكذوبة  ،ألنه ال
يُعقل أن يحدث ذل بين زوجين يحب بعضهما بعضا  ،فهذا مخاال ل،بيعاة
البشر .وال يصح القول أنهما لم يجدا الوقت ليتفرغ لبعضهما  .فهذا ال يُقبال
ألنهما يعيشان في بيت واحد في الليل والنهاار ،ويمكان أن يتفرغاا لبعضاهما
في أي وقت من النهاار أو الليال  .وكيا يتفرغاا لألكال والناوم  ،والوضاو
واالستحمام ،وال يتفرغا للجماع ؟؟ .
علمااا بااين هااذه الروايااة تتماشااى مااف التصااوف وأهلااه فااي مخااالفتهم للشاارع
وتع،يله  ،وتقديم أهوائهم وأحوالهم عليه من جهة  ،والحاري علاى إظهاار
مدى قوة تحكم الصوفية في نفوسهم وأهوائهم و التباهي بها من جهة أخرى.
و لكاان الحقيقااة أن فعلهاام هااذا هااو شاااهد دامااغ علااى انحاارافهم عاان الشاارع
وحرصاهم علاى تع،يلاه  ،والتحايال علياه  .ألن ل تعاالى يقاول (( :نة رسان ُؤ ُك َم
لر روا َعلر ُم َ
اوا ّ
وا ألرنفُ ةسا ُك َم رواتخقُ َ
وا رحارَ ثر ُك َم أرنخاى ةشا َئتُ َم روقراد ُم َ
ث لخ ُكا َم فرايَتُ َ
رحرَ ٌ
اوا أرنخ ُكام
ين)(البقرة،)) 444 :و((فر رماا اسَاتر َمتر َعتُم بةا ةه ةما َنه خُن فرانتُوهُ خن
ُّمالرقُوهُ روبرش ةر َال ُم َؤ ةمنة ر
ضا ةة إة خن ّ
اض َيتُم بة ةه ةمان برعَا ةد َالفر ةري ر
اح رعلر َي ُك َم فةي رما تر رر ر
يضةً روالر ُجنر ر
ُورهُ خن فر ةر ر
أُج ر
لر
ان رعلةيما ً رح ةكيما ً)(النسا  .)) 43 :وعان النباي-علياه الصاالة والساالم(( : -
رك ر
((حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلت ))  .800و((عن جاابر بان عباد ل قاال
قال :لي رسول ل -صلى ل عليه و سلم -أتزوجت قلت نعام ،قاال :بكارا أم
ثيبااا؟ ،فقلاات :ثيبااا ،قااال :أفااال بكاار تالعبهااا وتالعب ا )) ،801و((وفااي بضااف
أحدكم صدقة  .قالوا  :أييتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قاال  :أرأياتم
لو وضعها في حرام ف أكان عليه فيها وزر ؟ فكذل إذا وضاعها فاي الحاالل
ف كااان لااه أجاار)) .802فهااذا الصااوفي األحمااق خااال الشاارع  ،وحاارم نفسااه
حقها في أجرها من الجماع  ،وحرمهاا نعماة األبناا التاي ّ
مان ل تعاالى بهاا
علينا  .وهذا شاهد على أن القوم يُعاندون الشرع ويحرصون على مخالفته .
فيكثرهم شجف على العزوبية وذم التازوط ،ثام رووا أن بعضاهم حتاى عنادما
تاازوط ظاال عازبااا  .وهااذه دعااوة للرهبانيااة وإصاارار علااى مخالفااة شااريعة
اإلسالم في الزواط  .علما باين هاذه الرواياة ساوا صاحت أم لام تصاح فهاي
تتفق مف التصوف وكاان لهاا تايثير علاى الصاوفية فاي الادعوة إلاى العزوبياة
والتنفير من الزواط.
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وأخيرا -سابعا -إن ذكر أباي طااهر المقدساي باين بعاض الصاوفية آثاروا
العزوبية على التازوط ،ثام تييياده لماوقفهم بيحادياث تُحاذر مان النساا  ،منهاا
حديث ((أن رسول ل  -صلى ل عليه وسلم -قام خ،يبا فكان فيما قال :إن
الاادنيا خضاارة حلااوة وإن ل مسااتخلفكم فيهااا فناااظر كيا تعملااون أال فاااتقوا
الدنيا واتقوا النسا )) .803فهاو اساتدالل ال يصاح ،ألن الحاديث ضاعي ،804
وعلى فرض صحته  ،فلن هذا االستدالل في غير محله  ،ألن الحاديث حاذر
من فتنة النسا  ،ولم يحاذر مان الازواط .وهاي فتناة قاد يتعارض لهاا العاازب
والمتزوط معا .وهذه الفتنة قد تكون بسبب الجنس المحرم  ،وقد ال تكون باه
وإنما بسبب سلوكيات المرأة األخرى في عالقتها بالرجل .علما بين كال مان
الرجل والمرأة فتنة لرخر ،بل وكل بني هم فتنة لبعضهم وهذه سنة الحياة ،
اااان رربُّاااا ر
ُون رو ركا ر
َض فة َتنرااااةً أرترصَ اااابةر ر
لقولااااه تعااااالى (( :رو رج رع َلنرااااا برع ر
َضاااا ُك َم لةاااابرع َ
صيراً)(الفرقاان .))41 :ومان جهاة أخارى فالن أباا طااهر المقدساي ضارب
بر ة
صفحا عن النصوي الشرعية الكثيرة التي تحاث علاى التازوط وتحاذر مان
العزوبياااة ،واستشااااهد بيحادياااث ضااااعيفة لتييياااد موقاااا التااااركين للاااازواط
وال ُمحذرين منه .
وأما قاول بعضاهم باين النساا ُمبعادات مان الحكماة قريباات مان الشاي،ان،
فهااو قااول باطاال ق،عااا ،ألن األنبيااا أتاااهم ل الحكمااة ومااف ذل ا كاناات لهاام
زوجات صالحات ،والشرع قد اثنى على نسا كثيرات كن حكيمات وتفوقن
على كثير من الرجال كبلقيس ملكة سبي  ،وامرأة فرعون،وخديجة ،وعائشاة
وغيرهن .
والشي،ان يغوي الرجل والمرأة معا ،وكل يُقاوم حسب إيمانه ،ولهاذا قاال
ان إةنخ اهُ لر ُكاا َم رعاا ُد ٌّو
تعااالى(( :أرلراا َم أر َعهر ا َد إةلراا َي ُك َم يرااا برنةااي آ رد رم أرن خال تر َعبُ ا ُدوا ال خش ا َي،ر ر
ُّمبةا ٌ
اين)(يااس .))61 :وألاايس رؤو الكفاار فااي العااالم قااديما وحااديثا هاام ماان
الرجال أكثر مما هم من النساا  ،كنمارود ،وفرعاون ،وقاارون ،وأباو جهال،
وأبو لهب ،وماركس ،وهتلر ،ولينين ،وستالين !!.
وأيااة حكمااة اكتساابها الصااوفية ماان تصااوفهم فااي دعااوتهم إلااى الساالبية
والكسال وتاارك الاازواط  ،وفاي معاشاارتهم للمااردان  ،وفاي مخااالفتهم للشاارع
وتع،يله ،وهدمهم للدين والعقل والعلم ؟؟ .فيين هذه الحكمة المزعوماة التاي
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اكتساابوها ماان دعااوتهم إلااى العزوبيااة والبعااد عاان النسااا ؟؟ .إنهاام ماان أكثاار
النااا بعاادا عاان الحكمااة الصااحيحة ،فغالااب مااا عناادهم أباطياال ،وأخ،ااا ،
خرافات وهلوسات ،كفريات وضالالت .و هذا أمر بيناه باألدلة الدامغاة فاي
كتابنا هذا.
وإنها ً لهذا المبحث يتبين منه أن حث الصوفية على العزوبية ،وتفضيلها
على الزواط هو هدم صريح للزواط فاي اإلساالم وطعان مباشار فاي الشارع
واألنبيااا والمااؤمنين ف وهااو ماان جهااة أخاارى موقاا صااوفي أصاايل فااي
التصااوف ألنااه يتفااق مااف أصااول ال،ريااق الصااوفي ،وألنااه امتااداد لموق ا
رهبانية البوذيين والنصاارى فاي دعوتهاا إلاى العزوبياة وتارك الازواط .فهام
فااي ماااوقفهم ماان الااازواط يُعبااارون عاان موقااا العبااادة الصاااوفية مناااه ،وال
يُعبرون عن موق اإلسالم منه ،لكنهم يتسترون به رغم مخالفتهم الصريحة
له لغايات صوفية في نفوسهم .
خامسا :مدح الفقر وذم الغنى:
يُعتباار ماادح الصااوفية للفقاار وذمهاام للغنااى ماان نتااائ أصااول التصااوف
وأساسايات طريقااه .فبمااا أنهاام دعااوا إلاى تاارك الاادنيا وعاادم التكسااب ،وحثااوا
على العزلة والجوع والعزوبية ،فمان المن،قاي جادا أن يمادحوا الفقار وصافا
لحالهم ومادحا لاه  .فاالقوم فعاال كاانوا فقارا  ،ألن مان يتارك الادنيا ويعتازل
النا وال ي،لب الرزق فبالضرورة أنه فقير .لكن ليس بالضرورة أنه يمدح
الفقر ويذم الغنى ،بل إن األصل هو أن كل الفقرا يحباون الغناي ويكرهاون
الفقر ويسعون جاهدين للتخل منه .فلماذا مادح الصاوفية الفقار ؟؟ ،ولمااذا
ذموا الغنى في الحط عليه وعلى أهله ؟؟ ،وهل حقا أنهم فعلوا ذل ؟؟ ،وهل
التزموا بالشرع في موقفهم من الفقر والغنى أم خالفوه كعادتهم ؟؟.
لشيوخ الصوفية أقوال ومواق كثيرة في مدح الفقر وذم الغنى ،منها:
قال الحارث المحاسبي  (( :ويح أيها المفتون إن احتجاج بمال عبد
الرحمن بن عوف مكيدة من الشي،ان ين،ق بها على لسان فتهل ألن متى
زعمت أن أخيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد اغتبت
السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم )).805
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وقال (( :ومتى زعمت أن جماف الماال الحاالل أعلاى وأفضال مان تركاه
فقااد ازدرياات محماادا والمرساالين ونساابتهم إلااى قلااة الرغبااة والزهااد فااي هااذا
الخير الذي رغبت فيه أنت وأصحاب من جمف المال ونسبتهم إلى الجهال إذ
لم يجمعوا المال كما تجمف المال .ومتى زعمت أن جمف المال الحالل أعلاى
من تركه فقد زعمت أن رسول ل -صلى ل عليه وسلم -لم ينصح لألماة إذ
نهاااهم عاان جمااف المااال  .وقااد علاام أن جمااف المااال خياار لألمااة فقااد غشااهم
بزعم حين نهاهم عان جماف الماال .كاذبت ورب الساما علاى رساول ل -
صلى ل عليه وسلم -فلقد كان لألمة ناصحا وعليهم مشفقا وبهم ر وفا  .نعم
،ومتى زعمت أن جمف الماال أفضال فقاد زعمات أن ل عاز وجال لام ينظار
لعباده حين نهاهم عن جمف المال وقد علم أن جمف المال خير لهم أو زعمات
أن ل تعالى لم يعلم أن الفضل في الجماف فلاذل نهااهم عناه وأنات علايم بماا
في المال من الخير والفضل لذل رغبت في االساتكثار كينا أعلام بموضاف
الخير والفضل من ربا تعاالى ل عان جهلا  .أيهاا المفتاون تادبر بعقلا ماا
دهاك به الشي،ان حين زين ل االحتجاط بمال الصحابة)) .806
وقال المحاسبي (( :وقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلات الادنيا علايهم حزناوا
،وقااالوا ذنااب عجلاات عقوبتااه ماان ل .وإذا رأوا الفقاار مقاابال قااالوا :مرحبااا
بشعار الصالحين .وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شي أصابح
كئيبااا حزينااا ،وإذا لاام يكاان عناادهم شااي أصاابح فرحااا مساارورا فقياال لااه إن
النا إذا لم يكن عندهم شي حزنوا وإذا كان عندهم شي فرحوا )).807
وعن الصوفي رويم بن أحمد البغدادي أنه قاال  (( :التصاوف مبناي علاى
ثاالث خصاال :التمسا باالفقر واالفتقاار إلااى ل ،والتحقاق بالباذل واإليثااار،
وترك التعرض واالختيار )) .808قال حاتم األصم ... "(( :ومان ادعاى حابخ
النبى - ،صلّى ل عليه وسلّم  ،-من غير محبخ ةة الفر َقر ،فهو كذاب " )).809
وعن أبي حمزة الصوفي( ق 4 :هـ) أن قال  (( :من رُزق ثالثة أشيا ،
فقد نجا من ا فات :ب،ن خال مف قلب قاانف  ،وفقار دائام معاه زهاد حاضار،
وصبر كامل معه ذكر دائم)).810
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وعن يحيى بن معاذ أنه قال (( :وجود الرزق من غيار طلاب داللاة علاى
أن الرزق ميمور ب،لب العبد )) .811وهذه دعاوة مناه لتارك العمال وتفضايل
الفقر .وعن أباي القاسام الجنياد أناه قاال (( :الزهاد خلاو األيادى مان األماالك
والقلوب من التتبف)).812
وروى أبو نعيم األصبهاني بلسناده أن إبراهيم بان أحماد الخاواي كاان
يقااول (( :الفقياار يعماال علااى اإلخااالي وجااال القلااب وحضااوره للعمااال،
والغنااي يعماال علااى كثاارة الوساااو وتفرقااة القلااب فااي مواضااف األعمااال.
والفقير ضع بدنه في العمل قوة معرفته وصحة توكله ،والفقير يعمل على
إدراك حقيقة اإليماان وبلاوغ ذروتاه ،والغناي يعمال علاى نقصاان فاي إيماناه
وضااع ماان معرفتااه .والفقياار يفتخاار باااهلل عااز و جاال ويصااول بااه ،والغنااى
يفتخر بالمال ويصاول بالادنيا  .والفقيار ياذهب حياث شاا ،والغناي مقياد ماف
ماله .والفقير يكره إقبال الدنيا ،والغناي يحاب إقبالهاا .والفقيار فاوق ماا يقاول
،والغني دون ما يقول )).813
وروى الهجويري أن عالماا مان أهال الظااهر سايل أباا بكار الشابلي عان
الزكااة ليختباره ،فقااال لاه (( :مااا الاذي يجااب أن يع،اى ماان الزكااة ؟  .قااال :
حين يكون البخل موجودا ويحصل المال فيجب أن يع،ى خمسة دراهم عان
كل مائتي درهم  ،ونص دينار عن كل عشارين ديناارا  ،هاذا فاي ماذهب .
أما في مذهبي فيجب أن ال تمل شيئا حتى تتخل من مشغلة الزكاة )).814
وزعم المؤرخ الصوفي السراط ال،وسي أن ل تعالى لم يدع الخلق إلى
جمف األموال والصنائف والتجارات  ،ولكن اباح لهم ذل لعلمه بضعفهم.815
وذكاار أبااو نُعاايم األصاابهاني أن ماان صاافات الصااوفية  (( :التحاارز ماان
مخال،ة األغنيا  ،والتشمير في مالحقة األصفيا )).816
والفقار شاعار األولياا ف وحلياة األصافيا ف
وقال عباد الكاريم القشايري (( :
ة
واختيار الحق ،سبحانه لخواصه من األتقيا واألنبياا  .والفقارا  :صافوة ل
ع خز وج خل من عباده ،ومواضف أسراره بين خلقاه ،بهام يصاون الحا ُّ
ق الخلاق،
 811يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 117 :
 812الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 72 :
 813أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 282-289 :
 814نقال عن :إحسان إلهي ظهير :التصوف :المنشي والمصادر ،ي. 92 :
 815السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 111 :
 816أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 69 :
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وببركاااتهم يبسااط علاايهم الاارزق .والفقاارا الصاابر جلسااا ل تعااالى ،يااوم
القيامةف بذل ورد الخبر عن النبي- ،صالى ل علياه وسالم : -أخبرناا الشاي
أبو عبد الرحمن السلمي ،قال :حدثنا إبراهيم بان أحماد بان محماد ابان رجاا
الفاازاري ،قااال :حاادثنا عبااد ل باان محمااد باان جعفاار باان أحمااد باان خشااي
البغدادي قال :حدثنا عثمان بن معبد قاال :حادثنا عمار بان راشاد .عان مالا ،
عن نافف ،عن أبي عمر ،عن عمار بان الخ،ااب -رضاي ل عناه -قاال :قاال
رسول ل -صلى ل عليه وسلم " : -لكال شاي مفتاا ُح ومفتااح الجناة :حابُّ
المساكين ،والفقرا الصُبر :هم جلسا ل تعالى يوم القيامة ")).817
وقال أبو حامد الغزالي -أثنا كالمه عن المريد(( : -وإنما يرفف حجاب
المال بخروجه عن ملكه حتى ال يبقى له إال قدر الضرورة ،فما دام يبقى له
.818
درهم يلتفت إليه فهو مقيد به محجوب عن ل عز وجل))
وذكر شهاب الدين الساهروردي فاي عوارفاه (( :فاالفقر كاائن فاي ماهياة
التصوف  ،وهو أساسه وبه قوامه)).819
وبما أن الصوفية دعوا إلى ترك العمل ومدحوا الفقر ،فلنهم ذموا ادخار
ال،عام ودعوا إلى تركه ت،بيقا والتزاما بموقفهم من الفقر والغنى  .من ذل
أن أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي ذكر أن أركان التصوف عشرة،
منها :ترك االكتساب ،وتحريم االدخار))  .ثم شرح الكالباذي كالمه  ،فكان
مما قاله  (( :و" ترك االكتساب " :لم،البة النفو بالتوكل.و" تحريم
االدخار " :في حالة ،ال في واجب العلمف كما قال النبي في الذي مات من
أهل الصفة وترك دينارا ،فقال رسول ل  " :كيخة ")).820
وعن الحارث المحاسبي أنه سُئل عن تفسير مقولة (( :خير الرزق ما يكفي،
قال :هو قوت يوم بيوم وال تهتم لرزق غد )).821
ومنها ما رواه قال أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا أحمد بن جعفر بن مال
 ،حدثنا عبد ل بن أحمد بن حنبل  ،حدثني أباي  ،ح وحادثنا محماد بان علاي
بن حباي  ،حادثنا أحماد بان الحسان  ،حادثنا يحياى بان معاين  ،قااال  :حادثنا
 817القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
 818الغزالي :إحيا علوم الدين ،دار المعرفة ،بيروت  ،ط  ، 4ي. 71 :
 819شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ملحق بكتاب إحيا علوم الدين  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،1728 ،ي.68 :
 820الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 102 :
 821أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 92 :
ي.120 :
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مروان بن معاوية  ،حدثنا هالل بن سويد األحمري  ،سمعت أناس بان مالا
 ،يااذكر أن النبااي  -صاالى ل عليااه وساالم -أهاادى لااه ثااالث طااوائر  ،فاايطعم
خادمه طيرا  ،فلما كان الغد أتاه به فقال رسول ل -صلى ل علياه وسالم: -
« ألم أنه أن تخبئ شيئا لغد ؟ إن ل ييتي برزق كل غد » )).822
وقال أبو نُعيم األصبهاني (( :حدثنا محماد بان أحماد بان حمادان  ،حادثنا
الحسن بن سفيان  ،حادثنا محماد بان خاالد  ،حادثنا بشار بان الساري  ،حادثنا
عمر بن سعيد بن أبي حسين  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عقباة بان الحاارث ،
قااال  :صااليت مااف رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم -العصاار بالمدينااة  ،ثاام
انصرف يتخ،ى رقاب الناا  ،حتاى تعجاب الناا لسارعته  ،فتبعاوه حتاى
دخاال علااى بعااض أزواجااه  ،ثاام خاارط فكينااه رأى فااي وجااوههم ماان العجااب
لسرعته  ،فقال  « :إني ذكرت وأناا فاي الصاالة شايئا مان تبار كاان عنادنا ،
فكرهت أن يبيت عندنا فقسمته » )).823
وقال أيضا  (( :حدثنا أبو محمد بن حيان ،ثناا عبادالرحمن بان محماد بان
سلم ،ثنا هناد بن السرى ،ثنا محمد بن فضيل ،عن حصين عن مجاهاد ،عان
عبيد بن عمير قال :كان عيساى  -علياه الساالم -يلابس الشاعر وييكال الشاجر
ويبيت حيث أمسي  ،لم يكن له ولد يماوت ،وال بيات يخارب وال يخبائ شايئا
لغد)).824
وبعدما اعتزل الصوفية النا  ،وتركوا التكسب ،وفضلوا الفقر ونهوا عن
االدخار ،فلنهم مارسوا التسول بال،رق التي تناسبهم .وبرره لهم شايوخهم ،
وزينوه لهم .من ذل أن الصوفي جعفر الحداد -شي الجنيد -كاان (( يقتاات
بخروجه بين العشا ين فيسيل من باب أو باابين )) .825كاان بعاض الصاوفية
ببغداد ال يكاد ييكل شيئا إال بة ُذ ّل السؤال  .بادعوى أن نفساه كانات تكاره ذلا
فيلزمها به .826
وقال أباو طالاب المكاي(( :فقاد حادثنا بعاض إخوانناا عان شاي لاه فقاال:
رأياات أبااا الحساان النااوري يمااد يااده ويساايل النااا فااي بعااض المااواطن قااال:
فيعظمت ذل واستقبحته ،فيتيت الجنياد فيخبرتاه فقاال :ال يعظام هاذا عليا ،
 822أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 7 :
 823أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 18 :
 824أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 892 :
 825أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  8ي. 169 :
 826اللمف  ،ي. 822 :
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فاالن النااوري لاام يساايل النااا إالّ ليع،اايهم إنمااا ساايل لهاام ليثياابهم ماان ا خاارة
فيؤجرون من حيث ال يضرّه )).827
وزعم المؤرخ الصوفي السراط ال،وسي أن (( األكل بالسؤال أجمال مان
األكل بالتقوى )).828
وذكر أبو حامد الغزالي أن الصوفي المنشغل باهلل (( غيار مستشارف إلاى
النا وال مت،لف إلى من يدخل من الباب فييتيه برزقه بل ت،لعاه إلاى فضال
ل تعااالى واشاااتغاله باااهلل فهاااو أفضاال وهاااو ماان مقاماااات التوكاال  ...وقاااال
بعضهم :العبيد كلهم فى رزق ل تعالى ،ولكن بعضهم ييكل باذل كالساؤال،
وبعضهم بتعب وانتظار كالتجار ،وبعضهم بامتهان كالصناع ،وبعضهم بعز
كالصاااااوفية يشاااااهدون العزياااااز فييخاااااذون رزقهااااام مااااان ياااااده وال يااااارون
الواس،ة)).829
وللصااوفية أحاديااث كثياارة احتجااوا بهااا علااى مااوقفهم فااي ماادح الفقاار وذم
الغنى ،منها :830قال أبو طالب المكي (( :رويناه عن زيد بان أسالم عان أناس
ل عنااه قااال :بعااث الفقاارا إلااى رسااول ّ
رضااي ّ
ل -صاالى ل عليااه وساالم-
رسوالً فقال :إني رسول الفقرا إلي فقال :مرحبًا ب وبمن جئت من عندهم
من عند قوم أحبّهم قال :قالوا :يا رسول ّ
ل إن األغنيا ذهبوا بالجنة يحجّ ون
وال نقدر عليه ،ويعتمرون وال نقدر عليه ،وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم
ذخيرة لهم .فقال رسول ّ
ل -صلى ل عليه وسلم :-أبلغ عني الفقرا أن لمن
صبر واحتسب منكم ثالث خصال ليست لألغنيا  ،أما خصلة واحدة فلن في
الجنة غرفًا ينظر إلها أهل الجنة كما ينظر أهل األرض إلى نجوم الساما ال
يدخلها إال نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير ،والثانية يدخل الفقرا الجنة
قبل األغنيا بنص يوم وهو خمسمائة عام ،والثالثة إذا قال الغناي :سابحان
لّ ،
ل ،والحمااد ّهلل ،وال إلااه إال ّ
ّ
ول أكباار ،وقااال الفقياار مثاال ذلا لاام يلحااق
الغنااي الفقياار ،وإن أنفااق فيهااا عشاارة آالف درهاام وكااذل أعمااال الب ا ّر كلهااا
فرجف إليهم فقالوا:رضينا )).831

 827أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  8ي. 160 :
 828اللمف  ،ي. 822 :

 829الغزالي :احيا علوم الدين  ،ط  1ي. 869 :
 830ال نتوسف في تتبف أحاديثه التي احتجوا بها على موقفهم ،ألنه بما أننا سبق أن ناقشناهم وبينا أن موقفهم من الفقر والغنى مخال
للشرع والعقل والعلم ،فكل األحاديث التي احتجوا بها غير صحيحة ،والصحيح منها أوّلوه ليتفق مف موقفهم ،وإال فهو ال يُوافق موقفهم.
 831أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 262 :
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والحااديث الثااااني :قاااال أباااو عباااد ل السااالمي (( :حااادثنا عباااد الواحاااد بااان
العبا  ،حدثنا على بن الجمال ،قاال :سامعت اباا بكار الشابلى ،يقاول :حادثنا
محمد بن مهدى المصرىف حدثنا عمرو بن ابى سلمةف حدثنا صادقة بان عباد
لف عن طلحة بن زيدف عن أبى فروة الرهاوىف عن ع،ا ف عان أباى ساعد،
ل عليااه وساالم، -لاابالل (( :الااق ّ
قااال رسااول ل -،صاالى ّ
ل فقياارا ،وال تلقااه
غنيا !؟؟؟؟  .قال :يا رسول ّ
ل كي لى بذل ؟ !  .قال :ما سئلت فاال تمناف،
وما رزقت فال تخباي .قاال :ياا رساول ّ
ل  .كيا لاى باذاك؟  .قاال :هاو ذاك،
وإال فالنار)).832
والحااديث الثالااث  :قااال أبااو عبااد الاارحمن الساالمي  (( :قااال النبااي-عليااه
الصالة والسالم (( : -يا معشر الفقارا أع،اوا ل الرضاا مان قلاوبكم تثبتاوا
بثبوت فقركم وإال فال )).833
والحديث الرابف :قال أبو طالب المكي(( :روينا في الخبر عن رسول ّ
ل
صلى ل عليه وسلم : -آخر األنبيا دخوال ً الجناة ساليمان بان داود عليهمااالسااالم لمكااان ملكااه ،وآخاار اصااحابي دخااوالً الجنااة عبااد الاارحمن باان عااوف
لمكان غناه ،وفي لفظ آخر :يدخل سليمان بن داود الجنة بعد األنبيا بيربعين
خريفا ً )).834
والحديث الخامس :قال أبو طالاب المكاي (( :ورويناا عناه صالى ل علياه
وسلم :اللّهم من أحبّني وأجااب دعاوتي فيقلّال مالاه وولاده ،مان أبغضاني ولام
يجب دعوتي فيكثر ما له وولده وأوطئ عقبيه كثرة األتباع)).835
والحديث الساد  :قال أبو نُعيم األصبهاني  (( :حدثنا عبد ل بن جعفر ،
حدثنا أبو يحيى الرازي  ،حدثنا سهل بن عثمان  ،حادثنا حفا بان غيااث ،
عن صالح بن حساان  ،عان عاروة  ،عان عائشاة  ،قالات  :قاال رساول ل -
صلى ل علياه وسالم « : -إنماا يكفيا مان الادنيا كازاد الراكاب  ،فالذا أردت
اللحوق بي فلياك ومخال،ة األغنيا  ،وال تضعي ثوبا حتى ترقعيه »)).836

 832أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 829 :
 833أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي.22 :
 834أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 822 :
 835أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 260 :
 836أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 69 :
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والحديث السابف :قاال أباو نعايم األصابهاني(( :حادثنا عباد ل بان جعفار ،
حدثنا أبو يحيى الرازي  ،حدثنا سهل بن عثمان  ،حادثنا حفا بان غيااث ،
عاان صااالح باان حسااان  ،عاان عااروة  ،عاان عائشااة  ،قالاات  :قااال رسااول ل
صاالى ل عليااه وساالم  « :إنمااا يكفي ا ماان الاادنيا كاازاد الراكااب  ،فاالذا أردت
اللحوق بي فلياك ومخال،ة األغنيا  ،وال تضعي ثوبا حتى ترقعيه »)).837
والحااديث الثااامن :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني(( :أخبرنااا أبااو عبااد الاارحمن
السلمي  ،في كتابه  :حدثنا علي بن بنادار بان الحساين  ،حادثنا أباو الفاوار
محمد بن علي بن سعيد المركب  ،حدثنا محمد بن عبد ل المخرمي  ،حادثنا
محمد بن جعفر  ،حدثنا ورقا  ،عن أبي إسحاق  ،عن يحيى بان الحصاين ،
عن أم الحصين  ،قالت  :كنت في بيت عائشة وهي ترفف قميصاا لهاا بايلوان
من رقاع بعضها من بياض وبعضها من سواد  ،وبعضها غير ذلا  .فادخل
النبي -صلى ل عليه وسلم -فقال  « :ما هاذا ياا عائشاة ؟ » قالات  :قميصاي
أرقعه  .فقال النبي -صلى ل عليه وسلم  « :-أحسنت  ،ال تضعي ثوبا حتى
ترقعيااه  ،فلنااه ال جديااد لماان ال خلااق لااه)) .838بمعنااى ال جديااد لماان ال يلاابس
الثوب البالي .
والحديث التاسف :قال القشيري(( :أخبرنا أبو عبد ل الحسين بن شجاع بن
الحسين بن موسى البزاز ببغداد ،قاال :أخبرناا أباو بكار محماد بان جعفار بان
محماد باان الهيااثم األنباااري قااال :حاادثنا جعفار باان محمااد الصااائغ قااال :حاادثنا
قبيصة قال :حدثنا سفيان ،عن محمد ابن عمارو بان علقماة ،عان أباي سالمةف
عن أباي هريارة ،عان النباي  -صالى ل علياه وسالم -قاال " :يادخل الفقارا
الجنة قبل األغنيا بخمسائة عام :نص يوم ")).839
والحديث العاشر :قال أبو نعايم األصابهاني(( :حادثنا محماد بان أحماد بان
محمااد ثنااا عباادالرحمن باان عباادل القرشااي ثنااا أحمااد باان يحيااى الصااوفي ثنااا
النفيلي ثنا الوليد بن عبدل الحمصي عن خيثمة [ بن ساليمان عان ] ساليمان
بن حيان ثنا واثلة قال :كنت من فقرا المسلمين من أهل الصفة فيتى رسول
ل -صلى ل عليه و سلم -ذات يوم قال :كي أنتم بعدي إذا شبعتم من خباز
البر والزيت فيكلتم ألوان ال،عام ولبستم أنواع الثياب فينتم اليوم خير أم ذاك

 837أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 69 :
 838أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 62 :
 839القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
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ي.187 :

قال :قلنا ذاك ،قال :بل أناتم الياوم خيار قاال واثلاة فماا ذهبات بناا األياام حتاى
أكلنا ألوان ال،عام ولبسنا أنواع الثياب وركبنا المراكب)). 840
والحااديث الحااادي عشاار :قااال أبااو نُعاايم األصاابهاني(( :حاادثنا أبااو عباادل
محمد بن عيسى االديب ثنا عمير بن مردا ثناا محماد ابان بكيار ثناا القاسام
بن عبدل العمري عن زيد بن أسلم عن ع،ا بن يسار عن أبي هريرة قاال
قااال رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم -باارا ة ماان الكباار لبااو الصااوف
ومجالسة فقرا المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو قال البعير الش
ماان محمااد باان بكياار  .هااذا حااديث غريااب لاام نساامعه مرفوعااا إال ماان حااديث
القاسم عن زيد ورواه وكياف بان الجاراح عان خارجاة ابان مصاعب عان زياد
مرسال )). 841
والثاني عشر :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حدثنا أبو محمد بن حيان قال
قرأت علاي أباي بكار بان مكارم حادثني مسارف ابان ساعيد حادثني حسان بان
يحيى بن آدم عن أبيه قال كناا عناد حمااد بان زياد وهاو علاى دكاان معاه قاوم
يحدثهم قد جاؤوه علاى دواب فركاب أباو الربياف األعارط علاى قصابة وجاا
يقول ال،ريق ال،ريق فقال مال يا أبا الربيف قال يا أبا إسماعيل إناي رأيتا
تحب أصحاب الدواب فستهتم بهم قال ياا أباا الربياف إن لكام عنادي أياا َد فقاال
أباو الربيااف :قااال رساول ل  -صاالى ل عليااه و سالم : -اطلبااوا األيااادي عنااد
فقرا المسلمين فان لهم دولة يوم القيامة فبكى حماد)). 842
والحديث الثالث عشر :ذكره الغزالي والهجويري ،مفاده (( :يقاول ل عاز
و جل يوم القيامة :أدنوا منى أحباائي فتقاول المالئكاة ومان أحبااؤك؟ فيقاول:
فقرا المسلمين فيدنون منه .فيقول :أماا إناي لام أزو الادنيا عانكم لهاوان كاان
بكم علي ولكن أردت بذل أن أضع لكم كرامتي اليوم فتمنوا علاى ماشائتم
اليوم)).843

 840أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  8ي. 82 :
 841أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  2ي. 887 :
 842أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  2ي. 879 :
 843الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط ' ي . 176 :و الهجويري :كش

المحجوب ،ي. 812 :
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والحديث الرابف عشر :قال الهجويري (( :وقال الرساول-صالى ل علياه
وسلم : -الفقر عاز ألهلاه" .فالشاي الاذي يكاون عازا لألهال يكاون ذال لغيار
األهل)).844
والحديث الخامس عشر :قال الهجويري  (( :قال الرسول -عليه الساالم-
 " :الفقر وطن الغيب ")).845
والحديث الساد عشر :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حدثنا أبو محمد بن
حيان ثنا عبد الرحمن بن محمد بن سالم ثناا هنااد بان السارى ثناا أباو معاوياة
عن هشام عن الحسن قال جا رساول ل -صالى ل علياه و سالم -إلاى أهال
الصفة فقال :كي أصابحتم؟ قاالوا :بخيار ،فقاال رساول ل :أناتم الياوم خيار
وإذا غاادي علااى أحاادكم بجفنااة وريااح باايخرى وسااتر أحاادكم بيتااه كمااا تسااتر
الكعباة فقااالوا يااا رسااول ل نصاايب ذلا ونحان علااى ديننااا ،قااال :نعاام قااالوا:
فنحن يومئذ خير نتصدق ونعتاق ،فقاال رساول ل -صالى ل علياه و سالم:-
"ال بل أنتم اليوم خير إنكم إذا أصبتموها تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم " كذا
رواه أبو معاوية مرسال )).846
والحاديث الساابف عشار :قااال أباو نُعايم األصاابهاني(( :حادثنا عباد ل باان
محمد ثنا أبو يحيى الرازي ثنا هناد بن السرى ثنا ياونس بان بكيار ثناا سانان
بن سيسن الحنفي حدثني الحسان قاال بنيات صافة لضاعفا المسالمين فجعال
المسلمون يوغلون اليهاا ماا اسات،اعوا مان خيار فكاان رساول ل -صالى ل
عليه و سالم -يايتيهم فيقاول :الساالم علايكم ياا أهال الصافة ،فيقولاون :وعليا
السالم يا رسول ل .فيقاول :كيا أصابحتم؟ فيقولاون :بخيار ياا رساول ل،
فيقول :أنتم اليوم خير من يوم يغدى على أحدكم بجفنة ،ويراح عليه بايخرى
ويغاادو فااي حلااة ويااروح فااي أخاارى ،وتسااترون بيااوتكم كمااا تسااتر الكعبااة؟
فقالوا :نحن يومئذ خير يع،ينا ل تعالى فنشكر ،فقاال رساول ل -صالى ل
عليه و سلم :-بل أنتم اليوم خير)).847
والحاديث الثااامن عشار :قااال أباو نعاايم األصابهاني (( :مااا حادثناه جعفاار باان
محمد بن عمرو ثن ا أبو حصين الوادعي ثناا يحياى بان عباد الحمياد ثناا حمااد
 844الهجويري :كش المحجوب ،ي. 816 :
 845الهجويري :كش المحجوب ،ي. 221 :
 846أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 210 :
 847أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 210 :
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بن زيد عن المعلى بن زياد عن العال بن بشير عن أبي الصديق النادي عن
أبااي سااعيد الخاادري  -رضااي ل تعااالى عنااه -قااال  :أتااى علينااا رسااول ل -
صلى ل عليه و سلم -ونحان أناا مان ضاعفة المسالمين ورجال يقارأ عليناا
القارآن ويادعو لناا ماا أظان رساول ل -صالى ل علياه و سالم -يعارف أحاادا
منهم وإن بعضهم ليتوارى من بعض من العري فقال رساول ل  -صالى ل
عليه و سلم -بيده فيدارهاا شابه الحلقاة فاساتدارت لاه الحلقاة فقاال :بماا كناتم
تراجعون ؟قالوا :هذا رجال يقارأ عليناا القارآن ويادعو لناا ،قاال :فعاودوا لماا
كنتم فيه ،ثم قال " :الحمد هلل الذي جعل في أمتي مان أمارت أن أصابر نفساي
معهم ،ثم قال :ليبشر فقرا المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبال األغنياا بمقادار
خمسمائة عام هؤال فاي الجناة ينعماون وهاؤال يحاسابون" رواه جعفار بان
سليمان عن المعلى بن زياد بلسناده مثله ورواه جعفر أيضا عن ثابت البناني
عن سلمان مرسال)) . 848
والحاديث التاساف عشاار  :قاال أباو نُعاايم األصابهاني (( :حادثنا أبااو بكار باان
مالا ثناا عباد ل بان أحماد بان حنبال ثناا أباي ثناا سايار ثناا جعفار يعناي ابان
سليمان ثنا ثابت البناني قال كان سلمان فاي عصاابة ياذكرون ل عاز و جال
قال فمر النبي -صلى ل عليه و سالم -فكفاوا ،فقاال :ماا كناتم تقولاون؟ فقلناا:
نذكر ل يا رسول ل ،قال:قولوا فاني رأيت الرحمة تنزل عليكم فيحببت أن
أشارككم فيها ،ثم قال :الحمد هلل جعل في أمتاي مان أمارت أن أصابر نفساي
معهم .رواه مسلمة بن عبد ل عن عمه عن سلمان م،وال فاي قصاة المؤلفاة
ذكرناه في نظائره في كتاب شرف الفقر )).849
والحديث األخير -العشرون -مفاده (( عن أنس ف كنا عند النبي -صلى ل
عليه وسلم ، -إذ نزل عليه جبريل  ،فقال  :يا رسول ل فقرا أمت يدخلون
الجنة قبل األغنيا بخمسمائة عام  ،وهو نص يوم  ،ففرح فقال  :أفيكم من
ينشاادنا ؟ فقااال باادوي  :نعاام  ،يااا رسااول ل  ،فقااال  :هااات  ،هااات  ،فينشااد
البدوي يقول :
قر َد لر رس رع َ
ت رحيخة ُ الهروى ركبة ةدي *** فرالر طربةيبٌ لره ُ روالر رراقةي
الحبةيبُ الخ ةذي ُش ةغ َف ُ
ت بة ةه*** فر ةع َن ردهُ ُر َقيرتةي وتةرَ يرا قةي
إالخ ر
فتواجد عليه السالم  ،وتواجد أصحابه معه  ،حتى سقط رداؤه عان رم َن ةكبريَا ةه ،
فلما خرجوا  ،أوى كل واحد إلى مكاناه  ،فقاال معاوياة  :ماا أحسان لر ةعابر ُك َم ياا
 848أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 218 :
 849أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 212 :
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رسول ل! فقال  " :رم َه  ،رم َه  ،يا معاوية  ،ليس بكريم من لم يهتز عناد ذكار
الحبيب  " ،ثم اقتسم ردا ه من حضرهم بيربعمائة ق،عة )).850
ورةا عليهم أقول:
أوال يتباين مان أقاوال ومواقا شايوخ الصاوفية فاي مادحهم للفقار وذمهام
للغنى أن موقفهم هذا غير صحيح ،ألناه مخاال للشارع والعقال والعلام .فاال
يصح مدحهما وال ذمهما ُم،لقا ،ألن لكل منهما جاناب إيجاابي وآخار سالبي.
فالمال مثال هو قوام الحيااة وعمادهاا  ،وطلباه ماف انفاقاه فاي الحاالل عباادة،
ووسيلة تزكياة وت،هيار أيضاا ً  .قاال تعاالى (( :روالر تُ َؤتُ َ
اوا السُّافرهرا أر َما روالر ُك ُم
لُ لر ُك َم قةيراماا ً روارَ ُزقُاوهُ َم فةيهراا روا َكسُاوهُ َم روقُولُ َ
الختةي رج رع رل ّ
اوا لرهُا َم قر َاوالً خم َعرُوفاا ً
ااارفُ َ
)(النسااااا  ))1 :و(( روآتُاااا َ
وا إةنخااااهُ الر ي ةُحاااابُّ
وا رحقخااااهُ يرا َ
اااو رم رح ر
صااااا ةد ةه روالر تُ َسا ة
ص ردقرةً تُ،ره ُرهُ َم روتُ رزكي ةهم بةهرا
َرفة ر
ين)(األنعام .))131 :و(( ُخ َذ ةم َن أر َم روالة ةه َم ر
َال ُمس ة
صالرتر ر رس رك ٌن لخهُ َم رو ّ
لُ رس ةمي ٌف رعلةي ٌم )(التوبة.))114 :
صل رعلر َي ةه َم إة خن ر
رو ر
ومن األحاديث الصحيحة التي مدحت الغنى واألغنياا  ،قاول رساول ل
 صلى ل عليه وسلم « -إن ل يحب العبد التقى الغنى الخفى » .851وقولهلسااعد باان أبااي وقاااي(( :أن تتاارك ورثتا أغنيااا خياار ماان أن تاادعهم عالااة
يتكففون النا وإن لن تنفق نفقة إال أجرت بها حتى اللقمة ترفعهاا إلاى فاي
امرأت )) ،852وقوله" (( :ما نفعني ماال قاط ماا نفعناي ماال أباي بكار"))،853
وقولااه (( :نعاام المااال الصااالح للماار الصااالح)) .854و دعااا ألنااس باان مال ا
بقولاااه((:اللهااام أكثااار مالاااه وولاااده وباااارك لاااه فيماااا أع،يتاااه)) ،855وكاااان
الصحابي كعب بن مال صاحب مال ،فلما تاب ل علياه أراد أن ينخلاف مان
ماله صادقة  ،فقاال لاه النباي-علياه الصاالة والساالم(( : -أمسا بعاض مالا
فهو خير ل )).856
علما بين الشرع امتحن النا بالفقر والغناى معاا ،فكال منهماا يوصال إلاى
الجنة ،أو إلى النار .وهذا األمر ثابت بدليل القرآن والسنة ،قال تعالىُ (( :كلُّ
اون)(األنبيااا :
ار فة َتنراةً روإةلر َينرااا تُرَ رج ُعا ر
س رذائةقراةُ َال رما َاو ة
نر َفا َ
ت رونر َبلُااو ُكم بةال خشاار رو َال رخ َيا ة
 .))41وعن النبي -عليه الصاالة والساالم -أناه قاال ((:اللهام فالنى أعاوذ با
 850طاهر الفتني الهندي :تذكرة الموضوعات  ،ي . 21 :وابن عجيبة  :البحر المديد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 8008 ،ط 2
ي. 268 :
 851مسلم :الصحيح  ،ط  2ي ، 811 :رقم، 9681 :
 852األلباني :صحيح أبي داود  ،ط  8ي ، 222 :رقم. 8170 :
 853األلباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  2ي ، 211 :رقم. 2202 :
 854األلباني :صحيح األدب المفرد ،ي 189 :رقم. 877 :
 855البخاري :الصحيح ،ط  2ي ، 92 :رقم. 6221 :
 856مسلم :الصحيح ،ط  2ي ،102 :رقم. 9178 :
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من فتنة النار وعذاب النار ،وفتنة القبر وعذاب القبر ،ومان شار فتناة الغناى
ومن شر فتنة الفقر .857))» ...
فواضح من تل األحاديث أن مدحها للغنى واألغنيا الصالحين هاو مان
جهة أخرى ذم للفقر وتفضايل لألغنياا األتقياا علاى الفقارا األتقياا  ،وأناه
علااى الفقاارا أن يسااعوا للااتخل ماان الفقاار وال يرضااوا بااه ،ألن اإليمااان
والعمل الصالح ماف الغناى خيار مان اإليماان والعمال الصاالح ماف الفقار .وال
ش ا أن أي إنسااان عاقاال يُخيّاار بااين الحااالتين إال وأختااار اإليمااان والصااالح
والغنااى  .لكاان مااف ذل ا فااال ش ا أن اإليمااان والصااالح مااف الفقاار خياار ماان
اإليمان والغنى مف عدم الصالح ،وخير من الكفار ماف الغناى طبعاا .بال وأن
المؤمن الفقير األتقى خير من المؤمن الغني األقل صالحا  .لكن مف ذل فلن
الغنى في ذاته خير وأفضل من الفقار فاي ذاتاه .وباه يُ،باق ركان مان أركاان
اإلسالم  ،وهو الزكاة  ،وبه يُجاهد المسلمون في سبيل ل.
وثانيا فيما يخ ما ذكره الحارث المحاسبي ،فلن الحديث الذي استشاهد
بااه بااين النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -نهااى عاان جمااف المااال ،فهااو حااديث
ضعي  .858ومتنه منكر مان دون شا  ،فاال يصاح أبادا وال يُعقال أن يصا
النبي -عليه الصالة والسالم -الذي يجماف الماال  -مان دون تميياز وتحدياد-
بينه من الفاجرين فهاذا باطال ق،عاا .ألن الثابات أناه-علياه الصاالة والساالم-
حث على جمف المال الحالل ،ومدح األغنيا األتقيا كما سابق أن بينااه .وال
يمكن أن يقوله أيضا وطائفة من كبار الصحابة كانوا من األغنيا  ،فلمااذا لام
يذمهم وال نهاهم ؟؟ .بل ولماذا حثهم على جمعه وإنفاقه في سبيل ل ؟؟.
وبما أن الشرع جعل المال قوام الحياة ،وأمر ب،لب الرزق وكسب
المال الحالل وإخراط زكاته  ،فال يصح تفضيل ترك كسب المال عن جمعه
بدعوى التفرغ للعبادة  .ألن طلب الرزق وكسب المال وإنفاقه في سبيل ل،
هو من العبادة أيضا  .وعليه فال تصح الدعوة إلى ترك التكسب وعمارة
األرض بدعوى التفرغ للعبادة .فموق الحارث المحاسبي مخال للعبادة
الشرعية ،لكنه ُمنسجم مف العبادة الصوفية !!  .إنه موق يدعو إلى السلبية
والكسل والتواكل ،بدعوى الزهد واإلخالي وتفريغ القلب للعبادة !! .

 857مسلم :الصحيح ،ط  2ي. 92:
 858الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  ، 2هام

ي. 862 :
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وثالثا إن قول المحاسبي فيه حق قليل وباطل كثير ،و تضمن تهويالت
وتغلي،ات وتلبيسات  ،ونسب إلى النبي-عليه الصالة والسالم -ما ليس من
كالمه .فالرجل لم يحري على رواية الحديث الصحيح ،وال حقق األحاديث
التي استشهد بها  ،بل إنه تعمد نسبتها إلى النبي-عليه الصالة والسالم -مف
أنها لم تثبت أنها من كالمه .وهذا تصرف مرفوض من رجل محسوب من
العلما  ،مما يعني أن المحاسبي كانت غايته من تل األحاديث االنتصار
للتصوف ال للشرع  .ألن من يحري على االنتصار للدين عن وعي وفهم
عليه أن يتثبت من األحاديث النبوية ليُميز بين صحيحها من سقيمها.
ومن أخ،ا المحاسبي أنه نهى عن جمف المال م،لقا ،وفضل تركه عن
جمعه  ،ثم هو يقول بين الصحابة الذين جمعوا المال لم يجمعوه تكاثرا
وشرفا وزينة ،ومن يتهمهم بذل فقد طعن فيهم .وهذا كالم فيه تغليط
وتناقض ،ألن المحاسبي ذم جمف المال م،لقا  ،ثم يعود ويقول بين أغنيا
الصحابة لم يجمعوه تكاثرا!! .والصواب هو أن جمف المال ال يُذم م،لقا،
وإنما يُبين أن جمف المال له جانب إيجابي وآخر سلبي .فمن جمعه بالحالل
وأنفقه في سبيل ل كيغنيا الصحابة فهو في عبادة وله أجر كبير ،وهذا
جانب محمود وم،لوب .ومن جمعه من أجل الدنيا والصد عن سبيل ل،
فهذا جانب مذموم ويجب التخل منه .لكن المحاسبي لم يفعل هذا وعمم
حكمه انتصارا للعبادة الصوفية .
علما بين كثيرا من الصحابة جمعوا األموال في زمن النبي-عليه الصالة
والسالم  ، -ثم أن معظمهم أو كلهم جمعوا األموال في زمن الخالفة
الراشدة .فلماذا أغفل المحاسبي هذه الحقائق ؟؟ !!.
وليس صحيحا أن من فرضّل جمف المال الحالل عن تركه فقد ازدرى
محمدا واألنبيا -عليهم الصالة والسالم -ونسبهم إلى الجهل  .إنه كالم باطل
بدليل الشواهد ا تية :منها إن بعض األنبيا كانوا من األغنيا والملوك
كداود وسليمان –عليهما الصالة -والسالم . -ومنها إن الزهد في الدنيا ال
يعني جمف المال وال تركه  ،فقد يكون الغني زاهدا في الدنيا والفقير ليس
زاهدا فيها.
ومنها إن األنبيا أصحاب رساالت إلهية كلفهم ل تعالى بيدائها  ،وعليه
فهم تفرغوا للدعوة ال لجمف المال ،لكن ل تكفل لهم بتوفير حاجياتهم
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ك رعائةالً فري ر َغنرى)(الضحى ،)) 8 :
المادية،كما فعل مف خاتم أنبيائه (( رو رو رج رد ر
وهذا غنى عام يشمل الماديات والمعنويات .لكنهم من جهة أخرى أمروا
أتباعهم بجمف المال الحالل لعمارة األرض وت،بيق شريعة ل  .فال يمكن
تحقيق ذل من دون جمف للمال.
ومنها إنه إذا كان كثير من النا يضرهم الغنى وينفعهم الفقر ،فلن
العكس صحيح أيضا  ،فلن كثيرا منهم ينفعهم الغنى ويضرهم الفقر .وإذا
كان بعض األفراد تركهم لجمف المال أحسن لهم من جمعه  ،فلن جمف المال
لمجموع األمة أفضل وأحسن  ،بل وواجب عليها ألنه ال يُمكن أن تُقام دولة
اإلسالم  ،وال الدعوة إليه والتصدي ألعدائه إال بجمف األموال وإعداد
مختل وسائل القوة.
ومنها إنه قد صحت األحاديث بين النبي -عليه الصالة والسالم -قد مدح
الغنى وحث عليه ،وأثنى على األغنيا األتقيا كما سبق أن بيناه .وهذا
يعني أن الذي مدح الغنى ُم،لقا كما فعل المحاسبي هو الذي انحرف عن
الشرع ،و خال محمدا وازدرى به وبيصحابه .
وال يصح االستدالل على أفضلية ترك المال الحالل علاى جمعاه بادعوى
أن األنبيااا لاام ي،لبااوه  .فهااذا اسااتدالل مرفااوض ،وفيااه تغلاايط وتلباايس  ،ألن
هؤال أنبياا كلفهام ل تعاالى بايدا الرساالة فهاي مهماتهم  ،وليسات مهماتهم
جمف المال الحالل .ومن جهة أخرى فقد ضمن ل لهم الرزق .ومف هذا كان
بعضهم غنيا كثير المال والسل،ان كاداود وساليمان-عليهماا الساالم ،.-بال إن
ص انر ُكم ماان
ص ا َن رعةر لربُااو َ لخ ُك ا َم لةتُحَ ة
داود كااان حرفيااا  ،قااال تعااالى (( :رو رعلخ َمنراااهُ ر
ُون)(األنبيا  ، ))81 :والش أن من المهام التي كلفهم
بريَ ةس ُك َم فرهرلَ أرنتُ َم رشا ةكر ر
ل بها هي دعوة أقوامهم إلاى كساب الماال الحاالل لعماارة األرض والجهااد
في سبيل ل  ،وإقامة شريعته .وهذا الذي فعله خاتمهم محمد –عليه الصاالة
والسالم ، -بدليل قوله تعالى (( :روأر ةع ُّد َ
ااط
وا لرهُم خما ا َستر،ر َعتُم مان قُا خو َة رو ةمان ربر ة
ين ةماان ُدونة ةهاا َم الر تر َعلر ُمااونرهُ ُم ّ
ُااون بة ا ةه رعاا َد خو ّ
لة رو رع ا ُد خو ُك َم رو ر
اار ر
ال تُرَ ةهب ر
لُ
َال رخ َيا ة
آخ ة
يل ّ
ير َعلر ُمهُااااا َم رو رماااااا تُنفةقُا َ
ف إةلرااااا َي ُك َم روأرناااااتُ َم الر
لة يُااااا رو خ
ااااوا ةمااااان رشا َ
ااااي َ فةاااااي رسااااابة ة
تُ َ
ون)(األنفال .))61 :فهل يُمكن اإلعداد لذلل وت،بيق هذا األمر اإللهاي
ظلر ُم ر
دون جمف المال ؟؟ !! .
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وليس صحيحا أن النبي-عليه الصاالة والساالم – نهاى عان جماف الماال ،
وإنما نهى عن جمف الماال الحارام وحاث علاى الحاالل  ،كماا سابق أن بينااه،
كقولاه « :إن ل يحااب العباد التقااى الغناى الخفااى » .859وقولاه لسااعد بان أبااي
وقاي(( :أن تترك ورثت أغنياا خيار مان أن تادعهم عالاة يتكففاون الناا
وإناااا لاااان تنفااااق نفقااااة إال أجاااارت بهااااا حتااااى اللقمااااة ترفعهااااا إلااااى فااااي
امرأت )) .860وقد كان أغنيا الصحابة يتاجرون وينمون أموالهم ولام ينهااهم
النبي عان ذلا .ومعناى هاذا حساب زعام المحاسابي أن محمادا-علياه الصاالة
والسالم -غ أصحابه األغنياا عنادما لام يباين لهام أن حاالهم نااق  ،ومان
األحسن لهم أن يتخلاوا عان أماوالهم ليلتحقاوا بفقارا الصاحابة .ومعناى ذلا
أيضااا-حسااب زعاام المحاساابي -أن النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -غ ا أمتااه
عناادما ماادح الغنااى الحااالل وأثنااى علااى األغنيااا االتقيااا  ،ولاام يُبااين لهااا أن
الغنااى وأهلااه مااذمومون فااي كاال أحااوالهم .ومعنااى ذل ا أيضااا -حسااب زعاام
المحاساابي -أن رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم -غ ا الصااحابة األغنيااا
عندما حثهم على الجهاد بيموالهم في سبيل  ،فمف أنهم جاهدوا بها ،فكان مان
األحساان لهاام عاادم امتالكهااا ،وال الجهاااد بهااا طبعااا ،ألن هااذا ال يُقاادمهم علااى
غير المنفقين يوم القيامة !!  .وبما أن هذا كله باطل ،وحاشاا للنباي أن يغا
أ صحابه وأمته ،فلن هذا يعني ق،عا أن موق الحارث المحاسابي مان الماال
غير صحيح .
وليس صحيحا أن ل تعاالى نهاى عان جماف الماال الحاالل  ،فهاذا افتارا
علااى ل تعااالى  ،والقاارآن الكااريم شاااهد علااى أنااه ساابحانه جعاال المااال قااوام
ال ّ
الحياة (( روالر تُ َؤتُ َ
لُ لر ُكا َم قةيراماا ً روارَ ُزقُاوهُ َم فةيهراا
وا ال ُّسفرهرا أر َم راوالر ُك ُم الختةاي رج رع ر
روا َكسُااوهُ َم روقُولُ َ
ااوالً خم َعرُوفااا ً (النسااا  ، )) 1 :وأخبرنااا أنااه بااارك
ااوا لرهُاا َم قر َ
األرض باااالخيرات واألماااوال وساااخرها لناااا وأمرناااا باساااتغاللها وإنفاقهاااا
بالحالل ،وفي كل أبواب الخير .وإال لماذا أمرناا بالخراط الزكااة لاو لام يكان
جمف المال الحالل م،لوبا ؟؟  .ولماذا جعل إخراط الزكاة ت،هيارا لناا لاو لام
صا ردقرةً تُ،رها ُرهُ َم
يكن جمف المال م،لوبا ؟؟ .قال سبحانه (( ُخ َذ ةم َان أر َم راوالة ةه َم ر
صاالرتر ر رسا رك ٌن لخهُا َم رو ّ
لُ رسا ةمي ٌف رعلةاي ٌم)(التوباة :
صال رعلرا َي ةه َم إة خن ر
روتُ رزكي ةهم بةهراا رو ر
 . )) 114فاهلل تعاالى رم ّ
ان علاى بالشار باالخيرات واألماوال وأمارهم بجمعهاا
وإنفاقهااا واسااتهالكها بااالحالل  .فااال ساابحانه  (( :روآتُااوهُم ماان خمااا ةل خ
لة الخ ا ةذي

 859مسلم :الصحيح  ،ط  2ي ، 811 :رقم. 9681 :
 860األلباني :صحيح أبي داود  ،ط  8ي ، 222 :رقم. 8170 :
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ين آ رمنُااوا
ين فةي ا ةه فرالخا ةذ ر
آترااا ُك َم)(النااور ،)) 44 :و(( روأرنفةقُااوا ةم خمااا رج رعلر ُكاام ُّم َس اتر َخلرفة ر
ةمن ُك َم روأرنفرقُوا لرهُ َم أرجَ ٌر ركبةي ٌر)(الحديد .)) 7 :
وبنا ً على ذل فالش أن موق الصاوفية – مانهم المحاسابي -مان الماال
مخاااال للشااارع ومع،ااال لإلنساااان مااان أدا مهماااة تعميااار األرض بالماااال
الحالل .فال عمارة لاألرض باال ماال ،وعادم طلباه هاو تع،يال للادين والادنيا
معا  .والمال قوة وعزة بياد مان يملكاه  ،والمسالم التقاي أولاى مان غياره باين
يمل المال الحالل ليمتل القوة ويُحقاق بهاا قولاه تعاالى  (( :روأر ةعا ُّد َ
وا لرهُام خماا
ُون بة ةه رع َد خو ّ
لة رو رع ُد خو ُك َم رو ر
ين ةمن
آخ ةر ر
ا َستر،ر َعتُم من قُ خو َة رو ةمن ربرا ةط َال رخي ةَل تُرَ ةهب ر
اي َ فةاي رسابةي ةل ّ
لُ ير َعلر ُمهُ َم رو رما تُنفةقُ َ
ُدونة ةه َم الر تر َعلر ُمونرهُ ُم ّ
لة يُا رو خ
ف إةلرا َي ُك َم
اوا ةمان رش َ
روأرنتُ َم الر تُ َ
ون)(األنفال ، )) 61 :وهذا ال يتحقق إال بجمف الماال الحاالل ،
ظلر ُم ر
وال يُمكن أن يتحقق بالفقر .
وأما قوله بين االحتجاط بمال الصحابة هو من الشي،ان  ،فهو قاول باطال
ال يصدق على الصحابة ومن سار على نهجهم  ،وإنما يصدق على من جمف
المااال ماان حاارام .وأمااا مااال الصااحابة فكااان ماان حااالل  ،وبمساامف وماارأى
وتشجيف مان رساول ل –علياه الصاالة والساالم  -وهام قادوتنا فاي ذلا بعاد
ُول ةمن برعَا ةد رماا تربراي رخن لراهُ َالهُا ردى
ق ال خرس ر
رسول ل  .قال سبحانه  (( :رو رمن يُ رشاقة ة
اااولخى رونُصَ اااالة ةه رجهراااانخ رم رو رسااااا َ
يل َال ُما َ
ت
اااؤ ةمنة ر
رويرتخبةاااا َف رغ َيا ر
ين نُ رولاااا ةه رمااااا ترا ر
ااار رساااابة ة
ار
ون ةم رن ا َل ُمهرا ةج ةر ر
ون األر خولُ ر
صيراً)(النسا  (( ، )) 111 :روالسخابةقُ ر
ين رواألرن ر
رم ة
ص ة
ضا َ
اي ّ
ت
لُ رع ا َنهُ َم رو رر ُ
روالخ ا ةذ ر
اوا رع َن اهُ روأر رع ا خد لرهُ ا َم رجنخااا َ
اان ر ة
ين اتخبر ُعااوهُم بةلةحَ رسا َ
خضا ر
ين فةيهرا أربرداً رذلةا ر َالفر َاو ُز َال رع ةظاي ُم)(التوباة .)) 111 :
ترجَ ةري ترحَ ترهرا األر َنهرا ُر رخالة ةد ر
وعليه فلن عدم جمف الما ل الحالل واإلكثاار مناه لبناا الفارد المسالم والدولاة
المسلمة ،والدعوة به إلاى اإلساالم والتصادي باه ألعادا المسالمين هاو الاذي
من الشي،ان ،وليس العكس  .مما يعناي أن موقا المحاسابي وأصاحابه مان
المال هو هدم للدين والدنيا  ،وإفقار للمسلمين وحكم عليهم بالضع ليكونوا
لقمة صائغة ألعدائهم .
ثاام أن المحاساابي ذكاار حااديثا مفاااده أن الصااحابي عبااد الاارحمن باان عااوف
قاال (( :ساامعت رسااول ل -صاالى ل عليااه وساالم -يقااول :إنااي رأياات الجنااة
فرأيت فقرا المهاجرين والمسلمين يدخلون ساعيا ولام أر أحادا مان األغنياا
ياادخلها معهاام إال عبااد الاارحمن باان عااوف ياادخلها معهاام حبااوا " .و"بلغنااا أن
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النبي  -صلى ل عليه وسلم -قال لعبد الرحمن بن عوف ":أماا إنا أول مان
يدخل الجنة من أغنيا أمتي وما كدت أن تدخلها إال حبوا" )).861
وأقول :الحديثان ال يصحان إسنادا وال متناا ،األول فاي إساناده عباد ل بان
شاابيب  ،وهااو ضااعي  .862والثاااني ضااعفه الحااافظ العراقااي فااي تخريجااه
ألحاديث اإلحيا  .863فالرجل ذكر الحاديثين مان دون أي حاري وال اهتماام
بتحقيقهمااا ،ألن همااه كااان فااي تعضاايد التصااوف واالنتصااار لااه ،ولاايس فااي
البحث عن صحيح السنة لالعتماد عليها واالبتعاد عن الضعي  .فهذا أمر لم
يهتم باه المحاسابي ،بال لام يهاتم باه كال الصاوفية ،864ألنهام يعلماون أنهام لاو
اهتموا به ما قامت للتصوف قائمة باسم الشرع !!.
والمتن ُمنكر وال يصح ،ألن المال في اإلسالم ليس ذنبا وإنما هو كنز
من الكنوز التي تدخل الجنة  ،لمان طلباه باالحالل وأنفقاه فاي الحاالل .وألن
الثابت أن ابن عوف -رضي ل – هو مان الساابقين الاذين ذكارهم ل تعاالى
ين اتخبر ُعااوهُم
اار روالخ ا ةذ ر
ااج ةر ر
اون ةم ر
ون األر خولُا ر
بقولااه (( :روال خسااابةقُ ر
ين رواألرن ر
اان َال ُمهرا ة
صا ة
لُ رع َنهُ َم رو ررض َ
خض ري ّ
اري ترحَ ترهراا األر َنهراا ُر
ُوا رع َنهُ روأر رع خد لرهُ َم رجنخا َ
ان ر ة
بةلةحَ رس َ
ت ترجَ ة
ين فةيهرا أربرداً رذلة ر َالفر َو ُز َال رع ةظي ُم)(التوبة  )) 111 :فعبد الرحمن بن عاوف
رخالة ةد ر
من هؤال األخيار الذين رضاي ل عانهم ورضاوا عناه ،وشاهد لهام بادخول
الجناة ،وجعلهام قادوة لغيارهم  .وبماا أنااه كاذل فهاو يادخل الجناة ماف هااؤال
السابقين وليس مف أغنيا أمته  .فاهلل تعالى شهد للسابقين منهم بدخول الجناة
دون تمييز بينهم بين الغني والفقير  .بل إن الثابت أن أبا بكر كان من أغنيا
الصااحابة الااذين بااذلوا أمااوالهم فااي ساابيل ل  ،وهااو أفضاال الصااحابة علااى
اإلطالق .وفيه وفي ماله قال النبي-عالياه الصاالة والساالم" (( : -ماا نفعناي
مااال قااط مااا نفعنااي مااال أبااي بكاار")) ،865وشااهد لااه القاارآن الكااريم بالفضاال
ين ركفرار َ
ص ررهُ ّ
ُوا
والصحبة ،بقوله تعالى(( :إةالخ ترن ُ
لُ إة َذ أر َخ رر رجهُ الخ ةذ ر
صرُوهُ فرقر َد نر ر
ااحبة ةه الر ترحَ ا رز َن إة خن ّ
لر رم رعنراا)(التوباة:
ص ة
اار إة َذ يرقُاو ُل لة ر
ثرانة ري َاثنري ةَن إة َذ هُ رما فةي َال رغ ة
.)) 31
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 862الهيثمي :مجممف الزوائد ،دار الفكر ،بيروت  ،ط  7ي. 889 :
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ومتى كان الغنى عيبا ونقصا لمجرد الغنى ؟؟ ،إنه يكون كذل إذا كان
من حرام ،وأما إن كاان مان حاالل وفاي سابيل ل فهاو ةعاز وكناز مان كناوز
الدنيا الموصلة إلى الجنة  .ومتى كان الفقر المادي عزا وفخرا وقوة ؟؟ .إناه
قد يكون كذل بالنسبة لبعض النا  ،لكنه قد يكون ذال وهوانا وضعفا وكفرا
ألناا آخارين .والفقار ينفاف صااحبه إذا كاان مؤمناا تقياا  ،وغيار قاادر علااى
جمف المال فصبر واحتسب  .لكنه قد يكون هاو السابب فاي ضاالل كثيار مان
النا وفساد أخالقهم  ،فيسرقون أموال غيرهم ،وييكلون من الحرام.فيكاون
الفقاار سااببا فااي هالكهاام كمااا كااان الغنااى سااببا فااي هاالك ماان طلبااه بااالحرام،
وأنفقااه فااي الحاارام  .والشا أن المساالم التقااي الغنااي القااوي بليمانااه ومالااه ،
أحسن من المسلم التقي الفقير الغني بليمانه والضعي بفقره.
و لاايس صااحيحا أن فقاارا المساالمين ياادخلون الجنااة قباال أغنيااائهم ،ألن ل
تعالى اماتحن الناا باالفقر والغناى ،وكال منهماا طرياق يُوصال إلاى الجناة،
والح ركاام هناا هااو الميازان اإللهااي ،ولايس الغنااى وال الفقار .قااال
وإلاى الناار .
ر
اح رمان رز خكاهراا
ُورهرا روتر َق رواهراا قرا َد أر َفلر ر
س رو رما رس خواهرا فري ر َلهر رمهرا فُج ر
سبحانه  (( :رونر َف َ
اب رمن ردسخاهرا )( الشمس ، ))11 -7 :و((فري ر خما رمن ثرقُلر َ
ازينُاهُ فرهُ راو
روقر َد رخ ر
ت رم رو ة
خاضير َة روأر خما رم َن رخفخ َ
اك رماا ةهيرا َه
اويراةٌ رو رماا أر َد رر ر
فةي ةعي رش َة ر ة
ازينُاهُ فري ُ ُّماهُ هر ة
ت رم رو ة
اار فة َتنراااةً روإةلر َينراااا
نراااا ٌر رحا ةميراااةٌ)( القارعاااة ، )11-6 :و(( رونر َبلُاااو ُكم بةال خشااار رو َال رخ َيا ة
ُون)(األنبيا  .))41 :وعليه فلن المؤمن الغني الصابر على فتنة المال
تُرَ رجع ر
قد يدخل الجناة بمالاه  ،قبال الماؤمن الفقيار ،ألن األول عمال الحسانات أكثار
منه بماله  ،وكان تقيا مثله وفعل ما كان يفعل الثاني .فكانت حسنات الماؤمن
الغني أكثر من حسنات المؤمن الفقير ،وقد يحدث العكس.
ومما يب،ل ذل أيضا أنه من الثابت تاريخياا أن كال الصاحابة الاذين كاانوا
فقرا وعاشوا إلى زمن الخالفة الراشادة مان الساابقين والمتايخرين تحسانت
أحاااوالهم المادياااة وأصااابحوا أغنياااا  ،أو ميساااورين ،ولااام يباااق فااايهم واحاااد
فقيرا .866وبما أن األعمال بالخواتيم  ،وهؤال لم يموتاوا فقارا  ،فايين هاؤال
الفقرا الصحابة الذين ذكرهم الحديث ،ويدخل معهم ابن عوف الجنة ؟؟.
وأمااا قااول المحاساابي  (( :وقااد بلغنااا أنهاام كااانوا إذا أقبلاات الاادنيا علاايهم
حزنااوا ،وقااالوا ذنااب عجلاات عقوبتااه ماان ل .وإذا رأوا الفقاار مقاابال قااالوا:
مرحبا بشعار الصالحين .وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شاي
 866سبق شرح ذل وتوثيقه في الفصل األول .
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أصبح كئيبا حزينا ،وإذا لم يكن عندهم شي أصابح فرحاا مسارورا فقيال لاه
إن النا إذا لم يكن عندهم شي حزنوا وإذا كان عندهم شي فرحوا )).867
فبالنسبة لخبره األول  ،فقد ورد في حديث مفاده (( :وفاى الخبار إذا رأيات
الفقر مقبال فقال مرحباا بشاعار الصاالحين وإذا رأيات الغناى مقابال فقال ذناب
عجلت عقوبت)) ،ضعفه الحافظ العراقي في تخريجه ألحادياث اإلحياا .868
والخبر الثاني لم أجد لاه أصاال ،فهاو موضاوع .وهاذا الرجال أكثار مان ذكار
المرويااات ولاام يهااتم أصااال بالتثباات وتحقيااق األخبااار ،ألن هدفااه منهااا هااو
تعضيد التصوف واالنتصار له ،وليس البحث عان الحاديث الصاحيح ليتخاذه
دينا .فلو كان هو وأصاحابه حريصاين علاى االلتازام بالشارع ،والبحاث عان
صحيح السنة النبوية  ،الهتموا بتحقيق المرويات الحديثية والتاريخية لتمييز
صحيحها من سقيمها ،ليكون تصوفهم صحيحا موافقا للشرع .
وقوله السابق شاهد دامغ على أنه -أي المحاسبي -تكلم بال علم وافتري
على الشرع والتاري الصحيح عن تعمد ،ألنه لم يهتم بالتحقيق وهو يعلم أن
فااي األحاديااث الصااحيح والضااعي والموضااوع .والشااواهد ا تيااة تُثباات مااا
أقول:
أولهااا إنااه صااح الخباار عاان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -أنااه كااان ياادخر
ال،عام كما سنبينه الحقا  .والشااهد الثااني مفااده ال شا أن أغنياا الصاحابة
من المهاجرين واألنصار كانت عندهم أموال طائلة  ،وأنفقوها في سابيل ل
ولم يتحرجوا منها ،وال نادموا علاى امتالكهاا .ثام فاي زمان الخالفاة الراشادة
أصبحوا كلهم أغنيا  ،أو ميسورين بما فتح ل به عليهم بسبب الفتوحاتفثم
ماااتوا وتركااوا أمااواال كثياارة ماان بعاادهم كااالزبير باان العااوام ،وعلااي باان أبااي
طالب  ،وطلحة بن عبيد .فلو فرحوا بالفقر ،وندموا وحزناوا علاى الغناى ماا
كان ذل حالهم .
والقرآن الكريم يشهد بين الفقرا من المهاجرين في المدينة كانت عنادهم
ين
ارا َال ُمهرااا ةج ةر ر
أمااوال فلمااا هاااجروا تركوهااا واسااتجابوا هلل ورسااوله(( :لة َلفُقرا ر
الخااا ةذ ر ُ
اان خ
لة رو ةرضَ ااا روانا ً
ااون فرضَ اااالً ما ر
ااوالة ةه َم ير َبتر ُغا ر
ااار ةه َم روأر َما ر
ين أ َخ ةر ُجاااوا ةمااان ةديا ة
ُون خ
ون)(الحشاار  .))8 :وكااذل ل
لر رو ررسُااولرهُ أُ َولرئةاا ر هُاا ُم الصخااا ةدقُ ر
رويرنصُاار ر
تعااالى ذكاار جانبااا ماان فقاارهم ثاام ذ ّكاارهم بينااه رزقهاام وأخاارجهم منااه ،فقااال
سااابحانه  (( :رو َاذ ُكااار َ
ون أرن
ض تر رخاااافُ ر
ُوا إة َذ أرناااتُ َم قرلةيااا ٌل ُّم َسترضَ ااا رعفُ ر
ون فةاااي األررَ ة
 867المحاسبي :الوصايا  ،ي. 81-81 :
 868الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 176 :
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قققن الطيابَققققات لر رعلخ ُكاااا َم
ااار ةه َو َر َزقَ ُكققققم امق َ
يرااااتر رخ،خفر ُك ُم النخااااا ُ فرا ر
ااانوا ُك َم روأريخاااا رد ُكم بةنرصَ ا ة
ُون)(األنفال  .)) 46فليس صحيحا أن الصحابة كانوا يفرحاون باالفقر
تر َش ُكر ر
ويحزنااون بااالغنى ،فلااو كااانوا كااذل مااا كاناات عناادهم األمااوال  ،ومااا ماااتوا
وتركوها من بعدهم .
ثام أن المحاسابي استشاهد بحاديث آخار علاى أن الفقار أفضال مان الغنااي،
مضاامونه  (( :اللهاام أحينااي مسااكينا وأمتنااي مسااكينا  ،وأحشاارني فااي زماارة
المساكين  ،وال تحشرني في زمرة األغنيا )).869
وأقول :هذا الحديث لم يذكر له المحاسبي إسانادا وال حققاه ،وقاد عثارت
عليااه ماان طااريقين :األول  :قااال الترمااذي(( :حاادثنا عبااد األعلااى باان واصاال
الكوفي حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا الحارث بن النعماان الليثاي
عن أناس أن رساول ل  -صالى ل علياه وسالم -قاال" :اللهام أحيناي مساكينا
وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة .فقالات عائشاة :لةام
ياا رساول ل ؟ ،قااال :إنهام ياادخلون الجناة قباال أغنياائهم باايربعين خريفاا ،يااا
عائشة ال تردي المسكين ولو بشق تمرة ،يا عائشة أحبي المسااكين وقاربيهم
فلن ل يقرب يوم القيامة"  .قال أبو عيسى :هذا حديث غريب )).870
وإسااناده ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :ثاباات باان محمااد العابااد الكااوفي أباااو
إسماعيل الشيباني ويقال الكناني (ت  411هـ) ،قيل فيه  :صدوق ،ثقة ،ليس
بالقوي  ،ال يضبط  ،يخ،ئ في أحاديث كثيرة  .871فالرجل ضعي من جهة
ضب،ه .
والاراوي الثاااني  :الحااارث باان النعمااان باان سااالم الليثااي  ،منكاار الحااديث،
ليس بالقوي.872
وال،ريق الثاني  :قال ابن ماجة  ((:حدثنا أبو بكار بان أباي شايبة وعباد
ل بن سعيد قاال :حدثنا أبو خالد األحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك
عن أبي سعيد الخدري قال :أحبوا المساكين فالني سامعت رساول ل -صالى
ل عليااه و ساالم -يقااول فااي دعائااه (( :اللهاام أحينااي مسااكينا وأمتنااي مسااكينا
واحشرني في زمرة المساكين )).873
 869المحاسبي :الوصايا  ،ي. 31:
 870الترمذي :السنن  ،ط  1ي ، 210 :رقم. 8228 :
 871ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي ، 7 :رقم. 81 :
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وإساناده ال يصاح  ،ألن ماان رواتاه :ساليمان باان حياان األزدي أباو خالااد
األحماار الكااوفي( ت  131هااـ أو قبلهااا عاان بضااف وتسااعون ساانة)  ،صاادوق
يخ،ئ  ،ليس بحجة  ،ثقة  ،يغلط.874
ويزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبو فروة الرهاوي ،ضاعي  ،لاه
مناااكير ،لاايس بشااي  ،لاايس بثقااة ،ال يحاات بااه ،محلااه الصاادق .875والااراوي
الثالث :أبو المبارك  ،مجهول.876
وأمااا متنااه فااال يصااح أيضااا  ،باادليل الشااواهد ا تيااة :أولهااا إن المسااكنة
المذكورة في الحديث ال تتعلق بالجانب الروحي ،ألن كل المسلمين بال وكال
ارا إةلراى
البشر فقرا إلى ل تعالى  ،لقوله سبحانه (( :يرا أريُّهرا النخا ُ أرناتُ ُم َالفُقر ر
لة رو خ
خ
ااااي َال رح ةمياااا ُد (فاااااطر  ،))) 11 :وإنمااااا يتعلقااااان بالجانااااب
ااااو َال رغنة ُّ
لُ هُ ر
المادي .وبما أن األمر كذل  ،فالن الحاديث يخاال أصاال أساسايا مان أصاول
دين اإلسالم المتعلقاة باالجزا اإللهاي فاي ا خارة .ومفااده أن فاالح اإلنساان
وخسرانه ال عالقة لهما بالفقر وال بالغنى ،وإنما هما يتعلقان أساسا باإليماان
والعمل الصالح  .فكم من غني أدخله غناه الجنة ،وكام مان فقيار أدخلاه فقاره
جهنم  ،والعكس صحيح!!  .فالمسكنة المذكورة في الحديث ،هاي دليال علاى
عدم صحته ،ألن دخول الجنة ال يتم بها .
والشاهد الثاني مفاده أن الرسول –عليه الصالة والسالم  -لم يكان مساكينا
وال فقيرا  ،ألن ل تعالى أغناه وهيي له ما يكفيه ليتفرغ للادعوة ،بادليل قولاه
ك رعائةالً فري ر َغنرى فري ر خماا َاليرتةاي رم فر راال تر َقهرارَ روأر خماا السخاائة رل فر راال تر َنهرارَ
تعالى (( :رو رو رج رد ر
روأر خما بةنة َع رما ةة رربا ر فر رحادث)( الضاحى .))11 -6 :وقاال الرساول علياه الصاالة
والساالم"(( : -مااا نفعنااي مااال قاط مااا نفعنااي مااال أباي بكاار")) .877و لمااا قاادم
النباااي  -صااالى ل علياااه وسااالم  -المديناااة كاااان الصاااحابي ساااعد بااان عباااادة
األنصاري يبعث إليه كل يوم جفنة مان ثرياد اللحام أو ثرياد بلابن أو غياره .
فكاناات جفنااة سااعد تاادور مااف رسااول ل  -صاالى ل عليااه وساالم -فااي بيااوت
أزواجااه .878وعناادما باادأت الغنااائم تتاادفق علااى المساالمين كااان للنبااي نصاايب
منها  .فقد روى عمر  -رضي ل عنه -أن النباي  -صالى ل علياه وسالم –
 874ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 181 :
 875ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  10ي. 829 :
 876ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  11ي. 111 :
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(( كان يبيف نخل بني النضير ويحبس ألهله قاوت سانتهم)) .879وهاذا النخال
كااان ممااا أفااا ل علااى رسااوله ممااا لاام يوج ا المساالمون عليااه بخياال وال
ركاب .880وعليه فهل يعقل أن ل تعالى ّ
من على رسوله وتفضال علياه باين
وجااده عااائال فيغناااه  ،ثاام ياايتي الرسااول-عليااه الصااالة والسااالم -وياادعو ل
بدعا مخال لما تفضل ل به عليه ،بين يعيده فقيرا ومساكينا ؟؟ !!  .طبعاا
ال  ،وأل ال.
والشاااهد الثالااث  :بمااا أن الفقاار المااادي عجااز وض اع ونقا  ،ولاايس
فضال وال شرفا وال قوة ،وهذا ين،بق على األفراد والجماعات والادول .فاال
يُعقل ،وال يصح أن يتمناه النبي-علياه الصاالة والساالم -ويادعو ل أن يُميتاه
مسكينا  ،أو فقيرا ؟؟ !! .وقاد صاح عناه أناه كاان يتعاوذ مان الفقار بقولاه(( :
اللهم فلنى أعوذ ب من فتناة الناار وعاذاب الناار ،وفتناة القبار وعاذاب القبار
،ومن شر فتنة الغنى ومان شار فتناة الفقار  .881))» ...وكاان يحاث أصاحابه
على العمل خير لهم من أن يسيلوا النا  ،ونهاهم أيضا عن السؤال إال عند
الضارورة فاي حاااالت ُمحاددة .882فهاال يعقال بعاد هااذا أن يادعو ل أن يميتااه
مسكينا أو فقيرا ؟؟ !! .
والشاهد األخير -الرابف  : -إنه ال يصح أن يُنسب ذل إلى الرسول -عليه
الصالة والسالم –ألنه يعني أنه يرفض أن يُحشر مف كبار الصحابة من
السابقين األولين :كيبي بكر ،وعمر ،وعلي ،وعثمان  ،وطلحة ،والزبير-
رضي ل عنهم -وهؤال منهم من كان غنيا منذ العهد المكي كعثمان ،
وأبي بكر  ،وقد سجل القرآن أن المهاجرين تركوا أموالهم ((لةلَفُقر ررا
ين الخ ةذ ر ُ
ل
يار ةه َم روأر َم روالة ةه َم ير َبتر ُغ ر
اج ةر ر
ون فرضَ الً م رن خ ة
َال ُمهر ة
ين أ َخ ةرجُوا ةمن ةد ة
ُون خ
ون (الحشر .)) ) 8 :
رو ةرضَ روانا ً رويرن ُ
لر رو ررسُولرهُ أُ َولرئة ر هُ ُم الصخا ةدقُ ر
صر ر
والباقي أصبحوا أغنيا أو ميسورين ،ولم يبقوا فقرا في عهد الخالفة
الراشدة عندما كثرت الفتوح والغنائم  ،وكان عمر -رضي ل عنه -قد
فضل المهاجرين عن غيرهم بالع،ا الوفير.883
فهل يُعقل أن النبي-عليه الصالة والسالم -يرفض أن يُحشر ماف أصاحابه
األوائل كيبي بكر وعمر  ،وعثمان وعلي  ،وطلحة والزبير ؟؟؟ !!!!  .وهل
 879البخاري :الصحيح  ،ط  9ي ، 62 :رقم. 2229 :
 880األلباني :صحيح أبي داود  ،ط  8ي ، 292 :رقم. 8267 :
 881مسلم :الصحيح ،ط  2ي. 92:
 882سبق توثيق ذل .
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يُعقل أن فقرا المسلمين -الذي ماتوا فقرا  -يتقدمون علاى معظام الصاحابة
في دخولهم إلى الجنة ،بحكم أن معظم الصحابة لم يموتوا فقرا ؟؟!!  .وهل
يعقل أن المؤمنين األتقيا األغنياا الصاالحين المجاهادين بايموالهم وأنفساهم
يتاايخرون فااي دخااول الجنااة ،ويساابقهم إليهااا الفقاارا المساالمون لمجاارد أنهاام
فقرا ؟؟ !!  .إن ذل ال يُعقل وال يصح ق،عا .
وهنا أذكر تعليقا للبيهقي على تلا األحادياث  ،فقاال (( :قاال أصاحابنا:
فقد استعاذ من الفقر وسيل المسكنة وقاد كاان لاه بعاض الكفاياة يادل علاى أن
المسكين من له بعض الكفاية .قال الشي قد روى فى حديث شيبان عن قتادة
عن أنس عن النبى -صلى ل عليه وسالم : -أناه اساتعاذ مان المساكنة والفقار
فال يجوز أن تكون استعاذته من الحال التى شرفها فى أخباار كثيارة وال مان
الحال التى سيل أن يحيى ويموت عليهاا وال يجاوز أن يكاون مسايلته مخالفاة
لما مات  -صلى ل عليه وسلم -عليه فقد مات مكفيا بما أفا ل تعالى عليه.
ووجه هاذه األحادياث عنادى ول أعلام أناه اساتعاذ مان فتناة الفقار والمساكنة
الذين يرجف معناهما إلى القلة كما استعاذ من فتنة الغناى)) .و عان عائشاة –
رضي ل عنها – أنها قالت (( :قالت كان رسول ل -صلى ل عليه وسالم-
يتعوذ يقول  «:اللهم إنى أعاوذ با مان فتناة الناار وفتناة القبار وعاذاب القبار
وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إنى أعوذ با مان شار فتناة الادجال ».
وذكر الحديث وهذا حديث ثابت قاد أخرجااه فاى الصاحيح{ .ق} وفياه داللاة
على أنه إنما استعاذ من فتنة الفقر دون حال الفقر ومن فتنة الغنى دون حاال
الغنااى وأمااا قولااه إن كااان قالااه أحينااى مسااكينا وأمتنااى مسااكينا فهااو إن صااح
طريقه وفيه نظر والذى يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسيل حاال المساكنة
التااى يرجااف معناهااا إلااى القلااة وإنمااا ساايل المسااكنة التااى يرجااف معناهااا إلااى
اإلخبات والتواضف فكينه -صلى ل عليه وسلم -سيل ل تعاالى أن ال يجعلاه
ماان الجبااارين المتكباارين وأن ال يحشااره فااى زماارة األغنيااا المتاارفين .قااال
القتيبااى والمسااكنة حاارف ماايخوذ ماان السااكون يقااال تمسااكن الرجاال إذا الن
وتواضف وخشف ومنه قول النبى -صلى ل عليه وسالم -للمصالى  «:تباا
وتمسااكن » .يريااد تخشااف وتواضااف هلل)) .884وكالمااه هااذا جيااد يناادرط فااي
عمومه ضمن ما ذكرناه .علما بين الفالح من عدمه في ا خرة ال يقوم علاى
الفقر وال على الغنى  ،وإنما يقوم على اإليمان والعمل الصاالح .وهاذا شااهد
دامغ يكفي وحده لرد تل األحاديث التي استدل بها المحاسبي في موقفاه مان
الفقر والغنى .
 884البيهقي :السنن الكبرى  ،دائرة المعارف النظامية ،الهند  1211 ،هـ  ،ط  9ي. 18 :
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ورابعا إن قول حاتم األصم  (( :ومن ادعى حبخ النبى  -صلّى ل علياه
وسلّم -من غير محبخ ةة الفر َقار ،فهاو كاذاب " )) .885هاو قاول باطال ،ألن النباي
نفسه -عليه الصالة والسالم -لم يكن فقيرا  ،بل ومدح الغناى وذم اللفقار كماا
سبق أن بيناه  .وصح الخبر عنه أنه كان يتعاوذ مان الفقار  ،مان ذلا قولاه :
((« اللهم فلنى أعوذ ب من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر
ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر  .886))» ...وجا رجل إلاى النباى -
صلى ل علياه وسالم -فقاال :ياا رساول ل أى الصادقة أعظام أجارا فقاال« :
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتيمل البقا وال تمهال حتاى إذا
بلغت الحلقوم قلت لفالن كاذا ،ولفاالن كاذا وقاد كاان لفاالن » .887وفاي دعاا
للنبي –عليه الصالة والسالم -أناه قاال(( :اقاض عناا الادين وأغنناا مان الفقار
)) .888وبما أنه عليه الصاالة والساالم لام يكان يحاب الفقار ،فمحبتاه ال تكاون
بمحبة الفقر ،وإنما بمحبة ما كان يحب وييمر.
علما بين حاب النباي -علياه الصاالة والساالم -ال يت،لاب حاب الفقار ،وإنماا
اان آبراا ُؤ ُك َم روأر َبنران ُؤ ُك َم
يت،لب الجهاد في سبيل ل بدليل قوله تعالى(( :قُلَ إةن رك ر
يرتُ ُك َم روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهرا روتة رجا ررةٌ تر َخ رش َو رن رك رساا ردهرا
روإة َخ روانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُك َم رو رع ةش ر
لة رو ررسُاولة ةه رو ةجهراا َد فةاي رسابةيلة ةه فرتر رربخص َ
ان ّ
ُاوا
ض َونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم م ر
رو رم رسا ةك ُن تررَ ر
لُ بةاي ر َم ةر ةه رو ّ
رحتخى يريَتة ري ّ
ين)(التوباة  .))43 :ويت،لاب
لُ الر يرهَا ةدي َالقر َاو رم َالفرا ةساقة ر
أيضا االلتزم بالشريعة التي جا بها من عناد ل تعاالى ،قاال سابحانه(( :قُالَ
لُ روير َغفةااارَ لر ُكااا َم ُذنُاااوبر ُك َم رو ّ
لر فرااااتخبةعُونةي يُحَ بةااا َب ُك ُم ّ
ااون ّ
لُ رغفُاااو ٌر
إةن ُكناااتُ َم تُ ةحبُّا ر
خحي ٌم)(آل عمران .))41 :
ر ة
ومما يدل على خ،ي كالم الرجل أنه تضمن طعنا صاريحا فاي الصاحابة
بعاادم حاابهم للنبااي وتكااذيبهم فااي قااولهم بحبااه .ألن معنااى كالمااه أن أغنيااا
الصحابة قبل الخالفة الراشدة كانوا كاذبين في حابهم للرساول-علياه الصاالة
والسالم -بحكم أنهم كانوا أغنياا وال يحباون الفقار .ومعناى كالماه أيضاا أن
كل الصحابة زمن الخالفة الراشدة لم يكونوا صادقين فاي حابهم للنباي بحكام
أنهم لم يبقاوا فقارا بعادما أصابحوا أغنياا أو ميساورين  .فحساب زعماه أن
 885أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 70 :
 886مسلم :الصحيح ،ط  2ي. 92:
 887مسلم :الصحيح ،ط  2ي.72 :
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معظم الصحابة كانوا صادقين فاي حابهم لرساول ل عنادما كاانوا فقارا  ،ثام
أصبحوا كاذبين في حبهم له بعدما تحسنت ظروفهم المادية وأصبحوا أغنيا
أو ميسورين !!!!  .وبما أن هاذا كاالم باطال ق،عاا ،فالن الرجال أخ،اي خ،اي
فاحشا فيما قالاه مان جهاة ف لكناه شااهد علاى صااحبه بيناه كاان ياتكلم بلساان
العبااادة الصااوفية ال الشاارعية ماان جهااة أخاارى .فالرجاال كااان صااادقا مااف
تصوفه ،ولم يكن صادقا مف دين اإلسالم مف تستره به .
وأمااا قااول روياام باان أحمااد البغاادادي  (( :التصااوف مبنااي علااى ثااالث
خصال :التمس باالفقر واالفتقاار إلاى ل ،والتحقاق بالباذل واإليثاار ،وتارك
التعرض واالختيار )) .889فهو قول فيه حق وباطل وتناقض .فاالحق هاو أن
كل النا فقرا إلى ل تعالى ،وهذه حقيقة شرعية وكونية ،وليسات خاصاة
بالتصوف وأهله.
وأما الباطل فقوله هو دعوة إلى ترك التكساب والرضاا باالفقر ،وهاذا لايس
من دين اإلسالم  ،كما سبق أن بيناه مرارا .وأما التناقض فيتمثل فاي دعوتاه
إلى الفقر والسلبية مان جهاة ،ودعوتاه إلاى الباذل واإليثاار مان جهاة أخارى.
فمن ال يعمل ويُفضل الفقر ويرضاى باه ،وياذم الغناى ويتساول ليقتاات ،فمان
أين له باألموال لكي يُنفقها ؟؟ .وإن تصدق ببعض ما حصل علياه بالتساول،
فهذا ال يليق  ،ألنه حصل عليه بكسله وذل السؤال ،وتصدق بمال غيره .
وخامسا إن قول أبي حامد الغزالي عن المريد  ((:إنما يرفف حجاب
الما ل بخروجه عن ملكه حتى ال يبقى له إال قدر الضرورة ،فما دام يبقى له
درهم يلتفت إليه فهو مقيد به محجوب عن ل عز وجل)) .890فهو قول غير
صحيح في معظمه ،وفيه تلبيس وتغليط ،وفيه طعن صريح في الشرع
والصحابة .ألنه ال يصح تخصي المريد بذل الكالم ،ألن المريد إن كان
مسلما فيجب عليه وعلى كل الصوفية والمسلمين الخضوع للشرع ،وال
يخت واحد منهم بيمر يجعله فوق الشرع .وعليه فكالم الغزالي فيه تلبيس
وتغليط وتحايل على الشرع ليُخرط المريد من دائرة الشرع ويجعله خاضعا
للعبادة الصوفية ال الشرعية .وهذه ال،ريقة مارسها الصوفية قديما وحديثا
كوسيلة للتهرب من الشرع وااللتفاف حوله بدعوى أن الشرع يتعلق بكل
المسلمين ،لكن التصوف يخ أهله فقط ،ومن ثم يحق للصوفي أن يترك
 889القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
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ي.111 :

الشرع ورا ظهره تمسكا وخضوعا للتصوف .فهذا من طرق الصوفية في
تعاملهم مف الشرع في مخالفته وتع،يله بل وهدمه أيضا انتصارا للتصوف
وأهله .
وليس صحيحا أن الغني محجوب عن ل  ،وأن الفقير غير محجوب
عنه .ألن المحجوب عن ل تعالى ليس الفقير وال الغني ، ،وإنما المحجوب
عنه هو الكافر ،والعاصي ،والمع،ل لشريعة ل .قال سبحانه  (( :رسيرصَ ةر ُ
ف
ض بة رغي ةَر َال رحق روإةن ير رر َواَ ُك خل آير َة الخ ي َُؤ ةمنُ َ
وا
ين يرتر ركبخر ر
رع َن آيراتة ري الخ ةذ ر
ُون فةي األررَ ة
بةهرا روإةن ير رر َواَ رسبة ر
يل الرُّ َش ةد الر يرتخ ةخ ُذوهُ رسبةيالً روإةن ير رر َو َا رسبةي رل َال رغي يرت خ ةخ ُذوهُ
ُوا بةنيراتةنرا رو ركان ُ َ
رسبةيالً رذلة ر بةيرنخهُ َم رك خذب َ
ين)(األعراف،))136 :
وا رع َنهرا رغافةلة ر
اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُك َم رعن
ُوا ال ُّسب ُ رل فرترفر خر ر
ص رر ة
و(( روأر خن هرـ رذا ة
ون )(األنعام .))114 :
رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
والمال عند المسلم هو وسيلة قرب وتزكية وت،هير وجهاد  ،وليس
طريقا إلى البعد عن ل تعالى كما زعم الغزالي.قال سبحانه ُ (( :خ َذ ةم َن
صالرتر ر رس رك ٌن لخهُ َم رو ّ
لُ
صل رعلر َي ةه َم إة خن ر
ص ردقرةً تُ،ره ُرهُ َم روتُ رزكي ةهم بةهرا رو ر
أر َم روالة ةه َم ر
رس ةمي ٌف رعلةي ٌم)(التوبة  ،))114 :و((ا َنفةرُواَ ةخفرافا ً روثةقراالً رو رجا ةه ُدواَ بةي ر َم روالة ُك َم
روأرنفُ ةس ُك َم فةي رسبةي ةل ّ
ون)(التوبة .))31 :وبما أن
لة رذلة ُك َم رخ َي ٌر لخ ُك َم إةن ُكنتُ َم تر َعلر ُم ر
المال الحالل وال ُمنفق في ال،اعات وسيلة تزكية وت،هير وجهاد فكالم
الرجل باطل وليس من اإلسالم ،وإنما هو من شريعة الدين الصوفي .
وبنا ً على ذل فليس صحيحا أن المال ي ُفسد النفو م،لقا وعلينا أن
نتخل منه .إنه ال يصح ألن النا معادن فهم ليسوا سوا في موقفهم من
المال .فكم من غني منفق من غير تبذير ،وكم من غني منفق بتبذير ،وكم
من غني مبذر على نفسه وأهله من دون تصدق على الفقرا  .وكم من غني
بخيل على نفسه وأهله وعلى النا  .وكم من فقير غني النفس عفي  .وكم
من فقير ل طماع حسود حقود .وكم من غني أدخله ماله الجنة ،وكم من
فقير أدخله فقره النار ،والعكس صحيح.
فقوله ال يصح على إطالقه  ،فقد يكون المال الحالل سبب استقرار
واطمئنان وجهاد  ،وإخالي وثبات وتثبيت.ولهذا فرض ل تعالى نصيبا
من مال الزكاة يُع،ى للمسلمين الجُدد لتيلي قلوبهم ،قال تعالى(( :إةنخ رما
ص ردقر ُ
ب
ال خ
ين رو َال رعا ةملة ر
ين رعلر َيهرا رو َال ُم رؤلخفر ةة قُلُوبُهُ َم روفةي الرقرا ة
ات لةلَفُقر ررا رو َال رم رسا ةك ة
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لة رو ّ
يضةً م رن ّ
ين روفةي رسبةي ةل ّ
لُ رعلةي ٌم
ار ةم ر
يل فر ةر ر
لة روا َب ةن ال خسبة ة
رو َال رغ ة
رح ةكي ٌم)(التوبة  ، ))61 :فالمال هنا وسيلة عالط وتربية وتحصين وتقريب
إلى ل ،وليس وسيلة حجاب وإبعاد عن ل حسب قول الغزالي.
ومن جهة أخرى قد يكون الفقر سببا في القلق واالض،راب واالنحراف
عن الشرع ،فيجعل الفقير طماعا ملتفتا إلى ما عند النا حسودا وقلقا ال
يست،يف التفرغ للعبادة .ويشهد التاري المتواتر أن الصوفية كانوا من أكثر
النا طمعا فيما عند األغنيا والسالطين فكانوا يتقربون منهم،ويمشون في
ركابهم ،ليتصدقوا عليهم ،وليبنوا لهم الزوايا ،وليُقيموا لهم الوالئم ومجالس
الغنا والرق  .891فالقوم أورثهم فقرهم ال،مف والحري فيما عند النا ،
فكانت قلوبهم معقلة بالمناسبات والوالئم ،حتى قيل فيهم  (( :أكلة ب،لة
س،لة  ،ال شغل وال مشغلة )) .وقيل كذل  (( :نعوذ باهلل من العقرب والفار
 ،ومن الصوفي إذا عرف الدار )) .892وحالهم هذا كان وما يزال يصدق
على أكثر الصوفية إلى يومنا هذا.
وسادساا إن ماا ذكاره القشايري فاي مادح الفقار وأهلاه واستشاهاده بحااديث
والفقاار شااعار األوليااا ف وحليااة األصااافيا ف
نبااوي تييياادا لموقفااه ،بقولااه(( :
ة
واختيار الحق ،سبحانه لخواصه من األتقيا واألنبياا  .والفقارا  :صافوة ل
ع خز وج خل من عباده  ...قال رسول ل -صلى ل عليه وسالم " : -لكال شاي
مفتا ُح ومفتاح الجنة :حبُّ المساكين ،والفقرا الصُابر :هام جلساا ل تعاالى
يوم القيامة ")) .893فيقول :الحديث ال يصح ،بل موضوع .894ومتنه باطال ،
ألن أقاارب المااؤمنين إلااى ل تعااالى باادليل القاارآن الكااريم والساانة الصااحيحة
الموافقة له هم  :األنبيا  ،والصديقون  ،واألولياا  ،والشاهدا  ،والصاالحون.
ين أر َن رع رم ّ
قال سبحانه (( :رو رمن ي ةُ ،ةف ّ
لُ رعلر َي ةهم م رن
ُول فري ُ َولرـئة ر رم رف الخ ةذ ر
لر روال خرس ر
ان أُولرااـئة ر ررفةيق اا ً)(النسااا :
ين روال ُّش اهر ردا روال خ
ين رو رح ُسا ر
صااالة ةح ر
اين روالصااديقة ر
النخبةيا ر
ين آ رمنُا َ
 ،))63و (( أرال إة خن أر َولةيراا ّ
لة الر رخ َاو ٌ
اوا
اون الخا ةذ ر
ف رعلرا َي ةه َم روالر هُا َم يرحَ رزنُا ر
رو ركانُ َ
ون)( يونس ،)) 64 -16:فليس من بينهم الفقرا وال األغنيا  ،وال
وا يرتخقُ ر
جعل ل تعالى الفقر وال الغنى شرطا يجب توفره فاي هاؤال  .وإنماا الشارط
هااو اإليمااان والتقااوى ال غياار .ولهااذا كااان فااي األنبيااا األغنيااا والفقاارا ،
والملوك وغير الملوك ،وكان في الصديقين واألوليا الفقرا واألغنياا كماا
 891سبق توثيق ذل في مبحث الجوع .
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هو حال الصحابة من السابقين األولين من المهاجرين و األنصار .فالحاديث
باطل دون ش .
والفقر شعار األوليا ف وحلية األصفيا ف واختيار
وأما قول القشيري(( :
ة
الحق ،سبحانه لخواصه من األتقيا واألنبيا  .والفقرا  :صفوة ل ع خز وج خل
من عباده ،ومواضف أسراره بين خلقه ،بهم يصون الح ُّ
ق الخلاق ،وببركااتهم
يبسط علايهم الارزق .والفقارا الصابر جلساا ل تعاالى ،ياوم القياماةف باذل
ورد الخبر عن النبي ،صلى ل عليه وسلم )) .فهو كالم باطل بالش  ،تكلم
الرجل به بال علم ،أو تعمد قوله لغاياة فاي نفساه انتصاارا للتصاوف وأهلاه.
وهو ظاهر الب،الن بما ذكرناه في نقدنا للحديث الذي اساتدل باه  .وألن كاال
من الفقر والغنى حال من أحوال الدنيا التي اختبر ل تعالى بها عباده  .فكال
منهما قد يكون طريقا إلى الجنة ،أو طريقا إلاى الناار .وأكارم الناا عناد ل
تعالى أتقاهم وليس أغناهم ،وال أفقرهم ،وال أصوفهم .
وأما الحديث الذي ذم األغنيا كما رواه القشايري  ،فقاال(( :ورُوي عان
أبي الدردا  ،أنه قال :لئن أقف من فوق قصر فيتح،م أحابُّ إلا خي مان مجالساة
الغنااا ّيف ألناااي سااامعت رساااول ل -صااالى ل علياااه وسااالم ،-يقاااول " :إيااااكم
ومجالسة الموتى!! قيل :يا رسول ل ،ومن الموتى؟ قال :األغنيا )) .895
وأقول :الحديث ال يصح ،896والمتن باطل ق،عا  ،ألن من األنبياا مان كاان
غنياا ،ونبيناا كاان فقياارا فيغنااه ل تعاالى .وطائفاة ماان كباار الصاحابة كااانوا
أغنيا  ،ثم أصبحوا كلهم أغنيا  ،أو ميسورين  ،ولم يبق فيهم فقير واحاد بماا
فتحه ل عليهم  .وقد وعدهم باذل  ،ومادحهم باه فاي قولاه سابحانه  (( :رو رعا رد
خ
ض رك رما ا َستر َخلر ر
لُ الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا ةمن ُك َم رو رع ةملُوا الصخالة رحا ة
ت لرير َستر َخلةفرنخهُم فةي َاألررَ ة
ضى لرهُ َم رولريُبردلرنخهُم من بر َع ةد رخ َوفة ةه َم
الخ ةذ ر
ين ةمن قر َبلة ةه َم رولريُ رمكنر خن لرهُ َم ةدينرهُ ُم الخ ةذي ارَ تر ر
ااار بر َعااا رد رذلةااا ر فري ُ َولرئةااا ر هُااا ُم
ااار ُك ر
ون بةاااي رشااايَئا ً رو رمااان ركفر ر
أر َمناااا ً ير َعبُااا ُدونرنةي رال يُ َش ة
ون)(النور  ، )) :11وهذا إذا تحقق يستلزم وجود الغناى وذهااب الفقار
اسقُ ر
َالفر ة
وهااذا الااذي حاادث فعااال زماان الخالفااة الراشاادة  .وهااذا شاااهد دامااغ علااى أن
الصااوفية يتعماادون مخالفااة الشاارع والتاااري الصااحيح عاان ساابق إصاارار
وترصد تعصبا لرغباتهم وأحوالهم وعقيدتهم الصوفية .
وسااابعا إن المقارنااة التااي عقاادها إبااراهيم الخااواي بااين الفقياار والغنااي
وانتصر فيها للفقير ،هي مقارنة غيار صاحيحة فاي معظمهاا وذاتياة صاوفية
 895القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام ي.128 :
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متعصبة للتصوف  ،وليست متعصبة للشارع وال للحاق .وهاي نظارة جزئياة
متحياازة وليساات نظاارة موضااوعية شاااملة لموضااوعي الفقاار والغنااي .وفيهااا
مبالغااات وتغلي،ااات وتلبيسااات  ،وهااي نمااوذط دامااغ علااى تقااديم الصااوفية
لرغباتهم وأحوالهم وتصوفهم علاى الشارع والعقال والعلام .إنهاا كاذل بادليل
الشااواهد ا تيااة :أولهااا ال يصااح ماادح الفقاار وال ذم الغنااي باادعوى أن الغنااى
يُفسد االنساان والفقار يصالحه .فهاذا خ،اي ألن كاال منهماا قاد يكاون ساببا فاي
إصااالحه وسااعادته ،وقااد يكااون سااببا فااي إلفساااده وتعاسااته وخساارانه للاادين
والدنيا معا .فكم من إنسان أضله فقاره وأطغااه ،وكام مان إنساان أساعده غنااه
وأصلحه ؟!!  .والعكس صاحيح أيضاا ،فالرجال اتخاذ موقفاا متحيازا  ،وهاذا
الذي أوقعه في أخ،ا كثيرة تضمنها كالمه .
والشاااهد الثاااني :إنااه ال عالقااة لإلخااالي بااالفقر والغنااى ،ألن اإلخااالي
يقااوم علااى النيااة الحساانة ومحلهااا القلااب  ،فقااد يكااون الغنااي مخلصااا والفقياار
مرائيا أو منافقا .وقد يكون الغني مخلصا ثابتا م،مئنا مجماوع القلاب بماا لاه
من إيمان ويمل من مال  ،فهو غير قلق على معاشه .لكن قد يحدث خالف
ذل مف الفقير  ،فقد يكون مشتتا مهموما ألنه ال يمل قوت يومه وأوالده في
البيت ينتظرونه ،وليس عنده ما يقدمه لهم ،وقد ينتهي به األمر إلى السارقة،
مما يجعله يفتقد توكله وصبره ورضاه  ،بسبب ضغط الفقار علياه ،بال ربماا
قااد يصاال بااه األماار إلااى االنتحااار ،أو قتاال أوالده  .قااال تعااالى (( :روالر تر َقتُلُا َ
اوا
ااااان ةخا َ
ااااط اً
اااان نرااااارَ ُزقُهُ َم روإةيخاااااا ُكم خ
ق نخحَ ا ُ
إن قرااااا َتلرهُ َم ركا ر
أر َوال رد ُكااااا َم رخ َشااااايرةر إة َماااااال َ
ركبةيراً)(اإلسرا . ))41 :
والشاااهد األخياار -الثالااث : -إن اإليمااان محلااه القلااب وال عالقااة لااه فااي
األصل بالفقر وال بالغنى  ،وقد يجماف اإليماان الماؤمنين فاي جماعاة واحادة،
مااف أن ماانهم الفقياار وماانهم الغنااي ،وهااذا يصاادق علااى الصااحابة -رضااي ل
عاانهم -فقااد جمعهاام اإليمااان ولاام يجمعهاام الفقاار وال الغنااي .قااال ساابحانه :
(( ُّم رح خم ٌد خرسُو ُل خ
اراهُ َم ُر خكعاا ً
ُح رماا بريَانرهُ َم تر ر
ار ر ر
لة روالخ ةذي رن رم رعهُ أر ةش خدا رعلرى َال ُكفخ ة
ون فرضَ الً م رن خ
ار السُّاجُو ةد
ُسجخداً ير َبتر ُغ ر
لة رو ةرضَ روانا ً ةسي رماهُ َم فةي ُوجُاو ةه ةهم م َان أرثر ة
ع أر َخاا رر رط رش َ
اا،يرهُ فر ر
رذلةاا ر رمااثرلُهُ َم فةااي التخ َ
اانز ررهُ
نج ة
اإل ة
ااو ررا ةة رو رمااثرلُهُ َم فةااي َ ة
ياال ركاازررَ َ
الزرخا رع لةير ةغيظر بة ةه ُم َال ُكفخاا رر رو رعا رد خ
َجبُ ُّ
ين
لُ الخا ةذ ر
فرا َستر َغلرظر فرا َستر روى رعلرى سُوقة ةه يُع ة
ارةً روأرجَ ااراً رع ةظيم اا ً)(الفااتح ،)) 43 :و((
آ رمنُااوا رو رع ةملُااوا ال خ
ت ةم ا َنهُم خم َغفةا ر
صااالة رحا ة
ض رج ةميعا ً خما أرلخفر َ
روأرلخ ر بري رَن قُلُوبة ةه َم لر َو أرنفر َق ر
ات براي رَن قُلُاوبة ةه َم رولراـ ةك خن
ت رما فةي األررَ ة
ّ
لر أرلخ ر بر َينرهُ َم إةنخهُ رع ةزي ٌز رح ةكي ٌم)(األنفال. ))64 :وقاد يكاون الغناي أكثار إيماناا
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وإخالصا من الفقير بما يخرجه من زكاة ماله ،وبماا ينفقاه فاي سابيل ل مان
صا ردقرةً
دون الزكاة  ،فيتزكى بهذه الصدقات لقوله تعاالىُ (( :خ َاذ ةم َان أر َما روالة ةه َم ر
صاااالرتر ر رسااا رك ٌن لخهُااا َم رو ّ
تُ،رهااا ُرهُ َم روتُا ر
لُ رسااا ةمي ٌف
صااال رعلرااا َي ةه َم إة خن ر
اازكي ةهم بةهراااا رو ر
رعلةي ٌم)(التوبة .))114 :ويست،يف الغناي أن يتحارك فاي الادنيا بساهولة بماا لاه
من وساائل وأماوال ،ونفاوذ ومعاارف .وبهاذا يكاون الغناي قاد جماف باين قاوة
اإليمان وقوة المال ،وقوة النفوذ والتيثير في الواقاف ،فجماف باين حسان الادنيا
وا خرة.
وقد يكون الفقيار أقال إيماناا وإخالصاا بماا فياه مان طماف  ،وحاري علاى
طلااب الاادنيا ،وبمااا فيااه ماان قلااة الصاابر وكثاارة ال،مااف والحقااد علااى األغنيااا
والميسورين من النا  .ومن جهة أخرى فهو ال يست،يف أن يتحرك ويجاول
في األق،ار للسياحة ،أو ل،لب الرزق ،أوللعبادة لقلة مالاه وحيلتاه وضاع
ونفوذه وتيثيره في المجتمف.فيكون قد جماف باين الفقار والضاع فاي الادنيا ،
وسيُحاسبه ل تعالى يوم القيامة على عدم صبره على فقاره فاي الادنيا .ومان
هذا حاله قد يفضل البقا في الدنيا وال يحب ا خرة .
وأما ما رواه الهجويري عان رد أباي بكار الشابلي علاى مان سايله  :مالاذي
يجب أن يُع،ى من الزكاة ؟ ،فكان مما أجاب به... (( :هذا فاي ماذهب  .أماا
في مذهبي فيجب أن ال تمل شيئا حتى تتخل من مشغلة الزكاة )).897
فيقول :إن الشابلي أوجاب أمارا مخالفاا للشارع مخالفاة صاريحة  ،وهاو
دليل قاطف على أن الصوفية يرجعاون فاي عقائادهم وسالوكياتهم إلاى العباادة
الصوفية ال الشرعية  .وقوله هذا هو دعاوة إلاى تع،يال الجاناب االقتصاادي
من اإلسالم  ،الذي مان ثمااره الزكااة وهاي ركان مان أركاان دينناا الحنيا .
فالرجل وأمثاله يعملون على تع،يل اإلساالم وهدماه مان حياث يادرون أو ال
يااردرون .وماان جهااة أخاارى إنااه نسااي أو تناسااى أنااه ال يصااح لااه أن يجعاال
الزكااة مشااغلة  ،ألنهااا عبااادة وركاان مان أركااان دياان اإلسااالم  ،وهااي وساايلة
هامة من وسائل التربية اإليمانية ألنها تربي النفس وت،هرهاا وتزكيهاا .قاال
صا ردقرةً تُ،رها ُرهُ َم روتُ ر
صال رعلرا َي ةه َم إة خن
ازكي ةهم بةهرااا رو ر
سابحانه ُ (( :خا َاذ ةم َان أر َما راوالة ةه َم ر
صالرتر ر رس رك ٌن لخهُ َم رو ّ
لُ رس ةمي ٌف رعلةي ٌم)(التوباة  .))114 :وذلا الموقا هاو مان
ر
تناقضات الصوفية ،فهم ي ّدعون أنهم يجاهدون أنفساهم لتربيتهاا وتزكيتهاا ثام
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هاام يع،لااون فريضااة الزكاااة التااي هااي ماان أهاام وسااائل التربيااة اإليمانيااة
الروحية األخالقية في اإلسالم !! .
علما بين الشابلي وأصاحابه تركاوا الادنيا مان أجال الادنيا ولايس مان أجال
ا خرة .فلاو تركوهاا مان أجال ا خارة ماا خاالفوا الشارع وماا ع،لاوه  ،وماا
ازدروا ا خرة ،وما شرعوا ألنفسهم عبادة علمانية –دنيوياة -ال آخارة فيهاا.
والذي ال ي،لب ا خرة وال يعبد ل خوفا من نااره وال رجاا فيماا عناده مان
نعاايم فهااو بالضاارورة ي،لااب الاادنيا ويعبااد ل ماان أجلهااا وماان أجاال أهوائااه
وأحواله التي توصله إلى سر التصوف الذي حري الصوفية علاى إخفائاه،
وقد سموه الفناا فاي ل  .فهاو جناة الصاوفية التاي ي،لبونهاا ،إنهام تركاوا
الدنيا من أجل الدنيا ولم يتركوها من أجل ا خرة!! .
وأماا مااا زعماه السااراط ال،وساي بااين ل تعااالى لام ياادع الخلاق إلااى جمااف
األموال والصنائف والتجارات  ،ولكن اباح لهم ذل لعلمه بضعفهم.898فاألمر
لااايس كاااذل  ،ألن ل تعاااالى أمرناااا بعماااارة األرض  ،وساااخر لناااا ماااا فاااي
السااموات واألرض  ،وجعاال األمااوال لنااا قيامااا ،وأمرنااا أن نجاهااد بهااا فااي
سبيله ،وأن نُخرط منها الزكااة ،وأمرناا باإلنفااق مماا جعلناا مساتخلفين فياه .
ومن جهة أخرى فرض علينا شريعته دعوة وت،بيقاا  ،وقاال لناا  (( :روأر ةعا ُّد َ
وا
اااون بةاااا ةه رعاااا َد خو ّ
ااال تُرَ ةهبُا ر
لة
لرهُاااام خمااااا ا َسااااتر،ر َعتُم ماااان قُاااا خو َة رو ةماااان ربرا ة
ااااط َال رخ َيا ة
رو رعاا ُد خو ُك َم)(األنفااال ، ))61 :وحثنااا علااى العماال وأكاال الحااالل ،ونهانااا عاان
التسااول  .وكاال هااذا ال يتاايتى إال بوجااوب عمااارة األرض وجمااف األمااوال ،
واتخاذ مختل وسائل القوة بال،رق الحاالل .علماا باين ديان ل تعاالى الاذي
فرضه ل علينا وكلفنا بالدعوة إليه ال يُمكن أن يتم له ذل إال بوجاوب جماف
األماوال واتخاااذ كاال أساباب القااوة لتسااخيرها فااي سابيل ل ،وماان أجاال خياار
البشر.
وأخياارا -سااابعا -إن قااول الشااهاب السااهروردي بااين الفقاار (( :كااائن فااي
ماهية التصوف  ،وهو أساسه وبه قوامه)) .899فهو اعتراف من الرجال باين
الصوفية أخذوا موقفهم من الفقر والغنى من التصوف ال من الشارع .فاالفقر
المااادي عناادهم ماان أصااول ممارسااات ال،ريااق الصااوفي ،ويناادرط ضاامن
تركهم للدنيا والتكسب بدعوى التفرغ للعبادة .وهذا أصل عملي عندهم ،وهو
 898السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 111 :
 899شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ملحق بكتاب إحيا علوم الدين  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،1728 ،ي.68 :
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مخاااال لااادين اإلساااالم ولهاااذا اختلقاااوا األحادياااث لتييياااد ماااوقفهم  ،وتركاااوا
النصوي والحقائق التاي ضادهم ورا ظهاورهم  .ماف أن الفقار الماادي فاي
حقيقته هو نق وعجز  ،وسلبية ودعوة إلى تدمير اإلسالم و أهله .لكن هل
صاحيح أن الصاوفية كاانوا فقارا مادياا ؟؟ .إنهام ليساوا كاذل  ،فهام إن ذمااوا
الفقر بيلسنتهم ومظاهرهم فالنهم لام يرضاوا باه فاي بااطنهم وحقيقاة أحاوالهم
وسعوا ب،اريقتهم الصاوفية لتايمين غنااهم وساد جاوعهم بالتساول وعالقااتهم
بالنااا واألغنيااا والحكااام ،وبعاارض أنفسااهم فااي الااوالئم واألعاارا  .فهاام
كانوا أغنيا بما عند النا ألنهم يعلمون أنهم سايجلبون أماوال هاؤال إلايهم
ب،اارقهم الخاصااة .ولهااذا يُمكاان القااول :إن الصااوفية لاام يرضااوا بااالفقر ،وال
كانوا فقرا  .فالقوم لم يذموا الفقر حبا في الفقر ،وال ذما للغناى ،وإنماا فعلاوا
ذل انسجاما مف تصوفهم فاي السالبية وممارساة التقياة وجلباا للادنيا باال،رق
الصااوفية .إنهاام تصااوفوا وافتقااروا طلبااا للاادنيا ال طلبااا لرخاارة ،ألنهاام ذمااوا
أيضاا مان ي،لااب ا خارة  .إنهاام طلباوا الادنيا بعاادة وساائل ،منهااا الفقار .إنهاام
ذموا الفقر جلبا لألموال ال جلبا للفقر !!.
وأما فيما يتعلق بموقف الصقوفية مقن االةخقار ،فايُالحظ علايهم أنهام لماا
دعوا إل ى ترك الدنيا ،واعتزلوا النا  ،وذموا التكسب والغناى ،وحثاوا علاى
العزوبياااة والفقااار ،فااالنهم ذماااوا أيضاااا ادخاااار األرزاق ،وطعناااوا فاااي مااان
يدخرها!!  .وموقفهم هذا هو مان العباادة الصاوفية ،ولايس مان الشارع  ،وال
من الحكمة  ،وال من العقل  ،وال من مصلحة النا .
إنااه ال يصااح أوال ألن الشاارع أباااح االدخااار ،وحااث عليااه ،ولاام يمنعااه إال
لضرورة ظرفية آنياة ،لكان األصال أناه م،لاوب ،و ينادرط ضامن التخ،ايط
االقتصاااادي للفااارد واألماااة فاااي المجتماااف اإلساااالمي .والشااااهد علاااى ذلااا
األحاديث ا تية :منها ما رواه عمر بن الخ،اب -رضاي ل عناه -أن النباي
صلى ل عليه وسالم (( -كاان يبياف نخال بناي النضاير ويحابس ألهلاه قاوتساانتهم)) .900وهااذا النخاال كااان ممااا أفااا ل علااى رسااوله ممااا لاام يوجاا
المسلمون عليه بخيل وال ركاب.901وقوله علياه الصاالة والساالم (( :اتخاذوا
الغنم فلنهاا بركاة)) .902وقولاه هاذا دعاوة إلاى طلاب الارزق وكساب األماوال
ادخارا وتخ،ي،ا للمستقبل .
 900البخاري :الصحيح  ،ط  9ي ، 62 :رقم. 2229 :
 901األلباني :صحيح أبي داود  ،ط  8ي ، 292 :رقم. 8267 :
 902األلباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  1ي ، 17 :رقم. 28 :
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ومنهااا قااول النبااي  -صاالى ل عليااه وساالم – (( " ماان ضااحى ماانكم فااال
يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شاي " فلماا كاان العاام المقبال قاالوا" ياا
رسول ل نفعال كماا فعلناا العاام الماضاي .قاال  " :كلاوا وأطعماوا وادخاروا
فلن ذل العام كان بالنا جهد فيردت أن تعينوا فيها" )).903
ومنهااا ((عاان عماار باان الخ،اااب قااال  :أمرنااا رسااول ل صاالى ل عليااه
وسلم أن نتصدق فوافق ذل عندي ماال فقلات الياوم أسابق أباا بكار إن سابقته
يوما ،قال :فجئت بنص مالي فقال :رسول ل  -صلى ل عليه و سلم -ماا
أبقيت ألهل ؟ ،قلت :مثله ،وأتى أبو بكر بكل ماا عناده فقاال :ياا أباا بكار ماا
أبقياات ألهل ا قااال أبقياات لهاام ل ورسااوله .قلاات :ول ال أساابقه إلااى شااي
أبدا)) .904وهذا شااهد قاوي علاى أن الصاحابة كاانوا يتكسابون  ،وأن النباي-
عليه الصالة والسالم -كان ييمرهم أن يدخروا بعض أموالهم ألهاليهم .
ومنها عن النبي  -صلى ل عليه وسلم -قاال (( :خيار الصادقة ماا كاان عان
ظهر غنى وأبدأ بمن تعول)) .905والذي يتصدق عن ظهار غناى  ،يعناي أناه
تصدق ببعض ماله وترك قسما منه .
ومن ذلا أيضاا أن الصاحابي كعاب بان مالا كاان صااحب أماوال ،فلماا
تاب ل عليه عندما تخل عان إحادى الغازوات  ،قاال للنباي –علياه الصاالة
والسالم (( :قلت يا رسول ل إن من تاوبتي أن أنخلاف مان ماالي صادقة إلاى
ل وإلى رسوله -صلى ل عليه وسالم -قاال :أمسا عليا بعاض مالا فهاو
خير ل قلت فلني أمس ساهمي الاذي بخيبار)) .906واإلمسااك بابعض الماال
هو من االدخار احتياطا وتحسبا للمستقبل .
ومما ينقض قول الصوفية بعادم االدخاار هاو أن ادخاار األرزاق ينادرط
ضمن التخ،يط االقتصاادي المساتقبلي لألماة  ،وهاذا أمار أكاد علياه اإلساالم
وجعله من أركان النظام االقتصادي اإلسالمي ،والمتمثل في فريضة الزكااة
التي هي من أركان اإلسالم أيضا .فالزكاة بينواعهاا وأنصابتها ،ومصااريفها
وشروطها ،تُمثل ادخارا وتخ،ي،ا اقتصاديا لألمة .قال سابحانهُ (( :كلُ َ
اوا ةمان
اااارفُ َ
اااار روآتُا َ
وا إةنخاااااهُ الر يُ ةحااااابُّ
ااااوا رحقخاااااهُ يرا َ
ااااو رم رح ر
اااار ةه إة رذا أر َث رما ر
صاااااا ةد ةه روالر تُ َسا ة
ثر رما ة
ين)(األنعام .))131 :
َرفة ر
َال ُمس ة
 903البخاري :الصحيح  ،ط  9ي ، 102 :رقم. 2267 :
 904األلباني :صحيح أبي داود  ،ط  2ي ، 808 :رقم. 8708 :
 905البخاري :الصحيح  ،ط  8ي ، 118 :رقم. 1186 :
 906البخاري :الصحيح  ،ط  8ي ، 118 :رقم. 1186 :
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وقد أع،ى ل لناا نموذجاا رائعاا للكساب واالدخاار وأسابابه ودواعياه فاي
قصة يوس –عليه السالم -وإشرافه على مشروع اقتصادي ادخاري ضخم
لماادة  13ساانة  .وعناادما كثاارت الغنااائم فااي خالفااة عثمااان -رضااي ل عنااه-
ادخرها للمسلمين في مخازن.907
والشاهد على ذل أيضا ما فعله الصحابة وعلاى رأساهم الخليفاة عمار بان
الخ،اب -رضي ل عانهم -عنادما جعلاوا أراضاي الساواد باالعراق خراجياة
ولاام يُقسااموها علااى الفاااتحين 908لكااي يضاامنوا للمساالمين مصااادر رزقهاام
وقوتهم في المستقبل .وهاذا عمال عبقاري وعظايم تضامن إدخاارا وتخ،ي،اا
اقتصاديا لعقود وقرون قادمة.
وثانيا :إن تحريم أبي الحسن الفارسي لإلدخار  ،وتعليق الكالباذي عليه
وتيييد موقفه بحديث نبوي ،بقوله (( :و" ترك االكتساب " :لم،البة النفو
بالتوكل.و" تحريم االدخار " :في حالة ،ال في واجب العلمف كما قال النبي
في الذي مات من أهل الصفة وترك دينارا ،فقال رسول ل  " :كيخة
")) .909فهو موق مخال للشرع كما سبق أن بيناه ألن اإلسالم حث على
االدخار ولم ي ُحرمه  ،والحديث الذي ذكره بال إسناد ،ورد في كتب الحديث
ُمسندا ،لكنه ال يصح  ،وتفصيل ذل فيما يلي:
قال عبد ل بان أحماد  (( :حادثني أباي ثناا عفاان ثناا حمااد بان سالمة أناا
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبي عن عبد ل بن مسعود ان رجال من أهال
الصاافة مااات فوجااد فااي بردتااه ديناااران فقااال النبااي -صاالى ل عليااه وساالم:-
كيتان)).910
وإسناده فيه مقال  ،بل ال يصح ،ألن من رجاله :حماد بن سلمة بن ديناار
الساالمي أبااو ساالمة (ت  167هااـ عاان نحااو  81ساانة)  :ساابق تفصاايل حالااه ،
وتبين أنه ضعي من جهة ضب،ه ،فكان كثير الخ،ي  ،وله أوهام وغرائب .
وعاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة األسدي ماوالهم الكاوفي أباو بكار
المقرئ ( ت 148هـ)  ،قيل فيه  :ثقاة ،كثيار الخ،اي فاي حديثاه ،صادوق ،لاه
أوهااام  ،ال بااي بااه ،حجااة فااي القاارا ات ،حديثااه فااي الصااحيحين مقاارون
 907السيوطي :تاري الخلفا  ،ي . 126 :و ابن عساكر  :تاري دمشق  ،ط  87ي. 822 :
 908ابن األثير :الكامل في التاري  ،ط  1ي . 122 :و وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته  ،دار الفكر الفكر ،دمشق ،ط  6ي:
 . 228وعمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،ي. 98 :
 909الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 102 :
 910أحمد بن حنبل  :المسند  ،ط  1ي. 11 ، 27 ، 811 :
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بغيره .911لكنه كان يُرسل  ،فقد روى عمن لام يسامف مناه ،قاال الادارق،ني :
(( لم يسمف من أنس شايئا )) و(( روى عان شاهر بان حوشاب والحاارث بان
حسان البكري  ...والصحيح أن بينهما أبا وائل)).912وقال أيضا (( :ال يصح
لعاصم عن ع،ية  ،يعني العوفي ،شاي )) .913وهاو هناا قاد عانعن عان زر
بن حبي  ،فبما أنه كثير الخ،ي في الحديث ،وكان يُرسل فلن إسناد الخبار ال
يصح من جهته .
لكن على فرض صحة الحاديث ،914فهاو ال يتعلاق باالنهي عان االدخاار،
وال عن طلب الكسب ،وإنما يتعلق بالشخ الذي يتظاهر باالفقر ،أو يعاي
مف الفقرا  ،ويخفي أمواال فال ينفقها على نفساه وال علاى أوالده  ،وال علاى
إخواناه ،باال وييخاذ حقااوق غياره ماان الفقارا  ،ثاام يماوت ويتاارك مالاه الااذي
ادخره وأخفاه عن غيره من النا  .وهذا سلوك مذموم من دون ش .
وأخياارا – ثالثااا  -ففيمااا يخ ا األحاديااث الثالثااة التااي ذكرهااا أبااو نعاايم
األصبهاني  ،والمتعلقة باالدخار ، ،فاألول « :ألم أنه أن تخبئ شايئا لغاد ؟
إن ل ييتي برزق كل غد » .915ال يصح  ،ألن من رجالاه :أباو يعلاى هاالل
بن سويد األحمري  :ضعي .916
ومروان بن معاوية بان الحاارث بان أساما الفازاري الكاوفي ثام المكاي
(ت  134هااـ)  :قيااال فياااه :ثقااة ثقاااة ،و((ثقاااة فيمااا ياااروي عااان المعاااروفين
وضعفه فيما يروي عن المجهولين ))  .و (( كان يلتقط الشيوخ من السك .
 ..ثقة ثبت ما حدث عن المعروفين فصحيح وما حدث عن المجهاولين ففياه
مااا فيااه ولاايس بشااي )) .917و قياال فيااه (( :كااان يغياار األسااما يعمااي علااى
النا )) .وكان يحدث (( عن الحكم بن أبي خالاد وإنماا هاو حكام بان ظهيار
))  . 918وقاال فيااه ابان معااين  (( :ماا رأياات احيال للتاادليس مناه )) .919وهااذا
الرجل عده الشيعة من رجالهم. 920
 911ابن حجر :تقريب التهذيب  ،ط  1ي .121 :و تهذيب التهذيب  ،ط  1ي ، 82 :رقم.69 :
 912أبو سعيد العالئي  :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،ط  1ي ، 802 :رقم. 219 :
 913الدارق،ني :موسوعة أقوال الدارق،ني  ،ط  8ي. 88 :
 914حسنه األلباني  ،األحاديث الصحيحة ،ط  6ي ، 126 :رقم. 8629 :
 915أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 7 :
 916ابن حجر :لسان الميزان  ،ط  6ي. 128 :
 917ابن حجر :تهذيب التهذسب  ،ط  7ي. 67 :
 918ابن حجر :تهذيب التهذسب  ،ط  7ي. 67 :
 919سبط ابن العجمي :التبيين السما المدلسين  ،رقم ،96 :ي. 11 :
 920أبو جعفر ال،وسي :رجال ال،وسي  ،رقم ، 1222 :ط  8ي . 81 :و عبد الحسين الشبستري :أصحاب اإلمام الصادق  ،ط ، 1قام
 ،إيران  ، 1112 ،ط  1ي. 821 :
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وتلاا المواقاا واألحااوال -التااي ُوصاا بهااا الرجاال -ليساات علميااة وال
أخالقيااة  ،و إنمااا هااي مواق ا نفعيااة تن،لااق ماان خلفيااة مذهبيااة فاساادة  .ألن
تحليلها يوصلنا إلى  :إن الراوي الثقة الصادق هو صادق في كل أحوالاه ماا
لاام يُكااره علااى أماار ال طاقااة لااه بااه  .و أمااا أن يجمااف بااين الثقااة وعاادمها فااي
مروياتااه عاان قصااد  ،فهااذا موقا غياار أخالقااي ،وصاااحبه مجااروح  ،ألنااه
يفعل ذل عن قصد و سبق إصرار و ترصاد لغاياة فاي نفساه  .فهاو يُماار
التقية  .وال يصح وصفه بينه صادق ،و ال أن يُبحث له عن المخارط  .فحاله
واضااح مكشااوف فااال معنااى لتلا التبرياارات الفاساادة  .فهال ماان تلا أحوالااه
يصح أن يكون ثقة ؟؟!.
وقد فسر الذهبي مواق مروان هذا وبرره بقوله(( :قلت :إنما الضع من
قبلهم ،كان يروي عن كل ضرب ،وقد كان سفيان الثاوري ماف جاللتاه يفعال
كذل )) .921وأقول  :تفسيره هذا تبرير ضعي  ،و ال يرفف االتهاام الموجاه
للرجاال فااي نيتااه .ألن الضااعفا و الثقااات موجااودون فااي المعااروفين وغياار
المعاروفين ،وهااذا يت،لااب ماان الثقااة أن يكاون ثقااة فااي كاال األحااوال  ،ولاايس
كحال هذا الرجل  .فكي يكون حاله أنه ثقة في المعاروفين دون المجهاولين
؟؟!!  .و لهذا فواضح من أحواله أنه كان يتعمد أن يكون ثقة فاي المعاروفين
لكي ال ينكش أمره بسهولة ،و هذا خالف ما يتعلق بالمجهولين  ،فهام غيار
معااروفين للنااا يمكنااه أن يتصاارف بحريااة فااي المرويااات ،و يتالعااب و
يتحايل  ،و قد ُذكر عنه أن كان يتالعب حتى بالمعروفين ،و اكتشفوا أمره .
فيية ثقة في هذا الرجل ؟؟!!  .إنه ضعي عدالة وضب،ا .
والحااديث الثاااني « (( :إنااي ذكاارت وأنااا فااي الصااالة شاايئا ماان تباار كااان
عندنا  ،فكرهت أن يبيات عنادنا فقسامته » )) .922رواه البخااري وغياره.923
وهو ال ينفي العمال وطلاب الارزق وال ينكار ادخاار االنساان لماا يكفياه مان
القوت .وإنما يتعلق بوجود مال زائد في البيات لايس مان ضاروريات القاوت
الياااومي .ألناااه صاااحت األخباااار عااان النباااي-علياااه الصاااالة والساااالم -وعااان
صحابته أنهم كانوا يادخرون األقاوات كماا سابق أن بينااه  .وهاذا الحاديث لام
يحاارم وال منااف ابقااا امااوال زائاادة فااي البياات ،وإنمااا النبااي-عليااه الصااالة
والسالم -كره أن يبيت ذلل الشي من التبر في بيته .ربما لحاجة النا إليه
فااي ذل ا الظاارف ،وإال فالش ا أنااه كااان فااي بيتااه ذهااب عنااد زوجاتااه ،ألن
 921الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  19ي. 17 :
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الاااذهب مااان زيناااة المااارأة وهاااو حاااالل علاااى النساااا وحااارام علاااى الرجاااال
المسلمين .والشرع ال يحرم ترك الذهب وغياره فاي البيات وإنماا يُحارم كناز
الذهب والفضة وغيرهما من األماوال وعادم إخاراط زكاتهاا .وأماا مان أبقاى
عنده شيئا من ذل في بيته وأخرط زكاته فليس ذل حراما  ،وال يجب علياه
إخراجه من بيته .بل عليه أن يُحافظ عليه ليستثمره ويُنفقه في سبيل ل.
واألخير -الثالث -فهو حديث رواه أبو نعيم األصبهاني بلسناده عان عيساى
عليه السالم -بينه كان (( يلبس الشعر وييكل الشجر ويبيت حياث أمساي لاميكن له ولد يموت وال بيت يخرب وال يخبئ شيئا لغد)).924
وأقاااول :اإلساااناد ال يصاااح ،ألناااه منق،اااف ،وهاااو نماااوذط لعااادم حاااري
الصوفية على رواية األخبار الصحيحة ،وشاهد داماغ علاى إهماالهم لتحقياق
المروياات  ،ورواياااتهم للضااعي والموضااوعات  .وأمااا متنااه فباطاال  ،ألنااه
مخال للشرع ،ولسنة الحياة ،كما سبق أن بيناه.
ثم أن الصوفية بعادما اعتزلاوا الناا  ،وفضالوا العزوبياة ،وتركاوا طلاب
الااارزق ،ومااادحوا الفقااار وذماااوا الغناااي ،وحرماااوا االدخاااار ،فااالنهم خرجاااوا
ي،لبون الرزق بال،رق الصوفية ،وبها نقضوا جانبا مان أصاولهم وطاريقهم
الصااوفي  .منهااا  :التسااول ،و االحتيااال ،والتقاارب إلااى األغنيااا واألماارا
والسالطين .
وهم قد مدحوا التسول وبرروا ممارستهم له بتبريرات ضعيفة جادا ،بال ال
تصح  ،وفيهاا تغلايط وتلبايس .وأول أمار يجاب التنبياه إلياه هناا هاو أن مادح
الصااوفية للتسااول وممارسااتهم لااه هااو أماار مخااال للشاارع وحاارام علاايهم
ممارسته من الناحية الشرعية ال الصاوفية .ألن القاوم كاانوا يُ،بقاون العباادة
الصوفية على أنفسهم ال الشرعية ،لكن يجب علينا التنبيه إلى مخالفة هاؤال
للشرع ألنهام ماف مخاالفتهم لاه وخاروجهم علياه ،فالنهم كاانوا حريصاين جادا
على التستر به تقية وتلبيسا على المسلمين.
وأما لماذا هو حرام عليهم ألنه التسول حرام في دين اإلسالم ،والمسايلة
ال تحل إال لمض،ر وفي حاالت حددها الشارع  ،لقاول النباي -علياه الصاالة
والسالم (( : -يا قبيصة إن المسيلة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل تحمل حمالاة
فحلت له المسيلة حتى يصيبها ثم يمس ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالاه
 924أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 892 :
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فحلت له المسيلة حتاى يصايب قواماا مان عاي  -أو قاال سادادا مان عاي -
ورجل أصابته فاقة حتاى يقاوم ثالثاة مان ذوى الحجاا مان قوماه لقاد أصاابت
فالنا فاقة فحلت له المسيلة حتى يصيب قواما من عاي  -أو قاال سادادا مان
عي  -فما سواهن من المسيلة يا قبيصة سحتا ييكلهاا صااحبها ساحتا )).925
فالصااوفية ال تحاال لهاام المساايلة ألن تلا الحاااالت ال تن،بااق علاايهم ،وهاام قااد
خااالفوا الشاارع ماان بدايااة ال،ريااق الصااوفي إلااى نهايتااه كمااا ساابق أن بيناااه،
ولااايس فاااي التساااول فقاااط  ،الاااذي ينااادرط ضااامن سلسااالة مخالفاااات ال،رياااق
الصوفي لدين اإلسالم.
وثانيا إن مدح أباي حاماد الغزالاي لتساول الصاوفية وتبريرياه لاه  ،وقولاه
بينهم ييخذون رزقهم من ياد ل وال يارون الواسا،ة  .926فهاو موقا غيار
صحيح  ،ومخال للشرع وللحقيقة في الواقف .
إنه ال يصح ألن الغزالي شجف الصوفية على تارك العمال بادعوى التفارغ
للعبااادة ،وأنهاام ياايكلون رزقهاام بعااز  .فهااذا باطاال ألن الصااوفي الااذي تفاارغ
للعب ادة وترك التكسب هو في الحقيقاة فاي طاعاة هاواه وشاي،انه ،ولايس فاي
طاعة ل تعالى ،ألنه سبحانه فرض علينا شريعته وكلفنا بت،بيقها وااللتازام
بهااا .منهااا أمرهااا لنااا بالعماال والخااروط ل،لااب الاارزق .لكاان الغزالااي يُغااالط
ويتالعب باالكالم لغاياة فاي نفساه .وقولاه لايس مان التوكال وال هاو أفضاله ،
وإنمااا هااو ماان المخالفااات الشاارعية .وماان يفعاال ذل ا هااو فااي الحقيقااة لاايس
متوكال على ل ألنه سبحانه لم ييمره بذل  ،وال جعل عمله توكال ،وإنما هو
متوكل على النا  ،أو على أصحابه لييتوه بال،عام  .بدليل أن الغزالاي قاال
بين من تفرغ للعبادة و (( أغلق باب البيت على نفسه بحيث ال طريق ألحاد
إليه ففعله ذل حرام))  .927فهذا متوكال علاى فاتح البااب لياراه الناا ولايس
متوكال على ل !! .
والغزالي متناقض مف نفسه ومغالط لغيره في مدحه للتسول وحثه عليه
 ،بااادعوى التوكااال علاااى ل  .فقاااال باااين الصاااوفي المنشاااغل بااااهلل (( غيااار
مستشرف إلى النا وال مت،لاف إلاى مان يادخل مان البااب فييتياه برزقاه بال
ت،لعااه إلااى فضاال ل تعااالى واشااتغاله باااهلل فهااو أفضاال وهااو ماان مقامااات
التوكل .928))...لكنه نقض كالمه عندما قال بين من تفرغ للعبادة و(( أغلق
 925مسلم  :الصحيح ،ط  2ي ، 79 :رقم. 8121:
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باب البيت على نفسه بحيث ال طريق ألحد إليه ففعله ذل حرام))  .929فلماذا
يتارك الباااب مفتوحااا وال يغلقااه تااوكال علااى ل حسااب المفهااوم الصااوفي؟؟،
أليس تركه مفتوحا هو طمف واستشراف إلى النا  ،وانتظاار لمان يادخل؟؟.
وسوا انتظر من يدخل أو لم ينتظر ،فبما أنه تارك البااب مفتوحاا ليايتي مان
يتصدق عليه  ،فهاو فاي انتظااره ساوا أظهار ذلا أم لام يُظهاره ،ألن شابكة
الصيد قد نصبها وستعمل عملها !! .
وليس صحيحا أن طعام الصوفي التارك للتكسب هو طعام بعاز وبشارف
 ،ألن الشاارع نهااى عاان السااؤال إال عاان العاااجز والصااوفية ليسااوا عاااجزين
وإنما هو عاطلون وسلبيون ونصابون  .وألن اليد العليا خير من اليد السلفى
فتكون يد الصوفي هي السفلى ألنها هي ا خذة .فعن عباد ل بان عمار ((أن
رسول ل  -صلى ل عليه وسلم -قال وهو على المنبار وهاو ياذكر الصادقة
والتعف عن المسيلة « الياد العلياا خيار مان الياد السافلى والياد العلياا المنفقاة
والسفلى السائلة »)) .930وال يصح القول باين ذلا مان رعاياة ل لهام ،فهاذا
باطااال ألن الشااارع أمااار بالعمااال ونهاااى عااان التساااول ،فكيااا يكاااون تساااول
الصوفية وطمعهم مان رعاياة ل لهام؟؟ !! .فهاذا ناوع مان االحتجااط بالقادر
،وهو مرفوض وباطل ،وإال من حاق حتاى اللصاوي الاذين يساتولون علاى
أموال النا أن يجعلوا ما يستولون عليه من أشارف المكاساب ومان رعاياة
ل لهم ألنه مكنهم مان أخاذ وجماف ماا سارقوه مان أماوال الناا بالباطال !!.
وبما أن هذا باطل ق،عا ،فكذل قول الغزالي ال يصح .
وأما زعمه بين الصوفية ييخذون صدقات النا من ياد ل باال واسا،ة
 ،فهاااذا كاااالم باطااال  ،وتلبااايس وتضاااليل وتغلااايط ،ألن الصاااوفية يتساااولون
ويسايلون النااا وي،معاون فاايهم  .والغزالاي نقااض كالماه هااذا عنادما نا
على أن من تفرغ للعبادة و (( أغلق باب البيت على نفساه بحياث ال طرياق
ألحااد إليااه ففعلااه ذلاا حاارام)).931فهاام ييخااذون ماان أياادي النااا ب،معهاام
وتساااولهم وتحاااايلهم وال ييخاااذون مااان ياااد ل كماااا زعااام الرجااال.وال يصاااح
االحتجاط بالقدر ،ألن كل الكائنات تيخذ ما كتباه ل لهاا  ،فهاذا قاانون كاوني
تخضااف لااه كاال المخلوقااات ولاايس خاصااا بالصااوفية  .لكاان مااف ذل ا يبقااى
اإلنسااان مسااؤوال ومكلفااا بااين ييخااذ مالااه وغااذا ه بالعماال ،وأن يكااون حااالال
أيضا .
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ومما يب،ل زعم الرجل في دفاعه عان كسال الصاوفية وتاركهم للتكساب،
هااو أن الصااوفية لاام يتركااوا األخااذ باألسااباب حسااب مفهااومهم للتوكل،وإنمااا
نقضوه عندما كانوا يعملون ب،رقهم السلبية االنتهازية ،وال،معية والتحايلياة
الستع،اف النا تحصيال للرزق ف مما يشهد عليهم أنهم طلباوه باذل وطماف
وتحايل  .من ذل مثال أن الصوفي محماد الشارنوبي كاان مان عادتاه أناه ((
ييمر مريديه بالشحاتة على األبواب دائما ً في بلده)).932
ومنهااا أيضااا أن الصااوفي يوساا العجمااي الكااوراني كااان يتسااول مااف
ُخارط كال ياوم فقياراً –صاوفيا -مان
أصحابه الصوفية بالتنااوب ،فكاان (( ي ة
الزاوية يسيل النا إلى آخر النهار ،فمهما أتى به هو يكون قوت الفقارا –
الصوفية -ذل النهار كائنا ً ما كان ،وكان يوم الفقارا يايتي أحادهم بالحماار
محمال خبزاً ،وبصال وخياراً ،وفجال ،ولحما ً )).933
وعنادما يكاون ياوم شايخهم فاي التساول يايتي الشاي ((بابعض كسايرات
يابساة ييكلهاا فقياراً واحاداً ف فسايلوه عان ذلا فقاال :أناتم بشاريتكم باقياة،
وبينكم،وبين النا ارتباط ،فيع،ونكم ،وأنا بشريتي فنيت حتى ال تكاد ترى
فليس بيني ،وبين التجار والسوقة ،وأبنا الدنيا كبير مجانسة ،وكان صورة
سؤاله أن يقا علاى الحاانوت أو البااب ،ويقاول :ل ،ويمادها حتاى يغياب،
ويكااد يساقط إلاى األرض ،فيقاول مان ال يعرفاه هاذا األعجماي راح فاي
الزقزية)).934
وكاان هاذا الشاي (( يغلاق بااب الزاوياة طاول النهاار ال يفاتح ألحاد إال
للصاالة ،وكاان إذا دق داق البااب يقاول :للنقياب اذهاب فاانظر مان شاقوق
الباب ،فلن كان معه شي من الفتوح للفقرا  ،فافتح له ،وإال فهي زياارات،
فشارات .935))...
ومااان مظااااهر مخاااال،تهم لألمااارا واألغنياااا جمعاااا للمال،ماااا ذكاااره ابااان
الجوزي(ت 137هـ) عن صوفية زمانه بقوله (( :فيما اليوم فقد برح الخفاا
أحدهم يتردد إلى الظلمة و ييكل أموالهم و يصافحهم )).936
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ومنها ما رواه المؤرخ ق،ب الدين اليونيني(ق8 :هـ) ،فقال (( :لما دخلنا
الديار المصرية اتفق أن بعض األمارا األكاابر عمال ساماعا ً-مجلاس غناا -
وحضر بنفسه إلى األمير جمال الدين رحمه ل ودعاه فوعاده بالمضاي إلياه
والحضااور عنااده فلمااا كااان العشااا ا خاارة مشااى ونحاان معااه جماعااة ماان
خواصه ومماليكه إلى دار ذل األمير فلما دخال وجاد فاي الادار جماعاة مان
األمرا جلوسا ً في إيوان الادار وجماعاة مان الفقارا  -الصاوفية -جلوساا ً فاي
وساط الاادار فوقا ولاام ياادخل وقاال لصاااحب الاادار ولألماارا  :أخ،اايتم فيمااا
فعلتم كان ينبغي أن تقعد الفقرا  -الصوفية -فوق وأنتم في أرض الدار ،ولم
يجلاس حتااى تحااول الفقاارا إلااى مكااان األماارا واألماارا إلااى مكااان الفقاارا
وقعد هو ونحن بين األمرا  .فلما غنى المغاني قام أحادهم والادف بياده ودار
علاااى الجماعاااة لينق،اااوه وهاااذه كانااات عاااادة المغااااني فاااي ساااماعات الاااديار
المصاارية فلمااا رآه األمياار جمااال الاادين انتهااره وقااال :أل ا أناات فااي الحلااق
وأشااار إلااى خازنااداره فوضااف فااي الاادف كيساا ً فيااه ألا درهاام ،فلمااا رق ا
الجمف دار بيانهم ورماى علاى المغناي بغل،اقاه وهاو أبايض ق،ان بعلبكاي ماا
يساااوي عشاارين درهماا ً فرمااى سااائر مماليكااه بغااال،يقهم موافقااة لااه وقيمتهااا
فوق ثالثة آالف درهم  .ثم دار في النوبة الثانية ورماى علاى المغناي منديلاه
وهو أبيض كتان يساوي درهمين فرمى سائر أصحابه مناديلهم وفيها ما هو
بالذهب وغيره ولعل قيمتها فوق أل وخمسامائة درهام فحسابت أن المغااني
حصل له منه ومن غلمانه في تل الليلة قريب ستة آالف درهم)).937
وثالثا إن ما ذكره السراط ال،وسي بين (( األكل بالسؤال أجمل من األكل
بااالتقوى )) .938وأن بعااض الصااوفية ببغااداد كااان ال يكاااد ييكاال شاايئا إال بةا ُذل
السؤال  ،بدعوى أن نفسه كانت تكره ذل فيلزمها به  .939فهو أمار ال يصاح
شارعا ً ،وفيااه تغلاايط وتحاياال  .ألن اإلسااالم حارّم التسااول كمااا بيناااه ماارارا ،
ويجب تربية النفس بما يُوافق الشرع ال بما يُخالفه  ،فال يصاح تربياة الانفس
بالحرام ،ألن طرق التربية كثيرة وتُغني عناه  ،وتربيتهاا باالحرام هاو إفسااد
وتشجيف لها على عدم االلتزام بالشرع ،وليس العكاس  .ومان يتعباد باالحرام
فهو ليس في طاعة ل ،وإنما هو في طاعاة هاواه وشاي،انه ،وهاذا هاو حاال
الصوفية ،فهم غارقون في مخالفة الشارع وتع،يلاه ت،بيقاا والتزاماا بالعباادة
الصوفية.
 937ق،ب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان  ،ط  1ي. 871 :
 938اللمف  ،ي. 822 :
 939اللمف  ،ي. 822 :
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وأمااا قولااه بااين األكاال بالسااؤال أجماال ماان األكاال بااالتقوىف فهااو ةعناااد
ومكابرة وتعصب للتصوف بالباطل  .ومن الخ،ي والعبث مناقشته في زعمه
هذا ،ألن الثابت شرعا وعقال أن التسول ذل وعجز ونقا  ،وأن الياد العلياا
خير من اليد السفلى .
وبالنسبة لما رواه أبو طالب المكي عن تسول أبي الحسن النوري ،ودفاع
الجنيد عنه وتبرير فعله بقوله(( :فلن النوري لم يسيل النا إالّ ليع،يهم إنما
سيل لهم ليثيبهم من ا خرة فيؤجرون من حيث ال يضرّه .940)) .فهاو تبريار
ال يصح ،وفيه تغليط وتحايل في الدفاع عنه  .فكان على الجنيد أن ينكر ذل
ويذمه ،ألن الشرع نهى عن السؤال وأمر بالعمل ،وجعل اليد العليا خير من
اليد السفلى .941لكنه لم يفعل ذل التزاما بالعبادة الصوفية ال الشرعية .
وأما النوري فهو قد خال الشرع ورضي لنفسه التسول وذل الساؤال ،
مف أن الشرع يوجب عليه أن يعمل ،ألناه لام يكان معاذورا فاي تركاه للعمال.
ولماذا لم يعمل ليتصدق هو على النا ؟؟ ،فيكون له األجار الكبيار ،وينتفاف
بااه العاااجزون عاان العماال ،وتكااون يااده هااي العليااا  .لكنااه لاام يخاارط للعماال،
وألحق نفسه بالضعفا والعاجزين كسال وتصوفا وطلبا للراحة  ،فكاان قادوة
سيئة لغيره .
ولايس صاحيحا أن الناوري سايل للناا ليع،ايهم ،وإنماا الحقيقاة هاي أنااه
سيل لنفسه ليع،يه النا  ،وأما هم فقد يُؤجرون على تصادقهم علياه ،وقاد ال
يُؤجرون  ،فحسب نواياهم وإخالصهم  .لكن ال ُمؤكد أن النوري سيل لنفسه،
وأما نيل هؤال األجر من تصدقهم عليه فغير ُمؤكد .وحتى وإن صادقوا فاي
نوياهم وأخذوا األجر فليس النوري هو الذي أع،ااهم  ،وإنماا ل تعاالى هاو
الااذي أع،اااهم األجاار ،والنااوري يسااتحق الااذم والمنااف ألنااه مخااال للشاارع
لتسوله .وهو بهاذه ال،ريقاة قاد أذل نفساه ،وحارم غياره مان المحتااجين مان
أخااذ مااا أخااذه هااو .فكااان ماان األولااى واألنفااف أن يتصاادق المتصاادقون علااى
المحتاااجين أولااى ماان التصاادق علااى الكسااالى المتسااولين كااالنوري وأمثالااه.
وفي هذه الحالة يكون التصدق في مكانه واألجر أكثر وأنفف .

 940أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  8ي. 160 :
(( 941عن عبد ل بن عمر أن رسول ل -صلى ل عليه وسالم -قاال وهاو علاى المنبار وهاو ياذكر الصادقة والتعفا
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة »))  .مسلم :الصحيح ،ط  4ي ،33 :رقم. 4344 :
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عان المسايلة « الياد

وبذل يتبين أن خروط الصوفية ل،لب الرزق بالتسول واستع،اف النا ،
وبالتقرب إلى األغنيا واألمارا  ،هاو نقاض صاريح لمبادأ التوكال عنادهم –
عاادم األخااذ باألسااباب . -فااال فاارق بااين ماان يخاارط إلااى السااوق للبيااف وحماال
السلف وبين الصاوفي الاذي يتساول ويتقارب مان األغنياا طلباا للارزق .فكال
منهما يعمل وي،لب الرزق وييخذ باألسباب حسب ال،ريقة التي تناسبه ،لكن
الذي ال ش فيه أن الصوفي طلب رزقه بذل وتحايل وسلبية ،فكانت يده هي
السفلى  .فالصوفية نقضاوا مفهاومهم لمعناى التوكال ،وطلباوا الادنيا بالتساول
وانتظااار صاادقات النااا  .وهاام بهااذه ال،ريقااة يساايرون علااى ماانه رهبااان
البوذيااة  ،فهاام قااديما وحااديثا ال يحترفااون  ،ويعيشااون بصاادقات المحساانين ،
ويُمارسون التسول أيضا.942
وأُشااير هنااا إلااى أن الصااوفية لاام يكتفااوا بمخالفااة الشاارع فااي تااركهم للعماال
وتفضيلهم للفقر على الغنى والتسول على الكسب ،وإنما بلغ األمار ببعضاهم
إلااى إضاااعة األمااوال  .فماان ذل ا مااا رواه السااراط ال،وسااي عاان الحسااين
النااوري أنااه حماال إليااه ثالثمائااة دينااار  ،ماان عقااار باعااه  ،فجلااس علااى ((
قن،رة الصراة وهو يحذف بواحد واحد منها إلى الما  ،ويقاول :سايدي ترياد
أن تخدعني عن بهذا )).943
ونقل ابن الجوزي عن الساراط ال،وساي أناه قاال (( :ربماا كاان الشابلي
يلبس ثياباا مثمناة ثام ينزعهاا ويضاعها فاوق الناار قاال  :و ُذكار عناه أناه أخاذ
ق،عااة عنباار فوضااعها علااى النااار يبخاار بهااا ذنااب الحمااار .وقااال بعضااهم :
دخلت عليه فرأيت بين يديه اللوز والسكر يحرقه بالناار .قاال الساراط  :إنماا
أحرقااه بالنااار ألنااه كااان يشااغله عاان ذكاار ل .قلا ُ
ات  :اعتااذار السااراط عنااه
أعجب من فعله)).944
وأقول :في كالم النوري غرور وسو أدب مف ل تعاالى ،ألن ل تعاالى
أفعالااه ال تخاارط عاان الحكمااة والرحمااة والعاادل ،وقااد أمرنااا بااالتمتف بالاادنيا
باعتدال ،ونهانا عن الفساد وتبذير األموال  .لكن النوري يتظاهر بيناه رماى
أمواله خوفا من الفتنة وقد واقف فيها ،ألنه ضيّف المال وهذا حرام  .فالنوري
والشاابلي همااا ماان الساافها ألنهمااا ماان المفساادين وال ُمضاايعين لألمااوال .قااال
وا ال ُّسفرهرا أر َم روالر ُك ُم الختةي رج رعا رل ّ
تعالى (( :روالر تُ َؤتُ َ
لُ لر ُكا َم قةيراماا ً روارَ ُزقُاوهُ َم فةيهراا
 942عبد ل مص،فى نومسوك  :البوذية :تاريخها ،وعقائدها ،وعالقة التصوف بها ،ي. 211 :
 943السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 829 :
 944ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 181 :
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روا َكسُوهُ َم روقُولُ َ
وا لرهُ َم قر َوالً خم َعرُوفا ً)(النسا  ،))1 :و قال النبي-علياه الصاالة
والسالم(( : -وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )).945
ين آ رمنُااوا ةماان ُك َم
ين فةي ا ةه فرالخ ا ةذ ر
وقااال ساابحانه (( روأرنفةقُااوا ةم خمااا رج رعلر ُكاام ُّم َس اتر َخلرفة ر
روأرنفرقُاوا لرهُا َم أرجَ ا ٌر ركبةيا ٌر)(الحديااد .))7 :فكااان علاى النااوري أن يتصاادق بمالااه
على من يستحقه ،وال يرميه في البحار ،ولاو وضاعه علاى رصاي ال،رياق
لكان أحسن من رميه في البحر .ونفس األمر ين،بق علاى الشابلي ،فلمااذا لام
يتصدق بما كان عنده بدال من حرقه ؟؟!! .ألايس هاذا حارام وإفسااد ُمتعماد ،
وطاعة للشي،ان وعصيان للرحمن ؟؟ .فعجبا من الصوفية ففي الوقت الاذي
خرجوا للتسول واستع،اف المحسنين ليتصدقوا عليهم ،وجدنا بعضهم يتل
ما عنده من األموال وال يتصدق بهاا علاى المحتااجين!! .فايي عباادة وعقيادة
يتبعهااا هااؤال الص اوفية ؟؟!!  .الش ا أنهاام ال يتبعااون شااريعة اإلسااالم ،فلااو
اتبعوها ما خالفوها وما ع،لوها وال تعالموا عليها وتقدموا عليها  .وإنما هام
يتبعون العبادة الصوفية مف الحري على التستر باإلسالم قدر طاقتهم!!.
وأما بالنسبة لألحاديث النبوية التي ذكرنا أن الصوفية احتجوا بها لتييياد
ؤولاة
موقفهم في مدح الفقر وذم الغنى ،فهي إما أنها غير صحيحة ،أو أنها ُم ّ
تيويال فاسدا .
أولها الحديث الذي رواه أباو طالاب المكاي بقولاه(( :روينااه عان زياد بان
ل عناه قااال :بعاث الفقارا إلااى رساول ّ
أسالم عان أنااس رضاي ّ
ل صاالى ل
علياه وسالم رساوالً فقااال ... :فقاال رساول ّ
ل  -صاالى ل علياه وسالم :أبلااغ
عني الفقرا أن لمن صبر واحتسب منكم ثالث خصال ليسات لألغنياا  ،أماا
خصاالة واحاادة فاالن فااي الجنااة غرفًااا ينظاار إلهااا أهاال الجنااة كمااا ينظاار أهاال
األرض إلااى نجااوم السااما ال ياادخلها إال نبااي فقياار أو شااهيد فقياار أو مااؤمن
فقير ،والثانية يدخل الفقرا الجناة قبال األغنياا بنصا ياوم وهاو خمسامائة
لّ ،
ل ،والحمااد ّهلل ،وال إلااه إال ّ
عااام ،والثالثااة إذا قااال الغنااي :ساابحان ّ
ول
أكبر ،وقال الفقير مثل ذل لم يلحق الغني الفقير ،وإن أنفق فيها عشرة آالف
درهم وكذل أعمال البرّ كلها فرجف إليهم فقالوا:رضينا )).946

 945األلباني :الصحيحة ،ط  8ي ، 872 :رقم. 622 :
 946أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 262 :
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وأقااول :الحااديث ضااعفه الحااافظ العراقااي .947وأمااا متنااه فالظاااهر أنااه
مركب من حديث صحيح وآخر موضاوع  ،ولهاذا فالن الصاحيح يانقض هاذا
المختلق الذي ذكره أبو طالب المكي .و الصحيح فلام يقال للفقارا أن حاالهم
أفضل من حال األغنيا  ،وال خصهم بيمر دون غيرهم ،وال قال لهم ما ورد
فاي ذلا الحاديث .وتفصايل ذلا أن فقارا المهااجرين (( أتاوا رسااول ل -
صاالى ل عليااه وساالم -فقااالوا ذهااب أهاال الاادثور بالاادرجات العلااى والنعاايم
المقيم .فقال « وما ذاك » .قالوا :يصلون كما نصلى ويصاومون كماا نصاوم
ويتصدقون وال نتصدق ويعتقون وال نعتق .فقال رسول ل -صالى ل علياه
وسلم «: -أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعادكم وال
يكون أحد أفضل منكم إال من صانف مثال ماا صانعتم » .قاالوا بلاى ياا رساول
ل .قال « :تسبحون وتكبرون وتحمدون دبار كال صاالة ثالثاا وثالثاين مارة
» .قال أبو صاالح فرجاف فقارا المهااجرين إلاى رساول ل -صالى ل علياه
وسلم -فقالوا سمف إخواننا أهل األموال بما فعلنا ففعلوا مثله .فقال رسول ل
صاالى ل عليااه وساالم «: -ذلا فضاال ل يؤتيااه ماان يشااا »)) .948فاايين مااازعمه ذل الحديث المختلق ؟؟.
وأما إذا احات الصاوفية بحاديث آخار رواه مسالم مفااده أن يهودياا سايل
النبي -عليه الصالة والساالم -عان أول الناا إجاازة ياوم القياماة  ،فقاال(( :
فقرا المهاجرين )) .949
فايقول :هاذا الحااديث لايس فياه دعااوة إلاى الفقار ،وال تفضاايل للفقار علااى
الغنى  ،وال الفقرا على األغنيا  ،ألن التفضايل ياوم القياماة يكاون باإليماان
والعمل الصالح .وفقرا المهااجرين هام الساابقون األولاون مان المهااجرين،
وهم الذين كانوا فقرا إلى ل تعالى ،وجاهدوا بيموالهم وأنفسهم فاي سابيله.
ين أُ َخ ةرجُاوا ةمان
ين الخا ةذ ر
اج ةر ر
وهم الذين ذكرهم ل تعالى بقوله (( :لة َلفُقر ررا َال ُمهر ة
ُون خ
ان خ
لر رو رر ُسااولرهُ
لة رو ةرضَ ا راوانا ً رويرن ُ
ص ار ر
اون فرضَ االً ما ر
اار ةه َم روأر َم ا روالة ةه َم ير َبتر ُغا ر
ةديا ة
ون)(الحشر .)) 8 :فهاؤال كانات لهام أماوال لكانهم فقادوها
أُ َولرئة ر هُ ُم الصخا ةدقُ ر
في سبيل ل ،فلما هاجروا إلاى المديناة أصابحوا فقارا  ،ثام بادأت ظاروفهم
تتحساان تاادريجيا  ،حتااى أصاابحوا كلهاام أغنيااا  ،أو ميسااورين زماان الخالفااة
الراشادة  ،وكثيار مانهم مااتوا وتركاوا أماواال طائلاة مان بعادهم كماا ساابق أن
بيناه  .لكن ماف هاذا  ،فهام الفقارا الاذين ذكارهم القارآن الكاريم ،ألنهام كاانوا
فقارا عناادما هااجروا إلااى المدينااة ،فوصافهم ل بااذل  ،وهاذا ال يعنااي أنهاام
 947المغني عن حمل األسفار ،ي. 11 :
 948مسلم ،الصحيح ،ط  8ي ، 79 :رقم. 1292 :
 949مسلم ،الصحيح ،ط  1ي ، 92 :رقم. 918 :
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ساايبقون كااذل  ،باادليل مااا ذكرناااه ماان تحساان أحااوالهم ،وألن ل تعااالى قااد
وعدهم بالنصر والتمكاين وتحسان أحاوالهم مساتقبال  ،وقاد تحقاق لهام ذلا .
قال سبحانه (( :رو رع رد خ
ت لريرسَاتر َخلةفرنخهُم فةاي
لُ الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا ةمن ُك َم رو رع ةملُاوا الصخاالة رحا ة
ضاى لرهُا َم
ض رك رما ا َستر َخلر ر الخ ةذ ر
ين ةمن قرا َبلة ةه َم رولريُ رمكانر خن لرهُا َم ةديانرهُ ُم الخا ةذي ارَ تر ر
َاألررَ ة
ار برعَا رد
ار ُك ر
ون بةاي رشايَئا ً رو رمان ركفر ر
رولريُبردلرنخهُم من بر َع ةد رخ َوفة ةه َم أر َمناا ً ير َعبُا ُدونرنةي رال يُ َش ة
ض
ون)(الناور ،))11 :و ((الخا ةذ ر
اساقُ ر
رذلة ر فري ُ َولرئة ر هُا ُم َالفر ة
ين إةن خم خكنخااهُ َم فةاي َاألررَ ة
ار رو ة خهللة رعاقةبراةُ
أرقرا ُموا الص رخالةر روآتر ُوا ال خز ركاةر روأر رمرُوا بة َال رم َعر ة
ُوف رونرهر َاوا رعا ةن َال ُمن رك ة
ُ
ور)(الح .)) 31 :
َاأل ُم ة
علمااا بااين فقاارا المدينااة لاام يكنااوا فقاارا عاان اختيااار وتعمااد كمااا يفعاال
الصاوفية ،وإنماا ظاروفهم الصاعبة التاي كااانوا فيهاا هاي التاي أجبارتهم علااى
يل ّ
حصااار َ
لة الر
ااارا الخااا ةذ ر
ين أُ ة
ذلااا  .بااادليل قولاااه تعاااالى (( :لة َلفُقر ر
ُوا فةاااي رسااابة ة
ارفُهُم
ض يرحَ رسابُهُ ُم َال رجا ةها ُل أر َغنةيراا ةما ر
يرسَاتر ة،يع ر
ُون ر
ان التخ رعفُّا ة تر َعا ة
ضارَ با ً فةااي األررَ ة
وا ةم َن رخي ََر فرل ة خن ّ
ون النخا ر إة َل رحافا ً رو رما تُنفةقُ َ
لر بة ةه رعلةي ٌم)(البقرة :
بة ةسي رماهُ َم الر يرسَيرلُ ر
 .) 474فهؤال أُحصروا  ،ولم يست،يعوا ضربا في األرض.
والحديث الثااني ... (( :قاال رساول ل- ،صالى ّ
ل علياه وسالم، -لابالل:
الاااق ّ
ل فقيااارا ،وال تلقاااه غنياااا !؟؟؟؟  : ...هاااو ذاك ،وإال فالناااار)) .950هاااذا
الحديث ضعي  ،951ومتنه ال يصح ألناه ماردود بالشاوهد الشارعية والعقلياة
التي سبق أن بيناها في ردنا على مدح الصوفية للفقر وذمهم للغنى.
والثالث :قال أبو عبد الرحمن السلمي  :قال النبي-عليه الصالة والسالم -
(( :يا معشر الفقرا أع،وا ل الرضاا مان قلاوبكم تثبتاوا بثباوت فقاركم وإال
فال )).952
وإسناده ال يصح  ،ألن من رجاله :أحماد بان الحسان بان أباان المصاري ،
وهو متهم بالكذب ووضف الحديث .953ومتنه فياه ماا يُنكار ألناه يمادح الفقار،
ويحااث علااى الرضااا بااه ُم،لقااا ماان دون تخصااي  ،وهااذا مخااال للشاارع،
وليس من دين ل تعالى كما سبق أن بيناه .

 950أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 829 :
 951الحافظ العراقي :المغني في حمل األسفار ،ط  6ي . 22 :واأللباني :ضعي الترغيب والترهيب ،ط  1ي. 129 :
 952أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي.22 :
 953الحافظ العراقي :المغني في حمل األسفار ،ط  6ي. 10 :

431

والحديث الرابف (( :عن رسول ّ
ل -صالى ل علياه وسالم :-آخار األنبياا
دخوال ً الجنة سليمان بن داود -عليهما السالم -لمكان ملكه ،وآخار أصاحابي
دخوالً الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه .954))...
وأقول :الحديث ضاعي  ،955ومتناه ُمنكار ،بال إناه باطال  ،ألن ابان عاوف
هو من السابقين األولين من المهااجرين  ،وهاؤال هام أول مان يادخل الجناة
ين
ااان َال ُمهرااااا ةج ةر ر
اااون ةما ر
ون األر خولُا ر
ماااان الصااااحابة لقولااااه تعااااالى (( (( :روال خسااااابةقُ ر
لُ رعا َنهُ َم رو ررض َ
اي ّ
ُاوا رع َناهُ روأر رعا خد لرهُا َم
ار روالخ ةذ ر
ان ر ة
رواألر ر
ين اتخبرعُوهُم بةلةحَ رس َ
خض ر
نص ة
ين فةيهرااا أربرااداً رذلة ا ر َالفرا َاو ُز َال رع ةظااي ُم)(التوبااة
اري ترحَ ترهرااا األر َنهرااا ُر رخالة ا ةد ر
رجنخااا َ
ت ترجَ ا ة
 .))111:فابن عوف ليس هو آخر الصحابة دخوال إلاى الجناة  ،وإنماا يتقادم
حتااى علااى السااابقين ماان األنصااار وماان كاال المساالمين الااذين أساالموا بعااد
الهجرة.
والشاهد الثاني مفاده أنه ليس ابن عوف هو الغني الوحياد مان الصاحابة،
حتى يكون آخرهم دخوال إلى الجنة  ،وإنماا األغنياا مان الصاحابة كثيارون
من المهاجرين واألنصار فلماذا ال يكونون معه بحكم غنااهم .بال أصابح كال
الصااحابة أغنيااا  ،أو ميسااورين زماان الخالفااة الراشاادة  ،وكثياار ماانهم مااات
وتاارك أمااواال طائلااة ماان بعااده كمااا ساابق أن بيناااه .فلماااذا لاام يكونااوا مااف اباان
عوف ؟؟ ،وهل كل هاؤال سايكونون آخار مان يادخل الجناة ؟؟ ،وإذا كاانوا
كذل فمن يسبقهم إلى دخولها ؟؟!! .فالحديث ليس بصحيح من دون ش .
علما بين الشرع لام يجعال الفقار ،وال الغناى مقياساا لادخول الجناة  ،وال
مبااررا لاادخولها ماان األوائاال وال ماان األواخاار .وإنمااا جعاال كااال منهمااا ماان
حاالت االمتحان واالختبار  .ألن كال منهما قد يُسعد صااحبه فيدخلاه الجناة،
وقد يضله فيدخله النار .فكل من الغني والفقير ُممتحن .قاال سابحانه ُ (( :كالُّ
ُاون )(األنبيااا :
ار فة َتنراةً روإةلر َينرااا تُرَ رجع ر
س رذائةقراةُ َال رم َاو ة
نر َفا َ
ت رونر َبلُااو ُكم بةال خشار رو َال رخ َيا ة
ااااوالُ ُك َم روأر َوالر ُد ُكااااا َم فة َتنراااااةٌ روأر خن ّ
 ،))41و(( روا َعلر ُما َ
لر ةعنااااا ردهُ أرجَ ااااا ٌر
ااااوا أرنخ رماااااا أر َما ر
اإلن رس ُ
اان إة رذا رماا ابَاتر رالهُ رربُّاهُ فري ر َك رر رماهُ رونر خع رماهُ
رع ةظي ٌم)(األنفال  ،)) 48 :و ((فري ر خما َ ة
فريرقُو ُل رربي أر َك رر رم ةن )(الفجر.))11 :

 954أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 822 :
 955طاهر الفتني :تذكرة الموضوعات  ،ي . 96 :و الحافظ العراقي :المغني عن حمل األسفار  ،ي. 29 :
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والحديث الخامس (( :اللّهم من أحبّني وأجااب دعاوتي فيقلّال مالاه وولاده،
ماان أبغضااني ولاام يجااب دعااوتي فاايكثر مااا لااه وولااده وأوطاائ عقبيااه كثاارة
األتباع)).956
وأقااول :الحااديث ضااعي  .957ومتنااه ظاااهر الااب،الن ُوضااف علااى مقااا
الصوفية  .ألن كال من األوالد واألموال فتنة سوا كانوا قلة أو كثرة  ،وهام
أيضا من نعم ل تعالى على عباده  .وقد كاان لابعض األنبياا أوالد كثيارون
كيعقوب -عليه الساالم -وجماف داود وساليمان -عليهماا الساالم -باين األماوال
واألوالد  ،فهاال هااذا يعنااي أن ل تعاالى قااد عاااقبهم ؟ .وهاال الصااحابة الااذين
كانوا أغنيا ولهم أوالد كثيرون لم يُحباوا النباي وال اساتجابوا لدعوتاه ؟؟!!.
وهل أن ل تعالى لما فتح الدنيا على الصحابة ومكن لهم في األرض عاقبهم
بذل  ،وأن حابهم للنباي كاان ضاعيفا ؟؟!! .فهاذا حاديث مكاذوب علاى النباي-
عليه الصالة والسالم -اختلقه المفتارون لتعضايد موقا الصاوفية مان الماال
والدنيا.
والحديث الساد  «(( :إنما يكفي من الدنيا كزاد الراكاب  ،فالذا أردت
اللحوق بي فلياك ومخال،ة األغنيا .958))» ... ،
إسناده ال يصح  ،ألن من رجاله :حف بن غيااث بان طلاق بان معاوياة
النخعي ( 133-117هـ)  ،فصلنا حاله في الفصل األول  ،وتبين أنه ضعي .
وصالح بن حسان النضري أبو الحارث المدني نزيل البصرة  :ليس بشي ،
منكر الحديث ،ليس بذاك ،ضعي  ،متروك الحديث.959
وأما متن الحديث فهو باطال مان دون شا  ،ألناه مخاال لموقا الشارع
من الفقر والغنى كماا سابق أن بينااه .ولايس صاحيحا أن النباي-علياه الصاالة
والسالم -أمر بعدم مخال،ة أغنيا الصحابة ،فهذا كاذب علياه باال رياب .فقاد
صحت األخبار بينه أثنى على أغنيا الصاحابة عنادما جاهادوا بايموالهم فاي
ساابيل ل ،كعثمااان باان عفااان -رضااي ل عنااه . -وهاال يُعقاال أن ياايمر بعاادم
مخال،ااة عثمااان  ،ثاام يُزوج اه باااثنتين ماان بناتااه ؟؟ !!  .ولااو كااان أر رماار بعاادم
مخال،اة عثماان  ،فهال يختاااره غالبياة المسالمين خليفااة لهام ؟؟ .وبماا أن كاال

 956أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 260 :
 957الهيثمي  :مجمف الزوائد ،ط  10ي .207 :واأللباني :ضعي أبن ماجة ،ط  1ص  ، 280رقم. 1182 :
 958أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 69 :
 959ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 862 :
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الصحابة أصابحوا أغنياا  ،أو ميساورين زمان الخالفاة الراشادة ،فهال امتناف
النا من مخال،تهم ،واعتزلوا بعضهم بعضا ؟؟!! .
علمااا بينااه ال يصااح ذم الغنااى وال االغنيااا مااا دام الشاارع أماار بالكسااب
الحالل ،وحث على التصدق ونوه بالمنفقين فاي سابيل ل  .فااهلل تعاالى مادح
األغنيا المؤمنين ولم يدعوا إلاى عادم مخاال،تهم كماا زعمات تلا الرواياة،
وإنما أمرنا بين نجاهد بيموالنا وأنفسنا في سبيله  .فهل يُعقل ان ييمر الشارع
األغنيا بلخراط زكاة أموالهم ،وبانفاقها في سبيل ل ليُ،هارهم بهاا ،ثام ياذم
الغنااى واألغنيااا ؟؟ !!  .وهاال يُعقاال أن يجعاال ل تعااالى الزكاااة ركنااا ماان
أركان اإلسالم ثم يذم األغنيا ي،بقونه ؟؟ !! .
والحديث السابف ... (( :فدخل النبي  -صلى ل عليه وسالم -فقاال  « :ماا
هذا يا عائشة ؟ » قالت  :قميصي أرقعه  .فقال النبي صالى ل علياه وسالم :
ت  ،ال تضعي ثوبا حتى ترقعيه  ،فلنه ال جديد لمن ال خلق له)).960
« أحسن ة
وهااذا الحااديث ال يصااح إساانادا وال متنااا ،وقااد ساابق أن حققناااه وبينااا عاادم
صحته في الفصل األول  ،فال نعيد ذل هنا .
والحاديث الثااامن " (( :ياادخل الفقاارا الجناة قباال األغنيااا بخمساامائة عااام:
نص يوم ")) .961هذا الحديث ورد عند الترمذي من ثالثة طرق:
أولها(( :حدثنا محمود بن غيالن حدثنا قبيصة حدثنا سافيان عان محماد بان
عمرو عن أبي سالمة عان أباي هريارة قاال قاال رساول ل  -صالى ل علياه
وسلم " : -يد خل الفقرا الجنة قبال األغنياا بخماس مائاة عاام نصا ياوم "
.قال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح)).962
وإسناده ال يصاح ،ألن مان رجالاه :قبيصاة بان عقباة بان محماد بان سافيان
السااوائي الكااوفي أبااو عااامر (ت  411هااـ)  :ثقااة ،لكنااه ضااعي فااي ساافيان
الثوري ،963وهنا قد روى عنه .

 960أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 62 :
 961القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
 962الترمذي :السنن  ،ط  1ي ، 210 :رقم. 8222 :
 963ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  9ي. 812 :
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ي.187 :

وساافيان باان سااعيد باان مسااروق الثااوري ( 161 -37هااـ)  ،ساابق تفصاايل
حاله ،وتبين أنه ُمادلس ،ومرساالته شابه الاريح  .وبماا أناه كاذل  ،وهناا قاد
عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته .
والرواي الثالث :محمد بن رع َمرو بان علقماة بان وقااي المادني (ت131
هـ)  ،قيل فيه :اتقى النا حديثه ،ليس بقوي في الحديث ،ليس به بي  ،ثقة،
شي  ،يخ،ئ.964
وال،ريااق الثاااني (( :حاادثنا أبااو كريااب حاادثنا المحاااربي عاان محمااد باان
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريارة قاال  :قاال رساول ل -صالى ل علياه
وسلم " : -يدخل فقرا المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنص يوم وهاو خماس
مائة عام "  .وهذا حديث صحيح)).965
وإساااناده ال يصاااح ،ألن مااان رواتاااه :عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان زيااااد
المحاااربي أبااو محمااد الكااوفي( ت  131هااـ) ،قياال فيااه  :ال بااي بااه ،ياادلس،
صدوق ،ثقة  ،يروي المنااكير عان المجهاولين ،كثيار الغلاط ،مضا،رب.966
وبما أن كذل فهو ضعي  ،وقد عنعن وهو مدلس.
ومحمااد باان رع َماارو باان علقمااة باان وقاااي الماادني (ت 131هااـ)  :اتقااى
الناااا حديثااااه ،لااايس بقااااوي فااااي الحاااديث ،لاااايس بااااه باااي  ،ثقااااة ،شااااي ،
يخ،ئ.967فالرجل ضعي .
وال،ريق األخيار -الثالاث ((: -حادثنا العباا الادوري حادثنا عباد ل بان
يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بان جاابر الحضارمي عان
جاابر بان عباد ل أن رساول ل -صالى ل علياه وسالم -قاال ":تادخل فقارا
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بيربعين خريفا" .هذا حديث حسن)).968

 964ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي 892 :وما بعدها .
 965الترمذي :السنن  ،ط  1ي ، 210 :رقم. 8221 :
 966ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 626 :ط  2ي. 122 :
 967ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي 892 :وما بعدها .
 968الترمذي :السنن  ،ط  1ي ، 210 :رقم. 8222 :
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وإسناده ال يصح ،ألن من رجاله :عمارو بان جاابر الحضارمي أباو زرعاة
المصري (ت بعد 141 :هـ) :ضعي  ،شيعي ،يكذب  ،فيه جهال وحماقاة،ال
يُحت به ،ليس بثقة.969
وأما متنه  ،فهاو باطال أيضاا ،ألن الاذين يادخلون الجناة ويكوناون مان
المقربين هام أوليااؤه  ،الاذين قاال فايهم (( :أرال إة خن أر َولةيراا ّ
لة الر رخ َاو ٌ
ف رعلرا َي ةه َم
وا رو ركانُ َ
ين آ رمنُ َ
ون لرهُ ُم َالبُ َش ررى فةاي َال رحياا ةة الا ُّد َنيرا روفةاي
وا يرتخقُ ر
ون الخ ةذ ر
روالر هُ َم يرحَ رزنُ ر
ت ّ
لة رذلة ر هُا رو َالفر َاو ُز َال رع ةظاي ُم )(ياونس ، ))63-64:فلام
يل لة ركلة رما ة
ا ةخ رر ةة الر تر َب ةد ر
يقل أنهم كانوا فقرا وال مساكين وال أغنيا  .فال دخل هنا للغنى وال للفقار،
ألن كال منهما من االمتحان والفتنة .وبما أن ل تعاالى رضاي عان الساابقين
األولين من المهاجرين واألنصار ،وشهد لهم بالجنة ،وهم أوليااؤه  ،وأفضال
النااا بعااد نبيااه ،وفاايهم األغنيااا  ،والميسااورون ،والفقاارا  ،باال ومعظمهاام
أصبحوا أغنيا وميسورين زمن الخالفة الراشدة ،فلن ذل الحديث ال يصاح
بال ش .
والحديث التاس  : ... (( :كي أنتم بعدي إذا شبعتم من خبز البر والزيت
فيكلتم ألوان ال،عام ولبساتم أناواع الثيااب ،فاينتم الياوم خيار أم ذاك قاال :قلناا
ذاك ،قال :بل أنتم اليوم خير. 970)) ... .
وإسناده ال يصح ،ألن من رواته :خيثمة بن سليمان بن حيدرة أباو الحسان
األطرابلسي (ت  434 -411هـ)  :ثقة . 971لكنه لم يلحق بسليمان بن حيان .
فاإلسناد منق،ف من جهته.
و سليمان بن حياان أباو خالاد األزدي األحمار الكاوفي131 -113( :هاـ) :
صدوق  ،يُخظئ . 972ومف ضعفه فهو لم يلحاق بالصاحابي واثلاة بان األساقف
المتوفى سنة  84هـ  ،فاإلسناد منق،ف بينهما.
و الحديث العاشر " (( :برا ة مان الكبار لباو الصاوف ومجالساة فقارا
المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو قال البعير"  . 973)) ...وإسناده
ضعي جدا ، 974وقد أشار أبو نُعيم األصبهاني إلى أنه مرسل. 975
 969ابن حجر :تقريب التهذيب  ،ط  1ي . 920 :وتهذيب التهذيب ،ط  9ي ،9 :رقم.12 :
 970أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  8ي. 82 :
 971الذهبي  :تذكرة الحفاظ ،ط  2ي. 28 :
 972ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 221 :
 973أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  2ي. 887 :
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والحااديث الحااادي عشاار (( :قااال رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم:-
اطلبااوا األيااادي عنااد فقاارا المساالمين فااان لهاام دولااة يااوم القيامااة.976))... .
وهذا الحديث موضوع.977
والحديث الثاني عشر(( :يقول ل عز و جل يوم القيامة أدناوا مناى أحباائي
فتقااول المالئكااة وماان أحباااؤك فيقااول فقاارا المساالمين فياادنون منااه.978)) ...
وهاذا الحاديث لام ياذكر لاه علااي الهجاويري وأباو حاماد الغزالاي إساانادا،979
وهو ضعي .980
والحااديث الثالااث عشاار ،أورده الهجااويري فااي كشاافه ،ورفعااه إلااى النبااي-
عليه الصالة والسالم (( -الفقر عز ألهله)) .981لم أجد لهذا الحديث أثرا في
مصااانفات الحاااديث والجاااارح والتعاااديل  ،وال فاااي كتااااب التاااراجم والسااااير
والتواري  ،وال في مصنفات األدب والزهد والرقائق  .فعجبا من هذا الرجل
وأصااحابه ماان الصااوفية علااى جاارأتهم فااي نساابة أي كااالم إلااى النبااي-عليااه
الصالة والسالم -مان دون حاري علاى إياراد الصاحيح ،ومان دون تحقياق
وال تمحي للروايات .والغريب أن الهجويري رفف الحديث بصيغة التيكيد
واالثبات ال بصيغة التمريض والش !! .
ومتن الحديث ظاهر الب،الن أيضا ،ألن العز في الشارع أساساه اإليماان
والعمااال الصاااالح ،قاااال تعاااالى (( :رو ة خهللة َال ةعااا خزةُ رولة رر ُساااولة ةه رولة َل ُما َ
ين رولر ةكا خ
اان
ااؤ ةمنة ر
ون)(المنافقون  . )) 8 :فاإليمان هو األصل وليس الفقر وال
ين رال ير َعلر ُم ر
َال ُمنرافةقة ر
الغنااي ولهااذا فااالمؤمن عزيااز سااوا كااان فقياارا أو غنيااا .وكاام ماان فقياار ذلياال
وحقير  ،وكم من فقير عزيز وكريم  ،ونفس األمر ين،بق على الغني.
والحديث الرابف عشر :قال الهجويري  (( :قاال الرساول علياه الساالم " :
الفقر وطن الغيب ")) .982وهذا الحديث ال أصل له  ،فقد بحثات عناه كثيارا
في مصنفات الحديث والجرح والعاديل ،والتاراجم واألعاالم والتاواري  ،فلام
 974األلباني :السلسلة الضعيفة ،ط  1ي . 169 :وصحيح وضعي الجامف الصغير  ،ي ،602 :رقم.6091 :
 975أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  2ي. 887 :
 976أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  2ي. 879 :
 977ابن قيم الجوزية :المنار المني  ،ي ،110 :رقم. 880 :
 978الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط ' ي . 176 :و الهجويري :كش المحجوب ،ي. 812 :
 979الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط ' ي . 176 :و الهجويري :كش المحجوب ،ي. 812 :
 980الحافظ العراقي :تخري أحاديث اإلحيا  ،ي ، 118 :رقم. 2718 :
 981الهجويري :كش المحجوب ،ي. 816 :
 982الهجويري :كش المحجوب ،ي. 221 :
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أعثر له على أثر .ومتنه باطل أيضا ألنه مردود بما ذكرناه في نقدنا لموقا
الصوفية في مدحهم للفقار وذمهام للغناى .والغرياب أن الرجال ذكاره بصايغة
االثبات ال بصايغة التماريض والشا  .فايين االحتيااط والحاري والتمحاي
في ذكر األخبار عامة واألحاديث خاصة ؟؟.
والحديث الخامس عشر ... (( :كي أصبحتم قالوا بخير .فقال رساول ل:
أنتم اليوم خير وإذا غدي على أحدكم بجفنة وريح بيخرى وساتر أحادكم بيتاه
كما تستر الكعبة .983))...
والحااديث الساااد عشاار ... (( :السااالم علاايكم ي اا أهاال الصاافة ،فيقولااون
وعلي السالم يا رسول ل ،فيقول :كيا أصابحتم ؟ ...بال أناتم الياوم خيار
)).984
وأقول :الحاديثان ال يصاحان ن ألنهماا مرساالن عان الحسان البصاري ،وهاو
تااابعي تااابف ولاايس بصااحابي .و ُمختلقااان باادليل الشاارع والعقاال  ،فيمااا شاارعا
فهمااا مخالفااان للشاارع الااذي أماار بالعماال والكسااب الحااالل ،وحاارم التسااول
والسؤال ،وجعل اليد العليا -المنفقة -خير مان الياد السافلى -القابضاة  .-وأماا
عقال فال يعقل أن يكاون حاال المتساول والساائل أحسان حااال مان المتصادق.
ومماااا يب،لاااه أيضاااا أن فقااارا الصاااحابة أصااابحوا أغنياااا فيماااا بعاااد أو مااان
الميسورين  ،فهم لم يبقوا فقرا  ،فلماذا لم ييخذوا بوصية النبي-عليه الصالة
والسالم -لهم بتفضيل حال الفقر على الغنى ؟؟ .فلو كان قال لهم ذل كما في
الحااديثين ألصااروا علااى البقااا فقاارا  ،وبمااا أن هااذا لاام يحاادث دل علااى أن
الحديثين غير صحيحين.
علما بينه ليس صحيحا أن الغنى يؤدي إلى التحاسد والتباغض والتقاطف.
وإنما الصحيح أنه قد يُؤدي باألغنيا إلى ذلا  ،وقاد ال يةاؤدي بهام إلاى ذلا
وإنما قد يةدفعهم إلى التعاون وتنمياة ثارواتهم باالحق والعادل .والواقاف يشاهد
علااى ذلا  ،فكثياار ماان األغنيااا تعاااونوا وكونااوا شااركات عمالقااة نفعااوا بهااا
أنفسااهم وأوطااانهم  .ونفااس األماار ين،بااق علااى الفقاارا  ،فقااد يجمعهاام الفقاار
ويوحد كلمتهم ويدفعهم إلى التعاون  ،وقد يوصلهم إلى التحاسد والتنمر على
بعضااهم  ،وإلااى ظلاام الضااعفا ماانهم  .فاااألمر يتعلااق بنفااو ونوايااا هااؤال ،
بغض النظر عن الفقر والغنى.
 983أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 210 :
 984أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 210 :
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والحديث الساب عشر ... (( :ليبشار فقارا الماؤمنين باالفوز ياوم القياماة
قبااال األغنياااا بمقااادار خمسااامائة عاااام هاااؤال فاااي الجناااة ينعماااون وهاااؤال
يحاسبون.985 ))...
وإسناده ال يصح ،986وقد أشار المؤل إلى أن الحديث ُمرسل .987ومتناه
ال يصاح بمااا ساابق أن ذكرناااه فااي إب،ااال ماادح الصااوفية للفقاار وذمهاام للغنااى
وأهله .لكن زيادة في اإلثرا أقول:
نعاام إن الفقاار الكااوني ماان جهااة أن اإلنسااان فقياار إلااى ل تعااالى  ،وأن
الكون كله فقير إليه  ،فهذا صحيح ومفروض علاى كال المخلوقاات مان دون
ش  .فالمخلوقات كلها فقيرة إلياه إلياه سابحانه وتعاالى  .و هاو عاز للمسالم ،
لة رو خ
ارا إةلراى خ
اي َال رح ةميا ُد
وفيه قال تعالى(( :يرا أريُّهرا النخاا ُ أرناتُ ُم َالفُقر ر
لُ هُ راو َال رغنة ُّ
)(فاطر .))11 :لكن الفقر المادي ليس ممدوحا ،وإنما هاو نقا وامتحاان ،
وعلااى كاال إنسااان أن يسااعى للااتخل منااه .وهااذا الااذي أمرنااا الشاارع بااه،
وجازى به الصحابة لماا صابروا وجاهادوا فاي ل حاق جهااده  .والماال هاو
أسا قيام الحياة وعصبها  ،لقوله تعالى (( :روالر تُ َؤتُ َ
وا ال ُّسفرهرا أر َما روالر ُك ُم الختةاي
لُ لر ُكااااا َم قةيراماااااا ً روارَ ُزقُاااااوهُ َم فةيهراااااا روا َك ُساااااوهُ َم روقُولُا َ
اااال ّ
ااااوالً
ااااوا لرهُااااا َم قرا َ
رج رعا ر
خم َعرُوفا ً)(النسا  .)) 1 :وهو ركان مان أركاان اإلساالم المتمثال فاي الزكااة ،
فهذا لن يتحقق وال ي،باق إال بالكساب وطلاب الارزق وعماارة األرض .لكان
ابا نُعيم األصبهاني جعل الفقر المادي شرفا  ،فعكس األمر!! .
وماان جهااة أخاارى لماااذا ال يُحاسااب الفقاارا ؟ ،فهاام كاألغنيااا  ،كاال ماانهم
مبتلى بحاله  ،ألن الفقر قد يدفف بصاحبه إلى السرقة ،أو إلى الحسد  ،أو إلى
الجهل  ،أو إلى الكفر ...إل  .وقد ال يدفف به إلى تل األحوال .ونفس األمار
ين،بق على األغنيا  .فكل منهما قد يوصل صاحبه إلى النار ،وقد يدخله إلى
الجنة .وعليه فكل منهما يُحاسب على حاله وأعماله .وقد يُحاسب الفقير أكثر
مما يُحاسب الغني ،فقد يوصال الفقار بعاض الفقارا إلاى ممارساة الحراباة ،
فيقتل النا  ،وييخذ أموالهم  .فهو يُحاسب أكثر من الغناي الاذي تماطال فاي
دفف الزكاة أو أنق منها .
وأماااا إذا قيااال :إن الحاااديث ياااتكلم علاااى الفقااارا الماااؤمنين  ،واألغنياااا
المؤمنين ،وال يتكلم عن غيرهم وفي هذه الحالة يدخل الفقرا قبال األغنياا .
 985أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 218 :
 986الهيثمي :مجمف الزوائد  ،ط  9ي ، 210 :رقم . 11627 :واأللباني :صحيح وضعي
. 2666
 987أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 218 :
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أبي داود  ،ط  2ي ، 166 :رقم:

فاايقول :إن األماار ال عالقااة لااه بااالفقر وال بااالغنى  ،وإنمااا األماار يقااوم أساسااا
على أعمال وأعمار كل فرد  ،فقد ي،ول حساب فقير عن حساب فقيار آخار.
وقد تقصر مدة حساب غني عن كثير من الفقرا  .فلذا كان الغني تقيا صالحا
مزكيا ألمواله قليل الكاالم والخل،اة للناا  ،فاال شا أن حساابه يكاون أخا
وأسرع من الفقير الذي دخل الجنة  ،لكن كانت له عالقات كثيرة مف النا ،
وتولى مسؤوليات عليهم.
علما بين الفقرا هم األكثرية في الجناة والناار  ،واألغنياا هام األقال فيهماا
معا بحكم أن عددهم في الدنيا قليل عادة في كل الشعوب .فهم قلة فاي الجناة
والنار كما كانوا قلة في الدنيا  ،والعكس ين،بق على الفقرا أيضا.
وأُشااير هنااا إلااى أن أبااا نعاايم األصاابهاني لاام يكت ا بمااا ذكااره فااي تعظاايم
الفقاارا  ،وإنمااا روى أيضااا حااديثا زعاام فيااه أن الفقاارا المهاااجرين ياادخلون
الجنة قبل المالئكة .فقال (( :حدثنا سليمان بن أحمد ثنا هارون بان ملاول ثناا
أبااو عبااد الاارحمن المقاارئ ثنااا سااعيد باان أبااي أيااوب ثنااا معااروف باان سااويد
الجذامي أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمف عبد ل بن عمرو بن العاي
يقااول قااال رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم : -هاال تاادرون أول ماان ياادخل
الجنة قالوا ل ورسوله أعلام قاال فقارا المهااجرين الاذي تتقاى بهام المكااره
يموت أحدهم وحاجته في صدره ال يست،يف لهاا قضاا فتقاول المالئكاة ربناا
نحن مالئكت وخزنت وسكان سموات ال تدخلهم الجنة قبلنا فيقاول :عباادي
ال يشركون بي شيئا تتقى بهم المكااره يماوت أحادهم وحاجتاه فاي صادره لام
يست،ف لها قضا فعند ذل تادخل علايهم المالئكاة مان كال بااب ساالم علايكم
بما صبرتم فنعم عقبى الدار )).988
وأقول :الحاديث ال يصاح إسانادا وال متناا  ،فيماا إسانادا فمان رجالاه :أباو
نعيم أحمد بن عبد ل بن أحمد االصابهاني 341 - 446(،هاـ) :تباين لاي مان
خالل تتبف حال أبي نعيم أناه كاان ضاعيفا عدالاة وضاب،ا ،فمان جهاة عدالتاه
فاالن تصااوفه أفسااد فيااه جانبااا ماان شخصاايته جعلتااه يتاايثر بااه فااي مواقفااه ماان
المرويات الحديثية والتاريخية .بل إن التصوف يحمل أتباعاه المخلصاين لاه
على التحري المتعمد للروايات ،وهاذا سابق أن أثبتنااه بعشارات الرواياات.
وبمااا أن التصااوف قااام علااى التقيااة والتحري ا والتالعااب ومخالفااة الشاارع
والعقااال والعلااام ،فااالن الرجااال تااايثر باااذل  .وهاااذا الرجااال كاااان يتعماااد ذكااار
المرويات الباطلة تدعيما وانتصارا للتصوف حتى أنه جعل أمهات المؤمنين
 988أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  8ي. 21 :
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ماان أهاال الصاافة ،باال وجعاال النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -وصااحابته ماان
الصوفية .وهذا زعم باطال وتحريا متعماد للتااري  .فالرجال كاان متعصابا
بالباطل للتصوف ،ومن هذا حاله ليس بثقة .وأما ضب،ا فاألمر واضح جدا،
فالرجل مأل كتابه حلية األوليا بالرواياات الضاعيفة والموضاوعة  ،وساكت
عنها في معظام األحياان .وانتصار بهاا للتصاوف عان سابق إصارار وتعماد،
وقد سبق أن ذكرنا منها أمثلة كثيرة .ومعروف عناه أناه يتسااهل فاي روايتاه
لألخبار ،والغالب علياه عادم التحقياق كماا فاي حلياة األولياا  .989فلمااذا فعال
ذل ؟؟ .ألايس هاذا ضاع مان جهاة عدالتاه وضاب،ه ؟؟ .ومان هاذا حالاه ال
تُقبل منه رواية تتفق مف تصوفه ،ومخالفة للشرع مخالفة صريحة .
والراوي الثاني :هاارون بان ملاول بان عيساى المصاري (ت  481هاـ):
يبدو أن ا لرجال مجهاول الحاال ،فلام أعثار لاه علاى حاال فاي الجارح وال فاي
التعديل .وقد ترجم له الذهبي ولم يذكر شايئا عان حالاه .990فاإلساناد ال يثبات
من طريقه.
والثالاث :معااروف باان ساويد الجااذامي ( تااوفي قبال 111 :هااـ)  :تاارجم لااه
البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاا وال تعاديال ،وأورده ابان حباان
ُعول عليه ،لماا هاو معاروف عناه بتسااهله فاي
في الثقات .991لكن توثيقه ال ي ّ
التوثيق .وعليه فالرجل لم يثبت توثيقه.
وأما متنه فباطل ،ألن الشرع لم يميز المسالمين باالفقر أو باالغنى وإنماا
ميزهم باإليمان والعمل الصالح وكل منهما قد يوصل صاحبه إلى الجناة ،أو
إلى النار .فمن،لق التفضايل الاذي ذكاره ذلا الحاديث ال يصاح ،وهاذا تقسايم
طبقي للمسلمين وباطل من دون ش  .والدليل علاى ذلا أن ل تعاالى جماف
كل السابقين من المهجرين وشهد لهام بالرضاوان ودخاول الجناة دون تميياز
ين
اان َال ُمهراااا ةج ةر ر
ون ةما ر
ون األر خولُااا ر
بفقااار وال بغناااى  ،قاااال سااابحانه (( (( :روال خساااابةقُ ر
لُ رعا َنهُ َم رو ررض َ
اي ّ
ُاوا رع َناهُ روأر رعا خد لرهُا َم
ار روالخ ةذ ر
ان ر ة
رواألر ر
ين اتخبرعُوهُم بةلةحَ رس َ
خض ر
نص ة
ين فةيهرااا أربرااداً رذلةا ر َالفرا َاو ُز َال رع ةظااي ُم)(ا  .وماان
اري ترحَ ترهرااا األر َنهرااا ُر رخالةا ةد ر
رجنخااا َ
ت ترجَ ا ة
المعروف أن أفضل النا بعد النبي-عليه الصالة والسالم -الخلفا األربعة-
رضي ل عنهم -لم يكونوا فقرا  ،وال كانوا مان أهال الصافة .وال شا انهام
 989أشار الذهبي إلى جانب من ذل  .تذكرة الحفاظ  ،ط  2ي . 179 :وكذل ابن تيمية  :مجموع الفتاوى  ،ط  12ي ، 92 :ط 89
ي. 72 :
 990الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  81ي. 217 :
 991ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل ،ط  6ي . 282 :والبخاري :التاري الكبير ،ط  9ي . 127 :وابن حبان :الثقات ،ط  9ي:
. 802
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ساايدخلون الجنااة بعااد نباايهم عليااه الصااالة والسااالم ، -ثاام ماان بعاادهم باااقي
السابقين األولين من المهاجرين واألنصار.
وفقرا المهاجرين هم من الذين أشار إلايهم القارآن الكاريم فاي قولاه تعاالى:
اان
اار روالخا ةذ ر
اج ةر ر
ون األر خولُ ر
(( (( روالسخابةقُ ر
ين رواألر ر
ون ةم رن َال ُمهر ة
ين اتخبرعُاوهُم بةلةحَ رس َ
نص ة
لُ رع َنهُ َم رو ررض َ
خض ري ّ
ين
اري ترحَ ترهراا األر َنهراا ُر رخالةا ةد ر
ُوا رع َنهُ روأر رع خد لرهُ َم رجنخاا َ
ر ة
ت ترجَ ة
فةيهرا أربرداً رذلة ر َالفر َو ُز َال رع ةظي ُم)(التوبة  .))111 :وذكرهم ل تعالى منفردين في
يل ّ
حصار َ
ضارَ با ً
لة الر يرسَاتر ة،يع ر
قوله سبحانه (( :لة َلفُقر ررا الخا ةذ ر
ُون ر
ين أُ ة
ُوا فةاي رسابة ة
ون
َارفُهُم بة ةساي رماهُ َم الر يرسَايرلُ ر
ض يرحَ رسبُهُ ُم َال رجا ةه ُل أر َغنةيرا ةم ر
ان التخ رعفُّا ة ترع ة
فةي األررَ ة
وا ةم َن رخي ََر فرل ة خن ّ
النخا ر إة َل رحافا ً رو رما تُنفةقُ َ
لر بة ةه رعلةي ٌم )(البقرة  . ))474 :ووص
ل تعالى لهم بذل ليس مدحا للفقر والفقرا  ،وإنما هو وص لحالهم الاذي
كانوا فيه في زمن نزول ا ية ،وإال فهم مؤمناون كغيارهم مان الصاحابة وال
أفضالية لهاام لمجاارد أنهام فقاارا  .فهاام مان األولااين لاايس ألنهام فقاارا  ،وإنمااا
ألنهم من المؤمنين األوائل الذين رضي ل عنهم ورضوا عنه.
والحااديث الثااامن عشاار ((:قااال :قولااوا فاااني رأياات الرحمااة تناازل علاايكم
فيحبباات أن أشااارككم فيهااا ثاام قااال الحمااد هلل جعاال فااي أمتااي ماان أماارت أن
أصبر نفسي معهم)).992
وإسااناده ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :سااايار باان حاااتم العناازي أبااو سااالمة
البصري(:ت  133أو  411هـ)  ،قيل فيه :لم يكن له عقل ،جماع للرقاائق،
في حديثه مناكير ،ضعفه ابن المديني.993
وجعفاار باان سااليمان الضاابعي أبااو سااليمان البصااري (ت  178هااـ) :ثقااة،
ضعي  ،تركاه بعضاهم لتشايعه ،عناه أخاذ عباد الارزاق الصانعاني التشايف،
كان شديد البغض للشيخين أبي بكر و عمر -رضي ل عنهما ، -و ذكار أناه
روى أحاديااث فااي الشاايخين ليساات منكاارة .994و وقااد جعلااه الشاايعة اإلماميااة
رجااااالهم و وثقااااوه .995و ذكاااار اباااان حبااااان أن عامااااة أحاديثااااه فيهااااا نظاااار
ومنكرة.996
 992أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 212 :
 993ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 172 :
 994ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 112 :ط 1ي 62 :و ما بعدها .
 995ابن داود الحلي :رجال ابن داود ،رقم ، 202 :ي . 99 :و أبو جعفر ال،وسي  :رجال ال،وسي  ،رقم ،8021 :ط  1ي.827 :
 996ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 112 :ط 1ي 62 :و ما بعدها .
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وثابت بن أسلم البناني البصري أبو محمد (ت بعد 144:هـ عن  86سنة):
ثقة  ،أرسل عان أباي هريارة .كاان أياوب الساختياني ال يكتاب عان ثابات.997
وقال يحيى الق،ان  :ثابت اختلط.998وقال أحمد بن حنبل قال أهل المدينة إذا
كان حديث غلط يقولون بن المنكادر عان جاابر وأهال البصارة يقولاون ثابات
عن أنس يحيلون عليهما .999وبما أنه حدث عمن لم يسامف ،وهناا لام يصارح
بالسماع ،ولم يثبت أنه سمف من سلمان الفارسي ،.1000فاإلسناد من طريقه لم
يثبت اتصاله .
والحديث األخير -التاساف عشار ... (( : -إذ نازل علياه جبريال  ،فقاال  :ياا
رسااول ل فقاارا أمتا ياادخلون الجناة قباال األغنيااا بخمساامائة عااام  ،وهااو
نص يوم ...فقال  " :رم َه  ،رما َه  ،ياا معاوياة  ،لايس بكاريم مان لام يهتاز عناد
ذكر الحبيب  " ،ثم اقتسم ردا ه من حضرهم بيربعمائة ق،عة )).1001
وهذا الحديث ال يصح ،وقد أنكره كثير من أهل العلم مانهم بعاض الصاوفية
 ،فمن ذل (( :قال أبو الفضل محماد بان طااهر المقدساي :تفارد باه أباو بكار
عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر ،وقال أبو موسى المديني :ال أصل لهذا
الحديث بهذا السياق والظاهر أنه موضوع .وقد سمعت غيار واحاد مان أهال
العلم عاب المقدسي بليراد هاذا الحاديث فاي كتاباه ،وأورده الساهروردي فاي
العوارف وقال :يخال سري أنه غير صحيح وقد تكلم فيه أصاحاب الحاديث
والقلب ييبى قبوله ،وقال سي الدين :ال تعصب أبلغ من إيراد الحديث الذي
ال يخفى وضعه على الجهال ،فلو خبت يداه عان كتابتاه لكاان خيارا لاه .وقاد
وقفت على استفتا فيه أفتى اإلماام عباد الارحمن المقدساي باين هاذا الحاديث
غير صحيح ،ألن محمد بن طاهر وإن كان حافظا لكنهم تكلماوا فياه ونسابوه
إلى اإلباحة وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عان أئماة الادين حكاياات
باطلة ،مف أن هذا ال يناسب شعر العرب وإنما يليق بالمولدين ،وكذل ألفااظ
متن الحديث ال يليق بكالم النبي  -صلى ل عليه وسلم -وال بكاالم أصاحابه.
وكذل معناه ال يليق بيحوالهم مان الجاد واالجتهااد .وكاذل تمزياق أربعمائاة
ق،عة ال يليق بهم ،وأفتى النووي فيه بيناه باطال ال يحال روايتاه ويعازر مان
رواه عالما بحاله)).1002
 997ابن حجر :تهذيب  ،ط  1ي. 1 :
 998أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  1ي. 222 :
 999ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،ط  8ي ،77 :رقم. 212 :
 1000المزي :تهذيب الكمال ،ط  1ي 218 :وما بعدها .و ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،ط  1ي ، 1 :رقم. 8 :
 1001طاهر الفتني الهندي :تذكرة الموضوعات  ،ي . 21 :وابن عجيبة  :البحر المديد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 8008 ،ط 2
ي. 268 :
 1002طاهر الفتني الهندي :تذكرة الموضوعات  ،ي. 21 :
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وقال أبوالحسان بان عاراق الكنااني(( :قاال الحاافظ أباو موساى الماديني قاد
عاب غير واحد من أهل العلم ابن طاهر بليراد هذا الحديث في كتابه وكتاب
شي اإلسالم أبو الفرط عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وقد سئل عن هذا
الحااديث مااا ملخصااه إن الواق ا عليااه يظهاار لااه أنااه موضااوع لركااة ألفاظااه
ومباينة شعره ألشعار العرب في جزالة ألفاظها ومخالفته لما صح من النهى
عن إضاعة المال ونفرة القلوب منه .وكتب شي اإلسالم الناووي وقاد سائل:
عنه باطل ال تحال روايتاه ،وال نسابته إلاى النباي ويعازر مان رواه عالماا باه
تعزيرا بليغا وال يغتر بكوناه فاي عاوارف المعاارف وغياره ماف أن صااحب
العااوارف قااال :يتخااال سااري أنااه غياار صااحيح وياايبى القلااب قبولااه( .قلاات)
:وقال الحافظ الذهبي رواته ثقات غير عمار بان إساحاق فكيناه واضاعه ول
تعالى أعلم)).1003
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أوال إن مدح الصوفية للفقر وذمهام للغناى
هااو موقا مخااال للشاارع والعقاال ومصاالحة اإلنسااان ف وعليااه فكاال روايااة
توافق موقفهم فهي باطلاة .لكان هاذا ال يعناي أنناا ناذم الفقار والفقارا ونمادح
الغنى واألغنيا م،لقا دون تقيياد ،وإنماا الصاواب هاو أناه يجاب النظار إلاى
الموضوع نظرة صحيحة تجعل الحاالين فاي مكانهماا الصاحيح  ،وعلاى كال
إنسان أن يسعى ليكون غنيا في روحه وبدنه وفقيرا إلاى خالقاه ،وهناا يجماف
بااين الحساانيين ،لكاان ماان جهااة أخاارى فماان ابتلااي بيحاادهما فعلي اه أن يصاابر
ويتعاماال معااه وفااق الشاارع  ،ألنااه ُممااتحن بيحاادهما ،وكااال منهمااا قااد يدخلااه
الجنة أو النار.
وثانيا تبين أنه ال يصح االحتجاط بفقرا الصحابة في المدينة  ،لثالثة
أمور :أولها إن كثيرا من فقرا الصحابة كانوا من األغنيا  ،أو من
الميسورين قبل الهجرة  ،وهذا أمر سجله القرآن الكريم . .والثاني إن فقرهم
في المدينة لم يكن اختيارا وتفضيال على الغنى ،وال تصوفا اتباعا للعبادة
الصوفية ،وإنما كان مفروضا عليهم بسبب ظروف الدعوة اإلسالمية.
واألمر الثالث إن كل فقرا الصحابة الذين عاشوا إلى دولة الخالفة الراشدة
لم يبقوا فقرا  ،وإنما أصبحوا من األغنيا  ،أو من الميسورين  .منهم فقرا
المهاجرين كعمار ،وبالل ،والمقداد بن األسود ،وعلي بن ابي طالب .ألن
عمر ابن الخ،اب لما قسم الع،ا جعل هؤال في المرتبة األولى بخمسة
 1003أبو الحسن بن عراق الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن االحاديث  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط  8ي.829 :
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آالف درهم سنويا .1004و قد رُوي أن عمر بن الخ،اب أوصل ع،ا عمار
إلى  6آالف درهم. 1005
وثالثا :فقد اتضح جليا وباألدلة الدامغة أن الصوفية مادحوا الفقار وذماوا
الغنى اتباعا للعبادة الصوفية ال اتباعا للشرع ،لكنهم لما رأوا موقفهم مخالفاا
للشاارع احتجااوا بالروايااات الضااعيفة والموضااوعة تبرياارا وتسااترا باإلسااالم
لغايااات فااي نفوسااهم .وإال فاالن حقيقااة مااوقفهم أنهاام خااالفوا الشاارع عاان ساابق
إصاارار وترصااد ماان جهااة ،و حرفااوا الشاارع عناادما اختلقااوا أحاديااث لاارد
الصاحيح و تييياد تصااوفهم مان جهاة أخاارى  .فاالقوم ارتكباوا جااريمتين  :رد
الشرع  ،واختالق األحاديث لرد الصحيح والشرعنة للعبادة الصوفية.
وهام مان ناحيااة أخارى نسااى هاؤال الصاوفية أو تناسااوا أن الفقار والغنااي
يندرجان ضمن سنة ل تعالى في االمتحان ،لقوله سابحانه  (( (( :رونر َبلُاو ُكم
اون)(األنبيااا  .))41 :ولقااول النبااي -عليااه
ار فة َتنر اةً روإةلر َينرااا تُرَ رج ُعا ر
بةال خشاار رو َال رخ َيا ة
الصالة والسالم ((: -اللهم فلنى أعوذ ب من فتنة النار وعذاب الناار ،وفتناة
القبر وعذاب القبار ،ومان شار فتناة الغناى ومان شار فتناة الفقار .1006))» ...
فليس الفقر طريقا إلى الجنة فقط ،وليس الغنى طريقاا إلاى الناار فقاط ،وإنماا
هما طريقان كل منهما يُؤدي إلى الجناة والناار حساب ال،رياق الاذي يختااره
اإلنسان لنفسه في هذه الدنيا  .فالصوفية تعمدوا إفراغ عبارتي الفقر والغناى
مااان مضااامونهما الشااارعي وملؤوهماااا بمضااامون صاااوفي مخاااال للمفهاااوم
الشرعي.
وأخياارا  -رابعااا – فقااد تبااين أيضااا أن الصااوفية اتخااذوا الفقاار وساايلة ماان
وسائل طلابهم للادنيا ،فتخلّصاوا مان الفقار باالفقر طلباا للغناى ،وذماوا الغناى
تظاهرا به ليتفق مف عزلتهم وسلبيتهم  .وبمعنى آخر إنهم طلبوا األموال باال
تكسب وال تمل وال حيازة ،فنالوا منها بقدر كفايتهم وهي عند أصاحابها !!.
فالناا يملكاون ويكادحون جلباا لألمااوال ،والصاوفية يتمتعاون بهاا باال تعااب
،وال ادخااار ،وال امااتالك !!  .فحقيقااة القااوم أنهاام ماادحوا الفقاار وذمااوا الغنااى
طلبا للراحة والغنى ،وليس طلبا للفقر.
ساةسا :الذكر والغناء عند الصوفية:
 1004نفسه  ،ط  1ي 220 :و ما بعدها .
 1005الذهبي  :السير  ،ط  1ي. 688 :
 1006مسلم :الصحيح ،ط  2ي. 92:
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يُعاد الااذكر والسااماع -الغنااا  -عنااد الصاوفية ماان فااروع ال،ريااق الصااوفي
ر
وخلرااوا بينفسااهم و رح رملوهااا علااى الجااوع
األساسااية ،ألنهاام لمااا اعتزلااوا النااا
وترك طلب الرزق ،وحببوا لها الفقر والتسولف فالنهم اتخاذوا وساائل ُمكملاة
لل،ريق الصوفي و ُمنش،ة لهُ ،محببة لهم فيه ،منها الذكر والغنا الصوفيان.
فما تفاصيل ذل ؟؟ ،ولماذا اهتم بهماا الصاوفية اهتماماا كبيارا ؟؟ ،وماا هاي
األدلة الشرعية التي احتجوا بها لتيييد موقفهم من الذكر والغنا الصوفيين؟.
فبالنسبة للذكر وقرا ة القرآن عند الصوفية  ،فمن ذل أن الصاوفي يزياد
بن هارون الواس،ي ( ت  486هـ) سُئل أن يدعو ،فقال (( :أخشاى أناي إن
دعوت أن يُقال لي :إن سيلتنا مال عندنا فقد اتهمتنا ،وإن سيلتنا ما لايس لا
عندنا فقد أسيت الثنا علينا ،وإن رضايت أجريناا لا مان األماور ماا قضاينا
ل به في الدهور )).1007
وعن أبي يزيد البس،امي أنه قال (( :ذكر ل باللساان غفلاة )) .1008وقاال
أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا عمر بن أحمد ثنا عبد ل بن أحمد ثنا أحمد بان
محمد ثنا عثمان عن أبي موسى قال قال أبو يزيد :لم أزل ثالثاين سانة كلماا
أردت أن أذكر ل أتمضمض وأغسل لساني إجالال هلل أن أذكره)).1009
وعن سهل بن عبد ل التستري أنه قال (( :قال لي خالي يوما ً :أال تاذكر
ل الذي خلق ؟ فقلت :كي أذكره؟ فقال لي :قل بقلب عناد تقلُّبا فاي ثيابا
ثااالث ماارات .ماان غياار أن تحاارك بااه لسااان  :ل معااي ،ل ناااظ ٌر إل ا خي ،ل
شاهد عل خي .فقلت ذل ثالث ليال ،ثم أعلمته ،فقال لي :قال فاي كال ليلاة سابف
مرات .فقلت ذل ثم أعلمت ،فقال :قل في كل ليلة إحادى عشارةر مارخة ،فقلات
ذل  ،فوقف في قلباي لاه حاالوة .فلماا كاان بعاد سانة قاال لاي خاالي :احفاظ ماا
علخمتاا  ،و ُدم عليااه إلااى أن تاادخل القبااار ،فلةنااه ينفعاا فااي الاادنيا وا خااارة.
فلم أزل على ذل سنين ،فوجدت لها حالوة في سري .1010))....
وذكر القشيري أن أبا القاسم الجنيد قيل له (( :قل ال إله إال ل ،فقال :ما
نسيتُه فيذكره !! وأنشد :
حاضر في القلب يعمره  ...لست أنساه فيذكره
 1007القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 181 :
 1008أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 29 :
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فهو موالي ومعتمدي  ...ونصيبي منه أوفر)) .1011
وذكر أبو حامد الغزالاي أناه علاى المرياد أن ((يخلاو بنفساه فاي زاوياة ماف
االقتصار على الفرائض والرواتاب ،ويجلاس فاارغ القلاب مجماوع الهام وال
يفرق فكره بقرا ة قرآن ،وال بالتيمل في تفسير ،وال بكتب حديث وال غيرهف
بل يجتهد أن ال يخ،ر بباله شي سوى ل تعاالى فاال يازال بعاد جلوساه فاي
الخلوة قائال بلسانه :ل ل على الدوام مف حضور القلب.1012)) ...
وقال أيضا (( :القرآن أفضل لعموم الخلق ،والذكر أفضال للاذاهب إلاى ل
فااي جميااف أحوالااه فااي بدايتااه ونهايتااه .فاالن القاارآن مشااتمل علااى صاانوف
المعارف واألحوال واإلرشاد إلاى ال،رياق فماا دام العباد مفتقارا إلاى تهاذيب
األخااالق وتحصاايل المعااارف فااالقرآن أولااى لااه ،فاالن جاااوز ذل ا واسااتولى
الذكر على قلبه فمداومة الذكر أولى به ،فلن القرآن يجااذب خااطره ويسارح
به في رياض الجنة والذاهب إلى ل ال ينبغي أن يلتفت إلى الجنة بال يجعال
همه هما واحدا وذكره ذكرا واحدا ليدرك درجة الفنا واالستغراق)).1013
ورُوي أن الصااوفي اباان ساابعين قااال ألحااد تالميااذه (( :وجميااف مااا توجااه
الضمير إليه اذكره به وال تبال ،وأي شي يخ،ر ببال سمه به )).1014
وذكاار الشااي تقااي الاادين باان تيميااة أن ماان الصااوفية (( ماان يقااول :لاايس
مقصودنا إال جمف النفس بيي شاي كاان ،حتاى يقاول :ال فارق باين قولا ياا
حي وقول يا جحا  .وهاذا مماا قالاه لاي شاخ مانهم وأنكارت ذلا علياه
ومقصودهم بذل أن تجتمف النفس حتى يتنزل عليها الشي،ان )).1015
وذكر الصوفي عباد الوهااب الشاعراني أن شايخه ناور الادين المرصافي
أخبره بينه قرأ بين المغرب والعشا خماس ختماات ! ،وقارأ فاي ياوم وليلاة
ثالثمائة وستين أل ختمة !!.1016
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وأخيرا فلن من الذكر الصوفي المشهور  :ال ُمسابعات العشار المنساوبة
إلاااى العباااد الصاااالح الخضااار ،أوردهاااا أباااو طالاااب المكاااي بقولاااه (( :
المسبعات العشر التي أهداها الخضر -عليه السالم -إلاى إباراهيم التيماي
ووصاه أن يقولها غدوة وعشية وقال له الخضر :أع،انيها محمد -صلى
ل عليه وسلم -وذكر من فضلها وعظخم شينها ما يجل عن الوص وإنه
ال يداوم على ذل إال عبد سعيد قاد سابقت لاه مان ّ
ل ّ
عاز وجا ّل الحسانى
وحااذفنا ذكاار فضااائلها اختصاااراً ،فاالن قااال ذلاا فقااد اسااتكمل الفضاال
والمداومة عليهن تجمف له جميف ما فرّقناه من األدعية .روى ذلا ساعيد
بن سعيد ،عن أبي طيبة ،عن كرز بن وبرة قال :وكان من األبدال ،قال:
أتاني أخ لاي مان الشاام فيهادى لاي هدياة ،وقاال :ياا كارز اقبال مناي هاذه
الهدية فلنها نعم الهدياة ،فقلات :ياا أخاي مان أهادى لا هاذه الهدياة؟ قاال:
أع،انيها إبراهيم التيمي ،قلت :أفلم تسيل إبراهيم من أع،اه؟ قاال :بلاى،
قااال :كناات جالساا ً فااي فنااا الكعبااة ،وأنااا فااي التهلياال والتساابيح والتحميااد
أر في زمااني أحسان مناه
علي وجلس عن يميني فلم ر
فجا ني رجل فسلّم ّ
وجها ً وال أحسن منه ثيابا ً وال أش ّد بياضا ً وال أطيب ريحاً ،فقلت :ياا عباد
ّ
ل ماان أناات وماان أياان جئاات؟ فقااال :أنااا الخضاار ،فقلاات :فااي أي شااي
جئتني؟ قاال :جئتا للساالم عليا  ،وحباا ً لا فاي ّ
ل عا ّز وجالّ  ،وعنادي
هدية أريد أن أهديها إلي  ،فقلت :ما هاي؟ قاال :هاي أن تقارأ قبال طلاوع
الشمس وتبسط على األرض ،وقبل أن تغرب سورة الحمد سابف مارات،
و"قاال أعااوذ باارب النااا " ساابف ماارات ،و"قاال أعااوذ باارب الفلااق" ساابف
ماارات ،و"قاال هااو ّ
ل أحااد" ساابف ماارات ،و"قاال أيهااا الكااافرون" ساابف
مرات ،وآية الكرسي سبف مرات ،وتقول سابحان ّ
ل والحماد ّهلل وال إلياه
لو ّ
إال ّ
ل أكبر سبف مرات وتصلي على النبي -صلى ل علياه وسالم-
ساابف ماارات ،وتسااتغفر لنفسا ولوال ادي ومااا توالاادا وألهلا وللمااؤمنين
والمؤمنات األحيا منهم واألموات سبف مرات ،وتقول اللّهم يا ربّ افعل
بي وبهم عاجالً وآجالً في الدين والدنيا وا خرة ما أنت له أهل وال تفعل
جواد كريم رؤوف ،رحيم
بنا يا موالي ما نحن له أهل ،إن غفور حليمّ ،
ساابف مااارات ،وانظااار أن ال تااادع ذلااا غااادوةً وعشاااية ،فقلااات :أحاااب أن
تخبرني من أع،اك هاذه الع،ياة ،فقاال :أع،انيهاا محماد صالى ل علياه
وسلم  ،فقلت :أخبرني بثواب ذل  ،فقال لي :إذا لقيات مح ّماداً -صالى ل
عليه وسلم -فسله عن ثوابه فلناه سايخبرك ،فاذكر إباراهيم التيماي رحماه
ّ
ل أنه رأى ذات ليلة في منامه أن المالئكة جا ته فاحتملته حتى أدخلاوه
الجنة فرأى ما فيها ،ووصا وصافا ً عظيماا ً مماا رأى فاي صافة الجناة،
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قال :فسيلت المالئكة فقلت :لمن هذا كله؟ فقاالوا :للاذي عمال مثال عملا
وذكر أنّه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها فيتاني النباي صالى ل علياه
وسلم ومعه سبعون نبيا ً وسابعون صافا ً مان المالئكاة ،كال صا مثال ماا
بين المشارق والمغارب فسالّم علا ّي وأخاذ بيادي ،فقلات :ياا رساول ّ
ل إن
الخضر أخبرني أنه سمف من هذا الحديث ،فقال :ص ّدق الخضر وكل ما
يحكيااه فهااو حااق وهااو عااالم أهاال األرض وهااو رئاايس األباادال وهااو ماان
ل ع ّز وجلّ في األرض ،فقلت :يا رسول ّ
جنود ّ
ير
ل فمن فعل هذا ولم ر
مثل الذي رأيت في منامي ،هل يع،ى م ّماا أع،يتاه؟ قاال :والاذي بعثناي
يار الجناة إناه ليغفار لاه
بالحق إنه ليع،ي العامل بهاذا وإن لام يرناي ولام ر
جميف الكبائر التي عملها ويرفف ّ
ل ّ
عز وجلّ عنه غضابه ومقتاه وياؤمر
صاحب الشمال أن ال يكتب عليه شيئا ً من السيّئات إلى سنة والذي بعثني
بالحق نبيا ً ما يعمل بهذا إال من خلقه ّ
ل تعاالى ساعيداً وال يتركاه إال مان
خلقه شقيا ً )).1017
ورةا عليهم أقول:
أوال يتبين من أقاوال هاؤال الصاوفية أن الاذكر الصاوفي فاي صاميمه
مخاال للاذكر الشارعي ومعانااد لاه فاي أصااوله ومظااهره وغايتاه  .ممااا
يعنااي أن التوافااق بااين ال ا ةذكرين هااو توافااق ظاااهري يتعلااق باالساام الااذي
يجمف بينهما  ،وهاو :الاذكر ،وبابعض األلفااظ المتشاابهة لفظاا والمختلفاة
مضمونا  .والذكر الشرعي هو عبادة من العبادات اإلسالمية ،وله معنى
واسف  ،وقد حاث علياه الشارع كثيارا ورغاب وجعال فياه أجارا كبيارا ،
ين آ رمنُوا َاذ ُكرُوا خ
ارةً
كقوله تعالى(( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
لر ةذ َكاراً ركثةياراً رو رسابحُوهُ بُ َك ر
صيالً )(األحزاب .))34 -31:لكن الذكر الصوفي ليس ذكارا شارعيا،
روأر ة
وإنمااا هااو ماان صااميم العبااادة الصااوفية ،ووساايلة ماان وسااائل ال،ريااق
الصوفي ينشغل بهاا الصاوفي حتاى وإن كانات ألفاظاه ومعانياه صاريحة
في مخالفتها للذكر في اإلسالم .ألن الذكر الشرعي هو من عباادات ديان
اإلسالم ،لكان الاذكر الصاوفي وسايلة يساتخدمها الصاوفي للوصاول إلاى
مرحلة الفنا في ل حسب زعم الصاوفية .فهاو ذكار يصاد عان ذكار ل
وصراطه المستقيم .
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وثانيا إن جواب يزيد بن هارون الواسا،ي ( ت  486هاـ) لمان سايله باين
يدعو  ،هاو جاواب غيار صاحيح جملاة وتفصايال ،ومخاال للشارع مخالفاة
صااريحة ،وهااو نمااوذط لتقااديم الصااوفية ألحااوالهم وأهااوائهم علااى الشاارع
والتعمد والحري على مخالفته أيضا  .ألن ل تعالى أمرنا بالادعا  ،وحبباه
إلينااا وجعلااه ماان العبااادات وماان صاافات عباااده المقااربين  .كقولااه ساابحانه :
ُ
ان فر َليرسَاتر ةجيب َ
ُوا
اع إة رذا رد رع ة
(( روإة رذا رسيرلر ر ةعبرا ةدي رعني فرلةني قر ةريبٌ أ ةجيبُ رد َع روةر ال خد ة
لةي رو َلي َُؤ ةمنُ َ
اال رربُّ ُكا ُم ا َد ُعاونةي
اوا بةاي لر رعلخهُا َم يررَ ُشا ُد ر
ون)(البقارة  ،))186 :و(( روقر ر
ُون رعا َ
ين
اار ر
اان ةعبراااا ردتةي رساااير َد ُخلُ ر
ين ير َساااتر َكبةر ر
أر َساااتر ةجبَ لر ُكااا َم إة خن الخااا ةذ ر
ون رجهرااانخ رم ردا ةخا ة
ت روير َد ُعونرنرا رر رغبا ً رو ررهربا ً
ار ُع ر
ون فةي َال رخي رَرا ة
)(غافر ،))61 :و((إةنخهُ َم ركانُوا يُ رس ة
اش ا ةع ر
رو ركااانُوا لرنرااا رخ ة
ين)(األنبيااا  ،))31 :و((هُا راو َال رحا ُّ
اي رال إةلر اهر إة خال هُا رو فرااا َد ُعوهُ
ين)(غااافر .))61 :فعاادم دعااا ل
ين َال رح َم ا ُد ة خهللة ررب َال رعااالر ةم ر
ااين لر اهُ الااد ر
ص ر
ُم َخلة ة
تعالى قصدا هاو أمار مخاال للشارع  ،وتكبار علياه  ،صااحبه إماا جاهال ال
يعي ما يقول ،وإما أنه صاحب هوى تعمد قوله ضالال وزندقة.
وتبرير الرجل ال يصح أيضا  ،ألن دعا العبد هلل تعالى ال يندرط ضمن
ما قاله الواس،ي ،فهو عباادة كغيرهاا مان العباادات تنادرط ضامن قضاا ل
وقدره وال تخرط عنه  .والدعا هاو رجاا مان ل باين يرزقناا مان فضاله ،
وليس إهانة له ،ول سو أدب معه ،وال اعتاراض علاى قضاائه وقادره .فالن
اساات جاب لنااا أو لاام يسااتجب فكاال ذلا يناادرط ضاامن قضاااه ل تعااالى وقاادره
علينااا .ألن اإلنسااان وكاال المخلوقااات لاان تساات،يف الخااروط عاان قضااا ل
وقدره .فلن يحدث شي في الكون إال بلرادة ل تعالى وعلمه.
وجواب يزيد الواس،ي يندرط ضامن حاري الصاوفية علاى مخالفاة
الشرع وتع،يله ما است،اعوا إلى ذل سبيال  .فقد حرصوا على تع،يلاه
بيحوالهم ورغباتهم وتحججوا لها بمباررات فيهاا تلبايس وتغلايط وتحايال
على الشرع وعلى المسلمين.فهذا الرجل امتنف من ممارسة عبادة الدعا
مف ما فيه من األجر والتقرب إلى ل تعالى ،فحرم نفساه مناه وانتصاارا
للتصوف .
علما بين قوله  (( :أخشى أني إن دعوت أن يُقال لي :إن سيلتنا مال
عندنا فقد اتهمتنا ،وإن سيلتنا ماا لايس لا عنادنا فقاد أسايت الثناا عليناا،
وإن رضيت أجرينا ل من األمور ما قضينا لا باه فاي الادهور )).1018
 1018القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 181 :
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فهو باطل ق،عاا ،وافتارا علاى ل تعاالى ألناه سابحانه هاو الاذي أمرناا
ب اين ناادعوه خوفااا وطمعااا  ،وفااي كاال أحوالنااا .فكي ا ياازعم الرجاال أنااه
يخشى ل أن يقول له ذل !!  .فهذا الرجل لو احتكم إلى الشرع ماا قاال
بذل الجواب ،إنه يتكلم بهواه وتصوفه ال بشريعة ل تعالى !! .
وثالثا إن جواب الجنيد لمن قال له :قل ال إله إال ل ،فقال :ما نسيتُه
فيذكره!! وقال:
حاضر في القلب يعمره  ...لست أنساه فيذكره
1019
فهو موالي ومعتمدي  ...ونصيبي منه أوفر)) .
فهو جواب مخال للشرع  ،وتقدم وتعالم عليه  ،بل وازدرا باه ب،ريقاة
تلبيسية  .مف أن ل تعالى قد فرض علينا ذكر شهادة التوحياد فاي كال صاالة
عند تكبيرة اإلحرام  .وقد صحت األحاديث النبوية في الحث على التعبد بهاا
والتذكير بما فيها من أجر كبير  .منها قول النبي  -صلى ل علياه وسالم((:-
من قال ال إله إال ل وحده ال شري له المل وله الحمد وهو على كل شاي
قدير في يوم مائة مرة ف كانت له عادل عشار رقااب ،وكتبات لاه مائاة حسانة
،ومحياات عنااه مائااة ساايئة ،وكاناات لااه حاارزا ماان الشااي،ان يومااه ذلا حتااى
يمسي ،ولم ييت أحد بيفضل مما جا به إال أحاد عمال أكثار مان ذلا )).1020
فالشرع أمرنا بقاول كلماة التوحياد تعبادا وطاعاة وتقرباا إلاى ل تعاالى ،ولام
يقل لنا  :قولوها فقط عندما تنسوني ،وإال فال تقولوها !!.
لكاان الجنيااد جعاال ذلا ورا ظهااره ،وتعااالم علااى الشاارع وتقاادم عليااه،
وازدراه وخالفااه بجااواب فيااه خااداع وتلباايس .فالرجاال حسااب قولااه ال تعنيااه
األواماار الشاارعية التااي نصاات علااى التعبااد بشااهادة التوحيااد واإلكثااار ماان
ذكرها .ولهذا أهمل التعبد بهاا،لكن تعليلاه لموقفاه غيار صاحيح ق،عاا  ،وهاو
1021
يتفق مف العبادة الصوفية ،وفياه غارور ورعوناة نفاس .والاراجح عنادي
أن الرجل رفض ذكر شاهادة التوحياد لقولاه بعقيادة الفناا فاي ل التاي تقاول
بالتوحيد الصاوفي المنااقض للتوحياد الشارعي والهاادم لاه أيضاا ً كماا سانبينه
الحقا في الفصل الرابف.
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ولاايس صااحيحا قولااه (( :لساات أنساااه فاايذكره ) ،ألن النساايان ماان طبيعااة
البشاار ،ومهمااا حااري اإلنسااان علااى أن ال ينسااى فلنااه سينسااى  .وبمااا أن
األنبيا نسوا وغفلوا عن أماور فاي دعاواتهم وكاان الاوحي يتادخل لتاذكيرهم
وتااوجيههم ،فاالن غياارهم سينسااى ماان دون شا  .باادليل قولااه تعااالى (( :رولرقرا َد
اي رولرا َم نر ةجا َد لراهُ رع َزماا ً)(طااه  ،))111 :و((إة خال أرن
رع ةها َدنرا إةلرااى آ رد رم ةمان قر َبا ُل فرنر ةسا ر
ير رشا ر خ
لُ رو َاذ ُكار خربخا ر إة رذا نر ةس ر
ب ةم َان هرا رذا
ار ر
ايت روقُالَ رع رساى أرن يرهَا ةدير ةن ررباي ةألر َق ر
اخ َذنةي بة رما نر ةس ُ
يت رو رال تُرَ ةه َقنةي ةم َن أر َم ةري
ال رال تُ رؤ ة
رر رشداً)(الكه  ،))43 :و((قر ر
ُعسَراً)(الكه  .))74 :وقد صح الخبر أن النبي-عليه الصالة والسالم -سها
فااي الصااالة ،وقااال(( :إنمااا أنااا بشاار مااثلكم أنسااى كمااا تنسااون ،فاالذا نساايت
فذكروني ،وإذا ش أحدكم في صالته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم
يسجد سجدتين)).1022
وأمااا قااول أبااي يزيااد البساا،امي (( :ةذكاار ل باللسااان غفلااة )) ،.1023فهااو
غياار صااحيح علااى إطالقااه ،ألن الشاارع أمرنااا أن نااذكر ل تعااالى بيلساانتا
وقلوبنا  ،وشرع لنا عبادات نجهر فيها بالدعا  ،كما في الحا  " ،لبيا اللهام
لبي  ."...وعليه فال يصح الحكم على الذكر باللسان على أنه غفلة مان دون
شرط ،ولمجرد أنه باللسان .فهو قد يكون كما قال الرجل إذا ذكار العباد رباه
من دون نية ،وبال حضور قلب وخشوع  .ولهذا فمان ذكار ل تعاالى بلساانه
وقلبه فهو في عبادة وليس غافال عن ل تعالى ،وهو أحسن مان ياذكره بقلباه
فقط.
وحتى في حالة ذكار العباد هلل بلساانه فقاط ،فهاو أحسان حااال مان الاذي ال
يذكر ل أصال بقلبه وال بلسانه ،فله فاي ذلا أجار  ،ويكاون لاه بعاض األثار
على قلبه وإن كان ضعيفا .فهو وإن كان غافال عن ل تعالى بقلبه ،فهاو أقال
غفلة من الذي ال يذكر ل أصال .
وأما قولاه عان نفساه بيناه لام يازل (( ثالثاين سانة كلماا أردت أن أذكار ل
أتمضمض وأغسل لساني إجاالال هلل أن أذكاره)) .1024فهاو شااهد داماغ علاى
عدم التزام الصوفية بالذكر الشرعي ،وعلى التقدم عليه برغباتهم وأحوالهم
وتصوفهم .ألن الشرع لم ييمرناا بالتمضامض عناد ذكار ل تعاالى ،وال كاان
ين آ رمنُاوا
النبي -عليه الصالة والسالم -يفعال ذلا  .قاال تعاالى(( :يراا أريُّهراا الخا ةذ ر
 1022البخاري :الصحيح  ،ط  1ي ،27 :رقم. 101 :
 1023أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 29 :
 1024أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 22 :
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ُون ّ
ين يرا َ
َاذ ُكااارُوا خ
لر قةيراماااا ً
ااذ ُكر ر
لر ةذ َكاااراً ركثةياااراً )(األحااازاب ،))31 :و((الخااا ةذ ر
ض رربخنرا رما رخلر َق ر
ت
روقُعُوداً رو رعلر رى ُجنُوبة ةه َم رويرترفر خكر ر
اوا ة
ق ال خس رم ر
ُون فةي رخ َل ة
ت رواألررَ ة
ضا َيتُ ُم
اار)(آل عمااران ،))131 :و((فرال ة رذا قر ر
هراذا برااا ةطالً ُساب رَحانر ر فرقةنرااا رعا رذ ر
اب النخا ة
لر قةيراما ً روقُعُوداً رو رعلرى ُجنُوبة ُك َم فرل ة رذا َ
اط رميَنرنتُ َم فريرقةي ُم َ
ُوا ّ
صالرةر فر َاذ ُكر َ
وا الصخاالرةر
ال خ
ص االرةر ركانرا َ
ين ةكتراب اا ً خم َوقُوت اا ً)(النسااا  .))114 :وقااد كااان
إة خن ال خ
ات رعلرااى َال ُما َاؤ ةمنة ر
النبي -عليه الصالة والسالم -يذكر ل فاي كال أحوالاه ،وشارع ألمتاه أذكاار
الصاااباح والمساااا  ،واألكااال والناااوم ،ودخاااول بيااات الخاااال  ،ولااام ييمرناااا
بالتمضمض لذل !! .
وفيما يتعلق بما رُوي عن التستري بين خاله علّمه ذكرا يقوله فاي الليال ،
وأنه أخذ به سنين من عمره  .فكان مما قالاه لاه(( :قال بقلبا عناد تقلُّبا فاي
ثياب ثالث مرات .من غيار أن تحارك باه لساان  :ل معاي ،ل نااظ ٌر إلا خي،
ل شاهد عل خي  .1025 ))...فهو ذكار لام يارد فاي أوراد الياوم والليلاة التاي فاي
شاريعتنا ،وكاان علاى الخاال أن يايمره باالتزام األوراد الشارعية أوال ،وكاان
على التستري بعدما ركبُر أن يرجف إلاى األذكاار الشارعية  ،فهاي التاي أُمرناا
بالتعبد بها  ،ثم بعاد ذلا لاه أن يادعو بالادعا الحاالل بيلفااظ مان عناده غيار
مقيدة بيوقات وال بشروط ُمحددة ،وال تكون بديال عن األذكاار الشارعية.ألن
الشرع هو وحده الذي يُقيد ذل  ،وأوراده هي التي أُمرنا بالتعبد بها .
ومن جهة أخرى فلن الخال قد خال الشرع عندما أمر ابن اخته أن يادعو
بالقلب دون اللسان .ألن ل تعالى أمرنا بالدعا اللفظي والقلبي معا ،كما في
ان ا َلقر َاو ةل
َار ةم ر
ضرُّ عا ً رو ةخيفرةً رو ُد ر
قوله تعالى (( :رو َاذ ُكر خربخ ر فةي نر َف ةس ر تر ر
ون َال رجه ة
ين)(األعااراف،))411 :و(( روالر ترجَ هراارَ
ان َال رغااافةلة ر
اال روالر تر ُكاان ما ر
بة َال ُغ ا ُدو روا ر
صا ة
صالرتة ر روالر تُ رخافة َ
ين
ت بةهرا روا َبتر ةغ بري رَن رذلةا ر رسابةيالً)(اإلسارا ،))111 :و((الخا ةذ ر
بة ر
لة تر َ
وا روتر َ
لة أرالر بة ةذ َك ةر ّ
 ،رمئة ُّن قُلُوبُهُم بة ةذ َك ةر ّ
آ رمنُ َ
 ،رمئة ُّن َالقُلُوبُ )(الرعد .))48 :
فكان على الخاال أن يُعلام ابان أختاه أوراد النباي -علياه الصاالة والساالم –
التي كاان يقولهاا عنادما يايتي إلاى الناوم  ،منهاا أناه كاان إذا (( أراد أن يرقاد
وضاااف ياااده اليمناااى تحااات خاااده ثااام يقاااول  :اللهااام قناااي عاااذاب ياااوم تبعاااث
عبادك)) .1026لكن الرجل ترك األوراد الشرعية ورا ظهاره واختارع البان
أخته دعا مان عناده لايس مان أوراد الناوم  ،وفياه ماا يُخاال الشارع أيضاا.
 1025القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 60 :
 1026األلباني :صحيح الجامف الصغير ،ط 1ي ، 128 :رقم . 1626 :
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وقولاااه هاااذا ينساااجم ماااف مااانه الصاااوفية فاااي تعبااادهم بالعباااادة الصاااوفية ال
الشرعية ،فالرجل فعل ذل عن قصد وليس خ،ي وال سهوا منه .
ورابعا إن ما قاله الغزالي عن الذكر عامة وتفضيله للذكر الصوفي على
الشاارعي خاصااة ،هااو قااول غياار صااحيح  ،وشاااهد دامااغ علااى تاارك الرجاال
لألوراد الشرعية ورا ظهره وتقديم الورد الصوفي عليها .فلايس فاي الاذكر
الشاارعي الصااحيح دعااا  ،أو ذكاار ييمرنااا بااين نااذكر ل كمااا زعاام الغزالااي
بقوله(( :فال يزال بعد جلوسه في الخلوة قائال بلسانه هللا هللا على الادوام ماف
حضاور القلاب .1027)) ...فهااذا الاذكر المزعاوم ماان مختلقاات الصاوفية التااي
أسسوا عليها تصوفهم .
وال يصااح القااول بااين ذل ا خاااي بالمريااد دون غيااره ماان النااا  .فهااذا
مباارر باطاال ومرفااوض ،ألن المريااد والصااوفي عامااة-بحكاام انتمائااه إلااى
أإلسالم وأهله -يجب عليه أن يلتازم بالشارع فاي كال أحوالاه قلباا وقالباا وال
يصااح لااه أن يخالفااه ،وال أن يختلااق عبااادات ماان عنااده .وأمااا إن أصاار علااى
موقفه  ،فهنا يجب علياه أن يُعلان صاراحة أماام المسالمين بيناه لايس مسالما،
ألنه ال يحق له أن يتستر باإلسالم انتصارا للتصوف ،وكيدا للشرع وأهله.
وأمااا مااا قالااه فااي مقارنتااه بااين قاارا ة القاارآن الكااريم وممارسااة الااذكر
الصوفي ،وتفضيله للثاني علاى األول بالنسابة للصاوفيف فهاو غيار صاحيح،
بل وكالم باطل مردود على صاحبه .فهو شاهد ق،عي على أن الغزالي على
طريقااة الصااوفية فااي تقااديمهم ألهااوائهم وتصااوفهم علااى الشاارع ماان جهااة،
وتقدمهم وتعالمهم عليه ،وازدراؤهم به من جهة أخرى .فهل يعقال أن يكاون
كتاااب ل تعااالى قاطعااا ل،ريااق اإليمااان الصااحيح ،وال،ريااق الصااوفي داال
عليه ؟؟  .طبعا ال وأل ال  ،لكن الرجل قال ذلا أخاذا بالعباادة الصاوفية ال
الشرعية ،وبهذا يزول تعجبنا منه وينكش أماره رغام محاولتاه إخفاا حالاه
وتبرير موقفه .
ومما يُؤكد ذل أيضا أن هذا الرجل ذكر صراحة بينه على الصاوفي الاذي
يريد ل ال ينبغي أن له يلتفت إلى الجنة ونعيمها !! .وهاذا كاالم باطال ق،عاا
ال يقوله مسلم يعي ما يقول ،وال يصح أن يصدر عنه .ومن يقوله ،إما جاهل
 ،أو أنه ال يعي ما يقول ،أو تعمد قوله لغاية في نفساه .والحقيقاة أن الغزالاي
 1027الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 17 :
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وإخوانه ال يريدون عبادة ل كماا أمرناا هاو سابحانه ،وإنماا يريادون عبادتاه
حسب أهوائهم ومرادهم منه تحقيقاا لغاياات العباادة الصاوفية التاي سنفصال
فيها الحقا بحول ل تعالى.
وأُشير هن ا إلى أن الغزالي فرق بين المسلم العادي وبين الذاهب إلاى ل
فاألول يلتزم بالقرآن والثاني جعل له منهجا صوفيا خاصا ليصل به إلاى ل
 ،وهذا كالم فيه حق وباطل .ألن الحقيقة هي أن المسلم الملتازم باالقرآن هاو
السائر إلاى ل تعاالى الساير الصاحيح ،إناه ساائر إلياه بلتبااع ديناه وااللتازام
بشريعته قلبا وقالبا ،والسير إليه سبحانه يكون كامال وشامال وفق شرعه وال
يكااون بالااذكر فقااط كمااا زعاام الرجاال .وأمااا الصااوفي الااذي خصااه الغزالااي
بالسير إلى ل فهو في الحقيقة ليس سائرا إلى ل -وإن ادعى ذل وتوهماه-
وإنما هو سائر إلاى هاواه وشاي،انه  ،وإلاى ضاالله وهالكاه .ألن مان ي،لاب
الفنا في ل – وحدة الوجود -ال يُمكن أن يكون سائرا على ل بيي حال من
هلو ومخدوع و ُملبس عليه .
األحوال  ،وإنما هو ُم ّ
وهذا الرجل -بذل المنه الذي تبناه ودعا إليه -فهو في الحقيقة يصاد باه
عاان ساابيل ل ويعماال علااى افساااد شاارعه والكفاار بااه فااي النهايااة .وكالمااه ال
يقوله مسلم صاادق اإليماان  ،وهاو طعان صاريح فاي القارآن ورد لاه وتعاالم
عليه ،وتقزيم له .بل وفي كالمه غرور وقلة أدب مف ل تعالى وكتابه.
وأما بالنسبة لما رواه عبد الوهاب الشعراني عن شيخه المرصفي بينه قرأ
بين المغرب والعشا خمس ختمات ،وفي حااالت قارأ ثالثمائاة وساتين ألا
ختمة في يوم وليلة.1028
فاايقول :إن ل تعااالى أناازل كتابااه لفهمااه وتاادبره  ،وت،بيقااه واكتشاااف
كنوزه ومعانياه وأساراره  ،ولام ينزلاه لمجارد اإلكثاار مان قرا تاه وختماتاه.
اار ٌ
بدليل قوله تعالى (( :ةكتراابٌ أر ر
ك ليرا خدبخرُوا آيراتةا ةه رولةيرترا رذ خك رر أُ َولُاوا
نز َلنرااهُ إةلريَا ر ُمبر ر
ار ّ
آن رولرا َاو ركا ر
ُون َالقُاارَ ر
ب)(ي  ،))43 :و((أرفراالر يرترا ردبخر ر
لة
َاألر َلبرااا ة
اان ةما َان ةعنا ةد رغ َيا ة
لر رو رج ُد َ
وا فةي ةه َ
آن أر َم رعلرى
ُون َالقُرَ ر
اختةالرفا ً ركثةيراً )(النسا  ،)) 84 :و((أرفر رال يرتر ردبخر ر
ب أر َقفرالُهرا)(محمد .))43 :
قُلُو َ
ومان السانة النبوياة عان عباد ل بان عمارو أن رساول ل -صالى ل علياه
وسلم -قال (( :لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث)) .1029فذل الصوفي
 1028الشعراني :ال،بقات الكبرى ،ي. 166 :
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لم يلتزم بالشرع في قرا ة القرآن الكريم ،وال تدبره وال انتفف به .وهو بهاذه
ال،ريقااة يسااير علااى ماانه إخوانااه الصااوفية فااي تعماادهم مخالفااة الشاارع
والحااري علااى ذل ا حتااى فااي قاارا تهم للقاارآن الكااريم  ،فمااف أنااه يقاارأ فااي
ُفوت على نفسه تادبره واالنتفااع باه!! .
القرآن فلنه ال يلتزم بنداب قرا ته،وي ّ
فيية فائدة من قرا ة خمس ختمات بين المغرب والعشا  ،أو قرا ة  461أل
ختمة في يوم وليلة حسب زعمه ؟؟!!  .أليس هذا تالعاب بالشارع ؟؟  ،فااهلل
تعالى أمرنا بتدبر كتابه وت،بيقه  ،وهذا الصوفي يزعم أنه قرأ تل الختمات
من جهة  ،مف أنه غارق فاي مخالفاة الشارع وتع،يلاه والصاد عناه مان جهاة
أخرى .فلذا فرضنا جدال أنه قارأ كال تلا الختماات كماا زعام  ،فلمااذا اجتهاد
وأجهد نفسه لقرا ة تل ا الف من الختمات  ،ولام يجتهاد لعارض التصاوف
علااى مياازان الشاارع والعقاال ليااتخل ماان انحرافاتااه وضااالالته  ،ثاام يحماال
نفسااه علااى االلتاازام بالشاارع قلبااا وقالبااا ؟؟ .ألاايس هااذا هااو األنفااف لااه  ،باال
والواجب عليه بدال من أن يبقى على تصوفه ويقرأ تل الختمات ؟؟.
وأما بالنسبة لعدد الختمات الذي ذكر الشعراني أن شيخه قارأه ،حتاى أناه
قاارأ خمااس ختمااات بااين المغاارب والعشااا  ،وقاارأ  461أل ا ختمااة فااي يااوم
وليلة .فهذا مستحيل الحدوث ،وخبر مكذوب من دون شا  .ونحان ال نتارك
عقولنا وحقائق الواقف ونصدق رواية ظنية وصاوفية مخالفاة ل،بيعاة البشار.
وعليااه فاالن الرجاال وال غيااره يساات،يف أن يخااتم القاارآن خمااس ماارات بااين
المغرب والعشا  ،فنحن نرى في صلوات التراويح وغيرها أسرع القرا قد
يقرأ أربعة أحزاب فاي سااعة  ،وعلياه فاال يسات،يف قارا ة ختماة واحادة باين
المغرب والعشا .
وأما زعمه بينه قرأ  461أل ختمة في يوم وليلة  ،فهو مساتحيل ق،عاا،
وبعملية حسابية سريعة يتبين استحالة ذل ،فحسب زعمه أنه قرأ  461ألا
ختمة فاي ياوم وليلاة =  43سااعة  11111 = 43 ÷ 461111 ،ختماة فاي
الساعة الواحدة  .وهذا من المستحيالت من دون ش ف فانظر كيا يضاح
الصااوفية علااى أنفسااهم  ،وعلااى النااا ويتالعبااون بعقااولهم  ،وال يتورعااون
عاان اخااتالق األخبااار المسااتحيلة وروايتهااا علااى أنهااا ماان فضااائل الصااوفية
وكراماتهم !!!! .

 1029األلباني :صحيح ابن ماجة  ،ط  1ي ، 882 :رقم. 1102 :
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وأخيرا -خامسا -إن ما ذكره أبو طالب المكاي عان حكاياة المسابعات
العشر ،هاو زعام باطال جملاة وتفصايال ،بال ومساتحيل ق،عاا .ألناه أوال
بالنساابة إلسااناد الخباار فهااو ال يصااح ألن ماان رواتااه رجاال – الشااامي-
مجهااول العااين والحااال .وألنااه مرساال بااين إبااراهيم التيمااي والنبااي-عليااه
الصالة والسالم -ألن التيمي هذا تابعي وليس صحابيا .1030علماا بيناه ال
يُمكن قبول حديث عن غير صحابي ،ألن الصحابة هم الذين عاشاوا ماف
النبي-عليه الصالة والسالم ، -وأية رواية من غير طريقهم فهي ال تُقبل.
وأما وصل الحديث بالخضر ،فهذا باطل ،ألن الخضر ليس صحابيا وقد
عاش ومات زمن موسى -عليه السالم.1031-
وقال الحافظ العراقي في ذل الحديث  (( :ليس له أصل ولم يصاح
في حديث قط اجتمااع ر
ضار باالنبي  -صالى ل علياه وسالم -وال عادم
الخ ة
اجتماعه وال حياته وال موته)).
وثانيا إن متن الحاديث يشاهد بنفساه علاى عادم صاحته  ،ألناه زعام أن
ضر هو الواس،ة بين النبي-عليه الصالة والسالم -وإباراهيم التيماي،
ال رخ ة
وهذا زعم باطل ق،عا  ،ألن ر
ضر قد مات زمان نباي ل موساى-علياه
الخ ة
السالم . -وأما الزعم بينه كان ما يزال حيا زمان النباوة ،بال وإلاى يومناا
هذا كما يادعي الصاوفية ،فهاو زعام باطال مان دون شا بادليل الشاواهد
ا تية:
أولها إن القول ببقاا الخضار حياا إلاى زمان النباوة وبعاده هاو مجارد
زعم ال يوجد دليل يُثبته  ،وليس عند القائلين به دليل موضوعي صاحيح
يُثبت زعمهم ال من التاري الصحيح ،وال من الواقف المشاهود  ،وال مان
الااوحي الصااحيح  .ولاايس عنااد القااوم إال الروايااات الضااعيفة والمختلقااة
ومنامات شيوخهم .
والمنامااات ليساات مصاادرا للشاارع  ،وال للتاااري  ،وال للعلاام  ،وهااي
أمور ذاتية قد تكون من النفس ،أو من الشي،ان  ،أو من المالئكاة .وهاي
ال تحمل أي دليل موضاوعي يُثبتهاا لتكاون حجاة موضاوعية يُحات بهاا،
ويست،يف أي إنسان أن يادعي باسام المناماات ماا يرياد ،ويسات،يف إنساان
 1030الذهبي :تذكرة الحفاظ ،ط  1ي. 27 :
 1031سنرد على زعم الصوفية في قولهم ببقا الخضر حيا الحقا .
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آخاار أن يُكذبااه وياايتي هااو باايمور أخاارى مخالفااة لمااا قالااه األول ،وهكااذا
دواليا  .وعليااه فااال يصااح االحتجاااط بهااا أباادا .علمااا بااين ل تعااالى لاام
يتعبدنا إال بكتابه وسنة نبيه -الصاحيحة الموافقاة للقارآن الكاريم  .وعلياه
فال يُؤخذ الشرع إال منهما  ،وال يُتلقى من المنامات وال من آرا البشار.
ولااو كاناات المنامااات مصاادرا ماان مصااادر الشاارع لاان عليهااا ديننااا ،
وألمرنا ل تعالى باألخذ بها ،والستخدمها الصحابة لتلقي السنة النبوية.
وماان الثاباات تاريخيااا أن الصااحابة عناادما كااانوا يحتاااجون إلااى الساانة لاام
يلجااؤوا إلااى المنامااات وإنمااا كااانوا يساايلون عنهااا الصااحابة هاال عناادهم
أحاديااث ساامعوها ماان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -تتعلااق بالموضااوع
الم،ااروح .فاالن لاام يجاادوا كااانوا يجتهاادون باانرائهم و ال يعااودون إلااى
المنامات أبدا.1032
والشاهد الثاني  :إن القرآن الكريم ن صاراحة علاى أن ل تعاالى لام
يجعل ألحد من قبل النبي الخلد  ،قال تعالى  (( :رو رما رج رع َلنرا لةبر رش َر من قر َبلة ر
َال ُخ َل رد أرفرالةن م خ
ون )(األنبياا  .))43 :وبماا أن ً
ضار كاان
ات فرهُا ُم َال رخالةا ُد ر
الخ ة
زمان موساى-علياه السااالم -فهاو قاد ماات ولاام يلحاق بنبيناا-علياه الصااالة
والسالم. -
والشاهد الثالث  :إن القول ببقاا الخضار حياا مان زمان –موساى علياه
السالم -إلى ما بعد العهد النبوي ،هاو قاول ال يصاح ،ألناه مخاال لسانن
المجتمف وطبيعة اإلنسان الذي ال يُمكنه أن يعي هذه المدة ال،ويلة جدا.
فهذا أمر مخال لل،بيعة  ،وال يُعقل وال يصح القول بين إنسانا واحدا ال
يخضااف لهااذه الساانة الكونيااة  .فهااذا مخااال لل،بيعااة وماان حقنااا رفضااه
ويجب رفضاه  ،ألن ل تعاالى لام يجعال ألحاد مان البشار الخلاد فاي هاذه
الحياة الدنيا  ،وهذا أمر ثابت بالشرع والواقف  .وعليه فكال إنساان يازعم
خالفه فكالمه باطل ،ومن حقناا رفضاه ،بال ويجاب رفضاه ،ونحان لسانا
أغبيااا وال مغفلااين حتااى نتخلااى عاان عقولنااا و ناادو عليهااا  ،ماان أجاال
رواية صوفية ومستحيلة .بل إنه حتى إذا افترضانا جادال إمكانياة حادوث
ذلا  ،فعلينااا أن نرفضااها ألنهااا مخالفااة للشاارع والعقاال والعلاام ،فمااا بالا
وأنها مستحيلة الحدوث بدليل الشرع والعقل والعلم .

 1032عمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،قصر الكتاب ،الجزائر ،ي 61 :وما بعدها .
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والشاهد األخير -الرابف -إن تل الرواية نقضت مبدأ ختم النبوة ،وهذا
دليل دامغ على ب،النها  ،ألنها زعمات أن الصاوفي التيماي تلقاى أوامار
وتشااريعات عاان طريااق الخضاار باايمر ماان النبااي حسااب زعمهااا  .وهااذا
باطاال ألن دياان اإلسااالم قااد اكتماال بوف ااة نبينااا-عليااه الصااالة والسااالم-
ضا ُ
ات لر ُكا َم ةديانر ُك َم روأر َت رم َم ُ
(( َالير َاو رم أر َك رم َلا ُ
اإل َساالر رم
ات رعلرا َي ُك َم نة َع رمتةاي رو رر ة
ايت لر ُكا ُم ة
ار ُمتر رجاانة َ ةإل َث َام فرال ة خن ّ
خحااي ٌم
لر رغفُاو ٌر ر ة
صا َة رغ َيا ر
ان اضَ اا ُ،خر فةاي رم َخ رم ر
ةديناا ً فر رم ة
)(المائاادة ،)) 4 :وعليااه فاال يصااح تلقااي أيااة أواماار تشااريعية ماان بعااده .
وألن وجااود الخضاار بعااد النبااي يعنااي أنااه وجااد نبااي بعااده  ،وهااذا نقااض
لمبدأ ختم النباوة .وعلياه فاالخبر باطال بالضارورة  .وكال مان يازعم أناه
تلقى األوامر الشرعية بعد وفاة الرساول-علياه الصاالة والساالم -مناه أو
من غيره فهو إما جاهل ال يعي ما يقول ،أو ُمخ،ئ ملابس علياه ،أو أناه
كذاب تعمد القول بذل لغاية في نفسه .
ويالحظ على تل الرواية ومختلقها أنهما نقضا ختم النبوة وشرّعا ما
لام يشاارعه ل تعااالى ب،ريقااة ظاهرهاا الحااري علااى الااذكر وعبااادة ل
تعالى ،وباطنها تحري الدين واالفترا عليه  .وهذه من أخ،ر الوساائل
التي استخدمها الصوفية انتصارا للدين الصوفي ،ومخالفة لادين اإلساالم
وهدما له .
وبذل يُستنت مما ذكرناه أن الذكر الصوفي يختل عان الاذكر الشارعي
من،لقااا ومفهومااا وغايااة  .وأنااه وساايلة عنااد الصااوفية لجمااف الاانفس وإشااغاله
لبلوغ غاية التصوف الفنا في ل -وحدة الوجاود ، -هاو لايس عنادهم عباادة
شرعية ،ولهذا لم يلتزموا بااألوراد الشارعية ،وخالفوهاا صاراحة  .حتاى أن
الصااوفي اباان ساابعين قااال ألحااد تالميااذه (( :وجميااف مااا توجااه الضاامير إليااه
اذكره به وال تبال ،وأي شي يخ،ر ببال سمه به )) .1033ونفس األمر أكده
الشي تقي الدين بن تيمية بقوله(( :وابلغ من ذلا مان يقاول :لايس مقصاودنا
إال جمف النفس بيي شي كان ،حتى يقول :ال فرق بين قول يا حي ،وقولا
يا جح  .وهاذا مماا قالاه لاي شاخ مانهم وأنكارت ذلا علياه ومقصاودهم
بذل ان تجتمف النفس حتى يتنزل عليها الشي،ان )).1034

 1033نقال عن :محمود القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ،ط  1ي. 828 :
 1034ابن تيمية  :مجموع الفتاوى  ،ط  10ي. 279 :
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ويجااب أن ال يغيااب عنااا أن مبالغااة هااؤال فااي الااذكر ال يعنااي تعظيمااا
للشرع والتزاما به ،وإنماا الاذكر عنادهم هاو وسايلة يشاتغل بهاا المرياد اثناا
مجاهداته في خلوته وجوعه وساهره .لكانهم مان جهاة أخارى حرصاوا علاى
استخدام ألفاظ شرعية بمضامين صوفية  ،كتسمية أورادهام بالاذكر ،ماف أناه
ذكر مخال للذكر في اإلسالم ُمن،لقا ومفهوما وغاية .فعلوا ذلا  -كعاادتهم-
تقية وتسترا باإلسالم لغايات في نفوسهم .
وأما بالنسبة للسماع عند الصوفية  -الغنا الصوفي -فمان أقاوالهم فياه،
ماا رواه أباو نعايم األصابهاني بقولااه  (( :سامعت عثماان بان محماد العثماااني
يقول :سمعت حكيم بن محمد يقول :حضر الجنيد أبو القاسم موضعا فيه قوم
يتواجدون على سماع يسمعونه وهو م،ارق قيال لاه :ياا أباا القاسام ماا تاراك
تتحرك قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب )).1035
وعنه أيضا أنه قال  :تنازل الرحماة علاى الفقارا فاي ثالثاة ماواطن :عناد
السماعف فلنهم ال يسمعون إال عن حق ،وال يقولون إال عن وجد.1036 )) ...
وسُئل ذو النون المصري عان الساماع فقاال (( :وارد حا ٌ
ق يازع القلاوب
إلاااى الحااااقف فمااان أصااااغى إلياااه بحااااق تحقاااق ،وماااان أصااا ًغى إليااااه باااانفس
تزندق)).1037
وعاان بعااض الصااوفية أنااه قااال (( :السااماع ل،اا غااذا األرواح ألهاال
المعرفة .1038 )) .وقاال أباو علاي الروذبااري (( :الساماع مكاشافة األسارار
إلى مشاهدة المحبوب.1039
وقال أبو نعيم األصبهاني (( :سمعت محمد بن الحسين يقاول سامعت عباد
الواحد بن بكر يقول سمعت أحمد بن أبي طلحة يقول سمعت محمد بن أحمد
الجرجاني يقول سمعت ابن كمال الجرجاني يقول سائل يحياى بان معااذ عان
الرق فينشي يقول  ...دققنا األرض بالرق  ...على غياب معانيا  ...وال

 1035أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 891 :
 1036عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 122 :
 1037عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 122 :
 1038عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 122 :
 1039عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 122 :
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عيااب علااى الاارق
بوادي .1040))...

 ...لعبااد هااائم في ا  ...وهااذا دقنااا األرض  ...إذا طفنااا

وعن الصوفي أحمد بن ع،ا أنه قال (( :ةسارُّ الساماع ثالثاة أشايا  :بالغاة
الفاظه ،ول ،معانيه ،واستقامة منهاجه .وسارُّ النغماة ثالثاة :طياب الخلاق،
وتيدية األلحان ،وصحة اإليقاع .وسرُّ الصادق فى السماع ثالثة :العلم ّ
بااهلل،
والوفا بما عليه ،وجمف الهم .والاوطن الاذى سامف فياه يحتااط ان يجماف فياه
ثااالث خصااال :طيااب الااروائح ،وكثاارة األنااوار ،وحضااور الوقااارف ويُعاادم
ثاالث :رؤيااة األضااداد ،ورؤيااة ماان يُحتشاام ،ورؤيااة ماان يتلهااى .ويساامف ماان
ثالث :الصاوفية ،والفقارا  ،والمحباين لهام .ويسامف علاى ثاالث معاا َن :علاى
المحبااى ،والوجااد ،والخااوف .والحركااة فااى السااماع علااى ثااالث :ال،اارب،
والخاااوف ،والوجاااد .وال،ااارب كلاااه ثاااالث عالماااات :الااارق والتصااافيق،
والفرح .والخوف له ثالث عالمات :البكا  ،والل،ام ،والزفارات .والوجاد لاه
ثالث عالمات :الغيبة ،واالص،الم ،والصرخات)).1041
وروى أبو نعيم بلسناده أن أبا الحساين الناوري البغادادي  ،أوصاى بعاض
أصحابه عشر وصاايا ،حاثهم علاى حفظهاا واألخاذ بهاا  ،منهاا (( :والتاساعة
فقير ال تراه عند السماع حاضرا فاتهمه واعلام أناه مناف بركاة ذلا لتشاوي
سره وتبديد همه)).1042
وذكاار المااؤرخ الصااوفي أبااو عبااد الاارحمن الساالمي أن رجااال قااال ألبااي
حف عمرو بان سالم النيساابوري ( ت  467أو  471هاـ) " :خ
إن فالنااً ،مان
خماعف فلذا س ةم رف ها رط و بر ركى ،و رم خزق ثيابره .فقاال
حول الس
أصحابة  ،أبداً يردو ُر
ر
ة
ُّ
ق؟! يتعلخ ُ
أبو حف َ :أر َي ُ يعم ُل الغري ُ
يظن نجاتره فيه ")).1043
ق بكل شي َ
اي الاادقاق يقااول:
وقااال عبااد الكااريم القشاايري (( :ساامعت األسااتاذ أبااا علا ّ
السماع حرام على العوامف لبقا نفوسهم ،مباح للزهادف لحصول مجاهداتهم،
مستحب ألصحابناف لحياة قلوبهم )).1044

 1040أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 61 :
 1041أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 182 :
 1042أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 828 :
 1043أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 91 :
 1044القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.207 :
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وقال أيضا  :سمعت الشي أبا القاسم الرازى ،يقول(( :السماع  -على ماا
فيااه ماان الل،افااة  -فيااه خ،اار عظاايم ،إال لماان يساامعه بعلاام غزياار ،وحااال
صحيح ،ووجد غالب من غير حاظ فياه)) .1045وكانات عاادتهم أنهام يعقادون
مجالس السماع -الغنا  -بعد األكل. 1046
وذكر عبد الكاريم القشايري أن الصاوفي جهام الادقي كاان أثناا الساماع
يهي ويثور  ،حتى أنه روي أنه أخذ شجرة بيده فقلعها.1047
وقااال القشاايري فاااي إباحتااه للسااماع ودفاعاااه عنااه  (( :وال خاااالف أن
األشعار أنشادت باين يادي رساول ل  -صالى ل علياه وسالم ،-وأناه سامعها
ولم ينكار علايهم فاي إنشاادها ،فالذا جااز اساتماعها بغيار األلحاان ال،يباة فاال
يتغير الحكم بين يسمف باأللحان)).1048
وذكر الهجويري في كشفه أن الصوفية في زماناه كاانوا يمزقاون مالبساهم
أثنا السماع. 1049
وف ّ
ضل أبو حامد الغزالي سماع الغنا على سماع القرآن ،فقاال(( :فالن
قلاات :فاالن كااان سااماع القاارآن مفياادا للوجااد فمااا بااالهم يجتمعااون علااى سااماع
الغناااا مااان القاااوالين دون القاااارئين ؟ ،فكاااان ينبغاااي أن يكاااون اجتمااااعهم
وتواجدهم في حلق القرا ال حلاق المغناين ،وكاان ينبغاي أن ي،لاب عناد كال
اجتماع في كل دعوة قارى ألقوال ،فلن كالم ل تعالى أفضل من الغناا ال
محالااة  .فاااعلم أن الغناااا اشااد تهييجاااا للوجااد مااان القاارآن مااان ساابعة أوجاااه
.1050))...
ومن مجالسهم الغنائياة  :مجلاس غناا ورقا حضاره الماؤرخ الصاوفي
ق،ب الدين اليونيني بالديار المصرية ،فكان مماا ماا ذكاره  ...(( :فلماا غناى
المغاني قام أحدهم والدف بيده ودار على الجماعة لينق،وه وهذه كانات عاادة
المغااني فااي ساماعات الااديار المصاارية فلماا رآه األمياار جماال الاادين انتهااره
وقال أل أنت في الحلق وأشار إلى خازنداره فوضف في الدف كيسا ً فيه أل
 1045أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 91 :
 1046عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 102 :
 1047عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 27 :
 1048عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 121 :
 1049الهجويري :كش المحجوب ،ي. 812 :
 1050الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  8ي. 872 :
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درهم فلما رق الجمف دار بينهم ورمى علاى المغناي بغل،اقاه وهاو أبايض
ق،اان بعلبكااي مااا يساااوي عشاارين درهم اا ً فرمااى سااائر مماليكااه بغااال،يقهم
موافقة له وقيمتها فوق ثالثة آالف درهم ثم دار في النوبة الثانية ورمى على
المغنااي منديلااه وهااو أباايض كتااان يساااوي درهمااين فرمااى سااائر أصااحابه
مناديلهم وفيها ما هو بالذهب وغيره ولعل قيمتها فوق أل وخمسمائة درهم
فحساابت أن المغاااني حصاال لااه منااه وماان غلمانااه فااي تلا الليلااة قريااب سااتة
آالف درهم)).1051
وحضر مجلسا آخر للصوفية عقده لهم األمير المملاوكي األميار حساام
الدين الجين الجوكندار(ت 664هـ1464/م) ،فذكر أن الصوفية بعادما أكلاوا
كثيرا بعد صالة المغرب ،قاموا للرق والغنا بعد صالة العشا إلى قارب
صالة الفجر فو قسّموا المجلس إلى ثالث نوبات  ،في األولى غنوا ورقصوا
 ،ثم توقفوا لتناول الحلويات  .ثم نهضوا للنوبة الثانية  ،فغنوا ورقصوا  ،ثم
جلسوا لتناول الفواكه النادرة والمتنوعة  .ثام قااموا للثالثاة فغناوا ورقصاوا ،
ثم أكلوا ال ُمكسرات وغيرها من الميكوالت.1052
ورةا عليهم أقول:
أوال :إن السماع الصاوفي -الغناا برقصاه وصاياحه،ومعازفه وتمزياق
المالبس -الذي حث عليه شيوخ الصوفية وحضروه وعظّموه ليس من ديان
اإلسالم  ،فال يوجد دليل من القرآن ييمر بذل السماع ،وال مدحاه ،وال ّ
حاث
عليه ،بل وال له ةذكر فيه أصال .وإنما الذي في القرآن األمر بقرا ته  ،وقول
الكاااالم األحسااان ،واساااتماع وإتبااااع القاااول األحسااان أيضاااا .قاااال سااابحانه:
المزمل ،))41 :و(( روقُل ل ةعبرا ةدي يرقُولُ َ
آن)( ّ
اوا الختةاي
((فرا َق رر ُؤوا رما تريرس رخر ةم رن َالقُرَ ة
اااان رعااا ُد ّواً
ناااز ُ
اااي أرحَ رس ُ
ان ير ر
ان رك ر
غ بريَااانرهُ َم إة خن ال خشااا َي،ر ر
ااان إة خن ال خشااا َي،ر ر
إل َن رس ة
اااان لة ة
ةه ر
ُ
اون أرحَ رس انرهُ أ َولرئة ا ر
ُون َالقرا َاو رل فريرتخبة ُعا ر
ين ير َس اتر ةمع ر
ُّمبةين اا ً)(اإلساارا ،))14 :و((الخ ا ةذ ر
ين هر ا رداهُ ُم خ
ب)(الزماار.))18 :والقااول الحساان
الخ ا ةذ ر
لُ روأُ َولرئة ا ر هُ ا َم أُ َولُااوا َاألر َلبرااا ة
واألحسن هما ما وافق الشارع والعقال والعلام ،والشا أن الغناا الصاوفي -
الااذي هااو ماان ممارسااات ال،ريااق الصااوفي  -لاايس ماان القااول األحساان وال
الحسن ،لما فيه من لهاو وتضاييف للوقات ،وصاياح وتمزياق للمالباس ،ولة رماا
يُثيره من غرائز وشهوات محرمة.وألنه عند الصوفية هو عبادة من عبادات
التصااوف ،وهااذا لاايس ماان الشاارع وال ماان العقل،ألنااه ال يصااح أن يكااون
 1051ق،ب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان  ،ط  1ي. 871 :

 1052نفسه ط  8ي . 208 ، 201 :
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ال،اارب والغنااا والصااياح وتمزيااق المالبااس ماان العبااادات الشاارعية ،فاالذا
جعلنااا ذل ا ماان العبااادات فعلااى الشاارع والعقاال السااالم ،وال فاارق إذن بااين
طريق الجنة وطريق النار !!.
ومن جهة أخرى فلن مما يُب،ل الغنا الصوفي أنه لم يثبت ولم يصاح أن
النباااي-علياااه الصاااالة والساااالم -عقاااد مجاااالس للغناااا  ،وال حاااث عليهاااا ،وال
حضاارها ،وال جعلهاااا ماان العباااادات الشاارعية .ونفاااس األماار ين،باااق علاااى
صحابته من بعده ،فلم يثبت أنهام عقادوا مجاالس للغناا كماا يفعال الصاوفية.
راع فسد أذنيه.1053
وقد صح أن الرسول-عليه الصالة والسالم -سمف زمارة َ
وعنه أنه قال  (( :ليكونن في أمتاي أقاوام يساتحلون الخاز والحريار والخمار
والمعازف .1054))...
وأما إذا احت الصوفية باين النباي-علياه الصاالة والساالم -أبااح الحُا ردا ،
واإلنشاااد والغنااا فااي األعاارا  .فاايقول :صااحيح أن النبااي -صاالى ل عليااه
از وال ُح ا ردا فااي األساافار ،وأباااح االنشاااد والغنااا فااي
وساالم -أباااح قااول الر ر
خجا ة
األفراح .1055لكن هذا ليس من العبادات الشرعية كالغنا الصوفي الاذي هاو
من العبادات الصوفية ،وإنما هو من األمور الدنيوياة المباحاة  ،والتاي يجاب
فيها أيضا االلتازام بالشارع  .وعلياه فاال يصاح االحتجااط بالحادا واإلنشااد
لتيييد وتبرير الغنا الصوفي ،الذي ال أصل لاه فاي ديان اإلساالم ،وإنماا هاو
امتدا د لما كان عليه رهبان البوذيين ومن تيثر بهم من رهبان النصارى .فقاد
بينات بعااض الدراساات الحديثااة أن غنااا الصاوفية يُشاابه كثيارا غنااا هااؤال
الرهبانف الذين يجتمعاون وياذكرون تاراتيلهم علاى صاوت واحاد ،ويرفعاون
أصواتهم ويتمايلون يمينا وشماال.1056
ومما يُؤكد ما قلناه أيضا أن كثيرا من كبار علما المسلمين أنكاروا الغناا
الصوفي .منهم اإلمام مال بان أناس  ،فقاد ذكار القاضاي عيااض أن عباد ل
بن يوس التنيسي الدمشقي (ت 418هاـ) قاال  (( :كناا عناد مالا بان أناس
وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين  :عنادنا قاوم يقاال لهام الصاوفية
ييكلون كثيراً ثم ييخذون في القصاائد  ،ثام يقوماون فيرقصاون .فقاال مالا :

 1053األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 281 :رقم. 1218 :
 1054األلباني :صحيح الجامف الصغير ،ط  1ي ، 171 :رقم. 2166 :
 1055البخاري :الصحيح  ،ط ، 8ي ، 19 :رقم 728 :و ،ط  2ي 21 :وما بعدها  ،رقم. 6112 :
 1056عبد ل مص،فى نومسوك :البوذية  :تاريخها  ،وعقائدها  ،وعالقة الصوفية بها ،ي 217 :وما بعدها .
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أصبيان هم ؟ فقال  :ال  .قال  :أمجاانين هام ؟ قاال  :ال هام مشااي وعقاال .
قال  :ما سمعت أن أحداً من أهل اإلسالم يفعل هذا ")).1057
وقال الفقياه الماؤرخ عباد الارحمن بان الجاوزي عان الساماع الصاوفي:
((هذه ال،ائفة إذا سمعت الغنا تواجدت وصافقت وصااحت ومزقات الثيااب
وقد لبس عليهم إبليس في ذل وبالغ .وقاد احتجاوا بماا أخبرناا باه أباو الفاتح
محمااد باان عبااد الباااقي قااال أنبينااا أبااو علااي الحساان باان محمااد باان الفضاال
الكرماني قال أخبرنا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب قال أخبرنا أبو نصر
عبد ل بن علي السراط ال،وسي قال  :وقاد قيال لاه  :إناه لماا نزلات  { :روإة خن
ين)(الحجر }) 34 :صاح سلمان الفارسي صيحة ووقف
رجهرنخ رم لر رم َو ةع ُدهُ َم أرجَ رم ةع ر
على رأسه ثم خرط هاربا ثالثة أيام  ...والجواب  :أما ما ذكروه عن سالمان
فمحال وكذب ثم ليس له إسناد وا ية الكريمة نزلت بمكة وسلمان إنماا أسالم
بالمدينة ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصال )).1058
وقااال الشااي تقااي الاادين اباان تيميااة(( :فهااذا ايضااا كااذب باتفاااق أهاال
المعرفااة فااان النبااى -صاالى ل عليااه و ساالم -لاام يجتمااف هااو وأصااحابه علااى
سااماع كا وال سااماع دفااوف وشاابابات وال رقا وال سااقط عنااه ثااوب ماان
ثيابه فى ذلا وال قسامه علاى أصاحابه ،وكال ماا ياروى مان ذلا فهاو كاذب
مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته)).1059
لكنااي أُشااير هنااا إلااى أن بعااض الصااوفية رُوي عاانهم أنهاام لاام يسااتحبوا
السماع وجعلاوه مان الضاع والب،الاة  ،كايبي عمارو الزجااجي ،1060وأباي
حف ا عماارو النيسااابوري .1061لكاان هااؤال عااددهم قلياال بالمقارنااة إلااى أن
معظم الصوفية أخذوا بالسماع الصوفي وحثوا عليه  ،وقاد ذكرناا طرفاا مان
أقوال كبار شيوخ الصوفية الذين أيدوا السماع الصوفي ومارسوه .والاراجح
أن هؤال الذين لم يستحبوا السماع الصوفي أنهم فعلوا ذل لما رأوا اتساعه
ومبالغة الصوفية في االشتغال به ،وما ترتب عنه من فسااد أخالقهام.كماا أن
بعضاهم يباادو انهام تظاااهروا بعادم اسااتحبابهم للساماع الصااوفي تقياة وتلبيسااا
على النا ودفاعا عن التصوف وأهله لما كثارت مجاالس الصاوفية وإنكاار
المسااالمين علااايهم ف فتظااااهروا باااذل االنكاااار ت،بيقاااا لقاااولهم بالتقياااة إخفاااا ً
 1057القاضي عياض :ترتيب المدارك  ،ط  1ي. 181 :
 1058ابن الجوزي :تلبيس إبليس ،ي. 809 :
 1059ابن تيمية  :مجموع الفتاوى ،ط  11ي. 22 :
 1060أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 119 :
 1061عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 116 :
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للتصوف  .والشاهد على ذلا أن الصاوفية رووا أناا أباا حفا النيساابوري
قال (( :إذا رأيت المريد يحب السماع فايعلم أن فياه بقياة مان الب،الاة)).1062
لكنهم رووا ايضا أن رجال قال له " :خ
حول
إن فالناً ،من أصحابة  ،أبداً يردو ُر
ر
هااط و بر ركاى ،و رما خزق ثيابراه .فقاال أباو حفا َ :أريَا ُ يعما ُل
خماعف فلذا سا ةم رف
ر
الس ة
1063
ُّ
ق؟! يتعلخ ُ
الغري ُ
!! .
يظن نجاتره فيه "))
ق بكل شي َ
وثانيا إن أقوال هؤال الصوفية تشهد بين مجالس الغناا الصاوفي ظهارت
مبكااارا ماااف شااايوخهم األوائااال ،ثااام ازدادت اتسااااعا وعمقاااا كماااا تجلااات فاااي
المجالس التي حضرها المؤرخ الصوفي ق،ب الدين اليونيني الذي ص ّور لنا
منهاااا جانباااا مااان طاااربهم ورقصاااهم ،وتساااولهم وكثااارة أكلهااام ،وتمااازيقهم
لمالبسهم .وفيهم قال الشاعر ال،اهر الجازري ساداد أباو النجياب ( ت نحاو:
 311هـ ):
ف رش خر ةجي َل  ...فقُلَ لرهُم وأ َه ةو َن بالحُلو ةل
أرى ةجي رل
التص ُّو ة
ر
1064
عشقُتُ ُموهُ ُ ...كلوا أ َك رل البرهائة ةم روارَ قُصُوا لي .
أقال ل ر
حين ة
وأما قولهم بين ما يحدث للصوفية في تل المجالس هاو مان الوجاد وأناوار
اإليمان والعبادة الصوفية ،وأنه يُقربهم إلى ل تعالىف فهاو فاي الحقيقاة لايس
أنوارا إيمانية ،وال تزكية روحياة ،وإنماا ماا يحادث لهام هاو طارب وهيجاان
عاطفي وتل بيس شي،اني ليس خاصا بهم ،وإنما يحدث لكل أهل األهاوا فاي
مجالس لهوهم قديما وحاديثا .مان ذلا ماثال ماا يحادث للمغناين والحاضارين
معهاام ماان هيجااان وصااراخ وتصاافيق فااي الحفااالت الغنائيااة ،ونفااس األماار
يحدث للمؤيدين والمشااهدين لمقاابالت كارة القادم ساوا كاانوا فاي المالعاب
،أو أوفي بيوتهم ،أو في ال،رقات .
وبالنساابة لقااول أبااي علااى الاادقاق  (( :السااماع حاارام علااى العااوامف لبقااا
نفوسااهم ،مباااح للزهاااادف لحصااول مجاهااداتهم ،مساااتحب ألصااحابناف لحيااااة
قلوبهم )) .1065فبما أنه سابق أن بيناا أن الغناا الصاوفي حارام شارعا  ،فهاو
حاارام علااى كاال المساالمين دون اسااتثنا  ،وعليااه فتحلياال الاادقاق للغنااا علااى
الزهاااد والصااوفية باطاال  ،وفااي حقهاام أب،اال  ،ألن ماان المفااروض شاارعا
وعقال أن الزهاد والعُباد هم أكثر النا التزاما بالشرع ال العكسف مما يعني
أنه عليهم أن يبتعدوا عن المحرمات والشبهات وال يحومون حولها .لكن هذا
 1062عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 116 :
 1063أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ي. 91 :
 1064ابن شاكر الكتبي :فوات الوفيات  ،ط  8ي. 888 :
 1065القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.207 :
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الصاااوفي قلاااب الوضاااف ألناااه ال ياااتكلم بلساااان الشااارع وإنماااا ياااتكلم بلساااان
التصااوف .وهااذا هااو ماانه الصااوفية فااي أصااول دياانهم إلااى غاياتااه ماارورا
بعباداتااه ،لكاانهم دومااا يخااالفون الشاارع ويُع،لونااه ويعملااون علااى هدمااه مااف
التستر به تقية وتلبيسا على المسلمين ونشرا للتصوف وانتصارا له.
وأخيرا -ثالثا -إن قاول القشايري  ((:وال خاالف أن األشاعار أنشادت باين
يادي رسااول ل  -صالى ل عليااه وساالم ،-وأناه ساامعها ولاام ينكار علاايهم فااي
إنشادها ،فلذا جاز استماعها بغير األلحان ال،يبة فال يتغير الحكام باين يسامف
باأللحان)) .1066فهو قول فيه تلبيس وتالعب  ،وال يصح أيضا  ،ألناه سابق
أن بيناااا أن الغناااا الصاااوفي مخاااال للشااارع ،فهاااو مااان المحرماااات ال مااان
المباحااات الدنيويااة ،وهااذا خااالف الشااعر الااذي ساامعه النبااي-عليااه الصااالة
والسالم -فليس حراماا وال شابهة فياه .وال تصاح المقارناة باين ساماع الشاعر
المبااح وباين مجاالس غنااا الصاوفة ألماور :منهااا إن ساماع الصاوفية عبااادة
عندهم ومن أساسيات فروع ال،ريق الصوفي ،لكن سماع الشعر ليس عبادة
ماان العبااادات الشاارعية  .ومنهااا أن غنااا الصااوفية تصاااحبه منكاارات منهااا
الااارق  ،والصاااياح ،وتمزياااق المالباااس ،واساااتخدام المعاااازف ،وكااال هاااذه
المنكرات لم تكن موجودة عندما سمف النباي -علياه الصاالة والساالم -الشاعر
في بعض المواق  .ومنها أن غنا الصوفية كان غنا لهو وب،الة وغارور
ومزاعم جوفا ،وهروب من واجبات الشارع ومت،لباات الحيااة االجتماعياة،
وهذا خالف الشعر الاذي سامعه رساول ل وصاحابته ،فقاد كاان شاعر دعاوة
وجد وجهاد إعال ً لدين اإلسالم وتمكينا له في األرض.
وأما تفضيل أبي حامد الغزالي سماع الغنا الصوفي على ساماع القارآن ،
فهاااو تفضااايل ينساااجم ماااف التصاااوف الاااذي أقاماااه الصاااوفية علاااى أحاااوالهم
ورغبااتهم وهلوساااتهم وتلبيساااتهم  .والرجاال صاادق فااي كالمااه هااذا ويُشااكر
علياه  ،ألنااه كشا نفسااه وأصااحابه فااي مااوقفهم القاارآن الكااريم الااذي جعلااوه
ورا ظهااورهم وقاارروا مااا يُخالفااه باال ويُهدمااه بيصااوله وفروعااه وغاياتااه.
وموقفه هذا دليل دامغ على أن أحوال التصوف وأهله ليست أحواال شارعية
وال ربانية ،وأنهم ليسوا على الصراط المستقيم ،فلاو كاانوا كاذل ماا فضالوا
مجاالس ال،اارب والاارق علاى سااماع القاارآن الكاريم  ،فاازين لهاام الشااي،ان
أعماااالهم وأضااالهم عااان السااابيل ،وحباااب إلااايهم ساااماع الصاااوفية ن فضااالوا
وأضلوا!!.
 1066عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 121 :
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والقااارآن الكاااريم نااا صاااراحة علاااى أن المعرضاااين عااان كاااالم ل ال
يفقهااون القاارآن  ،وأنهاام معرضااون عنااه ،وأن ل صاارف قلااوبهم عاان فهمااه
بسبب ما هم فياه مان انحاراف مان جهاة  ،وسالط علايهم األهاوا والشاياطين
تزيدهم بعدا وضاالال عان الصاراط المساتقيم مان جهاة أخارى  .فلان يتاذوق
أحوال القرآن اإليمانية إال من كان مستقيما عليه مخلصا هلل ملتزماا بشارعه.
قال سابحانه  (( :رو رج رع َلنراا رعلراى قُلُاوبة ةه َم أر ةكنخاةً أرن ير َفقرهُاوهُ روفةاي آ رذانة ةها َم رو َقاراً روإة رذا
رذ ركرَ ر
اار ةه َم نُفُاوراً)(اإلسارا  ،))36 :و
ت رربخ ر فةي َالقُرَ ة
آن روحَ ردهُ رولخ َو َا رعلراى أر َدبر ة
(( رو رم َن أر َ
اي رماا قرا خد رم َ
ت يرا رداهُ إةنخاا
ت رربا ةه فراي ر َع رر ر
ار بةنيراا ة
ظلرا ُم ةم خمان ُذك ر
ض رع َنهراا رونر ةس ر
رج رع َلنرا رعلرى قُلُاوبة ةه َم أر ةكنخاةً أرن ير َفقرهُاوهُ روفةاي آ رذانة ةها َم رو َقاراً روإةن ترا َد ُعهُ َم إةلراى َالهُا ردى
ار ُ
ُون
ين يرتر ركبخار ر
ف رع َان آيرااتة ري الخا ةذ ر
فرلرن ير َهتر ُدوا إةذاً أربرداً)(الكها ،))17 :و(( رسيرصَ ة
ض بة رغي ةَر َال رحق روإةن ير رر َو َا ُك خل آير َة الخ ي َُؤ ةمنُ َ
وا بةهرا روإةن ير رر َو َا رسبةي رل الرُّ َش ةد
فةي األررَ ة
يل َال رغي يرتخ ةخ ُذوهُ رسابةيالً رذلةا ر بةايرنخهُ َم رك خاذب َ
ُوا بةنيراتةنراا
الر يرتخ ةخ ُذوهُ رسبةيالً روإةن ير رر َو َا رسبة ر
رو ركانُ َ
ين)(األعاراف ، ))136 :و (( روإة رذا ُذ ةكا رر خ
لُ روحَ ا ردهُ ا َشا رمي ر خز َ
ت
وا رع َنهرا رغافةلة ر
ين ةماااان ُدونةاااا ةه إة رذا هُاااا َم
اااار الخاااا ةذ ر
ين رال ي َُؤ ةمنُ ر
قُلُااااوبُ الخاااا ةذ ر
ااااون بةااااا َ ةخ رر ةة روإة رذا ُذ ةك ر
ارضٌ فر ا رزا ردهُ ُم ّ
لُ رم ررض اا ً رولرهُاام
ير َسترب ةَش ار ر
ُون)(الزماار،))31 :و((فةااي قُلُااوبة ةهم خما ر
ُون)(البقرة . ))11 :
رع رذابٌ أرلةي ٌم بة رما ركانُوا ير َك ةذب ر
وعليه فلن كل من يفضل سماع كالم البشر علاى كاالم ل فهاو منحارف
عان الشارع ومتبااف لهاواه علاى قاادر مخالفتاه لاه  .وتفضاايل الصاوفية لسااماع
الغنااا عاان القاارآن أماار يتفااق مااف دياانهم تمااام االتفاااق ،فهاام قااد خااالفوه فااي
األصااول والفااروع والغايااات  ،فماان ال،بيعااي جاادا أن يُفضاالوا سااماع الغنااا
على القرآن الكريم ،ليكون هذا دليال آخر على أن عبادات ال،ريق الصاوفي
مخالفة للعبادات الشرعية .
وأما تبريرات الغزالاي فاي تفضايله ساماع الصاوفية علاى ساماع القارآن
فهي تشهد عليه وعلى أصحابه أنهم يقدمون رغباتهم وأحوالهم على الشرع،
ويحتكمون إليها بدال من االحتكام إلى الوحي والعقل والعلم  .وهي تبريرات
باطلااة ق،عااا  ،ألنااه ال يصااح شاارعا وال عقااال وال علمااا تقااديم سااماع غنااا
الصوفية على سماع كالم ل تعالى .فهذا الموق نفسه هو دليل ق،عي على
ب،النه حتى وإن ذكرنا له أل تبرير  .ألن الغزالي لم يحتح فاي ذلا بادليل
صااحيح ماان الشاارع وال ماان العقاال وال ماان العلاام ،وإنمااا احاات بمااا يجااده
الصوفية في نفوساهم مان طارب ووجاد ولاذة  ،وهاذه ليسات أدلاة صاحيحة ،
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وإنما هي أحوال وجدانياة عاطفياة أثارهاا الشاي،ان والغناا والارق فايهم،
كمااا هااو حااال أهاال األهااوا ماان المغنااين ومتعاااطي المخاادرات ،ومتفرجااي
المقااابالت الرياضااية .ولهااذا كااان علااى الغزالااي وأصااحابه أن يحكمااوا علااى
ماااوقفهم بااادليل الشااارع والعقااال ال بااايحوالهم ومواجيااادهم  .ولاااو فعلاااوا ذلااا
وفضّ لوا سماع القرآن علاى الغناا  ،واساتمعوا لاه بصادق وإخاالي لارزقهم
ل تعالى مواجيد وأحوال إيمانية ربانية نورانية صحيحة ،ال مجال للمقارنة
بينهاااا وباااين ماااا كاااانوا يجدوناااه مااان مواجياااد فاسااادة فاااي ساااماعهم للغناااا
الصوفي.قال سبحانه (( :خ
ث ةكتراباا ً ُّمتر رشاابةها ً خمثراانة ري تر َق رشا ةعرُّ
لُ نر خز رل أرحَ رس رن َال رح ةدي ة
ين ُجلُو ُدهُ َم روقُلُوبُهُ َم إةلرى ةذ َك ةر خ
ين ير َخ رش َو رن رربخهُ َم ثُ خم ترلة ُ
لة رذلة ر هُ ردى
ةم َنهُ ُجلُو ُد الخ ةذ ر
لة ير َه ةدي بة ةه رم َن ير رشا ُ رو رمن يُضَ لةلَ خ
خ
لُ فر رما لرهُ ةم َن هرا َد)(الزمر.))44 :
وإنها ً لما ذكرناه فاي هاذا المبحاث يُساتنت مناه أن الصاوفية – كعاادتهم-
خالفوا الشارع فاي ماوقفهم مان الاذكر والساماع الصاوفيين .فجعلاوا الشاريعة
ورا ظهورهم واتخذوا ألنفسهم طريقا صاوفيا يتفاق ماف عباادتهم .فاختااروا
ال،رب والرق عن سماع القرآن الكريم والحديث الشري  ،وجعلوا الغنا
والرق طريقا إلى الوالية حسب زعمهم !!  .وقد أحسن من انتقدهم بقوله:
ذهب الرجال وحال دون مجالهم ** زمر من األوباش واألنذال
نبذوا كتاب ل خل ظهورهم ** نبذ المسافر فضلة األكال
جعلوا السماع م،ية لهواهم ** وغلوا فقالوا فيه كل محال
هجروا له القرآن واألخبار ** وا ثار إذ شهدت لهم بضالل
1067
ورأوا سماع الشعر أنفف للفتى ** من أوجه سبف لهم بتوال .
ومن طري ما يُذكر أن أحد ملوك فاار رأى شايخا صاوفيا جماف الناا
على السماع-الغنا  -الصوفي ،فلما رأى ما فيه من لهو قاال الملا لاه (( :ياا
شي إن كان هذا هو طريق الجنة فيين طريق النار ؟؟ !! )).1068
وقبل إنها فصل عبادات ال،ريق الصوفي أُشير هنا إلى جملاة فوائاد نقدياة
هامة تتعلق بمنه التربية الصوفية ومجاهداتها.
منها أوال إن الصوفية أسسوا للتصوف بالدعوة إلى حرماان الجسام مان
شاااهواته الضااارورية وال،بيعياااة والشااارعية .وهاااذا موقااا غيااار صاااحيح
،ومخال للشرع والعقل والعلم وشاهد علاى خ،اي نظارة الصاوفية إلاى دور
 1067ابن قيم الجوزية :إغاثة اللهفان من مصائد الشي،ان  ،دار المعرفة ،بيروت ،ط  1ي. 821 :
 1068ابن تيمية :االستقامة ،جامعة الإلمام محمد بن سعود  ،المدينة المنورة ،ط  1ي. 219 :
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وجود الغرائز في اإلنسان وأهميتها له في حياته .ومن جهة أخرى فقاد تباين
في كتابنا هاذا أن هاؤال الصاوفية تظااهروا بمجاهادة الشاهوات لكانهم كاانوا
غارقين فيها إلى األذقاان  .إنهام قااوموا الشاهوات الحاالل وقمعوهاا ،فوقعاوا
فاي الشااهوات الحارام وقبلوهااا وباركوهااا ودعاوا إليهاااف فحرماوا أنفسااهم ماان
األحوال اإليمانية الصحيحة ،وأورثوها األحاوال الفاسادة والشاي،انية  .فقاال
بعضهم(( :ترك شهوة من الشهوات أنفف للقلب من صيام سنة وقيامها .وقاال
آخر (( :الملح شهوة ألنه زيادة على الخبز وما ورا الخبز شهوة)).1069
وأقااول :هااذا كااالم بااال علاام  ،ومخااال للشاارع والعلاام  .ألن الشااهوة لهااا
وظيفة حيوية واجتماعية في حياة اإلنسان  ،ويجب االستجابة لهاا باالعتادال
من دون إفراط وال تفريط .والشهوة فاي ذاتهاا ليسات عيباا وال نقصاا ،ولهاذا
أمرنااا ل تع ا الى أن نيكاال الحااالل وباعتاادال ،وقااال لنااا عاان شااهوة الجاانس :
اوا ّ
وا ألرنفُ ةس ا ُك َم رواتخقُا َ
وا رحاارَ ثر ُك َم أرنخااى ةش ا َئتُ َم روقرااد ُم َ
ث لخ ُك ا َم فراايَتُ َ
((((نة رساان ُؤ ُك َم رحاارَ ٌ
لر
روا َعلر ُم َ
ين)(البقارة .)) )) 444 :ولايس صاحيحا
ار َال ُم َاؤ ةمنة ر
وا أرنخ ُكم ُّمالرقُاوهُ روبرش ة
أن الملح في ال،عام شهوة لكونه زيادة بعد الخبز ،ألن الملح ضروري لجسم
اإلنسان وليس زيادة و ينتشر في الدم وخاليا الجسام ،ويجاب علاى اإلنساان
تناوله باعتدال ،وأي نق فيه يعرض الجسم للمرض.1070
والااذي يضاار اإلنسااان ليساات االسااتجابة للشااهوات باعتاادال ،وإنمااا عاادم
االساااتجابة لهاااا ومقاومتهاااا ومقارنتهاااا  ،أو االساااتجابة لهاااا باااالحرام ،أو باااال
اعتدال ،أو بهما معا .فهذا الذي يضر اإلنسان ،وليس ما يزعمه الصوفية .
وليس صحيحا أن ترك شاهوة مان الشاهوات انفاف للقلاب مان صايام سانة
وقيامها ،فهذا في شاريعة العباادة الصاوفية أماا فاي دينناا فاال  .ألن ل تعاالى
خلق فينا هاذه الشاهوات ألنهاا ضارورية لناا  ،لكناه أمرناا أن نلبيهاا باالحالل
واالعتدال  ،بل وجعل لنا فيها أجرا إذا أشبعناها بالحالل وكانت لنا في ذلا
اارفُ َ
اارب َ
نياااة العباااادة .قاااال سااابحانه ُ (( (( :كلُا َ
وا إةنخاااهُ الر يُ ةحااابُّ
ااوا روا َشا ر
ُوا روالر تُ َسا ة
ث لخ ُكا َم فرايَتُ َ
ين)(األعراف،)) 41 :و((نة رسن ُؤ ُك َم رحارَ ٌ
وا رحارَ ثر ُك َم أرنخاى ةشا َئتُ َم
َرفة ر
َال ُمس ة
لر روا َعلر ُما َ
اوا ّ
وا ألرنفُ ةس ا ُك َم رواتخقُا َ
روقرااد ُم َ
ين)(البقاارة:
ار َال ُما َاؤ ةمنة ر
اوا أرنخ ُكاام ُّمالرقُااوهُ روبرشا ة
 ،)) )) 444وعن النبي-عليه الصالة والسالم(( : -وفي بضف أحادكم صادقة
 .قالوا  :أييتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال  :أرأيتم لو وضعها في
 1069الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 72 :
 1070الموسوعة العربية العالمية ،مادة :الملح  ،الع،
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حاارام ف أكااان عليااه فيهااا وزر ؟ فكااذل إذا وضااعها فااي الحااالل ف كااان لااه
أجر)).1071
وبساابب انحااراف الصااوفية عاان الشاارع وجاادوا لااذاتهم فااي مخالفتااه ،فهاام
يقومااون بممارسااات ظاهرهااا شاارعي ومضاامونها فاسااد ومناااهض للشاارع
وتعال عليه .كقاول الصاوفي أباي ساليمان
وحرب عليه وتع،يل له  ،وتعالم
َ
إلي من قيام ليلة )) .1072وعن
الداراني  (( :لئن أترك لقمة من عشائي أحبّ ّ
سهل التستري أنه كان يرى أن (( صاالته قاعادا ماف ضاع الجاوع أفضال
من صالته قائما مف كثرة األكل)).1073
ومنها أيضا قاول أباي حاماد الغزالاي (( :وعاادة ساالكي طرياق ا خارة
االمتناع من اإلدام على الدوام بل االمتناع عن الشهوات فلن كل لذيذ يشتهيه
اإلنسان وأكله اقتضى ذل ب،ارا فاي نفساه وقساوة فاي قلباه وأنساا لاه بلاذات
الدنيا حتى ييلفها ويكره الموت ولقا ل تعالى .1074 ))..
وأقول :إن الغزالي نساي أو تناساى لاذات وشاهوات الصاوفية التاي كاانوا
غارقين فيها ،كالحري على لبس المرقعات  ،وتسلط شيوخ الصاوفية علاى
مريديهم  ،وعقد مجالس الغنا والارق  ،والحاري علاى حضاور الاوالئم،
والتقرب من الحكام واألمرا واألغنيا ليعقدوا لهم مجالس ال،ارب واألكال
والرق  ،كالتي وصفها المؤرخ الصوفي ق،ب الدين اليونيني .
فهؤال الصوفية تشددوا في موقفهم من الشهوات وكينها شاي،ان رجايم،
أو مارد جباار مادمر لإلنساان ،ماف أن الحقيقاة ليسات كاذل تمامااف فهاي مان
غرائز اإلنسان ودوافعه خلقها ل فيه ألدا مهاام منوطاة بهاا .وعلياه فيجاب
التعام ل معهاا بالشارع والعقال والعلام لتاؤدي وظيفتهاا الصاحيحة ،وال يصاح
قمعهااا وال إهمالهااا وإنمااا يجااب التعاماال معااا ب،ريقااة علميااة لتااؤدي وظيفتهااا
على أكمل وجه  ،فتكون في صالح اإلنسان ال ضاده .ومان جهاة أخارى فالن
ماان غرائااب هااؤال الصااوفية أنهاام نسااوا أو تناسااوا شااهواتهم التااي كااانوا
غارقين فيها إلى األذقان .
 1071مسلم :الصحيح  ،ط  2ي ، 28 :رقم . 8226 :واأللباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  2ي . 897 :و الصحيحة ،ط
 2ي. 179 :
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وثانياااا لااايس صاااحيحا أن ال،رياااق إلاااى ل والوصاااول إلياااه يت،لاااب قماااف
شااهوات اإلنسااان وحرمانااه منهااا إال بقاادر الضاارورة .فهااذا ال،ريااق مااف أنااه
مخال للشرع ولف،رة اإلنسان ،فلنه ُمضر بجسم اإلنسان وصحته ،و ُمادمر
لصاحبه  ،و ُمبعد عن منه ل تعاالى فاي التربياة والتزكياة الشارعيتين ،وال
يُمكاان أن يكااون طريقااا صااحيحا موصااال إلااى ل تعااالى .وإنمااا هااو ماانه
صوفي موصل إلى العبادة الصوفية وغاياتها فقط .
وماان ذل ا مااثال قااول الغزالااي (( :اعلاام أنااه ال وصااول إلااى ل ساابحانه
وتعاااالى إال باااالتنزه عااان الشاااهوات والكااا عااان اللاااذات واالقتصاااار علاااى
الضرورات فيها والتجرد هلل سبحانه في جميف الحركات والسكنات  .وألجل
هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق وانحازوا إلى قمم الجباال
وآثروا التوح عن الخلق ل،لب األنس باهلل عز وجال فتركاوا هلل عاز وجال
اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا في ا خرة .وأثناى
اين رو ُر َهبراناا ً روأرنخهُا َم
ل عز وجل عليهم في كتابه فقال (( :رذلة ر بةي ر خن ةم َنهُ َم قةسي ةس ر
ُون)(المائدة .1075)) 84 :
الر ير َستر َكبةر ر
وأقول :هذا الرجل يتعمد مخالفة الشرع ،ألن دينناا لاه منهجاه فاي التربياة
اإليمانية مخال لرهبانية النصارى والصاوفية فاي كال مجاهداتاه كماا سابق
أن بيناه .ومن حقائق دين اإلسالم أنه دين جا ليُ،باق فاي األرض ويُعمرهاا
لتكون مزرعة لرخرة  ،ولم ييمر بالرهبانية ،وال دعا إلى رهبانية النصارى
والصوفية التي مدحها الغزالي وحث عليها .وليس صاحيحا أن الشارع مادح
النصارى على رهباانيتهم فاي الجاوع والعزلاة وتعاذيب الجسام بال ذمهام فاي
ان خ
لة فر رمااا
قولااه  (( :رو رر َهبرانةيخ اةً ا َبتر ا رد ُعوهرا رمااا ركتر َبنراهرااا رعلر ا َي ةه َم إة خال ا َبتة رغااا ةرضَ ا رو ة
رر رع َوهرااااا رحاااا خ
ااارهُ َم رو ركثةياااا ٌر ماااا َنهُ َم
ق ةر رعايرتةهرااااا فرنتر َينرااااا الخاااا ةذ ر
ين آ رمنُااااوا ةماااا َنهُ َم أرجَ ا ر
ون)(الحديااد  ،))47 :وال يُمكاان أن يماادحهم عليهااا وهااي مخالفااة لاادين
اس اقُ ر
فر ة
اين رو ُر َهبراناا ً روأرنخهُا َم الر
يس ر
اإلسالم  .وأما ا ية التي ذكرها (( رذلة ر بةي ر خن ةم َنهُ َم قةس ة
ُون روإة رذا رس ةمع َ ُ
ان الا خد َم ةف
ارى أر َعيُانرهُ َم ترفةايضُ ةم ر
ير َستر َكبةر ر
ُاول تر ر
نز رل إةلراى ال خرس ة
ُوا رما أ ة
ةم خما رع ررفُ َ
ين (المائادة ) 84 :
ون رربخنرا آ رمنخاا فرا َكتُ َبنراا رما رف ال خشاا ةه ةد ر
وا ةم رن َال رحق يرقُولُ ر
(المائاادة  " ) 84- 84 :فهاااي لاام تمااادحهم علااى رهباااانيتهم وإنمااا مااادحت
طائفاة مان النصااارى آمنات باالنبي محمااد-علياه الصاالة والسااالم ، -كماا هااو
و اضااح فااي ا يااة ،وإال فاالن اإلسااالم قااد ذم عامااة النصااارى وكفاارهم ألنهاام
وا إة خن ّ
ين قرالُ َ
لر ثرالة ُ
اث
انحرفوا عن دين ل تعالى ،كقوله تعالى (( :لخقر َد ركفر رر الخ ةذ ر
 1075الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 866 :
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اح ا ٌد روإةن لخا َم يرنترهُا َ
اون لرير رم خسا خ
ين
ان الخا ةذ ر
اوا رع خمااا يرقُولُا ر
ثرالرثرا َة رو رمااا ةما َان إةلرااـ َه إةالخ إةلرااـهٌ رو ة
ب الر تر َغلُ َ
ركفرر َ
وا فةي ةدينة ُك َم
ُوا ةم َنهُ َم رع رذابٌ أرلةي ٌم)(المائدة ،))74 :و ((يرا أر َه رل َال ةكترا ة
لة إةالخ َال رحق إةنخ رما َال رم ةسي ُح ةعي رسى اب َُن رمرَ ير رم ررسُاو ُل ّ
وا رعلرى ّ
روالر ترقُولُ َ
لة رو ركلة رمتُاهُ
اوا ثرالرثراةٌ انتره َ
اهللة رو ُرسُالة ةه روالر ترقُولُ َ
وا بة ّ
أر َلقراهرا إةلرى رمرَ ير رم رورُو ٌح م َنهُ فرن ةمنُ َ
ُاوا رخيَاراً
لخ ُك َم إةنخ رما ّ
اوات رو رماا فةاي
اح ٌد ُسب رَحانرهُ أرن ير ُك ر
لُ إةلرـهٌ رو ة
ون لرهُ رولرا ٌد لخاهُ رماا فةاي السخا رم ر
اوا الر ترتخ ةخا ُذ َ
ين آ رمنُ َ
ض رو ركفرى بة ّ
وا
اهللة رو ةكيالً)(النسا  ،))171 :و((يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
األررَ ة
َاض رو رمان يرترا رولخهُم مان ُك َم فرلةنخاهُ ةما َنهُ َم
ارى أر َولةيرا بر َع ُ
ص ر
َاليرهُو رد روالنخ ر
ضهُ َم أر َولةيراا برع َ
إة خن ّ
ين ركفرارُوا ةم َان
ين)(المائدة، ))11 :و((لرا َم ير ُكا ةن الخا ةذ ر
لر الر ير َه ةدي َالقر َو رم الظخالة ةم ر
ين رحتخى تريَتةيرهُ ُم َالبرينرةُ)(البينة ،))1 :و(( رو رمن ير َبتر ةغ
ين ُمنفرك ر
ب رو َال ُم َش ةر ةك ر
أر َه ةل َال ةكترا ة
ين)(آل عماران:
ار ر
اإل َسالر ةم ةدينا ً فرلرن يُ َقبر رل ةم َنهُ روهُ رو فةي ا ةخا رر ةة ةم ر
رغ َي رر ة
ان َال رخا ةس ة
 .))81فااالغزالي مااار التضااليل والتحري ا انتصااارا للتصااوف ،وتحريفااا
لدين اإلسالم ،وتلبيسا على المسلمين ،ودفاعا عن الرهبانية .
وثالثا إن منه التربية عند الصوفية قائم على الغلو من ناحيتين :األولى
في تعذيب الجسم بالعزلة والجوع وقلة النوم  .والثانية اإلسراف في الكسل
والتواكل ،وال،رب والرق  ،وحضور الوالئم وكثرة األكل كما سبق أن
بيناه  .وهذا منه ُمنكر شرعا وعقال وعلما ،و ُمضر باإلنسان روحيا
وجسديا واجتماعيا  .فمن غلوهم في تعذيب الجسم أن المؤرخ الصوفي
الكالباذي عن ّون مبحثا من مباحث كتابه بعنوان :ل،ائفه بهم فيما ي رُحملُهم.
بمعنى ل،ائ ل بالصوفية فيما يُحملهم من المواق التي يختارونها .منها
ُ
ُ
سمعت أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم
سمعت فارسا يقول:
أنه قال(( :
الخواي يقول :رأيت الخواي بالدينور في جامعها ،وهو جالس في
وس،ه ،والثل يقف عليه ،فيدركني اإلشفاق عليه ،فقلت له :لو تحولت إلى
ّ
السكن؟ فقال :ال ،ثم أنشي يقول:
لقد وضح ال،ريق إلي قصدا *** فما أحد أرادك يستدلُّ
فلن ورد ال ّشتا ففي صي *** وأن ورد المصي ففي ظل
ثم قال لي :هات يدك؟ فناولته يدي ،فيدخلتها تحت خرقته ،فلذا هو يتصبب
عرقا!)).1076
وأقول :تعليق الكالباذي ال يصح ،وهو تبرير غير مقبول ،فكان عليه أن
يستنكر ذل الفعل .ومن جهة أخرى ال يصح وص ما فعله الرجل وأمثاله
من الصوفية  ،بينه ل ،من ل بهم فيما يُحملهم حسب قول الكالباذي .فهذا
زعم باطل وافترا على ل تعالى ،ألن ما فعله ذل الصوفي ليس من
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الشرع ،وال هو ميمور به .وإنما هو فعل من حماقات القوم وش،حاتهم
الغريبة والمضحكة .فهو لم يتبف الشرع وال العقل وال العلم  .ألن فعله
وظالل ولبا و ستر ،لقوله سبحانه :
مخال لما رم ّن ل به علينا من بيوت ة
(( رو ّ
ق ةظالرالً رو رج رع رل لر ُكم م رن الَ ةجبرا ةل أر َكنرانا ً رو رج رع رل لر ُك َم
لُ رج رع رل لر ُكم م خما رخلر ر
رس ررابةي رل ترقةي ُك ُم الَ رح خر رو رس ررابةي رل ترقةي ُكم بريَ رس ُك َم رك رذلة ر يُتة ُّم نة َع رمترهُ رعلر َي ُك َم لر رعل خ ُك َم
ون)(النحل.))81 :
تُ َسلة ُم ر
ومخال أيضا لما كان عليه النبي -عليه الصالة والسالم -وصحابته فقد
كانت لهم بيوت تقيهم من البرد والحر،ومن الم،ر والعواص ،والرمال
والغبار .وعندما كثرت األم،ار وتيذي بها من كثرة السيول وانق،اع
ال،رق في المدينة طلب أحد المسلمين من النبي– عليه الصالة والسالم-
أن يدعو لهم ل تعالى بامساكها  ،فدعا ل تعالى بقوله" ... (( :اللهم
حوالينا وال علينا ،اللهم على ا كام والجبال،وا جام والظراب،واألودية
ومنابت الشجر " .قال فانق،عت وخرجنا نمشي في الشمس .1077))....فلم
ييمر عليه الصالة والسالم صحابته بالجلو وال جلس هو في العرا
لتسقط عليهم األم،ار ،وتجرفهم السيول والرمال !! .
علما بين ذل التصرف قد يكون سببا في مرض صاحبه  ،فمن المشاهد
في الواقف ،ومن المعروف طبيا أن تعرض اإلنسان لما فعله إبراهيم
الخواي يضر بالجسم ،وقد يكون سببا في هالكه  .هذا فضال على أنه فعل
مستهجن وال يليق بعاقل  ،ويجعل صاحبه مسخرة ومضحكة للنا .
وأما قول الكالباذي(( :ثم قال لي :هات يدك؟ فناولته يدي ،فيدخلتها
تحت خرقته ،فلذا هو يتصبب عرقا!)).1078فهذا ال يصح ومن مفتريات
الصوفية  ،ألن خبره هذا مخال لقوانين ال،بيعة .وألن الرواية الصوفية
ضعيفة من داخلها ،لممارسة الصوفية للتقية .وألنهم خالفوا الشرع والعقل
والعلم بمعظم مروياتهم التي أسسوا بها للتصوف .ومن هذا حالهم ال تُقبل
أخبارهم المخالفة ل،بائف األشيا  ،وحقائق الشرع ،وبدائه العقول.
ورابعا إن اهتمام الصوفية بمجاهدة النفس وحملهاا علاى ماا تكاره  ،لايس
أمرا خاصاا بالتصاوف ،فهاو مان ديان اإلساالم  ،ومان عازائم األماور ،ومان
ضروريات والدعوات واألديان والمذاهب في كل زمان ومكان .فالعبرة هناا
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ليست فاي مجاهادة الانفس ،وإنماا هاي فاي مادى صاحتها بيصاولها وفروعهاا
وغاياته .فشتان باين مان يتحمال مجاهادة نفساه طاعاة هلل والتزاماا بشاريعته،
وبين مان يتحمال مشااق مجاهادة نفساه للكفار بااهلل ومحارباة ديناه وأوليائاه!!
.والغالااب علااى مجاهاادات الصااوفية ألنفسااهم أنهااا كاناات ساالبية تواكليااة ال
إيجابيااة وال جامعااة بااين الاادين والاادنيا .باال إن معظاام مجاهااداتهم كاناات فااي
حمل نفوسهم على مخالفة الشرع وممارسة التقية عن سبق إصرار وترصاد
!!  .ومجاهاادة هااذا حالهااا ال يصااح ماادحها وال الاادعوة إليهااا ،ألنهااا مجاهاادة
ُمفسدة للشرع ،ومدمرة لإلنسان و ُمهلكة له في الدنيا وا خرة !! .
علما بين مدح الصوفية ألنفسهم بينهم من المجاهدين لها فاي ذات ل ،هاو
مااادح لهاااا علاااى سااالبيتها وانحرافهاااا عااان الشااارع حتاااى وإن بااارروا ذلااا
بالنصااوي الشاارعية .ألن أدلااتهم الشاارعية التااي يعتماادون عليهااا إمااا أنهااا
ؤولاة تايويالت فاسادة ،أو
أحاديث غير صحيحة ،وإما أنهاا آياات وأحادياث ُم ّ
أنها نُصوي ضدهم ال لهم  .من ذل مثال ةذكر أبي نُعيم األصبهاني لبعض
صاافات الصااوفية التااي ماادحهم بهااا  ،فقااال (( :ومنهااا الجااد والمواظبااة علااى
جهاد النفس والمخالفة  :حدثنا أبو بكر بن خاالد  ،حادثنا أباو الربياف الحساين
بن الهيثم  ،حدثنا هشام بن خالد  ،حدثنا أبو خليد عتبة بن حمااد  ،عان ساعيد
 ،عاان قتااادة  ،عاان العااال باان زياااد  ،عاان أبااي ذر  ،قااال  :ساايلت رسااول ل
صلى ل عليه وسلم  :أي الجهاد أفضال ؟ قاال  « :أن تجاهاد نفسا وهاواك
في ذات ل »  .رواه سويد بن حجير  ،عن العال بن زياد  ،عن عبد ل بن
عمرو بن العاي )).1079
وأقول  :ذل الحديث ال يصح إسنادا ،ألن من رجالاه :قتاادة بان دعاماة بان
قتادة السدوسي( ولد سنة 61أو  ، 61توفي سنة  116أو  117هـ)  :قيل فيه
 :كااان كحاطااب لياال فااي جمعااه للحااديث  ،روى عاان أقااوام لاام يساامف ماانهم ،
ثقة .1080كان كثير التدليس واإلرسال ،و قد حدث عن أقوام كثيرين لم يسمف
منهم من الصحابة والتابعين ،و لم يثبت سماعه من الصحابة إال من أنس بن
مالا المتااوفى ساانة 34هااـ .1081وبمااا أنااه كااذل  ،وعنااا قااد عاانعن فاإلسااناد ال
يصح من جهته.
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والثاني :العال بن زياد بن م،ر بان شاريح العادوي أباو نصار البصاري
(ت  33هـ)  :ثقة ،لكن روايته عن أبي ذر مرسلة .1082فاإلسناد غير ُمتصل
من جهته .
وقال أيضا (( :حدثنا محمد بن طااهر بان يحياى بان قبيصاة  ،حادثنا أباي ،
حدثنا أحمد بن حف  ،حدثني أبي قال  : ،حدثنا إباراهيم بان طهماان  ،عان
الحجاط بن الحجاط  ،عن سويد بن حجير  ،عن العال بن زياد  ،قال  :سيل
رجل عباد ل بان عمارو بان العااي  « :أي المجاهادين أفضال ؟ قاال  :مان
جاهد نفسه في ذات ل  .قال  :أنت قلت يا عبد ل بن عمرو أم رسول ل -
صااالى ل علياااه وسااالم -؟ قاااال  :بااال رساااول ل -صااالى ل علياااه وسااالم» -
)).1083
وأقول :إسناده ال يصح أيضا  ،ألن من رواته :طاهر بن يحياى بان قبيصاة
الفلقي (ت  411هـ)  :معروف ،لكان المصانفات التاي ترجمات لاه لام تاذكر
فيه جرحا وال تعديال .فهو مجهول الحال ال العين .
و أحمد بن حف بن عبد ل بن راشاد السالمي النيساابوري أباو علاي بان
أبي عمرو( ت  418هـ) :صادوق .1084ومرتبتاه هاذه تادل علاى التعاديل وال
تشعر بالضبط  .ومن هذا حاله ال يُحت بحديثه كما سبق أن بيناه.
وحف بن عبد ل بن راشد السلمي النيسابوري أبو عمارو(ت  413هاـ)
 :صدوق .1085فين،بق عليه ما ذكرناه عن ابنه .
وسويد بن حجير بن بيان الباهلي أبو قزعاة البصاري  :ثقاة ،لكناه أرسال
عن بعض الصحابة .1086وبما أناه كاذل  ،ولام ياذكر ال ةمازي العاال بان زيااد
ماان بااين الااذين روى عاانهم سااويد ،1087فاالن هااذا اإلسااناد ال يثباات اتصاااله،
الحتمال ألنه لم يسمف حديثه من الصحابي .

 1082المزي :تهذيب الكمال  ،ط  88ي. 179 :
 1083أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 82 :
 1084ابن حجر :التقريب ،ط  1ي. 20 :
 1085ابن حجر :التقريب ،ط  1ي. 881 :
 1086الخزرجي :خالصة تهذيب الكمال  ،ط  1ي. 221 :
 1087المزي :تهذيب الكمال  ،ط  1ي. 221 :
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وآخرهم :العال بن زياد  :ثقة  ،لكن بما أنه كان كثير اإلسارال  ،بمعناى
أنااه حاادث عاان أقااوام لاام يساامف ماانهم ،1088وهنااا لاام يصاارح بالتحااديث وال
بالسماع فاإلسناد من جهته ال يثبت اتصاله.
وأما قول أبي نُعيم للصوفية  (( :ومنها الجد والمواظبة على جهاد النفس
والمخالفة  . ))...فهو قول يمدح الصوفية علاى سالبيتهم وتاواكلهم وتع،ايلهم
للشااارع وعماااارة األرض ،ولااايس وصااافا إيجابياااا لهااام .فمجاهااادة الصاااوفية
ألنفساهم هااو ماان ُمت،لباات عبااادتهم الصااوفية ،كمااا هاو ماان ضااروريات كاال
األدياااان والااادعوات والماااذاهب ،وعلياااه فاااال يصاااح مااادح الصاااوفية باااذل
وتخصيصهم به .علما باين أي عمال يقاوم باه اإلنساان فاي حياتاه اليومياة إال
ويعتماد علاى مجاهادة الانفس وحملهاا علاى إتياناه .فاال يُمكان ماثال للمسالم أن
ي،يااا ف ل تعاااالى مااان دون جهااااد لنفساااه ،ليحملهاااا علاااى عبادتاااه وااللتااازام
بشريعته .لكن الصوفية لم يُجاهادوا أنفساهم إلتزاماا بادين اإلساالم قلباا وقالباا
كمااا ساابق أن بيناااه ،وإنمااا جاهاادوها التزامااا بالعبااادة الصااوفية ونشاارا لهااا.
وبمعنااى آخاار إنهاام جاهاادوا أنفسااهم وحملوهااا علااى مخالفااة الشاارع انتصااارا
للتصوف .والشاهد على ذل ما ذكرناه عن أصول التصوف وفروعه ،ومما
سااييتي عاان غاياتااه ،وماان كااالم أبااي نُعاايم األصاابهاني عناادما ذكاار المخالفااة
صراحة بقوله (( :ومنها الجد والمواظبة على جهاد النفس والمخالفة .))...
فهم حقا قد بذلوا جهودا كبيرة و ُمضنية لمخالفة الشرع والعقل والعلم التزاما
بالتصوف وانتصارا له !!!! .
وخامسا إن منه مجاهدات ال،رياق الصاوفي يُركاز علاى القلاب وين،لاق
منااه ب،ريقااة ساالبية تواكليااة ولاايس ب،ريقااة إيجابيااة فعالااة ُمنتجااة ،و ُم،بقااة
للشرع في األرض و ُمعمرة لها .ولهذا فلن الصوفية اهتماوا بالقلاب وركازوا
علياااه لتبريااار سااالبيتهم تجااااه مجاااتمعهم ،وللتهااارب مااان األوامااار الشااارعية
والتكالي االجتماعية .فلو كان من،لقهم من القلب ُمن،لقا صحيحا ما خاالفوا
الشرع والعقل والعلم بتصوفهم :أصاوال  ،وفروعاا  ،وغاياة  .مان ذلا ماثال
قول يحيى بان معااذ (( :مفااوز الادنيا تُق،اف باألقادام ،ومفااوز ا خارة تُق،اف
بالقلوب )). 1089
وأقااول :قولااه هااذا ال يصااح ،ومخااال للشاارع والواقااف ،وصااوابه  :إن
مفاااوز الاادنيا تُق،ااف بااالقلوب واألقاادام  ،ومفاااوز ا خاارة هااي أيضااا تُق،ااف
بالقلوب واألقدام  .ألن طالب الادنيا قبال أن يتحركاوا ل،لبهاا يُحبونهاا أوال ،
 1088المزي :تهذيب الكمال  ،ط  88ي. 179 :
 1089يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 121 :
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ثم يتحركون ل،لبها حباا فيهاا وطلباا لهاا  ،وبحابهم لهاا يصابرون علاى عناا
طلبها ويضحون من أجلها .ولوال حب قلوبهم لها وصبرهم عليها ما ضاحوا
من أجلها.
وكاذل مفااوز ا خارة ال تُق،ااف إال باالقلوب واألقادام  ،وباالقلوب تتحاارك
األقاادام  ،وباألقاادام تتفاعاال القلااوب بااالجوارح ،وبااالجوارح تحقااق القلااوب
مرادها ،وبال قلوب تست،يف الجاوارح الصابر والصامود والتضاحية مان أجال
ااوا رو رع ةملُ َ
ين آ رمنُ َ
ت أُولراااـئة ر
غاياتهااا  .ولهااذا قااال تعااالى  (( :روالخااا ةذ ر
ااوا الصخااالة رحا ة
اوا فر رساير ررى ّ
ون)(البقرة  ،))84 :و(( روقُ ةل ا َع رملُ َ
أرصَ رحابُ َال رجنخ ةة هُ َم فةيهرا رخالة ُد ر
لُ
ب روال خشاهرا رد ةة فريُنربائُ ُكم بة رماا
ون رو رستُ رر ُّد ر
رع رملر ُك َم رو ررسُولُهُ رو َال ُم َؤ ةمنُ ر
ون إةلرى رعاالة ةم َال رغيَا ة
وا رعلرى َالبار روالتخ َق راوى روالر تر رعاا رونُ َ
اونُ َ
وا
ُكنتُ َم تر َع رملُ ر
ون)(التوبة ،))111 :و (( روتر رع ر
لر إة خن ّ
اااوا ّ
ااام رو َال ُعاااا َد روا ةن رواتخقُا َ
ب)(المائاااادة .)) 4 :
لر رشاااا ةدي ُد َال ةعقرااااا ة
اإل َثا ة
رعلرااااى ة
وا بةي ر َم روالة ُك َم روأرنفُ ةس ُك َم فةي رسبةي ةل ّ
ُوا ةخفرافا ً روثةقراالً رو رجا ةه ُد َ
و((ا َنفةر َ
لة رذلة ُك َم رخ َي ٌر لخ ُك َم
وا ال خز ركاةر روارَ ركعُا َ
صالرةر روآتُ َ
ون)(التوبة  ، ))31 :و (( روأرقةي ُم َ
وا
وا ال خ
إةن ُكنتُ َم تر َعلر ُم ر
ان
رم رف الرخا ةك ةع ر
ين)(البقرة ،))34 :و عن الح (( رو ة ّهللة رعلرى النخاا ة ةحا ُّ َالبريَا ة
ت رم ة
ين)(آل عماران.))37 :
ان َال رعاالر ةم ر
ا َستر،را رع إةلر َي ةه رسبةيالً رو رمن ركفر رر فرل ة خن ل رغنة ٌّي رع ة
فال يُمكن أن تُق،ف مفاوز ا خرة بالقلوب فقط ،وال باألعمال فقط ،فال بد من
الجمااف بينهمااا .لكاان الصااوفية كعااادتهم لمااا انحرفااوا عاان الشاارع فااي أصاال
العبااادة انحرفااوا أيضااا فااي نظاارتهم إلااى الحياااة ودورهاام فيهااا  .فمااالوا إلااى
الساالبية والكساال باادعوى ت،هياار القلااوب  ،فيفساادوها أكثاار ممااا أصاالحوها،
وع،لوهااا عمااا ينفعهااا أكثاار ممااا شااغلوها بمااا ينفعهاااف باال أوردوهااا المااوارد
والمهال فيفسدوها وضللوها .
وهناك عبادات شرعية لها أنوارهاا القلبياة ال تتحقاق إال بالساعي باألقادام
والقلوب معا  ،منها الح  ،والصالة ،والتعاون علاى البار والتقاوى ،والجهااد
ص ا ردقرةً
بالمااال والاانفس ،وإخااراط الزكاااة  .قااال ساابحانهُ (( :خا َاذ ةما َان أر َما راوالة ةه َم ر
صاااالرتر ر رسااا رك ٌن لخهُااا َم رو ّ
تُ،رهااا ُرهُ َم روتُا ر
لُ رسااا ةمي ٌف
صااال رعلرااا َي ةه َم إة خن ر
اازكي ةهم بةهراااا رو ر
رعلةاااي ٌم)(التوباااة ،))114 :و(( رذلةااا ر رو رمااان يُ رعظااا َم رشااا رعائة رر خ
لة فرلةنخهراااا ةمااان تر َقااا روى
اون رمااا آتر اوا خوقُلُااوبُهُ َم رو ةجلر اةٌ أرنخهُا َم إةلرااى
ين ي َُؤتُا ر
ب)(الح ا ،))44 :و(( روالخا ةذ ر
َالقُلُااو ة
ص ر
ااااااالتة ةه َم
اجع
ُااااااون)(المؤمنااااااون ،))61 :و((الخاااااا ةذ ر
ر
ين هُاااااا َم فةااااااي ر
ررب ةهاااااا َم رر ة
ُون)(المؤمنون.))4 :
اشع ر
رخ ة
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وبذل يتبين جليا أن موق ال،رياق الصاوفي مان القلاب هاو موقا غيار
صااحيح ،مخااال للشاارع والواقااف ،لكنااه يتفااق مااف ساالبية الصااوفية وتااواكلهم
فصّ لوه على مقاسهم ان،القا من العبادة الصوفية ومن أجلها أيضا.
وأخيرا  -سادسا -إن منه المجاهدة الصوفي -ال،ريق الصوفي -يقوم
أساسا على مخالفة الشرع ومعاندته  ،وعلى حمل أتباعه على إهانة أنفسهم
،وتربيتهم بما يُخال األوامر الشرعية قصدا وتعمدا .فالمنه التربوي
الصوفي يقوم أساسا على مخالفة شرع ل وتع،يله بدعوى عبادة ل!!!! .
فهل يُعقل أن يُعبد ل بعصيانه وهدم شريعته ؟؟!!  .إنه ال يُعقال شرعا وال
عقال وال علما ،لكنه معقول جدا في التصوف ،ألن العبادة الصوفية أقامها
أصحابها على مخالفة الشرع ومعاندته ،فيصبح هذا من ضروريات
التصوف !! .فال تصوف دون مخالفة الشرع وتع،يله وهدمه في النهاية،
مف الحري على التستر به تقية وتلبيسا على المسلمين ،وانتصارا
للتصوف.
والشواهد الدالة على ذل ذكرنا منها نمااذط كثيارة فاي كتابناا هاذا ،أذكار
منهااا هناااا النماااوذط ا تاااي :ذكااار أباااو طالااب المكاااي رواياااة عااان أباااي يزياااد
البساا،امي بقولااه(( :وقااد كااان شاااهد ماان شااهود بساا،ام عظاايم القاادر فاايهم ال
يفارق مجلس أبي يزيد فقال له يوما ً :يا أبا يزيد ،أناا مناذ ثالثاين سانة أصاوم
الدهر ال أف،ر ،وأقوم الليل ال أنام وال أجد في قلبي شيئا ً من هذا العلام الاذي
تذكر ،وأنا أصدق به وأحبه ،فقال له أبو يزيد :لو صمت ثالثمائة سنة وقمت
ليلها ما وجدت من هاذا ذرة ،قاال :ولةام؟ ألنا محجاوب بنفسا  ،قاال :أفلهاذا
دوا ؟ قال :نعم ،قال :قل لي حتى أعلمه قال :ال تقبل،قال :فااذكره لاي ،قاال:
اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأس ولحيت  ،وانازع هاذا اللباا واتازر
بعبا ة وعلق في عنق مخالة مملاو ة جاوزاً ،واجماف الصابيان حولا وقال:
كل مان صافعني صافعة أع،يتاه جاوزة ،وادخال األساواق كلهاا عناد الشاهود
وعند مان يعرفا وأنات علاى ذلا  ،فقاال الرجال :سابحان ّ
ل تقاول لاي مثال
هذا؟ فقال أبو يزيد :قول سابحان ّ
ل شارك قاال :كيا ؟ قاال :ألنا عظمات
نفس فسبحتها قال :هذا ال أفعله ،ولكن دلني على غيره قال :ابتدئ بهذا قبل
كل شي فقال :ال أطيقه فقال :قد قلت ل إن ال تقبل)).1090

 1090أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 120 :
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وأقااول :هااذا الخباار نمااوذط دامااغ علااى أن الصااوفية أسسااوا عبااادتهم علااى
مخالفة الشرع ومعاندته  .ألن المنه الذي جا به اإلسالم فاي تربياة الانفس
ال يقااوم علااى إهانتهااا وإذاللهااا بتل ا ال،ريقااة التااي ذكرهااا البساا،امي  ،ألن
النفس اإلنسانية ُمكرمة  ،لقوله سبحانه  (( :رولرقر َد رك خر َمنرا برنةي آ رد رم رو رح رم َلنراهُ َم فةي
ضايالً
ت روفرض َخلنراهُ َم رعلرى ركثةي َر م خم َن رخلر َقنراا تر َف ة
َالبرر رو َالبرحَ ةر رو رر رز َقنراهُم م رن ال،خيبرا ة
(اإلساارا  ،)) 71وألن الاانفس المؤمنااة عزياازة  ،لقولااه ساابحانه  :ر (( ة خ
وهللة
َال ةعااا خزةُ رولة ررسُاااولة ةه رولة َل ُم َ
ين رولر ةكا خ
اااون )(المنااااافقون8 :
ين رال ير َعلر ُم ر
ااان َال ُمنراااافةقة ر
اااؤ ةمنة ر
ين آ رمنُوا إة خن خ
))،و((إة خن خ
اور)(الحا :
لر يُ ردافة ُف رع ةن الخ ةذ ر
لر رال ي ةُحبُّ ُك خل رخا خوا َن ركفُ َ
 . ))48وألن النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -ربااى الصااحابة تربيااة ربانيااة
ض رج ةميعا ً
لو أرنفر َق ر
بتوفيق وأمر من ل تعالى ،لقوله سبحانه (( :ر َ
ت رما فةي األررَ ة
اات براااي رَن قُلُاااوبة ةه َم رولراااـ ةك خن ّ
خماااا أرلخفرا َ
لر أرلخااا ر بر َيااانرهُ َم إةنخاااهُ رع ةزيااا ٌز رح ةكاااي ٌم )(األنفاااال:
ُون بةا َ
ار أُ خم ا َة أُ َخ ةر رجا َ
ان
ات لةلنخااا ة تراايَ ُمر ر
اال رم َعر ة
،))64و(( ُكن اتُ َم رخ َيا ر
ُوف روتر َنهرا َاو رن رعا ة
ون بة ّ
اون
اان رخيَاراً لخهُام ما َنهُ ُم َال ُم َؤ ةمنُ ر
ب لر رك ر
اهللة رولر َاو آ رم ر
َال ُمن رك ةر روتُ َؤ ةمنُ ر
ان أر َها ُل َال ةكتراا ة
ون )(آل عمااااران  . )) 111 :فربااااى الصااااغار والكبااااار،
اسااااقُ ر
روأر َكثراااا ُرهُ ُم َالفر ة
وأخاارجهم ماان الظلمااات إلااى النااور ،وماان الشاارك إلااى اإليمااان ،وأعاااد بنااا
أخالقهم ونفوسهم وعقولهم بنا ً جديدا  .قاال سابحانه (( :هُ راو الخا ةذي بر رع ر
اث فةاي
اب رو َال ةح َك رماةر روإةن
َاألُمي ر
ين ررسُوالً م َنهُ َم ير َتلُو رعلر َي ةه َم آيراتة ةه روي رُزكي ةه َم رويُ رعل ُمهُ ُم َال ةكتر ر
ين )(الجمعة  .)) 4 :لكنه عليه الصاالة والساالم
ركانُوا ةمن قر َب ُل لرفةي ر
ض رال َل ُّمبة َ
لم ييمرهم بما أمر به البس،امي ،وإنما رباهم بالحكماة والموعظاة الحسانة ،
صا رر ة
وبالوسائل الشارعية ،لقولاه سابحانه (( :روأر خن هراـ رذا ة
اطي ُمسَاترقةيما ً فرااتخبةعُوهُ
روالر ترتخبةع َ
ون )(األنعام
ق بة ُك َم رعن رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
ُوا ال ُّسبُ رل فرترفر خر ر
 .))114 :فكاال ساابيل غياار ساابيل الشاارع فهااو ماان ساابل الشااي،ان  .فالتربيااة
تكون بالتيدياب الحسان ،وال تكاون بالتيدياب السايئ وال ُمهاين لإلنساان كالاذي
أمر به البس،امي .
ومان جهااة أخاارى إن قاول البساا،امي للرجاال (( :قولا ساابحان ّ
ل شاارك
قال :كي ؟ قاال :ألنا عظمات نفسا فسابحتها))  .ال يصاح ،واتهاام للرجال
وسو ظن به  ،وهذا ُمنهى عنه شارعا  .ألن الرجال لام يسابح نفساه  ،وإنماا
اساااتنكر علاااى البسااا،امي عنااادما أماااره بمخاااال سااانة النباااي-علياااه الصاااالة
والسالم -في تربيته ألصحابه .وإنماا الاذي أشارك بال وادعاى األلوهياة هاو
أبو يزيد البس،امي عندما قال (( :سبحاني ما أعظم شيني )) .1091فهاذا هاو
الجنون والغرور واإلصرار علاى معانادة الشارع واساتخدام األلفااظ الملغازة
 1091أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 120 :
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والمنفاارة والمخالفااة لاادين اإلسااالم لغايااات فااي نفااس البساا،امي .فاااهلل تعااالى
ان ررباي
أمرنا بين نسبح باسمه وحماده (( ،سابح باسام ربا ))،و((قُالَ سُا َب رح ر
ان خ
هراالَ ُكنا ُ
ون
ص اف ُ ر
ات إرالخ بر رشااراً خر ُسااوالً)(اإلساارا ،) 34 :و(( ُس اب رَح ر
لة رع خمااا ير ة
ش رع خماا
)(المؤمنون ،))) 31 :و(( ُسب رَح ر
اوا ة
ان ررب ال خس رم ر
ض ررب َال رعرَ ة
ت رو َاألررَ ة
ون)(الزخااارف  ، ))84 :فجاااا البسااا،امي ونهاااى عااان التسااابيح بااااهلل،
صااافُ ر
ير ة
وسمح لنفسه بادعا األلوهية والتسابيح باسامه ال باسام ل تعاالى الاذي خلقاه
وأمااره بااين يساابح باساام خالقااه!!  .فهااذا هااو الماانه التربااوي الصااوفي الااذي
أقامه الصوفية على مخالفة الشرع ومعاندته ،ثم هدماه بادعاا األلوهياة كماا
فعل أبو يزيد البس،امي ،علما بين قوله (( سبحاني ما أعظام شايني ))،1092
هو تعبير عن عقيدة الصوفية التي حرصوا على إخفائها !! .
وإنها ً لهذا الفصل -الثالث -يتباين مناه أوال أن ال،رياق الصاوفي أقاماه
الصوفية على أربعة أُسسس ،هي :العزلاة  ،والجاوع  ،والصامت والساهر،
ثام ألحقااوا بهاا فااروع أسياسااية ،هاي :الحااث علااى العزوبياة وتفضاايلها علااى
الااازواط  ،ومااادح الفقااار وذم الغناااى ،والاااذكر والغناااا  .وكااال هاااذه األساااس
وفروعها هي متداخلة فيما بينها و ُماؤثرة فاي بعضاها مان جهاةف وهاي نتاائ
وآثار ضرورية لألصول المؤسسة للتصوف من جهة أخرى.
وثانياا فقاد اتضااح أيضاا أن كاال تلا الممارسااات والمجاهادات المؤسسااة
لل،ريق الصوفي كانت مخالفة للشرع ومعاندة لاه بشاكل واضاح مان ناحياة،
وأن تشااابهها مااف العبااادات الشاارعية كااان مجاارد تشااابه فااي االسااما ال فااي
المضمون من ناحية أخرى .فتبين مان ذلا أن ممارساات ال،رياق الصاوفي
من عزلة وجوع ،وعزوبية وب،الة ،وطرب ورق ليست من دين اإلساالم
 ،وإنمااا هااي امتااداد لرهبانيااة البااوذيين والنصااارى .1093وهااي عناادهم مجاارد
وسيلة من وسائل المجاهدة الصاوفية ،وممارساتهم لهاا لايس التزاماا بالشارع
وال طاعة له  .فتبين منها أن ال،ريق الصوفي هو تع،يل للعبادات الشرعية
وهاادم لهااا مااف حااري أتباعااه علااى التسااتر بهااا تقيااة وتلبيسااا علااى المساالمين
انتصارا للعبادة الصوفية.
وثالثا فقد بينات أقاوال الصاوفية وممارسااتهم لل،رياق الصاوفي أنهام ذماوا
الدنيا و ا خرة معا  ،فلام يكان هادفهم طلاب ا خارة وال الادنيا التاي يتصاارع
 1092أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 120 :
 1093سبق توثيق ذل  ،وزيادة في التوثيق أنظر أيضا  :إحسان إلهي ظهير :التصوف :المنشي والمصادر ،ي 108 :وما بعدها .
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حولها معظام البشار .وإنماا مارساوا مجاهاداتهم طلباا للادنيا التاي بشارهم بهاا
الدين الصوفي  ،وهي السر ال ُملغز الذي اجتهاد عاماة الصاوفية علاى إخفائاه
عن المسلمين  ،مف التلميح لها باإلشارة ال بالعبارة ،وقلة منهم أفصحوا عنها
بالعبارة .تل الدنيا المستورة هاي جناة التصاوف وأهلاه التاي سنكشا عنهاا
ونفصلها في الفصل ا تي باإلشارة والعبارة معا .

.........

الفصل الراب
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نقد الروايات واألفكار المؤسسة لغايات العباةة الصوفية

أوال:المعرفة الصوفية
ثانيا :الحيرة
الوالية الصوفية .
ثالثاَ :
رابعا :الفناء الصوفي (وحدة الوجوة)
خامسا :التوحيد الصوفي
ساةسا :المعاة الصوفي ةنيوي ال أخروي ! .

...................
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أسااس شاايوخ الصااوفية للتصااوف بثالثااة أُسااس هااي األصااول النظريااة
والعقدية للتصوف :الحب الصوفي ،وترك الدنيا ،والتوكل الصوفي ،وعليها
أقاموا ممارسات ال،ريق الصوفي ومجاهداته طلبا لغاياات العباادة الصاوفية
التااي هااي جنااات التصااوف ونعيمااه حسااب زعمهاام  ،كالمعرفااة الصااوفية،
والوالية ،ووحدة الوجود ،والتوحياد الصاوفي  ،والمعااد الصاوفي.
والحيرة ،ر
فما تفاصيل ذل ؟  ،وما هاي غاياة غاياات العباادة الصاوفية ؟ ،وهال المعااد
األخااروي ماان غايااات التصااوف ؟  ،ومااا هااي آثااار غايااات التصااوف علااى
الشرع والعقل والعلم ؟ .
أوال :المعرفة الصوفية:
أكد الصاوفية علاى أن المرياد الاذي يلتازم بممارساات ال،رياق الصاوفي
يصاال إلاى مرتبااة المعرفااة الصااوفية فااي تعاملااه مااف ل تعااالى ،فيصاابح ماان
العارفين به  .ولهم في ذلا رواياات كثيارة عان شايوخهم فاي مادح العاارفين
ومعاارفتهم ،ولهاام ماان جهااة أخاارى أحاديااث نبويااة أياادوا بهااا قااولهم بالمعرفااة
الصااوفية كعااادتهم فااي التسااتر باإلسااالم والتظاااهر بااه  .والمعرفااة الصااوفية
ع ندهم تعني العلم بالتصوف والتحقق به وبلاوغ أكبار غاياتاه ،التاي هاي سار
أسرار التصوف الذي أخفاوه عان الناا  ،وسينكشا لناا تادريجيا فيماا يايتي
من مباحث هذا الفصل.
فماان ذلاا أوال إنهاام احتجااوا بيحاديااث نبويااة أياادوا بهااا قااولهم بالمعرفاااة
الصوفية ،وردت فيها عبارة :المعرفاة ،فضامنوها مفهاوم المعرفاة الصاوفية
واستدلوا بها انتصارا للتصوف  .منها حديث أورده أبو طالب المكاي وعلّاق
عليه  ،مفاده (( :وقاد جاا رجال إلاى النباي فقاال :علمناي مان غرائاب العلام
فقال" :هل عرفت الرب" .فيخبر أن غرائب العلوم في المعرفة)).1094
والحديث الثاني :قال الكالباذي ((:روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة
قال :قال رسول ل { :إن من العلم كهيئة المكنون ،ال يعلمه إال أهل
المعرفة باهلل ،فلذا ن،قوا به لم ينكره إال أهل الغرة باهلل)).1095
والحديث الثالث :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حدثنا ساليمان بان أحماد
 ،حدثنا أنس بن سلم الخوالني  ،حدثنا محماد بان رجاا السجساتاني  ،حادثنا
منبه بن عثمان  ،حدثني عمر بن محمد بن زيد  ،عن سالم بن عبد ل  ،عان
 1094أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 198 :
 1095الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 100 :
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أبيه  ،قال  :قال رسول ل  -صلى ل عليه وسلم « : -إن لكل شي معدنا ،
ومعدن التقوى قلوب العارفين »)).1096
والحااديث الرابااف أورده أبااو نُعاايم األصاابهاني بقولااه(( :ومنهااا تقااديم مقااام
العارفين على مقامات المريدين  :حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحماد ،
حاادثنا أحمااد باان محمااد باان عبااد ل المنقااري  ،حاادثنا الحااارث باان منصااور
الوراق  ،حدثنا حماد بن سلمة  ،عن ثابت  ،عن أنس  ،قال  :قال رسول ل
 صلى ل علياه وسالم « : -إذا جماف ل األولاين وا خارين يناادي منااد فايصعيد واحد من ب،نان العرش  :أين أهل المعرفة باهلل ؟ أين المحسنون ؟ »
قال  « :فيقوم عنق من النا حتى يقفوا بين يدي ل فيقول وهاو أعلام باذل
 :ما أنتم ؟ فيقولون  :نحن أهل المعرفة الذين عرفتنا إياك وجعلتنا أهال لذل
 .فيقول  :صدقتم  .ثم يقول لرخرين  :ما أنتم ؟ قالوا  :نحن المحسنون  .قال
 :صدقتم ُ ،
قلت لنب ّي ( ما على المحسانين مان سابيل  ،ماا علايكم مان سابيل ،
ادخلوا الجنة برحمتي »  .ثم تبسم رسول ل -صالى ل علياه وسالم -فقاال :
« لقااد نجاااهم ل ماان أهااوال بوائااق القيامااة » هااذا طريااق مرتضااى لااوال
الحارث بن منصور وكثرة وهمه )).1097
والحديث الخامس  :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حدثنا أبو بكر بن خاالد
 ،حدثنا الحارث بن أبي أساامة  ،حادثنا داود بان المحبار  ،حادثنا عبااد يعناي
ابن كثير عن ابن جري  ،عن ع،ا  ،عن أبي سعيد  ،قال  :سمعت رساول
ل  -صلى ل عليه وسلم -يقول  « :قسم ل العقل على ثالثاة أجازا  ،فمان
كاان فيااه كماال عقلااه  ،وماان لاام يكاان فيااه فااال عقاال لااه  :حساان المعرفااة باااهلل ،
وحسن ال،اعة هلل  ،وحسن الصبر على أمره »)).1098
والحديث الساد  :قاال القشايري (( :أخبرناا عباد الارحمن بان محماد بان
عبد ل العدل ،قال :حدثنا محماد بان القاسام العتكاي ،قاال :حادثني محماد بان
أشاار  ،قااال :حاادثنا سااليمان باان عيسااى الشااجري عاان عباااد باان كثياار ،عاان
حنظلة بن أبي سفيان ،عن القاسام بان محماد ،عان عائشاة -رضاي ل عنهاا-
أن النبي  -صلى ل علياه وسالم  -قاال " :إن دعاماة البيات أساساهُ ،ودعاماة
ُ
واليقين والعقال القاامف فقلات :بايبي أنات وأماي ماا
الدين المعرفة باهلل تعالى،
1099
العقل القامف؟ قال الك عن معاصي ل ،والحري على طاعة ل ")) .
 1096أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 26 :
 1097أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 22 :
 1098أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 26 :
 1099القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.199 :
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والحديث السابف  :قال عبد القادر الجيالني (( :وقال صالى ل علياه وسالم
 :أنا أعرفكم باهلل وأشدكم منه خوفا ً )). 1100
والحديث الثامن :قال أبو عبد الرحمن السلي (( :وقال أبو الدردا :
سيلت رسول ل –صلى ل عليه وسلم -عن المعرفة  ،فقال :سيلت جبريل
–عليه السالم -قال :سيلت ل عز وجل عن المعرفة فقال عز وجل :سر من
أسراري ال أودعه إال في سر يصلح لمعرفتي )).1101
والحااديث األخياار – التاسااف  : -قااال أبااو نعاايم األصاابهاني(( :حاادثنا عبااد
الرحمن بن العبا  ،ثنا إبراهيم بن اسحاق الحربي ،ثنا احمد بن ياونس ،ثناا
زهير بن معاوية  ،ثنا خالد بن أبي كريمة ،عن عبد ل بن المسور أن رجال
أتى النبي  -صلى ل عليه و سلم – فقاال :ياا رساول ل علمناي مان غرائاب
العلم .قال :ما فعلت في رأ العلام فت،لاب الغرائاب ؟،قاال :وماا رأ العلام
.قال :هل عرفت الرب؟ ،قال :نعم ،قال :فما صنعت في حقه؟ ،قاال ماا شاا
ل ،قال :عرفت الماوت ،قاال :نعام قاال :ماا أعاددت لاه؟ ،قاال :ماا شاا ل،
قال :ان،لق فاحكم هاهنا ثم تعال أعلم من غرائب العلم )).1102
وثانيا إن من األقوال التي احت بها الصوفية على قولهم بالمعرفة
الصوفية ،قول نسبوه إلى أبي بكر الصديق  ،قال أبو عبد الرحمن السلمي:
(( وقال أبو بكر الصديق  :سبحان من لم يجعل لخلقه طريقا إلى معرفته إال
بالعجز عن معرفته )).1103
وقول آخر نسبوه إلى الصحابي عبد ل بن عبا مفاده أنه فسر قوله
تعالى (( :رو رما رخلر َق ُ
ون)(الذاريات .)) 16 :قال ابن
اإل ر
نس إة خال لةير َعبُ ُد ة
ت َال ةج خن رو َ ة
عبا  :أي ليعرفون ")) .1104وعلّق أبو عبد الرحمن السلمي على ذل
بقوله  (( :فيما المعرفة فيول فرض افترضه ل على عباده )).

 1100عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السابعة والعشرون .
 1101أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 26:
 1102أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 81 :
 1103أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف وحقيقته  ،ي. 22:
 1104أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 22:

411

ر
وجادت هاذه
وقول آخر عن أبي يزيد البس،امي أناه سُائل  "(( :بايي شاي َ
عاار ")) ،1105وفاي رواياة" باب،ن
المعرفرة؟ "  .فقال " :بابَ ،ن جاائف ،وباد َن
َ
عار".1106
جائف عن الكل،
َ
وبدن َ
وقاال القشايري(( :سامعت محماد بان الحساينف رحماه ل ،يقاول :ساامعت
محمد بن الحسين البغادادي يقاول :سامعت الفراغااني يقاول :سامعت الجنيادف
وقد سئل :من العارف؟ قال :من ن،ق عن سرخك وأنت ساكت )).1107
وقااال أبااو نعاايم األصاابهاني (( :أخبرنااا محمااد باان الحسااين ،قااال ساامعت
محمد بن علي النهاوندي يقول :سمعت موسى بن محمد يقول :سمعت يحيى
1108
بن معاذ يقول :أهل المعرفة وح ل في األرض ال يينسون إلى أحد))
.
وقال أبو سليمان الداراني  (( :أهل المعرفة دعاؤهم غير دعا الناا ،
وهمتهم غير همة النا )).1109
وبيّن عبد الكريم القشيري معنى المعرفة وغايتهاا عناد الصاوفية بقولاه((:
عند هؤال القوم المعرفة :صفة من عارف الحاق سابحانه بيسامائه وصافاتهف
ثم صادق ل تعاالى فاي معامالتاه :ثام تنقاى عان أخالقاه الرديئاة وأفاقاه ف ثام
طال بالباب وقوفاه ودام بالقلاب اعتكافاه فحظاي مان ل تعاالى بجميال إقبالاه
وصدق ل في جميف أحواله  ...فلذا صار من الخلق أجنبيا ً ومان آفاات نفساه
بريااااف ومااان المسااااكنات والمالحظاااات نقيااااًف ودام فاااي السااار ماااف ل تعاااالى
مناجاتااه ،وحااق فااي كاال لحظااة إليااه رجوعااه وصااار ُمح ا خدثا ماان قباال الحااق
سبحانه بتعري أساراره فيماا يجرياه مان تصااري أقاداره يسامى عناد ذلا
عارف اا ً وتساامى حالتااه معرفااة.وبالجملااة فبمقاادار أجنبيتااه عاان نفسااه تحصاال
معرفته بربه )).1110
و ُساائل عبااد الاارحمن الفارسااي عاان كمااال المعرفااة فقااال (( :إذا اجتمعاات
المتفرقات ،واستوت األحوال واألماكن  ،وسق،ت رؤية التمييز)).1111
 1105أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 92 :
 1106أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 27 :
 1107القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام ي. 92 :
 1108أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 60 :
 1109أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  7ي. 826 :
 1110القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ي. 111 :
 1111السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 68 :
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وآخرهم ماا ذكاره الصاوفي ابان عجيباة فاي المقارناة باين العاالم والعاارف،
فقال(( :وقال بعضهم في تفضايل العاارف علاى العاالةمّ :
إن العاارف فاوق ماا
يقول ،والعالةم دون ما يقول .يعني :أن العارف إذا تكلم في مقاام مان مقاماات
اليقين ،كان قر رد ُمه فوق ماا وصا  ،ألناه يسالكه دوماا ً ثام يصافه ،والعاالم إنماا
يصفه بالنعت .وأيضا ً :العالةم يدل على العمل ،والعارف يُخرج عن شهود
العماال .العااالةم يحمل ا ةحماال التكلي ا  ،والعااارف يروح ا بشااهود التعري ا .
العالةم يرا ُدل علاى علام الرساوم ،والعاارف يُعرّفا باذات الحاي القياوم .العاالة رم
ير ُدل على األسباب ،والعارف يدل على ُمسابب األساباب .العاالةم يرا ُدل علاى
شااهود الوسااائط ،والعااارف يرا ُدل علااى محاارك الوسااائط .العااالةم يُحا ّاذرك ماان
الوقوف مف األغيار ،والعاارف ي ّ
ُحاذرك مان الوقاوف ماف األناوار ويازط با
في حضرة األسرار .والعالةم ي ّ
ُحذرك من الشارك الجلاي ،والعاارف يُخلصا
من الشرك الخفي .والعالم يدل على العمل  ،والعارف يدل على العمل باهلل
 .والعااالم يعرفاا بيحكااام ل  ،والعااارف يعرفاا باااهلل  .والعااالم ماان أهااال
البرهان  ،والعارف من أهل العيان  .والعاالم مان أهال قولاه تعاالى (( :أيااك
نعبد )) ،والعارف من أهل قوله تعالى (( إياك نستعين )) .والعالم يدل على
العمل خوفا وطمعا ،والعارف يدل على العمل محبة وشكرا )).1112
ورةا عليهم أقول:
فبالنسبة لألحادياث التاي احات بهاا هاؤال الصاوفية  ،فااألول (( :وقاد
جاا رجاال إلااى النبااي فقااال :علمنااي ماان غرائااب العلاام  .فقااال" :هاال عرفاات
الرب" .فيخبر أن غرائب العلوم فاي المعرفاة .1113))...فهاو حاديث ضاعي
جدا حسب ما قاله الحافظ العراقي.1114
ومتنه ال يصح أيضاا ،اختلقاه الصاوفية وأمثاالهم علاى مقاا الصاوفية
فاااي قاااولهم بالمعرفاااة الصاااوفية ال الشااارعية .والااادليل علاااى عااادم صاااحته
الشااااهدان ا تيااااان :األول  :إن أبااااا طالااااب المكاااي قصااااد بغرائااااب العلااااوم
التصوف ،مما يعني أن الحديث أمر ب،لب التصوف ومعرفتاه  .وهاذا زعام
باطل ،ألن التصوف بينا في كتابنا هذا أنه مخال للشارع وهاادم لاه  ،ومان
ثم فال يُمكن أن يحث النبي -عليه الصالة والساالم -علاى طلباه .والثااني :إن
 1112ابن عجيبة  :البحر المديد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 8008 ،ط  9ي . 282 :وأكملت المقارنة من كتاب :جواهر
التصوف  ،ليحيى بن معاذ  ،كان محقق الكتاب قد أوردها في جمعه وترتيبه للكتاب  ،ي. 881 :
 1113أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص طريق المريد إلى مقام التوحيد  ،ط  ،1ي. 198 :
 1114في كتابه :المغني في حمل األسفار  ،ط  1ي. 12 :
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الرجل جعل التصوف من غرائب العلوم التي حاث عليهاا الحاديث ،وهاذا ال
يصح  ،ألن التصوف ليس علما بيصوله وال بفروعاه وال بغاياتاه،وإنما هاو
أفكار واجتهادات  ،وأهوا وهلوسات ،وأباطيل وخرافات ،وتلبيسات نفسية
وشي،انية .
والحديث الثاني(( :روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال :قال
رسول ل  { :إن من العلم كهيئة المكنون ،ال يعلمه إال أهل المعرفة باهلل،
فلذا ن،قوا به لم ينكره إال أهل الغرة باهلل)).1115
وهذا الحديث ضعي حسب الحافظ العراقي في تخريجه ألحاديث
اإلحيا .1116ومتنه ُمنكر  ،وعلى مقا الصوفية ،في قولهم بالمعرفة
الصوفية.
والحديث الثالث « :إن لكل شي معدنا  ،ومعدن التقاوى قلاوب العاارفين
»)) .1117فهو حديث ال يصح ،ألنه موضوع.1118
والحااديث الراباااف  :قاااال أبااو نعااايم األصااابهاني (( :ومنهااا تقاااديم مقاااام
العارفين على مقامات المريدين  .. .قال رسول ل -صلى ل عليه وسلم: -
« إذا جمااف ل األولااين وا خاارين ينااادي مناااد فااي صااعيد واحااد ماان ب،نااان
العاارش  :أياان أهاال المعرفااة باااهلل ؟  ...ثاام تبساام رسااول ل -صاالى ل عليااه
وساالم -فقااال  « :لقااد نجاااهم ل ماان أهااوال بوائااق القيامااة » .هااذا طريااق
مرتضى لوال الحارث بن منصور وكثرة وهمه )).1119
وهذا الحديث ضعي  ،ألن من رجاله :الحارث بن منصور الوراق ،وقد
أشار إلى ضعفه أبو نُعيم األصبهاني ،وهذا الراوي ،قيل فيه  :صدوق  ،فاي
حديثاااه اضااا،راب ،كثيااار الاااوهم .1120فالرجااال ضاااعي مااان جهاااة ضاااب،ه،
ومرتبته ال تجعله حجة يُحت بروايته.
والثاني :حماد بن سلمة بن دينار السلمي أبو سلمة (ت  167هاـ عان نحاو
 81سنة)  :سبق تفصيل حاله في الفصل الثاني ،وتبين أنه ضعي .
 1115الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 100 :
 1116الحافظ العراقي :المغني عن حمل األسفار ،ي. 7 :
 1117أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 26 :
 1118الشوكاني :الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ي. 821 :واأللباني :السلسلة الضعيفة ،ط
 2ي ، 291 :رقم. 1271 :
 1119أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 22 :
 1120ابن حجر :تهذيب  ،ط  1ي. 102 :
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والحديث الخاامس  « :قسام ل العقال علاى ثالثاة أجازا  ،فمان كان فياه
كمل عقله  ،ومان لام يكان فياه فاال عقال لاه  :حسان المعرفاة بااهلل .1121» ...
وهذا الحديث ال يصح ،بل ومذكور في الموضوعات.1122
والحديث الساد  :قال القشيري  " (( :إن دعامة البيت أساسهُ ،ودعامة
1123
ُ
واليقين والعقل القامف فقلت))"... :
الدين المعرفة باهلل تعالى،
وإسناده ال يصح ألن من رجالاه :ساليمان بان عيساى الشاجري  :كاذاب ،
يضف الحديث .1124و عباد بن كثير :ضعي .1125
والحديث السابف  (( :أنا أعرفكم باهلل وأشدكم منه خوفاا ً )) . 1126ال يصاح
بااذل اللفااظ  ،ممااا يعنااي أنااه ُوضااف علااى مقااا الصااوفية لماادح المعرفااة
الصااوفية ،وإنمااا الصااحيح هااو قولااه عليااه الصااالة والسااالم (( :إن أتقاااكم
.1127
وأعلمكم باهلل أنا))
والحديث الثامن  ... (( :سيلت ل عز وجل عن المعرفة فقال عز وجل:
سر من أسراري ال أودعه إال في سر يصلح لمعرفتي )) .1128فهو حديث ال
ُ
بحثت عنه كثيرا فلم
يصح إسنادا وال متنا ،ألن الرجل رواه بال إسناد ،وقد
أعثر له على ذكر في المصنفات الحديثية والرجالية ،وال في التواري
والتراجم .
وأما متنا فهو منكر ومردود على راويه ،ألن ل تعالى عرفنا بذاته
وصفاته ،وأخبرنا عن كثير من أسراره وعظيم مملكه بالقرآن الكريم والسنة
النبوية الصحيحة ،فهو سبحانه لم يجعل ذل سرا  ،وال خ به أحدا من
الصوفية ،وال غيرهم .

 1121أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 26 :
 1122ابن الجوزي :الموضوعات في األحاديث المرفوعات  ،ط  1ي . 198 :واأللباني :السلسلة الضعيفة  ،ط  11ي ، 229 :رقم:
. 2812
 1123القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.199 :
 1124الذهبي :الميزان  ،ط  1ي. 112 :
 1125ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 166 :
 1126عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السابعة والعشرون .
 1127البخاري :الصحيح  ،ط  1ي 12 :ـ رقم. 80 :
 1128أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 26:
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والحديث األخير -التاسف ...(( : -قاال :ماا فعلات فاي رأ العلام فت،لاب
الغرائاااب ؟  ...قاااال :ان،لاااق فااااحكم هاهناااا ،ثااام تعاااال أعلمااا مااان غرائاااب
العلم)) .1129فهو حديث ضعي جدا ،ومذكور في الموضوعات.1130
وأما بالنسبة ألقوال الصوفية المتعلقة بالمعرفة الصوفية ،فمنها ما ذكره
أبو عبد الرحمن السلمي بين المعرفة هي أول فرض افترضه ل على
عباده ،لقوله تعالى :ر(( رو رما رخلر َق ُ
ون)(الذاريات:
اإل ر
نس إة خال لةير َعبُ ُد ة
ت َال ةج خن رو َ ة
 ،))16وأن ابن عبا فسر ذل بقوله" :أي ليعرفون " .1131فهو قول غير
صحيح بدليل الشواهد ا تية:
أولها إن نسبة ذل التفسير البن عبا  -رضي ل عنه -لم يثبت عنه،
وقد ورد عنه أنه فسر تل ا ية بقوله  :إال لعبادتنا ،والتذلل ألمرنا .وفي
رواية أخرى (( :إال ليقروا بالعبودية طوعا و ركرها)) .1132ومن جهة أخرى
ال يصح نسبة ذل التفسير إلى ابن عبا  ،ألنه ال يغيب عن عالم مثله
الفرق الكبير واألساسي بين المعرفة والعبادة ،فهما مختلفتان وغير
مت،ابقتين .
والشاهد الثاني :ال يصح تفسير لفظ العبادة بالمعرفة ،ألن لفظ المعرفة لم
يرد في الشرع بمعنى العبادة التي هي بين العبد وربه  .وإنما ورد بين
َرفُونرهُ
البشر بمعنى مخال  ،كما في قوله تعالى(( :الخ ةذ ر
ين آتر َينراهُ ُم َال ةكتر ر
اب يرع ة
ون َال رح خ
ون)(البقرة:
ق روهُ َم ير َعلر ُم ر
ون أر َبنرا هُ َم روإة خن فر ةريقا ً م َنهُ َم لرير َكتُ ُم ر
َرفُ ر
رك رما يرع ة
 .))136فمعنى المعرفة هنا هو العلم  ،وهي تحدث بعد جهل ،لكن معنى
العبادة في الشرع واسف جدا يشمل طاعة ل تعالى في كل ما فرضه على
ك رعلرى رش ةري رع َة م رن َاألر َم ةر فراتخبة َعهرا رو رال ترتخبة َف
عباده  ،قال سبحانه(( :ثُ خم رج رع َلنرا ر
اي
ين رال ير َعلر ُم ر
أر َه روا الخ ةذ ر
صالرتةي رونُ ُس ةكي رو رمحَ ير ر
ون)(الجاثية  ،))18 :و((قُلَ إة خن ر
ين )(األنعام .))164 :
رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
والشاهد الثالث :إنه ال يصح تفسير لفظ العبادة بالمعرفة ،ألن العبارتين
غير مت،ابقتين ،فال ت،ابق وال توافق بينهما ،وال يُعوضان بعضهما .فلفظ
المعرفة ال يتضمن لفظ العبادة ،ولفظ المعرفة هو المدرط في عبارة العبادة
وليس العكس ،ألن المعرفة تعني العلم ،والعلم ُمتضمن في العبادة وليس
 1129أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي. 81 :
 1130ابن عراق الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط  1ي. 899 :
 1131أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 22:
 1132ال،بري :جامف البيان  ،ط  88ي 111 :وما بعدها .
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ان
العكس .بدليل قوله تعالى ((:أرلر َم أر َعهر َد إةلر َي ُك َم يرا برنةي آ رد رم أرن خال تر َعبُ ُدوا ال خش َي،ر ر
إةنخه ُ لر ُك َم رع ُد ٌّو ُّمبة ٌ
ين)(يس ،))61 :فال يصح تعويض " أن ال تعبدوا" ب" أن
ال تعرفوا  ،لتصبح ا ية هكذا " أن ال تعرفوا الشي،ان" .فهذا معنى ال
يت،ابق وال يصح مف معنى ا ية .
ولذل كان األنبيا يقولون ألقوامهم  (( :ا َعبُ ُدواَ ّ
لر رما لر ُكم م َن إةلرـ َه رغيَ ُرهُ
ون)(األعراف ،))61 :وقال ل لنا(( :يرا أريُّهرا النخا ُ ا َعبُ ُد َ
وا ررب خ ُك ُم
أرفرالر ترتخقُ ر
ون (البقرة  .)) 41 :ولم يقل ل لنا ،
ين ةمن قر َبلة ُك َم لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
الخ ةذي رخلرقر ُك َم روالخ ةذ ر
وال قال األنبيا ألقوامهم :اعرفوا ل .
والشاهد األخير -الرابف -مفاده أنه ال يُمكن أن تكون المعرفة الصوفية
تعني العبادة الشرعية  ،ألنه بما أن المعرفة الصوفية هي من العبادة
الصوفية وغاياتها ،وبما أنه بينا في كتابنا هذا أن التصوف -بيصوله
وفروعه وغايته -هو تع،يل لدين اإلسالم وهدم له  ،فال يُمكن أن تكون
العبادة الشرعية تعني المعرفة الصوفية ،وال العكس .لكن السلمي وأصحابه
يُمارسون التحري والتلبيس والتغليط انتصارا للتصوف ،وال يهمهم بعد
ذل موافقة الشرع أو مخالفته !! .
وفيما يتعلق بالمقولة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق -رضي ل عنه-
فهي غير ثابتة النسبة إليه ،وأبو عبد الرحمن السلمي الذي رواها لم يذكر
ُ
بحثت عنها فلم أعثر لها على أصل
لها إسنادا وال حققها وال تثبت منها،وقد
 .فهي مردودة على راويها ،وال يصح االعتماد عليها لتعضيد المعرفة
الصوفية ،لعدم ثبوت نسبتها إلى أبي بكر الصديق .
وأما متنها فال يصح أيضا ،ألنه مخال للشرع والواقف.ألن ل تعالى
أعلمنا بنفسه ،وعرفنا بصفاته ليس بالعجز ،وإنما بالقرآن الكريم والسنة
النبوية من جهة ،وبالعقل والعلم اللذان بفضلهما تعرفنا على ل تعالى
بصفاته وأفعاله من خالل كتبه ومخلوقاته .نعم إننا عجزنا عن العلم بكنه
ذاته سبحانه  ،وباإلحاطة به ،ألنه سبحانه (( ليس كمثله رش َي ٌ روهُ رو ال خس ةمي ُف
َصا ُر روهُ رو يُ َد ةر ُ
َصا رر روهُ رو
ك األرب ر
صي ُر )(الشورى ،))11 :و((ال خ تُ َد ةر ُكهُ األرب ر
البر ة
اللخ ة،ي ُ َال رخبةي ُر)(األنعام ، ))114 :لكننا علمنا بصفاته وعظمته من خالل
وحيه ومخلوقاته .
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بب،ن جائف،
وأما قول أبي يزيد البس،امي بينه وجد المعرفة الصوفية
َ
عار .1133فهو دليل دامغ على أن المعرفة الصوفية مخالفة للشرع
وبدن
َ
ة
والعقل  ،ألن المعرفة الصحيحة -وهي العلم -ال تُكتسب بشدة الجوع وال
بالبدن العاري ،وإنما تُكتسب ب،اعة ل تعالى وبلتباع المنه العلمي
ل
الصحيح في طلب العلوم حسب مواضيعها .قال سبحانه (( :رواتخقُواَ ّ ر
لُ رو ّ
رويُ رعل ُم ُك ُم ّ
لُ بة ُكل رش َي َ رعلةي ٌم (البقرة  ،))) 484 :و((قُلَ ةسي ُروا فةي
ُنش ُئ الن خ َشيرةر ا َ ةخ ررةر إة خن خ
ق ثُ خم خ
لر رعلرى ُكل
ض فرانظُرُوا رك َي ر بر ردأر َال رخ َل ر
لُ ي ة
َاألررَ ة
س َم رف
َس لر ر بة ةه ةع َل ٌم إة خن ال خ
رش َي َ قر ةدير)(العنكبوت ،))41 :و(( روالر تر َق ُ رما لري ر
ان رع َنه ُ رم َس ُؤوالً)(اإلسرا .))46 :
ص رر رو َالف ُ رؤا رد ُكلُّ أُولـئة ر رك ر
رو َالبر ر
وفيما يخ جواب الجنيد عندما سئل :من العارف؟ فقال" :من ن،ق عان
س ارخك وأناات ساااكت" .1134فهااو جااواب غياار صااحيح ،وال يعلاام ذل ا إال ل
تعالى ،قال سبحانه (( :فرلةنخهُ ير َعلرا ُم السا خر روأر َخفراى)(طاه ،)) 7 :و((إة خال رماا رشاا
خ
لُ إةنخهُ ير َعلر ُم َال رجه رَر رو رما ير َخفرى )(األعلى (( ))7 :ير َعلر ُم رخائةنرةر َاألر َعيُ ةن رو رما تُ َخفةي
الصُّ ُدو ُر )(غافر  ،))13 :و((إة خن ّ
اون )(النحال ،))73 :
لر ير َعلر ُم روأرناتُ َم الر تر َعلر ُم ر
وال يُمكاان لبشااار أن يكااون حالاااه كماااا قااال الجنياااد ،فااذل ُمساااتحيل بالنسااابة
لإلنسان .نعم يست،يف بعض الناا أن يتفرساوا ويساتنتجوا بعاض ماا يجاول
في خواطر بعض النا بما يظهر من أحوالهم ومالمحهم ،وبماا نعارف مان
ظروفهم ،لكنه لن يست،يعوا معرفة ذل دوما ،وال حتى في الغالب ،وال في
إنسان آخر ال تظهر عليه مالمح تعبر عن أحواله الداخلية  .وهذه اإلصابات
هااي اسااتثنا ال أصااال ،وليساات ماان علاام الغيااب وال الكش ا عاان األساارار ،
وإنما هي استنتاجات موضوعية من الشواهد والمالمح والظاروف المحي،اة
باإلنسااان المعنااي .وهااذا االسااتنتاط لاايس خاصااا بالعااارف وال بغيااره ،فقااد
يست،يف ممارسته واستنتاجه أي إنسان آخر ركز على ذل  ،خاصة الخبارا
بنفااو البشاار ماان المااربين واألطبااا  .فالرجاال تكلاام بااال علاام صااحيح ماان
الشرع ،وال من العقل وال من الواقف.
وجواب الجنيد ال يصاح شارعا وال عقاال وال علماا ،ألن مان ذلا حالاه
لاايس عارفااا وال عالمااا باااهلل  ،وإنمااا هااو عااالم أو عااارف ببااواطن وأساارار
النا  ،وال يعلم ذلا إال ل تعاالى .وهاذا باطال ق،عاا فاي البشار ،لكان كاالم
الرجل يُشير إلاى ذلا  ،بال هاو مان أسارار التصاوف التاي يُخفيهاا الصاوفية
فيُعباارون عنهااا باإلشااارة ال بالعبااارة الواضااحة .وهااذا الااذي ساانركز عليااه
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ونبينه الحقا .فجواب الرجل مف أنه غير صحيح كما بيناه فلنه يتفق تماما ماف
التصوف ،ألن الجنيد لم يتكلم بلسان الشرع وال العقال وال العلام ،وإنماا تكلام
بلسان التصوف فيخ،ي فيما قاله !! .
وأمااا قااول يحيااى باان معاااذ  (( :أهاال المعرفااة وح ا ل فااي األرض ال
يينسون إلى أحد)) . 1135فهو قول ليس من دين اإلسالم في شاي  ،وإنماا هاو
ماان العبااادة الصااوفية التااي تاايمر بالعزلااة والخلااوة .فلاايس ذل ا ماان صاافات
المااؤمنين  ،فقااد كااان نبينااا -عليااه الصااالة والسااالم -قاادوة المااؤمنين رحاايم
رؤوف مخالط لصحابته لين الجانب معهم ،وكذل كان أصاحابه فيماا بيانهم.
ب الرنفرضُّ َ
قال تعالى(( :فربة رما ررحَ رم َة م رن ّ
نت لرهُ َم رولر َو ُك ر
لة لة ر
اوا
نت فرظّا ً رغلةيظر َالقر َل ة
اورَ هُ َم فةي األر َم ةر فرال ة رذا رع رز َم ر
ات فرتر رو خكالَ
ةم َن رح َولة ر فرا َع ُ رع َنهُ َم روا َستر َغفةرَ لرهُ َم رو رش ة
لة إة خن ّ
رعلرى ّ
ين)(آل عمران ،))113 :و((لرقرا َد رجاا ُك َم ررسُاو ٌل
لر ي ةُحبُّ َال ُمتر روكلة ر
اااري ٌ رعلراااا َي ُكم بةا َ
ما َ
ين رر ُؤ ٌ
وف
اااال ُم َؤ ةمنة ر
ااان أرنفُ ةساااا ُك َم رع ةزياااا ٌز رعلر َياااا ةه رمااااا رعنةااااتُّ َم رحا ة
خحي ٌم)(التوبة  ،))148 :و (( ُّم رح خم ٌد خرسُو ُل خ
ار
لة روالخ ةذ ر
ر ة
ين رم رعهُ أر ةش خدا رعلرى َال ُكفخ ة
اوا الصخاالرةر روآتُ َ
وا لةلنخا ة ُحسَنا ً روأرقةي ُم َ
ُح رما بر َينرهُ َم)(الفتح  ،)) 43 :و(( روقُولُ َ
اوا
ر ر
ُاون)(البقارة  ،)) 84 :و((يراا أريُّهراا
َرض ر
ال خز ركاةر ثُ خم تر رولخ َيتُ َم إةالخ قرلةيالً من ُك َم روأرناتُم مع ة
ين آ رمنُااااوا ارَ رك ُعااااوا روا َساااا ُج ُدوا روا َعبُاااا ُدوا رربخ ُكاااا َم روا َف رعلُااااوا َال رخ َياااا رر لر رعلخ ُكاااا َم
الخاااا ةذ ر
ااونُ َ
ااونُ َ
وا رعلرااى
تُ َفلة ُحا ر
وا رعلرااى َالباار روالتخ َقا راوى روالر تر رعا ر
اون)(الح ا  .))77 :و( روتر رعا ر
لر إة خن ّ
ااوا ّ
اإل َث ةاام رو َالعُاا َد روا ةن رواتخقُ َ
ب)(المائاادة  .))4 :وماان كااان
لر رشاا ةدي ُد َال ةعقرااا ة
ة
كالوح مفارقا للمسلمين ال يُمكن أن يكون كما أمر اإلسالم  .فكاالم الرجال
مخااال للشاارع مخالفااة صااريحة .وهااو وأصااحابه لاام يتخااذوا الرسااول وال
الصااحابة قاادوة لهاام ،وال التزمااوا بمااا أماار بااه القاارآن الكااريم ،وإنمااا اتبعااوا
رغباتهم وأحوالهم ،وأقاويل شيوخهم  ،وتلبيسات شياطينهم !! .
وأمااا ماااا قالاااه القشاايري فاااي تعريفاااه للمعرفااة والعاااارف  ،فمعظماااه غيااار
صحيح ،وجمف فيه بين الحق والباطل تقية وتلبيسا انتصارا للتصوف .بدليل
الشواهد ا تية :أولها إن ل تعالى سمى طاعتناا لاه عباادة ،وسامى ال،اائعين
لااه مااؤمنين  .لكاان القشاايري خااال ذل ا  ،وساامى طاعااة الصااوفية معرفااة،
وساامى القااائمين بهااا عااارفين .وهااذا شاااهد ضااده بينااه يااتكلم عاان العبااادة
الصوفية ال الشرعية ،لكنه يتستر بالشرع كعادة الصوفية ت،بيقا للتقية.
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والشاااهد الثاااني  :إن القشاايري جعاال ماان صاافة العااارف أن يعتاازل النااا
ويكون أجنبياا بيانهم  .وهاذا مخاال للشارع الاذي أمرناا بالتعااون علاى البار
والتقوى ،وليس من سنة نبينا محمد-عليه الصالة والسالم -الذي كان مخال،ا
ألصحابه ،وهم قد ساروا على سنته زمن الخالفة الراشدة وما بعدها.
والشاااهد الثالااث :إن الرجاال قااال بااين العااارف عناادما يُااداوم علااى القيااام
بمت،لبااات المعرفااة يصاال مرحلااة حتااى يصاابح فيهااا " ُمحا خدثا ماان قباال الحااق
سبحانه بتعري أسراره فيما يجريه من تصااري أقاداره " .1136وهاذا كاالم
باطل ق،عا  ،ألن ل تعالى ال يُكلام إال األنبياا  ،ثام أناه لان يُحادث بشارا بعاد
خااتم النبااوة بمحمااد-عليااه الصااالة والسااالم ،-وكالمااه الااذي وجهااه لبنااي آدم
موجود في القرآن الكريم .ومن يقول خاالف هاذا فهاو إماا جاهال ال يعاي ماا
يقول ،وإما أنه ُملبس عليه من نفسه وشي،انه  ،وإماا أناه صااحب هاو يتعماد
قول ذل لغاية في نفسه.
والشاااهد األخياار -الرابااف -إن قولااه (( وبالجملااة فبمقاادار أجنبيتااه عاان نفسااه
تحصل معرفته بربه )) .1137فهو ليس من دين اإلسالم ،وإنما هو من العبادة
الصااوفية ،ألن المعرفااة الصااحيحة باااهلل ودينااه ال تااتم بيجنبيااة اإلنسااان عاان
نفسااه ،وإنمااا تااتم ب،اعااة المساالم هلل تعااالى طاعااة كاملااة باالخالي وصاادق
ين آ رمنُوا قُاوا أرنفُ رسا ُك َم
،وتربيته لنفسه تربية صحيحة  .قال تعالى(( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
ُاون
ارةُ رعلر َيهرا رم رالئة ركاةٌ ةغ راالظٌ ةشا ردا ٌد رال ير َعص ر
روأر َهلةي ُك َم نراراً روقُو ُدهرا النخا ُ رو َال ةح رج ر
اوا ّ
ُون)(التحاريم  ،)) 6 :و(( رواتخقُ َ
خ
لر رويُ رعل ُم ُكا ُم
ون رما ي َُاؤ رمر ر
لر رما أر رم ررهُ َم روير َف رعلُ ر
لُ رو ّ
ّ
لُ بة ُكل رش َي َ رعلةي ٌم)(البقرة .)) 484 :
علمااا بااين قااول القشاايري (( :وبالجملااة فبمقاادار أجنبيتااه عاان نفسااه تحصاال
معرفتااه بربااه )) .1138يحماال إشااارة إلااى ساار وغايااة التصااوف ،ويعنااي أن
الصوفي ليكون عارفا يجب أن يصل إلى حالة الفنا عن نفساه وعان الخلاق
ليفنى عن الخلق ،وهذا سنركز عليه ونبينه قريبا بحول ل تعالى.
وأخيرا فبالنسابة للمقارناة التاي أوردهاا ابان عجيباة باين العاالم والعاارف
وفضّ ل فيها العاارف علاى العاالم ف فهاي ليسات مقارناة شارعية ،وال علمياة،
وال عقالنية  ،وإنما هي مقارنة صاوفية ذاتياة ُمتعصابة تنادرط ضامن تعاالم
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وازدرا الصوفيه بغيرهم من النا عامة وأهل العلم خاصة  .وهي موازنة
مليئااة بااالتغليط والتالعااب والتلباايس وغياار صااحيحة فااي معظمهااا  ،باادليل
الشواهد والمع،يات ا تية:
منهاا أوال إن ذلا التقساايم باين العااالم والعااارف هاو تقساايم غياار شاارعي،
وإنما هو تقسيم صوفي موجه مبني علاى خلفياة صاوفية مقصاودة عان سابق
إصرا وترصد لتحقيق غايات في النفو  .والصحيح في شرعنا أناه يوجاد:
ار أرن ي َُؤتةير اهُ ّ
عااالم رباااني  ،وعااالم دنيااوي  ،لقولااه تعااالى (( :رمااا ركا ر
لُ
اان لةبر رشا َ
ون ّ
اول لةلنخاا ة ُكونُ َ
لة رولراـ ةكن
اب رو َال ُح َكا رم روالنُّبُا خوةر ثُا خم يرقُ ر
ا َل ةكتر ر
اوا ةعبرااداً لاي ةمان ُد ة
ُكونُا َ
اون)(آل عمااران:
ااب روبة رمااا ُكن اتُ َم تر َد ُر ُسا ر
ين بة رمااا ُكن اتُ َم تُ رعل ُما ر
اوا رربخااانةي ر
اون َال ةكترا ر
لر ةمااااا َن ةعبراااااا ةد ةه َال ُعلر رماااااا إة خن خ
 ،))73و(( ركااااا رذلة ر إةنخ رماااااا ير َخ رشاااااى خ
لر رع ةزياااااا ٌز
ف أر رذا ُع َ
اوا بةا ةه
رغفُو ٌر)(فاطر ،)) 48 :و(( روإة رذا رجا هُ َم أر َما ٌر م ر
ان األر َما ةن أر ةو َال رخ َاو ة
ُ
ين يرسَاترنبةُ،ونرهُ ةما َنهُ َم
ار ةما َنهُ َم لر رعلة رماهُ الخا ةذ ر
رولر َو رر ُّدوهُ إةلرى ال خرس ة
ُول روإةلرى أ َولةي األر َم ة
رولرا َاوالر فرضَ ا ُل ّ
ان إةالخ قرلةاايالً)(النسااا ،))84 :
لة رعلرا َي ُك َم رو ررحَ رمتُاهُ الرتخبر َعاتُ ُم ال خش ا َي،ر ر
و((فراسَيرلُ َ
ون)(النحل.))34 :
وا أر َه رل الذ َك ةر إةن ُكنتُ َم الر تر َعلر ُم ر
ُون بة رعهَا ةد ّ
لة روأر َي رمااانة ةه َم
ين ير َشاترر ر
وعان الناوع الثاااني قولاه تعااالى  (( :إة خن الخا ةذ ر
ق لرهُ َم فةي ا ةخ رر ةة روالر يُ ركل ُمهُ ُم ّ
لُ روالر يرنظُا ُر إةلرا َي ةه َم ير َاو رم
ثر رمنا ً قرلةيالً أُ َولرـئة ر الر رخالر ر
َالقةيرا رما ةة روالر يُا ر
ين
ازكي ةه َم رولرهُا َم رعا رذابٌ أرلةاي ٌم)(آل عمااران ،))77 :و ((يراا أريُّهرااا الخا ةذ ر
آ رمنُ َ
ون
ال النخا ة بة َالبرا ةط ةل روير ُ
ص ُّد ر
ان لريريَ ُكلُ ر
ون أر َم رو ر
ار روالرُّ َهبر ة
وا إة خن ركثةيراً م رن األرحَ بر ة
يل ّ
يل ّ
ب رو َالفة خ
ين ير َكنة ا ُز ر
لة روالخ ا ةذ ر
لة
ون الا خاذهر ر
ض اةر روالر يُنفةقُونرهرااا فةااي رس ابة ة
رعاان رس ابة ة
ايم)(التوباة  ،))43 :و ((اتخ رخا ُذ َ
وا أرحَ براا ررهُ َم رو ُر َهبراانرهُ َم أررَ براباا ً
فربرشرَ هُم بة رعا رذا َ
ب أرلة َ
ُوا إةالخ لةير َعبُا ُد َ
يح اب رَن رمرَ ير رم رو رما أُ ةمار َ
ون ّ
احاداً الخ إةلراـهر إةالخ
وا إةلراـها ً رو ة
لة رو َال رم ةس ر
من ُد ة
اون رماا أرن رز َلنراا
ين ير َكتُ ُم ر
ون (التوباة  ،))) 41 :و((إة خن الخا ةذ ر
هُ رو ُسب رَحانرهُ رع خما يُ َش ةر ُك ر
ب أُولرااـئة ر يرل رع انُهُ ُم ّ
ةما ر
لُ
ت رو َالهُا ردى ةماان بر َع ا ةد رمااا بريخنخاااهُ لةلنخااا ة فةااي َال ةكترااا ة
ان َالبرينرااا ة
روير َل رعنُهُ ُم خ
ون)(البقرة.))113 :
الال ةعنُ ر
وحكاية العارف ،هي من العبادة الصاوفية ال الشارعية ،وال محال لهاا فاي
دياان اإل سااالم  ،وإنمااا فيااه المؤمنااون ،مقاباال الكفااار علااى اخااتالف مللهاام ماان
المشركين والمنافقين وأهل الكتاب .ثم في هؤال الماؤمنين يوجاد مان بيانهم
العلما الربانيون  ،وهم الذين جمعوا بين اإليماان والعلام والعمال قلباا وقالباا
.فدين اإلسالم ال فناا فياه ،وال معرفاة  ،وال عاارفون  ،وإنماا فياه العباادة ،
واإليمااان والمؤمنااون ،و هاام صاانفان  :المقربااون  ،وأصااحاب اليمااين  .قااال
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ساابحانه  (( :رو رمااا رخلر َقا ُ
ون)(الااذاريات ،)) 16 :ةجا خ
ات َال ةجا خ
ان
اإلنا ر
اس إة خال لةير َعبُا ُد ة
ان رو َ ة
وا روتر َ
ين آ رمنُ َ
 ،رمئة ُّن قُلُوبُهُم بة ةذ َك ةر
ون)(الذاريات  ،) 16و ((الخ ةذ ر
اإل ر
نس إة خال لةير َعبُ ُد ة
رو َ ة
لة تر َ
لة أرالر بة ةذ َك ةر ّ
ّ
ين إة رذا
ون الخا ةذ ر
 ،رمئة ُّن َالقُلُوبُ )(الرعد ، ))48 :و ((إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
ار ّ
ات قُلُااوبُهُ َم روإة رذا تُلةيرا َ
لُ رو ةجلرا َ
ات رعلر ا َي ةه َم آيراتُ اهُ رزا رد َتهُ ا َم إةي رمان اا ً رو رعلرااى ررب ةهاا َم
ُذ ةكا ر
اون فةااي
ون أُ َولرئة ا ر َال ُمقر خربُا ر
ون ال خسااابةقُ ر
اون )(األنفااال ، ))4 :و(( روال خسااابةقُ ر
يرتر رو خكلُا ر
احابُ َالير ةماي ةن رماا
ار ر
اين روقرلةيا ٌل م ر
ان َاألر خولة ر
ت النخ ةع ةيم ثُلخاةٌ م ر
ين  ...روأرصَ ر
رجنخا ة
ان ا َ ةخ ة
ان
اين روثُلخ اةٌ ما ر
ان َاألر خولةا ر
احابُ َالير ةمااي ةن ( )47فةااي ةس ا َد َر خم َخضُااو َد  ...ثلخ اةٌ ما ر
أرصَ ا ر
ين)(الواقعة.)31-43 ، 48 -47 ، 13-11:
ا َ ةخ ةر ر
وثانيا إن العالم الرباني تديّنه قائم على العبادة الشرعية التاي تعناي ال،اعاة
ااي
صالرتةي رونُ ُس ةكي رو رمحَ ير ر
الكاملة هلل تعالى وفق شرعه .قال تعالى (( :قُلَ إة خن ر
ين)(األنعام .))164 :لكن العارف الصاوفي أقاام تديّناه
رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
على عقيد فاسدة هي العبادة الصوفية وغايتها الفنا في ل –وحادة الوجاود-
وقد بيّناا فاي كتابناا هاذا أن العباادة الصاوفية بفنائهاا مخالفاة للعباادة الشارعية
وهادمااة لهااا وال يُمكاان الجمااف بينهم اا  .وعليااه فاالن العااالم الرباااني –بالعبااادة
اإلسالمية -يكاون قاد جماف باين اإليماان الشارعي والعمال المشاروع ،والعلام
وا رو رع ةملُ َ
ين آ رمنُ َ
ت أُولراـئة ر أرصَ ا رحابُ
والخشية ،قال سبحانه  (( :روالخ ةذ ر
اوا الصخاالة رحا ة
ون)(البقرة  ،))84 :و(( إةنخ رما ير َخ رشى خ
لر ةم َن ةعبرا ةد ةه َال ُعلر رماا
َال رجنخ ةة هُ َم فةيهرا رخالة ُد ر
إة خن خ
لر رع ةزي ٌز رغفُو ٌر)(فاطر .)) 48 :فالعلما الربانيون أهل إخالي وخشاية
 ،وعلاام وعماال .وهاام بهااذا يتفوقااون علااى العااارف الصااوفي الااذي ال أصاال
صحيح لعبادته وال لتدينه ،وال له انضاباط بالشارع إال ماا وافاق تصاوفه ،أو
مار سه تقية  ،وإنما هو محكوم بيحواله وهلوساته وتلبيساته وتصوفه.
وثالثاا إن العاالم الربااني مصاادر علماه هاي :الاوحي الصاحيح  ،والعقال
ان النخاا ة رمان يُ رجاا ةد ُل فةاي
الصريح  ،والعلم الصحيح. 1139قال سبحانه  (( :رو ةم ر
خ
ير)(الح  . ))8 :فمنها ييخذ علمه وإليها
لة بة رغي ةَر ةع َل َم رو رال هُ ًدى رو رال ةكترا َ
ب ُّمنة َ
يحااتكم فااي مواقفااه  .وبااذل يكااون علمااه علمااا صااحيحا منضااب،ا بمااوازين
موضااوعية  ،يغلااب عليهااا الصااواب ويقاال فيهااا الخ،ااي .لكاان علاام العااارف
الصوفي علمه ناق  ،بل غير صحيح في معظمه ،وغير منضبط بضوابط
موضوعية ،ألنه أهمل الوحي الصحيح ،والعقل الصريح  ،والعلم الصحيح،
واعتمد على أحواله وهلوسااته وعلاى العباادة الصاوفية التاي بيناا أنهاا عباادة
فاسدة ،ومخالفة للشرع والعقل والعلم  .ومصدر هذا حاله ال يُمكنه أن يغ،ي
 1139العلم الصحيح بمعناه الواسف الذي يشمل ال،بيعة والواقف البشري قلبا وقالبا .
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مصادر العلم األخرى ومجاالتها من جهة ،وال يكاون يقينياا فاي أحكاماه مان
جهة أخرى ،بحكم أن األحوال الوجدانية ذاتية تشاوبها الوسااو والشابهات
،والشااهوات والهلوسات،والتلبيسااات النفسااية والشااي،انية  ،ولاايس فيهااا ماان
الصواب إال القليل .وبحكم أن التصوف بيصاوله وفروعهاا وغاياتاه مخاال
للشرع وهادم له ،مما يعني بالضرورة أناه عباادة فاسادة .ولهاذا كاان الغالاب
على علم العارف الصوفي أنه غير منضبط بميزان الشارع ،وال العقال ،وال
العلم  .فكانت أخ،اؤه كثيرة وقاتلة  ،وهادماة للاوحي والعلام ،وصاوابه قليال
جدا ال يكاد يظهر .وهذا أمر أثبتناه باألدلة الدامغة والق،عية ،وبيناه في نقدنا
ألصااول التصااوف وفروعااه وغاياتااه  .ممااا ياادل علااى فساااد من،لااق ومساال
ا لمعرفااة الصااوفية وآثارهااا  ،وهااذا ال يظهاار إال عنااد الصااوفية وأمثااالهم ماان
المنحاارفين عاان الشاارع ،وال يظهاار عنااد العلمااا الربااانيين ألنهاام ملتزمااون
بالشرع من،لقا ومسلكا ،قلبا وقالبا.
ورابعااا لاايس صااحيحا أن العااالم الرباااني يااتكلم بالرسااوم فقااط وال يااتكلم
األذواق واألحوال اإليمانية  .فهاذا زعام ال يصادق علاى العاالم الربااني .ألن
العلمااا الربااانيين جمعااوا بااين اإليمااان الصااحيح والعماال الصااالح ،والعلاام
النافف ،فيورثهم ذل األحوال واألذواق الربانياة الصاحيحة  .فهام مان الاذين
قال فيهم ل تعالى (( :رولر ةك خن خ
اإلي رم ر
اان رو رزيخنراهُ فةاي قُلُاوبة ُك َم رو ركا خرهر
لر حباب إلايكم َ ة
ون)(الحجارات ))7 :و((أر رو
خاش ُد ر
ق رو َال ةعصَ ير ر
إةلر َي ُك ُم َال ُك َف رر رو َالفُسُو ر
ان أُ َولرئة ر هُ ُم الر ة
اان رميَتاا ً فريرحَ ير َينراااهُ رو رج رع َلنرااا لراهُ نُااوراً ير َم ةشااي بةا ةه فةااي النخااا ة رك رماان خمثرلُاهُ فةااي
رماان ركا ر
ين رماا ركاانُ َ
ُّ
اون (األنعاام :
وا ير َع رملُ ر
ان لة َل ركاافة ةر ر
ط م َنهرا ركا رذلة ر ُزي ر
ت لري ر
الظلُ رما ة
َس بة رخ ة
ار َ
 ،)) 144و (( رو رمن لخ َم يرجَ رع ةل خ
اور)(الناور،)) .)) 31 :
لُ لرهُ نُوراً فر رما لرهُ ةمن نُّ َ
ار ّ
اات قُلُااوبُهُ َم روإة رذا تُلةيرا َ
لُ رو ةجلر َ
ات رعلراا َي ةه َم آيراتُااهُ
ااون الخاا ةذ ر
((إةنخ رمااا َال ُم َؤ ةمنُ ر
ين إة رذا ُذ ةكا ر
ون )(األنفال . ))4 :ولهذا فلن العالم الربااني
رزا رد َتهُ َم إةي رمانا ً رو رعلرى ررب ةه َم يرتر رو خكلُ ر
عنااادما ياااتكلم فاااي ل وشاااريعته فلناااه ياااتكلم بعلااام وأذواق ومواجياااد ربانياااة
وأحوال صحيحة ،وانضباط كامل بالشرع ف لكان العاارف الصاوفي إذا تكلام
فلنه يتكلم بالمعرفة الصوفية القائمة على مخالفة الوحي والعقل والعلام مان
جهة ،والمحكومة بيحواله وهلوساته ،وتلبيساته النفسية والشي،انية من جهاة
أخرى .فشتان بين الرجلين ،وبين المن،لقين ،وبين الحالين !! .
وأخياارا -خامسااا -إن العااالم الرباااني هااو الااذي ياادل النااا علااى العبااادة
الصحيحة التي فرضها ل سبحانه على عباده .فهي عباادة تقاوم علاى طاعاة
ل وفاااق شاااريعته الخاتماااة  .فيباااين لهااام أناااه علااايهم أن يعبااادوا ل ويحباااوه
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ويخشوه طاعة له  ،وأن يسيلوه الجنة ويُجنبهم دخول الناار طاعاة لاه أيضاا.
فهذه هي العباادة الشارعية التاي أمرناا ل تعاالى بهاا ،قاال سابحانه(( :قُالَ إة خن
ين)(األنعااام .))164 :لكاان
ااي رو رم رماااتةي ة ّهللة ررب َال رعااالر ةم ر
ص االرتةي رونُ ُس ا ةكي رو رمحَ يرا ر
ر
العااارف الصااوفي ال ياادل النااا علااى هااذه العبااادة التااي فرضااها ل علينااا ،
وإنما يدلهم على العبادة الصوفية التي بيناا أنهاا مخالفاة للعباادة الشارعية فاي
أصولها وفروعها وغاياتها .فالعارف الصوفي ال يُمكان أن يكاون داال علاى
ل تعااالى  ،ألن فاقااد الشااي ال يُع،يااه .فهااو ال ياادل النااا علااى عبااادة ل
طاعااة لااه والتزامااا بشاارعه  ،وإنمااا ياادلهم علااى عبادتااه بعصاايانه وتع،ياال
شااريعته التزامااا بالعبااادة الصااوفية .لك ان العااالم الرباااني هااو الااذي يرشاادهم
ويحثهم على حب ل وشكره ،وااللتزام بشريعته طاعة وعبادة له .
وبل يتبين أن الفارق كبيار جادا باين العاالم الربااني والعاارف الصاوفي،
فااألول أفضال مان الثااني ،و ُمتفاوق علياه ُمن،لقاا ،ومسالكا ،وغاياة  .بال وال
تصااح المقارنااة بينهمااا ،فشااتان بااين ماان ياادعوا النااا إلااى عبااادة ل وفااق
شرعه ،وبين من يدعوهم إلى عبادة ل بيهوائهم وهلوساتهم وشياطينهم !!.
وهذا خالف ما أراد أن يُوهمنا به ابن عجيبة فاي تفضايله للعاارف الصاوفي
على العالم .
وإنها ً لهذا المبحث يتبين أن المعرفة الصوفية هي من غاياات التصاوف
،ومن أسراره التي حري الصوفية على إخفا حقيقتها عان المسالمين .فماف
أنهم تكلموا فيها واحتجوا لها بيحاديث نبوية  ،فلن حقيقة األمر ليست كذل ،
فقااد تبااين أن أحاااديثهم غياار صااحيحة ،وتاايويالتهم فااي الجمااف بااين معاارفتهم
والعبادة الشرعية فاسدة .لكنهم فعلوا ذل تقية وتسترا باإلسالم إلخفاا غاياة
المعرفااة الصااوفية التااي هااي الفنااا فااي ل حسااب المفهااوم الصااوفي للفنااا ،
والذي سيتضح معناه الحقيقي قريبا .
ثانيا :الحيرة واالضطراب والجنون :
من غرائب التصوف وأهله أنهم جعلاوا بلاوغ الصاوفي إلاى مرتباة الحيارة
واالضاا،راب والجنااون هااو ماان عالمااات الوصااول ،وماان مظاااهر التحقااق
بغايات العبادة الصوفية !!  .فمن ذل مثال قول أبي يعقوب إسحاق بن محمد
النهرجااوري(ت  441مااـ) (( :أعاارف النااا با ّ
ااهلل أشاادهم تحيااراً فيااه)).1140

 1140أبو عبد الرحمن السلي :طبقات الصوفية ،ي. 106 :
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وقال أحد متقدمي الصوفية ((:أما التوحيد فهو الاذي يعماي البصاير ،ويُحيار
العاقل ،ويُده الثابت )).1141
وقال أبو نعيم األصبهاني(( :اخبرني محمد بن هارون ،قال :سمعت علاي
بن الحسين الغالب يقول :قيل للجنيد :هل عاينت أو شاهدت؟ قال :لو عاينت
تزنادقت .ولاو شااهدت تحيارت ،ولكان حياارة فاي تياه وتياه فاي حياارة)).1142
وعاان الجنيااد أنااه قااال (( :إذا تناهاات عقااول العقااال فااي التوحيااد تناهاات إلااى
الحيرة)) .1143
وقااال أبااو نعاايم األصاابهاني (( :حاادثنا ظفاار ،حاادثنا محمااد باان أحمااد باان
محمد حدثني أحمد بن عبد ل ابن ميمون ،قال :سمعت ذا الناون يقاول -وقاد
سئل عن أول درجة يلقاها العارف -قال :التحير ثم االفتقار ،ثم االتصال ،ثم
انتهى عقل العقال إلى الحيرة )).1144
وعاان الصااوفي أبااي بكاار الشاابلي أنااه ُساائل عاان المعرفااة ،فقااال :أولهااا ل
تعااالى ،وآخرهااا مااا ال نهايااة لااه) .1145وعاان أبااي حف ا عماارو باان ساالمة
النيسابوري(ت  471هـ) أنه قال (( :مذ عرفت ل تعالى ما دخل قلباي حاق
وال باطل )).1146
وقال الصوفي ابن عجيبة  (( :ومنهم من يغلب عليه الدهشة والحيارة قاال
بعضهم :أعرف النا باهلل أشدهم تحيراً فيه .وفي الحديث" اللهم زدني فيا
تحيراً " )).1147
وماان مظاااهر حياارة الصااوفية واضاا،رابهم وقلقهاام أن بعضااهم بلااغ بااه
األمر إلى الهذيان والحماقة ،والجنون مف كثرة الادعاوى والغارور والتعاالم.
من ذل حالة أبي بكر الشبلي ،قال أبو نعيم األصبهاني (( :سمعت أبا نصر
النيسابوري يقاول :سامعت أباا علاي أحماد بان محماد ،يقاول :سامعت الشابلي

 1141السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 28 :
 1142أبو نعيم األصبهاني :الحلية  ،ط  1ي222 :
 1143الكالباذي  :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 66 :
 1144أبو نعيم األصبهاني :الحلية ،ط  7ي. 291 :
 1145عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 111 :
 1146عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 111 :
 1147ابن عجيبة :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 121 :
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يقول :قوم أصحا جئتم إلى مجنون ،أي فائدة لكم فةي أُ
ُ
دخلت المارستان كاذا
وكذا مرة ،وأُ
ُ
سقيت من الدوا كذا وكذا دوا  ،فلم أزدد إال جنونا )).1148
وقاال أيضااا((:ساامعت أبااا نصاار يقااول :ساامعت أحمااد باان محمااد النهاوناادي
يقاول :ماات للشابلي ابان كاان اسامه غالباا ،فجازت أماه شاعرها علياه ،وكاان
للشبلي لحية كبيرة فيمر بحلق الجميف ،فقيل له :يا أستاذ ماا حملا علاى هاذا
فقاااال جا ّ
اازت هاااذه شاااعرها علاااى مفقاااود ،فكيااا ال أُحلاااق لحيتاااي أناااا علاااى
موجود)). !!1149
ومن ذلا أيضاا أن الصاوفي شاعبان المجاذوب ( ت بعاد 311 :هاـ) كاان
يُدخل في القرآن ماا لايس مناه  ،ويقارأ كالماا مساجوعا علاى أناه مان القارآن
وهو ليس منه.1150
وكان الصوفي إباراهيم العرياان ( ت بعاد 341 :هاـ) يخ،اب علاى ال ةمنبار
عرياناا ً فيقاول  ((:السال،ان ،ودميااط ،بااب اللاوق باين القصارين ،وجاامف
طيلون ،الحمد هلل رب العالمين )) ،!!!!1151وزعم الشعراني أن النا كانوا
يتقبلون ذل  ،ويحصل لهم " بسط عظيم" . !!!!1152
وآخارهم أن الصاوفي إباراهيم الدساوقي كاان يقاول(( :أناا موساى -علياه
السالم -في مناجاته .أنا علي  -رضي ل عنه -في حمالته .أنا كل ولي فاي
األرض خلعته بيدي ،ألابس مانهم مان شائت .أناا فاي الساما شااهدت رباي،
وعلى الكرسي خاطبته .أنا بيدي أبواب النار غلقتها ،وبيدي جناة الفاردو
فتحتها من زارني أسكنته جنة الفردو )).1153
ورةا عليهم أقول:
أوال ال يصااح شاارعا ،وال عقااال ،وال علمااا ماادح الحياارة واالضاا،راب،
والدهشة والهذيان ،والحماقة والجنون .فيما شارعا فالن ل تعاالى ذم الحيارة
والنفاق ،واالض،راب وقلة العقل  ،وحرم تناول ما يُزيل العقل ،وجعل ذل
ماان عالمااات الضااالل والخسااران ماان جهااةف وماادح اليقااين والثبااات  ،وأثنااي
على أولاي األلبااب والعقاول ،وجعال ذلا مان عالماات الهداياة والفاالح مان
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اط ُ
ان لراهُ
ض رحيَا رر ر
جهة أخرى .قال تعالى (( :ركالخ ةذي اسَاتره رَو َتهُ ال خشاير ة
ين فةاي األررَ ة
احابٌ ير َد ُعونراهُ إةلرااى َالهُا ردى ا َئتةنرااا قُاالَ إة خن هُا ردى ّ
ى روأُ ةمرَ نرااا لةنُ َسالة رم
لة هُا رو َالهُا رد ر
أرصَ ر
ين بري رَن رذلة ر الر إةلراى هراـ ُؤال روالر إةلراى
ين)(األنعام ، ))71 :و(( ُّم رذ َب رذبة ر
لة ررب َال رعالر ةم ر
هرـ ُؤال رو رمن يُضَ لة ةل ّ
ين
لُ فرلرن تر ةج رد لرهُ رسبةيالً)(النسا  ،))134 :و((يرا أريُّهرا الخا ةذ ر
ارى رحتخ رى تر َعلر ُم َ
وا الر تر َق ررب َ
آ رمنُ َ
ون)(النسا .))34 :
ُوا ال خ
وا رما ترقُولُ ر
صالرةر روأرنتُ َم ُس رك ر
ب ّ
اجر َة طريبر ا َة أرصَ الُهرا ثرابةا ٌ
ات
لُ رم اثرالً ركلة رم اةً طريبر اةً رك رشا ر
ار ر
ضا ر
ار رك َي ا ر ر
و(( أرلر ا َم ترا ر
اربُ ّ
اال
لُ األر َمثرا ر
روفررَ ُعهراا فةاي السخا رما تُ َاؤتةي أُ ُكلرهراا ُكا خل ةح َ
اين بةال ة َذ ةن رربهراا رويرضَ ة
ُون)(ابااراهيم ،))41-43 :لكاان العبااادة الصااوفية يصاادق
لةلنخااا ة لر رعلخهُا َم يرتر ا رذ خكر ر
ااج رر َة رخبةيثراا َة اجَ تُثخا َ
ق
ات ةماان فر َ
عليهااا قولااه تعااالى (( :رو رمثاا ُل ركلة رماا َة رخبةيثراا َة رك رش ر
ااو ة
ار)(إباراهيم . ))46 :فشاتان باين الحاالين والشاجرتين
ض رما لرهرا ةمان قرا رر َ
األررَ ة
!!.
وأما عقال فمن الثابت بداهة أن اليقين والثبات واالطمئناان هاي صافات
صاااحية محبوباااة وم،لوباااة لااادى اإلنساااان ،لكااان الشااا والحيااارة ،والقلاااق
واالض،راب هي صفات مرضية مكروهة ومرفوضة لدى بني آدم.وبما أن
األمر كذل  ،والصوفية جعلوا الحيرة واالض،راب  ،والهذيان والجنون من
غايات العبادة الصوفية،فلن هذا دليل دامغ على عدم صحة موقفهم هذا.
وأماااا علماااا فمااان المعاااروف طبياااا أن الحيااارة واالضااا،راب ،والجناااون
والهذيان من الحاالت المرضية ال الصحية .وهاذا يعناي إن هاؤال الصاوفية
مرضى وغير عاديين ويجب عرضهم على أطبا أخصائيين في األعصااب
واألمراض النفسية لفحصاهم وعالجهام .ويعناي أيضاا أن التصاوف أمارض
أتباعه وأهلكهم ولم يُشفهم وال أنجاهم  .ولو كان التصوف بيصوله وفروعاه
وغاياتاااه موافقاااا للشااارع والعقااال والعلااام ماااا أوصااال أتباعاااه إلاااى الحيااارة
واالض،راب ،وإلى الجنون والهاذيان ،والحماقاة وقلاة الحياا  .وبماا أن هاذا
حالهم فهو دليل دامغ على خ،ي قولهم بالحيرة واالض،راب ،بل وعلى عادم
صحة التصوف من أساسه كما سبق أن بيناه.
وثانيا إن قول بعضهم بين التوحياد يعماي البصاير ويُحيار العاقال ،ويُاده
الثابت .1154فهو قاول غيار صاحيح شارعا وال عقاال ،ألن التوحياد الشارعي
يُنور القلوب والعقول،ويُثبات النفاو  ،ويوحاد الغاياات والقادرات  ،ويُفجار
ال،اقااات والعبقريااات  .وهااذا يعنااي أن التوحيااد الااذي تكلاام عنااه الرجاال هااو
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التوحيااد الصااوفي ال الشاارعي .فهااو الااذي أعمااى الصااوفية وأورثهاام التحياار
واالندهاش ،وأقعدهم عن العمل وعمارة األرض.
وأمااا قااول اباان عجيبااة  ((:وماانهم ماان يغلااب عليااه الدهشااة والحياارة قااال
بعضهم أعرف النا باهلل أشدهم تحيراً فيه .وفي الحديث" اللهام زدناي فيا
تحيراً " ))  .1155فهو قول باطل دون ش  ،ألن أعلم النا باهلل وأتقاهم لاه
ال يُمكن أن يكون ُمتحيرا وال أشد النا تحيرا .بدليل ما ذكره ل تعالى عن
إيمان وأحوال أنبيائه وعباده المؤمنين مان ثباات ويقاين وصامود فاي الادعوة
إليااه والجهاااد فااي ساابيله ساابحانه وتعااالى .ولهااذا قااال ل تعااالى لنبيااه  ،وهااو
أعرف النا به (( :روقُل رخب ةز َدنةاي ةع َلماا ً)(طاه  ،))113 :ولام يقال لاه (( :
وقل ربي زدني تحيرا في ))!! .والمسلم الصادق اإليمان ال ي،لب الحيارة،
وال يكون حائرا في إيمانه  ،وإنما يكون مؤمناا تقياا مناوراُ ثابتاا علاى الحاق.
ين آ رمنُ َ
ت ّ
قال تعالى(( :يُثرب ُ
ت فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا روفةي ا ةخ رر ةة
لُ الخ ةذ ر
وا بة َالقر َو ةل الثخابة ة
ين روير َف رع ُل ّ
ضلُّ ّ
اان
لُ رماا ير رشاا ُ )(إباراهيم  ،)) 47 :و ((أر رو رمان رك ر
لُ الظخالة ةم ر
رويُ ة
رميَتا ً فريرحَ ير َينراهُ رو رج رع َلنرا لرهُ نُوراً ير َم ةشي بة ةه فةي النخا ة رك رمن خمثرلُهُ فةي ُّ
َس
ت لراي ر
الظلُ رما ة
ين رما ركانُ َ
اون)(األنعاام .))144 :فااليقين
وا ير َع رملُ ر
ط م َنهرا رك رذلة ر ُزي رن لة َل ركافة ةر ر
بة رخ ة
ار َ
هو الذي يُمدح و يُحث على طلبه والتحلي به ،وليس التحير!!.
وأما الحديث الاذي اساتدل باه ابان عجيباة ،فهاو حاديث ال أصال لاه ،ولام
أعثر عليه في أي مصدر من المصادر الحديثية .وفيه يقول الشي تقي الدين
بن تيمية :هو من األحاديث (( المكذوبة على النباي -صالى ل علياه وسالم-
ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ،وإنما يرويه جاهل أو ملحد  .فالن هاذا
الكالم يقتضي أنه كاان حاائرا وأناه سايل الزياادة فاي الحيارة وكالهماا باطال
 .فلن ل هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره بساؤال الزياادة مان
العلم بقوله  { :رب زدني علما } -طاه -113:وهاذا يقتضاي أناه كاان عالماا
وأنه أمر ب،لب المزيد مان العلام ولاذل أماره هاو والمؤمناون ب،لاب الهداياة
في قوله  { :اهدنا الصراط المستقيم } -الفاتحة -6 :وقد قال تعالى  { :وإن
لتهدي إلى صراط مستقيم } -الشورى .-14 :فمن يهادي الخلاق كيا يكاون
ون ّ
لة رماا الر
حائرا ول قد ذم الحيرة في القرآن في قوله (( :قُلَ أرنر َد ُعو ةمان ُد ة
اار ُّد رعلراااى أر َعقرابةنراااا بر َعااا رد إة َذ هرااا ردانرا ّ
لُ ركالخااا ةذي ا َساااتره رَو َتهُ
يرنفر ُعنراااا روالر ير ُ
ضااارُّ نرا رونُا ر
اط ُ
احابٌ ير َد ُعونراهُ إةلرااى َالهُا ردى ا َئتةنرااا قُاالَ إة خن
ار ر
ان لراهُ أرصَ ا ر
ض رح َيا ر
ال خشاير ة
ين فةااي األررَ ة
هُ ا ردى ّ
ى )(األنعااام  . ))) 71 :وفااي الجملااة فااالحيرة ماان جاانس
لة هُ ا رو َالهُ ا رد ر
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الجهاال والضااالل ومحمااد -صاالى ل عليااه و ساالم -أكماال الخلااق علمااا باااهلل
وبيمره وأكمل الخلق اهتدا في نفسه وأهدى لغيره وأبعد الخلاق عان الجهال
والضالل )).1156
وأخيااارا -ثالثاااا  -إن قاااول ذي الناااون المصاااري باااين أول درجاااة يلقاهاااا
العارف هي ((التحير  ،ثم االفتقار ،ثم االتصال ،ثم انتهى عقال العقاال إلاى
الحيرة )) .1157فهو قول فاسد ،ويصادق علاى العباادة الصاوفية ال الشارعية.
وهااو قااول يناادرط ضاامن قولااه تعااالى (( :رو رمث ا ُل ركلة رم ا َة رخبةيثر ا َة رك رش ا رج رر َة رخبةيثر ا َة
اجَ تُثخ َ
ار)(إباراهيم .))46 :فلاو كانات العباادة
ت ةمن فر َو ة
ض رما لرهرا ةمن قر رر َ
ق األررَ ة
الصاوفية شااجرة طيبااة ماا كاناات مخالفااة للشاارع والعقال والعلاام ،ومااا كاناات
ثمارها مرة وخبيثة و ُمدمرة للفرد والمجتمف.
لكن العبادة الشرعية تختل تماما عن العبادة الصوفية  ،ألن من،لقها ناور
ويقين -الوحي الصحيح -ونهايتها نور ويقين في قلوب المتقين ،ثم جنة نعيم
يوم يقوم النا لرب العالمين .
ولاايس صااحيحا أن عقاال العقااال ينتهااي إلااى الحياارة ،فهااذا قااول ال يصااح،
وإنما عقول الصوفية وأمثالهم من أهل األهوا هام الاذي تنتهاي بهام عقاولهم
إلااى الحياارة والقلااق واالضاا،راب بساابب انحاارافهم عاان الااوحي الصااحيح ،
والعقل الصريح ،والعلم الصحيح .وأما عقول العقال ال،البين للحق فعقولهم
تنتهي بهم إلى اليقين والثبات ،واالستسالم هلل وشريعته .وعقول العقال هاي
التي مدحها الشرع ون ّوه بها،وحث على استخدامها واالحتكام إليهاا .كماا فاي
ُون)(الرعاد ،))4 :و(( خ
إن فةاي
ت لقر َاو َم يرترفر خكار ر
قوله سبحانه(( :إة خن فةاي رذلةا ر ر يراا َ
رذلة ر ر يرا َ ُ
اربُهرا لةلنخاا ة رو رماا
ت أل َولةي النُّهرى)(طه ،))13 :و(( روتة َلا ر َاألر َمثراا ُل نرضَ ة
ض
ير َعقةلُهرا إة خال َال رعالة ُم ر
اق السخا رما روا ة
ون)(العنكبوت ،))34 :و((إة خن فةاي رخ َل ة
ت رواألررَ ة
ت ألُ َولةي َ
رو َ
ب)(آل عمران.))131 :
ار يرا َ
األلبرا ة
اختةالر ة
ف اللخي ةَل روالنخهر ة
وأما قول أبي بكر الشبلي بين المعرفة أولها ل تعالى ،وآخرها ما ال نهاية
لاه .فهاو قاول ال يصاح ،وهاو يصادق علاى الشابلي وأمثالاه وال يصادق علاى
العبااادة الشاارعية  .ألن اإليمااان الصااحيح يباادأ باااهلل وينتهااي إليااه مهمااا ازداد
وتعمق وتوسف فهو لن يخرط عن األحوال اإليمانية والعبادة الشرعية .لقوله
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تعالى (( :رو رما رخلر َق ُ
ات َال ةج خ
ون)(الاذاريات ، )) 16 :و((قُالَ
اإل ر
ناس إة خال لةير َعبُا ُد ة
ان رو َ ة
ين)(األنعام.))164 :
اي رو رم رماتةي ة ّهللة ررب َال رعالر ةم ر
صالرتةي رونُ ُس ةكي رو رمحَ ير ر
إة خن ر
ُ
عرفت ل تعالى ما دخل قلبي حق
وأما قول أبي حف النيسابوري ((مذ
وال باطل )) .1158فهو غير صحيح شارعا وال عقاال ،وإنماا هاو قاول يصا
حااااال العااااارف الصااااوفي  ،وال يصاااا حااااال المساااالم التقااااي  .ألن العبااااادة
الصحيحة تمأل قلاب الماؤمن بالحقاائق الربانياة كمعرفاة ل تعاالى بصافاته ،
وحكمه وسننه في مخلوقاته.
وتذوق أنواره  ،وفهم كتابه  ،واكتشاف أسراره ة
فاألمر ليس كما زعم أبو حف النيسابوري  ،والمعرفة التي قال أنه عرفها
ليست من دين اإلسالم في شي  ،وإنما هاي مان العباادة الصاوفية ،التاي هاي
ضالالت وأباطيل ،وتلبيسات ورعونات ،وغايتها الفنا في ل حسب تعبيار
القوم وهي المعروفة بوحدة الوجود.
وبذل يُستنت مما ذكرناه أن مادح شايوخ الصاوفية للحيارة واالضا،راب،
والجناااون والهاااذيان هاااو دليااال داماااغ علاااى فسااااد العباااادة الصاااوفية ُمن،لقاااا
وغاية .ألناه ال يصاح شارعا وال عقاال وال علماا مادح تلا الصافات والتنوياه
بها.
ثالثا  :الوالية الصوفية :
تُعد الوالية الصوفية من غايات التصوف  ،وقد اهتم بها الصوفية اهتماما
كبيرا ألنها تعد عندهم خ،وة عملية أولى لادخول بداياة الفناا فاي ل حساب
زعمهم .وقد صرح بعضهم بتفضيل الوالية الصوفية على النبوة ،فكاان هاذا
الوالية عندهم ،وب،الن قولهم بها.
دليال كاشفا لحقيقة ر
فمن ذل مثال ما ذكره الحارث المحاسبي أن ابراهيم بن أدهم قال ألخ له
في ل (( :إن كنت تحب أن تكون هلل وليا وهو ل محبا فادع الادنيا وا خارة
وال ترغبن فيهما ،وفرغ نفس منهما وأقبل بوجه على ل يقبل ل بوجهاه
علي ويل ،ب )).1159
وذكر الحافظ الذهبي أن الصوفي أحمد بان أباي الحاواري (( شاهد علياه
قوم أنه يفضل االوليا على االنبيا وبذلوا الخ،وط عليه ،فهرب من دمشق
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إلى مكة ،وجاور حتى كتب إليه السل،ان ،يسيله أن يرجف ،فرجف )) .ثم قال
الذهبي (( :قلت :إن صحت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمد ،هو كان أعلم
باهلل من أن يقول ذل )).1160
ويُعاد الصاوفي محماد باان علاي بان الحسان باان بشاير الترماذي المااؤذن
المعااروف بااالحكيم الترمااذي (تااوفى نحااو ساانة  441هااـ)) ،ماان أشااهر الااذين
الوالية الصوفية على النبوة ففينكر النا علياه ذلا وهجاروه
قالوا بتفضيل ر
بترمااذ فااي آخاار عم اره بساابب تصاانيفه كتاااب خااتم ال رواليااة وعلاال الشااريعة .
وكان يحت على موقفه بحديث" يغبط به النبيون" فقال :لو لم يكوناوا أفضال
لمااا غب،ااوهم .وذكاار اباان العااديم أن هااذا الصااوفي (( :مااأل كتبااه الفظيعااة
باألحادياااااث الموضاااااوعة وحشااااااها باألخباااااار التاااااي ليسااااات بمروياااااة وال
مسموعة)). 1161
وقال عبد القادر الجيالني(( :قال ل تعال في بعض كتبه ( :يا ابن آدم أناا
ل الذي ال إله إال أنا أقول للشاي كان فيكاون ،أطعناي أجعلا تقاول للشاي
كن فيكون) ،وقد فعل ذل بكثير مان أنبيائاه وأوليائاه وخواصاه مان بناي آدم
)). 1162
وأشير هنا إلى أن الصوفية اهتموا كثيرا بحديث الولي ووجدوا فيه مدخال
للقااول بالواليااة الصااوفية التااي هااي ماادخل وأول خ،ااوة إلااى القااول بالفنااا
الصوفي -1163وحدة الوجود . -والحديث كماا رواه البخااري وغياره هاو(( :
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة ،حدثنا خالاد بان مخلاد ،حادثنا ساليمان بان
بالل ،حدثني شري بن عباد ل بان أباي نمار ،عان ع،اا  ،عان أباي هريارة
قال :قال رسول ل  -صلى ل عليه وسلم : -إن ل قاال مان عاادى لاي ولياا
فقااد آذنتااه بااالحرب ،ومااا تقاارب إلااي عباادي بشااي أحااب إلااي ممااا افترضاات
عليااه .ومااا ياازال عباادي يتقاارب إلااي بالنوافاال حتااى أحبااه ،فاالذا أحببتااه كناات
سمعه الذي يسمف به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يب ،بهاا ،ورجلاه
التي يمشي بها ،وإن سيلني ألع،ينه ،ولائن اساتعاذني ألعيذناه .وماا تارددت

 1160الذهبي :السير  ،ط  18ي. 72 :
 1161ابن حجر :لسان الميزان ،ط  2ي. 818 :
 1162عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السادسة عشرة .
 1163أنظر مثال :أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليل  ،ط ي . 2 :وأبو طالب المكي :قوت القلوب ،ي . 190 :والبرهان ال ةبقاعي:
مصرع التصوف ،حققه عبد الرحمن الوكيل ،د ن  ،مكة المكرمة  ،ي. 27 :
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عاان شااي أناااا فاعلااه تاارددي عااان نفااس المااؤمن يكاااره المااوت وأنااا أكاااره
مسا ته)) .1164
ورةا عليهم أقول:
الوالياة الصاوفية ليسات روالياة شارعية،
أوال واضح مان كاالم هاؤال أن ر
الوالية الشرعية تقوم على االلتزام بالشرع قلبا
وإنما هي روالية صوفية ،ألن ر
وقالبااا لقولااه ساابحانه (( :أرال إة خن أر َولةيرااا ّ
لة الر رخا َاو ٌ
اون
ف رعلرا َي ةه َم روالر هُا َم يرحَ رزنُا ر
وا رو ركاانُ َ
ين آ رمنُ َ
اون )(ياونس .)) 64-64 :لكان ال روالياة الصاوفية تقاوم
وا يرتخقُ ر
الخ ةذ ر
على مخالفة الشرع والتعاالي علياه  ،حتاى أن بعضاهم فضّالها علاى النباوة ،
ومنهم من جعل عدم طلب ا خرة شرطا للوالياة الصاوفية .ومان يقاول بهاذا
ي هلل تعالى وليس طائعا له  ،ألنه سبحانه
فهو معاند للشرع و ُمع،ل له وعا َ
هو الذي أمرنا ب،لب ا خارة ،فكيا يايتي بعضاهم ويحاث علاى عادم طلبهاا
؟؟ .فهذا ليس عابدا هلل وإنما هو عابد لهواه وشي،انه !! .
ولاااذل فااالن روالياااة الصاااوفية هاااي روالياااة زائفاااة ،زينتهاااا لهااام أحاااوالهم
وهلوساتهم وشياطينهمف بدليل أنها أوقعتهم في مخالفة الشرع والعقل والعلام.
فلو كانت روالية صحيحة ما نت عنها ذل .
وثانيا إن ال،ريق الذي بيّنه ابان أدهام للرجال ليكاون ولياا هلل  ،هاو طرياق
فاسااد ،ومخااال للشاارع  ،وكااان عليااه أن يدلااه علااى ال،ريااق الشاارعي ال
الصوفي .مما يعني أنه تكلام بلساان العباادة الصاوفية ال الشارعية .وال،رياق
الشرعي واضح بينه ل تعالى يقوله(( :أرال إة خن أر َولةيرا ّ
ف رعلرا َي ةه َم روالر
لة الر رخ َو ٌ
اون )(يااونس ،))64-64 :و(( رو رمااا ركااانُ َ
اوا رو ركااانُ َ
ين آ رمنُا َ
وا
وا يرتخقُا ر
اون الخا ةذ ر
هُا َم يرحَ رزنُا ر
اون )(األنفااال. ))43 :
ارهُ َم الر ير َعلر ُما ر
أر َولةيرااا هُ إة َن أر َولةيراان ُؤهُ إةالخ َال ُمتخقُا ر
اون رولرااـ ةك خن أر َكثرا ر
فالرجل لم يرشده إلى ال،ريق الصحيح ،وإنما صده عنه .
ومن جهة أخرى فلن جواب ابن أدهام فياه غارور ورعوناة نفاس ،وجارأة
الوالياة الشارعية ال تتحقاق إال باإليماان وتقاوى ل
على مخالفة الشرع .ألن ر
تعالى في كل مجاالت الحياة  .والذي ال يتعامل في الدنيا بالشارع وال يرجاو
ا خارة ال يُمكان أن يكاون ولياا هلل تعاالى .لكان ابان أدهام أمار الرجال بااين ال
يرغب في الدنيا وال في ا خرة ويُقبل على ل مباشرة .وهذا خ،ي فااح ال
يقااف فيااه مساالم تقااي عااالم بمااا يقااول ،وإنمااا يقااف فيااه إمااا جاهاال بمااا يقااول ،أو
 1164البخاري :الصحيح  ،ط  2ي. 102 :
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صاحب هوى لغايات في نفسه .ومن ييخذ بموق ابن أدهم فهاو فاي الحقيقاة
يعبد هواه وشي،انه وال يعبد ل تعالى وفق شريعته .وهذا هو من،لق العبادة
الصوفة كما سبق أن بيناه وأشرنا إليه مراراً.
وثالثااا إن تصااريح أحمااد باان أبااي الحااواري  ،والحكاايم الترمااذي بتفضاايل
الواليااة الصااوفية علااى النبااوة ،لاايس أماارا غريبااا علااى التصااوف،فهو ماان
ر
ضااارورياته بحكااام أن غايتاااه األساساااية هاااي الفناااا فاااي ل حساااب زعماااه،
وال ُمعبر عنه أيضا بوحدة الوجود  ،ألن الصاوفي إذا بلاغ هاذه المرتباة فهاو-
عند الصوفية -أفضل المخلوقات على اإلطالق.
للوالية الصوفية على الشرعية هو تفضيل باطل،
علما بين تفضيل هؤال ر
ألن ل تعالى أخبرنا أنه أصا،فى أنبياا ه مان باين البشار وخصاهم باالوحي،
فهم في أعلاى درجاة باين البشار .قاال سابحانه(( :إة خن ّ
لر اصَ ا،رفرى آ رد رم رونُوحاا ً
اان
ين)(آل عمااران  ،))44 :و(( رو رمااا ركا ر
ان رعلرااى َال رعااالر ةم ر
ار ر
آل ةع َما ر
آل إة َبا ررا ةهي رم رو ر
رو ر
ار أرن يُ ركل رم اهُ خ
ال رر ُسااوالً فريُااو ةح ري
لُ إة خال روحَ ي اا ً أر َو ةماان رو ررا ةح رجااا َ
ب أر َو يُرَ ةسا ر
لةبر رشا َ
بةل ة َذنة ا ةه رمااا ير رشااا ُ إةنخااهُ رعلةاا ٌّي رح ةكاايم)(الشااورى ،))11 :و((تة َلاا ر الرُّ سُاا ُل فرض َ
خاالنرا
ااض ماا َنهُم خمااان ركلخاا رم ّ
ت)(البقااارة :
َضاااهُ َم رد رر رجااا َ
لُ رو ررفراا رف برع ر
برع ر
َضااهُ َم رعلرااى بر َعا َ
ين أر َن رع ا رم ّ
اف ّ
ان
لُ رعلر ا َي ةهم ما ر
ول فري ُ َولرااـئة ر رم ا رف الخ ا ةذ ر
لر روال خر ُس ا ر
،))414و(( رو رماان يُ ة،ا ة
ُ
ين رو رحس رُن أولراـئة ر ررفةيقاا ً)(النساا 63 :
ين روال ُّشهر ردا روالصخالة ةح ر
ين روالصديقة ر
النخبةي ر
)) ،فهذا ترتيب لهم ،في المكانة.
ومن المعروف أن ال روالية الشرعية هاي نتيجاة وثمارة االلتازام بالشاريعة
التي جا بهاا األنبياا  ،لقولاه تعاالى(( :أرال إة خن أر َولةيراا ّ
ف رعلرا َي ةه َم روالر
لة الر رخ َاو ٌ
اون )(ياونس (((( .))64-64 :رو رماا ركاانُ َ
اوا رو ركاانُ َ
ين آ رمنُ َ
وا
وا يرتخقُ ر
ون الخ ةذ ر
هُ َم يرحَ رزنُ ر
اون )(األنفااال.)) 43 :
ارهُ َم الر ير َعلر ُما ر
أر َولةيرااا هُ إة َن أر َولةيراان ُؤهُ إةالخ َال ُمتخقُااو رن رولرااـ ةك خن أر َكثرا ر
فكي يكون الولي أفضل من النبي ؟؟ .وكيا يكاون الاولي الصاوفي أفضال
من النبي ومن الولي المؤمن؟؟ .إنه ال يكون كذل ألنه ليس نبيا ،وألنه عابد
مخال للشرع و ُمعاند و ُمع،ل له من جهة ،و ُمتباف لعباادة ليسات مان العباادة
الشرعية من جهة أخرى.
وأمااا تبرياار الااذهبي لمااا رواه عاان أبااي الحااواري بقولااه(( :قلاات :إن
صحت الحكاية فهذا من كذبهم علاى أحماد ،هاو كاان أعلام بااهلل مان أن يقاول
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ذل ا )) .1165فهااو تبرياار ضااعي جاادا مصاادره حساان ظاان الااذهبي بالرجاال
وأصحابه ،ولم يُؤيده بدليل صاحيح .ألن قاول ابان الحاواري يتفاق تماماا ماف
التصوف ،وقوله من ضروريات العبادة الصوفية ،ومخال للشرع مخالفاة
صااريحة وتناادرط ضاامن مخالفااة التصااوف لاادين اإلسااالم أصااوال وفروعااا
وغاية .
وأمااا حااديث الغب،ااة الااذي أشااار إليااه الحكاايم الترمااذي ،فااورد ماان عاادة
طرق ،منها :قال الترمذي (( :حدثنا أحمد بن منيف ،حدثنا كثيار بان هشاام ،
حدثنا جعفر بان برقاان ،حادثنا حبياب بان أباي مارزوق ،عان ع،اا بان أباي
رباح ،عن أبي مسلم الخوالني  ،حادثني معااذ بان جبال قاال :سامعت رساول
ل -صلى ل عليه وسلم -يقول :قال ل عز وجل :المتحابون في جاللي لهم
منابر من نور يغب،هم النبيون والشهدا )).1166
وإسناده ال يصح ،ألن من رجاله :جعفر بن برقان الكالبي ) (ت 111هـ)
قيل فيه  :ثقة ،فيه ضع واضح من جهة الضبط  ،روى مناكير ،حدث عن
بعض الرواة ولم يسمف منهم . 1167كان كثير الخ،ي في حديثه  .وقال فيه أبو
بكر بن خزيمة :ال يُحت به إذا انفرد بشي .1168
وع،ا بان أباي ربااح :ع،اا بان أباي ربااح القرشاي المكاي أباو محماد ،
اسمه أسالم(113 -47هاـ)  ،قيال فياه  :ثقاة ،كثيار اإلرساال  ،ييخاذ عان كال
ضرب  ،ومرسالته من أضع المرسالت ،1169و كان يدلس ،وفي هذا قاال
أحمااد باان حنباال(( :وروايااة ع،ااا عاان عائشااة ال يحاات بهااا ،إال أن يقااول:
سمعت)) .1170وقد حدث عن ابن عمر كثيارا  ،وهاو لام يسامف مناه.1171وبماا
أن الرجال ضاعي مان جهاة ضاب،ه ،وهناا قاد عانعن  ،وماتن الخبار فياه ماا
ينكر فاإلسناد ال يصح من جهته .
وال،ريااق الثاااني :قااال النسااائي (( :أخبرنااا واصاال باان عبااد األعلااى باان
واصل ،أنا محمد بن فضيل  ،عن أبيه وعمارة بن القعقاع  ،عن أبي زرعاة
 1165الذهبي :السير  ،ط  18ي. 72 :
 1166الترمذي  :السنن  ،ط  1ي ، 282 :رقم . 8270 :
 1167ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 121 :ط  1ي . 22-29 :و العالئي :جامف التحصيل  ،ي.121 :
 1168المزي :تهذيب الكمال  ،رقم ، 721 :ط  2ي. 12 :
 1169المزي  :تهذيب الكمال  ،رقم  ،2722 :ط  ، 80ي. 22 :
 1170أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  2ي. 16 :
 1171ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،ط  6ي. 112 :و أبو داود :السنن  ،رقم ، 1128 :ط  1ي ، 127 :و رقم ، 1708 :ط  1ي:
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 ،عن أبي هريرة قال  :قال رسول ل  -صلى ل عليه وسلم  -إن من العباد
عباادا يغاب،هم األنبياا والشاهدا  .قاال :مان هام ياا رساول ل ؟قاال :هام قااوم
تحابوا بروح ل على غير أموال وال أنساب وجوههم نور .يعني على منابر
من نور .1172))...
وإسناده ال يصح ،ألن مان رجالاه :محماد بان فضايل بان غازوان الكاوفي
الضبي (ت  131هـ)  :صدوق ،ثقاة ،كاان يتشايف  ،حسان الحاديث ،لايس باه
بي  ،كان شيعيا محترفا  ،كان غاليا في التشايف  ،ال يُحات باه . 1173وجعلاه
الشاايعة اإلماميااة ماان رجااالهم و ماان أصااحاب أحااد أئمااتهم  ،ووثقااوه ،ورووا
عنه روايات إمامية .1174ورجل هذا حاله ال تُقبل روايتاه ،فاإلساناد ال يصاح
من طريقه.
والطريق الثالث  :قال ابن أبي شايبة (( :حادثنا محماد بان بشار قاال حادثنا
عبد العزيز بن عمر قال حدثني إبراهيم بن أباي عبلاة العقيلاي أن العاال بان
زياد كان يحدث عن نبي ل  -صالى ل علياه وسالم -قاال ( :عبااد مان عبااد
ل ليسااوا بينبيااا وال شااهدا  ،يغااب،هم االنبيااا والشااهدا يااوم القيامااة ))...
.1175
وإساااناده ال يصاااح ،ألن مااان رواتاااه :عباااد العزياااز بااان عمااار :صااادوق،
يُخ،ئ .1176فالرجل فيه ضع  ،وال يُحت به .
والعال بن زياد بن م،ر العدوي أبو نصر البصري أحد العباد ثقة من
الرابعة مات سنة أربف وتسعين هجرية .1177لكن اإلسناد ال يصح من جهتاه
ألنااه مرساال  ،فهااو تااابعي ولاايس صااحابيا  ،فكي ا يُحاادث عاان النبااي-عليااه
الصالة والسالم -؟؟ .
والطريققق الراب ق  :قااال ال،برانااي(( :حاادثنا إسااحاق باان إبااراهيم الاادبري
،عن عبد الارزاق ،عان معمار ،عان ابان أباي حساين ،عان شاهر بان حوشاب
،عان أباي مالا األشاعري قااال  :كنات عنااد النباي -صاالى ل علياه و ساالم: -
 1172النسائي  :السنن  ،ط  8ي. 62 :
 1173ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي.872 :
 1174أنظر مثال :الحسن بن الم،هر الحلي :خالصة األقوال في معرفة الرجال ،ط  1ي .872 :و أبو جعفر ال،وسي  :رجاال ال،وساي
 ،ط  1ي .178 :و علي بن طاوو  :التحصين ،مؤسسة دار الكتاب ،إيران ، 1112 ،ي. 16 :
 1175ابن أبي شيبة  :المصن  ،ط  10ي ، 70 :رقم. 112 :
 1176ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي. 101 :
 1177ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي. 860 :
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فنزلاات هااذه ا يااة { ال تساايلوا عاان أشاايا إن تبااد لكاام تسااؤكم } قااال  :فاانحن
نسيله إذ قال  :إن هلل عبادا ليسوا بينبيا وال شهدا يغب،هم النبيون والشهدا
بقربهم ومقعدهم .1178))...
وإساااناده ال يصاااح  ،ألن مااان رجالاااه :معمااار بااان راشاااد األزدي ماااوالهم
البصري نزيل اليمن أبو عروة(ت 113هـ عان  18سانة ) ،سنفصال أحوالاه
في الفصل الخامس ،وسيتبين لنا أنه ضعي  ،خاصة وهنا قد عنعن .
وشهر بن حوشب األشعري الشامي (ت 114هـ) ،قيل فيه :متروك  ،ليس
بالقوي ،ضعي  ،ينبغي أن ال يُغتر به وال بروايتاه  ،ثقاة ماا أحسان حديثاه ،
ليس به بي  ،ثبت ،ساقط  ،أنفرد بيحاديث لم يُشاركه أحد فيهاا .رُويات عناه
أحاديث طوال عجائب  .و روى عن النبي-عليه الصالة و السالم – أحاديث
في القرا ات لم ييت بهاا غياره  .روى المعضاالت عان الثقاات ،والمقلوباات
عااان األثباااات  .ال يُحااات بحديثاااه وال يُتااادين باااه .1179وقاااد عاااده الشااايعة مااان
أصحاب بعض أئمتهم و رووا عنه روايات إمامية.1180
والطريق الخام  :قال أبو داود (( :حدثنا زهير بان حارب وعثماان بان
أبى شيبة قاال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أباى زرعاة بان عمارو
بن جرير أن عمر بن الخ،ااب قاال قاال النباى -صالى ل علياه وسالم « -إن
من عباد ل ألناسا ماا هام بينبياا وال شاهدا يغاب،هم األنبياا والشاهدا ياوم
القيامة بمكانهم من ل تعالى .1181» ... .
وإسناده ال يصح ،ألن من رواته :جرير بان عباد الحمياد بان قارط الضابي
الكوفي (  188-117هـ)  ،قيل فيه  :ثقة ،يُدلس  ،ليس بالذكي اختل،ت عليه
أحاديااث حتااى ميزهااا لااه بعااض المحاادثين كااان يشااتم معاويااة عالنيااة.1182
ووصفه سليمان بن حرب بينه ال يصلح إال أن يكون راعيا للغانم  ،ولام يكان
يحفااظ ،وال يحاادث إال ماان كتبااه  .وكاناات فيااه غفلااة أثنااا التحااديث ،و كااان
يرساال ،وال يُصاارح بالتحااديث فااي كثياار ماان رواياتااه ب،ريقااة فيهااا تغلاايط

 1178ال،براني :المعجم الكبير ،ط  2ي ،870 :رقم. 2122 :
 1179ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي.821 :
 1180انظر مثال  :علي األب،حي :تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال للنجاشي ،ط ، 8قم  ،ط  9ي .128 :و الكليني :الكافي ،ط 8
ي.800 :
 1181أبو داود  :السنن  ،ط  2ي. 211 :
 1182ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 116 :ط  1ي. 28 ،21 :
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وتاادليس . 1183ذكااره اباان قتيبااة ماان رجااال الشاايعة . 1184وعااده الشاايعة ماان
رجالهم . 1185وبما أنه كذل وهنا قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته.
والطريققق السققاةس :جااا فااي مسااند أحمااد باان حنباال (( :حاادثنا عبااد ل
حاادثني أبااي ثنااا محمااد باان جعفاار ثنااا عااوف عاان أبااي المنهااال عاان شااهر باان
حوشب قال :كان منا معشر األشعريين رجل قاد صااحب رساول ل -صالى
ل عليه و سلم -وشهد معه المشااهد الحسانة الجميلاة قاال عاوف حسابت اناه
يقااال لااه مالا أو أبااو مالا قااال ساامعت رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم-
يقول :لقد علمت أقواما ماا هام بينبياا وال شاهدا يغاب،هم األنبياا والشاهدا
بمكانهم من ل عز و جل.1186))...
وإسااااناده ال يصااااح ألن ماااان رجالااااه :محمااااد باااان جعفاااار غناااادر الهااااذلي
البصااري(ت134هااـ)  :ثقااة  ،فيااه غفلااة و بااالدة . 1187فااي غياار شااعبة يُكتااب
حديثه و ال يُحت به. 1188
والثاني عوف بن أبي جميلة (ت 136هاـ عان 86سانة)  (( .قاال عباد ل
باان المبااارك  :مااا رضااي عااوف ببدعااة واحاادة حتااى كاناات فيااه باادعتان كااان
قدريا وكان شيعيا ))  .1189و قال محماد بنادار وهاو يقارأ حاديث عاوف(( :
يقولون عوف  ،ول لقاد كاان عاوف قادريا رافضايا شاي،انا ))  . 1190و قيال
فياااه  :صااادوق ،صاااالح ،ثقاااة  ،ثبااات . 1191وعاااده ابااان قتيباااة مااان رجاااال
1194
الشيعة .1192وجعله الشيعة من رجالهم . 1193و رووا مروياته في كتبهم
 .وبمااا أنااه كااذل  ،وهنااا قااد عاانعن فاإلسااناد ال يصااح ماان طريقااه .وآخاارهم-
الثالث -شهر بن حوشب :ضعي كما بيناه سابقا.

 1183المزي :تهذيب الكمال  ،ط  1ي 212 :و ما بعدها .
 1184ابن قتيبة  :المعارف ،ي. 127 :
 1185محمد جعفر ال،بسي  :رجال الشيعة في أسانيد السنة  ،رقم ، 12 :ط  1ي 182 :و ما بعدها  .و أبو جعفر ال،وسي  :رجال
ال،وسي  ،رقم ، 8102 :ط  1ي. 871 :
1186أحمد بن حنبل  :المسند ،ط  2ي ، 218 :رقم. 88712 :
 1187ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي . 62 :و أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ، 8872 :ط  2ي. 881 :
 1188الذهبي :الميزان  ،رقم ،9281 :ط  2ي. 117 :
 1189العقيلي  :الضعفا الكبير  ،ط ،8دار الكتب العلمية ،بيروت 1112 ،هـ  ، 1772 ،رقم  ،1191 :ط  1ي. 188 :
 1190العقيلي  :الضعفا الكبير  ،ط ،8دار الكتب العلمية ،بيروت 1112 ،هـ  ، 1772 ،رقم  ،1191 :ط  1ي. 188 :
 1191المزي  :تهذيب الكمال  ،رقم ، 1212 :ط  88ي 129 :و ما بعدها .
 1192ابن قتيبة :المعارف  ،ي. 127 :
 1193محمد جعفر ال،بسي  :رجال الشيعة في أسانيد السنة  ،رقم ، 72 :ط  8ي. 60 :
 1194أنظر مثال :فرات بن إبراهيم الكوفي :تفسير فرات الكوفي ،ط ، 1طهاران ، 1770 ،ط  8ي . 26 :و الحااكم الحساكاني :شاواهد
التنزيل لقواعد التفضيل في االيات النازلة في اهل البيت  ،ط ، 1طهران  ، 1111 ،ط  1ي. 167 :
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والطريق األخير -السابف(( : -حدثنا عبد ل حدثني أبي ثناا أباو النضار ثناا
عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب ثنا عبد الرحمن بان غانم
أن أبا مال األشعري جمف قوماه فقاال ... :إن رساول ل -صالى ل علياه و
سلم -لما قضى صالته أقبل إلاى الناا بوجهاه فقاال :ياا أيهاا الناا اسامعوا
واعقلااوا واعلمااوا أن هلل عااز و جاال عبااادا ليسااوا بينبيااا وال شااهدا يغااب،هم
األنبيا والشهدا على مجالسهم .1195)) ...
وإسناده ال يصح ألن من رجاله :عبد الحميد بن بهرام الفزاري  :صدوق،
ثقااة ،ال يُحاات بااه ،لاام يُحاادث عنااه بعااض كبااار المحاادثين كعبااد الاارحمن باان
مهدي .1196و شهر بن حوشب ،بينا سابقا أنه ضعي .
وأما متنا  ،فالحق أن الحاديث صاريح فاي تفضايل بعاض الماؤمنين علاى
األنبيا يمكانة لم يصلها األنبياا فغب،اوهم عليهاا ،وال تنفاف معاه التايويالت.
وهذا إشكال كبير وال يصح القول به  ،ألنه من الثابت ق،عا أن أفضل البشر
هم األنبيا –عليهم الصالة والسالم -كما بيناه أعاله .وهاذا شااهد داماغ علاى
أن الحديث كما أنه لم يصح إسنادا فهو لم يصح متنا .
وأما بالنسبة لقاول عباد القاادر الجيالناي (( :قاال ل تعاال فاي بعاض
كتبه  ( :يا ابن آدم أنا ل الذي ال إله إال أنا أقاول للشاي كان فيكاون ،أطعناي
أجعل تقاول للشاي كان فيكاون) ،وقاد فعال ذلا بكثيار مان أنبيائاه وأوليائاه
وخواصه من بني آدم )).1197
فااايقول :إن الرجااال ماااا ذكااار لخباااره إسااانادا وال حققاااه  ،وهاااو خبااار عااان
مجهول ،وليس هذا من الشرع وال من العقل وال من العلم ،وال من الحري
ُ
بحثت عن خبره فلم أجد له أصاال  ،وهاو ُمنكار باال
على طلب الحقيقة  .وقد
شااا  ،و ذريعاااة ألهااال األهاااوا يساااتخدمونه لمخالفاااة الشااارع واالنتصاااار
ألهوائهم ومذاهبهم.
علما بين الخلق ال يكون إال هلل  ،وتعليق الجيالني على الرواية ليس دلايال
على صحته ،ألن اإلحيا الذي حدث لبعض كان خاصا بهم وبظروفهم كما
حدث إلبراهيم-عليه السالم -وحادثة بني إسارائيل ماف البقارة .وهاذا اإلحياا
 1195أحمد بن حنبل  :المسند ،ط  2ي ،212 :رقم. 88729 :
 1196ابن حجر :التقريب ،ط 8ي . 28 :و تهذيب التهذيب  ،ط  2ي . 91 :والذهبي  :المغني في الضعفا  ،ي. 199 :
 1197عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة السادسة عشرة .
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تم بيمر من ل تعالى  ،فلبراهيم –عليه السالم -ليس هو الاذي أحياى الماوتى
 ،وإنما هو الذي طلب من ل تعالى أن يُريه كيا يُحياي الماوتى .فاساتجاب
اال
له سبحانه وأمره أن يقوم بالخ،وات المذكورة فاي قولاه سابحانه (( :روإة َذ قر ر
ال برلرى رولرـ ةكن لير َ
 ،رمئة خن
ال أر رولر َم تُ َؤ ةمن قر ر
إةب رَرا ةهي ُم ررب أر ةرنةي رك َي ر تُحَ يةـي َال رم َوترى قر ر
ال فر ُخ َذ أررَ بر رعةً م رن ال،خي ةَر فرصُرَ هُ خن إةلر َي ر ثُا خم اجَ رعالَ رعلراى ُكال رجبرا َل ما َنه خُن
قر َلبةي قر ر
ان يريَتةينرا ر رساعَيا ً روا َعلرا َم أر خن ّ
ُجا َاز اً ثُا خم ا َد ُعهُا خ
لر رع ةزيا ٌز رح ةكااي ٌم)(البقاارة .))461 :
ونفااس األماار ين،بااق علااى حادثااة بقاارة بنااي إساارائيل ،فاااهلل تعااالى هااو الااذي
اربُوهُ
أمرهم بما يفعلون ،وهو الذي أحياى الميات لقولاه سابحانه (( :فرقُ َلنراا اضَ ة
ضهرا رك رذلة ر يُحَ يةي ّ
ون)(البقرة .))74 :
لُ َال رم َوترى روي ةُري ُك َم آيراتة ةه لر رعلخ ُك َم تر َعقةلُ ر
بةبر َع ة
ومن جهة أخرى فكما أن ذل كان خاصا باألنبيا  ،والخلاق ترا ّم بايمر ل ،
فلنه ال يصح إخراط ذل من إطاره الخاي به وتعميمه علاى غيار األنبياا ،
ليشاامل غياارهم كاألوليااا والصااديقين مااثال ،.فهااذا ال يصااح ،وهااو تحري ا
للشرع  .وأوليا ل ليس من صفاتهم إحيا الموتى ،وال أن يقولوا لشي ماا
 :كن فيكون ،وإنما من صافاتهم(( :أرال إة خن أر َولةيراا ّ
لة الر رخ َاو ٌ
ف رعلرا َي ةه َم روالر هُا َم
وا رو ركانُ َ
ين آ رمنُ َ
ون لرهُ ُم َالبُ َش ررى فةي َال رحيا ةة الا ُّد َنيرا روفةاي ا ةخا رر ةة
وا يرتخقُ ر
ون الخ ةذ ر
يرحَ رزنُ ر
ت ّ
لة رذلة ا ر هُا راو َالفرا َاو ُز َال رع ةظااي ُم )(يااونس . ))63-64:وقااد كااان
الر تر َب ا ةدي رل لة ركلة رمااا ة
الصحابة قماة فاي اإليماان والعمال الصاالح  ،وشاهد لهام ل تعاالى بالرضاى
والقبول ،وأنهم كانوا خير أمة أُخرجت للنا  .ومف ذل عانوا كثيرا  ،وقاال
وا فةي ا َبتة رغا َالقر َو ةم إةن تر ُكونُ َ
لهم ل تعالى  (( :روالر تر ةهنُ َ
ون
ون فرالةنخهُ َم يرايَلر ُم ر
وا ترايَلر ُم ر
اان ّ
ان ّ
لُ رعلةيماا ً رح ةكيماا ً)(النساا :
ُاون رو رك ر
لة رماا الر يررَ ج ر
ُون ةم ر
مون روتررَ ج ر
رك رما تريَلر ر
 .))113و بذلوا جهودا جبارة في حروب الردة والفتوحات ،لكنهم ماف ذلا
لم يكن أحدهم يقول للشي  :كن فيكون .فلو كاان األمار كماا ذكار الرجال فاي
خباره لكااان هاؤال الصااحابة أولااى مان غياارهم بتلا الخاصااية ،ولمارسااوها
عندما كانوا في حاجة إليها  .وبما أن ذلا لام يحادث لهام دلّ علاى أن الخلاق
خاي باهلل تعالى  ،فال خاالق إال هاو ،وال أحاد يقاول للشاي  :كان فيكاون إال
هو سبحانه وتعالى  .فكالم الرجل غير يصح  ،بل ومرفوض ق،عا .
وأخيرا -رابعا -فبخصوي حديث الولي ((مان عاادى لاي ولياا فقاد آذنتاه
بااالحرب  . ))...فقااد بحثاات ،عاان طرقااه فلاام أجااد لااه إال طريقااا واحاادا ،فهااو
حديث أحاد .وإسناده ال يصح ألن من رجاله :خالد بن مخلاد الق،اواني ،قيال
فيه :صدوق ،ال بي به  ،قال أحمد بن حنبل :له أحاديث مناكير .وقال ابان
سعد :منكار الحاديث مفارط التشايف .وذكاره ابان عادي فاي الكامال فسااق لاه
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عشاارة أحاديااث منكاارة .وقااال الجوزجاااني :كااان شااتاما معلنااا بسااو مذهبااه.
وقاال أباو حااتم :يكتااب حديثاه وال يحات بااه .1198فالرجال ضاعي  ،وتشاايعه
ال ُمفرط يمنعه من أن يكون موضوعيا ،ومن الخ،ي قبول حديثه .
والثااااني :ساااليمان بااان باااالل التيماااي ماااوالهم المااادني أباااو محماااد ،و أباااو
راتااب(ت 177هااـ)  ،قياال فيااه  :ثقااة ،ال بااي بااه ،لاايس مماان يُعتمااد علااى
حديثه.1199
والثالث :شري بن عبد ل بن أبي نمر :صادوق ،يُخ،ائ .قاال ابان معاين
والنسااائي :لاايس بااالقوي .وقااال اباان معااين فااي موضااف آخاار ال بااي بااه
.فالرجل فيه ضع  ،ومرتبته ال تجعله حجة.
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والرابف :ع،ا  :اختل
يسار .فلن كان األول فهو:

فيه فقيل  :هو ابن أبى رباح  ،وقيل أنه ع،ا به

ع،ا بن أبي رباح القرشي المكي أباو محماد  ،اسامه أسالم(113 -47هاـ) ،
قياال فيااه  :ثقااة ،كثياار اإلرسااال  ،ييخااذ عاان كاال ضاارب  ،ومرسااالته ماان
أضع المرسالت ،1201و كان يدلس ،وقال أحمد بن حنبل(( :ورواية ع،ا
عن عائشة ال يحت بها ،إال أن يقول :سمعت)) .1202وقد حدث عن ابن عمر
كثياارا  ،وهااو لاام يساامف منااه.1203وبمااا أن الرجاال ضااعي ماان جهااة ضااب،ه،
وهنا قد عنعن  ،ومتن الخبر فيه ما يُنكر فاإلسناد ال يصح من جهته .
وإن كان الثااني :ع،اا بان يساار المادني الهاللاي (ت 33هاـ أو بعادها)،
قياال فيااه  :ثقااة ،حاادث عاان بعااض الصااحابة ولاام يساامف ماانهم كاايبي الاادردا ،
وبعضاهم لاام يثبات سااماعه مانهم كااابن مساعود.1204وبمااا أناه كااذل  ،وهناا قااد
عنعن  ،فاإلسناد لم يثبت اتصاله من جهته .
وعلااق الااذهبي علااى ذل ا الحااديث -حااديث الااولي -بقولااه(( :فهااذا حااديث
غريب جدا  ،لوال هيبة الجامف الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلاد ،
 1198الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط  1ي. 79 :
 1199ابن حجر :تهذيب التهذيب ،رقم ،201 :ط  2ي. 116 :
 1200الذهبي :المغني في الضعفا  ،ي . 111 :وابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 116 :
 1201المزي  :تهذيب الكمال  ،رقم  ،2722 :ط  ، 80ي. 22 :
 1202أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  2ي. 16 :
 1203ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،ط  6ي. 112 :و أبو داود :السنن  ،رقم ، 1128 :ط  1ي ، 127 :و رقم ، 1708 :ط  1ي:
. 186
 1204الذهبي :الميزان  ،ط 8ي .28 :و العالئي :جامف التحصيل  ،ي .822 :و ابن حجر :التقريب ،ط 1ي.696 :
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وذل لغرابة لفظه  ،وألنه مما ينفرد به شري وليس بالحافظ  ،ولم يُرو هذا
المااتن إال بهااذا االسااناد  ،وال خرجااه مااا عاادا البخاااري  ،وال أظنااه فااي مسااند
أحمد )).1205
واضح من كالم الذهبي أنه يتضمن القول بعدم بصحة الحديث إسنادا وال
متنا .إنه حكم عليه بعدم الصحة ب،ريقته الخاصة ،بل إنه ص ّرح بذل  .علما
بينه ال عبرة ألقوال الرجال إذا كانت بال أدلة صحيحة تُثبتها .
وأما متنا فالحديث فيه ما يُنكر ،فمف أنه فارق باين الخاالق والمخلاوق إال
أنه يتضمن أيضا القول بجز من الفنا الصوفي  .ولهذا تشبث به الصوفية
فاي قااولهم بفنااا األفعااال ،الااذي هااو أول مرتبااة ماان مراتااب وحاادة الوجااود ،
فيصبح الصوفي يستشاعر أن أفعالاه هاي أفعاال ل حساب زعمهام  .فوجادوا
فااي هااذا الحااديث ُمتكااي ً لهاام فااي قااولهم بالفنااا فااي أفعااال ل ،وفااي االنتصااار
للتصوف والتستر باإلسالم  .ولهذا فلن تضمن ذل الحديث لجانب من الفنا
الصوفي هو دليل قوي على عدم صحته.
ويُضعفه أيضا قوله(( :وما ترددت عن شي أنا فاعله ترددي عن نفاس
المؤمن يكره الماوت وأناا أكاره مساا ته)) .1206فهاذا كاالم فياه ماا يُنكار ،ألن
الموت هو من سنن الكون وقوانينه ،التاي ال تتبادل وال تتحاول لقولاه تعاالى:
ُون)(األنبيا :
ت رونر َبلُو ُكم بةال خشر رو َال رخي ةَر فة َتنرةً روإةلر َينرا تُرَ رجع ر
س رذائةقرةُ َال رم َو ة
(( ُكلُّ نر َف َ
ات ةمان قربَا ُل رولران تر ةجا رد لةسُانخ ةة خ
 ،))41و(( ُسنخةر خ
لة الختةاي قرا َد رخلر َ
لة تربَا ةديالً)(الفاتح:
 .))44وبماا أن األمار كاذل فاال يصاح القاول أن ل تعاالى يتاردد فاي قابض
نفاس الماؤمن .فحاديث الاولي ال يصاح إساانادا  ،ومتناه فياه ماا يُنكار ،ويزيااده
ضعفا عدم صحة إسناده  ،فهو حديث غير صحيح .
الوالية الصوفية ليست روالية شرعية،
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أن ر
ومااا هااي إال غايااة ماان غايااات العبااادة الصااوفية .وهااي ماان جهااة أخاارى أول
مرتبة من مراتب الفنا الصوفي المعروف أيضا بوحدة الوجود.
رابعا :الفناء في هللا ( وحدة الوجوة ):
لاام يُصاارّ ح معظاام الصااوفية بحقيقااة ومعنااى قااولهم الفنااا فااي ل -وحاادة
الوجود،-فمارسوا اإلشارة دون العبارة في مخاطبتهم للمسلمين  .فعلاوا ذلا
تكتما وتسترا لكي ال ينكش أمرهم أمام النا  .وهم مف ممارستهم للتقية في
 1205الذهبي :الميزان  ،ط  1ي. 187 :
 1206البخاري :الصحيح  ،ط  2ي. 102 :
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معظاام أحااوالهم  ،إال إنهاام مارسااوها فااي قااولهم بوحاادة الوجااود أكثاار ممااا
مارسوها في كتمان عقائدهم األخرى  .لذا فعلى القارئ أن يُركاز جيادا لكاي
يساات،يف فهاام كالمهاام  ،ومعرفااة طاارقهم وتلبيساااتهم فااي التعبياار عاان عقياادة
وحدة الوجود.
علما بين الفناا فاي ل عناد الصاوفية يمار بمراحال ،وفيهاا تختفاي صافات
الصااوفي وتنمحااي وتضاامحل وتاازول تاادريجيا حتااى يفقااد إحساسااه بااالخلق
وبنفسه .وهنا يكون قد فنى عن نفسه وعن الخلق وبقي بالحق -ل، -أي فنى
فيه حسب زعم الصوفية .1207وهناا يصال الصاوفي إلاى وحادة الوجاود التاي
تعني أنه ال موجود إال ل  ،وفيها يستشعر الصوفي أنه هو ل  ،وأن الكون
كله هو ل  ،وأن ل هاو الكاون .فاال موجاود إال واحاد هاو ل  ،وغياره مان
الكائنات أشباح وظالل له.1208
وقد يُعبر الصوفية عن الفنا في ل -وحادة الوجاود -بعباارة االتحااد ،وال
يقصاادون بااه امتاازاط كااائنيّن متمياازين ،فهااذا عناادهم ُمحااال .ولهااذا رعرّفااوا
االتحاد بينه (( شاهود الوجاود الحاق الواحاد الم،لاق الاذي الكال باه موجاود
بالحقف فيتحد به الكل من حيث كون كل شاي موجاودا باه ،معادوما بنفساه،
ال ماان حيااث أن لااه وجااودا خاصااا اتحااد بااه فلنااه محااال )) .1209فواضااح ماان
تعااريفهم لإلتحاااد أنهاام يقصاادون بااه الفنااا فااي ل ،الااذي يعنااي أيضااا وحاادة
الوجود  ،فال موجود إال ل حسب زعمهم !!!! .
وفي ذل يقول ابان قايم الجوزياة (( :فازعم أهال االتحااد القاائلون بوحادة
الوجود أن الفنا هو غاية الفنا عن وجاود الساوى فاال يثبات للساوى وجاود
ألبتة ال في الشهود وال في العيان بل يتحقق بشهود وحدة الوجود فيعلم حينئذ
أن وجااود جميااف الموجااودات هااو عااين وجااود الحااق فمااا ثاام وجااودان باال
الموجود واحد  .وحقيقة الفنا عندهم أن يفنى عما ال حقيقاة لاه بال هاو وهام
وخيال فيفنى عماا هاو فاان فاي نفساه ال وجاود لاه فيشاهد فناا وجاود كال ماا
سواه في وجوده وهذا تعبير محض ،وإال ففي الحقيقة ليس عناد القاوم ساوى
وال غير وإنما السوي والغير في الوهم والخيال )).1210

 1207الرسالة القشيرية ،ط  1ي.191 :
 1208الرسالة القشيرية ،ط  1ي.191 :
 1209رفيق العجم :موسوعة مص،لحات التصوف اإلسالمي  ،مكتبة لبنان ،بيروت  ،ي. 6 :
 1210ابن قيم الجوزية :مدارط السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  ،تحقيق محمد حامد الفقي  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط
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ووص الباحث محمود القاسم الفنا الصاوفي بقولاه (( :الخالصاة :الفناا
هو الجذبة ،أو ما يحصل أثنا الجذبة من غيبوبة عن الخلق ،وهذا هو الفنا
عن الخلق ،أو ما يحصل من غيبوباة يتوهمونهاا أنهاا فاي الحاق ،ويسامونها:
الفنا في ل ،وهي شعور المجذوب باأللوهية )).1211
وأما بالنسبة ألقوال شيوخ الصوفية التي تشهد على قولهم بوحدة والوجود
واعتقادهم بها فهي كثيرة جدا ،أذكر منها طائفة متنوعة في سبف مجموعاات
:
المجموعااة األولااى  :تتضاامن أقااواال لجماعااة ماان أوائاال شاايوخ الصااوفية،
أولهااا قااول لسااهل باان عبااد ل التُسااتري مفاااده(( :يااا مسااكين كااان ولاام تكاان
،ويكون وال تكون ،فلما كنت الياوم صارت تقاول :أناا وأناا ،كان ا ن كماا لام
تكن فلنه اليوم كما كان )).1212
وقوله هذا تضمن أمرين أساسيين  ،األول :دعوة التستري إلى الفنا في
ل ((كاان ا ن كمااا لاام تكاان)) لينمحااي الصااوفي وياازول ويستشااعر األلوهيااة
حسب زعم الصوفية .واألمر الثااني :تقريار عقيادة وحادة الوجاود (كاان ولام
تكن ...وإنه اليوم كما كان) .وخالصة كالمه أنه ال موجاود إال ل  ،والكاون
هو ل.1213
والقول الثاني هو أيضا للتُستري :قال أباو نعايم األصابهاني (( :سامعت
محمد بان الحساين بان موساى يقاول :سامعت أباا بكار محماد بان عباد ل ابان
شاذان يقول :سمعت ابن سالم يقول :سائل ساهل بان عباد ل عان سار الانفس
فقااال :للاانفس ساار مااا ظهاار ذلا الساار علااى أحااد ماان خلقااه إال علااى فرعااون
فقال ":أنا ربكم األعلى" ولها سبف حجب سماوية وسبف حجب أرضية فكلما
يدفن العبد نفسه أرضا سما قلبه سما فالذا دفنات الانفس تحات الثارى وصال
القلب إلى العرش)).1214
وأقول :واضح من كالمه أن سار الانفس عناده هاو أنهاا هاي الارب ،وماا
ظهر إال على فرعون الذي ص ّرح بينه الرب األعلى  .فحسب زعم التستري

 1211محمود القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية  ،ط  1ي. 26 :
 1212الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  1ي. 822 :
 1213محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ي.106 :
 1214أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 802 :
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أن حقيقااة الاانفس أنهااا هااي ل !!!! .وهااذا قااول يناادرط ضاامن القااول بوحاادة
ونوه به.
الوجود ،ولهذا جعل التستري كالم فرعون سرا وأقره عليه ّ
علم ا بين التستري قرر هنا موق التصوف في قوله بوحدة الوجاود ،ولام
يقرر الحكم الشرعي من قول فرعون وحقيقة النفس وسرها .ولهذا أقر قاول
فرعاااون وقااارر ماااا يُخاااال الشااارع الاااذي ذم فرعاااون وحكااام علياااه باااالكفر
والضالل والهالك من جهة ،وبيّن لنا أصل النفس البشرية وسرها ووظيفتها
اور ةه َم
ماان جهااة أخاارى .قااال تعااالى (( :روإة َذ أر رخ ا رذ رربُّ ا ر ةماان برنةااي آ رد رم ةماان ظُهُا ة
وا برلراى رشا ةه َدنرا أرن ترقُولُ َ
ارب ُك َم قراالُ َ
ُذريخترهُ َم روأر َشهر ردهُ َم رعلراى أرنفُ ةسا ةه َم أرلرس ُ
اوا ير َاو رم
َات بة ر
ين
َالقةيرا رما ةة إةنخااا ُكنخااا رعا َان هرا رذا رغااافةلة ر
ين)(األعااراف ،))174 :و((فراايرقة َم روجَ هرا ر لةلااد ة
رحنةيفاا ً فة َ
اق خ
ارةر خ
لة رذلةا ر الااد ُ
ين َالقرااي ُم
ار النخااا ر رعلر َيهرااا رال تر َبا ةد ر
لة الختةااي فر،را ر
،ا ر
يل لة رخ َلا ة
رولر ةك خ
ااون)(الااروم ،))41 :وعااان النباااي-علياااه الصاااالة
اار النخاااا ة رال ير َعلر ُما ر
اان أر َكثرا ر
والسااالم (( -كاال مولااود يولااد علااى الف،اارة فاايبواه يهودانااه أو ينصاارانه أو
يمجسانه كمثال البهيماة تنات البهيماة هال تارى فيهاا جادعا )) .1215فهاذا هاو
أصل النفس البشارية وسارها  ،ثام بعاد ذلا جعال ل تعاالى فيهاا اتجااهين :
الخياار  ،والشاار  ،وأع،اهااا حريااة التصاارف  ،وكلفهااا بحماال األمانااة .قااال
اح رمان رز خكاهراا
ُورهرا روتر َق رواهراا قرا َد أر َفلر ر
س رو رما رس خواهرا فري ر َلهر رمهرا فُج ر
سبحانه  (( :رونر َف َ
ااب رماان رد خساااهرا)( الشاامس ،))11 -7 :و (( روهر ا رد َينراهُ النخجَ ا ردي ةَن)(البلااد :
روقر ا َد رخا ر
ق بة َال ُح َسنرى فر رسنُيرس ُرهُ لة َليُ َس ررى روأر خما
ص خد ر
 ، ))11و ((فري ر خما رمن أر َع،رى رواتخقرى رو ر
ب بة َال ُح َسانرى فر رسنُيرسا ُرهُ لة َل ُع َسا ررى (اللياال.))11 -1 :
رماان بر ةخا رل روا َساتر َغنرى رو ركا خاذ ر
فالن اتبعاات طريااق الخيار فااازت وسااعدت فاي الاادنيا وا خاارى  ،وإن اتبعاات
طريق الشر كان مصيرها الجحيم حتى وإن تمتعت بالدنيا .فسر النفس لايس
أنها هاي ل كماا زعام التساتري ،وإنماا سارها كماا أخبرناا باه الشارع  .لكان
الرجل شهد على نفسه وتصوفه بينه يعتقد بين سر النفس أنها هي ل  ،وهذا
يندرط ضمن وحدة الوجود .
والقول الثالث ألبي عبد ل يحيى بن الجال (ت  416هاـ) ((:مان حاافظ
على الفرائض في أول مواقيتها فهو عاباد ،ومان رأى األفعاال كلهاا مان ل،
فهو ُموحد ال يرى إال رواحداً )).1216

 1215البخاري :الصحيح ،ط  8ي ، 100 :رقم. 1222 :
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وأقااول :كالمااه هااذا غياار صااحيح فااي معظمااه ،ويتضاامن القااول بوحاادة
الوجود ،وفيه افترا على الشرع والعقل والعلم .ألنه أوال إن العابد فاي ديان
اإلسالم ليس هو فقط من حافظ علاى الفارائض فاي أول مواقيتهاا ،وإنماا هاو
الذي يلتزم بالشرع في كل أحواله بصدق وإخالي قلبا وقالبا.
وثانيا إن الرجل قرر عقيادة وحادة الوجاود – الفناا الصاوفي ، -ألن مان
يعتقد بين األفعال ال،بيعية والبشرية هي من أفعال ل فهذا يعني أنهاا ليسات
من أفعال المخلوقات  ،وإنما هي من أفعال الخالق .وبما أن األمر كذل فكل
ما يحدث ونراه في ال،بيعة من كائنات هي نفسها ل بحكام أنهاا أفعالاه .ألن
األفعال مرتب،ة بصاحبها وال تنفصل عنه ،وإنما مفعوالته هي التي تنفصال
عنه .وبما أن الرجل قرر أن كل ما فاي ال،بيعاة مان كائناات هاي مان أفعاال
ل ،فهي نفسها ل وليست من مفعوالته ومخلوقاته  .والرجل أكد ما قررنااه
عندما قال(( :فهو ُموحاد ال يارى إال رواحاداً )) .1217فاال موجاود إال ل  ،وال
وجاود لكااائن آخار معااه .وهاذه هااي عقياادة الفناا الصااوفية التاي ينمحااي فيهااا
الصوفي وينفصل عن الكون ونفسه ليصبح يستشعر أنه هو ل !!!!.
وثالثا إن الرجل بنى قوله بوحدة الوجود على مبدأ غير صحيح ،ومخال
للشرع والعقل والعلام ،عنادما جعال األفعاال كلهاا مان ل .ألن األمار الثابات
ق،عااا والااذي ال يصااح الش ا فيااه  ،هااو أن الكائنااات منهااا الخااالق ،والباااقي
مخلوقات وال ثالث لها ،واألفعال الموجودة في الكون منها ماا هاو مان نتاائ
وآثار أفعال ل تعالى ((إةنخ رما أر َم ُرهُ إة رذا أر ررا رد رشيَئا ً أر َن يرقُو رل لرهُ ُك َن فرير ُك ُ
ون)(ياس:
 ،))84كخلقااه للكااون ومااا فيااه ماان مخلوقااات .ومنهااا مااا هااي ماان أفعااال ل
كمخاطبتااه ألنبيائااه وكتبااه ال ُمنزلااة علاايهم .ومنهااا مااا هااي ماان أفعااال البشاار
وآثارها في األرض وعلى ال،بيعاة .وعلياه فاال يصاح جعال أفعالناا وآثارهاا
مان أفعاال ل  ،ومان يلحقهاا بهاا فهاو إماا جاهال ال يعاي ماا يقاول ،وإماا أنااه
مريض رُفف عنه القلم  ،وإما أنه صااحب هاوى ُمغاالط سفسا،ائي قاال باذل
لغايات في نفسه.
وبنااا علااى ذل ا فااال يُمكاان أن تكااون األفعااال كلهااا ماان الخااالق ،ألن ل
تعالى خلقنا وجعل فينا القدرة على الفعل ،وهدانا النجدين  ،ثم كلفنا بعبادته .
وعليه فانحن مان مخلوقاتاه ومفعوالتاه  ،ولسايت أعمالناا وافعالناا مان أفعالاه
ُ
وإنما هي منا نحن ،ولهذا قاال سابحانه (( :رونُاو ُد َ
ور َثتُ ُموهراا
وا أرن تة َل ُكا ُم َال رجنخاةُ أ ة
اوا فر رس اير ررى ّ
ال ا َع رملُا َ
لُ رع رملر ُكاا َم
بة رمااا ُكن اتُ َم تر َع رملُ ر
ااون)(األعااراف ،)) 34 :و(( روقُا ة
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ب روال خشاهرا رد ةة فريُنربائُ ُكم بة رمااا ُكناتُ َم
اون رو رساتُ رر ُّد ر
رو ررسُاولُهُ رو َال ُم َؤ ةمنُا ر
ون إةلراى رعااالة ةم َال رغ َيا ة
س بة رما رك رسابر َ
ت رال ظُ َلا رم َالير َاو رم
تر َع رملُ ر
ون)(التوبة  ،))111 :و(( َالير َو رم تُجَ رزى ُكلُّ نر َف َ
إة خن خ
ااااان إة خال رمااااا
ب)(غااااافر ،)) 17 :و (( روأرن لخااااي ر
ااااري ُف َال ةح رسااااا ة
إلن رس ة
َس لة َ ة
لر رس ة
ق بة َال ُح َسااانرى
صااا خد ر
رسااا رعى)(الااانجم ،)) ) 43 :و((فري ر خماااا رمااان أر َع،راااى رواتخقراااى رو ر
اال رواسَااتر َغنرى رو رك خ
ااذ ر
َاارى روأر خمااا رماان بر ةخ ر
فر رسنُيرساا ُرهُ لة َليُس ر
ب بة َال ُحسَاانرى فر رسنُيرساا ُرهُ
لة َل ُعس رَرى (الليل.))11 -1 :
علما بين دخول أفعاال البشار وكال ماا يحادث فاي الكاون فاي علام ل تعاالى
وقدرته وقضائه ومشيئته ال دخل له أبدا في نفي حقيقة أن أعمال البشار هاي
من أفعاالهم ال مان أفعاال ل تعاالى .ألن سابق العلام بهاا  ،ال ينفاي صادورها
عن النا ومسؤوليتهم عنها.1218
وحتى عندما يكون العابد ال ُملتزم بالشرع في حالة وجد وخشاوع وعاطفاة
إيمانية عالية فلن هذه الحالة ال تنفي أفعاله وال تجعله يفقد التمييز بيناه وباين
خالقه ،بدليل الصفات اإليمانية التاي وصا بهاا ل تعاالى عبااده الماؤمنين،
وبمااا كااان عليااه نبينااا –عليااه الصااالة والسااالم -وصااحابته الكاارام ماان إيمااان
وثبات  ،وصادق وإخاالي ،وجماف باين أعماال القلاوب والجاوارح .لكان قاد
يحدث خالف ما ذكرناه عندما تكون العبادة مبنياة علاى األهاوا والوسااو
والتلبيسات الشي،انية ،وحاالت التوهم والهلوسة بسابب انحاراف العاباد عان
الشرع  ،ولة رما هو فيه من شدة الجوع والنعا  .وفي هذه الحالة يُلابّس علياه
الشي،ان أحواله ويجعله يتوهم أماورا ال حقيقاة لهاا  ،كاين يجعلاه يحاس بيناه
هو ل  .ومف هذا  ،فلنه عندما يفيق سيعود إلى وعياه ويادرك يقيناا أناه كاان
مخ،ئا مريضا ُملبسا عليه.
والقول الرابف هو أيضا ألبي عبد ل يحيى بن الجال (ت  416هـ) ،قال
القشاايري (( :ساامعت أبااا حاااتم السجسااتاني يقااول :ساامعت أبااا نصاار السااراط
يقول :سئل ابن الجال  :ما معنى قولهم صوفي؟ فقال :ليس نعرفه فاي شارط
العلاام ،ولكاان نعاارف أن ماان كااان فقيااراً مجاارداً ماان األسااباب ،وكااان مااف ل
تعاااالى باااال مكاااان ،وال يمنعاااه الحاااق سااابحانه عااان علااام كااال مكاااان يسااامى
صوفيخا ً)).1219
وقولااه يتضاامن القااول بوحاادة الوجااود  ،وأن القااول بهااا غايااة الصااوفي
النهائية .والرجل عبّر عنهاا باإلشاارة ال بالعباارة حساب مصا،لح الصاوفية.
 1218للتوسف في هذا الموضوع أنظر كتابنا جناية المعتزلة على العقل والشرع .
 1219القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
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ي.111 :

ألن ماان لاايس لااه أفعااال وال مكااان يعنااي أنااه قااد انمحااى ماان الوجااود وزالاات
صفاته وذاته ،وأصبح معدوما ككائن ُمستقل بذاته  ،وفنى في ل في عالقتاه
باااه .فيصااابح الصاااوفي هاااو ل  ،ول هاااو الصاااوفي ،وهاااذا قاااول بوحااادة
الوجااود.ألن الصااوفي فااي هااذه الحالااة يشااعر بداخلااه أنااه هااو ل ،وأن كاال
مظاهر ال،بيعة هي مجرد أشاباح لاه .فااهلل هاو الكاون ،والكاون هاو ل ،فاال
موجود إال هو حسب زعم الصوفية.
والقول الخامس ألبي إسحاق إبراهيم بان المولاد الرقاي (ق 4 :هاـ) ،كاان
يقول (( :ثمن التصوف الفنا فيه فلذا فنى فيه بقى بقا األبد ألن الفااني عان
محبوبه باق بمشاهدة الم،لوب وذل بقا األبد)) .1220
وقولاااه هاااذا يتضااامن القاااول بوحااادة الوجاااود ،وهاااو شااااهد علاااى أن غاياااة
التصوف هي تحقق الصوفي بذل .ومعنى كالمه أن الصوفي عندما ينمحي
ويزول بيفعاله وصفاته وذاته ينقله فناؤه إلى البقا األبدي ،وفيه يكتش أناه
هو ل حسب زعم الرجل .
والقول الساد ليزيد بن هارون الواسا،ي ( ت  486هاـ)  (( :ال تصاح
المعرفة وفي العبد استغنا باهلل وافتقار إليه )) .1221فشرحه القشيري بقولاه:
" أراد الواس،ي بهذا أن االفتقار واالستغنا من أماارات صاحو العباد وبقاا
رسااومهف ألنهمااا ماان صاافاته ،والعااارف محااو فااي معرفااة ،فكي ا يصااح لااه
ذل ؟".1222
وأقول :إن القشيري شرح قول الواسا،ي بشاي مان الوضاوح  ،ومعناى
كالمااه أن االفتقااار واالسااتغنا باااهلل يعنااي االثنينيااة ،أي أن الصااوفي مااا زال
يفرق بينه وبين ل ،وبين ل ومخلوقاته .فهو ماايزال صاحوا لام تاتالش وال
انمحت صفاته وذاته البشارية  .وعنادما ينمحاي ويازول مناه ذلا يصال إلاى
المعرفة التاي تجعلاه يعارف ويكتشا أناه هاو ل حساب زعماه .فاال يُمكان-
حسب الواسا،ي والقشايري -أن يصال الصاوفي إلاى مرتباة استشاعار وحادة
الوجود ما دام يفرق بين ذاته وخالقه.

 1220أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 261 :
 1221عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 111 :
 1222عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 111 :
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ومن جهة أخرى فلن ما قاله الواس،ي والقشيري هو شاهد بنفساه علاى
أنهما على طريقة العبادة الصوفية ال الشرعية ،وأنهما قد خالفا ديان اإلساالم
مخالفاة صااريحة ،بال هاادماه عناادما حثاا علااى عاادم االساتغنا باااهلل واالفتقااار
إليااه ،وقااررا عقيااد وحاادة الوجااود التااي هااي هاادم للاادين والعقاال والعلاام .قااال
تعااالى (( :رو خ
ارا روإةن ترتر رولخا َاوا ير َساتر َب ةدلَ قر َوماا ً رغ َيا رر ُك َم ثُا خم رال
اي روأرناتُ ُم َالفُقرا ر
لُ َال رغنةا ُّ
ير ُكونُوا أر َمثرالر ُك َم)(محمد .))48 :وهذه ا ية وحدها تهادم كال ماا قالاه الصاوفية
عن وحدة الوجود .
والقول السابف هو أيضا للواس،ي ،مفاده(( :إذا ظهر الحق على السرائر،
ال يبقي فيها فضلة لرجا وال لخوف))  .وسابب ذلا عناد القشايري هاو أناه
إذا (( اصاا،لت شااواهد الحااق تعااالى األساارار ملكتهااا ،فااال يبقااى فيهااا مساااغ
لااااذكر حاااادثان ،والخااااوف والرجااااا ماااان آثااااار بقااااا اإلحسااااا بيحكااااام
البشرية)).1223
وأقول :كالم الرجلين يحمل معنى واحدا هو القول بخرافة وكفرية وحدة
الوجود  .فااألول زعام أناه إذا ظهار ل علاى سارائر الصاوفي وباطناه -بعاد
فنائااه فيااه -ارتفااف إحساسااه بصاافات البشاارية كااالخوف والرجااا  ،وأصاابح
يستشعر األلوهية .والقشيري كرر نفس المعنى بكالم ملغاز مقصاود  ،مفااده
أن الصوفي إذا تجلت عليه شواهد وصفات األلوهية انمحت صافاته الحادثاة
كالخوف والرجا ،وهما من صفات اإلنسان قبال إحساساه باأللوهياة حساب
زعمه .وهذ ا دليل دامغ على فساد العبادة الصوفية أصال وفرعا وغاية  .ألن
العبادة الشرعية تُعبّد العباد لرب العبااد ،لكان العباادة الصاوفية تُخارجهم مان
عبادة رب العباد إلى الكفر به وتحويلهم إلى أرباب وآلهة !! .
والقول الثامن للحسين بن منصور الحالط (ت  413هاـ) ،قاال عان خرافاة
وحدة الوجود :
أنا أنت بال ش *** سبحان سبحاني
1224
توحيدك توحيدي *** وعصيان عصياني .
وقال أيضا :
سبحان من أظهر ناسوته *** سر سنا الهوته الثاقب
1225
ثم بدا في خلقه ظاهراً ** في صورة ا كل والشارب
 1223الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 122 :
 1224ابن عجيبة :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 188 :
 1225ابن عجيبة :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 188 :

487

وأقول :أوال يجب أن نعرف أن الحالط ال يختل عن غيره مان الصاوفية
في قاولهم بوحادة الوجاود -الفناا فاي ل -فهاو مانهم وهام مناه  ،لكناه خاال
معظمهم في أنه عبّر عان كفرياة وحادة الوجاود بالعباارة ال باإلشاارة .فايعلن
صااراحة قولااه بهااا ،وهاام لاام يفعلااوا ذل ا وعبااروا عنهااا بااالتلغيز والتمويااه
واإلشارة والتلبيس  .وعندما أظهر الحالط حقيقة الصوفية فاي قاولهم بوحادة
الوجود أنكروا عليه فعله  ،ليس إنكاارا لوحادة الوجاود  ،وإنماا أنكاروا علياه
إظهاره لحقيقة قولهم وكشافه لهام .مانهم أباو القاسام الجنياد الاذي قاال (( :لقاد
فضحنا الحالط )).1226
وهم يُعظمون الحالط لكن كثيارا مانهم ال يُظهار ذلا تقياة وتساترا وتلبيساا
علااى المساالمين  .وقااد يااذكرون أقوالااه دون نساابته إليااه  .فماان ذل ا مااثال أن
الكالباااذي اسااتدل علااى كفريااة وحاادة الوجااود عنااد الصااوفية بحااديث قدسااي
وفسره بقول للحالط دون ذكر السامه بقولاه(( :فاي قولاه تعاالى " :الصاوم
لي وأنا أجزى باه"  .قاال بعاض الكباار" :أي أناا الجازا باه " )) .1227وهاذا
أحد الكبار هو الحالط.1228
علما باين تفساير الحاالط لاذل الحاديث ظااهر الاب،الن ،ألن الحاديث أكاد
على التفريق بين الخالق والمخلوق  ،وهذا هدم لعقيدة وحادة الوجاود .وقاول
الحااالط شاااهد علااى ممارسااته للتيوياال التحريفااي ليتفااق الحااديث مااف قولااه
بضاللة وحدة الوجود .
ومن جهة أخرى فلن الحالط لم يقل بالحلول الذي يعناي حلاول ذات فاي
ذات ،وال باالتحااااد الاااذي يعناااي امتااازاط ذات فاااي ذات ف وإنماااا قاااال بوحااادة
الوجود التي تعني أن الكون هو ل ،ول هو الكون ،فال موجود إال ل .
وثانيا إن الحالط بيّن بوضوح عقيدته في وحدة الوجود بقوله:
سبحان من أظهر ناسوته *** سر سنا الهوته الثاقب
1229
ثم بدا في خلقه ظاهراً ** في صورة ا كل والشارب .
 1226يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 812 :
 1227الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي . 112 :وعبد الرحمن عبد الخالق :الفكر الصوفي في ضو الكتاب والسنة ،ط ،8
مكتبة ابن تيمية ،الكويت ،ي. 26 :
 1228عبد الرحمن عبد الخالق :الفكر الصوفي في ضو الكتاب والسنة ،ط  ،8مكتبة ابن تيمية ،الكويت ،ي. 66 :
 1229ابن عجيبة :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 188 :
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فاهلل حسب زعم الحالط ظاهر بذاته في كل مكان بيشكال ُمتعددة ومتنوعة،
فكل ما يظهر في ال،بيعاة مان كائناات هاي رساوم وأشاباح وظاالل ال وجاود
حقيقي لها ،وإنما هي تجليات للذات اإللهية .
ونفس األمر قرره بقوله:
أنا أنت بال ش *** سبحان سبحاني
توحيدك توحيدي *** وعصيان عصياني.1230
فالرجل يقول بوحادة الوجاود ال باالحلول وال باالتحااد غيار الصاوفي ،فاذكر
عن نفسه أنه هو ل ،ول هو الحاالط ،وكال ماا فاي الكاون هاو ل كماا فاي
البيت األخير  .لكنه عبّر عن وحدة الوجود عان طرياق التعبيار باالجز عان
الكاال  ،وهااو نفسااه التعبياار بالكاال عاان الجااز  ،ألن الكاال يُعباار عاان وحاادة
الوجود ،والجز يُعبر عنها أيضا بحكم أن مظاهرها فاي الواقاف هاي أجازا
اان
اإلن رسا ر
ال مجمااوع واحااد  .قااال تعااالى (( :رو رج رعلُااوا لر اهُ ةما َان ةعبرااا ةد ةه ُجا َاز اً إة خن َ ة
لر ركفُااو ٌر ُّمبةا ٌ
اين)(الزخاارف .))11 :وهااذه ا يااة الكريمااة تتضاامن اإلشااارة إلااى
وحدة الوجود الكلية والجزئية ،وقد ركفّر ل تعالى من يقول بها.
والقول التاسف هو ايضا للحسين الحالط  ،روي أن أحدا قال له  ":كي
ال،ريق إلى ل تعالى؟ .قال :ال،ريق باين اثناين ولايس ماف ل أحاد .فقلات :
بيّن .قال:من لم يق على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا .ثم قال:
1231
ثنين .
أأنت أم أنا هذا في إةلهيي ةن ** حاشاك حاشاك من إةثبا ة
ت إة ة
فالرجل نفى االثنينية ،بمعنى التفريق بين الخالق والمخلوق ،وأثبت وحادة
الوجود التي يؤمن بها الصوفية ويُعبرون عنها غالبا بلشاراتهم ال بعباراتهم.
فالحالط ن صراحة بيناه ال موجاود إال ل بقولاه(( :لايس ماف ل أحاد ))،
ثنين )).1232
و((حاشاك حاشاك من إةثبا ة
ت إة ة
والقااول العاشاار ألبااي العبااا باان ع،ااا البغاادادي ،مفاااده (( :قياال الباان
ع،ا  :ما يفعل ال ةذكر بالسرائر؟ فقال :ةذكر ل تعالى إذا ورد علاى السارائر
بلشراقه أزال البشرية في الحقيقة برعوناتها )).1233
 1230ابن عجيبة :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 188 :
 1231ابن الساعي :أخبار الحالط  ،ي. 12 :
 1232ابن الساعي :أخبار الحالط  ،ي. 12 :
 1233السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 870 :
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وقولااه هااذا يتضاامن القااول بوحاادة الوجااود ،ألن معنااى كالمااه أن الااذكر
الصااوفي يُوصاال صاااحبه إلااى الفنااا فااي ل  ،فيُزياال بشااريته ويفنيهااا لتحاال
األلوهية محلها حسب زعمه.
فال ةذكر الصوفي طريق موصل إلى كفرياة وحادة الوجاود ،مماا يعناي أناه
ةذكر مخال للذكر في اإلساالم مخالفاة صاريحة ،ولهاذا كانات نتيجتاه القاول
بضاللة وحدة الوجود  .لكن الذكر الشرعي هو عبادة شرعية وغايتاه طاعاة
ل تعااالى وتنااوير القلااوب ،فهااو ال يمحااي البشاارية وإنمااا يُنورهااا ويرب،هااا
بخالقها في تعاملها مف الناا  .فهاو لايس وسايلة إلاى الضاالل والكفار وهادم
وا روتر َ
ين آ رمنُ َ
 ،رمئة ُّن
دين اإلسالم كما هو حال الذكر الصوفي  .قال تعالى(( :الخ ةذ ر
لة تر َ
لة أرالر بة ةذ َك ةر ّ
قُلُوبُهُم بة ةذ َك ةر ّ
 ،رمئة ُّن َالقُلُوبُ )(الرعد. ))48 :
والقول الحادي عشر لذي النون المصري ،سُائل عان نهاياة العاارف فقاال:
((إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون)).1234
وقولااه هااذا يتضاامن القااول بوحاادة الوجااود  ،ومفاااده أن الصااوفي بعاادما
يُمار عبادات ال،ريق الصوفي ويصل إلى نهايته ويصابح عارفاا كاامال ،
يكون قد بلغ درجة الفنا في ل ،وفيها يفنى ويزول وينمحاي تماماا بصافاته
وذاته  ،كما كان قبل أن يُوجد  .وبمعنى آخر فقبال وجاوده لام يكان موجاودا،
وعندما ُوجد مار ال،ريق الصوفي حتى فنى في ل وزالت ذاته  ،فيصبح
غير موجود كما لم يكن موجودا من قبل ،ألن ذاته فنيت في ل ،وأصبح هو
ل  ،وعادت ذاته إلى أصلها األول حسب زعم الصوفية .ألنهم يزعمون أن
ما نراه من كائنات فاي ال،بيعاة لايس لهاا وجاود حقيقاي ،وماا هاي إال صاور
وأشباح للذات اإللهية .كقول الحالط:
سبحان من أظهر ناسوته *** سر سنا الهوته الثاقب
1235
ثم بدا في خلقه ظاهراً ** في صورة ا كل والشارب .
والقول الثاني عشر لذي النون أيضا ،قيل له  ((:بم عرفت رب ؟ ،قال:
عرفت ربي بربي  ،ولوال ربي لما عرفت ربي )).1236

 1234الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 129 :
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وأقول :كالمه هذا يتضمن القول بوحادة الوجاود ،ومعنااه أناه عنادما ماار
ال،ريق الصوفي وبلغ إلى الفنا في ل  ،زالت وانمحت أوصافه وذاتاه فاي
ل ،حتى أصبح هو ل فعرف ل باهلل حسب زعمه.
ذل هو المعنى الذي قصده الرجل  ،ألن الحالة التي تكلم عنها ال تحادث
للصوفية إال بالفناا الصاوفي حساب وصافهم ألحاوالهم وتلبيساات الشاياطين
عليهم  .علما باين المعرفاة الصاحيحة بااهلل تعاالى ال تاتم باال،ريق الصاوفي،
وإنمااا تااتم بااالوحي الصااحيح ،والعقاال الصااريح -الف،اارة والبديهااة ، -والعلاام
الصحيح .ونتعرّف عليه سبحانه ونتقرب إليه ،ونتذوق لذة اإليمان به باتباع
دينه  ،والتيمل في كتابه ومخلوقاتاه ،واكتشااف سانن كوناه وتساخيرها لخيار
بني آدم  .وبمعنى آخر إننا نعرف ل بوحيه ومخلوقاته ،وال نعارف ل بااهلل
مباشرة كما زعم ذو النون المصاري ،فهاذا مساتحيل الحادوث .والرجال قاال
بذل بدعوى الفناا فاي ل -وحادة الوجاود ، -وهاذا زعام باطال ق،عاا بادليل
الشرع والعقل والعلم كما سنبينه الحقا .
والقول الثالاث عشار ألباي ساعيد الخاراز البغادادي (ت  477هاـ) ،شارح
معنى الجماف عناد الصاوفية بقولاه (( :معناى الجماف :أناه أوجادهم نف رساه فاي
أنفسااهم ،باال أعاادمهم وجااودهم ألنفسااهم عنااد وجااودهم لااه ))  .1237ثاام شاارح
الكالباااذي كالمااه بقولااه  (( :معناااه قولااه :كنا ُ
ات لااه ساامعا وبصاارا وياادا فبااي
يساامف وبااي يبصاار الخباار .وذلا أنهاام كااانوا يتصاارفون بينفسااهم ال ألنفسااهم
فصاروا متصرفين للحق بالحق )).1238
وأقول :واضح من كالم الخراز أنه يتكلم عن معناى الجماف عناد الصاوفية
وليس عن معنى الفرق عندهم  ،فباين أن الجماف عنادهم يعناي القاول بوحادة
الوجود  .ألنه صرّ ح بين الصوفي في حالة الجمف ينعدم وينمحي تماما بذاته
وصفاته  ،فيجد نفسه هي ل  ،ألن ل أوجاد نفساه فايهم .وهاذا قاول صاريح
بوحدة الوجاود  .لكان الكالبااذي عنادما رأى كاالم الخاراز واضاحا فاي قولاه
بوحدة الوجود حرّفه وأخرجه من ساياقه وفسّاره بحاديث الاولي الاذي يختفاي
من ورائه الصوفية ويُفسرونه علاى مقاساهم وطاريقتهم .وهاذا الحاديث سابق
أن بينا أنه غيار صاحيح ،وعلاى فارض صاحته فهاو منااقض لقاول الخاراز،
ألنااه يقااوم علااى التفريااق بااين الخااالق والمخلااوق ولاايس علااى الجمااف بينهمااا
 1237الكالباذي  :التعرف  ،ي. 181 :
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حسااب عقياادة وحاادة الوجااود .فتفساايره لقااول الخااراز غياار صااحيح ويناادرط
ضمن ممارسة الصوفية للتلبيس والتغليط إلخفا حقيقتهم عن المسلمين.
والقااول الرابااف عشاار ألبااي سااعيد الخااراز البغاادادي (ت  477هااـ) ،عاارّف
الفنا بقوله  (( :الفنا هو التالشي بالحق)) .1239بمعنى أن الصوفي يزول
ويفنى باهلل ليصبح هو ل  .فالفنا عنده يعني وحدة الوجود.
والقول الخامس عشر هو أيضا للخراز  ،مفاده  (( :إذا أراد ل عز وجل
أن يوالي عبداً من عبيده فتح له باب ذكره فلذا اساتلذ بالاذكر فاتح علياه بااب
القرب ،ثم رفعه إلى مجلس األنس ،ثم أجلسه على كرساي التوحياد ثام رفاف
عنه الحجب فيدخله دار الفردانية وكش له عن الجالل والعظمة ،فلذا وقاف
بصره على الجالل والعظمة بقي بال هو فحينئذ ،صار العبد فانياا ً فوقاف فاي
حفظ ل وبرئ من دعاوى نفسه)).1240
وأقول :خالصة كالمه أنه يتضمن القول بوحدة الوجود ،فحسب كالمه أن
الصوفي الذي يُمار العبادات الصاوفية يصال فاي النهاياة إلاى حالاة الفناا
وفيها تنمحي وتزول نفسه فيبقى " بال هو " ،وهنا يرى ويستشعر الفردانية،
بمعنااى أنااه أصاابح ال يُفاارق بااين الخااالق والمخلااوق ،وبااين العبااد ول ،وإنمااا
أصابح يتااذوق الفردانيااة التاي تعنااي الجمااف ال الفارق ،فيصاابح هااو ل حسااب
زعم الصوفية  .فال وجود إال لفرد واحد  ،وال موجود إال ل.
والقول الساد عشر للصوفي أبي عباد ل الكاوفي المعاروف بشاكثل ،
كان ال يكلم النا و(( ييوي إلى الخرابات فاي ساواد الكوفاة .وكاان ال ييكال
إال المباااح والقمامااات )) ،فقااال لااه أحااد الصااوفية يومااا  (( :ساايلت باااهلل إال
أخبرتني ما الذي منع عن الكالم .فقال :يا هذا الكون توهم في الحقيقة وال
تصح العبارة عما ال حقيقة له ،والحاق تقصار عناه األقاوال دوناه فماا ،وجاه
الكالم وتركني ومر)).1241
وأقول :هذا الرجال بسابب ممارساته لعباادات ال،رياق الصاوفي-المخاال
للعبااادة الشاارعية ، -بلااغ درجااة الغيبااة عاان الخلااق  ،فيصاابح ال ياارى للكااون
بكائناته وجودا حقيقيا له  ،وإنما هو أشاباح وتوهماات وخيااالت  ،ومان هاذا
 1239الشهاب السهروردي :عوارف المعارف ،ط  ، 8ي. 218 :
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حاله فال يصح الكالم معه  .فالرجل لم يكن يرى للنا وجودا حقيقيا ،ولهذا
لم يُكلمهم  ،وإنما الوجود الحقيقي الوحيد هو هلل – الحق كماا ساماه الرجال.-
فكل ما فاي الكاون أشاباح ومظااهر للحاق ،فهاي ل  ،وهاو هاي  .وهاذا قاول
بوحدة الوجود .
والقول الساابف عشار ألباي يعقاوب المزابلاي( ق 4 :هاـ) ،عارّف حقيقاة
التصاااوف ونهايتاااه بيناااه (( :حاااال تضااامحل فيهاااا معاااالم اإلنساااانية )) .1242
ومعنى كالمه أن الصوفي تزول وتفنى بشريته بممارسته للعبادات الصوفية
 ،فيصبح يستشعر األلوهية بعدما تخلا مان بشاريته .وبمعناى آخار يصابح
هو ل  ،وهذا قول بوحدة الوجود  ،و ُكفر بالشرع والعقل والعلم.
والقول الثامن عشر لعلي بن بندار الصيرفي النيسابوري( ت  413هاـ)،
عاارّف حقيقااة التصااوف بينااه ((إسااقاط رؤيااة الخلااق ،ظاااهراً وباطناا ً )).1243
وقوله هذا يُشبه قول الصوفي أباي عباد ل شاكثل  ،فعنادما يصال الصاوفي-
بعد ممارساته للعبادات الصوفية -إلى غاية التصوف يغيب ويفنى عن رؤياة
نفسااه وغيااره ماان الكائنااات التااي هااي مجاارد أشااباح للحااق .وهنااا يستشااعر
األلوهية حسب زعم الصوفية.
والقول التاسف عشر لمحمد النفري (ت  413هـ)  ،زعام أن ل أوقفاه فاي
األدب وقااال لااه  (( :طلبا منااي وأناات ال ترانااي عبااادة ،وطلبا منااي وأناات
تراني استهزا )).1244
وقوله هذا يرسام بعاض معاالم ال،رياق الصاوفي ،ويتضامن القاول بوحادة
الوجود  ،فحسب زعمه أنه عندما كان ما يزال بشرا أثنا ممارسته للعبادات
الصوفية كان طلبه من ل عبادة ،لكنه بعدما بلغ غاية التصوف وتخلّ من
بشريته وبلغ مقام المشاهدة وأصبح ربا فال يصح له أن ي،لب منه شيئا ،وال
أن يكون عابدا له ألنه في هاذه الحالاة يكاون يساتهزئ باه  .ألن ل ال ي،لاب
من نفسه  ،وال،لب في هذه الحالة استهزا .
والش أن ما قاله النفري كاالم باطال ،وافتارا علاى ل ورساوله ،وعلاى
العقااال والعلااام والناااا  .وذلااا الموقااا الاااذي حكااااه هاااو أوهاااام وخيااااالت
وهلوسااات وتلبيسااات نفسااية وشااي،انية .ألن اإلنسااان لاان يصاابح ربااا  ،وال
 1242القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ي. 182 :
 1243أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 187 :
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يستغني عن دعا خالقه  ،ول تعالى أمرنا بدعائه في كل أحوالنا .وقاد كاان
األنبيا  -وهم أفضل البشر -ومعهم المؤمنون يدعون ل تعالى خوفا وطمعاا
في كل أحوالهم  ،ولم ييمرهم ل تعالى بعدم دعائه بدعوى أنهام بلغاوا أعلاى
درجات اإليمان والعلم به .بل العكس  ،فلنه مدحهم وأثنى علايهم بادعائهم لاه
 ،بقولاه سابحانه (( :فراسَاتر رج َبنرا لراهُ رو روهر َبنراا لراهُ يرحَ يراى روأرصَ الرحَ نرا لراهُ رز َو رجاهُ إةنخهُا َم
ت رويراااا َد ُعونرنرا رر رغبااااا ً رو ررهربااااا ً رو ركااااانُوا لرنراااااا
ااااار ُع ر
َاااارا ة
ون فةااااي َال رخي ر
ركااااانُوا يُ رس ة
ون رربخهُا َم
ضاا ةج ةف يرا َد ُع ر
اش ةع ر
ان َال رم ر
رخ ة
ين)(األنبياا  ،))31 :و((ترتر رجاافرى ُجنُاوبُهُ َم رع ة
ون)(السجدة . ))16 :
رخ َوفا ً روطر رمعا ً رو ةم خما رر رز َقنراهُ َم يُنفةقُ ر
والقول العشرون لعبد الرحمن الفارسي  ،سُئل عان كماال المعرفاة فقاال:
(( إذا اجتمعاات المتفرقااات ،واسااتوت األحااوال واألماااكن  ،وسااق،ت رؤيااة
التمييز)).1245
وقولااه هااذا يكاااد يكااون صااريحا فااي القااول بوحاادة الوجااود  ،ومفاااده أن
الصوفي عندما تكتمال معرفتاه الصاوفية تنمحاي وتازول ذاتاه  ،ويغياب عان
رؤية الخلاق ،ويساقط التميياز باين مظااهر الكائناات  .فكال ماا كاان ياراه مان
موجودات ُمتفرقة و ُمتباينة أصبح يراهاا كلهاا مجتمعاة تمثال أمار واحادا هاو
ل  .وهنا يكاون الصاوفي قاد انتقال مان مقاام الفارق إلاى مقاام الجماف حساب
زعم الصوفية .وفيه انمحت الفاوارق الزمانياة والمكانياة ،وزال التميياز باين
الخالق والمخلوق ،وأصبح الكل هو ل  ،ول هو الكل حساب خرافاة وحادة
الوجود  ،التي هي غاية العبادة الصوفية.
والقاااول الواحااااد والعشاااارون للماااؤرخ الصااااوفي السااااراط ال،وسااااي(ت
478هـ) ،ذكر فيه أهم صافات التصاوف وأهلاه ،فقاال  (( :وللصاوفية أيضاا
ُمساتنب،ات فااي علاوم مشااكلة علاى فهااوم الفقهاا والعلمااا  ،ألن ذلا ل،ااائ
مودعاة فاي إشااارات لهام تخفاي فااي العباارة مان دقتهااا ول،افتهاا ف وذلا فااي
معناااى العاااوارض والعوائاااق والعالئاااق والحجاااب ،وخباياااا السااار ومقاماااات
اإلخاااالي وأحاااوال المعاااارف وحقاااائق العبودياااة ،ومحاااو الكاااون بااااألزل ،
وتالشي ال ُمحادث إذا قاورن بالقاديم  ...وجماف المتفرقاات  ...والهجاوم علاى
سلوك سبل من،مسة  ،وعبور مفاوز مهلكة)).1246

 1245السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 68 :
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وأقول :أوال إن ال رجل اعترف أن الصوفية أخفوا أسرار العباادة الصاوفية
بلشاااراتهم الملغاازة ومصاا،لحاتهم ال ُمبهمااةف أخفوهااا عاان المساالمين لكااي ال
يكتشفوا مخالفة التصوف وأهله لدين اإلسالم .
وثانيا إن السراط ال،وسي اعترف أن من غايات التصوف بلوغ الصوفي
إلى مقام وحدة الوجود  ،بقوله (( :ومحو الكاون بااألزل  ،وتالشاي ال ُمحادث
إذا قورن بالقديم  ...وجمف المتفرقات ))  .ومعنى كالمه أن الصوفي يصال
مرتبة ينمحي فيها ككائن ُمحدث باألزل والقةدم  ،أي يازول ويفناى بااهلل وفاي
ل  ،فيصبح هو ل حسب زعمه .
وأمااا قولااه (( :وجمااف المتفرقااات )) فيعنااي أن الصاوفي يخاارط ماان حااال
الفرق بين العابد والمعبود ،وبين ل والكائناات ليصال إلاى حاال الجماف باين
ل ومخلوقاتاااه .وهناااا تجتماااف عناااد الصاااوفي المتفرقاااات ،ويصااابح الكاااون
مجموعااا فااي ل ،فاااهلل هااو عااين الكااون  ،والكااون هااو عااين ل .وهااذا هااو
االعتقاد بكفرية وحدة الوجود التي يُدند حولها الصوفية.
والقاااول الثااااني والعشااارون للساااراط ال،وساااي  ،مفااااده أن مااان غاياااات
التصوف حالة يصل إليهاا الصاوفي تسامى التفرياد ،وهاو (( :إفاراد المفارد
برفف الحدث وإفراد القةدم بوجود حقائق الفردانية)).1247
وقوله هذا يتضمن القول بوحدة الوجاود ،ومعنااه أن الصاوفي يصال إلاى
حالة ينمحي فيها المخلوق ،ويزول فيها إحساسه بالحوادث ،فيرتفف الحادث،
ويُفرد فيها ل بالبقا  .وهنا يستشعر الصوفي مظااهر الفردانياة إلفاراده ل
بالوجود والقةا ردم  ،دون غياره مان الكائناات التاي هاي مجارد أشاباح ال وجاود
حقيقي لها حسب خرافة وحدة الوجود .
والقااول األخياار -الثالااث والعشاارون ماان المجموعااة األولااى -هااو أيضااا
للسراط ال،وسي  ،عرّف فيه معنى الرسم بقوله  (( :و" الرسم" ما رُسام باه
ظاااهر الخلااق برساام العلاام ورساام الخلااق  ،فيمتحااي باظهااار ساال،ان الحااق
عليه)). 1248
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ومعنى قوله أن ماا ناراه مان كائناات هاو مجارد رساوم وأشاكال تظهار لناا
كص فات لما نراه من الخلقف لكنها في الحقيقة هي رسوم وهمية ال حقيقة لها
في الوجود .ولهذا فهي تازول وتختفاي عناد الصاوفي الاذي وصال إلاى حاال
الفنا في ل  .وهنا تزول تل الرسوم منها الصوفي ذاته ،ليجد نفسه أنه هو
ل  ،ويكتش أن الكون كله هو ل حسب زعم السراط ال،وسي.
وأما المجموعة الثانية فتتضمن أقاواال ألباي القاسام الجنياد شاي ال،ائفاة
الصوفية قال فيها بوحادة الوجاود ب،ريقاة إشاارية خفياة دون التصاريح بهاا.
أولها  (( ،سُئل الجنيد عن رجل غاب اسمه ،وذهب وصفه وامتحى رسومه
فال رسم له  .قال :نعم عند مشاهدته قيام الحاق لاه بنفساه ولنفساه فاي ملكاه ،
فيكون ذل معنى قولاه :امتحاى رساومه ،بمعناى علماه وفعلاه المضااف إلياه
بنظره إلى قيام ل له في قيامه  .قال القائل  :برسوم دارسات وطرلرل )).1249
وقولااه هااذا يحماال القااول بوحاادة الوجااود ،ومعناااه نفااس معنااى كااالم السااراط
السابق  .ومفاده أن الصوفي الذي زالت رسومه وصفاته البشرية بممارساته
لل،ريااق الصااوفي يكااون قااد وصاال إلااى حالااة الفنااا فااي ل ،وفيهااا يستشااعر
األلوهية بقيام ل -الحق -له بنفسه ولنفسه ،فيجد نفسه أنه هو ل حسب زعم
الجنيد وأصحابه .
وقوله الثاني مؤداه أن الجنيد أرسل رسالة إلى أحد أصحابه من الصاوفية،
فكان مما قال له فيها (( :أمات ل عنا  ،وأحيااك باه ،وأيادك باالفهم ،وفارغ
قلب من كل وهم ،وأفناك بالقرب عن المسافة ،وباألنس عن الوحشة)).1250
وقوله هذا تضمن الدعا لصاحبه باين يصابح رباا ويشاهد وحادة الوجاود،
بين يفنيه ل ويُميته ويُزيل عنه رسومه وصفاته البشرية ،وهذا معنى قوله"
أمات ل عن " .ثم دعا له بين يُحييه بعدما أماته فيجعلاه يستشاعر األلوهياة
بينه هو ل  ،وهذا معنى قوله " :وأحياك به "!!!! .
ونفس ذل القول رُوي عان الجنياد أناه عارّف باه التصاوف بقولاه (( :إن
التصااوف هااو أن يميتا الحااق عنا  ،ويحييا بااه)) .1251ومعنااى كالمااه أن
غاية التصوف هي أنها تنقل الصوفي من الفرق إلاى الجماف  ،ومان البشارية
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إلى الربوبياة واأللوهياة  ،ومان االعتقااد بتعادد الوجاود -الخاالق والمخلاوق-
إلى االعتقاد بكفرية وحدة الوجود -ال موجود إال ل. !!!! -
والقول الثالث -من المجموعة الثانية -مفاده أن الجنيد كتب رسالة إلى أحد
الصاااوفية ،م،لعهاااا  (( :هنااايك ل كرامتاااه ،فينااات غياااث ألهااال مودتاااه ...
ومنتسااب إلااى وحدانيتااه  ،و ُمخباار عنااه بااه  ،وماان اصاا،نعه لنفسااه فااي قااديم
أزليته  ،وأطلعه على مكنون سره .1252)) ...
وأقااول :كالمااه هااذا يتضاامن القااول بوحاادة الوجااود ،فقولااه " منتسااب إلااى
وحدنيتااه" هااو تعبياار مشاابوه وال يصااح اسااتخدامه شاارعا  ،وإنمااا هااو تعبياار
صااوفي يناادرط ضاامن قااول الصااوفية بااين كاال الكائنااات التااي نراهااا ومنهااا
اإلنسااان لاايس لهااا وجااود حقيقااي ،وإنمااا هااي أشااباح ورسااوم دالااة علااى ل
وتجلياات وامتاداد لاه .فااذل الصاوفي وغياره مان الكائنااات كلهاا تنتساب إلااى
و حدانية ل بحكم أنها تجليالات لاه حساب زعام الصاوفية  .وال شا أن قولاه
هذا باطل ق،عا ،ألن الحقيقة هي أن اإلنسان ال ينتسب إلى الوحدانية ،وإنماا
هو من مخلقوقات ل ونحن عبيده ولسنا أشباحا له .
وأما قوله " مخبر عنه به " ،فهو يصا حالاة الفناا النهائياة التاي يصال
إليهاااا الصاااوفي ،فعنااادما ياااتخل مااان رساااومه وصااافاته البشااارية يستشاااعر
األلوهية ويصبح إلها ً  .وهنا يُخبر عن ل به ،بمعنى آخار أناه يُخبار عان ل
باهلل  ،ويتحدث عن ل باهلل  .وهذا يعني أنه هو ل  ،ول هو الصوفي أيضا
 .فالرجل لغز كالمه وضمنه القول بخرافة وحدة الوجود.
والقول الرابف من أقوال الجنيد مضمونه  (( :قيل للجنيد :قل ال إله إال ل،
فقال :ما نسيتُه فيذكره!! وقال:
حاضر في القلب يعمره  ...لست أنساه فيذكره
1253
فهو موالي ومعتمدي  ...ونصيبي منه أوفر)) .
وأقول :كالمه هاذا يتضامن قاول الجنياد بوحادة الوجاود  ،بادليل الشااهدين
ا تيين :األول إنه رفض قول كلماة التوحياد  :ال إلاه إال ل  ،ماف أن الشارع
أمرنا بقولها والتعبد بها .ورفضه هذا سببه أن كلمة التوحيد الشرعية تخال
كلمااة التوحيااد الصااوفية ،وهااي :ال موجااود إال ل  .والفاارق بااين التوحياادين
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كبير ومتناقض أيضا .ألن كلماة التوحياد اإلساالمية نفات وجاود إلاه ماف ل،
لكنها لم تن وجود مخلوقاته معه  .لكن كلماة التوحياد الصاوفية نفات وجاود
أي كائن آخار ماف ل ،ال إلاه وال مخلوقاات معاه  .ولهاذا رفاض الجنياد قاول
كلمة التوحيد اإلسالمية ألنها مخالفة لكلمة التوحيد الصوفية التي كاان يُاؤمن
بها.
والشاااهد الثاااني مفاااده أن امتناااع الجنيااد ماان قااول كلمااة التوحيااد اإلسااالمية
بدعوى أنه ما نسي ل حتى ياذكره ،بال وقاال  ":لسات أنسااه فايذكره " .هاو
دلياال قااوي علااى أنااه كااان يعتقااد بوحاادة الوجااود ،ألن الااذي ال ينسااى هااو ل
ضاالُّ ررب اي رو رال يرن رسااى)(طااه:
اال ةع َل ُمهرااا ةعن ا رد رربااي فةااي ةكترااا َ
ب خال ير ة
تعااالى (( قرا ر
اان رربُّ ا ر نر ةس ايّا ً)(مااريم ،))63 :وأمااا بنااي آدم فماان طبيعااتهم
،))14و(( رو رمااا ركا ر
النسيان .قال تعالى لنبيه  (( :رو َاذ ُكر خربخ ر إة رذا نر ةس ر
يت روقُلَ رع رسى أرن ير َه ةدير ةن رربي
ب ةم َن هر رذا رر رشداً)(الكه  .))43 :وبما أن الجنياد أكاد أناه ال ينساى ل ،
ةألر َق رر ر
لااذا ال يااذكره ،فهااذا يعنااي أنااه كااان يعتقااد أنااه هااو ل حسااب خرافااة وحاادة
الوجود .ألن الذي يعتقد أنه هو ل ليس فاي حاجاة إلاى ذكار ل  ،وال ينسااه
أيضا ،ألنه هو ل حسب زعم الصوفية !!!! .
وقوله الخامس عرّف به الجنيد التصوف بقوله(( :إنما هذا االسم  -يعناي
التصوف  -نرعَت أقيم العبا ُد فياه" .فقيال لاه  " :ياا سايدي نرعَات للعباد؟ أم نرعَات
ر
1254
للحق؟ .فقال :نعت للحق حقيقةً ،و نعت للعبد رر َس ًما " )) .
وقولاه هاذا صاريح فااي قولاه بوحادة الوجااود ،ومعنااه أن الصاوفي – بعااد
ممارسته للعبادات الصوفية -يصل إلى صفة -حالة -يكاون فيهاا هاو الحاق-
ل  -حقيقة  ،ويكون عبادا رساما وشاكال فقاط ال حقيقاة ،وإنماا هاو شابح دال
على ل ومن تجلياته .
والقااول الساااد يتعلااق بتفسااير الجنيااد لقااول حكاااه الصااوفي أبااي يزيااد
البس،امي عن ش،حاته وأوهامه ماف ل حساب زعماه ،فقاال البسا،امي(( :
رفعناي مارة فيقاامني باين يدياه ،وقااال لاي :ياا أباا يزياد! إن خلقاي يحبااون أن
يااروك ،فقلاات :زينااي بوحاادانيت  ،وألبسااني أنانيتا  ،وارفعنااي إلااى أحااديت ،
حتى إذا رآني خلق قالوا :رأيناك ،فتكون أنت ذاك ،وال أكون أنا هنا)).1255
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وأما الجنيد فعلّق على كالم البس،امي بقولاه(( :هاذا كاالم مان لام يلبساه
حقائق وحدة التفريد فاي كماال حاق التوحياد ،فيكاون مساتغنيا ً بماا ألبساه عان
كون ما سيله ..وسؤاله لذل يدل على أنه مقارب لما هنااك ،ولايس المقاارب
للمكاااان بكاااائن فياااه علاااى اإلمكاااان واالساااتمكان ..وقولاااه :ألبساااني وزيناااي،
وارفعني يدل على حقيقة ما وجده مما هذا مقداره ومكاناه ،ولام ينال الحظاوة
إال بقدر ما استبانه)) .1256
واضح من كالم الجنيد أنه نقاد قاول البسا،امي بيناه يشاهد علاى صااحبه
بينه كان ما يزال ناقصا في طريقه الصوفي ،ولم يصال إلاى غايتاه النهائياة.
ألن كالمه يشهد بينه تكلم من مقاام الفارق ال الجماف وال التفرياد  ،ومان مقاام
تعدد الوجود ال من وحدة الوجود .فالكمال الصوفي عند الجنيد هو أن يصال
الصوفي إلى مقام وحدة الوجود!! .
وزيادة في التوضيح واإلثرا أذكر هنا شرح الباحث عبد الرحمن عباد
الخالق لكالم الجنيد وتعليقه عليه ،فقال  (( :وبال،بف لن يست،يف أحد أن يفهم
شاارح الجنيااد لكااالم صاااحبه أبااي يزيااد إال ماان فهاام عقياادة القااوم ،وعاارف
محتواها على الحقيقة .وإلي شارح كالماه حتاى كينا تحساه وتاراه إن شاا
ل .أقول :حكم الجنيد علاى صااحبه أباي يزياد بيناه لام يصال بعاد إلاى كماال
حقيقة التفريد ( ومعنى التفريد أن يعتقد الصوفي أنه ما ثم فاي الحيااة إال فارد
واحد ،هو ل ،تعددت وجوداته بحسب ما يظهر للنا  ،ولكن الحق واحد !!
ولااذل قااال عاان أبااي يزيااد" :هااذا كااالم ماان لاام يُلب َساهُ (أي ل تعااالى) حقااائق
وحدة التفريد" ،أي لم ير غير ل غيراً كما مر من كالم الحالط ..ولذل قال
عنه أيضا ً بينه لو رأى التفريد على الحقيقة لكان مستغنيا ً بما ألبسه عن كون
ما سيله ،فقد سيل البس،امي ربه أن يلبسه أنانيته ،ويرفعه إلى أحديتاه ..ولاو
كان متحققا ً من القول بوحدة الوجود لم يقل ذل  ،ولم ي،لبه ،ألنه سيعلم يقينا ً
أنه هو ل ..ولذل رآه الجنيد بسؤاله هاذا مقارباا ً للحقيقاة الصاوفية النهائياة،
فقال" :وسؤاله لذل يدل علاى أناه مقاارب لماا هنااك "..ثام شارح هاذا القاول
بقوله" :وقوله ألبسني وزيني وارفعناي :يادل علاى حقيقاة ماا وجاده مماا هاذا
مقداره ومكانه ،ولم ينل الحظوة إال بقدر ما استبانه" أي فهذا مكان أبي يزيد
في فهم الحقيقة الصوفية ،ولم يصل بعد إلى فهمنا على الحقيقاة .فاانظر أيهاا
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والقاااول الساااابف  :سااائل الجنياااد عااان العاااارف فقاااال (( :لاااون الماااا لاااون
اإلناااا )) .1258وقولاااه هاااذا يحمااال القاااول بوحااادة الوجاااود ،ألن العاااارف عناااد
الصااوفية يكااون قااد وصاال غايااة التصااوف بالفنااا فااي ل ،فتكااون صاافاته
البشاارية قااد زالاات وتالشاات ،وعناادها يستشااعر الربوبيااة ويتصا بالصاافات
اإللهية .فهو هنا كالما ييخذ لون اإلنا الذي يُصب فيه.
والقول الثامن – من المجموعاة الثانياة : -عارّف الجنياد المعرفاة بقولاه :
(( المعرفة وجود جهل عند قيام علمه  ،قيل له زدنا قال :هو العارف وهو
المعروف )) .وشرحه الكالباذي بقوله (( :معناه أن جاهل به من حيث أنت
،وإنما عرفته من حيث هو)) .1259
وأقول :قوله هذا فيه تلغيز وتلبيس ،لكناه يتضامن القاول بوحادة الوجاود ،
بااادليل قولاااه (( :هاااو العاااارف والمعاااروف )) ،فبماااا أن العاااارف هاااو العباااد
والمعروف هو ل  ،فعندما يصبح العارف هو المعروف فهذا يعني أن العبد
هو ل  ،ول هو العارف .وهذا قول بوحدة الوجود .
وأما شرح الكالباذي لمقولة الجنيد ،فهو قد لرغز كالمه أكثار مماا شارحه،
وأصبح يحتاط إلى شرح آخر لتوضيح قوله بوحدة الوجود .فكاين الكالبااذي
تعماد ذلا ألناه رأى كاالم الجنياد فياه تصاريح بوحادة الوجاود أكثار مماا هاو
مسموح به عند الصوفية .وقد شارح الباحاث محماود القاسام كاالم الكالبااذي
بقولاااه(( :وقاااول الكالبااااذي( :أنااا جاهااال باااه مااان حياااث أنااات ،)..فضااامير
المخاطب (أنت) يرمز به إلى (الفرق) ،فهو يريد أن يقول( :إنا جاهال باه)
(أي :بالحق) من حيث تعتقد أن (أنت) ولست (هو) ،وإنما عرفته من حيث
أن (هو) )) .1260بمعنى آخر أن الصوفي عندما يكون في مقام الفرق يكون
جاهال باهلل ،لكنه عندما يصل مقام الجمف والتفريد يعرفه ألنه يكتش أنه هو
ل حسب الكالباذي وأمثاله .
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والقول األخير -التاسف -بيّن فيه الجنيد غاية التوكل وآثاره على الصوفي،
بقوله (( :حقيقة التوكل أن يكون هلل تعالى كماا لام يكان فيكاون ل لاه كماا لام
يزل)).1261
وقوله هذا يحمل القول بوحدة الوجود ،وتفسيره هو أن الصوفي المتوكل
ينتهااي بااه توكلااه إلااى الفنااا عاان ذاتااه وعاان المخلوقااات  .بمعنااى أنااه ينمحااي
ويتالشااى بصاافاته وذاتااه  ،فيفنااى عاان نفسااه وعاان الخلااق.وهنااا يصاابح غياار
موجود كما كان قبل أن يُوجد ،وفاي هاذه الحالاة يستشاعر األلوهياة واألزلياة
ويدرك أنه هو ل  ،وال موجود على الحقيقة إال ل حسب زعمه .
وأما المجموعة الثالثة فتتضمن أقواال ألبي بكر الشبلي تشهد علياه بيناه
كان يقول بوحدة الوجود  .أولها مفاده أن الشبلي سئل عن قوله تعاالى(( :إة خن
اان لراهُ قر َلاابٌ )(ق . ))47 :فقااال (( :لماان كااان ل قلبااه
فةااي رذلةا ر لرا ةذ َك ررى لة رماان ركا ر
وأنشد :ليس مني قلب إلي معنى  ...كل عضو مني إلي قلوب)).1262
وقولها ما لام
وأقول :قوله فيه تحري ُمتعمد لرية ،ألنه حرفها عن سياقها ّ
تقل .وفيه أيضا القول بوحدة الوجود .ألن العابد أو الصوفي الذي يصل إلى
حالة يكون فيها قلبه هو ل  ،فهو قد أصبح ربا .ثم أن الرجل أكد ذل عندما
أنشد :ليس مني قلب إلي معنى  ...كل عضو مني إلي قلوب .فوص نفسه
بينه هو بذاته ُمتح قق بذل الحال ،وأن جسمه كله هو ل ولايس خاصاا بقلباه
فقط ،ألن جسمه كلاه قلاوب حساب زعماه  .وقولاه هاذا شااهد قاوي علاى أناه
يعتقد بخرافة وحدة الوجود .
والقول الثاني مضمونه أن أبا عبد ل بن جابان قاال :دخلات علاى الشابلي
فلما قمت ألخرط كان يقول لي ولمن معي إلى أن خرجنا من الدار :مروا أنا
معكاام حيااث مااا كنااتم ،وأنااتم فااي رعااايتي وكال تااي )) .1263ففساار الساارط
ال،وسي كالمه بقولاه(( :أراد بقولاه ذلا  :إن ل تعاالى معكام حياث ماا كناتم
وهو يرعاكم)) . 1264
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وأقااول :أوال إن شاارح السااراط لكااالم الشاابلي هااو تحري ا ُمتعمااد لكالمااه،
وليس شرحا وال توضيحا  ،وإنما هو إخفا لما صرّ ح به الشبلي بينه هو ل
 .فجا السراط ونسب ذل إلى ل مباشرة  .ألنه رأى أن الشبلي كشا سار
أساارار الصااوفية الااذي تظااافرت جهااودهم علااى إخفائااه عاان المساالمين قااديما
وحاديثا.ففعال السااراط مرفاوض فيااه تضاليل وتلباايس ،لكناه ماان جهاة أخاارى
شرحه وبيّن مقصود الشبلي ،بينه كان يعتقد بينه هو ل.
وثانيا إن الشبلي أعلان صاراحة بيناه هاو ل  ،ألن تلا األفعاال والصافات
التي نسبها إلى نفسه ال يتص بها إال ل تعاالى  .فقاال الشابلي(( :ماروا أناا
معكم حيث ماا كناتم ،وأناتم فاي رعاايتي وكال تاي )) .1265ويبادو أناه صارّ ح
ادع َ
بااذل ألنااه كااان ماف أصااحابه وفااي مااي رمن ماان انكشاااف أمااره .فالرجاال ما ة
للربوبيااة واأللوهيااة ،وهااذا جنااون وكفاار وضااالل مبااين ،ال يقولااه مساالم وال
عاقل .
والقول الثالث :ذكر السراط ال،وسي أن أبا بكر الشبلي قال(( :كل إشارة
أشااار الخلااق بهااا إلااى الحااق ،فهااي مااردودة علاايهم ،حتااى يشاايروا إلااى الحااق
بالحق ،ليس لهم إلى ذل طريق )).1266
وأقول :كالمه هذا باطل شرعا وعقال وعلما ،وهاو يتضامن القاول بوحادة
الوجود  .ألنه أوال إن في الشرع نصوصا كثيرة جدا أشاارت إلاى ل تعاالى
بينااه ُمرساال األنبيااا  ،و ُمناازل الكتااب وخااالق الكااون ،وجعلاات كاال ذل ا أدلااة
ااب الخا ةذي رجاا بةا ةه ُمو رساى نُاوراً
علياه .منهاا قولاه تعاالى(( :قُالَ رم َان أر ر
ناز رل َال ةكتر ر
ون ركثةيراً رو ُعل َماتُم خماا لرا َم تر َعلر ُم َ
اوا
يس تُ َب ُدونرهرا روتُ َخفُ ر
اط ر
روهُ ًدى للنخا ة ترجَ رعلُونرهُ قر رر ة
أرنتُ َم روالر آبرا ُؤ ُك َم قُ ةل ّ
ُون )(األنعام،))31 :و(( رذلة ر
ض ةه َم ير َل رعب ر
لُ ثُ خم رذرَ هُ َم فةي رخ َو ة
اخترلرفُا َ
ااب بةا َ
بةااي ر خن ّ
ين َ
ق بر ةعي ا َد
اال رحق روإة خن الخا ةذ ر
اوا فةااي َال ةكترااا ة
لر نرا خز رل َال ةكترا ر
ب لرفةااي ةشاقرا َ
ايم
اوا ة
)(البقاارة ،))176 :و((قُاالَ رماان رخبُّ ال خس ا رم ر
ش َال رع ةظا ة
ت ال خس اب ةَف رو رربُّ َال رعاارَ ة
ت ُر ُسلُهُ َم أرفةي ّ
(المؤمنون ،)) 86 :و((قرالر َ
ض
لة رش ٌّ فراا ةط ةر السخا رما روا ة
ت رواألررَ ة
ار لر ُكاام ماان ُذنُااوبة ُك َم)(إبااراهيم ،))11 :و((يرااا أريُّهرااا النخااا ُ َاذ ُك ارُوا
يرا َد ُعو ُك َم لةير َغفةا ر
ق رغيَا ُر خ
ت خ
نة َع رم ر
لة يرارَ ُزقُ ُكم م ر
ض رال إةلراهر
لة رعلر َي ُك َم هرلَ ةم َن رخاالة َ
ان السخا رما ة رو َاألررَ ة
ااون)(فاااطر. ))4 :ومعنااى ذلاا أن ل تعااالى يُشااار إليااه
ااو فراايرنخى تُ َؤفر ُك ر
إة خال هُ ر
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ويُسااتدل علااى وجااوده بمخلوقاتااه  ،وأنبيائااه وكتبااه ،وبااينواره اإليمانيااة التااي
يُفيضها على قلوب عباده المؤمنين الصالحين .
وثانيا بما أن ل تعالى ليس كمثلاه شاي  ،ومفاارق لمخلوقاتاه ،وال يُمكان
رؤيته في الدنيا  ،فلنه ال يوجد دليل لإليمان به وإثبات وجوده إال باالستدالل
على وجاوده بكتباه ورساله ومخلوقاتاه ،وباالف،رة التاي ف،ار عبااده عليهاا .
وكل من ينكر هذا فهو إما جاهل  ،وإماا صااحب هاوى ينكار ذلا لغاياة فاي
نفسه ،كين يكون من القائلين بوحدة الوجاود  .ألن الاذي ال يُارى ال يُمكان أن
نشير إليه بذاته ،أو نستدل على وجوده بنفسه  .فبما أناه ال يُارى وال يُحاس ،
وال يُتااذ ّوق فااال يُمكاان أن يُشااار إليااه بنفسااه .وال يساات،يف فعاال ذل ا إال هااو
بنفسه ،فهاو سابحانه يسات،يف أن يُشاير إلاى نفساه بنفساه  .وهاذا أمار من،قاي
ين،بق على كل كاائن ال يُارى وال يُحاس ،وال يُتاذوق  .وبماا أن األمار كاذل
فال يُمكن للشبلي وال لغيره من الصاوفية أن يُشاير إلاى ل بااهلل  ،ومان زعام
منهم أنه فعل ذل فهو إما أنه مغالط كذاب ،وإما أناه ماريض مهلاو ُملابس
مدع َ لوحدة الوجاود  ،فيكاون هناا هاو ل فيشاير إلياه بنفساه.
عليه ،وإما أنه
ة
وهذا هو الذي قاله الشبلي وأمثاله.
والقول الراباف :عارّف الشابلي التصاوف بيناه ((هاو العصامة عان رؤياة
الكون)).1267
وقولااه هااذا مضاامونه القااول بوحاادة الوجااود ،ألن الصااوفي – كغيااره ماان
النااا  -البااد أن ياارى الكااون مااا دام حيااا ،إن لاام يااره بعينيااه فلنااه يحااس بااه
بحواساااه األخااارى .وبماااا أناااه الشااابلي قاااال باااين التصاااوف غايتاااه أن يجعااال
الصاااوفي يتالشاااى وينمحاااي ويفناااى عااان ذاتاااه وعااان الخلاااق ،حتاااى يصااابح
معصوما عن رؤية الكون  ،فهاذا يعناي أن الكاون عناده أصابح هاو ل ،ول
هو الكون ،والصوفي هو ل أيضا بحكم أناه مان الكاون الاذي هاو ل .وهاذا
معنااى قااول الصااوفية :ال موجااود إال ل  .فمقولااة الشاابلي ال ُملغاازة مضاامونها
القاول بكفرياة بوحادة الوجاود  ،عبّار عنهاا ب،ريقاة غيار مباشارة ((العصامة
عن رؤية الكون)).1268
والقول الخامس مفاده أن الشبلي سُئل عن الزهاد ،فقاال (( :الزهاد غفلاة،
ألن الدنيا ال شي  ،والزهد في ال شي غفلة )).1269
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وأقول :قوله هذا مضامونه القاول بوحادة الوجاود  ،ألناه لام ياذم الادنيا ،وال
ّ
حذر من مفاتنها ،وإنما أكد بصراحة مرتين أن " الدنيا ال شي  ،والزهد فاي
ال شي غفلة" .وبما أناه أنكار أن يكاون للادنيا وجاود حقيقاي ،وبماا أناه كاان
يعي فيها ويراها أمامه  ،فهذا يعني أنه كاان يعتقاد – كغياره مان الصاوفية-
أن مااا نااراه ماان كائنااات فااي الاادنيا هااي مجاارد أشااباح ورسااوم دالااة علااى ل
وتجليات لهف وال وجود حقيقي لها ،وإنما هي ل ،وال موجود في الحقيقة إال
هو .وهذا هو القول بخرافة وحدة الوجود كما يعتقد الصوفية.
والقول الساد  :سُئل الشبلي عن التوكل فقال (( :أن تكون هلل كما لام تكان
،ويكون ل تعالى ل كما لم يزل )).1270
وأقول :كالمه هذا يُشبه قول سهل التستري الذي ذكرناه في المجموعاة
األولى ،ويتضمن القول بوحدة الوجود  ،ألن القوم ييخذون من مورد واحاد.
ومفاده أن الشبلي ن ّ على أن غاية التوكل ماف ل هاو أناه يمحاي الصاوفي
ويجعله يتالشى ويفنى عن ذاته ومحي،ه كما كان قبل أن يظهر إلى الوجود،
وفي هذه الحالة يستشعر الربوبية واألزلية  ،ويصبح هو ل الذي ال موجاود
إال هو مناذ األزل .وبهاذا يكاون الكاون هاو ل ،ول هاو الكاون حساب زعام
الصوفية.
والقول األخير -السابف : -قال رجل للشبلي (( :ما لي أراك قلقا أليس هو
مع وأنت معه ؟ ،فقال الشبلي " :لو كنات أناا معاه فااتني ،ولكان محاو فيماا
هو)) .فشارح الساراط ال،وساي كالماه بقولاه  (( :لايس مناي شاي  ،وال باي
شي  ،وال عني شي  ،والكل منه  ،وبه  ،وله)).1271
وأقااول :كااالم الشاابلي وشاارح ال،وسااي لااه يحماال معنااى واحاادا ،هااو القااول
بوحدة الوجود  .ومفاده أن الشبلي نفى الفرق وأثبت الجمف ،فذكر أنه تالشى
وانمحى عن ذاته ومحي،اه  ،وفناى فاي ل فناا المحاو والمحاق فيصابح هاو
ل .فالكل منه  ،وبه ،وله على حد تعبير ال،وسي !!!!.

 1270السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 97 :
 1271السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 128 -121 :

313

وأمااا المجموعااة الرابعاة فتتضاامن أقااوال ألبااي يزيااد البساا،امي قااال فيهااا
بوحدة الوجود تصريحا أو تلميحا  .أولها  :قال أبو يزيد  (( :للخلاق أحاوال،
وال حال للعاارفف ألناه محيات رساومه .فنيات هويتاه بهوياة غياره ،وغيبات
آثاره بنثار غيره)).1272
وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجود ،ومفاده أن الصوفي الاذي وصال
مقام المعرفة الصوفية ال حال له كباقي الخلق ،ألن صفاته ورسومه البشرية
تالشت وزالت بممارسته للعبادات الصاوفية ،وبهاا فناى عان ذاتاه ومحي،اه،
وفنااى فااي ل  .فزالاات هويتااه بهويااة ل ،وهنااا أصاابح هااو ل حسااب زعاام
البس،امي.
والقول الثاني :سُئل البسا،امي عان صافة العاارف ،فقاال(( :إن لاون الماا
من لون إنائه  ،إن صببته في إنا أبيض ةخلته أبايض  ،وإن صاببته فاي إناا
أسااود ةخلتااه أسااود  ،وكااذل األصاافر واألحماار ...تتداولااه األحااوال ،وولااي
األحوال وليه )).1273
ومعنى كالمه أنه كما أن الما ييخذ لون إنائاه ،فكاذل الصاوفي العاارف
الااذي انمحاات رسااومه وصاافاته البشاارية فتالشااى بهااا عاان نفسااه ومحي،ااه ،
وفنى بها في ل ،فلنه ييخذ صافات ل  ،فيستشاعر الربوبياة ويصابح هاو ل
حسب زعمه .وهذا قول بكفرية وحدة الوجود .
والقول الثالث :قال أبو يزيد  (( :انسلخت من نفسي كما تنسل الحية مان
جلدها فنظرت فلذا أنا هو)).1274
وقوله هذا يحمل االعتقاد بضاللة بوحدة الوجود ،عبار عنهاا بكاالم يكااد
يكون صريحا  .فهو بعدما مار ال،ريق الصوفي-كما بيناه ساابقا -تالشات
صفاته ورساومه البشارية ،فاانمحى عان ذاتاه وعان الخلاق وفناى فاي الحاق،
فوجد نفسه أنه هو ل حسب زعمه !!!! .
والقاول الرابااف :قااال أباو يزيااد البساا،امي((:عجبات لماان عاارف ل كيا
يعبده)).1275
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وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجود ،فبما أن الصاوفي عنادما يصابح
عارفااا يكااون قااد تالشااى وانمحااى عاان نفسااه ومحي،ااه ،وفنااى فااي الحااق،
واستشااعر األلوهيااة وأصاابح هااو ل  ،فماان ال،بيعااي أنااه ال يعبااد ل .فكي ا
ولماذا يعبد ل وهو ل حسب زعمه ؟؟!! فاهلل ال يعبد نفسه ،وإنما العبد هاو
الذي يعباد ل  .وبماا أن البسا،امي زعام أناه أصابح رباا  ،فتعجباه يتفاق ماف
حاله !!!! .ونحن جارينا الرجل في كالمه وأوهامه وخرافاته لنبين أنه كان
يعتقد بكفرية بوحدة الوجود ،وإال فلن كالمه هذا باطل جملاة وتفصايال ،كماا
بيناه مجمال وسنبينه الحقا بشي من التفصيل.
والقاول الخاامس :قاال أباو يزياد (( :حججات فرأيات البيات ،ولام أر رب
البيت ثم حججت ثانية ،فرأيت البيات ،ورأيات رب البيات ثام حججات ثالثاة
فرأيت رب البيت ،ولم أر البيت )).1276
وفي رواة أخرى أنه قال (( :صرت مرة إلى مكة ،فرأيت البيت مفاردا،
ُ
فقلت :حجي غير مقبول ،ألني رأيت أحجارا كثيرة من هذا الجنس .وذهبات
مرة أخرى فرأيت البيت ورب البيتُ ،
قلت :ال حقيقاة التوحياد بعاد  .وذهبات
مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت  ،وال بيت  .فنوديت في سري :ياا أباا يزياد
 ،إذا لم تر نفس ورأيت العالم كلاه لماا كنات مشاركا .وإذا لام تار العاالم كلاه
ورأياااات نفساااا كناااات مشااااركا، .عندئااااذ تباااات  ،وتباااات أيضااااا عاااان رؤيااااة
وجودي)).1277
وأقااول :هااذا الرجاال حكااى لنااا مااا رآه فااي الحاارم المكااي عناادما ح ا ثااالث
مرات حسب مساره في ت،بيق عبادات ال،ريق الصوفي .فكانت أحوال هاذا
ال،ريق ومقاماته هي التي تتحكم فيما رآه البس،امي في الحارم المكاي .فلماا
وصل حال الفنا الصوفي ،تالشاى وانمحاي عان نفساه ومحي،اه ،وفناى فاي
ل حسب زعمهف رأى في الحرم المكي ل دون أن يرى البيت الذي رآه من
قبل .ألنه في هذه الحالة أنتقال مان الفارق إلاى الجماف وأصابح هاو ل ورأى
نفسه متجليا في الكون كله حساب زعماه .وهاذا قاول صاريح بضااللة وحادة
الوجود التي هي غاية التصوف الكبرى.
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والقول األخير -السااد  -مفااده أناه قُارئ عناده يوماا قولاه تعاالى(( :ير َاو رم
ين إةلرى الرخحَ رم ةن رو َفداً)(مريم ...))81 :فهاط ثم قال :من كان عناده
نرحَ ُش ُر َال ُمتخقة ر
فال يحتاط أن يحشر ألن جليسه أبدا )).1278
وقوله هذا مخال للشرع وتعالم وتقدم علياه كعاادة الصاوفية فاي مخاالفتهم
للشرع ،ألنهم يتكلمون بلسان العبادة الصوفية ال الشرعية .وعلياه فالن الاذي
يهمنا هنا هاو أن قاول البسا،امي يتضامن القاول بوحادة الوجاود ،وبهاا تعاالم
على تل ا ية الكريمة .فهو قد نفى أن يُحشر مف المتقين إلى الرحمن وفدا ،
ألنه قد تالشت نفسه ،وفنى في ل  ،فيصبح هو ل  ،وفي مجالسة أبدية معه
 ،ومن هذا حاله ال يُحشر مف المتقاين حساب زعماه واعتقااده بضااللة وحادة
الوجود .
وأمااا المجموعااة الخامسااة فتتضاامن أقااوال لجماعااة ماان أعيااان الصااوفية
عاشوا في القرنين الخامس والساد الهجريين .أولها للمؤرخ الصوفي أباي
بكر الكالباذي مضمونه أنه عرّف الفنا الصاوفي وأوصااف الفااني بقولاه :
((فالفناا هاو أن يفنااى عناه الحظاوظ فااال يكاون لااه فاي شاي ماان ذلا حااظ،
ويسقط عنه التمييز فنا عن االشيا كلهاا شاغال بماا فناى باه ))،1279و(( إن
الفنا هو الغيبة عن صفات البشرية بالحمل الموله من نعوت االلهي)).1280
وأقول :واضح من كالماه أن الفناا عناد الصاوفية يعناي وحادة الوجاود،
بمعنى أن يصبح الصوفي ربا  .ألنه ذكر أن الصاوفي الاذي بلاغ حاال الفناا
فهااو قااد تالشاات صاافاته البشاارية ،وانمحااى عاان تمييااز األشاايا المحي،ااة بااه.
وبمعنى آخر أنه فنى عن نفسه وعن الخلق من جهة  ،وفناى فاي الحاق -ل-
من جهة أخرى ،فيصبح هو ل  ،وكل ما يراه هو ل أيضا  ،ألنه أصابح ال
يفاارق وال يُميااز بااين الخااالق والمخلااوق ،فالكاال عنااده هااو ل حسااب زعاام
الكالباذي وأمثاله !! .
والقول الثاني هاو أيضاا للكالبااذي تكلام فياه عان الصاوفي الاذي بلاغ مقاام
الفنا ثم رُد إلى األوصاف ،فقاال (( :فالن رُد الفااني إلاى األوصااف لام يُارد
إلى أوصاف نفسه ،ولكن يُقام مقام البقا بيوصاف الحق )).1281
 1278أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 11 -10 :
 1279الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 182 :
 1280الكالباذي  :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 186 :
 1281الكالباذي  :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 121 :
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وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجاود  ،ألناه قارر أن الصاوفي الفااني
فااااي ل – مقااااام وحاااادة الوجااااود -إذا رُد إلااااى األوصاااااف برؤيااااة أوصااااافه
وأوصاااف الخلاااق فلناااه مااف ذلااا يبقاااى فاااي مقااام وحااادة الوجاااود مستشاااعرا
للربوبية-أوصاف الحق -فيبقى هو "ل "  ،ألن األوصاف التي رُد إليها هي
رسوم وأشباح ليس لها وجود حقيقي ،وإنما هي تجليات هلل  .وعليه فلن ذل
الفاني يبقى "ربا" معتقدا بوحدة الوجود حسب زعم الكالباذي.
والقول الثالث للهجويري  ،وص فيه حقيقة التصوف بقوله (( :إن
حقيقة التصوف تقتضي فنا صفة العبد ،وفنا صفة العبد يكون ببقا صفة
الحق ،وهذا نعت الحق .ورسمه يقتضي دوام مجاهدة العبد  ،والمجاهدة
صفة العبد)).1282
وأقول :واضح من كالمه أن غاية التصوف النهائية هي تالشي وزوال
الصوفي عن صفاته ورسومه البشرية وعن محي،ه مف بقا صفة ل-
الحق -فيه  .ألن الصوفية يزعمون أن كل ما نراه من كائنات هي أشباح
ورسوم وتجليات هلل ،فعندما تزول تل األشكال واألوصاف عن الصوفي
يكتش أنه هو ل حسب زعمهم وضاللهم .ولهذا قال الهجويري " :وفنا
صفة العبد يكون ببقا صفة الحق "  ،فهو ال يكتسب صفات ل -الحق،-
وإنما تظهر فيه ويكتشفها الصوفي الفاني بعد فنائه عن أوصافه ومحي،ه ن
ألن األصل هو صفات الحق ال الخلق حسب زعم الهجويري وأمثاله .
والقول الرابف للشهاب السهروردي ،قسم فيه الفنا إلى :فناا فاي األفعاال،
وفنا في الصفات ،وفنا في الذات .1283ثم عرّف الفنا ال ُم،لق -بينه(( :ماا
يستولي من أمر الحق سبحانه وتعالى على العبد  ،فيغلب ُ
كون الحق سبحانه
وتعالى كون العبد.1284
وأقول :واضح من كالمه أن الرجل يعتقد بخرافاة وحادة الوجاود ،وساماها
الفنا  .وذكر أن الصاوفي يتادرط ليصال إلاى التحقاق الكامال بهاا ،فهاو أثناا
ممارسته للعبادات الصوفية يدخل الغيباة تادريجيا ،فيصابح أوال يستشاعر أن
أفعاله هي نفسها أفعال ل وليست أفعاال بشرية -الفنا في األفعال .-ثام ثانياا
 1282الهجويري :كش المحجوب ،ي. 828 :
 1283الشهاب السهروردي :عوارف المعارف ،ط  ، 8ي. 212 :
 1284الشهاب السهروردي :عوارف المعارف ،ط  ، 8ي. 212 :
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يستشااعر أن صاافاته هااي نفسااها صاافات ل – الفنااا فااي الصاافات .ثاام ثالثااا
يستشعر الصوفي أن ذاته هي ل – الفناا فاي الاذات -وهناا يصال الصاوفي
الى مقام كفرية وحدة الوجود حسب زعم الصوفية .
والقول الخامس يتعلق بحديث رواه أبو عبد الرحمن السالمي ،فقاال(( :
سئل النبي-عليه الصالة والسالم :بماذا عرفت ل عز وجل ؟ ،ماا شاا ل !
 ،إني ال أعرف ربي بشي  ،بل عرفت األشيا به )).1285
وأقول :هذا الحديث المزعوم هو حديث صوفي غير صحيح إسنادأ وال
متنا ،ويتضمن القول بوحدة الوجود .ألنه أوال إنه حديث رواه الرجل بال
ُ
بحثت عنه كثيرا
إسناد ،وال حري على تحقيقه ،وال التيكد من صحته  .وقد
فلم أجد له ذكرا في كتب الحديث وال في مصنفات علم الجرح والتعديل ،وال
في التواري والتراجم  .فالحديث ال أصل له.
وثانيا إن متنه ُمنكر ومخال للشرع والعقل والعلم  .ألنه من الثابت
شرعا وعقال وواقعا أن ل تعالى استدل على وجوده وأخبرنا عن نفسه
بواس،ة وحيه ومخلوقاته  ،وليس العكس ،وهذا كثير جدا في القرآن الكريم
كقوله تعالى(( :إة خن رربخ ُك ُم ّ
ض فةي ةستخ ةة أري َخام ثُ خم
لُ الخ ةذي رخلر ر
ت رواألررَ ر
اوا ة
ق ال خس رم ر
ش يُ ردب ُر األر َم رر رما ةمن رشفةيفَ إةال خ ةمن بر َع ةد إة َذنة ةه رذلة ُك ُم ّ
لُ رربُّ ُك َم
ا َستر روى رعلرى َال رعرَ ة
سب ةَف
ت ال خ
فرا َعبُ ُدوهُ أرفرالر تر رذ خكر ر
ُون )(يونس ،)) 4 :و ((قُلَ رمن رخبُّ ال خس رما روا ة
ش َال رع ةظ ةيم )(المؤمنون.)) 86 :
رو رربُّ َال رعرَ ة
وبالنسبة للنبي-عليه الصالة والسالم -ليس صحيحا أنه عرف األشيا
األولية باهلل ،فهو قد كان على علم بها كغيره من البشر .وكان يُؤمن باهلل قبل
أن ينزل عليه الوحي .وكان يعرف معنى كلمة القرا ة والقلم ،قبل أن ينزل
الوحي ويذكرهما في القرآن الكريم.
وهناك فرق كبير بين أن نعرف األشيا باهلل ،وبين أن نعرفها بواس،ة
الوحي .ألن العبارة األولى مشبوهة وغير دقيقة وتتضمن القول بوحدة
الوجود ،لكن العبارة الثانية واضحة ودقيقة في معناها .ولهذا فلن النبي-عليه
الصالة والسالم -علمه ل تعالى وهداه إلى الصراط المستقيم بالوحي،
ك
ض ّاالً فرهر ردى رو رو رج رد ر
نوى رو رو رج رد ر
وليس باهلل .قال تعالى(( :أرلر َم ير ةج َد ر
ك ر
ك يرتةيما ً فر ر
 1285أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 26:
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ق )(العلق:
رعائةالً فري ر َغنرى)( الضحى ،))8 -6:و((ا َق رر َأ بةاس ةَم ررب ر الخ ةذي رخلر ر
ان الخ ةذي أرس رَرى بة رع َب ةد ةه لر َيالً م رن َال رم َس ةج ةد َال رح رر ةام إةلرى َال رم َس ةج ةد
 ،))1و (( ُسب رَح ر
صي ُر
ار َكنرا رح َولرهُ لةنُ ةريره ُ ةم َن آيراتةنرا إةنخهُ هُ رو ال خس ةمي ُف البر ة
صى الخ ةذي بر ر
األر َق ر
)(اإلسرا  .))1 :فالنبي-عليه الصالة والسالم -عرف األشيا قبل معرفته
باهلل ،ولم يعرفه معرفة صحيحة إال بالوحي  .وكذل المسلمون لم يعرفوا
ل تعالى معرفة صحيحة إال بكتابه المس،ور -الوحي -وبكتابه المنظور-
الكون. -
علما بين كال من العقل والواقف يشهدان على أن البشر في الحقيقة لم
يعرفوا الكون باهلل وإنما عرفوا ل بالكون .ألن اإلنسان لن يست،يف معرفة
ل من دون مخلوقاته ان،القا من اإلنسان نفسه ،وهذه معرفة أولية البد منها
 .فال يُمكن إلنسان أن يعرف ربه قبل أن يعرف نفسه ومحي،ه  .ومن يقول
بخالف هذا فهو إما جاهل ال يعي ما يقول ،وإما أنه أخ،ي في موقفه  ،وإما
أنه صاحب هوى قال ذل لغاية نفسه ،كين يكون صوفيا يعتقد بوحدة
الوجود .
وثالثا يجب أن ال يغيب عنا أن مقولة :عرفنا األشيا باهلل  .هي مقولة
صوفية ذاتية وليست مقولة عقلية علمية موضوعية .فهي ال تقوم على
أسا صحيح من الشرع وال من العلم وال من العقل ،وإنما أقامها الصوفية
على خرافة وحدة الوجود  .فهم لما زعموا أنهم فنوا في ل وأصبحوا أربابا
قالوا بينهم اكتشفوا أن الكون مجرد أشباح ورسومات وظالل وتجليات هلل،
وليس لها وجود حقيقي .وهنا قالوا بينهم عرفوا األشيا باهلل بعدما صاروا
أربابا !!!! .
ومف أن قولهم بوحدة الوجود كالم باطل ،ومن خرافاتهم وهلوساتهم ،
فحتى إذا صدقنا زعمهم جدال  ،فهم مف ذل لم يعرفوا األشيا باهلل ،وإنما
عرفوا أوال أنهم آلهة وأربابا-حسب زعمهم -باألشيا  ،ثم عادوا إليها ثانيا
وعرفوها معرفة زائفة بوحدة الوجود وليس باهلل كما يزعمون .وتفصيل
ذل هو أن الصوفية لم يصلوا إلى وحدة الوجود – عقيدتهم وربهم -إال
باألشيا التي عاشوا في محي،ها ،ومارسوا بها وفيها عباداتهم الصوفية،
التي أوصلتهم في النهاية إلى الفنا في ل  ،وصيّرتهم آلهة .فهم لم يعرفوا
أنهم أربابا إال باألشيا وليس العكس ،وهذا ينقض مقولتهم السابقة من
أساسها وينسفها نسفا !!!! .
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والقول الساد لعلي بن جعفر الخراقاني ( ت  341هـ) ،عارّف الصاوفي
بقولااه (( :لاايس الصاااوفي بمرقعتااه وسااجادته  ،وال برساااومه وعاداتااه بااال
الصوفي من ال وجود له)).1286
وقوله هاذا ال يختلا فاي معنااه عان قاول الساابقين فاي اعتقاادهم بوحادة
الوجود ،فهذا الرجل لخ أقولهم في أن الصوفي هو " من ال وجاود لاه" .
بمعنى أن الصوفي هاو الاذي تالشاى وزال عان ذاتاه ومحي،اه وفناى فاي ل
فيصبح هو ل  ،وليس هو الصوفي .وهذا اعتقاد بكفرية وحدة الوجود!! .
والقاااول الساااابف لعباااد الكاااريم القشااايري  ،ذكااار أن افتقاااار العباااد إلاااى ل
واالسااتغنا بااه هااو ماان ((أمااارات صااحو العبااد وبقااا رسااومهف ألنهمااا ماان
صفاته ،والعارف محو في معرفة )).1287
وأقااول :واضااح ماان كالمااه أنااه يتضاامن القااول بضاااللة وحاادة الوجااود ،
ومعنااااه ال يختلااا عااان األقاااوال الساااابقة  ،أي أن الصاااوفي عنااادما يتالشاااى
ويزول عن رسومه وذاته ومحي،ه ،ينمحاي ويفناى فاي ل فيستشاعر معرفاة
وحدة الوجود ،بمعنى أنه يصبح ربا حسب زعم القشيري  .وفي هاذه الحالاة
يكااون الصااوفي انتقاال ماان الفاارق إلااى الجمااف ،وماان القااول بتعاادد الوجااود-
الخالق والمخلوق -إلى القول بوحدة الوجود – ل هو الكون ،والكون هو ل
حسب خرافة الفنا في ل .
والقول الثاامن للقشايري أيضاا عارّف فياه معناى المشااهدة الصاوفية وأكاد
على أنهاا تعناي وحادة الوجاود ال تعادده  ،فقاال (( :وتاوهخم قاوم أن المشااهدة
تشير إلى طرف من التفرقة ،ألن باب المفاعلة في العربية باين اثناين .وهاذا
وهم من صاحبه .فلن في ظهور الحق سبحانه ،ثبور-هالك -الخلق)) .1288
وأقااول :واضااح ماان كالمااه أن الرجاال عباار عاان الفنااا الصااوفي -وحاادة
الوجااود -بالمشاااهدة  ،وأكااد أنهااا تعنااي الجمااف ال الفاارق  .باادعوى أن ظهااور
ل -الحق -بعد فناا الصاوفي فياه يهلا الخلاق ،بمعناى أن الصاوفي ينمحاي
ويتالشى تماما ويصبح هو ل حسب زعم القشيري .
 1286نقال عن :محمود يوس الشوبكي :مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي ،ي. 11 :
 1287القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي.111 :
 1288القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ي. 27 :
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والقاااول التاساااف ألباااي حاماااد الغزالاااي مفااااده أن حقيقاااة الحقاااائق هاااي أن
العارفين ترقوا من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة ،واساتكملوا معاراجهم
اي َ
فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجاود إال ل تعاالى ،وأن (( ُكالُّ رش َ
ُون)(القص  ))88 :ال أنه يصير هالكا
هرالة ٌ إة خال روجَ هرهُ لرهُ َال ُح َك ُم روإةلر َي ةه تُرَ رجع ر
في وقت من األوقات ،بل هو هال أزال وأبدا ال يتصور إال كاذل  ،فالن كال
شي سواه إذا اعتبر ذاتاه مان حياث ذاتاه فهاو عادم محاضف وإذا اعتبار مان
الوجه الاذي يساري إلياه الوجاود مان األول الحاق رؤى موجاودا ال فاي ذاتاه
لكن من الوجه الذي يلي موجده فيكون الموجود وجه ل تعالى فقط)).1289
وأقااول :كالمااه هااذا شاااهد علااى قااول الغزالااي بوحاادة الوجااود وممارسااته
للتيوياال التحريفااي  .والمجاااز هنااا يقصااد بااه أن الموجااودات التااي نراهااا لهااا
وجود مجازي اعتباري وليس لها وجود حقيقي ،وهي مجرد أشباح ورساوم
وتجليااات هلل  .وهااذا نفااس كااالم الصااوفية الااذين ساابقوه .وحسااب زعمااه أن
الصاااوفي بعااادما يماااار العباااادات الصاااوفية  -المعاااراط الصاااوفي حساااب
الغزالي -ينتهي به الحال إلى الفنا في ل ،وفيه يرى بالمشاهدة العيانية أناه
هو ل ،ألنه ليس في الوجود إال ل على حد تعبيره !!!! .
وتفسااره لريااة ال يصااح ،ماان جااانبين :األول إن المخلوقااات لهااا وجااود
حقيقي خلقها ل تعالى بعد أن لم تكن وليس أنها هالكة أزال وأبدا ال يُتصاور
إال كذل كما زعام الرجال .وهاي ليسات عادما محضاا بال كانات معدوماة ثام
أوجاادها ل تعااالى ماان عاادم وأصاابح لهااا وجااود حقيقااي وهااذا ثاباات باادليل
الشرع والعلم مان أن الكاون لام يكان موجاودا ثام خلقاه ل تعاالى وأصابح لاه
وجااود حقيقااي .فاانحن أمااام اثنااين :الخااالق والمخلااوق ،ولايس أمااام واحااد هااو
الخالق فقط كما زعم الغزالي .ومهما قيل في المخلوق فهو فاي النهاياة كاائن
موجااود لااه كيانااه وذاتيتااه ،وال يصااح نفيهااا كمااا فعاال الرجاال ،فهااذا تضااليل
وتحري وتالعب بالكالم ،وإنكار للحقيقية الشرعية والعلمية التي تقول بين
للمخلوقات كيان حقيقي موجود .فهي ليست عدما محضاا كماا زعام الرجال،
فقد كانت كذل قبل خلقها لكن بعد خلقها أصبحت كائنا حقيقياا ال يصاح نفياه
وال القول بينه معدوم.

 1289الغزالي :مشكاة األنوار ،ي. 10 :
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اي َ هرالةا ٌ إة خال روجَ هراهُ لراهُ َال ُح َكا ُم روإةلريَا ةه
والجانب الثاني إن قوله تعالى(( ُكالُّ رش َ
ُون )(القص  ،))88 :ليس كماا زعام الرجال ،ألن ا ياة يجاب النظار
تُرَ رجع ر
إليها في إطار مع،يات النصوي األخرى  ،وما نصت عليه تكملة ا ية في
ع رما رف خ
قوله سبحانه (( :رو رال ترا َد ُ
لة إةلرهاا ً ر
اي َ هرالةا ٌ إة خال
ار رال إةلراهر إة خال هُا رو ُكالُّ رش َ
آخ ر
ُاون (القصا  .) 88 :فهاذا الهاالك لايس هالكاا
روجَ هرهُ لرهُ َال ُح َك ُم روإةلريَا ةه تُرَ رجع ر
نهائيا وال إعداما كليا للمخلوقات ،وال نفيا لوجودها الحقيقي ،وإنما هو هالك
للعالم الذي نعيشه  ،لييتي العالم األخاروي ،ويكاون المعااد  ،وفياه نعاود إلاى
ل تعالى ليكون الحساب ،وبعده يكون الخلود إما في النار ،وإماا فاي الجناة.
وهذا ينفي ما زعمه الرجل ،ويعني ق،عا استمرار وجود الثنائية بين الخاالق
والمخلااوق ،ولاايس كمااا زعاام الغزالااي بينااه لاايس فااي الوجااود إال ل  .وإنمااا
الصحيح هو أنه ال موجود أزلي إال ل تعالى ،وأن للمخلوقات وجود حقيقي
ليس أزليا ،وإنما هو وجود مخلاوق خلاوده لايس مان ذاتاه ،وإنماا هاو تفضال
من الخالق  .فنحن هنا أمام وجودين :وجود أزلاي هلل تعاالى ،ووجاود حاادث
مخلوق يتمثل في مخلوقات ل منها ما سيهلكه نهائيا ،ومنها ما يجعلاه خالادا
1290
بيمره وإرادته ،لكنه لن يصبح أزليا  ،وإنماا سايبقى مخلوقاا حادثاا خالادا
تابعا لخالقه.
وأما قوله (( :فلن كل شي سواه إذا اعتبر ذاته من حياث ذاتاه فهاو عادم
محضف وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من األول الحق رؤى
موجودا ال في ذاته لكن من الوجه الذي يلي موجده فيكون الموجود وجه ل
تعالى فقط)) .1291فهو نفس كالم شيوخ الصوفية السابقين فاي قاولهم باين ماا
نراه من كائنات هي مجرد أشباح ورسوم وظالل  ،وليس لهاا وجاود حقيقاي
خاي بها -عدم محض حسب الغزالي ،-وإنماا هاي تجلياات وأوجاه للوجاود
الواحد الذي هو ل حسب زعمهم  .فكالم الغزالي يحمل نفس معنى كالمهام
عبّر عنه بيلفاظ أخرى تسترا وتمويها إلخفا اعتقاده بضاللة وحدة الوجود.
والقول العاشر للغزالي أيضا فصل فيه غاياة التصاوف النهائياة  ،بقولاه:
(( وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وب،لت اإلضافات وطاحت اإلشارات...
فهذه هي غاية الغايات ومنتهى ال،لبات )).1292

 1290الخلود ال يعني األزلية ،وإنما يعني المكوث ال،ويل ،ومنه خلود آخر هو الخلود األبدي ،لكنه ال ي ُسمى أزليا  ،ألن الكائن الخالد
أبديا هو حادث مخلوق أخلده ل تعالى أبديا  ،لكنه يبقة مخلوقا حادثا -كخلود المؤنين في الجنة -ولن يبصبح خالقا أزليا .
 1291الغزالي :مشكاة األنوار ،ي. 10 :
 1292الغزالي :مشكاة األنوار  ،ي. 12 :
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وأقول :واضح من كالم الرجال أناه قارر عقيادة وحادة الوجاود ،وقاد عبّار
عنهاااا بيسااالوب قرياااب جااادا بيسااالوب الساااابقين  .ومعنااااه أن الصاااوفي بعاااد
ممارسته لل،ريق الصوفي يتالشى ويزول عن ذاتاه والكائناات التاي يراهاا،
وهنا ترتفف الكثرة ،ثم عندما يفنى في الحق -ل – تتحقاق الوحادة ويستشاعر
الصوفي أنه هو ل  .وبذل تب،ل األشاكال والرساوم واألشاباح -اإلضاافات
على حد تعبير الغزالي -وتساقط اإلشاارات ويكاون الصاوفي قاد أكتشا أناه
هو ل  ،وأن كل ما كان يراه مجرد أشباح وإضافات ،وهنا يصبح الصاوفي
يعتقد بخرافة وكفرياة وحادة الوجاود  ،وهاي غاياة غاياات الصاوفية ومنتهاى
طلباتهم على حد تعبير أبي حامد الغزالي.
والقول الحادي عشر ألبي حامد الغزالي مفاده ((العارفون -بعد العروط
إلى سما الحقيقة -اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إال الواحد الحق .لكن
مانهم مان كااان لاه هاذه الحااال عرفاناا علمياا ،وماانهم مان صاار لااه ذلا حاااال
ذوقيا .وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة .1293))...
وأقول :واضح من كالمه أناه قارر قاول الصاوفية بوحادة الوجاود ،علاى
أنها من المسلمات لديهم .ويظهر مان كالماه أناه موافاق لهام  .ومعناى كالماه
أن العااارفين الااذين ق،عااوا ال،ريااق الصااوفي تخلصااوا ماان الفاارق -التعاادد-
وفنااوا فااي الجمااف والفردانيااة ،فيصاابحوا أربابااا ،ألنهاام صاااروا ال ياارون إال
واحاادا هااو ل  ،فااالكون هااو ل  ،والصااوفية منااه فهاام أيضااا هاام ل حسااب
زعمه !! .
والقول الثاني عشر للغزالي صرّ ح فياه بيناه يعتقاد بكفرياة وخرافاة وحادة
الوجود ،فقال في تائيته :
1294
وهل أنا إال أنت ذاتا ووحدة ** وهل أنت إال نفس عين هويتي .
وأقول :هنا الغزالي قال بوحدة الوجود بصراحة تامة ،وكالماه ال يحتااط
إلى شرح لتوضيحه  ،فهو شاهد عليه بينه كان يعتقد بكفرياة وضااللة وحادة
الوجاود  .وقولاه هاذا ألحقاه بغاالة الصاوفية الاذين صارحوا بمثال كالماه مان
المتقاادمين والمتاايخرين  .فااذل البياات الشااعري ال يقاال صااراحة فااي االعتقاااد
بوحدة الوجود عن قول الحسين الحالط :
 1293الغزالي :مشكاة األنوار  ،ي. 11 :
 1294الغزالي :معارط القد في مدراط معرفة النفس  ،دار ا فاق الجديدة ،بيروت ،ي.131 :
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والقول الثالاث عشار أكاد فياه الغزالاي علاى قولاه بضااللة وحادة الوجاود،
فقال (( :وأن المعرفة به ال تحصل إال بدوام الفكر فيه وفي صافاته وأفعالاه
وليس في الوجود سوى ل تعالى وأفعاله )).1296
واضح من كالمه أنه يتكلم عن المعرفة الصوفية -بعد ممارساة ال،رياق
الصوفي -التي تنتهاي بصااحبها إلاى االعتقااد بوحادة الوجاود  .وهاي تحادث
تدريجا فبعد التالشي والزوال عان النفساس والخلاق  ،يبادأ بالفناا فاي أفعاال
ل ،ثم الفنا في صفاته ،ثام الفناا فاي ذاتاه  ،وهناا يستشاعر الربوبياة ويجاد
الصااوفي نفسااه أنااه هااو ل ،وياادرك أنااه لاايس فااي الوجااود إال ل وأفعالااه-
الرسوم واألشباح -حسب زعم الغزالي.
والقول األخير -الرابف عشار -ألباي حاماد الغزالاي أيضاا ،مفااده (( فلام
يروا في الكونين شيئا سواه )) .1297و((فلن قلات كيا يتصاور أن ال يشااهد
إال واحااد وهااو يشاااهد السااما واألرض وسااائر األجسااام المحسوسااة وهااي
كثيااارة فكيااا يكاااون الكثيااار واحااادا فااااعلم أن هاااذه غاياااة علاااوم المكاشااافات
وأسرار هذا العلم ال يجوز أن تس،ر في كتاب فقد قال العاارفون إفشاا سار
الربوبيااة كفاار ثاام هااو غياار متعلااق بعلاام المعاملااة .نعاام ذكاار مااا يكساار سااورة
اسااتبعادك ممكاان وهااو أن الشااي قااد يكااون كثياارا بنااوع مشاااهدة واعتبااار
ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة واالعتبار .وهذا كما أن اإلنساان كثيار
إن التفاات إلااى روحااه وجسااده وأطرافااه وعروقااه وعظامااه وأحشااائه وهااو
باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد )).1298
وأقااول :الرجاال صااريح فااي قولااه بوحاادة الوجااود ،عناادما ن ا علااى أن
الصااوفية – وهااو ماانهم -لاام يااروا فااي الكااونين إال ل .ومااف أن زعمهاام هااذا
باطل ق،عاا ،ألن الحقيقاة هاي أناه لايس فاي الكاونين إال ل ومخلوقاتاه ،فالن
تيكيده على مقولتهم هو دليل دامغ على قوله بوحادة الوجاود  .ألن مان يقاول
بمقولتهم بالضرورة يقول بوحدة الوجود.
 1295ابن عجيبة :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 188 :
 1296الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 280 :
 1297الغزالي :أحيا علوم الدين  ،ط  8ي. 862 :
 1298الغزالي :أحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 816 :
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وأمااا اسااتدالله بالمثااال الااذي ضااربه فهااو شاااهد آخاار علااى قولااه بوحاادة
الوجود ،ألنه نظر إلى اإلنسان نظارة صاوفية ال شارعية وال علمياة ،وطباق
عليااه معنااى وحاادة الوجااود .فاإلنسااان كموجااود هااو كااائن واحااد لااه مكونااات
وأطراف تابعة له  ،لكنه من جهة أخرى هو كله كائن واحد .فكذل الصوفية
عندما رأوا الكونين شيئا واحد  ،بمعنى أن حقيقة الكون واحدة هي ل  ،وما
نراه من كائنات أخرى هي أشباح وظاالل  ،وأفعاال وامتادادات هلل وتجلياات
له لكنهاا فاي الحقيقاة تمثال كائناا واحادا هاو ل .فهاو كاإلنساان الاذي تعاددت
مكوناته وأطرافه مف أنه في الحقيقة كائن واحد.
فذل االستدالل هو استدال صوفي بمن،ق وحدة الوجود  ،لكنه ال يصح
شرعا وال علما ألن اإلنسان بمكوناته يمثل كائنا واحدا وال يمثل عدة كائنات
فهااو واحااد مهمااا تعااددت أجاازاؤه ،وال تنفصاال عنااه ماان جهااةف وتوجااد معااه
كائناات أخاارى منفصاالة عنااه بااذواتها وصافاته و مكوناتهااا مان جهااة أخاارى.
فااالكون لاايس فيااه ذات واحاادة وإنمااا فيااه ذوات كثياارة جاادا كلهااا مخلوقااة هلل
تعالى .فنحن أمام خالق ومخلوقات  ،وهي ليست أجزا ً منه ،وال أفعاله كماا
زعااام الرجااال ،ألن أفعالاااه تابعاااة لذاتاااه سااابحانه وتعاااالى  ،وإنماااا هاااي مااان
مفعوالته ،خلقها بفعله  ،لقوله سبحانه(( :إةنخ رما أر َم ُرهُ إة رذا أر ررا رد رشيَئا ً أر َن يرقُاو رل لراهُ
ُكا َان فرير ُكا ُ
اون )(يااس . )) 84 :فمهمااا نظرنااا للوجااود يبقااى مكونااا ماان الخااالق
والمخلوق وال يُمكان أن يصابح الكال واحادا كماا زعام الرجال .لكان الغزالاي
يغالط ويدلس لغاية في نفسه ،أخفاها بدعوي عادم كشا سار الربوبياة وهاو
كفريااة وحاادة الوجااود .مااف أنااه هااو وأصااحابه قااد كشاافوا هااذا الساار المزعااوم
باإلشارات والعبارات  ،منها أقواله السابقة وغيره من الصوفية.
وأما المجموعاة السادساة فتتضامن أقاوال لجماعاة مان متايخري الصاوفية
من القرن السابف الهجري وما بعده  ،صرحت بوحدة الوجود بوضوح.أولها
قااول لعبااد السااالم باان مشااي المغربااي (ت  644هااـ) (( :اللهاام زط بااي فااي
بحار األحدية،وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقناي فاي عاين بحار الوحادة،
حتى ال أرى وال أسمف وال أحس إالّ بها)).1299

 1299ابراهيم االبقاعي :مصرع التصوف ،حققه عبد الرحمن الوكيل ،ط  8ي. 812 :و محمود القاسم  :الكش
 1ي. 121 :
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وأقول :واضح من كالم الرجل أنه يعتقد بكفرية وحدة الوجود  .وقد دعا
ل أن يُغرقااه فيهااا وينشااله ماان أوحااال التوحيااد علااى حااد تعبيااره  .وهااو هنااا
يقصد توحيد دين اإلسالم  ،فدعا ل لينقله منه إلى توحيد الصوفية ،الذي هو
ضاللة وحدة الوجود .إنه فضل االنتقال من توحيد اإليمان ودين اإلسالم إلى
توحيد الكفر والزندقة وعبادة الشي،ان !!!! .
والقول الثااني لمحياي بان عرباي ال،اائي األندلساي (ت  648هاـ) عارّف
العارف بقوله (( :إن العارف من يرى الحق في كل شي  ،بل يراه عين كل
شي )) .1300
وقوله هذا صريح في بين الرجل يعتقد بوحادة الوجاود  ،فاالكون كلاه هاو
ل ،ول هو الكون حسب زعمه  .وقوله هذا مخال للشرع والعقل والعلام،
بل وكفر صريح بدين اإلسالم.
والقول الثالث ألبي الحسن الشاذلي (ت  616هـ) أوصى المريد الصوفي
بقوله  (( :إذا أردت الوصول إلى ال،ريق التي ال لون فيها ،فليكن الفرق فاي
لسان موجوداً والجمف في سرك مشهوداً )).1301
واضح من كالمه أنه كان يعتقد بوحدة الوجود ،وأوصى المريد بين يُظهار
علااى لسااانه – تقيااة وتسااترا باإلسااالم وخااداعا للمساالمين -الفاارق ،بمعنااى أن
يُفرق بين ل ومخلوقاته اتباعا للشرع ف وأن يُخفاي اعتقااده بوحادة الوجاود-
الجمااف -ويجعلااه ساارا قلبيااا مشااهودا .فالرجاال يحااث أصااحابه علااى التظاااهر
باإلسالم وإخفا قولهم وإيمانهم بكفرية بوحدة الوجود.
والقول الرابف لعلي الششتري النميري األندلسي ثم المصري( ت 668هاـ)
 ،أشد قائال:
محبوبي قد عم الوجود ** وقد ظهر في بيض وسود
وفي النصارى مف اليهود ** وفي الخنازير مف القرود
وفي الحروف مف النقط ** أفهمني قط أفهمني قط.1302

 1300ال ةبقاعي :مصرع التصوف  ،حققه عبد الرحمن الوكيل  ،مكة المكرمة ،ي :ط  1ي. 182 :
 1301الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 200 :
 1302ابن عجيبة :إيقاظ الهمم  ،ي. 28 :
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وأقااول :هااذا الرجاال الضااال والمااريض صاارّ ح بينااه يعتقااد بكفريااة وحاادة
الوجااود ،فحسااب زعمااه أن ل هااو الكااون ،وقااد ظهاارت رسااومه وظاللااه
وأشكاله في مختل مظاهر ال،بيعة منها اللغة والبشر.
والقول الخامس البن عظا ل السكندري(ت  713هـ) ،كرر مقولة سلفه
بقوله  (( :فما سوى ل عند أهال المعرفاة ال يتصا بوجاود وال بفقاد ،إذ ال
يوجد غيره معه ،لثبوت أحديتهف وال فقد لغيره ألنه ال يفقد إال ماا وجاد ،ولاو
انتها حجاااب الااوهم لوقااف العيااان علاى فقااد األعيااان ،وألشاارق نااور اإليقااان
فغ،ى وجود األكوان)).1303
وأقول :واضح مان كالماه أناه يعتقاد بكفرياة وحادة الوجاود ،وال يختلا
عن كال م الغزالي والسابقين لهف فازعم أن ل هاو الموجاود حقيقاة وماا ساواه
باطل ،ألنه مجرد أشباح ورسوم ليست لها وجود حقيقي .وزعم أنه لاو رُفاف
الحجاب لتم التيكد من زعمه .وقوله هاذا باطال وماردود علياه ،ألناه مخاال
للشااارع والعقااال والواقاااف والعلااام كماااا سنفضاااله الحقاااا ،وهاااو تعلاااق بيوهاااام
وخرافااات ال دلياال علااى وجودهااا .وال يصااح تاارك الواقااف اليقينااي والتعلااق
بيوهام وأباطيل من هلوسات وتلبيسات النفو والشياطين .
والقول الساد لعلي بن محمد وفا السكندري المصري الشاذلي الماالكي
(ت نحو 861 :هـ عقب به على قول أباي يزياد البسا،امي عنادما حكاى عان
نفسه أنه ح فرأى البيت دون رب البيت ثم في النهاية رأى رب البيت دون
البيت ،فعقّب عليه بقوله  (( :لو أن أباا يزياد عارف الحقيقاة حاق معرفتهاا
ألنزل كل شاي منزلتاه ،ولام يغاب عناه أن الكال واحاد إذا رأى العادد ،وال
غاب عنه العدد إذا رأى الواحد فافهم )).1304
وأقااول :قولااه هااذا صااريح فااي القااول بضاااللة وحاادة الوجااود ،فقاارر أن
رؤية العدد -الفرق -ال تنفي الكل -الجمف -ألن ذل العدد هو رساوم وأشاباح
للكل ،وهو ل  .كما أن رؤية الواحد -الكال ،الجماف -ال تنفاي العادد -الفارق-
الذي هو رسوم وأشباح دالة على الكل الذي هو ل .فالرجل قرر هنا خرافة
وكفرية وحد الوجود التي يُؤمن بها الصوفية ،وانتقد البس،امي بينه لام ينتباه
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في أول أمره إلاى الفارق والجماف عنادما ذهاب إلاى الحا  ،ولام تكان تجربتاه
الصوفية قد اكتملت حسب زعم الرجل.
والقااول السااابف ألحمااد باان عجيبااة المغربااي (ت  1443هااـ) ،ومفاااده ((
والتحقيااق مااا قاادمناه ماان أن التعلااق بيوصاااف الربوبيااة يكااون فااي الباااطن
والتحقق بيوصاف العبودية يكون في الظاهر)).1305
وقوله هذا يتضمن االعتقاد بكفرية وحدة الوجود ،ومعنى كالمه أنه علاى
الصوفي أن يعتقد بداخله أنه إله ورب ،لكنه يتظاهر أمام النا بيناه عباد هلل
بلظهار التزامه بالشرع على أنه عبد هلل .وبمعنى آخر إن ابن عجيبة يوصي
الصوفي بين يعتقد بوحدة الوجود ،لكنه يتظاهر بينه مخلوق وعابد هلل مف أنه
في الحقيقة هو ل حسب زعماه .نصاحه باذل ممارساة للتقياة إلخفاا وحادة
الوجااود عاان المساالمين وإظهااار مااا يتفااق مااف الشاارع تضااليال وتلبيسااا علاايهم
وانتصارا وتيييد للتصوف .
والقااول األخياار – الثااامن  -هااو أيضااا الباان عجيبااة وص ا فيااه عبااادة
الصاااوفية المحباااين العاااارفين باااين عباااادتهم تاااتم ((بااااهلل هلل ،ومااان ل إلاااى
ل.1306))...
وأقول :قوله هذا يتضمن اعتقاد الرجل بضاللة وخرافة وحدة الوجاود.
بدليل ما ييتي :إنه من الثابات ق،عاا اناه ال توجاد فاي ديان اإلساالم عباادة تاتم
باهلل وهلل  ،وال منه إليهف وإنما العبادة الشرعية تتم من العبد هلل لقوله سبحانه:
(( رو رما رخلر َق ُ
ات َال ةج خ
ون)(الاذاريات  ،)) 16 :و(( رولرقرا َد بر رع َثنراا
اإل ر
ناس إة خال لةير َعبُا ُد ة
ان رو َ ة
وت فر ةم ا َنهُم خما َان هر ا ردى ّ
لر رواجَ ترنةبُا َ
وا ّ
فةااي ُكاال أُ خم ا َة خر ُسااوالً أر ةن ا َعبُا ُد َ
اوا ال،خااا ُغ ر
لُ
ض فرانظُر َ
ت رعلر َي ةه الضخاللرةُ فر ةسير َ
ان رعاقةبراةُ
رو ةم َنهُم خم َن رحقخ َ
ُوا رك َي ر رك ر
ُوا فةي األررَ ة
ين)(النحل  .))46 :وال يصح تفسير ذل بين العبادة تتم بتوفيق من ل
َال ُم ركذبة ر
 ،فهااذا أماار عااام يشاامل كاال المساالمين ولاايس خاصااا بالصااوفية ،وال يجعاال
العبادة تتم باهلل وهلل ،وتبقى قائمة باين العباد ورباه .وبماا أن األمار كاذل فالن
مقصاااود الرجااال أن الصاااوفي العاااارف بعااادما يُماااار العباااادات الصاااوفية
يتالشااى وياازول عاان نفسااه وعاان الخلااق ،ويفنااى فااي ل ويباادأ فااي استشااعار
الربوب ية تدريجيا فيفنى في أفعاله أوال ،ثم في صفاته ثانياا ،ثام فاي ذاتاه ثالثاا
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وهنا يصبح ربا  .وبهذا يكاون العاارف قاد عباد ل بااهلل  ،ومان ل إلاى ل .
بمعنى أن ل عبد نفسه  ،فكانت منه إليه حسب زعم ابن عجيبة وأمثاله.
علما أن مرتبة المحبين هلل ال تتم عبادتهم لاه كماا زعام هاذا الرجال  ،وإنماا
ُّاون ّ
تتم بلتبااع شاريعة اإلساالم قلباا وقالباا .قاال تعاالى(( :قُالَ إةن ُكناتُ َم تُ ةحب ر
لر
لُ روير َغفةاارَ لر ُكاا َم ُذنُااوبر ُك َم رو ّ
فراااتخبةعُونةي يُحَ بةاا َب ُك ُم ّ
خحااي ٌم )(آل عمااران :
لُ رغفُااو ٌر ر ة
اااوانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُكااا َم رو رع ةشاااي ررتُ ُك َم
 ،))41و((ُلَ إةن رك ر
اااان آبراااا ُؤ ُك َم روأر َبنرااان ُؤ ُك َم روإة َخ ر
ض َاونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم
ارةٌ تر َخ رش َو رن رك رساا ردهرا رو رم رساا ةك ُن تررَ ر
روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهرا روتة رج ر
لُ بةي ر َم ةر ةه رو ّ
ُوا رحتخى يريَتة ري ّ
لة رو ررسُولة ةه رو ةجهرا َد فةي رسبةيلة ةه فرتر رربخص َ
م رن ّ
لُ الر ير َه ةدي
ين)(التوبة  . ))43 :ولهذا فلن تل العبادة التي مدحها ابن عجيبة
َالقر َو رم َالفرا ةسقة ر
وجعلهااا ماان عبااادات كبااار الصااوفية ،هااي فااي الحقيقااة ال تخاارط عاان عبااادة
الصوفية ألهوائهم وشياطينهم ،ألن من ال يلتزم بعبادة ل وفق شاريعته فهاو
بالضرورة يعبد هواه وشي،انه.
وأمااا المجموعااة األخياارة -السااابعة -فتتضاامن ثالثااة أقااوال تتعلااق بالمحبااة
الصوفية ووحدة الوجود ،أولها مفااده أن اباا القاسام الجنياد سُائل عان المحباة
فقال (( :دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب)) .1307
وقولااه هااذا يتضاامن القااول بضاااللة وحاادة الوجااود ،ألن معنااى كالمااه أن
الصوفي ال ُمحب – بعد ق،عه لل،ريق الصوفي -وبلوغه مقام المحبة يتالشى
ويزول عان ذاتاه ومحي،اه  ،فياتخل مان صافاته ورساومه البشارية وتحال
محلها صفات المحبوب -ل -وهنا يصابح المحاب رباا وإلهاا ُ  .وبمعناى آخار
يصير المحب هو المحبوب ،والمحبوب هو المحب حسب زعم الجنيد.
والقول الثاني للحسين بن منصور الحالط ،وص غاية المحبة الصوفية
بقوله  (( :حقيقة المحبة :قيام مف محبوب بخلف أوصاف )) .1308وقوله هذا
يحمل القول بوحدة الوجود ،وال يختل في حقيقته عن وص الجنيد للمحبة
وغايتهااا النهائيااة .لكاان الجنيااد ف ّ
صاال والحااالط أجماال تعريفااه لغايااة المحبااة
الصوفية ونهايتها .فهي تتحقق حسب زعمه عندما يتالشى الصوفي وينخلاف
عن صفاته ورسومه البشرية ،وهنا يفنى في ل ويصبح ربا حسب زعمه.
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والقول األخير -الثالث -إلبراهيم الخواي وص المحبة الصاوفية بينهاا
 (( :محو اإلرادات ،واحتراق جميف الصفات والحاجات )) .1309واضح مان
تعريفه أنه يحمل القول بوحدة الوجود  ،وال يختلا عان التعااري الساابقة،
فهي كلها تبدأ بممارسة العبادات الصوفية التي تنتهي بصاحبها إلى التالشاي
والزوال فتنمحي صفاته ورسومه البشرية ،ويفنى فاي ل ليصابح رباا وإلهاا ً
حسب زعم الصوفي.
ويتبين من أقوال هاؤال الثالثاة أن المحباة الصاوفية أوصالت القاوم إلاى
االعتقاد بوحدة الوجود .فهي كما كانت محبة فاسدة ومنحرفة عن الشرع في
أساسها كما بيناه في الفصل الثاني  ،فلنها كانت أيضاا فاسادة ومنحرفاة عان
الشرع في غايتها النهائية  .فيوصلت أصحابها إلى االعتقاد بوحدة الوجود ،
التي هي تع،يل وهدم للشرع والعقل والعلم.
علمااا بااين المحبااة الشاارعية ليساات كمااا زعاام هااؤال  ،وهااذا أماار ساابق أن
ان آبرا ُؤ ُك َم روأر َبنرن ُؤ ُك َم روإة َخ روانُ ُك َم
فصلناه  ،ويكفي لردها قوله سبحانه(( :قُلَ إةن رك ر
ارةٌ تر َخ رش َاو رن رك رساا ردهرا رو رم رساا ةك ُن
يرتُ ُك َم روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهرا روتة رج ر
روأر َز روا ُج ُك َم رو رع ةش ر
لة رو ررسُولة ةه رو ةجهرا َد فةي رسابةيلة ةه فرتر رربخص َ
ض َونرهرا أر رحبخ إةلر َي ُكم م رن ّ
ُاوا رحتخاى يرايَتة ري
تررَ ر
لُ بةي ر َم ةر ةه رو ّ
ّ
ُّون
ين)(التوبة ،))43 :و((قُلَ إةن ُكنتُ َم تُ ةحب ر
لُ الر ير َه ةدي َالقر َو رم َالفرا ةسقة ر
لُ روير َغفةاارَ لر ُك ا َم ُذنُااوبر ُك َم رو ّ
لر فراااتخبةعُونةي يُحَ بةا َب ُك ُم ّ
ّ
خحااي ٌم)(آل عمااران:
لُ رغفُااو ٌر ر ة
 .))41وجا في الحديث عن النبي-عليه الصالة والساالم((( -ثاالث مان كان
فيه وجد حالوة اإليمان  :أن يكون ل و رسوله أحب إليه مماا ساواهما و أن
يحب المر ال يحبه إال هلل و أن يكره أن يعود في الكفر بعاد إذ أنقاذه ل مناه
كما يكره أن يلقى في النار)).1310
ومما يُب،ال المحباة الصاوفية أيضاا هاو أن المحباة الشارعية توصال إلاى
طاعة ل وااللتزام بشريعته قلبا وقالبا ،وال توصل إلى كفرية وحدة الوجاود
التي هاي غاياة العباادة الصاوفية .وكال محباة ال تاؤدي إلاى االلتازام بالشارع
فهي محبة فاسدة وباطلة ق،عا .
كانت تل مجموعة كبيرة من أقوال شيوخ الصاوفية زادت عان  68قاوال
تضاامنت القااول بوحاادة الوجااود تلميحااا أو تصااريحا  ،باإلشااارة أو بالعبااارة.
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فكانت شواهد كاشافة وكافياة لبياان حقيقاة التصاوف وأهلاه ،وقاد فصالنا فاي
شرحها وأوجزنا في الرد عليها ،وفيما يايتي رد مفصال ومركاز علاى عقيادة
وحدة الوجود التي هي غاية غايات العبادة الصوفية.
أوال :إن اعتقااااد الصاااوفية بوحااادة الوجاااود  ،بمعناااى أن ل هاااو الكاااون
والكون هو ل ،فال موجود إال ل  ،هاو اعتقااد باطال ق،عاا بادليل الشارع ،
والعقل  ،والعلم  .فيما شرعا فدين اإلسالم كله قائم على إنكار ونقاض وحادة
الوجود ،ألنه قائم على التفرياق باين الخاالق والمخلاوق ،فاالقرآن الكاريم مان
بدايتااه إلااى نهايتااه قااائم علااى هااذه الحقيقااة البديهيااة والق،عيااة ال ُم،لقااة .وأيااة
محاولاااة للتشاااكي فيهاااا فهاااي باطلاااة ق،عاااا بيدلاااة الكتااااب والسااانة الكثيااارة
والمتنوعااة والتااي ال تُعااد وال تُحصااى .ولهااذا فاالن القااول بوحاادة الوجااود هااو
إنكار ُمتعماد لق،عياات ديان اإلساالم وكفار باه وهادم لاه ،وتكاذيب صاريح هلل
ورسوله  .وبما أنها تُؤدي إلى ذل فهي باطلة ق،عا.
ومان الشاواهد الق،عيااة علاى ذلا أن ل تعاالى أكااد فاي آيااات كثيارة أنااه
سبحانه خلق الكون بيسره من عدم وكانات لاه بداياة محاددة خلقاه فيهاا ،وأناه
سيُنهيه عندما يحين وقت إنهائه ،وبعده سيكون المعاد األخروي .وهذا يعناي
ق،عا أن الكون مخلوق هلل وليس هو ل ،ألنه لو كان كذل لكان الكون أزليا
بحكاام أنااه ل  ،ولاام تكاان لااه بدايااة وال سااتكون لااه نهايااة  .وبمااا أن ل تعااالى
أخبرنا أن الكون لاه بداياة وساتكون نهاياة فهاو مان مخلوقاتاه ،ولايس هاو ل
ق،عا .قاال سابحانه(( :إة خن رربخ ُكا ُم ّ
ض فةاي ةساتخ ةة
لُ الخا ةذي رخلرا ر
ت رواألررَ ر
اوا ة
ق السخا رم ر
ار ير َ
ار
س رو َالقر رم ر
،لُبُهُ رحثةيثاا ً روال خشا َم ر
ش يُ َغ ةشي اللخي رَل النخهر ر
أريخ َام ثُ خم ا َستر روى رعلرى َال رعرَ ة
ك ّ
ت بةااااااي ر َم ةر ةه أرالر لرااااااهُ َال رخ َلاااااا ُ
لُ رربُّ
ااااااار ر
روالنُّ ُجااااااو رم ُم رساااااا خخ ررا َ
ق رواألر َماااااا ُر تربر ر
ت روإة رذا النُّجُو ُم ان ركا رد رر َ
ين)(األعراف ،))13 :و((إة رذا ال خش َمسُ ُكو رر َ
ت روإة رذا
َال رعالر ةم ر
اار َ
ت روإة رذا َال ةع رشااا ُر ُع،لر َ
َال ةجبرااا ُل سُااي رر َ
ت روإة رذا َالبة رحااا ُر
ُش ر
اات روإة رذا َال ُوحُااوشُ ح ة
ب قُتةلرا َ
ات روإة رذا َال رما َاو ُؤو ردةُ ُس ائةلر َ
ت روإة رذا النُّفُااو ُ ُزو رجا َ
ُسااج رر َ
ات روإة رذا
ت بةاايري رذن ا َ
ت روإة رذا َال رجنخاااةُ
ت روإة رذا َال رج ةحاااي ُم ُساااع رر َ
ت روإة رذا ال خسااا رما ُك ةشااا،ر َ
اار َ
الصُّ ااا ُح ُ نُ ةشا ر
ض رر َ
ت رعلة رم َ
أُ َزلةفر َ
ت )(التكوير.))13 - 1:
ت نر َفسٌ خما أرحَ ر
ومن جهة أخرى إن ل تعالى أخبرناا فاي كتاباه أناه خلاق مخلوقاات كثيارة
كالمالئكة والجن واإلنس ،وأنه سبحانه تكلم معها وأمرهاا ب،اعتاه وعبادتاه.
فلو لم تكن هذه المخلوقات لهاا ذواتهاا وصافاتها ووجودهاا الحقيقاي الخااي
بها ما خاطبها ل تعالى ،وما فرض عليها عبادته  .وبما أنه فعال ذلا معهاا
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دل هااذا ق،عااا علااى أن الكااون لاايس هااو ل ،وإنمااا هااو منفصاال عنااه وماان
مخلوقاته.
ومن تل الشوا هد الق،عية أيضا أن ل تعالى أخبرنا أنه خلق الجن واإلنس
وفارض علايهم عبادتااه وأنازل علاايهم كتباه ،فماان أطاعاه أدخلااه الجناة ،وماان
عصاااه أدخلااه النااار يااوم القيامااة .فهاال يُعقاال أن ل يكااون هااو الجاان واإلنااس
وييمرهم ب،اعته ويُحذرهم مان عصايانه ؟؟ !!  .وهال يُعقال أن يكاون الجان
واإلنس هم ل ثم يُعذب العصاة منهم في جهنم ؟؟  ،بمعنى أنه يُعذب نفساه ،
أليس القاول بهاذا جناون ومهزلاة ؟؟ !!  .ألايس خلاق ل تعاالى للجناة والناار
ومحاسبته للجن واإلنس يوم المعاد هو دليل ق،عي على ب،الن خرافة وحدة
الوجود ؟؟ .
وأما عقال وواقعا فمجرد تصور وحدة الوجود يكفي وحده للحكم عليها
بالب،النف ألن كل البشر –وغيرهم من الكائنات الحية -يحسون من داخلهام
إحساسا يقينياا ق،عياا أنهام كائناات حقيقياة مخلوقاة منفصالة عان بعضاها مان
جهة ،وأنهم يُمثلون بنفوسهم شخصايات مساتقلة ومنفصالة عان محي،هاا مان
جهة ثانية  ،وال يحسون أنهم يمثلون في مجموعهم كائنا واحدا بذات واحدة
تُمثلهم كلهم من جهة ثالثة .
ومن ناحية أخارى فالن كال البشار األساويا يحساون ويادركون مان داخلهام
أنهااام كائناااات مخلوقاااة لهااام بداياااة وساااتكون لهااام نهاياااة ،وال يحساااون وال
يستشعرون أنهم أربابا وال آلهة  .فلو كان كذل ألحسوا به  ،ألنهم في كامال
قااواهم العقليااة والبدنيااة والنفسااية .وبمااا انهاام يحسااون أنهاام كائنااات مخلوقااة
وليسااوا كائنااا واحاادا و ال أربابااا وآلهااة دلّ هااذا علااى ب،ااالن القااول بوحاادة
الوجود.
وأما إذا قيل  :إن ذل اإلحسا هو إحسا خادع وال يُعبار وال يكشا
عاان حقيقااة اإلنسااان ،وإنمااا القااول بوحاادة الوجااود هااو اإلحسااا الصااحيح
.فيقول :هذا القول مجرد زعم  ،والزعم بال دليل يُثبته ال قيمة له  ،وال يعجز
عنه أحد  .وهو باطل بما ذكرناه من أدلة الشرع والعقل والف،رة والعلم .كما
أن هذا الزعم هو تلبيس وتغليط وليس من االستدالل العلمي الصاحيح ،وهاو
خروط عن ق،عيات الشرع والعقل والعلم باين الكاون كاائن مخلاوق منفصال
عاان خالقااه .وهااو ماان جهااة أخاارى تعلّااق باااألهوا واألوهااام  ،والهلوسااات
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والظنااون وتقااديمها علااى اليقينيااات والق،عياااات  .وموقاا
صحيح من دون ش .

هااذا حالااه غيااار

ولو كان إحسا اإلنسان بذاتيته مجرد إحسا خادع ،ألحس بيناه هاو ل
بحكم أن هذا اإلحسا هو األصل فاي اإلنساان حساب زعام الصاوفية .وبماا
أنه ال يحس بيناه هاو ل فاي حالتاه ال،بيعياة دلّ هاذا علاى أن اإلنساان بذاتاه
وصفاته كائن مخلوق هلل وليس هو ل.
وأما من الناحية العلمية فمن الثابت علميا أن الكاون مخلاوق لاه بداياة وأناه
سائر إلى الزوال  .حتى أن فاي زمانناا هاذا أصابحنا نسامف أن بعاض علماا
الفلا يتنبااؤون بقاارب بنهايااة العااالم بمااا يرونااه ماان شااواهد وأجسااام فضااائية
تقترب من كوكب األرض .وقد تنبي بعضاهم بنهاياة العاالم فاي شاهر ديسامبر
سنة  4114م  ،فلام يحادث ماا تنباؤوا باه ،لكناه مان جهاة أخارى شااهد داماغ
على أن العلم يقول بين الكون سينتهي  .وبما أن الكون كذل فهذا يعناي أناه
مخلااوق هلل تعااالى ولاايس هااو ل  .فلااو كااان هااو ل لكااان أزليااا بحكاام أنااه ل
حسب زعم الصوفية  .األمر الاذي يُثبات أن الكاون كاائن مخلاوق لاه وجاود
حقيقي ،وليس هو ل ،وال جاز أً مناه  ،وال أناه مان صاوره ،وال مان ظاللاه
وتجلياته  .وبهذه الحقيقة العلمية يتيكد لدينا أن كال من الشرع والعقال والعلام
يُثبت ب،الن اعتقاد الصوفية بخرافة وحدة الوجود .
وثانيا إن زعم الصوفية بين اإلنسان والمخلوقات األخرى ليس لها وجود
حقيقي منفصل عان ل  ،وإنماا هاي أشاباح ورساوم وتجلياات لاه ف هاو زعام
باطل بدليل الشواهد ا تياة :أولهاا لاو كاان األمار كماا زعماوا ألحاس باه كال
إنسااان ماان داخلااه بينااه هااو ل ،وأن نفسااه وصاافاته مجاارد أشااباح ال وجااود
حقيقي لها .وبما أننا ال نحس بذل دل هذا على ب،الن الحكاياة مان أساساها.
وال يصح شرعا وال عقال وال علما أن نترك الحقائق التي نحس بهاا ونتعلاق
باألوهااام والظنااون والهلوسااات والتلبيسااات النفسااية والشااي،انية .وإذا كااان
الش ال يُزيل اليقين  ،فمن األولى ق،عا أن األوهام واألهاوا والخرافاات ال
تتقدم على اليقين والحقائق وال تزيلهاا .والاذي يتارك باراهين الشارع والعقال
والعلم  ،و يتمس باألوهام والخرافات والظنون واألهوا فهو إنسان ُمع،ال
لعقله الف،ريي  ،وغير سوي و ُملبس عليه ،وال يعرف مصلحته .
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والشاهد الثاني مفاده أن زعم الصوفية بين ممارساتهم لل،رياق الصاوفي
توصلهم إلى تالشي ذواتهم وصافاتهم وفناائهم فاي ل حتاى يصابحوا أربابااف
هااو زعاام باطاال ألن طبيعااة اإلنسااان ال يُمكاان أن تتغياار ،فمهمااا مااار ماان
مجاهدات فسيبقى إنسانا  ،ولن يصابح إلهاا ً .ولهاذا فالن اإلنساان حتاى عنادما
يستقربه المقام في الجنة أو النار فلن طبيعته اإلنسانية ال تتغير ،فيبقاى ييكال
ويشرب ،ويتمتف بالملذات ويتيلم بالعذاب  .والشاهد علاى عادم تغيار طبيعتاه
ين رحنةيفا ً فة َ
 ،ررةر خ
لة الختةي فر،ر رر النخا ر رعلر َيهراا
أيضا قوله تعالى(( :فريرقة َم روجَ هر ر لةلد ة
اق خ
ين َالقرااي ُم رولر ةكا خ
لة رذلة ا ر الااد ُ
اون)(الااروم :
ار النخااا ة رال ير َعلر ُما ر
ان أر َكثرا ر
رال تر َب ا ةد ر
يل لة رخ َلا ة
ُورهراا روتر َق رواهراا قرا َد أر َفلرا رح رمان رز خكاهراا
س رو رما رس خواهرا فري ر َلهر رمهراا فُج ر
 ،))41و(( رونر َف َ
اب رمن ردسخاهرا)( الشمس.)) 11 -7 :
( )3روقر َد رخ ر
والدليل على ذلا أيضاا هاو أن حاال الصاوفية وعااداتهم وطباائعهم – بعاد
ممارساتهم الصوفية -لم تتغير وبقيت فيهم كغيرهم من البشر .مان ذلا ماثال
بقي فيهم ال،مف وال حاري علاى الادنيا ،والكاذب والنفااق بممارساتهم للتقياة،
والتقاارب إلااى األغنيااا والحكااام طمعااا فيمااا عناادهم ،والتسااول واسااتع،اف
النا بمظاهر التصوف كالخرقة  ،ومنها أيضا عقد مجال ال،رب والرق
 ،وإظهار الزهد والصالح بلبا المرقعة.
والشاهد على ذل أيضا أنه عندما أُقيمت الحجاة علاى الحاالط أناه يادعي
األلوهية ويقول بوحدة الوجود  ،قيل له :هل مع أحد ؟ فقال :نعم ابن ع،ا
وأبااو محمااد الحريااري ،وأبااو بكاار الشاابلي فوأبااو محمااد الحريااري يسااتتر
والشبلي يستتر ،فان كان فابن ع،ا فيُحضر الحريري فسئل فقال :هذا كافر
يقتل ومن يقول هاذا .وسائل الشابلي فقاال :مان يقاول هاذا يمناف .ثام سُائل ابان
ع،ا عن مقالة الحالط فقال :بمقالته فكان سبب قتله».1311
واضح من ذل أن هاؤال لاو تخلصاوا مان طباائعهم البشارية ،وأصابحوا
أربابا ما اختلفاوا ،ولماا خااف الشابلي والحرياري وماا تساترا .فاال يُعقال وال
يصح أن يكون هؤال قد أصبحوا أربابا وآلهة ثم يخافان ويتساتران!!  .فادلّ
هذا على أن هؤال لم يتخلصوا مان طبيعاتهم البشارية ،وال أصابحوا أرباباا،
وإنما بقوا على طبيعاتهم اإلنساانية  ،ولهاذا مانهم مان كاان جباناا ،ومانهم مان
كان شجاعا كغيرهم من بني آدم ،بحكم أن النا معادن.

 1311الخ،يب البغدادي :تاري بغداد  ،ط ط ي. 189 :
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والشاهد الثالث مضمونه :إن ل تعالى أكد في آيات كثيرة جدا أنه سابحانه
ان
خلق الكون واإلنسان خلقا حقيقيا ومساتقال  ،كقولاه سابحانه (( :الخا ةذي أرحَ رس ر
اين)(الساجدة .))7 :وهاذا يعناي أن
اي َ رخلرقراهُ روبرا ردأر رخ َلا ر
ُك خل رش َ
اان ةمان ةط َ
اإلن رس ة
ق َة
اإلنسان ليس شبحا وال رسما هلل  ،وال هو من أفعالاه وال مان تجلياتاه ،وإنماا
هو من مخلوقاته .
والشاااهد الرابااف مضاامونه  :إن ممااا يب،اال الاازعم بااين المخلوقااات مجاارد
أشااباح وال وجااود حقيقااي لهااا ،هااو أنااه ماان الثاباات أن كاال مخلااوق لااه ذاتيتااه
وصفاته التي يتميز بها عن غيره من المخلوقات مما يعني أنها ليست أشباحا
وال أفعاال هلل  .ومن ذلا ماثال نجاد البشار أنهام علاى كثارتهم فالن لكال واحاد
ماانهم ذاتااه وخصائصاااه التااي تمياازه عااان غيااره ماان بناااي آدم .وهااذا يعناااي
بالضرورة أن تعدد الذوات يساتلزم التبااين والتعادد واساتحالة وحادة الاذوات
ووحدة الوجود .فنحن أمام تعدد ماليير الذوات بين البشر أنفساهم  ،ثام بيانهم
وبين الذات اإللهية .فال يُمكن أن تكون نفاو هاؤال كلهاا نفساا واحادة .ألن
تعاادد الصاافات يختل ا جااذريا عاان تعاادد الااذوات  ،ف ايُمكن أن تتعاادد صاافات
الذات الواحدة ،لكن ال يُمكن أن تتعدد الذات الواحادة فتكاون لهاا عادة ذوات،
وال الذوات تصبح ذاتا واحدة  .وبماا أن األمار كاذل  ،والاذوات متعاددة فاال
يُمكن أن تكون تمثل الذات اإللهية ،ولهذا قال تعالى على لسان المسيح-علياه
السالم(( : -إةن ُك ُ
نت قُ َلتُهُ فرقر َد رعلة َمترهُ تر َعلر ُم رما فةي نر َف ةساي روالر أر َعلرا ُم رماا فةاي نر َف ةسا ر
إةنخا ر أرنا ر
ب)(المائاادة  . ))116 :وعليااه فاالن مااا نااراه ماان ذوات
ات رع االخ ُم َال ُغيُااو ة
كثياارة فااي ال،بيعااة هااي مخلوقااات هلل قائمااة بااذواتها  ،وليساات أشااباحا وال
ظالال وال رسوما وال أفعاال هلل كما يزعم الصوفية.
والشاهد األخير -الخامس  -إن مماا يُب،ال زعام الصاوفية باين الكاون وماا
فيه هو تجليات ألفعال هلل وليست مخلوقة لهف هو أنه من الثابت شرعا وعقال
أن الكائن الحي هو بذاته فاعل  ،وله فعل  ،وله مفعول  .والفعل تابف للفاعل
وال ينفصاال عنااه  ،لكاان المفعااول هااو نتيجااة فعاال الفاعاال ،و ُمنفصاال عنااه .
ومثااال ذلا أن صااانف الدراجااة  ،هااو الصااانف -الفاعاال -قااام بعمليااة الصاانف-
الفعل -فينت لنا الدراجة -المصنوع ،المفعول . -فتُيُخاذ الدراجاة لالساتعمال،
وتنفصل عان الصاانف وصانعه -فعلاه – ويبقاى فعال الصانف ماف الصاانف وال
ينفصال عنااه  .ونفاس األماار ين،باق علااى الفعال اإللهااي -وهلل المثال األعلااى-
اول لراهُ ُكا َان فرير ُكا ُ
اون)(يااس:
فاااهلل تعااالى يقااول(( :إةنخ رمااا أر َما ُرهُ إة رذا أر ررا رد رشايَئا ً أر َن يرقُا ر
 . ))84فهااو ساابحانه الخااالق -الفاعاال -خلقنااا بقولااه " ُكاان "  ،وهااذا فعلااه ،
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فنتجت عنه المخلوقات  ،وهي المفعوالت  ،وليست هي" كن"  ،أي الفعال ،
فهااي ماان صاافاته  ،وليساات ماان مفعوالتااه .ولهااذا مااا نااراه ماان كائنااات هااي
مخلوقاااات ومفعاااوالت هلل ،وليسااات أفعالاااه  .وبهاااذا يساااقط زعااام الغزالاااي
وأصحابه عندما جعلوا المخلوقات أفعاال هلل ،وليست من مفعوالته .
وبذل يتبين أن ممارسات العبادة الصوفية لم تغير طبيعاة اإلنساان الصاوفي
 ،وإنماااا أفسااادت فياااه جانباااه الخيّااار وع،لتاااه  ،ون ّمااات فياااه جانباااه الشااارير
والحياواني والشااي،اني  ،فيصاابح الصااوفي يسابح فااي محاايط ماان المحرمااات
واألباطيل ،واألوه ام واألساطير ،فانتقل من حالة الوعي إلى الاى الالوعاي،
ومن العقل إلى الالعقل ،ومن الشرع إلى الال شرع ،ومن العلم إلاى الالعلام
.
واتضااح أيضااا أن الصااوفية قااالوا بخرافااة األشااباح والرسااوم والتجليااات،
و فصاالوها علااى مقاسااهم لتتفااق مااف قااولهم بوحاادة الوجااود  ،مااف أنهااا مخالفااة
للشرع والعقل والعلم .
وثالثااا إن الغيبااة -التالشااي عاان الاانفس والخلااق ،والفنااا فااي ل – التااي
وصفها الصوفية وتكلموا فيها  ،ومدحوها وجعلوها فتحا ربانيا أوصلهم إلى
االعتقاد بوحدة الوجودف هي في الحقيقة ليسات كاذل وإنماا هاي حالاة نفساية
وعقليااااة وعضااااوية زائفااااة وفاساااادة  ،وحالااااة مرضااااية خلاااايط بالهلوسااااات
والتخيالت والتلبيسات النفساية والشاي،انية ،فهاي حالاة ال وعاي وال صاحو،
وال عقل وال علم  .ولهذا ال يصح االعتماد عليهاا ،وال االحتجااط بهاا  .فهاي
ليست حالة صحيحة وال صحية ،وال كشفا علميا وال عقليا ،وال ناورا ربانياا
وال فتحا إلهيا ً .والدليل على ذل الشواهد ا تية:
أولها :لو كانات حالاة وحادة الوجاود التاي يصال إليهاا الصاوفي فاي غيبتاه
حالة صحية وصحيحة ما خالفت الشرع والعقل والعلم كما بيناه سابقا .وبما
أنهااا خالفاات هااذه المصااادر دلّ هااذا علااى ب،ااالن حكايااة وحاادة الوجااود ماان
أساسها .
والشاهد الثاني إن مما يُب،ل قولهم بوحادة الوجاود وتحاولهم إلاى أربااب
وآلهة هو أن أحوالهم البشرية المشاهودة مان سالوكياتهم ال تتغير،وتبقاى كماا
هي وال تختل عن أحوال غيرهم من البشر المتعلقاة بمت،لباات الحيااة ،مان
لباااا وأكااال ،وناااوم واساااتيقاظ  ،وضاااع وقاااوة ،وخاااوف ورجاااا  ،وحيااااة
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وموت .فلو أصبحوا أربابا كما يزعمون لتغيرت طبيعتهم البشارية ،وبماا أن
هذا لم يحدث دلّ على أن ما يدعيه هؤال الصوفية ما هو إال ظناون وأوهاام
وهلوسات ،أو أنه أكاذيب وأباطيل يتعمد هؤال التظاهر بها .
والشاهد الثالث إن مماا يادل علاى أن حالاة الغيباة والجذباة  -الفناا ووحادة
الوجود -هي حالة مرضية وليست صحية أنها ليسات حالاة طبيعياة يمار بهاا
معظم النا  ،وال هي حالة إيمانية شرعية  .فلو كانت طبيعياة لمار بهاا كال
النا  ،ولما ع،لت في الصوفية قدراتهم العقلية والنفسية والعضاوية  ،ولر رماا
نقلتهم من حالة الوعي إلى الالوعي .ولو كانت حالاة إيمانياة صاحيحة لاورد
ذكرها في الكتاب والسانة ،ولحاث الشارع عليهاا ،ولرا ُذكرت مان باين صافات
المؤمنين المذكورة في الوحي  .كقوله تعالى (( :خ
ث ةكترابا ً
لُ نر خز رل أرحَ رس رن َال رح ةدي ة
ين ير َخ رش َو رن رربخهُ َم ثُ خم ترلة ُ
ين ُجلُو ُدهُ َم روقُلُاوبُهُ َم
ُّمتر رشابةها ً خمثرانة ري تر َق رش ةعرُّ ةم َنهُ ُجلُو ُد الخ ةذ ر
لة ير َها ةدي بةا ةه رما َان ير رشااا ُ رو رماان يُضَ الةلَ خ
لة رذلةا ر هُا ردى خ
ار خ
لُ فر رمااا لراهُ ةما َان
إةلرااى ةذ َكا ة
هرا َد)(الزمر. ))44 :
والشاهد الرابف إن مما يُثبت أن حالة الفنا الصوفي -وحادة الوجاود -هاي
حالااة مرضااية تُفقااد الصااوفي قدراتااه العقليااة والنفسااية والعضااوية ماان جهااة،
وتجعله فريسة للوساو والهلوسات والتلبيسات الشي،انية من جهة أخارى.
هو أن ممارساته لل،رياق الصاوفي مان عزلاة وجاوع شاديد  ،وقلاة ناوم هاي
التي توصله إلى تل الحالاة  ،وفيهاا يكاون الصاوفي مريضاا وفاقادا لقدراتاه
وأي شكل من المقاومة ،فيقاف فريساة للهلوساات والتلبيساات الشاي،انية التاي
توحي إليه بينه هو ل  ،وأنه بلاغ قماة اللاذة واإليماان  ،وأن المخلوقاات هاي
عين ل  ،وأنه دخل في عالم الحقائق واألناوار .ماف أن الحقيقاة خاالف ذلا
تماما بدليل الشرع والعقل والعلم كما سبق أن بيناه .
ومن األدلة الدامغة التي تُثبت صحة ذلا الشاواهد ا تياة :أولهاا تباين مان
التجارب العلمياة الحديثاة أن المحاروم مان الناوم لمادة أكثار مان أربعاة أياام-
كالصوفية -يصبح يعتقد أناه يوجاد مان يتانمر علياه ويرياد قتلاه .واتضاح أن
الحرمااان ال،وياال ماان النااوم قااد يااؤدي إلااى أعااراض فقاادان الشخصااية فيفقااد
الشاعور بذاتيتااه وال يعااود ياارتبط بالعااالم السااوي .1312وهااذا الحااال هااو نفسااه
الااذي يقولااه الصااوفية فااي تالشاايهم وزوالهاام عاان ذواتهاام ومحااي،هم ،والااذي
يُعبرون عنه بقولهم :الفنا عن الخلق .
 1312ألكسندر بوربلي :أرسرار النوم ،ي. 122 :
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والشاااهد الثاااني مفاااده أن حالااة الغيبوبااة -الفنااا  -التااي تحصاال للصااوفية
ليست خاصاة بهام وإنماا هاي تظهار فاي أحاوال النسااك مان مختلا األدياان
على تناقضها ،مما يعني أنها ليست حالة إيمانياة ربانياة شارعية ،وإنماا هاي
حالة مرضية وشي،انية تحصل لكل من يُمار عبادات الصاوفية .مان ذلا
مثال أن رهبان ا لبوذية توصلهم ممارساتهم التعبدية إلاى حالاة النرفاناا .ومان
صاافاتها :الغياااب عاان الصاافات البشاارية ،وعاان األشاايا كلهااا ،والاازعم بااين
العالم الذي نراه ما هو إال وهم وخيال وال حقيقة له .1313وهذا نفس ما يقولاه
الصوفية  :الفنا عن الخلق  ،والفنا في الحق -ل. -
والشاهد الثالث مفاده أن بعض العلما المتقدمين الحظوا أن شادة الجاوع
وقلااة النااوم كااان لهمااا تاايثير ساالبي علااى الصااوفية فااي زمااانهم  ،وأصاابحوا
يُعانون من عدة أمراض واض،رابات .فمن ذل الحالتان ا تياتان:
الحالاة األولاى :ذكار الماؤرخ ق،اب الادين الياونيني أن الصاوفي أباي محمااد
عبد ل بن شكر اليونيني (القارن 7 :هاـ ) – لقلاة مالاه -كاان (( يصابر علاى
خشااونة العااي وكثاارة الجااوع إلااى أن حصاال ياابس ،أورثااه تخاايالت فاساادة،
فتارة يتخيل أن جماعاة عزماوا علاى اغتيالاه وقتلاه ،وتاارة يتخيال أناه اطلاف
علاى أماااكن فيهااا كنااوز وأمااوال جليلاة ف واتصاال ذلا باابعض الااوالة ببعلبا
فيحضره وسيله عن ذل  ،فاذكر أناه يعارف أمااكن فيهاا مادافن تحتاوي علاى
أموال جمة فسيل عنه ،فقال من يعرفاه هاذا مان األولياا األفاراد وال يتجاوز
في القول وإنما لكثرة الجوع والمجاهدة حصل له يبس أفسد مزاجه)).1314
والحالة الثانية :قال الحافظ الذهبي (( :إن هذا الجوع المفرط ال يسوغ ،فالذا
كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهما ،فما الظان ؟ وقاد قاال نبيناا صالى
ل عليه وسلم " :اللهم إني أعوذ ب من الجوع فلناه بائس الضاجيف ".ثام قال
من عمل هذه الخلوات المبتدعة إال واض،رب ،وفساد عقلاه ،وجا دماغاه،
ورأى مرأى ،وسامف خ،اباا ال وجاود لاه فاي الخاارط ،فالن كاان متمكناا مان
العلاام واإليمااان  ،فلعلااه ينجااو بااذل ماان تزلاازل توحيااده  ،وإن كااان جاااهال
بالساانن وبقواعااد اإليمااان  ،تزلاازل توحيااده  ،وطمااف فيااه الشااي،ان  ،وادعااى
الوصول  ،وبقي على مزلة قدم  ،وربما تزندق وقال :أنا هو ! نعوذ باهلل من

 1313عبد ل مص،فى تومس  :البوذية  :تاريخها وعقائدها ،وعالقتها بالتصوف ،ي 111 :وما بعدها .
 1314ق،ب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان  ،ط  1ي. 278 :
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الاااانفس األمااااارة  ،وماااان الهااااوى  ،ونساااايل ل أن يحفااااظ علينااااا إيماننااااا ،
آمين)).1315
وأقول :كالم الحافظ الذهبي صحيح ،جمف فيه بين ماا تحدثاه طاول مادة
الجوع والسهر ،وفقدان المعني لقدراتاه اإليمانياة والعقلياة ،وتسالط الشاي،ان
عليه  .وهذا أمر ثابت بالمشاهدة والتجارب العلمية الحديثة.1316
الشاااهد األخياار -الرابااف -إن مم اا يُثباات أن حالااة الغيبااة والجذبااة -الفنااا
ووحدة الوجود -التي يمر بها الصاوفي أنهاا حالاة مرضاية وشاي،انية بسابب
شدة الجوع وقلة النوم  ،أن نفس تل الحالة أصبح بعض النا من الصوفية
وغيرهم يصلون إليها بتناول المخدرات بدال من الجوع والسهر.
فمن ذل أن بعض متيخري الصوفية مدح الحشي المخدر بقوله:
فحشي رشةُ
س
األفراح تشف ُف عندنا ...
ر
للعاشقين ببس،ها لألنفُ ة
ة
ر
ُس
وذا
نافر  ...فاجه ّد بين يرعى حشي ر القنب ة
هممت بصيد ظبي ة
س
مذهب المتخم
حيدر إذ أظهروا  ...لذوي الخالع ةة
واشكر عصابة
ر
 1317ة
ة
ُ
س .
للسرور وخلني  ...من
ودع المع ،ةل
حسن ظن النا ة بالمن ّم ة
ة
وذكر الشاي تقاي الادين بان تيمياة أن طائفاة مان الصاوفية تادعي أن أكال
الحشيشااة المخاادرة تنشااط علااى أدا الصاالوات وتعااين علااى اسااتنباط العلااوم
وتصفية الذهن  .حتاى أنهام يسامونها معادن الفكار والاذكر ،و ُمحركاة الغارام
الساكن .و هذا كله من خدع النفس ومكر الشي،ان بهؤال ألن تل الحشيشاة
هي عمى للذهن ،تجعل آكلها أبكما مجنونا ال يعي ما يقول.1318
وماااان ذلاااا أيضااااا فقااااد تبااااين حااااديثا أن متعاااااطي المخاااادرات  -خاصااااة
ال ُمهلوسة 1319منها -يجدون في نفوسهم حاالت شبيهة جدا بما يجده الصوفية
ماان مشاااعر ورحااالت ومشاااهد أثنااا غيبااتهم عاان نفوسااهم ومحاي،هم بساابب
الجااوع والسااهر .والشاااهد علااى ذل ا أنااه (( يُ،لااق علااى تاايثيرات عقاااقير
الهلوسة أحيانًا اسم الرحالت ،حيث يرى متعاطي هاذه العقااقير ألواناا برخاقاة
متحركة خالل هذه الرحلة ،ويتخيّل كذل أن حجام وترتياب وشاكل األجساام
كينها تتغيخر باستمرار .وربخما يصااب المتعااطي بالهلوساة ،أي يارى ويسامف
 1315الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  19ي ، 299 :رقم. 221 :
 1316سنوثق ذل قريبا .
 1317المقريزي :المواعظ واالعتبار في ذكر الخ،ط وا ثار  ،ط  8ي. 871 :

 1318ابن تيمية  :التفسير الكبير ط  1ي.120 :

 1319الهلوسة تجعل صاحبها يرى أشيا ال وجود لها في الواقف  .وخداع الحوا
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يعني رؤية كائنات في الواقف على غير حقيقتها.

أشيا ال وجود لهاا .وقاد يقفاز ذلا الشاخ مان نافاذة دون إدراك مناه بيناه
يعرض نفسه لألذى أو حتى خ،ر الموت .وقد يتذ ّكر متعااطي هاذه العقااقير
األحااداث الماضااية بحيويّااة وينتابااه شااعور جااارف بااالخوف ،أو الحاازن ،أو
الرعب ،أو شعور عارم بالمتعة والمحبخة .ويعتقد متعاطو هذه العقاقير خالل
الرحلة بينهم اكتسبوا فهما جدي ًدا ّهلل وللكون وألنفسهم )).1320
فواضح من ذل أن تل األحوال والمشاعر والمشاهد هي نفساها وقرياب
منهااا ظهاارت علااى الصااوفية  ،خاصااة الااذين أظهااروا شاا،حاتهم كاايبي يزيااد
البس،امي ،والحالط  .وهذا يُثبت ما قلناه ساابقا باين الغيباة الصاوفية -الفناا
ووحااادة الوجاااود -هاااي حالاااة مرضاااية زائفاااة فاسااادة خلااايط مااان الهلوساااات
واألوهاااام ،والتلبيساااات الشاااي،انية ،ومااان ثااام فاااال يُمكااان أن تكاااون أحوالهاااا
صحيحة وال صحية  ،وال أن تكون مصدرا للعلم .وهي حالاة ليسات خاصاة
بالتصوف وأهله ،وإنما هي تظهر بسبب شدة الجوع وقلاة الناوم ،أو تعااطي
المخدرات  .فحكاية الفنا ووحدة الوجود التي يُدندن حولها الصوفية ما هاي
إال خداع في خداع ،ومسرحية نفسية شاي،انية هلوساية لهاا فصاول ومشااهد
تبدأ بالعزلة والجوع وقلة الناوم وتنهاي بيصاحابها إلاى الكفار بااهلل ورساوله،
وتع،يل دينه وهدمه !!.
وأُشير هنا إلى أن ش،حات الصوفية هي أيضا تندرط ضمن قولهم بوحدة
الوجود  .والش،ح عندهم هو (( عبارة مستغربة في وص وجد فاض بقاوة
 ،وهاااط بشاادة غليانااه وغلبتااه  ..فكااذل المريااد الواجااد إذا قااوى وجااده  ،ولاام
ي،ق حمل ما يرد على قلبه من سا،وة أناوار حقائقاه سا،ف ذلا علاى لساانه
بعبااارات مسااتغربة ُمشااكلة علااى فهااوم سااامعيها  ،إال ماان كااان ماان أهلهااا ،
ويكاااون ُمتبحااارا فاااي علمهاااا  ،فسااامي ذلااا علاااى لساااان أهااال االصااا،الح
ش،حا)).1321
واضح من تعري السراط ال،وساي للشا،ح أناه مان عباارات الصاوفية
التاي عبااروا بهاا عاان حقيقاة تصااوفهم وليسات ماان إشااراتهم التااي أخفاوا بهااا
حقيقااتهم .وهااي ُمسااتغربة ومشااكلة عنااد غياار الصااوفية ،وعنااد ماان ال يعاارف
حاالهم ومصا،لحاتهمف لكنهاا ليسات كاذل عناد الصاوفية ومان يعارف حقيقااة
تصوفهم .
 1320الموسوعة العربية العالمية  ،مادة  :عقار الهلوسة  .وللتوسف في موضوع الهلوسة بين المتصوفة والمتعاطين للمخدارات أنظر:
محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية .
 1321السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 122 :
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ويوضح ذل أيضا قول أبي طالب المكي(( :فالغالون هم الشاطحون ألنهم
قد جاوزوا العلم ومحوا الرسام فيساق،وا الحكام)) .1322فمان صافات الشااطح
أنااه عبّاار بصااراحة عاان عقيدتااه بكلمااات جاااوزت العلاام والشاارع والرسااوم-
المخلوقات -فينكر ذل صراحة .وبمعنى آخر أنه قال بوحدة الوجاود -الفناا
عاان الخلااق والفنااا فااي الحااق -بكااالم واضااح ال التبااا فيااه .وهااذا خااالف
الصوفية ا خرين الذين قاالوا بكفرياة وحادة الوجاود لكانهم لام يصارّ حوا بهاا
بالعبارات الواضحة ،وإنما عبرّ وا عنها باإلشارات والتلغيزات كقولهم مثال:
الفنا عن الخلق والفنا في الحق .أو :التخل مان الفارق لبلاوغ الجماف .أو
محو الرسوم للتحقق بالفردانية.
والدليل على أن ش،حاتهم تتضمن القول بوحدة الوجود الشواهد ا تية:
أولها ش،حات أبي حمزة البغدادي الصوفي(ت  483هاـ)  ،منهاا ماا ذكاره
الساراط ال،وساي بقولاه (( :بلغنااي عان أباي حمازة أناهّ دخال علاى الحااارث
المحاسبي ،فصاحت ال ّشاة :ماع .فشهق أبو حمزة شهقة وقاال :لبيّا لبيخا ياا
ّ
س ايّديّ  .فغضااب الحااارث رحمااه ل وعمااد إلااى الس ا ّكين ،وقااالّ :
إن ل ام تتااب
ذبحت  .فقال له أبو حمزة :أنت إذا لم تحسن أن تسمف هذا الذي أنت فيه ،فلم
ال تيكل النخالة بالرماد؟  .إي بينا وباين أكال ال،يباات والتوساف فاي الادار
والثياب )) .1323فعلق السراط على كالمه بقولاه (( :يرياد باذل " إن إنكاارك
اي يُشاابه أحااوال المرياادين والمبتئااين ،وتوسااعت علااى نفس ا وبساا ،فااي
علا ّ
الدخول في السعات يُشبه حال األنبيا والصديقين الذين ال يضارهم الادخول
في السعات )).1324
ومقصود أبي حمزة في رده علاى المحاسابي أن إنكاارك لقاولي يادل علاى
أن ما تزال من المبتدئين في التصوف ولم تصل إلى غايته التاي هاي وحادة
الوجود ،وفيها يفنى الصوفي في ل ويصير هو ل ،وكل ما في الكاون هاي
تجليات له حسب زعم الصوفية.
ومنهاا مااا رواه ابان الجااوزي(( :عان أبااي علاي الروذباااري قاال  :أُطلااق
على أبي حمزة أنه حلولي وذل أنه كان إذا سمف صاوتا مثال هباوب الريااح

 1322أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 811 :
 1323السراط ال،وسي :اللمف  ،ي . 172 :والذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  80ي. 122 :
 1324السراط ال،وسي :اللمف  ،ي . 172 :والذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  80ي. 122 :
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وخرير الما وصياح ال،يور كان يصيح ويقول  :لبي لبي فرموه باالحلول
)).1325
ومنها أيضا ما ذكاره الحاافظ الاذهبي عان أباي نعايم األصابهاني ((قاال أباو
نعيم فاي الحلياة :حكاى لاي عباد الواحاد بان أباي بكار :حا خدثني محماد بان عباد
الرملي يقول :تل خكم أبو حمزة في جامف طرساو
العزيز :سمعت أبا عبد ل
ّ
فقبلوه .فبينما هو يتكلخم ذات يوم إذ صاح غراب علاى سا،ح الجاامف ،فزعاق
أبو حمازة ،لبخيا لبّيا  .فنسابوه إلاى ال خزندقاة وقاالوا :حلاول ّي زناديق .فشاهدوا
عليه ،أخرط وبيف فرسه ونودي عليه :هذا فر الزنديق)).1326
والثانية :ش،حات أبي يزيد البس،امي  ،فمن هذيانه وشا،حاته ماا حكااه
عاان معراجااه إلااى ل  ،فق اال ...(( :حتااى أن ل أنشااي لااي علمااا ماان علمااه ،
ولسانا من ل،فه  ،وعينا من نوره  ،فنظرت إليه بنوره ،وعلمت من علماه ،
وناجيته بلسان ل ،فقلت  :ما بالي ب ؟ ،فقال :أنا لك بقك ال إلقه ريقرك ...
)). 1327
ومن أوهامه وش،حاته وضالالته أنه قاال (( :أدخلناي معاه مادخال أراناي
الخلااق كلهاام بااين األصاابعين )) .1328و(( ساابحاني مااا أعظاام شاايني )) .1329
وقال  (( :أسيل أال تحجب الخلق ب عن  ،وتحجبهم عن بي ،إني أنا ل ال
إلااه إال أنااا فاعباادون )) .1330و (( أراد موسااى -عليااه السااالم -أن ياارى ل
ُ
أردت أن أرى ل  ،هااو أراد أن يرانااي )) .1331وقااال (( :
تعااالى ،وأنااا مااا
1332
ُ
خضت بحرا وق األنبياا بسااحله ))  .و قاال (( :تااهلل إن لاوائي أعظام
من لوا محمد – صلى ل علياه وسالم -لاوائي مان ناور تحتاه الجاان والجان
واإلنس كلهم من النبيين )).1333

 1325ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 810 :
 1326الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  ، 80ي. 122 :و ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 810 :
 1327أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح  ، ،تحقيق وتقديم قاسم محمد عبا  ،ط  ، 1دار
المدى ،دمشق  ،بيروت  ، 8001 ،ي. 11 :
 1328أبو يزيد البس،امي :ال مجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 12 :
 1329أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 120 :
 1330أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 12 :
 1331أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 12 :
 1332أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 17 :
 1333أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 12 :
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واألخيااارة -الثالثاااة : -شااا،حات الحساااين الحاااالط  ،منهاااا قولاااه « (( :أناااا
الحق» 1334و « ما في الجبة إال ل » .1335وأرسل رسالة إلى أحد أصدقائه
م،لعها  «(( :من الرحمن الرحيم الى فالن » .فقالوا له :كنت تادعي النباوة
فيصبحت تدعي األلوهية؟ قال :ال ولكن هذا عين الجماف عنادنا ،هال الكاتاب
إال ل تعالى والياد فياه آلاة " .فقيال :هال معا أحاد ؟ فقاال :نعام ابان ع،اا ،
وأبااو محمااد الحريااري ،وأبااو بكاار الشاابلي  .وأبااو محمااد الحريااري يسااتتر
والشبلي يساتتر ،فاان كاان فاابن ع،اا  .فيُحضار الحرياري فسُائل فقاال :هاذا
كافر يقتل ومن يقول هذا .وسُئل الشبلي فقاال :مان يقاول هاذا يُمناف .ثام سُائل
ابن ع،ا عن مقالة الحالط فقال :بمقالته ،فكان سبب قتله»)).1336
وقال أيضا  «(( :رسترر ل عن ظاهر الشريعة وكش لا حقيقاة الكفار،
فااالن ظااااهر الشاااريعة كفااار خفاااي وحقيقاااة الكفااار معرفاااة جلياااة» .1337وقاااال
أيضااا ((:كفاارت باادين ل والكفاار واجااب لاادي وعنااد المساالمين قباايح)).1338
وقوله هذا مصدره االعتقاد بوحادة الوجاود ،فهاو صاادق ماف نفساه وتصاوفه
ألن ماان يتصااوف ويصاال إلااى الفنااا – وحاادة الوجااود – فيكفاار حتمااا باادين
اإلسالم ،ويُكفر من يعتقد به ،وهو أيضا يصبح كافرا عند المسلمين.
وأقول :أوال إن ش،حات هؤال الصوفية تشهد على أصحبها بينهم كاانوا
يعتقادون بوحادة الوجاود وعباروا عنهاا بصاريح العباارة ال باإلشاارة .ومانهم
مان عبّاار عنهاا بلسااان الفارق –التعاادد -ومانهم ماان تكلّام عنهااا بلساان الجمااف-
التفريد -فيبو حمزة الصوفي مثال تكلم بلسان وحدة الوجود من خاالل قولاه :
لبي لبي لهبوب الرياح  ،وخرير المياه  ،وصاياح ال،ياور .وهاذا يتفاق ماف
وحدة الوجود بحكم أن الكون كله هو ل  ،والكائنات تجليات له حسب زعام
الصااوفية .وعليااه فاالن كااال ماان األساالوبين يتضاامنان القااول بوحاادة الوجااود.
ورمااي النااا لبعضااهم بااالحلول ال يعنااي أنهاام كااانوا يقولااون بااالتفريق بااين
الخااالق والمخلااوق ،وإنمااا إمااا أن النااا لاام يفهمااوا مقصااودهم  ،وإمااا أنهاام
عبروا عان وحادة الوجاود بلفاظ الحلاول  ،بحكام أن وحادة الوجاود تحمال ماا
يشبه الحلول عندما يُنظار إليهاا مان خاالل الفارق والتعادد  .فهاي قائماة علاى
الفرق والجمف معا.
 1334الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  1ي. 26 :
 1335ابن خلكان :وفيات األعيان  ،دار صادر ،بيروت  ،ط  8ي. 110 :
 1336الخ،يب البغدادي :تاري بغداد  ،ط ط ي. 189 :
 1337ابن الساعي :أخبار الحالط  ،ي . 18 :والذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  11ي. 228 :
 1338ه\ ا القول موجود في ديوان الحالط ،لكني أتحصل عليه ،فنقلته عن الباحث الناقد سفر عبد الرحمن الحوالي :الرد على الخرافيين ،
ي. 12:
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وثانيا إن تل الشا،حات تشاهد باين القاول بوحادة الوجاود ظهار مبكارا ماف
شيوخ الصوفية األوائل المؤسسين للتصوف .فمنهم من عبار عنهاا باإلشاارة
كما سبق أن بيناه  .ومنهم من أظهرها بصريح العبارة  ،كما فعل أباو حمازة
الصاااوفي ،والبسااا،امي ،والحاااالط.فنسااابهم المسااالمون إلاااى الكفااار والزندقاااة
والحلول.
وثالثا إن تل الش،حات مف أنها من ظنون وخرافاات وضاالالت الصاوفية
 ،وباطلااة لفظااا ومضاامونا  ،وفاضاات بهااا األوهااام والهلوسااات والتلبيسااات
الشي،انية ،ويجاب إنك ارهاا وبياان ب،النهاا وفساادهاف فلنهاا مان جهاة أخارى
هي شواهد صادقة تُعبار عان حقيقاة العقيادة الصاوفية ،ألن أصاحابها تكلماوا
بهاااا بالعباااارات الواضاااحة ال باإلشاااارات ال ُملغااازة .فاااذكروا وحااادة الوجاااود
بصااراحة  .لكاان كثياارا ماان مااؤلفي الصااوفية -الااذين شاارحوا أقااوال شاايوخ
التصوف ،كالسراط والقشيري -كاانوا إذا وجادوا عباارات صاوفية صاريحة
في كش حقيقة التصوف ورجاله تدخلوا وأولوها  ،وبحثوا لها عن مخارط
لتلغيزها وإخفائها وطرحاوا لهاا احتمااالت أخارى لصارف معناهاا الحقيقاي
الواضح.1339
فالش،حات هي تعبيرات صادقة واضحة وكاشفة عان حقيقاة التصاوف
وأهله في قاولهم بوحادة الوجاود .أظهرهاا بعضاهم إماا شاجاعة وتحاديا ،كماا
كان يفعل أبي يزياد البسا،امي والحاالط .وإماا أظهرهاا خ،اي ،أو ضاعفا ،أو
نسيانا ،أو لغاية في نفسه .
علمااا بااين شاا،حات الصااوفية ال تُعباار عاان حقااائق موضااوعية صااحيحة
ومسااتقيمة ،وإنمااا تُعباار عاان حقيقااة التصااوف وأحااوال أهلااه  .فهااي تتضاامن
أباطياال ماان دون ش ا لكنهااا تكش ا حقيقااة عقائااد الصااوفية .وعليااه فاايمكن
تعريفهااا بقولنااا :الشاا،حات هااي عبااارات صااوفية واضااحة ُمن ركاارة عبّاار بهااا
الصوفي بصدق عن األباطيل والضالالت التي يعتقدها والمجتمعة في القول
بوحااادة الوجاااود .فهاااي مااان عباااارات الصاااوفية التاااي جمعااات باااين الصااادق
والوضوح في التعبير ،خالف إشاراتهم التاي تعبار بصادق عان عقيادة القاوم
ب،ريقة تلغي،ياة تلبيساة احتمالياة ،ال يفهماا إال أهلهاا أو مان لاه معرفاة جيادة
بالتصوف.
1339

كما تدخل السراط في التعليق على الحادثة التي وقعت بين الحارث المحاسبي وأبي حمزة الصوفي .
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ورابعا فيما يتعلاق برواياة ماا جارى باين الحاارث المحاسابي وأباي حمازة
الصوفي ،فلن صح الخبر فلن هذا األخير أظهر اعتقاده بوحدة الوجود بقوله
للشاااة"لبيّ ا لبيخ ا يااا س ايّديّ " ،وأظهااره باارده علااى المحاساابي(( أناات إذا لاام
تحسن أن تسمف هذا الذي أنت فيه ،فلم ال تيكل النخالة بالرمااد؟  .إيا بينا
وبين أكل ال،يبات والتوسف في الدار والثياب )) .1340وأماا إنكاار المحاسابي
عليه فلما أنه فعله تقية ألنه ربما كان معهم من ليس من الصوفية  ،أو أنه لم
يكن وصل إلى مرحلة القول بوحدة الوجود كماا قالاه لاه أباوحمزة الصاوفي.
بمعنى أنه كان ما يزال ممارسا لل،ريق الصوفي ،ولام يصال إلاى الفناا فاي
ل حسب زعم الصوفية ،لذل أنكر ما أظهره أبو حمزة .
وأما تعليق السراط ال،وسي الخااي باألنبياا عنادما قاال ((:وتوساعت
على نفس وبس ،في الدخول فاي الساعات يُشابه حاال األنبياا والصاديقين
الذين ال يضرهم الدخول في السعات )) .1341فال يصح ،وماردود علياه ،ألن
األنبيااا هااام قاادوة بناااي آدم فاااي الزهااد والعباااادة والااورع مااان دون مناااازع.
وزهدهم هاو الزهاد الصاحيح القاائم علاى االعتادال وعادم اإلساراف فاي كال
جانااب ماان جوانااب الحياااة .وأمااا زهااد الصااوفية فهااو زهااد مخااال للشاارع
اخترعه الصوفية وأمثالهم بايهوائهم وظناونهم وشاياطينهم ،وال يصاح األخاذ
بااااه ،وال تفضاااايله علااااى الزهااااد الشاااارعي  ،وهااااذا أماااار ساااابق أن بيناااااه
بالتفصيل.علما بين تعليق السراط على رد أباي حمازة يُشاير إلاى أناه أرد أن
يصرف النا عان حقيقاة قاول أباي حمازة فاي اعتقااده بوحادة الوجاود ،ألن
قوله يتضمن القول بها.
وأخياارا -خامسااا -إن مااا رُوي عاان الحااالط بينااه كتااب ((« ماان الاارحمن
الرحيم الى فالن » فقالوا له :كنت تدعي النبوة فيصبحت تادعي األلوهياة "
قال :ال ولكن هذا عين الجمف عندنا ،هال الكاتاب إال ل تعاالى والياد فياه آلاة
")) .هو شاهد صريح إناه كاان يعتقاد بيناه هاو ل  ،وهاذا تعبيار عان وحادة
الوجود.ثم عبّر عنها وشرحها باإلشاارة عنادما قيال لاه  :كنات تادعي النباوة
فيصبحت تدعي األلوهية  .فبين لهم أنه ادعى النباوة بعاين الفارق -التعادد، -
وأدعى األلوهية بعين التفرياد -الجماف . -وهاذا أيضاا إشاارة واضاحة لوحادة
الوجااود  .وكالمااه هااذا لااه أهميااة كبياارة فااي كش ا حقيقااة التصوف،وفضااح
 1340السراط ال،وسي :اللمف  ،ي . 172 :والذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  80ي. 122 :
 1341السراط ال،وسي :اللمف  ،ي . 172 :والذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  80ي. 122 :
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رجالااه األوائاال كالشاابلي وأبااي محمااد الحريااري ،واباان ع،ااا الااذين كااانوا
يقولون بوحدة الوجود ،ويحرصون على إخفائهاا تقياة وتساترا وتلبيساا علاى
المسلمين.
فالحسااين باان منصااور الحااالط كااان علااى عقياادة الصااوفية األوائاال والااذين
عاصرهم كالجنيد والشبلي ،وابن ع،ا  ،فكلهم كانوا يعتقدون بوحدة الوجود
إال أن معظمهاام أخفاهااا تقيااة وتسااترا ،وقلااة ماانهم أظهروهااا تحااديا وشااجاعة
وانتصااارا لوحاادة الوجااود .ولهااذا فالص اوفية ال ينكاارون كااون الحااالط ماانهم
وماان رجااالهم  ،وإنمااا تظاااهر بعضااهم باإلنكااار عليااه ألنااه فضااحهم وكش ا
سرهم أمام النا  ،فتكلماوا فياه تضاليال وتغلي،اا ودفعاا لماا قاد يُصايبهم مان
المساالمين  .والشااااهد علااى ذلااا أن الصااوفية رووا أن الجنياااد قااال (( :لقاااد
فضااحنا الحااالط )) .1342وأشااار المااؤرخ الصااوفي السااراط ال،وسااي إلااى
الحالط ووصفه بقولاه  :بعاض الكباار ،مان دون أن يساميه باسامه.1343وقاال
الصوفي محمد بن خفيا " :الحساين بان منصاور :عاالم ربااني" .1344وقاال
الشااابلي (( :كنااات أناااا والحساااين بااان منصاااور شااايئا واحااادا ،إال أناااه أظهااار
وكتمت)) .1345وأستشهد المتيخرون بكالمه كثيارا ،وترحماوا علياه ومادحوه
كما فعل ابن عربي في فتوحاته والشعراني في طبقاته.1346
وخالصة قولنا فاي شا،حاتهم :إنهاا مان الشاواهد الدالاة والصاريحة علاى
اعتقاد الصوفية بضاللة وحدة الوجاود ،وتُعبار عان حقيقاة التصاوف ظااهرا
وباطناااا ،فهاااي كواشااا واضاااحات فاضاااحات  .إنهاااا مااان عباااارتهم ال مااان
إشااراتهم  .وهااي باطلاة لفظااا ومضاامونا ،وليسات كمااا عرفهاا الصااوفية بااين
ظاهرها مستغرب و ُمشكل ومعناهاا صاحيح .وهاي عنادهم "صاحيحة" لفظاا
ومعنى ألنها تعبر عن وحدة الوجود ،لكن بعضهم أظهر استنكاره لها تغلي،ا
وتلبيسا على المسلمين  ،إلخفا حقيقة التصوف وأهله فاي اعتقاادهم بكفرياة
وحدة الوجود .
وقبل إنها هاذا المبحاث -ال ُمخصا لوحادة الوجاود -أذكار هناا بعاض
االعتراضااات والتبرياارات التااي يقااد يعتاارض بهااا علينااا بعااض النااا فيمااا
 1342يحيى بن معاذ  :جواهر التصوف  ،ي. 812 :
 1343عبد الرحمن عبد الخالق :الفكر الصوفي في ضو الكتاب والسنة ،ط  ،8مكتبة ابن تيمية ،الكويت ،ي . 26 :و عبد الرحمن عبد
الخالق :الفكر الصوفي في ضو الكتاب والسنة ،ط  ،8مكتبة ابن تيمية ،الكويت ،ي. 66 :
 1344أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 71 :
 1345الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  2ي. 181 :
 1346أنظر مثال  :ال،بقات الكبرى  ،ي129 :
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أوردناه من أقوال لشيوخ الصوفية تضمنت قولهم بوحدة الوجاود واعتقاادهم
بها.
االعتراض األول :ربما يقول بعض النا :إن تل الرواياات التاي نسابت
إلى شيوخ كبار الصوفية من المتقدمين والمتيخرين قولهم بوحدة الوجاود قاد
تكون غير صيحة النسبة إليهم ،وعليه فال يصح االعتماد عليها.
وأقول :ذل احتمال وارد  ،لكناه ضاعي جادا ويصاعب إثباتاه ،وخالفاه
هاااو الثابااات  ،ألن ماااا ذكرنااااه عااانهم رواه الصاااوفيه أنفساااهم عااان شااايوخهم
وتالمذتهم ولم يروه عنهم أعداؤهم  .وألن تلا الرواياات موجاودة فاي كتاب
الصوفية أنفسهم  ،فهي ليست في كتب خصومهم ليُقال أنهم افتروها عليهم .
وألنهااا تتفااق مااف التصااوف الصااوفية أصااوال وفروعااا وغايااة فااي مخالفتهااا
للشرع  ،وفي كونها من غايات التصوف .وألنهاا ليسات رواياات آحااد قليلاة
رويت عن بعضهم فقط ،وإنما هي روايات كثيرة جادا ذكرناا منهاا أكثار مان
 68رواية تضمنت القول بوحدة الوجود ،أوردناها مان بااب التمثيال الواساف
ال الحصااار ،وقاااد رويااات عااان المتقااادمين والمتااايخرين معاااا  .مماااا يعناااي أن
الصوفية حرصوا على القاول بهاا باالتواتر .وألنهاا أيضاا أن معظام رواياات
وحدة الوجود رويت باإلشارات والتلغيزات دون العبارات الواضاحة ،وهاذا
يتفق ماف قاولهم بالتقياة مان جهاة ،وشااهد قاوي علاى حاري الصاوفية علاى
القول بها تقية من جهة أخرى .فلو كانت تل الروايات من خصوم الصوفية
مااا رووهااا عاانهم باإلشااارات والتلغياازات ،وإنمااا ساايروونها عاانهم بااالكالم
الواضااح لكش ا ضاااللهم وأباااطيلهم  .والشاااهد علااى ذل ا أن كتااب خصااوم
الصااوفية كمصاانفات أهاال الحااديث التااي ردت علاايهم وكشاافت انحرافااااتهم
وقااولهم بوحاادة الوجااود ذكاارت أنهاام يعتقاادون بكفريااة وحاادة الوجااود وذمااتهم
بسابب ذلا صاراحة  .لكاان كتاب الصاوفية التاي وجهوهااا للناا أخفاوا فيهااا
حقيقااتهم ورووا مروياااتهم المتعلقااة بوحاادة الوجااود ب،ريقااة تلبيسااية تغلي،يااة
تمويهيااة ُملغاازة الخفااا قااولهم بوحاادة الوجااود  ،والاادليل علااى ذل ا أقااوالهم
الساابقة التااي تحتاااط إلاى تفسااير واجتهاااد لفهمااا وفا طالساامها ال ُمعباارة عاان
وحدة الوجود.
ومن الشاواهد علاى ذلا أيضاا أن شايوخ الصاوفية الاذين تحادوا المسالمين
وأظهروا حقيقة التصوف قالوا صاراحة بوحادة الوجاود  ،كاالحالط ،ولساان
الاادين الخ،يااب ،واباان ساابعين ،واباان عربااي ،فكشاافوا مااا كااان يخفيااه معظاام
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الصوفية وجا ت اعترافاتهم متفقة مف ما ذكرناه عن هؤال في قولهم بوحدة
الوجااود ماان جهااة ،وهاام أنفسااهم نقل اوا تل ا األقااوال فااي كتاابهم أيضااا وبينااوا
معانيها القائلة بوحدة الوجود من جهة أخرى .
واالعتراض الثاني :ربما يُقاال:ذكارتم أقاواال للجنياد ولغياره مان متقادمي
الصوفية ومتيخريهم تضمنت القول بوحدة الوجود ،لكنها من جهة أخرى قاد
تحتمل وجها آخر ويُمكن حملها عليه لنفي قولها بوحادة الوجاود.خاصاة وأن
الجنيد لم يكن من دعاة وحدة الوجود  ،لذا فال يُحمل كالمه عليها.
وأقول :إن أقوال الجنياد وأمثالاه مان شايوخ الصاوفية كانات واضاحة فاي
قولها بوحدة الوجد كما بيناها ساابقا .وإذا كانات تحتمال وجهاا آخار فهاذا نقاد
موجه للجنيد وأصحابه .فلماذا أ ّوهرام الجنياد بكالماه وجعلاه يحتمال أكثار مان
معنى؟ ،ولماذا لم يحدد مقصوده بدقة  ،وهذا هو الم،لوب منه شرعا وعقاال
؟؟ .فكااان ماان الواجااب عليااه أن يكااون واضااحا صااريحا ودقيقااا فااي تحديااد
مقصوده من أقواله التي تضمنت قوله بوحادة الوجاود .فلمااذا لغاز كالماه ؟،
ولماااذا لاام يكاان صااريحا وواضااحا فااي تحديااده لمقصااوده ماان تلا األقااوال؟.
أليس هاذا التلغياز والتموياه والتعمياة هاو شااهد ضاده بيناه كاان يخفاي وحادة
الوجود التي ضّمنها في أقواله ؟؟.
ومن جهة أخرى ليس صحيحا أن أقاوال الجنياد وأصاحابه القائلاة بوحادة
الوجود كانت تحتمل وجها صحيحا ينفي عنهاا ذلا  .فهاذا غيار صاحيح وال
يثباات  ،ألن تل ا األقااوال كاناات ُملغاازة ومخالفااة للشاارع  ،وتتفااق تمامااا مااف
أصاااول التصاااوف وفروعاااه وغاياتاااه  ،وتت،اااابق ماااف أقاااوال بعضاااهم التاااي
صرّ حت بوحدة الوجاود .وتتماشاى ماف قاولهم بالتقياة وممارساتهم لهاا عنادما
لغزوا كالمهم وأخفوا حقيقتها عن المسلمين .لذا فلن تل األقوال كانات فعاال
تتضمن اعتقاد أصحابها بوحدة الوجود .
واالعتااراض الثالااث :ربمااا يُقااال :إن تل ا األقااوال ال ُمعباارة عاان وحاادة
الوجود صدرت عن شيوخ الصوفية في حالة وجد وغيبة وسكر ،فلم يكونوا
في حالة وعي وصحو عندما قالوها  .لذا فهم معذورون فيما صدر عنهم .
وأقول :إن القوم بين أمرين :األول إما أن يعترفوا بين تل الحاالت التاي
يمر بها الصوفية هي حاالت فاسدة نفسانية وشاي،انية  ،وليسات مان الشارع
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وال ماان أحوالااه اإليمانيااة  ،ولهااذا أنتجاات أحااوالهم تلا الشاا،حات الهلوسااية
والكفرية .وهذا يعني أن العبادة الصوفية باطلة أصال وفرعا وغاية  ،ألنهها
مخالفة للشرع والعقل والعلام وإال ماا أدت إلاى تلا الضاالالت والكفرياات .
فيكون هذا اعتراف منهم بفساد التصوف وانحرافاه عان الصاواب  ،وعلايهم
أن يتوبوا عما هم فيه ،و أن يتخلوا عن التصوف نهائيا.
وإما أن يقولوا بين تل األحوال هي أحوال صاحيحة يمار بهاا الصاوفي،
ومنهااا يكتسااب العلاام اللاادني ،والحقااائق الملكوتيااة ،التااي أنتجاات شاا،حاتهم
وإشاااراتهم المعروفااة عاانهم .وهااذا الااذي يقااول بااه الصااوفية و يجعلونااه ماان
الكش الرباني حسب زعمهم  ،وقد سبق توثيقه مرارا .وهذا يستلزم أن تل
الشاا،حات واألحااوال الكفريااة التااي أظهرهااا الصااوفية هااي شااواهد ونتااائ
صحيحة لما عليه التصوف .
وبمااااا أن الصااااوفية ال يقولااااون باالحتمااااال األول وإنمااااا يقولااااون بالثاااااني
وييخذون به  ،فهذا يعني أنهم على عقيادة مخالفاة لادين اإلساالم ،وعلاى علام
بذل  ،وأنهم في كامل قواهم العقلية والنفسية  ،وهي عقيدة كفرية تقاوم علاى
إدعا األلوهية والقول بوحادة الوجاود  .لكانهم عنادما ينكار علايهم الناا ماا
أظهااروه ماان أباطياال يتظاااهرون بلنكاااره  ،ويتاايولون ضااالالتهم وكفرياااتهم
إخفا ً لما هم فيه من ظالل وانحراف عن الدين والعقل والعلم.
والشاهد على ذل أيضا – بينهم كانوا في كامال قاواهم العقلياة والنفساية-
أن أقااوال ا لصااوفية المتضاامنة لوحاادة الوجااود هااي بنفسااها أدلااة دامغااة بااينهم
تعماادوا قولهااا عاان وعااي وصااحو  ،وعاان ساابق إصاارار وترصااد .باادليل أن
إشاراتهم التي ضمنوها القاول بوحادة الوجاود  ،هاي عباارات دقيقاة و ُملغازة
وهادفااة محبوكااة لفظااا ومضاامونا ال يفهمااا معظاام النااا  ،وإنمااا يفهمهااا فقااط
الصوفية أنفسهم أو من له معرفة بتصوفهم  ،كماا سابق أن بينااه .والشا أن
ماان يقااول بتل ا المقااوالت فهااو ذكااي وفااي كاماال قااواه العقليااة والنفسااية ،وال
يُمكن أن يكون مض،ربا  ،وال في غيبوبة ،وال مغلوبا على أمره.
وأما بالنسبة لمقوالتهم التي صرحوا فيها قولهم بوحدة الوجاود ،والمعروفاة
بالش ،حات فهي أيضا تشهد على أن أصحابها كانوا في كامال قاواهم العقلياة
والنفساااية ،وعباااروا عناااه باااوعي وقصاااد  .ألنهاااا تضااامنت معاااا َن تتفاااق ماااف
التصوف وال تتناقض معه من جهة ،وهي شرح ُمبين لمقوالتهم ال ُملغزة مان
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جهااة أخاارى .فهااي ال تاادل علااى أن أصااحابها مجااانين ،وأنهاام ال يعااون مااا
يقولااون  ،وإنمااا تاادل علااى أنهاام شااجعان وعلااى ت،ااابق واتفاااق مااف عقياادتهم
الصوفية من جهة ،وأنهم على منه التصوف وأهله في االنتصار للتصوف
ومخالفة الشرع وهدم الدين والعقل والعلم .
وممااا يُب،اال ذلا االعتااراض أيضااا أنااه مخااال لمااا يقولااه الصااوفية عاان
أنفسهم ،فهم يقولون بينهم عنادما يصالون إلاى الغيباة-الفناا فاي ل -يكوناون
فااي حالااة يقااين وثبااات  ،ونااور ومشاااهدة عيانيااة ،و ُمكاشاافة صااحيحة حسااب
زعمهم  .وبما أن هذا حالهم فال يصح االعتذار لهام وال تبريار قاولهم بوحادة
الوجود بدعوى أنهم كانوا في حالة ضع واض،راب وقلة وعي.
واالعتراض الرابف :ربما يُقال :ال يصح الحكم على قول الصوفية بوحدة
الوجااود بينااه باطاال ومخااال للشاارع بحكاام مؤكااد و ُم،لااق  ،ألنهاام هاام أيضااا
كانت لهم أحاديث كثيرة احتجوا بها على موقفهم وأيدوا بها مقالتهم .
وأقول :بناا ً علاى ماا بينااه فاي كتابناا هاذا مان مخالفاة التصاوف للشارع
والعقل والعلم  :أصوال ،وفروعا  ،وغاية  ،كقول الصوفية بوحدة الوجاودف
فال يُمكن أن يوجد حاديث نباوي صاحيح يُؤيادهم فاي قاولهم بوحادة الوجاود .
وأما األحاديث التي يحتجون بها فهي إماا أن تكاون مكذوباة كاالتي سابق أن
أوردناهاا علااى ألساانتهم وبيناا عاادم صااحتها  ،وإماا أنهااا أحاديااث صااحيحة ال
تقول أبادا بوحادة الوجاود ،لكان الصاوفية حرفوهاا وأ ّولوهاا تايويالت فاسادة
لتتفااق مااف تصااوفهم عامااة وقااولهم بوحاادة الوجااود خاصااة .ولعاال أشااهرها
حديث(( :عن أبى هريرة قال :قال رسول ل  -صلى ل عليه وسالم «: -إن
ل عاز وجال يقاول يااوم القياماة ياا ابان آدم مرضاات فلام تعادنى .قاال يااا رب
كي أعودك وأنت رب العالمين .قال أماا علمات أن عبادى فالناا مارض فلام
تعااده أمااا علماات أن ا لااو عدتااه لوجاادتنى عنااده .يااا اباان آدم اساات،عمت فلاام
ت،عمنى .قال :يا رب وكي أطعم وأنت رب العالمين .قال أما علمات أناه
است،عم عبدى فالن فلام ت،عماه ،أماا علمات أنا لاو أطعمتاه لوجادت ذلا
عندى .يا ابن آدم استسقيت فلم تساقنى .قاال ياا رب كيا أساقي وأنات رب
العالمين قال :استسقاك عبدى فالن فلم تساقه أماا إنا لاو ساقيته وجادت ذلا
عندى »)) .1347وهاذا منااقض لوحادة الوجاود مناقضاة تاماة ألناه يقاوم علاى
التفريااق بااين الخااالق والمخلااوق ،والتصااوف يقااوم علااى وحاادة الوجااود التااي
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تعناااي أناااه ل هاااو الكاااون  ،والكاااون هاااو ل ،بمعناااى :ال موجاااود إال ل .
والحديث ذكر حوارا بين ل والعبد -الخاالق والمخلاوق ، -ولام ياذكر حاوارا
بين ل ول  ،وال بين اإلنسان واإلنسان  ،وال بين الكون والكون  .والحديث
بيّن أن الذي مرض وجاع وع ،حقيقة هو العبد وليس ل  .وبهاذا يساقط
احتجاااط الصااوفية بهااذا الحااديث ،علمااا بااين احتجاااط الصااوفية بهااذا الحااديث
وغيره على قولهم بوحدة الوجود هو من بااب التقياة والتغلايط  ،واالنتهازياة
وقلة الحيا  ،والتناقض واالستهزا بالمسلمين ،ألن من يعتقد بوحدة الوجاود
فهااو قااد كفاار باااهلل ورسااوله وكتابااه ودينااه بالضاارورة  .ولهااذا فلماااذا يحاات
بالشرع؟!! وعلى أي أسا ؟؟ !!  .وهل بقي شيئ يُحت به وله ؟؟!!!! .
واالعتااراض األخياار -الخااامس  :-ربمااا يُقااال :إن الفنااا عنااد الصااوفية
يحتمال أيضاا وجهاا آخاار مفااده :إن الصاوفي يفناى فااي عباادة ل بمعناى أنااه
يلتزم بالشرع التزاما كامال وصحيحا قلبا وقالبا ،وهذا وجاه صاحيح .وعلياه
فلماااذا نحماال الفنااا الصااوفي علااى القااول بوحاادة الوجااود وال نحملااه علااى
المعنى الذي ذكرناه ؟؟.
وأقول :هاذا االعتاراض قاد يحمال وجهاا صاحيحا لمعناى الفناا تجا ّوزا ،
لكنه ال يصح فيما يتعلق بالفنا الصوفي لفظا وال مضامونا  .بادليل الشاواهد
ا تية:
أولها إن معناى الفناا عناد الصاوفية  -الاذي هاو غاياة العباادة الصاوفية-
يعنااي الاازوال ،والمحااو ،والتالشااي ،فالصااوفي عناادهم يُوصااله تصااوفه إلااى
المحااو والمحااقف وهااذا لاايس ماان دياان اإلسااالم ق،عااا  ،ألن ل تعااالى أمرنااا
ب،اعته وتقواه وااللتزام بشرعه بعقل ووعاي  ،وببقاا وصاحو ،ولام ييمرناا
بالفنا الصوفي ُم،لقا.
والشاهد الثاني :إن فنا الصوفية ينتهي بيصحابه إلى المحو والمحق ليفنوا
في ل ،ويصبحوا أربابا وآلهة ف وهذا كفر وزندقة فاي الشارع وهادم لاه مان
جهااةف ول تعااالى أمرنااا أن نعبااده ونلتاازم بشااريعته  ،ولاام ييمرنااا بااين نفنااى
ونزول ونموت فيه من جهة أخرى.
والثالااث مفاااده أن الفنااا الصااوفي يُوصاال أصااحابه إلااى إنكااار وجااود
المخلوق  ،وأنه ال موجود إال ل ،وأن الكون هو ل  .وهذا الفناا لايس مان
العبادة الشرعية ،وهو مناقض لدين اإلسالم وهادم لاه .ألن العباادة الشارعية
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تنتهي في النهاية إلى بقا المخلوق ال إلى فنائاه  .وفاي المعااد األخاروي ياتم
الحساب والعقاب ،فلما إلى الجنة ،وإما إلى النار.
والشاهد األخير -الرابف -إن الصوفية قاالوا بالعباارة ال اإلشاارة باين الفناا
الصااوفي مخااال للشاارع  ،وموصاال إلااى الكفاار بااه ،ولهااذا وصااوا بعضااهم
بلخفااا أحااوالهم وعقائاادهم مااف التسااتر باإلسااالم كمااا بيناااه فااي الفصاال األول
وغيره .وهذا يعني أن الفنا الصوفي ال يحمل وجها صحيحا موافقا للشرع،
ومن يقول خالف هذا فهو إما جاهل بالموضوع  ،وإما أنه ال يعي ما يقول ،
وإما أنه صاحب هوى قال بذل لغاية في نفسه.
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أوال إن سر أسرار الصوفية الذي أخفوه
ودندنوا حوله ،وعظموه وافتخروا به ،وتعالموا به على الشارع والناا هاو
قااولهم واعتقااادهم بوحاادة الوجااود  ،والتااي عبااروا عنهااا بقااولهم :الفنااا عاان
الخلق  ،والفنا في الحق .ومعناه أن ل هاو الكاون والكاون هاو ل .بمعناى:
ال موجود إال ل ،وهنا يصبح الصوفية أربابا وآلهة في عين الفارق والجماف
معا  .هذه العقيدة هي غاية التصوف النهائياة ،وقاد تظاافرت أقاوالهم الكثيارة
جدا على القول بها عند المتقدمين منهم والمتايخرين ،غيار أن معظمهام عبّار
عنها باإلشارات والتلغيزات والتلبيسات  ،وقلاة مانهم عبارت عنهاا بعباارات
واضحة ال غموض فيها .أخفوها عن المسلمين ألنها كفار وضاالل ،وزندقاة
وجنااون  ،وألنهااا هادمااة للاادين والعقاال والعلاام .فقااولهم بوحاادة الوجااود هااو
انتحار لهم ولتصوفهم ،وهنا تكمن ميساة التصوف وأهله !!!!!!.
وثانيااا فقااد تبااين أن الصااوفية عبّااروا بدقااة ووضااوح عاان وحاادة الوجااود
بمصاا،لح الفنااا فااي ل .فهااو يعنااي عناادهم الاازوال ،والتالشااي ،والمحااو،
والمحق ،فالصوفي إذا حدث له ذل يزول عن نفسه وعن الخلق ،ويفنى في
ل  ،ويصاابح هااو ل حسااب زعمهاام .وبمااا أن هااذا هااو معنااى الفنااا عنااد
الصاوفية ،فااال يصااح اساتخدام هااذا المصاا،لح فاي غياار موضااعه  ،وإع،ائااه
التجاوز .وال يصاح أيضاا تقسايمه إلاى
معنى مخالفاا لمعنااه األصالي بادعوى
ّ
أنااواع خارجااة عاان أنواعااه الثالثااة األصاالية التااي لهااا عالقااة مباشاارة بوحاادة
الوجود -كما قسمها الصوفية ،وهي :فناا األفعاال ،وفناا الصافات  ،وفناا
الذات  .فمان يساتعمل ذلا المصا،لح خاارط معنااه الصاوفي فهاو مان حياث
ُروط للمصا،لح بغيار معنااه األصالي ،ويُع،اي للصاوفية
يدري أو ال يدري ي ّ
مبررا ووسيلة للتهرب وإخفا معنااه األصالي عنادهم بادعوى أن المصا،لح
معاان غيار صاوفية  .ماف أناه لايس مصا،لحا
ليس خاصاا بهام  ،وأناه يحمال
َ
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شرعيا يتعلق بالعبادة لفظا وال مضمونا  ،بل إن معناه هو كفر بدين اإلساالم
وهدم له وللعقل والعلم.
رابعا :التوحيد الصوفي:
صرّ ح الصوفية أن التوحيد الصوفي هو مان غاياات التصاوف وأساراره ،
ولهذا اهتموا به كثيرا ،وعبّروا عنه غالبا باإلشاارة دون العباارة ،كماا فعلاوا
مف قولهم بالفنا في ل الذي أوصلهم إلى االعتقاد بكفرية وحدة الوجود .فما
تفاصاايل ذل ا ؟ ،ومااا هااو حقيقااة ذل ا الساار؟؟ ،ولماااذا تواصااوا بلخفائااه ؟؟.
ولماذا قالوا به واعتقدوه ؟؟.
فمن أقوالهم المتعلقة بتوحيادهم  :عان أباي يزياد البسا،امي أناه قاال (( :
ُ
فقلات :حجاي غيار مقباول ،ألناي
صرت مرة إلى مكة ،فرأيت البيت مفاردا،
رأيت أحجارا كثيرة من هذا الجنس .وذهبت مرة أخرى فرأيت البيات ورب
البيتُ ،
قلت :ال حقيقة التوحيد بعد  .وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت
 ،وال بيت  .فنوديت في سري :ياا أباا يزياد  ،إذا لام تار نفسا ورأيات العاالم
كلااه لمااا كناات مشااركا .وإذا لاام تاار العااالم كلااه ورأياات نفس ا كناات مشااركا.
،عندئذ تبت  ،وتبت أيضا عن رؤية وجودي)).1348
وأقول :أوال قبل التعليق على البس،امي يجب التذكير وبيان معنى التوحياد
في اإلسالم .التوحيد الشرعي مجمال هو توحيد واحد :ال رب وال إلاه إال ل
 ،و ُمفصال هو ثالثة أنواع  :األول :توحيد الربوبية  ،فال رب وال خاالق إال
ل تعالى  ،وهذا التوحياد معظام بالبشار يقارون باه  ،لقولاه سابحانه (( :رولرائةن
ار لريرقُاولُ خن خ
لُ فرايرنخى
رسي ر َلترهُم خم َن رخلر ر
س رو َالقر رم ر
ض رو رس خخ رر ال خش َم ر
ت رو َاألررَ ر
اوا ة
ق ال خس رم ر
ااور ةه َم
ي َُؤفر ُك ر
ااون)(العنكبااوت ،))61 :و(( روإة َذ أر رخاا رذ رربُّاا ر ةماان برنةااي آ رد رم ةماان ظُهُ ة
وا برلراى رشا ةه َدنرا أرن ترقُولُ َ
ارب ُك َم قراالُ َ
ُذريخترهُ َم روأر َشهر ردهُ َم رعلراى أرنفُ ةسا ةه َم أرلرس ُ
اوا ير َاو رم
َات بة ر
ين)(األعراف.))174 :
َالقةيرا رم ةة إةنخا ُكنخا رع َن هر رذا رغافةلة ر
والثاااني :توحيااد األلوهيااة  ،هااو إفااراد ل تعااالى باأللوهيااة والعبااادة حبااا
وطاعة وخشية وإخالصا والتزاما بشريعته ألنه سبحانه لم يخلقنا إال لاذل ،
لقوله سبحانه (( :رو رما رخلر َق ُ
ات َال ةج خ
ون)(الاذاريات، )) 16 :
اإل ر
ناس إة خال لةير َعبُا ُد ة
ان رو َ ة
لر رواجَ ترنةب َ
وا ّ
و(( رلرقر َد بر رع َثنرا فةي ُكل أُ خم َة خرسُاوالً أر ةن ا َعبُا ُد َ
ُاوا ال،خاا ُغ ر
وت)(النحال:
،))46و((يرااا أريُّهرااا النخااا ُ ا َعبُا ُد َ
ين ةماان قر ا َبلة ُك َم لر رعلخ ُك ا َم
وا رربخ ُك ا ُم الخا ةذي رخلرقر ُك ا َم روالخا ةذ ر
 1348القشيري  :الرسالة القشيرية ،ط  1ي .191 :والهجويري :كش
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المحجوب ،ي. 217 :

ون(البقرة،)) 41 :و((لرقر َد أررَ رس َلنرا نُوحا ً إةلرى قر َو ةم ةه فرقرا رل يرا قر َو ةم ا َعبُ ُد َ
وا خ
لر رما
ترتخقُ ر
لر ُكم م َن إةلرـ َه رغ َي ُرهُ إةن ري أر رخ ُ
اب ير َو َم رع ةظ َيم)(األعراف.))13 :
اف رعلر َي ُك َم رع رذ ر
والثالث توحيد األسما والصفات  ،فاهلل تعالى أثبت لنفسه أسما وصفات
يجب إثباتها له وتوحيده وإفاراده بهاا باال تشابيه وال تجسايم  ،وال تكييا وال
تيويل  ،وإنما هو إثبات وتنزيه ،قال سبحانه (( :رو ة ّهللة األر َس رما َال ُح َسنرى فرا َد ُعوهُ
ون فةي أر َس رمنئة ةه رسيُجَ رز َو رن رماا ركاانُ َ
بةهرا رو رذر َ
اون)(األعاراف:
وا ير َع رملُ ر
ين ي َُل ةح ُد ر
ُوا الخ ةذ ر
صي ُر)(الشورى.))11 :
َس رك ةم َثلة ةه رش َي ٌ روهُ رو ال خس ةمي ُف البر ة
 ،))181و ((لري ر
وثانيا  :واضح من قول البس،امي أن التوحيد الذي انتهى إليه وأقره وآمن
به هو توحيد وحدة الوجود :ال موجود إال ل  ،وليس هو التوحياد الشارعي:
ال إله إال ل ،ول خالق كل شي .والشرك عند البس،امي هو أن تُثبات ماف
ل موجااودا آخاار ،ماان إنسااان وحيااوان ومالئكااة أو غيرهااا ماان المخلوقااات.
وهذا م خال لمعنى الشرك فاي اإلساالم  ،ألن إثباات وجاود مخلوقاات ماف
ل تعالى ليس شركا وال ينقض التوحيد ألن الشرك هو أن تجعل مف ل نادا
أو شريكا  ،وليس أن تُثبت معه موجودا آخر هاو مان مخلوقاتاه .وعلياه فالن
التوحيد في اإلسالم هو شرك عند البس،امي وأمثالاه ،وتوحياد الصاوفية هاو
كفاار فااي دياان اإلسااالم !! .وبمااا أناااه ساابق أن ناقشاانا الصااوفية فااي قاااولهم
واعتقادهم بكفرية وحدة الوجود وبينا فسادها وب،النها شارعا وعقاال وعلماا
 ،فلننا هنا ال نعيد مناقشتها ونقضها  ،وإنما نُبين أساسا العالقاة باين التوحياد
الصااوفي ووحاادة الوجااود ماان جهااة  ،ونُشااير إلااى مخالف اة التوحيااد الصااوفي
للتوحيد الشرعي من جهة أخرى.
ُ
صاحبت أباا علاي الساندي فكنات
والقول الثاني :قال أبو يزيد البس،امي" :
ألقنه ما يقيم به فرضه ،وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفا ً" .وفي رواياة
أنه قال " :أنا أتعلم منه الفنا في التوحيد وهو يقرأ عندي الحمد".1349
وأقااول :واضااح ماان كااالم البساا،امي أنااه لاام يااتعلم ماان صاااحبه علااي
السندي -الهندي -التوحيد اإلسالمي ألن هذا التوحيد يعرفه البسا،امي وهاو
بين يديه في الكتاب والسنة  ،وإنما صاحبه هو الذي لم يكن يعرف العباادات
الشرعية ألنه كاان حاديث عهاد باإلساالم فلام يكان يعارف حتاى كيا يصالي
فكان البس،امي يعلمه ذل  .فماذا تعلام هاو مناه ؟؟ ،الشا أناه لام ياتعلم مناه
 1349السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 822 :و أحمد بن عبد العزيز القصير  :عقيدة الصوفية  :وحدة الوجود الخفية  ،ط  ، 1مكتبة
الرشد ،الرياض 1181 ،هـ  ،ي.110 :
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التوحيد اإلسالمي ،وإنما تعلم منه توحيدا آخر اعترف به البسا،امي بقولاه :
" أنا أتعلم منه الفنا في التوحيد " .وبما أنه سبق أن بينا معنى الفنا فاي ل
عند الصوفية ،فهذا يعني أن البس،امي تعلم من الهندي عقيادة وحادة الوجاود
 ،التي سماها :الفنا في التوحيد ،وتعني :أن ل هو الكون  ،والكاون هاو ل
 .بمعنى  :ال موجاود إال ل  ،وهاذه العقيادة سابق أن بيناا أنهاا كانات منتشارة
بااين رهبااان البااوذيين والنصااارى .فالتوحيااد عنااد أبااي يزيااد البساا،امي يعنااي
وحدة الوجود ،المو جود إال ل  ،وال يعني  :ال إله إال ل .
والقااول الثالااث :قااال الجنيااد (( :التوحيااد معنااى تضَ ا رم ةحل فيااه الرسااوم
ُ
ويكون ل كما لم يزل)) .1350وهذا التوحيد وصافه ابان
وتندرط فيه العلوم ،
عجيبااة بقولااه (( :وهااذا هااو التوحيااد الخاااي  ،أعنااي توحيااد أهاال الشااهود
والعيان )).1351
والقول الرابف :سُئل الجنيد عن توحيد الخاي فقاال (( :أن يكاون العباد
شبحا ً بين يدي ل سبحانه ،تجري عليه تصاري تدبيره فاي مجااري أحكاام
قدرته ،في لج بحار توحيده ،بالفنا عن نفساه وعان دعاوة الخلاق لاه وعان
استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته ،في حقيقة قربه بذهاب حسانه وحركتاه.
لقيام الحق ،سبحانه لاه فيماا أراد مناه ،وهاو أن يرجاف آخار العباد إلاى أولاه،
فيكون كما كان قبل أن يكون)).1352
والقول الخامس  :عن الجنيد أنه قال  (( :التوحيد هو الخروط مان ضايق
رسوم الزمانية إلى سعة فنا السرمدية )).1353
وأقااول :واضااح ماان أقااوال الجنيااد أن التوحيااد المعتباار عنااده هااو توحيااد
الخاي وغايته التحقاق بكفرياة وحادة الوجاود  .يتحقاق بانفس ال،ريقاة التاي
يتحقااق بهااا الفنااا فااي ل ،باال همااا اساامان لمعنااى واحااد  .فيتحقااق التوحيااد
الصوفي -حسب الجنيد – بتالشي ويزول العبد عن صافاته وذاتاه ومحي،اه،
ليفنى في ل فيصبح هو ل ،والكاون هاو ل  ،فاال وجاود إال لموجاود واحاد
هو ل  ،الذي هو نفسه الصاوفي والكاون أيضاا .وهاذا الاذي قارره الصاوفي
ابن عجيبة في شرحه لقول الجنيد  ،بحياث ال يارى فاي الوجاود إال ل .فهاذا
هو التوحيد الصوفي الذي يعناي وحادة الوجاود ،وال يعناي التوحياد الشارعي
 1350السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 17 :
 1351ابن عجيبة :البحر المديد ،ط  1ي. 800 :
 1352السراط ال،وسي :اللمف  ،ي . 17 :والقشيري :الرسالة ،ي. 126 :
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ماان قريااب وال ماان بعيااد ،وإن تساامى باساامه تسااترا باإلسااالم وتلبيسااا علااى
المسلمين .
والقول الساد  :قال المؤرخ عبد الوهاب الشعراني عن الجنيد  (( :وكان
الجنيد -رضي ل عنه -ال يتكلم قط في علم التوحيد ،إال في قعر بيته بعد أن
يغلق أباواب داره ،وييخاذ مفاتيحهاا تحات وركاه ويقاول :أتحباون أن ّ
يكاذب
النا أوليا ل تعالى وخاصته ،ويرمونهم بالزندقاة ،والكفار ،وكاان سابب
فعله ذل تكلمهم فيه كما سييتي آخر هذه المقدمة ،فكان بعد ذل يستتر بالفقه
إلى أن مات )).1354
والقاول الساابف :يقاول الجنياد (( :ال ينبغاي للفقيار قارأ ة كتاب التوحياد
الخاي ،إال بين المصدقين ألهل ال،ريق ،أو ال ُم رسلّمين لهم )).1355
وأقااول :لماااذا أخفااى الجنيااد حالااه وتوحيااده ؟ ،ولماااذا تكلاام فيااه النااا ؟؟،
ولماذا حاث أصاحابه علاى إخفاا توحياد الصاوفية ؟ .وماا هاو التوحياد الاذي
تكلم فيه وأخفاه عن المسلمين ؟؟ .لو كاان توحيادا شارعيا ماا أخفااه مان دون
ش  ،ولتكلم به أمامهم كما كان يتكلم بالفقه الذي كان يتستر به .وهاذا شااهد
دامااغ علااى أن التوحيااد المزعااوم هااو توحيااد الكفاار والزندقااة  ،وهااو وحاادة
الوجااود – توحيااد الفنااا  : -ال موجااود إال ل  ،ولاايس  :ال إلااه إال ل ،وال
خالق سواه !!  .والجنيد نفسه اعترف أن التوحياد الاذي كاان يُخفياه هاو كفار
وزندقة عند المسلمين ،وأن للصوفية توحيد خاي بهم  ،لهذا كان يُخفيه عن
النااا وحااث أصااحابه علااى إخفائااه !!  .وشااتان بااين التوحياادين الصااوفي
واإلسالمي وما يترتب عنهما من نتائ  ،فالتوحيد الصوفي يترتب عنه كفار
بااهلل وأنبيائااه وكتبااه ومخلوقاتااه ،ويصاابح الكااون هااو ل  ،ول وهااو الكااون.
لكن التوحيد الشرعي على النقيض من ذل تماماا ،فهاو يثبات وجاود الخاالق
والمخلوق ،ويُوحد ل تعالى ،وينفي الند والشري له سابحانه ،ويُثبات أيضاا
النبوة والشرائف والمعاد األخروي.
والقول الثامن :قال ابن ع،ا البغدادي  (( :عالمة حقيقة التوحياد نسايان
التوحيد ،وهو أن يكون القائم به واحداً)).1356
 1354الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 12 :
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وأقول  :واضح من قولاه أن التوحياد الحقيقاي والمعتبار عناده هاو نسايان
التوحيد الشرعي القائم على التفريق بين الخالق والمخلاوق ،وطلاب التوحياد
الصاوفي الااذي يااتم بالفناا فااي ل ،فيصاابح الصاوفي واحاادا وهااو ل  .وهنااا
ينمحااي التعاادد ويبقااى التفريااد  ،فيكااون القااائم بالتوحيااد واحاادا هااو الم رو ةحااد
وال ُم رو رحد ،وهو العابد والمعبود.
والقول التاسف :سُئل أبو بكر الشبلي فقيل له (( :أخبرناا عان توحياد مجارد
وبلسااان حااق مفاارد .فقااال :ويح ا !! ماان أجاااب عاان التوحيااد بالعبااارة فهااو
ملحد ،ومن أشار إليه فهو ثنوي ،ومن أومي إلياه فهاو عاباد وثان ،ومان ن،اق
فيه فهو غافل ،ومن سكت عنه فهو جاهال ،ومان تاوهم أناه واصال فلايس لاه
حاصاال ،وماان رأى أنااه قريااب فهااو بعيااد ،وماان تواجااد فهااو فاقااد ،وكاال مااا
ميزتموه بيوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصاروف ماردود
إليكم ،محدث مصنوع مثلكم )).1357
وأقول :إن الشبلي سُئل عان التوحياد الصاوفي ال عان التوحياد الشارعي،
ولهذا سيلوه عن التوحيد ال ُمجرد وال ُمفرد  ،وهاو توحياد وحادة الوجاود .فهاو
فرد للوجود  ،فال موجود
توحيد ُم رجرد من إثبات الحوادث -المخلوقات ، -و ُم ة
إال ل  .فيجابهم الرجل بماا يتفاق ماف ساؤالهم ،وكال كالماه يادور حاول نفاي
وجااود المخلااوق – الفاارق -وإثبااات التفريااد -الجمااف ،-بمعنااى أنااه ال موجااود
على الحقيقة إال هلل الذي هو الكون ،والكون هو ل حسب زعم الصوفية.
فماان ذلا مااثال قولااه " :ماان أجاااب عاان التوحيااد بالعبااارة فهااو ملحااد ".
بمعناى أن مان تكلاام عان التوحيااد الصاوفي بالعباارات الواضااحة وكشا أنااه
يعني وحدة الوجود ،وال يعني التوحيد الشرعي  ،فلن صاحبه ظهر أنه ُملحد
في ميزان الشرع ونظار المسالمين ،وأنكشا أماره لاديهم .و ُملحاد أيضاا فاي
نظر الصوفية ألنه كش سرهم وعرضّهم للسي ولم يحفظ سرهم .
وأما باقي قوله فلن كل الحاالت التي ذكرها ونفى عنها التوحياد الصاوفي،
فلنااه نفااى عنهااا ذل ا ألنهااا قائمااة علااى إثبااات االثينينيااة ال الفردانيااة .بمعنااى
إثبات وجود كاائنين ،هماا الخاالق والمخلاوق ،والعاباد والمعباود ،وهاذا لايس
توحيدا صوفيا وإنما هاو شارك عناد الصاوفية  ،ألن التوحياد الصاوفي هاو :
وحدة الوجود ،التي معناها :ال موجود إال ل ،ولايس هاو التوحياد الشارعي:
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ال إله إال ل  .لكن الحاالت التاي ذكرهاا ونفاى عنهاا التوحياد الصاوفي كلهاا
تضمنت التعدد ال التفرياد وال التجرياد .وهاي شاواهد دامغاة علاى أن الرجال
كااان حريصااا علااى عاادم تقرياار التوحيااد اإلسااالمي ماان جهااةف وعلااى تقرياار
التوحيد الصوفي باالستدالل العكسي من جهة أخرى.
والقول العاشر :قال الشبلي لرجل (( :أتدري لة رم ال يصح توحيدك؟ فقاال:
ال!! فقال :ألن ت،لبه ب )).
وأقول :قوله هذا يتضمن إنكار التوحيد اإلسالمي وال،عن فيه من جهة ،
واالعتقاد بالتوحيد الصوفي -وحدة الوجاود -والادعوة إلياه مان جهاة أخارى.
ألن قوله  ((:ألن ت،لبه ب )) يعني أن العابد ي،لب ل وهو ُمعتقد للتوحياد
اإلسالمي القائم على التفريق بين العبد ول ،وبين الخاالق والمخلاوق ،وباين
ال،الب والم،لوب ،وباين العاباد والمعباود .وهاذا االعتقااد عناد الشابلي لايس
توحيدا صحيحا  ،وإنما التوحيد الصحيح عنده هو التوحياد الصاوفي -توحياد
الفنا في ل -ويتحقق عندما ي،لب العابد ل بااهلل وال ي،لباه بنفساه .بمعناى
عندما ي،لبه بنفي ذاته ،وهنا ي،لب ل باهلل  ،وفيها يصبح الصاوفي هاو ل
حسب زعم الصوفية  ،ويكون وصل إلى وحدة الوجود.
والقول الحادي عشر :قال الشبلي(( :التوحيد :إساقاط الياا اتف ال تقاول
لي وباي ومناي وإلا ّي )) .بمعناى علاى الموحاد أن يجحاد إثباات ذاتاه ،فيساقط
اليا ات ويجحدها بسره وإن كانت جارية رسما بلسانه.1358
وأقول :قوله هذا يُشبه قوله السابق ،ويتضمن نفي التوحيد اإلسالمي :ال
إله إال ل ،وتقرير التوحيد الصاوفي :ال موجاود إال ل ،والاذي يعناي وحادة
إلاي  ،هاو عناد
الوجود  .ألن الذي يساتخدم ياا ات الماتكلم  :لاي ،باي ،منايّ ،
الشبلي يكون قد أثبت االثنينية بلثبات نفسه ،ولام يُثبات الفردانياة بنفاي ذاتاه .
وماان يُثباات نفسااه فهااو لاايس موحاادا ،وإنمااا ه او ُمشاارك حسااب عقياادة وحاادة
الوجود ،وليكون موحدا يجب عليه أن ينفيها.
وأُشااير هنااا إلااى أن أقااوال الشاابلي تشااهد عليااه بينااه كااان يعتقااد بوحاادة
الوجود  ،وأنه ال يختل عن الحساين الحاالط إال فاي أناه كاتم عقيدتاه وعبّار
عنهااا باإلشااارات والحااالط كشاا عاان عقيدتااه فااي وحاادة الوجااود بااالكالم
 1358السراط ال،وسي :اللمف  ،ي . 21 :والقشيري :الرسالة ،ي. 129 :

333

الواضح .وتل األقوال هي شواهد قوية على صحة ما رُوي عن الشبلي بينه
قااااال (( :كناااات أنااااا والحسااااين باااان منصااااور شاااايئا واحاااادا إال أنااااه أظهاااار
وكتماات)) .1359والشاااهد علااى ذل ا أيضااا قااول الحااالط الصااريح فااي تقرياار
التوحيد الصوفي والذي يعني وحدة الوجود  ،فقال:
أنا أنت بال ش *** سبحان سبحاني
1360
توحيدك توحيدي *** وعصيان عصياني .
والقول الثاني عشر :قال عبد ل يحيى بن الجال (ت  416هـ)  ((:ومن
رأى األفعال كلها من ل ،فهو ُموحد ال يرى إال رواحداً )).1361
وأقااول :أوال قولااه هااذا يُقاارر التوحيااد الصااوفي ال الشاارعي ،ويتضاامن
القااول بوحاادة الوجااود  .ألن معنااى كالمااه أن ماان ياارى الكااون ومااا فيااه ماان
مخلوقات وحركات كلها من ل  .بمعنى أنها من أفعال ل  ،وليست هي من
مخلوقاته ،وأفعالها ليست من ذواتها ،وإنما الكال مان أفعاال ل  ،فمان يعتقاد
هذا فهو الموحد  ،وال يرى إال واحداً.ألنه-حسب زعمه -إذا كان الكاون وماا
فيه هو من أفعال ل وليس مخلوقا لاه  ،فيعناي أن الكاون هاو ل  ،وال يُارى
إال ل .
وقولاه هاذا يُباين التوحيااد الصاوفي الاذي يعناي وحاادة الوجاود مان جهااة،
ويشهد على أن ذل التوحيد مخال للتوحيد اإلسالمي من جهة أخرى .لكناه
بال ش أناه كاالم باطال شارعا وواقعاا وعلماا  .فيماا شارعا فالن الموحاد فاي
شريعة اإلسالم ليس هو الذي يقول بقول ذل الصوفي ،وانما هو الذي يوحد
لُ أر رح ا ٌد خ
ربااه التوحيااد الشاارعي كمااا بيناااه سااابقا ،قااال تعااالى(( :قُاالَ هُا راو خ
لُ
ص رم ُد لر َم يرلة َد رولر َم يُولر َد رولر َم ير ُكن لخهُ ُكفُواً أر رح ٌد (اإلخالي ،))3-1 :و((قُلَ إة خن
ال خ
ين)(األنعاااام،)).))164 :
ي رو رم رمااااتةي ة ّهللة ررب َال رعاااالر ةم ر
صاااالرتةي رونُ ُسااا ةكي رو رمحَ يراااا ر
ر
رو(( رو رمااا رخلر َقا ُ
ات َال ةجا خ
ون)(الااذاريات ،)) 16 :و(( روأر خن هرااـ رذا
اإلنا ر
اس إة خال لةير َعبُا ُد ة
ان رو َ ة
اطي ُمسَااترقةيما ً فراااتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكاا َم رعاان رس ابةيلة ةه رذلة ُكاا َم
ُااوا السُّااب رُل فرترفراا خر ر
اار ة
ص ر
ة
ااون)(األنعاااام  .))114 :فالتوحياااد الشااارعي ال ينفاااي
رو خ
صاااا ُكم بةااا ةه لر رعلخ ُكااا َم ترتخقُا ر
المخلااوق ،وال الخااالق  ،وإنمااا يعتاارف بكاال واحااد بحقيقتااه وذاتيتااه ،ويجعاال
المخلوق في طاعة خالقه وفق شريعة ل تعالى .
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وأما واقعاا وعلماا  ،فمان الثابات بالمشااهدة والممارساة أن كائناات العاالم
الذي نعي فيه هي مخلوقاات لخاالق وليسات هاي الخاالق ،ومان ثام فيفعالهاا
هي من ذواتها وليست أفعاال هلل  .وهذا يعناي أن تلا المخلوقاات ليسات هاي
ل ،وإنما هي من مخلوقاته ،وبهذا يسقط كالمه من أساسه .
والقول الثالث عشر :قال على بن إبراهيم أبو الحسن الحصري البغدادي(
ت  471هااـ)  :أصااولنا فااي التوحيااد خمسااة أشاايا  ،منهااا (( رفااف الحاادث
وإفراد القدم .1362)) ... ،
فالرجل جعل القول بوحدة الوجود من أصاول التوحياد الصاوفي.ومعنااه
أن الصوفي عندما يكون في مقام التوحيد يصل إلى حال التفريد  ،وفيه يُفرد
" القة ردم عن الحدث" بيمرين :األول يتخل من رسومه وأشباحه التي تحمل
مظاهر الحدوث  .واألمر الثاني عندما يستشعر األلوهية  ،وهنا يُفارد القةا ردم-
ل -عن الحدث ،بمعنى أنه يكتش أنه هو ل  ،وال موجود على الحقيقة إال
هو حسب زعم الرجل .
والقول الرابف عشر :قال أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي( ت 414هاـ)
(( التوحيد هو محو آثار البشرية وتجرد األلوهية )).1363
قولااه هااذا كاااألقوال السااابقة عاارّف التوحيااد الصااوفي بينااه يعنااي وحاادة
الوجود .ألن الصوفي بعد ممارساته للعبادات الصوفية يتالشاى ويازول عان
ذاته وصفاته البشرية  ،وعن محي،ه أيضا -الفناا عان الخلاق ، -وهناا يفناى
في الحق ويصبح هو ل  ،وهنا يصل إلى حالة التفريد والتجرياد والفردانياة
 ،بمعنااى  :ال موجااود إال ل  .فهااذا معنااى كااالم روياام ال ُملغااز علااى طريقااة
الصوفية في التعبير عن كفرية وحدة الوجود باإلشارة ال بالعبارة .
والقااول الخااامس عشاار :ذكاار أبااو سااعيد الخااراز البغاادادي أن العبااد بعااد
ممارسته للعباادات الصاوفية يترقاى فاي المقاماات حتاى يُجلساه ل (( علاى
كرسي التوحياد ثام رفاف عناه الحجاب فيدخلاه دار الفردانياة وكشا لاه عان
الجالل والعظمة ،فلذا وقف بصره على الجالل والعظمة بقي بال هو فحينئذ،
صار العبد فانيا ً فوقف في حفظ ل وبرئ من دعاوى نفسه)).1364
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قوله هذا على طريقة إخوانه في التعبير عن التوحيد الصوفي الاذي يعناي
وحدة الوجود عند الصوفية وال يعني التوحيد الشرعي .وخالصاة زعماه أن
الصوفي عندما يفنى عن نفسه وعن الخلق يبقاى " باال هاو" ،يصابح هاو ل
ويستشعر األلوهية والفردانية حسب زعمه .
والقول الساد عشر :قال أحد شيوخ متقدمي الصوفية (( :1365الوحدانية
بقا الحق وفنا كل ما دوناه )) و (( لايس فاي التوحياد رخلا ُ
ق  ،وماا وحاد ل
غير ل  ،والتوحيد للحق من الخلق طُفيلي )).1366
وأقول :إن كالم الصوفي صريح بين الوحدانية بقا الحق -ل -وفنا كل
ماا دوناه .وهاذا لايس توحيادا شارعيا ،وإنماا هاو كفار وضاالل وهادم للشارع
والعقل والعلم .ألن فنا كل ما دون ل  ،يعني أناه ال موجاود إال ل  ،وهاذه
هي وحدة الوجود .
وأما القول الثاني فهو واضاح أيضاا أناه يقصاد بالتوحياد وحادة الوجاود ،
وقد نفى أن يوجد مف ل خلق ،فال موجود إال ل حسب زعمه .ويعني بقوله
 :ما وحد ل غيار ل  ،اناه بماا أن ال موجاود إال ل  ،فماا وحاد ل إال ل ،
فنحن حسب زعمه عندما نوحد ل مجارد أشاباح ورساوم وال وجاود حقيقاي
لناا ،وعليا ه فاالن الحقيقااة هاي أن ل يوحااد نفسااه ال أن مخلوقاتااه توحااده .ألن
هذه المخلوقات حسب زعمه ليس لها وجود حقيقي .وهذا الكالم الباطل سبق
أن بينا ب،النه عندما نقضنا كفرية وضاللة وحدة الوجود  .كماا أناه يتضامن
ال،عاان فااي التوحيااد الشاارعي بقولااه (( :والتوحيااد للحااق ماان الخلااق طُفيلااي
)) .1367ألنه توحيد من المخلوق للخاالق ،فهاذا حساب زعماه توحياد طفيلاي ،
وال حقيقة له .
والقاااول الساااابف عشااار :ذكااار الساااراط ال،وساااي أن للصاااوفية خصاااائ
وحقائق اختصوا بها ،وعباروا عنهاا باإلشاارات دون العباارات انفاردوا بهاا
فااي (( فااي تجريااد التوحيااد ،وحقيقااة التوحيااد)) ،1368و(( التجريااد مااا تجاارد
للقلااوب ماان شااواهد األلوهيااة إذا صاافا ماان كاادورة البشاارية  ...و التجريااد،
 1365هو من متقدمي الصوفية ،لكن لم أتعرف عليه ،ويبدو أن السراط ال،وسي تعمد عدم ذكره ألن قواله صريح في القول بوحدة
الوجود .
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لمعان ُمتفقة وتفصايلها علاى مقادار حقاائق
والتفريد  ،والتوحيد ألفاظ مختلفة
َ
1369
الواجدين وإشاراتهم)).
قوله هذا اعتراف صريح منه بين للصوفية توحيد خاي بهام  ،لايس هاو
التوحيد الشارعي  ،ألن هاذا التوحياد لايس خاصاا بهام وإنماا هاو توحياد ديان
اإلسالم ومعروف لادى األماة  .مماا يعناي أناه يقصاد باه التوحياد الصاوفي ،
وقد وصفه بينه يتعلق بتجريد التوحيد ،بمعنى تجريد التوحيد من الفرق ،أي
نفي إثبات المخلوق ،وإقرار الفردانية التي معناها :ال موجود إال ل  ،وهاي
عقياادة وحاادة الوجااود  ،وفيهااا يصاابح الصااوفي هااو ل  ،ويصااير الصااوفية
أربابا وآلهة حسب اعتقادهم بوحدة الوجود !!!! .
والقول الثامن عشر :قال المؤرخ الصاوفي أباو بكار الكالبااذي(( :وقاال
بعاااض الكبااارا :التوحياااد إفااارادك متوحااادا وهاااو أن ال يُشاااهدك الحاااق إيااااك
)).1370
واضاااح مااان كالماااه أن التوحياااد عناااده هاااو الوصاااول إلاااى حالاااة وحااادة
الوجااود.فيكااون الصااوفي ال يشااعر وال ياارى إال واحاادا هااو ل ،الااذي هااو
الصااوفي أيضااا .ألن الصااوفي يكااون قااد تالشااى وزال عاان نفسااه ومحي،ااه،
وفنى في ل  ،فيصابح هاو ل حساب زعام الرجال ،وهناا يصادق علياه قاول
الرجل " :ال يُشهدك الحق إيااك " .فاال يشاهده نفساه  ،وإنماا يشاهده بيناه هاو
ل.
والقول التاسف عشار :قاال أباو طالاب المكاي (( قاال بعاض العاارفين :مان
صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله ،أفضل من إحيا غيره )).1371
وأقول :الرجل دعا إلى إخفاا التوحياد الصاوفي ،وهاذا اعتاراف صاريح
منااه بااين توحيااد الصااوفية مناااقض للتوحيااد الشاارعي ،وإال لماااذا نهااى عاان
إفشائه ،وجعل جزا من يُفشيه القتل ؟؟!!  .فهذا ليس من ديان اإلساالم ،ألن
التوحيد اإلسالمي موجه لكل بني آدم  ،ليعرف الناا ل تعاالى  ،ويعبدوناه
بااه  .إن الساابب واضااح  ،هااو أن توحيااد الصااوفية هااو توحيااد وحاادة الوجااود
وليس هو التوحيد الشرعي .وتوحيدهم هاو مان دون شا هادم للادين والعقال
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والعلم  .لهذا أخفوا توحيدهم المزعوم وتواصوا على إخفائاه .وجعلاوا إظهاار
حقيقة تصوفهم كفرا لايس ألناه هاو كفار عنادهم  ،وإنماا هاو كفار فاي ميازان
اإلسالم وعند أهله  ،وهذا يُعرضهم للقتل ،ولهاذا جعلاوا مان يُظهاره يساتحق
القتل .فلو كاان توحيادهم توحيادا شارعيا ماا أخفاوه ،وماا كفاروا مان يُظهاره.
فالتوحيااد اإلسااالمي كفاار عناادهم ،وإظهااار توحياادهم بااين المساالمين هااو كفاار
أيضا.
والقول العشرون  :عندما ذكر أباو طالاب المكاي أن رجاال سايل أباا يزياد
البس،امي عن ال،ريق ليصبح مثله في حاله وعلمه ،كان مما قاله البس،امي
للرجل  (( :وادخل األسواق كلها عند الشاهود وعناد مان يعرفا وأنات علاى
ذل ا  ،فقااال الرجاال :ساابحان ّ
ل تقااول لااي مثاال هااذا؟ فقااال أبااو يزيااد :قول ا
سبحان ّ
ل شرك قال :كي ؟ قال :ألن عظمات نفسا فسابحتها ))...ف فعلّاق
أبو طالب على كالمه بقوله  (( :فهاذا لماا قاال سابحان ّ
ل كاان مشاركا ً عناده
ألنه سبحه برسم النفس ،وقاد كاان أباو يزياد يقاول :سابحاني ماا أعظام شايني
وهو موحد ألنه وحد بيولية بدت)).1372
وأقول :إن قول الرجلين يتضمن القول بوحدة الوجودف ومعناى كاالم أباي
طالاب المكااي أن الااذي تكلاام برساام الانفس-أي أثباات نفسااه -قااد أشاارك مااف ل
كائنااا آخاار ،وقااال باالثنينيااة ،وهااذا مخااال للعبااادة الصااوفية التااي تقااول :ال
موجود إال ل حسب زعم الصوفية .لكن أباا يزياد هاو الموحاد ألناه لام ياتكلم
برسم نفسه  ،فقد محاها وتكلام باألزلياة التاي بادت لاه ال بالحادوث الاذي مان
مظاهر النفو  .وبمعناى آخار إن الرجال أراد أن يقاول :إن البسا،امي تكلام
بتوحيد وحدة الوجود  ،ولم يتكلم بالتوحيد اإلسالمي الذي يقوم على التفرياق
بين الخالق والمخلوق والذي هو شرك عند البس،امي وأصحابه.
والقااول الواحااد العشاارون :عاارّف الصااوفي عبااد ل األنصاااري الهااروي
التوحيااد عنااد الصااوفية ،وقساامه إلااى ثالثااة أنااواع ،فقااال (( :والتوحيااد علااى
ثالثااة وجااوه  :الوجااه األول توحيااد العامااة الااذي يصااح بالشااواهد  .والوجااه
الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبات بالحقاائق .والوجاه الثالاث توحياد قاائم
بالقة ردم وهو توحيد خاصة الخاصة  .فيما التوحيد األول فهاو شاهادة أن ال إلاه
لُ أر رحا ٌد خ
إال ل وحده ال شري له األحد الصمد الذي((قُلَ هُ راو خ
لُ الصخا رم ُد لرا َم
يرلة َد رولر َم يُولر َد رولر َم ير ُكن لخهُ ُكفُواً أر رح ٌد )(.))3 -1هاذا هاو التوحياد الظااهر الجلاي
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الذي نفى الشرك األعظم وعليه نصابت القبلاة وباه وجبات الذماة وباه حقنات
الاادما واألمااوال وانفصاالت دار اإلس االم ماان دار الكفاار وصااحت بااه الملااة
للعامااة وإن لاام يقومااوا بحااق االسااتدالل بعااد أن ساالموا ماان الشاابهة والحياارة
والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلاب  .هاذا توحياد العاماة الاذي يصاح
بالشااواهد والشااواهد هااي الرسااالة والصاانائف يجااب بالساامف ويوجااد بتبصااير
الحق وينمو على مشاهدة الشواهد .وأما التوحيد الثاني الاذي يثبات بالحقاائق
فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط األسباب الظاهرة والصاعود عان منازعاات
العقاول وعاان التعلااق بالشاواهد ،وهااو أن ال تشااهد فاي التوحيااد دلاايال وال فااي
التوكاال سااببا وال للنجاااة وساايلة فتكااون مشاااهدا ساابق الحااق بحكمااه وعلمااه
ووضعه األشيا مواضعها وتعليقه إياها بيحايينها وإخافة إياها فاي رساومها
وتحقق معرفة العلل وتسل سبيل إسقاط الحدث  .هاذا توحياد الخاصاة الاذي
يصاااح بعلااام الفناااا ويصااافو فاااي علااام الجماااف ويجاااذب إلاااى توحياااد أربااااب
الجمف)).1373
(( وأماا التوحيااد الثالااث فهااو توحيااد اختصااه الحااق لنفسااه واسااتحقه بقاادره
وأالح منه الئح ا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم
عن بثه والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إساقاط الحادث وإثباات
القاادم علااى أن هااذا الرمااز فااي ذل ا التوحيااد علااة ال يصااح ذل ا التوحيااد إال
باسقاطها .هذا ق،ب اإلشارة إليه على ألسن علما هذا ال،ريق وإن زخرفوا
له ن عوتا وفصلوه فصوال فلن ذل التوحيد تزيده العبارة خفا والصفة نفورا
والبسط صعوبة  .وإلى هذا التوحيد شخ أهل الرياضاة وأربااب األحاوال
وله قصد أهل التعظيم وإياه عني المتكلمون في عين الجماف )) .1374ثام قاال:
ُ
أجبت في سال الزمان سائال سيلني عن توحياد الصاوفية بهاذه القاوافي
وقد
الثالث :
ما وحد الواحد من واحد  ...إذ كل من وحده جاحد
توحيد من ين،ق عن نعته  ...عارية أب،لها الواحد
1375
توحيده إياه توحيده  ...ونعت من ينعته ألحد )) .
وأقااول :باادأ الرجاال بالتوحيااد األول وسااماه توحيااد العامااة ،وهااو التوحيااد
الشرعي ،فسماه بذل ولم يسمه بالتوحيد الشرعي ،وال بالتوحياد اإلساالمي،
وال بتوحيااد األنبيااا  .وهااو توحيااد يقااوم علااى الشااواهد الشاارعية  ،بمعنااى
نصوي الكتاب والسنة  .ووصفه لهذا التوحيد بينه توحيد العامة هو وص
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فيه ازدرا به وتعالم عليه ،وحط من شينه مف أنه هاو التوحياد الصاحيح وال
توحيد صحيح غيره  .وليس صحيحا أن التوحيد الشرعي هو توحيد العاماة،
فهذا كذب وقلة أدب ،ألن هذا التوحيد هو التوحيد الذي ارتضاه ل تعالى لاه
ولنا ،وجاا ت باه األنبياا وأمناوا باه هام والاذين معهام  ،وهاو التوحياد الاذي
يُسعد اإلنساان فاي الادنيا وا خارة .فاال يصاح وال يُعقال شارعا وال عقاال وال
علما وص التوحيد الشرعي بما وصفه به األنصاري وأمثاله!!!! .
ثم تكلم عن التوحياد الثااني ويقاوم علاى نفاي أفعاال البشار ال أفعاال ل ،
بمعنااى أن الصااوفي يفنااى فااي أفعااال ل وصاافاته  ،فيصاابح ال ياارى إال ل
ومظااهر الكاون مجاارد رساوم وأشااباح وتجلياات هلل .وهناا يكااون الصافي قااد
فنى عن صفاته وذاته ومحي،ه .وهذا هو الفنا عن الخلق عند الصوفية وقد
ذكره الهروي بقوله " :إساقاط الحادث "  .وهاذه الحالاة هاي الخ،اوة األولاي
ليصل الصوفي بعدها إلى وحدة الوجود ،وفيها يصبح ربا وإلها حسب زعام
الصوفيه.
ثم التوحيد الثالث وهو غاية م،لب الصوفية ،وأعلى مرتبة عنادهم .ومعنااه
نفي وجود المخلوق" إسقاط الحدث -وإثبات األزلي ،وهو ل " إثبات القدم"
 ،وهنااا يفنااى الصااوفي فااي ل ويصاابح هااو ل  ،وال موجااود إال هااو ،وهااذا
معنى " عين الجمف " ،أي :وحدة الوجود.
علما بين ذل التقسيم ليس من اإلسالم  ،وإنما هاو مان اختالقاات الصاوفية
وأباطيلهم التي عبروا بها عن اعتقادهم بوحدة الوجود من جهاة ،وانحارافهم
عن التوحيد الشارعي وطعانهم فياه مان جهاة أخارى .وهاذا الرجال هاو علاى
طريق الصوفية فاي قاولهم بوحادة الوجاود باإلشاارات  ،والتظااهر باإلساالم
بالعبااارات  .فماان أياان لااه بااين ل تعااالى أخفااى التوحيااد الصااوفي -الثالااث-
وخ باه طائفاة مان عبااده ؟؟ .إناه كاذب وافتارا متعماد علاى ل ورساوله
والمؤمنين  .فكالم ل تعالى باين أيادينا وال يوجاد فياه هاذا التوحياد المزعاوم
والباطل ، .وأفضل خلق ل وهم األنبيا لم ييتوا بهاذا التوحياد وال قاالوا باه.
فمن أين للصوفية بهذا التوحيد الخرافي والجنوني؟؟.
وأمااا قولااه  " :مااا وحااد الواحااد ماان واحااد  ...إذ كاال ماان وحااده جاحااد "
فيعني :ال واحاد وحاد الواحاد ،أي :ال مخلاوق وحاد الخاالق ،وكال مان وحاده
بذل التوحيد فهاو جاحاد للتوحياد ولايس ُمثبتاا لاه  .وهاذا التوحياد الاذي نفااه
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الهااروي هااو التوحيااد الشاارعي القااائم علااى التفريااق بااين العابااد والمعبااود،
والخااالق والمخلااوق  .وهااذا التوحيااد أنكااره الرجاال ألنااه ال يقااوم علااى وحاادة
الوجود وإنما يقوم على الوجاود ال ُمتعادد  -الخاالق والمخلاوق ، -ألن مقولاة"
ما وحد الواحد من واحد " تتضمن إثبات االثنينية والتعدد ،فمعناها :ال واحد
وحااد الواحااد ،وهنااا عناادنا كائنااان :ال ُم رو ةحااد  ،وال ُم رو رحااد  ،العابااد والمعبااود،
والمخلوق والخالق .ولهذا زعم الرجل أن من أثبت هذا التوحيد فهو قد جحد
التوحيد الصحيح الذي يكون فيه العابد هو المعبود ،والعارف هو المعروف،
والمخلوق هو الخالق ،وال ُم رو ةحد هو ال ُم رو رحد .فالرجل يُنكر التوحيد اإلسالمي
ويقول بالتوحيد الصوفي :ال موجود إال ل  ،ويعني :وحدة الوجود .
وأما البيتان األخياران  ،فقاد شارحهما الشاي تقاي الادين بان تيمياة بقولاه:
((ولهذا قال  ...توحيد من ين،ق عن نعته  ...عارية أب،لهاا الواحاد  ...يعناي
إذا تكلاام العبااد بالتوحيااد وهااو ياارى أنااه المااتكلم فلنمااا ين،ااق عاان نعاات نفسااه
فيستعير ما ليس له فيتكلم به وهاذه عارياة أب،لهاا الواحاد ولكان إذا فناى عان
شهود نفسه وكان الحق هو المتكلم علاى لساانه حياث فناى مان لام يكان وبقاي
من لم يزل فيكاون الحاق هاو النااطق بنعات نفساه ال بنعات العباد ويكاون هاو
المو ةحد وهو ال ُم رو رحد ولهذا قال :توحيده إياه توحياده أي توحياد الحاق إيااه أي
ر
نفسه هاو توحياده هاو ال توحياد المخلاوقين لاه فلناه ال يوحاده عنادهم مخلاوق
بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان خاصته ليس الناطق هاو المخلاوق
كما يقوله النصارى فاي المسايح إن الالهاوت تكلام بلساان الناساوت .وحقيقاة
األمر أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوره وهاو يشاهد غيار ل فلايس بموحاد
عندهم وإذا غاب وفنى عن نفسه بالكلية فتم له مقام توحيد الفنا الذي يجذباه
إلى توحيد أرباب الجمف صار الحق هاو النااطق الماتكلم بالتوحياد وكاان هاو
الموحد وهو المو رحد ال موحد غيره)).1376
ة
والقااول الثاااني والعشاارون :قساام أبااو حامااد الغزالااي التوحيااد إلااى أربااف
مراتب  ،فقال(( :للتوحيد أربف مراتب ...فالرتبة األولى من التوحياد هاي أن
يقااول اإلنسااان بلسااانه :ال إلااه إال ل وقلبااه غافاال عنااه أو منكاار لااه كتوحيااد
المنافقين .والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عماوم المسالمين
وهااو اعتقاااد العااوام  .والثالثااة أن يشاااهد ذلا ب،ريااق الكشا بواساا،ة نااور
الحااق وهااو مقااام المقااربين وذل ا بااين ياارى أشاايا كثياارة ولكاان يراهااا علااى
كثرتهااا صااادرة عاان الواحااد القهااار  .والرابعااة أن ال ياارى فااي الوجااود إال
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واحدا وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية الفناا فاي التوحياد ألناه مان
حيث ال يرى إال واحدا فال يرى نفسه أيضا وإذا لم ير نفسه لكوناه مساتغرقا
بالتوحيااد كااان فانيااا عاان نفسااه فااي توحيااده بمعنااى أنااه فنااى عاان رؤيااة نفسااه
والخلااق .فاااألول موحااد بمجاارد اللسااان ويعصاام ذلا صاااحبه فااي الاادنيا عاان
السي والسنان .والثاني موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال
عاان التكااذيب بمااا انعقااد عليااه قلبااه وهااو عقاادة علااى القلااب لاايس فيااه انشااراح
وانفساح  ...والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إال فاعال واحدا إذا انكش لاه
الحااق كمااا هااو عليااه وال ياارى فاااعال بالحقيقااة إال واحاادا وقااد انكشاافت لااه
الحقيقة كما هي عليه ألنه كل قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فلن تل
رتبة العاوام والمتكلماين ...والراباف موحاد بمعناى أناه لام يحضار فاي شاهوده
غير الواحد فال يرى الكل من حياث إناه كثيار بال مان حياث إناه واحاد وهاذه
هي الغاية القصوى في التوحيد .1377))...وعنده أن من لم يبصر(( فنا غير
الموجود الحق فاثبت موجودا آخر مف ل تعالى وهذا مشرك تحقيقا )).1378
وأقول :هذا التقسيم للتوحيد هو نفس التقسيم الذي ذكره األنصاري الهروي
 ،إال أن الغزالي أضااف إلياه واحادا هاو توحياد الغاافلين والمناافقين  .وردناا
الذي رددنا به علاى الهاروي هاو نفساه ين،باق علاى الغزالاي فاي موقفاه مان
التوحيااد  .وال ش ا أن الغزالااي انتصاار للتوحيااد الصااوفي بخ،وتيااه :توحيااد
الفنا عن النفس والخلق -فنا األفعال  . -و توحياد الفناا فاي ل  ،ويعناي :
ال موجود إال ل  ،أي وحدة الوجود  .فيصبح الصاوفي يارى الجماف باالفرق
وبااالجمف ،ال ياارى إال واحاادا هااو ل  ،فاااهلل هااو الكااون  ،والكااون هااو ل،
وال ُم رو ةحد هو ال ُم رو رحد .ثام أن الرجال زعام أن مان أثبات ماف ل موجاودا آخار
فهو مشرك تحقيقا !!!! .وقوله هذا باطل ق،عاا ،وفياه جهال وقلاة أدب ،ألناه
يعناااي أن كااال األنبياااا وأتبااااعهم مناااذ أول نباااي إلاااى ياااوم القياماااة هااام مااان
المشاركين ،ألنهاام يُفرقاون ماان الخاالق والمخلااوق ويثُبتاون مااف ل مخلوقاتااه
ككائناااات حقيقياااة مساااتقلة عناااه  .فحساااب الغزالاااي أن هاااؤال مشاااركون ،
والصوفية أصحاب كفرية وحدة الوجاود هام الموحادون!!!! .وهاذا مان دون
شااا ضاااالل كبيااار ،وكفااار صاااريح بق،عياااات ديااان اإلساااالم ،وتكفيااار لكااال
المسلمين .بل إن قوله هذا قبل أن يكون تكفيرا لألنبيا وأتباعهم فهاو تكاذيب
صااريح هلل تعاااالى ألناااه سااابحانه هاااو الاااذي أخبرناااا أناااه الخاااالق الاااذي خلاااق
مخلوقاته ،وأنه هاو اإللاه الوحياد والخاالق للكاون كلاه .فعجباا مان أباي حاماد
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كي سمح لنفسه أن يقول بصراحة بين من لام يبصار(( فناا غيار الموجاود
الحق فاثبت موجودا آخر مف ل تعالى وهذا مشرك تحقيقاا )) 1379؟؟ !!!! .
إنها صراحة كشفت حقيقته ،فترك اإلشارة وعبّر عن وحدة الوجود بالعباارة
انتصاااارا للتصاااوف وأهلاااه ،وإنكاااارا لق،عياااات اإلساااالم وطعناااا فياااه وفاااي
المسلمين ،بل وتكذيبا صاريحا هلل تعاالى ،وإنكاارا للتوحياد الاذي أثبتاه لنفساه
!!.
والقول الثالث والعشرون :قاال أباو حاماد الغزالاي (( :ههناا نظاران :نظار
بعين التوحيد المحض وهاذا النظار يعرفا ق،عاا اناه الشااكر واناه المشاكور
وانه المحب وأنه المحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره .
وان كل شي هالا إال وجهاه وان ذلا صادق فاي كال حاال أزال وأبادا ألن
الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هاذا الغيار ال وجاود لاه
بل هو محال أن يوجد اذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه
قوام فليس له بنفسه وجود بل هاو قاائم بغياره فهاو موجاود بغياره فاان اعتبار
ذاته ولام يلتفات الاى غياره لام يكان لاه وجاود ألبتاه وإنماا الموجاود هاو القاائم
بنفسه والقائم بنفسه هو الاذي لاو قادر عادم غياره بقاى موجاودا فاان كاان ماف
قيامااه بنفسااه يقااوم بوجااوده وجااود غيااره فهااو قيااوم وال قيااوم إال واحااد وال
يتصور ان يكون غيار ذلا  .فالذن لايس فاي الوجاود غيار الحاي القياوم وهاو
الواحد الصمد فلذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكال مناه مصادره والياه
مرجعه فهو الشا اكر وهاو المشاكور وهاو المحاب وهاو المحباوب ومان ههناا
صااابةراً نة َع ا رم َال رع َب ا ُد إةنخ اهُ
نظاار حبيااب باان ابااي حبيااب حيااث قاارأ ((إةنخااا رو رج ا َدنراهُ ر
أر خوابٌ )(ي ))33 :فقال :واعجباه اع،ى واثنى اشارة الى اناه اذا اثناى علاى
اع،ائه فعلى نفسه اثنى فهو المثنى وهو المثنى عليه )).1380
و(( وماان ههنااا نظاار الشااي أبااو سااعيد المهينااى حيااث قاارى بااين يديااه "
يُ ةحبُّهُ َم روي ةُحبُّونرهُ"-المائدة -13 :فقال :لعمري يحبهم ودعه يحبهم فبحق يحبهم
ألنه إنما يحب نفسه اشار به الى أنه المحب وأنه المحبوب .وهذه رتبة عالية
ال تفهمهااا إال بمثااال علااى حااد عقلا فااال يخفااي عليا أن المصاان اذا أحااب
تصنيفه لقد أحب نفسه والصانف إذا أحب صنعته فقاد أحاب نفساه والوالاد اذا
احب ولده من حيث إنه ولده فقد احاب نفساه .وكال ماا فاي الوجاود ساوى ل
تعالى فهو تصني ل تعاالى وصانعته فالن أحباه فماا أحاب إال نفساه وإذا لام
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يحااب إال نفسااه فبحااق احااب مااا احااب وهااذا مااا احااب .وهااذا كلااه نظاار بعااين
التوحيد وتعبر الصوفيه عن هذه الحالة بفنا النفس أي فنى عان نفساه وعان
غير ل فلم ير إال ل تعالى فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم )).1381
وأقاااول :الرجااال يغاااالط ويلااابس ويااادلس ويضاااح علاااى الناااا بكالماااه
السفس،ائي ،ألن من الثابت ق،عا شرعا وعقال أن اإليمان العميق ال يوصال
إلى زعماه  ،ألناه ال يُمكان أن يكاون الشااكر هاو المشاكور ،وال المحاب هاو
المحبوب .ول تعالى قد فرق بينهما وجعل هذا الحب من صفات المؤمنين .
ف يرايَتةي ّ
ين آ رمنُ َ
وا رمان يررَ ترا خد ةمان ُك َم رعان ةدينةا ةه فر رس َاو ر
قال سبحانه (( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
لُ
ين)(المائاادة:
ين أر ةع ا خز َة رعلرااى َال ركااافة ةر ر
بةقرا َاو َم ي ةُحاابُّهُ َم رويُ ةحبُّونر اهُ أر ةذلخاا َة رعلرااى َال ُما َاؤ ةمنة ر
لة أرناا رداداً يُ ةحبُّااونرهُ َم ركحُااب ّ
ون ّ
 ،))13و(( رو ةم ر
لة
اان النخااا ة رماان يرتخ ةخاا ُذ ةماان ُد ة
ين آ رمنُ َ
اان آبراا ُؤ ُك َم روأر َبنراان ُؤ ُك َم
اوا أر رشا ُّد ُحبّاا ً ّهللة)(البقاارة ،))161 :و((قُالَ إةن رك ر
روالخا ةذ ر
يرتُ ُك َم روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهرا روتة رجا ررةٌ تر َخ رش َو رن رك رساا ردهرا
روإة َخ روانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُك َم رو رع ةش ر
لة رو ررسُاولة ةه رو ةجهراا َد فةاي رسابةيلة ةه فرتر رربخص َ
ان ّ
ُاوا
ض َونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم م ر
رو رم رسا ةك ُن تررَ ر
لُ بةاي ر َم ةر ةه رو ّ
رحتخى يريَتة ري ّ
ين)(التوباة .))43 :فهاذا أدلاة
اساقة ر
لُ الر يرهَا ةدي َالقر َاو رم َالفر ة
ق،عية على ب،الن كالم الغزالي المزي والمحارف لحقاائق الشارع والعقال
باادعوى اإليمااان العميااق وهااذا تغلاايط منااه وتحاياال منااه علااى النااا انتصااار
لخرافة وحدة الوجود التي صرّ ح بها .
لكاان الرجاال قااال ذل ا ان،القااا ماان قولااه بوحاادة الوجااود ،ألن كالمااه ال
يستقيم إال بها ،وهو شاهد دامغ على قول بها ،وقد صرح بها في آخر كالمه
عناادما قااال بينااه لاايس فااي الوجااود غياار ل .وهااذا كااالم باطاال وكفاار بالاادين
والعقل والعلم  .وال يُمكان أن يكاون اإليماان الصاحيح والعمياق موصاال إلاى
خرافة وحدة الوجود ،وإنما التصوف هاو الموصال إليهاا ،ألناه عقيادة قامات
على مخالفة الشرع والعقل والعلم.
وماان مغال،اتاااه أناااه زعااام أن أزلياااة الخاااالق تفناااي المخلاااوق ،وتلغياااه مااان
الوجاود ،وهاذا زعام باطال  ،فماف أن اإلنساان مخلاوق لخالقاه فهاو لاه وجاود
حقيقااي ولاايس وجااودا شااكليا واعتباريااا ،فهااو مااف أنااه مخلااوق -حااادث -فهااو
موجااود حقااا وق،عااا  ،ألنااه ماان مخلوقااات ل تعااالى .وال يُمحااى وجااوده وال
يُفنااى إال إذا شااا ل تعااالى أن يفنيااه .وبمااا أنااه ساابحانه كتااب الخلااود علااى
اإلنسان إماا فاي الجناة وإماا فاي الناار فلان يازول وجاوده ماف كوناه مخلوقاا،
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وخلوده لن يجعله أزليا ماف أناه ال يفناى  .فازعم الغزالاي ال يصاح  ،ألن كاال
ماان الشاارع والعلاام يشااهدان بوجااود :الخااالق الفاعاال ،والمخلااوق المفعااول ،
وليس األول هو الثاني وال الثاني هو األول.
وال يصح قوله " :وان كل شي هال إال وجهه وان ذل صدق فاي كال
اي َ هرالةا ٌ إة خال روجَ هراهُ لراهُ َال ُح َكا ُم
حال أزال وابدا " .ألن قولاه تعاالى :ر (( ُكالُّ رش َ
ُاون)(القصا  ،))88 :ال يعناي فناا ومحاو وإعادام كال مخلاوق
روإةلر َي ةه تُرَ رجع ر
بحيااث ال يبقااى مخلااوق موجااود مااف ل تعااالى ،باادليل أن ماان ق،عيااات دياان
اإلسااالم خلااود الجنااة بماان فيهااا ،وخلااود النااار بماان فيهااا  .وإنمااا المقصااود
بالهالك هناك أمرين :األول هو أن كل ما عدا ل تعالى هو فاي ذاتاه حاادث
مخلاوق قابال للازول ولايس أزلياا ،ولان يصابح أزلياا وإن ُخلّاد أبادا  .واألماار
الثاني هو أن الهالك – الموت -المقصود ال يعني بالضرورة أن كل مخلاوق
يم وت وينتهي وينعدم نهائيا  ،وإنما هناك من المخلوقاات مان يماوت لكناه ال
يفنى وال ينمحي وإنما ينتقال إلاى حيااة أخارى ،كماا يحادث لإلنساان .وهنااك
مخلوقااات ال يمسااها ذلا الهااالك .فعناادما تقااوم القيامااة الشا أن المالئكااة ال
تمااوت ،والجنااة والنااار ال تفنيااان  .وعناادما يمااوت اإلنسااان ينتقاال إلااى حياااة
البرزخ ،ويوم القيامة يُبعث من جديد بجسمه وروحه  .وهاذا الاذي قلنااه هاو
ماان بااديهيات اإلسااالم وق،عياتااه  ،لكاان الغزالااي أهملااه وجعلااه ورا ظهااره
وقرر خالفه صراحة ،مف أنه استشهد با ية تعضيدا لموقفه ،وأهمل ا ياات
األخرى التي تنقض عليه عقيدته !!!! .
وأما األمثلة التي ضربها لتقريب فكرته فال تصح لتكون دليله علاى قولاه
بااين الشاااكر هااو المشااكور ،والمحااب هااو المحبااوب ،بمعنااي أن الخااالق هااو
المخلوق ليصل إلى القاول بوحادة الوجاود  .ألن الكاتاب ماثال عنادما يصان
كتابا ويحبه  ،فلن حبه هذا يحدث بين كائنين مخلوقين بينهما عالقة حب من
جهة واحدة فقط ،فهاي عالقاة غيار متبادلاة فاي هاذا المثاال ألن الكتااب لايس
إنسانا وال كائنا يحب غيره  .وعليه فال يصح القاول باين الكاتاب هاو الكتااب
بدعوى ان المحب هو المحبوب  .فهذا تلبيس وزعام باطال .فعالقاة الحاب ال
تمحي أحدهما وال تجعلهماا كائناا واحادا .وحتاى فاي مثاال عالقاة الحاب باين
الوالااد وولااده  ،فهااي عالقااة بااين كااائنين محبااين  ،وال تلغااي أحاادهما  ،وال
تجعلهما كائنا واحدا ،وقد تكون بينهما عالقة بغاض وعادواة ،وهاي أيضاا ال
تمحااي أحاادهما وال تجعلهمااا مخلوقااا واحاادا .فهاال عناادما ياابغض الوالااد ابنااه
يبغض نفسه أيضا ؟؟  .ليس بالضرورة ،فقد يحبها أثنا بغضه لولده .
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وعليه فلن ل تعاالى عنادما يحاب الماؤمنين فانحن أماام كاائنين منفصالين
بينهما عالقة حب  .فاهلل تعالى يحب العبد المؤمن فهاو المحاب والماؤمن هاو
المحبوب ،و المؤمن عندما يحب ل تعالى فهو المحاب ،ول هاو المحباوب.
فاانحن هنااا أمااام كااائنين بينهمااا عالق اة حااب ،كاال منهمااا محااب ومحبااوب ماان
طرفين  ،لكن لسنا أمام كائن واحاد كماا أراد أن يوهمناا الغزالاي ليصال إلاى
القول بوحدة الوجود .فحسب زعمه فلذا كان الشاكر هو المشكور ،والمحاب
هو المحبوب  ،فيصح ان نقول :الخالق هو المخلوق  ،ومن ثام يكاون الكاون
هو ل ول هو الكون .وهذا زعم باطل ق،عا .لكن الغزالي قارر هاذا عنادما
زعم أنه ال موجود على الحقيقاة إال ل تعاالى .وهاذا غيار صاحيح ،وافتارا
متعمد على الشرع والعقل والعلم .ألن الفرق بين الخالق والمخلوق ليس فاي
الوجااود ماان عدمااه  ،فوجودهمااا أماار مؤكااد كمااا ساابق أن بيناااه ،ويعرفااه كاال
النا  ،وإنما في أن األول وجوده أزلي ،والثاني وجوده حادث ،لكنه وجود
حقيقي وليس شكليا وال اعتباريا كما زعم الغزالي  ،ليصل إلى تقرير عقيادة
الصوفية في قولهم بوحدة الوجود والتي سموها توحيدا زورا وبهتانا.
ومن جهة أخرى فلنه بناا ً علاى زعام الغزالاي باين الشااكر هاو المشاكور،
والمحاب هااو المحبااوب باادعوى أناه ال موجااود إال ل  ،فاالن العكااس صااحيح
أيضا .فيكون الكافر هو المكفور به ،بمعنى أن ل هو الكافر والمكفاور باه .
والجاحااد باااهلل هااو المجحااود بااه ،فيكااون-حسااب زعمااه -أن ل هااو الجاحااد
والمجحاود بااه .وبمااا أن هااذا كااالم باطاال ألن ل تعااالى كمااا فاارق بينااه وبااين
المااؤمنين ،فهااو قااد فاارق بينااه وبااين الكفااار ،فاالن كااالم الغزالااي باطاال جملااة
وتفصيال .
والقااول الرابااف والعشاارون :قساام اباان عجيبااة التوحيااد إلااى ثااالث مراتااب،
فقال(( :واعلم أن توحيد خلق ل تعالى على ثالثة درجات  :األولى  :توحيد
يعص ُم النفس والماال  ،وينجاو باه مان الخلاود فاي الناار ،
العامة  :وهو الذي
ة
وهااو نر َفاا ُي الشااركا واألنااداد  ،والصاااحب ةة واألوالد  ،واألشااباه واألضااداد.
الثانية  :توحيد الخاصة  ،وهو َ
أن يررى األفعال كلها صادرة مان ل وحاده ،
ويشااهد ذلا ب،ريااق الكشا ال ب،ريااق االسااتدالل  ،خ
فالن ذلا حاصاال لكاال
مؤمن  ،وإنما رمقا ُم الخاصة ٌ
يقين في القلب بعلم ضروري ال يحتاط إلى دليل
 ،وثمرة هذا العلم االنق،ا ُ
ع إلى ل  ،والتوكل عليه وحده  ،فال يرجاو إال ل
 ،وال يخاااف أحااداً سااواه  ،إذ لاايس يراارى فاااعالً إال ل  ،فير َ
 ،ا رر ُح األسااباب ،
364

وينبذ األرباب .الدرجة الثالثة  :أال يرى فاي الوجاود إال ل  ،وال يشاهد معاه
فيغيب عن النظر إلى األكوان فاي شاهود ال ُم ركا خون  ،وهاذا مقاام الفناا
سواه ،
ر
)).1382
وأقاول :الرجاال كاارر هنااا مااا قالااه األنصاااري الهااروي والغزالااي ،فجعاال
التوحيد الشرعي توحيد العامة  ،والثااني توحياد الفناا عان الانفس والخلاق،
والثالث توحيد الفنا في ل ،ويعني وحدة الوجود  .وبما أنه سابق أن أب،لناا
ما زعمه الهروي والغزالي ،فهو نفساه يُارد باه علاى ماا زعماه ابان عجيباة،
فال نكرره هنا .لكن يجب أن ننتبه إلى أن ذم التوحيد الشارعي ومادح توحياد
الصوفية -وحدة الوجود -هو موق واحاد لادى الصاوفية قاديما وحاديثا ،ألن
القوم ييخذون مان ماورد واحاد هاو التصاوف بيصاوله وفروعاه وغايتاه كماا
سبق أن بيناها.
والقول األخير -الخامس والعشرون : -يقول ابن عجيبة  (( :فمن كحل
عين بصرته بلثمد التوحيد الخاي  ،لم يقف بصره إال على إال على الحق ،
وال يعرف إال إياه  ،ورأى األشيا كلها قائمة باهلل  ،بل ال وجود لها مف ل ،
ومن فتح ل سمف قلبه لم يسمف إال من الحق  ،وال يسمف إال به  ،كما قال
القائل  :أنا باهلل أن،ق ومن ل أسمف)).1383
وأقول :الرجل قرر التوحيد الصوفي الذي يعني وحدة الوجود ،فال
موجود إال ل حسب زعمه .وهنا يصبح الصوفي هو ل  ،ول هو
الصوفي أيضا  ،فهو يسمف منه وبه  .وهذا الكالم الفاسد والفارغ والباطل
سبق أن بينا ب،النه شرعا وعقال وعلما فال نعيد ذل هنا.
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أوال إن أقاوال هاؤال الصاوفية تتضامن
القول بوحدة الوجاود بانفس المفهاوم وا لياة وال،ريقاة التاي تكلماوا بهاا عان
وحدة الوجود باسم الفنا في ل ،وهنا تكلموا عنها باسم التوحيد .ومان جهاة
أخرى فلن توحيادهم هاو توحياد مخاال للتوحياد الشارعي وهاادم للادين كلاه
ومن أساسه  ،وهادم للعقل والعلم أيضا .
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ي 122 :وما بعدها .
 1383ابن عجيبة :البحر المديد  ،ط  1ي. 129 :
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ومن جهاة أخارى فالن توحياد الصاوفية منساوب إلايهم ويتعلاق بايحوالهم
أساسا ومباشرة ال باهلل تعالى ،فهو عندهم :توحيد العاماة ،وتوحياد الخاصاة،
وتوحيااد خاصااة الخاصااة .وهااذا خااالف التوحيااد الشاارعي الااذي يتعلااق باااهلل
تعالى بذاته وصفاته وشاريعته :توحياد الربوبياة ،وتوحياد األلوهياة ،وتوحياد
األسما والصفات  .فتوحيد الصوفية هو أحوال تتعلق بالصوفية في تعاملهم
ماف ل  ،وال يتعلااق باااهلل أوال ،ثاام إيمااان البشار بااه وتفاااعلهم معااه ثانيااا .ففااي
توحيااد الخاصااة يصاال الصااوفي إلااى فنااا األفعااال ،وهااذه حالااة خاصااة بااه
أساساااا .وفاااي الثااااني يفناااي الصاااوفي فاااي ل فيصااابح هاااو ل حساااب زعااام
الصوفية ،وبذل يصير الصوفية كلهام أرباباا وآلهاة بحكام أناه ال موجاود إال
ل حسااب قااولهم بكفريااة وحاادة الوجااود .وبمااا أننااا ال ناارى ل وال نحااس بااه
وجدانيا ،وإنما نرى المخلوقات ونحس بها فقط ،فهذه المخلوقات كلها أرباب
وآلهة تتوحد في ل حسب خرافة وحدة الوجود .فهذا هو فناؤهم وتوحيدهم ،
وهو توحيد مناقض للتوحيد الشرعي و ُمدمر للدين من دون ش .
وثانيا تبين أن التوحيد في اإلسالم :ال إله إال ل  ،هو كفر عناد الصاوفية،
ألن توحيادهم هاو :وحادة الوجاود ،فاال موجاود إال ل  .والشارك عنادهم هاو
إثبااات موجااود مااف ل  ،وفااي اإلسااالم :لاايس الشاارك إثبااات موجااود مااف ل،
وإنمااا هااو إثبااات نااد أو شااري معااه  .فاادين اإلسااالم هااو دياان شاارك عنااد
الصاوفية ،وتوحيااده هااو توحيااد كفاار عنادهم .وتوحيااد الصااوفية هااو كفاار فااي
اإلسالم  .فالقوم استخدموا ألفاظا شرعية بمضامين مخالفة للشارع ،بال إنهاا
مناقضة وهادمة له .
وأخياارا -ثالثااا -واتضااح أيضااا أن مقولااة :ال موجااود إال ل  ،هااي كلمااة
التوحيااد عناادهم  ،وليساات هااي  :ال إلااه إال ل  .فشااتان بااين التوحياادين !!.
األول ينفي وجود المخلوق مف الخاالق  ،فاال موجاود إال ل  .لكان الثااني لام
ين وجود المخلوق مف ل  ،وإنما نفى وجود إله معه ماف عادم نفياه لوجاود
المخلااوق .ألن الشااهادتين فااي اإلسااالم تتضاامن إثبااات التوحيااد مااف وجاااود
المخلوق ،وهما :أشهد ان ال إله إال ل  ،وأن محمدا رساول ل  .فاالنبي هاو
من المخلوقات .وأما توحيد الصوفية فهو ميساة من منسي الدين الصاوفي ،
إنه توحيد نقل الصوفية من توحيد اإليمان ودين اإلساالم إلاى توحياد الزندقاة
والكفر وعبادة األهوا والشياطين .
المعاة الصوفي ةنيوي ال أخروي :
363

أعلاان شاايوخ الصااوفية ماان المتاايخرين والمتقاادمين أنهاام ال يرغبااون فااي
ا خارة ،فااال يرجااون جناة ،وال يخااافون ناااراف فالمعااد األخااروي ال قيمااة لااه
عندهم .لكنهم مان جهاة أخارى صارّ حوا أن أهام ماا يرجوناه فاي حيااتهم وال
ي،لبااون غيااره هااو أماار يتحقااق لهاام فااي الاادنيا ال فااي ا خاارة ،فهاال هااذا هااو
معاادهم ؟؟!!  .ومااا هااو الااذي ي،لبونااه فااي الاادنيا وال يرجونااه فااي ا خاارة؟؟
ولماذا لم يرغباوا فاي ا خارة وتعلقاوا بالادنيا ماف أن مان أصاول ديانهم تارك
الدنيا؟؟!! .
فمن أقوالهم المتعلقة بذل  :قاال أباو بكار الكالبااذي (( :دخال جماعاة علاى
رابعة يعودونها من شكوى ،فقاالوا :ماا حالا ؟ قالات :ول ماا أعارف لعلتاي
ضات علا خي الجناة ،فملات بقلباي إليهاا ،فيحساب أن ماوالي
سببا غير أناي ُع ةر ر
1384
غار علي فعاتبني ،فله العتبى)) .
والقول الثاني :قالت رابعة العدوية:
كلُّهم يعبدوك من خوف نار ** ويرون النجاة حظا ً جزيال
نان فيحظُوا** بقصور ويشربوا سلسبيال
الج ر
أو بين يسكنوا ة
1385
ليس لي بال ةجنا ةن والنار حظ** أنا ال أبتغي بحبي بديال .
والقول الثالث :قاال سافيان الثاورى لرابعاة (( :ماا حقيقاة إيمانا ة قالات :ماا
عبدته خوفا من ناره وال حبا لجنته فيكون كاألجير الساو بال عبدتاه حباا لاه
وشوقا إليه)).1386
والقول الرابف  :قال إبراهيم بن أدهم ألخ له فاي ل (( :إن كنات تحاب أن
تكااون هلل وليااا وهااو ل ا محبااا فاادع الاادنيا وا خاارة وال تاارغبن فيهمااا وفاارغ
نفس منهما وأقبل بوجه على ل يقبل ل بوجهه علي ويل ،ب )).1387
والقول الخامس :عن إبراهيم بن أدهم أنه قال (( :اللهم أن تعلم أن الجناة
ال تاازن عناادي جناااح بعوضااة ،إذا أناات أنسااتنى بااذكرك ،ورزقتنااي حب ا ،
وسهلت على طاعت  ،فيعط الجنة لمن شئت)).1388

 1384الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 198 :
 1385عبد المجيد الشرنوبي :شرح الحكم الع،ائية  ،يِ 82 :ة .
 1386الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  1ي. 210 :
 1387أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 28 :
 1388حلية األوليا  ،ط  2ي. 22 :
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والقول الخامس :قال القشيري (( :وقيل :إن إبراهيم بن أدهام قاال لرجال:
أتحاابُّ أن تكااون هلل ولي ااً؟ فقااال :نعاام ،فقااال :ال ترغااب فااي ش اي ماان الاادنيا
وا خاااارةف وفاااارغ نفساااا هلل تعااااالى ،وأقباااال بوجهاااا عليااااه ليُقباااال علياااا
ويوالي )).1389
والقااول الساااد  :قااال يزيااد باان هااارون الواساا،ي ( ت  486هااـ)(( :إذا
ظهر الحق على السرائر ،ال يبقي فيها فضالة لرجاا وال لخاوف))  .وسابب
ذل ا عنااد القشاايري هااو أنااه إذا (( اصاا،لت شااواهد الحااق تعااالى ،األساارار
ملكتها ،فال يبقى فيها مسااغ لاذكر حادثان ،والخاوف والرجاا مان آثاار بقاا
اإلحسا بيحكام البشرية)).1390
والقول السابف :قال أبو يزيد البس،امي (( :إذا جا حب ل يغلب كل شي
 ،ال حالوة للدنيا  ،ال حالوة لرخرة  ،الحالوة حالوة الرحمن )).1391
والقول الثامن :قال أبو يزيد البس،امي (( :الجنة هي الحجاب األكبار ،ألن
أهل الجنة سكنوا إلى الجنة ،وكل من سكن إلى الجنة سكن إلاى ساواه  ،فهاو
محجوب )) .1392
والقول التاسف  :قال أبو يزياد البسا،امي (( :الجناة ال خ،ار لهاا عناد أهال
المحبة ،وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم )) .1393
والقااول العاشاار :عاان يوس ا باان الحسااين أنااه قااال (( :ساامعت أبااا يزيااد
البس،امي يقول ألبي تراب النخشبي :أبنا الدنيا همهم دنياهم وأبنا ا خارة
همهم عقابهم والعارفون همهم موالهم)).1394
والقاول الحاادي عشار :قاال البسا،امي  (( :إن هلل عباادا لاو حجباوا عنااه
الجنان كلها ما كان لهم إليها حاجة وكي يركنون إلاى
طرفة عين ثم أع،وا ة
الدنيا وزينتها )) .1395
 1389القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
1390
القشيري :الرسالة ،ي. 60 :
 1391أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 12 :
 1392أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 19 :
 1393أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي. 77 :
 1394الخ،يب البغدادي :المتفق والمفترق  ،ط 2ي. 99 :
 1395أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 29 :
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ي.112 :

والقااول الثاااني عشاار :حكااى البساا،امي عاان معراجااه الخرافااي فقااال(( :
فدورني في الملكاوت السافلي ،فايراني األرضاين وماا تحتهاا إلاى الثارى ،ثام
أدخلني في الفل العلوي ف،وف بي في السموات وأراني ما فيها من ال ةجناان
إلى العرش ،ثم أوقفني بين يديه فقاال لاي :سالني أي شاي رأيات حتاى أهباه
ل  ،فقلت :ياسيدي ،ما رأيت شيئا ً استحسنته فيسيل إيااه ،فقاال :أنات عبادي
حقّاً ،تعبدني ألجلي صدقا ً.1396))...
والقول الثالث عشر :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حادثنا عمار بان عثماان
ثنااا عبااد ل باان أحمااد باان موسااى ثنااا أحمااد باان محمااد باان جابااان ثنااا عماار
البس،امي عن أباي موساى عان أباي يزياد قاال :إن هلل خاواي مان عبااده لاو
حجبهم في الجنة عن رؤيته الستغاثوا بالخروط من الجنة كماا يساتغيث أهال
النار بالخروط من النار)).1397
والقول الرابف عشر :سُئل أباو يزياد البسا،امي ماا عالماة العاارف قاال:
((أال يفتر من ذكره وال يمل من حقه وال يستينس بغيره .وقال :إن ل تعالى
أمر العباد ونهاهم فيطاعوه فخلف عليهم ةخلعة من ةخلعه فاشتغلوا باال ةخلرف عناه
،وإني ال أريد من ل إال ل )).1398
والقول الخامس عشر :قال أبو نُعيم األصابهاني (( :سامعت الفضال بان
جعفر يقول سامعت محماد بان منصاور يقاول :سامعت عبياد ابان عباد القااهر
يقول قال أبو يزيد :العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول ،والعارف ما
فرح بشي قط وال خاف من شي قط ،والعارف يالحظ ربه والعالم يالحظ
نفسه بعلمه ،والعابد يعبده بالح ال والعارف يعبده في الحال ،وثواب العاارف
من ربه هو وكمال العارف احترافه فيه له )).1399
والقول الساد عشر :قال البس،امي (( :كنت ثالثة أيام في الزهاد .فلماا
كان اليو ُم الرابف خرجت منه :اليوم األول :زهدت في الدنيا وما فيه ،والياوم
الثاني :زهدت في ا خارة وماا فيهاا ،والياوم الثالاث :زهادت فيماا ساوى ل،
فلما كان اليوم الرابف لم يبق سوى ل ..فه َم ُ
ت ،فسامعت ،هاتفاا ً يقاول :ياا أباا

 1396أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  1ي. 191 :
 1397أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 21 :
 1398أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 22 :
 1399أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 22 :
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يزيااد ال تقااوى معنااا .فقلاات .هااذا الااذي أريااده.فساامعت قااائالً يقااول :روجا ر
ادت،
وجدت)).1400
والقااول السااابف عشاار :روى الحااافظ الااذهبي عاان أبااي يزيااد البساا،امي أنااه
قال(( :ما النار؟ ،الستندن إليها غدا وأقول اجعلنى ألهلها فدا وأل بلعنها .ما
الجنة إال لعبة صبيان)) .1401
والقول الثامن عشر :قال الشبلي يوما في مجلسه :إن هلل عبادا لاو بزقاوا
1402
ااااال َ
اخ رسااااا ُؤوا
علاااااى جهااااانم ألطفؤهاااااا)) ...وسااااامف قارئاااااا يقااااارأ (( :قرا ر
فةيهرا)(المؤمنون ))118 :فقال  :ليتني كنت واحدا منهم )).1403
والقول التاسف عشر :عن أباي بكار الشابلي أناه قاال " :لاو خ،ار بباالي أن
الجحيم نيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة كنت مشركا ً".1404
والقول العشرون :قال الحسين بن منصور الحالط  (( :عالمة العارف أن
يكون فارغا ً من الدنيا وا خرة)).1405
والقول الحاادي والعشارون :سُائل أباو ساعيد الخاراز  :ماا عالماة الفناا ؟،
قااال " :عالمااة ماان ادعااى الفنااا ذهاااب حظااه ماان الاادنيا وا خاارة إال ماان ل
تعالى".1406
والقول الثاني والعشرون :عان أباي الحسان بان الموفاق ( ت 461هاـ) أناه
قال (( :اللهم ،إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفا ً من نارك فعذبني بهاف وإن كنت
تعلم أنى أعبدك حبا ً منى لجنت  ،وشوقا ً إليها ،فاحرمنيها .وإن كنت تعلم أنى
أعبدك حبا ً منى ل  ،وشوقا ً منى إلى وجه الكريم فيبحنيه مارة واصانف باي
ما شئت ")).1407
والقول الثالاث والعشارون :عان أباي ساليمان الاداراني أناه قاال (( :إن هلل
عبادا ليس يشغلهم عن ل خوف النار وال رجا الجنة )).1408
 1400القشيري :الرسالة  ،ي. 12 :
 1401الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  12ي. 22 :
 1402ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 181 ، 212 :
 1403ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 181 ، 212 :
 1404السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 170 :
 1405القشيري  :الرسالة ،ي. 118 :
 1406الشهاب السهروردي :عوارف المعارف ،ط  ، 8ي . 212 :و الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،رقم ، 21 :ي. 10 :
 1407ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي. 22 :
 1408الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 210 :
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والقاااول الراباااف والعشااارون :عنااادما تكلااام الساااراط ال،وساااي عااان آداب
الصوفية في الح كان مما قاله  ... (( :فلذا دفعوا مف اإلمام إلاى المزدلفاة،
فيدبهم أن يكون في قلوبهم العظمة واإلجالل هلل تعالى ،فلذا دفعوا مف إمامهم
جعلوا الدنيا وا خرة ورا ظهورهم )).1409
والقول الخامس والعشرون :قال السراط ال،وسي (( :وقال بعضهم :ليس
بعارف من وص المعرفة عند أبنا ا خرة ،فكي عند أبنا الدنيا؟)).1410
والقول الساد والعشرون :قال أبو حامد الغزالي(( :قاال العاارفون :لايس
خوفنا من نار جهنم وال رجاؤناا للحاور العاين وإنماا م،البناا اللقاا ومهربناا
ماان الحجاااب فقااط )) .1411يُالحااظ عليااه أنااه تصاارف فااي كالمهاام لغايااة فااي
نفسه عندما قال :وال رجاؤنا للحور العين)) بدال من قولهم (( وال رجا فاي
جنتا )) ،فلماااذا هااذا التصاارف فااي أقااوالهم ،والتعااالي علااى الشاارع والتعااالم
عليه ؟؟.
والقااول السااابف والعشاارون :قااال أبااو حامااد الغزالااي(( :حتااى أن مشاااي
الصوفية صرّ حوا ولم يتحاشوا ،وقاالوا :مان يعباد ل ل،لاب الجناة أو للحاذر
من النار فهو لئيم .وإنما م،لب القاصدين إلى ل أمر أشرف مان هاذا .ومان
رأى مشايخهم وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب المصانّفين مانهم ،فر ةهام هاذا
االعتقاد من مجاري أحوالهم على الق،ف )).1412
والقول الثامن والعشرون  :قال الغزالاي(( :فالفناا فاي الواحاد الحاق هاو
غاية مقصد ال،البين ومنتهى نعيم الصديقين )).1413
والقول التاسف والعشرون :قال أبو حامد الغزالي(( :فالن القارآن يجااذب
خا طره ويسرح به في رياض الجنة والذاهب إلى ل ال ينبغي أن يلتفت إلاى
الجنااة باال يجعاال همااه همااا واحاادا وذكااره ذكاارا واحاادا لياادرك درجااة الفنااا
واالستغراق)).1414
 1409السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 887 -882 :
 1410السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 61 :
 1411الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط ' ي. 82 :
 1412الغزالي :ميزان العمل ،ي. 8 :
 1413الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 121 :
 1414نقال :عبد الرؤوف المناوي :فيض القدير  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،ط  2ي. 117 :
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والقول الثالثون :قال أبو حامد الغزالي (( :اعلم أن الخوف عبارة عن تيلم
القلاب واحتراقااه بسابب توقااف مكاروه فااي االسااتقبال وقاد ظهاار هاذا فااي بيااان
حقيقة الرجا ومن أنس باهلل ومل الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال
الحق على الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خاوف وال رجاا
بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاا فلنهماا زماناان يمنعاان الانفس عان
الخروط إلى رعوناتها وإلى هذا أشار الواس،ي حيث قال ":الخوف حجااب
بين ل تعالى وبين العبد" )).1415
والقول والواحد والثالثون :قال عبد القاادر الجيالناي (( :ياا غاالم ،اقارن
بين الدنيا وا خرة ،واجعلهما فاي موضاف واحاد ،وانفارد بماوالك عاز وجال
عريانا ً من حيث قلب  ،بال دنيا وال آخرة  ...يا غاالم ،ال تكان ماف الانفس وال
ماااف الهاااوى ،وال ماااف الااادنيا ،وال ماااف ا خااارة ،وال تتاااابف ساااوى الحاااق عاااز
وجل)).1416
والقاول الثااني والثالثااون :قاال عباد القااادر الجيالناي (( :مان أراد ا خاارة
فعليه بالزهد في الدنيا ،و من أراد ل فعليه بالزهد في ا خارة ،فيتارك دنيااه
خرته و آخرته لربه . 1417))...
والقاااول الثالاااث والثالثاااون :قاااال لساااان الااادين الخ،ياااب  (( :ومحصاااول
السعادة عنادهم أن ينكشا الغ،اا  ،وتظهار للعاارف إنيخاة الحاق ،وأناه عاين
إنيااة كاال شااي  ،ويعقاال إنيااة ذاتااه ومااا هااي عليااه ،وماان عاارف نفسااه عاارف
ربه)).1418
والقول األخير -الرابف والثالثون : -قال الصوفي داود الكبير بان مااخال :
((إنما زهد العارفين في الدارين لرؤية ما هو أشرف ،وأعلى ،وأجل)).1419
ورةا عليهم أقول:
أوال يتبااين ماان أقااوال هااؤال الصااوفية أنهاام ال يرجااون معااادا شاارعيا
أخرويا وإنماا يرجاون معاادا صاوفيا دنيوياا  ،فاالقوم لهام معااد دنياوي حولاه
 1415الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 122 :
 1416عبد القادر الجيالني :الفتح الرباني والفيض الرحماني  ،دار الريان للتراث  ،القاهرة ،ي. 12 ،11 :
 1417عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،المقالة الرابعة والخمسون .
 1418لسان الدين ابن الخ،يب  ،روضة التعري بالحب الشري  ،حققه عبد القادر احمد ع،ا  ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ي. 611 :
 1419الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 899 :
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يُدندنون ،وهو غاية مبتغاهم ونعيمهم من التصوف .يتحقاق لهام بالفناا عان
الخلق  ،وبالفنا في الحق-ل -وهنا يصبح الصوفي ربا ،فال موجاود إال ل
حسب زعمهم  ،وهذا يعني االعتقاد بوحدة الوجود .فالمعاد الصاوفي عنادهم
يتحقق عندما يصبح الصوفي هو ل حسب اعتقادهم بوحدة الوجود .وبما أن
األماار كااذل  ،فاالن ماان يُااؤمن بالمعاااد الصااوفي فهااو ُمنكاار للمعاااد الشاارعي-
أُخااروي -ولاان يُااؤمن بااه ،ألن المعاااد الصااوفي هااادم للاادين كلااه بالضاارورة.
فماذا يفعل الصوفي بالمعاد األخروي بعدما يصبح ربا ؟؟ !! بل ال وجود له
أصاال  ،ألن الكااون هاو ل ول هااو الكاون حسااب زعام الصااوفية  .ومااف أن
األمر كذل إال أن المالحظ على هؤال الصاوفية أنهام ذكاروا صاراحة أنهام
ال يرجاااون ا خااارة وازدرزهاااا بجنتهاااا ونارهاااا ،وتعاااالموا علاااى الشااارع
والمااؤمنين فيمااا يتعلااق بالمعاااد الشاارعي ،لكاانهم ماان جهااة أخاارى لاام يُعلنااوا
إنكارهم للمعاد األخروي صراحة  ،مف أن إعالنهم عدم رغبتهم فاي ا خارة
 ،وقولهم بوحدة الوجود يجعلهم بالضارورة ينكارون المعااد الشارعي .فعلاوا
ذل ا تقيااة وتسااترا وتغلي،ااا وتضااليال للمساالمين ،وإخقااا ا وحمايااة ألنفسااهم
وانتصارا لتصوفهم .فالقوم معادهم فاي الادنيا ال فاي ا خارة ،فمان بلاغ مانهم
وحدة وحدة الوجود فهو في جنة الدنيا ومن لم يبلغها فهو في نار الدنيا !!.
ولذل وجدنا هؤال الصوفية ي ُقزمون اليوم ا خر ويتعالون عليه،
ويستخفون بمن يرجوه ويستهزئون به ،مف أن ل تعالى جعل المعاد
ة
األخروي من أركان اإليمان ،ووص عباده المؤمنين أنهم يرجون رحمته
ويخافون عذابه  ،وذكر أن الكفار ال يُؤمنون بذل وال يخافون النار كما في
ون رربخهُ َم رخ َوفا ً روطر رمعاً
ضا ةج ةف ير َد ُع ر
قوله سبحانه ((:ترتر رجافرى ُجنُوبُهُ َم رع ةن َال رم ر
ض بر َع رد
رو ةم خما رر رز َقنراهُ َم يُنفةق ُ ر
ون)(السجدة  ،))16 :و(( روالر ت ُ َف ةس ُدواَ فةي األررَ ة
ّ
إةصَ الر ةحهرا روا َد ُعوهُ رخ َوفا ً روطر رمعا ً إة خن ررحَ رم ر
لة قر ةريبٌ م رن
ت
ل
َال ُمحَ ةسنة ر
ين)(األعراف،))16 :و(( ةر رجا ٌل خال تُ َل ةهي ةه َم تة رجا ررة ٌ رو رال بر َي ٌف رعن ةذ َك ةر خ ة
َصا ُر)(النور
روإةقر ةام الص رخال ةة روإةيترا ال خز ركا ةة ير رخافُ ر
ون ير َوما ً ترترقرلخبُ فةي ةه َالقُلُوبُ رو َاألرب ر
ون ا َ ةخ ررةر )(الم ّدثر.))14 :
،))47 :ووص ل أهل النار بينهم (( رال ير رخافُ ر
وثانيا إن قول هؤال الصوفية بينهم ال يرجون جنة وال يخافون نارا
ألن همهم هو ل  ،هو دليل دامغ على أن همهم في الحقيقة ليس ا خرة وال
ل ،وإنما هو تحقيق أهوائهم وملذاتهم في الدنيا بدعوى الفنا في ل .ألن
من يرجو ل تعالى البد أن يُ،يعه ويرجو جنته ،ويخاف عذابه حسب
شريعته .وبما أنهم لم يفعلوا ذل ،وفرقوا بين ل تعالى وشريعته ومعاده
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األخروي بدعوى أن همهم هو ل ذاته فلن هذا دليل قوي على أن
مقصودهم بهذا هو بلوغهم وحدة الوجود فيصبح الصوفي ربا حسب
زعمهم ،ويتحقق معادهم في الدنيا ال في ا خرة .فالقوم ال يعبدون ل وال
يلتزمون شريعته وإنما يعبدون أهوا هم وشياطينهم التي زينت لهم وحدة
الوجود على أنها الجنة التي تتحقق لهم في الدنيا ال في ا خرة .
وأما حكاية العوض الذي يدندن بها الصوفية ويتهمون من يعبد ل تعالى
وفق شرعه بينه ي،لب العوض من عبادته له ،فهي حكاية تصدق علايهم وال
تصدق على المسلم الملتزم بشرع ل تعالى .ألن ل تعاالى هاو الاذي فارض
علااى بنااى آدم عبادتااه وكافاايهم بجناتااه وأنااواره وحبااه لهاام إن هاام أطاااعوه
والتزموا بشرعه .وعليه فليس المسلم هو الذي طلب ذل عوضا عن عبادته
هلل  ،وإنما هو م،يف وعابد لخالقه وفق شريعته  .وما على المسالم إال السامف
وال،اعااة  ،وماان الواجااب عليااه أن يخاااف ل ويرجااوه ويُحبااه  ،وي،مااف فااي
نعيمه وجناته وفاي رؤيتاه ياوم القياماة ،ألن ل تعاالى هاو الاذي أماره باذل .
فلاايس ماان الشاارع وال ماان العقاال أن يعتاارض علااى خالقااه فيمااا فرضااه عليااه
وأمره به ،وال أن يتعالم عليه .وليس هاو مان الحاب أيضاا ،ألن المحاب لمان
يحب م،يف  ،والمثال الشاعبي يقاول " :ال،وباة مان ياد الحبياب تفاحاة" .فالن
ي لاه و ُمتباف لهاواه  .وهاذا الاذي وقاف فياه
اعترض العبد على خالقه فهو عا َ
الصوفية عندما تركوا الشارع ورا ظهاورهم وأقااموا تصاوفهم علاى عقيادة
الفنااا فااي ل ليصاابحوا أربابااا  ،ولاام يُقيمااوه علااى العبااادة الشاارعية ليكونااوا
عبيااادا وعباااادا لاااه .فهااام قاااد اعترضاااوا علاااى ل تعاااالى  ،فخاااالفوا شاااريعته
،واستهزأوا باليوم ا خر ،وطلبوا عوضا عنه حسب أهوائهم يتحقق لهم فاي
الدنيا ال ا خرة .فهذا هو معادهم الذي زينته لهم نفوسهم وشياطينهم  ،وليس
هو المعاد األخروي الذي هو ركن من أركان اإليمان في اإلسالم !! .
وثالثا إن ما ذكره البس،امي في معراجه الخرافي فلن صح أنه قاله فهاو
ماان أباطيلااه وهلوساااته وأهوائااه وظنونااه  ،وكااالم باطاال جملااة وتفصاايال،
وافترا متعماد علاى ل والناا  .فهاو كاالم ال قيماة لاه ،وال دليال يُثبتاه ،وال
يعجااز عنااه أحااد ،فيساات،يف أي إنسااان أن يتخياال ذلا ويقااول بمثاال هذياناتااه.
وقوله هذا يشهد على أنه كان منحرفا عن العباادة الشارعية التاي فرضاها ل
تعالى علينا والتي من أساسياتها عبادة ل تعالى خوفا ورجا وحبا .حتى أنه
زعاام أن ل تعاااالى وافقااه عليهاااا  .وهااذا زعااام باطاال ألناااه مخااال للعباااادة
الشرعية التي فرضها ل علينا .كما أن زعمه بيناه لام يعجباه شاي مماا رآه
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الجنااان وملكااوت السااموات دلياال دامااغ ضااده  ،وشاااهد علااى انحرافااه
فااي ة
وضالله .ألن ل تعالى أخبرنا أنه أعد لعباده المؤمنين فاي جناتاه ماا يعجابهم
ويفرحهم ويُبهرهم ويُرضيهم بما أعده ل لهم ،وهو سابحانه قاد حباب الجناة
لُ رعا َنهُ َم رو ررض َ
اي ّ
ُاوا رع َناهُ
لعباده وحثهم على طلبها .منها قوله تعالى(( :ر ة
خض ر
اااو ُز
ين فةيهراااا أربراااداً رذلةااا ر َالفر َ
اااري ترحَ ترهراااا األر َنهراااا ُر رخالةااا ةد ر
روأر رعااا خد لرهُااا َم رجنخاااا َ
ت ترجَ ة
اااي بريَااانرهُم بة َ
يااال َال رح َمااا ُد ة خهللة ررب
اااال رحق روقة ر
َال رع ةظاااي ُم)(التوباااة، ))111 :و(( روقُ ة
ض ر
ص ا ردقرنرا رو َع ا ردهُ روأر َو ررثرنرااا
َال رعااالر ةم ر
ين)(الزماار ،))71 :و(( روقرااالُوا َال رح َم ا ُد ة خهللة الخ ا ةذي ر
ض نرتربر خوأُ ةم رن َال رجنخ ةة رحي ُ
ين)(الزمار .)) 73 :لكان
َث نر رشا فرنة َع رم أرجَ ُر َال رعاا ةملة ر
َاألررَ ر
هذا المريض زعم أنه لم يُعجبه شي مما رآه  ،فكان هذا شاهدا ضده بين ما
حكاه ما هو إال أوهام وهلوسات وافترا ات  ،وأنه على عبادة مخالفة للعبادة
الشرعية.
ورابعا إنه تبين من أقوال هؤال الصوفية أن السعادة التاي يرجونهاا هاي
سعادة تتحقق لهم في الادنيا ال ا خارة .وصافها الغزالاي بينهاا ((منتهاى نعايم
الصاااديقين )) ،1420وهاااي عناااد لساااان الااادين الخ،ياااب محصاااولها هاااي أن
((ينكشا الغ،ااا  ،وتظهاار للعااارف إنيخااة الحااق ،وأنااه عااين إنيااة كاال شااي ،
ويعقل إنية ذاته وما هاي علياه ،ومان عارف نفساه عارف رباه)) .1421وبتلا
السعادة يتحولون إلى أرباب وآلهة بفنائهم في ل حسب زعمهم .وهنا يصبح
الصوفي هو ل ،وال موجود إال ل ،وهاذه هاي كفرياة وحادة الوجاود ،وهناا
تتحقاق ساعادتهم ،ويكاون معاادهم فااي الادنيا وال معااد آخار بعاده  ،وال مكااان
عندهم للمعاد الشرعي بعدما أصبح الصوفية أربابا وآلهة في الادنيا!! .فمااذا
يفعل الصوفي اإلله بالجنة والنار ،بعدما أصبح ربا ؟؟!!!!  .ولهاذا فالن تلا
السااعادة المزعومااة التااي يدناادن حولهااا الصااوفية ماااهي إال سااعادة وهميااة
هلوسية نفسية شي،انية  ،ألنها قائمة على خرافة وحدة الوجود.
وأما قاول لساان الادين الخ،ياب  " :مان عارف نفساه عارف رباه " فهاو
قاول صااحيح إذا لاام يُحاارف عاان معناااه الصااحيح ،لكاان لسااان الاادين الخ،يااب
أفسااد معناااه وحرّفااه عاان معناااه السااليم .ألن اإلنسااان السااوي يعلاام بااالف،رة
وبالشرع والعلم أنه مخلوق هلل تعالى  ،فهو عبد لخالقه سابحانه وتعاالى ،وال
يسمح لنفسه أن ينكار خالقاه ،أو يادعي أناه هاو ل .لكان هاذا الرجال وأمثالاه
حرف المقولة وزعم أن من عرف نفسه تبين له أناه هاو ل  ،فعنادما عرفهاا
 1420الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 121 :
 1421لسان الدين ابن الخ،يب  ،روضة التعري بالحب الشري
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اكتشا أناه هاو ل وال موجاود علاى الحقيقاة إال ل  .وهاذا زعام باطال ماان
دون ش  ،وجنون ما فوقاه جناون  ،مان يقولاه إماا أناه ماريض وال يعاي ماا
يقول ،وإما أنه صاحب هوى قال ذل لغاية في نفسه.
وأخيرا – خامسا  -إن قول الغزالي بين الصوفي عندما يصل إلى الفنا
في ل يتخل من الخوف والرجا  ،واستشاهاده بقاول الواسا،ي ":الخاوف
حجاااب بااين ل تعااالى وبااين العبااد")) .1422فهااو شاااهد دامااغ علااى أن المعاااد
الصاوفي يتحقاق فاي الاادنيا عنادما يصابح الصاوفي ربااا بفنائاه فاي ل حسااب
زعمه .وبه يصبح هو اإللاه ومان ثام ال مكاان عناده للخاوف وال للرجاا  ،وال
للمعاد األخروي .
وأمااا قااول الواساا،ي الااذي استشااهد بااه فيحماال نفااس المعنااى الااذي قالااه
الغزالااي .ألن الااذي يخاااف ل عنااده لاام تاانمح رسااومه ومااا ياازال يفاارق بااين
الخااالق والمخلااوق  ،وهنااا يكااون الخااوف عنااده حجابااا يحجبااه عاان وحاادة
الوجود .وعندما يصل إليها يستشاعر الربوبياة ويصابح هاو ل ،وهناا يرتفاف
خوفه ورجاؤه حسب زعم الغزالي .
علماا بااين تفريااق الصااوفية بااين الادنيا وا خاارة وبااين ل تعااالى ،وحثهمااا
على تارك الادنيا وا خارة مان أجال ل  ،هاو أمار مخاال للشارع ويتضامن
القول بوحدة الوجود  .ألن ديننا لم يفرق بين من يريد الجنة ومان يرياد ل ،
فماااان أراد ل أراد الجنااااة  ،وماااان أراد الجنااااة أراد ل  .قااااال ساااابحانه (( :
لُ ي ةُريااا ُد ا ةخااا ررةر رو ّ
ض الااا ُّد َنيرا رو ّ
لُ رع ةزيااا ٌز رح ةكاااي ٌم )(األنفاااال:
تُ ةريااا ُد ر
ااار ر
ون رع ر
ار ا َ ةخ ررةر فرل ة خن خ
،))67و(( روإةن ُكنتُ خن تُ ةر َد رن خ
ت
لر أر رع خد لة َل ُمحَ ةسنرا ة
لر رو ررسُولرهُ روال خد ر
ةمن ُك خن أرجَ راً رع ةظيماا ً)(األحازاب ،))43 :و(( مانكم خمان ي ةُريا ُد الا ُّد َنيرا رو ةمان ُكم خمان
اال يراا قر َاو ةم
ي ةُري ُد ا ةخ ررةر)(آل عمران ،))114 :و(( روإةلرى رم َدير رن أر رخااهُ َم ُشا رعيَبا ً فرقر ر
ا َعبُ ُدوا خ
ين)(العنكباوت:
ض ُم َف ةسا ةد ر
لر روارَ جُوا َالير َاو رم ا َ ةخ ر
ار رو رال تر َعثر َاوا فةاي َاألررَ ة
اان يررَ جُاو خ
ُول خ
لر رو َالير َاو رم
لة أُس رَوةٌ رح رسانرةٌ ل رمان رك ر
،))46و((لرقر َد رك ر
ان لر ُك َم فةي ررس ة
ا َ ةخ رر رو رذ رك رر خ
َاوةٌ رح رسانرةٌ
لر ركثةيراً)(األحزاب،)) 41 :و((لرقر َد رك ر
اان لر ُكا َم فةاي ةه َم أُس ر
ااااو خل فراااال ة خن خ
ااااان يررَ جُااااو خ
ااااي
لر رو َالير َ
لة رماااان رك ر
ااااو رم ا َ ةخ ر
ااااو َال رغنة ُّ
لر ه ُ ر
اااار رو رماااان يرتر ر
َال رح ةمي ُد)(الممتحنة . ))6 :
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ولذل فلن قرصَ د الصوفية من حاثهم علاى عادم طلاب الادنيا وا خارة هاو
طلب الفنا في ل ،والذي يعني وحادة الوجاود .فاالقوم يريادون أن يصابحوا
آلهة وأربابا  .وإال كي يريدون ل تعالى وهام لام يتبعاوا شاريعته  ،وال هام
صرحوا أنهم ي،لباون الادنيا ؟؟ ،فمااذا ي،لباون إذن ؟؟ ،ولهاذا فمان ال يرياد
ا خرة وال الدنيا فهو في النهاية يرياد الادنيا  ،وهاذا هاو حاال الصاوفية إنهام
يريدون دنيا وحدة الوجود ،وهي دنيا :ال موجود فيها إال ل ،و دنيا الربوبية
واأللوهيااةف وال يُرياادون المعاااد األخااروي وال دنيااا تكااون مزرعااة لرخاارة
!!!!.
وأمااا إذا قياال  :كي ا نوفااق بااين القااول بااين الصااوفية ينكاارون المعاااد
األخروي ويعتقدونه بينه دنياوي  ،ماف أنهام يُعلناون فاي كتابهم أنهام يعتقادون
باليوم ا خر كما هو في دين اإلسالم .
وأقول :نعم هذا تساؤل وجيه ،و ُملح وضروري لحل اإلشاكال الاذي أثااره
ما قلناه  .لكنه يرتفف عندما نعرف ونتذكر أن ما قلناه لايس مان عنادنا ،وإنماا
هو اعتقاد صرّ ح به شيوخ الصوفية من المتقدمين والمتيخرين معا .فنحن لم
نكذب عليهم  ،وتبين من أقوالهم أنهم يزدرون اليوم ا خر ويضاحكون علاى
ماان ي،لبااه،وهم بهااذا خااالفوا الشاارع مخالفااة صااريحة .وماان جهااة أخاارى أن
قولهم بالمعاد الدنيوي يتفق تماما مف عقيدتهم بوحدة الوجاود .واعتقاادهم بهاا
يجعلهااام بالضااارورة ينكااارون المعااااد األخاااروي ،ألن االعتقااااد بهاااا -وحااادة
الوجااود -يهاادم الاادين كلااه وال يبقااى شاايئ منااه ،وماان ثاام فبالضاارورة أنهاام
ينكرون المعاد األخروي .وهذا يعني أن القوم كانوا يُظهرون إيمانهم بالمعاد
األخااروي تقيااة وتسااترا باإلسااالم وانتصااارا للتصااوف وحمايااة ألنفسااهم ماان
القتل بسي الردة .
وإنها ً لهذا المبحث يُستنت منه أن للصوفية معادا دنيويا هو جنتهم فاي
الاادنيا ،وال معاااد أخااروي يرجونااه يااوم القيامااة .ومعااادهم الاادنيوي هااو غايااة
العبادة الصوفية التي تعني وحدة الوجود ،وفيها يصبح الصوفية أربابا وآلهة
يعيشااااون بااااين النااااا وياااايكلون ويشااااربون ويمشااااون فااااي األسااااواق!!!! .
واعتقادهم هذا مخال لدين اإلسالم وإنكار لق،عياته  ،وهدم لاه مان أساساة،
بل وكفر صريح باهلل ودينه ورسله !!.
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وختامااا لهااذا الفصاال -الرابااف -يتبااين أوال إن المعرفااة الصااوفية ليساات
معرفاااة شااارعية وأن األحادياااث النبوياااة التاااي احتجاااوا بهاااا غيااار صاااحيحة
وتيويالتهم لها لتتفق ماف التصاوف كانات تايويالت فاسادة .واتضاح أيضاا أن
مدح شيوخ الصوفية للحيرة واالض،راب  ،والجنون والهذيان  ،هاو موقا
باطاال شاارعا وعقااال وعلمااا ،يتفااق تمامااا مااف فساااد العبااادة الصااوفية أصااوال
بالواليااة الصااوفية مخااال تمامااا لمعنااى
وفروعااا وغايااة  .كمااا أن أن قااولهم ر
الوالية الشرعية ،ألن واليتهم لم تقم على اإليماان والتقاوى الشارعيين وإنماا
ر
قامت على العبادة الصوفية الفاسدة ،وغايتها الكفر باهلل ورسوله ودينه.
وثانيااا فقااد تبااين بجااال أن س ار أساارار الصااوفية الااذي جاهاادوا ماان أجلااه،
وحرصوا على اخفائاه عان المسالمين والتعبيار عناه باإلشاارات والتلغيازات
والتمويهات والتلبيسات بدال من العبارات الواضحة ،هو بلوغهم مقاام الفناا
عاان الخلااق ،والفنااا فااي الحااق ،وفيهااا يصاابح الصااوفي هااو ل  ،ول هااو
الصوفي ،وهذا هاو االعتقااد بوحادة الوجاود .بمعناى أن الكاون هاو ل ول
هو الكون  ،وما نراه من مخلوقات مجارد أشاكال وأشاباح ورساوم ال وجاود
حقيقي لها  ،وإنماا هاي تجلياات هلل حساب زعام الصاوفية .وقاد ناقشاناهم فاي
قولهم بكفرية وحادة الوجاود وبيناا ب،النهاا شارعا وعقاال وعلماا ،وانهاا هادم
للااادين والعقااال والعلااام ،وماااا هاااي إال أوهاااام وهلوساااات وتلبيساااات نفساااية
وشااي،انية ،بساابب مااا كااانوا فيااه ماان شاادة الجااوع والعزلااة وقلااة النااوم .فكااان
قولهم بها هو انتحار لهم ولتصوفهم وفيها تكمن ميساة التصوف ووأهله .
وثالثا اتضح أيضا أن التوحيد الصوفي ليس توحيادا شارعيا  ،وإنماا هاو
توحيد ينسجم تماما مف العبادة الصوفية وغايتها النهائية .فهو توحياد قصادوا
بااه الفنااا فااي ل الااذي يعنااي وحاادة الوجااود ،وفيهااا يصاابح الصااوفية أربابااا
وآلهة .ولهذا تكلموا عان مفهاوم التوحياد بانفس ا لياة وال،ريقاة التاي تكلماوا
بها عن وحادة الوجاود باسام الفناا فاي ل .وقاد شارحنا تلا ا لياة بعشارات
األمثلااة التااي فككاات إشااارات الصااوفية وألغااازهم التااي عبااروا بهااا عاان عاان
فنائهم وتوحيدهم معا  ،وأحيانا جمعوا بينهما بقول واحد .
وتبين ايضا أن الش،حات الصوفية ليست أخ،ا فاي التعبيار وإنماا هاي
من عبارات الصوفية ال من إشاراتهم ،فهي أوضح مان اإلشاارات ،ومعناهاا
يُعباار عاان حقيقااة الصااوفية .ولهااذا اعتاارف الصااوفية أن الشاا،حات معانيهااا
صاااحيحة وظاهرهاااا ُمساااتغرب ،فهاااي ليسااات ُمساااتغربة عنااادهم وإنماااا هاااي
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ُمستغربة بل و ُمنكرة عند المسلمين لما فيها من أباطيل وضالالت وكفريات.
فالشاا،حات هااي تعبياار صااادق عاان حقيقااة التصااوف لفظااا ومضاامونا لكاان
اإلشااارات هااي تعبياار صااادق عاان حقيقااة التصااوف مضاامونا أكثاار ممااا هااي
لفظا ،ألن لفظها ُملغز وفياه تلبايس وتغلايط ينادرط ضامن ممارساة الصاوفية
للتقية وتسترهم باإلسالم.
وأخيرا -رابعا  -فقد تبين أن للصوفية معادا دنيويا هاو غاايتهم ونعايمهم
وجنااتهم التااي ماان أجلهااا مارسااوا ال،ريااق الصااوفي  ،واخفااوا حقيقااتهم عاان
النااا  ،وتسااتروا باإلسااالم  .ليصاالوا إلااى معااادهم الاادنيوي  ،وفيااه يصاابح
الصوفية أربابا وآلهة  .وأما المعاد الشرعي فال مكان له عندهم ألنه يتناقض
تماما مف معادهم الدنيوي ،ولهاذا ذماوه وتعاالوا علياه ،ألناه ال معااد أخاروي
مف االعتقاد بكفرية وحدة الوجود.
وبذل اتضح أن غايات التصوف تعددت اسما وشكال لكنها كلها انتهت
إلى غاية التصوف النهائية ،هي الفنا في ل ،ومعناها :وحدة الوجود ،وال
موجود إال ل  ،وهنا يكون الكون هو ل ،ول هو الكون ،والصوفي هو
ل ،ول هو الصوفي .وهذا نقض لدين اإلسالم وهدم له وللعقل والعلم من
جهة ،ويجعل التصوف دينا أرضيا علمانيا ُمنكرا للمعاد األخروي من جهة
أخرى.

..........
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الفصل الخام
نقد الروايات واألفكار المؤسسة لعلم الصوفية
ومصاةر التلقي عندهم
أوال :مصاةر التلقي عند الصوفية:
ثانيا :علم الصوفية  :منهجا ومضمونا:

*********
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نقد الروايات واألفكار المؤسسة لعلم الصوفية
ومصاةر التلقي عندهم
تنوعت مصادر التلقي عند الصوفية ،وتدرجت حسب مقام الصوفي أثنا
ممارسته للعبادات الصوفية ،فكل مرحلة يمر بها لها مصادرها
وفكرها،آخرها وصول الصوفي إلى مقام الفنا في ل ،أي وحدة الوجود.
وفيها يصير الصوفي ربا وإلها ً فال يحتاط بعدها إلى مصادر خارجية يتلقى
منها الفكر الصوفي،ألنه أصبح هو ل وعين الحق يعلم بعلمه ويتكلم به
حسب زعم الصوفية.
أوال :مصاةر التلقي عند الصوفية:
يتلقى الصوفية فكرهم من عدة مصادر ،منها مصدر ذاتي أصله نفاو
شيوخ الصوفية وأحوالهم ومقامااتهم  .ومنهاا مصاادر خارجياة ،بمعناى أنهاا
من خارط ذواتهم وأحوالهم.
أولهااا :شاايوخ الصااوفية  ،هاام المصاادر األول واألساسااي الااذي يتلقااى منااه
الصااوفية فكاارههم وتصااوفهم ،بمااا لهاام ماان خصااائ وأحااوال ومقامااات
صوفيه بلغوها بممارساتهم للعبادات الصوفية ،فجعلتهم بشارا غيار عااديين،
باال رفعااتهم إلااى أن جعلااتهم أنبيااا ً ثاام أربابااا وآلهااة حسااب زعاام الصااوفية .
وحكماااا علاااى
فيصااابحوا باااذل حجاااة ومصااادرا يقينياااا للمعرفاااة الصاااوفية ،ر
المصادر األخرى التي ال تتقدم على الشيوخ وال يُمكنها منازعتهم وال نقض
مقوالتهم  .فمن صفاتهم التي جعلتهم كذل  :العصمة والفةراسة ،وعلم الغيب،
والكرامااااات  ،والمنامااااات والمشاااااهدات ،واألحااااوال والرغبااااات ،ووحاااادة
الوجود ،ووجوب طاعة الشي وعدم االعتراض عليه.
فبالنسبة لعصمة شيوخ الصاوفية وفةراساتهم  ،أذكار علاى ذلا الشاواهد
الصوفية ا تية :أولها عن أباي ساعيد الخاراز أناه قاال " (( :مان نظار بناور
الفراسة نظر بنور الحق ،وتكون مواد علمه من الحق بال سهو وال غفلة ،بل
حكم حق جرى على لسان عبد")) .ثم علّاق القشايري علاى ذلا بقولاه "(( :
نظر بنور الحق " يعني :بنور خصه به الحق سبحانه")).1423
 1423القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمود بن الشري
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 ،دار المعارف ،القاهرة  ،ط  ، 8هام
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والقول الثاني :قال عبد الكريم القشيري (( :سمعت الشي أبا عبد الرحمن
السلمي ،رحمه ل ،يقول :سمعت جدي أبا عمارو بان نجياد يقاول :كاان شااه
الكرماني حاد الفراسة ،ال يُخ،ى  ،ويقول :من غاض بصاره عان المحاارم،
وأمس نفساه عان الشاهوات ،وعمار باطناه بادوام المراقباة ،وظااهره باتبااع
السنة ،وتعود أكل الحاللف لم تخ،ى فراسته )) ..1424
والقاااول الثالاااث  :قاااال الحساااين بااان منصاااور الحاااالط (( :المتفااار هاااو
المصاااايب باااايول مرماااااه إلااااى مقصااااده ،وال يعاااارط علااااى تيوياااال وظاااان
وحسبان)).1425
والقول الرابف :قال أحد شايوخ الصاوفية  (( :فراساة المريادين تكاون ظناا ً
يوجب تحقيقاً ،وفراسة العارفين تحقيق يوجب حقيقة))..1426
والقااول الخااامس :قااال أحمااد باان عاصاام األن،اااكي (( :إذا جالسااتم أهاال
الصاادق فجالسااوهم بالصاادقف فاالنهم جواساايس القلااوبف ياادخلون فااي قلااوبكم
ويخرجون منها من حيث ال تحسون )).1427
والقول الساد مفاده أن أبا بكر الكالباذي بيّن مقصود الصوفية بعبارة :
الحفظ ،فعنادما تكلام عان الصاوفي الاذي بلاغ درجاة الفناا كاان مماا قالاه(( :
والحق يتولى تصريفه فيصرفه في وظائفه وموافقاته فيكون محفوظا فيما هلل
عليه مايخوذا عماا لاه وعان جمياف المخالفاات فاال يكاون لاه إليهاا سابيل وهاو
العصمة وذلا معناى قولاه صالى ل علياه و سالم :كنات لاه سامعا وبصارا ،
الخبر)).1428
والقول السابف  :جعل أبو نعيم األصفهاني التفار مان صافات الصاوفية
المتحققااين  ،فقااال((:ومااان راعااى مااان نفسااه الااتحفظ والتحااار صااح مناااه
االعتبار والتفر  :حدثنا سليمان  ،حدثنا بكار بان ساهل  ،حادثنا عباد ل بان
صالح  ،حدثن ي معاوية بن صالح  ،عن راشد بن سعد  ،عن أبي أمامة  ،قال
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 :قال رسول ل -صلى ل عليه وسلم « : -اتقوا فراسة المؤمن  ،فلنه ينظر
بنور ل ».1429
والقول الثامن  :قال عبد الكريم القشيري (( :عن الولي الصوفي (( :وهو
الااذي يتااولى الح ا ّ
ق ،ساابحانه ،حفظااه وحراسااته علااى اإلدامااة والتااوالي ،فااال
يخلق له الخذالن الذي هو قدرة العصيان ،وإنما ياديم توفيقاه الاذي هاو قادرة
ين"-األعاراف. 1430))-136 :
ال،اعة ،قال ل تعالى " :روهُ رو يرتر رولخى الصخاالة ةح ر
و((ومن شرط الولي :أن يكاون محفوظااً ،كماا أن مان شارط النباي أن يكاون
معصااوما ً )) .و ليكااون الااولي وليااا ((يجااب قيامااه بحقااوق ل تعااالى علااى
االستقصااا واالسااتيفا  ،ودوام حفااظ ل تعااالى إياااه فااي الساارا والضاارا
)) .1431و(( واعلم خ
أن من أجلّ الكرامات التي تكون لألولياا  :دوام التوفياق
لل،اعات ،والعصمة عن المعاصي والمخالفات .1432)) ...و((وال يكون وليخا ً
إال إذا كان موفخقا ً لجمياف ماا يلزماه مان ال،اعاات  ،معصاوما ً بكال وجاه عان
جميف الزالت )).1433
والقاااول األخيااار -التاساااف  : -ذكااار الماااؤرخ الصاااوفي أباااو الحسااان علاااي
الهجويري( ق 1 :هـ) أن أبا القاسم الجنيد كان محفوظا ومعصوما  ،ألن ل
يحفظ أوليا ه في كل األحوال من كيد الشي،ان.1434
ورةا علقيهم أقققول :إن الاازعم بااين شاايوخ الصااوفية كااانوا معصااومين ماان
األخ،ا بدعوى العصمة  ،أو الحفظ ،أو الفراسة هو زعم باطل ق،عا بدليل
الشاارع والعقاال والواقااف  .أوال فبالنساابة لقااول أبااي سااعيد الخااراز فهااو غياار
صحيح ألن النور الذي أشار إليه الخاراز هاو ماا يجاده الصاوفي مان أحاوال
وإحساساات وجدانيااة تاانعكس عليااه بممارسااته للعبااادات الصااوفية،وليس هااو
ناااورا شااارعيا  ،ألن هاااذا الناااور ال ينالاااه إال المؤمناااون المتقاااون الملتزماااون
بشريعة ل قلبا وقالبا .وأما الصاوفية فقاد سابق أن بيناا أنهام مان أبعاد الناا
عن شريعة اإلسالم لمخالفتهم له بتصاوفهم وحرصاهم علاى تع،يلاه وهدماه.
،ومان هاذا حالااه لان ينااال الناور الربااني الااذي خا ل بااه عبااده المااؤمنين
المخلصين األتقيا  ،والصوفية ليسوا منهم ق،عا.
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 1430القشيري :الرسالة ،ي. 127 :
 1431القشيري :الرسالة ،ي. 119 :
 1432القشيري :الرسالة ،ي. 160 :
 1433القشيري :تفسير القشيري  ،ط  2ي. 812 :
 1434الهجويري :كش المحجوب ،ي. 218 :
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ومن جهة أخرى فلن النور اإللهي نوران  :نور خ به ل تعاالى عبااده
الماااؤمنين ،والثااااني هاااو ناااور النباااوة ال ينالاااه إال األنبياااا  .والناااور األول ال
عص ا مة فيااه ،وإنمااا هااو رزق وتيييااد ماان ل تعااالى ،لكنااه ال يجعاال صاااحبه
معصوما أبدا  .وإال فال معنى إلنزال الكتاب ،وختم النبوة ،وال معنى باألمر
بلتباع السنة .وفي الحديث عن النبي -عليه الصالة والسالم -أناه قاال(( :كال
بناي آدم خ،ااا وخياار الخ،ااائين التوابااون )) .1435ولااو كااان نااور اإليمااان أو
الفةراسة يعني العصمة لكان الصحابة معصومين بحكم أن ل تعالى شهد لهم
باإليمان والعمل الصالح وبشرهم بالقبول عاماة  ،والساابقون مانهم خاصاة،
اار
ااج ةر ر
اون ةما ر
ون األر خولُا ر
كمااا فااي قولااه ساابحانه (( (( :روال خسااابةقُ ر
ين رواألرن ر
ان َال ُمهرا ة
صا ة
ضا َ
اي ّ
ت
لُ رع ا َنهُ َم رو رر ُ
روالخ ا ةذ ر
اوا رع َن اهُ روأر رع ا خد لرهُ ا َم رجنخااا َ
اان ر ة
ين اتخبر ُع اوهُم بةلةحَ رسا َ
خضا ر
ين فةيهراا أربراداً رذلةا ر َالفر َاو ُز َال رع ةظاي ُم)(التوباة .))111 :
ترجَ ةري ترحَ ترهرا األر َنهرا ُر رخالة ةد ر
ولااو كااان األماار كمااا زعاام الخااراز فااال معنااى بااين ياايمر ل تعااالى الصااحابة
بلتباااا ع نبياااه  ،وال بااالنزال الكتااااب بحكااام أنهااام كاااانوا ماااؤمنين مخلصاااين
معصومين !! .وبما أنه سبحانه أمرهم باتباع كتابه ورسوله  ،وكل من جاا
بعدهم دل هذا ق،عا على أنه ال أحد معصوم من البشر بعد نبينا محمد –عليه
الصالة والسالم .-
علمااا بااين كلمااة الفةراسااة لاام تاارد فااي القاارآن الكااريم ،وإنمااا وردة عبااارة:
التوسم  ،في قوله سبحانه (( :خ
ين)(الحجار.))71 :
ت ل َل ُمتر روس ةم ر
إن فةي رذلة ر يرا َ
والمتوسم هو المتيمل  ،والناظر ،والمتفكر ،والمتفر  ،وهذا الفعل ال عالقة
لاه بالعصاامة  ،والتفاار ال يعنااي العصاامة ،والمتفاار لاايس هااو المعصااوم.
وأما حديث الفراسة الذي استشهد باف الخاراز فلساناده غيار صاحيح ،1436بال
وقيل أنه موضوع  .1437ونفس الحكم 1438ين،بق على الحديث الذي رواه أبو
نعيم األصفهاني « احذروا دعوة المؤمن وفراسته  ،فلناه ينظار بناور ل ؟ ،
وين،ق بتوفيق ل »)).1439
وثانيااا إن القااول بااين الشااي الصااوفي معصااوم  ،أو أن بعضااهم كااان ال
يُخ،ئ هو قول باطل ق،عا  ،ألن هذا مخال ل،بيعاة البشار ،فمهماا حاري
اإلنسااان علااى طلااب الصااواب وااللتاازام بالشاارع فااال بااد أن يخ،اائ فااي ذلا
األمر أوفي أماور أخارى .وأماا بالنسابة للصاوفية فهام مان أكثار الناا خ،اي
 1435األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ، 112 :رقم. 2182 :
 1436األلباني :الضعيفة  ،ط  2ي ، 20 :رقم. 1281 :
 1437ابن الجوزي :الموضوعات  ،ط  2ي 191 :وما بعدها  .واأللباني :السلسلة الضعيفة  ،ط  1ي ، 877 :رقم. 1281 :
 1438السخاوي :المقاصد الحسنة  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط  1ي . 27 :واأللباني :السلسلة الضعيفة  ،ط  1ي 201 :رقم:
. 1281
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وانحرافااا وماان أبعاادهم عاان الصااواب .ألن ماان يختااار التصااوف ويلتاازم بااه
يكااون قااد وقااف فااي انحرافااات وأخ،ااا ال تُعااد وال تُحصااى ،ويكااون قااد هاادم
الشرع والعقل والعلام ،كماا سابق أن بينااه ومان هاذا حالاه فهاو قاد غارق فاي
األخ،ا مان قدمياه إلاى رأساه  .فهال المعصاوم يخاال الشارع ويُع،لاه ؟؟،
وهاال المعصااوم يعتقااد بكفريااة وضاااللة وحاادة الوجااود ؟؟  .وهاال المعصااوم
يُهدم الشرع والعقل والعلم ؟؟.
بل إن المؤرخ الصوفي السراط ال،وسي اعترف صراحة بين كثيرا مان
شيوخ الصوفية غل،وا وأخ،ؤوا فاي مواقا عديادة تتعلاق بمختلا جواناب
التصوف ،فقال (( :باب فاي ذكار مان غلاط فاي التوساف ،وتارك التوساف مان
الدنيا بالتقش والتقلل ،ومن غلط فاي االكتسااب وتارك االكتسااب .بااب فاي
ذكر طبقات الذين فتروا فاي اإلرادات وغل،اوا فاي المجاهادات وساكنوا إلاى
الراحااات .باااب فااي ذكاار ماان غلااط فااي األصااول ،وأداه ذل ا إلااى الضاااللة،
ونبتدئ بذكر القوم الذين غل،اوا فاي الحرياة والعبودياة .وبااب فاي ذكار مان
غلط في النبوة .باب في ذكر الفرقة التي غل،ت في االباحاة والحظار والارد
عليهم )) .1440فالرجل قد غلط أصحابه في كل أبواب التصوف تقريبا ،فايين
عصمة الصوفية المزعومة ؟؟!!  .والحقيقة أن التصاوف كلاه غلاط بيصاوله
وفروعه وغاياته ،ومن بدايته إلى نهايته.
علمااا بااين العصاامة فااي الشاارع ال تعنااي عاادم الوقااوع فااي الخ،ااي  ،وإنمااا
تعني أن ل تعالى عاصم نبيه و ُموجه له ،وحاميه و ُمنقاذ لاه ،وال يُقاره علاى
خ،ي .والادليل علاى ذلا أناه مان المعاروف والثابات فاي السايرة النبوياة أن
النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -جانااب الصااواب فااي بعااض المواق ا فتاادخل
الوحي وصحح تصرفه ،كما في حاادثتي ابان أم مكتاوم ،وأسارى بادر .وبماا
أنه ال نبي بعد نبينا محمد-عليه الصالة والسالم -فال أحد معصوم بعده أبدا ،
ال من الصحابة ،وال من التابعين ،وال من الصوفية ،وال من غيرهم .
علمااا بااين القااول بالعصاامة ماان خااارط األنبيااا هااو نقااض لخااتم النبااوة
وإخراط لها من األنبيا لتشمل غيرهم من البشر كالصاوفية وأمثاالهمف وهاذا
تع،ياال لاادين اإلسااالم وهاادم لااه ماان دون ش ا  .وبمااا أن األماار كااذل فاازعم
الصاوفية بااين شاايوخهم ماان المعصااومين باطاال ق،عااا  .ألنااه مخااال للشاارع
وناقض لختم نبوة محمد –عليه الصالة والسالم . -والش أن قاول الصاوفية
بالعصمة يندرط ضمن منهجهم في في مخالفاة اإلساالم وتع،يلاه وهدماه ماف
 1440السراط ال،وسي :اللمف  ،ي 282 :وما بعدها .
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التستر باه تقياة وتلبيساا علاى المسالمين .فقاولهم بالعصامة هاو مان خ،اواتهم
المدمرة للدين والتي ختموها بعقيدة وحدة الوجود التي هدمت الشرع والعقل
والعلم .
وأشااير هنااا إلااى أن الصااوفية أكثااروا ماان روايااة أخبااار الفةراسااة عاان
شيوخهم والتيكيد علاى أنهام أصاابوا فيهاا ،كشاواهد علاى عصامتهم بادعوى
الفةراسة  .وقد اكثر من ذكرها عبد الكريم القشيري في رسالته .والحقيقة هي
أن القااوم بااالغوا فااي تضااخيم أماار الفةراسااة لغايااات فااي نفوسااهم  ،مااف األماار
بسااايط وواضاااح مفااااده أن الفةراساااة هاااي اجتهاااادات وتااايمالت واستشااارافات
لمحاولة معرفة المستقبل أو األمور الخافية عنا .وهي في النهاية محااوالت
نسبية تخ،ئ وتصيب  .وأكثر تلا األخباار المروياة عان شايوخ الصاوفية
مكذوبة، 1441ومنها ما هاو قارا ات واحتمااالت واجتهاادات مصايبة  ،ومنهاا
ما هو من إلقا ات الشياطين  .وإال فلن الفةراسة ال يُمكان أن تكاون كماا زعام
هااؤال ا لصااوفية  ،فهااي ليساات عصاامة وال علمااا بالغيااب  ،وال صاااحبها ال
يُخ،ئ.
وماان الروايااات التااي يحاات بهااا الصااوفية فااي قااولهم بالفةراسااة روايااة عاان
بعض الصحابة مفادها (( يُروى عن أنس بن مال  -رضي ل عناه ،-قاال:
دخلت على عثمان بن عفان -رضي ل عنه -وكنت رأيت في ال،ريق امرأة
تيملات محاساانها  ،فقاال عثمااان -رضاي ل عنااه :-يادخل علا ّي أحادكم وآثااار
الزناا ظااهرة علااى عينياه ،فقلات لااه :أوحاى بعاد رسااول ل -صالى ل عليااه
وسلم-؟! فقال :ال ،ولكن تبصرة ،وبرهان ،وفراسة صادقة )).1442
وأقول :الرواياة ال تصاح إسانادا  ،ألن الرجال لام ياذكر لهاا إسانادا  ،وقاد
بحثت عنها فلم أجد لها أصال .فالرواية ال تصح عن الصحابيين  ،ومن ثم ال
يصح االحتجاط بهاا .ومماا يارد متنهاا أنهاا تضامنت أمارا ال يلياق وال يصاح
بحق صحابي جليل أن يفعله  ،وهو حرام شارعا .فاذكرت الرواياة أناه تعماد
النظر إلى امرأة وتيمل محاسنها .وهذا طعن فيه  ،و اليصاح أن يفعلاه ُمسالم
ملتزم مان عاماة المسالمين ،فكيا بصاحابي جليال كاينس بان مالا ؟؟ .ول
اار ةه َم رويرحَ فرظُاوا فُارُو رجهُ َم رذلةا ر
تعالى يقاول(( :قُال ل َل ُم َاؤ ةمنة ر
ين ير ُغضُّ اوا ةم َان أرب ر
َص ة
أر َز ركى لرهُ َم إة خن خ
ُون)(النور.)) 41 :
لر رخبةي ٌر بة رما يرصَ نرع ر
 1441لمخالفتها للشرع والعقل والواقف ،وألن الصوفية يُبيحون ألنفسهم اختالق الرواية وتحري
يسمح لنفسه فعل ذل فهو مستعد أن يختلق األخبار انتصارا للتصوف .
 1442القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
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األخبار بدعوى التستر والتقية ،ومن
ي.272 :

وأما حد يث الولي الذي استشهد به الكالباذي تيييدا لقوله بعصامة شايوخ
الصوفية ،فقد سبق أن توسعنا في تحقيقه وتبين أنه غير صاحيح  .وحتاى إذا
فرضنا جدال أنه صحيح فهو ال يعناي عصامة الاولي  ،ألن الاولي لايس نبياا
ولن يكون نبيا ،وإنما هو من المؤمنين المتقين األكثر نورا ال عصامة ،ومان
الذين يصادق علايهم قاول النباي-علياه الصاالة والساالم(( : -اللهام اجعال فاي
قلبااي نااورا واجعاال فااي لساااني نااورا ،واجعاال فااي ساامعي نااورا ،واجعاال فااي
بصري نورا ،واجعل خلفي نورا وأمامي نورا ،واجعل من فوقي نورا ومن
تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا)) .1443فهذا نور اإليمان وااللتازام  ،وناور
اإلخالي والتقوى ،وليس نور النبوة والعصمة .وأماا الاولي الصاوفي ،فالن
ذل ا الحااديث ال يصاادق عليااه وال يتعلااق بااه ،ألن الااولي الصااوفي لاايس ماان
األوليااا الااذين وصاافهم ل تعااالى باإليمااان والتقااوى ،وإنمااا هااو ماان أوليااا
العبااادة الصااوفية القائمااة علااى مخالفااة الشاارع وتع،يلااه وهدمااه  ،ليصاابح
الصوفي ربا وإلها ً حسب زعم الصاوفية .فاولي هاذا حالاه ال يُمكان أن يكاون
وليا هلل تعالى ،وإنما هو من أوليا وحدة الوجود .
وثالثا إن المسلم مهما بلاغ مان االجتهااد فاي ال،اعاات يبقاى إنساانا يُخ،ائ
ويُصاايب ،لكاان خ،اايه يقاال وصااوابه يكثاار ،لكنااه لاان يصاابح معصااوما ،ألن
الخ،ي طبيعي في البشر ،وألن العصامة ال تتحقاق إال فاي نباي  .والصاحابة
على علو مكانتهم فلم يدع وال واحد مانهم أناه معصاوم بالفةراساة وال بغيرهاا
وال أنه ال يُخ،ئ  .ومن المعاروف أنهام اختلفاوا فيماا بيانهم وال واحاد أدعاى
أنه ال يُخ،ئ بدعوى أنه صاحب فراساة .وهاذا الكاالم يتعلاق بيفضال الناا
بعااد النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -وأمااا الصااوفية فهاام ماان أبعااد النااا عاان
االلتاازام بالشاارع ،وماان ثاام فهاام أكثاارهم خ،ااي وانحرافااا عاان الشاارع والعقاال
والعلم.
وأخيرا – رابعا  -إن قول القشايري باين مان شارط الاولي الحفاظ ،والحفاظ
عند الصوفية يعني العصمة كماا بيناه الكالبااذي ،فقولاه غيار صاحيح ق،عاا.
ألن حفااظ ل تعااالى لعباااده المااؤمنين األتقيااا ودفاعااه عاانهم  ،ورزقااه أياااهم
باإليمان واألنوار ،وتوفيقه لهم في أعمالهم كل هذا هو أمر نسابي وال يصال
إلى درجة العصمة ،بحيث يصبح الولي كالنبي ال يخ،ئ و تجب طاعته فاي
كل ما ييمر به .فهذا باطال ق،عاا ألناه عصامة ونباوة .وألناه مخاال للشارع
الذي أمرنا باتباع الشارع عناد االخاتالف .وبماا أن الصاحابة كاانوا هام علاى
 1443األلباني :صحيح أبي داود ،ط  1ي ، 828 :رقم. 1802 :
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رأ أوليا ل تعالى  ،وقد انتقدهم الشرع في عدة مواق  ،واختلفاوا كثيارا
فيمااا بياانهم ،وأماارهم ل تعااالى بااالعودة إلااى ل ورسااوله عنااد التنااازع لقولااه
لر روأر ةطيع َ
ُوا ّ
وا أر ةطيع َ
ين آ رمنُ َ
ُوا ال خرسُو رل روأُ َولةي األر َم ةر ةمن ُك َم
سبحانه(( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
اون بة ّ
از َعتُ َم فةي رش َي َ فر ُر ُّدوهُ إةلرى ّ
فرلةن ترنر ر
ااهللة رو َالير َاو ةم
ُاول إةن ُكناتُ َم تُ َؤ ةمنُ ر
لة روال خرس ة
ا ةخ ةر رذلة ر رخ َي ٌر روأرحَ رس ُن تريَ ةويالً)(النسا  ))13 :فلن هذا يدل ق،عا على أنه ال
محفوظ حفظ العصمة ،وال معصوم من الخ،ي أحاد بعاد النباي الخااتم محماد
–عليه الصالة والسالم -الذي ُختمت به النبوات.
وأمااا مااا رواه القشاايري عاان الشاابلي بينااه قااال  " ((:الصااوفية أطفااال فااي
حجر الحق تعالى" .يعني أنه يتولى حفظهم وتدبيرهم على ماا فياه صاالحهم
وال يكلهم إلى أنفسهم)) .1444فهو باطل ق،عاا  ،والصاحيح عكاس ذلا تماماا
فااالن ل تعاااالى طاااردهم مااان حفظاااه ورعايتاااه ،وتاااركهم فريساااة ألهاااوائهم
وهلوسااااتهم وتلبيساااات نفوساااهم وشاااياطينهم  .بااادليل أنهااام خاااالفوا الشااارع
بيصولهم وفروعهم وغاياتهم حتى انتهى بهم األمر إلاى الكفار بااهلل ورساوله
ودينااه !!!!  .فهاال ماان هااذا حالااه هااو فااي حفااظ ل  ،أم هااو م،اارود منااه
ومغضوب عليه ؟؟ !!  .أليس الصوفية من الذين يصدق علايهم قولاه تعاالى:
ون
ُون أرنخهُاااا َم يُحَ ةساااانُ ر
ضاااا خل رساااا َعيُهُ َم فةااااي َال رحيرااااا ةة الاااا ُّد َنيرا روهُاااا َم يرحَ رسااااب ر
((الخاااا ةذ ر
ين ر
ص َنعا ً)(الكه . ))113 :
ُ
وبذل يتضح جليا أن قول الصوفية بعصمة شيوخهم باطل شرعا وعقاال
وواقعااا ،قااالوا بااذل لغايااات فااي نفوسااهم .وهاام بااذل علااى طريقااة الشاايعة
اإلمامية في قولهم بعصامة أئماتهم ،1445وقاولهم باذل يُاؤدي بالضارورة إلاى
هدم دين اإلسالم بنقض ختم النبوة واالعتقاد بوجود أنبياا كثيارين بعاد نبيناا
باسم الشي  ،أو العارف ،أو اإلمام .
وأمااا الصاافة الثانيااة ماان صاافات شاايوخ الصااوفية  ،فهااي أنهاام يعلمااون
الغيااب!!  .لاام يصاارّ ح معظاام الصااوفية بكااالم واضااح وصااريح أن شاايوخهم
يعلمون الغيب  ،لكن بعضاهم قاال باذل عنادما أثبات لهام العصامة والفراساة
والحفظ  .ومنهم من قال بعلمهم للغيب باإلشارة دون العبارة .لكن كلهم أثبت
لهم علم الغيب عندما قالوا بوحدة الوجود -الفنا في ل – بحكم أن الصوفي

 1444ابن عجيبة  :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 100 :
 1445أنظر :الكليني :األصول من الكافي ،ظ  ، 2دار الكتب اإلسالمية  ،طهران 1222 ،هـ  ،ط  1ي 122 :وما بعدها .
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هنا يصبح هو ل ومن ثم فهو يعلم ما كان وما سيكون بحكام أناه أصابح رباا
وإلها ً  ،وقد سبق أن فصلنا أقوالهم المتعلقة بوحدة الوجود فال نعيدها هنا.
ومن أقوالهم التي أثبتت العصمة لشيوخهم  ،أو لبعضاهم  ،أن أباا الحسان
علي الهجاويري ذكار أن أباا القاسام الجنياد كاان يعلام أسارار مريدياه .وقاال
لبعضهم  (( :إن لم تعرف أوليا ل تعالى ،هم أوليا األسرار)).1446
والقااول الثااانيُ :ساائل أبااو القاساام الجنيااد  (( :ماان العااارف؟ " فقااال " :ماان
ن،ق عن سرك وأنت ساكت" )).1447
والقول الثالث :عن أبي عبد ل يحيى بن الجال (ت  416هـ) أناه سُائل ماا
معنى قولهم صوفي ؟ فقال(( :ليس نعرفه فاي شارط العلام ،ولكان نعارف أن
من كان فقيراً مجرداً من األسباب ،وكان مف ل تعالى بال مكاان ،وال يمنعاه
الحق سبحانه عن علم كل مكان يسمى صوفيخا ً)).1448
والقول الرابف  :عن أبي سعيد الخراز أنه قال  (( :دخلت المسجد الجامف
 ،فرأيت فقيراً –صوفيا -عليه ةخرقتان  ،فقلت في نفساي  :هاذا وأشاباهه ركالٌّ
على النا  ،فناداني  ،وتال  { :روا َعلر ُم َ
وا أر خن خ
لر ير َعلر ُم رما فةى أرنفُ ةس ُك َم فراحَ رذرُوهُ}
ُ
فاستغفرت ل في سري  ،فناداني وقاال  { :روهُا رو الخا ةذى ير َقبرا ُل
[البقرة ]441 :
1449
التخ َوبرةر رع َن ةعبرا ةد ةه} [الشورى  ]41 :ثم غاب عني فلم أره)) .
والقول األخير -الخامس -قال أبو بكر الكالباذي  (( :سمعت أبا الحسن
الفارسي يقول :قال لي أبو الحسن المزين :دخلت البادية وحدي على
التجريد ،فلما بلغت العمق قعدت على شفير البركة ،فحدثتني نفسي بق،عها
البادية على التجريد ،ودخلها شي من العجب ،فلذا أنا بالكتاني  -أو غيرهف
الش مني  -من ورا البركة ،فناداني :يا حجام ،إلى كم تحدث نف ُس نف رس ر
باألباطيل ؟!  .ويروى أنه قال له :يا حجام ،احفظ قلب  ،وال تحدث نفس
باألباطيل ")).1450
وقد جعل الكالباذي الحادثتين -القوالن الرابف والخامس -من الفةراسة ،ثم
قال (( :يشهد لصحة الفراسة :ما حدثنا أحمد بن علي قال :حا ثواب بن يزيد
 1446الهجويري :كش المحجوب ،ي. 218 :
 1447ابن الملقن  :طبقات األوليا  ،ي. 80 :
 1448القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام ي.111 :
 1449القشيري :الرسالة ،ي. 102 :و الغزالاي :إحياا علاوم الادين  ،ط  2ي . 82 :و ابان عجيباة  :البحار المدياد  ،ط  9ي. 812 :
والكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 190 :
 1450الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 190 :
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الموصلي ،حا إب راهيم بن الهيثم البلدي ،حا أبو صالح كاتب الليث ،حا
معاوية بن صالح ،عن راشد بن سعيد ،عن أبي أمامة الباهلي قال :قال
رسول ل " :اتقوا فراسة المؤمن فلنه ينظر بنور ل" )) .1451
ورةا عليهم أقول :أوال إن القول بين شيوخ الصوفية يعلمون الغيب أو
غيرهم من البشر ،هو قول باطل ق،عا ألنه مخال ل،بيعة البشر وما هو
مشاهد من أحوالهم  .فاإلنسان بما أنه إنسان لن يعلم الغيب أبدا ،نعم يست،يف
أن يجتهد ويقرأ المستقبل بالماضي والحاضر ليستشرف المستقبل ،وهنا
ربما يُصيب وربما يُخ،ي ،و إذا أصاب في أكثر اجتهاداته  ،فهذا ليس علما
بالغيب .وحتى إذا لم يُخ،ئ في أكثر قرا اته فهنا يقال :إنه لم يُخ،ئ  ،وال
يُقال :إنه ال ي ُخ،ئ .
وباطل أيضا بدليل الشرع  ،ألن ل تعالى استيثر بالغيب وال يعلمه إال هو
َب إة خال
ض َال رغي ر
سبحانه .كما في قوله (( :قُل خال ير َعلر ُم رمن فةي ال خس رما روا ة
ت رو َاألررَ ة
ب فر رال ي َ
خ
ُظ ةهرُ
خان يُ َب رعثُ ر
ُون أري ر
لُ رو رما ير َش ُعر ر
ون)) -سورة النمل -61/و(( رعالة ُم َال رغ َي ة
رعلرى رغ َيبة ةه أر رحداً (الجن)–سورة الجن ، -46/و(( ما كان ل لي،لعكم على
الغيب )) – سورة آل عمران ، -173/و(( قل ال أقول لكم عندي خزائن ل
،وال أعلم الغيب ))-سورة األنعام، -11/و(( لو كنت أعلم الغيب الستكثرت
من الخير ))-سورة األعراف، -188/و((فقل إنما الغيب هلل  ،فانتظروا إني
معكم من المنتظرين ))-سورة يونس  ، -41/و((إة خن ّ
لر ير َعلر ُم روأرنتُ َم الر
ون)(النحل .))73 :
تر َعلر ُم ر
وباطل أيضا من أحوال الصوفية أنفسهم  ،فقد كان شيوخهم يسيلون
بعضهم بعضا عن مختل قضايا التصوف وعن أحوالهم ،وييخذون
ويقتدون ببعضهم ،وأحيانا يعترف بعضهم بعجزه عن الجواب ،ويختلفون
في مواقفهم من بعض مسائل التصوف ،كاختالفهم في السماع الصوفي ،بل
إن السرط ال،وسي غلّط كثيرا منهم كما بيناه سابقا.وكتبهم تشهد على ذل
بعشرات الروايات .1452ولو كانوا يعلمون الغيب ما فعلوا ذل  ،ألن الذي
يعلم الغيب ال يسيل غيره عن أي أمر من األمور .وبما أنهم فعلوا ذل دلّ
هذا ق،عا على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب .

 1451الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 190 :
 1452أنظر مثال :ابن الملقن  :طبقات األوليا  ،ي . 12 ، 6 :والقشيري :الرسالة ،ي. 129 :
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وثانيا :إن قول الكالباذي بين الحادثتين -الرابعة والخامسة -يدالن على
الفةراسة ،ويشهد لهما حديث (( اتقوا فراسة المؤمن فلنه ينظر بنور ل))،
هو قول ال يصح  ،ويشهد على تدخله في توجيه الحادثتين لغاية في نفسه.
ألن الحادثتين لم تذكرا الفةراسة ،وال أشارتا إليها من قريب وال من بعيد .بل
إن الرابعة ص ّرحت بعلم الصوفي للغيب  ،فقالت((:فالتفت إل ّي فقال{ :يعلم
ما في أنفسكم فاحذروه}(البقرة .)441 :فالرجل صرّح بينه يعلم الغيب ،ولم
يقل أن ذل من الفةراسة .وهذا يعني أن الكالباذي تدخل عن قصد لتيويل
كالم الصوفي الذي اعترف أنه يعلم الغيب  ،وحمله على أنه يقصد الفةراسة
ال علم الغيبف ألن الكالباذي يعلم أن القول به مخال للشرع ،ويجد
معارضة من المسلمين ويكش أن الصوفية يعتقدون بين شيوخهم يعلمون
الغيب .وهذا ال يريد الكالباذي أن يعرفه المسلمون  ،لتبقى أسرار الصوفية
مجهولة لديهم ،ويستمرون في ممارستهم للتقية وتسترهم باإلسالم .
وأمااا الحااديث الااذي احاات بااه فقااد ساابق أن بينااا أنااه ضااعي  ،وقياال أنااه
موضوع .وحتى إذا فرضنا جدال أنه صحيح  ،فهو ال يتكلم عن علام الغياب،
وال يتعلااق بالصااوفية ، ،وإنمااا يتعلااق بااالمؤمنين االتقيااا  ،فهااو صااريح بينااه
يتحاادث عاان المااؤمن المساالم الملتاازم بشااريعة ل وال يتحاادث عاان الصااوفي
ال ُملتزم بالعبادة الصوفية .والحديث متنه صحيح بصفة عاماة  ،لكناه محكاوم
بالنصااوي الشاارعية األخاارى .فهااو يناادرط ضاامن قولااه تعااالى (( :رو رماان لخ ا َم
ال خ
اان رميَت اا ً
اور)(النااور .)) 31 :و(( أر رو رماان ركا ر
يرجَ رعا ة
لُ لر اهُ نُااوراً فر رمااا لر اهُ ةماان نُّا َ
فريرحَ ير َينراهُ رو رج رع َلنراا لراهُ نُاوراً ير َم ةشاي بةا ةه فةاي النخاا ة رك رمان خمثرلُاهُ فةاي ُّ
َس
ت لراي ر
الظلُ رماا ة
ين رماا ركاانُ َ
اون)(األنعاام  .)) 144 :لكان
وا ير َع رملُ ر
ط م َنهرا رك رذلة ر ُزي رن لة َل ركاافة ةر ر
بة رخ ة
ار َ
هذا ال يجعله معصوما وال عالماا بالغياب ،ألن الغياب ال يعلماه إال ل تعاالى
 .وألنه سبحانه أمرنا بلتباع شريعته وحذرنا من مخالفتها .ومن جهة أخارى
أمرنا بالرد إلى ل ورسوله عند االختالف (( فلةن ترنر ر
از َعتُ َم فةي رش َي َ فرا ُر ُّدوهُ
ون بة ّ
إةلرى ّ
اهللة رو َالير َو ةم ا ةخ ةر رذلة ر رخ َي ٌر روأرحَ رس ُن تريَ ةويالً
ُول إةن ُكنتُ َم تُ َؤ ةمنُ ر
لة روال خرس ة
)(النسا  .)) 13 :فلم ييمرنا بالرد إلى بعضنا ،وال إلى شيوخ الصوفية ،وال
إلااى الهوات ا والخااواطر ،والفةراسااات .ألن نااور اإليمااان نساابي يتقااوى بااه
ا لمؤمن ليزداد التزاما بالشرع ،وليكون له عونا فاي جهااده لنفساه وألعدائاه.
وال عالقاااة لاااه أبااادا بمااازاعم الصاااوفية فاااي قاااولهم بالكشااا  ،وعلااام الغياااب،
والفةراسة.
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وأمااا الصاافة الثالثااة فتتعلااق بكرامااات شاايوخ الصااوفية ودورهااا فااي
جعلهم مصدرا للتصوف وسلوكيات أتبااعهم .ألن تمتاف شايوخهم بالكراماات
شاهد دامغ على مكانتهم وقدراتهم الخارقاة  ،وعلاى اساتقامتهم وقباولهم عناد
ل حسااب زعاام الصااوفية .ولهااذا اهااتم الصااوفية كثياارا بكرامااات شاايوخهم
المزعومة  ،وذكروا منها أخبارا كثيرة جدا في مصنفاتهم.1453
من ذل مثال :قال أبو نعيم األصبهاني (( :حدثنا أبو محمد بان حياان ثناا
محمد بن أحمد بن سليمان الهروي ثناا محماد ابان منصاور ال،وساي ثناا أباو
النضر قال كان إبراهيم بن أدهم ييخذ الرطب من شجرة البلوط )).1454
والكراماة الصااوفية الثانيااة :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني(( :حاادثنا عبااد ل باان
محمد بن جعفر ثناا عيساى بان محماد الوساقندي ثناا وبارة الغسااني ثناا عادي
الصياد من أهل جبلة قال سمعت يزيد بن قيس يحل باهلل أنه كان ينظر إلى
إبراهيم بن أدهم وهو على شط البحر في وقت اإلف،اار فيارى مائادة توضاف
بين يديه ال يدري من وضعها ثم يراه يقوم فينصارف حتاى يادخل جبلاة وماا
معه شي )) .1455
والكرامة الصوفية الثالثة :قال أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا أباو محماد بان
حيان ثنا أبو العبا الهروي ثنا عصام بن رواد ثنا عيسى بن حاازم حادثني
إبراهيم بن أدهم قال :لو أن مؤمنا قال لذاك الجبل زل لزال قال فتحارك أباو
قبيس فقال اسكن إني لم أعن قال فسكن)).1456
والكرامة الصوفية الرابعه :قال أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا أبو الفضال
نصاار باان أبااي نصاار ال،وسااي ثنااا علااي باان محمااد المصااري ثنااا يوسا باان
موسى المروزي ثنا عبد ل بن خبيق قال سمعت عبد ل بن الساندي يحادث
أصااحابه قااال :لااو أن وليااا ماان أوليااا ل قااال للجباال زل لاازال قااال فتحاارك
الجباال ماان تحتااه فضااربه برجلااه فقااال اسااكن إنمااا ضااربت مااثال ألصااحابي
)).1457

1453أنظر مثال :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي 220 :وما بعدها .
 1454أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 2 :
 1455أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 2 :
 1456أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 1 :
 1457أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 1 :
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والكرامة الصوفية الخامسة :قال أبو نعيم األصبهاني (( حُادثت عان عباد
ل بن محمد بن يعقوب قاال :سامعت عباد الصامد بان الفضال يقاول :سامعت
مكي بن إبراهيم يقول :كان إبراهيم بن أدهم بمكاة فسائل ماا يبلاغ مان كراماة
المؤمن على ل عز و جل قال يبلغ من كرامته على ل تعالى لو قال للجبال
تحرك لتحرك فتحرك الجبل فقال ما إياك عنيت )).1458
والكرامة الصوفية السادسة :قال عبد الكريم القشيري(( :سمعت األستاذ
أبا علي الدقاق ،رحمه ل تعالى ،يقول :كاان الحاارث المحاسابي إذا ما خد ياده
إلى طعام فيه شبهة تحرخك على أصبعه ةعرق ،فكان يمتنف منه)).1459
والكرامة الصاوفية الساابعة  :قاال القشايري (( :ويًحكاى عان الجنياد أناه
قال :م خر بي يوما ً الحارث المحاسبي ،فرأيت فيه أثار الجاوع ،فقلات :ياا عام،
تدخل الدار وتتناول شيئاً؟ فقال :نعم .فدخلت الدار وطلبات شايئا ً أقدماه إلياه،
فكان في البيت شي من طعام حمل إل خي من عار قاوم ،فق خدمتاه إلياه ،فيخاذ
لقمة وأدارها في فمه مرات ،ثم إنه قام وألقاها في الدهليز ،وم خر .فلماا رأيتاه
بعااد ذلا بييااام قلاات لااه فااي ذلا  ،فقااال :إنااي كناات جائعااً ،وأردت أن أرسارخك
بيكلي وأحفاظ قلبا  ،ولكان بيناي وباين ل ،سابحانه ،عالماة :أن ال يساوغني
طعاما ً فيه شبهة ،فلم يمكنّي إبتالعه ،فمن أين كان ل ذلا ال،عاام ؟ .فقلات:
إنه حُمل إل خي من دار قريب لي من العر  ،ثم قلت :تدخل اليوم؟ فقال :نعام.
خ
قدمت إلاي فقيار شايئا ً فقادم
فقدمت إليه ةكسراً يابسة كانت لنا ،فيكل وقال :إذا
إليه مثل هذا )).1460
والكرامة الصوفية الثامنة  :قال أباو نعايم األصابهاني (( :حادثنا أباو بكار
محمد بن الحسين ا جري ثنا عبد ل بن محمد الع،شي ثنا أبو حف عمار
بن محمد بن الحكم النسائي قال :حادثني محماد بان الحساين البرجالناي قاال:
حدثني حسين بن محمد الشامي قال :سمعت ذا النون يقول :ركبنا فاي البحار
نريد مكة ومعنا في المركب رجل عليه أطمار رثاة فوقاف فاي المركاب تهماة
فدارت حتى صارت إليه فقلت :إن القوم اتهموك فقال :أنا تعناي ،فقلات :نعام
قال فنظر إلى الساما ثام قاال :أقسامت عليا إال أخرجات ماا فياه مان حاوت
بجوهرة قال فلقد خيل إلي أن ماا فاي البحار سامكة إال وقاد خرجات فاي فيهاا
لؤلؤة أو جوهرة ثم رمى بنفسه في البحر فذهب)) .1461
 1458أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 1 :
 1459القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
 1460القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
 1461أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 196 :
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والكرامة الصوفية التاسعة :قال أبو نعيم األصبهاني(( :ذكر لي أباو عاامر
عبد الوهاب بن محمد عن أبي عبد ل محمد بن أحماد قاال :كنات عناد ساهل
بن عباد ل جالساا فساق،ت بينناا حماماة فجعلات أنحيهاا فقاال ساهل :أطعمهاا
واسقها فقمت ففتت لها خبزا ووضعت لها ما فلق،ات الخباز وساق،ت علاى
الما فشربت ومضت طائرة ،فقلت لسهل :أي شي هذا ال،ير فقاال :لاي ياا
أبااا عبااد ل مااات أخ لااي بكرمااان فجااا ت هااذه تعزينااي بااه .قااال أبااو عبااد ل
ُ
فكتبت تاري اليوم والوقات فقاد
وأظنه ذكر شاه بن شجاع وكان من األبدال،
قوم مان أهال كرماان فعزوناا فياه وذكاروا أناه ماات فاي الياوم والوقات الاذي
سق،ت عندنا الحمامة )).1462
والكرامااة الصااوفية العاشاارة  :قااال أبااو نعاايم األصاابهاني  (( :حاادثنا أبااو
الفضل الهروي قال :حُكي لي عن جعفر بن الزبير الهاشامي أن أباا الحساين
النوري دخل يوما الما فجا ل فيخذ ثيابه ،فبقي في وسط الما فلم يلباث
إال قليال حتى رجف إليه الل معه ثيابه فوضاعها باين يدياه وقاد جفات يميناه
فقااال النااوري :رب قااد رد علااي ثيااابي فاارد عليااه يمينااه فاارد ل عليااه يااده
ومضى)).1463
والكرامااة الصااوفية الحاديااة عشاارة  :قااال أباو نعاايم األصاابهاني (( :حاادثنا
جعفر بن محمد في كتابه وحدثني عنه عمر بن أحمد بن عثمان قال أحمد بن
خلا  :دخلاات يومااا علااى الساارى فقااال لااي :أال أعجبا ماان عصاافور يجااي
فيسقط على هاذا الارواق فايكون قاد أعاددت لاه لقيماة فيفتهاا فاي كفاي فيساقط
على أطراف أناملي فييكل فلما كان في وقت من األوقات سقط على الارواق
ففتت الخبز في يدي فلم يسقط على يدي كماا كاان ففكارت فاي سار العلاة فاي
وحشته مني فوجدتني قد أكلت ملحا طيبا فقلت في سرى أنا تائاب مان الملاح
فسقط على يدي فيكل وانصرف )).1464
والكرامة الصوفية الثانية عشرة :قال أبو بكر الكالباذي (( :قال أبو بكر
القح،بي  :كنت في مجلس سُمنون ،فوق عليه رجل ،فسيله عن المحبة؟
فقال :ال أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسيلة "؟ فسقط على رأسه
طائر ،فوقف على ركبته! فقال :إن كان فهذا ،ثم جعل يقول  -ويشير إلى
 1462أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 822 :
 1463أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 821 :
 1464أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 182 :
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ال،ير  :-بلغ من أحوال القوم كذا وكذا ،فشاهدوا كذا وكذا ،وكانوا في حال
كذا وكذا " ،فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط ال،ير عن ركبته ميتا)).1465
والكرامااة الصااوفية الثالثااة عشاارة  :قااال القشاايري (( :ساامعت األسااتاذ أبااا
علي الدقاق ،رحمه ل تعالى ،يقول :لما نفى أهل بل محماد بان الفضال مان
البلاادف دعااا علااايهم وقااال :اللهاام امااانعهم الصاادق .فلاام يخااارط ماان بلاا بعاااد
صديق)).1466
والكرامااة الصااوفية الرابعااة عشاارة :قااال الكالباااذي ((:قااال أبااو بكاار باان
مجاهد :سمعت أحمد بن سنان الع،ار يقاول :سامعت بعاض أصاحابنا يقاول:
خرجاات يومااا إلااى نياال واسااط ،فاالذا أنااا ب،ياار أباايض فااي وسااط المااا  ،وهااو
يقول :سبحان ل على غفلة النا ")).1467
والكرامااة الصااوفية الخامسااة عشاارة:قااال الكالباااذي (( :قااال أبااو عبااد ل
محمااد باان سااعدان :ساامعت بعااض الكباارا يقااول :كناات يومااا جالسااا بحااذا
البيت ،فسمعت أنيناا مان البيات :ياا جادر ترانرح عان طرياق أولياائي وأحباائيف
فمن زارك ب طاف حول  ،ومن زارك بي طاف عندي ")).1468
والكرامااة الصااوفية السادسااة عشاارة :قااال القشاايري(( :وحُكااي عاان أبااي
عمران الواس،ي قال :انكسرت السفينة وبقيت أناا وامرأتاي علاى لاوح ،وقاد
ولدت في تل الحالة صبية ،فصاحت بي وقالت لي :يقتلني الع !! ،فقلت:
هو ذا يرى حالناف فرفعت رأسي ،فلذا رجل في الهاوا وفاي ياده سلسالة مان
ذهب وفيها كوز من يااقوت أحمار ،وقاال :هااك اشاربا .قاال :فيخاذت الكاوز
وشربنا منه فلذا هو أطيب من المسا وأبارد مان الاثل  ،وأحلاى مان العسال.
فقلت :من أنت رحم ل؟ فقاال :عباد لماوالك ،فقلات :بةا رم وصالت إلاى هاذا؟
فقاال :تركاات هاواي لمرضاااته فيجلساني فااي الهاوا  .ثاام غااب عنااي ولاام أره
)).1469
والكرامة الصوفية الساابعة عشارة  :قاال القشساري (( ::وكاان أباو عبياد
البسريّ إذا كان أول شهر رمضاان يادخل بيتااً ،ويقاول المرأتاه:طيناي علاى
إلي كال ليلاة مان الكاوة رغيفااً ،فالذا كاان ياوم العياد فاتح البااب
الباب ،وألقي ّ
 1465الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 199 :
 1466القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.202 :
 1467الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 199 :
 1468الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 192 :
 1469القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي. 222 :
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ودخلاات امرأتااه البياات فاالذا بثالثااين رغيف اا ً فااي زاويااة البياات ،فااال أكاال وال
شرب ،وال نام ،وال فاتته ركعة من الصالة )).1470
والكرامة الصوفية األخيرة -الثامنة عشرة : -قال عباد الوهااب الشاعراني:
(( وماانهم الشااي علااي نااور الاادين المرصاافي رحمااه ل تعااالى ورضااي عنااه
آماااين :كاااان مااان األئماااة الراساااخين فاااي العلااام ،ولاااه المؤلفاااات النافعاااة فاااي
ال،ريااق...وذكاار لااي ساايدي أبااو العبااا رحمااه ل أنااه قاارأ بااين المغاارب
والعشا خمس ختمات؟! فقال الشاي  :الفقيار وقاف لاه أناه قارأ فاي ياوم وليلاة
ثالثمائة وستين أل ختمة؟؟!! كل درجة أل ختمة )).1471
ورةا علققيهم أقققول :أوال ال يصااح تصااديق مااا روتااه تل ا الروايااات عاان
كراماات شايوخ الصاوفية وقادراتهم فااي التايثير فاي بعاض مظااهر ال،بيعااة،
ألن ماان أهاام نتااائ كتابنااا هااذا أنااه أقمنااا األدلااة الق،عيااة علااى أن الروايااات
الصااوفية ضااعيفة ماان داخلهااا  ،فاألصاال فيهااا الضااع ال الصااحة  .والاادليل
على ذل الشواهد ا تية :أولهاا إناه تباين مان كتابناا هاذا أن الصاوفية هادموا
الشرع و العقل والعلم بمروياتهم وأفكارهم التاي أسساوا بهاا للتصاوف ،وهاذا
يعني أن تل الروايات التي أسسوا بها لفكرهم باطلة ،وهاي مان مفتريااتهم .
ومن هذا حاله ال تُقبل روياته المتعلقة بكرماتهم المروية عن شيوخهم.
والشاهد الثاني مفاده أنه بينا سابقا أن الصوفية أقاموا تصوفهم على التقية
والتحري ا  ،واخااتالق الروايااات وماان هااذا حالااه ال تُقباال رواياتااه المتعلقااة
بكرماتهم المزعومة.
والشاهد الثالث -إن أحوال الصوفية العادية المعروفة عنهم تشاهد بنفساها
علاااى ب،اااالن ماااا ذكرتاااه روايااااتهم المتعلقاااة بتلااا الكراماااات المروياااة عااان
شيوخهم  .ألنهم لاو كاانوا فعاال يتمتعاون بتلا الكراماات والقادرات الخارقاة
علما ودعا ً وتصرفا في بعض مظاهر ال،بيعة ما عاشوا حيااة مليئاة باالفقر
وال،مف ،والخوف والضع  .فمنهم من كان يتسول ليُقوت نفسه .ومنهم من
كان يحتال على النا ليكسب القوت بعقد مجاالس الغناا  ،والتظااهر بلباا
المرقعات .ومنهم من كان يدعي الربوبياة ويعجاز عان إنقااذ نفساه مان القتال
كما حدث للحالط ،و السهروردي المقتول .ومنهم من كان يوالي الظلمة مان
 1470القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي. 222 :
 1471الشعراني :ال،بقات الكبرى ،ي. 166 :
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الحكام واألغنيا طمعا في أموالهم  ،وليبنوا له الزوايا والخوانق .ومنهم من
كااان يبحاااث عاان األعااارا والمناساابات ليحضااارها طلبااا لألكااال ومجاااالس
الرق  .فهذه األحوال أدلة دامغة على ب،الن ما يروياه الصاوفية عان تمتاف
شيوخهم بكرامات وقدرات غير عادياة حتاى أنهام زعماوا أن ابان أهادم كاان
يُحرك الجبالف فلو كان كذل ما كانت تل أحوالهم !! .
والشاهد األخير -الرابف -بما أنه قاادم الادليل الق،عاي علاى أن التصاوف
وأهلااه لام تكاان أحااوالهم إيمانيااة شاارعية ،وإنمااا كاناات أحااواال فاساادة ونفسااية
وشي،انية حتى أوصلتهم إلى الكفر باهلل ورسوله ودينه .فلن هذا يوجب علينا
عاادم تصااديق مااا يرويااه الصااوفية ماان أحااوال شاايوخهم علااى أنهااا كرامااات
صحّ وقوع بعضها فهاي أحاوال نفساية هلوساية شاي،انية ال
ربانية ،وإنما إن ر
رحمانية ربانية.
وثانيا إن تل الكرامات المروية عن شيوخ الصوفية نصت صراحة على
أنهم خرقاوا بعاض سانن الكاون ،وكانات لهام قادرات غيار عادياة تفوقاوا بهاا
على غيرهم من البشر .فمنهم من حرك جابال ،ومانهم مان طاار فاي الساما ،
ومنهم من تيتيه بعض ال،يور باألخبار ،وغير هذا كثير .وكل هذه الروايات
ماازاعم باطلااة ألن ساانن الكااون لاان يقاادر أحااد علااى خرقهااا وال تغييرهااا إال
خالقها سبحانه وتعالى .وما يظهر على أيدي األنبيا مان معجازات ال يصاح
االحتجاط بها ألنها تدخل مباشر من ل تعاالى لتييياد أنبيائاه  ،وال تحادث إال
لهم ،ولن يست،يف غير األنبيا اإلتيان بها .
والاادليل علااى ذلا هااو أن ل تعااالى ذكاار فااي كتابااه الحكاايم أن سااننه فااي
مخلوقاتااه ثابتااة وال تتغياار ،ولاان يساات،يف أحااد تغييرهااا .قااال ساابحانه (( :رال
ار رو رال اللخ َي ا ُل رسااابة ُ
ال خش ا َمسُ يرنبر ةغااي لرهرااا أرن تُ ا َد ةر ر
اار رو ُكاالٌّ فةااي فرلر ا َ
ك َالقر رما ر
ق النخهرا ة
ق ُك خل رش َي َ فرقرا خد ررهُ تر َقا ةديراً )(الفرقاان،)) 4 :
ُون)(يس  ، ))31 :و(( رو رخلر ر
ير َسبرح ر
ت خ
ت خ
اويالً(فاااطر .)) 34 :
لة تر َب ا ةديالً رولراان تر ةج ا رد لة ُس انخ ة
و((فرلراان تر ةج ا رد لة ُس انخ ة
لة ترحَ ا ة
وعندما مات إبراهيم بن النبي-علياه الصاالة والساالم -وحادث كساوف وقاال
النا  :كسفت الشامس لموتاه ،تادخل النباي-علياه الصاالة والساالم ، -وقاال:
((إن الشاامس والقماار ال ينكساافان لمااوت أحااد وال لحياتااه فاالذا رأيااتم فصاالوا
وادعوا ل )).1472

 1472البخاري :الصحيح ،ط  8ي ، 21 :رقم. 1012 :
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والاادليل علااى ذل ا أيضااا ماان العلاام والواقااف  ،فهمااا يشااهدان بااين الكااون
محكوم بقاوانين وسانن كونياة ال تتغيار ،ولان يسات،يف إنساان وال مخلاوق أن
يُغيرهااا .وبمااا أن الصااوفية هاام بشاار مثلنااا فلاان يساات،يف أحاادهم تغييرهااا وال
التحكم فيها .وتاري الصوفية المقرو وواقعهم المشهود هما دلايالن دامغاان
ضدهم  ،فهما يشهدان على أنهام عااجزون كغيارهم مان البشار ،ولان يقادروا
تغيياار تل ا الساانن ،وال أظهااروا قاادرات خارقااة تجعلهاام فااوق البشاار .باال إن
الواقف يشهد بين كثيرا منهم أوأكثرهم في خدمة الظلمة من الحكام واألغنياا
لكي يُوفروا لهم ما يحتاجوناه مان أماوال للتمتاف بالحيااة ،ولتساير مؤسسااتهم
الصااوفية .فلااو كااانوا كمااا وصاافتهم تل ا الروايااات بااينهم أصااحاب كرامااات
وقدرات خارقة ما كانوا ضعفا موالين للظلمة طلبا لمتاع الدنيا .
ومن ذل أيضاا أن الماؤرخ الصاوفي عباد الوهااب الشاعرراني ذكار أن
ساايده الصااوفي يوس ا العجمااي الكااوراني أظهاار (( بمصاار الكرامااات،
والخوارق .،وكانت طريقته التجريد ،وأن يُخارط كال ياوم فقياراً -صاوفيا -
مان الزاوياة يسايل الناا إلاى آخار النهاار ،فمهماا أتاى باه هاو يكاون قاوت
الفقرا ذل النهاار كائناا ً ماا كاان .وكاان ياوم الفقارا يايتي أحادهم بالحماار
محماال خبازاً ،وبصاال وخيااراً ،وفجاال ،ولحماا ً  .وياوم سايدي يوسا يايتي
بابعض كسايرات يابساة ييكلهاا فقيارً واحاد ف فسايلوه عان ذلا فقاال :أناتم
بشريتكم باقية ،وبينكم،وبين النا ارتباط  ،فيع،اونكم ،وأناا بشاريتي فنيات
حتاى ال تكااد تارى فلايس بيناي ،وباين التجاار والساوقة ،وأبناا الادنيا كبيار
مجانسة .وكان صورة سؤاله أن يق على الحانوت أو البااب ،ويقاول :ل،
ويمادها حتاى يغياب ،ويكااد يساقط إلاى األرض ،فيقاول مان ال يعرفاه هاذا
األعجمي راح في الزقزية  .وكان رضي ل عنه يغلاق بااب الزاوياة طاول
النهار ال يفتح ألحد إال للصالة  ،وكان إذا دق داق الباب يقول :للنقيب اذهب
فانظر من شقوق الباب ،فلن كان معه شي من الفتقوح للفقارا  ،فاافتح لاه،
وإال فهي زيارات ،فشارات .1473))...
فهل يُعقل  ،وهل يصح في المن،ق أن صاوفيا صااحب خاوارق وكراماات
ذل هو حاله وحاال أصاحابه فاي طلاب الارزق ،ي،لبوناه باال،مف والتساول
واستع،اف النا ؟؟ !!  .فلماذا ال يسخر قدراته الخارقاة فاي تاوفير ال،عاام
له وألصحابه ليتفرغوا للعبادة الصوفية التي نذروا أنفسهم لها حسب زعمهم
؟؟!!  .فهذا تناقض صاارخ :قُادرات خارقاة يتمتاف بهاا شاي الصاوفية مقابال
 1473الشعراني :ال،بقات الكبرى  ،ي. 220 :
336

عجز وضع وجهد كبير طلبا للرزق !!  .أليس هذا دليل دامغ على ب،الن
ما زعمه الشعراني بين سيده كان صاحب كرامات خارقة ؟؟ !! .
وثالثاااا :إن ماااا رُوي مااان خاااوارق عااان شااايوخ الصاااوفية علاااى أنهاااا مااان
كرامااااتهم ،هاااي فاااي الحقيقاااة ليسااات كاااذل  ،فلماااا أنهاااا كراماااات وخاااوارق
مكذوبااة ،وهااذا هااو الغالااب علااى روايااات كرامااات الصااوفية بحكاام ضااع
الروايااة الصااوفية ماان داخلهااا كمااا بيناااه سااابقا .وإمااا أن بعضااها ماان السااحر
والشعوذة.
ومنهااا مااا هااو لاايس بكرامااات وإنمااا هااي مجاارد أدعيااة ،فقااد تتحقااق أو ال
تتحقق ،وقد يتيخر ظهور ما يُخالفها فيجعلها الصوفية مان كرماات شايوخهم
الااذين صاادر ماانهم ذل ا الاادعا  .مثاال مااا رواه القشاايري بقولااه (( :ساامعت
األستاذ أبا علي الدقاق ،رحمه ل تعالى ،يقول :لما نفاى أهال بلا محماد بان
الفضل من البلدف دعا عليهم وقال :اللهم امنعهم الصادق .فلام يخارط مان بلا
بعد صديق)) .1474ودعاؤه هذا لم يتحقق في أهل بل  ،فقد ظهر فايهم علماا
كبار زهاد ثقات في بل ظهروا فيه بعد وفاة ذل الصاوفي ،مانهم :أباو علاي
الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن جعفر البلخي ،الوخشي (ت 371هـ)،
وأبو عمرو عثمان بن محمد بان أحماد البلخاي(ت  147هاـ) ،وعباد الم،لاب
بن الفضل القرشي البلخي الحنفي(ت  611هـ).1475
ومنها ما هو تخيالت وتهيؤات نفسيه ومرضية تجعل الصاوفي يتصاور
أمورا ال وجود لها في الواقف ،ويعتقد أنها مان الكراماات ،وهاي فاي الحقيقاة
من الهلوسات عندما يكون الصوفي في حالاة جاذب واضا،راب بسابب شادة
الجوع وقلة النوم ،أو بسبب تناول المخادرات بالنسابة للصاوفية الاذين كاانوا
يتعاطونها.
ومنها ما هو من تلبيسات الجان أو الشاياطين ،وليسات كراماات شارعية،
بحكاام أن الكرامااات إن حاادثت فهااي للمااؤمنين األتقيااا الصااادقين الملتاازمين
بشريعة ل دون غيرهم .وبما أنه سبق أن بيناا أن التصاوف مخاال للشارع
في أصاوله وفروعاه وغاياتاه  ،بال وهاادم لاه  ،فاال يُمكان أن تكاون ألتباعاه
كرامات صحيحة شرعية .وإن فرضنا جادال أن بعضاهم حادثت لاه كراماات
شااارعية فقاااد تكاااون مااان بااااب االساااتدراط والتحاااذير واالمتحاااان ،أو تحااادث
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لبعضااهم لكااونهم ليسااوا صااوفية حقيقااة ،وإنمااا هاام زهاااد أتقيااا انتمااوا إلااى
التصااوف ويعيشااون فااي هوامشااه ،وال يعتقاادون أصااال بااه كاادين لااه أصااوله
وفروعه وغاياته ،وأنه ُمع،ل وهادم لدين اإلسالم.
علما بين الكراماة الشارعية كماا أناه ال يُنالهاا إال المؤمناون األتقياا  ،فهاي
أيضا ليست تصرفا في الكون وال خرقاا لساننه  ،وإنماا هاي نفساها مان سانن
اإليمااان والتقااوى ،وماان رزق ل تعااالى ياارزق بهااا عباااده الصااالحين فااي
األوقات التي يكونون فيها في أمس الحاجة إليهاا .بادليل قولاه سابحانه(( :أرال
وا رو ركانُ َ
ين آ رمنُ َ
إة خن أر َولةيرا ّ
لة الر رخ َو ٌ
ون لرهُا ُم
وا يرتخقُ ر
ون الخ ةذ ر
ف رعلر َي ةه َم روالر هُ َم يرحَ رزنُ ر
ت ّ
لة رذلةا ر هُا رو َالفرا َاو ُز
يل لة ركلة رمااا ة
َالبُ َشا ررى فةااي َال رحيااا ةة الا ُّد َنيرا روفةااي ا ةخا رر ةة الر تر َبا ةد ر
ق خ
لر يرجَ رعل لخهُ رم َخ ررجاا ً رويررَ ُز َقاهُ ةم َان
َال رع ةظي ُم )(يونس .)) 63 -64:و(( رو رمن يرتخ ة
لر برالة ُغ أر َم ةر ةه قر َد رج رع رل خ
لة فره رُو رح َسبُهُ إة خن خ
َث رال يرحَ تر ةسبُ رو رمن يرتر رو خكلَ رعلرى خ
رحي ُ
لُ
ال رعلر َيهراا رز رك ةريخاا
لة ُكل رش َي َ قر َدراً)(ال،االق .)) 4 :و(( رو ركفخلرهراا رز رك ةريخاا ُكلخ رماا رد رخ ر
ت هُ رو ةم َن ةعن ةد ّ
ال يرا رمرَ ير ُم أرنخى لر ة هرـ رذا قرالر َ
لة خ
إن
اب رو رج رد ةعن ردهرا ةر َزقا ً قر ر
َال ةمحَ رر ر
ّ
لر يررَ ُز ُ
ب )(آل عمران.)) 47 :
ق رمن ير رشا ُ بة رغي ةَر ةح رسا َ
ورابعا ففيما يخ أسانيد روايات الكراماات الصاوفية ،فهاي كلهاا غيار
صحيحة ،بحكم أن رواتها ضعفا  ،ألن الصوفية ليسوا ثقات ألنهام يقولاون
بالتقية ،وتعمدوا مخالفة الشرع والعقل والعلم انتصاارا لتصاوفهم ،كماا سابق
أن بيناه .ومن هذا حاله ال يُوثق به ،وال يُحات باه ،وال يصاح االعتمااد علاى
مروياتااه  .منهااا مااثال إسااناد الكرامااة الصااوفية الثانيااة عشاارة :قااال أبااو بكاار
الكالباااااذي (( :قااااال أبااااو بكاااار القح،بااااي  :كناااات فااااي مجلااااس سُاااامنون
 .1476))...إسنادها ال يصح ألناه منق،اف باين الكالبااذي وأباي بكار القح،باي،
فهااو ل ام يصاارّ ح بالسااماع  ،ونقاال ماان دون ذكاار للواساا،ة بينهمااا.والقح،بااي
نفسااه الااراجح أنااه مجهااول الحااال ،ألنااي لاام أعثاار لااه علااى حااال جرحااا وال
تعديال.
وأما إساناد الكراماة الصاوفية الرابعاة عشارة :قاال الكالبااذي ((:قاال أباو
بكر بن مجاهد :سمعت أحمد بن سنان الع،ار يقول :سمعت بعض أصاحابنا
يقول .1477))... :فهو ال يصح ألن الكالباذي لم يصرح بالساماع  ،وال حادد
مصدر خبره .فاإلسناد من جهته غير متصل .
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ومن رجاله  :أحمد بن سنان الع،ار  ،الراجح أنه مجهول الحال  ،ألناي
لاام أعثاار لااه علااى حااال جرحااا وال تعااديال .ثاام هااو حاادث عاان مجهااول العااين
والحال ،فقال" :سمعت بعض أصحابنا "  ،فمن هذا الابعض؟ ،إناه مجهاول،
فاإلسناد ال يصح من طريقه.
ومنها إسناد الكرامة الصوفية الخامسة عشرة  :قاال الكالبااذي (( :قاال
أباااو عباااد ل محماااد بااان ساااعدان :سااامعت بعاااض الكبااارا يقاااول.1478))...:
وإساانادها ال يصااح ألن الكالباااذي لاام يصاارح بالسااماع وال حاادد مصاادر
خبااره.فاإلسااناد ماان جهتااه غياار متصاال  .وألن عبااد ل محمااد باان سااعدان لاام
يُحدد الذي روى عناه وساماه " بعاض الكبارا " ،فهاو بالنسابة إليناا مجهاول
العين والحال ،ويبدو أنه تعمد عدم ذكر اسامه لغاياة فاي نفساه ،ربماا إلخفاا
حال الرجل .وعليه فاإلسناد ال يصح من جهته.
وأما إسناد الكرامة الصوفية السابعة عشرة  :قال القشيري (( ::وكان أبو
عبيد البسريّ إذا كان أول شاهر رمضاان يادخل بيتااً ،ويقاول المرأتاه:طيناي
إلاي كال ليلاة مان الكاوة رغيفااً ،فالذا كاان ياوم العياد فاتح
على البااب ،وألقاي ّ
الباب ودخلت امرأته البيت فلذا بثالثين رغيفا ً في زاوية البيت ،فال أكال وال
شاارب ،وال نااام ،وال فاتتااه ركعااة ماان الصااالة )) .1479وإساانادها منق،ااف بااين
القشاايري ،وأبااي عبيااد البسااري ،ألن األول لاام يلحااق بالثاااني وبينهمااا فااارق
زمن كبير.فالقشيري ولد سنة  476هـ ،وتوفي سنة  361هـ والبسري توفي
سنة  431هـ  .فاإلسناد ال يصح من جهته.
ومتنها باطل بال ومساتحيل  ،ألناه ال يُمكان عقاال وواقعاا وعلماا أن يمتناف
اإلنسان عن األكل والشرب والنوم ثالثين يوما وال يماوت ،ثام بعادها يخارط
إلى صالة العيد !!!!  .فهو حتى إذا فرضنا جدال أنه لم يمت ،فالش أنه في
غيبوبة تامة فاقدا للوعي  ،وال يُمكنه أبدا حضور صالة العيد  .والحقيقة إناه
من الجهل والغبا والحماقاة قباول هاذا الرواياة وأمثالهاا ،ومان الجريماة فاي
حق العقل والعلم تصديقها .
وأماااا ماااا رواه القشااايري مااان كراماااات الحاااارث المحاسااابي ،فااااألولى
إساانادها(( :سا ُ
امعت األسااتاذ أبااا علااي الاادقاق ،رحمااه ل تعااالى ،يقااول :كااان
الحارث المحاسابي  .1480))...إسانادها ال يصاح ،ألناه منق،اف باين أباي علاي
 1478الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 192 :
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الحسن بن علاي الادقاق النيساابوري المتاوفى سانة  311هاـ  ،وباين الحاارث
المحاسبي المتوفى سنة  434هـ .
والثانياة إسانادها  ،قاال القشايري(( :ويحكاى عان الجنياد أناه قاال :ما خر باي
يوما ً الحارث المحاسبي ،فرأيت فيه أثر الجوع .1481))...وإسانادها ال يصاح
ألنه منق،ف بين القشيري والجنيد  ،ألنه لام يدركاه  ،وألناه روي الخبار مان
دون ذكر مصدره ،ورواه بصيغة التمريض :يُحكى .
ومنها إسناد الكرامة الصوفية الثامنة  :قال أباو نعايم األصابهاني (( :حادثنا
أبااو بكاار محمااد باان الحسااين ا جااري ثنااا عباادل باان محمااد الع،شااي ثنااا أبااو
حف ا عماار باان محمااد باان الحكاام النسااائي قااال حاادثني محمااد باان الحسااين
البرجالني قال حادثني حساين بان محماد الشاامي قاال سامعت ذا الناون يقاول
ركبنا في البحر .1482 ))...
وإساانادها ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :أبااونعيم األصاابهاني ،بينااا سااابقا أنااه
ضااعي  .و أبااو حفا عماار باان محمااد باان الحكاام النسااائي قااال  :تاارجم لااه
الخ،ياب البغادادي ،وقاال " :كاان صااحب أخباار وحكاياات وأشاعار"  ،ولام
ياذكر فيااه جرحااا وال تعااديال .1483و محماد باان الحسااين البرجالنااي (ت 431
هـ) قال الذهبي ":ال بي به ما رأيت فيه توثيقا وال تجريحاا "  .وذكاره ابان
حبان في الثقات .1484لكن توثيق ابن حبان ال يُعول عليه لتساهله في التوثيق
وألن متن الرواية منكر جدا  .وحسين بن محمد الشامي  :يبدو أناه مجهاول
فلم أعثر له على ترجمة ،وال على حال جرحا وال تعديال.
وماانهم ذو النااون المصااري ،واساامه :ثوبااان باان ابااراهيم األخميمااي
المصري(ت  431هـ)  :أحاديثه عن مال فيها نظر ،لم يكن يتقن الحاديث ،
سماه أهل ناحيته بالزنديق  ،ضعي الحديث .1485وبما أنه كذل  ،فلذا أضفنا
إليااه تصااوفه وأحوالااه الغريبااة ،فاالن الرجاال ال يصااح االعتماااد علياااه وال
تصديقه فيما يرويه من أباطيل وخرافات وغرائب .
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ومنها إسناد الكرامة الصوفية التاسعة :قال أبو نعيم األصابهاني(( :ذكار
لي أبو عاامر عباد الوهااب بان محماد عان أباي عباد ل محماد بان أحماد قاال
كنت عند سهل بن عبد ل جالسا فسق،ت بيننا حمامة .1486))...
وإساانادها ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :أبااو نعاايم األصاابهاني ،ساابق بيااان
ضعفه .وعبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال  ،أبو عامر عباد
الوهاب بن محمد ،مجهوالن  ،فلام أعثار لهماا علاى حاال جرحاا وال تعاديال،
رغم طول البحث عنهما .و رسهَل ُ
س ب ةن عيسى ب ةن عبد ل
بن يونُ ر
بن عبد ل ة
بن ررفةيف أبو محمد التستري (توفي سنة 484هـ )  :لام ياذكر الاذين ترجماوا
لاااه مااان المحااادثين حااااال جرحاااا وال تعاااديال .1487وعلياااه فالرجااال فاااي ةعاااداد
المجهولي الحال ،.واإلسناد ال يصح من جهته.
وإسناد الكرامة الصوفية العاشارة  :قاال أباو نعايم األصابهاني  (( :حادثنا
أبااو الفضاال الهااروي قااال حُكااي لااي عاان جعفاار باان الزبياار الهاشاامي أن أبااا
الحسين النوري دخل يوما الما فجا ل فيخذ ثيابه .1488))...
وإسنادها ال يصح  ،لوجود را َو مجهاول روى عناه أباو الفضال الهاروي،
بقول " :حُكي لي "  .باإلضاافة إلاى الارواي األول – المؤلا  -فقاد سابق أن
بينا أنه ضعي  .ومتنها ُمنكر و ُمستبعد تماما  ،ألن الواقف يشاهد أن السُاراق
يسرقون وال رأينا واحدا منهم ُشلت يده  ،فلو كان األمر كذل ما فارض ل
علينا ق،ف يد السارق  .فال يصح أن نترك حقائق الواقف ونفسد تفكيرنا بمثال
هذه الخرافات  ،بل وحتى وإن فرضنا جدال حدوث مثل ذلا مارة فاي آالف
السنين بدعوى أنهاا كراماة ،فمان حقناا رفضاها وال يضارنا إنكارناا لهاا ،وال
فرض ل علينا التصديق بها.
وأما بالنسبة ألسانيد روايات كرامات إبراهيم بن أدهم التي رواها أبو نعيم
األصاابهاني  ،فيولهااا (( :حاادثنا أبااو محمااد باان حيااان ثنااا محمااد باان أحمااد باان
سااليمان الهااروي ثنااا محمااد اباان منصااور ال،وسااي ثنااا أبااو النضاار قااال كااان
إبراهيم بن أدهم ييخذ الرطب من شجرة البلوط )).1489

 1486أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 822 :
 1487توسف الذهبي في ترجمته ولم يذكر شيئا من ذل  .الذهبي :تاري اإلسالم ،ط  81ي. 129 :
 1488أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 821 :
 1489أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 2 :
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وإسانادها ال يصاح ألن مان رجالااه  :أباو نعايم األصاابهاني ،بيناا سابقا ً أنااه
ضعي  .و محمد بن أحمد بن سليمان الهروي :أبو العبا ( :ت  434هـ) :
لاام أعثاار لااه علااى حااال ،و قااد تاارجم لااه الااذهبي ولاام يااذكر فيااه جرحااا وال
تعديال.1490
وأبو النضر هاشم بن القاسم بن مسالم بان مقسام الليثاي أباو النضار البغادادي
الحاافظ خراسااني األصاال ولقباه قيصار 417 -143( :هااـ) :ثقاة  ،ثباات.1491
لكنه لم يصرح بالسماع من ابن أدهم  ،واكتفى بقول ":كان إبراهيم بن أدهام
"  ،ولم يذكر المزي أن أبا النضر روى أو سامف مان اباراهيم بان أدهام. 1492
وبمااا أنااه كااان ثبتااا ،وعاااش فااي زماان التفريااق فيااه بااين السااماع ماان عدمااه
معروفاا وم،لوبا،وهناا لام يصاارح بالتحاديث فاإلساناد لاام يثبات اتصااله ماان
جهته .
وإبراهيم بن أدهم بان منصاور العجلاي وقيال التميماي أباو إساحاق البلخاي
الزاهااد (ت  164هااـ)  :صاادوق . 1493وبمااا أنااه تبااين ماان تتبااف أحااوال هااذا
الرجل أنه لم يكن إنساانا ساويا  ،ال عدالاة وال ضاب،ا .وإنساان هاذا حالاه ال
يصااح األخااذ عنااه  ،وال الثقااة فيمااا يرويااه  .علمااا بااين تصااوفه أفقااده توازنااه
العقلاي ،وأبعااده عان االلتاازام الشارعي  .وبمااا أن األمار كااذل  ،ومرتبتاه فااي
الجرح والتعديل ال تُشعر بالضبط فهو ليس بحجة فيماا يروياه ،خاصاة وأناه
كثيرا ما يروي ما يُخال الميلوف و طبائف األشيا  .فالرجل ضعي  ،وليس
من الشرع وال من العقل وال من العلم قبول أخبار رجل هذا حاله.
وإسناد الرواية الثانية(( :حدثنا عبد ل بن محمد بن جعفر ثناا عيساى بان
محمد الوسقندي ثنا وبرة الغساني ثنا عدي الصياد من أهل جبلة قال سامعت
يزيد بن قيس يحل باهلل أنه كان ينظر إلى إبراهيم بن أدهم .1494 ))...
وإسنادها ال يصح ألن من رواته :أبو نعيم األصبهاني ،بينا أنه سابقا أنه
ضعي  .وبرة الغساني  ،يبدو أناه مجهاول الحاال  ،فلام أعثار لاه علاى ذكار
جرحا وال تعاديال  ،رغام كثارة البحاث عناه فاي مصانفات الجارح والتعاديل،
والتراجم والتواري  ،وغيرها من المصنفات  .وعدي الصياد مان أهال جبلاة
 :مجهول ،فلم أعثر له على حال  ،وال على ترجماة رغام كثارة البحاث عناه
 1490الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  88ي. 812 :
 1491ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  ، 10ي. 18 :
 1492المزي :تهذيب الكمال  ،ط  ، 8ي ، 82 :ط  20ي. 128 :
 1493ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 20 :
 1494أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 2 :
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في مختل مصنفات الرجال والتواري  .و يزيد بان قايس لام أعثار لاه علاى
حال جرحا وال تعديال  ،،وال ُذكر من بين الذين رووا عن ابن أدهم.1495
وإسااناد الروايااة الثالثااة(( :حاادثنا أبااو محمااد باان حيااان ثنااا أبااو العبااا
الهروي ،ثنا عصام بن رواد ،ثنا عيسى بن حازم ،حادثني إباراهيم بان أدهام
قال :لو أن مؤمنا .1496 ))...
إساانادها ال يصااح  ،ألن ماان رواتااه :أبااو نعاايم األصاابهاني ،ضااعي كمااا
بيناه سابقا  .وأبو العبا محمد بن أحمد بن سليمان الهروي (ت  434هـ) :
ترجم له الذهبي ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال .1497فالرجل مجهول الحاال.
وعصاااام بااان رواد بااان الجاااراح العساااقالني  :صااادوق ،لاااين .1498فالرجااال
ضعي  .وعيسى بن حازم النيسابوري  :ترجم لاه ابان أباي حااتم ولام ياذكر
فيااه جرحااا وال تعااديال ،1499فالرجاال مجهااول الحااال .و إبااراهيم باان أدهاام ق
ضعي كما بيناه أعاله .
وإسناد الرواية الرابعة(( :حدثنا أبو الفضل نصر بن أبي نصر ال،وسي
ثنا علي بن محمد المصاري ثناا يوسا بان موساى الماروزي ثناا عبادل بان
خبياق قااال ساامعت عباادل باان السااندي يحاادث أصااحابه قااال :لااو أن وليااا ماان
أوليا ل قال للجبل زل لزال .1500))...
إسانادها ال يصاح  ،ألن مان رواتاه :أباو نعايم األصابهاني  ،بيناا ساابقا أناه
ضعي  .وأبو الفضل نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب ال،وسي ،الع،ار
الصوفي( 484 - 411هـ) :صاحب الشبلي :ترجم له الذهبي ،ولم يذكر فيه
جرحا وال تعاديل ،وروى لاه حاديثا حكام علياه بيناه منكار جادا .1501فالرجال
ضعي لتصوفه ولجهالة حاله  .وعبد ل بن خبيق  :األن،اكي :لام أعثار لاه
على حال ،وترجم له ابن أباي حااتم ولام ياذكر فياه جرحاا وال تعاديال .1502و
عبد ل بن السندي  ،يبدو أن الرجال مجهاول الحاال ،فلام أعثار لاه علاى مان
ذكر حا له جرحا وال تعديال ،إال ابان حباان أورده فاي كتاباه الثقاات مان دون
يااذكر فيااه مااا يُاادل علااى توثيقااه ،وأشااار إلااى أنااه يااروي الحكايااات عاان اباان

 1495المزي :تهذيب الكمال ،ط  8ي. 82 :
 1496أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 1 :
 1497الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  88ي. 812 :
 1498الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط  1ي . 807 :وابن أبي حاتم :الجرح والتعديل  ،ط  1ي. 86 :
 1499ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل  ،ط  2ي. 891 :
 1500أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 1 :
 1501الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  10ي. 19 :
 1502ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل ،ط  1ي. 91 :
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المبارك .1503وتوثيقه له ال يُعول عليه ،ألنه معاروف بيناه متسااهل جادا فاي
التوثيق .خاصة ونحن أمام رواية متنها منكر جدا  ،وال يصح .
وإسااناد الروايااة الخامسااة – ماان كرامااات اباان أدهاام المزعومااة(( : -
حُدثت عن عبد ل بن محمد بن يعقوب قاال سامعت عباد الصامد بان الفضال
يقول سمعت مكي بن إبراهيم يقول كان إبراهيم بن أدهم بمكة فسئل ماا يبلاغ
من كرامة المؤمن على ل عز و جل .1504))...
إساانادها ال يصااح ،ألن ماان رجالااه :أبااو نعاايم األصاابهاني ،بينااا ضااعفه
سابقا ،وهو هنا أيضا لم يُصرح بالساماع ،وإنماا قاال " :ح ُ
ُادثت "  ،فاإلساناد
من جهته ُمنق،ف .وعبد الصامد بان الفضال بان موساى بان هااني البلخاي أباو
يحيى ( :ت 484هـ) :له حديث ُمنكر ،صالح الحال .1505وهذه المرتبة تشعر
بالقرب من التجريح ،وصاحبها ال يُحت به .1506ومكي بن إبراهيم بن بشاير
التميماي البلخاي ( 413-146هاـ) :ثقاة  ،لايس باه باي  ،محلاه الصادق.1507
لكنه لم يصرح بالسماع ،فيُحتمل أن اإلسناد غير متصال ،وبماا أناه كاان فاي
وقت التفريق فيه بين السماع مان عدماه معروفاا وم،لوباا ،وهناا لام يصارح
بالسماع فاإلسناد من جهته غير متصل .وإبراهيم بن أدهم ضعي كما بيناه
أعاله.
وأماا إسااناد الرواياة األخياارة -الكراماة الصااوفية الثامناة عشاارة : -قااال
عبد الوهاب الشعراني (( :ومانهم الشاي علاي ناور الادين المرصافي  ...أناه
قرأ بين المغرب والعشا .1508))...
إساانادها ال يصااح  ،ألن مان رجالااه  :الشااعراني وشاايخه المرصاافي ،وهمااا
ضعيفان بحكم تصوفهما  ،وقد سابق تفساير ذلا فاال نعياده هناا .والشاعراني
في تدوينه ل،بقاته كان حاطب ليل  ،ودا على كل أبجديات النقد التاريخي
 ،وروى مستحيالت وخرافات ال يُمكن تصديقها وقد ذكرناا نمااذط منهاا فاي
كتابنا هذا ،كالتي ذكرناها هنا .

 1503ابن حبان :الثقات  ،ط  2ي. 212 :
 1504أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 1 :
 1505الذهبي :ميزان االعتدال  ،ط  1ي. 21 :
 1506محمود ال،حان :تيسير مص،لح الحديث  ،مكتبة رحاب  ،الجزائر  ،ي. 128 :
 1507ابن حجر :تهذيب التهذيب ،رقم ، 212 :ط  7ي 802 :و ما بعدها.
 1508الشعراني :ال،بقات الكبرى ،ي. 166 :
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ومتنها باطل ق،عا يُثبت صحة ما ذكرناه  ،وقد نقدها أحد الباحثين وبين
زيفها وعدم صحتها بقوله (( :ومن قصصهم المستغربة التي ال تروط إال
على الجهلة والمهووسين أن وليا من أوليائهم كان يختم القرآن  461أل
ختمة في اليوم والليلة! وهذا الكالم لوال أن العقول قد خدرت فكريا وأن
النفو قد مسخت وان القلوب قد طبف عليها بخاتم الجهل وقلة الحيا ما
كان ليُصدق فيُدون في كتب الكرامات .فان اليوم والليلة زمن يمتد 43
ساعة اي  1331دقيقة فلذن  461ال ختمة ÷  1331دقيقة =  411ختمة
في كل دقيقة !! فيين العقول)) 1509؟!  .فهل يُعقل  ،وهل يُمكن أن إنسانا
يختم القرآن كله  411ختمة في كل دقيقة ؟؟ !!!!! .
وأما الصفة الرابعة -من صفات شيوخ الصوفية -فهي أنهم يتلقون
العلم واألوامر من عالم الغيب بواس،ة المنامات والمشاهدات ،واإلشارات
ورؤية ل تعالى.
من ذل مثال :قال الكالباذي(( :دخل جماعة على رابعة يعودونها من
شكوى ،فقالوا :ما حال ؟ قالت :ول ما أعرف لعلتي سببا غير أني
ضت عل خي الجنة ،فملت بقلبي إليها ،فيحسب أن موالي غار علي
ُع ةر ر
1510
فعاتبني ،فله العتبى)) .
ُ
دخلات علاى ساري الساق،ي ،فرأيات
وعن أبي القاسام الجنياد أناه قاال(( :
عنده خزف كوز مكسور ،فقلت :ما هذا؟ قال :جا تني الصبية البارحة بكوز
فيه ما  ،فقالت لي :يا أبت ،هذا الكوز معلق ههنا فلذا برد فيشربهف فلنها ليلة
ُ
فقلات:
غمة ،فغلبتني عيني ،فرأيت جارية من أحسن الجواري دخلات علاي،
ت؟ قالت :لمن ال يشرب الما المبرد في الكيزان ،وضربت بيدها إلى
لمن أن ة
الكوز فانكسر ،وهو الذي ترى .فما زال الخزف مكانه لم يحركه حتى ستره
الغبار!! )).1511
وقال عبد الشعراني (( :كما حُكي عن أبي القاسم الجنيد -رضي ل عنه-
أناه قاال :لاي ثالثاون سانة أتكلام ماف ل تعاالى ،والناا يظناون أناي أتكلام
معهم)).1512
ُ
ضةً ،فسيلت ل أن يعافيني ،فقاال لاي
وعن الجنيد أنه قال(( :
مرضت رمرَ ر
في ةسري{ :ال تدخل بيني وبين نفس } .قال :سمعت بعض أصاحابنا يقاول:
 1509جاد الكريم بكير :صور من الصوفية  ،ي. 12:
 1510الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 198 :
 1511الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 192 :
 1512الشعراني :ال،بقات الكبرى . 829 ،
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ساامعت محمااد باان سااعدان يقااول :ساامعت بعااض الكباارا يقااول :ربمااا أغفااو
ألضربرنخ بالسياط} )).1513
غفوة ،فينادى{ :أتنام عني؟! إن نمت عني
ة
وذكاار عبااد الوهاااب الشااعراني أن أبااا يزيااد البساا،امي كااان يقااول لغياار
الصوفية (( :أخذتم علمكم من علما الرسوم ميتاا ً عان ميات ،وأخاذنا علمناا
عن الحي الذي ال يموت)).1514
وقال عبد الكريم القشايري(( :وروي عان أباي يزياد أناه قاال :رأيات رباي
عاااز وجااال فاااي المناااام ،فقلااات .كيااا ال،رياااق إليااا ؟ فقاااال :اتااارك نفسااا
وتعال)).1515
وذكاار الكالباااذي أن سااهل باان عبااد ل التسااتري قااال عاان نفسااه  :أنااا منااذ
ثالثين سنة أكلم ل والنا يتوهمون أنى أكلمهم)).1516
وقال الكالباذي  (( :قال أبو بكر بن مجاهد المقاري  :قادم أباو عمارو بان
العال يوما ليصلي بالنا  -وما كان يؤم فيقدم اضا،رارا  ،-فلماا تقادم قاال
للنا  :استووا "  ،فغشي عليه فلم يفق إال بالغد ،فقيل له في ذل ؟ فقال :وقت
ما قلت لكم استووا ،وقف فاي قلباي خااطر مان ل تعاالى كيناه يقاول لاي{ :ياا
عبدي ،هل استويت لي قط طرفة عين حتى تقول لخلقي استووا}))1517؟ .
وزعم الكالباذي أن ل تعالى يُنبه الصوفية في الرؤيا ول،ائفها .ثام أورد
مناماات لاابعض شاايوخهم تاادل علااى اتصاالهم بااالنبي-عليااه الصااالة والسااالم-
وان بعضهم كان على اتصال دائم به كال ليلاة اثناين وخمايس.وأنهام بعضاهم
يتلقى التوجيهات من ل تعالى.1518
وزعم عبد الكريم القشايري أن الصاوفي عنادما يصال مرحلاة جماف الجماف
فلنه يسمف من ل الخ،اب ،ومن السر الجواب.1519

 1513الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 190 :
 1514الشعراني :ال،بقات الكبرى ،ي. 9 :
 1515عبد الكريم القشيري :الرسالة القشيرية  1 ،ي. 196 :
 1516الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 111 :
 1517الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 190 :
 1518الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي 191 :وما بعدها .
 1519القشيري :رسالة ترتيب السلوك  ،ي. 29 :
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وقااااال أبااااو حامااااد الغزالااااي (( :وماااان أول ال،ريقااااة تبتاااادئ المكاشاااافات
والمشاااهدات ،حتااى أنهاام فااي يقظااتهم يشاااهدون المالئكااة ،وأرواح األنبيااا
ويسمعون أصواتا ً ويقتبسون منهم فوائد .ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور
واألمثال ،إلى درجات يضيق عنها الن،اق ،فاال يحااول معبار أن يعبار عنهاا
إال اشتمل لفظه على خ،ي صاريح ال يمكناه االحتاراز عناه )) .1520و(( مان
األوليا من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد األنبيا )).1521
وقااال الشااهاب السااهروردي فااي عوارفااه  (( :فاالذا تحقااق الصااوفي بهااذا
الوص صار وقته سرمدا  ،وشهوده مؤبدا  ،وسماعه متواليا متجددا يسامف
كالم ل تعالى )).1522
وروى عبد الوهاب الشعراني أن الصوفي أحمد بن أبي الحسين الرفااعي
(ت  171هاـ) قاال (( :إذا صالح القلاب صاار مهابط الاوحي واألسارار،
واألنوار ،والمالئكة)).1523
وعن الشعراني أن الصوفي إبراهيم المسوفي القرشي (ت  676هـ) قال:
((وما كان ولي متصال بااهلل تعاالى إال ،وهاو ينااجي رباه كماا كاان موساى -
عليه السالم  -يناجي ربه)).1524
وأخياارا ذكاار الشااعراني أن الصااوفي ابااراهيم المتبااولي المصااري كااان
يرى النبي  -صلى ل عليه وسلم -كثيراً في المنام فيخبر بذل أمه فتقول :يا
ولدي إنما الرجل من يجتمف به في اليقظة فلما صار يجتمف باه فاي اليقظاة،
ويشاوره على أموره قالت له :ا ن قد شرعت في مقام الرجولية))  .وكاان
للمتبولي (( سماط يمد كل سنة فوق سد اإلسكندر ذي القرني  ...وال يتخل
أحد من األنبيا واألوليا عن حضوره فيجلس النبي  -صلى ل عليه وسلم-
صدر السماط ،واألنبيا يميناً ،وشماال على تفاوت درجاتهم)). !!!!1525
ورةا عليهم أققول :أوال ففيماا يخا رؤياة ل فاي المناام علاى حقيقاة كماا
يدعي الصوفية فقد تبين لي من التدبر في النصاوي الشارعية أن الصاحيح
 1520الغزالي :المنقذ من الضالل  ،ي. 12 :
 1521الغزالي :مشكاة األنوار  ،ي. 86 :
 1522نقال عن :إحسان إلهي ظهير :التصوف  :المنشي والمصادر ،ي. 166 :
 1523الشعراني :ال،بقات الكبرى . 806 ،
 1524الشعراني :ال،بقات الكبرى .861 ،
 1525الشعراني  :طبقات الصوفية  ،ط  8ي. 99 ، 62 :
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هو أن ل تعالى ال يُرى في الدنيا على الحقيقة ُم،لقا ال فاي اليقظاة وال فاي
المنام ألن النصوي الشارعية نصات علاى أن ل تعاالى لايس كمثلاه شاي ،
وال تدركه األبصار وأن الماؤمنين ال يارون ل تعاالى عياناا وحقيقاة إال ياوم
القيامااة  .وعليااه فااال يصااح تخصيصااها باليقظااة دون المنااام ،فهااي عامااة ،
َس
والمنام من الحيااة الدنيوياة ولايس مان األخروياة  .منهاا قولاه تعاالى(( :لراي ر
ض ررةٌ
صي ُر )(الشورى ،))11 :و(( ُوجُوهٌ ير َو رمئة َذ نخا ة
رك ةم َثلة ةه رش َي ٌ روهُ رو ال خس ةمي ُف البر ة
اااظ ررةٌ )( القياماااة ،))44-44 :و(( ركا خ
ااال إةنخهُااا َم رعااان رخب ةهااا َم ير َو رمئةااا َذ
إةلراااى رربهراااا نرا ة
ُون)(الم،ففين. )) 11 :
لخ رمحَ جُوب ر
وفااي الحااديث عاان النبااي -عليااه الصااالة والسااالم – أنااه قااال (( :إنكاام
سترون ربكم كماا تارون هاذا القمار ال تضاامون فاي رؤيتاه" ، 1526و ((وال
ترون ربكم حتى تموتاوا)) . 1527فهاذا نفاي عاام فاي الادنيا يشامل الرؤياة فاي
المنام واليقظة ألن المنام من الادنيا ال مان ا خارة  .ومنهاا قاول النباي -علياه
الصاااالة والساااالم (( : -أر َن تر َعبُااا رد خ
اااراهُ فرااال ة َن لرااا َم تر ُك َ
ااان ترااا رراهُ فرلةنخاااهُ
لر ركيرنخااا ر تر ر
اك)) .1528فالحديث شبّه ولم يثبات حادوث الرؤياة  ،فقاال " :كينا تاراه"،
ير رر ر
ثم نفاها تيكيدا بقوله " :فلن لم تكن تاراه فلناه ياراك " .فالحاديث نفاى الرؤياة
في الدنيا م،لقا  ،ومن ثام فهاي تشامل اليقظاة والمناام معاا وال يصاح تقييادها
دون دليل آخر يُقيدها .
وماان جهااة أخاارى فبمااا أن ل تعااالى أناازل كتابااه إلااي اإلنااس والجاان ،
وخاااطبهم مباشاارة فااي كتابااه المساا،ور-القاارآن الكااريم ، -وعاارفهم بنفسااه
وبحق يقتهم والغاية مان خلقهام ،وأخبارهم بيصالهم ومصايرهم ،وضامن حفاظ
كتابااه وخااتم بااه كاال النبااوات والكتااب ،وأماارهم بااالتعرف عليااه ماان خاللااه،
وكلفهم بعبادته وفق شاريعته التاي تضامنها كتاباه وسانة نبياه الصاحيحة .فاال
معنى  ،وال يصح بعد ذل أن يراه النا في مناماتهم ويتلقون منه األوامر
واإلرشادات والتوجيهات كماا يادعي الصاوفية وأمثاالهم .بال إن القاول باذل
يُؤدي في النهاية إلى هدم دين اإلسالم ونقض ختم النبوة ،وانصاراف الناا
عن القرآن الكريم  ،وإقبالهم على المناماات والخاواطر  .ولهاذا ال يوجاد فاي
القرآن الكريم من قريب وال من بعيد ما يادل علاى أن ل تعاالى أمرناا بتلقاي
أوامااره ووحيااه ماان المنامااات،أو ماان مصااادر بشاارية أخاارى وإنمااا ناا
صراحة على وجوب اتباع كتابه وسنة نبيه ،ونهى عان اتبااع غيرهماا .قاال
اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكا َم
ُوا السُّاب رُل فرترفرا خر ر
ص رر ة
سبحانه  (( :روأر خن هرـ رذا ة
 1526األلباني :صحيح ابن ماجة  ،ط  1ي ، 22 :رقم. 119 :
 1527ابن ماجة  :السنن  ،حققه فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت  ،ط  8ي ، 1227 :رقم . 1099 :
 1528مسلم  :الصحيح ،ط  1ي ، 82 :رقم. 108 :
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ااك
ون )(األنعاام  ، .))114 :و((ثُا خم رج رع َلنر ر
رعن رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
اون)(الجاثيااة:
ين رال ير َعلر ُما ر
ار فراتخبة َعهرااا رو رال ترتخبةا َف أر َه ا روا الخا ةذ ر
اري رع َة ما ر
ان َاألر َما ة
رعلرااى رشا ة
ااي َ فرااا ُر ُّدوهُ إةلراااى ّ
لة روال خر ُساااو ةل إةن ُكناااتُ َم
 ،)) ،))18و((فرااالةن ترنراااا رز َعتُ َم فةاااي رشا َ
ون بة ّ
اهللة رو َالير َو ةم ا ةخ ةر رذلة ر رخ َي ٌر روأرحَ رس ُن ترايَ ةويالً)(النساا  ))13 :وبماا أن
تُ َؤ ةمنُ ر
القول برؤية ل والتلقي عنه فاي المناام أو فاي اليقظاة يُاؤدي إلاى نقاض خاتم
النبوة ،وتع،يل الشرع ،والتلقي عن ل خارط وحيه  ،فلن هاذا دليال ق،عاي
على ب،الن زعم الصوفية بينهم يتكلماون ماف ل ويتلقاون مناه األوامار فاي
المنام واليقظة.
والشاهد على ذل أيضا أن ظاهرة القول برؤية ل تعالى في المنام على
الحقيقة والتحدث معه حسب زعم الصاوفية لام تكان معروفاة باين الصاحابة،
ُ
بحثت عنها فلم أعثر على خبر صحيح يُثبتها  .ولو كانت حقاا لكاانوا هام
فقد
أعرف بها وأولى من غيرهم بين يتكلموا فيها  ،ويدعوا إليها  .مماا يعناى أن
ذلا القااول حاادث بعااد جاايلهم لمااا ركثُاار أهاال األهااوا والضااالل ،ولعباات بهاام
الشياطين ولبست عليهم دينهم  .فوجد هؤال في القاول برؤياة ل تعاالى فاي
المنام وسيلة لتيصيل مذاهبهم وعقائدهم والادفاع عنهاا مان جهاة ،واالنفاالت
من الشرع ومخالفته من جهة أخرى .
علما بينه قد حدث خالف بين علما أهل السانة فاي ماوقفهم مان رؤياة ل
تعالى في المنام  ،فمنهم من أجازه  ،ومنهم من أنكاره .1529لكان الصاحيح ماا
ذكرناه.وال يصاح االحتجااط بالحاديث الاذي يقاول(( :حادثنا سالمة بان شابيب
وعباد بان حمياد قااال :حادثنا عباد الاارزاق ،عان معمار ،عان أياوب ،عان أبااي
قالبااة عاان باان عبااا قااال :قااال رسااول ل  -صاالى ل عليااه وساالم : -أتاااني
الليلة ربي تبارك وتعالى فاي أحسان صاورة قاال أحسابه فاي المناام فقاال :ياا
محمد هل تدري فيم يختصم المأل األعلى؟ قال قلت ال ،قال :فوضف ياده باين
كتفااي حتااى وجاادت بردهااا بااين ثااديي ،أو قااال فااي نحااري فعلماات مااا فااي
السااماوات ومااا فااي األرض .قااال :يااا محمااد هاال تاادري فاايم يختصاام المااأل
األعلى؟ قلت :نعام ،قاال :فاي الكفاارات والكفاارات المكاث فاي المسااجد بعاد
الصااالوات ،والمشاااي علاااى األقااادام إلاااى الجماعاااات ،وإساااباغ الوضاااو فاااي
المكاره ،ومن فعال ذلا عااش بخيار وماات بخيار ،وكاان مان خ،يئتاه كياوم
ولدتاه أمااه .وقااال ياا محمااد إذا صااليت فقال :اللهاام إنااي أسايل فعاال الخياارات
وتاارك المنكاارات وحااب المساااكين ،وإذا أردت بعبااادك فتنااة فاقبضااني إلي ا
 1529القرطبي :المفهم لما أشكل من تلخي
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غير مفتون .قاال :والادرجات إفشاا الساالم وإطعاام ال،عاام والصاالة بالليال
والنا نيام )).1530
وأقااول :إسااناده ال يصااح ،وقااد ورد ماان عاادة طاارق كلهااا غياار صااحيحة.
وتفصيل ذل أن ذل اإلسناد ال يصح ألن من رجاله :عبد الرزاق بان ه ّماام
بن نافف الصانعاني(ت 411-146هاـ) ،قيال فياه :ثقاة  ،ثبات  ،يتشايف ُ ،ماتهم
بالتدليس وقال العبا بان عباد العظايم العنباري  -لماا قادم مان صانعا (( : -
لقد تجشمت إلاى عباد الارزاق  ،وأناه لكاذاب والواقادي أصادق مناه )).وقاال
زيد بن المبارك  (( :كان عبد الرزاق كذابا يسرق الحاديث ))..وقاال أيضاا:
(( لم يخرط أحد مان هاؤال الكباار مان هاا هناا إال وهاو مجماف أن ال يحادث
عنه )) . 1531وقال إسحاق بن عبد ل السلمي  :حجاط بن محماد نائماا ً أوثاق
من عبد الرزاق يقضان .روقرال أبو بكر بن أربي خيثماة  (( :سامعت يحياى بان
رم ةعين وقيل له  :إن أحمد بن حنبال قاال  :إن ُعبرياد ل بان موساى يارد حديثاه
للتشيف  ،فقال  :كان ول الذي ال إلاه إال هاو عباد الارزاق أغلاى -مان الغلاو-
في ذل منه مئة ضع ،ولقد سمعت من عباد الارزاق أضاعاف أضاعاف ماا
سمعت مان ُعبرياد ل )) .1532وهاذا اساتدالل صاحيح ،و شااهد قاوي وداماغ .
فلمااذا نفارق بااين الارجلين مااف أن عباد الاارزاق أكثار غلااوا فاي التشاايف ؟؟! ،
ألاايس العقاال البااديهي يقااول :يجااب الجمااف بااين المتشااابهين ،والتفريااق بااين
المختلفين.
وكان عبد الرزاق يرى أفضلية علي على الشيخين أبي بكر وعمر-رضي
ل عنهم ، -لكنه فضلهما عليه  ،لتفضيل علي لهما على نفساه .فقاال(( :ولاو
لاام يفضاالهما مااا فضاالتهما كفااى بااي ازدرا أن أحااب عليااا ثاام أخااال قولااه
)) .1533وهذا تشيف صريح ،ومادخل إلاى الارفض  ،لكناه ُمغلا بتسانن،1534
يبدو أنه من التقية  .لكنه من جهة أخرى روى عبد ل بن أحماد أناه قاال(( :
سمعت سلمة بن شابيب يقاول  :سامعت عباد الارزاق يقاول  :ول ماا انشارح
 1530الرمذي  :السنن  ،ط  2ي ، 822 :رقم. 2822 :
 1531ابن حجر  :تهذيب التهذيب ،ط  1ي ، 126 :ط  2ي . 819 :ذكر ابن حجر تعليق الذهبي على العنبري  ،و أنكر هو ذل  ،لكن
الحقيقة ليست كذل  ،ألن هؤال قالوا عن تجربة و علم ،و ال يرد موقفهما باالنكار و االعتراي من دون دليل  ،فموقفهما صحيح  ،و
اليُثرد إال بدليل صحيح  .و عليه فاعتراض الذهبي و ابن حجر ال يكفي لرد قول هؤال  .نفس المصدر .
 1532المزي :تهذيب الكمال  ، 12 ،ي . 27 :و ابن حجر :طبقات المدلسين ،رقم ، 22 :ي. 12 :
 1533ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 601 :ط  2ي 816 :و ما بعدها .
 1534و يدل على قلة علم الرجل بالشرع و باألخبار  ،ألن عليا-رضاي ل عناه -لام يفضالهما علاى نفساه إكراماا أو تقياة  ،و إنماا فضالهما
حقيقة بدليل الشرع و التاري  ،و أما هو أمثاله فاتبعوه تقليدا ال علما .و الشاهد على ذل أن عباد الارزاق لام يتشايف بادليل و علام  ،وإنماا
تقليدا و تيثرا ببعض المحدثين  ،هو أن جعفر ال،يالسي روى عن بن معين  (( :سمعت من عبد الرزاق كالما يوما فاستدللت به على ماا
ذكر عنه من المذهب فقلت له :إن استاذي الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة فعمن أخاذت هاذا الماذهب فقاال :قادم عليناا جعفار
بان سااليمان فرأيتاه فاضااال حسان الهاادى فيخاذت هااذا عنااه ))  .المازي  :تهااذيب الكماال  ،ط  ، 1 :ي . 62 :فهاال بهاذه ال،ريقااة يختااار
العلما مذاهبهم ؟؟!! .
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صدري قط  ،أن أفضل عليا على أبي بكر و ُع رمر  ،رحام ل أباا بكار ورحام
ل ُع رمار ورحاام ل عثماان ورحاام ل عليااا  ،مان لاام يحاابهم فماا هااو مااؤمن ،
روقرال  :أوثق عملي حبي إياهم ))  . 1535فبكالمه هذا عن الشيخين نقض قوله
األول  ،ففااي األول كااان ياارى تفضاايل علااي علااى الشاايخين ،و إنمااا فضاالهما
عليه اتباعا له ،ثم هو هنا يقول بين صادره لام ينشارح لتفضايل علاي عليهماا
!!  .فماذا يعني هذا ؟ ،فهل هو ممارساة للتقياة وضاحكا علاى الناا  ،أم هاو
ت،ور فكري مر به الرجل ؟؟ .
وماان مظاااهر غلااو عبااد الاارزاق الصاانعاني فااي التشاايف ودخولااه باااب
الرفضُ  ،أنه ُذ ةكر حديث عن عبد الرزاق في التشيف والغلو في علي  ،فينكره
يحي بن معين  ،واتهم به قوما من نيسابور ،وتفصيل ذل ماا رواه علاي بان
سعيد  ،بقوله  (( :قدم قوم من أهل نيسابور على يحيى بن معاين وفايهم أباو
األزهر فقال يحيى :إنما الكذاب منكم الذي روى عن عبد الارزاق فاذكر هاذا
الحديث فقال أبو األزهر أني أتيت بنايذ حدثنا أحمد بان محماد الشارقي قاال:
ذكر أبو األزهر  ،قال :كان عبد الرزاق قد خرط إلى ضيعته فخرجت خلفاه
وهو علاى بغلاة لاه فالتفات فرآناي فقاال :ياا أباا األزهار تعنيات هاا هناا فقاال:
اركااب  ،قااال :فاايمرني فركباات معااه علااى بغلااه .فقااال :أال اخص ا بحااديث
أخبرني معمر عن الزهري عن عبيد ل بن عبد ل عن بن عباا أن النباي
 صلى ل عليه وسلم -قال :لعلي أنات سايد فاي الادنيا سايد فاي ا خارة ،مانأحب فقد أحبناي ،ومان أبغضا فقاد أبغضاني ،وحبيبا حبياب ل وبغيضا
بغيض ل ،والويل لمن أبغض من بعدي .قال أبو األزهر :فلما قدمت بغداد
كنت في مجلس يحيى بن معين فذاكرت رجال بهذا الحديث فارتفف حتاى بلاغ
يحيى بن معين قال :فصاح يحيى بن معين فقال :من هذا الكذاب الاذي روى
ُ
ُ
رويت هذا
فقمت في وسط المجلس قائما فقلت :أنا
هذا عن عبد الرزاق .قال
ُ
،وذكرت له حتى خرجت به إلى القرية قال فساكت
الحديث عن عبد الرزاق
يحيااى )).1536فهااذا شاااهد تاااريخي دامااغ علااى أن عبااد الاارزاق كااان يُمااار
الت قية ،فيتلون كما يريد وحسب مصلحته ،لهذا تناقضت مواق أهل الحديث
منه بين ُموثق له و ُمضع  ،وبين مادح له وقادح !! .
ومن مظاهر تشيعه وممارسته للتقية أنه رويات عناه أخباار تادل علاى أناه
من أهل األهوا أكثر مما هو من أهل السنة واالستقامة  .مان ذلا ماا ذكاره
 1535المزي :تهذيب الكمال  ، 12 ،ي. 60 :
 1536ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،رقم  ، 1162 :ط  6ي. 212 :
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ابن عدي (( :حدثنا يوس بن يعقوب النيسابوري ،ثنا أبو حاتم الرازي ،ثناا
محمد بن إسماعيل الضراري الرازي ،قال :رأيت عبد الرزاق ومرت علياه
امرأة جميلة فنظر إليها فقاال هاذه مان مراكاب الملاوك )) .و(( سامعت علاي
بن أحمد بن علي بن عمران الجرجاني يقول :سمعت أبي يقول :سمعت عبد
الرزاق يقول  :ما رأيت دواب قط أكاذب مان أصاحاب الحاديث )) .1537فالن
صح الخبران فالرجل ضال صاحب هوى  ،وقلبه مملاو غيضاا تجااه أهال
السنة عامة ،وأهل الحديث خاصة  ،وهذه هي حقيقاة الشايعة اإلمامياة عاماة
في موقفهم من أهل السنة .وقوله الثاني ين،بق عليه أوال  ،فلذا ُوجد من أهل
الحديث من كاان يكاذب  ،فهاذا لايس أصاال عنادهم  ،وال هاو عقيادة عنادهم ،
وإنمااا هااو عقياادة عنااد الشاايعة اإلماميااة  ،فقااد اسااتحلوه بعقياادة التقيااة  ،وعلااى
أساسه أقاموا مذهبهم في اإلمامة و ما نت عنها  .وبه تسللوا إلى أهال السانة
وبه اندسوا بينهم  .ولوال غلبة الصدق وحسن الظن على أهل السانة ،وغفلاة
كثير منهم  ،ما راجت أحاديث عبد الرازق وأمثاله من الشيعة اإلمامية علاى
كثياار ماان محاادثي أهاال الساانة .فالرجاال عكااس ا يااة ونسااي أو تناسااى نفسااه
وأمثاله  ،بينهم من أكاذب ال،وائا  .1538لكان لكالماه وجاه صاحيح ،هاو أناه
ربما ضاح باه علايهم ووصافهم باذل  ،عنادما رأى كثيارا مانهم ييتوناه مان
أق،اار بعيادة  ،فيسامعون مناه،و يقبلاون أحاديثاه المكذوباة التاي كاان يحادثهم
بها.
وماان مظاااهر تدليسااه وعاادم حرصااه واهتمامااه وتدقيقااه  ،أن عبااد ل باان
أحمد بن حنبل قال (( :قلت ليحيى :عبد الرزاق كبير السن؟ فقاال :أماا حياث
رأيناه فما كان بلغ ثمانين ،نحواً من سبعين بلغ  .ثم قاال يحياى :أخبرناي أباو
جعفاار السااويدي ،أنااه وقااوم ماان الخراسااانية ،وقااوم ماان أصااحاب الحااديث،
جاؤوا إلى عبد الرزاق بيحاديث للقاضي هشام ،وتلق،وا أحاديث عن معمر،
من حديث هشام ،وابن ثور .قال يحيى :وكان ابن ثور هاذا ثقاة .فجااؤوا بهاا
إلى عبد الرزاق فنظر فيها .فقال :هذه بعضها رس ةمعتُها ،وبعضاها ال أعرفهاا،
أو لم أسمعها .قال :فلم يفاارقوه حتاى قرأهاا فلام يقال لهام :حادثنا وال أخبرناا.
قال أبو زكريا :أخبرني بهذه القصة أبو جعفر الساويدي صااحب لناا )).1539
ُ
سمعت أربي يقول :قال عبد الارزاق :رأيات
و من ذل أيضا (( قال عبد ل:
أبا حازم بن دينار .فقلت :له :رس ةمعتُهُ منه؟ قال :أظن )).1540
 1537ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،رقم  ، 1162 :ط  6ي. 211- 212 :
 1538عن ذل أنظر كتابنا  :مدرسة الك ذابين في رواية التاري اإلسالمي و تدوينه  ،و الكتاب منشور ورقيا و إلكترونيا .
 1539أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ، 1222 :ط  8ي. 217 :
 1540أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ، 1222 :ط  8ي. 217 :
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وقال ابن عدي (( :قد رحال إلياه ثقاات المسالمين وأئماتهم وكتباوا عناه إال
أنهم نسبوه إلى التشيف وقاد روى أحادياث فاي الفضاائل لام يتاابف عليهاا ،هاذا
أعظم ما ذموه من روايته لهذه األحاديث ولما رواه في مثالاب غيارهم ،وأماا
في باب الصدق فيرجو أنه ال بي به .إنه قاد سابق مناه أحادياث فاي فضاائل
أهل البيت ومثالب آخرين مناكير )) .1541
وأقول :الحقيقة أن تبريره هذا ضعي جدا ،بال ال يُقبال ،وال يصالح دلايال
صاحيحا يُقااام عليااه الادين ،ألنااه إذا كااان هااؤال قاد ردوا أحاديثااه فااي التشاايف
مدحا و ذما  ،فهذا يعني أن الرجال فياه خلال كبيار ،وهاذا الخلال يتعلاق باذات
اإلنساان وسالوكه :عقياادة وصادقا وممارسااة  .وتبريار ذلا ال يكاون بااالتمني
والترجي  ،كقوله (( :فيرجو أنه ال بي به ))  ،وإنما يكون بالدليل الصحيح
 ،وال يكون بالتمنيات ،فقوله ال يُغير من الحقيقة شيئا ،والادين يجاب أن يُقاام
على اليقين والصحيح مان األخباار  ،ال علاى التارجيح ،والتمناي والترجاي .
وذل الذي ردوه ليس هينا  ،كما هو واضاح مان كالماه ،إناه أمار خ،يار لاه
خلفية مذهبية ال يصح تجاوزها أو تقزيمها  .فالبد مان التعامال ماف مروياتاه
الحكاام فيااه الاادليل الصااحيح وحااده ال حساان الظاان وال
بحااذر شااديد ،يكااون ر
الترجي وال التمني .والحق ال يُعارف بكثارة وال بقلاة  ،وإنماا يُعارف باألدلاة
التااي تحملااه  .فاالذا تااوفرت األدلااة الصااحيحة فااال يصااح االحتجاااط بمواق ا
الرجااال كثاارة وال قلااة .علمااا بااين تناااقض مواقا المحاادثين ماان الرجاال هااو
شاهد قوي دامغ على مراوغاته وممارسته للتقية ،وليست دليال على صدقه،
خاصااة وأن تل ا المواق ا تاايتي ماان شاايعي إمااامي .إن عبااد الاارزاق رجاال
مشبوه ومتالعب  ،وال يستحق كل ذل التعظيم والتبجيل والادفاع عناه  ،إناه
ُدلل بيكثر مما يستحق ،وال يصح قبول أخبااره إال بعاد تحقيقهاا إسانادا ومتناا
!! .
وبااذل يتبااين أن عبااد ال ارزاق ماان رجااال الشاايعة  ،أظهاار التشاايف السااني
وأخفى التشيف اإلماامي  ،ولهاذا عاده ابان قتيباة وابان عادي مان الشايعة،1542
وجعله الشيعة اإلمامية من رجالهم وثقااتهم  ،ومان أصاحاب بعاض أئماتهم ،

 1541ابن حجر  :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 601 :ط  2ي 816 :و ما بعدها .و ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،رقم  ، 1162 :ط 6
ي .216:
 1542ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،رقم  ، 1162 :ط  6ي  .216:و ابن قتيبة  :المعارف ن ي. 127 :
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وروا مروياته اإلمامية فاي كتابهم المذهبياة ،أظهار فيهاا القاول بيئماة الشايعة
والبرا ة من مخالفيهم.1543
والثاااني  :معماار باان راشااد األزدي مااوالهم البصااري نزياال الاايمن أبااو
عروة(ت 113هـ عن  18سنة ) ،قيل فيه :ثقة ثبت فاضل إال أن في روايتاه
عن ثابت –البنااني -واألعما وهشاام بان عاروة شايئا 1544وقيال فياه أيضاا:
صاالح ،مايمون  ،ضاعي فاي ثابات البنااني  .وقاال يحياى بان معاين  (( :إذا
حدث معمر عن العراقيين فخالفه ،إال عن الزهري وابن طاو  ،فلن حديثه
عنهمااا مسااتقيم ،فيمااا أهاال الكوفااة وأهاال البصاارة فااال .ومااا عماال فااي حااديث
األعم شيئا ))  .وقاال أباو حااتم (( :ماا حادث معمار بالبصارة فياه أغااليط
وهو صالح الحديث )) . 1545وقال ابن المديني (( :سامعت عباد الارحمن بان
مهاادي يقااول :اثنااان إذا كتااب حااديثهما هكااذا رأياات فيااه ،وإذا انتقياات كاناات
حسانا ً :معمر وحماد بن سلمة )) .1546وهاذا دليال قاوي علاى ضاع الرجال
من جهة ضاب،ه أوال  ،ومان ناحياة عدالتاه ثانياا كماا سايتبين قريباا .فالرجال
حاطااب لياال فااي كثياار ماان ماان مروياتااه .وقااال يحيااى باان معااين أيضااا(( :
وحااديث معماار عاان ثاباات وعاصاام باان أبااي النجااود وهشااام باان عااروة وهااذا
الضرب مض،رب كثير األوهام )) .1547وكالمه هذا خ،يار جدا،ألناه يعناي
أن الرجل فيه خلل إما في عدالته ،أو في ضب،ه ،أو فيهما معا  .و كالم أباي
حااتم السااابق خ،ياار أيضااا ،فهااو لاام يقال :فيااه أخ،ااا  ،و إنمااا أغاااليط ،وهااذا
انتقااااد فياااه جاناااب يتعلاااق بيمانتاااه وحيااااده ،ويعناااي أناااه ربماااا كاااان يتعماااد
التغليط 1548في بعض رواياته  ،وهو نوع مان التادليس !! .فلمااذا يفعال ذلا
؟؟!! .
ومن ذل حاله فهو ُمتهم وضعي  ،ويجب التحارز فاي قباول رواياتاه إال
بحذر شديد وبشروط  ،منها أنهاا ال تتفاق ماف مذهباه فاي التشايف ،وال تكاون
مخالفة لألصول ،ويجب إخضاعها للنقد الصاارم قبال األخاذ بهاا  .والغرياب
في األمر أن هؤال المحدثين لم يُفسروا سبب ذل و تركوه لغزا ؟؟ .
 1543أنظر مثال :عبد الحسين الشبستري :أصحاب اإلمام الصادق  ،رقم ، 1282 :ط  2ي . 818 :و أبو جعفار ال،وساي  :األماالي ،
رقم ، 1020 :ط  8ي . 187 ،1 :و الغيبة  ،رقم ، 128 :ط  8ي . 128 :و رجال ال،وسي  ،رقم . 911 :و أبو العبا النجاشي
 :رجال النجاشي  ،ي. 228 :
 1544ابن حجر :التقريب  ،ط  8ي. 808 :
 1545ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،رقم ، 111 :ط  7ي. 192 :
 1546الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  7ي. 687 :
 1547ابن حجر :تهذيب التهذيب  1 ،ط  7ي. 191 :
 1548ألن من معاني أغاليط ( مفرد أغلوطة )  ،ما يُغالط به في الكالم ال ُمبهم  .أحمد الزيات وآخرون :المعجم الوسيط  ،تحقيق مجمف
اللغة العربية ،دار الدعوة  ،ط  ، 8ي. 622 :
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وقااد حاااول الااذهبي تفسااير ساابب اضاا،راب كثياار ماان أحاديااث معمااار
وأوهامااه فقااال(( :ومااف كااون معماار ثقااة ،ثبتااا ،فلااه أوهااام ،ال س ايما لمااا قاادم
البصاارة لزيااارة أمااه ،فلنااه لاام يكاان معااه كتبااه ،فحاادث ماان حفظااه ،فوقااف
للبصريين عنه أغاليط )).1549
وأقول :هذا ال يكفي لتفسير كثرة أغالي،ه وأوهامه مان جهاة ،وهاذا شااهد
علااى قلااة حرصااه وضااب،ه فااي االهتمااام بالحااديث ماان جهااة اخاارى  .فلماااذا
سمح لنفسه أن يُحادث مان غيار كتااب ،والحاديث ديان  ،ولايس أمارا دنيوياا،
وال يصح فياه التهااون وعادم الحاري علاى روايتاه  .فهاذا شااهد آخار علاى
ضع الرجال ،وهاو ضاده أيضاا ولايس فاي صاالحه  .ومماا يضاع تعليال
الذهبي أن المعروف عن معمر بن راشد انه كان يحفظ وال يكتب ،إناه كاان
حافظا متقنا حريصا ،و يُحدث من حفظه .مان ذلا  :قاال عباد الارزاق عان
معمر :طلبت العلام سانة ماات الحسان وعناه قاال جلسات إلاى قتاادة وأناا ابان
أربف عشرة سنة فما سمعت منه حديثا إال كينه ينق في صادري .وقاال ابان
حبان :كان فقيها حافظا متقناا ورعاا .1550وقاال عباد ل بان أحماد بان حنبال:
حدثني أبي .قال :قلت إلساماعيل بان علياة :كاان معمار يحادثكم مان حفظاه ؟
قال :كان يحدثنا بحفظه. 1551وقال أحمد(( :وكان معمر يحدث حفظًا فيحذف
منها ،من األحاديث ،وكان أطلبهم للعلم)) .وفي رواية ((وكان معمار يحادث
حفظًا فيحرف ،وكان أطلابهم للعلام  .1552 ))...فكيا يكاون هاذا حالاه ،ويقاف
في تل األوهام واألغاليط بدعوى أنه ح ّدث من حفظه ال مان كتباه؟؟!  ،إن
في األمر شيئا ،كما قال المحدثون  ،وهاذا يُضاع أيضاا تعليال الاذهبي ،بال
ينقضه.
ومن أحوال معمر التي تثبت ما قلناه ماا رواه الماروذي  ،فقاال ُ (( :ذ ةكار
معمر ،فقال أحمد بن حنبالُ :ذ ركار يو ًماا حاديثًا للثاوري ،فيخ،اي فياه ،فقاال لاه
سفيان :نعست يا أبا عروة ،فقال له معمر كال ًما أكاره أن أحكياه ،قلات :كيناه
قال له :كذبت ،فضح )) .1553وقال أيضاا(( :قلات ألحماد بان حنبال :كيا
معمر في الحديث ؟ قال :ثبت إال أن في بعض حديثه شايئًا )) . 1554فماا هاذا
الشي اللغز ؟؟!! ،ولماذا لم يُبينه أهال الحاديث ،كماا بيناوا بوضاوح أحاوال

 1549الذهبي :سير أعالم النبال  ،رقم ، 1 :ط  9ي. 18 :
 1550ابن حجر :تهذيب التهذيب  1 ،ط  7ي 192 :و ما بعدها .
 1551أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،رقم ، 8229 :ط  2ي. 210 :
 1552أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،رقم ، 8229 :ط  2ي 211 :و ما بعدها .
 1553أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،رقم ، 8229 :ط  2ي. 218 :
 1554أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،رقم ، 8229 :ط  2ي. 218 :
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الرواة ا خرين ؟؟!!  .فلماذا هذا التخاوف و التكاتم ؟! .فهال هاذا فاي صاالح
السنة والعلم أم ضدهما ؟؟!! .
و((قال المروذي :سيلته (يعناي أباا عباد ل) سامف معمار مان يحياى بان
سعيد ؟ قال :ال .وقال الميموني :قال أبو عبد ل :لام يسامف معمار مان يحياى
شيئًا ))  . 1555وبما أنه حدث كثيرا عان يحياى بان ساعيد فهاذا يعناي أناه كاان
يُدلس عنه  ،فروى عنه ولم يسمف منه .1556فهل هذا من الصادق واألماناة أم
هو من الكذب والتقية ؟؟!! .
وأما عن تشيعه فقد ذكر الذهبي أن أبا أسامة قال :كان معمر يتشيف.1557
وع خده ابن قتيبة من رجال الشيعة . 1558وأما الشايعة اإلمامياة فقاد جعلاوه مان
رجالهم أيضا وأحد أصحاب إمامهم جعفر الصادق ،ورووا عناه أخباارا فاي
كتبهم المذهبية . 1559وبماا أن ذلا هاو حاال الرجال فاي الضاع والتادليس،
والتشاايف اإلمااامي ،وهنااا قااد عاانعن ،فاالن اإلسااناد ال يصااح النق،اعااه وتشاايف
صاحبه .
والثالااث :أيااوب باان أربااي تميمااة السااختياني (ت141هااـ ،عاان  64ساانة )،
روى عن أبي قالبة  ،ثقاة ثبات . 1560لكناه كاان يُادلس  ،ألن أحماد بان حنبال
نفى أن يكون أيوب قد سمف من ع،ا بن يسار .قال ابنه عباد هلل  :سُائل أباي
عن (( أيوب السختياني  ،سمف من ع،ا بن يسار ؟ ،فقال :ال )) .1561و من
جهة أخرى روى الخليلي القزويني خبرا مفاده (قال معمر وحدثنا ايوب عن
ع،ااا باان يسااار عاان أبااي هرياارة عاان النبااي -صاالى ل عليااه و ساالم.... : -
)) . 1562ومن ذل أيضا أن أيوب لم يسمف من أنس بن مال لكنه روى عناه
والمرسلين .1563وبما أنه كذل وهنا
أحاديث  ،و ُذكر أيوب من بين المدلسين
ة
قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته.

 1555أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل  ،رقم ، 8229 :ط  2ي. 218 :
 1556أنظر مثال :معمر بن راشد :جامف معمر بن راشد ،رقم  ، 212 :ط  1ي. 182 :
 1557الذهبي :المغني في الضعفا  ،رقم ، 6262 :ط . 126 : 8
 1558المعارف  ،ي. 127 :
 1559أنظر  :عبد الحسين الشبساتري :أصاحاب اإلماام الصاادق  ،رقام ،2220 :ط  1ي . 896 :و الكليناي :الكاافي  ،رقام ، 11 :ط 1
ي . 861 :و ا[و جعفر ال،وسي  :رجال ال،وسي  ،رقم ، 1211 :ط  18ي. 12 :
 1560المزي  :تهذيب الكمال  ،رقم ، 609 :ط  2ي 161 :و ما بعدها .
 1561أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ، 821 :ط  1ي. 182 :
 1562الخليلي القزويني :اإلرشاد في معرفة علما الحديث  ،ط  1ي. 280 :
 1563أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ، 821 :ط  1ي . 182 :و ابن أبي شيبة  :المصن  ،ط  1ي207 ،201 :
 .وابن حجر :طبقات المدلسين ،ي .17 :و أبو سعيد العالئي  :جامف التحصيل في أحكام المراسيل ن ي.112 :
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والرابف :أبو قالبة رعبد ل بن زيد بن عمارو الجرماي (ت  113هاـ) :
ثقة  ،كثير اإلرسال ،و يُادلس أيضاا ،حادث عان بعاض الصاحابة ولام يسامف
منهم كعثمان بن عفان .وروى عن ابن عباا وابان عمار ولام يثبات ساماعه
منهما 1564وصفه الذهبي بينه  (( :كان يدلس عمن لحقهام وعمان لام يلحقهام
وكان له صح يحدث منها ويدلس )) . 1565فالرجل حاري و ُمصار عاى
ذل و ُمتعمد له ،وبما أنه كذل وهنا قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته .
والطريق الثاني :قال الترمذي  (( :حدثنا محمد بان بشاار حادثنا معااذ بان
هشااام حاادثني أبااي عاان قتااادة عاان أبااي قالبااة عاان خالااد باان اللجااالط عاان باان
عبا عن النبي  -صلى ل عليه وسلم -قال :أتاني رباي فاي أحسان صاورة
فقال يا محمد قلت :لبي ربي وسعدي ،قال :فايم يختصام الماأل األعلاى قلات
ربي ال أدري فوضف يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي ،فعلمات ماا باين
المشرق والمغرب ،قال :يا محمد فقلت لبي رب وسعدي  ،قال :فيم يختصام
المأل األعلى ؟ قلت في الدرجات والكفارات ،وفي نقل األقدام إلى الجماعات
وإسباغ الوضو في المكروهات ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،ومن يحافظ
عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه )).1566
إسااناده ال يصاااح ،ألن مااان رواتاااه :معااااذ باان هشاااام بااان أباااي عباااد ل
البصري الدستوائي( ت  411هـ)  :صدوق ليس بحجة ،لايس باالقوي ،ثقاة،
له غرائب ،ذكره الذهبي في الضعفا .1567
وقتاادة بان دعاماة بان قتاادة السدوساي( ولاد سانة 61أو  ، 61تاوفي ساانة
 116أو  117هـ)  :قيل فياه  :ثقاة ،كاان كحاطاب ليال فاي جمعاه للحاديث ،
روى عاان أقااوام لاام يساامف ماانهم  .1568كااان كثياار التاادليس و اإلرسااال ،و قااد
حادث عان أقاوام كثيارين لام يساامف مانهم مان الصاحابة والتاابعين ،ولام يثباات
سماعه من الصحابة إال من أنس بن مال المتوفى سنة 34هاـ .1569وبماا أناه
كذل  ،وهنا قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته .

 1564الماازي :تهااذيب الكمااال ،رقاام ، 2822 :ط  11ي 218 :و مااا بعاادها  .و الااذهبي :سااير أعااالم الناابال  ،ط  1ي . 167 :واباان
حجر :تهذيب الكمال ،ط  1ي. 161 :
 1565نقال عن ابن العجمي :التبيين ألسما المدلسين ،ار الريان  ،بيروت ، 1771 ،ي. 11 :
 1566الرمذي  :السنن  ،ط  2ي 821 :رقم. 2821 :
 .1567ابن حجر :تهذيب الكمال ،ط  7ي . 110 :الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط  1ي. 289 :
 1568المزي :تهذيب الكمال  ،رقم  ، 1212 :ط  82ي 206 :و ما بعدها  .و أحمد بن حنبل :موسوعة أقاوال اإلماام أحماد ،ط  2ي:
. 121
 1569العالئي :جامف التحصيل  ،ي.822 :
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وأبااو قالبااة  ،فصاالنا حالااه  ،وتبااين أنااه ماادلس ،وكثياار اإلرسااال عاان ساابق
إصاارار وترصااد .وبمااا أنااه كااذل  ،وهنااا قااد عاانعن فاإلسااناد ال يصااح ماان
طريقه.
وخالد بن اللجالط العامري :صدوق ،لم يثبت ساماعه مان ابان عباا .1570
ومرتبته هذه تُشعر بالعدالة ال بالضبط .وبماا اناه كاذل  ،وهناا قاد عانعن،ولم
يثبت سماعه من ابن عبا فاإلسناد ال يصح من جهته .
والطريق الثالث  :قال الترمذي (( :حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بان
هانئ أبو هانئ اليشكري حدثنا جهضم بان عباد ل عان يحياى بان أباي كثيار
عن زيد بن سالم عن أبي سالم عن عبد الارحمن بان عاائ الحضارمي أناه
حدثه عان مالا بان يخاامر السكساكي عان معااذ بان جبال -رضاى ل تعاالى
عنااه -قااال :احتاابس عنااا رسااول ل  -صاالى ل عليااه وساالم -ذات غااداة عاان
صالة الصبح  ...قال أما إني سيحدثكم ما حبسني عنكم الغاداة إناي قمات مان
الليل فتوضيت وصليت ما قدر لي فنعست في صالتي حتى استثقلت فلذا أناا
بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقاال :ياا محماد قلات لبيا رب ،قاال:
فيم يختصم المأل األعلى؟ قلت :ال أدري قالهاا ثالثاا ،قاال فرأيتاه وضاف كفاه
بين كتفي حتى وجدت بارد أناملاه باين ثاديي ،فتجلاى لاي كال شاي وعرفات
 . ))...ثام علااق الترمااذي علااى الحااديث بقولااه (( :هااذا حااديث حساان صااحيح
سيلت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث :هذا حديث حسن صاحيح ،وقاال:
هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر .قاال
 :حاادثنا خالااد باان اللجااالط حاادثني عبااد الاارحمن باان عااائ الحضاارمي قااال:
سمعت رسول ل -صلى ل عليه وسلم -فاذكر الحاديث .وهاذا غيار محفاوظ
هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الارحمن بان عاائ قاال سامعت :رساول
ل  -صلى ل عليه وسلم -وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن
جابر هذا الحدث بهذا اإلسناد عن عبد الرحمن بان عاائ عان النباي -صالى
ل عليه وسلم -وهاذا أصاح ،وعباد الارحمن بان عاائ لام يسامف مان النباي-
صلى ل عليه وسلم.1571))-
وأقول :إسناده ال يصح  ،ألن من رجاله :محماد بان بشاار بان عثماان بان
داود بن كيسان العبدي أباو بكار الحاافظ البصاري بنادار ( ت 414 -167هاـ
 1570ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  8ي . 26 :وتقريب التهذيب ،ط  1ي. 861 :
 1571الرمذي  :السنن  ،ط  2ي 821 :رقم. 2822 :
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)) :وثقااه كثياار ماان أهاال الحااديث ،لكاان بعضااهم استضااعفه وكذبااه ،وفيااه
لين .1572وقال الذهبي(( :ثقة صادوق  .كذباه الفاال  ،فماا أصاغى أحاد إلاى
تكذيبه لتيقنهم أن بندارا صاادق أماين .وقاال عباد ل بان الادورقى  :كناا عناد
يحياى باان معااين فجاارى ذكاار بناادار  ،فرأياات يحيااى ال يعبااي بااه ويستضااعفه .
ورأياات القااواريرى ال يرضاااه .وكااان صاااحب حمااام  .قلاات  :قااد احاات بااه
أصحاب الصحاح كلهم  ،وهو حجة بال ريب )) .1573ومف أن موق الذهبي
قوي ،إال أن حكمه ليس ق،عيا ،ألن الذين ضعفوه ماوقفهم أيضاا لاه اعتباار،
وقد تتوفر الشواهد لتقويته .والقول بينه حجة بال ريب ال يصاح ،ألن موقا
الذين ضعفوه له مكانة ويُضع موق الذين وثقوه  ،وال يجعل الرجل حجة
بااال ريااب .ألنااه ال يُوجااد دلياال ق،عااي يُثباات مااوقفهم ويُب،اال موق ا الااذين
ضعفوه .ويزيد فاي تضاعيفه أيضاا أن ماتن الرواياة فياه ماا يُنكار.وعلياه فالن
حال الرجل لم يثبت توثيقه وال تضعيفه ،وهذا يت،لب منا التوق في حاله.
وجهضاام باان عبااد ل باان أبااي ال،فياال القيسااي مااوالهم اليمااامي ( ماان
ال،بقة الثامنة )  :صدوق ،يُكثر الرواياة عان المجاهيال.1574لكان لمااذا كاان
يفعل ذل  ،مف أنه عمل منكر وهذا فيه تعمد في رواية الضاعي عان النباي-
عليه الصالة والسالم -؟؟  .وهو هنا أيضا قد عانعن ماف أناه عااش فاي زمان
التفريق فياه باين العنعناة والساماع معماول باه وم،لاوب .ولام أعثار لاه علاى
موق اخت به فيما يتعلق بالعنعنة .وعليه فلننا سانتعامل ماف روايتاه علاى
أنها معنعنة ال متصله .
ويحيااى باان أبااي كثياار اليمااامي  ،كثياار التاادليس واإلرسااال ،روى عاان
جماعااة ماان الصااحابة ولاام ياادركهم .1575وهااذا يعنااي أنااه كااان يتعمااد إسااقاط
الرواة الذين بينه وبين الذين عنعن عنهم .فعال ذلا إماا ألنهام ضاعفا  ،وإماا
ألن الخبر هو الذي اختلقه .وبما أنه هنا قاد عانعن  ،وكثارة تدليساه وإرسااله
وحرصه عليه ي،عنان في عدالته  ،فلن اإلسناد ال يصح من جهته.
وزيد بن سالم مم،ور الحبشي -مان ال،بقاة السادساة ، -ثقاة .1576و هاو
هنا قد عنعن ولام يصارح بالتحاديث عان جاده ،وقاد عااش فاي زمان التفرياق
بينهما كان م،لوبا ومعموال به .وبما أني لم أعثر له على موقا خااي باه
 1572الذهبي :المغني في الصعفا  ،رقم  ، 2289 :ي. 898 :
 1573الذهبي  :ميزان االعتدال ،رقم ،9867 :ط  2ي. 107 :
 1574ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 162 :
 1575أبو سعيد العالئي :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،ي. 101 :
 1576ابن حجر :التقريب  ،ط  1ي. 289 :
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يتعلق بالعنعنة  ،فسنتعامل مف روايته على أنها ليست سماعا  .مماا يعناي أن
اإلسناد من جهته لم يثبت اتصاله.
وأبااو سااالم مم،ااور الحبشااي الدمشااقي ،حاادث عاان بعااض الصااحابة ولاام
يسمف منهم .1577غالب رواياته مرسلة ،لذا لام يُخا ّرط لاه البخااري .1578وهاو
هنا قد عنعن مما يعني أن اإلسناد من جهته لام يثبات اتصااله.كماا أن تحديثاه
عمن لم يسمف ي،عن في عدالته وضب،ه معا ،ألنه كان يتعمد إسقاط الاراوي
الذي بينه وبين من عنعن عنه .فعل ذل لغاية في نفسه .وإال لماذا يتعمد ذل
؟؟.
وعبد الرحمن بن عاائ الحضارمي :لايس معروفاا  ،اضا،رب فاي حالاه
أهاال الحااديث .1579وقااد عاانعن  .وبمااا أن أمااره كااذل  ،والمااتن فيااه مااا يُنكاار
فاإلسناد ال يصح من جهته.
والطريققق الراب ق  :قااال أبااو يعلااى  (( :حاادثنا سااري  ،حاادثنا أبااو حف ا
األبار  ،عن ليث بن أبي سليم  ،عن عبد الرحمن بن سابط  ،عان أباي أماماة
رضي ل عنه  ،قال  :قال رسول ل  -صلى ل عليه وسلم : -جا ني رباي
في أحسن صورة  ،فقال  :يا محمد  ،فقلت  :لبي ربي وسعدي  ،قال  :هال
تدري فايم يختصام الماأل األعلاى ؟ قلات  :ال أدري  ،قاال  :فوضاف ياده علاى
صدري  ،فوجدت بردها بين كتفي  ،قاال  :فوضاف ياده باين كتفاي  ،فوجادت
بردها في صدري .1580 )) ...
إسناده ال يصح ،ألن من رواته :ليث بن أربي سليم بن زنيم القرشي الكاوفي
(  134هـ)  :ضعي  ،مض،ربُ ،مخلط.1581
وعبد الرحمن بن سابط ( ت  118هـ)  :ثقاة ،كثيار اإلرساال ،حادث عان
جماعة من الصحابة لم يسمف منهم  ،كايبي أماماة .1582وهناا قاد عانعن عناه،
فاإلسناد ال يصح من جهته .

 1577أبو سعيد العالئي :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،ي. 71 :
 1578الذهبي :الكاش  ،ط  8ي. 119 :
 1579ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي. 110 :
 1580ابن حجر :الم،الب العلية بزوائد الماسنيد الثمانية  ،ط  2ي ، 122 :رقم. 2900 :
 1581ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  9ي. 221 :
 1582ابن حجر :التقريب ،ط  8ي . 62 :وصفي الدين الخزرجي :خالصة تهذيب الكمال  ،ي. 201 :
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والطريق الخام  (( :حدثنا حف بان عمار بان الصاباح الرقاي ثناا محماد
بان ساانان العااوقي ثناا جهضاام باان عبااد ل اليماامي ( ح ) .وحاادثنا محمااد باان
محمد التمار البصري ثناا محماد بان عباد ل الخزاعاي ثناا موساى بان خلا
العمي [ قاال ] ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن جده مم،ور عان
أبااي عبااد الاارحمن السكسااكي عاان مال ا باان يخااامر عاان معاااذ باان جباال قااال
احتبس عليناا رساول ل  -صالى ل علياه و سالم -صاالة الغاداة حتاى كاادت
الشمس ت،لف فلما صلى بنا الغداة قال  :صليت الليلة ما قضي لاي ووضاعت
جنبي في المسجد فيتاني ربي في أحسن صاورة فقاال  :ياا محماد أتادري فايم
يختصم المأل األعلى ؟ فقلات  :ال ياارب قالهاا ثاالث مارات قلات  :ال ياا رب
فوضف يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي.1583)) ...
وإسناده ال يصح ،ألن من رجاله :يحيى بن أبي كثير  ،وزياد بان ساالم،
وجااده مم،ااور ،واإلسااناد ال يثباات ماان جهااتهم بساابب مااا ذكرناااه عاانهم فااي
ال،ريق الثالث.
وأبااو عبااد الاارحمن السكسااكي ،لاام أجااده ،إال أن يكااون عبااد الاارحمن باان
عائ الحضرمي السابق ذكره ،و ليس معروفا ،واض،رب فاي حالاه أهال
الحديث .1584وقد عنعن  .وبما أن أمره كذل  ،والماتن فياه ماا يُنكار فاإلساناد
ال يصح من جهته.
ومال بن يخامر السكسكي ( ت  71هـ)  :ثقاة ،يرسال ،روى عان معااذ
بن جبل .1585لكن بما أنه حادث عان أقاوام لام يسامف مانهم  ،وهناا قاد عانعن،
بمعناى أنااه لام يصاارح بالسااماع فالن سااماعه هاذا الحااديث ماان معااذ لاام يثباات
اتصاله.
والطريق الساةس (( :أخبرنا محمد بن المبارك حدثنى الوليد حدثنى ابن
جابر عن خالد بن اللجالط وسيله مكحول أن يحدثه قال سمعت عبد الرحمن
بن عائ يقول سمعت رسول ل يقول « :رأيت ربى فى أحسن صورة قال
فيم يختصم المأل األعلى؟ فقلت :أنت أعلم يا رب  .قال فوضف كفه بين كتفى
فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما فى السموات واألرض »  .وتال (( رو رك رذلة ر

 1583ال،براني :المعجم الكبير ،ط  80ي ، 107 :رقم. 816 :
 1584ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي. 110 :
 1585ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  7ي. 16 :
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اري إة َب ا ررا ةهي رم رملر ُكا ر
ين)(األنعااام:
نُا
ان َال ُمااوقةنة ر
اون ةما ر
ض رولةير ُكا ر
اوت ال خس ا رما روا ة
ة
ت رواألررَ ة
.1586))71
إساااناده ال يصاااح ،ألن مااان رواتاااه :الولياااد بااان مسااالم القرشاااي ( -113
133هاااـ) ،قيااال فياااه :كاااان كثيااار الخ،اااي  ،وصااااحب تساااهيل ،لاااه منكااارات،
واختل،ت عليه أحاديث .1587ثقة ،صالح الحديثُ ،مدلس  ،دلس عن الكذابين
وغيااارهم ،أغااارب بيحادياااث لااام يُشاااركه فيهاااا أحاااد ،كاااان (( يحااادث حاااديث
األوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم )) ،وقد نُبه إلى ذل و ُعوتاب علياه ،
فلم يرجف عن فعله ،روى عن مال أحاديث ليس لها أصل .وقال الدارق،ني
 (( :كان الوليد بن مسلم يرسل يروي عن األوزاعي أحاديث عند األوزاعي
عاان شاايوخ ضااعفا عاان شاايوخ قااد أدركهاام األوزاعااي مثاال نااافف وع،ااا
والزهري فيسقط أسما الضعفا ويجعلهاا عان األوزاعاي ،عان ناافف ،وعان
األوزاعي عن ع،ا )) . 1588ورجل هذا حاله ال يصاح األخاذ عناه  ،ساوا
صرّ ح بالسماع  ،أو لم يُصرح به ،فهذا إنسان ضعي ضاب،ا وعدالاة ،ألناه
كان ُمصرا على التغليط والتالعب ،والتحري والكذب.
ويزيد بن يزيد بن جابر األزدي الدمشاقي (ت  144هاـ ) :صادوق ،لاين،
ثقة .1589لكن يُحتمل أنه يزيد بن يزياد بان جاابر الرقاي -مان ال،بقاة الساابف-
وهو مجهول.1590
وخالد بن اللجالط العامري :صدوق .1591ومرتبته هاذه تُشاعر بالعدالاة ال
بالضااابط ،فهاااو لااايس بحجاااة  .وعباااد الااارحمن بااان عاااائ لااايس معروفاااا ،
اض،رب في حاله أهل الحديث.1592
والطريق الساب  (( :ثنا أبو موسى  ،ثنا معااذ بان هشاام  ،ثناا أباي  ،عان
قتااادة  ،عاان أبااي كالبااة عاان خالااد باان اللجاالط  ،عاان اباان عبااا قااال  :قااال
رسول ل صلى ل عليه وسلم  (( :رأيت ربي عز وجل في أحسان صاورة
" )).1593

 1586الدارمي :سنن الدارمي ،ط  8ي ، 119 :رقم. 8801 :
 1587أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،رقم ، 8212 :ط  1ي. 22 :
 1588ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  10ي. 106 :
 1589الذهبي :المغني في الضعفا  1 ،ي . 290 :ابن حجر :التقريب ،ط  2ي. 110 :
 1590ابن حجر :التقريب ،ط  2ي. 110 :
 1591ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  8ي . 26 :وتقريب التهذيب ،ط  1ي. 861 :
 1592ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي. 110 :
 1593عمرو بن أبي عاصم :كتاب السنة  ،المكتب اإلسالمي ،بيروت، 1772 ،ط  1ي. 819 :
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وإسناده ال يصح ،ألن رجاله ذكرتهم في ال،ريق الثااني وتباين عادم صاح
اإلسناد من طريقهم .
والطريق الثامن (( :ثنا أبو بكر بن أبي شيبة  ،ثناا يحياى بان أباي بكيار ،
ثنا إبراهيم ابن طهمان  ،ثنا سماك بن حرب  ،عن جابر بان سامرة قاال قاال
رسول ل صلى ل عليه وسلم  " :إن ل تعالى تجلى لي في أحسان صاورة
فسيلني فيما يختصم المأل األعلى ؟  .قال  :قلت  :رباي ! ال أعلام باه  ،قاال :
فوضف يده بين كتفي حتى وحدت بردها بين ثديي أو وضعها بين ثديي حتى
وجدت بردها بين كتفي فما سيلني عن شئ إال علمته ")).1594
إساااناده ال يصاااح  ،ألن مااان رواتاااه :إباااراهيم بااان طهماااان بااان شاااعبة
الخراساني أبو سعيد سكن نيسابور ثم مكة (ت 168هـ) :ثقة ،صدوق ،لايس
به بي  ،لين ،قيل لمحمد بن يحيى الذهلي :إبراهيم بن طهمان يحاتح بحديثاه
؟ قااال :ال  .ضااعفه محمااد باان عبااد ل باان عمااار بقولااه :ضااعي مضاا،رب
الحديث .1595
وسماك بن حرب بن أو بن خالد الذهلي البكاري ،أباو المغيارة الكاوفي
(ت 144هـ)  :ثقة ،مض،رب الحاديث ،ضاعي  ،يغلاط ،لايس مان المثبتاين،
ليس به بي  ،في حديثه شي ،لين الحديث ،يرسل .1596فالرجل إن كان ثقاة
فهو ضعي من جهة ضب،ه ،وكان يرسال ،وهناا قاد عانعن ،والماتن فياه ماا
يُنكر فاإلسناد ال يصح من جهته.
والطريق التاس  :قال ال،براني(( :حدثنا محمد بن عبد ل الحضرمي ثنا
محمااد باان سااعيد القرشااي ثنااا أبااي عاان عبااد الاارحمن باان اسااحاق عاان عبااد
الرحمن بن أبي ليلاى عان معااذ بان جبال قاال  :أب،اي عليناا النباي -صالى ل
عليه و سلم -لصالة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشامس  ...قلات  :ال أدري
فوضااف كفااه بااين كتفااي فوجاادت باارد أناملااه بااين ثااديي فعلماات ماان كاال شااي
وبصرته .1597 ))...
إسناده ال يصح ،ألن من رجاله :عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث ( من
ال،بقة السابعة)  ،ضعي .1598وعباد الارحمن بان أباي ليلاى(ت 84هاـ) :ولاد
 1594عمرو بن أبي عاصم :كتاب السنة  ،المكتب اإلسالمي ،بيروت، 1772 ،ط  1ي. 819 :
 1595اباان حجاار:تهااذيب  ،ط  18ي .22 :وموسااوعة أقااوال الاادارق،ني ،ط  2ي . 91 :الاادهبي :المغنااي فااي الضااعفا  ،ط  1ي.9:
وميزان االعتدال ،ط  1ي. 21 :
 1596المااازي :تهاااديب الكماااال  ،ط  18ي 112 :وماااا بعااادها  .والااادهبي :المغناااي فاااي الضاااعفا  ،ط  1ي . 126 :والعالئاااي :جاااامف
التحصيل ،ي. 21 :
 1597ال،براني :المعجم الكبير ،ط  80ي ، 111 :رقم. 870 :
 1598ابن حجر :التقريب  ،ط  éي. 22 :
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فااي وسااط خالفااة عماار ،حاادث عاان معاااذ باان جباال ولاام يدركااه.1599فالحااديث
منق،ف من جهته.
والطريققق األخيققر -العاشققر (( : -حاادثنا عبااد ل حاادثني أبااي ثنااا أبااو
عامر ثناا زهيار بان محماد عان يزياد بان يزياد يعناى بان جاابر عان خالاد بان
اللجالط عان عباد الارحمن بان عاائ عان بعاض أصاحاب النباي -صالى ل
عليه و سلم -ان رسول ل  -صلى ل علياه و سالم -خارط علايهم ذات غاداة
وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقلنا ياا رساول ل اناا ناراك
طيب النفس مسافر الوجاه أو مشارق الوجاه فقاال :وماا يمنعناي وأتااني رباي
عز و جل الليلة في أحسن صورة قال يا محمد قلت لبي ربي وسعدي قال:
فيم يختصم المال األعلى؟ قلت :ال أدري أي رب ،قاال :ذلا مارتين أو ثالثاا
قال فوضف كفيه بين كتفاي فوجادت بردهاا باين ثاديي حتاى تجلاى لاي ماا فاي
السماوات وما في األرض ،ثم تال هذه ا ية { رو ركا رذلة ر نُ
اري إةبَا ررا ةهي رم رملر ُك ر
اوت
ة
ين )-األنعام  -71 :ثم قال.1600))... :
ون ةم رن َال ُموقةنة ر
ض رولةير ُك ر
اوا ة
ال خس رم ر
ت رواألررَ ة
إسناده ال يصح ،ألن من رواته :زهير بن محمد التميمي أبو المنذر( ت
 164هـ) :ضعي  ،سي الحفظ ،ثقة ،كثير الغلط  ،ليس بالقوي.1601
ويزيد بن يزيد بن جابر األزدي الدمشقي (ت  143هـ ) :صدوق ،لين،
ثقة .1602لكن يُحتمل أنه يزيد بن يزيد بن جاابر الرقاي -مان ال،بقاة الساابعة-
وهو مجهول .1603هذا فضال على أناه هناا قاد عانعن ولام يصارح بالتحاديث،
مما يجعل اإلسناد من جهته غير متصل ،ومن حقنا حمله على عدم االتصال
ألن الرجل عاش في زمن التفرياق فياه باين العنعناة واالتصاال كاان م،لوباا
ومعموال به.
وخالد بن اللجالط العامري :صدوق .1604ومرتبته هذه تُشعر بالعدالاة ال
بالضاابط ،ولاايس بحجااة  .وبمااا أن هااذا حالااه وهنااا قااد عاانعن ولاام يصاارح
بالتحديث ،ولم يُعرف له موق خاي به من العنعنة  ،فلن اإلسناد من جهته
لم يثبت اتصاله ؟.

 1599الدهبي :تاري اإلسالم ،ط  6ي. 182 :
 1600أحمد بن حنبل :المسند  ،ط  1ي ، 66:رقم . 16698
 1601ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  8ي. 887 :
 1602الذهبي :المغني في الضعفا  1 ،ي . 290 :ابن حجر :التقريب ،ط  2ي. 110 :
 1603ابن حجر :التقريب ،ط  2ي. 110 :
 1604ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  8ي . 26 :وتقريب التهذيب ،ط  1ي. 861 :
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وعبااد الاارحمن باان عااائ  :لااايس معروفااا  ،اُضاا،رب فااي حالااه أهااال
الحديث .1605وبما أن هذا حاله ،وهنا قد عانعن حديثاه عان بعا الصاحابة،
فاإلسناد ال يثبت من جهته.
وبذل يتبين أن كل تلا ال،ارق هاي رواياات آحااد ،و لام يصاح منهاا وال
إسناد واحد .وهذا يتفق مف ماا قارره بعاض المحققاين  .مانهم ابان الجاوزي،
قال  (( :أصل هذا الحديث وطرقه مض،ربة  .قاال الادارق،ني :كال اساانيده
مض،ربة ليس فيها صحيح ...قال ابو بكر البيهقي :قد رُوي من اوجه كلهاا
ضعاف )).1606
وأماا متناه فاال يصاح أيضاا ألناه تضامن أباطيال وشاواهد علاى ضاعفه،
منها قوله " :فوضف يده بين كتفي حتاى وجادت بردهاا باين ثاديي أو قاال فاي
نحااري" .وهااذا منكاار جاادا ألن فيااه تشاابيه وتجساايم هلل تعااالى  ،يُب،لااه قولااه
صاي ُر)(الشاورى ،))11 :و((فراالر
اي ٌ روهُ راو السخا ةمي ُف البر ة
َس رك ةم َثلةا ةه رش َ
تعالى(( :لري ر
ال إة خن ّ
ترضَ ةرب َ
ون)(النحل ،))73 :و(( رولرا َم ير ُكان
لر ير َعلر ُم روأرنتُ َم الر تر َعلر ُم ر
ُوا ة ّهللة األر َمثر ر
لخهُ ُكفُواً أر رح ٌد)(اإلخالي. ))3 :
ُ
فعلمت ما في السماوات وماا فاي األرض )).وهاذا
والشاهد الثاني قوله(( :
اليصاح ،ألن النباي-علياه الصاالة والساالم – لام يكان يعلام الغياب  ،وال كااان
ااو ُكنا ُ
ااب
يعلاام ماااا فاااي الساااموات واألرض .قاااال سااابحانه (( :رولرا َ
اات أر َعلرااا ُم َال رغ َيا ر
الر َساااتر َكثررَ ُ
ااو َم
اار رو رماااا رم خسااانة ري ال ُّساااو ُ إة َن أرنرااااَ إةالخ نرااا ةذي ٌر روبر ةشاااي ٌر لقرا َ
ت ةما ر
اان َال رخ َيا ة
ون)(األعراف ،))188 :و((قُل الخ أرقُو ُل لر ُكا َم ةعنا ةدي رخا رزآئة ُن ّ
لة روال أر َعلرا ُم
ي َُؤ ةمنُ ر
اوحى إةلر ا خي قُاالَ هراالَ ير َس اتر ةوي
اب روال أرقُااو ُل لر ُك ا َم إةنااي رملر ا ٌ إة َن أرتخبة ا ُف إةالخ رمااا يُا ر
َال رغ َيا ر
ُون)(األنعام.))11 :
صي ُر أرفرالر ترترفر خكر ر
األر َع رمى رو َالبر ة
والشاهد الثالث قوله (( :اللهم إني أسيل فعل الخيارات وتارك المنكارات
وحب المسااكين))  .إناه يتضامن حباا غيار شارعي،ألن الحاب الشارعي هاو
الحب في ل والبغض في ل ،وليس الحب في المساكين والبغض فيهم ،وال
الحااب فااي األغنيااا والاابغض فاايهم .ولهااذا أمرنااا الشاارع أن نحااب أخواننااا
المسلمين بغض عن مستواهم المادي .فكم من غني مؤمن تقي مجاهد  ،وكام
من فقير ضال حقود حسود .ولهاذا كاان النباي-علياه الصاالة والساالم -يحاب
 1605ابن حجر :تهذيب التهذيب ،ط  2ي. 110 :
 1606ابن الجوزي :العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،ط  1ي. 80 :
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كل أصحابه بغض النظر عن مستواهم المادي .بل وكان بعض أغنيائهم مان
المقربين منه جدا ،كعثمان بن عفان -رضي ل عنه -الذي تزوط اثنتاين مان
بناته.
والشاهد الراباف ماا جاا فاي ال،رياق العاشار ((خارط علايهم ذات غاداة
وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجهف فقلنا :يا رسول ل انا نراك
طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجاه فقاال . ))... :وهاذا ُمساتبعد جادا،
باال و ُمنكاار .ألنااه يعنااي أن النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -لاام يكاان قباال هااذه
الحادثة طيب النفس ،وال مسفر الوجه ،وال مشرق الوجه  .لكن بسببها ظهر
للصحابة غداة طيب النفس  ،ومسفر ومشرق الوجه .وهذا باطل وال يصح .
ألن رسول ل -عليه الصاالة والساالم -قبال نبوتاه كاان طياب الانفس مشارق
الوجه ،وهذا أمر مذكور في سيرته قبال نبوتاه.فلماا نازل علياه الاوحي ازداد
ان ّ
لة لة ر
نات
طيبة وطيبا  ،وازدادا نورا وإشراقا .قال سبحانه(( :فربة رما ررحَ رم َة م ر
ب الرنفرضُّ ا َ
لرهُا َم رولرا َاو ُكنا ر
اوا ةما َان رح َولةا ر )(آل عمااران.))113 :
ات فرظّاا ً رغلةاايظر َالقر َلا ة
اااالً فرهرااا ردى)(الضاااحى  ،))7 :و(( روأرنااا رز رل ّ
ضا ّ
اااب
و(( رو رو رجااا رد ر
لُ رعلر َيااا ر َال ةكترا ر
ك ر
اان فرضَ ا ُل ّ
لة رعلر َي ا ر رع ةظيم اا ً)(النسااا :
رو َال ةح َك رم اةر رو رعلخ رم ا ر رمااا لر ا َم تر ُكا َان تر َعلر ا ُم رو ركا ر
ق رع ةظ َيم)(القلم. ))3 :
 ،))114و(( روإةنخ ر لر رعلى ُخلُ َ
والشاهد الخامس مفاده أن الناظر في معظم تل ال،رق يتبين له منهاا أن
لهااا متونااا مركبااة وغياار سلسااة ماايخوذة ماان نصااوي أخاارى ،تشااهد علااى
تالعب الرواة بها .فمن ذلا ال،رياق السااد مختصار لام يتضامن تفاصايل
اارا ةهي رم رملر ُكا ر
ااوت
ااري إة َبا ر
ال،ااارق األخااارى .وتضااامن قولاااه تعاااالى ( :رو ركااا رذلة ر نُا ة
ين)(األنعااام .))71 :وفااي ال،ريااق
ان َال ُمااوقةنة ر
اون ةما ر
ض رولةير ُكا ر
اوا ة
ال خس ا رم ر
ت رواألررَ ة
السابف لام يارد فياه إال ((قاال رساول ل  -صالى ل علياه وسالم (( : -رأيات
ربي عزوجل في أحسن صورة " )) .1607فلم ترد فياه تفاصايل أخارى لمااذا
؟؟.
والشاهد الساد  :إن تل الروايات تضمنت هذا المق،ف ((فوضف يده بين
كتفاي حتااى وجادت بردهااا بااين ثاديي  ..فوجاادت بردهااا باين كتفااي ))  .وهااو
نفساااه ورد فاااي حاااديث آخااار ال عالقاااة لاااه بموضاااوع رؤياااة ل فاااي المناااام.
ومفااده:عان أبااي الساليس قااال (( :كاان رجاال مان أصااحاب النباي -صاالى ل
عليه و سلم -يحدث النا حتاى يكثار علياه فيصاعد علاى ظهار بيات فيحادث
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النا قال :قال رسول ل -صلى ل عليه و سالم -أي آياة فاي القارآن أعظام
؟ ،قال :فقال رجل { ل ال إلاه إال هاو الحاي القياوم } قاال :فوضاف ياده باين
كتفي .قال :فوجدت بردها بين ثديي ،أو قال :فوضاف ياده باين ثاديي فوجادت
بردها بين كتفي .قال :يهن يا أبا المنذر العلم العلم )).1608
والشاااااهد السااااابف :إن قااااول ال،ريااااق الثاااااني(( :وإسااااباغ الوضااااو فااااي
المكروهااات وانتظااار الصااالة بعااد الصااالة  . ))...هااو نفسااه بمعناااه ولفظااه
تقريبا ورد في حديث آخر ال عالقاة لاه بحاديث الرؤياا  ،مفااده (( :عان أباي
سعيد الخدري قال  :قال رسول ل -صلى ل علياه و سالم : -أال أدلكام علاى
ما يكفر ل به الخ،ايا ويزيد في الحسنات ؟ قالوا  :بلى ياا رساول ل قاال :
إسباغ الوضو في المكاره وانتظار الصالة بعاد الصاالة ماا مانكم مان رجال
يخاارط ماان بيتااه فيصاالي مااف اإلمااام ثاام يجلااس ينتظاار الصااالة األخاارى إال
والمالئكة تقول  :اللهم اغفر له اللهم ارحمه)).1609
وحتااى إذا افترضاانا جاادال أن الرسااول-عليااه الصااالة والسااالم -رأى ربااه
بقلبه  ،فهي رؤية تندرط ضمن النبوة والرؤية القلبياة ،كماا فاي قولاه تعاالى:
ب َالفُ رؤا ُد رما ررأرى)(النجم .))11 :وأما غيره من البشر فال يصح ذلا
(( رما رك رذ ر
فااي حقهاام  ،وال يحااق لغيااره أن يدعيااه .وعليااه فمااا يااراه النااا فااي مناماااتهم
على أنهم رأوا ل تعالى فهي توهمات وتخيالت  ،وأضغاث أحاالم  ،أو مان
تلبيسات الشياطين ،وليست رؤية حقيقية هلل سبحانه وتعالى .
وثانيااا إنااه ال يصااح أباادا االحتجاااط بالمنامااات والهلوسااات  ،ألنهااا ليساات
شرعا  ،وال من مصادر التشاريف ،وال حجاة عقلياة وال علمياة  ،ولام يتعبادنا
ل بها ،وإنما تعبدنا بكتابه وسنة نبيه الصحيحة  .قاال سابحانه  (( :روأر خن هراـ رذا
اطي ُمسَااترقةيما ً فراااتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكاا َم رعاان رس ابةيلة ةه رذلة ُكاا َم
ُااوا السُّااب رُل فرترفراا خر ر
اار ة
ص ر
ة
لر روأر ةطيع َ
ُوا ّ
ون)(األنعام ،))114 :و (( روأر ةطيع َ
ُول
روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
ُوا ال خرس ر
ُوا فرلةن تر رولخ َيتُ َم فرا َعلر ُم َ
رواحَ رذر َ
وا أرنخ رما رعلرى ررسُولةنرا َالبرالر ُ
غ َال ُمبة ُ
ين)(المائدة،))34 :
ين رال
اار فراتخبة َعهرااا رو رال ترتخبةااا َف أر َهااا روا الخااا ةذ ر
ااري رع َة ما ر
و((ثُاا خم رج رع َلنرا ر
اان َاألر َما ة
اااك رعلراااى رش ة
لر روأر ةطيعُا َ
ُاوا ّ
وا أر ةطيع َ
ين آ رمنُ َ
ُاول
ون)(الجاثية،))18 :و((يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
ير َعلر ُم ر
وا ال خرس ر
اي َ فرا ُر ُّدوهُ إةلراى ّ
روأُ َولةي األر َم ةر ةمن ُك َم فرالةن ترنر ر
ُاول إةن ُكناتُ َم
ااز َعتُ َم فةاي رش َ
لة روال خرس ة
ون بة ّ
اهللة رو َالير َو ةم ا ةخ ةر رذلةا ر رخيَا ٌر روأرحَ رس ُ
ان ترايَ ةويالً)(النساا  .))13 :فالادين
تُ َؤ ةمنُ ر
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واألوامر اإللهية ال تؤخذ إال من القرآن والسنة الصحيحة الموافقاة لاه .وكال
قول يدعي صاحبه أنه تلقى أمرا عان ل خاارط الكتااب والسانة ،فهاو نقاض
لختم النبوة ،وباطل ق،عا ،وصاحبه إما جاهل ،أو ُمخ،ئ ،أو صاحب هوى
قال ذل لغاية في نفسه.
علمااا بااين المنامااات ال يصااح االحتجاااط بهااا  ،ألنهااا نساابية ظنيااة ذاتي اة
يست،يف أي إنسان أن يزعم أنه رأى كذا وكذا في المنام  ،ويسات،يف آخار أن
ينكر عليه ويُكذبه  ،ألنها ال تقوم علاى مع،ياات موضاوعية يُمكان إظهارهاا
واالحتجاااط بهااا واالحتكااام إليهااا .وهااي أيضااا خلاايط ماان رغبااات وهااواجس
النفس وأضغاث أحالمها ،ووساو الشياطين وتلبيساتهم  ،ولماات المالئكاة
وإيحااا اتهم .والصااحيح منهااا هااو منامااات عاديااة كااالتي يراهااا غياارهم ماان
النا  ،وال يصح إدخالهاا فاي الادين ،وال جعلهاا مان األوامار الشارعية ،وال
االحتجاط بها.
وأما إذا قيل  :نعم ذل صاحيح  ،لكان ورد فاي الحاديث قاول النباي-علياه
الصالة والسالم (( : -من رآني فاي المناام فقاد رآناي فالن الشاي،ان ال يتمثال
في صورتي)).1610
وأقول :يجب أن نعلم يقينا أنه ال وحي وال تشريف ،وال أوامار إلهياة ،وال
حديث نبوي بعد اكتمال دين اإلسالم ووفاة خاتم األنبيا والمرسلين  .وعلياه
فاالن أي صااوفي أو غيااره ماان البشاار ياازعم أنااه تلقااى أواماار ،و تشااريعات
وتوجيهاااات نبوياااة بواسااا،ة المناااام بااادعوى أناااه رأى النباااي-علياااه الصاااالة
والسالم -في المنام  ،فزعماه هاذا باطال وال يصاح األخاذ باه ،وماردود علاى
صاحبه .
وثالثا  :فيما يخ الرواية األولى المتعلقة بقول رابعة العدوياة ،فهاو قاول
يشااهد عليهااا بينهااا اتخااذت موقفااا ماان الجنااة غياار شاارعي ان،القاا ماان رؤيااة
منامية .وهذا شاهد دامغ ضادها وعلاى انحرافهاا عان الشارع وتقادمها علياه
بيحوالهاا علاى طريقاة الصاوفية المعروفااة عانهم .إنهاا انحرفات عنااه ألن ل
تعالى هو الذي خلق لنا الجنة وحببهاا إليناا ودعاناا إلاى طلبهاا وزينهاا إليناا.
وعليه فلن طلب الجنة هو طاعة له ،وعدم طلبها هو مخالفة له .ف،لب الجنة
ودخولهاا يوصالنا إلاى رب الجناة  ،ومان لام يادخلها لان يارى رباه.فتفسايرها
لعلتها غير صحيح ألنه  ،مخال للشرع  ،وينادرط ضامن ازدرا الصاوفية
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للمعاد األخروي  ،وقولهم بالمعااد الادنيوي كماا سابق أن بينااه .وال يُمكان أن
يكون ذل ل،فا من ل وال غيارة مناه عليهاا وهاي مخالفاة للشارع ومزدرياة
به.
وأما تعلياق الكالبااذي علاى ماا رواه الجنياد عان الساري الساق،ي وكاي
المااا ومااا حاادث لااه فااي المنااام ،بااين ذلا كااان شاااهدا علااى ل،ا ل تعااالى
بالصاوفية وغيرتااه علاايهم .1611فهاو تفسااير غياار صاحيح ،ألن الشاارع أمرنااا
بالشرب واألكل من غير إسراف لقوله تعالى(( :يرا برنةي آ رد رم ُخ ُذ َ
وا ةزينرتر ُك َم ةعن رد
ارفُ َ
اوا روا َشا ررب َ
ُكاال رم َسا ةج َد و ُكلُا َ
ين)(األعااراف:
ارفة ر
وا إةنخاهُ الر يُ ةحاابُّ َال ُم َسا ة
ُوا روالر تُ َسا ة
 .))41والع،شان -إن لم يكن صائما -عليه أن يشرب ألن الما للجسم غذا
وعالط  ،ومن حق بدنه عليه أن يُوفر له الما الكافي لاه  .وبالشارب يتقاوى
على أدا الواجبات الشارعية علاى اختالفهاا ،وباه يتاذوق لاذة الماا ويعارف
قيمته وأهميته ،ويشهد عظمة وحكمة خالقه .وبه يقتدي بالنبي –عليه الصالة
والسالم -الذي كان يشرب الما واللبن  ،وييكال مختلا أطاياب ال،عاام مان
دون إسراف كما بيناه في الفصل الثالث.
ولااذل فاالن تل ا الروايااة إن صااحت فهااي ليساات ل،فااا ماان ل بالسااري
السااق،ي وال غياارة ماان ل عليااه وال علااى الصااوفية كمااا زعاام الكالباااذي ،
وإنما هي من رغبات نفسه وهواجسها ،أومن تلبيسات الشي،ان عليه.
وأخياارا  -رابعااا -إن مااا قالااه الغزالااي بااين شاايوخ الصااوفية يُشاااهدون
المالئكة وأرواح األنبيا ويقتبسون منهم فوائد ،هو قول باطل ،ألنه يتضامن
نقضا للنبوة ،وتعالما على الشرع  .والدليل الق،عي على عدم صحته هو أناه
بينا باألدلة الدامغة أن التصوف مخال للشرع وهادم له ،وينتهي بيهله إلاى
الكفر باهلل ورسوله ودينه .ف لو كان ما قاله الغزالي صحيحا موافقا للشرع ما
كانت نتائجه على الصوفية كما بيناه  .مما يعني أن الذي يتنزل عليهم وياراه
هااؤال الصااوفية ليساات المالئكااة وال أرواح األنبيااا  ،وإنمااا هااي هلوسااات
وخياااالت وتلبيسااات شااي،انية  .قااال تعااالى(( :هراالَ أُنرب ائُ ُك َم رعلرااى رماان ترنراا خز ُل
اط ُ
اااااون ال خساااااا َم رف روأر َكثراااااا ُرهُ َم
ااااايم ي َُلقُا ر
ين ترنراااااا خز ُل رعلرااااااى ُكاااااال أرفخا َ
ال خشااااااير ة
ااااااك أرثةا َ
ُون)(الشعرا .))444 -441 :
ركا ةذب ر
وأمااا زعاام ابااراهيم المتبااولي المصااري بينااه كااان ياارى النبااي -عليااه
الصااالة والسااالم -فااي اليقظااة ويجتمااف بااه مااف غيااره ماان األنبيااا  ،فهااو زعاام
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باطل ،ألن النبي – عليه الصالة والسالم -قد توفي  ،والمتوفى لن يعاود إلاى
الحياااة الاادنيا  ،سااوا كااان نبيااا أو إنسااانيا عاديااا ،باادليل قولااه نعااالى (( :خ
لُ
ين رم َوتةهرا روالختةي لر َم تر ُم َ
ضاى رعلر َيهراا
س ةح ر
ت فةي رمنرا ةمهرا فريُ َم ةس ُ الختةي قر ر
يرتر روفخى َاألرنفُ ر
اااو ر
اااو َم
ت لقرا َ
َال رما َ
ااال ُم رساااا ًّمى إة خن فةااااي رذلةاااا ر ر يرااااا َ
ت رويُرَ ةساااا ُل َاألُ َخا ر
ااارى إةلرااااى أر رجا َ
ُون)(الزمر .))34 :فالذي يموت من بني آدم لن يعود إلى الدنيا ألن ل
يرترفر خكر ر
تعالى يمس نفو المتوفين إلى يوم القيامة وفيه يكاون البعاث مان جدياد .
والواقف الذي نعيشه يُصدق ما قاله القرآن الكريم ،فانحن لام نار إنساانا ماات
وعاد إلى الحياة .فهذه سنة إلهية لان يخرقهاا أحاد  ،ومان يادعي خالفهاا فهاو
إما جاهل ،أو ُملبس عليه بالهلوسات والشياطين ،وإما صاحب هاوى اختلاق
ذل لغاية في نفسه.
وأمققا الصققفة الخامسققة -ماان صاافات شاايوخ الصااوفية -فهااي أن أحااوالهم
ورغباتهم هي عندهم مصدر للتلقاي والتشاريف  .فمان ذلا ماا رواه اباو نعايم
األصبهاني عن معروف الكرخي ،فقال (( :حدثنا أحمد بن اسحاق ثنا محمد
بن يحيى بن مندة ثنا أحماد بان مهادي ثناا أحماد الادورقي قاال :قعاد معاروف
الكرخي على شط الدجلة فتيمم فقيل له الما قريب من فقال لعلي ال أعاي
حتى أبلغه )).1612
والقول الثاني :قيل لبشر الحاافيّ (( :
إن الناا يتكلماون فيا  ،فقاال :وماا
عسى يقولون؟ قيل :يقولون إن تارك لسنّة يعنون النكاح ،فقال :قل لهم :إني
مشغول بالفرض عن السنّة)).1613
والقول الثالث  :قال أباو نعايم األصابهاني (( :أخبرناا جعفار بان محماد فاي
كتابااه وحاادثني عنااه محمااد باان إبااراهيم قااال حاادثني الجنيااد قااال كااان الساارى
يقول ... :وكان إذا جن عليه الليل دافف أوله ثم دافف ثم دافف فالذا غلباه األمار
أخذ في النحيب والبكا )).1614
والقول الرابف  :قال عبد الكريم القشيري (( :يحكى عان الحصاري -علاي
ابااان إباااراهيم البغااادادي -أناااه كاااان يقاااول :جلساااة خيااار مااان ألااا حجاااة.
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وإنما أراد جلسة تجمف اله خم على نعات الشاهود .ولعماري ،إنهاا أتا ُّم مان ألا
حجة ،على وص الغيبة عنه)).1615
والقول الخامس  :قاال القشايري عان داود بان نصاير ال،اائي (( :ودخال
بعضهم عليه ،فرأى جرخة ماا انبسا،ت عليهاا الشامس ،فقاال لاه :أال تحولهاا
إلاى الظاال؟ فقااال :حااين وضااعتها لام يكاان شاامس ،وأنااا أسااتحي أن يرانااي ل
أرمشي لما فيه ُّ
حظ نفسي)).1616
والقول الساد  :قال أبو نعيم األصبهاني(( :حدثنا الوليد بن عتبة ،قاال:
سمعت رجالً قال لداود ال،اائي :ياا أباا ساليمان أال تسارح لحيتا ؟ قاال :إناي
عنهااا مشااغول))  .و((حاادثنا محمااد باان حيااان ،حاادثنا محمااد باان يحيااى باان
عيسى ،قال :سمعت إبراهيم بن محمد التيمي ،يقول :سمعت عبد ل بن داود
الخريباااي يقاااول :قيااال لاااداود ال،اااائي :لااام ال تسااارح لحيتااا ؟ قاااال :إن إذاً
لفارغ)).و((حدثنا ابني ،حدثنا عبد ل بن محمد بن يعقوب ،حادثنا أباو حااتم
محمد بن إدريس ،حدثنا محمد بن يحيى بن عمر الواس،ي ،حدثنا محماد بان
بشر ،حدثنا حف بان عمار الجعفاي ،قاال :قيال لاداود ال،اائي :لام ال تسارح
لحيت  .قال :الدنيا دار ميتم )).1617
والقول السابف :رُوي أن داود ال،ائي شرب ما ساخنا في يوم صائ ،
فقال له أحد أصاحابه (( :ياا أباا ساليمان لاو أمارت مان يبارد لا هاذا الماا ،
فقال لي :أما علمت أن الذي يبرد له الما في الصي ويسخن له فاي الشاتا
ال يحااب لقااا ل )) .1618وحُكااي أنااه قااال ألحااد أصااحابه  :إن كناات تشاارب
الما المبرد ،وتيكل اللذيذ الم،يب ،وتمضي فاي الظال الظليال ،فمتاى تحاب
الموت والقدوم على ل؟ فبكى صاحبه.1619
والقول الثامن :قاال القشايري(( :سامعت الشاي أباا عباد الارحمن السالمي
ُ
خرجت إلى مرو في حياة شيخي األستاذ أبي سهل الصعلوكي ،وكاان
يقول:
له قبل خروجي أيام الجمعاة بالغادوات مجلاس رد َور القارآن والخاتم ،فوجدتاه
عند رجوعي قد رفف ذل المسجد ،وعقد ألبي الغفاني في ذل الوقت مجلس
 1615القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
 1616الرسالة القشيرية  ،ي. 18 :
 1617أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 227 :
 1618أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 212 :
 1619أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 216 :

141

ي.128 :

القول -الغنا  ،-فيدخلني مان ذلا شاي ٌ ف فكنات أقاول فاي نفساي :قاد اساتبدل
مجلااس الخااتم بمجلااس القااول ،فقااال لااي فكناات أقااول فااي نفسااي :قااد اسااتبدل
مجلااس الخااتم بمجلااس القااول :فقااال لااي يوماا ً :يااا أبااا عبااد الاارحمن ،مااا يقااول
النا ُ ف ّي؟ فقلت :يقولون رفف مجلس القارآن ووضاف مجلاس القاول!! فقاال:
من قال ألستاذ ةه لة رم؟ ال يفلح أبداً)).1620
والقول التاسف :قاال عباد الارحمن بان الجاوزي (( :وقاد صان أباو عباد
الرحمن السلمي كتابا سماه سانن الصاوفية 1621فقاال فاي أواخار الكتااب بااب
في جوامف رخصهم فاذكر فياه الارق والغناا والنظار إلاى الوجاه الحسان.
وذكر فياه ماا روى عان النباي -علياه الساالم -أناه قاال " :اطلباوا الخيار عناد
حسان الوجوه " ،وانه قال ":ثالثة تجلو البصر النظر إلى الخضارة والنظار
إلى الما والنظر إلى الوجه الحسن")).1622
والقول العاشر :ذكر أبو حامد الغزالي أن أمور الصفات اإللهياة ال تعارف
بالشاارع وإنمااا تعاارف بالوجاادان ،و حااد االقتصاااد فيهااا(( دقيااق وغااامض ال
ي،لف عليه إال الموفقون الاذين يادركون األماور بناور إلهاي ال بالساماع-أي
الشرع -ف فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه ،و ما خاال أولاوه  .فيماا
من ييخذ معرفة هذه األمور من السمف المجرد-أي الشرع -فال يستقر له فيها
قدم  ،وال يتعين له موق  .واألليق بالمقتصر على السامف المجارد مقاام
أحمد بن حنبل رحمه ل )). 1623
والقااول األخياار -الحااادي عشاار :-قااال الصااوفي اباان عجيبااة (( :قااال شااي
شاايوخنا  -ساايدي عبااد الاارحمن العااارف  -بعااد نقاال كااالم القشاايري فااي هااذا
المعنى  :وماا أشاار إلياه ظااهر فاي أن أهال القلاوب ال يتعااطون كال طاعاة.
وإنما يتعاطون من ال،اعات ما يجمعهم وال يفرقهم )).1624
ورةا عليهم أقول:
أوال تبااين ماان أقااول شاايوخ الصااوفية أنهاام اتخااذوا احااوالهم ورغباااتهم
مصدرا للتلقي والتشريف ،وبها شرّعوا ألنفسهم وتصوفهم وأتباعهم وقدموها
 1620القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي.120 :
 1621نعم للسلمي كتاب عنوانه سنن الصوفية  .إسماعيل باشا البفدادي :هدية العارفين ،وكالة المعارف ،إس،نبول ، 1721 ،ط 1ي:
.112
 1622ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 826 :
 1623أبو حامد الغزالي  :إحيا علوم الدين م  1ي . 120 :
 1624ابن عجيبة :البحر المديد ،ط  1ي. 268 :

144

علاى الاوحي الصاحيح والعقاال الصاريح  .وهاذا انحااراف كبيار وخ،يار عاان
المنه العلمي الصحيح في تلقي الشرع والعلم  ،ومن ييخذ به فهاو مان أهال
األهوا ال من أهل العلم  .فال يصح أبدا أن تكون األحاوال والرغباات رح ركماا
على الوحي والعقل والعلم ،وإنما العكس هو الصحيح  .لكن هؤال الصوفية
عكسااوا األماار ألنااه فااي صااالحهم  ،وهاام يعلمااون جياادا أنهاام لااو عرضااوا
تصااوفهم عرضااا صااحيحا وموضااوعيا علااى مياازان الشاارع والعقاال والعلاام
سينهار تماما ف ولهذا قدموا أحوالهم وتصاوفهم علاى الاوحي والعقال والعلام.
وجعلوا هذه المصادر -الوحي والعقل والعلام -تابعاة للتصاوف وخادماة لاه ،
بالتيويالت الفاسدة والتلبيسات والهلوسات .
وثانيا إن تل النماذط التي أوردناها هي شواهد دامغة على تقديم الصوفية
رغباتهم وأحوالهم على الشرع ،وهي سوا صحت عن شيوخهم أم لم تصح
فهااي تتفااق مااف التصااوف بيصاااوله وفروعااه وغاياتااه ،وتنسااجم معااه تماااام
االنساااجام بحكااام أن التصاااوف مخاااال للشااارع بكااال مقوماتاااه  ،مماااا يعناااي
بالضرورة أنهم أقاموه أساسا على أحوالهم ورغباتهم ،وظنونهم ووساوساهم
 .فتل ا النماااذط – سااوا صااحت أم ال -قااد ساااهمت فااي التيساايس للتصااوف
وتربية أتباعه عليها .
فماان ذل ا مااثال روايااتهم عاان معااروف الكرخااي بينااه قعااد (( علااى شااط
الدجلة فتيمم فقيل له الما قريب من فقال لعلي ال أعي حتى أبلغه )).1625
تصاارّفه هااذا هااو نمااوذط صااوفي علااى قلااة العقاال والعلاام ،وعلااى التعمااد فااي
مخالفاة الشاارع  .ألن التوضااؤ بالمااا للصااالة هااو األصاال  ،والتاايمم اسااتثنا
يايتي عنااد غيااب المااا أو العجااز مان اسااتعماله  ،فاالذا حضار ،ورُفااف العجااز
سقط التيمم ،والرجل هنا ليس عاجزا عان اساتخدام الماا  .قاال تعاالى (( روإةن
ضى أر َو رعلرى رسفر َر أر َو رجا أر رح ٌد من ُكم من َال رغنئة ةط أر َو الر رم َستُ ُم الن رساا فرلرا َم
ُكنتُم خمرَ ر
ُوا بة ُو ُجو ةه ُك َم روأر َي ةدي ُك َم إة خن ّ
ص ةعيداً طريبا ً فرا َم رسح َ
وا رما فرترير خم ُم َ
تر ةج ُد َ
اان رعفُ ّاواً
لر رك ر
وا ر
رغفُوراً(-النسا .))34 :
وجااواب معااروف الكرخااي ضااعي جاادا وغياار مقبااول وفيااه تناااقض،
وفا ّاوت علااى نفسااه أجاار الوضااو  ،باال وخااال األماار بااه .فلماااذا جااا إلااى
الشاطئ وقعد عنده ولم يقل  :لعلي ال أعي حتى أصال إلياه ؟؟ .فكاان علياه
أن يقول ذل حتى ال يخرط من بيته أصال  .ويقول ذل أيضا في كل أحواله
 1625أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي. 261 :
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حتى ال يتحرك من مكانه في بيته  ،وال يقوم بيي فعل خوفا من أن ال يعاي
للقيام بايي عمال!!  .و لاو ماد ياده للوضاو فلان يخسار شايئا ويكساب األجار
بت،بيقاه للشاارعف فاالن عاااش حتااى توضاي فقااد تحقااق الهاادف ،وإن مااات أثنااا
طلبه للما فقد نال األجار أيضاا ألن األعماال بالنياات .ولمااذا ماد ياده للتايمم
بالتراب أو الحجر ،ولم يمد يده ليتوضاي بالماا ؟؟ !!  .فالرجال لام ييخاذ بماا
ييمر به الشرع  ،وال بما ترجحه المصلحة  ،وال بماا يُملياه العقال الصاريح،
وإنما أخذ بيحواله ورغباته الصوفية حسب ما زعمته تل الروابية.
وأمااا روايااتهم عاان بشاار الحااافي بينااه تاارك الاازواط باادعوى أنااه مشااغول
بالفرض عن السنة ،1626فهو في الحقيقة لايس مشاغوال باالفرض وال بالسانة
وإنما مشغول بمخالفة الشرع وممارسة العبادات الصوفية التي من أوامرهاا
الحث على العزوبية وترك الزواط كما بيناه في الفصل الثالث.
ونفس األمر ين،بق على ما رووه عن السري السق،ي في قيام الليل ،فكان
إذا (( جاان عليااه اللياال دافااف أولااه ثاام دافااف ثاام دافااف فاالذا غلبااه األماار أخااذ فااي
النحيب والبكا ))  .1627فهدا شااهد داماغ علاى إصارار الرجال علاى مخالفاة
ال،ريقة الشرعية في قيام الليل ،وتقديم أحواله ورغباته الصوفية عليهاا.قاال
تعالى(( :يرا أريُّهرا َال ُم خزم ُل قُ ةم اللخي رَل إة خال قرلةيالً نةصَ افرهُ أر ةو انقُا َ ةم َناهُ قرلةايالً أر َو ةز َد
اشئرةر اللخ َي ةل ةه ري أر رش ُّد
رعلر َي ةه رو ررت ةل َالقُرَ ر
آن تررَ تةيالً إةنخا رسنُ َلقةي رعلر َي ر قر َوالً ثرقةيالً إة خن نر ة
رو َ
ط اً روأر َق رو ُم قةيالً )( المزمال ،))6 -1 :و((إة خن رربخا ر ير َعلرا ُم أرنخا ر ترقُاو ُم أر َدنراى ةمان
ين رم رع ر رو خ
َال روالنخهراا رر رعلةا رم
ثُلُثر ةي اللخ َي ةل رونةصَ فرهُ روثُلُثرهُ روطرائةفرةٌ م رن الخ ةذ ر
لُ يُقرد ُر اللخي ر
آن رعلة رم أرن رسير ُك ُ
ون ةمان ُكم
أرن لخن تُحَ صُوهُ فرتر ر
اب رعلر َي ُك َم فرا َق رر ُؤوا رما تريرس رخر ةم رن َالقُرَ ة
اال خ
ضااى رو ر
ُون
لة روآ رخاار ر
ض ير َبتر ُغ ر
اارب ر
آخاار ر
خمرَ ر
ااون ةماان فرضَ ة
ُون يرضَ ة
ُون فةااي َاألررَ ة
يل خ
صا راالةر روآتُااوا ال خز ركاااةر
ار ةم َن اهُ روأرقةي ُمااوا ال خ
يُقراااتةلُ ر
لة فرااا َق رر ُؤوا رمااا ترير خسا ر
ون فةااي رس ابة ة
َار تر ةجا ُدوهُ ةعنا رد خ
روأر َق ةرضُوا خ
لة هُ راو
لر قررَ ضا ً رح رسنا ً رو رما تُقراد ُموا ةألرنفُ ةسا ُكم م َان رخي َ
لر إة خن خ
رخيَراً روأر َعظر رم أرجَ راً روا َستر َغفةرُوا خ
لر رغفُو ٌر خر ةحي ٌم)( ّ
المزمل.))41 :
ومنهااا أيضااا مااا رواه القشاايري عاان الحصااري وتفساايره لكالمااه ،بقولااه:
يُحكى عن الحصري أنه كان يقول (( :جلسة خير من أل حجة .و إنما أراد
جلسة تجمف اله خم على نعت الشهود .ولعمري ،إنها أت ُّم مان ألا حجاة ،علاى
وص الغيبة عنه)).1628
 1626ابو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 807 :
 1627أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 186 :
 1628القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
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قولهما هذا صريح في مخالفة الشرع والتعالي عليه .ألن الحا ركان مان
أركااان اإلسااالم ،ماان تااوفرت فيااه الشااروط وجااب عليااه .وهااو ماان العبااادات
القلبية والبدنية العظيمة األجر واألثر في البنا الروحي للمسلم  .ومن يحا
كما أمر الشرع بلخالي والتزام فسيجد فيه جلسات وأحاوال إيمانياة ربانياة
صحيحة وكثيرة جدا أفضل من الجلسة الصوفية التي أشاار إليهاا الصاوفيان
الحصااري القشاايري ،والتااي ال يصااح لهمااا شاارعا أن يُقارنانهااا بااالح أباادا.
والغريب في األمر أن القشيري برر موق صااحبه وصا ّوبه ولام ينتقاده وال
بيّن غل،ه .وهذا هو ديدنه في معظام ماا كتباه عان الصاوفية ومقااالتهم  ،إماا
أن يسكت عن أخ،ا شايوخ الصاوفية ،وإماا أن يبررهاا ويادافف عنهاا ،وإماا
أن يُلغزها من جديد إن كانات تكشا ماا يُخفياه الصاوفية ،فيشارح إشااراتهم
ال ُملغزة بلشارات أخرى أكثر تغليزا وتعمية !!.
لكن تعجبنا من الحصري والقشيري يزول إذا تاذكرنا أنهماا يتكلماان عان
جلسة العبادة الصاوفية ال عان جلساات وشاعائر العباادة الشارعية .لكنهماا لام
يُفصحا عن ذل صراحة تقية وتضليال للمسلمين وتسترا باإلساالم مان جهاة
 ،و رعبّرا عن حقيقة موقفهما باإلشارة ال بالعباارة مان جهاة أخارى .والجلساة
التي فضلها الرجالن على أل حجة هي جلسة الفنا في ل  ،وفيهاا يصابح
الصوفي رباا وإلهاا حساب اعتقااد الصاوفية بوحادة الوجاد  .وال شا أن هاذه
الجلسة -حسب ضاللة وحدة الوجود -خير من ماليير الحجات ألن الصوفي
في هذه الجلسة يكاون هاو ل ،فكيا يتركهاا وياذهب إلاى بيات ل الحارام ،
وبمعنى آخر :كي يترك ل ويذهب إلى بيته ؟؟ !!  .وبماا اناه سابق أن بيناا
ب،االن قاول الصاوفية بوحادة الوجاود ،وفسااد تصاوفهم كلاه ،فقاول الارجلين
باطل من دون ش .
وثالثا إن ما رواه القشيري من أحوال داود بن نصير ال،ائي هي شاواهد
دامغة على تقاديم الرجال رغباتاه وأحوالاه علاى الشارع انتصاارا للتصاوف.
فقال في الرواياة األولاى(( :ودخال بعضاهم علياه ،فارأى جارخة ماا انبسا،ت
عليها الشمس ،فقال له :أال تحولهاا إلاى الظال؟ فقاال :حاين وضاعتها لام يكان
شمس ،وأنا أستحي أن يراني ل أرمشي لما فيه ُّ
حظ نفسي)) .1629وقال ألحاد
أصحابه  (( :أماا علمات أن الاذي يبارد لاه الماا فاي الصاي ويساخن لاه فاي
الشتا ال يحب لقا ل )) .1630وفي رواية أنه قال (( :إن ر
كنت تشرب الما

 1629الرسالة القشيرية  ،ي. 18 :
 1630أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 212 :
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المبرد ،وتيكل اللذيذ الم،يب ،وتمضي في الظل الظليل ،فمتى تحب الماوت
والقدوم على ل؟ فبكى صاحبه)).1631
قوله هذا فيه تناقض وقلاة عقال ،وعادم التازام بالشارع  .فهاو عنادما حمال
جرة الما وجا بها إلى بيته  ،نساي أو تناساى أناه يساعى لحاظ نفساه ،فكاان
في مقدوره أن يشرب من النهر ،أو من العيون ،أو من عناد جيراناه ،أو مان
المساجد مان دون أن يحمال الماا فاي جارة إلاى بيتاه .فلمااذا هناا نساي حاظ
نفسه ؟؟.
ولماااذا لاام يسااتح ماان ل عناادما خااال الشاارع الااذي أمرنااا بشاارب وأكاال
اااارفُ َ
اااارب َ
ال،يباااااات ،قاااااال سااااابحانهُ (( :كلُا َ
وا إةنخاااااهُ الر يُ ةحااااابُّ
ااااوا روا َشا ر
ُوا روالر تُ َسا ة
ين)(األعراف ، ))4 :و((يراا أريُّهراا النخاا ُ ُكلُ َ
ض رحاالرالً
َرفة ر
َال ُمس ة
اوا ةم خماا فةاي األررَ ة
طريب اا ً روالر ترتخبة ُعا َ
ت ال خش ا َي،را ةن إةنخ اهُ لر ُك ا َم رع ا ُد ٌّو ُّمبةا ٌ
اين )(البقاارة، ))168 :
اوا ُخُ،ا راوا ة
والش أن شرب الما البارد في الصي من ال،يبات وشاربه هناا لايس مان
حظوظ النفس ،وإنما هو ت،بيق للشرع ،وإع،ا للجسم حقه في الما  .فبادن
اإلنسان كالدابة  ،فلن لم تيخذ ما يكفيها مان العلا والماا مرضات وتوقفات
عن السير.
ولو شرب الرجل الما باردا لتذوق أيضا مدى نعمة ل عليه وعلى بني
آدم  .والمااا البااارد أحساان وأنفااف للجساام ماان الساااخن فااي فصاال الصااي ،
وللجسام حاق علااى صااحبه ،وال يحااق لاه أن يهملاه .وحااب الماوت ولقااا ل
تعااالى ماارتبط بقااوة إيمااان المااؤمن وإخالصااه ولاايس مرتب،ااا بشاارب المااا
المبرد ،وأكل اللذياذ الم،ياب ،والمشاي فاي الظال الظليال .فكام مان إنساان ال
يفعاال ذل ا وال يحااب المااوت وال لقااا ل تعااالى .وكاام ماان مااؤمن غنااي كااان
يتمتف بمختل لذائد الدنيا ولماا ناادى الجهااد اساتجاب و ماات فاي سابيل ل.
وهذا الصن من األغنيا المجاهدين كان في زمن الصحابة وما بعدهم وماا
يزال إلى زماننا هذا .ولو كان التمتف بلذائاذ الادنيا الحاالل مكروهاا وصاارفا
عن حب ل ما أباحها الشرع لنا وماا حثناا علاى تناولهاا ،وماا رم ّ
ان ل تعاالى
بها علينا  .لكنه نبهنا وحذرنا وأمرنا بين ذل يجب أن ال يصرفنا عن عباادة
اان
ل تعالى والموت في سابيله .وهاذا واضاح مان قولاه سابحانه(( :قُالَ إةن رك ر
اارةٌ
يرتُ ُك َم روأر َم روا ٌل ا َقتر رر َفتُ ُموهراا روتة رج ر
آبرا ُؤ ُك َم روأر َبنرن ُؤ ُك َم روإة َخ روانُ ُك َم روأر َز روا ُج ُك َم رو رع ةش ر
ان ّ
لة رو ررسُاولة ةه رو ةجهراا َد فةاي
ض َاونرهرا أر رحابخ إةلرا َي ُكم م ر
تر َخ رش َو رن رك رسا ردهرا رو رم رسا ةك ُن تررَ ر
لُ بةاي ر َم ةر ةه رو ّ
ُوا رحتخى يرايَتة ري ّ
رسبةيلة ةه فرتر رربخص َ
ين )(التوباة:
لُ الر يرهَا ةدي َالقر َاو رم َالفرا ةساقة ر
 ))43كما أن تناول ال،يبات الدنيوية يُذكر أيضاا بال،يباات األخروياة  ،فالذا
 1631أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 216 :

146

كاناات الدنيويااة لذيااذة فااال شا أن األخرويااة أعظاام بكثياار ،فيكااون هااذا دافعااا
للمؤمنين الصادقين بين يحبوا الموت في سبيل ل ولقائه ليجدوا ما أعاده ل
لهم من نعم وجنات  .والذي يحب ل تعالى يجب عليه أن يتبف شرعه وسانة
لر فراتخبةعُونةي يُحَ بةا َب ُك ُم ّ
ُّون ّ
لُ روير َغفةارَ لر ُكا َم
نبيه  ،وهو القائل (( :قُلَ إةن ُكنتُ َم تُ ةحب ر
ُذنُوبر ُك َم رو ّ
خحي ٌم)(آل عمران.))41 :
لُ رغفُو ٌر ر ة
وأمااا قااول الحصااري عناادما قياال لااه (( :لةا رم ال تساارح لحيتا ؟ قااال :إن إذاً
لفارغ)) .وفي رواية (( :لة رم ال تسرح لحيت  .قال :الدنيا دار ميتم )) .1632هذا
الرجاال يااتكلم برغباتااه وأحوالااه وتصااوفه وال يااتكلم بالشاارع .فيعمالااه التااي
توافق مذهبه ال تشغله عن العبادة  ،واألعمال الميمور بها شرعا إذا كانت ال
تتفق مف تصوفه فهو مشغول عنها .ماف أناه أمضاى أوقاتاا كثيارة فاي تعاذيب
نفسه وجسده بدعوى التعبد .1633وهذا انحاراف كبيارعن الشارع  ،ويتنااقض
مف دعوى التدين وحب ل تعالى .ألن تسريح اللحياة واالهتماام بالهنادام مان
الشرع  .قاال تعاالى (( :روثةيرابرا ر فر،رهارَ )(الما ّدثر  ، ))3 :و(( روأر خماا بةنة َع رما ةة رربا ر
اان رحااا خر رم ةزينراااةر ّ
فر رحاااد َ
ث)(الضاااحى ،))11 :و((قُااالَ رما َ
ااي أر َخااا رر رط لة ةعبراااا ةد ةه
لة الختةا ر
ين آ رمنُ َ
صةً ير َو رم َالقةيرا رما ةة
ق قُلَ ةهي لةلخ ةذ ر
وا فةي َال رحيرا ةة ال ُّد َنيرا رخالة ر
رو َال،خيبرا ة
ت ةم رن الر َز ة
اون)(األعاراف ، )) 44 :و((يراا برنةاي آ رد رم ُخا ُذ َ
وا
ت لةقر َاو َم ير َعلر ُم ر
رك رذلة ر نُفرص ُل ا يرا ة
اااارفُ َ
اااارب َ
ااااج َد و ُكلُا َ
وا إةنخاااااهُ الر يُ ةحااااابُّ
ااااوا روا َشا ر
ةزينراااااتر ُك َم ةعنااااا رد ُكااااال رم َسا ة
ُوا روالر تُ َسا ة
ين)(األعراف ..))41 :ومن يفعل ذل ال يكون أغبر ،وال أشاعث وال
َرفة ر
َال ُمس ة
شاحب  .وماا كاان الرساول -علياه الصاالة والساالم -كاذل  ،فقاد كاان نظيفاا
يتع،ر و يهتم بهندامه.1634
ولااذل فاالهتمااام بالهناادام كتسااريح الحيااة هااو ماان العبااادة  ،وممارسااها
ميجور عليها .لكن الحصري لما كان صوفيا يقدم أحواله على الشرع خال
ذل وجعل الشرع ورا ظهاره باال حارط ،ماف أن تساريح اللحياة أمار ساهل
جدا  .فهو بذل أقام الادليل علاى صاحة ماا ذكرنااه مان أن الصاوفية يقادمون
أحوالهم ورغباتهم على الشرع ويُشرعون بها ألنفسهم وأصحابهم.
ولاايس صااحيحا أن الاادنيا دار ماايتم  ،فهااي مزرعااة ا خاارة ،ماان زرعهااا
باإليمااان والعماال الصااالح رساا ةعد فااي الاادنيا وا خاارة ،وماان زرعهااا بااالكفر
 1632أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 227 :
 1633أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 210 ، 227 :
 1634أحمد بن حنبل :المسند ،والحديث صححه شعيب األرناؤوط  ،ط  6ي ، 128 :رقم. 82019 :و البخاري :الصحيح  ،ط  9ي:
 ، 119رقم. 2212 :
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والضاااالل واألعماااال السااايئة خسااار الااادنيا وا خااارة .قاااال سااابحانه (( :رو رما َ
اان
ضانكا ً رونرحَ ُشا ُرهُ ير َاو رم َالقةيرا رما ةة أر َع رماى)(طاه:
ض رعن ةذ َك ةري فرل ة خن لراهُ رم ةعي رشاةً ر
أر َع رر ر
.))143
وأما ما فعله أبو ساهل الصاعلوكي(ق 3 :هاـ)  ،عنادما رفاف مجلاس القارآن
وعوضااه بمجلااس الغنااا  -القااول ،-وهاادد وخا ّاوف ماان يعتاارض عليااه بعاادم
ّ
الفالحف فهاو شااهد داماغ علاى أن الصاعلوكي وأمثالاه مان الصاوفية يُقادمون
أحاوالهم ورغبااتهم وعباااداتهم الصاوفية علااى العباادات الشرعية،ويُؤسسااون
بهاااا للتصاااوف ويتسااال،ون بنفاااوذهم علاااى مرياااديهم ويُخ ّوفاااونهم مااان مغباااة
اعتراضهم علاى شايوخهم حتاى وإن خاالفوا الشارع صاراحة .فالاذي ال شا
فيه أن مجلس القرآن أولى من مجلس الغنا  ،بل وال مجال للمقارناة بينهماا.
وعوضاه بمجلاس الغناا  ،فيقاام باذل
لكن هذا الصاوفي رفاف مجلاس القارآن
ّ
الدليل الدامغ على انحرافه عن الشرع والعقل انتصارا للعبادة الصوفية .كما
أن تهديده وتخوي فه لمن يعترض عليه بعدم الفالح هو دليل قوي على تسل،ه
وخوفه من أن ي،بق عليهم المسلمون الشرع باألمر باالمعروف والنهاي عان
المنكر!! .
وبالنسبة لما ذكره ابن الجاوزي عان أباي عباد الارحمن السالمي فاي تيليفاه
لكتاب سانن الصاوفية وماا ذكاره فياه مان أحادياث وتايويالت ف فهاو قاد تعماد
مخالفة الشرع وحرّفه ليتفق مف ما يرياده انتصاارا للتصاوف وأهلاه .وعملاه
هذا ال يفعله مسلم صادق اإليمان بدين اإلسالم .ومن يفعله فهو إما أنه جاهل
بالشرع  ،وإما أنه مريض وال يعي ما يقول ،وإما أنه صاحب هوى قال ذل
لغاية في نفسه كما هو حال الصوفية وأمثالهم.
وأما الحديثان اللذان ذكر ابن الجوزي أن أبا عباد الارحمن السالمي احات
بهماااا لتييياااد موقفاااه  ،فهماااا حاااديثان موضاااوعان ،1635اساااتخدمهما انتصاااارا
للتصوف ،ومن دون أن يتيكد مان صاحتهما علاى طريقاة الصاوفية فاي عادم
الحري على طلب الصحيح من األخبار ،وال ممارسة النقاد لتميياز صاحيح
الروايات من سقيمها !!.

 1635الشوكاني :الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ،ي ، 69 :رقم. 80 :و ابن قيم الجوزية :المنار المني
. 79
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 ،ي  ، 68 :رقم:

وأخيرا – رابعا -إن قول الغزالي بين موضوع الصافات اإللهياة يُعارف
ويُؤخذ بشكل صحيح بالكش القلبي الصوفي ال بالسمف -الشرع -ف فهو قول
باطل جملة وتفصيال ،وعورة من عورات الرجل وأصحابه  ،كش باه عان
حقيقااة موقا الصااوفية ماان الشاارع بتقاادمهم عليااه  ،وتحكمهاام فيااه باايحوالهم
ورغباتهم وتصوفهم ،وبازدرائهم وتعالمهم عليه.
علما بين أمور الصفات اإللهية من جهة إثباتها بال تجسيم وال تشبيه وال
تكيي  ،مف اإلثبات والتنزيه لها كما هو واضح في الشرع ،ليسات غامضاة
ُؤولاون
وال ُمبهمة كما زعم الغزالي .وإنماا هاي كاذل عناد الاذين ينفاون أو ي ّ
الصفات  ،فيُخالفون الشرع والعقل  ،ويقعون في التناقضات التاي ال مخارط
لهم منها ،ولن يُخرجهم منها التيويل وال النفي  ،وإنما يُخرجهم منها ما قرره
الشاارع فااي إثباتااه لصاافات ل تعااالى بااال تشاابيه وال تجساايم ،مااف اإلثبااات
والتنزيه.1636
وذكر الشي تقي الدين بن تيمية أن مضمون كاالم الغزالاي هاو أناه ال
يستفاد مان الشارع شاي مان األماور العملياة  ،و إنماا يادرك كال إنساان بماا
يحصل له من المشااهدة والناور ،وهاذا-عناد ابان تيمياة -أصال لإللحااد  ،لاذا
يجب على كل ذي مكاشفة باطنية أن يزنها بالكتااب والسانة  ،وإال دخال فاي
الضالال ت  ،ألن ماا يقاف ألهال القلاوب فياه صاواب و خ،اي  ،يجاب عرضاه
على نور الوحي.1637
ومن جهة أخارى فالن قاول الغزالاي هاو اعتاراف هاام وخ،يار جادا ضاد
الغزالي والصوفية بينهم يقدمون أحوالهم ومواجيدهم ورغباتهم على الشارع
فيما يتعلاق بالصافات اإللهياة ،بال وفاي كال مجااالت التصاوف كماا سابق أن
بيناه .فهو اعتراف يندرط ضمن  (( :رو رش ةه رد رشا ةه ٌد م َن أر َهلةهراا)(يوسا .))46 :
فحسب زعمه أن الوحي ال يكفي وال يوصل إلى قارار فاي مسايلة الصافات،
وجعل المرجف فيها إلى ما يدعيه الصوفية من كش ومشاهدة قلبية .وهاذا
قدح في الشرع خ،ير ،و تقدم باين يادي ل و رساوله  ،ألن محصالة دعاواه
أن الوحي ناق وال يكفي وحده  ،وأرباب المشاهدة ليسوا في حاجاة إلياه ف
ويتقدمون عليه بيحوالهم و وجدانياتهم  .وبذل ينفتح ال،ريق أمام كل إنسان
أن يقول ما يشا اعتمادا على هواه و وجدانه  ،جاعال الوحي ورا ظهره.
 1636ليس هنا مجال التوسف في ذل والرد على الغزالي وأمثاله  ،وقد تناولت هذا الموضوع في بعض مصنفاتي ،منها :األزمة العقيدية
بين األشاعرة وأهل الحديث  .وكتاب :جناية المعتزلة على العقل والشرع  .وهما منشوران ورقيا وإلكترونيا .
 1637ابن تيمية  :در تعارض العقل و النقل ط  2ي . 21 :
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وفاي كاالم الغزالاي تنااقض واضااح ،مفااده أناه يرياد معرفاة صاافات ل
تعالى ب،ريقة صحيحة من دون الرجوع إلى وحي ل تعالى .فرترركه وتر رعالم
عليااه وطلااب معرفااة الصاافات بالعبااادة الصااوفية !!  .فهااذا تناااقض صااريح ،
ألن ال أحد يست،يف أن يتكلم في صافات ل تعاالى ب،ريقاة صاحيحة وكاملاة
وواضحة إال ل تعالى ثم رسوله-عليه الصالة والسالم، -ومن يقاول خاالف
هاذا فهاو ُمخ،اائ ق،عاا ،أو أنااه ال يُاؤمن باادين اإلساالم أصااال .وكيا يرجااو
الغزالااي أن تحصاال لااه معرفااة صااحيحة بصاافات ل تعااالى وهااو قااد أبعااد
كتاباه؟؟!!  .ومااا موقفااه ماان قولااه تعااالى(( :فرالةن لخا َم ير َساتر ةجيبُوا لرا ر فرااا َعلر َم أرنخ رمااا
لة إة خن خ
ضلُّ ةم خم ةن اتخبر رف هر رواهُ بة رغي ةَر هُ ًدى م رن خ
لر رال ير َه ةدي
يرتخبةع ر
ُون أر َه روا هُ َم رو رم َن أر ر
ين )(القص ، ))11 :و(( رو رمن لخ َم يرجَ رع ةل خ
لُ لرهُ نُاوراً فر رماا لراهُ ةمان
َالقر َو رم الظخالة ةم ر
اطي ُم َساااترقةيما ً فرااااتخبةعُوهُ روالر
اار ة
صا ر
ااور)(الناااور ،)) 31 :و(( روأر خن (( روأر خن هراااـ رذا ة
نُّا َ
ترتخبةع َ
اون)(األنعاام :
ق بة ُك َم رعان رسابةيلة ةه رذلة ُكا َم روصخاا ُكم بةا ةه لر رعلخ ُكا َم ترتخقُ ر
ُوا ال ُّسب رُل فرترفر خر ر
.))114
وواضح من كالم الغزالي في موقفه من الصفات اإللهياة أناه فار مان علام
الكااالم والفلساافة وارتمااى فااي أحضااان التصااوف  ،ولاام يرجااف إلااى وحااي ل
تعالى  .لهذا ق ّدم المنه الصوفي على الشرع ظناا مناه أن التصاوف يوصاله
إلى اليقين ،وينتهي به إلى بر األمان  ،على ما حكاه هو عن نفساه فاي كتاباه
المنقذ من الضالل .1638لكن الحقيقة أن كتاباه هاذا لام ينقاذه مان الضاالل إلاى
الهداية ،وإنما نقله من الضالل إلى الضالل ،فنقله مان ضاالل وظُلماات علام
الكااالم والفلساافة إلااى ظُلمااات التصااوف وضااالالته وكفرياتااه كااالقول بوحاادة
الوجود  ،فاألولى أن يُسمى :ال ُمنقذ من الضالل إلى الضالل.
ومما يُؤكد كالم الغزالي ويُوضحه أكثر  ،ويزيد في كش حقيقاة التصاوف
وأهله في تقديمهم لرغباتهم وأحوالهم وتصوفهم على الشرع  ،ماا ذكاره ابان
عجيبة بقوله(( :قال شي شايوخنا  -سايدي عباد الارحمن العاارف  -بعاد نقال
كالم القشيري في هذا المعنى  :وما أشاار إلياه ظااهر فاي أن أهال القلاوب ال
يتعاااطون كاال طاعااة .وإنمااا يتعاااطون ماان ال،اعااات مااا يجمعهام وال يفاارقهم
)).1639
وأقااول :إن الرجاال كش ا األماار وفضااح قومااه  ،فهاام حسااب زعمااه غياار
م،البين بت،بيق الشرع  ،وإنما يختارون منه ما يتفق مف أحوالهم ورغبااتهم
1638

انظر ي. 34 ، 16 ، 13 ، 7 :
 1639ابن عجيبة :البحر المديد ،ط  1ي. 268 :
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وعبااادتهم ويتركااون مااا يخالفهااا ،وياادخلون فااي عباااداتهم مااا يتفااق معهااا !!.
وهدا ليس من اإلسالم في شاي وضاالل مباين .قاال تعاالى(( :فراالر رو رربا ر الر
اج رر بريَانرهُ َم ثُا خم الر ير ةجا ُد َ
وا فةاي أرنفُ ةسا ةه َم رح ررجاا ً م خماا
ون رحتخ رى ي رُحك ُم ر
ي َُؤ ةمنُ ر
وك فةي رماا رش ر
َت رويُ رساال ُم َ
قرض اي ر
ك رعلرااى
وا تر َس الةيما ً)(النسااا  ،)) ))،)) 61 :و(( إن ((ثُا خم رج رع َلنرااا ر
اون)(الجاثياة،))18 :
ين رال ير َعلر ُم ر
رش ةري رع َة م رن َاألر َم ةر فراتخبة َعهراا رو رال ترتخبةا َف أر َه راوا الخا ةذ ر
ضى خ
اون لرهُا ُم
لُ رو ررسُولُهُ أر َماراً أرن ير ُك ر
)) ،و(( رو رما رك ر
ان لة ُم َؤ ةم َن رو رال ُم َؤ ةمنر َة إة رذا قر ر
َال ةخير ررةُ ةم َن أر َم ةر ةه َم رو رمن ير َع ة خ
ض رالالً ُّمبةينا ً)(األحازاب:
ض خل ر
لر رو ررسُولرهُ فرقر َد ر
اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكا َم
ُوا السُّاب رُل فرترفرا خر ر
ص رر ة
 ،))46و (( روأر خن هرـ رذا ة
ون)(األنعام . .))114 :
رعن رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
ويتبين من قوله أيضا أن غاية العبادة الصوفية ليسات طاعاة ل وعبادتاه
وفق شريعته ،وإنما غايتها جمف أحوالهم النفساية لبلاوغ الفناا فاي ل ،الاذي
يعنااي كفريااة وحاادة الوجااود  .ولهااذا رووا أن شاايخهم الجنيااد قااال(((( :أحااب
للصااوفى أن ال يكتااب وال يقاارأ ألنااه أجمااف لهمااه)) .1640فااال يهمهاام االلتاازام
بالعبادة الشرعية  ،ألن همهام وطلابهم مان عباادتهم هاو الوصاول إلاى الفناا
ليصابحوا أربابااا وآلهااة .وماان هااذا حالااه فهااو ال يعبااد ل تعااالى  ،وإنمااا يعبااد
هاواه وشااي،انه ،وقااد كفاار باااهلل مان حيااث ياادري أو ال ياادري  .قااال ساابحانه:
((فرلةن لخ َم ير َستر ةجيبُوا لر ر فرا َعلر َم أرنخ رما يرتخبةع ر
ُون أر َه روا هُ َم رو رم َن أر ر
ضلُّ ةم خم ةن اتخبرا رف هرا رواهُ
لة إة خن خ
بة رغي ةَر هُ ًدى م رن خ
ين)(القصا  ،))11 :و(( ألرا َم
لر رال ير َه ةدي َالقر َو رم الظخاالة ةم ر
ان إةنخهُ لر ُك َم رع ُد ٌّو ُّمبة ٌ
اين)(ياس،))61 :
أر َعهر َد إةلر َي ُك َم يرا برنةي آ رد رم أرن خال تر َعبُ ُدوا ال خش َي،ر ر
ار ٌ
ين)(الزخارف:
و(( رو رمن ير َع ُ رعن ةذ َك ةر الرخحَ رم ةن نُقريضَ لرهُ رشا َي،رانا ً فرهُ راو لراهُ قر ة
.))46
وإنها ً لذل أُشير هنا إلى أن الفقيه األصولي ابن عقيل البغدادي الحنبلي(
114هـ) كان من بين الذين انتقدوا الصوفية في تقديمهم ألحاوالهم ورغبااتهم
على الشرع .فمن ذل مثال  ،أنه ذكر أن مما يسقط مشايخهم في عينياه ،هاو
أن أحاادهم إذا خوطااب بمقتضااى الشاارع قااال :عااادتي كااذا و كااذا .يشااير إلااى
طريقااة قااد قننهااا لنفسااه تخاارط عاان ساامت الشاارع ففهااو إذن مختلااق طريقااة
،وكل مختلق مبتدع ولو كان في تارك السانن  ،ألن االساتمرار علاى تركهاا
خاذالن .1641و عاااب علاايهم أيضاا تغيياار أسااما بعاض المحرمااات ،وإطااالق
عليها عباارات أخارى  ،كقاولهم فاي االجتمااع علاى الغناا  :األوقاات ،وفاي

 1640الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 827 :
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المعشوقة :أخت ،وفي المرأة المحبة :مريدة ،وفي الرق والضرب :الوجد
،وفي اللهو والب،الة  :رباط ،وهذا تحري وتمويه غير مباح شرعا.1642
وأما الصفة الساةسة -من صفات شيوخ الصوفية – فهي أنهام يتلقاون
العلم واألوامر اإللهية بواس،ة الهواتا  .فمان ذلا ماا رواه الهجاويري عان
ُ
دخلات علاى الجنياد فوجدتاه محموماا ،
جعفر بن نصير ال ُخلدي أنه قاال (( :
فقلت :يا أساتاذ ادع الحاق تعاالى أن يُشافي  .فقاال :لقاد كنات أدعاوا بااألمس
ُ
فنوديت في سري :إن جسدك مل لنا  ،فلذا شئنا جعلنااه صاحيحا ،وإذا شائنا
جعلناه عليال ،فمان أنات حتاى تتادخل بينناا وباين ماا نملا ؟ ،فااق،ف تصارف
لتكون عبدا)).1643
ُ
كنات فاي البادياة،
وعن الصوفي أبي سعيد الخراز البغادادي أناه قاال(( :
فنالني جوع شديد ،ف،البتني نفسي بين أسيل ل طعاما ،فقلت :ليس هاذا مان
فعاال المتااوكلين ،ف،ااالبتني نفسااي بااين أساايل ل صاابرا ،فلمااا همماات بااذل
سمعت هاتفا يقول:
ضيف من أتانا
ويزع ُم أنه ةمنّا قريب *** وأنا ال ن ُ ر
1644
ويسيلنا القوى عجزا وضعفا *** كينّا ال نراه وال يرانا .
ووضااف المااؤرخ الصااوفي أبااو بكاار الكالبااادي مبحثااا فااي كتابااه التعاارف
لماااذهب أهااال التصاااوف عنواناااه  :فاااي ل،اااائ ل للقاااوم وتنبيهاااه إياااااهم
بالهات .1645بمعنى أن ل تعالى يل،ا بالصاوفية فيُنابههم باالهوات حساب
زعم الكالباذي.
وأيد الكالباذي موقفه بحديث نبوي ،فقال (( :ويشاهد لصاحة حاال الهاات :
ما حدثنا محمد بن محمد بن محمود قال :حا نصر بان زكرياا ،حاا عماار بان
الحسن ،حا سلمة بن الفضل ،حا محمد بان إساحاق ،عان يحياى بان عبااد بان
عبد ل بن الزبيار ،عان أبياه ،عان عائشاة قالات :ل ّماا أرادوا غسال النباي
اختلفااوا فيااه :فقااالوا :ول مااا ناادري ،أنجاارد رسااول ل ماان ثيابااه كمااا نجاارد
موتانا ،أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت :فلما اختلفوا ألقى ل علايهم السانرة حتاى
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ما بقي منهم أحاد إال وذقناه فاي صادره ،ثام كلمهام ماتكلم مان ناحياة البيات ال
يدرون من هو :أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه" )).1646
ورةا عليهم أقول:
أوال إن القول باين هواتا الصاوفية هاي ل،ا مان ل يُنابههم بهاا ،هاو
قااول باطاال  ،ألنااه يُااؤدي إلااى نقااض مباادأ خااتم النبااوة ،واسااتمرار التشااريف
واألوامار اإللهياة بعاد ماوت خاااتم األنبياا محماد –علياه الصاالة والسااالم، -
وإلااى االسااتغنا بتل ا الهوات ا عاان الشاارع الااذي أمرنااا ل تعااالى بلتباعااه
وحذرنا من مخالفته أو اتباع منه غيره .كما أن كثيرا من هوات الصاوفية
كاناات تصااادهم عاان االلتااازام بالشاارع ،فيتركوناااه ويُقاادمون علياااه رغبااااتهم
وأحوالهم وتصوفهم .ولهذا ال يُمكن أن تكون تل الهواتا ل،فاا وتنبيهاا مان
ل لهااؤال الصااوفية .وإنمااا هااي إمااا أن تكااون مكذوبااة علااى شاايوخهم  ،أو
تكااون ماان اخااتالق الشاايوخ أنفسااهم  ،أو هااي أوهااام وتهيااؤات ،وهلوسااات
وتخيالت بسب ما كان عليه هؤال من تعذيب للنفس  ،وجوع شديد وقلة نوم
 .والشاهد على ذل أنه تبين من تجارب حديثة أن أشخاصا حُرموا من النوم
لفحصهم واختبارهم فتبين أنه بعد الليلاة الثالثاة بادأت تظهار علايهم خاداعات
الحوا  ،وأصبح أحدهم ال يُفرق الحد الفاصل باين الناوم واليقظاة ،وكثُارت
عليه خداعات الحوا  ،وهي إدراكات غير صحيحة ألشيا موجودة فعاال .
وظهرت عليه أيضا الهالو الفعلية  ،وهي إدراك ألشيا ال وجاود لهاا باا
لمارة  .وأصابح يسامف أصاواتا آدمياة مان خاالل صاوت الماا الجااري مان
الصنبور ويظن أنها تتحدث عنه.1647
وإما أن تكون من وساو الشياطين وتلبيساتهم  ،لقوله تعالى(( :لةيرجَ رع رل
رما ي َُلقةي ال خش َي،ر ُ
ين
اسير ةة قُلُاوبُهُ َم روإة خن الظخاالة ةم ر
ان فة َتنرةً للخ ةذ ر
ين فةي قُلُوبة ةهم خم ررضٌ رو َالقر ة
ق بر ةعي َد )(الح  ،)) 14 :و((فر رزي رخن لرهُا ُم ال خشا َي،ر ُ
ان أر َع رماالرهُ َم فرهُ راو رولةايُّهُ ُم
لرفةي ةشقرا َ
َالير َو رم رولرهُ َم رع رذابٌ أرلةي ٌم )(النحل . ))64 :
والدليل الدامغ علاى أن تلا الهواتا المزعوماة ليسات مان ل تعاالى أناه
تبااين فااي كتابنااا هااذا -باألدلااة الدامغااة والق،عيااة -أن الصااوفية هاام ماان أكثاار
النا مخالفة للشرع والعقل والعلم ،ومن أكثرهم عجزا عن البناا واإلنتااط
العلمي الصحيح .بل إنه انتهى بهم إلى الكفر باهلل ورسوله ودينه  .فلو كانات
 1646الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي ، 167-162 :و  167وما بعدها.
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تل الهوات ل،فاا مان ل كماا زعام الكالبااذي لماا وقعاوا فاي تلا األخ،اا
والضالالت التي أوصلتهم إلى هدم الدين والعقل والعلم !!.
وثانياا إن ماا رواه الهجاويري عاان تارك الجنياد للاادعا بسابب هاات ماان
داخله حسب ما زعمته الرواية ،هو شاهد قوي على أن ما سامعه لايس ل،فاا
من ل وال تنبيها منه  .ألن هذا الهات صده عن عبادة ل بالدعا ولم يحثه
على عبادته به .ألن الثابت شرعا أن الدعا عبادة ،ول تعالى أمرنا بدعائاه
في كل أحوالنا ،كماا فاي قولاه تعاالى (( :فراا َد ُعوا خ
ين رولر َاو
اين لراهُ الاد ر
ص ر
لر ُم َخلة ة
ُون)(غافر  ،))13 :و(( روإة رذا رسيرلر ر ةعبرا ةدي رعني فرلةني قر ةريبٌ أُ ةجيابُ
رك ةرهر َال ركافةر ر
ُوا لةاي رو َلي َُؤ ةمنُ َ
اان فر َليرسَاتر ةجيب َ
ون)(البقارة:
اوا بةاي لر رعلخهُا َم يررَ ُشا ُد ر
اع إة رذا رد رع ة
رد َع روةر الا خد ة
 .))186واضح من هاذا أن العباد يكاون عبادا هلل بالادعا  ،ولايس بتركاه كماا
زعم هات الجنيد الذي سمعه من داخله حسب زعمه !! .فمن يدعو ل فهاو
م،يف له  ،ومن يُعرض عن دعائه فهو مخال ألمره .
ونفس األمر ين،بق على ما رواه الكالبااذي عان أباي ساعيد الخاراز الاذي
تارك سااؤال ل ودعائااه -وكااان فااي حالاة جااوع شااديد -باادعوى أن فعلااه هااذا
يتنافى مف التوكل .فهو هناا قاد خاال الشارع عنادما لام يسايل ل تعاالى باين
يرزقه ال،عام ،ألن ل تعالى أمرنا بدعائه وساؤاله ليرزقناا ودعاؤناا لاه هاو
عبادة من جهة أخرى .والدعا ال يتنافى مف التوكل  ،ألن كال منهما مايمور
باه شاارعا ،وهمااا ماان األخااذ باألسااباب  .فالرجاال علااى طريقااة الصااوفية فااي
مااوقفهم الخاااطئ ماان التوكاال كمااا ساابق أن بيناااه فااي الفصاال الثاااني .وذل ا
الهات المزعوم الذي قال الخراز أنه سمعه  ،فلن صاح أناه سامعه فهاو مان
هلوساااته وتخيالتااه  ،أو ماان الشااي،ان وتلبيساااته  ،وال يُمكاان أن يكااون ماان
المالئكة ،ألن الخراز ليس نبيا حتى تُكلمه المالئكاة ،وألن ذلا الهاات أقار
الخراز على عدم طلبه من ل بين يرزقه طعاما  .وهذا مان الشاي،ان ال مان
المالئكة ،فهم ال يُقرون أحدا على مخالفة الشرع ،وإنما الشاياطين هام الاذين
يقرون أتباعهم على ذل .
وأخيرا -ثالثا – إن الحديث الذي استشاهد باه الكالبااذي علاى صاحة قاول
الصوفية باالهوات وأنهاا مان ل،اائ ل وتنبيهاتاه للصاوفية ،هاو حاديث ال
يصح إسنادا وال متنا  ،وبهاذا يساقط احتجاجاه باه .إناه ال يصاح إسانادا ألناي
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عثرت له على ستة طرق ،1648مدارها كلها على محمد بن إسحاق بان يساار
المدني ( ت  111هـ) ، ،فهي رواية آحاد من را َو ليس بثقة .قيل فيه  :ثقاة،
ليس بحجة ،صادوق ،دجاالُ ،ماتهم بالكاذب ُ ،مادلس  ،رُماي بالتشايف  ،كاان
يُاادلس إذا لاام يُصاارّ ح بالسااماع ،ال يُبااالي عماان يااروي  .كااان يتصاارف فااي
األخبار التي يرويها بالزيادة والنقصان .وقال فياه أحماد بان جنبال " (( :هاو
كثير التدليس ج ًدا " )) فقيل له (( :فلذا قال :حدثني وأخبرني ،فهو ثقة ،قال:
هو يقول :أخبرني فيخال ))  .وقال فيه أيضا (( :كان رجالً يشتهي الحديث
فييخاذ كتاب النااا فيضاعها فاي كتبااه )) .وقيال ألحماد أيضااا  (( :حادث اباان
إسحاق ،حدثنا نافف ،عن ابن عمر ؟ يُزكى عان العباد النصاراني ،فقاال :هاذا
أشار علاى اباان إساحاق )) .و ُذكاار عناده محماد باان إساحاق فقااال  (( :أماا فااي
ا لمغازي وأشباهه فيكتاب ،وأماا فاي الحاالل والحارام فيحتااط إلاى مثال هاذا،
ومد يده وضم أصابعه)) .1649وقد عده الشيعة من رجالهم. 1650
واضح مما ذكرناه أن الرجل لم يكن صاافيا ،إنماا كاان مخل،اا جامعاا باين
الصدق والكذب  .وربما كاان يماار التقياة بحكام تشايعه ،أو كاان مساتهترا
النحالله  .ول تعالى أعلم بحقيقة حاله  ،و من هذا حاله فهو ضاعي ساوا
صرّ ح بالسماع أو لم يُصرّ ح به  ،خاصة إن كان متن الرواياة فياه ماا يُنكار،
وهو في خبره هذا جمف بين التصريح بالسماع من عدمه ،فاإلساناد ال يصاح
من جهته  .ويزيده ضعفا أنه ال يُعقل أن خبرا هاما كالذي نحن بصدده ينفرد
بروايتة را َو واحد كابن إسحاق !!  .بل إن هذا شاهد قاوي علاى عادم صاحة
ما رواه .فلو كاان الخبار صاحيحا لارواه كثيار مان الارواة وماا انفارد باه ابان
إسحاق.
وأما متن الحديث فهو أيضا ال يصح بادليل الشاواهد ا تياة :أولهاا إن ماا
ذكرتااه تل ا الروايااات بااين الصااحابة ل ام يعرفااوا كيفيااة تغساايل النبااي-عليااه
الصالة والسالم -فيشكل عليهم األمر حتاى سامعوا هاتفاا ...هاو أمار ُمساتبعد
تماما ،وشاهد على أنه ُمختلق .ألن ما حادث لايس مشاكلة أصاال  ،فايمكن أن
تغسله زوجاته ،أو ينزعن عنه قميصه ثم يسترنه  ،فييتي الرجال لتغسايله .
ويمكن أن يُترك في قميصه ويُغسال بالمساح مان تحات القماي  .وهاذا أمار
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.8229ط  6ي ، 869 :رقم.86217 :و ابن حبان :صحيح ابان حباان  ،ط  11ي ، 829 :رقام. 6689 :و  ، 822رقام6682 :
.و أحمد بن حنبل :فضائل الصحابة ،ط  1ي ، 21 :رقم. 1111 :
 1649اباان حجاار :تهااذيب التهااذيب  ،رقاام ، 21 :ط 2ي 82 :و مااا بعاادها .و الااذهبي :المغنااي فااي الضااعفا  ،رقاام ، 2892 :ط  8ي:
.228و أحمد بن حنبل :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،رقم ،8892 :ط  2ي. 811 :
 1650أبو جعفر ال،وسي :رجاال ال،وساي  ،رقام ، 2772 :ط  1ي . 168 :و ابان داود الحلاي :رجاال ابان داود ،رقام ، 1218 :ي:
.821
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عادي تماما وال يحتاط إلى هات مزعوم ليحل المشكلة المفتعلة .وهل يُعقال
أن الصحابة الذين تولوا عملية التغسيل ال يعرفون كي يُغسلون النبي-علياه
الصالة والسالم -؟؟!!.
والشاهد الثاني مفاده أن ال،ريقين الخامس والساد  -وهما من رواية ابان
إسحاق أيضا -لم يذكرا أن الصحابة الذين تولوا عملياة التغسايل اختلفاوا فاي
كيفية التغسيل  .وال ذكرا حكاية الهات المزعاوم أصاال .فمااذا يعناي هاذا؟.
إنه يعني أمرين أساسيين :األول إن حكاية االختالف في كيفياة التغسايل هاي
جكاية ُمختلقة ،ولم تكن مشكلة أصال .و الثااني إن رواياة التغسايل تعرضات
للتحري بزيادة ما ليس منها لتحقيق غاية في نفس بعض رواتها.
والشااهد الثالااث مضاامونه أن تلا الروايااات لاام تتفااق علاى مااا قالتااه عائشااة-
رضي ل عنها ، -فمرة ذكرت أنها قالت :قالت  ":فما رُئي من رسول ل -
صلى ل عليه وسالم -شاي مماا يارى مان الميات"  .ومارة أنهاا قالات " :لاو
اسااتقبلت ماان أماااري مااا اساااتدبرت مااا غساااله غياار نساااائه"  .وهمااا قاااوالن
مختلفان ،وفي الثاني ندم وتحسر ،وكين عملية التغسيل لام تكان بموافقاة مان
عائشة وزوجات النبي-عليه الصالة والسالم . -فماذا يعني هذا ؟؟ .إنه يعناي
أن رواية التغسيل تعرضت للتالعب والتحري .
والشاهد األخير -الرابف -إن قول تل الروايات بالهاات المزعاوم يعناي
أن الصحابة تلقوا األمر من مصدر غيبي من غير الوحي .وهذا زعام باطال
وشااهد ضادها علاى عادم صااحتها .ألناه ال مصادر غيباي للتلقاي إال الااوحي،
وبمااا أن النبااوة ُختماات فااال وحااي بعاادها ،وال مصاادر غيبااي بعااد خااتم النبااوة.
ويُؤيااد هااذا أيضااا أن ال،ااريقين الخااامس والساااد لاام يااذكرا أصااال حكايااة
الهات المزعوم.
وبذل يتبين أنه استشهاد الصاوفية باذل الحاديث فاي قاولهم باالهوات ال
يصاااح .وأن قاااول الكالبااااذي باااين ل يُنباااه الصاااوفية باااالهوات والفراساااات
والخواطر هو قول ال يصح .
وأمققا الصققفة السققابعة – ماان صاافات شاايوخ الصااوفية -أنهاام بلغااوا مقااام
الفنا في ل  ،بمعنى أنهم أصبحوا أربابا وآلهة ،العتقاادهم بوحادة الوجاود.
وقد سبق أن أوردنا عشرات الشواهد التي تدل على اعتقاده الصوفية بكفرية
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وحاادة الوجااود ،وفيهااا يص ابح الصااوفي هااو ل حسااب زعمهاام ،ممااا يعنااي
بالضاارورة أنااه بلااغ غايااة التصااوف النهائيااة وهنااا أصاابح المصاادر األول
والوحيد للتصوف .
وزيادةً في االثرا أذكر هنا شاهدين آخرين على قول الصوفية بوحادة
رف ،فقااال (( :لاايس هُنااا
الوجااود  .أولهمااا ُ :س ائةل أبااو ير ةزي ا رد عاان رد ررجااة الع اا ة ة
العارف روجو ُد معروفةه)). 1651
كدرجةٌ .بل أر َعلرى فائد ةة
ة
واضاح ماان كالماه أن أعلااى درجاة يبلغهااا العاارف هااي عنادما يصاال إلااى
الفنا فاي ل ،فيجاد معروفاه ،بمعناى يتستشاعر ويتاذوق الربوبياة واأللوهياة
فيصابح هاو ل حساب زعام البسا،امي .وهناا يكاون الشاي الصاوفي قاد بلااغ
غاية التصوف ،وأصبح مصدرا للعلم واألوامر الشرعية .
والشاهد الثاني :يقول ابن عجيبة ((:العارفون باهلل ال يسمعون القرآن
إال من لر ُد َن حكيم عليم  ،بال واس،ة  ،الواس،ة محذوفة في نظرهم  ،فهم
يسمعون من ل إلى ل  ،ويقرؤون باهلل على ل  ،كما قال القائل  :أنا باهلل
أن،ق  ،ومن ل أسمف)).1652
قوله هذا بناه على عقيدة وحدة الوجود ،فال يوجد فرق بين الخالق
والمخلوق ،فالكل واحد  ،وهنا يسمف العارف الصوفي من ل وبه ،وين،ق
باهلل ومنه يسمف ،ألنه هو ل حسب زعم الصوفية .وهنا تسقط كل المصادر
السابقة ويُهدم الدين والعقل والعلم ،وتحل محلها الهلوسات والخرافات،
وهنا تكمن ميساة التصوف !!.
وأمققا الصققفة األخيققرة -الثامنااة ماان صاافات شاايوخ الصااوفية -فهااي أن
طاعة الشيوخ واجباة ماف عادم االعتاراض علايهم !! .مان ذلا ماا رواه عباد
الكريم القشيري عن أبي يزيد البس،امي ،بقوله (( :هذا أباو يزياد يقاول :مان
لم يكن له أستاذ فلمامه الشي،ان)).1653
والقااول الثاااني :قااال القشاايري (( :قااال أبااو عبااد ل باان خفي ا  :اقتاادوا
بخمسة من شيوخنا ،والباقون سلموا لهم حالهم :الحارث بن أسد المحاسابي،
والجنيد بن محمد ،وأبو محماد رُويام ،وأباو العباا ابان ع،اا  ،وعمارو بان
عثمان المكيف ألنهم جمعوا بين العلم والحقائق)).1654
 1651أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 26 :
 1652ابن عجيبة :البحر المديد  ،ط  2ي. 202 :
 1653القشيري  :الرسالة القشيرية ،ي. 121 :
 1654القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1ي. 21 :
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ُ
سمعت منصور بن خل المغرباي وسايله
والقول الثالث :قال القشيري (( :
بعض أصحابنا :كم سنة صحبت أبا عثمان المغربي؟ فنظر إليه شزراً وقال:
إني لم أصحبه ،بل خدمته مدة .وأما إذا صحب من هو دون  ،فالخيانة منا
في حق صحبته أن ال تنبهه على ما فياه مان نقصاان فاي حالتاهف ولهاذا كتاب
أبو الخير التيناني إلى جعفر بن محمد بن نصير :وزر جهل الفقارا علايكمف
ألنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تيديبهم ،فبقوا جهلة .وأما إذا صحبت من هاو فاي
درجتا  ،فساابيل التعااامي عاان عيوبااه ،وحما ُل مااا تاارى منااه علااى وجااه ماان
جميل ،ما أمكن  ،فلن لم تجاد تايويالً عادت إلاى نفسا بالتهماة وإلاى
التيويل
َ
1655
التزام الالئمة)) .
والقااول الرابااف :قااال القشاايري(( :سا ُ
امعت الشااي أبااا عبااد الاارحمن الساالمي
يقول :خرجت إلى مرو في حياة شيخي األستاذ أبي سهل الصعلوكي ،وكاان
له قبل خروجي أيام الجمعاة بالغادوات مجلاس رد َور القارآن والخاتم ،فوجدتاه
عند رجوعي قد رفف ذل المسجد ،وعقد ألبي الغفاني في ذل الوقت مجلس
القاول ،فاايدخلني ماان ذلا شااي ٌ ف فكناات أقاول فااي نفسااي :قاد اسااتبدل مجلااس
الختم بمجلس القول ،فقال لي فكنت أقول في نفسي :قد استبدل مجلاس الخاتم
فاي؟ فقلات:
بمجلس القول :فقال لي يوما ً :يا أبا عبد الرحمن ،ما يقول النا ُ ّ
يقولون رفف مجلس القرآن ووضف مجلس القول!! فقال :من قال ألستاذ ةه لة رم؟
ال يفلح أبداً)) .1656
والقول الخامس :قال أبو علي الدقاق (( :الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير
غرا فلنها تورق ،ولكان ال تُثمارف كاذل المرياد إذا لام يكان لاه أساتاذ ييخاذ
منه طريقته نفسا ً نفسا ً فهو عابد هواه ،ال يجد نفاذاً )).1657
والقول الساد  :قال القشيري(( :يجب على المريد أن يتاي خدب بشاي ف فالن
لم يكان لاه أساتاذ ال يفلاح أباداً)).1658و (( ويجاب أن ال يخاال المرياد أحاداً،
وإن علم أن الحق معه يسكت ،ويُظهر الوفاق لكال أحاد )).1659و ((وصاحبة
األكفا والنظرا  :وهي مبنية على اإليثار والفتوةف فمان صاحب شايخا ً فوقاه
 1655القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.122 :
 1656القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.208 :
 1657القشيري  :الرسالة القشيرية ،ي. 121 :
 1658القشيري  :الرسالة القشيرية ،ي. 121 :
 1659القشيري :الرسالة ،ي. 122 :
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في الرتباة ،فيدباه تارك االعتاراض ،وحمال ماا يبادو مناه علاى وجاه جميال،
وتلقى أحوال باإليمان به )).1660
ووضف القشيري مبحثا في رسالته سماه :باب حفظ قلاوب المشااي وتارك
الخالف عليهم  .فكان مماا ذكاره أناه قاال(( :سامعت الشاي أباا عباد الارحمن
السلمي يقاول :سامعت عباد ل بان علاي ال،وساي يقاول :سامعت أباا عباد ل
الاادينوري يقااول :ساامعت الحساان الاادامغاني يقااول :ساامعت عمااي البساا،امي
يحكي عن أبيه :أن شقيقا ً البلخي ،وأبا تراب النخشبي ،قدما على أباي يزياد،
فقُ خدمت السفرة ،وشاب يخادم أباا يزياد ،فقااال لاه :كال معناا ياا فتاى .فقاال :أناا
صائم .فقال أبو تراب :كل ول أجر صوم شهر .فيبى .فقال شقيق :كل ولا
أجر صوم سنة .فيبى .فقال أبو يزيد :تاد ُعوا مان ساقط مان عاين ل تعاالى!!
فيُخذ ذل الشاب في السرقة بعد سنة ،فق،عت يده !!)).1661
والقاول السااابف :قااال أباو حامااد الغزلااي ... (( :فكاذل المريااد يحتاااط إلااى
شااي وأسااتاذ يقتاادي بااه ال محالااة ليهديااه إلااى سااوا الساابيل فاالن ساابيل الاادين
غااامض وساابل الشااي،ان كثياارة ظاااهرة فماان لاام يكاان لااه شااي يهديااه قاااده
الشي،ان إلى طرقه ال محالة .فمن سل سبل البوادي المهلكة بغير خفير قاد
خاطر بنفسه وأهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فلنها
تج على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر .فمعتصم المريد بعد تقاديم
الشااروط المااذكورة شاايخه فليتمس ا بااه تمس ا األعمااى علااى شاااطي النهاار
بالقائد بحياث يفاوض أماره إلياه بالكلياة وال يخالفاه فاي ورده وال صادره وال
يبقى في متابعته شيئا وال يذر .وليعلم أن نفعه في خ،ي شيخه لو أخ،اي أكثار
من نفعه فاي صاواب نفساه لاو أصااب  .فالذا وجاد مثال هاذا المعتصام وجاب
على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفف عناه قواطاف ال،رياق
.1662))...
والقول الثامن  :قال عبد القادر الجيالني (( :وأماا آداباه (أي :المرياد) ماف
الشاي  ،فالواجااب عليااه تارك مخالفااة شاايخه فاي الظاااهر ،وتاارك االعتااراض
علياااه فاااي البااااطن ،فصااااحب العصااايان بظااااهره تاااار ٌ
ك ألدباااه ،وصااااحب

 1660القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.29' :
 1661القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8ي.208 :
 1662الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 96-92 :
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االعتراض بسره متعرض لع،به ،بل يكون خصما ً علاى نفساه لشايخه أباداً،
يك نفسه ويزجرها عن مخالفته ظاهراً وباطنا ً )).1663
والقول األخير -التاساف  : -قاال الصاوفي المغرباي ابان عجيباة  (( :الفقيار
الصادق  ،هو الذي إذا قال له شايخه  :ادخال فاي عاين اإلبارة  ،يقاوم مباادرً ا
يُحاول ذل  ،وال يتردد )).1664
ورةا عليهم أقول:
أوال :إن قااول الصااوفية بوجااوب طاعااة الشااي وعاادم االعتااراض عليااه
باطل شرعا وعقال وواقعا  .فيما شرعا فلن ل تعاالى لام يتعبادنا إال ب،اعتاه
وطاعة رسوله ،ولم يُلزمناا إال بلتبااع كتاباه وسانة نبياه الموافقاة لاه ،وأمرناا
عند االختالف بالرد إليهماا دون غيرهماا .قاال سابحانه (( :فرالةن ترنر ر
ااز َعتُ َم فةاي
ون بة ّ
رش َي َ فر ُر ُّدوهُ إةلرى ّ
ار رذلةا ر رخيَا ٌر
ول إةن ُكنتُ َم تُ َؤ ةمنُ ر
لة روال خر ُس ة
ااهللة رو َالير َاو ةم ا ةخ ة
روأرحَ رسا ُ
اان ترااايَ ةويالً)(النساااا  .))13 :كماااا أن قاااول الصاااوفية بوجاااوب طاعاااة
شاايوخهم وعاادم االعتااراض علاايهم يعنااي أنهاام أصاابحوا معصااومين وتجااب
طاعتهم وهذا باطل ق،عا  ،ألنه ينقض خاتم النباوة  ،ويجعال هاؤال الشايوخ
أنبيا  .وموقفهم هذا يتفق مف موق الشيعة اإلمامية في قولهم بعصمة أئمتهم
ووجوب طاعتهم.
وأما وعقال وواقعا فمن الثابات أن الصاوفية بشار كغيارهم مان بناي آدم ،
فمن أين لهم العصمة ووجوب ال،اعة وعدم االعتراض عليهم ؟؟ .وبماا أناه
بينااااا فااااي كتابنااااا هااااذا أن شاااايوخ الصااااوفية كااااانوا غااااارقين فااااي األخ،ااااا
واالنحرافااات الشاارعية والعقليااة والعلميااة ،حتااى انتهااى بهاام األماار إلااى هاادم
الدين والعقل والعلم  ،فلن هذا يعني ق،عا أناه ال يصاح إيجااب طاعاة هاؤال
والنهي عن االعتراض عليهم ،وإنما يجب االعتراض عليهم وعدم طاعتهم
،فيما يُخال الشرع والعقل والعلم  ،إال فيما بما يوافق الشارع والحاق .ومان
أدلة ب،االن قاولهم شارعا وعقاال وواقعاا أن تخويا الشايوخ لمرياديهم بعادم
الفااالح أباادا إن همااوا عصااوهم  ،هااو تخويا باطاال وزائا أدى إلااى نتااائ
عكسية ،هي أن طاعتهم إياهم هي التي حارمتهم الفاالح ،وأوردتهام الماوارد
وجرتهم إلاى الكفار بااهلل ورساوله وديناه وهادم الشارع والعقال والعلام  .فايي
 1663عبد القادر الجيالني :الغنية ل،البي طريق الحق ،دار صادر ،بيروت ،ط  8ي. 122 :
 1664ابن عجيبة :البحر المديد  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط  8ي. 811 :
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فاااالح حققاااه الصاااوفية فاااي طااااعتهم لشااايوخهم ؟؟ .وأي فاااالح حققاااه شااايوخ
الصااوفية ألنفسااهم بعاادما انتهااى بهاام تصااوفهم إلااى االعتقاااد بكفريااة وحاادة
الوجود؟؟.
علما باين الشارع نا صاراحة علاى أناه ال طاعاة لمخلاوق فاي معصاية
الخاالق ،وأن الجميااف تحاات حكام الشاارع ،وأنااه هاو ال رح ركاام عنااد االخااتالف ال
غيار  .وقاد اعتارض المالئكااة علاى ل تعاالى عنادما لاام يعرفاوا الحكماة ماان
خلقه للبشر ،فلم ينهرهم وال غضب عليهم وإنما قال لهم  (( :إةني أر َعلر ُم رماا الر
ااون)(البقااارة .))41 :وقاااد أمااار ل تعاااالى نبياااه أن يشااااور أصاااحابه ((
تر َعلر ُما ر
ار)(آل عمااران .))113 :وقااد كااان الصااحابة يناقشااونه ،
رو رشا ة
ااورَ هُ َم فةااي األر َما ة
ويبين لهم وال ينهرهم  ،بال إن بعضاهم كاان يعتارض علاى بعاض تصارفاته
عنادما ال تتباين لاه حكمتهاا  .وعنااه ترباى الصاحابة وكاانوا يعترضاون علااى
بعضاااهم  ،ويحتكماااون إلاااى الااادليل ال إلاااى المكاناااة وال إلاااى المنصاااب ،وال
السابقة في اإلساالم  .ومثاال ذلا اخاتالفهم ماف أباي بكار فاي موضاوع قتاال
أهل الردة  ،فناقشهم وناقشوه حتى أقنعهم .ولذل فلنه من الجريمة أن يتخلى
اإلنسان عن دينه أو عقله  ،أو علمه ويصدق بيباطيل وخرافات من أجال أن
فالنا قالها !!.
ومف أن قول الصوفية بوجوب طاعة الشي وعدم االعتراض عيلاه باطال
شرعا وعقال وواقعا ،إال أنه يجب أن ال يغيب عناا أن قاولهم يتفاق تماماا ماف
العبااادة الصاااوفية ال مااف العباااادة الشاارعية .ألن العقيااادة الصااوفية ب،بيعتهاااا
المخالفة للشرع والعقل والعلم ،وبلخفا الصوفية لها  ،وبممارساتها التعبدية
 ،كل هذا يت،لب وجود الشي الذي يتاولى تعلايم المريادين العباادة الصاوفية.
فهاااو يعلمهااام هاااذه العباااادة التاااي تت،لاااب وجاااود الشاااي  ،وال يعلمهااام العباااادة
الشرعية التي ال تت،لب ذل  .وبهذا يتبين أن قولهم فاي الشايوخ ال عالقاة لاه
باادين اإلسااالم وإنمااا هااو يتعلااق بالعقياادة الصااوفية التااي غايتهااا خرافااة وحاادة
الوجود .
وبمعنى آخر أن الشي ضروري في العبادة الصوفية ،ألنها تقاوم أساساا
على مخالفة الشرع والعقل والعلم في أصولها وفروعها وغايتها  .وهذا كلاه
يجعاال وجااود الشااي المشاارف علااى الصااوفي المبتاادئ ضااروريا ،ألنااه ال
يست،يف السير وحده ليتمكن من تجاوز العقبات الكايدا التاي تعترضاه  ،وال
يعاارف كي ا يتعاماال مااف الضااالالت والخرافااات والكفريااات التااي تعتاارض
طريقه .علما بين كال من الشي والمرياد ضاحية للشاي،ان  ،إال أن فاي حالاة
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وجود الشي الصوفي الموجه للمريد يتولى الشي ت،بيق ما يوحيه الشاي،ان
للصااوفية ،وفااي حالااة غيابااه تااتم العمليااة مباشاارة ماان الشااي،ان إلااى المريااد
الصاوفي ،وهنااا قااد يتعثاار المريااد وال يساير حسااب الماانه الصااوفي  .ولهااذا
أوجااب الصااوفية علااى المريااد إتباااع شاايخه ،لييخااذ بيااده وينقلااه ماان الشاارع
والعقااال والعلاااام  ،إال حالاااة الااااال شاااارع ،والاااال عقاااال ،والاااال علاااام ،والااااال
وعي،ويرميااه فااي أحضااان األوهااام والهلوسااات ،والخرافااات والتلبيسااات ،
ليصل إلى كفرية وحدة الوجود .
وثانيا إن قولهم  ((:يُسالم للشاي حالاه )) ،ال يصاح شارعا وال عقاال ،فيماا
شاارعا فلنااه ال أحااد ماان البشاار معصااوم بعااد النبااي-عليااه الصااالة والسااالم، -
وكاال المساالمين مفااروض علاايهم اتباااع الشاارع قلبااا وقالبااا وال يحااق ألحااد
مخالفته وال التقدم عليه ،وال مزاحمته ،ومن يفعل ذل فهو مخ،ئ ومخاال
للشرع ،ويجاب علياه أن يتاوب،وعلى جماعاة المسالمين التصادي لاه إن هاو
اطي ُمسَاترقةيما ً فرااتخبةعُوهُ روالر
ار ة
ص ر
أصر علاى ضاالله .قاال تعاالى  (( :روأر خن هراـ رذا ة
ترتخبةع َ
اون)(األنعاام :
ق بة ُك َم رعان رسابةيلة ةه رذلة ُكا َم روصخاا ُكم بةا ةه لر رعلخ ُكا َم ترتخقُ ر
ُوا ال ُّسبُ رل فرترفر خر ر
ين
ار فراتخبة َعهراا رو رال ترتخبةا َف أر َها روا الخا ةذ ر
 .))114و((ثُ خم رج رع َلنر ر
اك رعلرى رش ةري رع َة م رن َاألر َم ة
وك فةي رماا
ون رحتخ رى ي رُحك ُم ر
ون)(الجاثية ،)) ،))18 :و((فرالر رو ررب ر الر ي َُؤ ةمنُ ر
رال ير َعلر ُم ر
َت رويُ رساااال ُم َ
اااج رر بر َياااانرهُ َم ثُاااا خم الر ير ةجاااا ُد َ
ضااااي ر
وا
وا فةااااي أرنفُ ةساااا ةه َم رح ررجااااا ً م خمااااا قر ر
رشا ر
لر فراااتخبةعُونةي يُحَ بة ا َب ُك ُم ّ
اون ّ
تر َس الةيما ً)(النسااا ))،)) 61 :و((قُاالَ إةن ُكن اتُ َم تُ ةحبُّا ر
لُ
روير َغفةااارَ لر ُكااا َم ُذنُاااوبر ُك َم رو ّ
ااان
خحاااي ٌم )(آل عماااران ،))41 :و(( رو رماااا ركا ر
لُ رغفُاااو ٌر ر ة
ضى خ
ون لرهُ ُم َال ةخير ررةُ ةم َن أر َم ةر ةه َم
لُ رو ررسُولُهُ أر َمراً أرن ير ُك ر
لة ُم َؤ ةم َن رو رال ُم َؤ ةمنر َة إة رذا قر ر
رو رماان ير َعا ة خ
ضا راالالً ُّمبةيناا ً)(األحاازاب . ))46 :وعليااه
ضا خل ر
لر رو رر ُسااولرهُ فرقرا َد ر
فيجاااب علاااى الصاااوفية -إن كاااانوا مسااالمين -أن يلتزماااوا بالشااارع من،لقاااا
وممارسة وغاية ،وال يحق لهم التقدم عليه بتل المقولة .فمن الواجب علايهم
شرعا وعقال أن يرفضوا هذا األصل وال يقبلونه ،لكن لما كان تصوفهم بني
على تقديم أحوالهم ورغباتهم على الشارع أقاروا أصالهم هاذا ،وعباروا عناه
بتل المقولة.
وأماااا عقاااال وعلماااا فمااان الثابااات ق،عاااا أن كااال بناااي آدم عرضاااة للخ،اااي
والنساايان ،وبمااا أن الصااوفية ماانهم  ،فهاام كغياارهم ماان البشاار  ،ساالوكياتهم
وأقوالهم نسبية  ،تجماف باين الخ،اي والصاواب ،وباين الصادق والكاذب .فاال
تُسلم لهام أحاوالهم ،وإنماا تُخضاف للنقاد والتمحاي إن صاحت قُبلات وإن لام
تصاح رفضات  .وال يصاح ت،بياق تلا المقولاة علايهم وال علاى غيارهم ماان
البشاار .فهااي مقولااة باطلااة ماان أساسااها ،لكاان الصااوفية تبنوهااا وأصاالوا لهااا
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برغبااااتهم وتصاااوفهم ،وبهاااا بااارروا انحرافااااتهم ،و شاااجعوا بعضاااهم علاااى
االنبساط في اتباع رغبااتهم وأحاوالهم .وبهاا ساكتوا عان أخ،اا وانحرافاات
بعضهم .وبها خالفوا الشرع وجعلوه ورا ظهورهم .وبها شرعوا للتصاوف
بما يتفق مف تصوفهم ويُخال الشرع.
وثالثااا لاايس صااحيحا أن ساابيل الاادين غااامض لااذا يت،لااب األماار وجااود
الشي الصوفي ووجوب طاعته ،وإنما دين اإلسالم واضح بيّن بدليل الشرع
اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ُوا ال ُّسب رُل
ص رر ة
والتاري  .قال تعالى (( :روأر خن هرـ رذا ة
ااون)(األنعااام ،))114 :
ق بة ُكاا َم رعاان رساابةيلة ةه رذلة ُكاا َم روصخااا ُكم بة ا ةه لر رعلخ ُكاا َم ترتخقُ ر
فرترفراا خر ر
آن لةلاذ َك ةر فرهرالَ ةمان ُّما خد ةك َر)(القمار ،))17 :و(( رو رماا أرن رز َلنراا
و(( رولرقر َد يرسخارَ نرا َالقُارَ ر
اخترلرفُا َ
ااااب إةالخ لةتُبرااااي رن لرهُاااا ُم الخاااا ةذي َ
اااو َم
اااوا فةياااا ةه روهُاااا ًدى رو ررحَ رمااااةً لقرا َ
رعلر َياااا ر َال ةكترا ر
ون)(النحل،))63 :وفي الحديث أن النبي-عليه الصالة والساالم  -قاال :
ي َُؤ ةمنُ ر
((الحالل بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثيار مان الناا فمان
اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقاف فاي الشابهات كاراع يرعاى
حول الحمى أوش أن يواقعه . 1665))...
و من جهة التاري فالسيرة النبوية تشهد بين النبي-عليه الصاالة والساالم-
ربااى صااحابته باعتاادال و يساار وفااي وضااوح ،بااال إفااراط وال تفااريط ،وبااال
ألغاز وال رهبانية  ،وبال تعذيب للجسم .وعلى هذا النه سار الصحابة ومن
تبعهم .
وطاارق التربيااة ليساات محصااورة فااي طريااق واحااد باال متنوعااة ومتعااددة
حسااب الظااروف واألحااوال  ،ألن النااا معااادن  ،وال يصااح حصاارها فااي
تربية الشي الصوفي فقط .وال يصاح طاعتاه م،لقاا كماا زعام الرجال  ،ألن
الشرع أخبرنا وأمرنا بيناه ال طاعاة لمخلاوق فاي معصاية الخاالق  ،وأن كال
بني آدم خ،ا  ،وأن ال أحد منهم معصوم إال النبي -عليه الصالة والسالم.-
وال تصح المقارناة باين اإلنساان الاذي يرباي نفساه بنفساه وباين الشاجرة
التي تنبت وحدها فتورق وال تُثمر .ال تصح من جهتاين :األولاى أن اإلنساان
كائن عاقل مريد يختل عن الشجرة التي ال عقل وال إرادة وال اختياار لهاا،
فهااي تحتاااط إلااى ماان يخاادمها .لكاان اإلنسااان يساات،يف أن يربااي نفسااه بنفسااه
بمراقبتهااا وحملهااا علااى اتباااع الشاارع  ،وبعرضااها علااى الكتاااب والساانة،
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وبرؤية النا
إال ل تعالى.

واالعتبار بهم وال يحتاط إلى شاي يربياه ويسالكه فاي طريقاه

والجهة الثانية أن األشجار التي تنبت وحدها وتورق ليست كلهاا ال تثمار
 ،بل فيها من يغرسها اإلنسان ويعتني بها وال تثمر لسبب مان األساباب كاين
تكون البذور غيار جيادة .وتوجاد أشاجار مثمارة مان دون أن يتادخل اإلنساان
في زراعتها واالعتنا بها  ،وهذا معروف وموجود فاي الغاباات االساتوائية
وغيرها  ،وعليها يعي اإلنسان والحيوانات في تل المناطق .
وال تجاب ال،اعاة ألحاد إال هلل ورساوله ولمان أطاعهماا مان أولياا أماور
والح ركام والمارد إلاى ل ورساوله كماا فاي
المسلمين ،على أن يكون المن،لق
ر
لر روأر ةطي ُعا َ
اوا ّ
اوا أر ةطي ُعا َ
ين آ رمنُا َ
اوا ال خر ُسااو رل روأُ َولةااي
قولااه تعااالى  (( :يرااا أريُّهرااا الخا ةذ ر
از َعتُ َم فةي رش َي َ فرا ُر ُّدوهُ إةلراى ّ
األر َم ةر ةمن ُك َم فرلةن ترنر ر
اون
لة روال خرسُاو ةل إةن ُكناتُ َم تُ َؤ ةمنُ ر
بة ّ
اهللة رو َالير َو ةم ا ةخ ةر رذلة ر رخ َي ٌر روأرحَ رس ُن ترايَ ةويالً)(النساا  .))13 :بال ويجاب علاى
كل مسلم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب طاقته وحاله حتاى وإن
كان شيخه ،على أن يتم ذل بالحكمة والموعظاة الحسانة  .قاال تعاالى ((ا َد ُ
ع
يل رربا ر بة َال ةح َك رما ةة رو َال رم َو ةعظرا ةة َال رح رسانر ةة رو رجااا ةد َلهُم بةااالختةي ةها ري أرحَ رسا ُ
ان إة خن
إةلةااى رسابة ة
ين)(النحل.))141 :
ض خل رعن رسبةيلة ةه روهُ رو أر َعلر ُم بة َال ُم َهتر ةد ر
رربخ ر هُ رو أر َعلر ُم بة رمن ر
وبااذل يتبااين أن الساابيل الغااامض الااذي يوجااب علااى المريااد إتباااع الشااي
الصوفي  ،ليس هو سبيل دين اإلسالم وإنما هو سابيل الادين الصاوفي القاائم
على مخالفة ا لشرع وهدم الادين والعقال ،والوصاول بيهلاه إلاى عقيادة وحادة
الوجاااود .فهاااذا هاااو ال،رياااق الغاااامض المهلااا لإلنساااان ،ولااايس ال،رياااق
الشاارعي ،فالعبااادة الصااوفية هااي التااي توجااب اتباااع الشااي  ،وليساات العبااادة
الشرعية ،لكن العزالي كيصحابه يتسترون باإلساالم ظاهرياا وهام يقصادون
الدين الصوفي ال دين اإلسالم.
وأمااا قااول القشاايري  ((:ويجااب أن ال يخااال المريااد أحااداً ،وإن علاام أن
الحااق معااه يسااكت ،ويُظهاار الوفاااق لكاال أحااد )) .1666فهااو تع،ياال متعمااد
للشرع ،ومخالفة صريحة له ،وهو شاهد على تقديم الصوفية لتصوفهم على
الشرع .فالرجل أوجب علاى المرياد ماا لام يوجباه ل علياه  .فالشارع يقاول:
ُون بةا َ
ان
ار رويراايَ ُمر ر
(( رو َل اتر ُكن ماان ُك َم أُ خم اةٌ ير ا َد ُع ر
اال رم َعر ة
ُوف روير َنهرا َاو رن رعا ة
ون إةلرااى َال رخ َيا ة
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اون (آل عمااران ،))) 113 :و((« ماان رأى ماانكم
ار روأُ َولرااـئة ر هُا ُم َال ُم َفلة ُحا ر
َال ُمن ركا ة
منكرا فليغيره بيده فلن لم يست،ف فبلسانه فلن لم يست،ف فبقلبه وذلا أضاع
اإليماااان » ،1667و (( ال طاعاااة لمخلاااوق فاااي معصاااية الخاااالق )) .1668لكااان
التصوف وأهله قرروا خاالف ذلا صاراحة ألن عقيادتهم الصاوفية تايمرهم
بذل !! .كما أن قول القشيري صريح في دعوة الصوفية إلى ممارسة التقية
والكتمان ،فيُخفي الصوفي ما يعتقده ويُظهر موافقته لكل النا .
وماان جهااة أخاارى فاالن قااول القشاايري فااي دعوتااه إلااى السااكوت وعاادم
االعتراض على الشي وعلى غيره من النا ف هو في الحقيقة يتعلق مباشرة
بعقيدة الفنا في ل التاي غايتهاا وحادة الوجاود  .فبماا أن الصاوفية يزعماون
أن الكون بما فيه رسوم وأشباح وليست كائنات حقيقية وإنما هاي مظااهر هلل
وتجليااات لااه،بل هااي ل حسااب ضاااللهم  .وان،القااا ماان ذلا فااال معنااى وال
يصااح االعتااراض علااى النااا وأماارهم بااالمعروف ونهاايهم عاان المنكاار ألن
الكل هو ل ومن يعترض على األشباح والرسوم فهو فاي الحقيقاة يعتارض
علااى ل  ،باال هااو اعتااراض ماان ل علااى نفسااه  ،وهااذا ال يصااح حسااب
زعمهم!! .
ورابعاا إن قاول بعضاهم (( :مان قااال ألساتاذ ةه لةا رم؟ ال يفلاح أباداً )) ،1669فااال
ش ا أن النصااح يت،لااب الحكمااة والموعظااة الحساانة ،وأحيانااا يت،لااب األماار
التغاضي والسكوت عن المنكر  ،لكنه ال يصح في كل األحوال  ،ولايس هاو
األصاال فااي التعاماال مااف المخالفااات الشاارعية واألخ،ااا واألعمااال المضاارة
بالغير بغض النظر عن فاعلها .ألناه بماا أن األصال فاي دينناا أناه ال طاعاة
لمخلاااوق فاااي معصاااية الخاااالق،.1670وأن كااال بناااي آدم خ،اااا  ،وأن األمااار
بالمعروف والنهي عن المنكر ميمور به شرعا  ،وأن التناصح بين المسلمين
م،لوب  ،فلن مان حاق األخ علاى أخياه أن ينصاحه بحكماة وحسان نياة وال
يتركه على خ،ئه وانحرافه .وعليه فمن حق الصغير أن ينبه الكببيار إن رآه
أخ،ي  ،وعلى الكبير أن يتقبال ذلا برحاباة صادر ،والعكاس صاحيح أيضاا.
لكن الصوفية أسسوا مبادأ مخالفاا للشارع  ،باه أصالوا للادين الصاوفي  ،وباه
سااكتوا عاان أخ،ااا وانحرافااات شاايوخهم ،وبااه تقاادموا علااى الشاارع والعقاال
والعلم في أكثر أصولهم وفروعهم التي اختصوا بها وأسست للتصوف .
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ولذل فلن مقولتهم (( :من قال ألستاذ ةه لة رم؟ ال يفلح أبداً)) فهي مقولاة غيار
صحيحة ،وال ش أن من يعترض على المنكرات بعلم وحكمة فالن لاه أجارا
كبياارا عنااد ل تعااالى  ،ألن المساالم م،ال اب شاارعا بتغيياار المنكاار بالحكمااة
وحسب قدرته  ،كما في الحديث الشري ((« مان رأى مانكم منكارا فليغياره
بيااده فاالن لاام يساات،ف فبلسااانه فاالن لاام يساات،ف فبقلبااه وذل ا أضااع اإليمااان
»)) .1671لكاان هااؤال الصااوفية لمااا كااانوا مخااالفين للشاارع والعقاال والعلاام،
وضعوا ذلا المبادأ لتمريار أفكاارهم علاى مرياديهم ومانعهم مان االعتاراض
علايهم مان جهاة ،وليتعاااونوا علاى مخالفاة الشاارع واالنتصاار للتصاوف ماان
جهة أخرى.
ومن ناحية أخرى فلن لقاولهم ((مان قاال ألساتاذ ةه لةا رم؟ ال يفلاح أباداً ))
وجه صاوفي صاحيح مفااده أن الصاوفي الاذي يخاال شايخه ال يفلاح ،لايس
المقصود به الفالح الشرعي  ،ألن التصوف كلاه ال فاالح شارعي فياه،وإنما
هو الفالح الصوفي الذي يعني الوصول إلى الفنا الذي هو وحادة الوجاود ،
وفيهااا يصاابح الصااوفي هااو ل حسااب زعمهاام .وهااذا صااحيح ألن ماان يلتاازم
بالشرع الصحيح  ،والعقال الصاريح ،والعلام الصاحيح فلناه سايعترض علاى
الصوفية ولن ياوافقهم علاى ماا هام فياه مان ضاالل وانحاراف  ،وسايعترض
عليهم ويخالفهم وينكر عليهم وهذا سيجنبه انحرافاتهم وينقذه من الوقوع فاي
ضالالت التصوف وكفرياته  .فرنةعم الفالح الشرعي وبئس الفالح الصوفي.

1672

وأما الحكاياة التاي رواهاا القشايري والمتعلقاة بماا جارى باين البسا،امي
والشاب الي قُ،عت يده ،فهي حكاية إسانادها ال يصاح ،ألن رواتهاا صاوفية،
والرواية الصوفية ضعيفة من داخلها كما بيناه في كتابنا هاذا  .ومان رجالهاا
أيضااا  :أبااو عبااد الاارحمن الساالمي وهااو ضااعي  ،ومااتهم بوضااح األخبااار
للصوفية .1673فالرواية إسنادها غير صحيح .
وأما متنا فعلى فرض صاحة تلا الرواياة فهاي قاد تضامنت كالماا بااطال
صاادر عاان شاايوخ الصااوفية المااذكورين فااي الروايااة ،يشااهد علااى مخااالفتهم
للشاارع .وهااو كااالم إمااا أن صاااحبه جاهاال باادين اإلسااالم ،أو أنااه ال يعااي مااا
يقول ،أو أنه تعمد قوله لغاية في نفساه .ألناه ال يصاح ألي إنساان أن ي،لاب
مان غياره أن يتارك عباادة ت،وعياة ويقااول لاه  :لا أجار شاهر ،أو سانة ماان
الصااوم .وال أن يُخبااره بينااه سااقط ماان عااين ل  ..وهااذا هااو الااذي وقااف فيااه
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هؤال الشيوخ  ،وكينهم آلهة  ،أو أنبيا  ،ونساوا أو تناساوا أن هاذه األماور
هي بيد ل وحده ،وال يعلمها أحد  ،وال يحق ألحد أن يفعلها إال مان كلفاه ل
تعااالى بااذل وهاام األنبيااا والنبااوة قااد ُختماات .ألاام يتااذكروا أن ل تعااالى قااال
اوب رعلرا َي ةه َم أر َو
اي ٌ أر َو يرتُ ر
َس لر ر ةم رن األر َم ةر رش َ
لنبيه-عليه الصالة والسالم(( : -لري ر
َس رعلريَا ر هُا رداهُ َم رولراـ ةك خن
يُ رع خذبرهُ َم فرالةنخهُ َم ظراالة ُم ر
ون )(آل عماران  ،))148 :و((لخاي ر
ّ
ان خ
َات رولر ةك خ
لر ير َه ةدي رمن ير رشا ُ )(البقرة  ،)) 474 :و((إةنخ ر رال تر َه ةدي رم َان أرحَ برب ر
لر
ين)(القص ا  ،))16 :و((لخ َسا ر
ات رعلر ا َي ةهم
ير َه ا ةدي رماان ير رشااا ُ روهُا راو أر َعلر ا ُم بة َال ُم َهتر ا ةد ر
ُ
ناز رل إةلريَا ر ةمان رخبا ر
بة ُم ر
صي ةََ ،ر)(الغاشية ،)) 44 :و((يرا أريُّهرا ال خرسُو ُل برلا َغ رماا أ ة
َص ُم ر ةم رن النخاا ة إة خن ّ
ت ةر رسالرترهُ رو ّ
روإةن لخ َم تر َف رعلَ فر رما برلخ َغ ر
لر الر يرهَا ةدي َالقر َاو رم
لُ يرع ة
ين )(المائدة .))67 :
َال ركافة ةر ر
وأما ماذكرته الرواية بين الشاب الذي خاال هاؤال الشايوخ قُ،عات ياده
بعااد ساانة .فبمااا أن مااا قالااه هااؤال الشاايوخ باطاال  ،وهاام األولااى بالعقوبااة ال
الشااب ،وبمااا أن الرواياة لاام تصاح إساانادا فالن مااا رُوي أن ياده ق،عاات غياار
صاااحيح  ،وإنماااا أضااايفت إلاااى الرواياااة إلظهاااار مكاناااة الشااايوخ عناااد ل ،
وتخوي المريدين والدعوة إلى تقديسهم وعادم مخاالفتهم .وحتاى إذا فرضانا
جدال أن الشاب حدث له ذل بعد يوم أو سانة  ،فاال يوجاد دليال ق،عاي يُثبات
أن ما حدث له كاان بسابب مخالفتاه للشايوخ .وإنماا هاو مجارد اتفااق  ،أو أن
الشاااب اتهاام بالساارقة زورا وبهتانااا ماان بعااض الصااوفية لمخالفتااه لهااؤال
الشاايوخ ،فقُ،عاات يااده ليكااون عباارة لغيااره .والااراجح ممااا قلناااه أن الروايااة
مختل قة أو مركبة تيسيسا لمبدأ طاعة الشيوخ  ،وتخويفا للمريادين مان مغباة
مخالفتهم لشيوخهم .
وخامسا إن للفقيه األصولي أبي الوفا بن عقيل البغادادي انتقاادات كثيارة
للصااوفية تتعلااق بقااولهم  " :يساالّم للشااي حالااه " ،منهااا  ،أنااه ياارى أن تل ا
المقولااة هااي دعااوى اتخااذها مشاااي الص اوفية للتساال،ن بهااا علااى اتباااعهم ،
ودفعا لالعتراض عليهم .وإالّ فلن االعتراض مشروع على ك ّل إنساان  ،ألام
النباي –علياه الصاالة
تر أن الصحابة -رضي ل عنهم – قد اعترضوا على
ّ
و السااالم –عناادما أظهاار لهاام أشاايا لاام يفهموهااا يااوم الحديبيااة ؟؟ .وحتااى
المالئكة تسيلوا عندما قالوا هلل تعاالى (( :أتجعال فيهاا ))-ساورة البقارة-41 /
وقاال موساى -علياه الساالم(( : -أتهلكناا بماا فعال السافها مناا ))-1674ساورة
األعراف . -111/-ث ّم أننا نجد شاي ربااط يخلاوا بايمرد و يسامف مناه أو مان
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اماارأة حاارة الغنااا ،وييكاال الحاارام و ياارق  ،وال يساايل الفقهااا ،وال يبنااي
أمره على الش رع و يتصرف ان،القا من وجدانه و واقعاته  ،و يقول اتباعاه
 (( :الشااي يساالم إليااه طريقتااه ))  .ثاام قاارر اباان عقياال أنااه ال طريقااة مااف
الشريعة ولم يبق ألحد معها قول  ،ما جاا ت هاي إالّ بهادم العوائاد ،و نقاض
ال،رائق  ،و (( ما على الشريعة أض ّر من المتكلمين و المتصوفة )).1675
ومن جهة أخرى نجد الفقياه تااط الادين السابكي الشاافعي علاى عكاس ابان
عقيل ،فيادعو إلاي االعتقااد فاي الصاوفية و التساليم لهام فاي أحاوالهم وحسان
الظن بهم  ،وانتقد الفقها الذين يحكمون على ظاهر هؤال .1676
وردا على السبكي أقاول  :إن ل –عاز و جال -قاد أوجاب علاى كال مسالم
الخضااوع لشااارعه (( ،فاااال و ربااا ال يؤمنااون حتاااى يحكماااوك فيماااا شاااجر
بينهم))-سورة النسا  -61/و من ثم ال يحق للصوفية وال لغيرهم من الناا
أن يستثنوا أنفسهم من الخضوع للشرع واالحتكاام إلياه .وأماا انتقااده للفقهاا
فااي حكمهاام علااى الصااوفية ماان خااالل ظاااهرهم  ،فااابن عقياال علااى صااواب
والسابكي علاى خ،اي  ،ألن الشاريعة اإلسااالمية تحكام علاى الناا بناا علااى
ظاهرهم  ،و تترك بواطنهم لعالم الغيوب  ،لذا كاان الرساول-علياه الصاالة
و السااالم -يعاماال المنااافقين معاملااة المساالمين  ،وهااو يعلاام مااا يكنونااه فااي
صدورهم من كفر و نفاق و خداع .1677وبما أن الصاوفية أظهاروا مخاالفتهم
للشاارع فااي األصااول والفااروع والغايااات كمااا ساابق أن بيناااه  ،فلنااه يجااب
االعتراض عليهم وبيان انحرافهم عن الشرع والعقل والعلم .
وسادسااا إن حااري شاايوخ الصااوفية علااى تربيااة مريااديهم علااى وجااوب
طاعة شيوخهم وعدم االعتراض عليهم  ،جعلهم إماعيين سالبيين أماات فايهم
روح النقاااد واالعتاااراض واألمااار باااالمعروف والنهاااي عااان المنكااار ،وأفساااد
عقولهم ونفوسهم وموازينهم .فيصابحوا يارون ضاالالت وكفرياات شايوخهم
فاال يعترضاون عليهاا ،فع،لاوا الشارع طاعاة لهام ،وعصاوا ل تعاالى الااذي
أماارهم باااألمر بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار .وبااذل أصاابحوا ماان الااذين
ين ركفرر َ
اان
يصدق عليهم قوله تعالى((( :لُ ةع رن الخ ةذ ر
َارائة ر
ُوا ةمان برنةاي إةس ر
يل رعلراى لة رس ة
ون ركاانُ َ
صاوا خو ركاانُ َ
وا الر يرترنرااهر َو رن
وا ير َعترا ُد ر
ردا ُوو رد رو ةعي رسى اب ةَن رمرَ ير رم رذلةا ر بة رماا رع ر
س رما ركانُ َ
ون)(المائدة .))73 -87:واألدلة على أنهم
وا ير َف رعلُ ر
رعن ُّمن رك َر فر رعلُوهُ لربة َئ ر
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كانوا يسكتون على ُمنكرات شيوخهم أباطيلهم كثيرة جدا ،ولو كانوا يتناهون
عاان منكااراتهم مااا كااان التصااوف وأهلااه حربااا علااى الاادين والعقاال والعلاام.
والشواهد ا تية تزيد ما ذكرناه تيكيدا وتوضيحا وترسيخا:
أولهااا :قااال الفقيااه الصااوفي عبااد الوهاااب الشااعراني  (( :وماانهم ساايدي
إبراهيم بن عصيفير -رضي ل تعالى عنه آمين... -وكان كثير الكش  ،وله
وقااائف مشااهورة...وكااان بولااه كالحليااب أباايض ،وكااان يغلااب عليااه الحااال
فيخاصام ذباااب وجهااه ،وكااان يتشااوش ماان قااول المااؤذن (ل أكباار) فيرجمااه
ويقول :علي يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا! وما ضاب،ت
عليه قط كشفا ً أخرم فيه...وكان رضي ل عنه يقول :أنا ما عندي من يصوم
حقيقة إال من ال ييكل اللحم الضاني أيام الصوم كالنصارى ،وأماا المسالمون
الااااذين ياااايكلون اللحاااام الضاااااني والاااادجاط أيااااام الصااااوم فصااااومهم عناااادي
باطاال...وكااان يفاارش تحتااه فااي مخزنااه التاابن لاايالً ونهاااراً ،وقباال ذل ا كااان
يفرش زبل الخيل ،وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكاون ،يمشاي أمامهاا
معهاام ويقااول :زالبيااة هريسااة زالبيااة هريسااة ،وأحوالااه غريبااة !!!!)).1678
فاانظر وتعجااب !! ،لكاان التعجااب األكباار لايس ماان الشااي الصااوفي الضااال،
وإنما من الشعراني الفقيه الشافعي الذي بااع الفقاه بالتصاوف ،فيصابح يارى
المنكرات والمخالفات الشرعية فيسكت عنها ويترضاى علاى صااحبها سايده
وشيخه !!!! .
والشاااهد الثاااني :ذكاار الشااعراني أن الصااوفي إبااراهيم المسااوفي القرشااي
(ت  676هاـ) كاان يقاول عان نفساه  (( :أناا موساى -علياه الساالم -فاي
مناجاته .أنا علي  -رضي ل عنه -في حمالته  .أنا كال ولاي فاي األرض
خلعته بيدي ألبس منهم من شئت أنا في السما شاهدت ربي ،على الكرسي
خاطبتاه .أناا بيادي أباواب الناار غلقتهاا ،وبيادي جناة الفاردو فتحتهاا مان
زارني أسكنته جنة الفردو  .واعلام ياا ولادي أن أولياا ل تعاالى الاذين ال
خوف علايهم ،وال هام يحزناون متصالون بااهلل ،وماا كاان ولاي متصاال بااهلل
تعالى إال ،وهو يناجي ربه كما كان موسى -عليه السالم -ينااجي رباه .وماا
من ولي إال ،ويحمل على الكفار كما كان علاي بان أباي طالاب  -رضاي ل
عنه -يحمل -عليهم  .-وقد كنت أنا وأوليا ل تعالى أشاياخا ً فاي األزل باين
يدي قديم األزل ،وبين يدي رسول ل  -صلى ل عليه وسلم . -وإن ل عاز
وجل خلقني من نور رساول ل -صالى ل علياه وسالم ،-وأمرناي أن أخلاف
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علاى جمياف األولياا بيادي ،فخلعات علايهم بيادي ،وقاال .)) ....:ثام عقاب
ُ
قلات :وهاذا الكاالم مان
الشاعراني علاى هاذا الصاوفي وضاالالته بقولاه(( :
مقام االست،الة تع،ي الرتبة صاحبها أن ين،ق بما ين،ق وقد سبقه إلى نحو
ذل الشي عبد القادر الجيلي -رضي ل عناه ،-وغياره فاال ينبغاي مخالفتاه
إال بن صريح والسالم )).1679
وأقول :هذا شاهد دامغ على إفساد الصوفية لإلسالم وتعاونهم علاى هدماه
بدعوى التصوف وعلم الباطن .وهو دليل على تع،يلهم لاه فاي مجاال األمار
بالمعروف والنهاي عان المنكار ،وعلاى سالبيتهم وعجازهم فاي االنكاار علاى
بعضهم  .وهو شاهد داماغ علاى أنهام يتكلماون باال علام ،ويتعمادون االفتارا
على ل ورسوله ،وعلى المسلمين والنا جميعا .
وأما قوله بين كالم الصوفي ال ينبغي مخالفته إال بن صاريح فهاو كاالم
باطاال ومااردود عليااه  .ألنااه أوال إن ذلا الصااوفي لاام يُقاادم أي دلياال صااحيح
على صدق كالمه ،وكل كالمه مزاعم جوفا  ،والمزاعم ليست حجة باذاتها،
وال يعجااز عنهااا أحااد  .إنااه تكلاام بااال علاام  ،ونقااض بكالمااه خااتم النبااوة ،
باعترافه هو بينه يُكلم ل ويناجيه كما ناجاه موسى-عليه السالم، -وهذا دليل
ق،عااي علااى ب،ااالن زعمااه ،ألن كالمااه ال يصاادر إال عاان نبااي  ،وبمااا أن
النبااوة ختماات بنبينااا محمااد -عليااه الصااالة والسااالم ، -والرجاال لاايس نبيااا،
فكالماااه باطااال ق،عاااا ،وماااا هاااو إال هاااذيان وهلوساااات ووتلبيساااات نفساااية
وشي،انية.
وثانياا إن الصااوفي زعاام أن ل خلقااه ماان ناور النبااي  ،وهااذا زعاام باطاال
ومخااال للشاارع مخالفااة صااريحة  ،ألن ماان ق،عيااات الشاارع وبدائهااه أن
البشر كلهم من آدم وهو مان تاراب قاال تعاالى(( :يراا أريُّهراا النخاا ُ إةن ُكناتُ َم فةاي
ب ثُ خم ةمن نُّ َ
،فر َة ثُ خم ةم َن رعلرقر َة ثُ خم ةمن ُّمضَ رغ َة
ث فرلةنخا رخلر َقنرا ُكم من تُ ررا َ
رر َي َ
ب م رن َالبر َع ة
ب ثُا خم إة رذا
ُّم رخلخقر َة رو رغي ةَر ُم رخلخقرا َة)(الحا  ،))1 :و(( رو ةم َان آيراتةا ةه أر َن رخلرقر ُكام مان تُا ررا َ
ضااى
أرناتُم بر رشا ٌر ترنتر ةشار ر
ُون)(الااروم،))41 :و((هُا راو الخا ةذي رخلرقر ُكاام ماان ةطااي َن ثُا خم قر ر
ان ُكا خل
ُون)(األنعاام،))4 :و((الخا ةذي أرحَ رس ر
أر رجالً روأر رج ٌل ُّمس ًّمى ةعن ردهُ ثُا خم أرناتُ َم تر َمترار ر
ين)(السجدة . ))7 :أليست هذه نصوي
رش َي َ رخلرقرهُ روبر ردأر رخ َل ر
ان ةمن ةط َ
اإلن رس ة
ق َة
صريحة فاي نقاض مازاعم الصاوفي وخرافاتاه ،وأناه تعماد مخالفاة ق،عياات
الشاارع ؟؟ !!  .فلماااذا سااكت الشااعراني عاان ذلا ؟؟ .ألاايس هااذا دلياال ق،عااي
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علااى أن الشااعراني وذلاا الصااوفي قاادما خرافااات التصااوف علااى حقااائق
الشرع ؟؟ !! .
وثالثا إن الشعراني نسي أو تناسى أن أوليا ل في دين اإلسالم هم الذين
وصفهم ل تعالى بقوله(( :أرال إة خن أر َولةيرا ّ
لة الر رخ َو ٌ
اون
ف رعلر َي ةه َم روالر هُا َم يرحَ رزنُ ر
وا رو ركانُ َ
ين آ رمنُ َ
يل
وا يرتخقُ ر
الخ ةذ ر
ون لرهُ ُم َالبُ َش ررى فةي َال رحيا ةة الا ُّد َنيرا روفةاي ا ةخا رر ةة الر تربَا ةد ر
ت ّ
ااو ُز َال رع ةظااي ُم )(يااونس . ))63-64:فهاام الااذين آمنااوا
ااو َالفر َ
لة ركلة رمااا ة
لة رذلةاا ر هُ ر
وكانوا يتقون بالتزام شريعة ل قلبا وقالبا  ،وليسوا هم الذين يزعماون أنهام
الوالياة
يعلمون الغيب،وينقضون ختم النبوة بدعوى أنهم أولياا ل  ،ماف أن ر
الشاارعية ليساات كااذل تمامااا  .وقااد كااان الصااحابة –رضااي ل عاانهم -ماان
أوليا ل تعالى -وليس فيهم ما قال بتل الخرافات والمزاعم واألباطيل.
ورابعاا إن مااا ذكااره ذلا الصااوفي عاان نفسااه كلااه ماان الغيااب ،وبمااا أن
الغيب ال يعلمه إال ل تعالى ،ولم يرد ما ذكاره فاي قارآن وال فاي سانة نبوياة
صحيحة  ،فلن كل ماا قالاه باطال وماردود علياه مان دون شا  .وقاد ساكت
عنااه الشااعراني الفقيااه الشااافعي تعصاابا وانتصااارا للتصااوف مااف أنااه كااالم
مخال للشرع وهادم له وللعقل وللعلم !! .
والشااهد الثالااث :حكااى الشاعراني عاان الصااوفي علاي باان خااودة ( ت بعااد:
 341هاـ )  ،فقاال (( :وكاان رضاي ل عناه إذا رأى امارأة أو أمارداً راوده
عن نفسه  ،وحسس على مقعدته  ،سوا كان ابن أمير  ،أو ابن وزير  ،ولاو
كاان بحضارة والاده  ،أو غياره  ،وال يلتفات إلاى الناا  ،وال علياه مان أحاد
)) .1680فهل هذه األفعال ليست حراما أيها الشعراني الفقياه الشاافعي ؟؟ !! .
ر
حكيت أفعاله القبيحة ولم تنكرهاا علياه ؟؟ !! .فهال الزناا واللاواط  ،أو
فلماذا
محاولة فعلهما حالل في الفقه الشافهي ،أم هو حالل في الفقه الصوفي؟؟ !!.
أليس لو لم تذكرها لكان أحسن ل وله ؟؟ !! .
والشاهد الرابف  :قال الشعراني عن الصوفي إباراهيم العرياان ( ت بعاد:
 341هاـ) (( :وكاان رضاي ل عناه ي،لاف المنبار ويخ،اب عريانقا فيقاول :
السل،ان ،ودمياط باب اللاوق باين القصارين ،وجاامف طيلاون الحماد هلل رب
العاالمين  ،فيحصال للناا بساط عظايم )) .و كاان يُخارط الاريح بحضارة
األكاابر ثام يقاول " :هاذه ضارطة فاالن  ،ويحلا علاى ذلا  ،فيخجال ذلا
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الكبير منه" .1681فهل هذه ليسات منكارات ومحرماات أيهاا الفقياه الشاافعي؟،
أليس هذا اعتراف بين ذل الصوفي الضال كان يتعمد الكاذب ويحلا وهاو
كاذب؟ ،فلماذا لم يعترض الشعراني على هذا الصوفي الضال ؟؟ .وهل مان
يخ،ب على المنبر عريانا ،ويتعمد الكذب يُترضى عنه ؟؟!! .أليس فعله هذا
زندقة واستهزا بالشرع ؟؟  .وهال الفقاه الشاافعي يُجياز لإلماام باين يخ،اب
عريانا على المنبر يوم الجمعة ؟؟ !!  .وأليس أن من شاروط صاحة الصاالة
ستر العورة ؟؟.
والشاااهد الخاااامس :ذكاار عباااد الوهااااب الشااعراني أن الصاااوفي شاااعبان
المجااذوب ( ت بعااد 311 :هااـ) كااان يُاادخل فااي القاارآن مااا لاايس منااه  ،ويقاارأ
كالما مسجوعا على أنه من القرآن وهو ليس مناه .ذكار عناه ذلا ولام ينكار
عليه ،بل وترضى عنه .1682ما فعله هذا الصوفي هو حرام ق،عا ،وتحريا
متعمد لكتاب ل ،وال يفعله مسلم  ،لكن الشعراني سكت عنه ولام يُنكار علياه
تحريفه للقرآن الكريم ،فهو شريكه في ُمنكراته.
والشاااااهد األخياااار -الساااااد  : -ذكاااار الشااااعراني عاااان أبااااي السااااعود
الجارحي(ت نحو 341 :هـ) ) أناه (( كاان ينازل فاي سارب تحات األرض
من أول ليلة من رمضان ال يخرط إال بعاد العياد بساتة أياام ،وذلا بوضاو
1683
واحد من غير أكل ،وأما الما  ،فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية )) .
وأقااول :تضااامن خباااره هاااذا مخالفاااات شااارعية ،وأمااارا مساااتحيال ،لكااان
الشعراني سكنت عنه ولم يعترض عليه .فمستحيل أن يمتنف عان الناوم أكثار
من  46يوما بحكم أناه ظال طيلاة ذلا بوضاو واحاد !! .ولايس مان الشارع
الخلااوة تحاات األرض فااي شااهر رمضااان وال فااي غيااره  .فالشاارع ال ياايمر
بااذل  ،ولاام يكاان النبااي-عليااه الصااالة والسااالم -يعتك ا فااي رمضااان بتل ا
ال،ريقااة وال بتل ا الماادة .وال كااان يمتنااف عاان األكاال طيلااة شااهر رمضااان ،
وإنما كان يصوم الصيام الشرعي من الفجر إلى المغرب .
كاناات تل ا الشااواهد نماااذط ماان باااب التمثياال ال الحصاار ،تشااهد علااى أن
الصوفية ع،لوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكار وشاجعوا علاى مخالفاة
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الشرع وهدمه عندما أوجبوا على أتباعهم طاعة شايوخهم وعادم االعتاراض
على عليهم  .لكن لماذا أمروهم بذل ؟؟.
إن الجاااواب علاااى ذلااا التسااااؤل واضاااح ومعاااروف  ،ومفااااده أن شااايوخ
الصوفية أوجبوا على أتباعهم طاعة الشي الصوفي وعدم االعتاراض علياه
ألمرين أساسيين :األول هاو أنهام يعلماون جيادا أن تصاوفهم مخاال للشارع
والعقاال والعلاام  ،ولهااذا يجااب علااى المريااد طاعااة الشااي وعاادم االعتااراض
عليااه ،مااف عاادم االحتكااام إلااى الشاارع وال إلااى العقاال ،وال إلااى العلاام ،ليتلقااى
المريد فكره وتربيته من الشاي فقاط  .واألمار الثااني هاو أن هاؤال الشايوخ
يعلمااون يقينااا أن تصااوفهم  -بحكاام مخالفتااه للااوحي والعقاال والعلاام -ال يقبلااه
الناااا وال يُ،باااق وال يُماااار وال ينتصااار ،وال يُحقاااق غاياتاااه ،إال بوجاااود
مرياادين ساالبيين إماااعيين يُ،يعااون الشااي الصااوفي وال يعترضااون عليااه،
ويعتقدون فيه العصمة ،ووجوب االنصياع له ،والخوف من مغبة مخالفته.
وبتل التربية الصوفية يضمن الشيوخ عدم اعتراض مريديهم علايهم فاي
انحرافاتهم ومخالفاتهم للشرع والعقل والعلم  .فليس من مصالحتهم أن يرباوا
أتباااعهم علااى خااالف ذلاا ألنهاام سينكشاافون ويُفضااحون أمااامهم ويكااون
مريدوهم أول من يكشافهم وي،لاف علاى أساراهم وخفايااهم .ولهاذا اساتخدموا
التقياااة ،والتالعاااب ،والتيويااال التحريفاااي -البااااطني ،-وأخاااذوا العهاااود علاااى
أتباعهم بعدم كش أسرارهم وضالالتهم .
ااون أتباعاااا وتالمياااذ أحااارارا
والشااا أن تلااا التربياااة ال يُمكنهاااا أن تُكا ّ
يلتزمااون بالشاارع والعلاام والموضااوعية .وإنمااا هااي تُكا ّاون مرياادين ساالبيين
ي،بقون ما يُؤمرون به ،وال يعترضون وال يحتكمون في مواقفهم وتصاوفهم
إلاااى الشااارع وال إلاااى العقااال وال إلاااى العلااام وإنماااا يحتكماااون إلاااى الشاااي
والتصوف فقط  .وبهذه ال،ريقة يستمر التصوف ،وتُخفى حقيقته عن النا .
وهي طريقاة ليسات خاصاة بالتصاوف وأهلاه ،وإنماا هاي طريقاة تتبعهاا كال
الفرق المنحرفة عن الشرع  ،ألناه ال قياام لهاا إال بهاا  ،وإال ساتنهار إن هاي
خالفتها وكونت أتباعا أحرارا يحتكمون إلى الشرع والعقل والعلم.
وإنها ً لما تقدم ذكره يتبين أن أول مصدر للتلقي عناد الصاوفية هاو الشاي
الصوفي ،وصفوه بصفات جعلته فوق البشر ،منها أنه معصوم ويعلم الغياب
 ،باال وهااو ل ،وتجااب طاعتااه وعاادم االعتااراض عليااه .فناقشااناهم فااي ذل ا
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وبينا ب،الن ما اعتقدوه في شيوخهم بيدلاة الشارع والعقال والعلام .مماا يعناي
أن أول مصدر عند الصاوفية يتلقاون مناه تصاوفهم وفكارهم وسالوكهم  ،هاو
مصدر غير شرعي ،وال عقالني ،وال علمي ،وإنما هو مصدر ظناي زائا
خرافااااااي  ،تغلااااااب عليااااااه الهلوسااااااات والظنااااااون  ،والتلبيسااااااات النفسااااااية
والشي،انية .فهو مصدر ال يصح االعتماد عليه ،وال االحتجاط به إال إذا قاام
الدليل الصحيح من خارجه يُثبت صحة ما قاله الشي الصوفي .فالشي بذاته
ليس دليال وال حجة  ،وإنما هو بنفسه يجب أن يُخضف لميزان الشرع والعقل
والعلااام .مماااا يعناااي ق،عاااا أن الفكااار الصاااوفي – فاااي معظماااه -لااايس فكااارا
يقينيا،وإنمااا هااو فكاار خرافااي و ُمتعصااب للباطاال ،ويفتقااد إلااى الموضااوعية
والحياد العلمي ،ويجب غربلته وتمحيصه بمح الوحي والعقل والعلام قبال
األخذ به .
وأمققا المصققدر الثققاني الااذي يتلقااى منااه الصااوفية جانبااا كبياارا ماان فكاارهم
وتصوفهم وسلوكهم  ،فهو التاري  ،ويتمثل أساسا في المروياات اإلسارائيلية
 ،وروايااات شاايوخ الصااوفية .وقااد اهااتم الصااوفية بروايااات هااؤال اهتمامااا
كبيرا وبه أسسوا لقسم كبير من أصول التصاوف وفروعاه وغاياتاه .وكتابهم
مملااو ة بيخبااار وآثااار شاايوخ الصااوفية ومرويااات اليهااود والنصااارى ،منهااا
مثال المصنفات التي أرخت للتصوف نشية وت،ورا ،فكرا ورجااال  ،ككتااب
التعرف لمذهب التصوف للكالباذي ،واللمف للسراط ال،وسي ،والرسالة في
التصوف لعبد الكريم القشيري ،وحلية األوليا ألبي نُعايم األصابهاني ،وهاو
أكبار كتاااب فااي التاايري للتصااوف ورجالاه وأفكاااره .وغيرهااا ماان مصاانفات
متيخري الصوفية .وهذا األمر معروف وال يحتااط إلاى توثياق ،وقاد تضامن
كتابنااا هااذا مئااات الروايااات المتعلقااة باإلساارائيليات وشاايوخ الصااوفية ،فهااي
وحدها تُثبت ما قلناه ،فال نعيدها هنا.1684
لكن المالحظ على المصدر الثاني للتلقي عند الصوفية أنه مصدر يفتقد
إلى اليقين والتمحي والموصوعية بدرجة كبيرة جادا .ألن كال إسارائيلياته
تقريبا غيار صاحيحة ألنق،ااع أساانيدها  ،فهاي ضاعيفة مان داخلهاا والغالاب
عليها أيضا مخالفتها للشرع.
وأما مرويات شيوخهم فهي أيضاا تفتقاد إلاى التحقياق والتمحاي  ،ونحاو
نصفها منق،ف األسانيد ،والمتصال منهاا أكثاره ال يصاح بعاد تحقيقاه لضاع
رواته ،وألن الرواية الصوفية ضاعيفة مان داخلهاا ألن رجالهاا يفتقادون إلاى
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العدالة والضبط ألنهم يعتقدون بالتقية ويسمحون ألنفسهم بتحري ما يُخال
تصوفهم وقد سبق أن بينا هذا بعشارات الشاواهد  .هاذا فضاال علاى أن أكثار
روايااات شاايوخهم التااي أسساات للتصااوف بيصااوله وفروعااه وغاياتااه كاناات
مخالفة للشرع والعقل والعلم .
وبمااا األماار كااذل فاالن المصاادر الثاااني للتلقااي عنااد الصااوفية ال يصااح أن
يكون مصدر ا للتلقي ،ألنه مصدر الغالب عليه مخالفة الوحي والعقال والعلام
من جهة ،واالعتماد على الروايات الضعيفة والموضوعة أكثار مان اعتمااده
على الصحيحة مان جهاة أخارى .فهاو مصادر مملاو باألباطيال والخرافاات
والتعصب األعمى للتصوف وأهله ،وليس فيه من العلمية والحيااد والنزاهاة
إال القليل .
وأما المصدر الثالث الذي يتلقى منه الصوفية فكرهم وسلوكهم فيتمثل في
الروايااات الحديثيااة  ،والحااديث عناادهم علااى ثالثااة أقسااام :األول يتمثاال فااي
األحاديااث الصااحيحة التااي أخااذوها ماان الكتااب الساانية وعااددها قلياال بالنساابة
ألحاديث القسمين ا خرين .وهذا القسم لام يكان لاه دخال فاي تيسايس أصاول
التصوف وفروعه وغاياته ،وإنماا اساتخدمه الصاوفية كشاواهد ثانوياة لتييياد
التصوف وإظهار عالقتاه بالشارع وأناه امتاداد وموافاق لاه .وهاذا القسام مان
األحادياااث ظااال فاااي هاااوام التصاااوف ولااام يكااان لاااه دور فاااي التيسااايس
للتصوف .ولو كان لهذا القسم دور أساسي وفعاال فاي التيسايس للتصاوف ماا
كان التصوف مخالفا ومع،ال وهادما لدين اإلسالم .
وأما القسم الثاني فيتضمن طائفة مان األحادياث النبوياة الصاحيحة  ،لكان
الصاوفية أولوهااا تاايويالت فاسادة فحرفوهااا وأخرجوهااا مان سااياقها ومعناهااا
الصااحيح ووظفوهااا لخدمااة التصااوف انتصااارا لااه وتسااترا باإلسااالم .وهااذا
القساام قااد ساابق أن ذكرنااا نماااذط منااه وبينااا كياا حاارف الصااوفية معاااني
أحاديثه.
والقسم األخير ضام أحادياث نبوياة كثيارة جادا كلهاا غيار صاحيحة  ،وهاي
تمثل القسم األكبر من مجموع األحادياث التاي اعتماد عليهاا الصاوفية .وهاذا
القسم رواياته مكذوبة من اختالق الصوفية وأمثالهم من أهل األهوا .
وماان جهااة أخاارى فاالن رجااوع الصااوفية إلااى األحاديااث النبويااة لاام يكاان
الهدف منه البحث عن الصحيح لألخذ به وااللتزام بدين اإلسالم قلباا وقالباا،
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وإنما كان هدفه التيسيس للتصوف واالنتصار له والتستر باإلساالم .والادليل
علاااى ذلااا أن معظااام أحااااديثهم غيااار صاااحيحة  ،أو حرفوهاااا عااان معناهاااا
الصحيح من ناحية ،وأهملوا النقد الحديثي ولام يُميازوا باين صاحيح الحاديث
ماان سااقيمه ماان ناحيااة أخاارى .ولهااذا فاالن اعتماااد الصااوفية علااى الروايااات
الحديثيااة ال قيمااة لااه شاارعا وال عقااال وال علمااا ،ألنااه اعتماااد نفعااي انتهااازي
انتقائي هدفه التيسيس للتصوف وهدم دين اإلسالم .
وأما المصدر الراب الذي يتلقى منه الصوفية فكرهم وتصوفهم وسلوكهم ،
فيتمثل التلقي من العبد الصالح ر
ضر-عاصار موساى علياه الساالم -حساب
الخ ة
ضار
زعم الصوفية .فقد تظافرت عنادهم الرواياات أن شايوخهم اتصالوا بال رخ ة
قااديما وحااديثا وتلقاااوا منااه التصااوف واألوامااار الشاارعية المتعلقااة بالعباااادة
الصااوفية حسااب زعمهاام  .ولهاام فااي ذل ا أقااوال وأخبااار كثياارة مبثوثااة فااي
مصنفاتهم  .فمن ذل مثال ،قال القشيري (( :سمعت محمد بن الحسين يقول:
سمعت عبد ل بن علي يقول :سمعت منصور بن أحمد الحرباي يقاول حكاي
لنااا اباان أبااي شااي قااال :ساامعت عماار باان ساانان يقااول :اجتاااز بنااا إبااراهيم
الخواي ،فقلنا له :حدثنا بيحب ما رأيتاه فاي أسافارك ،فقاال :لقيناي الخضار
عليه السالم ،فسيلني الصحبة ،فخشايت أن يُفساد علا خي تاوكلي بساكوني إلياه.
ففارقته)).1685
والشاهد الثاني :قاال القشايري (( :سامعت منصاوراً المغرباي يقاول :رأى
بعضهم الخضر -عليه السالم ،-فقال له :هال رأيات فوقا أحاداً؟ فقاال :نعام،
كاااان عباااد الااارزاق بااان هماااام ياااروي األحادياااث بالمديناااة ،والناااا حولاااه
يستمعون.فرأيت شابا ً بالبعد منهم رأساه علاى ركبتياه .فقلات لاه :ياا هاذا عباد
الرزاق يروي أحاديث رسول ل  -صلى ل عليه وسلم.-فلةام ال تسامف مناه؟
فقال :إناه ياروي عان ميات ،وأناا لسات بغائاب عان ل؟ فقلات :إن كنات كماا
تقول ،فمن أنا ؟! فرفف رأسه وقال :أنات أخاي أباو العباا الخضار ،فعلمات
أن هلل عباداً لم أعرفهم )).1686
والشاهد الثالث :قال أبو طالب المكي(( :وقال بعضهم :قلقني الشوق إلاى
الخضر ،فسيلت ّ
ل تعالى مرة أن يريني إياه ،ليعلمني شيئا ً كان أهم األشايا
علااي ،قااال :فرأيتااه ،فمااا غلااب علااى قلبااي وال همنااي إال أن قلاات لااه :يااا أبااا
العباا  ،علمنااي شايئا ً إذا قلتااه حجبات عاان قلااوب الخليقاة ،فلاام يكان لااي فيهااا
 1685القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
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علاي كثيا
قدر ،ولم يعرفني أحد بصالح وال دياناة ،فقاال :قال :اللّهام أسابل
ّ
علي سرادقات حجب  ،واجعلني في مكنون غيب واحجبني في
سترك وحط ّ
قلوب خليقت  ،قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعاد ذلا  .قاال :فماا تركات
أن أقول هذه الكلمات في كل يوم .فحُدثت ّ
أن هاذا كاان يساتذل ويماتهن حتاى
كااان أهاال الذمااة يسااخرون بااه فااي ال،ريااق ،يحملونااه األشاايا فااي ال،ريااق
لسقوطه عندهم ،وكان الصبيان يولعون به ،وكانت راحتاه فاي ذلا ووجاود
قلبه به واستقامة حاله عليه )).1687
ضر كان (( يحضار مجلاس
والشاهد الرابف :ذكر الوهاب الشعراني أن ال ًخ ة
فقه أبي حنيفة في كال ياوم بعاد صاالة الصابح ياتعلم مناه الشاريعة فلماا ماات
(أي أبو حنيفة) سيل الخضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره حيث ياتم
له علم الشريعة وأن الخضر كاان يايتي إلياه كال ياوم علاى عادتاه يسامف مناه
الشااريعة داخاال القباار وأقااام علااى ذل ا خمااس عشاارة ساانة حتااى أكماال علاام
الشريعة )). !!!! 1688
والشاهد الخامس :قال أبو نعيم األصبهاني(( :سمعت أباا الحسان بان مقسام
يحكي عن أبي محمد الجرياري قاال سامعت أباا إساحاق( اباراهيم بان أحماد)
المارساااتاني يقاااول :رأيااات الخضااار -علياااه الساااالم -فعلمناااي عشااار كلماااات
وأحصاها بيده :اللهم إني أسيل اإلقبال علي ،واإلصغا إلي ،والفهم عنا
والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعت ،والمواظبة على إرادتا ،والمباادرة
في خدمت ،وحسن األدب في معاملت ،والتسليم والتفويض إلي )).1689
والشاهد األخير -الساد  : -ذكر الهجويري رواياة مفااده أن الخضار كاان
ييتي إلى الصوفي المعروف باالحكيم الترماذي ،يايتي إلياه (( ياوم كال أحاد ،
وكانا يتسا الن الوقائف )).1690
ورةا عليهم أقول :إن قول الصاوفية ببقاا الخضار علاى قياد الحيااة مان
زماان موسااى-عليااه السااالم -إلااى مااا بعااد النبااي-عليااه الصااالة والسااالم ، -باال
وإلى زماننا هذا ،وتلقيهم منه التصوف ف هو قاول باطال ق،عاا وقاد سابق أن
أثبتنااا ذل ا باألدلااة الدامغااة فااي الفصاال الثالااث .وممااا يُب،لااه أيضااا أن تل ا
الروايات هي نقض لختم النبوة ،وتمثل تشريعا جديدا من نبي ظهر بعد خاتم
 1687أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ي  . 197 :والغزالي :اإلحيا  ،ط  1ي. 229 :
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األنبيااا  ،وهااذا دلياال ق،عااي علااى ب،ااالن حكايااة اتصااال الخضاار بشاايوخ
الصوفية وتلقيهم منه التصوف .وبماا أن األمار كاذل فاال معناى مان مناقشاة
األباطيل األخرى التي وردت في تل الروايات .ألن ما بُني على باطل فهاو
باطل .وهذا يعني أيضا أن المصدر الرابف للتلقي عناد الصاوفية هاو مصادر
خرافي  ،وال وجود له  ،وإنما هاو مان أوهاام وخيااالت الصاوفية وتلبيساات
الشياطين عليهم.
وأما المصدر الخام  -الذي يتلقى منه الصوفية فكرهم وسلوكهم -فهو
القاارآن الكااريم .لاام يكاان القاارآن عناادهم مصاادرا أساساايا  ،وإنمااا هااو مصاادر
ثاانوي اساتخدموه لتبريار تصاوفهم واالنتصاار لاه .ولام يكان عنادهم مصادرا
لاللتزام به وت،بيقه وجعله رح ركما على تصاوفهم ،وإنماا حكماوا فياه تصاوفهم
وحرفااوه ليتوافااق معااه ويُباارر أصااوله وفروعااه وغاياتااه .وقااد تبااين باألدلااة
الدامغاة أن الصاوفية جعلااوا القارآن ورا ظهاورهم فااي تقريارهم ألساساايات
تصوفهم التي كانت تتناقض تماما مف القرآن  .لكنهم اساتخدموه فاي هاوام
التصوف التي لام يكان لهاا تايثير فاي التيسايس للتصاوف وتقعياده  .كماا أنهام
أولااوا القاارآن الكااريم تاايويالت تحريفيااة ليتفااق مااف التصااوف .لكاان
كثياارا مااا ّ
األصل هنا أن القرآن الكاريم لام يكان مصادرا أساسايا ومكوناا للتصاوف وال
حتااى ثانوياااا ُمؤسساااا  ،ألن التصااوف كاااان مخالفاااا للقاارآن فاااي كااال أصاااوله
وفروعه وغاياته كما سبق أن بيناه .ولهذا تبين باألدلة القاطعية أن التصوف
كان ُمع،ال للقرآن وهادما له .فلو كاان القارآن مصادرا أساسايا فاي التيصايل
والتيسيس للتصوف ما كان التصوف هادما له !! .
وأما المصدران األخيران ،فهما :العقل والعلم  ،فالعقل عند الصوفية
ليس هو العقل البديهي ،وإنما هو العقل الصوفي استخدموه وسيلة لتبرير
مواقفهم والرد على مخالفيهم وممارسة التقية والتستر باإلسالم لتضليل
المسلمين وإخفا أحوال الصوفية وعقائدهم عنهم .فهذا أهم دور قام به العقل
الصوفي انتصارا للتصوف .لكن لم يكن للعقل الف،ري دور في تيسيس
مفاهيم التصوف ال ُمكونة ألصوله ،وفروعه ،وغاياته .وما ُوجد منه كان في
أطراف التصوف ال في صميمه.
وفيما يخ العلم الصحيح  ،فلن الصوفية إن تكلموا عن العلم فليس
مقصودهم علوم الوحي واإلنسان وال،بيعة  ،وإنما مقصودهم الفكر
الصوفي ،فهو عندهم علم  ،مف أنه في الحقيقة فكر هادم للوحي والعقل
والعلم  .والعلم الصحيح الذي كان عندهم لم يتجاوز هوام التصوف ،ولم
يكن له دور في التيسيس للتصوف بكل مقوماته .
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وإنها ً لهذا المبحث واستنتاجا منه يتبين جليا أن الصوفية أخذوا فكرهم
وتصوفهم وسلوكهم من أربعة مصادر أساسية ،هي :الشي الصوفي،
وروايات الشيوخ واإلسرائيليات  ،والروايات الحديثية الضعيفة ،و
ر
ضر .وهي مصادر تبين أنها ظنية وزائفة  ،وال يصح االعتماد
أخبارالخ ة
عليها،وال يُمكن أن تكون يقينية.
وكانت لهم مصادر أخرى هامشية لم يكن لها أي دور في تيسيس
التصوف والتيصيل لمفاهيمه وأفكاره المكونة له  ،هي :القرآن الكريم،
والحديث الصحيح ،والعقل ،والعلم .وهي مف أنها مصادر صحيحة  ،إال أن
الصوفية أبعدوها ألنها كانت مناقضة للتصوف وهادمة له  ،فاستبعدوها
وجعلوها ورا ظهورهم .علما بين مصدرهم األول هو :الشي الصوفي،
وبه نرقرضوا مصادر العلم األساسية :الوحي الصحيح ،والعقل الصريح
والعلم الصحيح ،وبذل أصبح الصوفي هو النبي ثم هو ل عندما يصل إلى
وحدة الوجود حسب زعم الصوفية .وهذا من دون ش هدم للوحي ،والعقل،
والعلم .
ثانيا :علم الصوفية :منهجا ومضمونا .
زعم الصوفية أن ما عندهم من فكر وتصوف هو علم يقيني تلقاه الصاوفية
وحصّ االوه بااالمنه القلبااي الكشاافي أثنااا ممارسااتهم لل،ريااق الصااوفي حتااى
وصلوا إلى نهايته بالفنا في ل -وحدة الوجود . -فعلمهام  -حساب زعمهام-
علم يقيني نوراني رباني يُعرف بعلم الباطن  .فما هو منهجهم فاي التحصايل
واالسااتدالل العلميااين ،وكي ا تعاااملوا بااه مااف مصااادر العلاام ؟ ،ومااا حقيقااة
علمهم المزعوم ؟ .وما هي الشواهد التي تثبت قولهم بعلم الباطن ؟.
فبالنسبة لمنهجهم التحصايلي االساتداللي  ،وطريقاة تعااملهم ماف مصاادر
المعرفة -الشرع ،العقل ،العلم ،القلب – فسنفصلهما فيما ييتي:
أوال ففيما يتعلق بمنه الصوفية في التحصيل واالستدالل العلميين  ،فقد
تبااين ماان كتابنااا هااذا أن الصااوفية أقاااموا ماانهجهم علااى رغباااتهم وأحااوالهم
وخلفياتهم الصوفية  ،وباه حصّالوا فكارهم وانتصاروا لاه  .وقاد ذكرناا علاى
ذل شواهد كثيرة جدا  ،كالتي أوردناها في المبحث السابق المتعلقة بصفات
الشي الصوفي.
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وبما أن منهجهم أقاموه على ذل المن،لق ،فلن هذا يعني أنهم أقااموه علاى
مقااادمات ليسااات يقينياااة  ،مماااا يعناااي أن نتائجاااه ساااتكون ظنياااة احتمالياااة ال
يقينياة.ألن تلا األحاوال والرغباات واألهاوا  -المقادمات -كانات تحادث لهاام
أثنا ممارستهم لل،ريق الصوفي وتدرجهم في مقاماتاه ،إلاى أن يصالوا إلاى
حالة الفنا في ل حسب زعمهام -الجذباة الصاوفية ،وحادة الوجاود . -وهاي
حالاااااة ال وعاااااي  ،وال عقااااال ،وال شااااارع ،وال علااااام يُفتقاااااد فيهاااااا اليقاااااين
والموضوعية ،ألنها خلايط مان القلاق واالضا،راب ،واألوهاام والهلوساات،
والتلبيسااات النفسااية والشااي،انية ،كمااا يحاادث لمتعاااطي المخاادرات عامااة،
والمهلوسة منها خاصة .والادليل القااطف علاى صاحة قولناا هاذا أناه ال يوجاد
وال دليل موضوعي واحد يثبت صحة مازاعمهم مان جهاة ،وقاد أقمناا األدلاة
القاطعة على مخالفة التصاوف للشارع والعقال والعلام مان جهاة أخارى .مماا
يعني أن فكرهم الصوفي ليس علما  ،وال فكرا صحيحا.
من ذل مثال أن الصوفي الذي يقول بوحادة الوجاود يكاون متناقضاا ماف
نفساه ومااف الشارع والعقاال والعلاام  .بال إنااه أصاابح مجنوناا ،ودا علااى كاال
الحقائق الشرعية والعلمية والعقلية وتمس بيوهامه وهلوساته .فهل يعقل أن
يكون ل هو الكون  ،والكون هو ل حسب زعمهم  .ثم أن ل تعاالى ييمرناا
بعبادتااه  ،فهاال ل يعبااد نفسااه؟؟!! .وهاال يُعقاال أنااه يخلااق النااار ويُعااذب فيهااا
الكفار ،وهم جز منه أو هام هاو ؟؟!! .وهال يُعقال أن ل تعاالى أخبرناا أناه
خلق العالم وأنه سيُدمره وتض،رب أكوانه ياوم القياماة  ،ويكاون الكاون هاو
ل ،ول هااو الكااون حسااب زعاام الصااوفية  ،فيكااون قااد دماار نفسااه وأفناهااا
؟؟ . !!!!،وعندما يقتل البشر بعضهم بعضا في الحروب وغيرها فهذا يعناي
حسب ضاللهم أن ل يكون قاد قتال نفساه !!!!!  .ولمااذا كاان الصاوفية وماا
يزالون يُخفون عقيدتهم في وحدة الوجاود خوفاا مان المسالمين ؟؟ ،فبماا أنهام
هم ل ومن مظاهره وتجلياتاه فيجاب علايهم أن ال يخاافوا غيارهم ألنهام هام
ل حسب زعمهم  ،والذين يخاافونهم هام أيضاا مان ل فهال يعقال أن يخااف
ل من ل ؟؟ .وأليس من يعتقد بهذه األوهام والهلوسات والجنونيات مريض
و ُمهلو ؟؟ ،وأليس مان يقاول باذل قاد هادم الشارع والعقال والعلام  ،ورماى
بنفسااه فااي أحضااان األهااوا والرغبااات ،والظنااون والهلوسااات ،والتلبيسااات
الشااي،انية ؟ .وألاايس ماان ذل ا حالااه وفكااره هااو شاااهد علااى ب،ااالن علمااه
المزعوم ؟؟ .وأليس من ذل حاله فلن علمه المزعوم لن يكون يقينياا من،لقاا
وال نتيجة؟؟.
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وثانيا ففيما يتعلق بمنه الصوفية في تعاملهم مف الشارع والعقال والعلام،
فقد تبين من بحثنا هاذا أنهام تعااملوا ماف تلا المصاادر بمانه واحاد من،لقاه
الدين التصوفي ،وهو الخلفية العقدية التاي نظاروا بهاا إليهاا  .وهاذا االعتقااد
تبنوه بعيدا عن الشرع والعقل والعلم ،ثام رح ّكماوه فاي هاذه المصاادر .ويمكان
بيان طرق تعاملهم معها فيما ييتي:
ال،ريقااة األولااى إبعاااد الااوحي والعقاال والعلاام تمامااا  ،وقااد اسااتخدمها
الصوفية في التيسيس ألصول التصاوف وفروعاه وغاياتاه األساساية .ولهاذا
كاااان التصاااوف هادماااا للاااوحي والعقااال والعلااام .فهاااذه المصاااادر لااام تُؤساااس
للتصوف ،ألن الصوفية استبعدوها ،لعلمهم بين تصوفهم ال تقوم له قائمة إن
هم محصوه بميزان الشرع والعقل والعلم.
وال،ريقة الثانية التعامل مف تل المصادر بالتيويل التحريفاي  ،بممارساة
التغليط والتلبيس  ،والتدليس والتحايل لت،ويعها وجعلها في خدماة التصاوف
وأهله.
وال،ريقاااة األخيااارة -الثالثاااة -ممارساااة االنتقاااا بالبحاااث عااان الشاااواهد
الموجودة في تل المصادر التي قد تتفق مف جواناب هامشاية فاي التصاوف
ماان باااب االتفاااق أو التقاااطفف ثاام توظيفهااا لتعضاايد التصااوف واالنتصااار لااه
بدعوى أنه ال يتناقض مف الشرع وال مف العقل ،وال مف العلم ،مف أن الحقيقة
خالف ذل تماما .
وأماا فيمااا يخا القلاب كمصاادر ماان مصاادر العلاام  ،فالصااوفية تعاااملوا
معه بمنهجهم أيضا ،فجهلوه هو المصدر األول واألساسي الاذي يتلقاون مناه
تصوفهم وفكرهم وغالوا في تعظيمه كمصدر يقني عندهم .1691لكان الحقيقاة
ليست كذل  ،ألن من الثابات شارعا وواقعاا أن القلاب مان وساائل التحصايل
العلمااي ،لكنااه محكااوم بوسااائل التحصاايل المعرفيااة األخاارى .فهااو وإن كااان
يتعرف علاى أحاوال اإلنساان الداخلياة باإلحساا الوجاداني ،فلناه مان جهاة
أخرى يتلقى العلم بالعقال والسامف والبصار والتجاارب .ومعارفاه تنماو بناا
على ما يبذله اإلنساان مان جهاود فاي التحصايل العلماي .قاال تعاالى  (( :رو ّ
لُ
اار
اون أُ خمهراااتة ُك َم الر تر َعلر ُما ر
صا ر
ال لر ُك ا ُم َال خس ا َم رف رواألر َب ر
اون رش ايَئا ً رو رج رعا ر
أر َخا ر
ار رج ُكم ماان بُُ،ا ة
ُون)(النحل .))78 :فالقلب معارفه منها ما هي ف،رياة ،
رواألر َفئة ردةر لر رعلخ ُك َم تر َش ُكر ر
 1691سبق أن ذكرنا طائفة من أقوال الصوفية المتعلقة بالقلب  ،وسنذكر طائفة أخرى الحقا من هذا المبحث .
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كالبديهيات  ،ومنها ما هاي كسابية وتمثال معظام علوماه  ،وهاي تقاوم أساساا
على معارفه الف،رية وتفاعل اإلنسان مف مجتمعه وال،بيعة أيضا  ،استجابة
لحاجياته المتنوعة التي هو فيها مجبر على االستجابة لهاا  .فماا يتلقااه القلاب
من معلومات وخبارات هاي نسابية كاالتي يتلقاهاا العقال  ،بمعناى أنهاا ليسات
يقينياة  ،وإنمااا هااي نساابية تتضاامن الصااحيح والخ،ااي  ،وال ُمحتماال ،والااراجح
والمرجوح .
لذل فلن الصوفية لم يتعاملوا مف القلب معاملة صحيحة ،وإنما غالوا فيه
وجعلااوه مصاادرا يقينيااا لعلااومهم أثنااا ممارسااتهم لل،ريااق الصااوفي وبلااوغ
نهايتااه  .وهااذا غياار صااحيح ق،عااا  ،وساانورد األدلااة الق،عيااة علااى ب،ااالن
زعمهم هذا الحقا ضامن هاذا المبحاث .لكان القاوم باالغوا فاي ذلا إماا جهاال
بحقيقة القلاب ونسابيته فاي التحصايل العلماي ،وإماا تعمادا لغاياة فاي نفوساهم
للتهاارب ماان حجا الشاارع والعقاال والعلاام  ،وتقرياار تصااوفهم والتيساايس لااه
خارط تل المصادر  .وباذل يُماررون تصاوفهم ويحتاالون علاى منتقاديهم ،
بدعوى أن منه القلب يختل عن منه الشرع والعقل والعلم.
وثالثققا فبالنسققبة لماانه الصااوفية فااي تعاااملهم مااف الروايااات التاريخيااة
والحديثيااة ماان جهااة التمحااي والنقااد ،والحااري علااى تحصاايل صاااحيح
األخبااار دون سااقيمها  ،فاالن ماانهجهم لاام يكاان كااذل  ،1692وال كااان علميااا فااي
تعامله مف المرويات .وتفصيل ذل في الم،الب ا تية:
المطلب األول يتعلق بلهمال الصوفية للنقد التااريخي وعادم حرصاهم علاى
طلب صحيح الروايات دون ضعيفها ،وقد سبق أن ذكرنا على ذلا رواياات
كثيرة جدا ،وهنا نزيد ذل إثرا ً وتوسيعا ً  ،تعميقا ً وتيكيدا بالشواهد ا تية:
أولهققا :عناادما جعاال الحااارث المحاساابي الم ا أصال اايصا مم ا صم ا صال ا أص
الفس دص،ص ال ردصر ام تصحدمثمةص الخرىصت رمخمةصاا صعضااصابيعما كصهار ا ص
م صد صإسي دصماتفم صعق له:صصعلغي ،ص ق أ1693ص .مان ذلا قولاه (( :وقاد حاذر
رسول ل -عليه الصالة والسالم -فتنة العالم الماؤثر للادنيا .بلغناا أن رساول
ل –صلى ل عليه وسلم -قال " (( :الفقها أمنا الرسل  . "....وقاال علياه
 1692إال في حاالت نادرة وقليلة جدا مار فيها بعض محدثي الصوفية نقد روايات بليجاز شديد  ،كما فعل أبو نعيم األصبهاني في
حليتهف لكنه من جهة أخرى ضرب صفحا عن مئات  ،بل ربما آالف الروايات سكت عنها ولم يُحققها .وقد ذكرنا منها شواهد كثيرة في
كتابنا هذا نقلناه عن أبي نُعيم األصبهاني.
 1693المحاسبي :الوصايا  ،ي ، 63:وما بعدها .
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السااالم " :ال تاازال هااذه األمااة تحاات يااد ل وفااي كنفااه  .1694))....حتااى أن
المحاسبي استخدم عبارة بلغنا ست مرات في صفحة واحدة بال أسانيد ،منها
ماارة عاان النبااي ،وماارة عاان بعااض الصااحابة ،وماارة عاان بعااض أهاال العلاام،
ومرة عن داود وعيسى عليهما السالم.1695
ص

صصص الق أ:صهلكصالميهجصالاه صالتعضاهصالمح ساعيصلام ص ا صمايهجصاايسا صالاه صص
معحثصا صالدم صالحقص،ص الصاله صمعحثصا صالمقام ص ال احممصما صابخعا رص
،ص الصاله صمتأادصلدميهص محرصصالىصااللتزامصعاه ص إيما ص ا صمايهجصاايسا ص
المُتض االصلضقمدتااهص الها ا ر صع لع طااأ،ص مااهصال حماادصااليت ا رصله ا صعاااأصم ا ص
مسااتطم ،صحتااىصع بع طمااأصص الر اما تصالماه عااةص .وصاااحب ذلا الماانه ال
ي،لب الحق وال الصواب  ،وإنما يبحث عن أي شي يحت بهصلدميهص.ص
ص
صصصلااهلكصالصمحااقصللمح سااعيص المث لااهصال صميساالصالقاا االصلليعااي-المااهصال ااي ص
السيم-ص صلمصمتحققصم ص حته ص.ص إهاصا صالصمحقصلهصميسلصالخعا راصال ص
الها راصإلىصال صشخصصا د صلمصمتحققصميه ص،صهم صع لصال لىصال صالصمحاقصلاهص
ال صميسلصالق االصإلىصالرس أ-صالماهصال اي ص السايم-ص لامصمتأاادصما ص احةص
يسعته صإلمه.صصصصص
ص
صصصصصهااا صالااىصالمح سااعيصال صمحاارصصالااىصر امااةصابح دمااثصال ااحمحةص
ع الاتما دصالااىصالمحققاام صم ا صالمحاادثم ص قاادصا ا ي اصاثماارم صهاايصزم يااهص،صال ص
مجتهدصلتحقمقه صعيفسهص هقصميهجصيقادصالحادمثصإساي داص متيا ص.ص اه صالطرمقاةص
التيصاتعضه صالح رثصالمح سعي-صهيصادمصتحقمقاهصللر اما ت-ص ايصيفساه صالتايص
التعضه صال همةصم صعضد ص،صمم صمدأصالىصال صالق مصال مل اصتحقمقصابخع رصميهص
يشااأتهمص.صهلاامصتااا صتهمهاامص ااحةصالر امااةصم ا ص ااضفه ،ص إيماا صا ا صمهمهاامص
استخدامه صلخدمةصالها ر مص ت ههم.ص هاصالسل كصلام صخ ا صعهام،ص إيما ص
ا صميطعااقصالم ا صالااىص ماار مصم ا صال ااأصاب ا اكصالااهم صا ا ص مهاامصجم ا ص
ابخع رصلتأممدصاق ئد مص،صا لمضتزلةص الشمضةصاام ممة.1696ص
ص
صصصص الش دصالث يي:صقال أبو عبد الرحمن السلمي  :سمعت أبا بكار الارازي ،
يقول (( :سمعت ابن ع،ا  ،يقول " :لما عصا آدم بكاى علياه كال شاي فاى
الجنة ،إال الذهب والفضاةف فايوحى ّ
ل تعاالى إليهماا :لةا رم لا َم تبكياا علاى آدم؟.
 1694المحاسبي :الوصايا  ،ي. 74:
 1695المحاسبي :الوصايا  ،ي. 73:
 1696عن >ل أنظر مثال :خالد كبير عالل :مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاري اإلسالمي وتدوينه  .و جناية المعتزلة على الشرع
والعقل.
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فقاااال :مااا كنااا نبكااى علااى ماان يعصااي  .فقااال عااز وجاال :وعزتااى وجاللااى!
ألجعلن قيمة كل شي بكما ،وألجعلن ابن آدم خادما ً لكما)).1697
وأقول :كالمه هاذا هاو قاول علاى ل باال علام ،وتعماد فاي رواياة األخباار
المختلقااة ،وال يحاااق لاااه أن يروياااه  .ألن ماااا رواه ال يُمكااان أن يقولاااه إال ل
تعالى عان نفساه ،أو يروياه عناه رساوله ،وبماا أن ابان ع،اا لام يسانده إلاى
النبي ،وال هاو موجاود فاي القارآن  ،وال عناده إساناد يوصاله إلاى مصادره ،
فاالن مااا رواه ال يصااح ،وقااول علااى ل تعااالى بااال علاام ،واسااتهزا بالنااا ،
وجاارأة علااى روايااة األباطياال ،وشاااهد علااى عاادم اهتمااام الصااوفية بروايااة
صحيح األخبار دون سقيمها.
والشاهد الثالاث :يقاول ذو الناون المصاري (( :أوحاى ل إلاى داود -علياه
السالم : -من طالبني قتلته في هواي شاوقا إلاى لقااي ،ومان أحبناي أحببتاه ،
أي أشغفته حتى ال صبر له دوني)).1698
قوله هذا ال يرويه عن ل تعالى إال نبي ،وبما أن ذا النون ليس نبيا ،وال
ذكاار لااه مصاادرا لنتحقااق منااه  ،فروايتااه هااذه ال تُقباال منااه  ،وال يحااق لااه أن
يتعمد روايتها مف علمه بعدم ثبوتها ،خاصة وأنها تتعلاق بكاالم منساوب إلاى
ل تعالى .
والشققاهد الرابقق  :روى أبااو عبااد الاارحمن الساالمي عاان الصااوفي بنااان
الحمال الواس،ي ثم المصري ( ق 3 :هاـ)  ،أناه قاال  ((:إن ّ
ل تعاالى خلاق
سبف ساموات ،فاى كال ساما لاه خلاق وجناود ،وكال لاه م،يعاونف وطااعتهم
على سبف مقامات :ف،اعة أهل السما الدنيا على الخاوف والرجاا  .وطاعاة
أهل السما الثانية على الحب والحزن .وطاعة أهل السما الثالثة على المنة
والحيااا  .وطاعااة أهاال السااما الرابعااة علااى الشااوق والهيبااة .وطاعااة أهاال
السما الخامسة على المناجاة واإلجالل .وطاعة أهل الساما السادساة علاى
اإلنابة والتعظيم وطاعة أهل السما السابعة على المنة والقربة )) .1699
وأقول :تل الرواية تشهد على صاحبها أنه يتكلم بال علام ،وال قيماة عناده
للتحقيق والحري على رواية األحاديث الصحيحة دون الضعيفة .إنه رواها
 1697أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي. 810 :
 1698أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 22:
 1699أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية  ،ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات  ،ي.882 :
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بال إسناد ،وال ذكر مصدره الذي أخذها منه .فنسب إلى ل تعالى ما لم يثبت
أنه فعله .
والش ا أن ماان ال يحااري علااى تحقيااق األحاديااث النبويااة ،والتيكااد ماان
صحتها فهو يُقدم الادليل الادامغ علاى حقيقتاه بتقاديم رغباتاه وأهوائاه وأقاوال
شيوخه علاى ل ورساوله .فلاو كاان هاذا الرجال وأمثالاه حريصاا فعاال علاى
التمس بالكتاب والسنة لحري على تحقيق السانة ،وعلاى عادم القاول علاى
ل بااال علاام  .فكي ا ساامح هااؤال الصااوفية ألنفسااهم بااين يتخااذوا روايااات
ضاعيفة أو مكذوباة دينااا يتادينون بهاا ماان جهاة ،ويُخاالفون بهااا الصاحيح ماان
الشرع في أكثر مواقفهم وأصولهم من جهة أخرى ؟؟!! .
ومن غرائب هذا الصوفي وأصحابه أنهم اهتموا كثيرا في كتابهم بة ُخلُاق
الصدق  ،لكنهم من جهة أخرى لم يحرصاوا علاى رواياة األخباار الصاادقة،
وال اهتموا بتحقيق الروايات لتميياز صاحيحها مان ضاعيفها  .بال إنهام كاانوا
ماان أكثاار النااا هاادما للصاادق عناادما مارسااوا التقيااة تضااليال وتلبيسااا علااى
المساالمين ،وعناادما تعماادوا روايااة األخبااار الضااعيفة ،وكثياار منهااا هاام الااذين
اختلقوه . 1700فال يجتمف هاذا الفعال ماف دعاوى الصادق وكثارة االهتماام باه،
فهل هو صدق يقوم على األهوا والرغبات ؟؟ .نعم إنه صدق نفعي ذرائعي
انتهااازي يقااوم علااى عقياادة التقيااة ،التااي تناادرط ضاامن مقولااة :الغايااة تُباارر
الوسيلة.
والشاهد الخامس :قال أبو طالب المكي (( :وقد حُدثنا عن ّ
ل تعاالى أناه
أوحى إلى بعض أوليائه :ال تنظر إلى قلة الهدياة وانظار إلاى عظماة مهاديها
وال تنظر إلى صغر الخ،يئة وانظر إلى كبريا من واجهته بها )).1701
وأقول :إن ما فعله الرجل مرفوض شرعا وعقال وعلما ،ألنه نسب كالما
إلى ل من دون دليل  ،وال ذكر له إسنادا لنعرف مصدره  .ومن هاذا الاولي
الذي أوحى ل إليه ذل الكالم ؟ ،إن كان نبيا فيجب نعرفه ليقبال مناه  ،وإن
لم يكن نبيا فال يصح له أن ينسب ذل إلى ل تعالى .فمن أين له بذل وهاو
ليس نبيا  ،وليس عنده دليل يُثبته ؟؟.

 1700سنذكر الحقا بعض رواتهم الضعفا والذين كانوا يختلقون المرويات ،وقد سبق أن ذكرنا بعضهم  ،كيبي عبد الرحمن السلمي.
 1701أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 822 :
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وكالمااه هااذا هااو قااول علااى ل تعااالى بااال علاام ،وجاارأة علااى روايااة
ُ
بحثات كثيارا عان
المرويات الضعيفة والموضوعة  ،فمان أيان لاه باه ؟ .وقاد
مصادر هاذا المقولاة فلام أجادها وال عثارت عليهاا فاي مصانفات الحاديث وال
علم الجارح والتعاديل وال فاي غيرهاا مان المصانفات .مماا يعناي أن الرواياة
ُمختلقااة ،أو مركبااة  ،ألنااي عثاارت علااى قااول مفاااده(( :ال تنظاار إلااى صااغر
الخ،يئة ولكن انظر من عصيت)) رفعه بعاض الارواة وال يثبات ،وإنماا هاو
قول لبالل بن سعيد.1702
وبذل يتضح أن أباا طالاب المكاي لام يكان يهماه صاحة الحاديث ،وإنماا
الذي يهمه هو تيييد التصوف والدفاع عنه ،واالنتصار له بيية رواية كانت.
والرجل استخدم التلبيس والتالعب ،فلم يقل  :إن ل أوحى إلاى أحاد انبيائاه،
وإنما قال :بلنه أوحى إلى بعض أوليائه .وهذا فعل مرفاوض ،ألن ل تعاالى
يوحي إلى أنبيائه ال إلى أوليائه فهذا هو األصل  ،فالذا ماا أوحاي إلاى بعاض
أوليائه كما أوحى إلى مريم بواس،ة جبريل فهذا اساتثنا  ،ال يثبات إال بادليل
ق،عي من الوحي .وال يصح تعميمه على غيرها بدعوى أناه مان أولياا ل،
ما لم يقم الدليل الق،عي على حدوثاه .والرجال لام يقادم أي دليال يُثبات قولاه،
وإنما اكتفى برواية زعمه بقوله " :حُدثنا "  ،وهذا عمل ال يعجاز عناه أحاد،
وليس دليال وال ةعلما وال حجة ،وال يصح االحتجاط به أصال.
والشاهد الساد  :قاال القشايري (( :أخبرناا حمازة بان يوسا الساهمي
الجرجاني ،رحمه ل ،قال :أخبرنا محمد ابن أحمد العبدي ،قال :أخبرنا أباو
عوانااة ،قااال :حاادثنا يااونس ،قااال :حاادثنا خلا باان تماايم أبااو األحااوي ،عاان
محمااد باان النضاار الحااارثي ،قااال :أوحااى ل ساابحانه ،إلااى موسااى -عليااه
السالم : -كن يقظانا ً مرتاداً لنفس أخادانا ً .وكال خادن ال يؤاتيا علاى مسارّة
فاقصااه .وال تصااحبهف فلنااه يقسااي قلب ا  ،وهااو ل ا عاادو ،وأكثاار ماان ذكااري
تستوجب على شكري والمزيد من فضلي )).1703
وأقول :إنه من الجريمة في حق ل تعالى وأنبيائه ان ننسب إليه أو إلى أي
نبي قوال من دون التيكد من صحته إسنادا ومتنا  .لكن القشيري روى الخبار
وكين األمر عادي تماماا  ،فايوق اإلساناد عناد أحاد شايوخ الصاوفية ،وبيناه
وبين مصدر الخبر انق،اع كبير ال يُمكن وصاله  ،يمتاد قروناا كثيارة  .وهاذا
عماال مرفااوض شاارعا وعقااال ،ولاايس ماان العلاام فااي شااي  .لكاان القشاايري
 1702العقيلي :الضعفا الكبير  ،ط  1ي. 182 :
 1703القشيري  :الرسالة القشيرية ،حقق ه عبد الحليم محمود ،و محمود بن الشري
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 ،دار المعارف ،القاهرة  ،ط  ، 8ي.161 :

وأصحابه ال يهمهم التحقيق وال التمييز بين صحيح الروايات مان ضاعيفها ،
وإنمااا الااذي يهمهاام هااو التيساايس للتصااوف واالنتصااار لااه حتااى وإن كاناات
الروايات مكذوبة  ،بل ومستحيلة الحدوث أيضا !!.
وإذا قياال :إن الااراوي ربمااا قاارأ الخباار ماان كتااب اليهااود والنصااارى ،ثاام
رواه دون أن يُوثقااه ،فهااذا غياار مقبااول أيضااا .ألن كتااب اليهااود المقدسااة قااام
الدليل الشرعي والعلمي والتاريخي على أنها تعرضت للتحري  .1704ولهاذا
نس ل تعالى التوراة واإلنجيل وختم رساالته بالقرآن الكريم الذي تولى ل
حفظه بنفسه سبحانه وتعالى .فحتى وإن قرأه من كتب أهل الذمة فال يحق له
وال لغيره من الصوفية أن ينسبوا إلى ل وأنبيائه أقواال من تل الكتب.
والشاهد األخير -السابف -مفاده أن الصاوفية رووا أخباارا مساتحيلة ،فلام
ينقااادوها وال اساااتبعدوها  ،وإنماااا صااادقوها وساااكتوا عنهاااا ،ووظفوهاااا فاااي
تيسيسهم للتصوف واالنتصار له .وعملهم هذا مرفوض وباطل ق،عا ،وليس
من الشرع ،وال من العقل ،وال من العلم في شي  .والروايات ا تية تُثبت ما
قلناه .
أولها  :قال القشيري (( :سمعت الشاي أباا عباد الارحمن السالمي ،رحماه
ل ،يذكر بلسناده أن أبا عقال المغربي :أقام بمكة أرباف سانين لام ييكال ،ولام
يشرب ،إلى أن مات )).!! 1705
والروايااة الثانيااة  :روى السااراط ال،وسااي  ،عاان الصااوفي أبااي عبااد ل
الحصري  ،قال (( :رأيت رجال مكث سبف سنين لم يشرب الما )). !!1706
وأقاول :هال يُعقال أن إنسااانا يسات،يف أن يمتناف عاان األكال والشارب أربااف
سنين  ،أو ال يشرب سبف سنين؟؟ !!  .هذا مستحيل الحادوث عقاال  ،وواقعاا
،وعلمااا  ،وماان يُصاادق بااذل فقااد تخلااى عاان عقلااه ،وارتمااى فااي أحضااان
الخرافات  .ومن حقنا رفضها ُم،لقا من دون نقاش  ،ومن يُصدقها فقاد دا
على العقل والعلم وتعلّق باألساطير.

 1704أشار القرآن الكريم إلى ذل في عدة آيات  .ومن الكتب العلمية توسعت فاي ذلا كتااب الكتاب المقدساة فاي ضاو المعاارف الحديثاة
لل،بيب الفرنس موريس بوكاي .وكتابه منشور ورقيا وإلكترونيا .
 1705القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 21 :
 1706السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 102 :
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والروايااااة الثالثااااة :ذكاااار الهجااااويري أن الصااااوفي عسااااكر النخشاااابي
الخراساني( 431هـ)  ،كان كثير السياحة فمات ببادية تسمى البصيرة ،وبعد
بضف سنوات ُوجد يابسا واقفا على قدميه ووجهه إلى القبلة ،وماسكا بعصااه
 ،و" لم يحم حوله أي سبف من السباع".1707
وأقول :هذا الخبر مستحيل الحدوث من الناحية الواقعية والعلمية ،ألنه ال
يُمكن أن يموت الرجل في البادية وال تيكله الحيواناات المفترساة فيبقاى فيهاا
ساانوات حتااى يياابس  .كمااا أنااه يسااتحيل أن يمااوت وال يتحلاال جساامه بفعاال
الجراثيم والبكتريا والديدان ،ومن ثم سيسقط ق،عا .ومن المستحيل أيضاا أن
يموت ويبقى واقفا وال يساقط وال يتحلال بفعال عوامال التعرياة مان أم،اار،
ورياح  ،وثلوط ،وحرارة  .والشاهد علاى صاحة ماا قلنااه أيضاا وب،االن ماا
رواه الهجااويري ،هااو أن اثنااين ماان مااؤرخي الصااوفية  ،همااا :أبااو طالااب
المكي ،وأبو نُعيم األصبهاني ذكرا أن عسكر النخشبي توفي في البادياة سانة
 431هـ  ،فنهشته السباع ،ولم ياذكرا أناه بقاي بضاف سانين واقفاا ولام تنهشاه
السباع.1708
فمااا معنااى ذل ا ؟ ،إنااه يعنااي أنااه ُوجااد ماان الصااوفية ماان كااان يتعمااد
التالعاااب بيخباااار شااايوخ الصاااوفية ،وياااروي المساااتحيالت علاااى أنهاااا مااان
كراماتهم  .يروونهاا عان سابق إصارار وترصاد لغاياات فاي نفوساهم  .فمان
الخ،ااي الفاااح اإليمااان بمثاال تل ا الروايااات ،ألنهااا مخالفااة لساانن ال،بيعااة
والعمران البشري التي أرح ركم ل تعالى بها هذا الكون كله.
والرواية الرابعة :قال أبو بكر الكالباذي  (( :قال إبراهيم بن شيبان:
وافاني بعض المريدين فاعتل عندي أياما ،فمات ،فلما أن أُدخل في قبره،
أردت أن أكش خده وأضعه على التراب تذلالف لعل ل يرحمه ،فتبسم في
وجهي ،وقال لي :تذللني بين يدي من يدللني؟ قال :قلت :ال يا حبيبي ،أحياة
بعد الموت ؟! فيجاب :أما علمت أن أحبا ه ال يموتون ،ولكن ينقلون من دار
إلى دار)).1709
إسنادها ال يصح ،ألن من رواته :أبو بكر محمد بن إبراهيم بان يعقاوب
البخاري الكالباذي ( ت  481هـ) :لم أعثر له على حاال جرحاا وال تعاديال،
لكاان األصاال فااي رواة الصااوفية التضااعي ال التوثيااق ،بحكاام قااولهم بالتقيااة
 1707الهجويري :كش المحجوب ،ي. 221 :
 1708طبقات الصوفية ،ي. 21 :و أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 880 :
 1709الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 192 :
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وتعمدهم مخالفة الشرع والعقل والعلم كما سبق أن بيناه .ومن هذا حاله فهاو
ضعي من دون ش حتى يقوم الدليل الق،عي خالف ما ذكرناه.
وأباو إساحاق إباراهيم باان شايبان القرميسايني( ت  447هااـ)  :لام أعثار لااه
على حال جرحا وال تعديال ،فهو مجهول الحال  ،هذا فضال على أنه صوفي
 ،فهو ضعي حتى يثبت العكس كما بيناه أعاله.
وأما متن هذه الرواية فهاو غيار صاحيح مان دون شا  ،وسانعلق علياه
ضمن نقدنا لمتن الرواية الخامسة ،ألن موضوعهما واحد .
والرواية األخيرة -الخامسة وهي امتداد للرابعة – قال الكالباذي ((:يشهد
لصحة ذل  :ما حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الفارسي ،حا نصر ابن
أحمد البغدادي ،ح الو ليد بن شجاع السكوني ،عن خالد بن نافف األشعري،
عن حف بن يزيد بن مسعود بن خراش :أن الربيف بن خراش كان رحل
أن ال يضح حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار؟ فمكث ال يراه أحد
يضح حتى مات  -فيما يروون  ،-فيغمضوه ،وسجوه ،وبعثوا إلى قبره
ليحفر ،وبعثوا إلى كفنه فيتى به ،فقال ربعي بن خراش :رحم ل أخي ،كان
أقومنا في الليل ال،ويل ،وأصومنا في اليوم الحار " ،قال :فلنهم لجلو
حوله ،إذ طرح الثوب عن وجهه ،فاستقبلهم وهو يضح ! فقال له أخوه
ربعي :يا أخي ،أبعد الموت حياة "؟! قال :نعمف إني لقيت ربي ،وإنه تلقاني
بروح وريحان ،ورب غير غضبان،وإنه قد كساني سندسا وحريرا ،أال
وإني وجدت األمر أيسر مما ترون ،فال تغترواف فلن خليلي محمدا
ينتظرني ليصلي علي ،ال رو رحى ال رو رحى ،ثم خرجت نفسه في آخر ذل كينها
حصاة قذفت في ما  ،فبلغ ذل عائشة أم المؤمنين ،فقالت :اخو بني عبس
رحمه ل ،سمعت رسول ل يقول{ :يتكلم رجل من أمتي بعد الموت ،من
خير التابعين)).1710
وإساانادها ال يصااح  ،ألن ماان رجالااه :الكالباااذي ،بينااا أنااه ضااعي فااي
الرواية السابقة .و الوليد بن شجاع السكوني ،قيل فيه  :ثقة ،ال يُحت به.1711
وخالد بن نافف األشاعري :ضاعي  ،لايس بقاوي .1712و حفا بان يزياد بان
مسااعود باان خااراش  :مجهااول الحااال ،ألن اباان أبااي حاااتم أورده فااي كتابااه
 1710الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 196 :
 1711الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط ي. 297 :
 1712ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل  ،ط  2ي. 222 :
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الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاا وال تعاديال .1713واإلساناد منق،اف بيناه
وبين الربيف بن خراش ،ألنه لم يص ّرح بالسماع منه وال بالمشاهدة.
وأما الحديث الذي ورد في الرواية  ،فهاو أيضاا ال يصاح إسانادا بحكام
عدم صحة إسناد الرواية التي تضمنته  .لكنه ورد من طرق أخرى أحصيت
منها أربعة طرق .
أولهااا :قااال البيهقااي(( :أخبرنااا أبااو الحسااين باان الفضاال الق،ااان ببغااداد
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محماد بان علاي الاوراق حادثنا عباد
ل بان موسااى حادثنا إسااماعيل باان أباي خالااد عان عبااد الملا بان عمياار عاان
ربعي بن حراش قال أتيت فقيال لاي إن إخااك قاد ماات فجئات فوجادت أخاي
مسجى عليه ثوب فيناا عناد رأساه اساتغفر لاه وأتارحم علياه إذ كشا الثاوب
عن وجهه فقال :السالم علي  ،فقلت :وعلي  ،فقلناا :سابحان ل أبعاد الماوت
قال بعد الموت إني قدمت علاى ل عاز وجال بعادكم فتلقيات باروح وريحاان
ورب غياار غضاابان وكساااني ثيابااا خضاارا ماان سااند واسااتبرق ،ووجاادت
األمر أيسر مما تظنون وال تتكلوا إناي اساتيذنت رباي عاز وجال أن أخباركم
وأبشركم فاحملوني إلى رساول ل ،فقاد عهاد إلاي أن ال أبارح حتاى ألقااه ثام
طفي كما هو"  .هذا إسناد صحيح ال يش حديثي في صحته)).1714
وإسنادها ال يصح ،ألن من رواته :عبيد ل بان موساى بان بااذام العبساي
الكااوفي ( ت 414هااـ) ،قياال فيااه  :صاااحب تخلاايط ،حاادث بيحااادث سااو ،
أخرط أحاديث ردية  ،ثقة  ،صدوق  ،حسن الحديث ُ ،متشيف ،روى أحاديث
ُمنكرة في التشيف فضعفه بذل كثير من النا  .متاروكُ ،مضا،رب الحاديث
 ،لاايس بقااوي الحااديث ُ .مفاارط فااي التشاايف  .شاايعي ُمحتاارق  ،كااان شاايعيا
ُمتحرقا ،نهى أحمد بن حنبل عن التحديث عنه .وقاال يعقاوب بان سافيان(( :
شيعي  ،وإن قال قائل :رافضي  ،لم أنكر عليه وهو منكر الحديث )) .و قال
الجوزجاااااني  :عبيااااد ل باااان موسااااى (( :أغلااااى وأسااااوأ مااااذهبا  ،وأروى
للعجائااااب)) .كااااان مضاااا،ربا اضاااا،رابا قبيحااااا فااااي حديثااااه عاااان ساااافيان
الثوري.1715وقد جعله الشيعة من رجالهم.1716

 1713ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل  ،ط  2ي. 122 :
 1714البيهقي :دالئل النبوة ،ط  6ي. 121 :
 1715اباان حجاار :تهااذيب التهااذيب  ،رقاام  ، 79 :ط  6ي 22 :و م بعاادها .و تقريااب التهااذيب  ،ط  1ي . 160 :و الااذهبي :مياازان
االعتدال  ،رقم ، 2100 :ط  2ي. 18 :
 1716أبو جعفر ال،وسي  :رجال ال،وسي  ،رقم ، 2800 :ط  1ي . 101 :و محمد جعفر ال،بساي :رجاال الشايعة فاي أساانيد السانة ،
رقم ، 96 :ط  1ي. 110 :
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وعبااد المل ا باان عمياار باان سااويد باان حارثااة القرشااي الكااوفي أبااو عماارو
المعروف بالقب،ي  ،قيل فيه  :ثقةُ ،مخلط ،لايس بحاافظ ،مضا،رب الحاديث
جدا ،كثير الغلط  ،ضعي  .1717وهو هنا قد عنعن ولم يصرح بالتحديث.
والطريق الثاني  :قال البيهقي ((:أخبرنا أبو محمد عبد ل بان يوسا
االصاابهاني أخبرنااا أبااو سااعيد باان االعرابااي حاادثنا سااعدان باان نصاار حاادثنا
إسااحاق باان يوس ا األزرق عاان المسااعودي عاان عبااد المل ا باان عمياار عاان
ربعااي باان حااراش قااال تااوفي أخااي وكااان أصااومنا فااي اليااوم الحااار ...قااال:
فذكرت ذل لعائشة فقالت :قد بلغنا أنه سيكون في هذه األمة رجل يتكلم بعاد
موته)).1718
وإسناده ال يصح  ،ألن من رواته :عباد الارحمن بان عباد ل بان عتباة بان
عبد ل بن مسعود الكوفي المسعودي (ت  161أو  161هـ) ،قيال فياه  :ثقاة
 ،ضعي من جهة ضب،ه ،اختلط في آخر عمره .1719وبما أناه كاذل  ،وهناا
قد عنعن فاإلسناد ال يصح من جهته .
وعبااد المل ا باان عمياار باان سااويد باان حارثااة القرشااي الكااوفي أبااو عماارو
المعروف بالقب،ي  :ثقةُ ،مخلط ،ليس بحافظ ،مض،رب الحديث جدا ،كثيار
الغلط ،ضعي  .1720وهو هنا قد عانعن ولام يصارح بالتحاديث ،فالحاديث ال
يصح من طريقه.
والطريق الثالث :قال البيهقي (( :وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا
الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا حادثنا ساري بان ياونس حادثنا خالاد
بن نافف حدثنا علي بان عبياد ل الغ،فااني وحفا بان يزياد قااال :بلغناا ابان
حراش كان حل  ...قال :فبلغ ذلا عائشاة -رضاي ل عنهاا -فقالات :صادق
اخو بني عابس رحماه ل سامعت رساول ل يقاول " :ياتكلم رجال مان امتاي
بعد الموت من خير التابعين")).1721
وإسناده ال يصح ،ألن من رجاله :خالد بن نافف األشاعري :ضاعي  ،لايس
بقااوي .1722وعلااي باان عبيااد ل الغ،فاااني أبااو عاصاام ،وحف ا باان يزيااد ،
األول ثقة ،ال بي به .1723والثاني تقدم حاله وبينا أنه مجهول الحاال  .لكان
 1717الذهبي :المغني في الضعفا  ،ي . 176 :وابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 822 :
 1718البيهقي :دالئل النبوة ،ط  6ي. 122 – 121 :
 1719ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي . 111 :والذهبي :المغني في الضعفا  ،ي. 122 :
 1720الذهبي :المغني في الضعفا  ،ي . 176 :وابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي. 822 :
 1721البيهقي :دالئل النبوة ،ط  6ي. 122 :
 1722ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل  ،ط  2ي. 222 :
 1723ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل ،ط  6ي. 171 :
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اإلسناد ال يصح من جهتهما  ،ألنهما لم يصرحا بالتحديث ،وإنماا قااال :بلغناا
 .وهذه الكلمة هي أخت زعموا  .فاإلسناد منق،ف من طريقهما.
وال،ريق األخيقر -الرابق  : -قاال البيهقاي (( :أخبرناا أباو نصار بان قتاادة
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسان الساراط حادثنا م،اين حادثنا إباراهيم بان
الحسن التغلبي حدثنا شري عن منصور عن ربعي قال مات الربياف  ...قاال
فذكر لعائشة قالت صدق ربعي سمعت رسول ل يقول" من امتي مان ياتكلم
بعد الموت")).1724
وإساانادها ال يصااح ،ألن ماان رواتااه :شااري باان عبااد ل باان أبااي شااري
النخعي أبو عبد ل الكاوفي القاضاي ( 177-113هاـ) ،قيال فياه  :ثقاة ،لايس
بشااي عنااد يحيااى الق،ااان تركااه وضااع حديثااه جاادا ،غياار ُمااتقن و يغلااط ،
ُمخلط  ،صدوق ،له منااكير ،لاس باالقوي ،كثيار الخ،اي  ،ساي الحفاظ جادا.
قال ابن المبارك  :شري ليس حديثه بشي .قال الجوزجاني :ساي الحفاظ،
ُمضاا،رب الحااديث  ،مائاال .كااان شااري ال يبااالي كيا حاادث ،كااان يُاادلس .
نُسب إلى التشيف ال ُمفرط  ،و قد ُحكي عناه خاالف هاذا ،فقيال كاان يُقادم علياا
علااى عثمااان ال علااى الشاايخين .كااان مشااهورا بالتاادليس .عااده اباان قتيبااة ماان
رجال الشيعة . 1725وقال األزدي  (( :كاان صادوقا إال أناه مائال عان القصاد
غالي المذهب سي الحفظ كثير الوهم مض،رب الحديث )).1726
وقال أبو داود الادهان  (( :سامعت شاري بان عباد ل يقاول :علاي خيار
البشر فمن أبى فقد كفر)) . 1727فعلاق الاذهبي علاى ذلا بقولاه (( :وال رياب
أن هااذا لاايس علااى ظاااهره  ،فاالن شااريكا ال يعتقااد ق،عااا أن عليااا خياار ماان
االنبيا ما بقى إال أنه أراد خير البشر في وقات  ،وباال شا هاو خيار البشار
في أيام خالفتاه)) .1728وتبرياره هاذا صاحيح إن كاان شاري سانيا ُمتشايعا ،
وأما إن كان شيعيا إماميا  ،فهو يقاول باذل  ،ألن اإلمامياة قاد فضالوا أئماتهم
على األنبيا  ،عندما جعلوهم يعلمون ما كان وما سيكون ،و غالوا فيهم غلوا
كبيرا .1729فلن صح هذا فواضح منه أن الرجل كان رافضيا غاليا في التشيف
والرفض والسبئية بلغ به األمر إلى تكفير من يخال موقفه الفاسد  .وأما ماا
 1724البيهقي :دالئل النبوة ،ط  6ي. 122 :
 1725المعارف  ،ي. 127 :
 1726ابن حجر :تهذيب التهذيب  ،ط  2ي . 828:و أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحماد  ،ط  8ي ، 882 :رقام .1127 :و
العالئي :جامف التحصيل في أحكام المراسيل  ،ي ، 176 :رقم. 822 :
 1727ابن عدي :الكامل في الضعفا  ،ط  2ي.9 :
 1728الذهبي :ميزان االعتدال  ،ط  2ي. 821 :
 1729أنظر مثال :الكليني :الكافي  ،ط  1ي 126 :و ما بعدها 127 ،و ما بعدها ،ط  8ي 112 :و ما بعدها  .و ابن بابويه  :األمالي،
ط  2ي . 220 :و ال،برسي  :االحتجاط  ،ط  8ي. 222 :
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رُوي أنه لم يكن غاليا وكان يحط على الرافضة ،فهو إما أناه فعال ذلا تقياة
على طريقة اإلمامية لتضليل أهل السنة ،حتى أن أحمد بن حنبل عندما سُئل
عن موق شري من علي وعثمان قاال  :ال أدري .1730فهاذا شااهد علاى أن
الرجل كان يجتهد على إخفا حاله .اللهم إال إذا كان قال ذل في مرحلة مان
حياته ثم غير موقفه .وأما الشيعة اإلمامية فهم أيضا جعلاوه مان رجاالهم ،و
من أصحاب بعض أئمتهم  ،ورووا عناه رواياات إمامياة فاي كتابهم الخاصاة
بهم.1731
والااراوي الثاااني :منصااور باان المعتماار باان عبااد ل الس المي الكااوفي (ت
144هـ) ،سبق تفصيل حاله وبينا أنه ضعي .
وخالصة نقدنا ل،رق ذل الحديث هو أنه خبر آحااد ،و لام يصاح بكال
طرقه التي أوردناها .
وأما متنا ً  ،فلن الحادثتين  -كما وردتاا فاي الاروايتين الرابعاة والخامساة-
باطلتان من دون ش  ،ألنهماا مخالفتاان للشارع ولسانة ل فاي خلقاه  ،ومان
الخ،ي الفادح ترك حقائق الشرع والعقل والعلم والتمس برواية ظنية  ،لعل
صاحبها أخ،ي  ،أو نسي  ،أو تعمد اختالقها لغاياة فاي نفساه  .فمان الجريماة
في حاق العقال والعلام والشارع تارك اليقاين والتصاديق والتمسا بالخرافاات
واألباطيال .فهماا حادثتااان مرفوضاتان وماان حقناا رفضاهما باال مان الواجااب
رفضهما  ،لمخالفتهما الشرع والواقف والعلام .ألن اإلنساان عنادما يماوت لان
تعود إليه روحه كائنا من كان إلى أن تقوم القيامة  .بادليل قولاه تعاالى (( :خ
لُ
ين رم َوتةهرا روالختةي لر َم تر ُم َ
ضاى رعلر َيهراا
س ةح ر
ت فةي رمنرا ةمهرا فريُ َم ةس ُ الختةي قر ر
يرتر روفخى َاألرنفُ ر
اااو ر
اااو َم
ت لقرا َ
َال رما َ
ااال ُم رساااا ًّمى إة خن فةااااي رذلةاااا ر ر يرااااا َ
ت رويُرَ ةساااا ُل َاألُ َخا ر
ااارى إةلرااااى أر رجا َ
ات رك خاال إةنخهراا ركلة رماةٌ
صالةحا ً فةي رماا تر رر َك ُ
يرترفر خكر ر
ُون)(الزمر ،))34 :و(( لر رعلي أر َع رم ُل ر
اون)المؤمنااون .))111 :فكاال
هُا راو قرائةلُهرااا رو ةماان رو ررائة ةهاام براارَ رز ٌخ إةلرااى يرا َاو ةم يُ َب رعثُا ر
النفو التي تموت يُمسكها ل تعالى ولن تعود إلى الجسد  ،وتبقى فاي حيااة
البرزخ إلاى ياوم القياماة .فعجباا مان رواة الصاوفية كيا يسامحون ألنفساهم
برواية أخبار ظاهرة الب،الن،ومخالفة للشرع مخالفة صريحة.!!.
وأما قول األولى بين الصاوفي الميات قاال :إن احباا ه ال يموتاون  ..فهاذا
دليل دامغ على ب،الن الرواية .ألن كل البشر عندما يموتون يُنقلون من دار
 1730أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد  ،ط  8ي ، 882 :رقم.1127 :
 1731أنظر مثال :أبو منصور ال،برسي :االحتجاط ،ط  8ي 177 :و ما بعادها .و أحماد الرحمااني الهماداني :اإلماام علاي ،ترجماه عان
الفارسية حسين استادولي ،ط  1ي . 812 :و المفيد  :الفصول المختارة  ،دار المفيد ،بيروت  ،ي. 869 :
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إلى دار ،تمهيدا للمعاد األخروي .فهم يموتون ماوت الادنيا ال ماوت ا خارة.
وهذا الصوفي لو لام يمات ماوت الادنيا كغياره مان البشار ماا دفناه أهلاه ،كماا
يدفن غيره من النا .
ومن تل الشواهد أيضا أن رد عائشة حسب ال،ريق الثالث  ،هو شاهد
قوي على عادم صاحتها .ألن فاي الرواياات األخارى ذكارت القاول علاى أناه
حديث ،وهنا لم تقل ذل  ،وعبرت عنه ببلغناا .ولاو كاان حاديثا لاذكرت ذلا .
وبما أنها لم تقل أنه حاديث فمان أيان لهاا باالقول الاذي روتاه؟؟ .فاال هاي وال
غيرها من البشر يعلم الغيب .وهذا بنفسه دليل آخر على أن الرواية مختلقة،
وقد تالعب بها أهل األهوا ومحرفو األخبار  .علما باين ال،رياق الثااني لام
يشر إلى عائشة ،وال إلى الحديث النبوي المزعوم  ،فلماذا؟؟.
ومما يشهد على عدم صحتها ما زعمته بعض تل الرواياات مان أن الميات
لما تكلم قال " :خليلي محمدا ينتظرني ليصلي علي  .))...وهذا ليس مان
دين اإلسالم  ،ألن الميات يصالي علياه المسالمون األحياا  ،وال يصالي علياه
األماااوات،وال النباااي-علياااه الصاااالة والساااالم -بعاااد وفاتاااه .وهاااذه الفضااايلة
المزعومة لم نسمف وال قرأنا أنهاا حادثت للصاحابة الاذين هام أفضال الناا
بعد نبيهم  .فكي تحدث له من دونهم ؟؟ .علماا باين تلا المقولاة لام تارد فاي
كاال ال،اارق ،ممااا يعنااي أيضااا أن الروايااة لعااب بهااا المحرفااون لغايااات فااي
نفوسهم.
وأما المطلب الثاني فيتعلق بلهمال الصوفية لعلم الحاديث واالزدرا باه
وبرجاله ،وعدم االهتمام بتحقيقاه لتميياز صاحيحه مان ضاعيفه .فقاد سابق أن
ذكرنااا عشاارات الشااواهد التااي تاادل علااى إهمااالهم لتحقيااق األحاديااث ،وعاادم
حرصااهم علااى تحصاايل الصااحيح ،وهنااا نااورد أقااواال أخاارى لاابعض شاايوخ
الصوفية ازدروا فيها بعلم الحديث ورجاله .
منها  :ذكر أبو طالب المكي أن رابعاة العدوياة كانات تقاول عان سافيان
الثوري(( :نةعم الرجل سفيان لوال أنه يحب الحاديث )) .1732وقالات مارة(( :
لوال أنه يحب الدنيا يعني اجتماع النا حوله للحاديث )).1733وكانات تقاول:
((فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد)).1734
 1732أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 881 :
 1733أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 881 :
 1734أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 881 :
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وقال أحد شيوخ الصوفية  (( :كل من أدرك العلوم غير العلم ّ
باهلل ّ
عاز
وجلّ فقد اُستدرك والذي أدرك العلم ّ
باهلل فقد تُدورك )).1735
وذكاار أبااو طالااب المكااي أن بشاار باان الحااارث الحااافي كااان يقااول:
((حاادثنا وأخبرنااا باااب ماان أبااواب الاادنيا .وقااال ماارة :الحااديث لاايس ماان زاد
ا خرة .وحدثنا بعض أشياخنا عن بعض أصحابه قال :دفنا لاه بضاعة عشار
ما بين قم،ر وقوصرة كتبا ً لم يحدث منها بشاي إال ماا سامف مناه ناادراً فاي
الفاارد)) .1736وقااال أيضااا (( :إنااي أشااتهي أن أُحاادث ولااو ذهااب عنااي شااهوة
الحديث لحدثت .ثم قال :أنا أجاهد نفساي مناذ أربعاين سانة .وقاال إذا سامعت
إلي  .وقال هو وغياره :إذا
الرجل يقول :حدثنا وأخبرنا ،فلنما يقول أوسعوا ّ
1737
اشتهيت أن تحدث فال تحدث وإذا لم تشته أن تحدث فحدث)) .
وعن أبي سليمان الداراني أنه قال (( :إذا طلب الرجل الحديث ،أو تز ّوط،
أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا )).1738
وأخياارا قااال أبااو طالااب المكااي (( :وحُاادثت عاان أبااي داود السجسااتاني
قال:كان بعض أصحابنا كثير ال،لب للحديث حسن المعرفة به فمات فرأيتاه
في المنام فقلت :ما فعل ّ
ُ
ر
ر
فساكت ،فقلات :غفار
فيعادت عليّاه
فسكت،
ل ب ؟،
ّ
ل ل قال :ال ،قلت لةم؟ قال :الذنوب كثيرة والمناقشة دقيقة ولكن قد وعادت
بخير وأنا أرجو خياراً ،قلات :أي األعماال وجادتها فيماا هنااك أفضال ،قاال:
قرا ة القرآن والصاالة فاي جاوف الليل،قلات :فييماا أفضال ماا كنات تقارأ أو
تقرئ؟ فقال :ما كنت أقرأ قلت :فكي وجدت قولنا فالن ثقة وفاالن ضاعي
فقال :إن رخلُصت فيه النية لم يكن ل وال علي )).1739
ورةا علققيهم أقققول :تل ا األقااوال والمواق ا فيهااا حااق وباطاال ،ومخالفااات
شرعية واضحة مان جهاة  ،وفيهاا تالعاب وغارور ورعوناة نفاس مان جهاة
أخرى .ألنه أوال إن تل االتهامات الموجهة ل،البي علم الحديث وغيره مان
العلااوم يُمكاان أن توجااه للصااوفي فااي طلبااه للتصااوف ،ف ايُمكن أن يقااال :إنااه
ي،لب الدنيا بالتظاهر ب،لب ا خرة  ،وأناه يُظهار التقشا والزهاد والمحباة
ليجمف النا حوله ،وليُذاع صيته ،ولتكون لاه مكاناة فاي قلاوب الخلاق وبهاا
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يحقااق مصاااالحه الدنيويااة  .كماااا أن ال،عاان فاااي تلاا العلاااوم هااو اتهاااام لهاااا
وألصاحابها وساو ظان بهام  ،وهاذا ال يصاح شارعا وال عقاال  ،وهاو طعاان
متعمااد فااي المحاادثين  ،و يتنااافى مااف الااورع وحرمااة ةعاارض النااا عامااة
والمساااالمين خاصااااة  .فلماااااذا ناااازدري علااااومهم ،وال نحساااان الظاااان فاااايهم
وننصحهم؟؟ .
كما أنه ليس صحيحا أن علم الحديث هو طريق إلى الدنيا ،فهو كغيره من
كل العلوم النافعة يُمكن أن تكون طريقا إلى ا خارة ويُمكان ان تكاون طريقاا
إلى الدنيا .فهي علوم مرتب،ة بنوايا طالبيهاا  ،ومان المعاروف قاديما وحاديثا
أن التصوف كاان وماا يازال باباا عريضاا وطاويال مان أباواب طلاب الادنيا،
وأكل أموال النا بالباطل ،والتقرب به إلى أرباب السياسة واألموال.
وثانيا إن اتهام المحدثين ب،لب الشهوة في تحصيل الحديث ،هو نفسه قد
يُتهم به الصوفية  .فالصوفي الذي تارك علام الحاديث دفعاا لشاهوة التحاديث،
فهو نفسه ربما كان غارقا وطالبا لشهوة عدم التحاديث  .فااألول ربماا طلبهاا
بالتحديث والثاني ربما طلبها بعدم التحاديث،ليُقال إناه زاهاد ومجاهاد لنفساه.
وقد ي،لبها أيضا ليس بالتحديث بالحديث وإنماا ي،لبهاا بالتحاديث بالتصاوف
وأحواله  ،وبه يجمف النا حوله وتكون له فيه شهوة !!.
وليس صحيحا أن فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد  ،فهذا حكم غير
علمي  ،ألن الفتنة في ذاتها ال تكون شديدة وال ضعيفة بااألمر الاذي ظهارت
فيه  ،وإنما تكون كذل حسب نية وقوة صاحبها .فقد يُفتن إنساان فتناة شاديدة
ب،لب الحديث ألنه يحب جمف النا حوله  ،وقد ال يفتن به إنسان آخار ألناه
كااان مخلصااا فااي طلبااه  ،فاايزداد بااه علمااا وصااالحا بمااا عاارف ماان األخبااار
الصااحيحة ماان أقااوال وأفعااال النبااي -عليااه الصااالة والسااالم  .ونفااس األماار
ين،بق على الصوفي ،و الفقيه  ،و األديب  ،وغيرهم من النا .
تزوط ،أو كتاب الحاديث ،أو طلاب معاشاا ً
وال يصح ايضا القول  :إن من ّ
فقد ركن إلى الدنيا .فهذا كالم غير صحيح في معظمه  ،وفيه مخالفة للشارع
والعقل ،وفيه اتهام للنا  ،ودعوة إلى تع،يل أمر ل تعالى بعمارة األرض
وفق شريعته .علما ً بين األمر ال يتعلق بتل األفعال فاي ذاتهاا  ،وإنماا يتعلاق
باإلنسااان الااذي طلبهااا  .فقااد يكااون التاازوط طريقااا للعفااة والتحصاان ماان لااذة
الجنس المحرمة .و يكون طلب الحديث طريقا إلى معرفة السنة الصحيحة ،
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فيعبااد ل تعااالى علااى حااق وصااواب ،وهااذا خااالف الصااوفي الااذي يتعبااد
باألحاديث الضعيفة والموضوعة والمخالفة للشرع .وقد يكون طلب المعاش
الحالل طريقا إلى القناعة والعزة والبعد عن الحرام ليتفرغ الماؤمن للعباادة،
ويصون نفسه من مذلة التسول والسؤال  .وهذا أحسن مان الصاوفي العااجز
الكسااول المع،اال للشاارع -الااذي أُماار بالعماال والجااد لكسااب الحااالل -فخالفااه
ورضي أن تكون ياده هاي السافلى  ،فيخاذ بهاا فضاالت الناا  ،وجعال قلباه
معلقا بكل مار به أو طارق للباب.
وثالثا ال يصح الفصل الحاسم بين العلم باهلل والعلاوم األخارى  ،وتفضايل
األول عليها .ألن العلوم النافعة كلها توصل إلى العلم بااهلل  ،والعلام بااهلل هاو
نفسه يوصل إلى العلوم األخرى وييمر بها .علما بينه ال علم صحيح باهلل من
دون العلااوم األخاارى النافعااة التااي توصاالنا إلااى العلاام اإللهااي الصااحيح ذوقااا
ومعرفااة  .فاااهلل تعااالى تجلااى لعباااده بكالمااه وصاافاته فااي كتابيااه :المساا،ور
والمنظور ،وكل منهما طريق إلى ا خر ،وموصل إلى العلام بااهلل وااللتازام
بشريعته .فذل الفصل ال يصح ،وهو مان أساباب كثارة أخ،اا وانحرافاات
الصوفية في مخالفتهم للشارع والعقال والعلام .ألن العلام بااهلل ال يقاوم وحاده،
وليس منفصال عن العلوم النافعاة األخارى .فااهلل تعاالى كماا وصا لناا ذاتاه
وصفاته وأمرنا بعبادتاه واإلخاالي لاه  ،وااللتازام بشاريعته  ،فلناه سابحانه
حثنا على طلاب العلام الناافف  ،وجعال كال العلاوم النافعاة دالاة علياه ،وأمرناا
باكتشاف علوم ال،بيعة وتسخيرها لفائدة اإلنسان  ،ولمعرفة عظيم فضل ل
ع لينا مان جهاة ،وهاي شاواهد دامغاة علاى عظماة وحسان صافاته تعاالى مان
جهة أخرى .فكال العلاوم النافعاة تاذكرنا بااهلل تعاالى  ،و توصالنا إلياه أيضاا.
والقرآن الكريم مملو با يات التي تيمرناا باالنظر فاي مخلوقاات ل لمعرفاة
خالقها  ،ولعمارة الكون وتسخير خيراته لخير بناي آدم ،كقولاه تعاالى(( :أرلرا َم
تر رر أر خن خ
ار بةاي ر َم ةر ةه رويُ َم ةسا ُ
اري فةاي َالبرحَ ة
ض رو َالفُ َلا ر ترجَ ة
لر رس خخ رر لر ُكم خما فةاي َاألررَ ة
ض إة خال بةل ة َذنة ةه إة خن خ
لر بةالنخا ة لر رر ُؤ ٌ
خحاي ٌم )(الحا :
وف ر ة
ال خس رما أرن ترقر رف رعلرى َاألررَ ة
 ،)) 61و((قُ ةل انظُر َ
ض رو رما تُ َغنةي ا ير ُ
ات روالنُّ ُذ ُر
اوا ة
ُوا رما رذا فةي ال خس رم ر
ت رواألررَ ة
ااس إة ةن
ااو َم الخ ي َُؤ ةمنُا ر
رعااان قرا َ
ااون )(ياااونس ،))111 :و((يراااا رم َع رشا ر
اار َال ةجااان رو َ ة
اإلنا ة
ا َساااتر،ر َعتُ َم أرن ترنفُااا ُذوا ةما َ
ون إة خال
ض فرانفُااا ُذوا رال ترنفُااا ُذ ر
اوا ة
ااار ال خسااا رم ر
اان أر َق،را ة
ت رو َاألررَ ة
ُون ّ
ين يرا َ
ااى
ااذ ُكر ر
بة ُسا َاال،را َن )(الااارحمن  ،))44 :و((الخااا ةذ ر
لر قةيراماااا ً روقُ ُعاااوداً رو رعلرا ر
ااطالً
ض رربخنراا رماا رخلر َق ر
ُجنُاوبة ةه َم رويرترفر خكار ر
ات هراذا بر ة
اوا ة
اق السخا رم ر
ُون فةاي رخ َل ة
ت رواألررَ ة
ض
ُسب رَحانر ر فرقةنرا رع رذ ر
اب النخ ة
اار)(آل عماران  ،))131 :و((قُالَ ةسايرُوا فةاي َاألررَ ة
ارةر إة خن خ
ق ثُا خم خ
فرانظُرُوا ركيَا ر برا ردأر َال رخ َلا ر
اي َ
لر رعلراى ُكال رش َ
ُنشا ُئ النخ َشايرةر ا َ ةخ ر
لُ ي ة
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ات ةماان قرا َبلة ُك َم ُسانر ٌن فر ةسااير َ
قرا ةدي ٌر)(العنكبااوت  ،))41 :و((قرا َد رخلرا َ
ض
ُوا فةااي األررَ ة
فرا َنظُر َ
ين)(آل عماران .))147 :فهاؤال الصاوفية
اان رعاقةبراةُ َال ُم رك خاذبة ر
ُوا ركيَا ر رك ر
لما ازدروا العلوم بدعوى طلب العلم اإللهي لم ي،لبوه بالعلوم الموصلة إلياه
وإنما طلبوه بظنونهم ورغباتهم وهلوسااتهم  ،وبمرويااتهم الضاعيفة والظنياة
والموضاوعةف فحُرمااوا مناه وانتهااى بهاام األمار علااى االعتقااد بكفريااة وحاادة
الوجود التي هي كفر باهلل ورسوله ودينه .فحُرموا الوصول  ،ألنهام ضايعوا
األصول الصحيحة التي توصلهم إلى العلم باهلل تعالى.
ومن ذل أيضا أنهم أهملوا علم الحديث مف أنه هو العلم الوحياد الموصال
إلى السنة النبوية الصحيحة  ،لكنهم وجدوا أنفسهم محتااجين إليهاا ،ف،لبوهاا
من غير علمها وطريقها الموصل إليها .فكانوا حُ،ااب ليال فاي البحاث عنهاا
واالحتجاط بها ،فلم يميزوا بين صاحيحها و ساقيمها وال عاادوا إلاى علمائهاا
ليُبينوا لهم ذل  .فكانت النتائ وخيمة على الصوفية والتصاوف ،ولام يانفعهم
في دل حكاية العلم باهلل ،وال قصة اليقين والعلم الباطن.
ورابعا إن سبب حقيقة موق الصوفية هو أنه ليس كما قال بعضهم باين
الحديث يشغل عن ا خرة وال أنه من الدنيا  ،وإنما القوم تظاهروا بذل فقط
تضليال وتقية وتلبيسا على المسلمين ،وإنما حقيقة موقفهم هو أنهم يرفضاون
كل الحاديث كماا رفضاوا القارآن والعقال والعلام بادعوى طلابهم لعلام البااطن
بالفنااا فااي ل  .ولهااذا وجاادنا الصااوفية ذمااوا كاال العلااوم باادعوى أنهااا ظنيااة
احتمالية ،أو أنها من علاوم الادنيا  ،أو ا خارة .ألن الصاوفية حساب زعمهام
ي،لبااون ل وال ي،لبااون دنيااا وال آخاارة كمااا ساابق أن ذكرناااه وبينااا ب،ااالن
قولهم هذا  .فازدرا الصوفية بعلم الحديث والتاري يندرط ضامن ازدرائهام
بالشرع وبكل العلوم الموضوعية ،إال التصوف حسب اعتقادهم .
وخامسا الش أن ازدرا الصاوفية بعلام الحاديث ورجالاه وإهماال تحقيقاه
وعدم الحري على تحصيل صحيحه  ،يعني أنهم تركوا ال،ريق الصاحيح
الذي يُوصلهم إلى اليقين والصحيح مان الحاديث  ،واتخاذوا طرياق الظنياات
والرواياات الضاعيفة والمكذوباة لتيسايس تصاوفهم .وهاذا ال يتفاق ماف قاولهم
طلب اليقاين وأنهام مان أرباباه  .ألن مان ي،لاب اليقاين يجاب علياه أن يسال
ال،رق الموصلة إليه ف منها طلب الحاديث الصاحيح ال الضاعي  ،بممارساة
النقد العلمي لتميياز صاحيح الحاديث مان ضاعيفه .فهاذا العمال الباد مناه لمان
ي،لاااب الحاااديث النباااوي ،ومااان ضااايف األصاااول ُحااارم الوصاااول  .وبماااا أن
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الصاااوفية أهملاااوا التحقياااق الحاااديثي ،وال حرصاااوا علاااى طلاااب الحاااديث
الصااحيح،فلنهم غرقااوا وتاااهوا فااي المرويااات الضااعيفة وال ُمختلقااة ،وضاالوا
وأضلوا في معظم أفكارهم وأحوالهم وسلوكياتهم .
علما بين الصوفية أهملوا علم الحديث وطعنوا في ورجالاه ،ولام يهتماوا
بتحقيقه وال طلبوا صحيحه  ،ألن موقفهم هذا يخدمهم وفي صاالحهم ،ويتفاق
تمامااا مااف تصااوفهم .فبمااا أنهاام يعلمااون أن تصااوفهم مخااال للشاارع والعقاال
والعلم ،فمن الضروي أنهم ي،لباون األحادياث الضاعيفة ال الصاحيحة غالباا.
فالقوم لم يكن همهم البحث عن السنة النبوياة الصاحيحة ، ،وإنماا كاان همهام
التيسيس للتصوف والدفاع عناه بايي وسايلة كانات حتاى وإن خالفات الشارع
والعقل والعلم.
وأخيرا -سادسا -إن ما رواه أبو طالب المكي عن أبي داود السجستاني ال
يصح إسنادا وال متنا .فيما إسنادا فهو منق،ف بين المكي و السجساتاني ،ألناه
غير متصل ،واكتفى بقوله(( :وحُدثت عن أباي داود السجساتاني )) ،فاالخبر
منق،ف بينهما .
وأما متنا فهو ُمنكر  ،ألن طلب الحديث الصحيح من الادين ،وال ديان دون
خبر صحيح  .ولو كان األمر كما زعم الخبر لندم أباو داود السجساتاني عان
تحصيله للحديث ،ولتخلى عن طلبه .ألن -حسب زعم الرواية  -أن طلبه فيه
ضرر كبير في حالتي الصدق فاي طلباه وعادم الصادق أيضاا  .فهاو إماا أناه
يضر  ،وإما أنه ال فائادة فياه إن لام يضار.ولهاذا فلاو كاان األمار كماا ذكارت
الرواية لترك أبو داود السجستاني طلب الحاديث ألناه لايس مان الحكماة وال
من المصلحة مواصلة طلبه  ،وهو العالم التقي الثقاة الحكايم .وبماا أنناا نعلام
أن السجستناني لم يتخل عن طلب علم الحديث ،دلّ هذا على عدم صحة تل
الرواية التي رواه عنه أبو طالب المكي.
ومما يشهد على عادم صاحة متنهاا أيضاا  ،أناه ال يصاح أن يُقاال (( :إن
رخلُصت فيه النية لم يكن ل وال علي )) ،1740ألنه إن رخلُصت فيه النياة فاال
شا أن فياه أجارا كبيارا  ،ألن رواياة الحاديث مان الادين  ،وفاي هاذه الحالااة
يكون راويه من الناشرين للعلم المخلصين في االهتمام بالحديث وخدمته.
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وأُشير هنا إلى أنه لما كانت الروايات الحديثية ضرورية بالنسبة للصوفية
لتيسيس تصوفهم وتكاوين جمااعتهم فالن أحااديثهم كانات علاى أربعاة أقساام:
قسااام ضاااعي وموضاااوع يُمثااال أكثااار مرويااااتهم الحديثياااة ،اختلقهاااا رواة
الصااوفية وأمثااالهم ماان أهاال األهااوا  .وقساام أحاديثااه صااحيحة ،لكاان رواة
الصااوفية أضااافوا إليهااا مااا لاايس منهااا  .وقساام صااحيح لكاان الصااوفية أ ّولااوا
أحاديثه وأخرجوها عن معناها الصحيح تعضيدا وانتصارا للتصوف .وقسام
صااحيح اُسااتخدم ب،ريقااة صااحيحة ،وأحاديثااه قليلااة جاادا توجااد فااي هااام
التصوف ،ولم يكن لها دور في تيسيس أصول التصوف ،وأساسيات فروعه
وغاياته .
وأمققا المطلققب األخيققر -الثالققث الخاااي بماانه الروايااة عنااد الصااوفية-
فيتعلق بمكانة رواة الصوفية في ميزان الجرح والتعديل ،وبيان أن الضاع
هو األصل فيهم وفي ومروياتهم.وتفصيل ذل فيما ييتي:
أوال فقااد أحصا ُ
ايت ماان رجااال الصااوفية الضااعفا الااذين رووا المرويااات
1741
صال
التاريخية والحديثية ،فبلغ عددهم أكثر من ثالثاين راوياا صاوفيا ف أُفر ة
أحوال طائفة منهم فيما يلي:
أولهم  :شي الصوفية أحمد بن ع،ا الهجيمي ،البصري (ت  411هاـ) ،
قيل فيه :متروك الحديث ،مغفل يُحدث بما لم يسامف ،وال يادري ماا الحاديث،
وكان يتعمد رواية األحاديث المكذوبة بدعوى تقريب ال ةعباد إلى ل.1742
وأقول :هذا الصوفي مار الكذب عالنية بدعوى الترغيب في العباادة.
وهذا تبرير ال يصح  ،ألنه كذب متعمد  ،والكذب حارام شارعا  ،وهاو كاذب
على النبي-عليه الصالة والسالم ، -وقولاه ديان وعباادة .وهاذا ال يصاح بايي
حال من األحوال ،ألن الدين كله علم وحق ووحي  ،وال يصح إدخال فيه ماا
ليس من م كالمه ل ورسوله .وعليه فلن هذا الرجل من الذين ين،بق علايهم
قول النبي-عليه الصاالة والساالم  (( :مان كاذب علا ّي متعمادا فليتباوأ مقعاده
من النار ، .1743))...وقال  (( :من حادث عناي بحاديث يارى أناه كاذب فهاو

 1741أنظر مثال :الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  16ي ، 282 :ط  19ي. 202 :و سبط ابن العجمي :الكاش الحثياث عمان رماي
بوضف الحديث ،رقم ، 222 :و رقم  . 616 :و الذهبي :المغني في الضعفا  ،ط  8ي . 22 :و ابن حجر :لسان الميزان ،ط  1ي:
 ،800 ، 171 ، 197 ، 182ط 8ي ،891 ، 71 :و ط  1ي ، 169 ،168 ، 111 :ط  2ي ،800 ، 197 ، 102 :ط 6
ي،186 ،82 :

 1742الذهبي :السير ،ط  7ي . 107 /وابن حجر :لسان الميزان  ،ط  1ي. 881 :

 1743األلباني :السلسلة الصحيحة ،ط  2ي ،291 :رقم. 1222 :
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ُون رعلرى
ين ير َفترر ر
أحد الكذابين )) .1744ومن الذين يشملهم قوله تعالى(( :إة خن الخ ةذ ر
ّ
ُون)(النحل. ))116 :
ب الر يُ َفلةح ر
لة َال رك ةذ ر
وحقيقة الرجل ليس كما برر فعله ،وإنما هي أنه كاان يساتبيح ذلا الكاذب
بدافف من تصوفه قبل أي دافف آخر.
والثااااني :عباااد الواحاااد بااان زياااد شاااي الصاااوفية وواعظهااام عااان الحسااان
البصري  ،فكذب علياه ونساب إلياه ماا لام يقلاه .1745وكاان متاروك الحاديث،
سي المذهب ليس من معادن الصدق  ،لاه منااكير ،ولايس لاه علام بالحاديث
،وهو ضعي و ُمدلس،كان ممن يقلب االخبار من سو حفظه وكثرة وهمه،
فلمااا كثاار ذلا منااه اسااتحق التاارك .لااه حكايااات كثياارة فااي الزهااد والرقااائق
رواها عنه أهل البصرة.1746
واضح من ذل أن هذا الصوفي المجروح سااهم بقاوة فاي نشاية التصاوف
وتكوينه ،فهو من أوائل الصاوفية – القارن الثااني الهجاري ، -ولاه مروياات
وآثاااار كثيااارة فاااي كتاااب التصاااوف .1747سااااهمت فاااي التيسااايس للتصاااوف
بالمرويات الضعيفة والموضوعة !! .
والااراوي الصااوفي الثالااث :علااي باان الحساان ال،رسوسااي وض اف-اختلااق-
حكاية عان ابان حنبال فاي تحساين أحاوال الصاوفية  ،مفادهاا  :عان علاي بان
الحسن ال،رسوسي أنه قال :سيلت سليمان بن أحمد ال،بري سمعت عباد ل
بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول :وقيل له أن هؤال الصوفية جلاو فاي
وخرقاة.
المساجد بغير علم ،قال :العلام اقعادهم ؟ .قيال لاه فالن هماتهم كسارة ة
فقال :ال أعلم عزا ممن هاذا صافتهم .قيال :فالنهم إذا سامعوا الساماع يقوماون
فيرقصون :قال دعهم ساعة يفرحون بربهم )).1748
والراوي الصوفي الراباف :محماد بان علاي بان الحسان بان بشاير الترماذي
المؤذن المعروف بالحكيم الترمذي ( ت نحو سنة  441هـ) .هُجر بترمذ في
الوالياة و ةعلال الشاريعة ،وكاان يفضال
آخر عمره بسبب تصانيفه كتااب خاتم ر
الواليااة علااى النبااوة  .مااأل كتبااه الفظيعااة باألحاديااث الموضااوعة وحشاااها
ر
1749
باألخبار التي ليست بمروية وال مسموعة)) .
 1744األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 12 :رقم. 27 :
 1745سبط ابن العجمي :الكاش الحثيث عمن رمي بوضف الحديث ،رقم ، 162 :ي. 72:
 1746بن حجر :لسان الميزان ،ط  1ي.61 :
 1747أنظلر مثال :أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  2ي 122 :وما بعدها  .و القشيري :الرسالة القشيرية ،ي،26 ،21 :
 . 76 ،27،72وابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي.21 ،20 ،20 :
 1748ابن حجر :لسان الميزان ،ط  1ي.168 :
 1749ابن حجر :لسان الميزان ،ط  2ي. 818 :
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والراوي الصوفي الخامس :محمد بن عبد ل بن عباد العزياز بان شااذان
أبو بكر الارازي الصاوفي (ت  476هاـ) صااحب الحكاياات المنكارة .روى
عنه الشي أبو عبد الرحمن السلمي أوابد وعجائب  ،وهو ماتهم ،وطعان فياه
الحاكم النيسابوري .انتسب إلى محمد بن أيوب ومحمد لم يعقب.1750
والراوي الصوفي الساد  :علي بن عبد ل بان الحسان بان جهضام أباو
الحسن (ت316هاـ) شاي الصاوفية باالحرم المكاي ، ،ماتهم بوضاف الحاديث.
تُكلم فيه ،وقيل أنه كان يكذب  .قال الذهبي :لقد أتى بمصائب في كتابه بهجة
اإلسرار يشهد القلاب بب،النهاا  .وروى عان أباي النجااد عان بان أباي العاوام
عن أبي بكر المروزي في محنة أحمد بن حنبل فيتى فيها بعجائاب وقصا
ال يش من له أدنى ممارسة بب،النهاا ،وهاي شابيهة بماا وضاعه البلاوي فاي
محنة الشافعي  .وذكر أن فيها بشر المريسي كان مف ابن أبي داود في محنة
أحمااد وبشاار مااات قباال ذل ا بماادة طويلااة .)) .وقياال فيااه أيضااا أنااه كااان ثقااة
صدوقا عالما .1751وهذا التناقض هو من مظاهر تصوف الرجل ،مماا يعناي
أنه كان يُمار التقية التاي هاي مان أصاول التصاوف كماا بينااه فاي الفصال
األول.
والراوي الصوفي السابف :محمد بن الحسين أبو عباد الارحمن السالمي
النيساااابوري(ت  314هاااـ) شاااي الصاااوفية وصااااحب تااااريخهم وطبقااااتهم
وتفسيرهم قال الذهبي ":تكلموا فيه وليس بعمدة"  .قال الخ،ياب البغادادي":
قااال لااي محمااد باان يوس ا الق،ااان  :كااان يضااف األحاديااث للصااوفية " ،ولااه
"أربعون حديثا في التصوف رويناها عالية وفيها موضوعات".1752
هااذا الرجاال ماان كبااار مااؤرخي الصااوفيه ،وهااو مجااروح فااي عدالتااه
وضب،ه ،بل ومتهم بالتحري واختالق األخبار للصوفية  ،ولمروياته تايثير
كبير في التايري لنشاية التصاوف وتكويناه بيصاوله وفروعاه ،وغاياتاه .وقاد
اعتمد عليه مؤرخو الصوفية الذين جااؤوا مان بعاده كايبي نعايم األصابهاني،
والقشيري ،وابن الملقن ،اعتمدوا علياه كثيارا فاي مرويااتهم ،وهاذا يعناي أن

 1750سبط ابن العجمي :الكاش الحثيث عمن رمي بوضف الحديث ،رقم . 626 :
 1751ابن حجر :لسان الميزان ،ط  1ي . 192 :وسبط ابن العجمي :الكاش الحثيث عمن رمي بوضف الحديث ،رقم  ، 216 :ي:
.108
 1752الذهبي :ميزان االعتدال في نقد الرجال  ،ط  2ي. 109 :و سبط ابن العجمي :الكاش الحثيث عمن رمي بوضف الحديث ،رقم :
. 612
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ما نقلوه عنه ضعي  ،وفاقد للموضوعية بدرجاة كبيارة جادا .فمان ذلا ماثال
أن القشيري روى عنه أكثر من  111رواية وأثر.1753
والااراوي الصااوفي الثااامن :أبااو الحسااين أحمااد باان الحسااين باان أحمااد ،
المعاااروف باااابن الساااماك البغااادادي (ت  343هاااـ)  ،واعاااظ صاااوفي ُماااتهم
بالكذب ،كان يتكلم (( على النا بجامف المنصور وكان ال يحسن من العلوم
شيئا إال ما شا ل وكان م،بوعا يتكلم على مذهب الصوفية )). 1754
والااراوي الصااوفي التاسااف  :سااعيد باان إسااماعيل باان علااي باان العبااا أبااو
ع،ا (ق 1:هـ) ،قيل فيه (( :كثير السماع ،لكنه ساقط الرواية غير محت به
،ادعى انه سمف كتب األستاذ يعنى أبا القاسم القشيري الرسالة وغيرها وقرأ
عليه،ثم ثبت للقوم تزويره وظهر سو صنيعه فتركوا روايته)).1755
والراوي الصاوفي التاساف :الحساين بان علاي األلمعاي الكاشاغري الاواعظ
(ت 383هـ)  ،قيل فيه (( :متهم بالكذب  ...كان شايخا صاالحا متادينا إال أناه
كتب الغرائب وقد ضاعفوه واتهماوه بالوضاف  ...عاماة حديثاه منااكير إسانادا
ومتنا ال نعرف لتل األحاديث وجها  ...يضف الحديث وكان ابنه عبد الغافر
ينكر عليه)).1756
والراوي الصوفي العاشر :أحمد بن محماد بان محماد أباو الفتاوح ال،وساي
(ت بعد141 :هـ )  ،قيل فيه :واعظ منحرف السالوك ،يضاف األخباار ،وهاو
أخ أبي حامد الغزالي.1757
والراوي الصوفي الحادي عشر :محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل بان
القيسراني المقدسي الحافظ (ت  117هـ) ،ليس بالقوي  ،له أوهام كثيرة في
تواليفه وقاال ابان ناصار :كاان لُ ّحناة و يُصاحّ  .وقاال ابان عسااكر " :جماف
أطراف الكتب الستة فرأيته يخ،ئ وقد أخ،ي فيه في مواضف خ،ي فاحشاا ".
مارض وهاو فاي
قال ابن حجر " :وله انحراف عن السنة الى تصاوف غيار
َ
نفسه صدوق لم يتهم" .وقال ابن ناصار الادين  " :محماد بان طااهر ال يحات
1758
به خل كتابا في جواز النظر الى ال ُمرد وكان يذهب ماذهب اإلباحاة " .
 1753أنظلر مثال :القشيري :الرسالة القشيرية ،ي 12 ،10 ،7 ، 9 :وما بعدها.
 1754ابن حجر :لسان الميزان ،ط  1ي. 182 :
 1755ابن حجر :لسان الميزان ،ط  2ي. 19 :
 1756ابن حجر :لسان الميزان ،ط  8ي. 881 :
 1757ابن حجر :لسان الميزان ،ط  1ي.828 :
 1758ابن حجر :لسان الميزان ،ط  2ي. 161 :
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له كتب في التصوف ،منها صفوة التصاوف ، 1759ولاه فياه مروياات كثيارة.
وبما أن حاله كما ذكرنا ،فكتابه هذا يفتقد إلى الموضوعية بنسبة كبيرة جدا.
والراوي الصوفي الثاني عشر :محمد بن أحمد بان إساماعيل أباو المناقاب
القزويناي (ق 6:هااـ)  ،قيال فيااه (( :ادعاى السااماع مان أبااي الوقات السااجزي
ف ُكذب وتُرك حديثه فنذى نفسه  .قال بن النجار ... " :قر ةدم علينا بغاداد مارات
فسيلناه ان يُسمف شيئا من الحديث فاخرط إلينا عادة أربعيناات قاد جمعهاا مان
حديثه عن شيوخه في الفضائل وغيرها .وقد روى فيها عن أبي الوقت وعن
أبي صالح المؤذن بالمسلسل ،وعان بان مساعود بان الحصاين ،وعان جماعاة
من متيخري شيوخ بغداد .فانتخبنا من حديثه جز ا وقرأتُه عليه ،ثم ظهر لنا
كذبااه فيمااا ادعاااه وثباات عناادنا انااه ساارق تلا األحاديااث ماان كتااب المحاادثين
وغيّار أسااانيد بعضااها علااى متااون  ...فافتضااح كذبااه ومزقنااا مااا كتبنااا عنااه".
إلي أبو المناقب القزويناي أحادياث ادعاى اناه سامعها
وقال الدبيثي " :أرخرط ّ
ماان أبااي الوقاات ماان جملتهااا حااديث السااقيفة ال،وياال وقااد جعلااه ماان ثالثيااات
البخاري" ...قال ابن المستوفي في تاري إرماد " :كاان ياورد مان األحادياث
اغربهااا وماان األخبااار اعجبهااا وماان الحكايااات أكااذبها .وساامف منااه بالمسااجد
الجامف بلرمد يقول فاي قولاه تعاالى" مارط البحارين يلتقياان" قاال :هماا أباي
وأمااي  " ،يخاارط منهمااا اللؤلااؤ والمرجااان" انااا وأخااي .وقااال :ال يخلااو فااي
مجلسي من عالم وجاهل ،فان كان عالما ال يرى على نفسه ان ينكر ما أقول
في ذل المحفل،وان كان جاهال فهو يستحسن ما أقول دائما " " .وقر ةدم عليناا
مصر فرح ّدث بثالثيات البخاري عن أبي الوقت سماعا ثم ،نظرنا فوجادناه ال
يصح الن مولده فيما قيده من يوثق باه كاان فاي سانة ثماان وأربعاين وخماس
مائة ،وقر ةدم مف والده الى بغداد سنة ست وخمسين وخمس مائة بعد موت أبي
الوقت بثالث سنين فعلى هذا ال يصح سماعه عنه)).1760
والااراوي الصااوفي األخياار -الثالااث عشاار :-أبااو حامااد الغزالااي ال،وسااي
(ت111هـ)  ،ضمن كتابه إحيا علوم الدين مرويات حديثية وتاريخية كثيرة
جدا  ،قةسم كبير منها ضعي وموضوع ،وآخر ال أصل له ،وآخر صاحيح .
ولهذا فهو يُلحق بارواة الصاوفية ،ومروياتاه تتايثر باه مان حياث يادري أو ال
يدري.

ُ
رجعت إليه في كتابنا هذا .
 1759منشور ومتداول بين أهل العلم وقد
 1760ابن حجر :لسان الميزان ،ط  2ي . 11 :والذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  12ي. 162 :
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ومن الثابت أن الغزالي لم يحقق مروياته الكثيرة التي أوردهاا فاي إحيائاه،
وال استعان بمن يُحققها له  ،فالرجل سار على منه سلفه في إهماال تحقياق
المرويات ،وعدم الحري على رواية الصحيح.
وبسبب ذل تعرّ ض الغزالي النتقادات الذعة من بعض أهل العلم قاديما
وحديثا  ،فانتقده أبو بكر ال،رطوشي بقوله (( :شحن أبو حامد " اإلحيا "
بالكذب على رسول ل ،فال أعلم كتابًا على بسيط األرض أكثر كذبًا منه ،ثم
شابكه بماذاهب الفالسافة ،ومعااني رساائل إخاوان الصافا ،وهام قاوم يارون
النبوة مكتسبة ،وزعموا أن المعراط حيل ومخاريق().1761
وذكاار اباان الجااوزي أنااه لمااا رأى فااي إحيااا علااوم الاادين مااا يااده ماان
التخليط في األحاديث والتواري  ،صن كتابا سماه  :إعالم األحيا بيغاليط
ا إلحياااا  ،باااين فياااه أخ،اااا ه و نقائصاااه  ،منهاااا كثااارة األحادياااث الضاااعيفة
والموضوعة  ،ألن الغزالي كان حاطب ليل في نقله  ،لقلة علمه باالمنقوالت
،وليته عرضها على من يحققها له.1762
وأشااار الشااي تقااي الاادين باان تيميااة إلااى أن ذكاار المصاانفين لألحاديااث
المكذوبة في مؤلفااتهم ،قصاد العمال بهاا ماف اإلمسااك عان بياان أنهاا كاذب ،
حرام عند العلما لما رواه الترمذي فاي حديثاه الصاحيح أناه –علياه الصاالة
والسالم -قال  (( :من ح ّدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين
)) 1763و أما إذا رويت مف بيان كذبها فجائز.1764
وهذا يعناي أن إياراد الغزالاي ألحادياث كثيارة  ،ضاعيفة وموضاوعة فاي
إحيائه دون تمييز لها  ،هو عمل غيار جاائز ،مماا كاان ساببا فاي إنكاار كثيار
من العلما عليه  ،كابن الجوزي و أبي بكار ال،رطوشاي الماالكي (ت 141
ه1146 /م ) و القاضاااي عيااااض ( ت 133ه  1133 /م ) ،و شااامس الااادين
الذهبي (ت  738ه 1437 /م ) .1765وقد ر ّد الباحث ال،اهر المعمودي علاى
هون من وجود األحاديث الباطلة فاي اإلحياا
الفقيه تاط الدين السبكي عندما ّ
 1761الذهبي :السير ،ط  17ي. 212 :
 1762ابن الجوزي  :المنتظم ،ط  7ي . 167 :و صيد الخاطر ي . 127 :و ابن الفرات  :تاري ابن الفرات
،حققه حسن محمد الشماع  ،بغداد دار ال،باعة الحديثة  ، 1776،م  1ي  8 :ي . 811 .
 1763الترمذي  :سنن الترمذي  ،رقم الحديث  ، 8668 :ط  ، 2ي. 81 :

 1764ابن تيمية  :ال ّزهد و الورع  ،الجزائر دار الشهاب ،ي . 118 :
 1765ابن الجوزي  :المنتظم ط  7ي  . 167 :و الذهبي  :تاري اإلسالم ط  280 – 201 :ه /ي ، 181 :
 . 182و ابن العماد الحنبلي  :شذرات الذهب ،ي  . 127 :و ابن كثير  :البداية والنهاية  ،ط  18ي .119 :
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بقوله  (( :و ليس في ذل كبيار أمار وال مخالفاة شارع )) فيخاذ علياه أناه لام
يكن موضوعيا  ،وأن الورع يقتضي التحري في الرواياة كاي ال ينساب إلاى
الرسول – صلى ل عليه و سلم – ما لم يقله  ،والشارع قاد شادد الوعياد فاي
من يتساهل في أمر الحديث.1766
وموق ا الساابكي لاايس بصااحيح  ،ألن األمانااة العلميااة تقتضااي أال ينسااب
إلنسان ما كالما ليس له أو مشكوكا فيه  .فبيي مبرر سمح الغزالي لنفسه أن
يروي أحاديث ضعيفة و موضاوعة ولام يميزهاا باالعودة إلاى كتاب الحاديث
المتخصصااة  ،أو باالسااتعانة بالمحاادثين ليحققوهااا لااه ؟ .فلاايس لااه أي مباارر
صحيح يسمح له باذل  ،خاصاة وأن األمار يتعلاق بكاالم النباي-علياه الصاالة
والسااالم -وال يتعلااق بكااالم إنسااان عااادي !! .وقااد صااح عنااه عليااه الصااالة
علي متعمدا فليتباوأ مقعاده مان الناار.1767))...
والسالم أنه قال (( :من كذب ّ
1768
وقال  (( :من حدث عني بحديث يارى أناه كاذب فهاو أحاد الكاذابين )) .
فعمل الغزالي هذا هو جريمة في حق الشرع والعلم ،وال يصاح االعتاذار لاه
في ذل من جهة ،وهو شاهد على تهاون الصوفية في تعاملهم من المرويات
لغايات في نفوسهم من جهة أخرى.
وذكر الباحاث محماود عباد الارؤوف القاسام أن كتااب إحياا علاوم الادين
ألبي حامد الغزالي تضامن أكثار مان  311حاديث موضاوع ومكاذوب ،منهاا
قسم لم يجده محقق الكتاب الحافظ العراقي ،وآخر لم يجد لاه أصاال .ثام قاال:
(( مما يجعلنا نظن أن الواضف لها أو لبعضها على األقل هو الغزالي نفساه،
أو كشفه .وأما إذ ا أردنا الحق فيبقى الغزالي متهما بوضعها كلها حتاى يثبات
العكس)).1769
ويُضاف إلى تلا األحادياث -الموضاوعة -أحادياث أخارى ضاعيفة يزياد
عاددها عان الموضاوعة ،وبااذل يكاون مجموعهاا قريبااا مان نصا مجمااوع
أحاديث الكتاب ،إن لم تكن أكثر.1770
واتهامه للغزالي بوضف تل األحاديث أمر وارد جدا ،ألن الغزالي كغياره
من الصوفية قالوا بالتقية ومارسوها إلخفاا حقيقاتهم عان المسالمين .وألنهام
سمحوا ألنفسهم بمخالفة الشرع والعقل والعلام انتصاارا للتصاوف كماا سابق
 1766ال،اهر المعمودي  :الغزالي و علما المغرب  .الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ، 1770ي . 19 :
 1767األلباني :السلسلة الصحيحة ،ط  2ي ،291 :رقم. 1222 :
 1768األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 12 :رقم. 27 :
 1769محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ط  ، 1دار الصحابة ،بيروت  ،1729 ،ي:
.629
 1770محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ط  ، 1دار الصحابة ،بيروت  ،1729 ،ي:
.629
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أن بيناه .فلن اختالق الغزالي وأصحابه لمرويااتهم الضاعيفة والتاي انفاردوا
بها أمر وارد في حقهم ب قوة ،بل هو عادي وطبيعي جدا بالنسبة إليهم  ،وهو
جز ال يتجزأ من الدين الصوفي.
واسااتنتاجا ممااا ذكرناااه يتبااين أوال إن الصااوفية لاايس عناادهم ماانه نقاادي
لألخبااار وال اهتمااوا بااه ،وال حرصااوا علااى طلااب صااحيح الروايااات دون
ضعيفها .وحتى المحدثين منهم فلن تصوفهم طغى عليهم وع،ال مانه النقاد
الحديثي عندهم إال نادرا ،منهم أبو نُعيم األصبهاني إنه روى مئات بال آالف
الروايات الحديثية والتاريخياة فاي ةحليتاه  ،لكناه لام يحققهاا وال حاري علاى
تمييز صحيحها من سقيمها إال في حاالت قليلة بالمقارنة إلى حجام الكتااب (
 11أجزا ) كان يعلق على بعض األسانيد فيُشير إلاي ضاع بعاض رواتهاا
باختصار شديد1771ف وأما النقد المتني المحلل لمتونها فال نكاد نعثار لاه علاى
أثاار فااي حليااة األوليااا !! .فااالقوم أهملااوا نقااد األخبااار ،وال حرصااوا علااى
تحصيل الصحيح  ،وفيهم قال الحافظ شمس الدين الذهبي(( :فالن غاالبهم ال
اعتنا لهم بالرواية )).1772
وذل يعناي أن األصال فاي رواة الصاوفية ومرويااتهم الضاع ال التوثياق
وال الصااحة .ألنهاام أهملااوا نقااد األخبااار ،وال حرصااوا علااى طلااب الصااحيح
دون الضعي  .وألنهم مارسوا التقية في تعاملهم مف النا والمرويات ،مماا
جعلهم ضعفا من داخلهم ،ألنهم سمحوا ألنفسه بلظهار خالف ما يُب،ناون ،
وهااذا الفعاال فااي حقيقتااه كااذب .وألنهاام أيضااا خااالفوا بمروياااتهم وتصااوفهم
الشاارع والعقاال والعلاام ،ممااا يعنااي ق،عااا أنهاام كااانوا منحاارفين عاان الماانه
العلمااي الصااحيح ،وأن معظاام مااا عناادهم لاام يكاان صااحيحا .فااالقوم أقاااموا
تصوفهم أساسا على الروايات الضعيفة والمختلقة ال على الصحيحة ،وكانوا
طرفا مساهما في اختالق كثير من مروياتهم.فماذا ننتظر مان فكار هاذا حالاه
؟؟!! .
وثانيااا قااد تبااين أن الصااوفية فااي الوقاات الااذي أهملااوا نقااد األخبااار ،ولاام
يحرصوا على طلب صحيحها دون ضعيفها ،وذموا الحديث ورجالاهف فالنهم
من جهة أخرى اهتموا كثيرا بالمرويات التاريخياة والحديثياة لتيسايس الادين
الصااوفي بيصااوله وفروعااه وغاياتااه .فااتم لهاام ذل ا باالعتماااد أساسااا علااى
 1771أنظر مثال :حلية األوليا  ،ط  1ي ، 812 :ط  1ي. 111 :
 1772الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  19ي. 202 :
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الروايات الضعيفة والموضوعة التي اختلقهاا الارواة الكاذابون مان الصاوفية
وغياارهم ماان أهاال األهااوا  .حتااى بلااغ األماار ببعضااهم إلااى روايااة األخبااار
المستحيلة  ،تعصبا للتصوف وانتصارا له.
وأم ا لماذا أهمل الصوفية نقد األخبار ،ولم يحرصوا علاى طلاب صاحيحها
دون ضااعيفها  ،لكاانهم اهتمااوا بالمرويااات اهتمامااا كبياارا لتيساايس تصااوفهم
؟؟!!  .فاالن الساابب األساسااي فااي ذلا هااو أنهاام عناادما أدركااوا أن التصااوف
مخاااال للقااارآن والسااانة الصاااحيحة ،وللعقااال والعلااام  ،وجااادوا أنفساااهم باااين
طريقين :تارك التصاوف والرجاوع إلاى الاوحي الصاحيح ،والعقال الصاريح
والعلاام الصااحيح  ،وإمااا التمس ا بالتصااوف وإبعاااد الااوحي والعقاال والعلاام .
فاختاروا التمس بالتصوف وتركوا الشرع والعقال والعلام ورا ظهاورهم ،
لكنهم لما كانوا مض،رين بين يُؤسسوا للتصوف ويدافعون عنه وينتصارون
لاااه ضاااد خصاااومه ،لااام يجااادوا إلاااى ذلااا سااابيال إال بالمروياااات الضاااعيفة
والموضوعة والتي تتفق مف تصوفهم .ألن المرويات الصحيحة تُرجعهم إلى
الوحي والعقل والعلم  ،وتنقض عليهم تصوفهم  .وبما أن األمار كاذل فلايس
من مصلحة التصاوف وأهلاه تحقياق األخباار لتميياز صاحيحها مان ساقيمها،
وإنما من مصلحتهم إبعاد التحقيق تماما من طريقهم من جهة ،واإلقبال علاى
المروياات الضاعيفة والموضاوعة لتيسايس التصاوف والادفاع عناه مان جهاة
أخرى .فلو كان نقد األخباار يُعضّاد التصاوف ويُؤساس لاه  ،ويُادافف عناه ماا
أهملااوه  ،فلمااا كااان ضاادهم تركااوه كمااا تركااوا الااوحي والعقاال والعلاام ورا
ظهورهم  ،فيصبح ترك ذل من ضروريات الديانة الصوفية !!
وقبال إنهااا هاذا الموضااوع أذكار هنااا طائفاة ماان االعتراضاات التااي ربمااا
يعترض بها علينا بعض أهل العلم .
أولها  :قد يعترض عليناا بعاض الصاوفية بينناا انتقادنا رواياات التصاوف
وأهله بمنه نقد الخبر القائم على النقدين اإلسانادي والمتناي ،لكان الصاوفية
هااام أيضاااا حققاااوا مروايااااتهم بمااانهجهم القاااائم علاااى الكشااا وعلااام البااااطن
والمنامات التي يتلقون فيها العلوم من ل واألنبيا  .ولهذا فروايااتهم ُمحققاة،
وانتقادكم لهم ال يصح .
وأقول :أوال من يدعي أنه تلقى العلوم من ل واألنبيا مباشرة في المنام
أو فااي اليقظااة فهااو ُمخ،اائ  ،أو ُمغاارر بااه  ،أو أنااه كااذاب  .ألنااه بمااا أن ل
تعالى ختم النبوة وأنزل القرآن وجعلاه خااتم الكتاب  ،فالن الاوحي اإللهاي قاد
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توق ق،عا .ولهذا أمرنا ل تعالى بلتباع كتابه وسنة نبيه الصحيحة الموافقة
لها .وقد سبق أن توساعنا فاي ا األمار عنادما تكلمناا عان مصاادر التلقاي عناد
الصوفية وبينا ب،الن قولهم بالمنامات .
وثانيا إن المنامات هي وسايلة مان وساائل المعرفاة النسابية وليسات وسايلة
م،لقة ،وهي خلايط مان الحاوادث المتعلقاة باالنفس والشاياطين والواقاف ،وال
يُمكن االعتماد عليها واالحتكام إليها إال بعاد عرضاها علاى الاوحي الصاحيح
والعقل الصريح والعلم الصريح  .و حتاى وإن زعام الرائاي أناه رأى النباي-
عليه الصالة والسالم -في المنام.ألن الرائي قد يدعي أنه رآىه وهام لام ياره .
وقد يظهر له الشي،ان ويقاول لاه أناه النباي .وحتاى وإن رآه حقاا فانحن لسانا
م،البين بلتباعه من خالل المنامات وإنما نتبعه في سنته الصاحيحة .ألن ل
تعالى لم يتعبدنا بالمناماات وال بالحادو  ،وال بغيرهماا وإنماا تعبادنا بكتاباه
وسنة نبيه فقط .
وثالثا إنه قامت األدلة الصحيحة بين معظم األحاديث التي رواها الصاوفية
لتيساايس العبااادة الصااوفية لاام تكاان صااحيحة ف ممااا يعنااي أن حكايااة تصااحيح
شيوخ الصوفية لها باطلة ق،عا .فلو كانت صاحيحة ماا خالفات الشارع  ،وال
التاري الصحيح ،وال العقل الصريح ،وال العلم الصحيح .وحتاى إذا فرضانا
جدال أن هؤال الصوفية حققاوا مرويااتهم  ،فالن تحقايقهم هاذا غيار صاحيح،
ولااام يكااان علماااا باطنياااا صاااحيحا ،وإنماااا هاااو ظناااون وتخميناااات  ،وأهاااوا
وهلوسااات .ألنااه لااو كااان صااحيحا مااا تناااقض مااف الشاارع ،وال مااف التحقيااق
التاريخي الصحيح ،وال ماف العقال والعلام  .ألن الحقيقاة الواحادة هاي واحادة
وال تتعدد ،وال تتناقض مف حقيقة أخرى.
ورابعا إن منه نقد الخبر هو المنه الوحياد والصاحيح لنقاد األخباار وهاذا
بدليل الشرع الذي دل عليه ،1773وبادليل العقال والعلام اللاذين بيناا ذلا وقااال
بااه .1774فكاناات ثماارة ذلا ظهااور علاام ماانه نقااد الخباار الااذي تخصا فيااه
علما الحديث وكثير من المؤرخين المسلمين خاالل العصار اإلساالمي .وال
يوجد منه آخار صاحيح يصالح لنقاد الخبار  ،إال الاذي ذكرنااه  ،وأماا مانه
الصوفية المزعاوم فباطال ،مخاال للمانه الصاحيح ،ولاو كاان صاحيحا ماا
1773
اس ٌ
صيبُوا قروَ ما ً بة رجهرالر َة فرتُصَ ةبحُوا رعلرى رما فر رع َلتُ َم نرا ةد ةمينر )(الحجرات :
ق بةنربري َ فرتر ربيخنُوا أرن تُ ة
كقوله تعالى(( :يرا أريُّهرا الخ ةذينر آ رمنُوا إةن رجا ُك َم فر ة
 .))6وللتوسف فهذا الموضوع أنظر كتابنا :أخ،ا المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة  ..والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .
 1774للتوسف في ذل أنظر كتابنا :أخ،ا المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة  ..والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .
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خالفت نتائجه نتائ منه نقد الخبر ،وما خالفت أيضا الشرع والعقل والعلام
.
وخامسا نعم إنه يُستعان بالذوق فاي نقاد وتمحاي بعاض األخباار ،وهاذا
معروف في كل العلوم  .فهو حد يتكون لادى الناقاد نتيجاة كثارة ممارساته
للنقاد التاااريخي ،لكنااه نساابي كغيااره مان طاارق البحااث والتمحااي األخاارى.
ويجب إخضاع نتائجه لميازان الشارع والعقال والعلام .وهاذا الحاد الاذوقي
يُمكن الرد به على الذوق الصاوفي ،ألن حدسانا قاوي وصاحيح بنسابة كبيارة
ألنه قائم على الوحي والعقل والعلم.لكن الحد الصوفي ضعي جادا  ،وال
يصااح االعتماااد عليااه ،ألن الغالااب عليااه أنااه ال يقااوم علااى الشاارع وال علااى
العقل وال على العلم وإنما يقوم أساسا علاى الظناون واألهاوا  ،والهلوساات
والتلبيساااات الشاااي،انية  .بااادليل أناااه بيناااا فاااي كتابناااا هاااذا بالشاااواهد الكثيااارة
والدامغة أن علم الصاوفية المزعاوم كاان مخالفاا فاي معظماه للشارع والعقال
والعلم.
وسادسا ليس صحيحا أن رواة الصوفية كانوا يُحققون الروايات بقلوبهم ال
بعقولهم  ،فالغالب علايهم أنهام لام يهتماوا بهاذا الجاناب أصاال  ،وال قاالوا أناه
صااحت عناادهم هااذه األخبااار بنااا علااى الشااواهد ا تيااة  ،وعلااى المع،يااات
والمبررات التالية  .فالقوم لم يكن لهم اهتمام أصاال بهاذا الجاناب .وحتاى إذا
كان بعضهم مار النقد التاريخي بيحوالاه وكشافه المزعاوم ،فهاو قاد أخ،اي
فااي معظاام مرويااات الصااوفية التااي صااححها  ،لفساااد منهجااه وب،ااالن علمااه
المزعوم .والدليل على أنه أخ،اي فاي تصاحيحه لهاا  ،أناه سابق أن بيناا فسااد
وب،الن معظم الروايات واألحاديث التي أسس بها الصوفية لتصوفهم .
وماان الشااواهد التااي تُثباات مااا قلناااه  ،بااين شاايوخ الصااوفية ورواتهاام
يتكلمون بيهوائهم ورغباتهم  ،وأنها هي التي أفسادت علايهم ديانهم وأوقعاتهم
في األخ،ا واالنحرافات ،وأنها لم تنقذهم مماا هام فياه مان أخ،اا وأباطيال
أن الصااوفي اباان عجيبااة ((ت  1443هااـ) )) ،قااال (( :وكااذل قضااية اباان
الجوزى كان يقرأ ببغاداد اثناي عشار علماا ً فخارط يوماا ً لابعض شاؤنه فسامف
قائالً يقول:
إذ العشور من شعبان ولت  ...فواصل شرب ليل بالنهار
وال تشرب بيقداح صغار  ...فقد ضاق الزمان على الصغار
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فخرط هائما ً على وجهه إلى مكة فلم يزل يعباد ل بهاا حتاى ماات رحماه ل
ففهم من الشاعر انصراف العمر وضيق زمان الدنيا كله )).1775
وقوله هذا غير صحيح تماما قاله من دون علم  ،ألن الثابات ق،عاا أن عباد
الرحمن بن الجوزي توفي في بغداد سنة  137هـ و ُدفان بهاا 1776ولام يتاوف
في مكة المكرمة كما قال الرجل .فيين العلم اللدني والباطني ،والقلباي الاذي
يتباااهى بااه الصااوفية و يُعارضااون بااه الااوحي الصااحيح ،والعقاال الصااريح ،
والعلم الصحيح ؟؟ !! .
وممااا يُثباات ب،ااالن دعااوى تحقيااق الصااوفية لمروياااتهم بالكش ا وعلاام
الباااطن أيضااا هااو أنااه قااد أقمنااا األدلااة الق،عيااة فااي كتابنااا هااذا علااى ب،ااالن
حكاية علم الباطن باألدلة الشرعية والعقلية والعلمية  ،وبما أن األمار كاذل
فال يُمكن أن يكون تحقيق هؤال للمرويات بكشفهم تحقيقا صحيحا .
واالعتققراا الثققاني :ربمااا يعتاارض علينااا بعااض أهاال العلاام فااي انتقادنااا
للصوفية في عدم تحقايقهم للرواياات الحديثياة والتاريخياة ،بادعوى أن القاوم
كانت نيتهم التربية والتعليم  ،وهذا يندرط ضمن ما قاله أكثر علما الحاديث
بجواز رواية الضعي والعمل به في الفضائل .مما يجعل ما فعلاه الصاوفية
له ما يُبرره .
وأقاول :أوال لايس كال العلماا أجاازوا العمال بالضاعي  ،فمانهم مان مناف
العمل به ُم،لقا كيحيى بن معين ،وأبي بكار بان العرباي  ،والبخااري ومسالم
على األرجح .1777وأما العلما الذين أجازوا العمال بالحاديث الضاعي ،فقاد
اشترطوا ثالثة شروط للعمل بالحديث الضاعي ،هاي ((:أن يكاون الضاع
غير شديد  ،فيخرط من انفرد من الكاذابين والمتهماين بالكاذب  ،ومان فحا
غل،ااه  .وأن يكااون الضااع مناادرجا ً تحاات أصاال عااام  ،فيخاارط مااا يختاارع
بحيااث ال يكااون لااه أصاال أص االً .وأن أال يُعتقااد عنااد العماال بااه ثبوتااه  ،لاائال
ينسب إلى النبي  -صلى ل عليه وسلم -ما لم يقله)).1778
لكاان رواة الصااوفية رووا أحاديااث كثياارة ضااعيفة تتعلااق بكاال جوانااب
اإلسالم من عقيدة وشاريعة وفضاائل ،ولام تقتصار علاى األخاالق والفضاائل
 1775ابن عجيبة  :إيقاظ الهمم شرح متن الحكم  ،ي. 172-178 :
 1776أنظر مثال :صالح الدين الصفدي :الوافي بالوفيات  ،ي  . 8222 :و خير الدين الزركلي  ،ط  2ي. 216 :
 1777عمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،ي . 109 :
 1778عمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،ي . 109 :
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فقااط ،ووظفوهااا لخدمااة التصااوف ،ولاام يشااترطوا فيهااا تل ا الشااروط التااي
اشترطها العلما كشرط للعمل بالضعي .
علما بين الصحيح هو موق الماانعين ُم،لقاا مان العمال بالضاعي  ،ألن
الدين بكال مكوناتاه وحاي مان عناد ل وديناه الاذي فرضاه عليناا ،وال يصاح
التفريق بين مكوناته وال التفضيل بينهاا مان ناحياة صاحة ثبوتهاا مان جهاة ،
والدين يجاب أن يُبناى علاى اليقاين والصاحيح ،وال يُبناى علاى الضاعي مان
جهة أخرى .كما أن العمال بالضاعي هاو تسااهل يفاتح عليناا باباا كبيارا مان
الشاار ،ويُشااوش علينااا ديننااا  ،ويُضااع الثقااة فااي الساانة النبويااة ،ويُساارب
الضعي إليها  ،مف أن ديننا كامل ُمحكم لايس فاي حاجاة أبادا إلاى األحادياث
ااف  ،ونسااتغني بااه عاان
ااف شا َ
الضااعيفة .فالااذي صااحّ ماان الساانة النبويااة كا َ
الضعي  ،وقليل صحيح خير من كثير مشكوك فيه.
وثانيا إن إهمال الصوفية للتحقيق  ،وعدم حرصهم على رواياة األخباار
الصحيحة هو موق ليس من الدين ،وال من العقل ،وال من العلم ؟ ،ألام ياذم
ل تعالى أهل الكتاب ألنهم نسبوا إليه ما لم يقله عنادما حرفاوا كالماه ؟ ،ألام
ينهنا ل تعالى أن نتكلم باال علام ،وأن ننساب إلياه ماا لام يقلاه ؟ ،قاال تعاالى:
ان رع َنهُ
ص رر رو َالفُ رؤا رد ُكلُّ أُولـئة ر رك ر
َس لر ر بة ةه ةع َل ٌم إة خن ال خس َم رف رو َالبر ر
(( روالر تر َق ُ رما لري ر
ون رعلرى ّ
اون (األعاراف :
لة رما الر تر َعلر ُم ر
رم َس ُؤوالً)(اإلسرا  ،))46 :و ((أرترقُولُ ر
.) 48وألم ييمرنا بالتبيّن والتيكاد فاي تعاملناا ماف األخباار الضاعيفة ((يراا أريُّهراا
اسا ٌ
صايبُوا قر َوماا ً بة رجهرالرا َة فرتُصَ ابةحُوا
الخ ةذ ر
ق بةنربراي َ فرتربريخنُاوا أرن تُ ة
ين آ رمنُاوا إةن رجاا ُك َم فر ة
ين )(الحجارات  .))6 :وبماا أناه قاد صاح عان النباي-علياه
رعلرى رما فر رع َلتُ َم نرا ةد ةم ر
اي متعماادا فليتبااوأ مقعااده ماان
الصااالة والسااالم -أنااه قااال (( :ماان كااذب علا ّ
النار .1779))...وبما أن الجميف يعلم أن األحاديث المرفوعة إليه عليه الصالة
والسالم منها الصحيح  ،ومنها الضعي  ،ومنها الموضوع ،فالن مان يتعماد
رفف حاديث إلياه مان دون أن يتثبات مان صاحته فهاو يادخل فاي زمارة الاذين
ذكاارهم الحااديث النبااوي أو علااى األقاال فهااو قريااب ماانهم وقااد ارتكااب خ،ااي
كبيرا .ومن جهة أخرى فلن هذا الحديث يتضمن أيضا دعوة إلى التثبات فاي
رواية األحاديث ،والتيكد من صحتها.

 1779األلباني :السلسلة الصحيحة ،ط  2ي ،291 :رقم. 1222 :
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وقد كان أبو بكار وعمار بان الخ،ااب -رضاي ل عنهماا -يتشاددان فاي
قبول الحديث النبوي ويستوثقان وي،لبان بالبينة عليه. 1780وعملهما هاذا هاو
ت،بيق عملاي لماا أمار باه الشارع  .لكان الصاوفية أهملاوا النقاد وال حرصاوا
على طلب الحديث الصحيح مان جهاة ،ثام أنهام مان جهاة أخارى أكثاروا مان
المرويات الضعيفة والموضوعة عن تعمد وسبق إصرار وترصد !!  .فعلوا
ذل ألن غايتهم ليست طلب الحديث الصحيح ،وإنما غايتهم التيسيس للدياناة
الصوفية  ،فوجدوا في المرويات الضعيفة والمكذوبة ضالتهم  .وعملهام هاذا
ال يصح تبريره بيي حال من األحوال !! .
واالعتراا الثالث :ربما يقال :ال يصاح تعمايم الحكام علاى كال الصاوفية
بينهم لم يُحققوا رواياتهم التاريخية والحديثية.
وأقااول  :إن التعماايم صااحيح ماان دون ش ا فكلهاام أهملااوا نقااد الروايااات
الحديثية والتاريخية  ،ألن نقدهم لها يتعارض مف تصوفهم .ولهذا فلن تركهم
للنقااد التاااريخي والحااديثي هااو ماان ضااروريات التصااوف ،وإال لاان تقااوم لااه
قائمة .وكل إنسان يُمار النقد العلماي الصاحيح بكال أنواعاه فلناه سايرفض
التصوف ق،عا ،فكل صوفي يصدق مف نفسه وماف ل تعاالى ويُماار النقاد
العلمي الصحيح سيترك التصاوف ويكفار باه مان دون شا  .ولهاذا قلناا باين
كل مصنفي الصوفية لم يُحققوا األخبار المؤسسة للتصوف بيصوله وفروعه
وغاياتاااه .لكااان بعاااض هاااؤال كانااات لاااه انتقاااادات قليلاااة و ُمحتشااامة لااابعض
الروايات كما فعل أبو نعيم األصبهاني في حليته ،فهو في الوقت الاذي روى
مئات بل آالف الروايات التاريخية والحديثية الضعيفة والموضاوعة وساكت
عنها  ،فلنه من جهة أخرى علّق على بعضها مان دون توساف وال تعماق فاي
نقااد األسااانيد والمتااون .1781وهااذا ال يعنااي أنااه لاايس قااادرا علااى النقااد ،وإنمااا
يعنااى أنااه ال يساات،يف فعلااه بساابب تصااوفه  ،ألن التصااوف قااائم أساسااا علااى
األخبار الضعيفة والمكذوبة  ،وعلى مخالفاة الشارع والعقال والعلام ،فلماا أن
يترك تصوفه وينقاد مروياات التصاوف ،وإماا أن يبقاى صاوفيا ويتارك النقاد
تعصاابا وانتصااارا للتصااوف وأهلااه  .وأمااا إذا وجاادنا صااوفيا توسااف فااي نقااد
روايااات التصااوف إساانادا ومتنااا فهااو فااي الحقيقااة لاايس صااوفيا ،ولاان يكااون
صوفيا بالمعنى الحقيقي للتصوف ،وإنما انتمى إليه ظاهرياا  ،أو أناه ال علام
له بحقيقته فانتمى إليه تقليدا ومسايرة لمجتمعاه .ألن مان ينقاد التصاوف نقادا
تاريخيا وحديثيا صحيحا وبلخالي للعلم فلنه سيهدمه ويكفر به ال محالة.
 1780عمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،ي 61 :وما بعدها .
1781أنظر مثال :أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 12 :
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واالعتققراا األخيققر -الراب ق  : -ربمااا يُقااال  :أنااه لاايس صااحيحا أن شاايوخ
متقدمي الصوفية ازدروا بالحديث وأهله ،بدليل قول الذهبي (( :قرأت على
اباان الخااالل ،أنااا اباان اللتااي ،أنااا أبااو الوقاات ،أنااا شااي اإلسااالم عبااد الاارحمن
بنيسابور :سمعت الحسين الدقيقي يقول سمعت ساهل بان عباد ل يقاول :مان
أراد الاادنيا وا خاارة فليكتااب الحااديث .فاالن فيااه منفعااة الاادنيا وا خارة .قلاات:
هكاذا كااان مشااي الصااوفية فاي حرصااهم علاى الحااديث والسانة ،ال كمشاااي
عصرنا الجهلة الب،لة األكلة الكسلة.1782)) .
وأقااول :واضااح ماان كااالم الااذهبي أنااه عماام كالمااه علااى شاايوخ متقااادمي
الصوفية ،وهذا ال يصح ،وهو تعميم مبالغ فيه جدا وال يصدق عليهم ،ويبدو
أن الذهبي ألتبس عليه حالهم ،فتساهل في موقفه منهم .ألناه سابق أن أوردناا
أقااواال لكبااار متقاادمي الصااوفية ازدروا بهااا بعلاام الحااديث ورجالااه  ،ماانهم
رابعااة العدويااة ،وبشاار الحااافي ،و سااليمان الااداراني الااذي قااال(( :إذا طلااب
ازوط أو سااافر فااي طلااب المعاااش فقااد ركاان إلااى الاادنيا
الرجاال الحااديث أو تا ّ
)) .1783وماان جهااة أخاارى فااالن كتابنااا هااذا مملاااو باايقوال شاايوخ متقااادمي
الصااوفية التااي عارضااوا بهااا الشاارع معارضااة صااريحة  ،وتركااوا الكتاااب
والساانة ورا ظهااورهم ،ماانهم سااهل التسااتري هااذا ،وقااالوا صااراحة أنهاام ال
يُريدون دنيا وال آخرة  ،وإنما يريدون الفنا في ل -وحادة الوجاود  .-ولهاذا
فلن ذل القو ل المروي عان ساهل إماا أناه ال يصاح عناه  ،وإماا أناه قالاه فاي
مرحلة متقدمة من حياته قبال أن يتصاوف ،وإماا أناه قالاه تقياة وتلبيساا علاى
المسلمين ليتعي به بينهم .
وأما علم الصوفية مضمونا وحقيقة  ،فقد عبروا عنه كعادتهم باإلشارات
والتلغيزات دون العبارات الواضحة غالبا ،وزعموا أن علمهم كشفي باطني
نوراني رباني يقيني ،فما حقيقاة علمهام هاذا ؟؟  .فمان ذلا قاول أباي القاسام
الجنياااد عنااادما ُسااائل :مااان العاااارف؟ قاااال (( :مااان ن،اااق عااان سااارخك وأنااات
ساكت)) .1784فالعارف حسب زعمه من صفاته أنه يعلم الغيب!! .
والقول الثاني :كتب الجنيد رسالة إلى أحد الصوفية ،م،لعها  (( :هنيك
ل كرامته ،فينت غيث ألهل مودته  ...ومنتسب إلى وحدانيته  ،و ُمخبر عنه
باااه،ومن اصااا،نعه لنفساااه فاااي قاااديم أزليتاااه  ،وأطلعاااه علاااى مكناااون ساااره
 1782الذهبي :تاري اإلسالم ،ط  81ي. 129 :
 1783أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي.172 :
 1784القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 12 :
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 .1785))...قولااه هااذا يتضاامن القااول بوحاادة الوجااود – الفنااا فااي ل -عناادما
يصلها الصوفي يصابح ُم،لعاا علاى مكناون سار ل  ،ويُخبار عان ل بااهلل ،
ألنه أصبح هو ل حسب اعتقاد الصوفية بكفرية وحدة الوجود !!.
والقول الثالث :قال أبو نعيم األصبهاني(( :أخبرنا جعفار بان محماد فيماا
كتب إلي قال سامعت الجنياد يقاول :المرياد الصاادق غناي عان علاوم العلماا
يعمل على بيان يارى وجاه الحاق مان وجاوه الحاق ويتاوقى وجاوه الشار مان
وجوه الشر )).1786
والقول الرابف :قال أبو بكر الشبلي:
علم التصوف علم ال نفاد له *** علم سنى سماوى ربوبى
1787
فيه الفوائد لألرباب يعرفها ** أهل الجزالة والصنف الخصوصى .
والقول الخامس :قال القشيري((:سمعت أبا حاتم السجستاني يقول :سمعت
أبا نصر السراط يقول :سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول :كنت مف الشابلي
في مسجد ليلة من شهر رمضان وهو يصلي خل إمام له وأناا بجنباه ،فقارأ
اإلمااام (( :رولراائةن ةشاا َئنرا لرنر َ
ااذهربر خن بةالخاا ةذي أر َو رح َينرااا إةلريَاا ر ثُاا خم الر تر ةج ا ُد لراا ر بةاا ةه رعلر َينرااا
رو ةكاايالً)(اإلسااارا  .))86 :فزعااق زعقاااة قلاات :طاااارت روحااه وهاااو يرتعاااد
ويقول :بمثل هذا يخاطب األحباب!! ويردد ذل كثيراً)).1788
والقول الساد  :قال أبو بكر الشبلي  (( :إذا طالبوني بعلم الاورق بارزت
عليهم بعلم الخرق)) .1789
والقول السابف :قال سهل بن عبد ل التساتري (( :للعاالم ثالثاة علاومف علام
ظاهر يبذله ألهل الظاهر ،وعلم بااطن ال يساف إظهااره إالّ ألهلاه ،وعلام هاو
سرّ بين ّ
ل وبين العالم هو حقيقة إيمانه ،ال يظهاره ألهال الظااهر وال ألهال
الباطن)).1790
والقول الثاامن :كاان أباو يزياد البسا،امي يقاول لعلماا عصاره  (( :أخاذتم
علمكم من علما الرسوم ميتاا ً عان ميات ،وأخاذنا علمناا عان الحاي الاذي ال
 1785السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 216 :
 1786أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 890 :
 1787الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي.29 :
 1788محمود عبد الرؤوف  :الكش عن حقيقة الصوفية  ،ي. 126 :
 1789ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 227 :
 1790أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  8ي . 8 :والغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  2ي. 88 :
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ُ
حضرت مجلاس أباي
يموت)) .1791وفي رواية عن إبراهيم سبتية أنه قال(( :
يزيد والنا يقولون فالن لقي فالنا وأخذ من علمه وكتب منه الكثيار وفاالن
لقي فالنا فقال أبو يزيد  :مساكين أخذوا علمهم ميتاا عان ميات وأخاذنا علمناا
عن الحي الذي ال يموت )).1792
والقول التاسف :عن أبي يزيد البس،امي أن عالما قال له (( :قد حكاي لاي
عن عجايب فقال أبو يزيد  :وما لم تسمف من عجايبي أكثر فقال له  :علما
هذا يا أبا يزيد عن من ومن ومن ومن ؟ فقال أبو يزيد  :علمي من ع،ا ل
تعالى ومن حيث قال رسول ل -صلى ل عليه وسلم [ : -من عمل بما يعلم
ورثه ل علم ما لم يعلم ] ومان حياث قاال  [ :العلام علماان علام ظااهر وهاو
حجة ل تعالى على خلقه وعلم باطن وهو العلم النافف ] ،وعلم يا شي نقل
من لسان عن لسان التعليم وعلماي مان ل إلهاام مان عناده .فقاال لاه الشاي :
علماي عان الثقاات عان رساول ل –صالى ل علياه وسالم -عان جبريال عان
ربه عز و جل فقال أبو يزيد  :يا شي كان للنبي –صلى ل عليه وسلم -علم
عن ل لم ي،لف عليه جبريل وال ميكائيل؟ قال :نعم ،ولكن أريد أن يصح لي
علم الذي تقول هو من عند ل قال  :نعم أبينه ل قادر ماا يساتقر فاي قلبا
معرفته ثم قال  :يا شي علمت أن ل تعالى كلم موسى تكليما وكلم محمدا –
صلى ل عليه وسلم -ورآه كفاحا وأن حلم األنبياا وحاي قاال نعام قاال  :أماا
علماات أن كااالم الصااديقين واألوليااا بللهااام منااه وفوائااده ماان قلااوبهم حتااى
أن،قهام بالحكماة ونفااف بهام األماة  :وممااا يؤكاد ماا قلاات ماا ألهام ل تعااالى أم
موسى أن تلقي موسى في التابوت فيلقته وألهم الخضار فاي السافينة والغاالم
والحائط قولاه موساى { وماا فعلتاه عان أماري } وكماا قاال أباو بكار لعائشاة
رضي ل عنهما  :إن ابنة خارجة حاملة ببنت وألهم عمر  -رضي ل عنه-
فنادى يا سارية الجبل.ومثل هذا كثير ،وأهل اإللهام قوم خصاهم ل بالفوائاد
فضااال ماان ل علاايهم ،وكرامااة منااه .وقااد فضاال ل بعضااهم علااى بعااض فااي
الفةراسة )).1793
والقاااول العاشااار :قاااال الشاااعراني مفتخااارا بعلااام الصاااوفية ومعظماااا لهااام
ومزدريا بيحمد بن حنبل (( (( :وكذل يكفينا إذعان اإلمام أحمد بان حنبال -
رضي ل عنه -ألباي حمازة البغادادي -الصاوفي رضاي ل عناه ،واعتقااده
 1791الشعراني :ال،بقات الكبرى ،ي. 9 :
 1792الشعراني :ال،بقات الكبرى ،ي. 9 :و ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 227 :
 1793أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليها كتاب تيويل الش،ح ،ي . 71-72 :وابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي:
. 227
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حين كان يرسل له دقائق المسائل ويقول :ماا تقاول فاي هاذا ياا صاوفي كماا
سييتي بيان ذل فاي ترجماة أباي حمازة -رضاي ل عناه ،-فشاي يقا فاي
فهمه اإلمام أحمد ويعرفه أبو حمزة غاية المنقبة للقوم )).1794
والقول الحادي عشر :قال أحماد بان عاصام األن،ااكي (( :إذا جالساتم أهال
الصاادق فجالسااوهم بالصاادقف فاالنهم جواساايس القلااوبف ياادخلون فااي قلااوبكم
ويخرجااون منهااا ماان حيااث ال تحسااون )) .1795معنااى كالمااه أن ماان صاافات
شيوخ الصوفية علم ما في نفو غيرهم ،أي أنهم يعلمون الغيب .
والقول الثاني عشر :قال أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي ( ت  414هـ)
((فاااالن كاااال ر
الخلااااق قعاااادوا علااااى الرسااااوم ،وقعاااادت هااااذه ال،ائفااااة علااااى
الحقائق)).1796
والقول الثالث عشر :قال أبو طالب المكي(( :وقاد كاان علماا الظااهر إذا
أشااكل علاايهم العلاام فااي مساايلة الخااتالف األدلااة ساايلوا أهاال العلاام با ّ
ااهلل ألنهاام
أقرب إلى التوفيق عندهم وأبعد من الهوى والمعصية ،منهم :الشافعي رحمه
ّ
ل تعالى كان إذا اشتبهت عليه المسيلة الختالف أقاوال العلماا فيهاا وتكاافؤ
االستدالل عليها رجف إ لى علما أهل المعرفة فسيلهم قال :وكان يجلس بين
يدي شيبان الراعي كما يجلس الصابي باين يادي المكتاب ويسايله كيا يفعال
في كذا وكي يصنف في كذا فيقال له :مثل يا أبا عباد ّ
ل فاي علما وفقها
تسيل هذا البدوي .فيقول :إن هذا وفق لما علمنااه .وكاان الشاافعي رحماه ّ
ل
قد اعتلّ علة شاديدة وكاان يقاول :اللّهام إن كاان فاي هاذا رضااك فزدناي مناه
فكتب إليه المعافري من سواد مصر :ياا أباا عباد ّ
ل لسات وإيااك مان رجاال
الاابال فنساايل الرضااا األولااى بنااا أن نساايل الرفااق والعافيااة ،فرجااف الشااافعي
ل عن قوله هذا ،وقال :أستغفر ّ
رحمه ّ
ل تعالى وأتوب إليه .فكان بعاد ذلا
رحماه ّ
ل يقااول :اللّهاام اجعال خيرتااي فيمااا أحاب  .وقااد كااان أحماد باان حنباال
ويحيااى باان معااين -رضااي ل عنهمااا  -يختلفااان إلااى معااروف باان فيااروز
الكرخااي رحمهاام ّ
ل ولاام يكاان يحساان ماان العلاام والساانن مااا يحساانانه فكانااا
يسيالنه.1797)).
 1794الشعراني :طبقات الصوفية الكبرى  ،ط  1ي. 6 :
 1795القشيري :الرسالة القشيرية ،ي. 12 :
 1796القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 1797أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 882 :

617

ي.22 :

والقول الرابف عشر :قال السراط ال،وسي  (( :سئل ابن الجال  :ماا معناى
قولهم صوفي؟ فقال :ليس نعرفه فاي شارط العلام ،ولكان نعارف أن مان كاان
فقيراً مجرداً مان األساباب ،وكاان ماف ل تعاالى باال مكاان ،وال يمنعاه الحاق
ساابحانه عاان علاام كاال مكااان يساامى صااوفيخا ً)) .1798قولااه هااذا يتضاامن القااول
بكفرية وحدة الوجود ،وفيها يصبح الشاي الصاوفي فانياا فاي ل ،ويعلام كال
شي حسب زعمه .
والقول الخامس عشر :قال السراط ال،وسي(ت  478هـ)  ((:وللصوفية
أيضااا ُمسااتنب،ات فااي علااوم مشااكلة علااى فهااوم الفقهااا والعلمااا  ،ألن ذل ا
ل،ائ مودعة في إشارات لهم تخ في العبارة من دقتهاا ول،افتهاا ف وذلا
فاي معنااى العااوارض والعوائاق والعالئااق والحجااب ،وخباياا الساار ومقامااات
اإلخاااالي وأحاااوال المعاااارف وحقاااائق العبودياااة ،ومحاااو الكاااون بااااألزل ،
وتالشااي ال ُمحاادث إذا قااورن بالقااديم ،وفنااا رؤيااة األعااواض ،وبقااا رؤيااة
المع،ي بفنا رؤية الع،ا  ،وعبور األحوال والمقامات  ،وجمف المتفرقات،
وفنااااا رؤيااااة القصااااد ببقااااا رؤيااااة المقصااااود ،واإلعااااراض عاااان رؤيااااة
األعواض،وترك االعتراض ،والهجوم على سلوك سابل من،مساة  ،وعباور
مفاوز مهلكة)). 1799
والقول الساد عشر :قسّام الساراط ال،وساي علاوم الشاريعة إلاى أربعاة
علااوم  ،هااي :علاام الروايااة واألثاار ،وعلاام الدرايااة ،وعلاام القيااا والنظاار،
والراباااف و(( هاااو أعالهاااا وأشااارفها ،وهاااو علااام الحقاااائق  ،وعلااام المعاملاااة
والمجاهادات  ،واإلخاالي  .1800))...ثام نباه إلاى أن مان يغلاط فاي علام مان
العلوم فلنه يسايل أهلاه وال يسايل غيارهم  .ثام قاال (( :ويمكان أن توجاد هاذه
العلوم كلها في أهل الحقائق  ،وال يُمكن أن يوجد علم الحقائق فاي هاؤال إال
ما شا ل ف ألن علم الحقائق ثمرة العلوم كلها ،ونهاية جميف العلوم ،وغاياة
جميف العلوم إلى علم الحقائق ،إذا انتهى إليها وقف في بحر ال غاية لاه ،وهاو
علم القلوب ،وعلم المعارف ،وعلم األسرار ،وعلم الباطن ،وعلم التصاوف،
وعلم األحوال ،وعلم المعامالت ،أي ذل شئت فمعناه واحد )).1801

 1798القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 8هام
 1799السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 28 :
 1800السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 126 :
 1801السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 126 :
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والقول السابف عشر :قال الكالباذي (( :كما يقاول الصاوفيه :أخاذتم علمكام
ميتا عن ميت وأخذنا علمنا من الحي الاذي ال يماوت )) .1802واستشاهد علاى
علم الصوفية بحديث مفاده  (( :وعن عبد الواحد بن زيد قال سايلت الحسان
عن علام البااطن فقاال سايلت حذيفاة بان اليماان عان علام البااطن فقاال سايلت
رسول ل عن علم الباطن فقال " :سيلت جبريل عن علم الباطن فقال سايلت
ل عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سرى أجعله فى قلب عبدى ال
يق عليه أحد من خلقى)).1803
والقول الثامن عشار :عنادما تكلام أباو طالاب المكاي عان أهال علام اليقاين
والمعرفة ويعني بهم الصوفية  ،قال(( :بماا أراهام ل تعاالى مان علام اليقاين
وبما شهد لهام رساول ل -صالى ل علياه وسالم -باالعلم والتعاديل فاي قولاه:
" يحمل هذا العلم من كل خل عدو لاه ينفاون عناه تحريا الغاالين وانتحاال
المب،لين وتيويل الجاهلين" ،1804فالغالون هام الشااطحون ألنهام قاد جااوزوا
العلاام ومحااوا الرساام فيسااق،وا الحكاام ،والمب،لااون هاام الم ا ّدعون المبتاادعون
ألنهم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وافتاروا بالادعوى وابتادعوا باالرأي
والهوى ،والجااهلون هام المنكارون لغرائاب العلام المفتارون لماا عرفاوا مان
ظاهر العقل .كما رويناا عان النباي -صالى ل علياه وسالم (( :-إن مان العلام
كهيئة المكناون ال يعلماه إال أهال المعرفاة ّ
بااهلل ّ
عاز وجالّ  ،فالذا ن،قاوا باه لام
يجهله إال أهل االغترار ّ
باهلل تعالى )).1805
والقااول التاسااف عشاار :قاااال أبااو طالااب المكاااي(( :وإفشااا ساارّ الربوبياااة
كفاار.وقااال بعااض العااارفين :ماان صاارح بالتوحيااد وأفشااى الوحدانيااة فقتلااه،
أفضل من إحيا غيره ،وقال بعضاهم :للربوبياة سارّ لاو ظهار لب،لات النبا ّوة
ااهلل س ا ّر لااو أظهااره ّ
وللنبا ّاوة ساارّ لااو كش ا ب،اال العلاام ،وللعلمااا با ّ
ل تعااالى
لب،لت األحكام ،فقوام اإليمان واستقامة الشارع بكاتم السا ّر ،باه وقاف التادبير
وعليه انتظم األمر والنهيّ ،
ل غالب على أمره )).1806
والقول العشرون :قاال أباو طالاب المكاي(( :وهاو خصاوي العاارفين مان
المحبين والخالصين اطلعوا علاى السارّ وأوقفاوا علاى الخبار فكاانوا مقاربين
شاهدين أن للقرآن ظهاراً وب،ناا ً وحاداً وم،لعاا ً فنقاول فظهاره ألهال العربياة
 1802الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف ،ي. 6 :
 1803الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 101 :
 1804الحديث صححه األلباني :مشكاة المصابيح  ،ط  1ي ، 22 :رقم. 812 :
 1805أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 811 :
 1806أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي. 8 :
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وباطنااه ألهاال اليقااين وحااده ألهاال الظاااهر وم،لعااة ألهاال األشااراف وهاام
العارفون المحبون )) .1807و(( وروينا عن الحسن البصري عان رساول خ
ل
صااالى ل علياااه وسااالم :-العلااام علماااان ،فعلااام بااااطن فاااي القلاااب فاااذاك هاااوالنافف)).1808
والقول الواحد والعشرون :قال أبو طالب المكي ((وقال بعض :العارفين:
علم الظااهر حكام وعلام البااطن حااكم ،والحكام موقاوف حتاى يجاي الحااكم
يحكم فيه)).1809
والقول الثاني والعشرون :قال القشيري  ((:ويقبح بالمريد أن ينتساب إلاى
مذهب من مذاهب من ليس من هاذه ال،ريقاة .ولايس انتسااب الصاوفي إلاى
مااذهب ماان مااذاهب المختلفااين ،سااوى طريقااة الصااوفية ،إال نتيجااة جهلهاام
بمذاهب أهل هذه ال،ريقةف فلن هؤال حججهم في مسائلهم أظهار مان حجا
كل أحد ،وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل ماذهب .والناا  :إ خماا أصاحاب
النقل واألثر ،وما أرباب العقل والفةكر .وشيوخ هذه ال،ائفة ارتقاوا عان هاذه
الجملااةف فالااذي للنااا غيااب ،فهااو لهاام ظهااور ،والااذي للخلااق ماان المعااارف
مقصاود فلهاام مان الحااق سابحانه ،موجااود ،فهام أهاال الوصاال ،والنااا ً أهاال
االستدالل)).1810و(( هم كما قال القائل:
ليلي بوجه مشرق  ...وظال ُمه في النا
فالنا

ساري

في سدف الظالم  ...ونحن في ضو النهار.1811

و(( لم يكن عصر من األعصار في مدة اإلساالم إال وفياه شاي مان شايوخ
هذه ال،ائفة ،ممن له علوم التوحيد ،وإماماة القاوم إال وأئماة ذلا الوقات مان
العلماااا استسااالموا لاااذل الشاااي  ،وتواضاااعوا وتبركاااوا باااه .ولاااوال مزياااة،
وخصوصااية لهاام ،وإال كااان األماار بااالعكس .هااذا أحمااد باان حنباال كااان عنااد
الشافعي ،رضي ل عنهما ،فجا شيبان الراعي فقال أحمد :أريد ياا اباا عباد
ل أن أُنبااه هااذا علااى نقصااان علمااه ،ليشااتغل بتحصاايل بعااض العلااوم .فقااال
الشافعي :ال تفعل!! فلام يقنافف فقاال لشايبان :ماا تقاول فايمن نساي صاالة مان
خمااس صاالوات فااي اليااوم والليلااة ،وال ياادري أي صااالة نساايها ،مااا الواجااب
 1807أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 62 :
 1808أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي.191 :
 1809أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  1ي. 882 :
 1810القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي. 291 :
 1811القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي. 291 :
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عليااه :يااا شاايبان؟! فقااال شاايبان :يااا أحمااد ،هااذا قلااب غفاال عاان ل تعااالى،
فالواجب أن يؤدب حتى ال يغفل عن مواله بعا ُد!! فغشاي علاى أحماد  ...فلماا
أفاق ،قال له اإلمام الشافعي ،رحمه ل :ألم أقل ل ال تحارك هاذا!! وشايبان
الراعاااي كاااان أمياااا ً مااانهم ،فااالذا كاااان حاااا ُل األماااي مااانهم هكاااذا ،فماااا الظا ُّ
اان
بيئمتهم؟؟)).1812
والقول الثالث والعشرون :قال القشيري في وصفه لل،ريق الصاوفي (( :
ثم في خالل هذه األحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هاو نهاياة  ،يارى
جملة الكون يضي بنور كان له حتى لم يخ مان الكاون علياه شاي فكيناه
ياارى جميااف الكااون ماان السااما واألرض رؤيااة عيااان  ...ولكاان رؤيااة قلااب
وبصايرة  ،ألنااه ال ياارى فااي هاذا الوقاات بعينااه ألنااه شاي  ،كمااا أنهااا ليساات
رؤية علم  ،حيث ال يشعر بحركة في الكون لذرة أو نملة)).1813
والقااول الرابااف والعشاارون :قااال القشاايري  ((:ولهااذا كااان الجااوع ماان
صفات القوم ،وهاو أحاد أركاان المجاهادة ،فالن أربااب السالوك تادرجوا إلاى
اعتياااد الجااوع واإلمساااك عاان األكاال ،ووجاادوا ينااابيف الحكمااة فااي الجااوع،
وكثرت الحكايات عنهم في ذل )).1814
والقول الخامس والعشرون :قال أباو نُعايم األصابهاني  (( :ومنهاا التحقاق
باإليمان الجامف والتمكن من العلم النافف  :حدثنا أبو الحسن سهل بن عباد ل
التستري  ،حدثنا الحسين بن إسحاق  ،حدثنا عبد السالم بان صاالح  ،بمكاة ،
حدثنا يوس بن ع،ية  ،حدثنا قتادة  ،عن أنس بن مال  ،قال  :قال رساول
ل صلى ل عليه وسلم (( :ليس اإليمان بالتمني وال بالتحلي  ،ولكن ما وقر
في القلب وصدقه الفعل ،والعلم علمان  :علم بالقلب وهو العلم النافف  ،وعلم
باللسان فهو حجة ل على خلقه » )).1815
والقاول السااد والعشارون :قاال أبااو حاماد الغزالاي(( :ولمثال هاذا قالاات
الصوفية إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر النا
بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للماذاهب وألقوهاا
إليهم  .فيما العلم الحقيقي الذي هو الكش والمشاهدة بناور البصايرة فكيا
يكون حجابا وهو منتهى الم،لب )).1816
 1812القشيري  :الرسالة القشيرية  ،ط  ، 8ي. 291 :
 1813القشيري :ترتيب السلوك في طريق ل تعالى ،حققه ابراهيم بسيوني ،ي. 87 :
 1814القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محمود ،و محمودد بن الشري  ،ط  ، 1هام
 1815أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 91 :
 1816الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 821 :
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ي.890 :

والقااول السااابف والعشاارون :قااال الغزالااي (( :فيمااا إزالااة الشاابهة وكشاا
الحقائق ومعرفة األشيا على ماا هاي علياه وإدراك األسارار التاي يترجمهاا
ظاهر ألفاظ هذه العقيدة ،فال مفتاح له إال المجاهدة وقماف الشاهوات واإلقباال
بالكلية على ل تعالى ومالزمة الفكر الصافي عن شوائب المجادالتف وهي
رحمااة ماان ل عااز و جاال تفاايض علااى ماان يتعاارض لنفحاتهااا بقاادر الاارزق
وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب وذلا البحار الاذي ال
يدرك غوره وال يبلغ ساحله )). 1817
والقاااول الثاااامن والعشااارون :قاااال الغزالاااي(( :والمااادرك الثااااني :الاااوحى
لألنبيا واإللهام لألوليا  ..وال تظن أن معرفة النبي -صلّى ل عليه وسالّم-
ألمور ا خرة وألمور الدنيا تقلياد لجبريال -علياه الساالم ..-فالن التقلياد لايس
بمعرفة صحيحة  ..والنباي -صالّى ل علياه وسالّم -حاشااه ل مان ذلا  ..بال
انكشااافت لاااه األشااايا  ..وشااااهدها بنااااور البصااايرة  ..كماااا شااااهدت أناااات
المحسوسات بالعين الظاهرة  .1818))...وفي كتابه اإلحيا (( :وأماا المادرك
الثاااني لمعرفااة ا خاارة فهااو الااوحي لألنبيااا واإللهااام لألوليااا وال تظاانن أن
معرفااة النبااي  -صاالى ل عليااه و ساالم -ألماار ا خاارة وألمااور الاادين تقليااد
لجبريل -عليه الساالم -بالساماع مناه كماا أن معرفتا تقلياد للنباي -صالى ل
عليااه و ساالم -حتااى تكااون معرفت ا مثاال معرفتااه ،وإنمااا يختل ا المقلااد فقااط
وهيهات فالن التقلياد لايس بمعرفاة بال هاو اعتقااد صاحيح واألنبياا عاارفون
ومعنااى معاارفتهم أنااه كش ا لهاام حقيقااة األشاايا كمااا هااي عليهااا فشاااهدوها
بالبصاايرة الباطنااة كمااا تشاااهد أناات المحسوسااات بالبصاار الظاااهر فيخباارون
عن مشاهدة ال عن سماع وتقليد)).1819
والقول التاسف والعشرون :قال الغزالي :على الصوفي أن يستعد بالتصافية
المجااردة وإحضااار(( الهمااة مااف اإلرادة الصااادقة والااتع ،التااام والترصااد
بدوام االنتظار لما يفتحه ل تعاالى مان الرحماة فاألنبياا واألولياا انكشا
لهم األمر وفاض على صادورهم الناور ال باالتعلم والدراساة والكتاباة للكتاب
بل بالزهد في الدنيا والتبري من عالئقها وتفريغ القلب من شواغلها واإلقبال
بكنه الهمة على ل تعالى فمن كان هلل كان ل له .1820))...
 1817الغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  1ي. 33 :
 1818الغزالي :أصناف المغرورين  ،ي. 8 :
 1819الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 221 :
 1820الغزالي :اإلحيا  ،ط  2ي. 17 :
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والقول الثالثون :قال الغزالي(( :وكاان أباو يزياد وغياره يقاول لايس العاالم
الذي يحفظ من كتاب فلذا نسي ما حفظه صار جااهال إنماا العاالم الاذي ييخاذ
علمه من ربه أي وقت شا بال حفظ وال در  .وهذا هو العلم الرباني وإليه
اإلشارة بقولاه تعاالى  ((:رو رعلخ َمنرااهُ ةمان لخا ُدنخا ةع َلماا ً)(الكها  ))61 :ماف أن كال
علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فال يسمى ذل علماا لادنيا بال
اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب ميلوف )).1821
والقول األخير -الواحد والثالثون من أقوال الصوفية : -كاان الصاوفي أباو
مدين الغوث إذا قيل لاه (( :قاال فاالن عان فاالن عان فاالن ،يقاول :ماا نرياد
نيكل قديداً ،ائتوني بلحم طري )).1822
ومما له عالقاة بغلاو الصاوفية بعلمهام وازدرائهام باالعلوم األخارى  ،أن
بعضهم أحرق كتبه بعدما تصاوف وبلاغ نهايتاه  .مان ذلا ماا رواه أباو نعايم
األصاابهاني(( :حاادثنا محمااد باان الحسااين باان موسااى قااال :ساامعت محمااد باان
جعفر بن م،ر يقول :سمعت إبراهيم بان يوسا يقاول :رماى أحماد بان أباي
الحااواري بكتبااه فقااال :نعاام الاادليل كناات ،واالشااتغال بالاادليل بعااد الوصااول
محال)).1823
وفي رواياة أناه قاال(( :حادثنا محماد بان الحساين قاال :سامعت محماد بان
عبدل ال،بري يقول :سمعت يوس بن الحسين يقاول :طلاب أحماد بان أباي
الحواري العلم ثالثين سنة فلما بلغ الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرقها وقال:
يااا علاام لاام أفعاال هااذا ب ا تهاونااا ب ا وال اسااتخفافا بحقا ولكاان كناات أطلب ا
ألهتدي ب إلى ربي فلما اهتديت ب إلى ربي استغنيت عن )).1824
وأخاارى أنااه قااال(( :حاادثنا محمااد باان الحسااين قااال ساامعت أبااي يقااول قااال
أبراهيم بن شايبان يحكاى عان أحماد بان أباي الحاواري قاال ال دليال علاى ل
سواه وإنما ي،لب العلم داب الخدمة)).1825
وقااال أيضااا ((:ساامعت أبااا بكاار محمااد باان عباادل باان عباادالعزيز الاارازي
المااذكر يقااول ساامعت أبااا عماارو البيكناادي يقااول لمااا فاارغ أحمااد باان أبااي
1821الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  2ي. 81 :

 1822نقال عن  :محمود القاسم :الكش

عن حقيقة الصوفية ،ط  8ي. 127 :

 1823أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 6 :
 1824أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 6 :
 1825أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 6 :
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الحواري من التعليم جلس للنا فخ،ر بقلبه ذات يوم خاطر مان قبال الحاق
فحمل كتبه إلاى شاط الفارات فجلاس يبكاي سااعة طويلاة ثام قاال :نعام الادليل
كنت لي على ربي ،ولكن لما ظفرت بالمدلول كان االشاتغال بالادليل محاال
فغسل كتبه بالفرات )).1826
وأشااير هنااا إلااى أن الصااوفية كثياارا مااا يساامون علمهاام بالحقيقااة مقاباال
الشريعة ،ويُفضلون حقيقتهم على الشريعة ،أو ينوهون باين بعاض شايوخهم
جمف بينهما .وصن أحدهم كتابا في الفرق بين الشريعة والحقيقة.1827
ماان ذلاا مااثال قااول عباااد الكاارريم القشاايري(( :الشااريعة :أماار باااالتزام
العبوديااة .والحقيقااة :مشاااهدة الربوبيااة  ...فالشااريعة أن تعبااده ،والحقيقااة أن
تشااهده .والشااريعة قيااام بمااا أماار ،والحقيقااة شااهود لمااا قضااى وقاادر ،وأخفااى
وأظهاار )) .1828و(( والكاايس :ماان كااان بحك ام وقتااهف إن كااان وقتااه الصااحو
فقيامه بالشريعة ،ون كان وقته المحو ،فالغالب عليه أحكام الحقيقة)).1829
ورةا عليهم أقول :أوال إن قول الصوفية بين علمهم كشفي رباني نوراني
يقينااي يجعلهاام يعلمااون كاال شااي باااهلل وماان ل هااو قااول باطاال ق،عااا باادليل
المع،يات والشواهد ا تية:
أوال إن المصاادر األساساااي الاااذي اساااتقى مناااه الصاااوفية فكااارهم -علمهااام
المزعااوم -لاايس مصاادرا علميااا ،وال يصااح االعتماااد عليااه ،وال أخااذ العلاام
منه .ألنه خارط مصادر المعرفة التي حددها الشرع ويقول بها العقل والعلم،
والمعروفااة لاادى النااا  .وهااي :الااوحي اإللهااي  ،والف،اارة – الهدايااة القلبي اة
والعقلية ، -والعلم  ،وهذه المصادر ماذكورة فاي قولاه تعاالى (( :رو ةم ر
ان النخاا ة
رمن ي رُجا ةد ُل فةي خ
ير)(الحا  .))8 :والف،ارة
لة بة رغي ةَر ةع َل َم رو رال هُ ًدى رو رال ةكترا َ
ب ُّمنة َ
والعلاام نتائجهمااا نسبية،فليساات م،لقااة ،وإنمااا هااي احتماليااة تتضاامن الخ،ااي
والصواب  ،لكن جانبها البديهي صحيح من دون شا عنادما يكاون اإلنساان
في حالته ال،بيعية  .ألنهاا قاد تتغيار عنادما يفقاد اإلنساان توازناه فاي حااالت
المرض ،والسكر والهلوسات.

 1826أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 6 :
 1827أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي . 189 ،181:وأبو نُعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  1ي . 180 :وابن
الملقن :طبقات األوليا  ،ي . 12 :الذي صن ذل الكتاب هو أبو عبد الرحمن السلمي  .خير الدين الزركلي :األعالم ،ط  6ي.77 :
 1828القشيري :الرسالة ،ي. 18 :

 1829القشيري :الرسالة ،ي. 21 :
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وأما إذا قيل :إن الصوفية يقولاون أن علمهام قلباي ،ومان ثام فهاو صاحيح.
فيقول :هذا القول ال يصح  ،ألن لإلنسان علمين :علم ف،ري يدركه بالبديهاة
 ،أو يحس به من داخلاه كلحساساه باالجوع ،والمعرفاة الف،رياة تظهار علاى
القلب أو العقل ،أو هما معا .والثاني هو علم كسبي يكتشفه اإلنساان بحواساه
وعقله وقلبه ووجدانه عندما تتفاعال هاذه الوساائل ببااطن اإلنساان ومحي،اه.
فالعلم القلبي ليس مستقال بذاته ،فلما أن يكون علمه ف،ريا  ،وإما كسابيا كماا
بيناه  ،وعلمه ليس منفصال عن علم العقل والحوا والتجربة ،وال يتنااقض
معه .وإذا ما تناقض مف علام الاوحي والعقال والتجرباة ،فهاو غيار صاحيح ،
وليس علما من دون ش .
ولذل فلن فكر الصوفية – علمهام المزعاوم -لايس هاو مان الف،اري وال
ماان الكساابي .ألنااه لااو كااان ف،ريااا لعلمااه كاال النااا  ،ولااو كااان علمااا كساابيا
موضااوعيا لااتمكن غياارهم ماان معرفتااه دون ممارسااة طااريقهم الصااوفي ماان
جهة ،وألمكان تمحيصاه وإخضااعه للتجرباة الموضاوعية مان جهاة أخارى.
ولهذا فلن الفكر الصوفي ليس علما قلبيا ،وال عقليا وال شرعيا وال علميا.
وال يصح االحتجاط بالنبوة ،ألن القلب ال يُمكنه أن يكتسبها،ألنها ليست مما
يُكتسب ،وإنما هي اص،فا من ل تعالى وفضال مناه يتفضال بهاا علاى مان
اختاره لها من عباده  ،فهي تتم بتدخل مباشر منه سبحانه.وكل مان يازعم أن
حاله كحال النبي ولم يكن نبيا فهو كذاب من دون ش .
وال يصااح أيضااا االحتجاااط باايحوال القلااب ،باادعوى أن لااه أحااواال إيمانيااة
وخارقااة تجعلااه يتجاااوز ضااوابط الشاارع والعقاال والعلاام .ال يصااح ذل ا ألن
القلااب لااه أحااوال كثياارة ،منهااا اإليمانيااة ،والكفريااة ،والصااحية ،والمرضااية،
وخليط بين ذل  .ولهاذا يجاب أن تُخضاف أحاوال القلاب كلهاا ،ومنهاا أحاوال
الصااوفية ،لضااوابط الشاارع الصااحيح ،والعقاال الصااريح ،والعلاام الصااحيح.
وكل حال يُخال تلا الضاوابط فهاو حاال باطال ق،عاا ،وال يُمكان أن يكاون
رح ركما على مصادر العلم التي ذكرناها آنفا .
وبما أن األمار كاذل فماا هاو المصادر األساساي الاذي أخاذ الصاوفية مناه
علمهم المزعاوم ؟؟ .إن ذلا المصادر هاو ماا كاانوا يجدوناه فاي أنفساهم مان
أحاااوال ومواجياااد فاسااادة ،وهلوساااات وتلبيساااات نفساااية وشاااي،انية  ،بسااابب
ممارساااتهم لل،ريااق الصااوفي .وهاام فااي ذلا ماان الااذين يصاادق علاايهم قولااه
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تعالى (( :رك رمن خمثرلُهُ فةي ُّ
ين رماا
ان لة َل ركاافة ةر ر
ط م َنهراا ركا رذلة ر ُزي ر
ت لراي ر
الظلُ رما ة
َس بة رخ ة
اار َ
ازا ردهُ ُم ّ
ركااانُ َ
لُ رم ررض اا ً
ارضٌ فرا ر
وا ير َع رملُا ر
اون )(األنعااام(( ،))144 :فةااي قُلُااوبة ةهم خما ر
ُون)(البقاارة ،))11 :و ((لةيرجَ رعاا رل رمااا ي َُلقةااي
رولرهُاام رعاا رذابٌ أرلةااي ٌم بة رمااا ركااانُوا ير َكاا ةذب ر
ال خشا َي،ر ُ
ين لرفةااي
اساير ةة قُلُااوبُهُ َم روإة خن الظخااالة ةم ر
ان فة َتنراةً للخا ةذ ر
ارضٌ رو َالقر ة
ين فةااي قُلُااوبة ةهم خما ر
ق بر ةعي َد )(الح .))14 :
ةشقرا َ
علما بين قول الصوفية بين علمهم كشفي نوراني رباني يقيني ،هو مجرد
زعم ال دليل صحيح يُثبتاه مان جهاة ،وقاد قامات أدلاة الشارع والعقال والعلام
على مخالفته ونقضه من جهة أخرى .1830والمعرفة القلبية ال يُمكن أن تكون
صااحيحة إال إذا التزماات بااالوحي والعقاال والعلاام  ،وإال فهااي معرفااة باطلااة
ومجرد زعم  ،والزعم بال بينات تُثبته ليس دليال وال يعجز عناه أحاد .ومان
جهااة أخاارى يُمكاان ألي إنسااان أن ياادعي مااا يدعيااه الصااوفية ويكااذبهم فااي
أحوالهم وأقوالهم ويقول :أنا أيضا أجد في قلبي ووجداني أن أقوال الصوفية
باطلاة  ،وأن أحاوالي ووجادانياتي هااي الصاحيحة .ويسات،يف إنساان آخاار أن
يقااول كالمااا آخاار باادعوى علاام الملكااوت والحقااائق .وهنااا تتضااارب األقااوال
وتتساوى المزاعم  ،ولكي نعرف الحقيقة  ،ويتبين الصادق من الكاذب فالبد
من االحتكام إلى المصادر الموضوعية وموازينها  ،وهي :الوحي ،والعقل ،
والعلم .
ولمااا كااان الصااوفية أقاااموا تصااوفهم علااى مخالفااة الشاارع والعقاال والعلاام
وجاادناهم قااديما وحااديثا ي،عنااون فااي علاام الااوحي والعقاال والعلاام ،ويُقاادمون
عليااه ظنااونهم وأحااوالهم وشاا،حاتهمف حتااى أنهاام رووا عاان الجنيااد أنااه قااال:
((أحب للصوفى أن ال يكتاب وال يقارأ ألناه أجماف لهماه)) .1831لكان الحقيقاة
هااي أن ماان ال يقاارأ الشاارع ويتعبااد علااى طريقااة الصااوفية يكااون ذلا أجمااف
لجهله وأهوائه وظنونه وهلوساته  ،فيصبح فريسة لنفسه وشي،انه !!.
وقااال السااراط ال،وسااي (( :قااال بعضااهم :إذا رأياات الفقياار قااد انحااط ماان
الحقيقة إلى العلم ،فاعلم أنه قد فس عزمه وحل عقده )).1832
وأقول :إن األخذ بالعلم ليس فسخا للعزم  ،وتركه واألخاذ بالتصاوف هاو
عزم على الجهل والخرافة .واألمر ليس كما قال ذل الصاوفي ألن الحقيقاة
 1830سبق أن بينا بالتفصيل مظاهر مخالفة التصوف للشرع والعقل والعلم وهدمه لهذه المصادر.
 1831الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 827 :
 1832نقال عن محمود القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية  ،ط  8ي. 89 :

616

هي العلم ،والعلم هو الحقيقة  ،والشريعة هي حقيقة وعلم  .وعليه فاال يصاح
تقس يم الصوفية للعلم إلاى علام ظااهر ،وعلام بااطن ،أو إلاى شاريعة وحقيقاة.
وهذا يعني أن القوم فعلوا ذل إما عن جهل وقلة علم ،وإماا فعلاوه لغاياة فاي
نفوسهم انتصارا للتصوف  ،وانفالتا من ضوابط الشرع والعقل والعلم.
وماان ذل ا أيضااا قااول الجنيااد ((:إذا لقياات الفقياار فالقااه بااالرفق ،وال تلقااه
بالعلمف فلن الرفق يؤنسه ،والعلم يوحشه .1833))...
وأقول :الحقيقة هاي أن العلام ناور ولايس وحشاة ،والعلام نبارا ومشاعل
ينير ال،ريق أمام اإلنساان  .قاال سابحانه  (( :ولرائة ةن اتخبرع ر
َات أر َه راوا هُم برعَا رد رماا
ك ةم رن َال ةع َل ةم رما لر ر ةم رن ّ
ق)(الرعد،))47 :و((قر َد رجاا ُكم
رجا ر
لة ةمن رولة ٍّي روالر روا َ
م رن ّ
لة نُو ٌر رو ةكترابٌ ُّمبة ٌ
ين(المائدة .))11 :لكنه بالنسابة للصاوفية وحشاة وقلاق
واض،راب وحيرة  ،ألنهم إن أخذوا باالعلم وأحتكماوا إلياه أظهار لهام مادى
ضاللهم وانحرافهم عن الشرع والعقل والعلم ،وهذا ينقض عليهم تصوفهم ،
ويُقلقهم ويشوش عليهم أحوالهم  .لهذا فهم ال يريدونه حفاظا على ما هام فياه
ُون)(الروم .))44 :
ب بة رما لر رد َي ةه َم فر ةرح ر
ودرجوا عليه .قال تعالىُ (( :كلُّ ةح َز َ
من ذل أيضا قول ابن عجيبة  (( :وعلما الظاهر علمهم متعلق بيحكام
ل .مفرقُااون عاان ل ،باال هاام أشااد حجابًااا ماان غياارهم عاان ل .قااال بعااض
األوليا  :أشد النا حجابًا عن ل :العلما ثم العبااد ثام الزهااد  .ألن حاالوة
ما هم فيه تمنعهم عن االنتقال عنه )).1834
وأقول :إن القوم ليخفوا انحرافاتهم وظالالتهم وبعادهم عان الشارع والعقال
والعلاام يختفاااون بحكايااة علااام البااااطن ،ويتهمااون غيااارهم بااينهم مااان علماااا
الظاهر ،وال معرفة ذوقية لهم بعلم القلوب .والحقيقة ليسات كاذل ألن العاالم
التقااي الملتاازم بالشاارع يتمتااف باإليمااان الحقيقااي قلبااا وقالبااا  ،وتظهاار عليااه
أحوال اإليمان القلبية الداخلية وآثارها الخارجياة  ،وهاذا هاو حاال الصاحابة
ومن سار على نهجهم تن،باق علايهم أحاوال اإليماان التاي ذكرهاا ل تعاالى.
ار ّ
ات قُلُاوبُهُ َم روإة رذا تُلةير َ
لُ رو ةجلر َ
ات
ون الخا ةذ ر
كقوله سبحانه (( :إةنخ رما َال ُم َؤ ةمنُ ر
ين إة رذا ُذ ةك ر
اون )(األنفااال ،))4 :و((إةنخ رمااا
رعلر ا َي ةه َم آيراتُ اهُ رزا رد َتهُ ا َم إةي رمان اا ً رو رعلرااى ررب ةه ا َم يرتر رو خكلُا ر
ين آ رمنُوا بة خ
اهللة رو ررسُولة ةه ثُ خم لر َم يررَ ترابُوا رو رجاهرا ُدوا بةاي ر َم روالة ةه َم روأرنفُ ةسا ةه َم
ون الخ ةذ ر
َال ُم َؤ ةمنُ ر
فةي رسابةي ةل خ
ون)(الحجارات ،))11 :و(( رذلةا ر رو رمان يُ رعظا َم
لة أُ َولرئةا ر هُا ُم الصخاا ةدقُ ر
 1833القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 182 :
 1834ابن عجيبة :البحر المديد  ،ط  8ي. 97 :
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رش رعائة رر خ
ب )(الح ،))44 :و(( روأرقة ةم الص رخالةر إة خن الص رخاالةر
لة فرلةنخهرا ةمن تر َق روى َالقُلُو ة
لة أر َكبرااااااا ُر رو خ
اااااار رولرااااااا ةذ َك ُر خ
لُ ير َعلرااااااا ُم رماااااااا
تر َنهراااااااى رعا ة
اااااان َالفرحَ رشاااااااا رو َال ُمن ركا ة
ُون)(العنكبوت.))31 :
ترصَ نرع ر
ولااايس صاااحيحا أن العلماااا المخلصاااين الرباااانيين عنااادما يشاااتغلون بعلاااوم
الشااريعة ،والعقاال وال،بيعااة تصاارفهم عاان معرفااة ل تعااالى وتااذ ّوق ثمااار
عبوديتهم له .وإنما هم أثنا ذلا يُ،يعاون ل تعاالى  ،ويلتزماون بشاريعته ،
ويدعون النا إلى دينه ،وييمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من جهة،
وحكمااه فااي مخلوقاتااه فياازدادون
ويااذكرون ل تعااالى  ،ويكتشاافون أسااراره ة
إيمانا وأنوارا ومعرفة باهلل وقربا منه .
وهذا خالف الصوفي الذي ال يعباد ل طاعاة لاه والتزاماا بشاريعته  ،وإنماا
يعبده بالعبادة الصوفية التي تقوم على الحب الفاسد والفنا في ل  ،وال تقوم
علااى العبااادة الشاارعية التااي تجمااف بااين الخااوف والرجااا والحااب وااللتاازام
بش اريعة ل تعااالى .وهااذا الصااوفي لاان يتااذوق العبااادة الشاارعية الصااحيحة
وثمارهااا الربانيااة ،وإنمااا يتااذوق أحااواال وهميااة نفسااانية هلوسااية وشااي،انية
توصله إلاى الرعوناات والجهااالت ،والتعاالي والتعاالم علاى المخلوقاات ،ثام
تنتهي بهم إلى االعتقاد بكفرية وحدة الوجود .فعاقبهم ل تعالى بذل وتركهم
ار الارخحَ رم ةن
فريساة ألهاوائهم وشاياطينهم .قاال سابحانه (( :رو رمان يرعَا ُ رعان ةذ َك ة
اار ٌ
ين)(الزخاارف، ))46 :و((لةيرجَ رعااا رل رمااا ي َُلقةاااي
نُقراايضَ لرااهُ رشااا َي،رانا ً فره ر
ُااو لراااهُ قر ة
ال خشا َي،ر ُ
ين لرفةااي
اساير ةة قُلُااوبُهُ َم روإة خن الظخااالة ةم ر
ان فة َتنراةً للخا ةذ ر
ين فةااي قُلُااوبة ةهم خما ررضٌ رو َالقر ة
ق بر ةعي َد)(الح .))14 :
ةشقرا َ
وباااذل يتباااين أن العلااام الصاااوفي المزعاااوم لااايس علماااا صاااحيحا لفسااااد
مصااادره ،وألنااه فكاار أنتجتااه أحااوال الصااوفية فااي غياااب ضااوابط الشاارع
والعقل والعلم  .فهو معرفة ذاتية وهمية هلوسية تلبيسية ،وال يُمكن أن تكون
معرفة صحيحة بيي حال من األحوال.
وثانيا إن مما يُب،ل علمهم المزعوم هو أنه " علم" مخال للشرع ُمن،لقاا
وممارسة ،فلو كاان صاحيحا ماا كاان هاذا حالاه ماف ديان اإلساالم .فمان جهاة
المن،لق أنه "علم" ال شرعية لاه  ،ألن ل تعاالى لام يجعال العلام باه وبكتاباه
وشريعته وبكل مجاالت العلم قائما على الكشا والعلام البااطني  .بادليل أناه
أنزل الكتاب  ،وأمرنا بقرا ته وتدبره وت،بيقاه واكتشااف أساراره وباه حثناا
على طلب العلوم واكتشاف أسرار الكون .ون فيه على أناه سابحانه أنازل
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ار ُم الخا ةذي رعلخا رم
الكتاب علاى األنبيااا  ،وعلّام اإلنسااان باالقلم ((ا َقا رر َأ رو رربُّا ر َاألر َكا ر
بةا َ
اان رمااا لرا َم ير َعلرا َم)(العلااق .))1 -4:وكااذل النبااي-عليااه الصااالة
اإلن رسا ر
االقرلر ةم رعلخا رم َ ة
والسالم – ربى صحابته على تلقي العلوم بالقلم ومن الكتاب .ولو كان هناك
طريق آخر لتلقي العلاوم كماا يازعم الصاوفية ألمرناا باه ل ورساوله  .وأماا
حكاية العلم القلبي فهو -أي القلب -ليست له علوم ومناه خاصة به ،وإنماا
هو يتلقى العلم من الكتاب وبالقلم وبالحوا  ،وليست عنده مصاادر أخارى
يتعلم منها كما بيناه أعاله.
وممااا يُب،اال علمهاام أيضااا أنااه يجعاال أتباعااه معصااومين ويعلمااون الغيااب ،
ويتصاالون بالمالئكااة وباااهلل  .وهااذا يُااؤدي بالضاارورة إلااى نقااض خااتم النبااوة
وتع،يل شريعة اإلساالم وهادمها فاي النهاياة .وبماا أن األمار كاذل  ،دلّ هاذا
ق،عا على فساد وب،الن علم الصوفية المزعوم ،ألن العلم الصحيح ال يُمكن
أن ينقض الوحي الصحيح ،وال العقل الصريح .
وأمااا ماان جهااة الممارسااة  ،فاالن علاام الصااوفية المزعااوم خااال الشاارع
وع،له وهدمه  ،وأوصل أصحابه إلى الكفر باهلل ورسوله وديناه ،كماا سابق
أن بيناه .فمن ذلا ماثال أناه أوصال أتباعاه إلاى القاول بوحادة الوجاود  ،مماا
يعني إنكار وجود العالم كمخلوق مستقل عان خالقاه ،وإنكاار كوناه حادثاا لاه
بدايااة وسااتكون لااه نهايااة .وهااذا مناااقض للشاارع تمامااا ممااا يعنااي أن العلاام
الصوفي ليس صحيحا وال يقينيا ،بل إنه باطل ق،عا.
والشااااهد الثااااني مفااااده أن بعاااض شااايوخ الصاااوفية اعترفاااوا أن علمهااام
أوصلهم إلى الكفر وإب،ال العلم والنبوة واألحكام ،منهاا قاول الجنياد ((:أهال
األنس يقولون في كالمهم ومناجاتهم في خلواتهم أشيا هى كفار عناد العاماة
.وقال مرة :لو سمعها العموم لكفروهم )) .وقال أبو طالاب المكاي (( :إفشاا
سااارّ الربوبياااة كفااار .وقاااال بعاااض العاااارفين :مااان صااارح بالتوحياااد وأفشاااى
الوحدانية فقتله ،أفضل من إحيا غيره .وقال بعضهم :للربوبية سرّ لو ظهر
ّ
بااهلل سا ّر لاو أظهاره
وللنبوة سرّ لو كش ب،ل العلام ،وللعلماا
النبوة
لب،لت
ّ
ّ
ّ
ل تعالى لب،لت األحكام ،فقوام اإليمان واستقامة الشرع بكتم السرّ  ،به وقاف
التااادبير وعلياااه اناااتظم األمااار والنهااايّ ،
ل غالاااب علاااى أماااره )) .1835فهاااذا
اعتااراف ماانهم ودلياال قاااطف علااى ب،ااالن وفساااد علمهاام المزعااوم  .ألن أي
فكر ،أو عقيدة ،أو مذهب  ،أو علم مزعوم يُؤدي إلى إب،اال النباوة والشارع
 1835أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ط  8ي . 8 :والغزالي :إحيا علوم الدين ،ط  1ي.100 :
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والعلم ،ويوصل أصحابه إلاى الكفار فهاو باطال ق،عاا مان دون شا  .وبهاذا
يكون الصوفية اعترفوا بضاللهم وانحرافهم وب،الن علمهم المزعوم !! .
والشاهد الثالث مضمونه أن العلم الصوفي أوقف الصاوفية فاي ُمنكارات
وآفات وجرائم أخالقية مدمرة لهم ولتصوفهم .من ذل ما اعترف به يوسا
ابن الحسين بقوله (( :نظرت في آفات الخلق فعرفات مان أيان أوتاوا ورأيات
آفة الصوفية في صحبة األحداث ومعاشرة األضداد وإرفاق النسوان )).1836
فيين حكاية علام البااطن والفراساة  ،والمعرفاة القلبياة ،والحصاانة الوجدانياة
التي يتغنى بها القوم ؟؟ .وأين حكاية العصمة ،والكشا والناور الربااني؟؟،
أليس من يفعل ذل عبد ألهوائه وشي،انه ؟؟ .وأليس من يفعل ذل لم يعرف
ل وال آمن به حق اإليمان ،وال التزم بشاريعته بادليل قولاه تعاالى (( :رولر ةك خ
ان
خ
ق
اار رو َالفُ ُساااو ر
اإلي رما ر
ااان رو رزيخنراااهُ فةاااي قُلُاااوبة ُك َم رو ركااا خرهر إةلرااا َي ُك ُم َال ُك َفا ر
لر رحبخا ر
ااب إةلرااا َي ُك ُم َ ة
ون)(الحجرات  ))7 :؟؟  .أليس هؤال حدث لهم
خاش ُد ر
رو َال ةعصَ ير ر
ان أُ َولرئة ر هُ ُم الر ة
عكااس مااا قررتااه هااذه ا يااة الكريمااة ؟؟ .نعاام إن األماار كااذل  ،فقااد اوصاالهم
علمهم المزعوم إلى الكفر والفسوق والعصيان .فادلّ هاذا ق،عاا علاى ب،االن
علمهم .
والشاااهد األخياار –الرابااف -مفاااده أن علاام الصااوفية المزعااوم أوصاال
بعضهم إلى إرتكاب المنكرات جهارا نهارا من جهاة ،وجعلهام يساكتون عان
منكراتهم ويُع،لون األمار باالمعروف والنهاي عان المنكار مان جهاة أخارى.
من ذل مثال ما ذكره الشعراني عن الصوفي علي بن خودة ( ت بعاد341 :
هـ ) بقوله(( :وكان رضي ل عنه إذا رأى امرأة أو أمارداً راوده عان نفساه
 ،وحسااس علااى مقعدتااه  ،سااوا كااان اباان أمياار  ،أو اباان وزياار  ،ولااو كااان
بحضاارة والاااده  ،أو غيااره  ،وال يلتفااات إلاااى النااا  ،وال علياااه مااان أحاااد
)).!!1837
وقال عن الصوفي إبراهيم العريان ( ت بعد 341 :هـ) (( :وكان رضي
ل عنه ي،لف المنبر ويخ،ب عريانا ً فيقاول :السال،ان ،ودميااط بااب اللاوق
بين القصرين ،وجامف طيلون الحمد هلل رب العالمين  ،فيحصل للنا بساط
عظيم )) .و كان يُخرط الريح بحضرة األكابر ثم يقول " :هذه ضرطة فالن
 ،ويحل على ذل  ،فيخجل ذل الكبير منه".1838
 1836أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 822 :
 1837الشعراني  :طبقات الصوفية  ،ط  8ي. 122 :
 1838الشعراني  :طبقات الصوفية  ،ط  8ي.118 :
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وكان الصوفي شعبان المجذوب ( ت بعد 311 :هـ) يُدخل في القارآن ماا
ليس منه  ،ويقرأ كالما مسجوعا على أنه من القرآن وهو ليس منه.1839
فيين حكاية العصمة ،والعلم الرباني والكشفي ،والبااطني والناوراني؟؟ !!
 .وأين األمر باالمعروف والنهاي عان المنكار ؟؟ ،وهال العاالم الماؤمن التقاي
نور القلب يرتكب تل ال ُمنكرات ؟؟!!  .كال وأل كال ،إن من يفعلها ليس
ال ُم ّ
مؤمنا ،وال تقيا ،وال عالما باهلل علما صحيحا ،وإنما هو فاساق ضاال ُمضال.
وعلمااه الرباااني المزعااوم لاايس كااذل  ،وإنمااا هااو أحااوال فاساادة وهلوسااات
وتلبيسات نفساية وشاي،انية ،وال يُمكان أن تكاون علماا صاحيحا ،وال أحاواال
ربانية نورانية.
وثالثا إن مما يُب،ل علمهم المزعوم هو أن " علمهم" هاذا أوقاف شايوخ
الصوفية في أخ،ا علمية كثيرة ،ولو كان علمهم صحيحا ما وقعوا في تلا
األخ،ا  .أذكر منها النماذط ا تية:
أولها :سبق أن بينا أن العلم الصوفي انتهى بيصحابه إلى القول بوحادة
الوجود ،وهذا يعني أن الكون ليس مخلوقا ،وال بداية وال نهاية له ،بحكم أنه
هو ل حسب زعم الصوفية .وهذا مناقض لما قرره العلم الحديث بين الكون
مخلوق له بداية وستكون له نهاية أيضا.1840فقول علم الصوفية بيزلية العاالم
غير صحيح  ،ويرده العلم الحديث.
ر
بلغت جبال قااف؟ فقاال:
والنموذط الثاني :قيل ألبي يزيد البس،امي(( :
جبل قاف أمره قريب الشين في جبل كاف وجبل عين وجبل صاد ،قيل :وما
هذا؟ قال :هذه جبال محي،ة باألرضين السفلى ،حول كل أرض جبل بمنزلة
جبل قاف محيط بهده الدنيا ،وهو أصغرها ،وهاذه أصاغر األرضاين  .وكاان
يُخبر أنه صعد جبال قااف ،ورأى سافينة ناوح م،روحاة فوقاه ،وكاان يصافه
ويصفها .1841)) ...
وأقول  :كالماه هاذا زعام باطال ،وال حقيقاة لاه  ،ألن الثابات علمياا أن
األرض ال يُحيط بها أي جبل من تل الجباال المزعوماة وال جبال آخار ،وال
لتل الجبال مان وجاود  ،وإنماا هاي محاطاة بميااه المحي،اات والبحاار تمثال
 1839الشعراني  :طبقات الصوفية  ،ط  8ي. 122 :
 1840أنظر مثال :الموسوعة العربية العالمية ،مادة :االنفجار العظيم،
 1841أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ي. 192 :

641

فيهااا نحااو  % 71والباااقي يابسااة . 1842فالرجاال يااتكلم بااال علاام  ،ويهااذي
بهذاياناااه بااادعوى الكشااا وعلااام البااااطن ،وماااا هاااي إال أوهاااام وهلوساااات
وأكاذيب.
وتلااا الرواياااة الصاااوفية تعمااادت مخالفاااة القااارآن الكاااريم ،ألن ل تعاااالى
أخبرنا أن سفينة نوح استوت على جبل الجودي -بتركياا (( -روقةيا رل يراا أررَ ضُ
اي األر َم ا ُر روا َس اتر رو َ
ت رعلرااى
ايض َال رمااا روقُ ة
ك رويرااا رس ا رما أر َقلة ةعااي رو ةغا ر
ا َبلر ةعااي رمااا ة
ضا ر
ين)(هااود ،))33 :لكاان هااذا الرجاال خالفااه
ال بُ َعااداً ل َلقرا َاو ةم الظخااالة ةم ر
َال ُجااو ةدي روقةيا ر
وزعم أنه رآها راسية على جبل قاف الخرافي!!.
والنموذط الثالث :قال الباحث محمود عبد الارؤوف القاسام -رحماه ل: -
(( من كشوف األق،اب األغواث العارفين أن األرض محمولاة علاى حاوت
اسمه (نون) ،والحوت على الما المحايط  ..إلاى آخار الهاذيان ،ولام يسات،ف
واحااد ماان أولئ ا العااارفين الااذين عرفااوا األمااور بنااور اليقااين  -كمااا يقااول
حجاتهم -أن يعاارف أن ذلا هاارا  ،وأن األرض كرويااة ماادحوة فااي الفضااا
ار رط ةم َنهرااا رما ر هرااا
،وأنهااا تاادور حااول الشاامس ،وأن ما هااا خاارط منهااا ((أر َخا ر
رو رمرَ رعاهرااا)) [النازعااات ،]41:وهااذا يعنااي أن المااا محمااول عليهااا ،وليساات
هي محمو لة عليه ،وهذا دليل على أن كشوفهم ليست إلهية ،بل هي هذيانات
هلوسيةف ألنها لم تست،ف معرفة الحقيقة وال فهم ا ية الكريمة )).1843
والنمااوذط الرابااف :قااال الباحااث محمااود عبااد الاارؤوف القاساام  (( :رأى
ق،ااب ماانهم الشاامس فااي رع رجلااة يجرهااا ملكااان لهمااا مخالااب ...وهااذا يااذكرنا
باااالحيوان األسااا،وري الاااذي يجااار عجلاااة ملكياااة والاااذي رآه حشااااش ف،ااار
المكسي  ،ولم يست،ف الكش الجاهل وال كل كشوفهم أن تعرفهم أن الشمس
كتلاااة ملتهباااة مضااا،ربة تكااااد تمياااز مااان الغااايظ أكبااار مااان األرض بملياااون
وثالثمائة أل مرة ،وأنها ليست محمولة على عجلة بل مدحوة في الفضا .
إذن فكشفهم ليس إلهيا ً وإنما هو هلوسة هذيانية )).1844
و(( لم يعرف أي ق،ب منهم أو غوث من الذين يتصرفون في الكون أن
القمر مثل األرض فيه صخور وأتربة ،وأنه كروي خال من الهوا والماا !
 1842أنظر مثال :الموسوعة العربية العالمية ،مادة :المحيط .
 1843محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ط  ، 1دار الصحابة ،بيروت  ،1729 ،ي:
.691
 1844محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ي.691 :
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ولم يعرف عارف منهم أن المري والزهرة والكاتب( ع،ارد) وغيرها كلها
مثاال األرض تتاايل ماان صااخور وأتربااة وفيهااا أجااوا غازيااة وفااي بعضااها
ما  ...ألن كشفهم ليس إلهيا ً بل هلوسات تحشيشية )).1845
و(( لم يست،ف أي غوث منهم من الذين يتصرفون في الكون أو من الاذين
تحققوا بيسما ل الحسنى ،ومنها االسم (العليم) ومنهاا (عاالم الغياوب) ،أن
يعلموا شيئا ً عن الذرات والجواهر والنوى وكهاربها وحركاتها...ألن كشفهم
ليس إلهيا ً بل هلوسة أفيونياة يارون فيهاا ماا كاانوا يتوهموناه عان الكاون مان
خرافات وأساطير)).1846
والنموذط الخامس :يقول الباحث محمود عبد الارؤوف القاسام  (( :ياورد
أبو طالب المكي نفساه...:قيال ألباي يزياد :دخلات إرم ذات العمااد؟ فقاال :قاد
دخلت (ألا مديناة) هلل فاي ملكاه ،أدناهاا ذات العمااد ،ثام عادد كلهاا :البيات،
وتاويل ،وتاريس ،وجابلق ،وجابر  ،ومس  .ولعل قائالً يقول :فقد قاال ل
في وصفها(( :الختةي لر َم ي َُخلر َق ةم َثلُهرا فةي َالبةال ةد)) [الفجر .]8:قيل :فلن معناه في
بالد اليمن ،ألنهم خوطبوا في بالدهم...فذات العماد مدينة عاد في اليمن باين
أبتر والشحر ،يقال :لها سور له (أل باب) ،ماا باين الباابين فرسا  ،مركباة
على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد ،فيها (مائة أل عماود) مان
ذلااا  ...تجتماااف فاااي هاااذه المديناااة طائفاااة مااان األبااادال لياااالي الجماااف وفاااي
األعياد...وقد كان سهل رحمه ل يزورها في كل جمعة)) ،و هذا (( الهذيان
الجاهل واضح ال يحتاط إلى من ينبه علياه ،لكان يظهار أن كشافهم أجهال ماا
يكون في حسااب المساافات!! ألن ساوراً طولاه (ألا فرسا ) كااف لتساوير
اليمن كلها بما في ذل أبتر والشحر ،ويبقى منه بقياة ،ولكناه الكشا والعلام
اللدني! فال تعترض)).1847
والنموذط الساد  :يقول عبد الكاريم القشايري ((وإ خماا إن كاان يع،يا ماا
يكفي مان الارزق َ -
إن رحا خ
الجناين يتر رغ خاذى بادم ال،ماث  .وإذا
ق ماا قاالوا  :إن
ر
1848
أخرج من ب،ن أم رر رزقر ر ))  .ويقاول المفسار الصاوفي ابان عجيباة :
((ونعمة اإلمداد  :ما ّ
يتغذى به الجنين في ب،ن أمه من دم الحيض )).1849
 1845محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ي.691 :
 1846محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ي.692 :
 1847محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عن حقيقة الصوفية ألول مرة في التاري  ،ي.186 :
 1848القشيري :تفسير القشيري  ،ط  6ي. 126 :
 1849ابن عجيبة  :البحر المديد ،ط  6ي. 810 :

644

وأقول :كالمهما هذا فيه خ،ي علمي كبيار يادل ق،عاا علاى ب،االن حكاياة
علم الباطن والمكاشفة الذي يدعيه الصوفية ويتغنون به ،ويشهد على ب،الن
حكاية عصمة الشيوخ وحفظ ل لهم في أحوالهم.1850
فالقشيري غير متيكد وإنما حكى القول بين الجنين يتغذى بدم ال،ماث-
الحيض . -وهذا غير مقبول منه ،ألنه بحكم أنه ادعاى باين الصاوفي لاه علام
لدني ،وبااطني وكشافي وأن الشاي معصاوم يجاب علياه أن يكاون متيقناا وال
يش  ،فهذا يعني أنه ال يعرف الحقيقة.
وابن عجيبة ن على أن الجنين يتغذى من دم الحيض مان دون أن يشا .
وكالمهمااا غياار صااحيح ،وباطاال شاارعا وعلمااا .1851قاااال بااه متابعااة لفلساافة
أرس،و ،1852ألن الثابت واقعا وعلما أن المرأة الحامل ال تحايض ،فمان أيان
ييتيها ال،مث ؟؟!! .وحتى إذا فرضانا جادال أنهاا تحايض فالن الجناين يتغاذى
ماان الحباال السااري ،وال عالقااة لااه باادم الحاايض الفاسااد الموجااود فااي الاارحم.
وهل يُعقل أن يكون الدم الفاسد غذا ً للجنين ؟؟!!.
والنمااوذط السااابف -ماان أخ،ااا الصااوفية : -قااال أبااو حامااد الغزالااي(( :
وتيلي الجنين من المني ودم الحيض)) .1853وهذا خ،ي علمي واضح  ،ألن
الجنين كما جا في الشرع والعلم يتكون مان ماا الرجال وماا المارأة  ،وال
دخاال لاادم الحاايض م،لقااا فااي تكااوين الجنااين  .باال إنااه عناادما يحاادث الحماال
المرأة تكون في حالة طهر  ،وال يوجد ال،مث أصال .فالغزالي اتبف ما يقوله
أرساا،و ،وخااال الشاارع الااذي ن ا صااراحة علااى أن اإلنسااان يتكااون ماان
ان ةمان نُّ َ
،فرا َة
اإلن رسا ر
نظفة مختل،اة مان الاذكر واألنثاى .قاال تعاالى{:إةنخاا رخلر َقنراا َ ة
صاايراً }اإلنسااان .-4والن،فااة األمشاااط هااي
أر َم رشا
ااط نخ َبترلةي ا ةه فر رج رع َلنراااهُ رس ا ةميعا ً بر ة
َ
الن،فة المختل،ة ال ُممتزجة  ،كما هو معروف في كتب التفسير.1854
و مما يُؤكد ذل و يُوضحه أكثر  ،أنه قد صح الحديث عن نبيناا محماد –
عليه الصالة و السالم أنه قال  (( :ما الرجل أبيض وماا المارأة أصافر ،
فاالذا اجتمعااا فعااال منااي الرجاال منااي الماارأة أذكاارا باالذن ل  ،وإذا عااال منااي
المرأة مني الرجل أنثى بلذن ل  . 1855))...فالحديث ن ّ صاراحة علاى أن
 1850سبق أن ذكرنا أقوال الصوفية المتعلقة بالعصمة والفراسة في المبحث السابق من هذا الفصل.
 1851سنبين ذل بعد عرض موق الصوفي أبي حامد الغزالي.
 1852للوقوف على ذل أنظر كتابنا :جنايات أرس،و في حق العقل والعلم  ،والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .
 1853الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 111 :
 1854أنظر مثال  :ابن كثير  :تفسير القرآن العظيم  : ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،السعودية  ، 1333 ،ج  6ص ، 133 :ج  8ص. 481 :

 1855مسلم  :الجامف الصحيح  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي دار إحيا التراث العربي – بيروت  ،رقم الحديث
 212 :ط  1ي. 828 :
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كال من المارأة والرجال يُسااهم فاي ناوع الجناين مان جهاة الاذكورة واألنوثاة
،وما الم رأة هذا ليس هو دم ال،مث  ،ألنه أصفر اللون ،ودم ال،مث أحمار
كما هو معروف.
وأمااا فيمااا يتعلااق بنااوع الجنااين فتوجااد فااي القاارآن الكااريم آيااة كريمااة ماان
تدبرها جيدا فيجد فيها إشارة رائعاة إلاى أن الرجال هاو المسائول األول عان
ق الا خز َو رج َي ةن خ
الاذ رك رر رو َاألُنثراى ةمان
نوع الجنين  ،وهي قوله سبحانه  { :روأرنخهُ رخلر ر
نُّ َ
،فرا َة إة رذا تُ َمنرااى } الاانجم . -36 -31 :فالااذكورة واألنوثااة سااببها الن،فااة التااي
تُمنى و هي ن،فة مني الرجل  ،و ل أعلم .
وأما من الناحية العلمية فقد ثبت أن الحيوان المنوي للرجل يحتوي بداخله
على الصبغي ،x :أو  . yلكن بويضة المرأة تحتوي على الصبغي  x :فقاط
 .فاالذا اتحااد عنااد اإلخصاااب  x y :فااالجنين ذكاار ،و إذا اتحااد  x x :فااالجنين
أنثى. 1856
والنموذط الثامن :قال أبو حامد الغزالي (( :وكيفية انقسام مقعار الارحم
إلى قوالب تقاف الن،فاة فاى بعضاها فتتشاكل بشاكل الاذكور وتقاف فاى بعضاها
فتتشكل بشكل اإلناث وكيفية )).1857
وأقول :كالمه هذا غير صحيح ،ألن الارحم لايس لاه قالاب ذكاوري ،وال
أنثوي وال قالبان ،وإنما هو جوف واحد كما هو مبين فاي الصاورتين4 ،1 :
 ،سوا كان الجنين ذكرا  ،أو أنثى ،أوهما معا في حالاة التاوأمين .وال دخال
للرحم في نوع الجنين وال تشكيله ،ألن هاذا تحادده بويضاة المارأة والحياوان
المنوي للرجل ،وال يحادث ذلا فاي الارحم كماا قاال الغزالاي وإنماا فاي قنااة
فالوب ، .1858وفيها يتم التلقيح ويتحدد الجنين ،ثم تنزل البويضة الملقحاة إلاى
الرحم  .والغزالي هنا استبعد دور بويضة المرأة في التلقايح وناوع الجناين،
وزعم أن القالبان الموجودان في الارحم هماا المساؤوالن عان ناوع الجناين ،
وهذا غير صحيح  .فيين حكاية علم الباطن والمكاشفة ؟؟ !! .

 1856الموسوعة العربية العالمية  ،مادة  :الوراثة .
 1857الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 111 :
 1858أنظر الصورة رقم. 01 :
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والنموذط التاسف :عندما تكلم أباو حاماد الغزالاي عان القادرة اإللهياة ،كاان
ممااا قالااه (( :وكي ا اسااتجلب دم الحاايض ماان أعماااق العااروق وجمعااه فااي
الرحم)).1861
 1859الصورة ميخوذة من موقف طبيب دوت كوم  ،على الشبكة المعلوماتية .
 1860الصورة ميخوذة من الشبكة المعلوماتية .
 1861الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 126 :

646

وأقول :ليس صحيحا أن دم الحايض يساتجلب مان أعمااق العاروق ،ألن
دم الحيض هو في األصل دم نقي مف األغشية والمكونات التي ب،نت الرحم
وتكونت عقب طهارة المرأة انتظارا لتهيئة الارحم ليساتقبل الجناين فاي حالاة
حدوث اإلخصاب ،فلذا لم يحدث ذل تحيض المارأة وتخارط تلا المكوناات
بسااوائلها ودمهااا  .فاادم الحاايض يتكااون داخاال الاارحم وال ياايتي ماان أعماااق
العروق كما قاال الغزالاي ،ألناه فاي األصال دم نقاي ثام يتحاول إلاى دم فاساد
عندما ال يحدث الحمل  .فيين علم الباطن ،وعلم المكاشفة ؟؟.
والنموذط األخير -العاشر : -قال أبو طالب المكاي (( :واعلام ّ
أن العباد ال
ينق،ف رزقه أبداً مناذ أظهارت خلقتاه كاان فاي ب،ان أماه ،غاذاؤه مماا تفايض
األرحام من دم الحيض ،يعي بذل جسمه)) .1862وقال الغزالاي ((ثام كيا
خلاااق المولاااود مااان الن،فاااة وساااقاه بماااا الحااايض وغاااذاه حتاااى نماااا ورباااا
وكبر)).1863
وأقول :ليس صحيحا أن الجنين يتغذى من دم الحيض ،هاذا كاالم باطال،
وإنما الجنين يتغذى من دم أمه النقي المخصا لغذائاه  ،وال عالقاة لاه أبادا
بدم الحيض .هذا فضال على أن المرأة الحامل ال تحيض  ،فمن أيان يايتي دم
الحاايض ؟؟ .ودم الحاايض يتكااون ف اي الاارحم  ،لكاان الجنااين يتغااذى ماان أمااه
بواس،ة الحبال الساري .ودم الحايض دم فاساد ال يصالح غاذا ً للجناين  ،وقاد
ايض قُاالَ هُا راو أر ًذى فرااا َعتر ةزلُ َ
وا
وصاافه ل تعااالى بقولااه (( :روير َساايرلُونر ر رعا ة
ان َال رم ةحا ة
ايض روالر تر َق رربُااوهُ خن رحتخا رى ير َ
،هُاارَ رن فرال ة رذا تر،رهخاارَ رن فراايَتُوهُ خن ةما َان
الن رسااا فةااي َال رم ةحا ة
لُ إة خن ّ
ار ُك ُم ّ
رح َيا ُ
ين)(البقاارة.))444 :
ار ر
لر ي ةُحاابُّ التخا خوابة ر
اث أر رما ر
ين روي ةُحاابُّ َال ُمتر،رها ة
فاايين الكش ا وعلاام الباااطن ،والنااور الرباااني اليقينااي الااذي يتمتااف بااه الشااي
الصوفي  ،وقد أطنب الغزالي في وصفه والتنوياه باه فاي كتاباه إحياا علاوم
الدين؟؟!! .
وأُشير هنا إلى أنه ربما يعترض علينا بعض أهل العلم ،فيقاول  :ال يصاح
محاكمة آرا هؤال الصوفية للعلم الحديث ،وإنما تُحاكم لعلوم عصرهم.
وأقول :ذل االعتاراض ال يصاح بادليل الشاواهد ا تياة :أولهاا إن الخ،اي
هو الخ،ي ويجب التنبيه إلياه وإظهااره ،ثام بعاد ذلا نعتاذر لهاؤال إن أمكان
االعتذار لهم .
 1862أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  8ي. 121 :
 1863الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  1ي. 126 :
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والثااني :إن هااؤال الصاوفية ال يصااح أن نباارر ماواقفهم وأخ،ااائهم ألنهاام
زعماااوا أنهااام أربااااب علااام البااااطن ،وعلااام المكاشااافة ،وأصاااحاب العصااامة
والفةراساااة ،والعلااام اليقيناااي ،وعلياااه يجاااب أن نناقشاااهم علاااى هاااذا المساااتوى
ون،ااالبهم بصااحة ماازاعمهم  ،ثاام نبااين ب،النهااا بلظهااار هااذه األخ،ااا  .فينااا
وأنت وكل أهل العلم قد يصح االعتذار لهم وتبرير أخ،اائهم ،لكان الصاوفية
ال يصااح ذل ا فااي حقهاام  ،ألنهاام زعمااوا أنهاام وصاالوا إلااى الفنااا فااي ل ،
فيصبحوا أربابا يعلمون ما كان وما سايكون كماا سابق أن بينااه .ولهاذا يجاب
عااادم قباااول أي خ،اااي مااانهم  ،وال يصاااح تبرياااره  ،ألن هاااذا يااانقض علمهااام
المزعوم من أساسه.
والشااااهد الثالاااث :إن هاااؤال الصاااوفية اتبعاااوا فلسااافة أرسااا،و مااان دون
تمحاااي صاااحيح  ،وال موقااا علماااي موضاااوعي  ،فكاااان فاااي مقااادورهم
التشكي أو التوق في موقفهم منها .وحتى هذا ال يصح في حقهم بحكم أنهم
أرباب علم الباطن والمكاشفة كما يزعمون.
والرابف :لاو تادبر هاؤال الصاوفية فاي الشارع ولام يهملاوه وال تجااوزوه
كعااادتهم لمااا أخ،ااؤوا فااي بعااض تل ا المواقا المتعلقااة باايمور علميااة بينهااا
الشرع وقال فيها كلمته .علما بينه من حقناا مناقشاة هاؤال بعلومناا ،كماا هام
ناقشوا قضايهم بعلومهم ،واستعانوا بما كتبه أرس،و وأصحابه.
ورابعا إن مما يُب،ل علم الصوفية أيضا هو أن بعض شيوخهم وقعوا في
أخ،ااا تاريخيااة واضااحة ،تشااهد علاايهم أنهاام تكلمااوا بااال علاام ،وأن علمهاام
الصوفي المزعوم ال حقيقة له .أذكر منها هنا ثالثة أمثلة:
األول مفااااده أن الصاااوفي ابااان األهااادل اليمناااي الشاااافعي األشاااعري(ت
811هـ)  ،ادعى أن الشي عبد القادر الجيالني كاان أشاعري المعتقاد حنبلاي
الفروعُ .1864معتمدا على ما ذكره المؤرخ اليافعي المكي الصوفي(ت768
هـ1466/م) الذي روى أن الشي الجيالني غيّر اعتقاده في آخر عماره ،
مدعيا أن الشي نجم الادين األصافهاني 1865أخباره أن الجيالناي لماا (( بلغاه
أن الفقيه اإلمام البارع المشكور تقاي الادين بان دقياق العياد المشاهور تعجّاب
ماان شااذوذ الشااي عبااد القااادر المااذكور  ،فااي اعتقاااده عاان موافقااة الجمهااور
 1864ابن األهدل  :كش
 1865لم أجده .
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العارفين،والعلمااا المحققااين فااي مساايلة الجهااة المعروفااة )) 1866فغياا ّر-أي
الجيالني -عقيدته في الجهة والمكان  ،في آخر عمره. 1867ثم أضاف اليافعي
أنه ال يش فاي الشاي نجام الادين-الاذي أخباره باذل  -ألناه مان ذوي الكشا
والنور ،ويسكن في العراق  ،فهو قريب من موطن الشي الجيالني.1868
وأقول  :إن ما ادعاه اليافعي باطل ق،عا ن بدليل الشواهد ا تية :أولها إن
الشي عبد القادر أثبت الصفات اإللهية  ،كالعلو  ،والجهة  ،واالستوا علاى
العرش  ،في كتابه الغنية و لام ّ
يؤولهاا  ،ورد فياه علاى األشااعرة فاي مسايلة
النزول والصوت و الحرف  ،وذمهم و وصفهم باالبتداع. 1869
والثاني هو أن اليافعي انفرد بهذا الخبر عن غيره مان الماؤرخين  ،فالني
لم أعثر عليه في كتاب التاراجم والتاواري  ،وال فاي ال،بقاات وكتاب العقيادة
التي اطلعت عليها  .لذا فمن المستبعد جدا أن يُغيّر الجيالني اعتقاده الحنبلاي
 ،وال يُشتهر ذلا عناه باين الحنابلاة وال،وائا اإلساالمية األخارى  ،و باين
خصومه الحنابلة الذين يبحثون عن أي شي لل،عن فيه.1870
والشاهد الثالث :إن خبره يحمل في ذاته الدليل القاطف على ب،النه ،ألن
فيه أن الشي عبد القادر غيّر اعتقااده  ،عنادما بلغاه ماا قالاه عناه الشاي تقاي
الدين بن دقيق العيد .وهذا مستحيل ،فكي يبلغه ذل وهذا األخير قد ولد في
سنة  641هـ 1448/م وتوفي في سنة 714هـ  1414م ،و والده مجد الدين
قااد ولااد فااي عااام 181هااـ 1181م  ،وتااوفي فااي عااام 667هااـ1486م 1871ف
والشااي الجيالنااي تااوفي فااي ساانة 161هااـ 116/م  ،فبينااه و بااين االباان أربااف
وستين سنة  ،و بينه و بين األب عشرين سنة ؟ أليس هذا دليل قااطف علاى
ب،الن خبر اليافعي ؟
والراباااف هاااو أن الياااافعي كاااان متعصااابا لألشاااعرية ،وياااذم كباااار علماااا
الحنابلااة ،1872لااذا يباادو أنااه عا ّ
از عليااه أن يكااون أحااد أق،اااب الصااوفية حنبليااا
 1866تتعلق بقضايا علم الكالم ،وقد اختل
المعتزلة على العقل والشرع .
 1867اليافعي  :مراه الجنان و عبرة اليقظان ط 8بيروت ،منشورات األعلمي  ، 1790،ط  2ي . 262 ، 268 :
 1868نفسه ط  2ي . 268 :
 1869عبد القادر الجيالني  :الغنية ل،البي طريق الحق ط  1ي . 92 ، 91 ، 98 ، 91 :

المتكلمون في إثبات الجهة والمكان هلل تعالى .عن هذا الموضوع راجف مثال كتابنا :جناية

 1870منهم عبد الرحمن ابن الجوزي الذي كان خصما للجيالني .
 1871األدفوي  :ال،الف السعيد ي . 292 ، 128 :و ابن العماد الحنبلي  :المصدر السابق ط  2ي ، 281 :
 ، 282ط  6ي . 2 :
 1872المناوي  :الكواكب الدرية  ،ط  2ي . 26 :
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أصاااوال وفروعاااا ،وال يكاااون أشاااعريا  ،لاااذل روي خبااار تغييااار الجيالناااي
العتقاده في آخر عماره وهاو يعلام ماا بيناه و باين ابان دقياق العياد مان فاارق
زمني طويل  ،ولم يبال بذل .
واليافعي استدل هنا أيضا بحكاياة العلام الصاوفي ،عنادما قاال باين الشاي
الااذي أخبااره كااان ماان أصااحاب الكشاا والنااور ،وبااه عاارف حااال تغيياار
الجيالني لعقيدته بالكش الصوفي حسب زعماه .وهاذا مبارر باطال وشااهد
ق،عي على ب،الن حكاية علم الكش الذي يعتمد علياه الصاوفية فاي علمهام
الكشفي المزعوم  .وهو دليل داماغ علاى تعماد الصاوفية رواياة المساتحيالت
وتحري األخباار انتصاارا للعقيادة الصاوفية وأهلهاا بادعوى العلام الصاوفي
المزعااوم .فلااو كااان علمهاام ربانيااا يقينيااا مااا روى اباان األهاادل واليااافعي هااذا
الخبر المستحيل الذي كش زي وب،الن علمهام المزعاوم ،وبايّن أن القاوم
ال يُحققااون األخبااار ،ويااروون كاال المرويااات التااي فااي صااالحهم حتااى وإن
كانت مستحيلة الحدوث !! .
والمثال الثاني :قاال عباد الوهااب الشاعراني فاي ترجمتاه للصاوفي أباي
العبا البدوي (671 -136هـ)  (( :ثم إنه فاي شاوال سانة ثاالث ،وثالثاين
وساتمائة رأى فاي مناماه ثاالث مارات قاائال يقاول :لاه قام ،واطلاب م،لاف
الشمس فلذا وصالت إلاى م،لاف الشامس فاطلاب مغارب الشامس ،وسار إلاى
طندتا –طن،ا -فلن مقام أيها الفتى فقام من منامه ،وشاور أهله وسافر إلى
العراق فتلقاه أشياخها مانهم سايدي عباد القاادر ،وسايدي أحماد بان الرفااعي
فقاال :يا أحمد مفاتيح العراق ،والهند ،واليمن ،والروم ،والمشرق ،والمغرب
بييدينا فاختر أي مفتاح شئت منها فقال لهما سيدي أحماد -رضاي ل عناه:-
ال حاجة لي بمفاتيحكما ما آخذ المفتاح إال من الفتاح  :قال :سيدي حسن فلما
فرغ سيدي أحمد من زيارة أضرحة أوليا العراق كالشي عدي بن مسافر،
والحالط ،وأضرابهما خرجنا قاصدين إلى ناحية طندتا -طن،ا.1873)) -
وأقول :فاي كالماه ثالثاة أخ،اا واضاحة  ،فلماا أن الشاعراني كاان علاى
علم بها وسكت عنها لكي ال يُظهر خ،اي الشاي الصاوفي الاذي روى الخبار.
وهذا ال يصح  ،ويدل على سلبية الصوفية مف شيوخهم وساكوتهم عان الحاق
من أجل شيوخهم وهذا ال يصح شرعا وال عقال وال علما.

 1873الشعراني :طبقات الكبرى  ،ي. 861:
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وإما أنه لم ينتبه إليها هو وال الصوفي الذي روى له الخبر .وفي الحالتين
أن الخ،ااي حاادث إمااا ماان الصااوفي الااذي روى للشااعراني الخباار ،وإمااا ماان
الشعراني الذي هو صوفي أيضاا ،وإماا منهماا معاا .وهاذا دليال ق،عاي علاى
ب،ااالن حكايااة العلاام اللاادني والباااطني والكشاافي الااذي يتغنااى بااه الصااوفية،
ويعارضون به الشرع والعقل والعلم .
وأما تل األخ،ا  :فاألول خ،ي جغرافاي واضاح ،هاو أن البادوي كاان فاي
مكاة  ،والعاراق بالنسابة إليهاا لايس م،لعاا للشامس .1874والثااني هاو أن عباد
القااادر الجيالنااي تااوفي ساانة  161هااـ  ،والباادوي ولااد ساانة  136هااـ ،فكي ا
تزعم الرواية أن البدوي لما مر ببغداد سنة  644هـ كان الجيالني من الذين
استقبلوه بحفاوة ؟؟!!  .فهذا خ،ي مكشوف مفضوح !!.
والخ،ي الثالث يتعلق بالصوفي أحمد بن الرفاعي  ،هذا الرجل توفي سنة
 178هـ  ،والبدوي ولد سنة  ، 136فكي تزعم الرواية أنه لما دخل البدوي
بغداد سنة  644هـ كان الرفااعي مان باين الاذين اساتقبلوه؟؟ !! .فايين حكاياة
علم الكشا واليقاين والناور الربااني الاذي يتغناى بهاا الصاوفية؟؟ ،فهال مان
ذل علمه يقف في تل األخ،ا الفاضحة ؟؟.
والمثال األخير -الثالث : -روى تاط الدين السبكي خبرا يتعلق بالصوفي
الشافعي أبي الاذبيح إساماعيل بان محماد الحضارمي ( ت 677هاـ)،فقاال(( :
وماان جملااة المستفيضااات مااا اشااتهر فااي بااالد الاايمن بااين الفقهااا وغياارهم،
وربما تواتر عن الفقيه إسماعيل الحضرمي بن محمد الحضرمي ...أناه قاال
يوما ً لخادمه وهو في سفر يقول للشمس تق حتاى يصال إلاى منزلاه ،وكاان
في مكان بعيد ،وقد قررُب غروبها ،فقال لها الخاادم :قاال لا ة الفقياه إساماعيل
(قفي له) ،فوقفت حتى بلغ مكانه ،ثم قاال للخاادم :ماا ت،لاق ذلا المحباو ؟
فيمرها الخادم بالغروب ،فغربت وأظلم الليل في الحال)).1875
وأقااول :ساابق أن بينااا أن أي روايااة تاازعم أن بشاارا تصاارف فااي مظاااهر
ال،بيعااة فهااي روايااة مااردودة  ،ويجااب رفضااها .ولااو حاادث مااا زعمتااه تل ا
الرواياااة لساااجل التااااري -عناااد كااال ساااكان العاااالم -هاااذه الحادثاااة الغريباااة
عن حقيقة الصوفية  ،ي . 229 :وأُشير هنا إلى أن المؤل

 1874محمود عبد الرؤوف القاسم  :الكش
والثالث لكنه لم يفصلهما.
 1875السبكي :طبقات الشافعية الكبرى  ،ط  2ي ، 62 :رقم. 1119 :و محمود عبد الرؤوف  :الكش
.192
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أشار أيضا إلى الخ،يين الثاني
عن حقيقة الصوفية  ،ي:

والخ،يرة أيضا .لكن لام أعثار علاى كتااب فاي التااري ساجل حادوث ذلا ،
وقااد تتبعا ُ
ات كتبااا كثياارة خاصااة بتاااري العااراق والشااام ومصاار فلاام تااذكر أن
النااا رأوا توق ا الشاامس عنااد االغااروب فااي الاازمن الااذي عاااش فيااه ذل ا
الصااوفي .ولااو كااان خبرهااا مستفيضااا كمااا زعماات الروايااة لسااجلتها كتااب
التواري في مختل بقاع العالم ،وإنماا هاي استفاضاة باللساان ال فاي الواقاف
للتضليل والتسلط بها على النا .
ومما يُب،ل تل الرواية ما ذكره الباحاث محماود القاسام  ،بقولاه (( :إن
كشاافهم خااانهم! إذ لتاايخير غياااب الشاامس يجااب أن ياايمر األرض أن تق ا ،
فاادوران األرض هااو الااذي يساابب اللياال والنهااار ،ووقااوف الشاامس ال يااؤخر
شيئا ً وال يقدم في غروبهاا)). 1876وهاذا دليال قااطف علاى أن الرواياة ُمختلقاة
!!.
وأخيرا -خامسا -إن مما يُب،ل علام الصاوفية أيضاا أن الماؤرخ الصاوفي
السراط ال،وسي خص بابا م،وال في كتابه :اللُمف ،ألغاليط الصوفية في
تصوفهم وممارساتهم له واختالفهم في مواقفهم من بعض قضاياه  ،من ذلا
قوله (( :باب في ذكر من غلط في التوسف ،وترك التوسف من الدنيا بالتقش
والتقلاال ،وماان غلااط فااي االكتساااب وتاارك االكتساااب .باااب فااي ذكاار طبقااات
الذين فتروا في اإلرادات وغل،وا في المجاهدات وسكنوا إلى الراحات .باب
في ذكر من غلط في األصول ،وأداه ذل إلى الضااللة ،ونبتادئ باذكر القاوم
الذين غل،وا في الحرية والعبودية .وباب في ذكر مان غلاط فاي النباوة .بااب
في ذكر الفرقة التي غل،ت في االباحة والحظر والرد عليهم )).1877
وأقول :قوله هذا شاهد دامغ على زيا علام الصاوفية المزعاوم ،وعلاى
ب،ااالن قااولهم بالعصاامة والفةراسااة ،وعلاام الباااطن والكشا  .والتصااوف فااي
الحقيقة كله غلط في غلط بيصوله وفروعه وغاياته كما سبق أن بيناه .ولهذا
فاالن تغلاايط السااراط لعاادد كبياار جاادا ماان شاايوخ الصااوفية ومريااديهم فااي كاال
جواناااب التصاااوف تقريباااا هاااو دليااال ق،عاااي علاااى زيااا وب،اااالن علمهااام
المزعوم .ألنه لو كان علما صحيحا وكما وصافوه ماا أخ،اي هاؤال الصاوفية
وما غل،وا في مماراستهم للتصوف.

 1876محمود عبد الرؤوف  :الكش عن حقيقة الصوفية  ،ي. 192 :
 1877السراط ال،وسي :اللمف  ،ي 282 :وما بعدها .
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وال أدري هل السراط ال،وسي غلّاط هاؤال تقياة وتدليساا  ،أم ال ؟ ألناه
لم يترك جانبا من جوانب التصوف إال وأشار إلى غلاط الصاوفية فياه  .لكان
يبدو ول أعلم أنه فعل ذل تقية خاصة فاي قولاه عان الحلولياة .اللهام إال إذا
كان يقصد بالغلط هنا أنهم لم يتقنوا اساتخدام التقياة فايظهروا مخالفاة الشارع
عالنية ،مما جلب علايهم ساخط المسالمين.وهاذا هاو الاراجح ،ألن الرجال لام
يترك جانبا تقريباا إال غلّاط فياه طائفاة مان الصاوفيه أو معظمهام ،مماا يحكام
على علمهم بالزي والب،الن.
وأما تغلي،ه للحلولية فهو يعود إلى إظهارهم للحلول الذي هو في الحقيقة
جز من وحدة الوجود .وإظهاره هو كشا وفضاح للتصاوف وأهلاه .ولهاذا
فماان أظهااره حسااب ال،وسااي فقااد غلااط لاايس فااي قولااه بااه كجااز ماان وحاادة
الوجود ،وإنما غلط ألنه أظهره وكش أهله  ،أو ألنه قاال باه وهاذا مخاال
لوحدة الوجود التي تقوم على الفردانية ال االثنينية حسب زعم الصوفية .وأيا ً
كان سابب تغلايط ال،وساي لهاؤال الصاوفية ،فهاو دليال داماغ علاى اخاتالف
الصوفية فيماا بيانهم ،وتغلايط بعضاهم لابعض ،وهاذا ينفاي علمهام المزعاوم،
ألنااه لااو كااان حقيقااة ،وهاام قااد اتصاافوا بااه مااا حاادث بياانهم ذل ا االخااتالف
والتغليط.
ومن ذل أيضا أناه توجاد شاواهد مان أقاوال شايوخ الصاوفية تشاهد علاى
ب،ااالن علمهاام الكشاافي الرباااني النااوراني المزعااوم .منهااا أنهاام عبااروا عاان
مواقفهم وآرائهم بيلفاظ تدل ق،عا على ب،الن علمهم المزعوم .منها قاولهم:
يُقال  ،قيل ،لعل .1878ومنها قاول شايخهم عباد الكاريم القشايري(( :وإ خماا أن
كان يع،ي ما يكفي من الارزق َ -
إن رحا خ
الجناين يتر رغ خاذى بادم
ق ماا قاالوا  :إن
ر
1879
ال،مث  .وإذا أخرج من ب،ن أم رر رزقر ر ))  .فالرجال نقال كالماه عان
األطبااا ،ولم يكاان متيكاادا ماان صااحته أو خ،ئااه  ،وإنمااا قااالَ " :
إن رح ا خ
ق مااا
قالوا".فلم يكن قادرا على الحسم .فيين علمه الباطني الرباني اليقيني؟؟ .فلاو
كان علم شيوخ الصوفية كما زعموا بينه صحيح ويقيناي ربااني لعباروا عان
مااواقفهم وآرائهاام بااالجزم والق،ااف ،ال بالش ا وال باالحتمااال وال بااالترجيح.
إنهم نقضوا علمهم المزعوم بينفسهم !! .

 1878أنظاار مااثال :أبااو عبااد الاارحمن الساالمي :طبقااات الصااوفية ،ي . 21 ،20 ، 11، 21 :وأبااو طالااب المكااي :قااوت القلااوب ،ط 8
ي . 828 ،،821822:والكالباااذي :التعاارف لمااذهب التصاااوف ،ي .117 ،119:والقشاايري :الرسااالة ،ي . 127 ،109:وابااان
عجيبة :إيقاظ الهمم ،ي. 202 :
 1879القشيري :تفسير القشيري  ،ط  6ي. 126 :

644

ومنها أيضا أن أبا طالاب المكاي -وهاو مان كباار شايوخ الصاوفية -اعتارف
صراحة أن ما كتبه في كتابه قوت القلاوب جمعاه كماا يجماف غياره مان أهال
العلم مصنفاتهم ،وأنه اجتهد في تدوينه ،وأنه ليس بمعصاوم فيماا ضامنه مان
أخبار ،وأن منها الصحيح والضعي  .فقال(( :فلنا نقلناها من مواضعها وماا
بعد علينا فلم نفقه ولم نشغل همتنا به  ،فما كان فيه من صواب وبيان وتثبت
فماان ّ
ل تعااالى بحساان توفيقااه وقا ّاوة تيييااده ،ومااا كااان فيااه ماان خ،ااي وعجلااة
وهااوى فمنااا بالسااهو والغفلااة وماان عماال الشااي،ان بالعجلااة والنساايان )).1880
فيين حكاية الكش ،وعلم الباطن ،والعلم اليقيني ؟؟ .
وأمققا بالنسققبة ألقققوال شققيوة الصققوفية التااي وصاافت علمهاام المزعااوم
بالكش واليقين ،فردنا السابق يُب،لها ق،عا ،لكننا سنناق طائفة منهاا ونارد
عليها فيما ييتي:
أوال يتبين من أقوال هؤال الصوفية أن الشي الصوفي الذي يصبح عارفا
يصل مرحلة الفنا في ل وهنا يصبح هاو ل حساب خرافاة وحادة الوجاود.
يعلم كل شي باهلل ومن ل ،ويُخبر عن سر اإلنسان وهو ساكت .وقد عرّف
الجنيد العارف بينه (( من ن،ق عن سارك وأنات سااكت)) .1881وقاولهم هاذا
باطاال ق،عااا ،وقااد ساابق أن بينااا فساااده عناادما أب،لنااا قااولهم بوحاادة الوجااود
واعتقااادهم العصاامة فااي شاايوخهم وعلمهاام للغيااب ،وبمااا ذكرناااه أعاااله ماان
أخ،ائهم .
وأما قول القشيري بين شيوخ الصوفية وجدوا ينابيف الحكمة في الجاوع،
فهو غير صحيح في معظماه ،ألن الحقيقاة هاي أن ماا وجادوه لام يكان حكماة
صحيحة ،وإنما هو حكمة زائفة فاسدة دمرت الصوفية وأهلكتهم  .فلو كانات
صااحيحة مااا أوصاالتهم إلااى مخالفااة الشاارع وتع،يلااه ،وهاادم الااوحي والعقاال
والعلم عندما قالوا بوحدة الوجود كما سبق أن بيناه.
ولاايس صااحيحا قااول الغزالااي بااين علاام الصااوفية هااو علاام حقيقااي كشاافي
يحصال بنااور البصايرة  .فهااذا زعاام ال دليال صااحيح يُثبتااه ،وقاد أقمنااا األدلااة
الق،عية على زيفه ومخالفته للشرع والعقل والعلم  .بل إن علمهم في حقيقتاه
ماان أكباار مكائااد الشااي،ان التااي كاااد بهااا بنااي آدم ،ألنااه يباادأ باادعوى حااب ل
وينتهي بيصحابه إلى الكفر باهلل ورسوله ودينه !! .
 1880أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص
 1881ابن الملقن  :طبقات األوليا  ،ي. 80 :
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وثانيا إن قول الصوفي رويم ( ت 414هـ) (( :فلن كل ال رخلق قعدوا علاى
الرسوم ،وقعدت هذه ال،ائفة على الحقائق )) .1882هو قول غير صاحيح فاي
معظماااه ،وفياااه تلبااايس وغااارور وتعاااالم  ،وقلاااة فهااام بالشااارع ،وفياااه اتهاااام
للمسلمين بينهم لم يفقهاوا حقيقاة العباادة والتاي لام يفقههاا إال الصاوفية حساب
زعمه .والشواهد ا تية تُبين ما قلتُه وتُب،ل زعمه:
أولها :إن للصوفية رسوما تتفق مف تصوفهم ،فهم لهم رساوم كغيارهم مان
النا  .وقد تميزوا عان المسالمين بتارك التكساب ،والتفارغ لمجاالس اللهاو،
وارتاادا المرقعااات  .فااالقوم وضااعوا ألنفسااهم رسااوما تتفااق مااف مااذهبهم،
وحرصوا عليها وتعلقوا بها.ولهذا فال يصح القول بين الصاوفية قعادوا علاى
الحقائق دون الرسوم.
والشاهد الثاني :إن ذل االتهام يُمكن أن يرد على الصاوفية ويُلصاق بهام
 ،بااينهم تظاااهروا بالزهااد والتفاارغ للااذكر لكاان قلااوبهم فارغااة ماان اإليمااان
الحقيقاااي ،وإنماااا هاااي مملاااو ة بااااألهوا واألباطيااال ،والرعوناااات والتعاااالم،
والهلوسات والتلبيسات الشي،انية  .بدليل أنهم خاالفوا الشارع والعقال والعلام
في أكثر تصوفهم وسلوكياتهم  .ومن هذا حاله ال يُمكن أن يكاون علاى حاق،
وال على صواب ،مما يعني أن أحوالهم التي يتباهون بها هي أحاوال وهمياة
نفسية شي،انية وليست أحواال شرعية ربانية رحمانية .ولهاذا فالذا كاان غيار
الصوفية قعادوا علاى األشاباح والرساوم ،فالن الصاوفية قعادوا علاى األوهاام
والهلوسات والتلبيسات الشي،انية.
والشااااهد األخيااار -الثالاااث :-لااايس صاااحيحا أن الحقاااائق القلبياااة والعلاااوم
الباطنية هي عناد الصاوفية دون غيارهم ،فهادا زعام باطال ،وإنماا هاي رزق
من ل تعالى يرزق به كال مان يعباده مان المسالمين بالخالي وفاق شاريعته
،ونور ل تعاالى ال ينالاه إال المتقاون  .قاال سابحانه  (( :ومان لام (( رو رمان لخا َم
ان خ
يرجَ رع ةل خ
اور)(الناور،)) .)) 31 :و (( رولر ةك خ
لر حباب
لُ لراهُ نُاوراً فر رماا لراهُ ةمان نُّ َ
ان أُ َولرئةا ر
ق رو َال ةعصَ اير ر
ان رو رزيخنرهُ فةي قُلُوبة ُك َم رو رك خرهر إةلر َي ُك ُم َال ُك َف رر رو َالفُسُاو ر
اإلي رم ر
إليكم َ ة
لُ رو ّ
لر رويُ رعل ُم ُك ا ُم ّ
اوا ّ
ون)(الحجاارات ))7 :و(( رواتخقُا َ
خاش ا ُد ر
اي َ
لُ بة ُكاال رشا َ
هُ ا ُم الر ة
رعلةي ٌم)(البقرة .)) 484 :
ولااذل فاالن المحاادث أو الفقيااه الااذي يتقااي ل تعااالى ،ويتبااف ساانة نبيااه
ُناور قلباه  .وهاذا يصادق
بلخالي فلن ل تعاالى سايرزقه حاالوة اإليماان وي ّ
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على كل مسلم تقي ملتزم بشرع ل تعالى .فاألحوال اإليمانياة ليسات خاصاة
بالصوفية وال ب،ائفة أخرى .والصوفي الاذي ال يعباد ل تعاالى حاق عبادتاه
قلبا وقالبا لن يرزقه باإليمان الصحيح .وأما ما يجده ُعباد الصوفية من وجاد
وأحاااوال نفساااية فاااي مجاهاااداتهم وخلاااواتهم فهاااي انعكاساااات لممارسااااتهم
ومجاهداتهم تظهر على كل من يمارسها حتى وإن كان زنديقا  .فهي ليسات
دلاايال علااى االسااتقامة وااللتاازام بالشاارع ،ولهااذا وجاادناها تظهاار علااى كاال
الزهاد والنساك من مختل األديان والمذاهب والملل.
علما بين أي عمل يقوم به اإلنسان ويُداوم عليه إال وتكون له آثار تانعكس
عليااه نفساايا وعقليااا وباادنيا  .إال أن تيثيرهااا يكااون أكثاار بااروزا وتاايثيرا فااي
الجانب المتعلاق بهاا .فمان يهاتم بالرياضاة البدنياة سايظهر تيثيرهاا علياه فاي
عضالته وقوة جسمه .والذي يهتم بالجاناب الفكاري والعلماي سايظهر تايثيره
علااى صاااحبه ماان جهااة قدرتااه علااى التحلياال والجاادال ،والمناااظرات ،وقااوة
الدليل ،و السفس،ة وكثارة المغال،اات  .ونفاس األمار ين،باق علاى مان يهاتم
بالجانااب العاااطفي ماان اإلنسااان  .وكاال ه اذه األحااوال منهااا الصااحيح ،ومنهااا
الضار ،ومنها الموافق للشرع والمخال له.
وثالثا :إن قول أبي نُعيم األصبهاني بين الصوفية تحققوا باإليمان الجاامف
وتمكنااوا ماان العلاام النااافف ،ثاام أيااد قولااه بحااديث((:لاايس اإليمااان بااالتمني وال
بالتحلي  ،ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل ،والعلم علمان  :علام بالقلاب
وهو العلم النافف  ،وعلم باللساان فهاو حجاة ل علاى خلقاه » )) .1883فااألمر
ليس كما قال بدليل الشواهد ا تية:
أولهااا  :إن الصااوفية لاام يتحققااوا باإليمااان الشاارعي ،وال التزمااوا العبااادة
الشااارعية ،وال تمكناااوا مااان العلااام الناااافف ،وإنماااا تحققاااوا باإليماااان الصاااوفي
وتمكنوا من عباداته األمر الذي أوصالهم إلاى مخالفاة الشارع وتع،يلاه  ،بال
وإلى الكفر باهلل وديناه عنادما قاالوا بوحادة الوجاود .وهاذا أمار سابق أن بينااه
بالتفصيل من بداية الكتاب إلى هذا الموضف .فلام نار فياه التصاوف غالباا إال
ما يخال الشرع والعقل والعلم ،فلو كان إيمانهم صحيحا وعلمهم نافعاا كماا
زعم الرجل ما كان حالهم كما بيناه .
والشاهد الثاني :إن الحديث الذي احت به أبو نعيم األصبهاني ،هو حاديث
ال يصح من جهته ،ألن من رجاله :يوس بن ع،ياة  :متاروك .1884و قتاادة
 1883أبو نعيم األصبهاني :األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية ،ي. 91 :
 1884ابن حجر :التقريب  ،ط  2ي. 181 :
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السدوسااي  :ساابق تفصاايل حالااه وبينااا أنااه كااان حاطااب لياال ،وكثياار التاادليس
واإلرسال ،وبما أنه كذل وهنا قد عنعن  ،فاإلسناد ال يصح من جهته .وهاذا
الحديث ال يصح أيضا من طرقه األخرى كما بين بعض المحققين.1885
والشاااهد األخياار -الثالااث : -واضااح ماان ذل ا الحااديث أنااه ُوضااف علااى
مقا الصوفية فيما يتعلاق حكاياة علام القلاب .ألن التقسايم الصاحيح هاو أن
العلم علمان :نافف وضار  ،سوا تعلق بالجانب الفكري ،أو بالجانب القلباي،
وبالجانب الت،بيقي  .من ذل مثال أن األديان والمذاهب والعقائد الباطلة هي
أيضا تهتم بالجانب القلبي ،وألهلها زهد ومجاهدات ورياضات روحية ،فهل
هذا يعني أنها علم ناافف وصاحيح ؟؟كاال  ،لايس كاذل  .إنهاا عقائاد وماذاهب
وأفكار باطلة من دون ش ،ومسمومة ومفسدة للدين والادنيا ،وهادماة للعقال
والعلم معا.
وأما حكاية العلم باللسان  ،فكال العلاوم لهاا جاناب يُعبار باه باللساان  ،ساوا
كاناات علومااا ضااارة  ،أو نافعااة ،وسااوا تعلقاات بااالقلوب ،أو بااالجوارحف أو
بااالعقول ،أو بااالت،بيق فااي الواقااف .ولهااذا فالتقساايم المااذكور ناااق  ،باال وال
يصح  ،.ويشهد على عدم صحة ذل الحديث أيضا.
ورابعا :إن ما رواه الصوفية عان أحماد بان أباي الحاواري فاي دفناه لكتباه
وتبريااره لفعلااه ،هااو تصاارف أثاار ساالبا علااى التصااوف وأهلااه ممااا جعلهاام
يهملون العلوم الشرعية والعقلية واإلنسانية وال،بيعية بدعوى االكتفا بعلوم
الباااطن .والعلاام النااافف ال يصااح تضااييعه بحاارق أو بغساال ،أو باادفن كتبااه.
والرجل اعترف أنه انتفاف بكتباه التاي دفنهاا  .فكاان علياه أن يحاتفظ بهاا ألن
العالم يرجف إلاى كتباه للتثبات ،أو لإلطاالع  ،أو للارد  .وكاان فاي إمكاناه أن
يوقفها في سبيل ل ،أو يع،يها ألهل العلم لينتفعاوا بهاا .فهاذا هاو الصاواب،
ولاايس ماان الحكمااة وال ماان المصاالحة وال ماان الشاارع ،وال ماان العقاال إفساااد
كتب العلم النافف .
ولاايس صااحيحا أن وظيفااة العلاام أنااه يُ،لااب للخدمااة فقااط ،وإنمااا هااو ماان
أقوى األدلة الموصلة إلى ل تعالى .بدليل قوله سبحانه (( :فراا َعلر َم أرنخاهُ رال إةلراهر
ت رو خ
إة خال خ
لُ روا َساااااااتر َغفةرَ لةااااااا رذنبة ر رولة َل ُما َ
لُ ير َعلرااااااا ُم ُمترقرلخااااااابر ُك َم
ااااااؤ ةمنة ر
ين رو َال ُم َؤ ةمنراااااااا ة
لر ةم َان ةعبراا ةد ةه َال ُعلر رماا إة خن خ
رو رم َث روا ُك َم)(محمد  ،))13 :و((إةنخ رما ير َخ رشى خ
لر رع ةزيا ٌز
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ااربُهرا لةلنخاااا ة رو رماااا ير َعقةلُهراااا إة خال
رغفُاااو ٌر)(فااااطر ،))48 :و (( روتة َلااا ر َاألر َمثراااا ُل نرضَ ا ة
ون)(العنكبوت.))34 :
َال رعالة ُم ر
وأما قوله  (( :ال دليل على ل سواه )) ،فيحتمل وجهين إن قصد أن ل
تعالى هو الذي نصب األدلة من مخلوقاته لتدل عليه ومنها العلم  ،فهنا يكون
العلم من األدلة الدالة عليه .وإن قصد أنه ل تعالى بذاته دليل على نفسه من
دون مخلوقاته ،فهذا غلط ،ومخاال للشارع والعقال والعلام ، .بال وال يصاح
ألنه يتضمن القول بوحدة الوجود .فاهلل تعالى هو الذي استدل في آيات كثيرة
ش
اوا ة
على نفسه بمخلوقاته ،كقوله(( :قُالَ رمان رخبُّ السخا رم ر
ت السخاب ةَف رو رربُّ َال رعارَ ة
ض رو رما بر خ
َال رع ةظ ةيم )(المؤمنون ،))86 :و(( رو ةم َن آيراتة ةه رخ َل ُ
اث
اوا ة
ق ال خس رم ر
ت رو َاألررَ ة
فةي ةه رما ةمن ردابخ َة روهُ رو رعلرى رج َم ةع ةه َم إة رذا ير رشا ُ قر ةدي ٌر)(الشورى(( ،))43 :أر َم ُخلةقُاوا
ةم َ
ض براااال خال
ت رو َاألررَ ر
ااااي َ أر َم هُاااا ُم َال رخالةقُونرااااي ر َم رخلرقُااااوا السخاااا رما روا ة
َاااار رش َ
اااان رغي ة
ين رحنةيفا ً فة َ
 ،ررةر خ
ار
يُوقةنُ ر
لة الختةاي فر،ر ر
ون)(ال،ور ،))46-41 :و((فريرقة َم روجَ هر ر لةلد ة
ااق خ
ين َالقراااي ُم رولر ةكا خ
لة رذلةااا ر الاااد ُ
اار النخاااا ة رال
اان أر َكثرا ر
النخاااا ر رعلر َيهراااا رال تر َبااا ةد ر
يل لة رخ َلا ة
اور ةه َم ُذريخاترهُ َم
ير َعلر ُم ر
ون)(الروم ،))41 :و(( روإة َذ أر رخ رذ رربُّا ر ةمان برنةاي آ رد رم ةمان ظُهُ ة
وا برلرى رش ةه َدنرا أرن ترقُولُ َ
َت بة ررب ُك َم قرالُ َ
روأر َشهر ردهُ َم رعلرى أرنفُ ةس ةه َم أرلرس ُ
وا ير َو رم َالقةيرا رما ةة إةنخاا
ين )(األعراف .))174 :وبدون الشرع أو العقل ،أو الف،رة
ُكنخا رع َن هر رذا رغافةلة ر
،أو العلم ال يُمكن االستدالل على وجود ل واتصافه بصفات الكمال.
وأمااا إذا قياال  :ربمااا أنااه قصااد معرفااة ل تعااالى بالقلااب  .فاايقول :وهااذه
المعرفة هي أيضا استدالل على ل تعالى بمخلوقاته ،ألن القلب منها  .علماا
بااين القلااب هااو وساايلة ماان وسااائل معرفااة ل تعااالى ،وال يُمكاان للقلااب أن
يستغني عن الشرع وال عن الوسائل األخرى ،فهاو وسايلة نسابية كغياره مان
وسائل العلم األخرى  .ألن اإلنسان كله مخلاوق نسابي ،فاال يوجاد فياه شاي
م،لق أبدا  .والمعرفة القلبية باهلل تعالى ليست معرفة مباشرة بالاذات اإللهياة
فهذا مستحيل  ،وإنما هي معرفة إيمانية ذوقية من ثمار العبادة ،لقوله تعالى:
ان رميَتا ً فريرحَ ير َينراهُ رو رج رع َلنرا لرهُ نُوراً ير َم ةشي بة ةه فةي النخا ة رك رمان خمثرلُاهُ فةاي
((أر رو رمن رك ر
ين رماا ركاانُ َ
ُّ
اون)(األنعاام:
وا ير َع رملُ ر
ان لة َل ركاافة ةر ر
ط م َنهراا ركا رذلة ر ُزي ر
ت لري ر
الظلُ رما ة
َس بة رخ ة
ار َ
 ،)) ))144و (( رولر ةك خن خ
ان رو رزيخنراهُ فةاي قُلُاوبة ُك َم رو ركا خرهر إةلرا َي ُك ُم
اإلي رم ر
لر حبب إليكم َ ة
ون)(الحجرات. ))7 :
خاش ُد ر
ق رو َال ةعصَ ير ر
َال ُك َف رر رو َالفُسُو ر
ان أُ َولرئة ر هُ ُم الر ة
وأما ما يقوله كثير مان الصاوفية مان أنهام رأوا ل تعاالى بقلاوبهم رؤياة
حقيقياة مباشارة ،فهاادا باطال،ألن ل تعااالى لان يارى مباشاارة إال ياوم القيامااة
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يراه المؤمنون فقط .1886وإنما هي أحوال إيمانياة للعُبااد الملتازمين بالشارع،
لكاان المنحاارفين ماان العُباااد عاان العبااادة الشاارعية تلاابس علاايهم الشااياطين
أحااوالهم وتااوحي إلاايهم وتُااوهمهم بااينهم ياارون ل حقيقااة بقلااوبهم أو حتااى
بيعينهم .فيُصدقون ذل ويقولون أنهم رأوا ل رؤية مباشرة.
وخامسا :إن قول الجنيد  (( :المريد الصادق غني عن علاوم العلماا يعمال
على بيان يرى وجه الحاق مان وجاوه الحاق ويتاوقى وجاوه الشار مان وجاوه
الشر)) .1887هو دعوة إلاى الجهال وتارك العلام ،وإبعااد الشارع والقفاز علياه
من جهة ،ودعوة للصوفية باالعتماد على أحوالهم وهلوساتهم وتلبيساتهم في
ممارستهم لل،ريق الصاوفي مان جهاة أخارى .ولهاذا فقولاه مرفاوض شارعا
وعقال وعلما .ألن الثابت أن دين اإلسالم ال يُعرف إال بالعلم  ،ول تعالى قد
أمرنا ب،لبه و تدبر كتابه وفهمه .وقد كان النبي-عليه الصالة والساالم -يباين
للصااحابة قااوال وفعااال  ،ومااف تاايثرهم الشااديد بااه وجاادانيا فلنااه كااان يعلمهاام
ويحثهم على طلب العلم ،وجعل طائفة منهم تتفرغ له .وقد ذكر ل تعالى أن
من أهداف النبوة :التعليم والتزكية ،كما فاي قولاه سابحانه(( :هُ راو الخا ةذي بر رع ر
اث
ااب رو َال ةح َك رماةر
فةي َاألُمي ر
ين ررسُوالً م َنهُ َم ير َتلُو رعلر َي ةه َم آيراتة ةه روي رُازكي ةه َم رويُ رعل ُمهُا ُم َال ةكتر ر
ين)(الجمعة.)) 4 :
روإةن ركانُوا ةمن قر َب ُل لرفةي ر
ض رال َل ُّمبة َ
ومن المعاروف عقاال وواقعاا أناه ال علام دون تعلام .وال يُمكان إلنساان ال
يعرف شيئا أن يتعلم من دون معلم  ،ولهذا علّم ل تعالى اإلنسان األول آدم-
عليه السالم -الذي هو بدوره علّام أوالده .قاال سابحانه (( :رو رعلخا رم آ رد رم األرسَا رما
ااال أرنبةئُاااونةي بةي ر َسااا رما هراااـ ُؤال إةن ُكناااتُ َم
ضاااهُ َم رعلراااى َال رمالرئة ركااا ةة فرقرا ر
ُكلخهراااا ثُااا خم رع رر ر
ين)(البقرة .))41 :ولهذا فال يُمكن للمريد الصوفي أن يسير في طريق
صا ةدقة ر
ر
العبااادة الصااوفية بنفسااه ماان دون علاام يقاارأه أو يتلقاااه ماان شاايخه .والااذي ال
يعااارف الحاااق فمااان أيااان لاااه أن يعااارف وجاااه الحاااق .فاااال يُعااارف المجهاااول
بالمجهول ،وإنما يُعرف بالمعلوم .والدليل الادامغ علاى صاحة قولناا هاذا هاو
أن الصوفية لما تركوا علوم الشرع والعقال وال،بيعاة  ،وأقبلاوا علاى علمهام
المزعوم أوصلهم إلى الكفر باهلل ورسوله ودينه ،وهادم الادين والعقال والعلام
كما سبق أن بيناه !! .

 1886سبق أن تناولنا هذا الموضوع  ،وبينا وجه الحق فيه .
 1887أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 890 :
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وسادسا فيماا يتعلاق باالحوار ال،ويال الاذي دار باين يزياد البسا،امي وأحاد
العلمااا  ،فقااد تضاامن أباطياال ومغال،ااات كثياارة تعااالم بهااا البساا،امي علااى
العالم ،انتصر بها للتصوف وازدرى بها بعلام الحاديث والفقاه وغيرهماا مان
علوم الشرع والعقل وال،بيعة .والشواهد ا تية تبين ذل :
أولهاااا إن الحاااديثين اللاااذين استشاااهد بهماااا البسااا،امي غيااار صاااحيحين،
األول ((:من عمل بماا يعلام ورثاه ل علام ماا لام يعلام )) ،ذكاره باال إساناد ،
وهو حديث موضوع .1888والثاني [ :العلم علمان علام ظااهر وهاو حجاة ل
تعالى على خلقه وعلم باطن وهو العلم النافف ] ذكره باال إساناد  ،وقاد سابق
الكالم فيه ،وال يصح أيضا.1889
والشاهد الثاني :إنه ال يصح أبدا الخلط بين وحي األنبيا وعلام البشار ،
فعلاام األنبيااا وحااي إلهااي صااحيح ماان دون ش ا  .لكاان علاام بنااي آدم نساابي
مكتسب ألن كل وسائله نسبية سوا كانت بالعقل ،أو بالقلاب  ،أو باالحوا
 ،أو بالحااد  ،أو باإللهااام ،وال واحاادة ماان هااذه الوسااائل تغنااي عاان وسااائل
العلم األخرى .ومثال ذل فلن البس،امي عندما استشهد بقول عمار –رضاي
ل عنااه (( : -يااا سااارية الجباال )) ،فاالن هااذا لاام يجعاال عماار ملهمااا فااي كاال
أحواله ،وال أصبح ال يستخدم وسائل العلم األخرى .بل كان يتعلم من النبي-
عليه الصالة والسالم -كما يتعلم بااقي الصاحابة مناه .وعنادما تاولى الخالفاة
كان يجمف الصحابة ويشاورهم في قضايا الدولة ،ويسيلهم :هل كانوا سمعوا
أحاديث تتعلق ببعض القضايا التي كانت تعترضه .1890ولهذا فكل علوم أهل
العلم من الفقها  ،والصاوفية  ،والمتكلماين  ،والفالسافة ،واألطباا وغيارهم
كلهاا نسابية وال يُمكاان أن تكاون كلهاا صااحيحة ،وإنماا هاي نساابية تجماف بااين
الصحيح والسقيم ،وبين الخ،اي والصاواب .ومان يادعي مان البشار أناه ُملهام
وال يُخ،ئ ،أو أنه استغنى عن التعلم واألخذ من الوحي فهو كاذاب مان دون
ش ا  ،لقااول النبااي-عليااه الصااالة والسااالم (( : -كاال بنااي آدم خ،ااا وخياار
الخ،ااائين التوابااون )) .1891ولكونااه بشاارا ،فهااو مخلااوق ومحاادود القاادرات
وسيبقى كذل مهما حصّ ل من علم ،والواقف يشهد عل ذل  ،وقد سبق أن بينا
كثيرا من أخ،ا الصوفية الشرعية والعلمية والتاريخية .
 1888الشوكاني :الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ،ي. 826 :و األلباني :السلسلة الضعيفة ،ط  1ي ، 611 :رقم. 188 :
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ومن تناقضات البس،امي وأصحابه الصوفية أنهم في الوقات الاذي كاانوا
يتعاالمون علااى علماا أهاال الحاديث  ،ويازدرون بهاام باادعوى أنهام ماان أهاال
الظاهر ،وأنهم أخذوا علمهم ميتا عن ميت  ،وجدناهم قد رووا أخبارا كثيارة
جاادا أسسااوا بهااا لمااذهبهم نقولهااا ميتااة عاان مياات  ،وماان دون تحقيااق ،وال
حااري علااى روايااة الصااحيح  ،باال إنهاام رووهااا وردوا بهااا حقااائق الشاارع
والعقل والعلم !! .
والشاهد األخير -الثالاث  :-إن مماا يُب،ال مازاعم البسا،امي أناه سابق أن
بينا في كتابنا هذا أن الصوفية أسسوا للتصوف بيصوله وفاروه وغاياتاه بماا
يُخال الشرع والعقل والعلم .حتى انتهى بهم األمر إلى هادم الاوحي والعقال
والعلم عندما قالوا بكفرية وحدة الوجود ، .فلاو كاانوا ييخاذون العلام عان ل
تعالى كما يزعمون ما كان ذل حاالهم  .وبماا أن أمار البسا،امي وأصاحابه
كما بيناه فيكون ما يسامونه علماا كشافيا أو باطنياا هاو أفكاار فاسادة ،وأوهاام
وهلوسااات وتلبيسااات شااي،انية .فهاام ماان الااذين يصاادق علاايهم قولااه تعااالى:
ُف َالقر َاو ةل ُغارُوراً
َاض ُز َخار ر
(( رشيرا ةط ر
ناس رو َال ةجان يُ ة
ين ة
اإل ة
اوحي بر َعضُاهُ َم إةلراى برع َ
ُون)(األنعااام ،)) 114 :و(( رإة خن
ااو رشااا رربُّاا ر رمااا فر رعلُااوهُ فراا رذرَ هُ َم رو رمااا ير َفتراار ر
رولر َ
اااااون إةلرااااااى أر َولةيراااااانئة ةه َم لةي رُجااااااا ةدلُو ُك َم روإة َن أرطر َعتُ ُمااااااوهُ َم إةنخ ُكاااااا َم
ين لريُو ُحا ر
اط ر
ال خشااااااير ة
ون)(األنعام،))141 :و((هرالَ أُنربائُ ُك َم رعلراى رمان ترنرا خز ُل ال خشايرا ةط ُ
ين ترنرا خز ُل
لر ُم َش ةر ُك ر
ُون)(الشعرا .))444 -441 :
ون ال خس َم رف روأر َكثر ُرهُ َم ركا ةذب ر
ك أرثة َيم ي َُلقُ ر
رعلرى ُكل أرفخا َ
وبااااذل يتبااااين أن ساااابب ازدرا الصااااوفية بااااالعلوم الموضااااوعية عامااااة
والشاارعية خاصااة ،وطعاانهم فاااي علمااا الشاارع والحاااط علاايهم .هااو أنهااام
يعلمون جيدا أن علما الشريعة وغيرهم من علما ال،بيعة واإلنسانيات هام
الااذين لهاام القاادرة علااى بيااان فساااد تصااوفهم وب،النااه  .ولهااذا ازدروا بهاام
وبعلومهم  ،وطعنوا فيهم وفي علومهم.
وليس صحيحا أن العلم علمان ،فهذا زعم باطل ق،عا  ،ألن العلم واحد ال
يتعدد في ذاتاه باالمعنى العاام للعلام ف نعام العلاوم متنوعاة حساب مواضايعها،
لكنهااا ليساات متناقضااة ،وال متعااددة بمعنااى تعاادد الحقيقااة الواحاادة .فالحقيقااة
العلمية الواحدة هي واحدة باذاتها وال تتعادد ساوا تحصالنا عليهاا باالحوا ،
أو بالتجربة أو باإلحسا الداخلي ،أو بالبديهة فهي واحدة .ولهاذا فالن العلام
بمعناااه العااام واحااد ،لكنااه يتعاادد إلااى عاادة علااوم بتعاادد مواضاايعه ،وحقائقااه
كثيرة ،لكن الحقيقة الواحدة منه ليست متعددة.
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وأماا األحادياث التااي احات بهااا هاؤال فااي قاولهم بعلاام البااطن وازدرائهاام
بعلوم الشارع وعلاوم اإلنساان وال،بيعاة ،فهاي أحادياث غيار صاحيحة ،لكان
الصوفية وظفوها تعضيدا للتصوف وانتصارا له .منها حديث ذكره الشاهاب
السهروردي مفاده(( :مان أخلا هلل أربعاين صاباحا ظهارت يناابيف الحكماة
من قلبه على لسانه " )) . 1892وهاو حاديث إساناده ضاعي  1893ومتناه ُمنكار
،ألن الصااوفية جاااعوا وسااهروا كثياارا ولاام تظهاار فاايهم الحكمااة وال العلااوم
الربانيااااة ،وإنمااااا ظهاااارت فاااايهم الضااااالالت واالنحرافااااات ،والهلوسااااات
والتلبيسات الشي،انية حتى أوصلهم تصوفهم إلى الكفار بااهلل ورساوله وديناه
كما سبق أن بيناه.
والحديث الثاني استشهد به الكالباذي ،ومضمونه(( :عن عبد الواحد بان
زيد قال :سيلت الحسن عن علم البااطن؟ فقاال :سايلت حذيفاة بان اليماان عان
علم الباطن؟ فقاال :سايلت رساول ل عان علام البااطن؟ فقاال :سايلت جبريال
عن علم الباطن؟ فقاال :سايلت ل عان علام البااطن؟ فقاال" :هاو سار مان
ةسرّي ،أجعله في قلب عبدي ،ال يق عليه أحد من خلقي)).1894
إسناده ال يصح ،ألن الحسن البصري لم يلتق بالصحابي حذيفة بن اليمان
أصااال .باال إن الحااديث موضااوع.1895وقااال اباان الجااوزي (( :هااذا حااديث ال
أصااال لاااه عااان النباااي –صااالى ل علياااه وسااالم -وفاااي إساااناده مجاهيااال ال
يعرفااون)) .1896ومتنااه ُمنكاار  ،ألن حكايااة علاام الباااطن هااي ماان مغال،ااات
وتلبيسات الصوفية اتخذوها وسيلة للتحايل على المسالمين وتمريار أبااطيلهم
وانحرافاتهم وإخفائها عنهم .ولو كان علمهم المزعوم صحيحا ماا خاالفوا باه
الشاارع والعقاال والعلاام  ،ومااا كااان تصااوفهم مخالفااا لتل ا المصااادر بيصااوله
وفروعه وغاياته.
والحااديث الثالااث استشااهد بااه أبااو طالااب المكااي :عاان النبااي -صاالى ل
عليه وسلم (( :-إن مان العلام كهيئاة المكناون ال يعلماه إال أهال المعرفاة ّ
بااهلل

 1892شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف، ،ط  8ي.29 :
 1893الشوكاني :الفوائد المجموعة  ،ي ، 812 :رقم. 96 :
 1894الكالباذي :التعرف لمذهب أهل التصوف  ،ي. 101 :
 1895ابن عراق الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،ط  1ي.201 :
 1896ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي . 227 :وافقه األلباني :السلسلة الضعيفة ،ط  2ي ، 886 :رقم.1889 :
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ع ّز وجلّ  ،فلذا ن،قوا به لم يجهله إال أهل االغترار ّ
باهلل تعالى )) .1897وهاذا
الحديث ضعي .1898
وسابعا إن ماا رواه الصاوفية عماا حادث باين الصاوفي شايبان الراعاي
والشافعي وأحمد بن حنبل  ،وإظهارهم تفوق شيبان عليهما في مجال الزهاد
والتزكيااة والتصااوف  .فهااو خباار غياار صااحيح ،باال ومسااتحيل  ،ألنهمااا لاام
ياادركاه . 1899وذكاار اباان تغااري بااردي أن شاايبانا تااوفى ساانة  118هااـ.1900
والشااافعي ولااد ساانة 111هااـ ،وأحمااد ولااد ساانة 163هااـ  .فيحمااد لاام يكاان ولااد
أصااال ،والشااافعي عناادما مااات شاايبان كااان مااا ياازال صااغيرا .وهااذا نمااوذط
واضااح ودامااغ علااى تعمااد الصااوفية روايااة األباطياال والمسااتحيالت تعضاايدا
للتصاااوف وانتصاااارا لاااه .فماااف أن الخبااار مساااتحيل فقاااد رووه وبناااوا علياااه
تفاخرهم على غيرهم من العلما وازدرائهم بهم !!.
وأما متنا فمف أن الخبر باطل فلنه تضمن ما يُنكر ويدل على عادم صاحة
الرواية من جهة المتن .ألن الذي ُنسبته الرواية للشافعي ال يصح فاي حقاه،
ألن عالما صالحا مثله ال يُمكن أن يكاون جااهال بالتزكياة الشارعية ،وليسات
له فيها أحوال ومواجيد  .علما بين تحصيل تلا التزكياة ياتم مان الشارع وال
يتوجب أخذها من التصوف .كما أن الشافعي ال يغيب عنه الحاديث الشاري
الااذي يقااول فيااه النبااي-عليااه الصااالة والسااالم (( :-اللهاام إنااي أساايل العفااو
والعافية في الدنيا وا خرة اللهم إني أسيل العفاو والعافياة فاي ديناي ودنيااي
وأهلي ومالي  .1901))...ولهذا ال يُعقل ومن المستبعد جدا أن يسايل الشاافعي
الزيادة في البال ؟؟ .وإذا فرضنا جدال حدوث ذل فقد يكاون الشاافعي نساي
الحديث ،وهذا ال يعني أن ذل الصوفي أفضل منه في علم التزكية .وبما أنه
سبق أن بينا أن الخبر مستحيل فالحادثة كلها ُمكذوبة اختلقها بعض الصوفية
على مقاسهم .
علما أن ما يُشاع بين الصوفية كانت لهم معرفة والتزام بعلم التزكياة هاو
أمر مبالغ فيه جدا ،فالقوم لام يكان لهام علام بالتزكياة الشارعية  ،وال التزماوا
بها  ،وقد أقمنا الشاواهد الدامغاة علاى مخاالفتهم لهاا ،بال وساعيهم وحرصاهم
علاااى تحريفهاااا وهااادمها .وإنماااا كانااات لهااام معرفاااة والتااازم بااايحوال العباااادة
 1897أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ط  ،1ي. 811 :
 1898الحافظ العراقي :المغني عن حمل األسفار ،ي. 7 :
 1899إسماعيل العجلوني :كش الخفا ومزيل اإللبا عما اشتهر من األحاديث على ألسنة النا
 1900النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،حوادث سنة ، 122ط  1ي. 112 :
 1901األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  8ي ، 82 :رقم.2261 :
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 ،ط  8ي.812 :

الصوفية وغاياتها  ..وعليه فلن القول بين هاؤال األئماة أخاذوا علام التزكياة
من الصوفية ال يصح ،ألن هذا العلام يُؤخاذ مان الشارع ال مان التصاوف وال
من أهله .
وأما فيما يخ ما حدث بين أحمد وشيبان عندما سيله عمن نسي صالة
ماان الصاالوات الخمااس حسااب الروايااة الصااوفية ،فمااف أن الخباار باطاال ألن
شاايبان الراعااي مااات قباال أن ي ُولااد أحمااد  ،فاالن متنااه يتضاامن مااا يشااهد علااى
ضاعفه ،وأناه خبار ُوضاف علاى مقاا الصاوفية ليُباين تفاوق عاوام الصااوفية
على علما الحديث والفقه ،فما بال بعلمائهم ؟؟ !!  .من ذل مثال أن جواب
شيبان في غير محله  ،وال أجاب على السؤال ،و ال يت،لب جوابه أن يجعال
أحمد يغشى عليه .ألن قوله بالتيديب لايس جواباا علاى الم،لاوب ،وماا يازال
ينتظاار الجااواب ،.فرهااب أن الرجاال عوقااب  ،فماااذا بعااد العقاااب ،فهاال يعيااد
الصالة أم ال ؟؟ .وهذا هو الساؤال ؟؟.فرمختلاق الرواياة تجناب الجاواب الاذي
يتفق مف السؤال  ،إلى أمر آخر ينتصر به للصوفية وهاو اهتماامهم بالجاناب
الوجااداني ،ويُظهاار أن المحاادثين والفقهااا ماان أهاال الظاااهر وال علاام لهااام
بالجاناااب اإليمااااني والروحاااي الاااذي يساااميه الصاااوفية بعلااام البااااطن حساااب
زعمهم.
فكااان ماان الواجااب أن يكااون الجااواب حسااب السااؤال ال أن يكااون ماان
زاوية أخرى  .فالمتن فيه ما ينكر  .وعليه فال يوجد أي مبرر صحيح يجعال
أحمد يغشى عليه  ،ألنه لم يكن يقصد غير األمر الفقهي.
وحتى الجواب المنسوب لشيبان ال يصح ،ألن النسيان والساهو مان طبيعاة
البشر،وعليه فمان نساي صاالة  ،ال يُاؤدب حساب جاواب شايبان  .فاال يصاح
تيديبه  ،وإنما الشرع رفف عنا الخ،ي والنسيان  ،كما جا فاي الحاديث :عان
رسول ل -صلى ل عليه و سلم -أنه قال (( :إن ل تجاوز عن أمتي الخ،ي
والنسيان وما استكرهوا عليه )) .1902والناسي ال يذم وال يُعاقاب ،وقاد ساهى
النبي-عليه الصالة والسالم – في الصالة ثم رقعها .1903فالخبر كما لم يصح
إساانادا فهااو ُمنكاار متنااا أيضااا ،وهااو شاااهد علااى اخااتالق الصااوفية للروايااات
انتصارا للتصوف طعنا وح،ا على من يُخالفهم من المحدثين والفقها .

 1902األلباني :صحيح ابن ماجة ،ط  1ي ، 219 :رقم. 1668 :
 1903مسلم :الصحيح  ،ط  8ص  ، 22رقم . 1872 :
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وأما ما رواه الصاوفية عان عالقاة أحماد بان حنبال بايبي حمازة الصاوفي
وقوله له " ما تقول في هذا يا صوفي" .فهو ال يصح إسنادا ،ومتنه ليس كما
وجهه الصوفية لتقزيم مكانة أحمد بن حنبل ورفف قدر أبي حمزة الصوفي.
فيما إسنادا  ،فالمؤل لم يذكر لها إسانادا لكان الخ،ياب البغادادي أساندها
بقوله (( :أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبينا محماد
بان الحساين الساالمي قاال سامعت محمااد بان الحسان البغاادادي يحكاي عان باان
األعرابي قال قال أبو حمزة كاان اإلماام أحماد بان حنبال يسايلني فاي مجلساه
عن مسائل ويقول :ما تقول فيها يا صوفي ؟ )).1904
وإسنادها ال يصح  ،ألن مان رجالهاا :محماد بان الحساين أباو عباد الارحمن
السلمي الصوفي صاحب طبقات الصوفية :ضعي كما سبق أن بيناه.
ومحمد بن الحسن البغدادي :الراجح أناه مجهاول الحاال ،فقاد بحثات عناه
طااويال ولاام أعثاار لااه علااى جاارح وال علااى تعااديل ،وقااد تاارجم لااه الخ،يااب
البغدادي في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال .1905وعلاى جهالتاه فهاو
لم يص ّرح بالسماع  ،فيحتمل أنه لم يسمف منه.
وأحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري المعروف بابن األعرابي ،مف
أنه ثقة ،إال أنه لم يصرّ ح بالسماع ،فاإلسناد لم يثبت اتصاله من جهتاه ،ألناه
يُحتمل أنه لم يسمف منه.
وأماا متناا فحتاى إذا فرضاانا جادال أناه صاحيح ،فااال يادل علاى ماا زعمااه
الصااوفية بااين أحمااد باان حنباال كااان يااتعلم ماان أبااي حماازة محمااد باان إبااراهيم
الصااوفي (ت 463هااـ)  ،ألن هااذا الصااوفي كااان عالمااا بااالقرا ات ،وحضاار
مجااالس أحمااد باان حنباال ،واسااتفاد منااه أشاايا  .1906وكااان أصااغر ماان أحمااد
(ت431هـ) ب  48سنة.
وذل يعني أن أبا حمزة الصوفي كان له علم شرعي بحكم أنه مان علماا
الشااريعة ،ففقهااه أخااذه ماان الشاارع وماان مجالسااته ألحمااد ولاام ييخااذه ماان
 1904الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  1ي. 270 :
 1905الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  8ي.171 :
 1906الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  1ي . 270 :وأبو الحسين بن أبي يعلى الفرا  :طبقات الحنابلة ،حققه محمد حامد الفقي ،دار
المعرفة  ،بيروت ،ط  1ي. 869 :
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التصوف  .وبما أنه كان أصغر من أحمد بن حنبل ب  48سنة فهذا يعني أنه
ليس من أقرانه ،وإنما هو من تالمذة أحمد ،فكان يحضر مجالسه ليتعلم منه،
فكان أحماد يسايله اختباارا ال استفساارا  ،فالن أصااب أقاره علياه ،وإن أخ،اي
بينه له.1907
فتل الرواية مف عدم صحتها إسنادا  ،فلن متنها تضمن خاالف ماا أدعااه
الصااوفية ماان رفااف قاادر أبااي حماازة والتصااوف ،وتقاازيم مكانااة أحمااد وعلاام
الحديث .مف أن األمر خالف ذل  ،ألن هذا الصوفي كان تلميذا ألحمد !!.
وأمااا مااا قالااه القشاايري فااي مدحااه للتصااوف وأهلااه بااينهم أهاال البرهااان
واليقااين ،والوصااال والمعرفااة الصااحيحة ،فهااو قااول غياار صااحيح ماان دون
ش  .ومدحه ل،ائفته ليس دليال على صوابها وساالمة منهجهاا وفكرهاا .ألن
كاال طائفااة تماادح نفسااها  ،ولاام نجااد طائفااة مهمااا كاناات ضااالة ومنحرفااة عاان
الشرع قالت عن نفسها بينها على خ،ي وغيرها على صاواب ،وإنماا العكاس
هو الموجود  ،فكل فرقاة تشاهد لنفساها بالصاواب وعلاى غيرهاا بااالنحراف
عن الشرع والعقل والعلم .ولهذا فمدح الصوفية ألنفسهم ليس رحكما وال دليال
الحكم هنا هو الشرع الصاحيح،
على صحة وسالمة التصوف وأهلهف وإنما ر
والعقل الصريح ،والعلم الصحيح  .وكالم القشيري ال يصح من عدة جوانب
 ،وكتابنااا هااذا هااو دلياال دامااغ وق،عااي علااى ب،ااالن زعمااه ،ألنااه تبااين أن
التصوف مخال للشرع و ُمع،ل له ،وهادم للوحي والعقل والعلم ،ومن هاذا
حاله ال يُمكن أن يكون صحيحا وال متفوقاا ،وال مان أهال البرهاان ،وال كماا
زعاام القشاايري ،وإنمااا هااو فكاار قااائم علااى األهااوا والهلوسااات ،واألباطياال
والتلبيسات النفسية والشي،انية.
علماااا بيناااه ال وصاااال مااان دون اساااتدالل  ،فاااالقوم لهااام اساااتداللهم  ،وماااا
وصالهم إال نتيجاة الساتداللهم الضاعي  .وقاد رأيناا كيا اساتدلوا بايهوائهم
وأحااااوالهم ومرواياااااتهم الضااااعيفة ،وآرائهاااام الفاساااادة التااااي بنوهااااا علااااى
استدالالتهم العقلية القائمة على خلفيااتهم الصاوفية .فوصاالهم الصاوفي بناوه
على استدالالتهم الضعيفة كما بنى غيرهم وصالهم على استدالالتهم أيضاا.
فال وصال دون اساتدالل ،وكال طائفاة لهاا وصاالها الاذي تعاي باه ،وتادعو
إليااه .فكمااا للصااوفية وصااال فاالن للمحاادثين والمتكلمااين والفالساافة وصااالهم
الوجداني الذي هو ثمرة استدالالهم القائم على فكرهم وعقائدهم .
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وليس صحيحا أن علما المسلمين سلموا لشيوخ الصوفية ،فلن كان منهم
ماان رساالّم لهاام جهااال بتصااوفهم أو تسااامحا وتساااهال معهاام  ،فاالن كثياارا ماان
1908
علمائهم لم يسلموا لهم منذ البداية ،فتصدوا لهم وردوا عليهم  ،كالشافعي
وأحماااد بااان حنبااال ،وابااان عقيااال البغااادادي ،وابااان الجاااوزي ،وابااان تيمياااة،
والااذهبي ،واباان قاايم الجوزيااة . 1909وقااد تصاادى لهاام المحاادثون منااذ نشاايتهم
ّ
وحذروا منهم كما سبق أن بيناه .بل وقد تعااون
وبينوا ضعفهم في المرويات
كثير من العلما وعاماة المسالمين فاي التصادي لشايوخ الصاوفية مبكارا لة رماا
كان يظهر عليهم من انحالل وانحراف عان الشارع ،فتايلبوا علايهم ورماوهم
بالكفر والزندقة  ،منهم :ذو النون المصري ،و أبو سعيد الخراز ،وسهل بان
عبااد ل التسااتري ،وأبااو العبااا باان ع،ااا البغاادادي ،وأبااو القاساام الجنيااد
وغيرهم.1910
وثامنا إن اعتراف بعض هؤال الصوفية بين إظهار تصوفهم كفر ،وأناه
يُااؤدي إلااى إب،ااال النبااوة والعلاام واألحكااام.1911هااو دلياال دامااغ ضاادهم بااين
عقيدتهم كفار وضاالل  ،وأن علمهام ينتهاي بالصاوفية إلاى الضاالل والكفار.
فهو كفر ليس عندهم وإنما كفر في الشرع وعند المسلمين ولهذا أخفوه .ولاو
كان موافقا لدين اإلسالم ماا أخفاوه .فسارهم الصاوفي المزعاوم هاو كفار فاي
ميزان اإلسالم باعتراف الصاوفية أنفساهم .ولاو كاان علماا صاحيحا ماا كاان
كفرا وال ُمب،ال للنبوة والعلم واألحكام  .ألن الفكر الصحيح يتفق بالضرورة
مف الشرع الصحيح والعقال الصاريح والعلام الصاحيح  .والفكار الصاحيح ال
يُمكن أن ينقض النبوة ،وال الربوبية،وال العلم  ،وال األحكام الشرعية .ولهذا
كان العلم الشرعي هو كش للحقيقاة  ،وتوافاق معهاا ،وتوسايف وتعمياق لهاا
وليس نقضاا وال نفياا لهاا ،وال كفارا بهاا .فاالعلم الصاحيح ال يُمكان أن يكاون
ناقضا وال هادما للشرع وال للنبوة .ولرما كان التصاوف فكارا زائفاا وبااطال،
وج دنا الصوفية اعترفوا بينه هادم للدين والنباوة والعلام واألحكاام الشارعية،
ولهذا أخفوا حقيقة تصوفهم عن المسلمين.

 1908قال ابن الجوزي (( :روى أبو نعيم في ترجمة الشافعي رحمة ل عليه أنه قال :التصوف مبني على الكسل ،و لو تصوف رجل أول
النهار لم ييت الظهر إال و هو أحمق ))  . 1908هذه المقولة سوا صحت عن الشافعي أو لم تصح فمعناها صحيح ،وهاي جاناب مماا أثبتاه
بحثنا هذا  .ألن الاذي يتصاوف تصاوفا كاامال يعناي أناه قاد أبعاد الشارع والعقال والعلام  ،وجعال التصاوف القاائم علاى الظناون والرغباات
والش،حات والتلبيسات هو مصدر تلقيه  ،فيورثه هذه صدا وبعدا وكسال و تعالما وتعاليا على الشارع والعقال والعلام  ،وعلاى غياره مان
النا  .وهذا الحال هو -من دون ش  -عين الحماقة والغرور والسلبية .
 1909سبق توثيق بعض انتقادات هؤال للصوفية ،والذين لم أذكر أقوالهم لهم كتب مشهورة في نقد التصوف وأهله  ،مثل ابن قيم الجوزية
في كتابه مدارط السالكين.
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وأما ما رواه القشيري أن الشبلي كان يُصلي خل إمام ،فلما قرأ(( رولرائةن
ةش َئنرا لرنر َذهربر خن بةالخ ةذي أر َو رح َينرا إةلر َي ر ثُ خم الر تر ةج ُد لر ر بة ةه رعلر َينرا رو ةكايالً)(اإلسارا .))8 :
زعق زعقة وهو يرتعد ويقول " :بمثل هذا يخاطب األحباب "!! ويردد ذل
كثيراً1912ف فهو شاهد قوي ودامغ على فسااد علام الصاوفية المزعاوم ،وأنهام
أسسوا تصوفهم على أهوائهم وأحوالهم  ،وأنهم يتبعونها ويلتزمون بهاا ،وال
يتبعون الشرع وال يلتزمون به إال عرضاا واساتثنا ً  .بادليل ماا فعلاه الشابلي
ين هُا َم
في الصالة  ،فالشرع أمرنا بالخشاوع فاي الصاالة ،قاال سابحانه((:الخا ةذ ر
ار
اون الخا ةذ ر
ُون )(المؤمنااون ،))4 :و((إةنخ رمااا َال ُم َؤ ةمنُا ر
اشاع ر
ين إة رذا ُذ ةكا ر
صا راالتة ةه َم رخ ة
فةااي ر
ّ
ااات قُلُااااوبُهُ َم روإة رذا تُلةيرا َ
لُ رو ةجلرا َ
ااات رعلراااا َي ةه َم آيراتُااااهُ رزا رد َتهُاااا َم إةي رمانااااا ً رو رعلرااااى ررب ةهاااا َم
ان َالفرحَ رشااا
صا راالةر إة خن ال خ
اون)(األنفااال ، ))4 :و(( روأرقةا ةام ال خ
يرتر رو خكلُا ر
صا راالةر تر َنهرااى رعا ة
لة أر َكبر ُر رو خ
رو َال ُمن رك ةر رولر ةذ َك ُر خ
ُون)(العنكباوت ،))31 :و(( رذلةا ر
لُ ير َعلرا ُم رماا ترصَ انرع ر
رو رمن يُ رعظ َم رش رعائة رر خ
ب)(الحا .))44 :لكان هاذا الرجال
لة فرلةنخهرا ةمن تر َق روى َالقُلُاو ة
خال الشرع وبدأ يزعق في الصالة ،ويعتارض علاى خالقاه بقولاه  ":بمثال
هاااذا يخاطاااب األحبااااب "!! فعااال ذلااا بااادعوى حكاياااة الحاااب الاااذي ميعاااه
الصوفية وأخرجوه من إطاره الشرعي ،وأدخلوه في أهاوائهم وظناونهم !! .
فنسااي أو تناسااى أن فعلااه هااذا هااو شاااهد ضااده علااى انحرافااه وعاادم حبااه هلل
الحب الشرعي الذي أمرنا به ،وعادم احتراماه لشاعائر ل ،ألن الصاالة مان
شعائره ،وماا كاان النباي وصاحابته يفعلاون ذلا فاي الصاالة .فلاو كاان فعاال
طائعا هلل تعالى اللتزم بشرعه ،ألن المحاب لمان يحاب م،ياف  ،ول سابحانه
لُ روير َغفةارَ لر ُكا َم ُذنُاوبر ُك َم رو ّ
لر فراتخبةعُونةي يُحَ بة َب ُك ُم ّ
ُّون ّ
يقول (( :قُلَ إةن ُكنتُ َم تُ ةحب ر
لُ
خحاي ٌم )(آل عماران ،))41 :و(( رذلةا ر رو رمان يُ رعظا َم رشا رعائة رر خ
لة فرلةنخهراا ةمان
رغفُو ٌر ر ة
ب)(الح .))44 :
تر َق روى َالقُلُو ة
علما بين قوله تعالى  (( :رولرئةن ةش َئنرا لرنر َذهربر خن بةالخ ةذي أر َو رح َينرا إةلر َي ر ثُ خم الر تر ةج ُد لرا ر
بة ةه رعلر َينرا رو ةكيالً)(اإلسرا  ))86 :هو شاهد دامغ على أن األمر كله هلل ،وليس
اي ٌ أر َو
َس لرا ر ةم ر
ار رش َ
لنبيه أمر إال بما أمره ل به  ،قاال سابحانه (( :لراي ر
ان األر َم ة
اي
وب رعلر َي ةه َم أر َو يُ رع خذبرهُ َم فرلةنخهُ َم ظرالة ُم ر
ون )(آل عماران ،))148 :و(( رولرقرا َد أُ ة
يرتُ ر
وح ر
ين ةما َ
اار َك ر
اان
ت لريرحَ ااابر،ر خن رع رملُااا ر رولرتر ُكاااونر خن ةما ر
إةلر َيااا ر روإةلراااى الخااا ةذ ر
اان قر َبلةااا ر لرااائة َن أر َشا ر
ين)(الزمر . ))61 :فاهلل تعالى يعلّم نبياه والماؤمنين مان بعاده العباادة
َال رخا ةس ةر ر
الصحيحة  ،وعليهم أن يكونوا عبادا له في كال أحاوالهم وعلايهم أن يلتزماوا
ااااي رو رم رماااااتةي ة ّهللة ررب
صااااالرتةي رونُ ُساااا ةكي رو رمحَ يرا ر
بشاااارعه  (( ،قاااال ((قُاااالَ إة خن ر
ين)(األنعااام .))164 :فهااذه العباادة هااي التااي ترزقناا األحااوال الربانيااة
َال رعاالر ةم ر
الصاحيحة مان حاب ،ورجاا  ،وخاوف ،صادق  ،ويقاين وثباات .لكان العباادة
 1912محمود عبد الرؤوف  :الكش
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الصوفية كونت في أصحابها الرعونات والتعالمات ،والشاركيات والشاكيات
،والهلوسااات والتلبيسااات النفسااية والشااي،انية .كهااذا الرجاال المااريض الااذي
يزعق في الصالة ويتعالم ويعترض على ل تعالى !!.
وأما مدح السراط ال،وسي للصوفية بينهم لهم (( ُمساتنب،ات فاي علاوم
مشااكلة علااى فهااوم الفقهااا والعلمااا  ...وخبايااا الساار ومقامااات اإلخااالي
وأحوال المعارف وحقائق العبودية ،ومحو الكون باألزل  ،وتالشي ال ُمحدث
إذا قورن بالقديم  .1913))..فهو في الحقيقة ذم لهم  ،وكش ألباطيلهم ،وثناا
علااى مفترياااتهم علااى الشاارع والعقاال والعلاام .وكالمااه هااذا يتضاامن القااول
بكفرية وحدة الوجود ،وقد سبق أن شرحناه في الفصل الرابف.
والعلاام الصااوفي المزعااوم الااذي افتخاار بااه السااراط باادعوى أن علمااا
الظااااهر ال يفقوناااه  ،هاااو فاااي الحقيقاااة كاااالم باطااال يكشااا حقيقاااة القاااوم
وممارسااتهم للتقيااة إخفااا ً العتقااادهم بوحاادة الوجااود .ألن حقيقااة مااا يُخفيااه
هؤال ليس علما أبدا ،وإنماا هاو ضاالالت وكفرياات وأباطيال تتعلاق بعقيادة
الفنااا فااي ل حسااب تعبياارهم -وحاادة الوجااود -باادليل أنهاام حرصااوا علااى
إخفائها عن المسلمين  ،فلمااذا أخفوهاا ؟؟ ،ألايس هاذا التساتر هاو دليال علاى
ب،الن علمهم المزعاوم ؟؟ .ألن الفكار الصاحيح ال يُخفاى  ،وال يتنااقض ماف
الشااارع ،وال ماااف العقااال ،وال ماااف العلااام  ،ولهاااذا يجاااب إظهااااره  .وبماااا أن
الصوفية أخفوا حقيقة علمهم المزعوم فاال يصاح مادحهم علاى تعبيارهم عناه
باإلشارات والتلغيزات ،والتمويهات والتغلي،اتف وإنما يجب ذمهم على ذل
من جهة ،وليس عيبا أن ال يعرف غيرهم مقصودهم من تلا اإلشاارات مان
جهة أخرى .فلماذا ال يُعبرون عن علمهام المزعاوم بكاالم واضاح مفهاوم إن
كااان علمااا صااحيحا كمااا ياادعون ؟؟ .فلااو فعلااوا ذلا النكش ا أماارهم للنااا
،ولظهاار لهاام ضااالل القااوم وفساااد علمهاام  ،لكاانهم لاام يفعلااوه ألنااه لاايس فااي
صالحهم  ،ويريدون أن تستمر عملية التضليل والتلبيس والغليط إلاى األباد .
ولهااذا ال يصااح ماادح الصااوفية باادعوى أن أهاال العلاام ال يفهمااون حقيقااة مااا
يعتقااده هااؤال  .علمااا بااين كاال ماان يُخفااي حقيقااة فكااره وعقيدتااه باإلشااارات
والتلغيزات فهاو مان أهال الضاالل يُخفاي أباطيلاه وضاالالته لكاي ال يعارف
المسلمون حقيقة عقائدهم ،وأفكارهم .وهذا المنه الذي ساار علياه الصاوفية
قااديما وحااديثا ،هااو نفسااه الااذي اتبعااه الشاايعة اإلماميااة وأمثااالهم ماان أهاال
األهوا  ،بممارسة التقية وإخفا حقيقة عقائدهم عن المسلمين.
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علم اا ً بااين اسااتخدام اإلشااارات والتلغياازات ،والتلبيسااات والمغال،ااات فااي
التعبيرعن العقائد واألفكاار لايس أمارا صاعبا ،وال يادل علاى العلام وال علاى
العبقريةف وإنما هو شاهد على فساد وانحراف أصحابه عن الوحي الصاحيح
والعقاال الصااريح والعلاام الصااحيح .وممارسااة ذل ا لاايس أماارا معجاازا وال
عبقرية فذة ،فيست،يف أهل كل دين ،أو مذهب  ،أو فكر استخدام تل ال،رق
الملتويااة للتعبياار عمااا يريدونااه .والعبقريااة الصااحيحة ال تكماان فااي التعميااة
والتعقيد والتلغيز ،وإنما تكمن في اتباع الحق ،والتعبيار عان األفكاار بصادق
ووضوح وشجاعة.
وبالنسبة لتقسيم السراط ال،وساي لعلاوم الشاريعة إلاى أربعاة علاوم ،وجعلاه
التصوف منها وتفضيله عليها .1914فاألمر ليس كذل  ،وكالمه هذا فياه حاق
قليل وباطل كثير بدليل الشواهد ا تية:
أولهااا إن علااوم الااوحي المحضااة كلهااا حقااائق وبااراهين وآيااات بينااات،
وليست أربعة فقط  ،بل هي علوم كثيرة جدا تنادرط ضامن ماا يُعارف بعلاوم
القرآن ،وظهورها سيساتمر إلاى أن ياوم القياماة بحكام أن القارآن الكاريم هاو
الرساااالة اإللهياااة الخالااادة إلاااى بناااي آدم  .ومااان جهاااة أخااارى إناااه ال يصاااح
تخصااي الجانااب الروحااي ماان علااوم الشاارع بالصااحة ماان دون الجوانااب
األخرى .فهذا باطل ،ألن كل علوم الوحي حقائق وبراهين.وأما العلاوم التاي
قامت على الوحي كالفقه وأصوله ،وعلام اًصاول الادين -علام الكاالم ، -فهاي
تجمااف بااين الحااق والباطاال ،مااف اخااتالف النساابة ماان جهااة صااواب منهجهااا
والتزامها بالوحي الصحيح  ،والعقل الصريح  ،والعلم الصحيح.
والشاهد الثاني :إنه ال يصح تخصي العلم الرابف بينه علم الحقاائق دون
العلااوم األخاارى .فاالن الجانااب الشاارعي منااه هااو صااحيح كغيااره ماان علااوم
الشرع األخرى .وأماا الجاناب الروحاي -الصاوفي -مناه فهاو ال يختلا عان
الفنون واألفكار والعلوم البشرية األخرى  .فهو فكر بشري نسابي فياه الحاق
والباطال  ،وبساابب انحااراف التصاوف عاان الشاارع والعقال والعلاام كمااا بيناااه
سابقا فلن الغالب عليه أنه فكر فاسد وباطل و كثير األخ،ا واالنحرافات.
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ولذال ال يصح نسبة التصاوف إلاى علاوم الشاريعة ،ألن الجاناب الروحاي
منها سماه ل تعالى بالتزكية ((هُ رو الخ ةذي بر رع ر
اين ررسُاوالً ما َنهُ َم ير َتلُاو
ث فةاي َاألُمي ر
ض راال َل
اب رو َال ةح َك رمةر روإةن ركانُوا ةمن قر َب ُل لرفةي ر
رعلر َي ةه َم آيراتة ةه روي رُزكي ةه َم رويُ رعل ُمهُ ُم َال ةكتر ر
ين)(الجمعة، ))4 :و((قر َد أر َفلر رح رمن رز خكاهرا)(الشمس .))3 :وهذا الجانب علم
ُّمبة َ
شرعي قائم بذاته ال عالقة له بالتصوف الذي سبق أن بينا أناه مخاال لادين
اإلسالم أصوال وفروعا وغاياة ،وإنماا الصاوفية هام الاذين تساتروا باإلساالم
ونساابوا إليااه تصااوفهم ماان جهااة ،وعملااوا جاهاادين علااى مخالفتااه وتع،يلااه
وهدمه من جهة أخرى !!!!  .فهل يُعقل أن فكرا هذا حالاه يكاون مان العلاوم
الشرعية ؟؟!! .
علما بين حكاية المجاهدات المزعومة ليست دليال علاى صاحة التصاوف
وأحوال أصحابه ،وليس ذل خاصا بهم .ألن تل الممارسات ليسات خاصاة
بالصاااوفية ،وال بااادين مااان األدياااان .ولهاااذا كاااان لكااال ماااذهب ،وديااان ُعبااااده
ونُساااكه ،لهاام أحااوال تتفااق مااف عقائاادهم وخلفياااتهم الدينيااة والمذهبيااة .ولهااذا
يست،يف أي مسلم  ،أو أي عالم من علما أهل الحديث ،أو الفقه  ،أو ال،بيعة
أن يلتزم بالتزكية الشرعية  ،فيجمف بين التربيتين الروحية والعلمية ،ويكون
أحساان حاااال وتزكيااة واسااتقامة ماان الصااوفية بكثياار ،باال ال تصااح المقارنااة
بينهما .وعليه فال يصاح للصاوفية أن يحتكاروا الجاناب الروحاي والتعبادي ،
فهو ليس من التصوف ،وإنما هو جز هام وأساسي من ديننا ال يصاح ألحاد
أن يحتكره ،وال أن ينزعه من الشرع ويستحوذ عليه ويُلحقه بدينه أو مذهبه.
والشاااهد الثالااث :بالنساابة للاارد عاان المخ،ئااين ماان أهاال العلاام  ،فكااالم
الرجل ناق  ،وفيه تلبيس  ،ألن الرد على الغاال،ين مان هاؤال ال يشاترط
فيه بالضرورة أن يكون من طائفاة العلماا الاذين يارد علايهمف وإنماا يُشاترط
فيه أن يكون عالما بالموضوع الذي ياتكلم فياه بغاض النظار عان التخصا
الذي ينتمي إليه .والرد يكون أساسا باالحتكام إلى الوحي الصحيح  ،والعقال
الصريح ،والعلم الصحيح ،وهذه المن،لقات والموازين يجاب أن يخضاف لهاا
كل إنسان من الصوفية وغيرهم من ال،وائ األخرى.
والشاهد األخير -الرابف : -أن الرجل بالغ في مدح التصوف فوصافه بيناه
مجمف العلوم والحقائق ،وعلم الباطن واألسرار .وهذا غير صحيح مان دون
ش  ،وقوله مجرد زعم ال دليل صحيح يُثبته ،ويُمكن أي عالم أن يدعي نفس
الزعم يمدح به علمه ،والازعم وحاده لايس دلايال وال يعجاز عناه أحاد .علماا
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بااين الحقااائق موجااودة فااي كاال العلااوم واألديااان والمااذاهب بنسااب متفاوتااة،
والتصااوف هااو ماان أقاال األديااان والعقائااد تضاامنا للحقااائق ،وأكثرهااا أوهاماا ً
وأهاوا ً  ،وضاالال وانحرافاا ،كماا سابق أن بينااه .ألناه فكار قاام أساساا علااى
مخالفة الشارع والعقال والعلام .وعلام هاذا حالاه ال يُمكان أن يكاون كماا زعام
الرجاال .وهااذا أماار ساابق أن بيناااه بالتفصاايل فااي نقاادنا ألصااول التصااوف
وفروعه وغايته فال نعياده هناا .فمااذا ننتظار مان فكار قاام علاى هادم الشارع
والعقل والعلم ؟؟!! .
وتاسعا إن قول أبي حامد الغزالي (( :فيما إزالة الشابهة وكشا الحقاائق
ومعرفااة األشاايا علااى مااا هااي عليااه وإدراك األساارار التااي يترجمهااا ظاااهر
ألفاظ هاذه العقيادة فاال مفتااح لاه إال المجاهادة وقماف الشاهوات.1915)) ...فهاو
قول غير صحيح في معظمه ،وقد سد باه الغزالاي طارق العلام بااهلل ومعرفاة
األشاايا إال طريااق المجاهاادة وقمااف الشااهوات وفااق طريااق التصااوف  .وهااذا
زعم باطل ألنه لو كان األمر كذل لما كانات أياة فائادة مان إرساال األنبياا ،
وإناازال الكتااب ،وتكليا ل لنااا بااالتزام شااريعته  ،وال فائاادة ماان العلاام الااذي
أمرنا بتعلمه وطلبه  ،وال معنى من أمره باالقتدا برسوله ،وإتباع الصاحابة
الكرام .وال معنى من تشريعات اإلسالم العملية لعمارة األرض .وعليه فالن
كالم الرجل غير صحيح ،ألن العلم الحقيقي يكاون بتقاوى ل تعاالى والتازام
شاارعه،وطلب العلااوم النافعااة بااالمنه التاااي يتفااق معهااا ،ولاايس بممارساااة
لُ رو ّ
لر رويُ رعل ُم ُك ُم ّ
وا ّ
ال،ريق الصوفي .قال سبحانه (( :رواتخقُ َ
لُ بة ُكل رش َي َ رعلةي ٌم
ق ثُا خم خ
ض فرانظُرُوا رك َي ر بر ردأر َال رخ َلا ر
لُ
)(البقرة ،))484 :و((قُلَ ةسيرُوا فةي َاألررَ ة
ُنش ُئ النخ َشيرةر ا َ ةخ ررةر إة خن خ
لر رعلرى ُكل رش َي َ قر ةدي ٌر)(العنكباوت ،)) 41 :و (( ُخ َاذ
ي ة
صاالرتر ر رسا رك ٌن لخهُا َم
صل رعلرا َي ةه َم إة خن ر
ص ردقرةً تُ،ره ُرهُ َم روتُ رزكي ةهم بةهرا رو ر
ةم َن أر َم روالة ةه َم ر
رو ّ
لُ رس ةمي ٌف رعلةي ٌم )(التوباة ،))114 :و(( رذلةا ر رو رمان يُ رعظا َم رشا رعائة رر خ
لة فرلةنخهراا ةمان
ب)(الح .))44 :
تر َق روى َالقُلُو ة
ولاااو كاااان العلااام الصاااوفي المزعاااوم مااازيال للشااابهات  ،وكاشااافا للحقاااائق
و ُمعرف ا باألشيا  ،ما أخفاه أصحابه عن المسلمين  ،وما كان مخالفاا للشارع،
وهادما ُ له وللعقل والعلم كماا بينااه ساابقا .علماا باين طارق العلام كثيارة وكال
نااوع حسااب موضااوعه ومنهجااه .فمنهااا علااوم ال تُعاارف إال ماان الشاارع ،
وأخرى تُعرف بالعبادة الشارعية كتاذوق اإليماان وأناواره ،وأخارى تُعارف
بالعقال الف،ااري كالباديهيات  ،وأخاارى تُعاارف باإلحساا الوجااداني كالحااب
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والاابغض  ،ومنهااا مااا يُعاارف بالتيماال فااي الفكاار والكااون  ،وأخاارى تعاارف
بالبحث في ال،بيعة وممارسة التجرباة .وأماا المجاهادات النفساية فالن كانات
شرعية أورثت أحواال صحيحة  ،وإن كانت مجاهدات غير شارعية أورثات
أحااواال فاساادة نفسااانية وشااي،انية ماان جهااة  ،وال يُمكنهااا أن تُعرّفنااا بااالعلوم
التي ال عالقة لها بالمجاهدات النفسية من جهة أخارى .والادليل الادامغ علاى
ذل ا أن الغزالااي عناادما تصااوف ورد علااى الفالساافة كمااا فااي كتابااه تهافاات
الفالسفة  ،كان رده ناقصا مان عادة جواناب ،وكاان عااجزا عان نقاد المن،اق
الصوري القاصر وال ُمفسد للشرع والعقل  ،بل إنه تبناه ودعا إلى إدخاله في
علاوم الشاريعة كماا فااي كتاباه المستصافى فاي علاام األصاول  .وكاان عاااجزا
أيضا عن نقد طبيعياات اليوناان التاي ثبات ق،عاا ب،االن معظمهاا ،لمخالفتهاا
للشرع والعلم ،بل واحات بابعض مع،ياتهاا وهاي غيار صاحيحة .1916ووقاف
أيضا في أخ،ا علمية تتعلق بالجنين كما سبق أن بيناه .فلماذا لام تكشا لاه
المجاهاادات الصااوفية عاان حقااائق تل ا األمااور لكااي ال يُخ،اائ عناادما تكلاام
فيها؟؟.
وقولاه مخاال للشارع مخالفاة صاريحة ،ألن الثابات ق،عاا أن ل تعاالى
كما أمرنا بالعبادات ومجاهدة النفس لت،هير نفوسنا أمرنا أيضاا ب،لاب العلام
ق
ق رخلر ا ر
ار َأ بةا َسا ةام ررب ا ر الخا ةذي رخلرا ر
بااالقلم لتفقيههااا و تربيتهااا ،قااال ساابحانه( :ا َقا ر
ق ا َق رر َأ رو رربُّ ر َاألر َك رر ُم الخ ةذي رعلخ رم بة َالقرلر ةم)(العلق .))3 -1:وحثناا
اإلن رس ر
ان ةم َن رعلر َ
َة
علاى اكتسااب علاوم ال،بيعاة واإلنساان بحواسانا وت،بياق المانه التجريباي،
ق ثُا خم
ض فراانظُرُوا ركيَا ر برا ردأر َال رخ َلا ر
كما في قوله سبحانه(( :قُلَ ةسايرُوا فةاي َاألررَ ة
ُنش ُئ النخ َشيرةر ا َ ةخ ررةر إة خن خ
خ
لر رعلرى ُكل رش َي َ قر ةدي ٌر)(العنكبوت ،))41 :و((قر َد
لُ ي ة
ض فراااا َنظُر َ
اات ةمااان قرااا َبلة ُك َم سُااانر ٌن فر ةساااير َ
ااان رعاقةبراااةُ
رخلرا َ
ُوا رك َيااا ر ركا ر
ُوا فةاااي األررَ ة
ين)(آل عماااران . ))147 :وأمرناااا أيضاااا بت،بياااق شاااريعته ليزكيناااا
َال ُم ركااا خذبة ر
ص ا ردقرةً تُ،ره ا ُرهُ َم
وي،هرنا،كاالخراط الزكاااة ،قااال تعااالىُ (( :خا َاذ ةما َان أر َم ا روالة ةه َم ر
صاالرتر ر رسا رك ٌن لخهُا َم رو ّ
روتُا ر
لُ رسا ةمي ٌف رعلةااي ٌم)(التوبااة:
صاال رعلرا َي ةه َم إة خن ر
ازكي ةهم بةهرااا رو ر
 .))114وقد كان النبي-عليه الصالة والساالم -يجماف باين كال أناواع التربياة
فااي تربيتااه ألصااحابه  :روحيااا ،وأخالقيااا ،وجهاديااا ،وعلميااا  ،وباادنيا ،وكاال
منها ضروري وم،لوب في مجاله وال واحد يُغني عن ا خر .فكلها توصال
إلى العلم والتقوى والتزكية  .فالشرع أمر بكل ذلا  ،وهاذا خاالف ماا يدعياه
شيوخ التصوف في أخذهم بالجانب الوجداني ،فهم حتى عندما اهتموا باه لام
 1916للتوسف فيما ذكرناه أنظر كتبنا ا تية :مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية  .و جنايات أرس،و في حق العقل والعلم  .و نقد فكر ابن
رشد الحفيد  .و تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت  .و مخالفة الفالسفة المسلمين ل،بيعيات القرآن الكريم  .وهي كلها منشورة
ورقيا وإلكترونيا .
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يُقيموه على الشريعة ،وال على أسا صحيح من العقل والعلام ،وال التزماوا
بالشرع عندما طبقوا طريقهم الصوفي.
علمااا بااين المجاه ادات الصااوفية هااي طريااق إلااى الجهاال والضااالل وليساات
طريقا إلى العلم الصحيح ،بدليل ما بيناه من مخالفة التصوف للشرع والعقل
والعلم ،وقد اتضح أن المجاهدات الصوفية هي هدم لإلنسان وإةخراط له مان
ف،رته إلى حالة مرضية  ،وفيها يفقد قواه العقلية والنفسية والبدنية ،فيصابح
وخداع الحوا  ،وتلبيساات الشاياطين .فاال،ريق الصاوفي
فريسة للهلوسات ة
الااذي مدحااه الغزالااي هااو طريااق هااادم للشاارع والعقاال والعلاام ،ولاايس كاشاافا
للحقائق ومعرفا باألشيا .
وأما قوله(( :والمدرك الثاني :الوحى لألنبيا واإللهام لألوليا  ..وال تظان
أن معرفة النبي  -صلّى ل علياه وسالّم -ألماور ا خارة وألماور الادنيا تقلياد
لجبريل -عليه السالم  .-فلن التقليد ليس بمعرفة صحيحة .1917))...فهو غير
صحيح في معظمه ،وفيه تضليل وتحري وأباطيل ،منها إنه ال يصح وضف
األنبيا واألوليا في مرتبة واحدة من ناحية معرفتهم بااهلل وديناه وبالمعرفاة
عامة .ألن النبي يتلقى الوحي من ل تعالى وهو كله حق وعلم .وأماا أولياا
ل تعااالى فهاام كغياارهم ماان البشاار يتلقااون معااارفهم ماان الشاارع وبوسااائلهم
البشرية المحدودة  ،ومهما كانوا اتقيا فوسائلهم تبقى نسبية و يتلقون العلاوم
بحواسهم ومن الشرع  ،وما يتذوقونه بقلوبهم من أنوار إيمانية تساعدهم فاي
حياتهم العادية لكنها تبقى نسبية ومحكومة بالشرع والعقل والعلم وال يُمكنهاا
أن تحال محاال الوسااائل المعرفيااة األخارى  .باادليل أن الصااحابة –رضااي ل
عاانهم -شااهد لهاام الشاارع باإليمااان والعماال الصااالح وال رواليااة ودخااول الجنااة
بالنساابة للسااابقين األولااين ماان المهاااجرين واألنص اار،لكنهم مااف ذل ا ظلااوا
يتلقااون العلاام ماان الشاارع وبحواسااهم  ،وكااانوا يساايلون بعضااهم عاان الساانة
النبويااة  ،ويتشاااورون فااي أمااورهم  ،وياارد بعضااهم علااى بعااض فااي قضااايا
الفقااه وغيااره .ولهااذا فاالن حكايااة اإللهااام والكش ا عنااد الصااوفية ليساات كمااا
يزعمون  ،فهي أمر نفسي نسبي كثيارا ماا كاان مان أهاوا الانفس وتلبيساات
الشياطين والدليل الدامغ على ذل ما بيناه في كتابنا هذا من مخالفة الصوفية
للشاارع والعقاال والعلاام فيمااا ققااروه ماان أصااول التصااوف وفروعااه وغاياتااه.
فاااالقوم كاااانوا غاااارقين إلاااى األذقاااان فاااي األباطيااال واألوهاااام  ،واألخ،اااا
والتلبيسات .فيين حكاية هذا اإللهام المزعوم؟؟.
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ومن جهة أخرى ال يصح أبدا التسوية باين األنبياا واألولياا فاي المرتباة
كما فعل الغزالي ،وال بين األوليا في دين اإلساالم وباين األولياا فاي الادين
الصوفي ،فيوليا اإلسالم هم الين وصفهم الشرع بينهم من الين آمنوا وكانوا
يتقون .وأما أوليا الصوفية فهم الذين بلغوا مقاام كفرياة وحادة الوجاود ،فهام
ليسوا من أوليا اإلسالم ،ألنهم من الذين ع،لوا اإلسالم وهدموه ،فكي هام
ماان أوليائااه ؟؟ .والغزالااي فعاال ذل ا لغايااة فااي نفسااه ،وكالمااه فيااه تضااليل
وتحري للشرع ،عن سبق إصرار وترصد.
وال يصح تسمية الوحي الذي تلقاه النبي-عليه الصالة والسالم -عان ل
تعااالى بينااه تقليااد لجبرياال –عليااه السااالم -فهااذا مخااال للشاارع وخ،ااي فااادح
وغريب أن يصدر عن الغزالي !!  .إن النبي -عليه الصالة والسالم -ال يقلاد
ب
جبريل  ،وإنما يتلقى الوحي من ل تعالى (( روالخا ةذي أر َو رح َينراا إةلريَا ر ةم ر
ان َال ةكتراا ة
صاادقا ً ل رمااا براي رَن ير رد َيا ةه إة خن خ
هُا راو َال رحا ُّ
صااي ٌر)(فاااطر،))41 :
لر بة ةعبرااا ةد ةه لر رخبةيا ٌر بر ة
ق ُم ر
َجلَ بة َ
آن ةمان قربَا ةل أرن
و((فرل ة رذا قر رر َأنراهُ فراتخبة َف قُرَ آنرهُ(القيامة ،))18 :و(( رو رال ترع ر
االقُرَ ة
ضى إةلر َي ر روحَ يُهُ روقُل رخب ةز َدنةي ةع َلما ً )(طه .))113 :وهذا الوحي هو علم
يُ َق ر
وحقائق وبراهين ،قال سبحانه(( :ولرئة ةن اتخبرع ر
ك ةم رن
َت أر َه روا هُم من بر َع ةد رما رجا ر
اون ا َفترا رراهُ برالَ هُ راو
ين)(البقارة ،))131 :و(( أر َم يرقُولُ ر
ان الظخاالة ةم ر
َال ةع َل ةم إةنخ ر إة رذاً لخ ةم ر
َال رح ُّ
ون)(السجدة:
ير من قر َبلة ر لر رعلخهُ َم ير َهتر ُد ر
ق ةمن رخب ر لةتُن ةذ رر قر َوما ً خما أرتراهُم من نخ ةذ َ
نزيااا ٌل ما َ
اطااا ُل ةمااان براااي ةَن ير رد َيااا ةه رو رال ةما َ
اايم
 ،))4و(( رال يريَتةيااا ةه َالبر ة
اان رح ةكا َ
اان رخ َلفةااا ةه تر ة
رح ةمي َد)(فصلت  ..))34 :ول تعالى هو الذي علم نبيه-عليه الصالة والسالم-
اان فرضَ ا ُل ّ
نز رل ّ
 ،و((أر ر
اب رو َال ةح َك رمةر رو رعلخ رم ر رما لر َم تر ُك َن تر َعلر ُم رو رك ر
لة
لُ رعلر َي ر َال ةكتر ر
رعلر َي ر رع ةظيما ً)(النسا  .))114 :و ال يُمكنه أن يعارف أمارا مان الغياب إال ماا
ااازآئة ُن ّ
أخبااااره بااااه ل تعااااالى (( :قُاااال الخ أرقُااااو ُل لر ُكاااا َم ةعناااا ةدي رخا ر
لة روال أر َعلراااا ُم
َاب الرسَاتر َكثررَ ُ
َب)(األنعام،))11 :و(( رولر َاو ُك ُ
َار رو رماا
ت ةم ر
نات أر َعلرا ُم َال رغي ر
َال رغي ر
ان َال رخي ة
ون)(األعراف.))188 :
رم خسنة ري السُّو ُ إة َن أرنراَ إةالخ نر ةذي ٌر روبر ةشي ٌر لقر َو َم ي َُؤ ةمنُ ر
فالنبي-عليه الصالة والسالم -عل ّمه ربه بالوحي وليس بالكش المزعاوم
كما قال ابو حامد الغزالي .ولهذا عنادما كاان –علياه الصاالة والساالم يجتهاد
برأيااه ويجانااب الصااواب كااان الااوحي يتاادخل ويصااوب ساالوكه  .وقااد سااجل
اان
القرآن مواق من ذل كماا فاي حادثاة األسارى .قاال سابحانه  (( :رماا رك ر
ض الا ُّد َنيرا رو ّ
ض تُ ةريا ُد ر
لةنربة ٍّي أرن ير ُك ر
لُ
ون رعا رر ر
ون لرهُ أر َس ررى رحتخاى ي َُاث ةخ رن فةاي األررَ ة
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ان ّ
ارةر رو ّ
ق لر رم خس ا ُك َم فةي رمااا أر رخا َاذتُ َم
لة رس ابر ر
لُ رع ةزي ا ٌز رح ةكااي ٌم لخا َاوالر ةكترااابٌ ما ر
ي ةُري ا ُد ا ةخا ر
رع رذابٌ رع ةظي ٌم)(األنفال .)) 68 -67 :
وبالنساابة لقولااه (( :الهمااة مااف اإلرادة الصااادقة والااتع ،التااام والترصااد
بدوام االنتظار لما يفتحه ل تعاالى مان الرحماة فاألنبياا واألولياا انكشا
لهم األمر وفاض على صادورهم الناور ال باالتعلم والدراساة والكتاباة للكتاب
بل بالزهد في الدنيا والتبري .1918))...فهو كالم باطل  ،وفيه تحري ُمتعمد
للشرع ،ألنه ال يصح التسوية باين علام األنبياا وعلام غيارهم بايي حاال مان
األحاوال .ألن علام األنبياا وحاي إلهاي مباشاار .لكان علام غيارهم مان البشاار
كالصوفية وغيرهم ُمكتسب بالتعلم ،ولهذا قيل :إنما العلم باالتعلم  .واالهتماام
بالجاناب الروحاي رافاد مان روافاد اكتسااب العلام لكناه ال يكفاي وحاده أباادا ،
وهناك علوم ال تكتسب به أصال  .والتعبد وحده ال يجعل صاحبه عالما مهما
بالغ في التعباد .وإال لمااذا علام النباي-علياه الصاالة والساالم -أصاابه وكاانوا
قمااة فااي الزهااد والعبااادة بشااهادة القاارآن لهاام باإليمااان والعماال الصااالح .وإال
لماذا أمرهم بقرا ة القرآن الكريم .كما أنه من الثابت أنه ال يوجاد فاي علماا
الصاحابة مان كاان عالمااا بالعباادة فقاط  ،فكلهام تعلمااوا كماا تعلام غيارهم ماان
علما المسلمين.
وليس صحيحا أن األنبيا انكش لهم األمار "بالزهاد فاي الادنيا والتباري
من عالئقها وتفريغ القلب من شاواغلها واإلقباال بكناه الهماة علاى ل تعاالى
فماان كااان هلل كااان ل لااه" .فهااذا كااالم باطاال ق،عااا ،ومخااال للقاارآن مخالفااة
صريحة .ألن األنبيا لم ينالوا النبوة بالتعلم وال بالمجاهدة  ،وإنماا ل تعاالى
هااو الااذي اصاا،فاهم بفضااله ورحمتااه وحكمتااه ،فااالنبوة ال تُكتسااب أباادا .قااال
وا لرن نُّ َؤ ةم رن رحتخى نُ َؤترى ةم َث رل رما أُوتةا ري ُرسُا ُل ّ
سبحانه (( :روإة رذا رجا َتهُ َم آيرةٌ قرالُ َ
لة
ص رغا ٌر ةعن رد ّ
ين أرجَ رر ُم َ
ّ
،لُ أر َعلر ُم رحي ُ
لة رو رعا رذابٌ
ُصيبُ الخ ةذ ر
وا ر
َث يرجَ رع ُل ةر رسالرترهُ رسي ة
رش ةدي ٌد بة رما ركانُ َ
ُون)(األنعام ،))143 :و(( رو رك رذلة ر أر َو رح َينرا إةلر َي ر رُوحاا ً م َان
وا ير َم ُكر ر
اإلي رم ُ
أر َم ةرنرا رما ُك ر
ان رولر ةكان رج رع َلنرااهُ نُاوراً نخهَا ةدي بةا ةه رم َان
نت تر َد ةري رما َال ةكترابُ رو رال َ ة
نخ رشاااا ةما َ
اط ُّم َساااترقة َيم)(الشاااورى ،))14 :و
اار َ
صا ر
اان ةعبرا ةدنراااا روإةنخااا ر لرتر َهااا ةدي إةلراااى ة
اان فرضَ ا ُل ّ
نز رل ّ
(( روأر ر
اب رو َال ةح َك رمةر رو رعلخ رما ر رماا لرا َم تر ُك َان تر َعلرا ُم رو رك ر
لة
لُ رعلر َي ر َال ةكتر ر
رعلر َي ر رع ةظيما ً )(النسا .))114 :
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فكالم الغزالي باطال ق،عاا وفياه تضاليل وتحريا ُمتعماد للشارع عنادما
سوى بين األنبيا واألوليا وجعل النبوة اكتسابا ال اصا،فا وتكليفاا مان ل
تعالى.وزعمه بين أولياا الصاوفية انكشافت لهام األماور بااألنوار كاألنبياا ،
كالم باطل ق،عا ،وقد أقمناا األدلاة الق،عياة علاى فسااد وب،االن زعماه هاذا،
وتبين أن هؤال األوليا انتهى بهم تصاوفهم إلاى هادم الادين والعقال والعلام،
والكفاار باااهلل ورسااوله ودينااه ،فلااو أكساابتهم مجاهااداتهم العلاام والنااور مااا كااان
حالهم كذل !!.
وأما قوله(( :وكان أبو يزيد وغيره يقول :ليس العالم الذي يحفظ من كتااب
فلذا نساي ماا حفظاه صاار جااهال ،إنماا العاالم الاذي ييخاذ علماه مان رباه أي
وقات شاا باال حفااظ وال در وهاذا هاو العلام الرباااني وإلياه اإلشاارة بقولااه
تعااالى (( :رو رعلخ َمنراااهُ ةماان لخ ا ُدنخا ةع َلمااا ً)(الكهاا  .1919)) ...))61 :فهااو كااالم ال
يصدق إال على األنبياا  ،ألنهام هام الاذين يتلقاون العلام -الاوحي اإللهاي -مان
دون تعلم  ،وأما غيارهم فعلمهام كلاه بالكساب وال،لاب  .بادليل قولاه تعاالى :
((هُ رو الخ ةذي بر رع ر
ين ررسُوالً م َنهُ َم ير َتلُو رعلرا َي ةه َم آيراتةا ةه رويُا رزكي ةه َم رويُ رعل ُمهُا ُم
ث فةي َاألُمي ر
ين)(الجمعة  ،))4 :و(( رو رما
اب رو َال ةح َك رمةر روإةن ركانُوا ةمن قر َب ُل لرفةي ر
َال ةكتر ر
ض رال َل ُّمبة َ
اخترلرفُا َ
ااب إةالخ لةتُبرااي رن لرهُ ا ُم الخ ا ةذي َ
أر ر
اوا فةي ا ةه روهُ ا ًدى رو ررحَ رم اةً لقرا َاو َم
نز َلنرااا رعلر َي ا ر َال ةكترا ر
اااااون)(النحااااال ،))63 :و((أرفر ر
ب
ُون َالقُااااارَ ر
اااااال يرترااااا ردبخر ر
ي َُؤ ةمنُ ر
آن أر َم رعلراااااى قُلُااااااو َ
أر َقفرالُهرا)(محمد .))43 :
ومااان الثابااات ق،عاااا أن النباااي-علياااه الصاااالة والساااالم -لااام يعلااام أصاااحابه
بال،ريقة الصوفية ،وإنماا كاان يعلمهام باالتلقين والاوعظ والت،بياق ،وأمارهم
وكون جماعاة مان قارا القارآن كاان
بتعلم القرا ة والكتابة لقرا ة كتاب لّ ،
يعلمهاام بااالتلقين والتحفاايظ والممارسااة .وهااذا يعنااي ق،عااا أن العلاام يُكتسااب
بالتعلم  ،وهذا الاذي طبقاه النباي-علياه الصاالة والساالم -ماف صاحابته ،وهام
طبقاااوه أيضاااا فيماااا بيااانهم وماااف التاااابعين  .ول تعاااالى يُعلااام عبااااده باااالتقوى
لُ رو ّ
لر رويُ رعل ُم ُكا ُم ّ
اوا ّ
وااللتاازام بشاارعه ،لقولااه ساابحانه (( :رواتخقُا َ
اي َ
لُ بة ُكاال رشا َ
رعلةي ٌم )(البقارة ، ))484 :وهاذا ياتم أيضاا بال،لاب والكساب .وهاذا الناوع مان
العلم ال يغني عن وسائل العلم األخرى  ،وإنما هو من وسائل العلم  ،وهنااك
علوم ال يُمكن تلقيها إال بمناهجها التجريبية ،أو التيملية .
والدليل الق،عي علاى أن علام الصاوفية المزعاوم لايس لرا ُدنيا ً أناه سابق أن
بينا أن علمهم الصوفي مخال للشرع والعقل والعلم ،وانتهى بهم إلى الكفار
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باهلل ورسوله ودينه .ولهاذا فغيار األنبياا يجاب علايهم أن ييخاذوا علمهام مان
الاااوحي باااالتعلم وااللتااازام بالشااارع وهاااذا كلاااه كسااابي .وا ياااة التاااي ذكرهاااا
ضاار  ،وهااذا
الغزالااي(( رو رعلخ َمنراااهُ ةماان لخ ا ُدنخا ةع َلم اا ً)(الكه ا  ))61 :خاصااة بال رخ ة
شاهد على أنه نبي ،ألن النبي هو الذي يُعلمه ل تعالى باالوحي مباشارة مان
دون تعلم واكتساب .وأما غير األنبيا فعلمهم كله بال،لاب واالكتسااب ،ولان
ينالوا العلم المباشر من ل كاألنبياا أبادا .وال توجاد وسايلة أخارى صاحيحة
توصااال إلاااى ل تعاااالى وشاااريعته إال الاااوحي اإللهاااي ،ومااان لااام يلتااازم باااه
كالصوفية وأمثالهم فلنهم لن يصلوا إلى العبادة الصحيحة .وهذا أمار أثبتنااه
بعشرات الشواهد التي بينت مدى انحراف الصوفية عن الشرع وبعدهم عنه
وعن العقل والعلم أيضا .فيين العلم اللدني المزعوم ؟؟ .
علما بين قول الغزالي بالعلم اللادني وتساويته شايوخ الصاوفية باألنبياا فاي
تلقااي العلااوم واألنااوار هااو نقااض لخااتم النبااوة ،وتحوياال لهااؤال الشاايوخ إلااى
أنبيا  ،وتع،يل للشرع  ،وهدم لدين اإلسالم كله .كل ذل قاله باسم اإلسالم،
فهدم اإلسالم باإلسالم بممارسة التقياة والتساتر باإلساالم علاى طريقاة سالفه
في حرصهم على تع،يل اإلسالم واالنتصار للديانة الصوفية!! .
وأخيرا -عاشرا : -إن قول الصوفية بالشريعة والحقيقة هو تعبير آخر عان
علمهم المزعوم وتفضيله على كل العلوم  .فالشريعة عندهم هي علم الظاهر
وليساات حقيقااة  ،والحقيقااة هااي علاام الباااطن الااذي هااو علاام الحقااائق ال علاام
الرسااوم والشااكليات حسااب زعمهاام .وبمعنااى آخاار الشااريعة عناادهم ليساات
حقيقة ،وإنماا تظااهروا بهاا تساترا باإلساالم  ،والحقيقاة عنادهم هاي االعتقااد
بالتصوف الذي غايته الكبرى وحدة الوجود  .وتقسايمهم هاذا غيار صاحيح ،
فصّ لوه على مقاسهم لغايات في نفوسهم .
ماان ذلا قااول أبااي عبااد الاارحمن الساالمي بااين الشاارع أخباارا أن (( آخاار
أمته ،ال يخلو من أولياا و بادال  ،يبيناون لألماة ظاواهر شارائعه ،و باواطن
حقائقه .ويحملونهم على آدابها و مواجبها ،إما بقول أو بفعل)).1920
وقوله هذا فيه تالعب وتحري وافترا علاى الشارع .ألن ديان اإلساالم
تكلاام عااان األولياااا الرباااانيين الملتااازمين بالكتااااب والسااانة قلباااا وقالبا،لقولاااه
سبحانه(( :أرال إة خن أر َولةيرا ّ
لة الر رخ َو ٌ
ون)(ياونس،))64 :
ف رعلر َي ةه َم روالر هُ َم يرحَ رزنُ ر
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وأول يا الصوفية ليسوا من هؤال أبادا  ،وإنماا هام أولياا التصاوف وكفرياة
وحاادة الوجااود .وال يوجااد أي دلياال صااحيح ماان الشاارع يُقساام اإلسااالم إلااى
شرائف وحقاائق  .ألن الشاريعة كلهاا علاوم وحقاائق ساوا ماا تعلاق بهاا مان
األمور الظاهرة أو مان األحاوال النفساية والقلبياة فهاي كلهاا حاق وعلام .قاال
ان ّ
تعالى (( :رولرئة ةن اتخبرع ر
لة ةمان
ان َال ةع َل ةام رماا لرا ر ةم ر
ك ةم ر
َت أر َه روا هُم بر َع رد الخ ةذي رجاا ر
ك َال رح ُّ
ق ةمن رخب ر فرالر تر ُكونر خن ةم رن
صير)(البقرة ،))141 :و(( رقر َد رجا ر
رولة ٍّي روالر نر ة
ين)(يااونس .))33 :ولهااذا ال يصااح تقساايم دياان اإلسااالم إلااى شااريعة
ار ر
َال ُم َمترا ة
وحقيقة ،أو إلى ظاهر وباطن ألن هذا باطال،وال دليال علياه مان الشارع وال
من العقل ،وإنما هو مسل أهل التحري واألهوا قديما وحديثا ،كالمعتزلاة
 ،والشيعة اإلمامية .فهؤال لماا كانات عقائادهم مخالفاة لادين اإلساالم  ،ولماا
حرصااوا أن يُنساابوها إليااه اسااتخدموا التاايويالت التحريفيااة باادعوى الظاااهر
والباطن لتحقيق غاياتهم التي خ،،وا لها سلفا.
وال يصح وص الشريعة بينها ظواهر ورساوم ،والتصاوف بيناه باواطن
وحقائق ،ألن كل ديانة  ،أو مذهب  ،إال وله جانباان :ظااهر ،وخفاي  .األول
يتعلق بالممارسات الظاهرة ومن،لقها اإليمان وهو أمر قلبي  ،والثاني يتعلق
بااااألحوال الوجدانياااة الداخلياااة كالصااادق ،واإلخاااالي ،والشااا  ،والنفااااق،
والحب والكره ،ومن،لقها أيضا اإليمان القلبي .والشريعة كلها حقائق وعلوم
بيعمالهاااا الظااااهرة والخفياااة ،وبمعناااى آخااار هاااي علاااوم بيعماااال الجاااوارح
والقلوب .والعبادة الصوفية هي أيضا لها ظااهر وبااطن ،قلاب وقالاب ،وبماا
أنااه ساابق أن بينااا مخالفتهااا للشاارع والعقاال والعلاام ،فهااي باطلااة بظواهرهااا
وبواطنها .
وأماااا قاااول عباااد الكاااريم القشااايري(( :الشاااريعة :أمااار باااالتزام العبودياااة.
والحقيقاااة :مشااااهدة الربوبياااة  ...فالشاااريعة أن تعباااده ،والحقيقاااة أن تشاااهده
.1921))...فهو غير صحيح في معظمه ،قاله بلسان العبادة الصوفية ال بلساان
العبادة الشرعية .ونظر إلى الشريعة بالعقيدة الصوفية  ،ولام ينظار إليهاا وال
إلى التصوف بشرع ل تعالى .ولهذا ازدرى بالشريعة وحرّفها  ،ورفاف مان
شين التصوف وسماه الحقيقة ومدحاه وفضاله علاى الشاريعة التاي هاي عناده
ظواهر ال حقائق .
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علمااا بااين ن دياان اإلسااالم كمااا هااو أر َماار بااااللتزام بشااريعة ل فهااو أيضااا
ترح َقق به أيضا .فالمسلم ميمور ب،اعاة ل فاي كال أحوالاه قلباا وقالباا فتكاون
النتيجااة أن تتحقااق فيااه ثمااار ذل ا  ،فيت،هاار ويتزكااى ويتن ا ّور .قااال ساابحانه :
(( رولر ةك خن خ
ق
ار رو َالفُسُاو ر
اإلي رم ر
ان رو رزيخنرهُ فةي قُلُوبة ُك َم رو ركا خرهر إةلرا َي ُك ُم َال ُك َف ر
لر حبب إليكم َ ة
ون)(الحجاارات .))7 :فالشااريعة كمااا أنهااا حااق
خاشا ُد ر
رو َال ةعصَ اير ر
ان أُ َولرئةا ر هُا ُم الر ة
وعلم ونور بذاتها فلها ثمارها وحقائقها اإليمانية ميخوذة منها  ،وال يُمكن أن
تناقضااها ،وال تنحاارف عنهااا ماان جهااة ،وتاانعكس ثمارهااا وأنوارهااا علااى
المؤمنين الصالحين من جهة أخرى  .وهنا يكون المؤمن قد جمف بين أوامار
ان خ
الشريعة وثمارها .بدليل قوله تعالى (( :رولر ةك خ
اان رو رزيخنراهُ
اإلي رم ر
لر رحب ر
خاب إةلرا َي ُك ُم َ ة
ان أُ َولرئةااااا ر هُاااااا ُم
ق رو َال ةعصَ اااااير ر
ااااار رو َالفُسُاااااو ر
فةاااااي قُلُاااااوبة ُك َم رو ركااااا خرهر إةلرااااا َي ُك ُم َال ُك َف ر
ون)(الحجرات، ))7 :وهذه كلها حقائق  ،فالشاريعة حقاائق ،وثمارهاا
خاش ُد ر
الر ة
حقائق .ولهذا فال يصاح التقسايم الاذي قاال باه الصاوفية شارعا وال عقاال وال
علما.
لكاان العبااادة الصااوفية كمااا أنهااا تمثاال بنفسااها عقياادة مسااتقلة عاان العبااادة
الشارع ية ومخالفاة لهاا ،فهاي أيضاا توصال أصاحابها إلاى نتائجهاا وثمارهاا
المرة والفاسدة التي ساماها القشايري بالحقيقاة .وبماا أناه سابق ان بيناا أن ل
تعاالى ال يُارى فاي الاادنيا صاحوا وال نوماا  ،فالن معنااى كاالم القشايري عاان
الحقيقااة والمشاااهدة والشااهود يعنااي أن الصااوفي يصاال إلااى االعتقاااد بوحاادة
الوجود ،وهنا يصبح ربا وإلها ً يعلم باهلل ومن ل حسب زعم الصوفية .وهذه
هي حقيقة العلام الصاوفي المزعاوم الاذي ساماه القشايري الحقيقاة  ،إناه كفار
وضالل  ،وهادم للشارع والعقال والعلام .فالحقيقاة التاي ياتكلم عنهاا الصاوفية
ليسااات الحقيقاااة الشااارعية ،وإنماااا هاااي " حقيقاااة " العباااادة الصاااوفية ،لكااانهم
كعادتهم يتسترون باإلسالم ،فيتظاهرون بالشاريعة  ،ثام يُقاررون ماا يُخالفهاا
ويُاادمرها .وبمعنااى آخاار إن الشااريعة عنااد القشاايري وأصااحابه ليساات حقيقااة
وإنما هي رسوم وشكليات تظاهروا بها تسترا باإلسالم ،والحقيقة عندهم هي
االعتقاد بالتصوف الذي غايته االعتقاد بكفرية وحدة الوجود.
ويُؤكد ذلا أيضاا قولاه (( :والكايس :مان كاان بحكام وقتاهف إن كاان وقتاه
الصاااحو فقياماااه بالشاااريعة ،وإن كاااان وقتاااه المحاااو ،فالغالاااب علياااه أحكاااام
الحقيقة)) .1922فالصوفي حسب زعماه لاه حالتاان :حالاة بشارية –الصاحو،-
وحالة ربوبية -المحو  ،-في األولى يكون فيهاا بشارا  ،وهناا علياه أن يُظهار
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التزامااه بالشااريعة تسااترا بهااا وتضااليال للمساالمين .وفااي الثانيااة يتخلااى عاان
الشريعة غالبا وتغلب عليه أحكام التصوف ،وفيهاا يكاون بلاغ وحادة الوجاود
يستشعر الربوبية واأللوهية ألنه أصابح هاو ل حساب زعام الصاوفية .وبماا
أناه سابق أن بينااا ب،االن قااولهم بوحادة الوجاود ،فاالن الاذي يهمنااا هناا هااو أن
معنااى قولااه يُثياار التعجااب والغثيااان واالشاامئزاز ماان جهااةف ويشااهد علااى أن
القشيري حث الصوفية على التظااهر بالشاريعة نفاقاا وتقياة وتساترا بهاا مان
جهة ثانيةف وأن الحقيقة عند الصوفية تعني االعتقاد بوحدة الوجود مان جهاة
ثالثة.
وبااذل يتبااين أن قااول الصااوفية بالشااريعة والحقيقيااة ال يقصاادون بااه أن
الشريعة تهتم بظاواهر اإلنساان والتصاوف يهاتم ببواطناه ،فهاذا ال يقصادونه
وال يعتقدونه .ألن الشريعة كادين كامال تقاوم علاى اإليماان القلباي واألحاوال
الوجدانية والسلوكية ولها أوامرها المتعلقة بظواهر اإلنساان وباطناه ،كقولاه
تعااالى (( :رو رذر َ
ُون ا ةإل َثا رم رسايُجَ رز َو رن بة رمااا
ين ير َك ةساب ر
اطنراهُ إة خن الخا ةذ ر
اإل َثا ةام روبر ة
ُوا ظرااا ةه رر ة
ركانُ َ
ون)(األنعاام .))141 :ونفاس األمار ين،باق علاى التصاوف ،فهاو
وا ير َقتر ةرفُ ر
كدين له عقائده القلبية ،وممارساته الظاهرة وأحواله القلبياة كماا بينااه.ساابقا.
فالشاااريعة هاااي ديااان ل تعاااالى ،والحقيقاااة  -حساااب الصاااوفية -هاااي الااادين
الصوفي ،فنحن أمام دينين ولسنا أمام ديان واحاد ،والصاوفية يعتقادون باذل
لكااانهم ال يُفصاااحون عناااه بكاااالم واضاااح ،وإنماااا يُعبااارون عناااه باإلشاااارات
والتلغيزات غالبا !!.
وأما ما يوجد من أقوال لابعض شايوخ الصاوفية فاي عادم التفرياق باين
الشريعة والحقيقة وتشديدهم على ذل  ،1923فهاي مان بااب التقياة يتظااهرون
بهاااا لتضاااليل ال،يباااين والمغفلاااين والمتساااامحين مااان المسااالمين ،وإال فااالن
التصوف هو دين قائم بذاته من دون ش  ،له أصوله وفروعاه وغاياتاه التاي
خال بها الشرع وهدم بها الوحي والعقل والعلم كما سبق أن بيناه.
وبنااا ً علااى ذلاا فااال يصااح وال يُمكاان الجمااف بااين الحقيقااة الصااوفية
المزعومة وبين الشريعة ،ألن حقيقتهم هذه مناقضة للاوحي والعقال والعلام .
فحقيقاااتهم ليسااات شاااريعة ،والشاااريعة ليسااات حقيقاااتهم  ،فهماااا ال يتفقاااان وال
يت،ابقان ،وإنما يتنافران ويتناقضان .فعالقة حقيقاة الصاوفية بالشاريعة مثال
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كنت في التيه وحدي ،فخ،ر بقلبي أن علم الشريعة يباين
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عالقة حكمة  -فلسفة -ابن رشد بالشاريعة التاي تكلام عنهاا فاي كتاباه  :فصال
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال.1924
وإنها ً لهذا المبحث يُساتنت مناه أن العلام الصاوفي المزعاوم لايس علماا
صااحيحا ،وال يقينيااا وال نورانيااا ،وال يصااح تسااميته علمااا ف وإنمااا هااو فكاار
باطل فاسد ُخرافي قائم أساسا على مخالفة الشرع والعقل والعلم ،وقد ذكرناا
من ذل نماذط كثيرة جدا من أخ،ائه الشرعية والعليمة والتاريخياة هاي مان
باااب التمثياال ال الحصاار .ممااا يعنااي ق،عااا أن التصااوف ال يُمكاان أن يكااون
شرعيا وال عقالنيا وال علميا في أساسيات أصوله وفروعه وغاياته.
وختاماااا لهاااذا الفصااال -الخاااامس -يتباااين مناااه أوال إن الصاااوفية تلقاااوا
أخبااارهم وفكاارهم ماان شاايوخهم وماان اإلساارائيليات والروايااات الضااعيفة
والموضااوعة  ،وهااي مصااادر ال يصااح االعتماااد عليهااا علااى أنهااا مصااادر
يقينية ،وإنما هي مصادر ظنية احتمالية ال يصح التعويل عليها والوثوق بهاا
إال بعد تمحيصها ،ألنها خليط من األفكار الصاحيحة والفاسادة،ومن األهاوا
والهلوسااات ،وماان التلبيسااات والخرافااات .لكاانهم ماان جهااة أخاارى أهملااوا
المصااادر الصااحيحة  ،وهااي :الااوحي الصااحيح  ،والعقاال الصااريح ،والعلاام
الصااحيح ،أهملوهااا ولاام يكاان لهااا أي دور فااي التيساايس للتصااوف بيصااوله
وفروعااه وغاياتااه ،ألنهااا تاانقض علاايهم تصااوفهم وتهدمااه ماان أساسااه.فكااان
دورها مقتصرا غالبا في قضايا توجد في هوام التصوف وحواشيه ال فاي
صلبه ومكوناته األساسية.
وثانيا فقد اتضح أن العلم الصوفي المزعوم ال يُمكن أن يكون يقينيا وال
علميا ،وال نورانيا وال ربانيا ،وال سنيا وال قرآنيا ف وإنما هو فكر قام أساساا
علاااى الروياااات المكذوباااة ،والتااايويالت الفاسااادة للشااارع ،وعلاااى الهلوساااات
والتلبيسات النفسية والشي،انية ،فهادم باذل الاوحي والعقال والعلام ،وأوصال
أصحابه إلى الكفر واإللحاد والشرك.
وأخيرا -ثالثا -فقد تباين أيضاا أن العلام الصاوفي المزعاوم لام يكان يملا
منهجا نقديا لنقد األفكار والمرويات ليُميز صحيحها مان ساقيمهاف وإنماا كاان
يمل منهجا تجميعيا تلفيقيا ،تحريفيا تبريريا ،ذرائعيا انتهازيا خرافيا موجها
1924
ُ
ناقشت الرجل وبينت فساد وخ،ي ما قام في كتابي :نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد ،والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .وفيه بينت
ب،الن ما زعمه الرجل،و توسعت في رد الشواهد التي اعتمد عليها.

664

لخدماة التصااوف :تيسيساا وتقعياادا ،انتصااارا ودفاعاا عنااه بحاق وبغياار حااق.
تبناا ه الصااوفية ألنهاام كااانوا يعلمااون يقينااا أن هاذا الماانه هااو الااذي يتفااق مااف
تصااوفهم المخااال للشاارع والعقاال والعلاام ،فتبنااوه وتركااوا الماانه النقاادي،
وازدروا به علوم الشرع واإلنسان وال،بيعة بدعوى أنها من علوم الظااهر،
وأن تصوفهم هو علاوم الحقاائق والباواطن .فضالوا وأضالوا ،وقاد بيناا فسااد
تصوفهم ومنهجهم بيدلة الوحي والعقل والعلم.

...............
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الفصل الساةس
نتائج وآثار ،أسئلة وإجابات ،اعتراضات وتساؤالت
أوال:نتائج وآثار .
ثانيا :أسئلة وإجابات .
ثالثا :اعتراضات وتساؤالت .
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نتائج وآثار ،أسئلة وإجابات ،اعتراضات وتساؤالت
أظهرت قرا تُنا النقدية للروايات واألفكار المؤسسة للتصوف حقائق
ونتائ كثيرة كانت م،موسة ومجهولة لدي قة،راع عريض من النا ،
وترتبت عنها آثار وقضايا وتداعيات خ،يرة مست كل ميادين الحياة من
جهةف وأفسدت جوانب من الشرع والعقل والعلم من جهة أخرى.فما هي أهم
تل النتائ وا ثار ؟ ،وما هي أسبابها ؟ ،وما هي أهم االعتراضات التي قد
يُعترض بها علينا فيما قررناه في كتابنا هذا ؟ .
أوال:نتائج وآثار تتعلق بالتصوف:
تضمنت الفصول السابقة كثيرا من النتائ وا ثار التي أظهرها كتابنا
هذا ،فهي مبثوثة بين طياته  ،فال أُعيد ذكرها  ،لكني سيُركز هنا على طائفة
أخرى ب،ريقة ُمركزة وهادفة تزيد الموضوع توسيعا وعمقا ً وإثرا ً .
وسييتي ذكرها من خالل المجموعات ا تية:
األولى تتعلق بالتصوف كفكر بيصوله ومناهجه رجاله ،فمن نتائجهاا أوال
إنااه تبااين أن ماان خصااائ الفكاار الصااوفي أنااه فكاار أفسااد الفكاار البااديهي
والعلمي وأحل محله الفكر الخرافي والهلوسي ،فيصبح فكرا خرافيا هلوسايا
وهميااا فااي أكثاار جوانبااه .ألن الفكاار الااذي يخااال الشاارع والعقاال والعلاام
كالتصوف ،ال ش أنه فكر يقوم أساسا علاى األباطيال واألوهاام والخرافاات
ال على الباديهيات والحقاائق ،فسااهم باذل فاي إفسااد جاناب كبيار مان الفكار
اإلسالمي قديما وحديثا .وهذه الخاصية انعكست على الصاوفية و ُعرفاوا بهاا
فكااااارا وسااااالوكا ،حتاااااى أن األدياااااب كماااااال الااااادين بااااان جعفااااار األدفاااااوي
الشافعي(ت 738هاـ1437/م) قاال فايهم  :إن الغفلاة والجهال فايهم كثيار،وأن
بعضااهم ينكاار بداهااة العقاول ،ويااؤمن باجتماااع النقيضااين لفاارط جهلهاام.1925
ووصااافهم الاااذهبي بقولاااه (( :قلااات:إي ول ،دققاااوا وعمقاااوا ،وخاضاااوا فاااي
أسارار عظيماة ،ماا معهام علاى دعاواهم فيهاا ساوى ظان وخياال ،وال وجاود
لتلااا األحاااوال مااان الفناااا والمحاااو والصاااحو والساااكر إال مجااارد خ،ااارات
ووسااو  ،ماا تفااوه بعبااراتهم صا ّديق ،وال صاااحب ،وال إماام مان التااابعين.
 1925األدفوي  :ال،الف السعيد ي . 622 ، 122 :
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فان طالبتهم بدعاويهم مقتوك ،وقالوا:محجوب ،وإن سلمت لهم قياادك تخابط
ما مع من اإليمان ،وهبط ب الحال على الحيارة والمحاال ،ورمقات ال ةعبااد
بعين المقت ،وأهل القرآن والحديث بعاين البعاد ،وقلات:مسااكين محجوباون.
فال حول وال قوة إال باهلل)).1926
وثانيا فقاد اتضاح أن مان وساائل التقياة التاي مارساها الصاوفية وأتقنوهاا
أنهااام اساااتخدموا اساااما ومصااا،لحات شااارعية بمضاااامين صاااوفية مخالفاااة
للشرع .وهذا ذكرنا منه أمثلة كثيارة ،منهاا ماثال ،تسامية مقاام وحادة الوجاود
والوالية .و تسمية أذكارهم المخالفاة للشارع
باإلحسان  ،وتسميتة بالتوحيد  ،ر
بالذكر .وتسمية جوعهم المخال للشرع بالصوم.
وماان ذل ا أيضااا أن أبااا طاااهر المقدسااي ذكاار حااديثا  ،وجعاال لااه عنوانااا
صوفيا يتعلق بالخرقة مف أن الحديث ال عالقة له بخرقاة الصاوفية  ،وجعلاه
من سنن الصوفية !! ،فقال (( :باب السنة في لبساهم الخرقاة علاى ياد الشاي
)) ،1927والحديث هو (( عن أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول ل  -صالى
ل عليااه وساالم -بثياااب فيهااا خميصااة سااودا قااال ماان تاارون نكسااوها هااذه
الخميصة فيسكت القوم قال :ائتوني بيم خالد فيتي بي النباي -صالى ل علياه
وساالم -فيلبساانيها بيااده وقااال :أبلااي وأخلقااي ماارتين فجعاال ينظاار إلااى علاام
الخميصة ويشير بيده إلي ويقول :ياا أم خالاد هاذا سانا وياا أم خالاد هاذا سانا.
والسنا بلسان الحبشية الحسن)) .1928وقال أيضا  (( :باب السنة فيما يشاترط
الشي على المريد عند لبس المرقعة )) ،ثم ذكر حادثة بيعة العقبة.1929
وأقااول :ال يوجااد تفسااير صااحيح للااربط بااين شااروط لبااا الخرقااة عنااد
الصااوفية والحااديثين  ،فالش ا أن فعلااه مخااال للشاارع  ،ولاام يكاان لل ةخرقااة
ولباسها أثر زمن النبي-عليه الصالة والسالم -وال كانت مان ساننه .1930لكان
الرجل يتكلم بلسان التصوف ال بلسان الشارع .فتلا الشاروط هاي مان سانن
التصااوف ال ماان ساانن شااريعة اإلسااالم لكاان الرجاال يغااالط وياادلس باسااتخدام
المصاا،لح الشاارعي :الساانة  .لكاان هااذا الصااوفي وأصااحابه بقاادر مااا كااانوا
حريصين على إفسااد اإلساالم وتع،يلاه وهدماه كاانوا أيضاا حريصاين علاى
التظاااهر بااه والتيساايس لعقياادتهم باساام االسااالم للتسااتر بااه وتضااليل أتباعااه.
 1926الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  87ي. 102 :
 1927أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي. 888 :
 1928أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي . 888 :والبخاري :الصحيح  ،ط  9ي. 122 :
 1929أبو طاهر المقدسي :صفوة التصوف ، ،ي 888 :وما بعدها .
 1930بينا ب،الن قول الصوفية بالخرقة في الفصل األول .
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ووجه المقارنة فيما ذكره عن بيعة العقبة أن هؤال الصحابة دخلاوا اإلساالم
بمبااايعتهم للنبااي-عليااه الصااالة والسااالم ،-والمريااد الصااوفي عناادما يلاابس
المرقعة على يد الشي ويوافق علاى شاروطه يكاون قاد بايعاه علاى الخاروط
ماان الاادين الااذي كااان عليااه والاادخول فااي الديانااة الصااوفية .فهااذا هااو مااوطن
التشابه والقيا  ،بين الحديثين وفعل الشي الصوفي مف المريد.
وتلا ال،ريقااة التااي مارسااها الصااوفية خ،ياارة جاادا وتسااي إلاايهم أيضااا،
ألنها مبنية على التضليل والتغليط والتالعب وهذا يتنافى مف الشرع والعقال
 ،وال يتفق مف أخالقيات من يجاهاد نفساه ليربيهاا ويرتقاي بهاا إلاى الصافات
والمقامات الحميدة !!  .وبها هدم الصوفية الدين والدنيا بمص،لحات شرعية
ظاهرها مقبول وبواطنها باطلة ومدمرة ومسمومة .
وثالثا إنه فكر فيه غرور وتعاالم كبيار علاى الشارع والعقال  ،ألن رجالاه
أكثروا من مدح أنفسهم وتصوفهم بينهم أرباب القلاوب واليقاين ،وأن فكارهم
هو العلم الصحيح الموصل إلاى ذلا ،والمنقاذ مان الشاكوك والحيارة والقلاق
واالض،راب .وقولهم هذا ليس بصحيح ،ألن كل األديان والماذاهب الباطلاة
إال وفيها جانب ألصحابها لهم فيه اطمئنان بغض النظر عن ب،النها .وهاذا
االطمئنان الجزئي إماا راجاف ألن هاذا الجاناب مناه صاحيح ضامن الجواناب
األخرى الزائفة  ،وإما أن أتباعها مخدوعون به ظنا منهم أناه صاحيح .وإماا
أنهم لهم فيهاا مصاالح دنيوياة فهام راضاون بهاا ألنهاا تحقاق لهام ذلا  .قاال
ان لر اهُ ُسااو ُ رع رملة ا ةه رواتخبرعااوا
اان رعلرااى برينر ا َة ماان رخب ا ةه رك رماان ُزيا ر
تعااالى(( :أرفر رماان ركا ر
أر َها راوا هُ َم)(محمااد  ،))13 :و((ترا ّ
ااهللة لرقرا َد أررَ رسا َالنرا إةلرااى أُ رما َام ماان قر َبلةا ر فرا رزي رخن لرهُا ُم
ال خشا َي،ر ُ
ان أر َع رمااالرهُ َم فرهُا رو رولةايُّهُ ُم َاليرا َاو رم رولرهُا َم رعا رذابٌ أرلةااي ٌم)(النحاال ،))64 :و((إر خن
ُاوا بة َال رحياا ةة الا ُّد َنيرا رو َ
اط رمايرنُّ َ
ُون لةقرا نراا رو ررض َ
ين هُا َم رع َان
وا بةهراا روالخا ةذ ر
ين الر يررَ ج ر
الخ ةذ ر
ون)(يونس.)) ،))7 :
آيراتةنرا رغافةلُ ر
لكنهم من جهة أخارى فهام يعاانون مان كثيار مان الشاكوك والتناقضاات
واالضاا،رابات النفسااية لمااا هاام فيااه ماان أباطياال ومخالفااات للشاارع والعقاال
والعلم  .قال تعالى(( :لةيرجَ رع رل رما ي َُلقةي ال خش َي،ر ُ
ين فةاي قُلُاوبة ةهم خما ررضٌ
ان فة َتنراةً للخا ةذ ر
ق بر ةعي َد)(الحا ،))14 :و((فةاي قُلُاوبة ةهم
اسير ةة قُلُوبُهُ َم روإة خن الظخالة ةم ر
رو َالقر ة
ين لرفةي ةشقرا َ
خم ررضٌ فر رزا ردهُ ُم ّ
ُون)(البقرة.))11 :
لُ رم ررضا ً رولرهُم رع رذابٌ أرلةي ٌم بة رما ركانُوا ير َك ةذب ر
ولااذل فاالن الصااوفية ال يخرجااون عاان هااؤال  ،فهاام مااف كثاارة دعاااويهم
وتعالمهم واستعالئهم على مخالفيهم بحكاياة علاوم البااطن  ،فالنهم فاي حقيقاة
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األمر لم يكونوا كاذل  .ألن كثارة أخ،اائهم وانحرافااتهم ومخالفااتهم للشارع
والعقاال والعلاام هااي أدلااة ق،عيااة علااى قلقهاام واضاا،رابهم وحياارتهم وعاادم
بلااوغهم اليقااين .فظاااهرهم ومااا ناات عاان فكاارهم وساالوكياتهم ماان أباطيااال
وخرافات هي أدلة دامغة علاى ب،االن مازاعمهم .ألن الفوضاى فاي الخاارط
تاادل علااى الفوضااى فااي الااداخل .وقااد ساابق أن بينااا أن حصاايلة ماازاعمهم
ال،ويلة والعريضة ماا هاي إال جعجعاات باال طحاين !! .ولاذل فالن ماا بُناي
على باطل فهو باطل ،وما بني على ضع فهو ضعي  ،وما بني على شا
فهو مشكوك فيه .ومن ضيف األصول الصحيحة حُرم ثمارها .
ومن ذل أيضا إناه فكار رجنّاده الصاوفية وساخروه لخدماة تصاوفهم فقاط
بحق وبغير حق ،فلم يكن هدفاه البحاث عان الحقيقاة الشارعية وال التاريخياة
وال العلمية في تعاملاه ماف الشارع والمروياات وحقاائق المجتماف وال،بيعاة ،
وإنما كان هدفه خدمة التصوف وأهله ،حتى وإن ت،لب ذل تحري الشرع
والتاري والعلم ،فكان فكرا نفعيا انتهازيا تحريفيا إلى أقصى حد .وقد تجلاى
ذلا فااي شاايوخه ،فكااانوا يمارسااون مباادأ الغايااة تباارر الوساايلة بكاال طاااقتهم.
ولهذا وجدناهم أكثروا من الروايات الضاعيفة والموضاوعة مان دون اهتماام
بتحقيقها .فلم يكان هاذا همهام أصاال ،وإنماا همهام االنتصاار للتصاوف علاى
حساب الشرع والتاري الصحيح .فجعلوا الصحابة سل الصوفية ،وألحقاوا
بهم الحسن البصري ،وسعيد بن المسايب ،و أباي حنيفاة ،والشاافعي ،وأحماد
بن حنبل .1931وكل هذا تحري وتخري ومزاعم باطلاة ،و سا،و وأخاذ ماا
ليس لهم ،كما بيناه في الفصل األول .
ومن مظاهر نفعيتاه وانتهازيتاه وتحريفيتاه  ،إناه فكار لام يتعامال رجالاه
ب،ريقااة علميااة مااف النصااوي الشاارعية ،وإنمااا تعاااملوا معااه بثالثااة طاارق :
أولهاا الحاري علاى إظهاار موافقاة الشارع عنادما يجادون توافقاا بيناه وباين
التصااوف ليكااون شاااهدا علااى اتباااعهم لااه  .والثانيااة :لمااا كااان األصاال بااين
التصااوف والشاارع االخااتالف ال االتفاااق كمااا ساابق أن بيناااه ،فاالنهم كااانوا
يُمارسااون التيوياال التحريفااي بكاال قااواهم للجمااف بينهمااا أو إيجاااد مخاارط أو
تيويل يبرر سلوكياتهم المخالفة للشرع .والثالاة  :لماا كاان يصاعب علايهم او
يسااتحيل الجمااف بااين التصااوف والشاارع كااانوا يعلنااون صااراحة انتصااارهم
للتصوف ويتركاون الشارع ورا ظهاورهم إغفااال لاه ،وازدرا ً باه ،وتقادما
عليه .
 1931الهجويري :كش

المحجوب ،ي ،871 :وما بعدها.
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ومنها إنه فكر قام أساساا علاى من،اق سفسا،ائي تلبيساي ،وهاو يتفاق ماف
التصااوف من،لقااا ووساايلة وغايااة  .إنااه مااار التغلاايط والتلباايس والتالعااب
باأللفاظ من جهة  ،وتبنى التقية والكتمان ومار التيويل التحريفي من جهة
أخرى .فعل ذل لتحقيق ثالثة أهداف أساساية :األول الادفاع عان التصاوف
والاادعوة إليااه .والثاااني :تع،ياال الشاارع ومخالفتااه ،والتحاياال والتعااالي عليااه
تمهياادا لتع،يلااه وهدمااه نهائيااا .والثالااث :العماال علااى إبقااا التصااوف تحاات
مضلة الشرع إلخفا حقيقته المخالفاة لادين اإلساالم ،وإلقنااع المسالمين باين
التصوف من العلوم الشرعية ،يسمى التصوف "السني" !!  .ماف أن الحقيقاة
خاالف هاذا تماماا ،ألن الفكار الاذي يُهادم الشارع والعقال والعلام مساتحيل أن
يكون شرعيا ،وال قرآنيا ،وال سنيا .
وماان جهااة أخاارى هااو فكاار ماازدوط الخ،اااب مارسااه بيساالوبين  :أساالوب
العبارة ،ويكون بالكالم الواضح مارسه الصوفية عندما يتكلمون فيما بينهم،
أو عندما يتناولون أمورا ال تخاال الادين وال ينكرهاا عاماة الناا .والثااني:
أسلوب اإلشارة استخدموه عندما يخااطبون غيارهم بيفكاارهم  ،أو يكتبونهاا
في مصنفاتهم العامة ،أو يكون معهم من ليس منهم .وهاو أسالوب سفسا،ائي
تغلي،ي تلبيسي تلغيزي يُخفي انحرافات وضالالت وأباطيل الصوفية ويُعبر
عنها باإلشارات التي ال تُفهم حقيقتها أو التي تتضمن أكثر من معنى.
وتل ا األزدواجيااة فااي الخ،اااب هااي طعاان صااريح فااي الفكاار الصااوفي
ورجاله ،وتنزع عنه الموضوعية واألماناة العلمياة  .ولهاذا وجادناه حريصاا
على استخدام الروايات الضعيفة والموضوعة ،وحريصا على أخفا حقيقتاه
بالتقيااة  ،و ُمصاارا علااى اسااتخدام التيوياال الباااطني ومختل ا وسااائل التلباايس
والتغليط والسفس،ة.
ورابعا فقد تبين أن الفكار الصاوفي يقاوم فاي أساساه العمياق علاى مناقضاة
الشاارع والعقاال والعلاام  .باادليل أن الااذي يقااول بوحاادة الوجااود -وهااي غايااة
التصوف الكبرى -يتناقض مف نفسه ومف الشرع والعقل والعلام ،ويكاون قاد
تخلى عن عقله الف،ري ،ودا على كل الحقائق الشرعية والعلمية والعقلية
وتمس بيوهامه وهلوساته .ومن يعتقد بذل فهو مريض مهلو  ،قاد رماى
بنفسه في أحضان األهوا والظنون ،والتلبيسات الشي،انية .وليس لفكره أي
أسا علمي صحيح يقوم عليه .
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ومن ناحية أخرى ال يصح وص رجال الفكر الصوفي بقلة العقل
والفهم ،فالقوم أذكيا يحسنون ممارسة التقية والسفس،ة والتلبيس على
النا  ،ولهم مقوالت يعجز كثير من أهل العلم عن ف ألغازها .لكنهم من
جهة أخرى فهم من أبعد النا عن العقالنية التي تعني االحتكام إلى العقل
البديهي والوحي والعلم وااللتزام بيحكامهم  .فالصوفية من أبعد النا عن
الشرع والعقل والعلم  ،لكنهم من أكثرهم استخداما للعقل كوسيلة للسفس،ة
والتلبيس والتغليط بسبب تصوفهم وقولهم بالتقية .وأما ما يروى عن
الشافعي بينه وصفهم بالحماقة بقوله (( :التصوف مبني على الكسل ،ولو
تصوف رجل أول النهار لم ييت الظهر إال و هو أحمق)) .1فهذا صحيح،
ألن تصوفهم أورثهم الحماقة من جهة  ،وألنه حرمهم من االحتكام إلى
الوحي الصحيح  ،والعقل الصريح ،والعلم الصحيح ،وأورثهم السفس،ة
والتلبيس والتحايل إلخفا حقيقة تصوفهم المخال للشرع من جهة أخرى.
وبتعبير آخر إن التصوف أفقد الصوفية العقالنية الف،رية وأكسبهم العقلية
الصوفية القائمة على التحريفات والهلوسات ،والتغلي،ات والتلبيسات،
والنفعية واالنتهازية ،وهذه الصفات من الحماقة  ،ومن يرضى أن يتص
بها فهو أحمق حتى وإن كان من أكثر النا جدال وسفس،ة  ،مكرا
وخداعا!!.
واتضاح أيضاا أن الفكار الصاوفي تضامن أربعاة اتجاهاات فكرياة صاوفية
رئيسية  ،هي :اتجاه منضبط بكثير من ضاوابط اإلساالم علاى كثارة أخ،ائاه
وانحرافاتااه .والثاااني :اتجاااه إباااحي متحلاال ماان الشااريعة  ،فااال انضااباط لااه
بالشرع ،أباح لنفسه المحرمات بدعوى الوصول إلى درجة األوليا الذين ال
تضرهم الفتن  .والثالث :اتجاه حلولي -بالمعنى االتحادي ، -الذي يازعم أن
ل قد حل فيه  ،ومن رجاله  :أبو يزيد البس،امي  ،والحالط .
واالتجاه األخير -الراباف : -اتجااه اتحاادي يقاول بوحادة الوجاود بصاراحة
من دون ل وال دوران  ،رمثّلاه ابان عرباي ال،اائي ،وابان سابعين ،والعفيا
التلمساني ،ولسان الدين الخ،يب  .هذه االتجاهات كلها اتجاهات صوفية من
صميم التصوف ،وليست منحرفة عنه ،وال متناقضة فيماا بينهاا  ،وإنماا هاي
مااان مظااااهره وتجلياتاااه ،فهاااي تنااادرط ضااامن اخاااتالف التناااوع ال اخاااتالف
التناقض .فهاي نتااط طبيعاي للتصاوف الاذي يقاوم أساساا علاى إبعااد الشارع
والعقل والعلم ،واالعتماد على األحوال والظنون  ،والهلوساات والتلبيساات،
والروايات الضعيفة والموضوعة .
671

علما بين االتجاه األول هو أيضا ال يخرط عن االنحراف الذي قام عليه
التصوف ،لكنه أقل االتجاهات األخرى انحرافاا ،لايس ألن تصاوفهم أحسان
ماان تصااوف الباااقين  ،فاالن تصااوفهم واحااد فااي اصااوله  ،وإنمااا ألنهاام لاام
يستساالموا ألصااول التصااوف ،وقاوموهااا فااي كثياار ممااا خالفاات بااه الشاارع،
وخرجوا عنها باحتكامهم إلاى الشارع والعقال والعلام فاي كثيار مان ماواقفهم.
قاوموها ألنهم كان يعلمون أنها مخالفة لادين اإلساالم ،لكانهم لام يتمكناوا مان
الااتخل نهائيااا ماان التصااوف وأغاللااه  .فجمعااوا بااين كثياار ماان انحرافااات
التصااوف وبااين الصااحيح الااذي أخااذوه ماان الشاارع والعقاال والعلاام .وهاااذا
الموق ال ُمقاوم ال يعود فضله إلى التصوف وإنما يعاود إلايهم أنفساهم عنادما
قاوموا جانبا من التصوف ولم يستسلموا له استسالما تاما .
وأخيرا -خامسا -فقد تباين أيضاا أن الفكار الصاوفي الغالاب علياه أناه فكار
ساالبي ال إيجااابي ،هاادم الشاارع والعقاال والعلاام  ،وأقااام بنااا ً زائفاا باألباطياال
والهلوسااات والخرافااات .وماان جهااة أخاارى كااان ساالبيا فااي انتقاااد التصااوف
ورجالااه ،إمااا بالسااكوت عاان أخ،ااائهم ومخالفاااتهم الشاارعية ،باادعوى يُساالم
للشااي حالااه  ،وإمااا تبريرهااا وتيويلهااا بحثااا عاان محاماال حتااى وإن كاناات
ضااعيفة وفاساادة .وهااذا تع،ياال لمباادأ األماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار.
وهو موق كما أنه مرفاوض شارعا ،فهاو غيار مقباول عقاال وال علماا .ألن
الساااكوت عااان األخ،اااا هاااو تكاااريس لهاااا وتشاااجيف عليهاااا  ،وإفسااااد للفكااار
والنفو والسلوك .والغريب مان أمار هاؤال الصاوفية أناه كانات لهام جارأة
كبيرة على مخالفة الشرع والعقل والعلم ،ولام تكان لهام نفاس الجارأة فاي نقاد
التصوف ورجاله !!.
وأما إذا قيل :أليس من إيجابيات الفكر الصوفي أنه أنات ثاروة قيماة مان
الح ركاام واألمثااال واإلشااارات التااي تنمااي الفكاار وتساااعد فااي تربيااة المشاااعر
ة
والسلوك  ،وتشهد ألصحابها بالعبقرية ؟؟ .
وح ركمهاام هااي شاااهد دام اغ علااى ذكااا
وأقااول :نعاام إن إشااارات الصااوفية ة
وسفس،ة الصوفية ،وعلاى حرصاهم علاى خدماة وحماياة تصاوفهم ،وليسات
شاهدا على العبقرية اإليجابية التي تنتصر للوحي الصحيح والعقل الصاريح
والعلم الصحيح  .ألن تل ال ةح ركم هي فكر ل ّغز به الصاوفية مفااهيم تصاوفهم
وأصااوله وخفاياااه فااي مقااوالت ُمحكمااة ُملغاازة ُعرفاات بلشااارات الصااوفية
وح ركمهم  .استخدموها كوسيلة منهم للتضليل والتلبيس على المسلمين  .وقاد
ة
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جمعها بعضهم في مصنفات ،مثل ةح ركم ابن ع،ا السكندري ،مف أن حقيقتها
ليست كما هو شائف عنها ،وكما يظهر من ظاهرها ف وإنما هاي ةح ركام الغالاب
عليها أنها ألفااظ ُملغازة بلشاارات الصاوفية إخفاا ً مانهم ألباطيال وضاالالت
تصوفهم .وقد تضمنت أمورا كثيرا مخالفة للشرع والعقل والعلم  ،وإال لماذا
لغزوها ولبسوا بها على النا دينهم ؟؟ .فلو كانت فكرا صحيحا ما لغزوها
ّ
 ،ومااا تعبااوا فااي اختيااار الكلمااات لتعميتهااا وتلغيزهااا .لكاان القااوم وجاادوا فااي
فروجوا لها  ،وأوجدوا لها كثيارا مان
إشاراتهم وسيلة للتعبير عن أفكارهم،
ّ
القبول بين المسلمين باستخدام األلفاظ الشرعية  ،وإخفا مضامينها المخالفة
لدين اإلسالم !!.
وأما المجموعة الثانية فتتعلق بيحوال الصوفية ومجاهداتهم ومقامااتهم.
ماان نتائجهااا أوال إنااه تبااين أن األحااوال الوجدانيااة التااي تغنااى بهااا الصااوفية
وافتخااروا بهااا علااى غياارهم ماان النااا لاام تكاان أحااواال إيمانيااة وال رحمانيااة
وإنمااا الغالااب عليهااا أنهااا كاناات خلي،ااا ماان األوهااام والظنااون والهلوسااات
والتلبيسااات النفسااية والشااي،انية ماان جهااة ،ومخالفااة للشاارع من،لقااا وغايااة
ومساالكا ماان جهااة أخاارى .فلاام تكاان أحااوالهم موافقااة للصاافات اإليمانيااة التااي
وصااا ل تعاااالى بهاااا عبااااده الماااؤمنين كماااا وردت فاااي الكتااااب والسااانة
الصحيحة.
علمااا بااين أحااوال الصااوفية ومواجياادهم التااي كاناات تظهاار علاايهم بسااب
ممارستهم لعبادات ال،رياق الصاوفي ليسات خاصاة بهام  ،وإنماا هاي تظهار
على كل من يُمارسها من مختل األديان والمذاهب .لكن األحوال اإليمانياة
الشاارعية ال تظهاار إال علااى المساالمين المااؤمنين األتقيااا  ،لقولااه ساابحانه(( :
رولر ةك خن خ
ق
ار رو َالفُسُاو ر
اإلي رم ر
اان رو رزيخنراهُ فةاي قُلُاوبة ُك َم رو ركا خرهر إةلرا َي ُك ُم َال ُك َف ر
لر رحب ر
خب إةلرا َي ُك ُم َ ة
ون)(الحجرات.))7 :
خاش ُد ر
رو َال ةعصَ ير ر
ان أُ َولرئة ر هُ ُم الر ة
وقد سبق أن بينا أن ما كان يجده الصوفية مان أحاوال غريباة فاي نفوساهم
كان من الهلوسات والتلبيسات النفساية والشاي،انية أثناا ممارساتهم لعباادات
ال،ريااق الصااوفي .فهااي ليساات أحااوال شاارعية وال صااحية ،وقااد تنبااه بعااض
شيوخ الصوفية إلى ذل  ،مانهم السارط ال،وساي الاذي ذكار أن جماعاة مان
صوفية البصرة حملوا على أنفساهم فاي " المجاهادة والساهر ،وتارك ال،عاام
والشراب ،واالنفراد والخلوة وكثرة التوكل ،وصحبهم االعجاب مف ذل بما
هم فيه  ،فاص،ادهم إبليس لعنه ل ،ف ُخيل إلايهم كيناه علاى عارش أو سارير
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ولااه أناااوار تتشعشااف  .1932"...وحاااالهم هاااذا يشاابه كثيااارا مااا يجاااده متنااااولو
المخدرات المهلوسة كما سبق أن بيناه .لكان الاذي يهمناا هناا هاو أن الساراط
وأمثالااه الااذين انتبهااوا إلااى دور التلبيسااات النفسااية والشااي،انية فااي تضااليل
الصااوفية أثنااا ممارسااتهم لعباااداتهم ،ظنااوا أن ذل ا هااو ماان أخ،ااا ت،بيااق
ال،ريق الصوفي  ،ولم ينتبهوا إلاى أن سابب ذلا لايس كماا ظناوا وإنماا هاو
فسااااد التصاااوف بذاتاااه .ألنهااام لوزناااوا تصاااوفهم باااالوحي الصاااحيح والعقااال
الصريح والعلم الصحيح لتبين لهم أن التصوف برمته مخال الشرع ويجب
الاتخل مناه .لكاان الشاي،ان كاان قااد تمكان مانهم  ،فلابّس علايهم باين مااا رآه
هؤال خ،ي فاي ت،بياق ال،رياق الصاوفي ولايس دلايال علاى فسااد التصاوف
وانحرافه عن الشرع.
وثانيا فقد اتضح أنه من الخ،ي الفادح و من الجريمة فاي حاق الشارع
والعقل والعلم القول باين التصاوف يُمثال الجاناب الروحاي مان اإلساالم-علام
التزكيااة -فهااذا زعاام باطاال ماان دون شا  ،ألنااه بمااا أننااا بينااا بمئااات الشااواهد
واألدلة أن التصوف مخال للشرع بيصوله وفروعه وغاياته ،فلنه ال يُمكن
أن يكون يُمثل الجانب الروحي من اإلساالم ،وإنماا هاو يُمثال التصاوف فقاط
الذي ركز على الجانب الروحي والوجداني من اإلنسان واتخذه هو األساا
والمن،لق وجعل جوانبه األخرى ثانوية تابعة له  .وأما الجانب الروحي مان
الشرع فهو جز ال يتجزأ من اإلسالم  ،وال عالقة له بالتصوف  ،وال يصح
إلحاقه به .والقليل الصحيح الموجود في التصوف المتعلق بالجانب الوجداني
أخذه الصوفية من اإلسالم وألحقوه بالتصوف لغايات فاي نفوساهم .وال يحاق
للتصااوف وال لغيااره ماان المااذاهب أن ييخااذ ذل ا الجانااب أو غيااره ماان دياان
اإلسالم وينسبه إليه  ،ليختفاي مان ورائاه ويساتخدمه للدعاياة لنفساه.علماا أن
الزعم بين التصوف يُمثل الجانب الروحاي فاي اإلساالم هاو طعان فاي كماال
اإلسااالم وشاااموليته مااان جهااة  ،وإدخاااال فياااه ماااا لاايس مناااه ،ورفاااف لمكاناااة
التصوف بما ال يستحقه من جهة أخرى.
وذلا يعناي أن حكاياة التربياة الروحياة التاي يتبااهى بهاا الصاوفية قااديما
وحديثا ليست شارعية مان جهاة ،وأنهاا ساراب ووهام  ،وهاالك لإلنساان فاي
الاادنيا وا خاارة ماان جهااة أخاارى .ألنااه ال يُمكاان أن يكااون التصااوف منقااذا
لإلنسان و ُمسعدا له في الادنيا وا خارة وهاو مخاال للشارع والعقال والعلام
بيصوله وفروعه وغاياته ،كما سبق أن بيناه .وأما ما يوجد في التصوف من
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مظاااهر روحيااة فهااي أمااور شااكلية وبااال مضاامون صااحيح ،والصااحيح منهااا
يوجد في هوام التصوف ال في أصوله وأساسايات طريقاه وغاياتاه ،وهاو
مما أخذه الصوفية من الشرع ،فهو ليس من التصوف وإنما هو مان اإلساالم
 ،وال تصح نسبته إليه .
وثالثا تبين أيضاا أن ممارساات ال،رياق الصاوفي عناد الصاوفية كاالجوع
والسااهر والعزلااة والااذكر ليساات هااي عبااادات شاارعية البااد منهااا  ،وال هااي
طاعااة وقربااى هلل تعااالى التزامااا بشااريعته ،وإنمااا هااي ممارسااات لتاارويض
النفس وتدريبها لتترقى في مقامات التصوف حتى تصل إلى غايته الكبرى :
عاوض تلا
وحدة الوجود  ،وهي جنة القوم  .ولذل وجدنا من الصوفية من ّ
الممارسات بتناول المخدرات ،ألنها تنقل الصوفي بسرعة من حالة الرساوم
واألشااباح إلااى حالااة الفنااا فااي ل حسااب زعمهاام .ووجاادنا ماانهم أيضااا ماان
وعوضاها بيلفااظ
تخلى عن الكلمات الشرعية الموجودة فاي الاذكر الصاوفي
ّ
أخاارى غياار شاارعية .كقااول اباان ساابعين ألحااد تالميااذه (( :وجميااف مااا توجااه
الضاامير إليااه اذكااره بااه وال تبااال ،وأي شااي يخ،اار ببالا ساامه بااه )).1933
وذكار الشااي تقاي الاادين بان تيميااة أن مان الصااوفية مان كااان يقاول (( :لاايس
مقصودنا إال جمف النفس بيي شي كان  .حتاى يقاول :ال فارق باين قولا ياا
ُ
وأنكارت ذلا علياه،
حي وقول  :يا جح .وهذا مما قالاه لاي شاخ مانهم
1934
ومقصودهم بذل أن تجتمف النفس حتى يتنزل عليها الشي،ان )) .
ورابعا  :إن منها أيضا أنه اتضح أن الصاوفية عنادما تكلماوا عان مقامااتهم
أثنااا ممارسااتهم لل،ريااق الصااوفي  ،كمقااام الخااوف ،والرجااا  ،والصاابر،
واإلحسااان  ،والرضاااف قصاادوا بهااا المقامااات الصااوفية ،التااي هااي ماان آثااار
ممارستهم للعبادات الصوفية ،ولم يقصدوا بهاا المقاماات اإليمانياة التاي هاي
ماان ثمااار العبااادة الشاارعية .لكاانهم ماان جهااة أخاارى حرصااوا علااى تساامية
مقاماتهم بيسما شرعية تسترا باإلسالم وإخفا ً لحقيقة العبادة الصوفية.
فمن ذل مثال مقام الحب ،فحبهم لم يكن حبا شرعيا كماا بينااه فاي الفصال
الثاني .و مقام الخاوف والرجاا عنادهم لام يكوناا شارعيين  ،ألنهام صارحوا
بينهم ال يرجون آخرة ،وال يعبدون ل خوفا من عذابه وال رجا فاي جنتاه.
والصاابر عناادهم لاام يكاان صاابرا شاارعيا بااين نصاابر علااى عبااادة ل وت،بيااق
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شريعته ،ونصبر عن معصيته لكاي ال نخاال أواماره  ،وإنماا كاان صابرهم
صاابرا علااى االلتاازام بالعبااادات الصااوفية  ،وصاابرا علااى مخالفااة الشاارع
والتقدم عليه بيحوالهم ورغباتهم .والرضاا عنادهم لام يكان رضاا بشاريعة ل
تسليما وت،بيقا ،وإنماا كاان رضاا بالعباادة الصاوفية وفرحاا بهاا  ،وتفنناا فاي
االلتزام بها .واإلحسان عنادهم لام كماا جاا فاي الحاديث الشاري ((أن تعباد
ل كين تراه فلن لم تكن تراه فلنه يراك )) ،1935وإنماا اإلحساان عنادهم هاو
بلوغ مرتبة وحدة الوجود والتحقق بها ،وفيها يصل الصوفي إلى الكفار بااهلل
ورسوله ودينه ،وليس إلى عبادة ل كينه تراه !!.
وأخيرا -خامسا : -وتبين أيضا أن الصوفية اهتموا كثيارا بمعرفاة الانفس
وعيوبها ،ومقاماتها  ،ودقائق أحوالها ،وهذا قد أشار إليه الصوفية في كتبهم
وجعلوه من خصائصهم .1936لكن هذا ليس بالضرورة أمارا إيجابياا  ،ولايس
خاصا بهم  ،ويمكان ألي إنساان أن يفعال ذلا مان دون أن ييخاذ بالتصاوف.
وأصول مجاهدة الانفس وتربيتهاا موجاودة فاي ديان اإلساالم لايس هناا مجاال
تفصيلها.وقد يكون ذل ضدهم ال في صالحهم .وهم كغيرهم من أهل العلم ،
فكال ماان اهاتم بعلاام وتفارغ لااه يُباادع فياه ،ويخااوض فاي جزئياتااه ومضااايقه،
وحكم ،وقوانين وسُانن .فالمحادثون أنتجاوا لناا علام
وتكون له فيه استنتاجات ة
الجرح والتعديل ،والفقها لهم دقائق وقواعد كثيارة فاي الفقاه ،وعلاى أياديهم
ظهااار علااام أصاااول الفقاااه ،والقاااوانين الفقهياااة .ونفاااس األمااار ين،باااق علاااى
المتكلمين ،والفالسفة ،واألدبا والنحويين.
لكن مف تفرّ غ الصوفية للبحاث فاي جواناب مان الانفس اإلنساانية المتعلقاة
بااال،ريق الصااوفي فاالن غالااب مااا كتبااوه عنهااا كااان مخالفااا للشاارع والعقاال
والعلم ،ألنهم لم يهتموا بها ب،ريقة موضوعية علمية صحيحة موافقة وقائمة
علااى الااوحي والعقاال والعلاامف وإنمااا اهتمااوا بهااا ان،القااا ماان أصااول العبااادة
الصوفية وممارساتها وغايتها .وبما أنه سبق أن بيان ب،الن هذه العبادة بكل
أساسااياتها فاالن مااا أنتجااه الصااوفية فااي مجااال مجاهاادة الاانفس أكثااره غياار
صااحيح  ،وأضاار بهاام أكثاار ممااا نفعهاام ،حتااى انتهااى بهاام إلااى هاادم الااوحي
والعقل والعلم ،بل وإلى الكفر باهلل ورسوله ودينه !!.
وماان ذل ا أيضااا أن الصااوفية كااانوا ماان أكثاار النااا اهتمامااا بموضااوع
الشي،ان  ،وبيان طرق وساوسه وسُبل مقاومته ومجاهدته كما فعال الغزالاي
 1935البخاري :الصحيح ،ط  ، 1ي ، 17 :رقم. 20 :
 1936أنظر مثال  :السراط ال،وسي :اللمف  ،حققه عبد الحليم محمود ،وطه سرور  ،دار الكتب الحديثة ،القاهرة ،1761 ،ي. 28 :
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فااي إحيااا علااوم الاادينف لكاان األماار المؤسا والغريااب حقااا أنهاام كااانوا ماان
ضحاياه ومن أكثر النا وقوعا في شباكه ،وإتباعا لسبله ،وتقابال لوساوساه
وتلبيساااته !! .فتالعااب بهاام حتااى أوصاالهم إلااى هاادم الشاارع ،وإنكااار بدائااه
العقول !!  .ألنهم لم يُقاوموه بسالح الشارع ،وإنماا قااوموه بساالح الشاي،ان
فيسااارهم بساااالحه ،وفشااالوا فاااي مقاومتاااه واالنتصاااار علياااه ،ألناااه كاااان قاااد
اص،ادهم بشباكه التاي هاي التصاوف .فكاانوا مان الاذين ين،باق علايهم قولاه
ااار الاااارخحَ رم ةن نُقراااايضَ لرااااهُ رشاااا َي،رانا ً فرهُاااا رو لرااااهُ
تعااااالى (( :رو رماااان ير َعاااا ُ رعاااان ةذ َكا ة
ين اتخقر َ
قر ةر ٌ
اوا
ين)(الزخرف ،))46 :ولم يكوناوا مان الاذين قاال فايهم (( :إة خن الخا ةذ ر
اان ال خشااا َي،را ةن ترااا رذ خكر َ
ُون )(األعاااراف:
َصااار ر
إة رذا رم خساااهُ َم طراااائة ٌ ما ر
ُوا فرااال ة رذا هُااام ُّمب ة
.))411
وأما المجموعة الثالثة فتتعلق بما نت عن التصوف مان فسااد سالوكيات
الصااوفية فااي حياااتهم العمليااة  ،وقااد ظهاار ذل ا علاايهم ُمبكاارا واسااتمر فااي
االتسااااع والتجاااذر علاااى أيااادي متااايخريهم .وهاااذا الفسااااد هاااو نتيجاااة حتمياااة
للتصوف بحكم مخالفته للشرع والعقل والعلم  .وقد تجسد فسادهم واقعياا فاي
ثالثة مجاالت  :أولها مخالفة الشرع علنيا ً فاي كثيار مان أحاوالهم ماف التعاالم
عليه .والثاني :طلبهم للدنيا بوسائلهم الخاصاة  ،كالتساول ،ومجاالس الغناا ،
والتقااارب مااان الساااالطين واألمااارا واألغنياااا  .والثالاااث :الساااعي لتحصااايل
غايااات ال،ريااق الصااوفي وأهمهااا بلااوغ مقااام وحاادة الوجااود ،وفيهااا يصاابح
الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم.
من ذل النماذط ا تية :أولها مفاده أنه رُوي عن أبي يزيد البسا،امي أناه
قال  (( :وما النار ؟ ول لئن رأيتها ألطفئنهاا ب،ارف مرقعتاي )) .1937وفاي
ُ
وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم،
رواية أنه قال(( :
فسيله رجل :ولةم ذاك يا أبا يزيد ؟ فقال  :إني أعلم أن جهانم إذا رأتناي تخماد
فيكون رحمة للخلق )).1938
وقولااه هااذا فيااه غاارور وجهاال كبياار ،وفيااه حماقااة وتعااالم علااى الشاارع،
وتحقيار لمااا ّ
حاذر ل منااه عنادما حا ّاذرنا ماان الناار فااي آياات كثياارة ،كقولااه
ارةُ
سبحانه(( :ييريُّهرا الخ ةذ ر
ين آ رمنُوا قُوا أرنفُ رس ُك َم روأر َهلةي ُك َم نراراً روقُو ُدهرا النخا ُ رو َال ةح رج ر
ااااون خ
رعلر َيهرااااا رم رالئة ركااااةٌ ةغ ر
ااااون رماااااا
ااااالظٌ ةشاااا ردا ٌد رال ير َع ُ
لر رمااااا أر رماااا ررهُ َم روير َف رعلُ ر
صا ر
 1937ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 111 :
 1938ابن الجوزي :تلبيس إبليس  ،ي. 111 :
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اوا فراااتخقُ َ
اوا رولراان تر َف رعلُا َ
ُون)(التحااريم  ،)) 6 :و((فرالةن لخا َم تر َف رعلُا َ
وا النخااا رر الختةااي
يُا َاؤ رمر ر
روقُو ُدهرا النخا ُ رو َال ةح رجا ررةُ أُ ةع خد َ
ين)(البقرة .)) 43 :
ت لة َل ركافة ةر ر
والنموذج الثاني :رُوي أن الصوفي إبراهيم بن أدهم قال لشقيق البلخاي:
(( يا شقيق لم ينبل عندنا من نبال باالح وال بالجهااد ،وإنماا نبال عنادنا مان
نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه .يعني الرغيفين من حله  .ثم قال :يا شاقيق
ما إذا أنعم ل على الفقرا ال يسيلهم يوم القياماة ال عان زكااة ،وال عان حا
،وال عاان جهاااد وال عاان صاالة رحاام  ،إنمااا يساايل هااؤال المساااكين يعنااي
األغنيا )).1939
وأقول :قوله هذا غير صحيح في معظمه  ،وهو دعوة إلى إهمال الشارع
والتمل من أوامره وتع،يل أركاناه بادعوى التصاوف .ولايس صاحيحا أن
ل تعالى ال يسيل الصوفية ،فهذا زعم باطل إنه سابحانه سيسايلهم عان صالة
أرحاامهم ،وعاان الجهاااد فااي ساابيل ل ،وعاان الحا لاام إساات،اع إليااه ساابيال .
فلماذا ال يسيلهم عن ذل ؟؟ .ألم يكن فاي إمكاانهم صالة أرحاامهم ؟؟ ،ولمااذا
اعتزلااوا النااا وأهملااوا حقااوق المساالمين علاايهم ؟؟ .إنااه سيساايلهم عاان كاال
أعمالهم  .وسيسيلهم عن مخالفتهم للشرع في دعوة النا إلى السلبية وتارك
التكساب  ،والركااون إلاى الغنااا والارق  ،وانتظااار صادقات النااا علاايهم،
ممااا أدى إلااى إهمااال القيااام بفريضااتي الح ا والزكاااة  .فهاام ب اذل دعاااة هاادم
لإلسالم وأهله ال دعاه بنا .
والنموذج الثالقث مفااده إن جماعاة مان شايوخ الصاوفية رفضاوا الن،اق
بالشهادتين عندما حضرتهم الوفاة  ،وقالوا مكانهماا كالماا آخار ،وبقاوا علاى
غاارورهم وتعااالمهم علااى الشاارع .مااف أن عاادم قااولهم لهااا هااو ماان عالمااات
الخسران والخذالن ،ألنه صح الحديث أن النبي-عليه الصالة والساالم قاال :
((من كان آخر كالمه ال إله إال ل دخل الجنة )).1940
ماان ذلا مااثال أنااه قياال للصااوفي ممشاااد الاادينوري (( :كيا تجااد العلااة؟!
فقال :سلوا العلة عني كي تجدني ،فقيل له .قال ال إلاه إال ل ،فحاول وجهاه
إلى الجدار وقال :أفنيت ُكلي بكل هذا جزا من يحب )).1941
 1939أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  9ي. 290 :
 1940األلباني :صحيح أبي داود ،ط  8ي ، 608 :رقم. 8692 :
 1941القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي.122 ، 129 :
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وقيل ألبي محمد الدبيلي ،وقد حضرته الوفاة ((:قل :ال إله إال ل .فقاال هاذا
شي قد عرفناه ،وبه نفنى ،ثم أنشي يقول:
1942
تسربل ثوبُ النية لما هويته  ...روص خد ولم يرض بين أ ُ
ك عبده .
وقيل ألبي بكر للشبلي عند وفاته (( :قل ال إله إلى ل .فقال:
قال سل،ان حبه  ...أنا ال أقبل الرشا
فسلوه بحقه  ...لةم بقتلي تحرخشا
و ُذكر أنه أمضى الليلة التي مات فيها وهو يقول هذين البيتين:
كلُّ بيت أنت ساكنه  ...غير محتاط إلى السرُط
1943
.
وجه الميمول حجتنا  ...يوم ييتي النا بالحج
وحُكي انه قيل ألبي الحسين الناوري عناد النازع (( :قال ال إلاه إال ل ،فقاال
أليس إليه أعود)).1944
وقال القشيري ((:سمعت محمد بن عبد ل الصوفي يقاول :سامعت أباا عباد
ل بن خفي يقول :سامعت أباا الحسان المازين قاال :لماا مارض وقيال ألباي
يعقوب النهرجوري وهو في النزع (( :قل ال إله إال ل ،فتبسم وقاال :إياايّ
تمني؟ وعزة من ال يذوق الموت ما بيني وبينه إال حجّ اب العزة .وان،في مان
ساعته )) .1945
والنموذج الراب  :قال أبو طالب المكي(( :ولما دخل الزن البصرة فقتلوا
األنفس ونهبوا األموال ،اجتمف إلى سهل -التستري -إخوانه فقالوا :لو سيلت
ّ
ل ّ
عز وج ّل في هذا األمر ،ولو دعوت ،فساكت ثام قاالّ :هلل تعاالى عبااد فاي
هذه البلدة ،لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه األرض ظالم إال مات
في ليلة ،ولكان ال يفعلاون ،قيال :ولام؟ قاال :ألنهام ال يحباون ماا ال يحاب ،ثام
ذكر من إجابة ّ
ل تعالى أشيا ال نست،يف ذكرها ،حتى قال :لاو سايلوه أن ال
يقيم الساعة لم يقمها )).1946
وأقااول :إن جااواب سااهل التسااتري باطاال جملااة وتفصاايال  ،ودعااوة إلااى
السلبية والخنوع والرضا بالظلم  ،ألنه أوال إن أمر الكون كلاه هلل وحاده ولام
يُشرك فيه معه أحدا .وأمر الساعة بيده وحده سبحانه  ،والتستري قاد افتارى
 1942القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي.122 ، 129 :
 1943القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي.122 ، 129 :
 1944القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 127 :
 1945القشيري :الرسالة القشيرية  ،ي. 127 :
 1946أبو طالب المكي :قوت القلوب  ،ي  . 196 :والغزالي :اإلحيا  ،ط  1ي. 226 :
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على ل تعالى عندم ا زعم أن عبادا هلل لو سيلوه بين ال يقيم الساعة لم يقمهاا.
إنااه تكلاام بااال دلياال  ،و خااال الشاارع مخالفااة صااريحة.قااال ساابحانه  (( :رو رال
يُ َش ةر ُ
ت رو رماا فةاي
اوا ة
ك فةي ُح َك ةم ةه أر رحاداً )(الكها  ،))46 :و(( رو ة ّهللة رماا فةاي السخا رم ر
ض روإةلرااااى ّ
لة تُرَ رجاااا ُف األُ ُمااااو ُر)(آل عمااااران  ،)) 113 :و(( رو ة ّهللة رغ َياااابُ
األررَ ة
ض روإةلر َي ةه يُرَ رج ُف األر َم ُر ُكلُّهُ)(هود .)) 144 :
اوا ة
ال خس رم ر
ت رواألررَ ة
وثانيااا إن الرجاال غااالط فااي جوابااه عناادما ساايله أصااحابه بااين ياادعو علااى
الظلمة الذين قتلوا النا في البصرة ،فهام طلباوا مناه ذلا  ،ولام ي،لباوا مناه
الادعا علااى كاال الظااالمين الموجااودين فااي األرض  .فلماااذا غااالط وتالعااب
وهاارب ماان السااؤال بقولااهّ " :هلل تعااالى عباااد فااي هااذه البلاادة ،لااو دعااوا علااى
الظالمين لم يصبح على وجه األرض ظالم إال مات في ليلة "؟؟.
وثالثااا :إن الرجاال خااال الشاارع والعقاال والعاادل والعلاام عناادما امتنااف عاان
الاادعا علااى هااؤال الظلمااة بتبرياار باطاال  .ألن الشاارع نهانااا عاان الظلاام ،
وأمرنا بين نيمر بالمعروف وننهى عن المنكر ،ونتصدى للظلمة و نق ماف
المظلااومين  .لكاان هااذا الرجاال ع،اال الشاارع وخالفااه  ،ووقا مااف الظااالمين
وشجعهم على ظلمهم  ،وخيب أمل المظلومين فيه .
ورابعا إن الرجل احت بالقدر  ،وافترى على ل تعالى عنادما قاال لهام :
(( ولكاان ال يفعلااون ،قياال :ولةاام؟ قااال :ألنهاام ال يحبااون مااا ال يحااب)) .وهااذا
زعم باطل ألن ل تعالى ال يحب الظالمين  ،وقد أمر بالتصدي للظلام وأهلاه
 .قااال ساابحانه ّ (( :
ين (آل عمااران  ، )) 131 :و((فرااي ر خذ رن
لُ الر ي ةُحاابُّ الظخااالة ةم ر
ُم رؤذ ٌن بر َينرهُ َم أرن لخ َعنرةُ ّ
ين (األعراف  ،)) 33 :و((ويرسَا رع َو رن فةاي
لة رعلرى الظخالة ةم ر
ين (المائاادة  ،)) 63 :و(( إة خن ّ
ض فر رساااداً رو ّ
لر يراايَ ُم ُر
لُ الر يُ ةحاابُّ َال ُم َف ةساا ةد ر
األررَ ة
اي
اإلحَ رسااا ةن روإةيترااا ةذي َالقُرَ برااى روير َنهرااى رعا ة
بة َال رعا َد ةل رو ة
ان َالفرحَ رشااا رو َال ُمن ركا ة
ار رو َالبر َغا ة
ُون (النحل .)) 31 :
ير ةعظُ ُك َم لر رعلخ ُك َم تر رذ خكر ر
فهذا الرجل لم يفرق بين قضا ل وتقديره لكل ما يحادث فاي الكاون وباين
حبه ورضاه لما يحدث فيه .ول تعالى قد فرق بينهما  .فاهلل تعاالى ال يحادث
في كونه إال ما يشا ه وقدره  ،لكن يحدث فيه ما يحبه وما ال يحبه  ،وما أمر
بفعله وما نهى عنه .من ذل قوله تعاالى (( :إةن تر َكفُارُوا فرال ة خن خ
لر رغنةا ٌّي رعان ُك َم
از ررةٌ ةو َز رر
اار روإةن تر َشااا ُكرُوا يررَ ر
ضاااى لة ةعبراااا ةد ةه َال ُك َفا ر
رو رال يررَ ر
ااز ُر رو ة
ضاااهُ لر ُكااا َم رو رال ترا ة
ت
اارى ثُاا خم إةلرااى ررب ُكاام خماارَ ةج ُع ُك َم فريُنربااائُ ُكم بة رمااا ُكنااتُ َم تر َع رملُ ر
ااون إةنخااهُ رعلةااي ٌم بةااا رذا ة
أُ َخ ر
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ور)(الزمر ،))7 :فهو سبحانه ال يحب الكفر مان دون شا لكناه داخال
الصُّ ُد ة
فاااااي قضاااااا ل وقااااادره  .قاااااال سااااابحانه  (( :رو رخلرااااا ر
ق ُكااااا خل رشا َ
ااااي َ فرقرااااا خد ررهُ
ااين )(ياااس :
ااي َ أحَ ر
تر َقااا ةديراً)(الفرقاااان،))4 :و(( رو ُكااا خل رشا َ
صااا َينراهُ فةاااي إة رما َ
ااام ُمبةا َ
ص َينراهُ ةكترابا ً )(النبي .))) 43 :
،))14و(( رو ُك خل رش َي َ أرحَ ر
والنمقوذج الخققام يتضاامن قااولين لشاايخين ماان شاايوخ الصااوفية ،قااال
األول(( :إيااك والفارار مان حاال أقاما ل فياه فالن الخيارة فيماا اختااره ل
تعااالى ل ا )) .1947والثاااني :الباان ع،ااا السااكندري ،قااال(( :مااا تاارك ماان
الجهل شيئا ً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره ل فيه )).1948
وأقول :قولهما هذا هاو دعاوة إلاى السالبية والرضاا باالواقف القاائم ،وعادم
السعي لتغيياره تحساينا ألحاوال اإلساالم والمسالمين .ماف أن ل تعاالى أمرناا
بين ال نرضى بيوضاعنا السايئة وأمرناا بالساعي لتغييرهاا  ،كقولاه سابحانه:
وا فر رسير ررى ّ
و(( روقُ ةل ا َع رملُ َ
ون إةلراى رعاالة ةم
اون رو رساتُ رر ُّد ر
لُ رع رملر ُك َم رو ررسُاولُهُ رو َال ُم َؤ ةمنُ ر
اون)(التوباة،))111 :و((إة خن ّ
لر الر يُ رغيا ُر
ب روال خشهرا رد ةة فريُنربئُ ُكم بة رما ُكنتُ َم تر َع رملُ ر
َال رغ َي ة
ُوا رما بةي ر َنفُ ةس ةه َم روإة رذا أر ررا رد ّ
رما بةقر َو َم رحتخى يُ رغير َ
لُ بةقر َو َم سُو اً فرالر رم رر خد لرهُ رو رماا لرهُام
ال)(الرعاد ))11 :فااهلل تعاالى أمرناا أن نجتهاد لنغيار أحوالناا
من ُدونة ةه ةمان رو َ
لألحسن ول،اعته ومحاربة النفس والشي،ان واألعدا .
والنمققوذج السققاةس يتعلااق بفساااد أخالقااي كبياار ظهاار بااين الصااوفية
وانتشر بينهم كثيرا ،هو مصاحبة األحداث -األطفال -وظاهرة اللواط  ،حتى
أن الصااوفي رفيااف أبااو العاليااة  ،كااان قااد أخااذ عهااودا ماان الصااوفية بمجانبااة
األحااداث .1949وقااال شااي الصااوفية بااالري يوسا باان الحسااين الاارازي (ت
 ((:)314رأيا ُ
ث ،و ُمعاشاارة األضااداد،
ات آفااة الصااوفةيخة فااي ُ
صااحَ برة األحاادا ة
وأررَ فاااق النسااوان )) .1950فاايين حكايااة العصاامة ،وعلاام الباااطن  ،واألنااوار
الربانية التي يتغنى بها الصوفية لكاي تعصامهم مان الوقاوع فاي هاذا الكباائر
والضالالت ؟؟.
والنموذج الساب يتعلق بالصوفي ال ُمحدث ابن طااهر المقدساي ،صان
كتابااا أباااح فيااه النظاار إلااى ال ُمااردان ،وكااان يااذهب مااذهب اإلباحااة .1951لكاان
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بعض أهل الحديث حاول تخفي وتيويل ما صادر عان هاذا الصاوفي ،مانهم
محمد بن عبد الهادي المقدسي(ت  733هـ) أنكر أن يكون ابن طااهر يقاول
باإلباحة الم،لقة  ،ألنه من أهال الحاديث المعظماين لرثاار  ،لكناه أخ،اي فاي
إباحة السماع والنظر لل ُمرد.1952
وأقاول :تبرياره ضاعي جادا ،ألن ماا صادر عان ابان طااهر صادر عاان
صااوفي ال عاان ُمحاادث ، ،ألن المحاادث إذا أصاابح صااوفيا حقيقااة فلاان يبقااى
محاادثا والعكااس صااحيح .ألن الجمااف بااين ذل ا مسااتحيل ،وألنااه جمااف بااين
نقيضين ،وإذا ُوجد فهاو أمار ظااهري فقاط ،ساببه إماا الجهال ،أو التقياة ،أو
طلب منفعة دنيوية  .ولهذا فلن ابن طاهر كان صوفيا ولام يكان محادثا وإنماا
كان يتظاهر بذل بعدما انسل من علم الحديث وأهله .وقد سبق أن ذكرنا أن
الصوفية يذمون الحديث وأهله ،ويُمارسون التقياة فاي تعااملهم ماف مخاالفيهم
عامة وأهل السنة خاصة.
والنموذج الساب يتضامن مشاهدا للفساق والفجاور والزناا الجمااعي ،علاى
طريقة الصوفية القائمة على التموياه والرمزياة والتعمياة والتلبايس والنفااق.
قال ابن الجوزي(( :وبلسناد عن أباي القاسام بان علاي بان المحسان التناوخي
عن أبيه قاال :أخبرناي جماعاة مان أهال العلام أن بشاراز رجاال يعارف باابن
خفيا البغاادادي(471-476هاـ) شااي الصاوفية هناااك يجتمعاون إليااه ويااتكلم
عن الخ،رات والوساو  ،ويحضر حلقتاة ألاوف مان الناا وأناه فااره فر ةهام
حاذق فاستغوى الضعفا من النا إلى هذا المذهب .قال :فمات رجال مانهم
من أصحابه وخل زوجة صوفية فاجتمف النسا الصوفيات وهن خلق كثير
،ولم يختلط بميتمهن غيرهن ،فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفي وخاواي
أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار وأخذ يعزي المرأة بكالم الصاوفية إلاى أن
قالت :قد تعزيت ،فقال لها :ههنا غير ،فقالت :ال غير ،قال :فماا معناى إلازام
النفو آفاات الغماوم وتعاذيبها بعاذاب الهماوم ،وألي معناى نتارك االمتازاط
لتلتقي األناوار وتصافو األرواح ويقاف االخالفاات وتناز البركاات .قاال :فقلان
النسا إذا شئت .قال :فااختلط جماعاة الرجاال بجماعاة النساا طاول ليلاتهم،
فلما كان سحر خرجوا .قال المحسن قوله :ههنا غيار ،أي ههناا غيار موافاق
المذهب ،فقالت :ال غير أي ليس مخال  .وقوله :نترك االمتزاط ،كناية عان
الممازجة في الوط  .وقولاه :لتلتقاي األناوار ،عنادهم أن فاي كال جسام ناورا
الهيا .وقوله :اخالفات أي يكون لكن خل ممن مات أو غاب من أزواجكن.
قاال المحسان :وهااذا عنادي عظاايم ،ولاوال أن جماعاة يخبرونااي يبعادون عاان
 1952محمد بن عبد الهادي  :طبقات علما الحديث ط  1ي . 16 :
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الكااذب مااا حكيتااه لعظمااه عناادي واسااتبعاد مثلااه أن يجااري فااي دار اإلسااالم
.قااال :وبلغنااي أن هااذا ومثلااه شاااع حتااى بلااغ عضااد الدولااة 1953فقاابض علااى
جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا)).1954
الحظ هؤال الصوفية مارسوا فسقهم وفجورهم باإلشارات والتلغيزات
كمااا مارسااوها فااي التعبياار عاان عقائاادهم وأفكااارهم المخالفااة للشاارع والعقاال
والعلم .فالقوم ُمتمرسون في ممارسة التقية والتلبسايات والمغال،اات فاي كال
أحوالهم لتحقيق أهوائهم وغاياتهم.
والنمققوذج الثققامن يتضاامن مشاااهد متنوعااة ماان كساال الصااوفية ولهااوهم
وطلاابهم للاادنيا زماان اباان الجااوزي (ت  137هااـ) ،وصاافهم بقولااه  (( :وقااد
رأينااا جمهااور المتاايخرين ماانهم مسااتريحين فااي األرب،ااة ماان كااد المعاااش
متشاغلين باألكل والشارب ،والغناا والارق  ،ي،لباون الادنيا مان كال ظاالم
وال يتورعااون ماان ع،ااا ماااكس ،وأكثاار أرب،ااتهم قااد بناهااا الظلمااة ووقفااوا
عليهااا األمااوال الخبيثااة .وقااد لاابس علاايهم إبلاايس أن مااا يصاال إلاايكم رزقكاام،
فيسق،وا عن أنفسكم كلفة الورع  .فمهماتهم دوران الم،اب وال،عاام والماا
البارد فيين جوع بشر وأين ورع سرى وأين جد الجنيد وهؤال أكثر زمانهم
ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبنا الدنيا فلذا أفلح أحدهم أدخل رأساه
في زرمانقتاه -جبتاه -فغلبات علياه الساودا فيقاول :حادثني قلباي عان رباي.
ولقد بلغني أن رجال قرأ القارآن فاي ربااط فمنعاوه وأن قوماا قارؤوا الحاديث
في رباط فقالوا لهم :ليس هذا موضعه )).1955
والنموذج التاس  -من مفاسد الصاوفية وسالبيتهم -مفااده أن االنحرافاات
والمنكاارات ركثُاارت بااين الصااوفية فااي القاارن الثااامن الهجااري ،وكااان عااددهم
كبيرا  ،سكنوا األرب،ة والزواياا وطلباوا الادنيا بالكسال وال،ارب والارق .
وكانوا يعقدون مجالس الغنا بالشابابات والادفوف  ،ماف الرجاال والنساا ،
والشاااباب والماااردان  ،وهاااي أفعاااال فظيعاااة شااانيعة .1956وشااااع بيااانهم أكااال
الحش اي المخاادر ،وانهمكااوا فااي طلااب الملااذات  ،حتااى قياال فاايهم  (( :أكلااة
ب،لة س،لة  ،ال شغل وال مشغلة )) ،و قيل أيضا (( :نعوذ باهلل مان العقارب
والفار ،ومن الصوفي إذا عرف الدار )).1957
 1953هو السل،ان البويهي .
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والنموذج العاشر يتضمن شواهد تدل على أن التصوف كماا أفساد عقائاد
وسلوكيات أتباعه فلنه أورثهم أيضا حماقات وجهاالت جعلتهم مساخرة عناد
النا  .منها عن يونس بن عبد األعلى قال (( :سمعت الشافعي يقاول :لاو أن
رجال تصوف أول النهار ال ييتي الظهر حتى يصير أحمق )) .وعنه أيضاا
أنه قال (( :ما لزم أحد الصوفية أربعاين يوماا فعااد عقلاه الياه أبادا)) .وأنشاد
الشافعي:
1958
ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا  ...وإذا خلوا كانوا ذئاب حقاف .
وقال ابن الجوزي(( :عن حااتم قاال :حادثنا أحماد بان أباي الحاواري قاال:
قال أبو سليمان :ما رأيت صوفيا فيه خير إال واحدا عبد ل بن مرزوق قاال
وأنا أرق لهم )) .وعن يونس بن عبد األعلى أناه قاال (( :ماا رأيات صاوفيا
عااااقال إال إدرياااس الخاااوالني)) .وعااان ياااونس بااان عباااد األعلاااى أناااه قاااال:
((صحبت الصوفية ثالثين سانة ماا رأيات فايهم عااقال إال مسالم الخاواي)).
وعان احماد باان أباي الحااواري أناه قاال :حاادثنا وكياف قااال (( :سامعت ساافيان
يقااول :ساامعت عاصااما يقااول :مااا زلنااا نعاارف الصااوفية بالحُماااق إال أنهاام
يستترون بالحديث)).1959
ومنهااا أيضااا :ذكاار أبااو طالااب المكااي أن صااوفيا (( ضاااع ولااده وكااان
صغيراً ثالثاة أياام ال يعارف لاه خباراً فقيال لاه :لاو سايلت ّ
ل أن يارده عليا
فقال :اعتراضي عليه فيما قضى أش ّد من ذهاب ولدي )).1960
قولااه هااذا شاااهد دامااغ علااى أن الصااوفية أقاااموا تصااوفهم علااى أحااوالهم
ورغباتهم وليس على الشرع من جهة  ،وأنهم مجتهدون في مخالفتاه وجعلاه
ورا ظهورهم من جهة ثانياة ،وهاو شااهد قاوي علاى جهال الرجال بالشارع
ومعاندتااه لهاام جهااة ثالثااة .وجوابااه ال يصااح ماان جهتااين :األول إن النااا لاام
يقولوا له :اعترض على ل ليرد علي ولدك ،وإنما قالوا له :اسيله  ،فارده
في غير محله وال يتفق مف قول النا له .و الجهاة الثانياة أن الرجال خاال
الشرع ولم يفهمه أيضا .ألن ل تعالى هو الذي أمرناا بساؤاله ودعائاه  ،ولام
يقل لنا اعترضوا عل ّي ،وال جعل دعا ناا لاه اعتراضاا مناا لاه .فانجن عنادما
ناادعوه نكااون قااد أطعناااه ومااا اعترضاانا عليااه  .قااال ساابحانه (( :روإة رذا رساايرلر ر
ُ
ُوا لةي رو َلي َُؤ ةمنُ َ
ان فر َلير َستر ةجيب َ
اوا
اع إة رذا رد رع ة
ةعبرا ةدي رعني فرلةني قر ةريبٌ أ ةجيبُ رد َع روةر ال خد ة
لر ةمان فرضَ الة ةه إة خن ّ
وا ّ
ون)(البقاارة ،))186 :و(( روا َساايرلُ َ
اان
لر ركا ر
بةاي لر رعلخهُا َم يررَ ُشا ُد ر
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اال رربُّ ُك ا ُم ا َد ُعااونةي أر َس اتر ةجبَ لر ُك ا َم إة خن
اي َ رعلةيم اا ً (النسااا  ،))44 :و(( روقرا ر
بة ُك ال رشا َ
ين)(غافر.))61 :
اخ ةر ر
ُون رع َن ةعبرا ردتةي رسير َد ُخلُ ر
ين ير َستر َكبةر ر
الخ ةذ ر
ون رجهرنخ رم رد ة
ُ
فتشااات كنااا
ومنهاااا أيضاااا :قاااال الصاااوفي أباااو الحسااان الااادراط(( :
أستاذي 1961أريد مكحلة فوجدت فيه ق،عة فضة فتحيرت فلماا جاا قلات لاه:
ُ
وجدت فى كنف ق،عة  .قال :قد رأيتها ردها ،ثم قال :خذها واشتر بهاا
إنى
شيئا .فقلت له :ما كان أمر هاذه الق،عاة بحاق معباودك  .قاال ماا رزقناى ل
ُ
ايردت أن أوصااي أن تُشااد فااى كفنااى
ماان الاادنيا صاافرا وال بيضااا غيرهااا فا
فيردها إلى ل عز و جل )).1962
وأقول :فعله هذا فيه جهل ورعونة نفس  ،وشاهد دامغ على أن التصوف
أسسه أصحابه حسب أحوالهم ورغباتهم ال حساب ماا يايمر باه الشارع  .ألن
ور رزق البشاار بااالخيرات وأماارهم أن ي،لبوهااا
ل تعااالى غنااي عاان العااالمين ر
باالحالل وينفقونهااا فاي ساابيله و يتمتعاون بهاا وفااق شاارعه  .ولام ييمرنااا بااين
نردها إليه يوم القيامة  .فهذا أمر ليس من اإلساالم  ،والرجال ياتكلم بهاواه ال
بالشرع وال بالعقل !! .
والنمققوذج األخيققر -الحققاةي عشققر : -قااال عبااد الكااريم القشاايري واصاافا
مفاسااد صااوفية زمانااه ((:وارتحاال عاان القلااوب حرمااة الشااريعة ،فعاادوا قلااة
المبااالة بالادين أوثاق ذريعاة ورفضااوا التميياز باين الحاالل والحارام .ودانااوا
بتاارك االحتااارا ،وطااارح االحتشاااام ،واساااتخفوا بااايدا العباااادات ،واساااتهانوا
بالصوم والصالة ،وركضوا في ميدان الغفالت وركنوا إلى اتباع الشهوات،
وقلااة المباااالة بتعاااطي المحظااورات ،واالرتفاااق بمااا ييخذونااه ماان السااوقة
والنسااوان ،وأصااحاب الساال،ان .ثاام لاام يرضااوا بمااا تعاااطوه ماان سااو هااذه
األفعال ،حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق واألحوال ،وادعوا أنهام تحاروا مان
رق األغالل وتحققوا بحقاائق الوصاال وأنهام قاائمون باالحق ،تجاري علايهم
أحكامه ،وهم محو ،وليس هلل عليهم فيما يؤثروناه أو يذروناه عتاب وال لاوم،
وأنهاام كوشاافوا بيساارار األحديااة ،واخت،فااوا عاانهم بالكليااة ،وزالاات عااانهم
أحكامااه للبشاارية .وبقااوا بعااد فنااائهم عاانهم بااينوار الصاامدية ،والقائاال عاانهم
غياارهم إذا ن،قااوا ،والنائااب عاانهم سااواهم فيمااا تصاارفوا ،باال صاارفوا .ولمااا
لوحات ببعضاه مان هاذه القصاة
طال االبتال فيماا نحان فياه مان الزماان بماا ّ
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ُ
وكنات ال أبسااط إلاى هااذه الغاياة لسااان اإلنكاار ،غياارة علاى هااذه ال،ريقااة أن
يذكر أهلها بساو  ،أو يجاد مخاال لثلابهم مسااغاً ،إذ البلاوى فاي هاذه الاديار
بالمخالفين لهذه ال،ريقة والمنكرين عليها شديدة)).1963
وأقاااول :أوال إن ماااا ذكاااره القشااايري هاااو وصااا عاااام وشاااامل لمفاساااد
الصوفية في زمانه ،والتاي شاملت الفكار والوجادان والسالوك .وقولاه شاهادة
من أحد كبار شيوخ الصاوفية فاي عصاره ،فهاي مان بااب :وشاهد شااهد مان
أهلها .وواضح من كالمه أن االنحرافات والمخالفت الشرعية كانت منتشارة
بين الصوفية  ،لكان الرجال أشاار إلاى أن ذلا هاو انحاراف عان التصاوف،
وعمااا كااان عليااه أوائاال الصااوفية .لكاان الحقيقااة ليساات كااذل وإنمااا هااي أن
الخلل في التصوف ذاته وال يعود إلى أخ،ا في ت،بيقاه  ،فالتصاوف فاساد
من داخله ،ومخاال للشارع فاي من،لقاتاه وفروعاه وغاياتاه ،وهاادم للاوحي
والعقل والعلم كما سبق أن بينااه .مماا يعناي أن كال ماا ظهار علاى الصاوفية
من انحرافات و ُمنكرات وأباطيل وضالالت أثنا ت،بيقهم لل،رياق الصاوفي
هي نتائ طبيعية وعادية بل وضرورية للتصوف .ألن بما أنه خال الشرع
أصوال وفروعا وغاية  ،فالبد أن تظهار فياه كال أناواع الفسااد واالنحرافاات
الفكريااة والساالوكية .فهااي ليساات ماان انحرافااات و ُمنكاارات بعااض الصااوفية
بسبب خ،ئهم في ت،بياق التصاوف كماا أراد أن يوهمناا باه القشايري ،وإنماا
هي من صميم التصاوف ولوازماه .لكان لايس مان الضاروري أن تظهار كال
مفاسااد التصااوف وانحرافاتااه فااي وقاات واحااد  ،وال فااي كاال الصااوفية ماارة
واحدة ،وإنما يخضف ظهورها ألحاوال الصاوفية ،وظاروفهم المحي،اة بهام.
وأما ما ا يوجاد فاي بعاض الصاوفية مان صاالح فهاذا لايس بساب التصاوف ،
وإنما سببه األساسي هو ماا كاان فايهم مان التازام باإلساالم ال بالتصاوف ،أو
بتاايثرهم بالجوانااب الشاارعية الموجااودة فااي هااوام التصااوف أو أنهاام فااي
الحقيقة ليسوا صوفية ،وإنما انتموا إليهم لسبب أو آخر.
وثانيا إن الراجح عنادي أن القشايري لام يُنكار تلا األفعاال ألنهاا مخالفاة
للشرع  ،فهي أفعال من ضروريات التصوف  ،وإنما أنكرها ألنهاا أظهارت
حقيقااة الصااوفية أمااام المساالمين ،وكشاافت لهاام انحرافاااتهم وضااالالتهمف فلاام
يُعجباااه هاااذا ألناااه لااايس فاااي صاااالح التصاااوف وأهلاااه أن تنكشااا حقيقاااتهم
للمساالمين .باادليل أناه صاارّ ح أنااه لاام يكاان يريااد الكااالم فيمااا ظهاار ماان مفاسااد
الصاوفية سااترا لهام لكااي ال تنكشا للناا ،ولكااي ال ياتكلم فاايهم خصااومهم.
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لكنااه اُضاا،ر إلااى الكااالم فاايهم (( غياارة علااى هااذه ال،ريقااة أن يااذكر أهلهااا
بساو  ،أو يجااد مخااال لثلاابهم مساااغاً ،إذ البلااوى فااي هااذه الااديار بالمخااالفين
لهااذه ال،ريقااة والمنكاارين عليهااا شااديدة)) .1964فالرجاال سااكت عاان مفاسااد
التصااوف وأهلااه غياارة علاايهم ،وتكلاام فاايهم غياارة علاايهم أيضااا .إنااه أخفااى
مفاسدهم تقية ،وأظهار جانباا منهاا تقياة أيضاا .فغيرتاه لام تكان علاى اإلساالم
والمسلمين ،وإنما كانت أساسا على التصوف والصوفية !! .
وأمققا المجموعققة الرابعققة فتتعلااق بالتصااوف كاادين مسااتقل بذاتااه لااه
مقوماته وصفاته  .وهذه الخاصية هي من أخ،ر نتائ كتابنا هذا ،والشاواهد
واالستنتاجات ا تية تُثبتها بوضوح:
أولهققا  :بمااا أنااه تبااين ماان بحثنااا هااذا أن التصااوف لااه مقومااات خاصااة بااه
أصوال وفروعا وغاية من جهة ،ومضاامينها مخالفاة لادين اإلساالم و ُمع،لاة
لااه ،وبعضااها هااادم لااه ماان جهااة أخاارى .فاالن هااذا يعنااي أن التصااوف لاايس
مذهبا وال تياارا فكرياا ينتماي إلاى ديان اإلساالم  ،وال يصاح نسابته إلياه بايي
حال من األحوال .وإنما هو دين أرضاي قاائم بذاتاه لاه مقوماتاه وخصائصاه
مااان ناحياااة ،ولاااه جاااذور تاريخياااة ترب،اااه بالاااديانات العرفانياااة واإلشاااراقية
القديمااة ،كالرهبانيااة البوذيااة والنصاارانية ماان ناحيااة ثانيااة ،وتجعلااه امتاادادا
ونسخة جديدة لها من ناحية ثالثة.
والثققاني :فقااد اتضااح أن اإليمااان فااي الاادين الصااوفي بكاال مقوماتااه يقااوم
علااى أربعااة أركااان أساسااية  ،هااي  :الحااب الصااوفي ،تاارك الاادنيا وا خاارة،
التوكاال الصااوفي ،واالعتقاااد بوحاادة الوجااود .وهااي أركااان مخالفااة ألركااان
اإليمااان فااي اإلسااالم ،وهااي  :اإليمااان ب :ل  ،والرساال ،والكتااب المنزلااة،
والمعاد األخروي -الحساب والجنة والنار .-وهذه األركان ليست من أركاان
العقيدة الصوفية ،ألن عقيدة وحدة الوجود – الفنا في ل  -تهادم كال أركاان
اإليمااان فااي اإلسااالم ،وماان يُااؤمن بهااا فهااو بالضاارورة ساايكفر باااهلل ودينااه،
ورساله وكتباه ،والياوم ا خاار .ومان يشا فاي قااولي فليجارب فاي نفساه بااين
يتصااور أنااه يعتقااد بوحاادة الوجااود  ،ويتتتبااف نتائجهااا  .فهاال يبقااى شااي ماان
أركان اإليمان في اإلسالم ؟؟ !! .
والشققاهد الثالققث :إنااه تبااين أن الاادين الصااوفي لااه أربعااة أركااان عمليااة،
ذكرهااا الشااهاب السااهروردي بقولااه (( :وقااد اتفااق مشاااي الصااوفية علااى أن
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بناااا أمااارهم علاااى أربعاااة أشااايا  :قلاااة ال،عاااام ،وقلاااة المناااام ،وقلاااة الكاااالم
واالعتازال عاان النااا  .1965)) ...فهااذه هااي أركااان العبااادة الصااوفية  ،لكنهااا
ليست هاي أركاان اإلساالم الخمساة الماذكورة فاي قاول النباي -علياه الصاالة
والسالم  «(( :-بنى اإلسالم على خمس :شهادة أن ال إله إال ل ،وأن محمدا
عبده ورسوله ،وإقام الصالة ،وإيتاا الزكااة ،وحا البيات ،وصاوم رمضاان
».1966)).
والراب  :إن التوحيد في الدين الصوفي اتخذ نفس اسم التوحيد الشرعي،
لكن مضمونه هاادم للتوحياد اإلساالمي و ُمنكار لاه !!  .ألن التوحياد فاي ديان
اإلسالم يقوم على توحيد المعبود – اإلله – مف إثبات تعدد الموجود -الخاالق
والمخلوق -ف لكن التوحيد الصوفي يقاوم علاى توحياد الموجاود ،فاال موجاود
إال ل ،الذي هو الكون ،والكون هو ل –وحدة الوجاود . -فتوحياد الصاوفية
ال يقااوم علااى توحيااد المعبااود -ل -الااذي يقااوم علااى إثبااات تعاادد الموجااود-
الخااااالق والمخلااااوق -ألنااااه ال عبااااادة دون مخلااااوق عابااااد ،وخااااالق معبااااود.
فتوحياادهم هااادم للتوحيااد الصااحيح الااذي جااا بااه الشاارع ،ويقااول بااه العقاال
والعلم.
وذل يعني أيضا أن اإلله في الدين الصوفي ليس هو ل في دين اإلسالم.
ألن ل في التصوف هو عين الكون  ،والكون هو عين ل  .لكن ل في دين
اإلسالم ليس هو الكون  ،وإنما هو الخاالق مقابال المخلوقاات التاي خلقهاا ل
سبحانه وتعالى.
والشاهد الخام  :إن التصوف دين ال معاد أخروي فيه ،بادليل الشااهدين
ا تيين :األول :أقوال شيوخ الصوفية الكثيرة التي سبق ذكرها فاي االزدرا
با خرة وعدم رغبتهم فيها .والثاني :بما أنه بيناا أن غاياة التصاوف النهائياة
هي الوصول إلى وحدة الوجود -الفنا فاي ل حساب زعمهام -فالن االعتقااد
بهذه العقياد يساتلزم حتماا إنكاار ياوم القياماة وكال أصاول اإليماان األخارى .
وأما ما يظهر من أقوالهم من ذكر لرخرة فهي إما أنهم يقولونها تقية وتلبيسا
على النا على طريقتهم في األخذ بالتقية والكتمان إلخفاا حقيقاة تصاوفهم
عن المسلمين .وإما أنهم يقصدون بذل الظفر بوحدة الوجود في الدنيا ،فهاي
جنتهم ومعادهم وآخارتهم .وإماا أنهام يقصادون األمارين معاا  .وكال صاوفي
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وأي باحث موضوعي عرف حقيقاة التصاوف يتباين لاه ق،عاا أن التصاوف
هادم ألركان الدين ،منها المعاد األخروي.
والشاهد الساةس :إن من خصائ الدين الصوفي أنه كفار وزندقاة فاي
ميزان اإلسالم  ،وهذا اعترف به الصوفية أنفسهم ولهذا تواصاوا فيماا بيانهم
على إخفا حقيقة التصوف عن المسلمين .فمن ذل  :سُئل الشابليف فقيال لاه:
(( أخبرنا عن توحيد مجرد وبلساان حاق مفارد .فقاال :ويحا !! مان أجااب
عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ،ومان أشاار إلياه فهاو ثناوي ،ومان أوماي إلياه
فهااااو عابااااد وثاااان ،وماااان ن،ااااق فيااااه فهااااو غافاااال ،وماااان سااااكت عنااااه فهااااو
جاهل.1967))...
وقااال أبااو طالااب المكااي (( (( :إفشااا س ا ّر الربوبيااة كفاار.وقااال بعااض
العااارفين :ماان صاارح بالتوحيااد وأفشااى الوحدانيااة فقتلااه ،أفضاال ماان إحيااا
غيااره ،وقااال بعضااهم :للربوبيااة ساارّ لااو ظهاار لب،لاات النبا ّوة وللنبا ّوة سا ّر لااو
اهلل سارّ لاو أظهااره ّ
كشا ب،ال العلام ،وللعلمااا با ّ
ل تعاالى لب،لات األحكااام،
فقوام اإليمان واستقامة الشرع بكتم السرّ  ،به وقف التدبير وعليه انتظم األمار
والنهيّ ،
ل غالب على أمره )).1968
وقااال أبااو حامااد الغزالااي (( :ثاام لاايس كاال ساار يكشا ويفشااى ،وال كاال
حقيقة تعرض وتجلى ،بال صادور األحارار قباور األسارار.ولقاد قاال بعاض
العارفين :إفشا سر الربوبية كفر)).1969
وكالم أبي طالب المكي والغزالي هو تكرار لما كان يعتقده الحالط الاذي
كتب يقول «(( :رسترر ل عن ظاهر الشريعة وكش لا حقيقاة الكفار ،فالن
ظاهر الشريعة كفر خفاي وحقيقاة الكفار معرفاة جلياة» .1970وقاال أيضاا(( :
ُ
كفرت بدين ل والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح)) .1971وهذا الرجل
صااادق مااف نفسااه وتصااوفه ألن ماان يتصااوف ويصاال إلااى الفنااا – وحاادة
الوجود حسب زعم الصوفية – فيكفر حتماا بادين اإلساالم ،ويُكفار مان يعتقاد
به ،وهو أيضا يصبح كافرا عند المسلمين .وبذل تتفاق نتاائ بحثناا هاذا ماف
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اعترافات الصوفية أنفسهم بين القوم على دين مخال
وفروعا وغاية .

لادين اإلساالم أصاوال

وقال أبو القاسم الجنيد ((:أهل األنس يقولون في كالمهام ومناجااتهم فاي
خلاااواتهم أشااايا هاااى كفااار عناااد العاماااة .وقاااال مااارة :لاااو سااامعها العماااوم
لكفروهم)).1972
وقال أيضا (( :ال يكون الص ّديق صديقا ً حتى يشاهد لاه فاي حقاه سابعون
صااديقا ً أنااه زنااديق ،فهاام يشااهدون علااى ظاااهره ،ممااا ظهاار ماان حالااهف ألن
الصااديق يع،ااي الظاااهر حكاام الظاااهر ،ويع،ااي الباااطن حكاام الباااطن ،فااال
يلبساون بالبااطن علاى الظااهر وال بالظااهر علاى البااطن ،فهام يشاهدون أناه
زنااديق ظاااهراً ،كمااا يعلمااون أنااه صااديق باطن ااً ،لااتحققهم بااذل الحااال فااي
نفوسهم )).1973
وأقول :قوله هذا يحتمل وجهين  :األول يعني أن الصديق عندهم هاو فاي
ظااهره زنااديق ألنااه ملتاازم بمظاااهر الشاارع  ،لكنااه فااي الحقيقااة صااديق ألنااه
يُخفي العقيدة الصوفية ويُظهر العقيدة اإلسالمية .
والوجه الثاني هو أن ذل الصوفي هو زنديق عند الناا بماا يظهار مناه
من ش،حات ورق وغنا  ،ومخالفات شرعية أخرى .فهاو عنادهم زناديق
لكنه هو في حقيقته صديق عند الصوفية بتل األفعال  .لكن الوجه األول هو
األصح  ،ألن القول ذكر أن سابعين صاديقا يشاهدون علياه علاى أناه زناديق.
بمعنى يشهدون عليه بذل ألنه يُمار التقية في تعامله مف النا ماف أناه ال
يعتقد بما يُظهره  .فهو عندهم زنديق ألناه أظهار مااال يعتقاده الصاوفية ،وماا
ليس هو مان التصاوف .وهاذا اعتاراف مانهم بممارساتهم للتقياة ،وأن العباادة
الصوفية هي كفر وزندقة في ميزان اإلسالم .
وفااي الحااالتين فكااالم الجنيااد هااو كااالم مخااال للشاارع ولمعنااى الصااديق
شرعا .ألن صفات الصاديقين ماذكورة فاي القارآن  ،وتجلات فاي الصاحابة ،
وعلى رأسهم أبو بكار الصاديق  ،ولام يكان ظااهرهم وال بااطنهم زندقاة وال
كفرا.
علما بين كالمه صريح بين الصوفي عندما يصل مرتبة الصديقية تظهر
عليااه مظاااهر الزندقااة إمااا ألنااه أظهاار حقيقااة التصااوف التااي هااي زندقااة فااي
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الشاارع وعنااد المساالمين ،وإمااا أنااه أظهاار التمساا بالشاارع وأخفااى حقيقااة
التصوف ،وهذا زندقة أيضا عند الصوفية .
فتل ا األقااوال هااي اعترافااات صااريحة ماان هااؤال الصااوفية بااين الاادين
الصاوفي هاادم لاادين اإلساالم مان أساسااه  ،وكفار بااهلل ودينااه ورساله .ولاايس
صااحيحا أنااه هااو :الثااورة الروحيااة فااي اإلسااالم علااى حااد تعبياار الباحااث أبااو
العال عفيفي.1974فهو ثورة على اإلسالم وأهله ،وتع،يل وهادم لاه مان دون
ش .
والشاهد الساب  :إن من أخ،ار ماا تباين فاي بحثناا هاذا أن التصاوف ديان
أرضي علماني -دنيوي ال أُخروي -شعاره الحب اإللهي مف التستر باإلسالم
 .إنه علماني بدليل المع،يات ا تية:
أولها :إن التصوف ال يلتزم بشرع ل من،لقا وال ممارساة وال غاياة كماا
سبق أن بيناه .والثاني  :إن التصوف ُمع،ل لإلسالم وهاادم لاه أثناا تساتره
باااه .والثالاااث :إن التصاااوف ُمنكااار للمعااااد األخاااروي ،و ُمعتقاااد بمعااااد آخااار
دنيوي.
وال ُمع،ى الرابف :إن الغاية النهائية للتصوف هي القول بوحدة الوجود،
التي تعني أن ل هو عين الكون  ،والكون هو عين ل .بمعنى أنه ال موجود
إال ل ،الااذي هااو هااذه الاادنيا التااي نراهااا .وال ُمع،ااى األخياار -الخااامس  :-أن
التصوف نتاط بشاري وليسات وحياا إلهياا  .فالتصاوف ديان أرضاي علمااني
بامتياز!! .
علما بين العلمانية في أساسها وصلبها هي رفض للوحي اإللهي .فاإلنسان
عندما يرفض االلتزام بشريعة ل  ،يكون قد جعل نفساه إلهااً ،ويضاف لنفساه
ديانة أرضية تتفاق ماف منهجاه الارافض للاوحي اإللهاي  ،وقاد يُخفاي حقيقتاه
بمظاهر شرعية هامشية ال تيثير لهاا فاي تغييار أصال تلا الدياناة وفروعهاا
األساسااية وغايتهااا النهائيااة .وهااذا هااو حااال الاادين الصااوفي  ،فهااو علماااني
بشعار إساالمي ،ولايس كالعلمانياة الحديثاة التاي هاي بشاعار دنياوي ال ديناي
غالبا .والحقيقة أن التصوف في صميمه هاو رفاض للاوحي الصاحيح ،وهاذا
هو لب العلمانية وصميمها .
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والشاهد الثامن :إنه تبين من بحثنا هذا أن الدين الصوفي يُربي أتباعاه
بااالتزام ممارسااة عبااادات ال،ريااق الصااوفي  ،كالعزلااة ،والجااوع ،والسااهر،
ليصااابحوا هااام ل عنااادما يبلغاااون مقاااام وحااادة الوجاااود .وباااذل يصااابح كااال
الصااوفية الواصاالين أربابااا وآلهااة .وهااذا مناااقض تمامااا لاادين اإلسااالم الااذي
يربي المسلمين بشريعة ل تعالى ليكوناوا عبيادا لاه فاي الادنيا وا خارة  ،ثام
يُسكنهم جنات عدن خالدين فيها أبدا .
وبمعنااى آخاار أن الاادين الصااوفي ال يُعبّااد العباااد لاارب العباااد فااي الاادنيا
وا خرة ،وإنما يُصرفهم عن ا خرة ويُعبدهم ألهوائهم وتلبيساتهم ليُوصلهم
إلى الكفر باهلل وبدينه ،وادعا الربوبية واأللوهية بدعوى وحدة الوجود .
والشاهد التاس  :إنه اتضح من كتابنا هاذا أن الادين الصاوفي نااقض لخاتم
النبوة لقوله بعصمة شيوخ الصوفية ،وعلمهم للغياب وتساويتهم باألنبياا فاي
تلقي العلوم .فشيوخ الصوفية هم أنبيا التصوف الذين ال خاتم لهم.
والشاهد العاشر :إن الدين الصوفي يقول بةقة ردم العالم وأزليته ،بدليل أنه
تباين مماا ذكرنااه أن غاياة التصاوف النهائياة هاي بلاوغ مقاام وحادة الوجاود.
وفيهاا يصاابح الصااوفي هااو ل ويعتقااد أن ل هاو عااين الكااون  ،والكااون هااو
عين ل  ،فال تعدد وال تفريق باين الخاالق والمخلاوق .وهاذا يعناي أن الكاون
أزلي ال بدابة له وال نهاية بحكم أن ل تعالى أزلي .
والشاهد الحاةي عشر :إن مماا يشاهد علاى أن التصاوف ديان قاائم بذاتاه،
هو أن من خصائصه أنه ُمتض ةمن لإللحاد ،ثام هاو واإللحااد يُماثالن عصايانا
وهدما للشرع والعقل والعلم ؟ ! .وتفصيل ذل هاو أن فاي التصاوف نوعاان
أساساايان مااان اإللحاااد :األول إناااه إلحاااد بمعناااى أنااه انحاااراف عاان الشااارع
وخروط عليه ،وإفساد له  ،وتيويل تحريفي له .
والثاني إنه إلحاد بمعنى إنه ينتهي إلاى إنكاار وجاود ل تعاالى .ألناه بماا
أن غاية التصو ف الكبرى والنهائية هي االعتقاد بوحدة الوجود ،والتي تعني
أنه ال موجود إال ل  ،وأن الكون هو عين ل  ،ول هو عاين الكاون  .وبماا
أن الكااااون هااااو ل ،ونحاااان ال نحااااس فااااي أنفساااانا  ،وال ناااارى بيعيننااااا إال
ذواتنا،وباقي المخلوقات األخرى المكونة للكون  ،وال نرى ل وال نحس باه
 ،فهذا يعني أن ل غير موجود  .بمعنى أنه ال موجود إال الكون  ،وال وجود
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هلل  .وهااذه المقولااة هااي نفسااها مقولااة المالحاادة المشااهورة عاانهم  :ال إلااه ،
والحياة مادة  ،وهي الكون .
وأما لماذا كان التصوف والفكر المادي -اإللحاد  -عصيانا وهادما للادين
والعقل والعلم ؟ فتفصيل ذل فيما ييتي:
بالنسبة للتصوف فلنه قد سبق أن بينا أنه خال الشرع والعقل والعلم في
أصااوله وفروعااه وغاياتااه ماان جهااة ،واتضااح أيضااا أن غايتااه هااي االعتقاااد
بخرافة وحدة الوجود من جهة ثانية .وهذا كله يعني بالضرورة أناه عصايان
وهدم للدين والعقل والعلم.
وأما فيماا يخا اإللحااد فالن الشارع أوال أكاد مارارا علاى أن ل تعاالى
خالق الكون وأنه أرسل األنبيا لهداية بني آدم .وثانيا إن العقل يعلم يقينا أن
اإلنسااان مخلااوق ،ولاايس خالقااا لنفسااه ،ولاان يساات،يف أن يكااون خالقااا ،ولهااذا
فالبااد لااه ماان خااالق خلقااه  .وثالثااا إن العلاام المعاصار أثباات بيدلااة كثياارة بااين
الكون مخلوق وستكون له نهاية ،وبما أنه كذل فالبد له من خالق  .وبماا أن
األمر كذل فلن اإللحاد أنكر تل الحقائق ،وزعم -كذبا وعنادا وتحريفا -أن
الكون خلق نفسه ،أو ظهار صادفة  .وموقفاه هاذا هاو عصايان وهادم للاوحي
والعقل والعلم من دون ش  .فهو والتصوف متفقان في ذل !! .
والشاهد الثاني عشر :إن من مميازات الادين الصاوفي أن أتباعاه مارساوا
ثالثااة أنااواع ماان الحااري فااي تعاااملهم مااف اإلسااالم  :األول :الحااري علااى
مخالفاة اإلساالم فااي أصاوله وفروعااه وغايتاه  ،والتعاالي والتعااالم علياه عاان
قصد وتعمد  ،وعن سبق إصرار وترصد .حتى انتهى بهم األمر إلى تع،يله
وهدمه بوحدة الوجود.
والحري الثاني :الحري على التظاهر بدين اإلساالم والتساتر باه أثناا
تعاملهم مف المسلمين .
واألخير -الثالث : -الحري علاى إخفاا حقيقاة تصاوفهم وأحاوالهم ت،بيقاا
لعقيد التقية ،ولهذا وجدنا معظمهم يُعبر عان التصاوف باإلشاارة ال بالعباارة.
وقااد مارسااوها فااي مجااالين :األول التسااتر باإلسااالم  ،والثاااني إخفااا حقيقااة
تصوفهم وأحوالهم عن المسلمين .
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والساابب فااي ذل ا هااو أن القااوم كااانوا يحملااون التصااوف عقياادة وعبااادة
لت،بيقااه فااي محاايط إسااالمي معااارض لهاام فكاارا ووجاادانا وساالوكا .فحملهاام
للدعوة التصوفية فرض عليهم مخالفة الشارع والعمال علاى هدماه ،وخاوفهم
من المجتمف جعلهم يتبنون التقية وسيلة وممارسة تسترا باإلساالم وانتصاارا
للتصوف.
والشاهد الثالث عشر :إن مماا يادل علاى أن التصاوف ديان قاائم بذاتاه ،
هااو أن بدايتااه تقااوم علااى حااب ل ماان المنظااور الصااوفي المخااال للشاارع
،وخاتمته تنتهي إلى الكفر باهلل ودينه ورسله من جهة ،وإدعاا الربوبياة مان
جهة أخرى!!!! .وهذه النتيجة هي أكبر ميساة من منسي التصوف ،الذي هو
أيضااا جريمااة فااي حااق البشاارية عامااة ،والصااوفية خاصااة ،ألنهاام هاام الااذين
انكووا به قبل غيرهم  ،فيخرجهم عن الصراط المستقيم ،وجارهم إلاى الكفار
باهلل بدعوى حبه ،فضلوا وأضلوا !!!! .
وتل الميساة هي قمة المكر الشي،اني بالصوفية  ،ألن الملحد مثال رم ركر
به الشي،ان بالكفر والعصيان والشابهات مناذ البداياة فكانات نتيجتاه معروفاة
ومنسجمة مف المقدمةف لكن الصوفي بدأ تصوفه بادعوى حاب ل فاانتهى باه
إلااى الكفاار بااه واإللحاااد فيااه أيضااا !!!!  .ألن المقدمااة لاام تكاان صااحيحة ،
وال ُمتمثلة في أصول التصوف وطريقاه المخالفاة للشارع والعقال والعلام كماا
بيناها في الفصلين الثاني والثالث.
والشاهد الراب عشر :إن مما يشهد على أن التصوف دين قائم بذاته  ،أناه
وحّد بين األديان ان،القا من قوله بوحدة الوجود .فبما أنه قال بها وجعل كال
ما فاي الكاون أشاباح ورساوم وتجلياات هلل  ،فلناه أزال الفاوارق باين األدياان
والملل والنحل ،فهي عنده كلها صحيحة ومقبولة ،وتجليات هلل .وهذا القاول
هااو كفاار باادين اإلسااالم ماان دون ش ا ،باال بكاال األديااان غياار العرفانيااة ألن
األديان األخرى هي أيضاا تُكفّار مان ال يُاؤمن بهاا .لكان التصاوف بحكام أناه
ى ووحاد بينهاا،
دين قائم على وحدة الوجود فهو قد صاحح كال األدياان
ّ
وساو ر
وقد صارّ ح بعاض شايوخهم باذل  .مانهم كبيارهم محاي الادين ابان عرباي(ت
648هـ) الذي قال :
لقد ُ
كنت قبل اليوم أنكر صاحبي*** إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى
لقد صار قلبي قابالً كل صور َة*** فمرعى لغزالن ودير لرهبان
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وبيت ألوثان وكعبة طائ َ *** وألواح توراة ومصح قرآن
أدين بدين الحب أنّى توجهت*** ركائبه فالدين ديني وإيماني .
1975

وعلى طريقته ومعتقده كان الصوفي جالل الدين الرومي (ت  674هـ)-
مؤسس ال،ريقة المولوية ، -فمن شعره الفاسد المعبر على ضالله ،قوله:
انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي ..
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري ..
أحمل الزنار ،وأحمل المخالة ..
ال بل أحمل النور  ...فال تني عني ال تني عني ..
مسلم أنا  ..ولكني نصراني وبرهمي زرادشتي ..
توكلت علي أيها الحق األعلى  ...فال تني عني ال تني عني..
ليس لي سوى معبد واحد  ...مسجداً كان أو كنيسة أو بيت أصنام ..
ووجه الكريم فيه غاية نعمتي  ...فال تني عني ال تني عني. 1976
والشاهد الخام عشر :ومنهاا أيضاا أناه تباين مان بحثناا هاذا أن عباادات
ومجاهدات ال،ريق الصوفي هي في الادين الصاوفي وسايلة ظرفياة ومؤقتاة
يُمارسها الصوفي في مرحلة بشاريته أثناا ممارساته لل،ريقاة  ،ثام ياتخل
منها عندما يصل مقام كفرياة وحادة الوجاود ،وفياه يصابح الصاوفي هاو ل
حسب زعم الصوفية !! ،ولهذا روى الصوفية أن أبا يزيد البس،امي تعجاب
ُ
عجبت لمن عرف ل كي يعبده)) .1977ألن
كي يعبد العارف ل ،فقال(( :
العارف هنا أصبح هو ل ،فهل يعبد ل نفسه ؟؟ !!.
والشاهد األخير -الساةس عشر : -يتضمن ثاالث خصاائ أخارى تشاهد
على أن التصوف دين له مميزاته التاي تميازه عان اإلساالم :أولهاا :إناه تباين
أن اإليمااان فااي الاادين الصااوفي قااائم علااى التقيااة والتلباايس ،وغياار منضاابط
بضاااااوابط الشااااارع والعقااااال والعلااااام .ولهاااااذا وجااااادناه يُاااااؤمن بالخرافاااااات
والمستحيالت ،وال يُبالي بانحرافاته وأخ،ائه كما سابق أن بينااه .وهاذا لايس
إيمانااا شاارعيا ق،عااا ،ألن اإليمااان الشاارعي يقااوم علااى الصاادق واإلخااالي
والوضوح وااللتزام بشريعة ل قلبا وقالبا.
 1975الذهبي :تاري اإلسالم  ،حققه عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،1729 ،ط  16ي. 296 :
 1976الزنار هو رمز للنصرانية أيضا ،والمخالة هي رمز للهندوسية  .محمود عبد الرؤوف قاسم :الكش عن حقيقة الصوفية  ،ط 1
ي .116 :ومحمد جميل الدين غازي :الصوفية الوجه ا خر ،ي . 22 :والزنار هو ما يضعه الذمي على وس،ه يتحزم به .ابن
منظور :لسان العرب،ار صادر ،بيروت ،ط  1ي.280 :

 1977أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،ط  10ي. 29 :
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والثانية :مفادها أنه ليس للدين الصوفي مصادر يقينية يتلقى منهاا عقائاده
وسلوكياته ،وقد سبق أن بينا أن الصوفية أسساوا لتصاوفهم غالباا بالرواياات
الضااعيفة والموضااوعة وباايحوالهم وهلوساااتهم ،وبتحااريفهم للشاارع .وهااذا
خالف دين اإلسالم الذي يقوم على كتاب ل الذي تولى ل سابحانه حفظاه ،
وعلى السنة النبوية الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم.
واألخيرة -الخاصية الثالثة : -مضمونها أنه كماا اتضاح أن الادين الصاوفي
ُمع،اال لاادين اإلسااالم و ُماادمر لااه بيصااوله وفروعااه وغاياتااه ماان جهااة ،فلنااه
اتضااح أيضااا أنااه دياان ُماادمر للعمااران البشااري بدعوتااه إلااى الساالبية وقولااه
بوحدة الوجود من جهة أخرى .فال يبقى ماف هاذه الكفرياة شاي  ،فاال وحاي،
وال عقل ،وال علم ،وال عمل !! .
وأما المجموعة الخامسة فتتعلق بالتناقضات الكثيرة التي ظهارت علاى
الصوفية بسبب تصوفهم ،أذكر منها طائفة من باب التمثيل ال الحصر .منهاا
إن الصوفية جعلاوا عباادتهم هلل قائماة علاى طلاب محبتاه والظفار بهاا ،لكانهم
رفضوا عبادته وفق شريعته ،واعترضوا عليه عندما أمرهم ب،لاب ماا أعاده
لهم من نعيم في الجنة ،وحذرهم من دخول جهانم إن هام عصاوه .وقاالوا لاه:
نحن ال نريد ما تريده أنت منا ،وإنما نريد ماا نرياده نحان منا  .ولهاذا قاالوا
لااه :نحاان ال نريااد جنت ا  ،وال نخاااف نااارك وإنمااا نريااد الظفاار ب ا وبحب ا
وجمال بعقيدة وحدة الوجود ،ال بشريعة اإلساالم .وهكاذا طلباوه باالكفر باه
وبدينه ورسله ثم اإللحاد فيه !!  .وهذا تناقض صاارخ مان دون شا  ،ألن
المحب لمن يحب م،يف ،وهام عصاوا ل وجعلاوا شاريعته ورا ظهاورهم .
فااالقوم يعباادون أهااوا هم وال يعباادون خااالقهم طاعااة لااه والتزامااا بمااا فرضااه
عليهم .ونسوا أو تناسوا أن العابد الحقيقي هو الذي يعبد ل كما أماره ل ،ال
أن يعبااده كمااا يريااد هااو ماان ل  .علمااا بااين ماان يعبااد ل وفااق شاارعه فلنااه
سايظفر بسااعادة الاادنيا وا خارة ،وينااال حاب ل ورؤياة وجهااه الكااريم .وأمااا
ي هلل  ،ومنحااارف عااان ديناااه
الااذي يعباااده علاااى طريقااة الصاااوفية فهاااو عااا َ
وشريعته ،.وال يظفر بمراده منه ،وسينتهي إلى الكفر به.
ومنها :إنهم رفعوا شعار الخوف من ل وجعلوه من مقامااتهم .1978لكانهم
نقضوه عندما ذكروا صراحة أنهم ال يعبادون ل خوفاا مان نااره ،وال طمعاا
في جنته !!  .ونقضوه أيضا عندما رفعوا شعار الخوف من ل ولام يلتزماوا
 1978القشيري :الرسالة القشيرية ،ي 22 :وما بعدها .
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بشريعته سابحانه وتعاالى ،بال إنهام اجتهادوا عان سابق إصارار وترصاد فاي
مخالفتها ،ولم يتركوا جانبا من اإلسالم إال وع،لوه ،أو هدموه  ،أو أفسادوه،
أو أدخلوا فيه ما ليس منه.
ولذل فلن حقيقة أمرهم أنهم اعلنوا خوفهم من ل ألمارين  :األول للتساتر
والتمويه به على النا بينهم يخافون ل ،ضامن تادثرهم باإلساالم وتعيشاهم
به بيانهم  .والثااني إنهام حقاا كاانوا يخاافون  ،لكان خاوفهم هاذا لام يكان خوفاا
شرعيا وإنما كان خوفا صوفيا .بمعنى أنهم لام يكوناوا يخاافون مان ل خوفاا
ماان عصاايانه وناااره  ،وإنمااا كااانوا يخااافون علااى أنفسااهم ماان أن يفشاالوا فااي
ممارساتهم لل،ريق الصوفي فال يصلون إلى غاية التصوف األساساية وهاي
وحدة الوجود التي تجعلهم أربابا حسب زعمهم !!.
ومن تناقضاتهم أيضا :إن الصاوفية أقااموا تصاوفهم علاى الحاب اإللهاي
حسب زعمهم لكنهم من جهة أخرى كانوا خصما عنيدا لدين ل تعالى  ،فقاد
أسسااوا دياانهم علااى أصااول وفااروع وغايااات ليساات ماان دياان اإلسااالم ،باال
وكانت هدما له وثورة عليه  ،فعلوا ذل عن حري وسبق إصرار وترصاد
!! .وهااذا يتناااقض تمامااا مااف دعااوى الحااب اإللهااي ،ألن المحااب لماان يحااب
م،يف.
ومنها :إن لشيوخ الصوفية أقوال كثيرة نصوا فيها علاى التازامهم بالشارع،
وحرصهم على االحتكام إلى الكتاب والسنة .منها قول أبي يزياد البسا،امي:
(( لو نظرتم إلى رجل أع،ي من الكرامات حتى يرفف في الهوا فال تغتروا
بااه حتااى تنظااروا كياا تجدوناااه عنااد األماار والنهااي وحفااظ الحاااد ودوأدا
الشريعة)).1979
وقااال سااري السااق،ي ((:ماان ادعااى باااطن علاام ياانقض ظاااهر حكاام فهااو
غالط)).1980
وقال أبو سليمان الاداراني  (( :ربماا يقاف فاي قلباي النكتاة مان نكات القاوم
أياماً ،فال أقبل منه إال بشاهدين عدلين :الكتاب ،والسنخة)).1981
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وعن أبي محمد بن سهل بن عبدل أنه قال(( :أصولنا ستة أشيا التمس
بكتاااب ل تعااالى واإلقتاادا بساانة رسااول ل -صاالى ل عليااه و ساالم -وأكاال
الحالل ،وك األذى ،واجتناب ا ثام ،والتوبة ،وأدا الحقوق )).1982
وعن أبي علاي الروذبااري أناه قاال (( :سامعت الجنياد يقاول لرجال ذكار
المعرفة وقال :أهل المعرفة باهلل :يصلون إلى تارك الحركاات مان بااب البار
والتقااربُّ إلااى ل عا خز وج ا خل .فقااال الجنيااد :إن هااذا قااول قااوم تكلمااوا بلسااقاط
األعمال ،وهو عنادي عظيماة ،والاذي يسارق ويزناي أحسان حااالً مان الاذي
يقااول هااذا ،فاالن العااارفين باااهلل تعااالى أخااذوا األعمااال عاان ل تعااالى ،وإليااه
ُ
بقيت أل عام لم أنقا مان أعماال البار ذرخة إال أن يحاال
رجعوا فيها ،ولو
بي دونها)).1983
وقال الجنيد (( :ال،رق كلها مسادودة علاى الخلاق إال علاى مان أقتفاى أثار
الرسول عليه الصالة والسالم)) .1984و((وقال الجنيد :من لام يحفاظ القارآن،
ولم يكتب الحديث ال يُقتدى باه فاي هاذا األمار ،ألن علمناا هاذا مقيخاد بالكتااب
والسنخة)) ،وعن أبي علي الروذباري عن الجنيد أنه قال(( :مذهبنا هذا :مقيخد
بيصول الكتاب والسنخة.))1985وقال (( :علمناا هاذا مشايّد بحاديث رساول ل-
صلى ل عليه وسلم)).1986
وأقول :تل األقوال تتناقض جملة وتفصيال ماف تصاوفهم وأقاوالهم الكثيارة
التي سبق أن ذكرناها ،ومف ما فعلوه في اإلسالم من مخالفته والحري على
تع،يله وهدمه .ولهذا فالن تلا األقاوال إماا أنهام قالوهاا قبال تصاوفهم ،وإماا
أنها مكذوبة عليهم عن قصد  ،وإما أنهم قالوهاا تقياة وتلبيساا علاى المسالمين
إلخفا حقيقة تصوفهم .وال يُمكن أن تكون عن صادق وإخاالي فيماا يتعلاق
بااالتزامهم بالشاارع ،ألن هااؤال ماان شاايوخ الصااوفية الااذين خااالفوا الشاارع
وهادموه باادعوتهم للتصااوف واالنتصااار لااه كمااا ساابق أن بيناااه  .وإخالصااهم
للتصوف يمنعهم من اإلخالي لدين اإلسالم ،والعكس صحيح ،ألنهما دينان
متناقضاااان ،فاااال يُمكااان الجماااف بينهماااا حقيقاااة إال نفاقاااا وتقياااة ،وال يكاااون
اإلخالي إال لواحد فقط .
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علمااا بااين مثاال تل ا األقااوال كاال ال،وائ ا تقولهااا حتااى أكثرهااا ضااالال
وكفرا بدين اإلسالم .وعليه فال يصح التعويل عليهاا واالحتكاام إليهاا ابتادا ً ،
وإنما يجب النظار أوال إلاى األصاول والفاروع والغاياات مان جهاة ان،القهاا
من الشرع وانسجامها معه وااللتزام به  .وبما أنه تبين أن أصاول التصاوف
وفروعه وغاياته األساسية كانات مخالفاة للكتااب والسانة  ،بال وهادماة لهماا
وحربا عليهما .فتلا األقاوال ال قيماة لهاا،وال يصاح تصاديقها ،وال االعتمااد
عليها ،وال اتخاذها شواهد على عدم مخالفة التصوف لدين اإلسالم.
ّ
وحذروا
ومن تناقضاتهم أيضا  :إن الصوفية أظهروا خوفهم من المعاصي
المعاصي برري ُد ال ُك َفر ،كما أر خن الح خمى بري ُد
منها كثيرا  ،حتى أحدهم قال(( :
ة
الموت)) ،1987لكنهم من جهة أخرى كانوا غارقين إلى األذقان في عصيان
ل تعالى بمخالفة شرعه والتعالي عليه،وتع،يله بل وهدمه في النهاية كما
بيناه سابقا!!!!  .فهذا تناقض صريح وصارخ .فما تفسير ذل ؟؟ .إنه ال
يُمكن رفعه إال بين تكون أقوالهم ال ُمحذرة من المعاصي من باب التقية
والتظاهر أم المسلمين بذل  ،أو أن المعاصي التي حذروا منها ليست هي
حذر منها الشرع ،وإنما هي التي ّ
المعاصي التي ّ
حذر منها التصوف .منها
االلتزام بدين اإلسالم ،فهو معصية في نظر التصوف وأهله.ولهذا وجدنا
الصوفية حريصين على عدم االلتزام بدين اإلسالم ،وقد بينا أنهم خالفوه
أصوال وفروعا وغاية ،بل هدموه كله عن سبق إصرار وترصد ،رغم
تظاهرهم وتسترهم به !! .بل إن بعض شيوخ الصوفية اعترف صراحة بين
اإلسالم زندقة في نظر الصوفية ،وتصوفهم كفر وزندقة أيضا في ميزان
الشرع وأهله. !! 1988
ومنها أيضا :إن الصوفية أكثروا الكالم عن ُخلق الصدق مف النفس ول
والنا  ،لكنهم نقضوا ذل نقضا صريحا صريخا  ،عندما مارسوا التقية
والتغليط والت لبيس في تعاملهم مف المسلمين فيخفوا عنهم حقيقة تصوفهم،
وأظهروا لهم أخذهم باإلسالم تسترا به .فالقوم لم يكونوا صادقين مف ل
وشريعته ،وال مف المسلمين .ونقضوه أيضا عندما تعمدوا رواية واختالق
الروايات الضعيفة والمكذوبة والمستحيلة انتصاراً لتصوفهم ومخالفةً
لإلسالم وتسترا به أيضا.

 1987أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية ،ي. 16:
 1988أبو طالب المكي :قوت القلوب ،ي :ط  8ي. 8 :

638

ومااان تناقضااااتهم  :إن الصاااوفية اهتماااوا كثيااارا بمجاهااادة الااانفس بااادعوى
تربيتهاااا وكسااار كبريائهاااا وت،ويعهاااا وتعويااادها علاااى التواضاااف وااللتااازام
بالحق .1989لكانهم خاالفوا ذلا ونقضاوه بتعمادهم ممارساة التغلايط والتلبايس
ورواية واختالق المرويات الضعيفة والمكذوبة والمستحيلة .ونقضوه عنادما
تعالموا وتقدموا على ل وشريعته ،فهو سبحانه أمارهم أن يعبادوه خوفاا مان
ناره وطمعا في جنته  ،لكانهم قاالوا لاه :ال نعبادك خوفاا مان ناارك وال طمعاا
في جنت ،وال التزاما بشريعت !!.
ونقضوه أيضا عندما ازدروا بغيرهم من النا وتكباروا علايهم وح،اوا
من قيمتهم .فوصفوا أنفسهم بينهم أهل الحقيقة ،وغيرهم أهل الشريعة ،وأنهم
أهاال الباااطن وغياارهم أهاال الظاااهر .وأنهاام أرباااب القلااوب وغياارهم أرباااب
الرسوم .وأنهم أصحاب علام البااطن وغيارهم أصاحاب علام الظااهر .وأنهام
ييخذون العلام مباشارة عان الحاي القياوم ،وغيارهم ييخاذون علمهام ميتاا عان
ميت .مف أن أقوالهم هذه كلها مزاعم باطلة كما سبق أن بيناها .
فالقوم جاهدوا أنفسهم ليس لت،يف ل وتلتزم بدينه وإنماا لتعصايه وتُع،ال
شااريعته ،وتتقاادم عليااه بتصااوفها وساالوكياتها  .وال جاهاادوها ليُربااوا أنفسااهم
تربيااة إيجابيااة فعالااة ومنتجااة لعمااارة األرض وفااق شااريعة ل تعااالى ،وإنمااا
ربوها لتكون سلبية وتع،ل عمارة األرض وتعي عالة على النا .
ومنها أيضا :إن الصوفية بالغوا كثيارا فاي مادح أنفساهم باينهم أصاحاب
القلااوب وأرباااب اليقااين ،وعلااوم الباااطن ،والكش ا واألنااوار ،وأن علااومهم
حقاااائق ويقاااين ،وعلاااوم غيااارهم ظناااون ورساااوم .منهاااا قاااول عباااد الوهااااب
الشعراني (( :ولو أن يا أخي سلكت على ياد شاي مان أهال ل عاز وجال،
ألوصل إلى حضرة شهود الحق تعالى ،فتيخذ عنه العلم باألمور من طريق
اإللهام الصاحيح ،مان غيار تعاب وال نصاب ،وال ساهر ،كماا أخاذه الخضار
عليه السالم ،فال علام إال ماا كاان عان كشا وشاهود ،ال عان نظار ،وفكار،
وظن ،وتخمين .وكان الشي الكامال أباو يزياد البسا،امي -رضاي ل عناه-
يقول لعلما عصره :أخذتم علمكم من علما الرسوم ميتا ً عن ميت ،وأخذنا
علمنا عن الحي الذي ال يموت)).1990
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تل المزاعم تتناقض تماما مف ما بيناه من ب،الن علم الصوفية المزعوم،
فقد بينا باألد لة الدامغة أنه علم زائا وفاساد ،ومازاعم باال رصايد صاحيح ،
وما هي إال أهوا وهلوسات وتلبيسات شي،انية .بدليل أنه بيناا أن التصاوف
بيصوله وفروعه وغايته مخال للشرع  ،بل وهادم للاوحي والعقال والعلام،
وأن شيوخهم وقعاوا فاي أخ،اا شارعية وعلمياة وتاريخياة كثيارة جادا سابق
تفصيلها .فيين حكاية علم الباطن واليقين ،والكش واألنوار ؟؟ !! .
ومن تناقضاتهم :إن الصوفية وصفوا شيوخهم بايمور خارقاة ومساتحيلة،
فهم يعلمون الغيب  ،ويتصرفون في الكاون  ،ويُكلماون الحيواناات وال،ياور
،ويسااايرون علاااى الماااا ،وي،يااارون فاااي الساااما  ،وغيرهاااا مااان مااازاعمهم
ال،ويلة والعريضة  .لكن أحوالهم وأوضاعهم في الواقف تنقض تل المزاعم
جملااة وتفصاايال ،وتشااهد علهاام بااالعجز والساالبية،وأنهم كااانوا يكااذبون علااى
النا .
من ذل أنهم كانوا عاجزين عان تاوفير ماا يحتاجوناه مان أرب،اة وزواياا
ومنكل  ،فمنهم مان خارط للتساول فاي المسااجد وال،رقاات ،ومانهم مان كاان
ي،رق األبواب ويسيل عن الوالئم  ،ومانهم تقارب إلاى األغنياا والساالطين
واألمرا ليوفروا لهم ذل !!.
وكانوا عاجزين أيضا عن مواجهة الكفار الذين احتلاوا الابالد اإلساالمية
زماان الصاااليبين  ،واالسااتعمار الحاااديث بكاال أشاااكاله  ،باال إن كثيااارا مااانهم
تعاااونوا معهاام  ،وأصاابحوا ماان أتباااعهم وخاادامهم  .فاايين قُاادراتهم الخارقااة
المزعومة ؟؟.
وكانوا يخافون من إظهار حقيقة تصوفهم بين المسلمين ،فوجادنا معظمهام
يخفونها ويدعون أصحابهم إلى ممارسة التقية والتظاهر باإلساالم تساترا باه
وخوفااا ماان حااد الااردة  .فلماااذا هااذا الخااوف والاادعوة إلااى التساار والكتمااان
وممارساااة التقياااة ؟؟ .فااايين قااادراتهم الخارقاااة ليُااادافعوا بهاااا عااان أنفساااهم،
ولينتصروا بها لتصوفهم ،وليهزموا بها خصومهم ؟؟ !!  .ولمااذا لام ينقاذوا
بها شيوخ الصوفية الذين قتلوا بسبب الزندقة كالحالط مثال ؟؟ !!.
ومنهاا أيضااا :إن الصااوفية سابق أن ذكرنااا أنهاام دعاوا إلااى العزلااة وتاارك
التكسااب باادعوى التوكاال وتاارك الاادنياف لكاانهم نقضااوا ذلاا عناادما اتخااذوا
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مختل الوسائل واألسباب لجلب الدنيا والتمتاف بهاا  .كاالتقرب إلاى األغنياا
والسالطين واألمارا طمعاا فيماا عنادهم ،وممارساة التساول ،وعقاد مجاالس
الغنا والرق ،و والتظاهر بالتصوف والزهد جلبا للجاه والصدقات.
وربماا يقاول بعاض الصاوفية :إن هاؤال مارساوا التساول لتربياة أنفسااهم
وقهرها وإذاللها  ،فتصبح طيعة ويتمكن الصوفي من التحكم فيها.
وأقول :أوال إن ذل مخال للشرع مخالفة صريحة ،فقد نهانا عن التسول
وسؤال النا  ،وأمرنا بالعمل توفيرا لما يحتاجاه اإلنساان  ،وإعازازا للانفس
ماان ذل السااؤال .1991ألن المساالم عزيااز ،وال يصااح أن يااذل نفسااه .كمااا أن
السؤال هو نفسه ذل وضع ،وهوان وطمف  .فهو لايس تربياة للانفس وإنماا
هو إفساد لها وتعويدها على ال،مف والدنا ة.
وثانيااا فقااد وردت أخبااار عاان الصااوفية تشااهد بااينهم لاام يكونااوا يتسااولون
لترب ية أنفسهم وإنما كانوا يفعلون ذل بسب كسلهم وتواكلهم وتركهم للعمال،
وطلبا لل،عام ،وبماا أن الغاذا ضاروري لإلنساان فهام كاانوا يتساولون تلبياة
لحاجياتهم ال تربية لنفوسهم .1992وهاذا مان جهاة أخارى نقاض لمبادأ التوكال
وتاارك التكسااب .فهاام متوكلااون علااى التسااول ،وي،لبااون الغااذا بتصااوفهم
وسُااؤالهم .إنهاام رضااوا أن ي،لبااوا رزقهاام بهااذه ال،ريقااة الذليلااة والدنيئااة،
عوضا أن ي،لبوه بعمل فيه عز وكرامة  .فيي ال،ريقين أحسن لتربية النفس
تربيااة صااحيحة ؟؟ .ولماااذا لاام ياارب الصااوفية أنفسااهم علااى طلااب الاارزق
ب،ريقة شرعية وإيجابية فيها عزهم وكرامتهم ؟؟.
وربما يعترض علينا بعاض الصاوفية فيبارر ممارساة الصاوفية للتساول
بدعوى أن ما فعلوه هو أنهم سايلوا الخلاق لحرماة الحاق  ،ألنهام أدركاوا أن
جميف ما في الدنيا من أماوال بياد ل  ،وان الناا وكاال فياه  .فرجعاوا إلاى
الذين وكلهم ل في ملكه وسيلوهم مما وكلهم فيه  .فرلئةن يعرض العبد حاجتاه
علااى الوكياال فهااو أقاارب الااى االحتاارام والعاازة ماان أن يعرضااها علااى ل .
فسااؤالهم للوكياال هااو عالمااة حضااور مااف ل ،وإقبااال عليااه ال عالمااة غيبااة
وإعراض عنه.

 1991سبق أن ذكرنا النصوي الشرعية الدالة على ذل .
 1992سبق بيان ذل وتوثيقه ومناقشته في الفصل الثالث .
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وأقول :هذا االعتاراض تن،باق علياه مقولاة :رب عاذر أقابح مان ذناب.
وهذا هو العجاز والسالبية ،والتالعاب بالشارع والعقاول ،والضاح باه علاى
النا بالسفس،ة والتغليط .ألن تبرير تسول الصوفية بكالم مضح وباطل،
يدل على اتقان الصوفية للسفس،ة ب،ريقتهم الخاصة .ألنه أوال إن قوله هذا
مخااال للشاارع مخالفااة صااريحة ال لُاابس فيهااا  .قااال تعااالى (( :روإة رذا رساايرلر ر
ُ
ُوا لةي رو َلي َُؤ ةمنُ َ
ان فر َلير َستر ةجيب َ
اوا
اع إة رذا رد رع ة
ةعبرا ةدي رعني فرلةني قر ةريبٌ أ ةجيبُ رد َع روةر ال خد ة
لر ةمان فرضَ الة ةه إة خن ّ
وا ّ
ون)(البقارة  ،))186 :و(( رواسَايرلُ َ
اان
لر رك ر
بةي لر رعلخهُ َم يررَ ُشا ُد ر
اي َ رعلةيماا ً )(النساا ،)) 44 :و((يرحَ رسابُهُ ُم َال رجا ةها ُل أر َغنةيراا ةم ر
ان التخ رعفُّا ة
بة ُكل رش َ
وا ةم َن رخي ََر فرال ة خن ّ
ون النخا ر إة َل رحافا ً رو رما تُنفةقُ َ
لر بةا ةه رعلةاي ٌم
َرفُهُم بة ةسي رماهُ َم الر يرسَيرلُ ر
ترع ة
((البقرة. ))474 :وكذل قول النبي-علياه الصاالة والساالم(((( : -ياا غاالم!
إني أعلم كلمات احفظ ل يحفظ احفظ ل تجده تجاها إذا سايلت فاسايل
ل وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلام أن األماة لاو اجتمعات علاى أن ينفعاوك
بشي لم ينفعاوك إال بشاي قاد كتباه ل لا ولاو اجتمعاوا علاى أن يضاروك
بشاااي لااام يضاااروك بشاااي إال قاااد كتباااه ل عليااا جفااات األقاااالم ورفعااات
الصح ")) ، .1993وفي الحديث أيضا أن النبي-عليه الصالة والساالم -نهاى
عن سؤال النا إال لمض،ر.1994
وثانيا إن ذل االعتراض هو دفاع عن سالبية الصاوفية وكسالهم وطمعهام
ب،ريقة سفس،ائية يُخفي بها تناقض الصوفية في قولهم بالتوكل على ل فاي
تركهم للكسب من جهاة  ،وفاي ساؤالهم للناا وتساولهم طلباا لحاجيااتهم مان
جهة أخرى .فذل الصوفي نقض توكل الصاوفية عنادما اعتارف أنهام كاانوا
ي،لبون حاجياتهم من النا ال من ل تعالى.
وثالثا فلن الحق خالف ما أراد أن يوهمنا به ذل ال ُمعترض الذي زعم أن
ال،لب من العامل أولى من ال،لب من المال ف فلن الحق وهو أن ال،لب مان
المال ا أقااوى وأصااح وأولااى ماان ال،لااب ماان العاماال أو ال ُمكل ا  .ألن هااذا
األخيار ال يملا حريااة التصاارف ،وال يساات،يف أن يع،ااي شاايئا لاام يساامح بااه
المال  .وال يحق له أن يع،ي ما لايس لاه .ولهاذا فالن ال،لاب مان المالا هاو
األصح واألفضل  ،بال هاو األصال والم،لاوب ابتادا ً  .ولهاذا فالن ساؤال ل
تعالى وطلبه ورجاؤه هو الصاحيح ،وفياه عباادة وتاذلل لاه سابحانه .وهاذا ال
يصاح فعلااه ماف اإلنسااان  ،الاذي قااد يتكباار ويتجبار ويااذم مان يساايله  .كمااا أن
 1993األلباني :صحيح الجامف الصغير وزياداته ،ط  1ي ،182 :رقم. 2017 :
 1994مسلم  :الصحيح ،ط  2ي ، 79 :رقم. 8121:
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اإلنسان ينفر و يكره أن يسيل إنسانا مثله  .ألن اليد العليا – المتصدقة -خيار
وأفضل من اليد السفلى -ا خاذة  . -ولهاذا فالن عازة الساائل وقوتاه وكرامتاه
ومصلحته تكون في سؤال ل تعالى ال في سؤال عباده.
وآخر تل المتناقضات  :إن الصاوفية أظهاروا الحاري علاى طاعاة ل
وااللتزام بشرعه  ،ثم نقضوه بحرصين آخرين :األول حاري علاى مخالفاة
الشرع وتع،يله وهدمه انتصارا للتصوف .والثاني حري على إخفا حقيقة
التصوف تمسكا به وحماية له !!  .فهاذان حرصاان متناقضاان ماف الحاري
األول ،ألن من يحاري علاى االلتازام بشارع ل ال يحاري علاى مخالفتاه،
وال على إخفا عقيادة مناقضاة لاه !!  .لكان الحرصاين غيار متناقضاين فيماا
بينهما  ،ألنهما حرصان مان أجال التصاوف تمساكا ً باه وانتصاارا لاه ،وضاد
الحري األول.
وأما المجموعة الساةسة فتتعلق بما ظهر على الصوفية مان انحرافاات
قوليااة وساالوكية واتهااام المساالمين لهاام بااالكفر والزندقااة ،وتتضاامن الشااواهد
ا تية:
أولهااا أتهااام الحااافظ أبااي داود السجسااتاني( ت  471هااـ) للصااوفية رابعااة
العدوياة بالزندقااة وإلحاقهااا بزنادقااة ّ
الزهاااد .1995وعان ذلا يقااول اباان كثياار:
((فلعله بلغه عنها أمر)).1996
وأقاول :والحقيقااة أناه ساابق أن ذكرناا أقااواال كثيارة لرابعااة العدوياة تشااهد
عليهااا باااالنحراف عاان الشاارع وتناادرط فااي الزندقااة والضااالل .باال هااي ماان
رؤو الصااوفية الااذين جعلااوا الشاارع ورا ظهااورهم وأسسااوا للتصااوف
بيهوائهم وهلوساتهم وتلبيساتهم النفسية والشي،انية.
والشاهد الثاني يتعلق باتهام أبي حمزة الصوفي بالزندقة  ،فمن ذلا ماا
رواه الذهبي عنه بقولاه (( :فبينماا هاو ياتكلخم ذات ياوم إذ صااح غاراب علاى
ساا،ح الجااامف ،فزعااق أبااو حماازة ،لبخي ا لبّي ا  .فنساابوه إلااى ال خزندقااة وقااالوا:
حلولي زنديق .فشهدوا علياه ،وأخارط وبياف فرساه وناودي علياه :هاذا فار
ّ
1997
الزنديق )) .

 1995ابن كثير :البداية والنهاية ،ط  10ي . 801 :و أبو الخير تراسون :التصوف في القرنين الثاني والثالث الهجريين وموق
األربعة منه ،أطروحة دكتوراه  ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى  ، 1182 ،ي. 160 :
 1996ابن كثير :البداية والنهاية ،ط  10ي. 801 :
 1997الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  80ي. 122 :
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الفقها

ونفل الذهبي عن السراط ال،وسي أن قاله (( :بلغني عن أبي حمازة أناهّ
المحاسبي ،فصاحت ال ّشاة :ماع .فشاهق أباو حمازة شاهقة
دخل على الحارث
ّ
وقال :لبيّ لبيخ يا سيّديّ  .فغضب الحارث وعمد إلى الس ّكين ،وقالّ ":
إن لم
تتب ذبحت ".1998
والشاهد الثالث مفاده أن جماعة مان متقادمي الصاوفية وأعياانهم اتهمهام
المسلمون بالزندقة وتيلبوا عليهم ،منهم  :أبو العبا بن ع،اا  ،وأباو ساعيد
الخراز ،وسهل بن عبد ل التستري ،والحسين بن مكي الصبيحي البصري،
وأبو العباا بان ع،اا البغادادي ،وأباو القاسام الجنياد  ،الاذي أُخاذ عادة مان
مرات و ُشهد عليه بالكفر والزندقة .1999وأشار السراط ال،وسي إلى أن اتهام
الصوفية بذل ليس جديدا وإنما هو قديم.2000
والشاااهد األخياار -الرابااف : -قااال الااذهبي (( :قااال الساالمي فااي " محاان
الصااوفية " :ذو النااون أول ماان تكلاام ببلدت اه فااي ترتيااب االحااوال ،ومقامااات
االوليا  ،فينكر عليه عبد ل بن عبد الحكم ،وهجره علما مصر .وشاع أناه
أحدث علما لم يتكلم فيه السل  ،وهجاروه حتاى رماوه بالزندقاة .فقاال أخاوه:
إنهم يقولون :إن زنديق)).2001
وأقااول :إن اتهااام المسااالمين للصااوفية بااالكفر والزندقاااة لاايس عجباااا وال
غريبا ،بل هو من ضروريات اإلسالم والتصوف معا .ألنه سابق أن بيناا أن
التصوف وأهله خاالفوا اإلساالم وع،لاوه وهادموه ،فهال مان هاذا حالاه يبقاى
مسلما ،أو يصح أن يُقال بيناه مسالم ؟؟  .كاال وألا كاال  ،فهاذه حقيقاة يجاب
قولهاااا واالعتاااراف بهاااا ،وال يصاااح إنكارهاااا أبااادا  .ومااان جهاااة أخااارى إن
التصاوف نفساه ينتهااي بالصاوفية إلااى وحادة الوجاود وفيهااا يصابحون أربابااا
وآلهة .أليس هذا اعتراف من التصوف نفسه بينه هو أتباعه قد هدموا الشرع
والعقل والعلم ؟ ،وهال مان يقاول باذل يكاون مسالما فاي ميازان اإلساالم ؟؟.
وهل من ينكر ذل أيضا يبقى صوفيا في ميزان التصوف ؟؟.
علمااا باااين المسااالمين عنااادما كفااروهم وزنااادقوهم لااام يكاااذبوا علااايهم وال
ظلموهم ،ألن أحاوالهم ومنكاراتهم التاي أظهروهاا معروفاة عانهم وتتفاق ماف
 1998الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط  80ي. 122 :
 1999السراط ال،وسي :اللمف  ،ي 172 :وما بعدها  .و ابن الجوزي :تلبيس إبليس ،ي. 810 :
 2000السراط ال،وسي :اللمف  ،ي 172 :وما بعدها .
 2001ابن الجوزي :تلبيس إبليس ،ي. 810 :
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تصااوفهم ومااذكورة فااي كتاابهم  .باال إن كثياارا ماان شاايوخ الصااوفية اعترفااوا
صراحة بين تصوفهم هادم لإلسالم  ،وهو كفر في ميزان الشرع وأهله منها
أقوال أبي طالب المكي والغزالي والحالط وابن عربي التي ذكرناهاا ساابقا.
ومنها أيضا قول أبي القاسم الجنيد شي الصوفيه (( :أهل األنس يقولون فاي
كالمهم ومناجاتهم في خلاواتهم أشايا هاى كفار عناد العاماة .وقاال مارة :لاو
سمعها العموم لكفروهم )) .2002وقول أبي بكر الشبلي(( :لو أن أحداً يفهم ما
أقول ل ُشددت الزنانير)).2003
وهااذا الرجاال لاام يُفصااح عاان حقيقااة الغايااة الصااوفية ،لكنااه أشااار إلااى أن
إظهارها يُلحق صاحبها بيهل الذمة وتلبسه الزناار .2004بمعناى أن المسالمين
ساااايكفرونه ويُزندقونااااه ويُلحقونااااه بيهاااال الذمااااة ماااان اليهااااود والنصااااارى
والمجو  .وهذا دليل دامغ واعتراف ضمني بين الرجل كاان يُخفاي حقيقاة
عقيدته ،وأنها عقيدة مخالفة لادين اإلساالم ،و تخارط صااحبها مناه .وال شا
أنه أخفى عقيدة كفرية وحدة الوجود التاي هاي غاياة الغاياات عناد الصاوفية.
فقوله هاذا تضامن أمارين هاامين :األول اعتاراف الشابلي أن الصاوفية كاانوا
يخفون حقيقة أحوالهم عن المسلمين وذل بممارسة التقية والكتماان .واألمار
الثاني اعترافه بين ما أخفاه عن المسلمين هو كفر عندهم.
وأشير هنا إلى أن من يدافف عن هؤال الصوفية ويُقرهم على ضالالتهم،
أو يعتذر لهم فهو إما أنه جاهل بالتصوف ،أو أنه متعصب أعمى للتصوف.
أو أنه عد و لإلسالم والمسلمين ،وللعقال والعلام أيضاا يرياد باذل ال،عان فاي
اإلسالم إشباعا لهوائه وتعصباته .ألن بما أنه سبق أن بينا باألدلة الدامغة أن
التصاوف هاادم للشارع والعقال والعلام فلناه ال يصاح بايي حاال مان األحااوال
الدفاع عان التصاوف وأهلاه .فمان الجريماة ومان الجناون الادفاع عمان يهادم
الشرع والعقل والعلم .
وأما المجموعة األخيرة – السابعة  : -فتتضمن مقارنات هاماة وهادفاة
بين التصوف وغير من عقائد أهل األهوا والضالل.
أولهققا :تتعلااق بتشااابه موق ا الصااوفية والشاايعة اإلماميااة ماان المرويااات
الحديثية والتاريخية  ،فكال منهماا أهمال تحقيقهاا ،وال حاري علاى تحصايل
صااحيحها .وكاال منهمااا أسااس لعقائااده بالروايااات الضااعيفة والمكذوبااة .وكاال
 2002الغزالي :إحيا علوم الدين  ،ط  6ي. 188 :
 2003السراط ال،وسي :اللمف ،ي. 197 :
 2004الزنار هو ما يضعه الذمي على وس،ه يتحزم به .ابن منظور :لسان العرب،ار صادر ،بيروت ،ط  1ي.280 :
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وأولها تيويالت فاسدة .وكل منهماا فعال
منهما رد بمروياته ُمحكمات الشرع ّ
2005
ذل ا ألن دينااه بيصااوله وفروعااه وغاياتااه مخااال لاادين اإلسااالم  .فكاال
منهما كان أمامه طريقان :إما أن يتخلى عن دينه ،ويرجف إلى دين اإلسالم،
وإماااا أن يختلاااق المروياااات ويُحااارف الشااارع انتصاااارا لديناااه وتركاااا لااادين
اإلسااالم .فاختااار كاال فريااق ال،ريااق الثاااني ،فض ا ّل وأضاالّ !! .ولهااذا كااان
اخااتالق الروايااات وتحرياا الشاارع وهدمااه هااو ماان ضااروريات الاادينين
الصوفي واإلمامي !!.
والمقارنققة الثانيققة :تتعل اق بالتشااابه بااين الصااوفية والشاايعة اإلماميااة فااي
التيصيل لنشيتهم التاريخياة ووصالةها بالصاحابة بااختالق الرواياات الحديثياة
والتاريخيااة .فالصااوفية بينااا فااي الفصاال األول أنهاام اعتماادوا علااى روايااات
صاافة والخلفااا األربعااة هاام أصاال
ضااعيفة و ُمختلقااة زعمااوا بهااا أن أهاال ال ُ
الصوفية وسلفهم األول .والشيعة اإلمامية فعلوا ذلا أيضاا ،فاعتمادوا علاى
مروياااات مكذوباااة زعماااوا بهاااا أن آل البيااات هااام أصااال اإلمامياااة وسااالفهم
األول .2006علماا باين الحقيقاة ليسات كماا زعام الصاوفية وال الشايعة اإلمامياة
أبدا  ،فال تصوف وال تشيف إماامي فاي ديان اإلساالم القاائم أوال علاى القارآن
الكريم  ،ثم السنة الصحيحة الموافقة له ثانيا.
والمقارنة الثالثة مفادها أن كاال مان التصاوف والتشايف اإلماامي هاو ديان
قائم بذاته وهادم لإلسالم مف تستره وتدثره به .فالتصوف سابق أن بيناا كيا
هو دين مستقل بنفسه وهادم للشرع بيصوله وفروعاه وغاياتاه .وأماا التشايف
اإلمامي فهو بما أنه جا بلماماة ال وجاود لهاا فاي اإلساالم ،ويعتقاد بتعارض
القرآن للتحري  ،وأن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي-عليه الصالة والسالم، -
فهااذا يعنااي بالضاارورة أن التشاايف اإلمااامي قااد ع،اال دياان اإلسااالم وهدمااه،
وجا بدين جديد اسمه التشايف اإلماامي .2007فواضاح مان ذلا أن كاال منهماا
هادم لإلسالم ويمثل بذاته دينا مستقال عنه مف تدثره به !! .
والمقارنققة الرابعققة :تتعلااق بالتشااابه بااين الصااوفية والشاايعة اإلماميااة فااي
نقضهم لختم نبوة نبينا محمد-عليه الصالة والسالم . -فالصوفية نقضوا ختم
 2005فيما يخ التصوف سبق توثيق ما قلناه عنه .وأما فيما يتعلق بالشيعة اإلمامية فانظر مثال :الكليني :الكافي  ،ط  1ي،122 :
 ، 822 ،126ط  8ي ، 21 :ط  6ي .812 :و تفسير العياشي  ،المكتبة العلمية  ،طهران  ،ط  1ي  . 20 :وخالد كبير عالل:
تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاري صدر اإلسالم ،والكتاب منشور إلكترونيا .
 2006للتوسف في ذل أنظر مثال :خالد كبير عالل :بحوث حول الخالفة والفتنة الكبرى  .وتناقض الروايات السنية والشيعية حول تاري
صدر اإلسالم .
 2007أنظر مثال :الكليني :الكافي  ،ط  1ي ، 822 ،126 ،122 :ط  8ي ، 21 :ط  6ي .812 :و تفسير العياشي  ،المكتبة
العلمية  ،طهران  ،ط  1ي . 20 :
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النبوة عندما أثبتوا لشيوخهم العصمة ،وعلم الغيب والتلقي عان ل كاألنبياا
 .فشيوخ الصوفية هم أنبياا بعاد النباي الخااتم  ،ساوا ساميناهم عاارفين ،أو
أوليا  ،أو شيوخا  ،فالعبرة بالمضمون ال باالسم  .والشيعة اإلمامية نقضاوا
خااتم النبااوة باايئمتهم  ،فاايثبتوا لهاام العصاامة ،وعلاام الغيااب ،وحااق التشااريف،
وأوجبااوا طاااعتهم كاألنبياااا  . 2008فيئمااة الشاايعة هااام أنبيااا باساام اإلماماااة،
وشيوخ الصوفية أنبيا باسم ال روالية !!  .لكن النتيجة واحدة ،هي :نقض ختم
النبوة ،وتجاوز الكتاب والسنة وتع،يلهما  ،ووجاود أنبياا آخارين بعاد خااتم
األنبيا محمد  -عليه الصاالة والساالم . -وباذل فعلاى اإلساالم الساالم  ،فقاد
اغتالته اإلمامية والصوفية !! .وهذه النتيجة حتمياة ساوا أقار بهاا هاؤال أو
أولوها أو لم ي ُّؤلوها ،فلان يسات،يعوا رفعهاا ،وال إبعادهاا ،
أنكروها ،وسوا ّ
وال حجبهاا !!  .وبمااا أن ل تعاالى تكفاال بحفااظ ديناه وكتابااه ،فاالن اغتيااال
هؤال لإلسالم قد فشل وانقلب ضدهم  ،فاغتالوا أنفساهم وضالوا وأضالوا !!
.
والمقارنققة الخامسققة :تتضاامن تلخيصااا مقارنااا للتشااابه بااين التصااوف
والتشااايف اإلماااامي وموجباتاااه .فااايقول :ال تصاااوف وال تشااايف باااال تقياااة .وال
تصوف وال تشيف باال اخاتالق للرواياات الحديثياة والتاريخياة  .وال تصاوف
وال تشاايف بااال اسااتخدام للتيوياال الفاسااد .وال تصااوف وال تشاايف دون تحريا
للنصاااوي الشااارعية .وال تصاااوف وال تشااايف دون نقاااض لخاااتم النباااوة .وال
تصوف وال تشيف دون إهمال لمنه نقد األخبار .وال تصوف وال تشيف دون
تع،ياال لاادين اإلسااالم وهدمااه ،.وال تصااوف وال تشاايف دون اسااتبعاد للقاارآن
الكريم وال،عن فيه والتعالي عليه .
والمقارنققة الساةسققة :تتعلااق بالتشااابه فااي مساال التيصاايل للعقائااد عنااد
الصااوفية واإلماميااة والمعتزلااة والخااوارط ،فكاال ماانهم جعاال الشاارع ورا
ظهااره أوال .2009ثاام االعتماااد علااى آرائهاام وأهااوائهم ومصااالحهم ثانيااا .ثاام
استخدام الروايات الضعيفة والمختلقة لتيصيل أفكارهم واالنتصار لها ثالثا.
ثام االنتقااا ماان الشاارع مااا يُااوافقهم مان النصااوي وإغفااال الباااقي رابعااا .ثاام
التسااالط علاااى الاااوحي الصاااحيح بالتيويااال التحريفاااي ليتفاااق ماااف أهاااوائهم
ومروياتهم خامسا.2010
 2008أنظر مثال :الكليني :الكافي  ،ط  1ي. 822 ،126 ،122 :
 2009مف االختالف في درجة ذل  ،حسب طبيعة االنحراف ودرجته .
 2010ما ذكرته عن مسال هؤال تشهد عليه عقائدهم وآراؤهم أوال ،وما تبيّن لي من دراستي لمذاهبهم في كتابي عن الصوفية ،وكتب
أخرى  ،منها :جناية المعتزلة الشرع والعقل .وتناقض الروايات السنية والشيعية حول تاري صدر اإلسالم  .وبحوث حول الخالفة
والفتنة الكبرى  .و مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاري اإلسالمي وتدوينه.
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علما بين المنه الصحيح في التعامل مف ديان ل تعاالى مخاال لمسال
هااؤال تمامااا .وتتمثاال خ،واتااه كااا تي :أوال عاادم التقاادم علااى الشاارع  ،وال
مزاحمته  ،وال التساوي معه  .وثانيا يجب أن يكون التلقي من الاوحي بادون
خلفيات مذهبية ُمسبقة تفرض نفسها عليه  ،فلذا ُوجدت يجب إبعادهاا .وثالثاا
يجب أن يكون التلقي بعلام صاحيح  ،فاال يكاون بجهال وال بايهوا وال بانرا
فاسدة .ورابعا يجب أن نيخذ من الوحي ما يُع،يه هاو لناا  ،بمعناى هاو الاذي
يُع،يناااا مفاهيماااه ويصاااوغها لناااا  ،ولسااانا نحااان الاااذين نفااارض علياااه فهمناااا
وآرا نا .وخامساا يجاب أن نحاري علاى تفساير القارآن باالقرآن  ،ثام بالسانة
الصااحيحة الموافقااة لااه ،ثاام بمااا أجمااف عليااه الصااحابة ،ثاام ببدائااه العقااول
وصريحها ،ثم بحقائق العلوم وصحيحها.
والمقارنقققة السقققابعة  :إن مااان الخصاااائ التاااي تجماااف باااين التصاااوف
واالعتزال والتشيف اإلمامي أن كاال منهاا يمثال بنفساه ديناا علمانياا .ألن كاال
منها خال الشرع وأبعده وتقدم عليه وشرّ ع لنفسه .فالتصاوف سابق أن بيناا
وعوضه بشاريعته .واالعتازال تقادم علاى الاوحي
كي ع،ل الشرع وهدمه
ّ
وع،ل جانبا كبيرا مناه بادعوى تقاديم العقال علاى الشارع ،فيصابح يعتارض
عليه ،ويشرّ ع لنفسه حسب العقل المعتزلاي ال حساب شاريعة ل تعاالى.2011
وأمااا التشاايف اإلمااامي فهااو لمااا خااال الشاارع فااي موقفااه ماان الخالفااة ،وقااال
بتعرض القرآن الكريم للتحري  ،وكفّر الصحابة  ،فلنه بذل قاد خاال ديان
اإلسالم وجاا بتشاريف بشاري جدياد باسام اإلماماة واألئماة .2012فكال هاؤال
ترك الوحي اإللهي وتقدم عليه وجا بتشريف من عناده ونسابه إلاى اإلساالم،
وهذه هي العلمانية المتسترة باإلسالم !! .
والمقارنقققة الثامنقققة :تتعلاااق بالتشاااابه العاااام فاااي مسااال االنحاااراف باااين
الصااوفية واإلماميااة والمعتزلااة :فالصااوفية باساام الحااب اإللهااي واالهتماااام
بالقلااب أفساادوا الشاارع والعقاال والقلااب والعلاام ،فضاالوا وأضاالوا .والشاايعة
بدعوى إمامة علي وآله حرفوا الشرع وطعنوا في القرآن وكفروا الصحابة،
واختلقاااوا الرواياااات 2013،وأفسااادوا العقااااول والقلاااوب  ،فضااالوا وأضاااالوا.
والمعتزلة باسم العقل والفكر قادموا عقاولهم علاى ل ورساوله  ،وبهماا نفاوا
الصفات اإللهية  ،وأفسدوا الشرع والعقل والقلب والعلم  ،فضلوا وأضلوا.
 2011للتوسف في ذل أنظر كتابنا :جناية المعتزلة على العقل والشرع  ،والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .
 2012أنظر مثال :الكليني :الكافي  ،ط  1ي. 822 ،126 ،122 :
 2013أنظر مثال :الكليني :الكافي  ،ط  1ي. 822 ،126 ،122 :
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والمقارمقققة التاسقققعة :موضاااوعها التشاااابه فيماااا عناااد الفااارق الضاااالة مااان
األحاديث النبوياة الخاصاة بهاا  :يتمثال ذلا فاي أن كال طائفاة مان طوائا
أهاال األ هااوا إال واختصاات بيحاديااث مكذوبااة ال توجااد إال عناادها ،اختلقتهااا
تيسيسا لمذهبها وانتصارا له  .فالصوفية انفردوا بيحاديث تتعلق بيهل الصُفة
وحكاية الكش وعلم البااطن كماا بينااه ساابقا .والمعتزلاة اختصاوا بيحادياث
تمدح االعتزال وعلم الكاالم .2014والشايعة اإلمامياة اختصاوا بيحادياث تخادم
مذهبهم تتعلق بخرافة إمامة علي وأبنائه وصفات أئمتهم الخارقاة .2015وهاذا
يعنااي أن كاال تل ا الفاارق لمااا انحرفاات عاان القاارآن الكااريم والساانة النبويااة
الصااحيحة الموافقااة لااه اختلقاات أحاديااث كااذبت بهااا علااى الشاارع وحرفتااه
انتصارا لمذهبها .فيصبحت لكل طائفة أحاديثها الضعيفة والمكذوبة الخاصة
بها.
والمقارنة العاشرة  :تتعلق بيساسيات التشابه واالخاتالف الموجاود باين
الصااوفية والمتكلمااين والفالساافة والشاايعة اإلماميااة وإغااوا الشااي،ان لهاام:
فالصاوفية انحرفااوا عاان الشاارع باادعوى التصااوف  ،فتساالط علاايهم الشااي،ان
بلثارة عواطفهم وإغراقهم في التلبيساات والهلوساات واألحاوال الغريباة مان
جهة ،ثام صارفهم عان الاوحي الصاحيح والعقال الصاريح والعلام الصاحيح ،
وأغرقهم في الفكر الخرافي من جهة ثانية .والمتكلماون والفالسافة انحرفاوا
عن الشرع بدعوى الفكر والعقل والعقالنياة ،فتسالط علايهم الشاي،ان بلثاارة
الشكوك والشبهات  ،وكثرة الجدل والسفس،ة من ناحية ،وإضعاف التزامهم
بالشاارع و يقياانهم القلبااي ومشاااعرهم الوجدانيااة ماان ناحيااة أخاارى .والشاايعة
اإلماميااة لمااا انحرفااوا عاان الشاارع باادعوى إمامااة علااي وأبنائااه تساالط علاايهم
الشي،ان وأوصلهم إلى القاول بتعارض القارآن للتحريا  ،وتكفيار الصاحابة
واخاتالق الروايااات ،فيبعاادهم عاان الشارع الصااحيح  ،وحاارمهم ماان اليقااين ،
وأغرقهم في التناقضات التي ال مخرط منها ،إال بترك دينهم .
والمقارنة األخيقرة -الحاةيقة عشقرة : -هاي للفقياه ال ُماتكلم أباي الوفاا بان
عقياال البغاادادي الحنبلااي(ت 114هااـ) قااارن فيهااا بااين المتكلمااين والصااوفية.
ومضامونها أن المتكلمااين يفساادون عقائااد النااا ،بتوهيمااات شاابهات العقااول
 2014انظر مثال :خالد كبير عالل :جناية المعتزلة على العقل والشرع  ،ي 192 :وما بعدها.
 2015انظر مثال : :الكليني :الكافي  ،ط  1ي ، 822 ،126 ،122 :ط  8ي ، 21 :ط  6ي .812 :و تفسير العياشي  ،المكتبة
العلمية  ،طهران  ،ط  1ي  . 20 :وخالد كبير عالل :تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاري صدر اإلسالم ،والكتاب منشور
إلكترونيا .
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،والصوفية يفسدون األعمال ،و يهدمون قوانين األديان ،و يحبون الب،ااالت
وسماع األصوات  .وهذا مخال لما كان عليه السل الصالح ،فقد كانوا في
العقائااد عبيااد تسااليم ،وفااي األعمااال أرباااب جااد .2016والمتكلمااون أفضاال ماان
الصااوفية ألنهاام يزيلااون الش ا  ،لكاان الصااوفية يُوهمااون التشاابيه فااي مجااال
الصاافات .2017وحسااب اباان تيميااة أن اباان عقياال فضّ اال المتكلمااين لغلبااة علاام
الكالم عليه ،ألن من طغى عليه النظر العقلي كان ذمه لمنحرفة العُباد ،أكثر
مااان ذماااه لمنحرفاااة المتكلماااين .2018والحقيقاااة أن كاااال مااان منحرفاااي العُبااااد
والمتكلمااااين والفالساااافة ينتهااااي بهاااام األماااار إلااااى الشاااا والحياااارة والقلااااق
واالضااا،راب وإن اختلفااات درجاااة ذلااا حساااب أحاااوالهم وظاااروفهم .قاااال
ال رمااا ي َُلقةااي ال خش ا َي،ر ُ
ين فةااي قُلُااوبة ةهم خم ا ررضٌ رو َالقرا ةس اير ةة
ان فة َتنراةً للخا ةذ ر
تعااالى ((:لةيرجَ رعا ر
ض رعان
قُلُوبُهُ َم روإة خن الظخاالة ةم ر
ق بر ةعيا َد)(الحا  ،))14 :و(( رو رم َان أر َعا رر ر
ين لرفةاي ةشاقرا َ
ضنكا ً رونرحَ ُش ُرهُ ير َو رم َالقةيرا رم ةة أر َع رمى)(طه.))143 :
ةذ َك ةري فرل ة خن لرهُ رم ةعي رشةً ر
وإنهااا ً لهااذا المبحااث أذكاار هنااا فائاادتين هااامتين :األولااى مفادهااا أن
التصوف في صميمه لم يقم على الشرع أصال وال فرعا وال غاية ،وإنما
قام على فكره المخال للشرع من،لقا وت،بيقا وآثارا .فمثّل بذل شاجرة
الضااالل وثمارهااا الظالميااة ،والتااي ين،بااق عليهااا قولااه تعااالى (( :رو رمث ا ُل
اااج رر َة رخبةيثرااا َة اجَ تُثخا َ
ض رماااا لرهراااا ةماااان
ااات ةمااان فر َ
ركلة رمااا َة رخبةيثرااا َة رك رش ر
اااو ة
ق األررَ ة
ار)(إبااراهيم  .))46 :ولاام يُمثاال أباادا شااجرة اإليمااان الزكيااة وثمارهااا
قرا رر َ
ب ّ
لُ رماثرالً
ار ر
ض ر
النورانية  ،التي وصفها ل تعالى بقوله  ((:ألر َم تر رر رك َي ر ر
ركلة رمةً طريبرةً رك رش رجر َة طريبر َة أرصَ لُهرا ثرابة ٌ
ت روفررَ ُعهرا فةي ال خس رما تُ َؤتةي أُ ُكلرهرا ُك خل
اربُ ّ
ُون)(ابااراهيم:
لُ األر َمثرااا رل لةلنخااا ة لر رعلخهُا َم يرترا رذ خكر ر
ةحا َ
اين بةال ة َذ ةن رربهرااا رويرضَ ا ة
.))41-43
والثانية مضمونها أن نشية الصوفية لم تكن على أيدي علماا  ،أو جماعاة
ملتزمااة بالشاارع عاان وعااي وفهاام كاماال وصااحيح للاادين  ،وال كاناات تحماال
مشااروعا إسااالميا إلحيااا اإلسااالم فااي نفااو المساالمين ديناا ً ودولااة  ،بعاادما
اغتالااه طااالب الاادنيا .وإنمااا كاناات نشااية فرديااة تبحااث عاان الراحااة النفسااية
واإليمانيااة ألصااحابها  ،ثاام تجمااف أصااحابها ،ماان دون حااري وال اهتمااام
 2016ابن الجوزي  :تلبيس ابليس ي.116 :
 2017نفس المصدر ي .119:
 2018ابن تيمية  :در تعارض العقل و النقل ،ط  1ي .129 ، 126:
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لتكااون نشااية الصااوفية شاارعية صااحيحة شاااملة تجمااف بااين الاادنيا وا خاارة،
وتفهاام اإلسااالم فهمااا شااموليا  ،وال كاناات تعماال علااى أن تكااون ساالوكياتها
منضب،ة بدين اإلسالم.
ثانيا :أسئلة وإجابات:
نت،رق في هذا المبحث إلى األسباب التي أدت بالتصوف وأهله إلى
االنحراف عن الشرع والعقل والعلم من جهة  ،وإلى كثرة أخ،ائه ومنكراته
من جهة أخرىف نتناولها بصيغة سؤال وجواب وباهلل التوفيق .
لدين اإلسالم

أوال فبالنسبة لألسئلة ،أولها :لماذا التصوف مخال
و ُمع،ل وهادم له ؟؟.
إن السبب األساسي الوحيد في ذل هو أن التصوف نشي منذ بدايته
مخالفا للشرع أصوال وفروعا وغاية كما بيناه سابقا .فماذا ننتظر منه ؟؟.
فمن الضروري أن يكون التصوف مخالفا له وحربا عليه ومع،ال له.
فالجواب واضح ال يحتاط إلى أكثر مما قلناه .

ولذل فلن سبب انحراف التصوف ومخالفته للاوحي والعقال والعلام ال
يعود إلى أخ،ا في ت،بيق التصوف ،وإنما يعاود إلاى التصاوف نفساه .فهاو
فاسد وباطل من داخله من،لقا ووسيلة وغاية كما بينااه  .ولهاذا فالتصاوف ال
يُمكن إصالحه وتقويماه مان داخلاه وال مان خارجاه  ،وإنماا ال باد مان هدماه
والتخلي عنه  ،ألن الذي يُهدم الوحي والعقل والعلم هاو الاذي يجاب أن يُهادم
ويُعدم .
والسؤال الثاني :لماذا نشي التصوف نشية مخالفة لدين اإلسالم و ُمع،لة

له؟ .
إن مرد ذل إلى ثالثة أسباب  :األول يرجف إلى الصوفية أنفسهم الذين
أسسوا للتصوف ،فالظاهر من أحوالهم أن همهم األساسي من تصوفهم كان
البحث عن الُ،مينينة الوجدانية واإليمانية ،بسبب ما كانوا فيه من جفاف
روحي وقلق نفسي ،ف،لبوا الراحة النفسية والحب اإللهي بيي طريقة كانت
ومن دون اهتمام بتصحيح منه ال،لب .فكانت أحوالهم ورغباتهم هي
المن،لق األول لتحقيق مبتغاهم .
والسبب الثاني :عدم حري هؤال الصوفية على االلتزام بالوحي
الصحيح  ،والعقل الصريح والعلم الصحيح لضبط أحوالهم ومنهجهم .وهذا
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السبب والذي قبله هما اللذان مهدا للسبب الثالث ويتمثل في دور الشي،ان
في التلبيس عليهم والوسوسة لهم ،واالحتيال عليهم  ،والتزيين لهم  ،ثم بعد
ذل استحوذ عليهم  ،في غياب السببين األول والثاني أو ضع تيثيرهما.
فتمكن منهم الشي،ان وساقهم إلى الديانة العرفانية -اإلشراقية -والمعروفة
أيضا بالرهبانية .فنقلهم من دين اإلسالم إلى دين الرهبانية !! .وقد ظهر
تيثيره فيهم بوضوح منذ البداية ،عندما أسسوا للتصوف بمخالفة الشرع
واستمروا على مخالفته في الفروع والغايات حتى انتهى بهم إلى الكفر باهلل
ودينه ورسله عندما أوصلهم إلى االعتقاد بكفرية وحدة الوجود .وما كان
للشي،ان أن يست،يف أن يفعل فيهم ذل لو كانوا ملتزمين بالوحي الصحيح،
ان فة َتنرةً
والعقل الصريح والعلم الصحيح  .قال تعالى(( :لةيرجَ رع رل رما ي َُلقةي ال خش َي،ر ُ
ق
ين فةي قُلُوبة ةهم خم ررضٌ رو َالقرا ةسير ةة قُلُوبُهُ َم روإة خن الظخالة ةم ر
للخ ةذ ر
ين لرفةي ةشقرا َ
بر ةعي َد)(الح  .))14 :و(( رو رزيخ رن لرهُ ُم ال خش َي،ر ُ
ص خدهُ َم رع ةن ال خسبةي ةل
ان أر َع رمالرهُ َم فر ر
ين)(العنكبوت.))48 :و(( رو رمن ير َع ُ رعن ةذ َك ةر الرخحَ رم ةن
ص ةر ر
رو ركانُوا ُم َستر َب ة
نُقريضَ لرهُ رش َي،رانا ً فره رُو لرهُ قر ةر ٌ
ُون أرن خهُم
ين روإةنخهُ َم لرير ُ
ص ُّدونرهُ َم رع ةن ال خسبةي ةل رويرحَ رسب ر
ون)( .))47 -46
ُّم َهتر ُد ر
السؤال الثالث :لماذا لم يحري الصوفية على طلب األخبار الصاحيحة،
وال حققوا الروايات التاريخية والحديثية ؟؟.
وأقول :يجب أن نعلم أن االنحراف في المن،لق واألسا فاي أي ديان
 ،أو مذهب  ،ال يتوق عناد األصاول وإنماا يساتمر ماف المكوناات والغاياات
وتتاايثر بااه الكليااات والجزئيااات .وهااذا الااذي حاادث للتصااوف وين،بااق عليااه
أيضاا  ،فبماا أن أصاول التصاوف كانات مخالفاة للشارع والعقال والعلام ،فااال
ش ا أن تعاماال الصااوفية مااف المرويااات الحديثيااة والتاريخيااة سااتكون غياار
علميااة غالبااا .ألنهاام عناادما ي،لبااون األخبااار الصااحيحة أو يحققونهااا طلبااا
للصحيح فالغالب أنها ستخال تصوفهم الذي هو نفسه فاسد ومخال للشرع
والعقل والعلم !!  .وهذا ليس في صالحهم وال لتصاوفهم  ،ولايس أماامهم إال
طريقان :إما طلب صحيح األخبار  ،وهاذا يُهادم التصاوف ويُرجاف الصاوفية
إلى الصراط المستقيم ف وإما إهمال تحقيق األخبار وعدم طلب صحيحها إال
إذا كانت في صالحهم من أجل التصوف .فاختااروا ال،رياق الثااني ،وأقبلاوا
على األخبار الضعيفة ،واختالق المرويات تيسيسا للتصاوف وانتصاارا لاه،
فضلوا وأضلوا !! .
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وبذل يتبين أن عدم حري الصاوفية علاى طلاب األخباار الصاحيحة ،وال
تحقيااق الروايااات لتمييااز صااحيحها ماان سااقيمها يرجااف أساسااا إلااى سااببين
أساسااايين :األول إن عااادم القياااام باااذل هاااو مااان ضاااروريات التصاااوف ،
واستمرار لمنهجه في موقفه من حقائق الشرع والعقل والعلم .والثاني هو أن
الصوفية اكتشفوا أن طلب األخبار الصحيحة ليست في صالح التصوف وال
الصوفية ،فيهملوها وعوضوها بالروايات الضعيفة والمكذوبة التي تتفق مف
التصوف .وهذا ليس من باب التبريار لفعلهام واالعتاذار لهام ،وإنماا هاو مان
باب البيان والكش  ،وإال فلن فعلهم هذا باطل ق،عا ،وليس مان الشارع وال
من العقل وال من العلم ،وإنما هو فعل أهل األهوا ومرضى القلوب .
والسققؤال الرابق  :لماااذا أصاار الصااوفية علااى التمسا بالتصااوف رغاام
مخالفته للشرع و هدمه له ولعقل والعلم ؟؟.
أقاااول :إن مااارد ذلااا إلاااى ساااببين رئيسااايين :األول يرجاااف إلاااى طبيعاااة
التصوف بذاته ،فبما أن نشيته ومقوماته كانت مخالفة للاوحي والعقال والعلام
غالبا ،فلن هذا أورث فاي الصاوفية نفاورا مان علاوم الشارع والعقال والعلام،
وعدم االحتكام إليها غالبا .وبما أن قلوبهم ونفوسهم مملاو ة بالتصاوف  ،فلام
يكاان معظمهاام قااادرا علااى نقااد التصااوف ماان جهااة قدراتااه العلميااة ،وال كااان
يمتل الشجاعة األدبية على القيام بذل .
والسبب الثاني :هو أن الصوفية كاانوا ُمخادرين نفسايا ووجادانيا  ،وفايهم
قلق واضظراب وحيرة من جهةف وفيهم تعالم وتكبر،وغرور ورعوناة نفاس
ماان جهااة ثانيااة ،والشااي،ان قااد اسااتحوذ علاايهم ،وزياان لهاام أعمااالهم ،ولاابس
علاايهم أحااوالهم ماان جهااة ثالثااة .فاايورثهم ذل ا أوهامااا وهلوسااات  ،وأفسااد
عقولهم وتفكيرهم ،وأدخلهم في عاوالم ال حقيقاة لهاا كخرافاة وحادة الوجاود.
ومن هذا حاله ال يتراجف عن التصوف غالبا .فالقوم من الذين يصدق علايهم
ُاون )(الحجار ،))74 :و(( رو رمان
ك إةنخهُ َم لرفةي رس َك ررتة ةه َم ير َع رمه ر
قوله تعالى(( :لر رع َم ُر ر
ار ٌ
ين)(الزخارف، ))46 :
ير َع ُ رعن ةذ َك ةر الرخحَ رم ةن نُقريضَ لراهُ رشا َي،رانا ً فره رُاو لراهُ قر ة
ون
ُون أرنخهُااا َم يُحَ ةسااانُ ر
ضااا خل رسااا َعيُهُ َم فةاااي َال رحيراااا ةة الااا ُّد َنيرا روهُااا َم يرحَ رساااب ر
و((الخااا ةذ ر
ين ر
ان إةالخ
صاااا َنعا ً)(الكهاااا  .))113 :و((ير ةعاااا ُدهُ َم رويُ رمنااااي ةه َم رو رمااااا ير ةعاااا ُدهُ ُم ال خشاااا َي،ر ُ
ُ
ُغرُوراً)(النسا .))141 :
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والسؤال الخام  :لماذا أخفى معظم الصوفية حقيقة تصوفهم  ،وعبروا
عنه باإلشارات ال ُمبهمة دون العبارات الواضحة ؟! .
أقول :إنهم أخفوا حقيقة التصوف ألنه ُمخال لدين اإلسالم و ُمع،ال لاه
 ،وهادم له في النهاية .هذا فضال على أنه مخال أيضاا للعقال والعلام .وأماا
إذا قياال :ال  ،إنهاام كمااا قااال القشاايري  :أخفااوا تصااوفهم ألنااه لااو صااار إلااى
الشرح والعبارة خفي وذهب رونقه .2019فيقول :تبرياره هاذا ال يصاح ،وهاو
ماان التقيااة ألن الكااالم ال ُملغااز هااو الااذي يصااعب فهمااه ويلتاابس معناااه فتقاال
االستفادة منه ،وقد يكاون ساببا فاي ضاالل الناا  .والادليل علاى عادم صاحة
تبريااره  ،وأن الصااوفية لغاازوا كالمهام تقيااة وتلبيسااا علااى المساالمين وإخفااا
للتصوف الشواهد ا تية:
أولها إن كثيرا مان شايوخ الصاوفية سابق أن أوردناا أقاوالهم اعترفاوا أن
تصوفهم هو كفار وزندقاة .والثااني إن بعاض كباار الصاوفية قاد عباروا عان
حقيقة التصوف ولام يخفوهاا كماا فعال الحاالط وابان عرباي ،وابان سابعين ،
وأظهاروا صاراحة قاولهم بكفرياة وحاادة الوجاود .والثالاث :سابق أن بيناا فااي
كتابنااا هااذا أن التصااوف مخااال للشاارع أصااوال وفروعااا وغايااة .والشاااهد
األخير -الرابف -إنه ال يُوجد مبرر صحيح إلخفا هؤال لحقيقة تصوفهم إال
أنه مخال للشرع ،ألنه لو كان موافقاا لاه لماا أخفاوه  ،بال ألظهاروه ليُبيناوا
للنا أن تصوفهم من اإلسالم وغير مخال له .وبما أنهام أخفاوه فهاذا دليال
على أنه مخال له .
والسققؤال السققاةس :لماااذا ذم الصااوفية الاادنيا وا خاارة  ،حتااى أن عبااد
القادر الجيالني قال  (( :ياا غاالم ،اقارن باين الادنيا وا خارة ،واجعلهماا فاي
موضف واحد ،وانفرد بموالك عز وجل عريانا ً من حيث قلبا  ،باال دنياا وال
آخرة  ...يا غالم ،ال تكن ماف الانفس وال ماف الهاوى ،وال ماف الادنيا ،وال ماف
ا خرة ،وال تتابف سوى الحق عز وجل )).2020
وأقول :السبب األساسي في ذلا هاو أن الصاوفية ذماوا ا خارة وطالبيهاا
ألن ا خرة -المعاد األخروي -ليست من الادين الصاوفي ،فاال معااد أخاروي
فيه .وذموا الدنيا ألنهاا عنادهم هاي الحجااب الاذي يمانعهم مان الوصاول إلاى

 2019السراط ال،وسي :اللمف  ،ي. 21 :
 2020عبد القادر الجيالني :الفتح الرباني والفيض الرحماني  ،دار الريان للتراث  ،القاهرة ،ي. 12 ،11 :
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المعاااد الصااوفي المتمثااال فااي بلاااوغهم مقااام وحاادة الوجاااود  ،فهااي جناااتهم
ومعادهم األبدي ،وفيها يصبح الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم !! .
والسؤال الساب  :ما هاي أساباب كثارة أخ،اا التصاوف وانحرافاتاه فاي
مواقفه من ممارسات ال،ريق الصاوفي ،وفاي نظرتاه إلاى حاجياات اإلنساان
وغرائزه ،وفي موقفه من مصادر العلم ؟.
وأقااول :تلا االنحرافااات واألخ،ااا الشاارعية والتاريخيااة والعلميااة هااي
نتيجة ضرورية لفساد أصول التصوف ،فبما أنه بينا أناه نشاي بعيادا ومخالفاا
للشرع والعقل والعلم من جهة ،وأن أهاوا الصاوفية وهلوسااتهم وتلبيسااتهم
هاااي التاااي أسساااته مااان جهاااة ثانياااة  ،فمااان الضاااروري أن تظهااار فياااه تلااا
االنحرافات واألخ،ا وغيرها من المنكرات والمخالفات.
السؤال الثامن :ما هي أسباب كثرة تناقضات التصوف وأهله كاالتي سابق
أن ذكرناها ؟ .
أقول :إن السبب األساساي فاي كثارة تناقضاات الصاوفية هاو أنهام كاانوا
يؤمنون بالدين الصوفي ويتظاهرون باإلسالم .فيوقعهم هذا فاي تناقضاات ال
حااد لهااا ،فعناادما كااانوا يُظهاارون التصااوف وينتصاارون لااه يتناقضااون مااف
اإلسالم وما عليه مجاتمعهم .وعنادما يتظااهرون باإلساالم يتناقضاون داخلياا
مف دينهم وخارجيا ماف سالوكياتهم الصاوفية التاي أظهروهاا مان قبال .فاالقوم
كانوا في تناقضات دائمة وال تتوق غالبا  ،بسبب اعتقادهم بالدين الصاوفي
وتظاهرهم بدين اإلسالم تسترا به.
والسققؤال التاس ق  :مااا هااو ساابب حااري الصااوفية علااى مخالفااة اإلسااالم
وتحريفه وتع،يله ثم هدمه  ،مف تظاهرهم به ؟ .
أقااول :إن الساابب األساسااي فااي ذلا هااو أن القااوم كااانوا يعتقاادون بالاادين
الصوفي باطنيا ويتظاهرون بدين اإلسالم ظاهريا .فكان همهام هاو التيسايس
للتصوف والدفاع عنه  ،واالنتصار له ،ولم يكن همهم االلتازام باإلساالم وال
جعله ميزانا لتصاوفهم  .وبماا أن هاذا حاالهم فيصابح مان الضاروري عنادهم
الحري على مخالفة اإلسالم أوال ،ثم تع،يله ثانيا ،ثم هدمه في النهاية ثالثاا
 ،إلحالل التصوف محله مف الحاري الشاديد علاى ممارساة التقياة والتساتر
باإلساااالم أثناااا ت،بياااق خ،اااتهم لكاااي ال ينكشااا أمااارهم و يتصااادى لهااام
المسلمون.
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السؤال األخير -العاشر  :-لماذا كان التصوف هادما للادين والادنيا وللعقال
والعلم؟ .
إن السبب األساسي هو أن التصوف بما أنه يمثل بنفساه ديناا قائماا بذاتاه
ومقوماته  ،وبما أنه سبق أن بينا أنه مخال للشرع والعقل والعلام بيصاوله
وفروعه وغاياته ،فال بد أن يكون هادما للدين والعقل والعلم.
ومااان جهاااة أخااارى فالتصاااوف لااايس هدفاااه عباااادة ل وااللتااازام بديناااه
والدعوة إلياه ،وال عماارة األرض ،وال اكتشااف سانن الكاون وتشاييد العلاوم
والحضاارة اإلنساانيةف وإنمااا غايتاه األساسااية والوحيادة هااي التحقاق بخرافااة
وحدة الوجود -الفنا في ل ، -وفيهاا يصابح الصاوفية أرباباا وآلهاة .فاالكون
هو ل  ،ول هو الكون ،والصوفي هو ل وهو الكون حسب زعمهم .وهاذه
الخرافاة -التاي يعتقادون بهااا -هاي مان دون شا تاادمير وهادم للادين والاادنيا،
وللعقل والعلم .
ثالثا :اعتراضات وتساؤالت:
نُفرد هذا المبحث ل،ائفة متنوعة من االعتراضات والتساؤالت التي قد
يعترض بها علينا كثير من أهل العلم على ما قلناه في كتابنا هذا .وسنرد
عليها بيدلة الشرع والعقل والعلم بحسب فهمنا وقدراتنا وباهلل التوفيق .
فبالنسبة لالعتراضات  ،فيولها  :ربما ينتقدنا بعض أهل العلم فاي نقادنا
لموق الصوفية في إهمالهم نقد األخبار  ،بدعوى أن القاوم كاان لهام موقا
من ذل وله ما يُبرره  ،لذا ال يصح انتقاادهم فاي ذلا  ،وقاد بيناه أباو طالاب
المكي بقوله(( :باب تفضيل األخبار وبياان طرياق اإلرشااد وذكار الرخصاة
والسعة في النقل :والرواية جميف ما ذكرناه في هذا الكتاب مان األخباار عان
النبااي -صاالى ل عليااه وساالم ،-ثاام عاان الصااحابة وعاان التااابعين وتااابعيهم،
رسمناه حفظا ً وسقناه علاى المعناى إال يسايراً اتفاق وجاوده فاي أيادينا وقارب
تناوله منا من أخبار فيها طول .فلنا نقلناها من مواضاعها وماا برعاد عليناا فلام
نفقه ولم نشغل همتنا به .فما كان فيه من صواب وبيان وتثبت فمن ّ
ل تعالى
وقوة تيييده ،وما كان فيه من خ،ي وعجلة وهوى ،فمنا بالساهو
بحسن توفيقه ّ
2021
والغفلة ومن عمل الشي،ان بالعجلة والنسيان )) .
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وأقااول :أوال إن كالمااه هااذا مقبااول فيمااا يتعلااق باالنتقااادات التااي وجهناهااا
للرواياات المؤسساة للتصاوف  .ألن تلا الرواياات منهاا ماا هاو ماروي عان
النبي-عليه الصالة والسالم -وهذا ال يصح التهاون فيه أبدا  ،وال يصح نسبة
حديث إليه من دون تثبت ألن حديثه دين ،والدين يجب أن يقوم علاى اليقاين
أو على الصحيح ،وال يصح رفف حديث إليه لم نتيكد من صحته  .ومن يفعل
ذل فهو يتعمد االفتارا علياه ساوا تعماد ذلا أو لام يتعماده  .ومنهاا ماا هاو
مروي عن األنبيا السابقين  ،وهذا أيضا يجب تحقيقه وتمحيصه قبال األخاذ
به  ،ألنه إذا لم نتثبت مان ذلا نكاون قاد افتريناا علايهم ،وبنيناا مواقفناا علاى
روايات لم تثبت صحتها .ونفس األمر ين،بق على أقوال الصحابة و غيرهم
من األعيان والعلما .
وثانيااا إن معظ ام المرويااات التااي اخاات بهااا الصااوفية كاناات ماان دون
تحقيق وضعيفة أيضا ،أسسوا بها تصوفهم وهذا ال يصاح ومرفاوض أيضاا،
ألنهااا هااي دياان عناادهم عليهااا تقااوم أفكااارهم وساالوكياتهم  .ولهااذا ال يصااح
التهااااون فاااي روايتهاااا واألخاااذ بهاااا  ،وإنماااا يجاااب الحاااري علاااى تحقيقهاااا
وتمحيصها .وعليه فما ذكره الرجل غير مقبول.
وثالثااا إن العقاال يقااول :كاال ماان ي،لااب الحقيقااة التاريخيااة يجااب عليااه أن
يُحقق األخبار قبل األخذ بها ألن الثابت أن التااري الغالاب علياه أناه ُمكا ّون
من روايات ا حاد  ،والضعي من األخبار  ،ألناه تااري لعبات باه األهاوا
والعصبيات لغايات في نفو مدونيه  .ولهذا ال يصح القول بوجود رخصاة
وسعة في النقل فهذا تبرير مرفوض ألن الحقيقة التاريخية ال تتغيار ،ويجاب
البحث عنها بنقد وتمحاي وغربلاة قبال األخاذ بهاا  .وال يصاح االعتاراض
بدعوى أن التساهل لاه ماا يُبارره فاي األماور التاريخياة غيار المهماة .إناه ال
يصح ألن الحقيقة فوق هذا التبرير  ،وهو تبرير نسبي  ،فقد تكون حادثة ماا
غير مهمة عند إنسان هي مهماة جادا عناد آخار .وقاد تكاون غيار ذات أهمياة
في زمان ومكان معينين  ،لكنها قد تكون هامة جدا في زمان ومكاان آخارين
 .ولهذا فمن ي،لب الحقيقة التاريخية عليه أن ال يتهاون في طلبها ،ويجب أن
يحري ويتشدد في النقد والتمحي للوصول إليها.
وإذا قيل  :إنه توجد أخبار تتضمن متونا مفيدة ،وال يضر عادم تحقيقهاا ،
وتحقيقها ليس ضروريا،و ال يضي إلى الموضوع أهمياة .فايقول :نعام هاذا
الح ركم واألمثال  ،والصواب في هذا األمر هو
كالم صحيح ين،بق على أكثر ة
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أن تُروى هذه المقوالت من دون نسبتها إلى أصحباها  ،فيُنتفاف بهاا مان دون
ذكر قائلها .ألن الهدف منها هنا هو االستفادة ال معرفاة قائلهاا  ،فيقاال ماثال:
كما جا في المثل ،و كما رُوي في األثر  ،أو كما قال أحد الحكماا  ،أو كماا
تقول الحكمة .لكن هذا ال ين،باق علاى المتاون الحديثياة ،وال علاى التاي هاي
والح ركاام إذا تناولناهااا ماان جهااة
مرتب،ااة بيصااحابها  .باال وحتااى تلا األمثااال
ة
البحااث عاان مصااادرها وقائليهااا  ،والظااروف التااي ظهاارت فيهااا  ،والعواماال
المؤثرة في ظهورها  ،فلنها هنا يجب تحقيقها وتمحيصها لمعرفة ذل .
وبنااا ً علااى مااا ذكرناااه فلنااه يتبااين أن األصاال فااي التعام ال مااف الروايااات
الحديثية والتاريخية هو النقد والتمحي لتميياز صاحيحها مان ساقيمها  ،وال
يصااح التساااهل فااي ذل ا  ،واالسااتثنا الااذي ذكرناااه يجااب أن يبقااى اسااتثنا
ومحكوما بظروفه ،وال يصح ان يصبح أصال وال فرعا .
علما بين الصوفية لم يترخصاوا فاي مرويااتهم مان جهاة الرواياة باالمعنى
دون اللفظ  ،وإنما ترخصوا وأهملوا تحقيقها من جهة أصلها وصاحتها رغام
انهم اتخذوها دينا لهم وأسسوا بها للتصوف بيصوله وفروعه وغاياته .
وأما إذا قيل إن الرجل قاال أيضاا (( :وفاي بعاض ماا روينااه مراسايل
ومقاطف ،ومنها ما في سنده مقال ،وربما كان المق،اوع والمرسال أصاحّ
من بعض المسند إذ رواه األئمة .وجاار لناا رسام ذلا لمعاان :أحادها أناا
لسنا على يقين من باطلها .والثاني إن معنا حجاة باذل ،وهاو روايتناا لاه
وأنااا قااد ساامعنا فاالن أخ،ينااا الحقيقااة عنااد ّ
ل تعااالى فااذل ساااقط عنااا...
والثالث إن األخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب والسنّة ال يلزمناا ر ّدهاا
بل فيهما ما يادل عليهاا .والراباف أنّاا متعبادون بحسان الظان منهياون عان
كثياار ماان الظاان مااذمومون بظاان السااو  .والخااامس أنااه ال يُتوصاال إلااى
حقيقة ذل إال من طريق المعاينة وال سبيل إليها فاضا،ررنا إلاى التقلياد
والتصديق بحسن الظن بالنقلة مف ما تسكن إليه قلوبناا وتلاين لاه أبشاارنا
ونرى أنه حق كما جا في الخبر .وأيضا ً فلنه ينبغي أن نعتقاد فاي سالفنا
المؤمنين أنهم خير منا ثم نحن ال نكذب على رسول ّ
ل -صالى ل علياه
وسلم -وال على التابعين ،فكي نظن بهم أن يكذبوا وهم فوقناا .علاى أناه
صحاح .فكذل يصلح أن نورد أحاديث
قد جا ت أحاديثا ً ضعاف بيسانيد ة
صحاحا ً بسند ضعي الحتمال أن يكون قد روي من وجاه صاحيح إذ لام
يقوياه بعضاهم،
نحطّ بجملة العلم ،أو ألن بعض من يضعفه أهل الحديث ّ
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وبعض من يجرحه ويذمه أحد يعا ّد لاه ويمدحاه آخار ،فصاار مختلفاا ً فياه
فلاام ياارد حديثااه بقااول واحااد دون ماان فوقااه أو مثلااه ،أو ألن بعااض مااا
يضع باه رواة الحاديث وتعلال باه أحااديثهم ال يكاون تعلايالً وال جرحاا ً
عند الفقها ،وال عند العلما باهلل تعالى .مثال أن يكاون الاراوي مجهاوالً
إليثاره الخمول ،وقاد نادب إلياه ،أو لقلاة األتبااع لاه إذ لام يقام لهام األثارة
عنه ،أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظه ،أو خ ّ باه دون غياره مان الثقاات
.2022))...
و(( قال اإلمام أحمد بن حنبل  -رضي ّ
ل عنه  : -كاان يزياد بان هاارون
يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعي  .وكان له ذكا وعلم بالحاديث .وقاال
إسحاق بن راهويه :قيل لإلمام أحمد بن حنبل :هذه الفوائد التي فيها المناكير
ترى أن نكتب الجيد منها ،فقال :المنكر أبداً منكر قيل له :فالضعفا ؟ قال :قد
يُحتاط إليه في وقت ،كينه لم ي رر بالكتابة عنهم بيسا ً .وقال أبو بكار الماروزي
عنه :إن الحاديث عان الضاعفا قاد يحتااط إلياه ،ومماا يادل علاى مذهباه فاي
التوسااعة أنااه أخاارط حديثااه كلااه فااي المسااند الماايثور عنااه الااذي رويناااه عاان
أشياخنا عن ابنه عبد ّ
ل عنه ،ولام يعتبار الصاحيح مناه وفياه أحادياث كثيارة
يعلم الثقات أنها ضعيفة وهو أعلم بضعفها مانهم ،ثام أدخلهاا فاي مسانده ألناه
أراد تخاااري المساااند ولااام يقصاااد تصاااحيح الساااند فاساااتجاز رواياتهاااا كماااا
سمعها)).2023
وأقول :أوال إن قاول الرجال فاي معظماه علياه ال لاه ،وهاو شااهد داماغ
علااى صااحة مااا ذكرناااه عاان إهمااال الصااوفية تحقيااق الروايااات ماان جهااة،
وأخذهم بها وتيسيس تصوفهم عليها من جهة أخرى  .فالرجل كان على علم
أن رواياته لم تثبت صحتها  ،وأنها من المنق،ف والمرسل و المشاكوك فياه .
لكنه مف ذل اعتمد عليها و ترخ في األخذ بها ،وهذا ال يصح  ،كما سبق
أن بيناه .فاألمر كاان يت،لاب مناه تحقياق أخبااره ال تبريار موقفاه بكاالم كاان
ضااده .ألن طالااب الحااق يجااب أن يحقااق ويمح ا ليصاال إليااه  ،وماان أقااام
مذهبه ،أو دينه  ،أو فكره على األخبار الظنية والضعيفة فال شا أن الغالاب
عليها أنها غير صحيحة ،ألن ما بني على ضعي فهاو ضاعي  ،ومشاكوك
فيه ،وال يمكن ان يكون يقينيا وال صحيحا في معظم جوانبه.
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وثانيااا  :إن األخبااار ال تُمح ا  ،وال تصاابح صااحيحة بااالتمني والاادعا
وإحسان الظن بالسل  ،وال بمدى انتشارها  ،فكم من أباطيل كانت وما تزال
منتشرة بين النا وليست صحيحة  ،وإنما تصح باالتحقيق والتثبات .ومانه
نقااد األخبااار واحااد يجمااف بااين نقااد األسااانيد والمتااون معااا ،وال يصااح إدخااال
منه آخر ال يتفق معه يُستخدم لتحقيق األخبار بدعوى المعرفة وعلم اليقاين
 ،فهذا كالم ال يصح اساتخدامه فاي نقاد األخباار ،وال قيماة لاه هناا حتاى وإن
كااان صااحيحا ،فمااا بال ا وأن األماار كلااه ماازاعم ودعااواى عريضااة ال دلياال
ين آ رمنُوا إةن رجا ُك َم فرا ةس ٌ
ق بةنربري َ فرتربريخنُاوا
صحيح يثبتها  .قال تعالى (( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
ين )(الحجارات، ))6 :
صيبُوا قر َوما ً بة رجهرالر َة فرتُصَ بةحُوا رعلرى رماا فر رع َلاتُ َم نراا ةد ةم ر
أرن تُ ة
وهذا الذي قام به كبار محققي الحديث الذين ضربوا أمثلاة رائعاة فاي الجماف
والتحقياق و التثباات كالبخاااري ،ومساالم ،وأحمااد ،ويحيااى باان معااين وغياارهم
كثير .
وثالثا  :ال يصح األخذ باألخبار لمجرد اننا لسنا علاى يقاين بب،النهاا  ،ألن
الخباار الااذي هااذا حالااه يعنااي أنااه خباار لاام يثباات ب،النااه وال صااحته  ،فهااو
مشااكوك فيااه يحتماال األماارين ،وعليااه فهااو يبقااى معلقااا وال يصااح األخااذ بااه.
والمن،ق يقول :إذا دخال االحتماال ساقط االساتدالل  .وال يصاح إقاماة الادين
والمذاهب على الظنيات  ،فما بُني عليها فهو ظني وال يُاركن إلياه وال يعا ّول
عليه  .ولهذا فال يصح قوله  " :والثاني أن معنا حجاة باذل وهاو روايتناا لاه
وأنا قد سمعنا فلن أخ،ينا الحقيقة عند ّ
ل تعالى فذل ساقط عناا" .فاال يصاح
ألن الشرع أمرنا بالتحقق والتثبت فاي الشاهادة وقباول األخباار .و صاح عان
اي متعماادا فليتبااوأ
النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -أنااه قااال (( :ماان كااذب علا ّ
مقعده من النار ، .2024))...وقال  (( :من حدث عني بحديث يرى أناه كاذب
فهو أحاد الكاذابين )) .2025وهاذا يتضامن أمارا باالحري والتحقياق والتادقيق
فيما نرويه عنه من جهة  ،وخ،ي من يرفف األحاديث إليه من دون التيكد مان
صحتها من جهة أخرى  .وعليه فال يصح قباول الرواياات الضاعيفة والقاول
بين ذل ساقط علينا .فهذا يكون كذل بعد بذل الجهد في التحقيق والتمحي
ولاايس قبلااه كمااا فعاال الرجاال الااذي روى مرويااات بااال تحقيااق  ،وكثياار منهااا
منق،ف ومرسل ،فهو ظاهر الضع .بل إن هذا الفعال هاو كاذب متعماد علاى
ل ورسوله والمؤمنين .
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وأما قوله  " :والثالث أن األخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب والسنّة ال
يلزمنا ر ّدها بل فيهماا ماا يادل عليهاا "  .فهاذا ال يصاح  ،ألن الضاعي غيار
المخال للشرع ال يصح إلحاقاه باه ،وال التعباد باه  ،ألن الشارع ال يقاوم إال
علااى اليقااين أو الخباار الصااحيح عاان ل ورسااوله  .و هااذا النااوع إن تضاامن
أفكارا صحيحة فيمكن االنتفااع بهاا لكان ال يصاح إلحاقاه بالشارع  ،وال بايي
جهة أخرى  ،إال من باب الظن واالحتمال حسب الظرف والحال ،وقد سابق
بيان هذا األمر.
وفيما يخا قولاه (( :والراباف أنّاا متعبادون بحسان الظان منهياون عان
كثيار ماان الظاان ماذمومون بظاان السااو )) .فهااذا ال يصاح فيمااا يخا قبااول
األخبار وتحقيقها  ،ألن الدين من جهة أصله ووثاقته ال يقوم إال علاى اليقاين
والصحيح من األخبار ،وهو نفساه أمرناا بالتثبات والتحقياق فاي التعامال ماف
األخباااار ،ولااام ييمرناااا بحسااان الظااان فاااي التعامااال ماااف الرواياااات الضاااعيفة
والمشبوهة  .وبما أنه من الثابت ق،عا أن رواياتنا الحديثية والتاريخية لعبت
بهاااا األهاااوا والعصااابيات فاااي القااارون الثالثاااة األولاااى  ،وتفااارغ لهاااا رواة
كثيرون الختالقها وتحريفها  ،حتى تضخمت الروايات الضاعيفة والمكذوباة
 ،وزادت عن الصحيحة بفارق كبير .2026ولهذا فلناه ال يصاح أبادا قباول أياة
رواية لم يقم الدليل الصحيح على صحتها ،وال ردخل هنا لحسن الظن أصال،
وال يصح إدخاله ألن مقامه ليس مكانه هنا .وحسن الظن ليس ميزانا لتحقيق
األخبار ،وال يصاح إلحاقاه بماوازين تحقيقهاا .علماا ً بيناه لايس كال الظان وال
ين آ رمنُوا اجَ ترنةبُوا ركثةياراً
أكثره إثما وإنما بعضه فقط لقوله تعالى(( :يرا أريُّهرا الخ ةذ ر
َض الظخان إة َثا ٌم )(الحجارات .))14 :فااهلل تعاالى أمرناا بتجناب
م رن الظخن إة خن برع ر
كثيرا مان الظان ولايس أكثاره ،وبعضاه هاو الاذي إثام عنادما يكاون فاي غيار
محله  ،وهذا البعض عندما يكون في محله فهو ليس إثما وإنما م،لوبا لقوله
صاايبُوا قر َوماا ً
ين آ رمنُااوا إةن رجااا ُك َم فرا ةسا ٌ
تعاالى(( :يرااا أريُّهرااا الخا ةذ ر
ق بةنربراي َ فرتربريخنُااوا أرن تُ ة
اون
ين يررَ ُم ر
ين)(الحجارات،))6 :و(( روالخا ةذ ر
بة رجهرالر َة فرتُصَ بةحُوا رعلرى رما فر رع َلاتُ َم نراا ةد ةم ر
ين رج َلا ردةً رو رال تر َقبرلُاوا لرهُا َم
ت ثُ خم لر َم يرايَتُوا بةيررَ بر رعا ةة ُشاهر ردا فراجَ لةا ُدوهُ َم ثر رماانة ر
صنرا ة
َال ُمحَ ر
ون)(النور . ))3 :فسو الظن م،لوب في مجال
اسقُ ر
رشهرا ردةً أربرداً روأُ َولرئة ر هُ ُم َالفر ة
النقااد والتحقيااق للوصااول إلااى الحقيقااة ،وسااو الظاان ال يعنااي بالضاارورة
االتهااام ،فقااد يكااون ماان باااب الحااري واالحتياااط ،ماان ذلا مااثال أن الخليفااة
عمر بن الخ،ااب – رضاي ل عناه -كاان ال يقبال حاديثا نبوياا مان صاحابي
 2026للوقوف على جانب من ذل أنظر كتابنا  :مدرسة الكذابين في رواية التاري اإلسالمي و تدوينه  ،والكتاب منشور ورقيا
وإلكترونيا .
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حتى يستوثق بشهادة صحابي آخر .2027فسو الظان م،لاوب خاصاة إذا كناا
نتعامل مف مرويات الضعفا وأهل األهوا  ،فال يصح أبدا التساهل معهم.
وبالنسبة لقوله  " :والخامس أنه ال يتوصل إلى حقيقة ذل إال من طريق
المعاينة وال سبيل إليها فاض،ررنا إلى التقليد والتصديق بحسن الظن بالنقلة
مف ما تسكن إليه قلوبنا وتلين له أبشارنا ونرى أنه حق كماا جاا فاي الخبار.
وأيضا ً فلنه ينبغي أن نعتقد في سلفنا المؤمنين أنهم خير منا ثم نحن ال نكذب
على رسول ّ
ل -صلى ل عليه وسلم -وال على التابعين فكيا نظان بهام أن
يكذبوا وهم فوقنا " .فهذا تعليل ضعي جدا وال يصح وال يقبل  ،ألن الشرع
أمرنا بين نتثبت من صاحة األخباار الضاعيفة والمشاكوك فيهاا ،وأن تساتخدم
عقولنا في التحقق منها ،2028وهنا يجب علينا أن نستخدم كل الوسائل المادية
والعقلية والعلمية للتيكد من ذل  .فلن لم نتمكن من المعاينة المباشرة نساتخدم
ماانه نقااد الخب ار القااائم علااى نقااد األسااانيد والمتااون معااا ،وهااذا الماانه هااو
الوحيااد القااادر علاااى تحقيااق األخبااار  ،وال تسااات،يف تحقيقهااا الرغباااات وال
التمنيااات وال حساان الظاان ،وال المواجيااد واألحااوال.والاادليل الق،عااي علااى
صحة كالمنا هذا هو أن الصوفية لما أقاموا معظم تصاوفهم علاى المروياات
الضعيفة والموضوعة جا مخالفا للشرع والعقل والعلام فاي كال مقوماتاه ،
وتضمن أخ،ا وانحرافاات منهجياة وسالوكية كثيارة جادا أشارنا إلاى جاناب
منهااا فيمااا ساابق .ولاام تاانفعهم فااي ذل ا رغباااتهم وال تمنياااتهم وال مواجياادهم
وأحوالهم الصوفية التي يفتخرون بها.
علما ً بين الذين كذبوا واختلقوا الرواياات الحديثياة والتاريخياة ليساوا هام
مااان سااالفنا الصاااالح ،وإنماااا هااام مااان سااالفنا ال،اااالح كالسااابئية  ،والرافضاااة،
والزنادقة وأمثاالهم مان أهال األهاوا والمصاالح الدنيوياة .فهاؤال هام الاذين
تفنناااوا فاااي اخاااتالق تلااا الرواياااات وأدخلوهاااا فاااي تاريخناااا ونشاااروها باااين
المسلمين ،وقد رواها عنهم كثير من الصالحين من سلفنا الصالح الذين كانوا
يمارسون التدليس واإلرسال في رواية األحاديث والمروايات األخرى .حتى
أن كثيرا من الصالحين كانوا ضعفا في رواية األحادياث النبوياة ،لتهااونهم
 ،وقلااة علمهاام .2029وبمااا أن األماار هكااذا فااال صااح قبااول أي حااديث إال بعااد
تحقيقااه وثبااوت صااحته ،ونفااس األماار ين،بااق علااى األخبااار األخاارى  ،لكاان
بدرجة أقل  ،إال إذا كان المقام يت،لب ذل .
 2027عمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،قصر الكتاب ،الجزائر  ،ي. 62 :
 2028للتوسف في هذا الموضوع أنظر كتابنا :أخ،ا المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة ،والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .
 2029أنظر مثال كتابنا :مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاري اإلسالمي وتدوينه ،والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا .
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ورابعا إن قولاه  " :علاى أناه قاد جاا ت أحادياث ضاعاف بيساانيد صاحاح
فكذل يصلح أن نورد أحاديث صاحاحا ً بساند ضاعي الحتماال أن يكاون قاد
روي من وجه صحيح إذ لم نحطّ بجملة العلم أو ألن بعض من يضاعفه أهال
يقويه بعضهم ،وبعض من يجرحه ويذمه أحاد يعا ّد لاه ويمدحاه آخار
الحديث ّ
فصار مختلفا ً فيه  ."...فهاو قاول ضاده ال لاه  ،ألن تلا الحااالت التاي أشاار
إليها ال يثبتها وال يحققها إال التحقياق العلماي للخبار إسانادا ومتناا ،وال يمكان
لحسن الظن وال للرغبات أن تحل هذه اإلشكاالت التي هي من طبيعة منه
تحقيق الخبر من جهة ،وال يصح قبولها واالعتماد عليها وهي ُمعلقاة تحتمال
الخ،ي والصواب .وأماا الارواة المجهولاون فاال يصاح قباول أخباارهم شارعا
وال عقااال وال علمااا ،ألن خباارهم يحتماال الصاادق والكااذب  ،ولاايس عناادنا مااا
يثبت لنا حالهم في التوثياق وال فاي التعاديل.وعلياه فمان الصاواب اساتبعادهم
ومن الخ،ي قبول مروياتهم خاصة إذا كانت تتلعق بالدين أو بقضايا إنسانية
لها أهمية في الواقف .
وخامسا إن استشهاد الرجل بكالم أحمد ابن حنبال ،وماا عملاه فاي مسانده
فهااو ضااده ولاايس لااه  .ألن أهاال الحااديث عناادما رووا الروايااات الضااعيفة
ودونوهاا فااي كتابهم دونوهااا أوال ألنهاام كاانوا فااي مرحلاة الجمااف والتاادوين ،
دونوها لتُعرف ولتُميز ولتُختبر ثانيا  .لكنهم لم يدونوها للعمال بهاا  ،فهاذا لام
يقله أحمد وال غيره من نقاد أهل الحديث ،فلنهم قاد نصاوا علاى أن العمال ال
يكاااون إال بالصاااحيح والحسااان . 2030وهاااذا ال يتحقاااق إال بتحقياااق الرواياااات
وتمحيصها لتمييز صححها مان ساقيمها .علماا باين ذكار اإلساناد ال يعناي أن
الخباار صااحيح ،وإنمااا هااو أول خ،ااوة فااي تحقيااق األسااانيد ،ألن عاادم ذكااره
يحرمنااا ماان التحقيااق اإلساانادي أصااال ،ويصاابح الخباار بااال أصاال .بوجااوده
يُمااار التحقيااق  ،فقااد يصااح ،وقااد ال يصااح  .لكاان الغالااب علااى مرويااات
الصوفية رواية أخبارهم بال أسانيد ،أو روايتها منق،عة ومرسلة ،والمتصال
عندهم قليل بالمقارنة إلى غيره من المنق،ف والمرسل ،وغير المسند أصال.
علما بين الرجال قاال كال ذلا لايس ليصاحح خ،اي الصاوفية فاي إهماالهم
تحقيااق المرويااات التااي أسسااوا عليهااا مذهبهم،والاادعوة إلااى االعتماااد علااى
الصااحيح ،وإنمااا قااال ذلا ليباارر خ،اايهم ويكاار ماانهجهم فااي تعاااملهم مااف
الروايات الحديثية والتاريخياة ،ماف أن األمار كاان يت،لاب مناه خاالف قولاه.
 2030محمود ال،حان :تيسيير مص،لح الحديث ،ي 28 :وما بعدها .
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وهاذا مان أسااباب انحاراف القاوم وماان جنايااتهم علاى الشاارع والعقال والعلاام
وعلااى تصااوفهم أيضااا  .فاادافف عاان خ،ااي بخ،ااي ،وعاان انحااراف بااانحراف،
وعاان باطاال بباطاال  ،وعاان ساالبية بساالبية .وهااذا الماانه سااار علااه معظاام
الصوفيه في تعاملهم مف الروايات الحديثية والتاريخية.
علما بين الصوفية قد ازدروا كل العلوم  ،منها علم الحاديث ،ومناه مانه
نقااد الخباار ومقاباال ذل ا بااالغوا فااي تعظاايم التصااوف باادعوى علاام الباااطن
والكش والحقيقة والمشاهدة حسب زعمهام  .فلهماالهم للنقاد التااريخي جاا
بسبب ازدرائهم لعلوم الشارع والعقال وال،بيعاة  ،وألن تصاوفهم ماا كاان لاه
أن يقوم إال بالروايات الضاعيفة والمكذوباة ،ألن التصاوف أصاال كاان ثاورة
على الشرع والعقال والعلامف ومان هاذا حالاه ال يُمكان ان يبحاث عان الحقيقاة
التاريخية وال الشرعية ،وال أن يستخدم منه النقد التاريخي للوصول إليها.
علمااا بااين إهمااال الصااوفية لتحقيااق األحاديااث النبويااة واعتمااادهم علااى
الضعي والموضوع هو تيسيس منهم لتصوفهم بغير ما أنازل ل ،وتشاريف
ماانهم لمااا يخااال شاارعه تعااالى ،وابتعاااد عنااه ومنازعااة لااه أيضااا .فااال يحااق
للمساالم أن ينسااب إلااى الشاارع مااا لاايس منااه  ،وال أن يشاارع لنفسااه  ،وال أن
يُنازع دين ل  ،وال أن يتقدم عليف ،وال أن يزاحمه ،وال أن يتساوى معه.
واالعتراا الثاني :ربما يُقال :إن مؤل هاذا الكتااب لام يكان موضاوعيا
فيما قاله عن مرويات الصوفية  ،ألنه ركز على الروايات الحديثية الضعيفة
والموضوعة المؤسسة للتصوف ،ولم يركز علاى األحادياث الصاحيحة التاي
أسست له  ،فينوه بها ويُظهرها كشاهد على صحة التصوف.
وأقول :أوال سبق أن بينا أن الروايات الحديثية التي أسس بها الصاوفية
ألصول التصوف وفروعه وغاياته األساسية هي إما أنها أحاديث ضعيفة أو
ؤولااة تاايويالت فاساادة لتتفااق مااف
موضااوعة ،وإمااا أنهااا أحاديااث صااحيحة ُم ّ
التصوف .وأما األحاديث الصحيحة التي استخدمها الصوفية من دون تيويال
فاساد لهااا فلاام يكاان لهااا أي دور فاي التيساايس للتصااوف ومقوماتااه األساسااية،
ألنهااا تخالفااه وال تتفااق معااه .لكنهااا اتخااذت لهااا مكانااا فااي هااوام التصااوف
وأطرافه  .وهي من اإلسالم وليست من التصوف ،وال يصح نسبته إليه ،وال
فصلها عن اإلسالم ،وإنما الصوفية هم الذين أخذوه منه وألحقوها بالتصوف
تقية وتسترا باإلسالم .
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واالعتراا الثالث  :ربما يقال :إن صاحب هذا الكتاب لم يعط للتصوف
حقه في نصيبه من اإلسالم  ، ،بال جعلاه ديناا قائماا بذاتاه وهادماا لإلساالم ،
مف أن كتب الصاوفية مملاو ة بايقوال الصاوفية التاي صارحت بانتماائهم إلاى
اإلسالم  ،ولهم فيها آيات وآحاديث كثيرة استشهدوا بها علاى تصاوفهم .منهاا
كتب الحارث المحاسابي ،وكتااب عاوارف المعاارف للشاهاب الساهروردي،
وإحيا علوم الدين للغزالي.
وأقااول :ساابق أن بينااا أن أصااول التصااوف وفروعااه وغاياتااه األساسااية
مخالفة للشرع مخالفة صريحة ،وأنها هادمة لإلسالم ومدمرة له وألهله.مماا
يعنااي بالضاارورة أن التصااوف يمثاال بنفسااه دينااا بذاتااه  ،سااوا ً نساابناه إلااى
اإلسالم أم ال  .ونحن لم نكذب على التصوف وال حرفناه ،وال بخساناه حقاه،
فكاال مااا قلناااه أياادناه باألدلااة الصااحيحة والشااواهد الدامغااة .لكننااا ذكرنااا أن
التصااوف فيااه جانااب شاارعي تضاامن كثياارا ماان ا يااات القرآنيااة والروايااات
الحديثية ،منها قسم ساهم في التيسيس للتصوف بيصوله وفروعاه وغاياتاه ،
وقساام آخاار بقاااي فااي أطااراف التصاااوف وهوامشااه .والقساام األول تضااامن
المؤولااة
الروايااات الضااعيفة والموضااوعة ،وا يااات وا حاديااث الصااحيحة
ّ
تاايويالت فاساادة .والثاااني تضاامن النصااوي الشاارعية الصااحيحة  .فااالتي لاام
تصح هي التي أسست للتصوف أصوال وفروعا ،وغاية ،والصحيحة ليسات
من التصوف وإنماا هاي مان ديان اإلساالم  ،وال يصاح للتصاوف أن يفصالها
عن دين اإلسالم  ،وييخذها وينسبها إليه  .فالصوفية أسسوا لدينهم بمروياتهم
من جهة ،وساهموا في تمزيق اإلسالم  ،وإخراجاه مان كمالاه وشاموليته مان
جهااة أخاارى  .فهاام كالمعتزلااة الااذين أخااذوا جانبااا ماان اإلسااالم  ،وبنااوا عليااه
مااذهبهم ،وأهملااوا جوانبااه األخاارى  ،ثاام افساادوا الجانااب الااذي أخااذوه منااه
بيصولهم الفاسدة .ونفس األمر ين،بق على أهل الضالل واألهوا المنتسبين
إلى اإلسالم.
واالعتراا الراب  :ربما يقال :إنكم أنكرتم على الصوفية بينهم أسسوا
للتصاااوف برواياااات اليهاااود والنصاااارى ،وهاااذا لااايس عيباااا ألناااه جاااا فاااي
الحديث((:حدثوا عن بني إسرائيل و ال حرط)) .2031

 2031األلباني :صحيح الجامف الصغير ،ط 1ي ، 877 :رقم. 2121 :
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وأقاول :أوال هااذا الحااديث يجاب أن يُنظاار إليااه ان،القاا ماان الحااديث ا خاار
ُ
((ال تصااادقوا أهااال الكتااااب وال تكاااذبوهم وقولاااوا (( :آ رمنخاااا بةا ّ
ااز رل
اااهللة رو رماااا أنا ة
إةلر َينرا)(البقرة .2032))146 :وهذا يعني أن التحاديث عانهم يجاب أن يكاون مان
طريق صحيح  ،وإال فال نحدث عنهم .وال،رياق الصاحيح إماا أن يكاون مان
حديث نبوي صحيح  ،أو رواية تاريخية قام الدليل على صاحتها مان القارآن
 ،أو من العلم ،أو من التاري الصحيح  ،أو من العقل .وإال فال نُحا ّدث عانهم
ألن الحديث الثاني واضح في النهي عن التحديث عنهم  ،ألناه إذا لام نكاذبهم
ولم نصدقهم فهذا يعني أننا ال نحدث عنهم .
وثانياا أناه قاام الاادليل الشارعي والعلماي .2033بااين كتاب اليهاود والنصااارى
تعرضااات لتحريفاااات كثيااارة ومتنوعاااة وعلياااه فاااال يصاااح الوثاااوق فيهاااا،
االحتجاط بها .
وثالثا ال يصح االحتجاط بروايات اليهود والنصارى ألن دين اإلسالم نس
اليهودية والنصرانية وكل األديان األخرى ،وعليه فال يصح االعتمااد عليهاا
وال األخذ بها ،وإنما نيخذ من القارآن الكاريم والسانة الصاحيحة الموافقاة لاه.
لكاااان الصااااوفية أخااااذوا بهااااا كمااااا أخااااذوا بالروايااااات الحديثيااااة الضااااعيفة
والموضوعة.
ورابعا إنه سبق أن بينا أن كل روايات الصوفية مان اإلسارائيليات كانات
منق،عة األسانيد ،ومعظم متونهاا غيار صاحيحة  .وعلياه فهاي رواياات غيار
صااحيحة وال يصااح األخااذ بهااا شاارعا وال عقااال ،سااوا نُساابت إلااى اليهااود
والنصارى  ،أو إلى غيرهم من أهال الذماة ،أو إلاى الفارق الضاالة مان أهال
القةبلة .
واالعتراا الخقام  :ربماا يُقاال :ال يصاح الحكام علاى رواة الصاوفية
والشيعة اإلمامية بضع مروياتهم بدعوى أنهاا ضاعيفة مان داخلهاا ،ماف أن
الكذب ُوجد في كل ال،وائ  ،وماا مان جماعاة إال وظهار فيهاا رواة ضاعفا
وكذابون.
 2032البخاري :الصحيح  ،ط  6ي ، 80 :رقم. 1122 :
2033
راب ةبي ر َي ةدي ةه َم ثُ خم يرقُولُونر هرـ رذا ةم َن ةعن ةد ّ
لة لةير َشتررُواَ ةبهة ثر رمنا ً قرلةيالً فر رو َي ٌل لخه ُم م خما ركتربر َ
ت
فمن الشرع قوله تعالى(( :فر رو َي ٌل للخ ةذينر ير َكتُبُونر َال ةكت ر
ر
َ
َ
َ
َ
َ
خ
ب
ب رو رما ه ُ رو ةمنر ال ةكترا ة
ب لةترحَ رسبُوهُ ةمنر ال ةكترا ة
أر َي ةدي ةه َم رو رو َي ٌل لهُ َم م خما ير َك ةسب ُونر )(البقرة ،)) 97 :و(( روإة خن ةم َنه ُ َم لرفر ةريقا ً يرلوُونر أل ةسنرترهُم بةال ةكترا ة
َ
ض ةهم ميثراقرهُ َم لرعنخاهُ َم
ب روهُ َم ير َعلر ُمونر )(آل عمران  ،)) 92 :و((فربة رما نرق ة
ل َال رك ةذ ر
ل رويرقُولُونر رعلرى ّ ة
ل رو رما ه رُو ةم َن ةعن ةد ّ ة
رويرقُولُونر ه رُو ةم َن ةعن ةد ّ ة
َ
ُ
اض ةع ةه )(المائدة  .))12 :وأما من العلم فقد بينت كثير من الدراسات الحديثة أن كتب اليهود
اسيرةً ي رُحرفونر ال ركلة رم عرن خم رو ة
رو رج رع َلنرا قُلُوبرهُ َم قر ة
والنصارى المقدسة قد تعرضت لكثير من التحري ن وتضمنت أخ،ي تاريخية وعلمية كثيرة .وللتوسف في هذا الموضوع أنظر مثال:
موريس بوكاي :دراسة الكتب المقدسة في ضو المعارف الحديثة  ،دار المعارف ،بيروت .1799 ،والكتاب متوفر إلككترونيا في
الشبكة المعلوماتية .
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وأقول :صحيح أن الكذب ُوجد في كل الفرق  ،وما مان طائفاة إال وفيهاا
رواة من الضعفا والكذابين ،لكن يجاب أن نُفارق باين مان يختلاق الرواياات
ويتعمد الكاذب عان اعتقااد وسابق إصارار وترصاد بادعوى أن ماا يفعلاه هاو
أماار محبااوب وم،لااوب شاارعا انتصااارا لدينااه أو مذهبااه الااذي ياايمره بااذل ف
وبين من يختلق الرواة خوفاا مان إنساان  ،أو طمعاا فاي دنياا ،أو ضاعفا أماام
شهوة مف اعتقااده باين الكاذب حارام  ،وأن ماا يفعلاه ال يجاوز وأن ل تعاالى
سيحاساابه ويُعاقبااه علااى مااا فعلااه .فااالفرق أساسااي وكبياار بينهمااا وال يصااح
التسوية بينهما .هذا هو حال رواة الصاوفية والشايعة اإلمامياة الاذين يقولاون
بالتقية على أنها من الدين ،ويحثون على ممارستها وقاد طبقوهاا تعبادا وعان
سبق إصرا وترصد 2034ف وأما حال رواة أهل السنة فهام ال يقولاون بالتقياة،
ويُحرمااون ممارسااتها .فكاناات نتيجااة ذل ا أن الاارواة الكااذابين عنااد الصااوفية
واإلمامية كان عددهم كبيرا ،ومرويااتهم المخالفاة للقارآن والسانة الصاحيحة
كثيرة جدا ،وعقائدهم مناقضاة لادين اإلساالم مناقضاة صاريحة .لكان هاذا لام
يحاادث عنااد أهاال الساانة  ،فعقائاادهم ومروياااتهم الصااحيحة ال تناااقض القاارآن
الكااريم والساانة الصااحيحة الموافقااة لااه ،ورواتهاام ماان الضااعفا والكااذابين
عاااددهم قليااال بالمقارناااة إلاااى رواة الصاااوفية واإلمامياااة ونوعياااة روايااااتهم
الضعيفة وخ،ورتها ،وإلى عددهم في المجتمف.2035
واالعتقراا السقاةس :ربماا يعتارض علينااا بعاض أهال العلام فاي حكمنااا
علااى التصااوف بااين غايتااه األساسااية والنهائيااة هااي القااول بوحاادة الوجااود.
بدعوى أنه وجد من الصوفية من لم يقل بها ،وإنما طائفة منهم قالت بها فقط
 .وهذا األمر قد أشار إليه الشاي تقاي الادين بان تيمياة  ،وذكار أن مان الاذين
قالوا بها  :عمر بن الفارض المصر (ت  644هـ )  ،و ُمحي الدين بن عربي
ال،ائي األندلسي (ت  648هـ)،وق،ب الادين بان سابعين اإلشابيلي (ت 663
هـ ،وعفي الدين التلمساني (ت  631هـ ).2036
وأقااول :ساابق أن بينااا أن القااول بوحاادة الوجااود هااو غايااة التصااوف وكاال
أصوله وف روعه من أجل وحدة الوجود ،وقد عبروا عنها بعدة ألفااظ  ،منهاا:
والواليااة  .لكاان يُوجااد ماان
التوحيااد ،والمشاااهدة ،والفنااا فااي ل ،والمعرفااة ،ر
الصااوفية ماان أظهاار القااول بهااا ،وماانهم ماان أخفاهااا  ،وماانهم ماان لمااح إليهااا
بلشارات الصوفية ،ومنهم من كان على هام التصوف فلام يكان علاى علام
 2034سبق توثيق قول الصوفية بالتقية .وأما قول الشيعة بها فانظر مثال :الكليني  :الكافي  ،ط  8ي ، 119 :وما بعدها.
 2035للوقوف على جانب من ذل أنظر مثال :خالد كبير عالل :مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاري اإلسالمي وتدوينه  .وتناقض
الروايات السنية والشيعية حول تاري صدر اإلسالم .والكتابان منشوران إلكترونيا .
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بحقيقااة وغايااة التصااوف فااي قولااه بوحاادة الوجااود  ،وال وصاال إلااى مقامهااا،
ولهذا لم يقل بها  ،وقد يكون أنكر على من قال بها .لكن وجاود هاذا الصان
ال يغير من حقيقة التصوف ،وال يرفف عناه القاول بهاا .وهاذا الصان متايثر
بالجاناااب الشااارعي الموجاااود فاااي هاااام التصاااوف أكثااار مماااا هاااو متااايثر
بالتصوف حتى وإن انتسب إليه.
واالعتراا الساب  :ربما يُقال  :إن مؤل هذا الكتاب بالغ جدا في انتقاد
التصوف وأهله والحط عليهم ،أفلم يكن لهم من إيجابيات تُذكر لهم ؟؟.
وأقول :الش أن اإلنسان بحكم أنه مجبول على الخير والشار ولاه حرياة
االختيااار والتصاارف مااف نفسااه ومحي،ااه  ،فلنااه مهمااا كااان خيّاارا فسااتقف منااه
أخ،ااا وساالبيات هااي قليلااة بجانااب أفعالااه الخيريااة ،وماان جهااة أخاارى فاالن
اإلنسان مهما كان شريرا حريصا علاى الظلام وفعال المنكارات فساتوجد فاي
أعماله تصرفات خيرية وإيجابية مبعثرة بين أفعالاه  .ولهاذا فاال شا أن فاي
التصوف أفكارا وتصرفات صحيحة وإيجابياة  ،لكنهاا قليلاة جادا ،توجاد فاي
هامشااه ال فااي أصااوله وأساساايات فروعااه وغاياتااه ،ألنااه ساابق أن بينااا فساااد
التصااوف أصااوال وفروعااا وغايااة .وماان ناحيااة أخاارى فاالن تلا اإليجابيااات
تختفااي وتسااقط منااه بمجاارد أن نعلاام أن غايتااه هااي وحاادة الوجااود ،ألن هااذه
العقيدة هي كفر باهلل ودينه ،وهدم للدين والعقل والعلام  .فمااذا يبقاى مان حاق
وصااواب للتصااوف وأهلااه ؟؟ !!  .وهاال يصااح بعاادها البحااث عاان إيجابيااات
للتصااوف والصااوفية ؟؟ !!  .وأيااة فائاادة ماان هااذه اإليجابيااات القائمااة علااى
كفرية وحدة الوجود ؟؟ !! .
علما بين التصوف في ذاته كدين له أصوله وفروعه وغاياته األساساية،
هو نةحلة مخالفاة لإلساالم جملاة وتفصايال ،و مقوماتاه فاسادة ومادمرة للادين
والدنيا معا .وتضمنه لبعض األفكار الصحيحة ال يجعله صاحيحا ،وال يرفاف
عنه ما قلناه فيه .ألن تل األفكار في التصوف هاي كتارو ثانوياة صاغيرة
في آلة كبيرة تُؤدي وظيفتها  ،لكنها ال تست،يف أن تغير مسار ا لاة  ،وال أن
تتحكم في انتاجها .فهي أفكار صحيحة في ذاتها  ،لكنها ال تست،يف أن تغييار
مقومااات التصااوف وال تصااحيحها  ،باال إنهااا تساااعد فااي إبقائااه علااى ذل ا ،
وتكااون فااي خدمتااه لتضااليل النااا بااه  .علم اا ً بااين وجااود مثاال تل ا األفكااار
الجزئية والهامشية في التصوف ،هاو أمار عاادي وباديهي ،ألناه ال يُمكان أن
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يوجد دين أو مذهب كله خ،ي  ،111 /111فال بد ان توجد فيه أفكاار جزئياة
صحيحة مبعثرة  ،وإال ما آمن به أحد.
وأما أتبااع التصاوف فهام كلهام تلوثاوا باه لكان بنساب متفاوتاة  ،وهام علاى
ثالثة أصناف أساسية ، :صن أخذ به قلبا وقالبا فهو ضال ُمضل  .وصن
توسط في األخذ به  ،فانحرافه بقدر نصايبه مناه .والصان الثالاث هاو أقلهام
تلوثا وانحرافا موجود فاي هاوام التصاوف ولام يتوغال فياه تايثرا وتمساكا
بالجانب اإلسالمي الموجود في أطراف التصوف.
واالعتقققراا الثقققامن  :قاااد يُقاااال :ال يصاااح ذم الصاااوفية كلهااام بماااا فااايهم
الم تقدمين  ،مف أن أحمد بن حنبل شهد لهم بالصاالح كمدحاه لبشار الحاافي ،
والحارث المحاسبي  .من ذل مدحه لبشر الحافي  ،روى الخ،يب البغدادي
بلسناده فقال (( :أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق ،حدثنا علاي بان عباد ل
بن الحسن الهمداني ،حدثنا القاسم بن الحسن بن جرير ،حدثنا محمد بان أباي
عتاااب عاان محمااد باان المثنااى قااال :قلاات ألحمااد باان حنباال :مااا تقااول فااي هااذا
الرجل؟ فقال لي :أي الرجال ؟ فقلت له  :بشر ،فقاال لاي :سايلتني عان راباف
سبعة من األبدال ،أو عامر بن عبد قيس ماا مثلاه عنادي إال مثال رجال ركاز
رمحا في األرض ثم قعد منه على السنان فهل تارك ألحاد موضاعا يقعاد فياه
)).2037
وأقول :هذه الرواية ال تصح إسنادا ،ألن من رواتها علي بان عباد ل بان
الحسن بن جهضم الهمذاني ،هو صوفي ضعي  ،و ُماتهم بالكاذب ،والتخلايط
في األخبار وقد فصلنا حاله في الفصل الخامس.
علما بين مدح أحمد بان حنبال لابعض متقادمي الصاوفية هاو مادح يتعلاق
بيشخاصااهم وبالجانااب المسااتقيم الااذي كااان يظهاار ماان أحااوالهم ولاايس ماادحا
لتصوفهم وال لكل أحوالهم .فال يُمكن أن يمدح أحمد الصوفية علاى تصاوفهم
 ،فهذا يتناقض تماما مف منهجاه السالفي فاي التمسا بالكتااب والسانة وإتبااع
الصحابة والتابعين لهم.
وأما مدحه للمحاسبي وجماعته فيتعلاق برواياة صاوفية يعتارف فيهاا أحماد
بعلم الحقائق –علم الباطن -عندما حضر مجلسا للمحاسبي  ،وأعجباه كالماه
 2037الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  9ي.98 :
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لكناااه نصاااح بعااادم صاااحبتهم  .رواهاااا الخ،ياااب البغااادادي وغياااره ،فقاااال:
(( أخبرنااي محمااد باان أحمااد باان يعقااوب ،أنبينااا محمااد باان نعاايم الضاابي قااال:
سمعت اإلمام أبا بكر أحمد بن إسحاق يعني الصبغي يقول :سمعت إسماعيل
بن إسحاق السراط يقول :قال لي أحماد بان حنبال يوماا  :يبلغناي أن الحاارث
هذا يعني المحاسبي يكثر الكون عنادك فلاو أحضارته منزلا وأجلساتني مان
حيااث ال يرانااي فاساامف كالمااه .فقلاات :الساامف وال،اعااة ل ا يااا أبااا عبااد ل
وسرني هذا االبتدا من أبي عبد ل  .فقصدت الحارث وسايلته أن يحضارنا
تل الليلة فقلات وتسال أصاحاب أن يحضاروا معا فقاال :ياا إساماعيل فايهم
كثرة فال تازدهم علاى الكساب والتمار ،وأكثار منهماا ماا اسات،عت ففعلات ماا
أمرني به ،وانصرفت إلى أبي عبد ل فيخبرته .فحضر بعد المغرب وصعد
غرفة في الدار فاجتهاد فاي ورده إلاى أن فارغ وحضار الحاارث وأصاحابه،
فيكلوا ثام قااموا لصاالة العتماة ولام يصالوا بعادها وقعادوا باين يادي الحاارث
،وهم سكوت ال ين،ق واحد منهم إلى قرياب مان نصا الليال ،فابتادأ واحاد
منهم وسيل الحارث عن مسيلة ،فيخاذ فاي الكاالم وأصاحابه يساتمعون وكاين
علااى رؤوسااهم ال،ياار فماانهم ماان يبكااي وماانهم ماان يزعااق وهااو فااي كالمااه
فصعدت الغرفة ألتعرف حال أبي عبد ل فوجدته قد بكى حتاى غشاي علياه
فانصرفت إليهم ولم تزل تل حالهم حتى أصبحوا فقاموا وتفرقوا ففصاعدت
إلى أبي عبد ل وهو متغير الحال فقلت كي رأيات هاؤال ياا أباا عباد ل ؟
فقال :ما اعلم أني رأيت مثل هؤال القاوم وال سامعت فاي علام الحقاائق مثال
كالم هذا الرجل وعلى ما وصفت من أحوالهم فيني ال أرى لا صاحبتهم ثام
قام وخرط )).2038
وال،ريق الثاني عن الحااكم كماا رواه الاذهبي فاي ميزاناه وعلّاق علياه:
((وقااال الحاااكم :ساامعت أحمااد باان إسااحاق الصاابغى :ساامعت إسااماعيل باان
إسحاق السراط يقول :قال لى أحمد بن حنبال :يبلغناي أن الحاارث هاذا يكثار
الكون عندك ،فلو أحضرته منزل وأجلستني في مكان أسمف كالمه .ففعلت،
وحضاار الحااارث وأصااحابه ،فاايكلوا وصاالوا العتمااة ،ثاام قعاادوا بااين ياادى
الحاارث وهاام ساكوت إلااى قرياب نصا الليال ،ثاام ابتادأ رجاال مانهم ،وساايل
الحااارث ،فيخااذ فااي الكااالم ،وكااين علااى رؤوسااهم ال،ياار ،فماانهم ماان يبكااى،
وماانهم ماان يخاان  ،وماانهم ماان يزعااق ،وهااو فااي كالمااه ،فصااعدت الغرفااة،
فوجدت أحمد قد بكى حتى غشى عليه ،إلى أن قال  :فلما تفرقاوا قاال أحماد:
:ما أعلم أنى رأيت مثل هؤال  ،وال سمعت في علام الحقاائق مثال كاالم هاذا.
 2038الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،ط  2ي. 812 :
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وعلى هذا فال أرى لا صاحبتهم"  .قلات :إساماعيل وثقاه الادارق،ني .وهاذه
حكاية صحيحة السند منكرة ،ال تقف علاى قلباى ،أساتبعد وقاوع هاذا مان مثال
أحمد .وأما المحاسبى فهو صدوق في نفسه ،وقاد نقماوا علياه بعاض تصاوفه
وتصانيفه )).2039
وأقول :الروايتان لهما إسناد واحد  ،ألن محمد بن نُعيم الضبي الماذكور
في الرواية األولى هو :الحااكم أباو عباد ل محماد بان رعباد ل بان محماد بان
نعااايم النيساااابوري الحاااافظ" .2040المتاااوفى سااانة  311هاااـ  ،وهاااو صااااحب
المستدرك على الصحيحين.
وإذا كان الذهبي قد حكم على اإلسناد بالصاحة  ،والماتن بالنكاارة  ،فالني
أرى أن الرواية كما لم تصح متنا فهي ال تصح إسنادا أيضا .ألن من رجاله:
أحمااد باان إسااحاق باان أيااوب باان يزيااد النيسااابوري ( 434-418هااـ) ،وهااذا
الرجل معروف بينه من أهل العلم والفضل ،لكن لام أعثار علاى مان ذكار لاه
حاال جرحا وال تعديال ،إال توثيق الحاكم النيسابوري له.2041وتوثيقه ال يُقبال
منه ألنه هو ذاته لم تثبت عدالته.
والثاااني أبااو عبااد ل الحاااكم النيسااابوري ) ، )311 -321قياال فيااه  :ثقااة
،وقال ابن طاهر :سيلت أباا إساماعيل األنصااري عان الحااكم فقاال :ثقاة فاي
الحديث رافضي خبيث ،ثم قال ابان طااهر :كاان شاديد التعصاب للشايعة فاي
الباطن ،وكان يظهر التسنن في التقديم والخالفة ،وكان منحرفًاا عان معاوياة
وآله ،متظاهرً ا بذل وال يعتذر مناه ))  .وقاال الاذهبي (( قلات :أماا انحرافاه
عاان خصااوم علااي فظاااهر ،وأمااا أماار الشاايخين فمعظاام لهمااا بكاال حااال فهااو
شيعي ال رافضي )).2042والاراجح جادا عنادي أن هاذا الرجال شايعي إماامي
كاان يُمااار التقيااة يتعااي بهااا بااين أهال الساانة ،وإنمااا يُظهاار بعااض التساانن
تسااترا وتقيااة  .علمااا بااين الرافضااي ال يُمكاان أن يكااون ثقااة فااي الحااديث ماان
الناحية العملية ،وإذا كان صادقا فلن يكون رافضيا  ،ألن الرفض يقوم علاى
تكذيب الوحي الصحيح وما يُوافقه من العقل الصريح ،والتاري الصحيح.

 2039الذهبي  :ميزان االعتدال  ،ط  1ي. 120 :
 2040المزي :تهذيب الكمال  ،تعليق المحقق بشار عواد ،ط  ، 1هام ي. 860 :
 2041الخليلي القزويني :اإلرشاد في معرفة علما الحديث ،ي 2 :ي. 210 :
 2042الذهبي  :تذكرة الحفاظ ،ط  2ي. 166-162 :
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ويُؤيد ذل أيضا أن الشايعة اإلمامياة أنفساهم  ،جعلاوا الحااكم مان رجاالهم
،وألحقوا مضنفاته بتراثهم  ،ووصفه بعضهم بينه مان أب،اال الشايعة وسادنة
الشريعة.2043
وقال الخ،يب البغدادي(( :كان بن البيف -الحاكم -يميل إلى التشيف فحدثني
أبااو إسااحاق إبااراهيم باان محمااد األرمااوي بنيسااابور  -وكااان شاايخا صااالحا
فاضال عالما  -قال  :جمف الحاكم أبو عبد ل أحاديث زعم أنها صحاح على
شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في صحيحيهما منهاا حاديث ال،اائر
 ،ومن كنت مواله فعلى مواله فينكر عليه أصحاب الحاديث ذلا ولام يلتفتاوا
فيه إلى قوله وال صوبوه في فعله )) .2044ومن يفعل ذل فهو شيعي إماامي
ولاايس متشاايعا وال شاايعيا ساانيا  .وفااي ذل ا رذكاار اباان الجااوزي (( :قااال اباان
ناصر-عن حديث ال،ير -حديث موضوع ،إنماا جاا مان ساقاط أهال الكوفاة
عن المشاهير والمجاهيل عن انس وغيره  .قال ابن طاهر :فال يخلو الحاكم
من أمرين إما أنه يجهل الصحيح فال يعتمد على ما يقوله وإما يعلمه ثم يقول
خالفه فيكون معاندا كذابا )).2045
فالحاكم ضاعي مان جهاة عدالتاه وفياه غلاو فاي التشايف ،و قاد تارجم لاه
الشيعة واثنوا عليه ،وقد طعن فيه بعض محدثي أهل السنة .كما أنه ضاعي
جدا من جهة ضب،ه ،فمن المعاروف أناه متسااهل جادا فاي التحقياق .وكتاباه
المستدرك مملو باألخ،ا والروايات الباطلة ،قال فيه شمس الدين الذهبي:
((وال ريب أن في المستدرك أحاديث كثيارة ليسات علاى شارط الصاحة ،بال
فيااه أحاديااث موضااوعة شااان المسااتدرك بلخراجهااا فيااه ...وليتااه لاام يصاان
المساااتدرك فلناااه غاااض مااان فضاااائله بساااو تصااارفه )).2046وقاااال أيضاااا:
((وق،عة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد ،وذلا نحاو ربعاه ،وبااقي
الكتاب مناكير وعجائب ،وفي غضون ذلا أحادياث نحاو المئاة يشاهد القلاب
بب،النهااا )) .2047فماااذا يعنااي هااذا ؟؟!!  .فالرجاال ضااعي ضااب،ا وعدالااة،
،وتوثيقااه لاام يثباات  .فالروايااة ماان جهتااه لاام تصااح إساانادا وال متنااا  ،وربمااا
يكون الحااكم قاد سامعها مان بعاض الصاوفية وركاب لهاا إسانادا ،أو أناه هاو
الذي اختلقها من أساسها ألن الرواية مدارها عليه ،فلام أجاد لهاا إسانادا آخار
إال من طريقه.
 2043أنظر مثال :أغا برزك ال،هراني  :الذريعة إلى تصاني
 . 872و عبا القمي :الكنى و األلقاب ،ط  8ي. 171 :
 2044تاري بغداد ،رقم  ، 2081 :ط  2ي. 192 :
 2045ابن الجوزي :المنتظم  ،رقم ، 121 :ط  9ي. 891 :
 2046الذهبي  :تذكرة الحفاظ ،ط  2ي. 166 ، 161 :
 2047الذهبي :سير أعالم النبال  ،رقم ، 100 :ط  ، 19ي. 192 :
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وأما متنا فهاو ُمنكار كماا قاال الاذهبي  ،وعالماات الوضاف ظااهرة علياه ،
فهو خبار مختلاق عان قصاد لتييياد التصاوف ،وال تختلا عان حكاياة شايبان
الراعي .فمن الشواهد على أنها موضوعة :إنهاا زعمات أن أحماد ابان حنبال
هو الذي طلب أن يحضر مجلس الحارث المحاسبي ،وهذا مساتبعد جادا مان
أحمد ألنه كان يعرف الحارث المحاسبي جيدا  ،فهو من بغداد ومن أقرانه ،
وعلى علم بمكانته العلمية ،وبيصحابه من المتكلمين والصوفية ،ولم يكن في
حاجة إلى حضور مجلسه ليعرف ما يدور فيه .
والشاهد الثاني إن زعمها بين أحمد اُعجب باالمجلس وأُغماي علياه  ،هاو
زعاام ال يثباات  ،ألن أحمااد يعلاام أن عقااد المحاساابي لمجلسااه فااي ذلا الوقاات
وبتل ال،ريقة طيلة الليل ليس مان سانة النباي-علياه الصاالة والساالم -الاذي
كان يحث أصحابه على النوم بعد صالة العشا  2048للنهوض فيما بعد لقياام
الليل ولصالة الفجر أيضا . .فهذا كان يت،لب من أحمد اإلنكار ال االعجاب،
كما أن سهرهم طول الليال  ،يعناي أنهام ساينامون فاي النهاار ،وهاذا مخاال
َال لةبراساا ً رو رج رع َلنراا
للشرع  ،قال سبحانه  (((( :رو رج رع َلنرا نر َو رم ُك َم ُسبراتا ً رو رج رع َلنرا اللخي ر
اار رم رعاش اا ً )( النبااي ، ))11-3:وسيضاايعون حقااوق ماان يعولااونهم  .وهااذا
النخهرا ر
يت،لااب ماان أحمااد االنكااار علاايهم أيضااا ال االعجاااب بهاام .وبمااا أن الروايااة
زعمت أنه أُعجب بهم ،فهذا دليل ضدها بعدم الصحة.
والشاهد الثالث إن زعم الرواية بين أحمد أُعجاب باالمجلس لكناه ماف ذلا
قال(( :وعلاى هاذا فاال أرى لا صاحبتهم ))  .هاو قاول متنااقض ال يقاف فياه
أحمااد ،ألنااه لوكااا مااا فعلااه هااؤال مخالفااا للشاارع كااان عليااه أن ينكااره  ،باال
ويتدخل لتغييره  ،ولو كان موافقا للشرع ونال إعجابه-حسب الرواية -عليه
أن يحااث الرجاال علااى صااحبتهم ال علااى عاادم صااحبته  .وبمااا أن الروايااة
زعمت أنه أُعجب بمجلسهم  ،لكنه نهى عن مصاحبتهم  ،فهذا ال يصاح عناه
 ،وفيه تناقض .مما يشهد على أن الرواية مختلقة.
والشاهد األخير-الرابف -إن قول الرواية بين أحمد عبّر عن إعجابه بقوله
(( :وال ساامعت فااي علاام الحقااائق مثاال كااالم هااذا ))  .هااو شاااهد علااى أن
الروايااااة مختلقااااة ألنهااااا تضاااامنت ماااادحا للتصااااوف  ،واسااااتخداما لاااابعض
مص،لحاته .وماا كاان أحماد صاوفيا ،وال كاان يُفارق باين الشاريعة والحقيقاة
 2048األلباني :صحيح ابن ماجة  ،ط  1ي ، 119 :رقم. 299 :
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كما يزعم الصوفية .وإنما كان عالماا كبيارا مان أعياان علماا الحاديث شاديد
التمس بالكتاب والسنة ،وشديدا على أهل األهوا من المتكلماين ،والشايعة،
والصوفية .2049فوجود هاذا المصا،لح ،ومادح التصاوف باه هاو شااهد داماغ
على أن مختلق الخبر كان يقصد تحقيق غاية صوفية في نفسه .
واالعتراا التاس  :قد يعترض علينا بعض النا -فيما ذكرناه في
نقدنا للتصوف -بقول أبي عبد الرحمن السلمي عندما قال (( :فهكذا الصوفية
 ،وهكذا أفعالهم ،من أنكر هذا المذهب  ،فلقلة معرفته  ،وقلة االهتدا
لحقائقه  ،ألن الجياد قليل  ،وفل من يعرفهم  ،إال أن يكون من جنسهم
)).2050
وأقول :قوله هذا غير صحيح في معظمه ،وفيه تغليط وتهرب وتلبيس
على النا .ألن معرفة الحق  ،واكتشاف حقيقة أي فكر ال يت،لب
بالضرورة أن يكون الناقد له من أتباعه  .ألن البشر كلهم تحكمهم حقائق
وبديهيات عقلية وعملية واحدة لن يست،يف أي إنسان االنفالت منها  .ومن
جهة أخرى فلن نقد أي فكر ال يستلزم تبنيه  ،فيكفي الناقد أن ي،لف عليه
ويتصوره  ،ويالحظ آثاره على أتباعه  ،وبذل يست،يف نقده والرد عليه.
ّ
علما ً بين المسلم يمل الميزان اإللهي الذي يحكم به على األفراد
والجماعات ،وعلى األفكار واألديان والمذاهب  ،فبه يست،يف أن ينقد أي
فكر ،وأية طائفة  .فالوحي هو المن،لق وال ةمح والميزان ،ما وافقه صحيح
اطي ُم َسترقةيما ً
ص رر ة
 ،وما خالفه باطل بالضرورة  .قال سبحانه  (( :روأر خن هرـ رذا ة
فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ون
ق بة ُك َم رعن رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم ترتخقُ ر
ُوا ال ُّسبُ رل فرترفر خر ر
)(األنعام  ،))114 :و(( رو رمن لخ َم يرجَ رع ةل خ
ور)(النور:
لُ لرهُ نُوراً فر رما لرهُ ةمن نُّ َ
ين
ون لة َل رعالر ةم ر
ان رعلرى رع َب ةد ةه لةير ُك ر
ك الخ ةذي نر خز رل الَفُرَ قر ر
ار ر
،)) 31و((تربر ر
نر ةذيراً)(الفرقان  ،))1 :و((ير َه ةدي بة ةه ّ
سالر ةم
لُ رم ةن اتخبر رف ةرضَ روانرهُ ُسب رُل ال خ
روي َُخ ةر ُجهُم م ةن ُّ
اط ُّم َسترقة َيم)(المائدة
ص رر َ
ور بةل ة َذنة ةه روير َه ةدي ةه َم إةلرى ة
الظلُ رما ة
ت إةلرى النُّ ة
ك رعلرى رش ةري رع َة م رن َاألر َم ةر فراتخبة َعهرا رو رال ترتخبة َف أر َه روا
 ، ) 16 :و((ثُ خم ((ثُ خم رج رع َلنرا ر
ون)(الجاثية . ))18 :ولهذا فلن قول السلمي هو من التحايل
ين رال ير َعلر ُم ر
الخ ةذ ر
والتغليط يستخدمه كل أهل األهوا عندما يرد عليهم أهل الحق بالشرع
والعقل والعلم ،يقولون ذل بدعوى أن منتقديهم لم يفهموا دينهم ،أومذهبهم .
 2049للتوسف في ذل أنظر كتابنا  :الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد  200 – 811 : ،للهجرة ،ل،ائ
الكويت ، 8018 ،ي 61 :وما بعدها
 2050أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف ،ي. 22 :
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لنشر الكتب والرسائل الجامعية،

وهدا زعم باطل من دون ش  ،وليس دليال و ال يحمل أي شاهد على صدقه
من داخله .
واالعتراا العاشر  :قد يُقال :إن مؤل هذا الكتاب اتهم الصوفية بينهم
ماان أكثاار الفاارق مخالفااة للساانة النبويااة الصااحيحة وخروجااا عنهااا ،مااف أن
الصوفية جعلوا أنفسهم من أكثار الناا التزاماا بهاا  .مان ذلا قاول الشاهاب
السهروردي (( :الصوفية أوفر النا حظاا مان االقتادا برساول ل -صالى
ل عليه وسلم ، -وأحقهم بلحيا سنته  ،والتخلاق بايخالق رساول ل -صالى
ل عليه وسلم -من حسن االقتدا به وإحيا سنته )).2051
وأقول :أوال سبق أن ذكرنا أن القول بلتبااع السانة والتغناي بهاا لايس دلايال
صحيحا على صاحة ذلا  ،ألن كال الفارق المنتمياة إلاى اإلساالم تقاول ذلا
بحق وبغير حق  ،بل ويجب عليها أن تقوله صدقا أو نفاقا ،ألنهاا إذا لام تقلاه
تكااون قااد أظهاارت ضاااللها وانحرافااه عالنيااة أمااام المساالمين وهااذا لاايس فااي
صالحها .ولهذا فليس القول بذل دليال وال يصح األخذ به ،وإنما يُترك جانبا
حتى يُثبت التحقيق صحة ذل من عدمه .والحقيقاة أن الصاوفية هام مان أقال
الفرق متابعة للسنة النبوة الصحيحة .وبما أناه بيناا ساابقا أن التصاوف ُمهادم
للشرع فال يُمكن أن يكون الصوفية متمسكين بالسنة الصحيحة  ،إال ما وافق
هاااواهم وتصاااوفهم  ،وهاااذا علااايهم ال لهااام  .ومااان ال يهاااتم بتحصااايل السااانة
الصحيحة  ،وال يحري على تحقيقها  ،ومن يُقدم أحواله ورغباته عليها ،ال
يُمكن أن يكون كما قال الشهاب السهروردي.
واالعتراا الحاةي عشقر :ربماا يقاال :إنكام حكماتم علاى التصاوف فاي
أصله وفروعه األساسية بيناه منحارف عان الشارع ،ماف تضامنه لجاناب مان
دياان اإلسااالم فااي هوامشااه .أال يُمكاان أن نُخضااف التصااوف لعمليااة تصااحيح
وتقااويم بالجانااب الشاارعي الااذي يتضاامنه لنخلصااه ماان انحرافاتااه وأخ،ائااه
ومخالفاته الشرعية والعقلية والعلمية ؟؟ .
وأقول :إن ذل ال يُمكن لثالثة موانف أساسية  :أولهاا إن الجاناب الشارعي
في التصاوف ال يُمثال أصاله وال فروعاه وال غاياتاه األساساية  ،وإنماا يمثال
جانبا هامشيا منه .ولهذا فلن إحيا ه ال يمثل التصوف ،وسيكون مناقضا لاه،

 2051شهاب الدين السهروردي :عوارف المعارف  ،ط  8ي. 26 :
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ألن التصاوف بمقوماتاه ُمع،ال لإلساالم وهاادم لاه  .فهاذا التنااقض يمناف أيااة
محاولة لتصحيح التصوف وتقويمه بالشرع  ،فهما نقيضان ال يجتمعان .
والمانف الثاني  :إن الجانب الشرعي منه لايس هاو مان التصاوف ،وإنماا
التصوف هو الذي أخذه من اإلسالم  ،فهو يُمثل جانبا من اإلساالم وال أصال
له في التصوف .وفي هاذه الحالاة نجاد أنفسانا نتعامال ماف جاز مان اإلساالم
صااله عنااه .وال يصااح أن نيخااذ جانبااا ماان
يجااب أن نرجعااه إليااه  ،ال أن نرف ة
اإلسالم ونلحقه بيصول ليست منه ثم ننسبه إليها.
والماانف األخيار-الثالاث : -إن تلا العمليااة ال تصاح أيضاا ألنهاا عملياة
تجميلية زائفة للتصوف  ،وتحريفية له ولإلسالم معاا  .وهاذا عمال لايس مان
الموضااوعية وال ماان العلميااة فااي شااي  ،وإنمااا هااو ماان التلفيااق والتلباايس
والتحري .
واالعتقققراا الثقققاني عشقققر :ربماااا يُقاااال :انكااام حكماااتم علاااى التصاااوف
باااالنحراف فااي أصااوله وفروعااه وغاياتااه األساسااية ،مااف أنااه اهااتم بجانااب
أساسي وهام جدا من ديان اإلساالم هاو القلاب والتربياة الروحياة ،التاي هاي
أسااا بنااا الشخصااية المساالمة .لقولااه تعااالى (( :إنهااا ال تعمااى األبصااار
ولكاان)) ،ولقولااه عليااه الصااالة والسااالم (( :أال وإن فااى الجسااد مضااغة إذا
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهى القلب)).2052
وأقااول :صااحيح أن الجانااب الروحااي ماان اإلنسااان لااه مكانااة عظيمااة فااي
اإلسالم  .لكن ال يصح القول بين الصوفية اهتموا بجانب أساساي وهاام جادا
من دين اإلسالم .ألن الصوفية لم ييخذوا الجانب الروحي من الشرع ،وإنماا
اهتماوا بالجانااب الروحااي مان اإلنسااان وفااق الادين الصااوفي ،وتعاااملوا معااه
حسب عبادات ومجاهدات ال،ريق الصوفي وغاياته .ولهذا انتهى بالصوفية
إلى ضاالالت وانحرافاات وكفرياات هادمت الادين والعقال والعلام .ولاو كاان
طريقهم الصوفي من الشرع ما كانات نتائجاه مادمرة للادين والادنيا ،وللفارد
والمجتمف !!.
علما بيناه ال يُمكان أن نايتي بعلام التزكياة الشارعي ونُركباه علاى أصاول
التصااوف التااي هااي مخالفااة للشاارع و ُمع،لااة لااه كمااا ساابق أن بيناااه .فالاادين
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الصوفي له منهجه في التربية الوجدانية يتفق معه وال يقبل التزكية الشرعية
 ،ودين اإلسالم له تزكيته التي هي جز منه وتت،ابق معاه أصاوال وفروعاا
وغاية من جهة ،و مخالفة للتصوف وال يصح إلحاقها باه مان جهاة أخارى .
وتصوره يكفاي للحكام علياه
وبذل يتبين أن ذل االعتراض في غير محله،
ّ
بالفساد واالستحالة.
واالعتراا الثالث عشر :قد يُقال  :إن مؤل هذا الكتاب ذم شيوخا من
أعيان الصوفية  ،كالجنيد ،وابراهيم بن أدهم كان كثيار مان علمائناا قاد اثناوا
عليهم .فما تفسير ذل ؟؟.
وأقول :إن علما نا الذين مدحوا هؤال وأثنوا عليهم أحسنوا فيهم الظن ،
ونظروا إلى جانب واحد من حياتهم وتصاوفهم .لكان الحقيقاة هاي أن هاؤال
كماا أظهاروا مااا يُمادحون باه  ،فاالنهم قاد أظهااروا أيضاا ماا يُااذمون باه .وهااذا
يعني أن هؤال كانوا يخفون حقيقتهم عن المسالمين ويجتهادون فاي اخفائهاا.
و الشواهد ا تية تُثبت ذل :
أولها إنه سبق أن ذكرنا أقاوال الصاوفية فاي قاولهم بالتقياة والادعوة إليهاا
والحري على ممارستها إلخفاا حقيقاة تصاوفهم .فهاي شاواهد دامغاة علاى
صحة قولنا.
والشاهد الثاني مفاده إن هؤال الصوفية ظهرت عليهم مظاهر االنحراف
مبكرا ،فكاان بعضاهم يُظهرهاا عالنياة كاالحالط والبسا،امي ،وأكثارهم كاان
يجتهد إلخفائها بلظهار التوبة أو تيويلها وحملها على وجه ُمحتمل .ومف ذل
فقااد ظهاارت علاايهم تصاارفات فضااحتهم ممااا جعاال النااا يتهمااونهم بااالكفر
والزندقة ،كما حدث للجنيد ،وذي النون المصاري ،وأباي العباا بان ع،اا
البغدادي وغيرهم كما بيناه سابقا .
والشاهد الثالاث :سابق أن بيناا أن التصاوف مناذ نشايته كاان مخالفاا للشارع
و ُمع،ال له وهادماا للاوحي والعقال والعلام ،وهاذا يساتلزم انحاراف أهلاه مناذ
ظهاااوره  .ألنهااام هااام الاااذين أسساااوه بكااال مقوماتاااه ،وهااام الاااذين طبقاااوه فاااي
ممارستهم لل،ريق الصوفي.
واألخياار -الشاااهد الربااف  :-ذكرنااا سااابقا أن طائفااة ماان أعيااان الصااوفية
األوائاال كالجنيااد  ،والبساا،امي ،والشاابلي،وغيرهم أنكاار علاايهم المساالمون
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كثيرا من أحوالهم واتهموهم باالكفر والزندقاة .وهاذا يعناي أن أهال السانة لام
يتفقوا على مدحهم  ،والاذين أثناوا علايهم لام يمادحوهم علاى تصاوفهم ،وإنماا
أثنوا عليهم لةما كانوا يُظهرونه من صالح ،وبعضهم خفيت علايهم ضاالالت
التصوف وأهله.

واالعتقققراا الرابققق عشقققر :ربماااا يقاااال :إن المؤلااا باااالغ فاااي وصااا
الصوفية بالسلبية والعجز والتواكل وتع،يل اإلسالم ف مف أنه مان المعاروف
أن بعااض الصااوفية كااان لهاام دور كبياار فااي الجهاااد  ،كاااألمير عبااد القااادر
الجزائري ،ومؤسس الحركة السنوسية.
وأقول :أوال بما أنه سبق أن بينا أن التصوف مخال للشرع و ُمع،ل
وهادم له ،مف تستره بهف فلن هذا يستلزم أن التصوف في جهاد دائم ضد
اإلسالم أصوال وفروعا وغاية .والصوفية أنفسهم في جهاد ضد اإلسالم
بلصرارهم على ت،بيق التصوف فكرا ووجدانا وسلوكا ،على حساب
شريعة اإلسالم .وفي جهاد ضده أيضا ألن كثيرا من شيوخهم وأتباعهم
تعاونوا مف أعدا اإلسالم والمسلمين قديما وحديثا.
وثانيا صحيح أنه ُوجدت قلة من شيوخ الصوفية وأتباعهم من جاهد
أعدا اإلسالم والمسلمين ،في الهند ،والجزائر ،وليبيا  ،لكن جهادهم هذا
ليس نابعا من صميم التصوف كعبادة وعقيدة ودين مستقل بذاته ،فهذا ال
يُمكن أن يحدث ف وإنما هو جهاد يحتمل عدة تفسيرات .منها ربما أنه فُرض
الجهاد على هؤال فرضا  ،أو أنه كان جهادا من أجل التصوف وأهله  ،أو
أنه كانت لهم فيه مصلحة للتصوف وأتباعه  ،أو أنهم قادوه مسايرة لجماهير
المسلمين وتلبيسا عليهم .أو أنه كان جهادا إسالميا قاده بعض الصوفية لكنه
ليس جهادا صوفيا وإنما هو إسالمي بقاعدته العريضة ،فقادوه ليس تيثرا
بالتصوف ،وإنما تيثرا بالجانب اإلسالمي الموجود في هوام التصوف ال
في مقوماته األساسية .
واالعتققراا الخققام عشققر :ربمااا يُقااال :إن مؤل ا هااذا الكتاااب أبعااد
التصااوف كليااة ماان الشاارع ،مااف أن األماار لاايس كااذل ،ألن كثياارا ماان أهاال
العلم خالفوا قوله وأكدوا على أن التصوف ضروري لنا ،ويجب الجمف بيناه
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وبين الفقه الشرعي  ،حتى قيل :من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ،ومان تفقاه
ولم يتصوف فقد تفسق.
وأقااول :أوال هااذا االعتااراض يريااد الجمااف بااين التصااوف والفقااه وإع،ااا
شرعية للتصوف بدعوى أنه ضروري لنا ،وم،لوب ومعتارف باه .وهاذا ال
يصح ،ألن التصوف في حقيقته دين قائم بذاته وله مقوماته  ،ومنفصل تماما
عن دين اإلسالم  .وهو دين قديم يُعرف بالعرفان  ،واإلشراق ،والرهبانية.
كماااا أن ذلااا التقسااايم  -تصاااوف وتفقاااه، -هاااو نفساااه التقسااايم المعاااروف
بالشريعة والحقيقة  ،وهو تقسيم غير شرعي وال يصح شرعا وال عقاال كماا
سبق أن بيناه .ألن لكل دين ثالثة جوانب أساسية :جانب فكري محلاه العقال.
و عااااطفي وجاااداني محلاااه القلاااب .وجاناااب ت،بيقاااي عملاااي يتعلاااق بيعماااال
الجوارح  .وعلياه فالتصاوف يمثال بنفساه ديناا لاه جانباه الفكاري ،والقلباي ،
والعملي الت،بيقي .وبنا ً على ذل فشريعة اإلسالم بمعناها الواسف ال تحتاط
إلى تصوف ،وال إلى عقيدة أخرى .فهي دين كامل شاامل جماف باين اإليماان
ت
واألعماااال القلبياااة والعملياااة ،و ال انفصاااال بينمهاااا .قاااال سااابحانه (( :قرالرااا ة
اإلي رم ُ
ان فةاي قُلُاوبة ُك َم
َاألر َع ررابُ آ رمنخا قُل لخ َم تُ َؤ ةمنُوا رولر ةكن قُولُوا أر َسلر َمنرا رولر خما ير َد ُخ ةل َ ة
اااان أر َع رماااااالة ُك َم رشااااايَئا ً إة خن خ
روإةن تُ ة،ي ُعاااااوا خ
لر رو رر ُساااااولرهُ رال يرلةااااا َت ُكم ما َ
لر رغفُاااااو ٌر
ااوا رو رع ةملُا َ
ين آ رمنُا َ
ااوا ال خ
ت أُولراااـئة ر
خحاااي ٌم)(الحجااارات ،))13 :و(( روالخااا ةذ ر
صاااالة رحا ة
ر ة
صا ردقرةً
أرصَ رحابُ َال رجنخ ةة هُ َم فةيهرا رخالة ُد ر
ون)(البقارة ،)) 84 :و(( ُخ َاذ ةم َان أر َما روالة ةه َم ر
صاااالرتر ر رسااا رك ٌن لخهُااا َم رو ّ
تُ،رهااا ُرهُ َم روتُا ر
لُ رسااا ةمي ٌف
صااال رعلرااا َي ةه َم إة خن ر
اازكي ةهم بةهراااا رو ر
وا روتر َ
لة أرالر بةا ةذ َك ةر ّ
 ،رمئة ُّن قُلُوبُهُم بة ةذ َك ةر ّ
ين آ رمنُ َ
رعلةي ٌم)(التوبة ، ))114 :و((الخ ةذ ر
لة
تر َ
 ،رم ائة ُّن َالقُلُااوبُ )(الرعااد .))48 :فالشاارع ال يحتاااط اباادا إلااى التصااوف،ألن
اإلسااالم دياان كاماال جمااف بااين الاادين والاادنيا ،وبااين العقاال والقلااب ماان جهااة،
ومخال للتصوف ومناقض له من جهة أخارى  ..والقاول باذل االعتاراض
هاو طعان فاي الشارع بااالنق وإغفاال لجانباه الروحاي ،وتساويق للتصااوف
ليتستر بالشرع .
وثانيااا إذا قُصااد بااذل القااول بينااه علااى المساالم أن يجمااف بااين اإليمااان ومااا
يت،لبه من أعمال القلوب والجوارح ،واالهتمام بالجانب الروحي واألخالقي
كما جا في الشرع فهذا صحيح  ،بل هو م،لوب شرعا وعقال وواقعاا ،وال
يصااح فصاال الجانااب الروحااي ماان اإلسااالم عاان جانبااه الت،بيقااي .لكاان هااذا
الجانب ال يصح وصفه بالتصاوف ،ألناه لايس تصاوفا ،وهاو جاز ال يتجازأ
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جز من ديننا من جهة ، ،والتصوف دين مناقض لدين اإلسالم ،و ُمتستر باه
مااان جهاااة ثانياااة ،والجاناااب الروحاااي مااان اإلساااالم يُسااامى بعلااام التزكياااة ال
بالتصوف من جهة ثالثة.
وثالثا إن تل المقولة" :من تصوف ولم يتفقه فقاد تزنادق ،ومان تفقاه ولام
يتصاااوف فقاااد تفساااق " .ال تصاااح شااارعا وال تصاااوفا ،ألنهاااا جمعااات باااين
المتناقضين ،وهذا ُمستحيل .وتفصيل ذل هو أن الصوفي الحقيقي لم يصبح
صااوفيا إال بعاادما خااال الشاارع وع،لااه ثاام هدمااه فااي النهايااة عناادما أصاابح
يعتقاد بوحادة الوجااود .والصاوفي أثناا ممارسااته لعباادات ال،رياق الصااوفي
بينااا أن معظاام عباداتااه مخالفااة للشاارع  ،وم،لااوب منااه صااوفيا أن يسااعى
ليتخل من األشباح والرسوم وعلم الظاهر ليصل إلى علم الباطن  ،بمعنى
عليه أن يتخل من أحكام الشريعة ال أن يلتزم بها.
وماان جهااة أخاارى فاالن ماان تفقااه الفقااه الشاارعي ب،ريقااة صااحيحة لاان
يتصوف ، ،ألن الفقه في ديننا هو فقه القلوب واألفكار والجوارح واألعمال.
ومااان هاااذا حالاااه ال يحتااااط أبااادا إلاااى التصاااوف ،وإذا ماااا تصاااوف فسيضااال
ال،ريق ،وينقض الفقه الشرعي ،وينتقل من دين اإلسالم إلى دين التصوف،
ومن توحيد اإلسالم :ال إلاه إال ل  ،إلاى توحياد التصاوف :ال موجاود إال ل
.ولهذا فلن تل المقولة فاسادة ،ومتناقضاة ،ألناه ال يُمكان أن يكاون الصاوفي
الحقيقي فقيها  ،وال الفقيه الحقيقي صوفيا.
واالعتراا السقاةس عشقر  :ربماا يقاال :إن مؤلا هاذا الكتااب باالغ فاي
انتقااد التصااوف وذماه والمبالغااة فااي التحاذير منااه ،مااف أن حقيقتاه أنااه ماانه
لتربية الروح وتهذيب األخالق ،ودعوة للنا إلى التوبة والعودة إلى ربهم.
وأقااول :إن قائاال هااذا الكااالم إمااا أنااه صاااحب هااوى يريااد إخفااا خ،اار
التصوف ليستمر في إفساده لإلسالم وأهله .وإما أنه جاهل بحقيقة التصاوف
فهو ال يعي ما يقول  .وإما أنه صاحب مصالح دنيوية متعلقة ببقا التصوف
وانتشااره بااين الناا  ،فهاو يقااول ذلا حفاظاا علااى مصااالحه .ألن التصااوف
سبق أن بينا أنه ال يُمثل التزكية الشرعية ،وال دين اإلسالم وإنما يُمثل الادين
الصوفي بيصوله وفروعه وغاياته.
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ومن جهة أخرى فلن التصوف لم يكت بمخالفاة التزكياة الشارعية وإنماا
تبناااى أصاااوال وفروعاااا انتهااات بالتصاااوف وأهلاااه إلاااى الكفااار بااااهلل وديناااه
ورسوله .فهو لم يدع النا إلى التوباة والعاودة إلاى ل تعاالى ،وإنماا دعااهم
إلى الردة عن دين اإلسالم ،للوصول إلى كفرية وحدة الوجود ،وفيها يصابح
الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم  .فهذه العقيدة هي غاية الدين الصاوفي،
وليساات غايتااه دعااوة النااا إلااى تزكيااة أنفسااهم طاعااة هلل تعااالى والتزامااا
بشريعته .
واالعتققراا السققاب عشققر :ربمااا يقااال :إنكاام قلااتم بااين التصااوف فااي
أصوله األساسية لم يكان شارعيا  ،ألام يكان امتادادا لحركاة الزهاد فاي القارن
األول الهجري وما بعده ،وهذه الحركة هي امتداد لعصر الصحابة ؟.
وأقول:ال ش أن ظهور التصاوف كاان متايثرا باألوضااع العاماة للمجتماف
اإلسااالمي التااي ساابقته والتااي عاصاارت نشاايته .وماان جهااة أخاارى ال يصااح
االحتجاط بحركة الزهاد التي سبقته وعاصرته والتاي اساتمرت بعاده أيضاا.
ألن حركة الزهااد كانات فيهاا انحرافاات ومخالفاات شارعية كثيارة بحكام أن
زهادها لم يكونوا يُمثلون ماذهبا واحادا يماثلهم وإنماا كاانوا تاابعين لماذاهبهم
وطوائفهم التي ينتمون إليها وييخذون بها .فكان لكل طائفة ُزهادها ،و ُعبادها
ونُساكها من أهل السنة  ،والخوارط و المعتزلة ،الشيعة اإلمامية .فلما ظهر
الصوفية أسسوا اتجاها جديدا هو التصوف بعيدا عن مذاهب هؤال الزهااد
 .أقاموه أساسا ان،القا من أحوالهم ورغباتهم أوال  ،وبما زينه لهام الشاي،ان
بتلبيساته ثانيا  ،وبما أخذوه من أهال الذماة ثالثاا، ،ولام يُؤسساوه ان،القاا مان
الشرع وال من مذاهب هؤال الزهاد وإن تيثروا بكل ذلا  ،لكان تايثرهم هاذا
كان هامشيا  ،ولم يصال إلاى صاميم التصاوف ومقوماتاه األساساية .وعنادما
ظهر التصوف لم يخت الزهاد  ،بل ظلوا موجودين متميزين عن التصوف
وأهله كما هاو حاال زهااد أهال الحاديث قاديما وحاديثا .وعلياه فلايس هاؤال
الزهاد هم سل الصوفية من جهة ،والميزان الذي يجاب االعتمااد علياه فاي
الحكم على التصوف وأهله :نشية ومسلكا ،هو الشرع وحده من جهة أخرى.
واالعتراا الثامن عشر  :ربماا يُقاال  :إن صااحب هاذا الكتااب صادق
الروايااات التااي ذكاارت أن النااا اتهمااوا متقاادمي شاايوخ الصااوفية بااالكفر
والزندقة ،لما أظهروه من ضالالت وانحرافاات عان الشارع .وهاذا لام يثبات
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في حقهم بدليل أن المؤرخ الصاوفي الساراط ال،وساي ذكار أن الناا الاذين
اتهموا هؤال بالكفر والزندقة – كالجنيد  ،والخاراز ،وابان ع،اا  -اتهماوهم
ظلما وعدوانا  ،وحسدا وافترا ً عليهم حسب السراط.2053
وأقول :دفاعه هذا ال يصح ،ألن ما اتهم به هؤال الصوفية صحيح ،وهو
دليل دامغ على أن في الصوفية مان كاان يظهار جانباا مان أباطيال التصاوف
وضاااالالته  ،فكاااان المسااالمون يعترضاااون علااايهم  .لكااان أكثااارهم كاااان مااان
أصحاب اإلشارة ال العبارة ،فكانوا يخفون حقيقة تصوفهم وأحوالهم .ولهاذا
فلن اعتراض المسلمين على هؤال هو شاهد داماغ علاى انحاراف هاؤال ال
على أنهم ظلموهم  .والدليل الق،عي على صحة ما أقول هو أنه سبق أن بينا
أن التصااوف مخااال للشاارع والعقاال والعلاام أصااوال وفروعااا وغايااة  ،باال
وهادم للوحي والعقل والعلم  .وقد صرّ ح أتباعه بوحدة الوجود قديما وحاديثا
 .واعتاارف بعااض كبااارهم المتقاادمين والمتاايخرين بااين تصااوفهم هااو كفاار
وزندقاااة فاااي ميااازان الشااارع وأهلاااه .وبماااا أن األمااار هكاااذا فمااان المن،قاااي
وال،بيعااي أن تظهاار علااى الصااوفية ضااالالت وانحرافااات التصااوف وعلااى
أتباعاه ،فينكاار علاايهم المسالمون ذلا  .فهااذا اإلنكااار هاو دلياال علااى انحااراف
الصوفية عن الشرع ال أنه دليل على ظلم المسلمين لهم.
ويبدو من أحوال هؤال الصوفية ال ُمتهماين أنهام كاانوا ماا إن ينكار علايهم
المساالمون ضااالالتهم حتااى يتراجعااوا عمااا أظهااروه بممارسااة التقيااة وإيجاااد
التاايويالت والمخااارط النحرافاااتهم التااي ظهاارت علاايهم ..ألنهاام لااو أصااروا
عليها ألكلهم السي كما حدث ألصحابهم الذين أصروا على إظهار أباطيلهم
والقول بخرافاة وحادة الوجاود ،كماا حادث للحاالط ،والساهروردي المقتاول،
ولسان الدين الخ،يب .
وبااذل يتبااين أن هااؤال الصااوفية وأمثااالهم هاام الااذين ظلمااوا أنفسااهم ولاام
يظلمهاام المساالمون  ،فهاام الااذين خااالفوا اإلسااالم وأهلااه  ،وأظهااروا األباطياال
والكفريااات  ،وجعلاااوا الشاارع والعقااال والعلاام ورا ظهاااورهم .وأي إنساااان
يخااال عقائااد قوماه  ،ويتحااداهم عالنيااة ،ويعماال علااى هاادم عقائاادهم  ،فماان
ال،بيعاي جادا أن يتصادوا لاه  ،وال يلاومن إال نفساه إن لام يصابر ،وعلياه أن
يدفف ثمن ما فعله  .فماذا ينتظر إنسان يذهب إلاى البيات األبايض األمريكاي،
 2053السراط ال،وسي :اللمف  ،ي ، 179 :وما بعدها .
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فيدو على علم أمريكا  ،ويسب زعمائها ؟؟  .فماا بالا بلنساان ياذهب إلاى
بالد المسلمين ويقول بوحدة الوجود ؟؟ .فماذا ينتظر؟؟ ،ومن هو الظاالم هناا
هااو أم هاام ؟؟ .وإذا قياال :ألاايس ماان حااق هااؤال الصااوفية أن يُعبااروا عاان
عقائادهم بكاال حرياة ؟؟  .أقااول :نعام لهاام الحاق فااي ذلا  ،لكاان المسالمين هاام
أيضا لهم الحق فاي الادفاع عان ديانهم  ،ويجاب علايهم أن يُادافعوا عناه وعان
أهله .وإذا أصر هؤال الصوفية على االنتصار لدينهم بتحدي اإلسالم وأهله
 ،فمن حق المسلمين أن يتصدوا لهم انتصارا لدينهم وللمسلمين.
ومن جهة أخرى فلذا كان من حق الفرد أن يُعبار عان معتقاده بحرياة ،فاال
يحق له أن يعتدي على الجماعة  ،وإذا فعل ذل عليه أن يتحمل تبعات عمله
 .ومن حق الجماعة أن تدافف عن دينها ومقدساتها  ،لكن ال يحق لها أن تظلام
الفاارد مااا لاام يعتاادي هااو عليهااا ،والعكااس صااحيح .ولهااذا فاالن إظهااار هااؤال
الصااوفية لكفرياااتهم بااين المساالمين هااو اعتاادا علااى اإلسااالم وأهلااه  ،وماان
الواجب على المسلمين التصدي لهم ،وعليهم أن يتحملوا نتائ ما اظهروه.
لكن علينا أن ال ننس باين قاول الساراط باين جماعاة مان شايوخ الصاوفية
اتهمااوا بالزندقااة ظلمااا وعاادوانا وحساادا  ،هااو قااول صااحيح عنااد الصااوفية
ان،القا من الدين الصوفي ال ان،القا من دين اإلسالم .فالصوفية يرون أنهام
كانوا على حق ووصلوا إلى حقيقة الوجود التاي هاي عقيادة وحادة الوجاود ،
فلمااا أظهروهااا وتصاادى لهاام المساالمون ،قااال الرجاال أنهاام ظلمااوهم حسااب
زعمه .ودفاعه هذا ال يصح ،ومرفوض فاي ميازان اإلساالم والعقال والعلام.
ويجب التصدي لهام ألن ماا أظهاره هاؤال هاو تع،يال للشارع ،وهادم للادين
والعقل والعلم .
واالعتققراا التاسق عشققر  :ربمااا يقااول بعااض النااا  :إن ُمصاان هااذا
الكتااب نقااد التصااوف وأهلااه وحكاام علاى الجميااف بالضااالل واالنحااراف عاان
الشرع والعقل والعلم ،ألم يكن فيهم المستقيمون والمعتدلون ؟؟ .
وأقااول :إن نقاادي للفكاار الصااوفي ين،بااق أساسااا علااى التصااوف كاادين
وعقياادة  ،وهااذا أماار قااد أثبتناااه وبينااا ب،ااالن التصااوف ماان هااذا الجانااب،
،وين،بااق أيضااا علااى الصااوفية ماان جهااة أخاارى.وهاام أصااناف كلهاام علااى
انحراف عن الشارع بحكام انتماائهم إلاى التصاوف ماف االخاتالف فاي درجاة
انحاارافهم عنااه حسااب أحااوالهم .فماانهم العااوام وأنصاااف العااوام وهااؤال ال
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يهمناااا أمااارهم هناااا بحكااام جهلهااام بحقيقاااة التصاااوف وانتماااائهم إلياااه تقليااادا
وجهال.فال ين،بق عليهم إال القليل مما انتقدنا به التصوف وأهله.
ومااانهم شااايوخ الصاااوفية  ،وهااام الاااذين أسساااوا التصاااوف ونظّاااروا لاااه،
ومارسااوا طريقااه ووصاالوا إلااى غاياتااه .هااذا الصاان تن،بااق عليااه انتقاداتنااا
للتصوف وأهله ،وكلهم على منه واحد فاي االنحاراف عان الشارع والعقال
والعلم  .لكن منهم من فضّ ل التستر وعادم إظهاار حقيقتاه ت،بيقاا لمبادأ التقياة
لغايات في نفسه .ومنهم من أعلن صراحة عقيدته الصاوفية ،وجااهر بوحادة
الوجود  ،ورفض أن يُمار التقية والتخفي .لكن الجميف غالة مت،رفون في
النهاية.
وأما إذا ُوجد علما ُعرفوا بالعلم واالساتقامة علاى الشارع ونُسابوا إلاى
التصااوف وأهلااه  ،فهاام فااي الحقيقااة ليسااوا صااوفية ،وإنمااا هاام زهاااد و ُعباااد
نسبهم الناا إلاى التصاوف تجاوزا ،وتسااهال ،وخ،اي عنادما كاان التصاوف
ُمسااي،را علااى المجتمااف اإلسااالمي فااي القاارون المتاايخرة .ولهااذا ال يصااح
نساابتهم إلااى التصااوف  ،ألن الصااوفي الحقيقااي العااارف بالتصااوف ال ُملتاازم
ب،ريقه ال يُمكن أن يستقيم على الشرع  ،وال بد أن يكاون حرباا علياه مهماا
تستر باإلسالم .فهو لن يكون صوفيا عارفا إال إذا هدم الدين والعقل والعلم.
واالعتراا العشرون  :ربما يقول بعض الصوفية :إنكم اعترضاتم علاى
التصوف وأهله بيدلاة الشارع والعقال والعلام  ،ماف أن التصاوف فاي أصاوله
وروحااه وغايتااه النهائيااة  -وحاادة الوجااود -ال يُعاارف إال بالااذوق والكش ا ،
وعلم الباطن ،واألنوار القلبية ،وال يست،يف أن يعرفه من يلتزم بيدلة الشارع
والعقل والعلم .وهذا يعني أن انتقادكم له في غير محله.
وأقاول :أوال ساابق أن ناقشانا حكايااة العلام الصااوفي المزعاوم فااي الفصاال
الخامس وبينا ب،الن مزاعمه ،وأقمنا األدلة الق،عية بين علام الصاوفية لايس
يقينياااا ،وإنماااا هاااو خلااايط مااان الظناااون واألهاااوا  ،والهلوساااات والتلبيساااات
والحقائق والشبهات .وذكرنا شواهد كثيرة أثبتت وقاوع شايوخ الصاوفية فاي
أخ،ا شرعية وعلمية وتاريخية كثيرة جدا ،مماا يعناي ق،عاا ب،االن حكاياة
العلم الصوفي المزعوم  .ومف أن قولنا هذا يكفي لارد االعتاراض وإب،الاه ،
إال أننا سنتوسف في مناقشتهم وإب،ال زعمهم بمزيد من الشرح والردود.
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وثانيا إنه ال يصح حصار مصادر العلام فاي الجاناب القلباي وأذواقاه ،ألن
الحقيقة هي أن هذا المصدر هو مصدر نسبي من مصادر العلم ال ُمتمثلة في:
الشرع ،والعقل ،والقلب  ،وال،بيعة .وهنااك حقاائق ال يُمكان أخاذها إال مان
الوحي الصاحيح وهاو مصادر يقيناي مان دون شا  ،لكنناا قاد نغلاط فاي فهام
آياته غير المحكمة إذا لم نفهمها بالمنه الصحيح  ،فيبقى فهمنا لها نسبيا.
ومما له عالقة بالجانب الوجداني فينا أنه توجد حقائق -علاوم -نحاس بهاا
ونعرفهاااا مااان داخلناااا ألنهاااا تتعلاااق بقلوبناااا وعواطفناااا وإحساسااانا الااادخلي،
كلحساسنا بالحب والكاره ،وباالجوع والع،ا  ،وبلاذة ال،عاام والجانس .لكان
هذا الجانب يبقى نسبيا ألنه محدود القدرات من جهة  ،وال يست،يف أن يدرك
أمااورا خااارط ن،اقااه ماان جهااة أخاارى .وقااد تختاال موازنااه لماارض نفسااي أو
عضااوي ،أو تعصااب لباطاال ،أو لشاابهات وشااهوات .وهااذا يعنااي أن أحكامااه
نسبية أيضا فيها الخ،ي والصاواب ،والعلام والجهال  .وبماا أن كال أحاسيسانا
وأعمالناااا الداخلياااة لهاااا آثاااار تااانعكس فاااي الواقاااف فيجاااب أن نُخضاااعها للنقاااد
والتمحاي لنتيكاد مان صااحتها مان خاالل مقارنتهااا بيحاسايس ا خارين ماان
جهة  ،ومن خالل التيكد من آثارها بتمحيصها بحقائق الشرع والعقل والعلام
من جهة أخرى.
وبنااا ً علااى ذل ا فاانحن هنااا ساانرد علااى احتجاااط الصااوفية باايذواقهم ونبااين
ب،الن احتجاجهم بها بتمحي آثارها  ،وباالحتكاام إلاى مصاادر العلام التاي
ذكرناهااا أعاااله  .منهااا االحتكااام إلااى أذواقنااا ومواجياادنا كمااا هاام يحتجااون
بيحوالهم وأذواقهم .من ذل مثال  :لو كانت مواجيدهم وأذواقهم التاي خاالفوا
بها الشرع والعقل والعلم صحيحة ألحسسنا نحن بها أيضا بحكام أن ال،بيعاة
البشاارية واحاادة ،فبما ا أننااا لاام نحااس بهااا وال تااذوقناها  ،فاادل هااذا علااى فساااد
أذواقهم وما تضمنته من مواجيد.
فلن قيل :إنه ال يُمكنكم إحسا ما نحس نحان باه ألنكام لام تسالكوا طرياق
الصوفية  ،وهذا يضع اعتراضكم علينا بل يُب،له.
فاايقول :ال باال إن أذواقكاام هااي الفاساادة  ،وأذواقنااا هااي الصااحيحة ألنهااا
قائمة على الف،رة السليمة وبدائه العقول والوحي الصحيح .وهذا هو األصل
فاي خلقااة البشاار .لكاان أذواقكام فاساادة ألنهااا لاام تكان ثماارة الف،اارة والبديهااة ،
وإنما كانت ثمرة فاسدة لمجاهاداتكم التاي أفسادتم بهاا الف،ارة الساليمة وبدائاه
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العقااول .وخااالفتم بهااا الشاارع والعقاال والعلاام وهااذا أماار ساابق أن بيناااه بيمثلااة
كثيرة جدا.
ومن ذل أيضا إننا نارد أذواق هاؤال الصاوفية ونحكام بفاسادها بيذواقناا
اإليمانيااة والربانيااة  .فكمااا أن تصااوفكم أورثكاام أذواقااا وأحااواال ومواجيااد،
فكااذل أورثنااا إيماننااا باادين اإلسااالم والتزامنااا بااه أحااواال وأذواقااا ومواجيااد
اان رميَتاا ً
إيمانية ربانية  ،سبق أن فصلنا أحوالها .منها قوله تعالى(( :أر رو رمن رك ر
فريرحَ ير َينراهُ رو رج رع َلنراا لراهُ نُاوراً ير َم ةشاي بةا ةه فةاي النخاا ة رك رمان خمثرلُاهُ فةاي ُّ
َس
ت لراي ر
الظلُ رماا ة
ين رماا ركاانُ َ
اون)(األنعاام ))144 :فانحن
وا ير َع رملُ ر
ط م َنهرا رك رذلة ر ُزي رن لة َل ركافة ةر ر
بة رخ ة
ار َ
عناادنا نااور إيماااني رباااني قرآنااي سااني ناارد بااه أذواق ومواجيااد الصااوفية
وأمثالهم من أهل األهوا  .وهذا النور يشهد ق،عا بب،الن األذواق واألحوال
التي تميز بها الصوفية وخالفوا بها الشرع والعقل والعلام .فيحوالناا وأذواقناا
إسااالمية نورانيااة ربانيااة قرآنيااة ساانية .وأحااوالكم وأذواقكاام نفسااانية وهميااة
هلوسااية ،وتلبيسااية شااي،انية .فشااتان بيننااا وبياانكم  .فالمساالم التقااي الملتاازم
ان خ
بالشرع من الذين يصدق عليهم قوله تعالى (( :رولر ةك خ
اان
اإلي رم ر
لر رحب ر
خاب إةلرا َي ُك ُم َ ة
ان أُ َولرئةااا ر هُااا ُم
ق رو َال ةعصَ اااير ر
رو رزيخنراااهُ فةاااي قُلُاااوبة ُك َم رو ركااا خرهر إةلرااا َي ُك ُم َال ُك َفااا رر رو َالفُسُاااو ر
ون)(الحجاارات ، ))7 :لكاان الصااوفي ماان الااذين يصاادق علاايهم قولااه
خاش ا ُد ر
الر ة
ار ٌ
ين
ار ال ارخحَ رم ةن نُقراايضَ لراهُ رش ا َي،رانا ً فرهُا راو لراهُ قرا ة
ساابحانه (( :رو رماان ير َع ا ُ رعاان ةذ َكا ة
ون)(الزخااارف- 46 :
ُون أرنخهُاام ُّم َهتراا ُد ر
يل رويرحَ رسااب ر
اان السخاابة ة
روإةنخهُاا َم لريرصُاا ُّدونرهُ َم رع ة
.))47
ومن ذلا أيضاا إنناا نارد أذواق الصاوفية وأحاوالهم ومعاارفهم المخالفاة
للشرع بعرضها على دين اإلسالم  .فهو دين ل تعالى الذي ال ييتياه الباطال
أبدا  ،والذي فرضه ل علينا وجعله منهجه الذي أوجاب عليناا اتباعاه  .فهاو
كله حقاائق وعلاوم  ،وماا خالفاه فهاو باطال بالضارورة ساوا تعلاق بيحوالناا
الباطنيااة ،أو الخارجيااة ،أو بال،بيعااة كلهااا .فهااو كمااا يااتحكم فااي ساالوكياتنا
الظااااهرة فلناااه ياااتحكم أيضاااا فاااي أحاسيسااانا وعواطفناااا وقلوبناااا  ،ويجاااب
ك فةي رمااا
ون رحتخا رى يُ رحك ُمااو ر
إخضاااعها لااه  .قااال ساابحانه (( :فراالر رو ررب ا ر الر ي َُؤ ةمنُا ر
َت رويُ رساااال ُم َ
اااج رر بر َياااانرهُ َم ثُاااا خم الر ير ةجاااا ُد َ
وا فةااااي أرنفُ ةساااا ةه َم رح ررجااااا ً م خمااااا قرضااااي ر
وا
رشا ر
وا أر خن ّ
تر َسلةيما ً)(النسا  ، )) )) 61 :و(( روا َعلر ُم َ
لر يرحُو ُل بري رَن َال رمارَ ة روقر َلبةا ةه روأرنخاهُ
ازا ردهُ ُم ّ
ارضٌ فرا ر
إةلر َي ا ةه تُحَ رش ار ر
لُ
ُون )(األنفااال ،))43 :و (( فااي ((فةااي قُلُااوبة ةهم خما ر
ُون)(البقااارة ،))11 :و ((فرااالةن لخااا َم
رم ررضاااا ً رولرهُااام رعااا رذابٌ أرلةاااي ٌم بة رماااا ركاااانُوا ير َكااا ةذب ر
َار
ير َستر ةجيبُوا لرا ر فراا َعلر َم أرنخ رماا يرتخبةع ر
ُاون أر َه راوا هُ َم رو رم َان أر ر
ضالُّ ةم خما ةن اتخبرا رف هر راواهُ بة رغي ة
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لة إة خن خ
اان خ
ين )(القصاا  .))11 :وبمااا أن
ااو رم الظخااالة ةم ر
لر رال يرهَاا ةدي َالقر َ
هُاا ًدى م ر
أحااوال الصااوفية وأذواقهاام وأفكااارهم معظمهااا مخالفااة للشاارع فهااي فاساادة
ق،عا وال يُمكن أن تكون صحيحة وال حكما عليه .
ولااذل فالشاارع يوجااب علينااا أن نمح ا أفكارنااا وعواطفنااا و مواجياادنا
وساالوكياتنا بمياازان الشاارع والعقاال والعلاام  ،لقولااه ساابحانه(( :فراالر رو ررب ا ر الر
اج رر بريَانرهُ َم ثُا خم الر ير ةجا ُد َ
وا فةاي أرنفُ ةسا ةه َم رح ررجاا ً م خماا
ون رحتخ رى ي رُحك ُم ر
ي َُؤ ةمنُ ر
وك فةي رماا رش ر
َت رويُ رسل ُم َ
قرضي ر
ص ررا ةطي
وا تر َسلةيما ً)(النسا  ،)) ))،)) 61 :و(( أن (( روأر خن هرـ رذا ة
ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُك َم رعن رسبةيلة ةه رذلة ُك َم روصخا ُكم بة ةه لر رعلخ ُك َم
ُوا ال ُّسب رُل فرترفر خر ر
ون)(األنعام  ،)) .))114 :و(( رو ةم رن النخا ة رمن يُ رجا ةد ُل فةي خ
لة بة رغي ةَر ةع َل َم رو رال
ترتخقُ ر
ير)(الح  ،)) 8 :و(( روقرالُوا لر َو ُكنخاا نرسَا رم ُف أر َو نر َعقةا ُل رماا ُكنخاا
هُ ًدى رو رال ةكترا َ
ب ُّمنة َ
ير)(المل .))11 :
فةي أرصَ رحا ة
ب ال خس ةع ة
وماان ذل ا أيضااا إننااا ناارد أذواق الصااوفية وأحااوالهم ومعااارفهم الفاساادة
باالحتكام إلى العقل الصريح -البديهي ،الف،ري ، -فقد سبق أن بينا أن أكثار
ماااا فاااي التصاااوف وماااا علياااه أتباعاااه مااان أذواق ومواجياااد ،مخالفاااة للعقااال
الصااريح ،وهااذا وحااده يكفااي للحكاام عليهااا بااالب،الن والفساااد ،كحكمااه علااى
ب،الن القول بوحادة الوجاود  ،ألن القاول بهاا يخاال العقال والواقاف مخالفاة
صريحة  ،ومن ثم فهي باطلة ق،عا.
ومنهااا أيضااا أننااا ناارد أذواقهاام باالحتكااام إلااى العلاام الصااحيح  ،فبمااا أن
أذواق وأحااوال الصااوفية ومعااارفهم كاناات لهااا آثااار وشااواهد دلاات عليهااا ،
فيجب إخضاعها وتمحيصها بميزان العلم الصحيح ،فما وافقه صحيح  ،وماا
خالفه باطل .من ذلا قاولهم بوحادة الوجاود ،التاي تعناي أن الكاون هاو ل ،
ول هو الكون  ،ومن ثم فلن الكون أزلي .وهذا باطل في ميازان العلام الاذي
أثباات أن الكااون مخلااوق لااه بدايااة وسااتكون لااه نهايااة .وهااذا يعنااي ق،عااا أن
الموجااود موجااودان ال موجااود واحااد ،همااا :الخااالق والمخلااوق .وهااذا دلياال
ق،عي على ب،الن القول بوحادة الوجاود التاي زعام أصاحابها أنهام عرفوهاا
بيذواقهم ومواجيدهم فهي أحوال باطلة وفاسدة ق،عا.
وربمااا يقااول بعضااهم :إن فااي مباحااث التصااوف مااا ال تاادركها العقااول ،
كالقول بوحدة الوجود  .فيقول :هذا تغليظ وسفس،ة وتلبيس على النا  ،ألن
كل مباحث الصوفية ومنها وحدة الوجود يُمكان إخضااعها للنقاد والتمحاي
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بكل وسائل المعرفة كما بيناه أعاله  .ومبحث وحدة الوجود هو أكثر أصاول
التصااوف وضااوحا ماان جهااة سااهولة إثبااات ب،النااه  ،لاايس ألنااه فااوق النقااد
والتمحااي وال يُمكاان إخضاااعه لااذل  ،وإنمااا لسااهولة نقااده وإثبااات ب،النااه
بالشرع والف،رة والعقل والعلم.
وبااذل يتبااين أن الصااوفية تركااوا أدلااة الشاارع والف،اارة ،والعقاال والعلاام
ورا ظهاااورهم وتمساااكوا بيوهاااام وهلوساااات وأحاااوال نفساااانية وتلبيساااات
شي،انية وزعموا أنها علوم يقينية !!.ومن هاذا حالاه ال يُمكان أن يكاون ديناه
صحيحا أصوال ،وال ت،بيقا ،وال نتيجة ،وال يُمكان أن يكاون علماه المزعاوم
علما صحيحا.
واالعتراا والواحقد والعشقرون :ربماا يُقاال :ال يصاح اتهاام الصاوفية
بااينهم خااالفوا الشاارع وع،لااوه وهاادموه ،ألنهاام اتصاافوا بصاافات تنفااي عاانهم
ذلا  .فقااد كااانوا ماان أهاال اإليمااان واليقااين  ،ولااو كااان منحاارفين مااا اتصاافوا
بااذل  ،وال يساات،يف الكااافر وال المنااافق أن يتص ا بمااا اتصاافوا بااه .والاادليل
ع لى ذل ما ذكاره الصاوفي أباو طالاب المكاي فاي وصافه للصاوفية ودفاعاه
عنهم .فقال  (( :اعلم أن كلّ علم من العلاوم قاد يتايتى حفظاه ونشاره لمناافق
أو مبتادع أو مشاارك إذا رغااب فياه وحااري عليااه ألناه نتيجااة الااذهن وثماارة
العقاال إال علاام اإليمااان واليقااين فلنااه ال يتاايتى ظهااور مشاااهدته والكااالم فااي
حقائقه إال لمؤمن ماوقن مان قبال أن ذلا تقريار مزياد اإليماان وحقيقاة العلام
ل تعالى وعهده عن مكاشفة قدرته وعظمتاه وآياات ّ
واإليمان ،فهو آيات ّ
ل
تعالى ال تكون للفاسقين وعهاده ال يناال الظاالمين وعظمتاه وقدرتاه ال تكاون
شااهادة للاازائغين وال وجااد للمب،لااين إذ فااي ذل ا تااوهين يااات ّ
ل وحججااه
وانتقااااي لبراهيناااه وقدرتاااه ودخاااول الشااا فاااي اليقاااين الاااذي هاااو محجاااة
المخلصااين والااذين هاام بقيااة ّ
ل ماان عباااده واشااتباه الباطاال بااالحق الااذي هااو
وص أهل الصدق الذين هم أدلتاه علياه مان أهال وداده وهاذا مان أدل دليال
على فضل علم المعرفة على غيره )).2054
وأقول :إن كالم الرجل فيه حاق وباطال ،وتغلايط وتلبايس ،ألن األحاوال
الوجدانية هي جاز أساساي مان األجازا األساساية المكوناة لإلنساان ،ألناه
يتكااون ماان ثالثااة جوانااب أساسااية  ،هااي :القلااب  ،و العقاال  ،والباادن  .وكاال
جانااب منهااا يحتاااط إلااى تربيااة وغااذا واهتمااام لتنميتااه  .فماان اهااتم بهااا كلهااا
 2054أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص
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بال،ريق الصحيح القائم على الشرع والعقل والعلم يكون أساعد الناا  .ومان
أهملهااا كلهااا أو جانبااا منهااا فيكااون حالااه مضاا،ربا مخل،ااا جامعااا بااين الحااق
والباطل  ،والصواب والخ،ي حسب قربه وبعده من المنه الصحيح.
وماان يهااتم ماانهم بالجانااب الوجااداني فس اتُثمر مجاهداتااه أحااواال ومواجيااد
بغض النظر عان عقيدتاه وملتاه  .فالن كاان كاافرا فتكاون أحوالاه خلي،اا مان
مواجيده النفسية والشي،انية  .وهذا يشاهد باه التااري والواقاف ويُالحاظ علاى
زهااااد ونسااااك األدياااان والماااذاهب الباطلاااة ،كماااا هاااو حاااال نسااااك البوذياااة
والهندوسية ،و النصرانية و اليهودية  .وهؤال لهام أحاوال ومواقا  ،ولهام
ُون
ين الر يررَ ج ر
اطمئنان داخلي وليد علومهم واجتهاداتهم  .قال تعالى(( :إر خن الخ ةذ ر
اااوا بة َال رحيااااا ةة الاااا ُّد َنيرا رو َ
اط رماااايرنُّ َ
ضا َ
ين هُاااا َم رعا َ
ااان آيراتةنرااااا
لةقرا نرااااا رو رر ُ
وا بةهرااااا روالخاااا ةذ ر
ون)(يااونس ،))7 :و (( ترا ّ
ااهللة لرقر ا َد أررَ رسا َالنرا إةلرااى أُ رما َام ماان قر َبلة ا ر فرا ر
ازي رخن لرهُا ُم
رغااافةلُ ر
ال خش َي،ر ُ
ان أر َع رمالرهُ َم فره رُو رولةايُّهُ ُم َالير َاو رم رولرهُا َم رعا رذابٌ أرلةاي ٌم )(النحال .))64 :و((فةاي
قُلُوبة ةهم خم ررضٌ فر رزا ردهُ ُم ّ
ُون)(البقارة :
لُ رم ررضا ً رولرهُم رع رذابٌ أرلةي ٌم بة رما ركانُوا ير َك ةذب ر
 .))11وكذل حال العباد والنساك والصوفية من المسلمين لهم أيضا أحوال
ومواجيااد هااي خلاايط ماان أحااوالهم النفسااية و الشااي،انية ،ولهاام نصاايب ماان
المواجيد الصحيحة بقدر الصحيح الذي عندهم من الشرع  .وعليه فال يصاح
االحتجاط بتل األحوال الفاسدة مف أنها وفرت ألصحابها جانباا مان اإليماان
واالطمئنان. ...ويست،يف أي ناس مان أي ديان أن يقاول :أناا علاى صاواب،
ألني أجد في قلبي راحة واطمئنانا و سكونا  ،ولذة وحالوة ،وأجد فيه شواهد
على صحة ديني ومذهبي  .وهنا تتشابه األحوال والمواجيد  ،وتتكافاي األدلاة
واالحتجاجات .ويكون اإليماان اليقيناي الوجاداني وحاده عااجزا عان الفصال
الحكم هنا ؟؟ .إن الحكم هنا هو ضرورة تاوفر مع،ياات
بين هؤال  .فمن هو ر
وأدلة وبراهين موضوعية محسوسة يمكن التيكد من صدقها وبها نحكم على
ما يدعيه هؤال  .وهذه المع،يات والبراهين الصحيحة نيخذها إما مان وحاي
صااحيح ،أو عقاال صااريح ،أو علاام صااحيح ،أو منهااا كلهااا  .ولهااذا وجاادنا ل
تعالى مف أنه رزق أنبيا ه باإليمان القوي ،والوجدان النقي والمؤثر  ،إال أنه
ارساالهم بالبينااات والكتااب الملموسااة لتكااون أدلااة مشااهودة دامغااة مفحمااة ال
يُنكرها إال متكبر معاند ليس عنده دليل مقبول وال معقول في إنكاره وعناده،
وإنما هو متبف ألهوائه وظنوناه ،وحالاه مكشاوف معاروف للناا  .وهاو مان
الااذين يصاادق علاايهم قولااه تعااالى (( :رو رج رح ا ُدوا بةهرااا روا َس اتر َيقرنر َتهرا أرنفُ ُس اهُ َم ظُ َلم اا ً
ين )(النماال  ، ))13 :و((قرا َد نر َعلرا ُم إةنخاهُ
اان رعاقةبراةُ َال ُم َف ةسا ةد ر
رو ُعلُ ّاواً فراانظُرَ ركيَا ر ركا ر
ت ّ
ااااون فراااالةنخهُ َم الر يُ ركااااذبُونر ر رولر ةك خ
اااان الظخااااالة ةم ر
لريرحَ ُزنُاااا ر الخاااا ةذي يرقُولُ ر
لة
ين بةنيرااااا ة
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اون
َرفُ ر
ون)(األنعاام  ، ))44 :و((الخا ةذ ر
يرجَ رح ُد ر
ين آتر َينرااهُ ُم َال ةكتر ر
َرفُونراهُ رك رماا يرع ة
ااب يرع ة
ون َال رح خ
ون)(البقرة  ، ))136 :و((يرا
ق روهُ َم ير َعلر ُم ر
أر َبنرا هُ َم روإة خن فر ةريقا ً م َنهُ َم لرير َكتُ ُم ر
اون َال رح ا خ
اون َال رح ا خ
اون)(آل
ق روأرن اتُ َم تر َعلر ُما ر
ال روتر َكتُ ُما ر
ب لة ا رم تر َلبة ُسا ر
ق بة َالبر ة
ال َال ةكترااا ة
أر َها ر
اطا ة
عمران . ))71 :
ولااذال ال يصااح االحتجاااط بتل ا األحااوال والمواجيااد باادعوى اإليمااان
واليقين ،فكل هؤال كان لهم إيمان ويقين واطماينوا باه .لكان مان الاذي عناده
األحوال الصحيحة والمواجيد الشرعية؟؟ ،إنه المسلم التقاي الملتازم بالشارع
قلبا وقالبا ،هو الذي عنده اليقين واإليمان الصحيح .علما بيناه يجاب التفرياق
بااين األحااوال والمواجيااد التااي يجاادها أي ناس ا وعابااد ممارسااته لرياضاااته
وطقوسه بحكم انعكاا تلا الممارساات علاى نفساية صااحبها ،كماا تانعكس
الممارساااات البدنياااة علاااى الرياضااايين ،وتااانعكس النشااااطات العقلياااة علاااى
المفكرين  ،وبين األحوال واألذواق واألنوار الربانياة الصاحيحة التاي ينالهاا
المسلم التقي المخل  .فهذه ال ينالها إال هاو  ،وهاي أناوار ربانياة رحمانياة
نقية صافية صاحيحة ال شا،حات فيهاا وال ضاالالت  .بادليل قولاه سابحانه :
(( رو رمن لخ َم يرجَ رع ةل خ
اور)(الناور ، .)) 31 :و(( ((أر رو رمان
لُ لرهُ نُوراً فر رما لرهُ ةمان نُّ َ
ان رميَتا ً فريرحَ ير َينراهُ رو رج رع َلنرا لرهُ نُوراً ير َم ةشي بة ةه فةي النخا ة رك رمن خمثرلُهُ فةاي ُّ
ت
رك ر
الظلُ رماا ة
ين رماا ركاانُ َ
اون)(األنعاام، ))144 :
وا ير َع رملُ ر
ان لة َل ركاافة ةر ر
ط م َنهرا رك رذلة ر ُزي ر
لري ر
َس بة رخ ة
ار َ
ار ّ
ات قُلُااوبُهُ َم روإة رذا تُلةيرا َ
لُ رو ةجلرا َ
ات رعلر ا َي ةه َم آيراتُ اهُ
اون الخ ا ةذ ر
و((إةنخ رمااا َال ُم َؤ ةمنُا ر
ين إة رذا ُذ ةكا ر
اار ّ
اات قُلُااوبُهُ َم روإة رذا تُلةيرا َ
لُ رو ةجلر َ
ات رعلراا َي ةه َم آيراتُااهُ
ااون الخاا ةذ ر
((إةنخ رمااا َال ُم َؤ ةمنُ ر
ين إة رذا ُذ ةك ر
ان خ
ون )(األنفاال ،))4 :و(( رولر ةك خ
لر حباب إلايكم
رزا رد َتهُ َم إةي رمانا ً رو رعلرى ررب ةه َم يرتر رو خكلُ ر
ان أُ َولرئةا ر هُا ُم
ق رو َال ةعصَ اير ر
ار رو َالفُسُاو ر
اإلي رم ر
ان رو رزيخنرهُ فةي قُلُاوبة ُك َم رو ركا خرهر إةلرا َي ُك ُم َال ُك َف ر
َة
ون)(الحجرات ، ))7 :و(( خ
ث ةكترابا ً ُّمتر رشابةها ً خمثرانة ري
خاش ُد ر
لُ نر خز رل أرحَ رس رن َال رح ةدي ة
الر ة
ار خ
ين ير َخ رش َو رن رربخهُا َم ثُا خم ترلة ُ
تقشعر ةم َنهُ ُجلُو ُد الخ ةذ ر
لة
اين ُجلُاو ُدهُ َم روقُلُاوبُهُ َم إةلراى ةذ َك ة
لة يرهَا ةدي بةا ةه رم َان ير رشاا ُ رو رمان يُضَ الةلَ خ
رذلة ر هُا ردى خ
لُ فر رماا لراهُ ةم َان هراا َد )(الزمار:
. ))44
وبنااا ً علااى ذلا فاالن مااا يحصاال فااي القلااوب هااو نفسااه مااا يحصاال فااي
العقول ،وليس يقينيا ـ وإنما هو ظني ،فقد يكون من النفس ،أو من الشي،ان،
أو الاارحمن .فكاال ماان القلااب والعقاال نساابي فااي أحكامااه ومواقفااه وأحوالااه،
جامعا بين الحق والباطل ،والخ،ي والصاواب وال يُمكان أن يكاون أي منهماا
معصوما في مواقفه وأحكامه .
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وأما قوله (( :مكاشافة قدرتاه وعظمتاه وآياات ّ
ل تعاالى ال تكاون للفاساقين
وعهده ال ينال الظالمين وعظمته وقدرته ال تكاون شاهادة للازائغين وال وجاد
للمب،لاين إذ فااي ذلا تااوهين ياات ّ
ل وحججااه وانتقاااي لبراهينااه وقدرتااه
ودخول الش في اليقين الذي هو محجاة المخلصاين والاذين هام بقياة ّ
ل مان
عباده واشتباه الباطال باالحق الاذي هاو وصا أهال الصادق الاذين هام أدلتاه
عليه من أهل وداده وهذا من أدل دليل علاى فضال علام المعرفاة علاى غياره
)) .2055فهذا كالم ال يحمل دليال على صدقه ،ويمكن أن يقوله أي ناسا مان
نساااك االديااان األخاارى ،ويااتهم غيااره ماان مخالفيااه بااينهم ماان أهاال االضااالل
واالنحراف ،ألنه وال واحاد مان هاؤال لاه برهاان ملماو يمكان التيكاد مناه
واالحتكام إليه ،ليثبت لنا المصيب من هؤال .
ولاايس صااحيحا أنااه ال وجااد للفساااق والكفااار ،فهااذا كااالم بااال علاام ،وال
يصح ،ألن كل النساك وأصحاب األهوا لهم وجد فاي باواطنهم ويُمكانهم ان
ُك إةنخهُااا َم لرفةاااي رسااا َك ررتة ةه َم
يقولاااوا كماااا يقاااول الصاااوفية .قاااال سااابحانه(( :لر رع َمااار ر
ف((تر ّ
ُون)(الحجر  ،)) 74 :و((تر ّ
ااهللة لرقرا َد
اهللة لرقر َد أررَ رس َلنرا إةلرى أُ رم َم من قر َبلة ر ر
ير َع رمه ر
ازي رخن لرهُا ُم ال خشا َي،ر ُ
أررَ رس َلنرا إةلرى أُ رم َم من قر َبلةا ر فر ر
ان أر َع رماالرهُ َم فرهُ راو رولةايُّهُ ُم َالير َاو رم رولرهُا َم
ان إةالخ
رعا رذابٌ أرلةااي ٌم )(النحاال ، ))64 :و (( ير ةعا ُدهُ َم رويُ رمنااي ةه َم رو رماا ير ةعا ُدهُ ُم ال خشا َي،ر ُ
ارضٌ فر ا رزا ردهُ ُم ّ
لُ رم ررض اا ً رولرهُاام
ُغ ارُوراً )(النسااا  ،))141 :و((فةااي قُلُااوبة ةهم خما ر
ُون)(البقاارة  .))11 :فاازادهم )) ،و(( ليجعاال مااا
رع ا رذابٌ أرلةااي ٌم بة رمااا ركااانُوا ير َك ا ةذب ر
ُاون لةقرا نراا رو ررض َ
ُاوا بة َال رحياا ةة الا ُّد َنيرا
ين الر يررَ ج ر
يلقي الشي،ان )) ،و(( و((إر خن الخا ةذ ر
رو َ
اط رماايرنُّ َ
ار خ
ين هُا َم رعا َان آيراتةنرااا رغااافةلُ ر
وا بةهرااا روالخا ةذ ر
لُ
ون)(يااونس،))7 :و(( روإة رذا ُذ ةكا ر
روحَ ردهُ ا َش رمي ر خز َ
ين ةمان ُدونةا ةه إة رذا
ون بةا َ ةخ رر ةة روإة رذا ُذ ةكا رر الخا ةذ ر
ين رال ي َُؤ ةمنُ ر
ت قُلُوبُ الخ ةذ ر
ُون)(الزمر . ))31 :فاالقوم لهام أحاوال ومواجياد هاي خلايط مان
هُ َم ير َسترب ةَشر ر
وساو وتلبيسات الشياطين وأهوا أنفسهم ،فهم هنا كالصوفية تماما.
ولو كانت األحوال والمواجيد كافية إلقامة الباراهين علاى صادق ديان ل
تعالى ما أرسل ل نعالى أنبيا ه بالبينات والكتاب لتكاون حججاا دامغاة علاى
صدق أنبيائاه .والشا أن العلام بااهلل ،وعلام اليقاين أفضال العلاوم ،لكان هاذه
العلوم ليسات منفصالة عان العلاوم األخارى كماا سابق أن بينااه ،وغيار كافياة
لتعميااار األرض  ،وال يصاااح فصااالها عنهاااا  ،ألن فصااالها مخاااال للشااارع.
ويجااب أن يكااون العلاام باااهلل هااو المن،لااق الااذي تقااوم عليااه العبااادة بمعناهااا
الشامل .ولهذا جعل ل تعالى كتاباه جامعاا لعلاوم الادنيا وا خارة ،وللعلام باه
 2055أبو طالب المكي :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص
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وبينبيائه وبعلوم العمران وال،بيعة معا .وال يصح أخذ العلم باهلل وفصله عن
العلاوم األخاارى واالنفااراد بااه كمااا يازعم الصااوفية .ألن هااذا مخااال للشاارع
مخالفة صريحة وال يكفي إلقامة شرع ل كله وعمارة األرض ان،القاا مناه
وألجله .
وممااا يضاااع كالماااه أيضااا هاااو أناااه سااابق أن بينااا جواناااب كثيااارة مااان
انحرافااات التصااوف وأهلااه ومخااالفتهم للشاارع والعقاال والعلاام ،فلااو كاناات
مواجيدهم مقياسا للحقيقة وقادرة علاى التميياز باين الحاق والباطال ماا وقعاوا
في تل االنحرافات واألخ،ا الشرعية والعقلية والعلمية الكثيرة والمتنوعة.
فلماااذا لاام تعصاامهم أحااوالهم وأذواقهاام ممااا وقعااوا فيااه ماان تلا االنحرافااات
واألخ،ا ؟؟!!  .بل قد أقمنا األدلة الق،عية على أن التصاوف وأهلاه خاالفوا
الشاارع وع،لوهااا وهاادموه حتااى انتهااى بهاام األماار إلااى الكفاار باااهلل ودينااه
ورسله!!  .فهل من هذا حاله كان ملتزما بشريعة ل تعالى  ،أم كاان مع،اال
وهادما لها ؟؟.
لذل فلن ما فعله أبو طالب المكي هاو عمال تحريفاي تغلي،اي مااكر ،إناه
جا بصفات المؤمنين المذكورين في القرآن الكاريم والمشاهود لهام باإليماان
والعمل الصالح  ،والقبول والرضاوان مان ل تعاالى ووصا بهاا الصاوفية
وألحقهااا بهاام ،مااف أنهاام ماان أبعااد النااا عاان ذل ا  ،وهاام ماان مع،لااي الاادين
وهادميه .فالرجل قام بعملية س،و وتضاليل وتحريا  ،وهاي تنادرط ضامن
ممارسة الصوفية للتقية تسترا باإلسالم ،وانتصاارا للتصاوف ،وتلبيساا علاى
المسلمين ومكرا بهم .
واالعتراا الثاني والعشرون :ربما يقال :لماذا ال يُعتذر لشيوخ الصوفية
فيما أظهروه من ش،حات وضالالت ،وطامات وانحرافات تتعلق بالتصوف
عامة ووحدة الوجود خاصة ،بدال من انتقاادهم وذمهام والحاط علايهم ،فربماا
كااانوا فااي حالااة ضااع وعاادم وعااي .كمااا قااال الااذهبي عاان الشاابلي(( :كااان
يحصل له جفاف دماغ وسكر ،فيقول أشيا يعتذر عنه)).2056
وأقااول :إن االعتااذار لهاام ال يصااح لخمسااة موانااف أساسااية :أولهااا إن مااا
أظهااره شاايوخ الصااوفية فااي قااولهم بوحاادة الوجااود ،وفيمااا وقعااوا فيااه ماان
ضاالالت سالوكية وفكرياة هاو مان صاميم ماذهبهم  ،وقاد سابق أن بيناا ذلا
 2056الذهبي :سير أعالم النبال  ،ط  12ي. 269 :
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باألدلة الدامغة من أحوالهم وأقوالهم  .وبعضهم قال بذل صراحة ،وبعضهم
أشار إليه بلشارات تلغيزية تمويهية تضمنت القول بوحدة الوجود.
والمانف الثاني مفاده أن هؤال قاالوا صاراحة أن علاومهم ومكاشافاتهم هاي
حقائق يقينية وصلوا إليه بال،ريق الصوفي .وهاذا يعناي أن ماا أظهاروه مان
ش،حات وضالالت ومخالفات فعلوه عن وعي وتثبت ، ،وليس عان ضاع
ونق وعجز.
والمانف الثالث :إنه من الثابت أن الصوفية كانوا يُمارسون التقية ،وبرعاوا
في ممارستها بلشااراتهم التاي ساميت بهام .ولهام إشاارات كثيارة جادا عباروا
فيها عن أحوالهم ومعتقاداتهم بمقاوالت إشاارية ال يفهمهاا إال هام  ،أو مان لاه
إطالع صحيح على مذهبهم .وقد ذكرنا أقوال كثيرة من إشاراتهم عبروا فيها
عن وحدة الوجود بتعابير دقيقة وذكية ملغزة و ُمدلساة ومقصاودة عباروا بهاا
عن معتقداتهم .ومن يفعال ذلا ال باد ان يكاون فاي كامال وعياه  ،يقولاه عان
سبق إصرار وترصاد .مماا يعناي أن شا،حات الصاوفية وضاالالتهم كانات
عن وعي وقصد  ،ال عن ضع وغلبة.
والمانف الرابف  :إنه من المعروف أن الصوفية كانوا يُمارسون التقية فاي
أكثاار أحااوالهم عناادما يكونااون مااف غياارهم .فيسااتخدمون اإلشااارة باادال ماان
العباارة .بمعناى أنهام يساتخدمون التعمياة والتلغياز والتموياه فاي التعبيار عان
أفكارهم وأحاوالهم ،حتاى أناه يصاعب فهام مقاوالتهم ،وال يساتخدمون الكاالم
الواضح الذي ال يحتمل التيويالت.وبماا أن األمار كاذل  ،والشا،حات ليسات
من اإلشارات  ،ألنها لاو كانات منهاا ماا فهمهاا غيارهم  ،وال كانات واضاحة
الفساد والب،الن ،وال يفهمها إال أصحابها ومن له خبرة بيقوالهم .فهاذا يعناي
أن شاا،حاتهم وضااالالتهم كاناات ماان العبااارات الواضااحة ال ماان اإلشااارات
ال ُملغاازة  ،قالوهااا عاان قصااد ووعااي بمااا يقولااون ،ممااا يعنااي أنااه ال يصااح
االعتذار لهم فيها.
والمااانف األخياار -الخااامس  :-إن االعتااذار لهااؤال الصااوفية يتنااافى مااف
مزاعمهم بينهم وصالوا إلاى الحقيقاة  ،وأنهام أربااب الكشا واليقاين وعلاوم
الباطن واالتصال باهلل والمالئكة .فمان يكاون هاذا حالاه يجاب أن يكاون ثابتاا
واعيا ال ضعيفا وال مغلوبا وال سكرانا.
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وحتى إذا اعتذرنا لهم جدال  ،فهذا يعني أن القوم كانوا في حالة مرضية
ال صحية ،وفي حالة غياب الفهام والاوعي .وهاذا يساتلزم أن ماا قالاه هاؤال
باطاال ويجااب رفضااه ،وذمهاام عليااه .لكاان الصااوفية يرفضااون هااذا وجعلااوا
أوهاااامهم وتلبيساااات شاااياطينهم كشااافا وعلماااا باطنياااا ،وجمعوهاااا فاااي كتااابهم
وشرحوها  ،وجعلوها من الكنوز المضنون بها على غير أهلها !!  .فهم إماا
أن يرمااوا بمااا جاااؤوا بااه ويجعلونااه أوهامااا وخرافااات وهلوسااات وتلبيسااات
شااي،انية وال قيمااة لااه وهنااا يصااح االعتااذار لهاام ،وإمااا أن يجعلوهااا علومااا
باطنية يقينية .وبما أنهم جعلوها كشوفا وكنوزا وعلوما ربانية ،وتمسكوا بها
 ،فهذا يعني أن القوم لم يكونوا مغلوبين عان أمارهم  ،وإنماا كاانوا فاي كامال
قدراتهم العقلية ،وأظهروا أحوالهم ،وكتبوا مؤلفاتهم عان وعاي تاام انتصاارا
لعقيدتهم ونشرا لها .وبما أن األمر هكذا فاال يصاح االعتاذار لهام وال البحاث
لهم عن مبررات لضالالتهم وكفرياتهم وانحرافاتهم ،وإنما يجب ذمهم والرد
عليهم ،وتحميلهم مسؤولية ما قالوه وما أظهروه  ،ودعوتهم إلى الخروط من
الضالل الذي هم فيه والعودة إلى دين اإلسالم عودة صحيحة من دون تقية
وال تستر وال تالعب.
علمااا بااين الحاااالت التااي كااانوا يماارون بهااا هااي ماان أساساايات ال،ريااق
الصاوفي يجااب علاى الصااوفي أن يماار بهاا ليصاال إلااى الفناا فااي ل -وحاادة
الوجود حسب زعمهم -فهذه ليست أخ،ا لكي يُعتاذر فيهاا للشابلي وأمثالاه ،
وإنماااا هاااي مااان غاياااات وضاااروريات التصاااوف ،لهاااا أصاااولها وفروعهاااا
وغاياتها .ولهذا يجب اإلنكاار علاى القاوم فاي كال تصاوفهم  ،وال يُعتاذر لهام
فيه ،وال في بعض انحرافاته وأباطيله.
واالعتقققراا الثالقققث والعشقققرون  :ربماااا يُقاااال :نعااام قاااد ظهااارت علاااى
الصوفية انحرافات وضالالت ،وأحوال وسلوكيات غريباة  ،لكان أال يُمكان
االعتذار لهم بسبب قوة الوارد الوجداني من داخل نفوسهم وخارجها .
وأقول :إنه ال يصح االعتذار لهام عان انحرافااتهم وأخ،اائهم بادعوى قاوة
والاااوارد الوجاااداني.ألن ماااا حااادث لهااام هاااو نتيجاااة حتمياااة لفسااااد التصاااوف
وانحرافه عن الشرع .فقوة الاوارد الصاوفي ساببه فسااد التصاوف وانحرافاه
عان الاوحي  ،وقاوة تعاماال الصاوفية معاه والتازامهم بااه .فايدى هاذا إلاى قااوة
واردهم  ،فكان واردا نفسيا شي،انيا ال رحمانيا  ،فيضلهم وأهلكهم .فواردهم
ال رمااا ي َُلقةااي ال خش ا َي،ر ُ
ين فةاي
ان فة َتنراةً للخا ةذ ر
هااذا يناادرط ضاامن قولااه تعااالى(( :لةيرجَ رعا ر
ق بر ةعي َد)(الح ،)) 14 :
اسير ةة قُلُوبُهُ َم روإة خن الظخالة ةم ر
قُلُوبة ةهم خم ررضٌ رو َالقر ة
ين لرفةي ةشقرا َ
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و((تر ّ
ازي رخن لرهُا ُم ال خشا َي،ر ُ
اهللة لرقر َد أررَ رس َلنرا إةلرى أُ رم َم من قر َبلةا ر فر ر
ان أر َع رماالرهُ َم فرهُ راو رولةايُّهُ ُم
َاليرا َاو رم رولرهُا َم رعا رذابٌ أرلةااي ٌم)(النحاال  .)) 64 :فهاام يتحملااون مسااؤولية مااا أقاادموا
علياه ،ومااا وصالوا إليااه ،ويجاب علاايهم تارك التصااوف والعاودة سااريعا إلااى
الشرع قلبا وقالبا .
وذل الوارد خالف الوارد اإليماني الصاحيح القاائم علاى الشارع ،فهاو
وارد ربااااني ناااوراني رحمااااني خاااال يااازداد قاااوة بالثباااات واإلخاااالي
وااللتزام .وكلما ازداد المؤمن إخالصا وثباتاا وطاعاة ازداد وارده اإليمااني
قاااوة وعمقاااا وتمكناااا .وال يُمكااان أن يُاااؤدي الاااوارد اإليمااااني الشااارعي إلاااى
االنحراف عن الشرع ،وقوته ليست عيبا وال نقصا وال خ،را على اإلنساان
ان خ
 ،وهذا خالف الوارد الصوفي .قال تعاالى (( :رولر ةك خ
اان
اإلي رم ر
لر رحبخ ر
اب إةلرا َي ُك ُم َ ة
ان أُ َولرئةااا ر هُااا ُم
ق رو َال ةعصَ اااير ر
ااار رو َالفُسُاااو ر
رو رزيخنراااهُ فةاااي قُلُاااوبة ُك َم رو ركااا خرهر إةلرااا َي ُك ُم َال ُك َف ر
ون)(الحجارات  .))7 :فشاتان باين الاوارد الصاوفي الشاي،اني ،وباين
خاش ُد ر
الر ة
الوارد الشرعي الرحماني !!.
علمااا بااين الااوارد اإليماااني الشاارعي ال ينالااه إال المخلصااون ولاايس ماان
السهل الحصاول علياه ،فلان ينالاه إال مان آمان وأخلا والتازم بالشارع قلباا
وقالبا ،وهناا يصابح اهاال لاه فيُكرماه ل تعاالى باه .وهاذا الاوارد وصا ل
ان خ
تعالى صفاته وأهله  ،كما في قوله سابحانه (( :رولر ةك خ
اان
اإلي رم ر
لر حباب إلايكم َ ة
ان أُ َولرئةااا ر هُااا ُم
ق رو َال ةعصَ اااير ر
ااار رو َالفُسُاااو ر
رو رزيخنراااهُ فةاااي قُلُاااوبة ُك َم رو ركااا خرهر إةلرااا َي ُك ُم َال ُك َف ر
اار ّ
لُ رو ةجلر َ
اات
ااون الخاا ةذ ر
ون)(الحجاارات ))7 :و ((إةنخ رمااا َال ُم َؤ ةمنُ ر
خاشاا ُد ر
ين إة رذا ُذ ةك ر
الر ة
قُلُوبُهُ َم روإة رذا تُلةير َ
اون )(األنفاال:
ت رعلر َي ةه َم آيراتُهُ رزا رد َتهُا َم إةي رماناا ً رو رعلراى ررب ةها َم يرتر رو خكلُ ر
ان رميَتا ً فريرحَ ير َينرااهُ رو رج رع َلنراا لراهُ نُاوراً ير َم ةشاي بةا ةه فةاي النخاا ة رك رمان
 ،))4و(أر رو رمن رك ر
ين رماااا ركاااانُ َ
خمثرلُاااهُ فةاااي ُّ
وا
ااان لة َل ركاااافة ةر ر
ط م َنهراااا ركااا رذلة ر ُزي ر
ت لراااي ر
الظلُ رماااا ة
َس بة رخ ة
اااار َ
ون)(األنعام. ))144 :
ير َع رملُ ر
وأما أهل األهوا فهم محرمون من ذل  ،فال يستحقونه  ،وال يست،يعون
الوصول إليه ،قال تعالى (( :رسيرصَ ةر ُ
ض
ين يرتر ركبخر ر
ف رع َن آيراتة ري الخ ةذ ر
ُون فةاي األررَ ة
بة رغي ةَر َال رحق روإةن ير رر َو َا ُك خل آير َة الخ ي َُؤ ةمنُ َ
وا بةهرا روإةن ير رر َو َا رسابةي رل الرُّ َشا ةد الر يرتخ ةخا ُذوهُ
ُوا بةنيراتةنرا رو ركانُ َ
يل َال رغي يرتخ ةخ ُذوهُ رسبةيالً رذلة ر بةيرنخهُ َم رك خذب َ
وا رع َنهرا
رسبةيالً روإةن ير رر َو َا رسبة ر
ين)(األعااراف ،))136 :و(( رو رج رع َلنرااا رعلرااى قُلُااوبة ةه َم أر ةكنخ اةً أرن ير َفقرهُااوهُ روفةااي
رغااافةلة ر
آ رذانة ةه َم رو َقراً)(األنعام .))41 :لكنهم من جهاة أخارى يتفااعلون بقاوة وبسارعة
ال
مف أهوائهم وعقائادهم وتاؤزهم الشاياطين إليهاا أزا ،قاال سابحانه (( :لةيرجَ رع ر
((لةيرجَ رع رل رما ي َُلقةي ال خش َي،ر ُ
ين فةي قُلُوبة ةهم خم ررضٌ رو َالقرا ةساير ةة قُلُاوبُهُ َم روإة خن
ان فة َتنرةً للخ ةذ ر
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ق بر ةعيا َد)(الحا  ،)) 14 :و((تر ّ
ااهللة لرقرا َد أررَ رس َالنرا إةلراى أُ رم َام مان
الظخالة ةم ر
ين لرفةاي ةشاقرا َ
قر َبلة ر فر رزي رخن لرهُ ُم ال خش َي،ر ُ
ان أر َع رمالرهُ َم فره رُو رولةيُّهُ ُم َالير َاو رم رولرهُا َم رعا رذابٌ أرلةاي ٌم)(النحال :
اون )(الحجار .))74 :فيُولااد هااذا
ُك إةنخهُا َم لرفةاي رسا َك ررتة ةه َم ير َع رمهُا ر
 ،)) 64و((لر رع َمار ر
فيهم مواجيد وأحواال تزديهم قلقا واض،رابا وانحرافا عن الشرع .
علما بين كل طائفة أو ملة إال ولها أحوالها ومواجيدها تظهر عليها عنادما
تتفاعااال وجااادانيا ماااف أفكارهاااا وعقائااادها وأهوائهاااا .فهاااي ليسااات خاصاااة
بالصوفية ،وال بالمسلمين األتقيا  .بل إنها تظهر أيضاا علاى أصاحاب اللهاو
وال،ااارب وطاااالب الااادنيا علاااى اخاااتالف طاااوائفهم ،فتحاااركهم اهتمامااااتهم
وتدفعهم إلاى الصاراخ والت،بيال والتصافير ،وتمزياق الثيااب كالصاوفية فاي
سماعهم  ،تعبيرا عن مواجيادهم وطاربهم  ،كماا هاو حاال جمهاور الرياضاة
وحفااالت الاارق والغنااا  .فااالقوم سااكارى بمااا هاام فيااه ماان وجااد وطاارب،
وحماااا وتعصاااب ألفكاااارهم وأهاااوائهم .لكااان شاااتان باااين مواجياااد اإليماااان
واإلخالي والعمل الصالح ،وبين مواجيد الضالل واللهو واألهوا !! .
واالعتراا الراب والعشرون  :ربما يُقاال :إن مؤلا هاذا الكتااب باالغ
كثيرا في وصفه للتصوف بينه من أكبر مكائد الشي،ان التي كاد بها بناي آدم
،ألنااه انتهااي بيصااحابه إلااى اإللحاااد .مااف أننااا نعاارف علمااا صااوفية كثياارين
قديما وحديثا عرفوا باالستقامة والصالح  ،ولم يظهر عليهم ذل !!.
وأقول :أوال من حقي أن أدافف عن موقفي  ،فينا لم أكن مغاليا وال مت،رفا
في نقدي للتصوف والحكم عليه  .فكل ما قلته لاه أدلتاه مان التصاوف نفساه،
ُ
توصالت إليهاا تجاد شاواهدها فاي التصاوف ب،ريقاة
وكل االساتنتاجات التاي
صحيحة وواضحة ،وهذا أمر قد بيناه ووثقناه.
وثانيا :إن كتابنا هذا ركز على حقيقة التصوف كفكر ومفاهيم ومقومات،
 ،وأصول وفروع وغايات ،بحكم أنه يُمثل بنفسه ديناا قائماا بذاتاه .فهاو بهاذا
ين،بق عليه كل ما قلناه فاي نقادنا لاه  .لكان هاذا لايس بالضارورة أناه ين،باق
علااى كاال أتباعااه  ،فماانهم ماان انتمااى إليااه وال علاام لااه بااه أصااالن وال التاازم
ب،ريقه ،فهذا الش أنه ال يظهر عليه ما ذكرنااه فاي نقادنا للتصاوف .ومانهم
ماان انتمااى إلااى التصااوف وبقااي فااي هامشااه ،فهااو جااامف بااين مظاااهر ماان
التصااوف والشاارع  ،وال علاام لااه بحقيقااة التصااوف .وماانهم ماان لااه معرفااة
نظرية بحقيقة التصوف لكنه لم يسل طريقه ،فهو يعرف مخاطره ومخالفته
للشرع دون بلوغ مقاماته عمليا .ومنهم من مار عبادت ال،رياق الصاوفي
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فلماا ظهارت لاه مخالفتاه للشارع والعقال والعلام توقا ولام يواصال ال،رياق
وتمس بيساسيات الشارع والعقال والعلام ولام ينزلاق إلاى أباطيال التصاوف
وضالالته الموصلة إلى وحدة الوجود .وهذا الصن من الصوفية مانهم مان
تاااب عاان التصااوف وانقلااب عليااه وعاااد إلااى دياان اإلسااالم عااودة ص احيحة،
وماانهم بقااي علااى تصااوفه وأخفااى حقيقتااه ومخاااطره علااى الشاارع والعباااد.
والصن األخير هو الذي ين،بق عليه قولنا ان،باقا كامال ،إنه سل ال،رياق
الصااوفي إلااى نهايتااه وبلااغ الفنااا فااي ل ،الااذي يعنااى وحاادة الوجااود  ،فباادأ
ب،لب حاب ل وعبادتاه  ،وانتهاى باه تصاوفه إلاى الكفار بااهلل واإللحااد فياه،
وهنا تكمن ميساة التصوف !!.
واالعتراا الخام والعشرون :ربما يُقال  :إن المؤل بالغ في انتقااده
للصاوفية فااي عاادم حرصاهم علااى طلااب األخباار الصااحيحة ،وعاادم تحقاايقهم
لمروياااتهم  ،ألن هااؤال الصااوفية ربمااا يُعتااذر لهاام بااينهم لاام يكونااوا نقااادا
لألخبار وال مختصين في علم الجرح والتعديل.
وأقول :هذا تبرير غير مقباول وال يصاح  ،ألناه ُوجاد فايهم محادثون كاانوا
قادرين على تحقيق أخبارهم ،كابن طاهر المقدسي،و أبي نعايم األصابهاني،
فهو حافظ مشهور .وحتى إذا فرضنا جادال أناه لام يكان مان بيانهم مان يحقاق
لهم مروياتهم فكان عليهم أن يجتهدوا لتعلم علم نقد الخبر كماا تعلماوا العلاوم
األخاارى  ،وكمااا جاهاادوا أنفسااهم وتفننااوا فااي تعااذيبها وتجويعهااا .وكااان فااي
مقدورهم أن يستعينوا بنقاد أهل الحديث في نقاد مرويااتهم  .لكانهم لام يفعلاوا
ذل  ،وأدخلوا مروياتهم في مذهبهم وأسسوه بها .إنهم فعلوا ذل ألنهم كانوا
يعلمون أن معظمها غير صحيح  ،وأن تحقيقها وعدم األخذ بها هاو تقاويض
للتصوف الذي أقاموه عليها  .مان ذلا ماثال أن أباا نعايم األصابهاني ماف أناه
محاادث وحااافظ مشااهور فلنااه مااأل كتابااه حليااة األوليااا بالروايااات الضااعيفة
والموضوعة  ،وسكت عن معظمها ولم يُحققها ،مف علمه بعدم صحتها .فهذا
عمل غير علمي ،وإنما هو عمال نفعاي ذرائعاي أقااموه علاى مقولاة  :الغاياة
تبااارر الوسااايلة .وهاااذا سااالوك مرفاااوض شااارعا وعقاااال وعلماااا ،وال يصاااح
استخدامه في طلب العلم الصحيح .
واالعتققراا األخيققر -السققاةس والعشققرون : -قااد يُقااال  :إن ُمصاان هااذا
الكتاب ربما لم يفهم الصاوفية ولام يتاذوق مواجيادهم ولهاذا أخ،اي فاي انتقااده
لهم ولتصوفهم.
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وأقول :أوال إن الحق له الشواهد التي تدل عليه من الشرع والعقال والعلام
والوجدان  .والصوفية هم بشر كغيارهم مان بناي آدم وعلياه فهام ال يختلفاون
عاانهم فااي مصااادر أخااذ العلاام  ،وال يحااق لهاام وال لغياارهم أن يزعمااوا بااينهم
ينفرد ون عن البشر بحاساة مان الحاوا  ،أو بمصادر مان مصاادر المعرفاة
التي ليست عند باقي البشر ،فهذا مستحيل أن يحدث  ،ومن يقول به فهو إماا
أنه جاهل ال يعي ما يقول  ،أو أنه صاحب هوى قاله لغاية في نفسه.
علما بين األحوال الباطنية لها آثار خارجية تادل عليهاا ،فالن كانات فاسادة
دلات علاى فسااد باطنهاا ،وإن كانات صاحيحة دلات علاى صاحة باطنهاا .ألن
الفساد في الخارط دليل على الفساد في الداخل ،والفوضى فاي الخاارط دليال
علااى الفوضااى فااي الااداخل ،والعكااس صااحيح  .وعليااه فاالن مااا ظهاار ماان
سلوكيات الصوفية المخالفة للشرع والعقل والعلم هي أدلة ق،عية على فسااد
بواطنهم .
وثانيااا إن ل تعااالى فصّاال لنااا فااي شاارعه األحااوال الوجدانيااة للماااؤمنين
والمناااافقين والكفاااار وغيااارهم مااان أهااال األهاااوا مااان جهاااة  ،ورزق عبااااده
المااؤمنين باايحوال إيمانيااة ربانيااة نورانيااة يساات،يف المااؤمن أن ينقااد بهااا كاال
األحاااوال المخالفاااة لألحاااوال الصاااحيحة مااان جهاااة أخااارى .فكماااا للصاااوفية
وغياارهم ماان أهاال األهااوا مواجيااد فاساادة  ،فكااذل المساالمون الملتزمااون
بالشرع لهم أحوال ومواجيد ربانية ليست عند غيارهم ،بهاا يُميازون صاحيح
األفكار واألحوال من سقيمها .بدليل قوله تعالى(( :أر رو رمان رك ر
اان رميَتاا ً فريرحَ ير َينرااهُ
رو رج رع َلنرا لرهُ نُوراً ير َم ةشي بة ةه فةي النخا ة رك رمن خمثرلُهُ فةي ُّ
ط م َنهراا
ت لري ر
الظلُ رما ة
َس بة رخ ة
اار َ
ين رمااا ركااانُ َ
اون)(األنعااام. ))144 :فالمساالم الملتاازم
وا ير َع رملُا ر
ان لة َل ركااافة ةر ر
رك ا رذلة ر ُزيا ر
بالشرع قلبا وقالبا هو صاحب النور الحقيقي وأما غيره من أهل األهوا فهم
فاااي ظلمااااتهم يتخب،اااون حتاااى وإن أدعاااوا أنهااام أصاااحاب وجااادان وأذواق
ربانية!!.
وثالثا إلى جانب تمتاف الماؤمن باالنور الربااني مان الشارع فهاو أيضاا يملا
نااور العقاال الصااريح والعلاام الصااحيح فيلقحهمااا بااالوحي الصااحيح  ،وهنااا
يست،يف بقوة وجدارة أن ينقد أي دين ،وأي مذهب ،وأي عقيدة ،كالتصاوف
وغياره ،ويُبااين صااحيحه ماان سااقيمه.علماا ً بااين التصااوف لااه أصااول وفااروع
معروفة كغيره من العقائد واألديان ومنها يُنقد كما يُنقد أي فكر من التياارات
الفكريااة  .والشاااهد علااى ذل ا هااو نقاادنا للتصااوف فااي تعاملااه مااف الروايااات
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الحديثيااة والتاريخيااة ،وهااذا علاام موضااوعي لااه منهجااه ومن،لقاتااه وفروعااه
وقوانينه ترخضف لاه الرواياات الصاوفية وغيرهاا مان مروياات التااري  .وقاد
أقمنااا األدلااة األدمغااة علااى أن الصااوفية لاام يُحققااوا معظاام أخبااارهم وبنااوا
تصوفهم على أخبار غالبها غير صحيح.
ورابعا-أخيرا -وبما أنه أقمنا األدلة الدامغاة علاى فسااد أصاول التصاوف
وفروعه وغاياته األساسية فهذا يعني أن الصوفية لم يكن لهم منه يعصمهم
مان األخ،اا واالنحرافاات فاي تيسيساهم للتصاوف .وأن حكاياة علام الباااطن
والحقااائق مااا هاااي إال حااديث خرافااة ،وأن القاااوم اسااتخدموا ذلاا للتضاااليل
والتغليط والتلبيس على النا في تيسيسهم لتصوفهم كماا بينااه ساابقا .وأنهام
كغياارهم ماان أهاال العلاام علاايهم أن يلتزمااوا بالشاارع والعقاال والعلاام إن كااانوا
صادقين في طلب الحقيقة ،وإال فهم عندما ع،لوا ذل فال يختلفون عن أهال
األهوا في ممارستهم للتحري والتغليط لتحقيق غايات في نفوسهم خ،،وا
لهااا ساالفا.ألن أهاال األهااوا كاال طائفااة ماانهم اتخااذت لنفسااها شاابكة تناساابها
تص،اد بها وتحقق من خاللها غاياتها  .فالقوم على منه واحد لكان ةشاباكهم
تختل  .فالنور اإللهي واحد و سبل الشي،ان والظلمات متعددة وكثيارة .قاال
اطي ُم َسترقةيما ً فراتخبةعُوهُ روالر ترتخبةع َ
ق بة ُكا َم
ُوا السُّاب رُل فرترفرا خر ر
ص رر ة
سبحانه  (( :روأر خن هرـ رذا ة
اون)(األنعااام  .))114 :و ((قُاالَ هراالَ
رعاان رس ابةيلة ةه رذلة ُك ا َم رو خ
صااا ُكم بة ا ةه لر رعلخ ُك ا َم ترتخقُا ر
صي ُر أر َم هرلَ تر َستر ةوي ُّ
الظلُ رم ُ
ات روالنُّو ُر)(الرعد .))16 :
ير َستر ةوي األر َع رمى رو َالبر ة
وأمقققا بالنسقققبة للتسقققاؤالت  ،فأولهقققا :ربماااا يُقاااال :بماااا أنكااام ذكااارتم أن
التصوف هادم للشرع والعقل والعلم ،و ُمفسد للفرد والمجتمف ،فكي نتعامال
معه كتراث صوفي ؟.
وأقااول :حسااب قناااعتي إنااه يجااب علااى المساالمين شاارعا وعقااال وعلمااا
التخل من التصوف تماما وال ييخذون منه شايئا إال أن يعتباروا باه وبيهلاه
وما جره على اإلسالم والمسلمين مان دماار وهاالك ،وضاالل ووياالت .فاال
نحتاط أن نيخذ منه شيئا  ،والصحيح القليل الموجود فيه يُمكن االستغنا عنه
تماما لكي نبتعد عن مفاسده وضالالته وشركياته .وهذا الصحيح القليل الذي
فيه ميخوذ أصال من اإلسالم  ،وموجود في ديننا وزيادة ،و في سيرة السل
الصااالح الملتاازم بالشاارع  .ويُمكاان الحصااول عليااه بممارساااتنا القائمااة علااى
الااوحي الصااحيح ،والعقاال الصااريح ،والعلاام الصااحيح .فن ّكااون تراثااا روحيااا
أخالقيا تربويا بعيدا عن التصوف .وهذا التراث موجود قسم معتبار مناه فاي
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تراث علمائنا الربانيين الملتزمين بالشرع  ،منها ما كتبه ابن المبارك وأحمد
اباان حنباال فااي الزهااد  ،ومااا كتبااه اباان تيميااة واباان قاايم الجوزيااة فااي التزكيااة
الشرعية ،ولهم في ذل مصنفات قيمة .فهذه األعماال العلمياة تمثال القاعادة
األساسية لتراثنا الفكري المتعلق بالتزكية الروحية.
والتسققاؤل الثققاني :هاال مخالفااة الصااوفية للشاارع وهاادمهم لااه بتصااوفهم
وسلوكياتهم كان عن خ،ي أم عن قصد ؟؟.
وأق اول :إن مخالفااة التصااوف وأهلااه للشاارع :أصااوال وفروعااا وغايااة ،
ليست من باب الخ،ي وإنما هاي مخالفاة ُمتعمادة عان سابق إصارار وترصاد
وتعمااد :باادليل الشااواهد الثالثااة ا تيااة :أولهااا إن التصااوف خااال الشاارع
وانحاارف عنااه بكاال مفاهيمااه ومقوماتااه األساسااية ،مااف أن أصااول الشاارع
وفروعه وغاياته واضحة وهي من محكمات الكتاب ،وال تقبال المخالفاة وال
الخروط عليهاا لوضاوحها وإحكامهاا ،لكان ماف أن هاذا حالهاا فالن التصاوف
وأهله خالفوها وانحرفوا عنها.
والشاهد الثاني مفاده أن تل المخالفات لو كانت من الخ،ي لحدثت مرة أو
مارتين بشااكل ُمتق،ااف فااي جوانااب ُملتبسااة ماان الاادين وال تكااون كثياارة  ،وال
ُمستمرة على طول الخاط باال توقا مان جهاة ،وال تماس كال جواناب الادين
بيصوله وفروعه وغاياته من جهة أخرى.
والشاهد الثالث لو كانت مخالفات التصوف وانحرافاته وأباطيلاه خ،اي
وليست قصدا ما كان التصوف مع،ال للدين وهادماا لاه  ،وماا كاان حريصاا
على تحقيق ذل عن سبق إصرار وترصد  ،وما كاان ُمصارا علاى اساتخدام
التقية تسترا باإلسالم وانتصارا للتصوف .
والشاهد األخير -الراباف -بماا أناه بيناا أن التصاوف كاان ديناا قائماا بذاتاه،
فالصاااوفية لااام يكوناااوا مجااارد زهااااد  ،وإنماااا كاااانوا أصاااحاب ديااان وعقيااادة
يحملونهااا فااي صاادورهم وي،بقونهااا بساالوكياتهم  ،ولهااذا وجاادناهم يخفونهااا
ويحرصون على ت،بيقها ومخالفة اإلسالم وتع،يله مان أجلهاا ،ولام يرجعاوا
عنها رغم أنها مدمرة لدين اإلسالم ،وتصدى لهم كثير من المسالمين .فاالقوم
كانوا أصحاب دين جاهدوا من أجله  ،وهذا يعني أن كال ماا فعلاوه كاان عان
سبق إصرار وترصد وتعمد.
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والتساؤل الثالث :بما أنه تبين أن التصوف مخال
فهل بقي فيه شي من اإلسالم ؟؟.

للشرع و ُمع،ل له،

وأقول :إن قولنا بين التصوف ُمع،ل لدين اإلسالم وهادم له  ،ال يعني أنه
انفصل عنه تماما ،فهذا لم يحدث ،ألن التصوف وأهله تستروا باإلسالم
قديما وحديثا ،وبقي التصوف متقاطعا مف الشرع في جوانب ال تمس
مقوماته كدين ُمستقل بنفسه .منها أوال ليس في التصوف من دين اإلسالم
من جهة مقوماته األساسية أصوال وفروعا وغاية إال األسما اإلسالمية من
دون مضامين شرعية.
وثانيا في التصوف جوانب من اإلسالم تتعلق برسوم التصوف ومظاهره
كالح والصالة والوضو  ،والصوم .وثالثا إن الجانب اإلسالمي في
التصوف كله يوجد في هوامشه وأطرافه دون مقوماته ،أدخلها الصوفية فيه
لغايات في نفوسهم  .وهذا الجانب اإلسالمي الموجود في التصوف مف أنه
من رسومه وأشباحه ويوجد في أطرافه فلنه من جهة أخرى مهدوم و ُمدمر
بغايات التصوف  ،كوحدة الوجود ،والقول بعصمة شيوخ الصوفية وعلمهم
للغيب.ألن القول بها يستلزم حتما نقض دين اإلسالم وهدمه.
والتسققاؤل الراب ق  :بمااا أنكاام انتقاادتم التصااوف ورفضااتموه  ،فهاال يوجااد
تصوف شرعي ؟ .
وأقول :ال ش أنه توجاد فاي ديان اإلساالم التزكياة الشارعية ،بيصاولها
وأحوالهااا وت،بيقاتهااا العمليااة فااي القاارآن الكااريم ،والساانة النبويااة  ،وأحااوال
الصااحابة .وهااي مااا تاازال تظهاار علااى المااؤمنين االتقيااا فااي زماننااا هااذا
باادرجات متفاوتااة حسااب قااوة إيمااانهم وإخالصااهم  .وأحساان ماان كتااب فااي
التزكية الشارعية – حساب علماي  -هماا الشايخان الجلايالن  :تقاي الادين بان
تيمية ،وتلميذه ابن قيم الجوزية  .والتلميذ قاد توساف فاي الموضاوع أكثار مان
شااايخه فاااي كتباااه  ،منهاااا :مااادارط الساااالكين  ،وطرياااق الهجااارتين وبااااب
السعادتين ،وروضة المحبين ونزهة المشتاقين .
لكاان ال يصااح وص ا التزكيااة الشاارعية بالتصااوف  ،ألن الفاارق بينهمااا
كبي ار وأساسااي ،وال يصااح تسااميته بااذل أيض اا ً .ألن الحقيقااة هااي أننااا أمااام
دينين متناقضاين لكال منهماا تربيتاه الروحياة ،ولهاذا ال يصاح نسابة التربياة
الصوفية إلى اإلسالم وال العكس .فقد بينا أن التزكية الشرعية هي جز مان
دين اإلسالم الذي يقوم كله على المفهوم الشامل لمعنى العبادة التي خلقناا ل
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تعاااالى مااان أجلهاااا  ،وفرضاااها عليناااا وأمرناااا بلتباعهاااا وفاااق شاااريعته .لكااان
التصوف بينا أنه دين قائم بذاته ومقوماته ومخال للشرع وهادم له.
وال يصااح تساامية التزكيااة الشاارعية بالتصااوف  ،ألن ل تعااالى لاام يساامها
تصااوفا وإنمااا سااماها تزكيااة ،فتسااميتها بالتصااوف ه او تعمااد فااي التحري ا
ومخالفة الشرع  ،وهذا ال يصح وال يليق .وألن كلمة :التزكياة  ،هاي عباارة
شرعية صحيحة ومعبرة وتوحي بال،هارة  .قال سبحانهُ (( :خ َاذ ةم َان أر َما روالة ةه َم
صاالرتر ر رسا رك ٌن لخهُا َم رو ّ
لُ رسا ةمي ٌف
صال رعلرا َي ةه َم إة خن ر
ص ردقرةً تُ،ره ُرهُ َم روتُ رزكي ةهم بةهرا رو ر
ر
رعلةي ٌم )(التوبة  ،)) 114 :و(( رولر َو رال فرضَ ُل خ
لة رعلر َي ُك َم رو ررحَ رمتُهُ رما رز ركا ةمن ُكم م َن
لر يُ رزكااي رماان ير رشااا ُ رو خ
ان خ
أر رح ا َد أربرااداً رولر ةكا خ
لُ رس ا ةمي ٌف رعلةااي ٌم )(النااور  .))41 :لكاان
عبارة التصوف ال تحمل ذل المفهوم  ،وتحتمل أكثر من معنى  .فهي ترمز
للخشونة  ،وللبرد  ،وللعرق  ،للوس  ،وللنظافة .وهذا خالف كلمة  :التزكية
 ،فهي تحمل معنى واحدا محبوبا  ،جيدا ،نظيفا ،منعشا ،م،هرا ،مزكيا .قال
ُورهراا روتر َق رواهراا قرا َد أر َفلرا رح رمان رز خكاهراا
س رو رما رس خواهرا فري ر َلهر رمهراا فُج ر
سبحانه (( :ون َف َ
اب رمان ردسخااهرا )( الشامس . ))11 -7 :وخالصاة ماا قلنااه :ال تصاوف
روقر َد رخ ر
في اإلسالم ،وال يصح تسمية التزكية الشرعية تصوفا .
والتسققاؤل الخققام  :بنااا ً علااى مااا تبااين فااي هااذا البحااث ،فهاال يوجااد فااي
التصوف ما يُعرف بالتصوف السني ؟؟.
وأقول :ان،القا ً مما بيناه من أصول التصوف ومفاهيمه ومقوماته ،فلنه ال
يُوجد إال تصوف واحد له أصول وفروع وغاية واحادة ،وإن اختلفات بعاض
أشاكاله  ،لكان أصاولها وصُالبها وغايتهاا واحادة .ولهاذا ال يوجاد إال تصااوف
واحد ،ومان الخ،اي القاول بوجاود تصاوف ساني ،أو شايعي ،أو معتزلاي ،أو
خارجي ،أو أناه يوجاد صاوفية معتادلون وآخارون غاالة ،فهاذا ال يصاح ألن
الكل يجمعهم أصل واحد  ،غير أن بعضاهم كاان يُخفاي حالاه بالتقياة ويرماز
لحقيقته باإلشارة ،وبعضهم عبر عان حقيقاة التصاوف وأهلاه بصاراحة دون
تقية ،فكشا نفساه وأصاحابه الاذين أخفاوا عقيادتهم الصاوفية .ومانهم مان ال
يصل إلى غايات التصوف  ،لكن هذا ال يُغير من حقيقة التصوف شيئا.
والشاهد على ذل أيضا أناه أوردناا فاي كتاباناا هاذا أقاواال كثيارة لشايوخ
الصاوفية ال ُمنتسابين إلاى أهاال السانة ،وتباين منهاا أنهاام كاانوا منحارفين عاان
الشاارع وال يختلفااون عاان الغااالة فااي حقيقااة تصااوفهم وأماارهم  .فالكاال كااانوا
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على تصوف واحد مخال للشرع من،لقا وممارسة وغاية  .بال إن تصاوف
صااوفية المساالمين ال يختلاا فااي أصااوله وفروعااه وغايتااة األساسااية عاان
تصااوف باااقي صااوفية األديااان األخاارى  .والكاال يناادرط ضاامن مااا يُعاارف
بالعرفااان واإلشااراق والرهبانيااة  .وبمااا أن األماار كااذل ألاايس ماان الجريمااة
ومن االفترا على الشرع والحقيقة القول بوجود تصوف ساني ؟؟!!  .لهاذا
فلن من يقول ذل فهو إما أناه جاهال بحقيقاة التصاوف ،وإماا أناه ال يعاي ماا
يقول ،وإما أنه صاحب هوى قاله لغاية في نفسه.
وأما يقوله بعض النا بوجود تصاوف ساني ألن رجالاه مان المعتادلين ،
فهااذا ال يصااح ألن التصااوف ساابق أن بينااا أنااه واحااد فااي أصااوله وفروعااه
وغايتااه ويُمثاال دينااا قائمااا بذاتااه ،فماان أياان جااا هااذا التصااوف المعتاادل ،أو
السني ؟؟ ،وأين هو ؟؟ ،فال وجود لهذا التصوف السني المزعوم .ألن شيوخ
الصوفية الذين يٌقاال باينهم كاانوا معتادلين كاابن أدهام  ،والادراني ،والجنياد ،
والشبلي ،والتُستري ،والجيالني ،هم في الحقيقة يتبعون تصاوفا واحادا وهاو
نفسه الذي اتبعه الحالط ،والبس،امي ،وابن سبعين ،وابن عربي ،لكن الفرق
بينهم أن الجماعة األولى مارسات التقياة فاي تعاملهاا ماف المسالمين  ،فيخفات
حقيقاااة التصاااوف وعلاااى رأساااه االعتقااااد بوحااادة الوجاااود  ،وعبااارت عنهاااا
باإلشارات والتلغيزات والتمويهات كما سبق أن بيناه.وال،ائفة الثانية عبرت
عنها بالكالم الواضح المكشوف  .فهذا هو الفرق األساسي باين الجمااعتين .
فالقوم كلهم على تصوف واحد بنفس األصول والفروع والغايات .وال يصح
وصاا ماان أخفااى قولااه بوحاادة الوجااود بينااه يُمثاال التصااوف السااني ،وال
الشرعي ،وال اإلسالمي حتى وإن كان أقل غلوا من ال،ائفة الثانية.
والتسققاؤل السققاةس  :هاال تصااح تساامية التصااوف بينااه تصااوف إسااالمي
النتسااابه إلااى اإلسااالم والمساالمين ،تميياازا لااه عاان تصااوف أديااان وشااعوب
أخرى.
وأقااول :بمااا أنااه بينااا أن التصااوف مخااال للشاارع وهااادم لااه  ،فااال تصااح
نساابته إلااى اإلسااالم كاادين مضاامونا وال تميياازا لااه عاان غيااره ماان أنااواع
التصوف عند األمم والشعوب األخرى  .والصحيح أن يُسمى ماثال :تصاوف
صوفية المسلمين.

764

وأما لماذا ال تصح نسبة التصوف إلاى اإلساالم ؟ ،فالسابب هاو أن قولناا:
تصاوف اإلساالم  ،يحتماال معناى واحادا  ،هااو أن لإلساالم تصاوف .وهااذا ال
تصوف فياه ،وال
يصح  ،ألن لإلسالم تزكيته الشرعية ،وال له تصوف ،وال
ّ
تصح نسبة التصوف إليه.
وقولنا :التصوف اإلسالمي  ،هو كقولنا :الفقه اإلسالمي ،ويعني أمارين:
أناه منساوب إلاى اإلساالم فهاو جااز ال يتجازأ مناه .وهاذا يصادق علاى الفقااه
اإلسالمي ألنه ميخوذ من اإلسالم ،وال يصدق على التصوف لما قلناه أعااله
 .واألمر الثاني أنه يعناي أن هاذا الفقاه هاو إساالمي بيصاوله وفروعاه  ،ماف
تضمنه لكثير من اجتهادات الفقها  ،التي قد تتضمن مواق مخالفاة لإلساالم
 .وهذا يصح أن نسميه فقها إسالميا ألصوله ورجاله اإلسالميين  ، .لكن هذا
األماار -الثاااني -ال يصاادق علااى التصااوف ،ألنااه ساابق أن بينااا أنااه مخااال
للشرع و ُمع،ل له  ،ورجاله هم الذين أسسوا للتصوف بماا يُخاال اإلساالم،
وهم الذين طبقوا ال،ريق الصوفي بما يُع،ل اإلسالم ويُهدمه  .فال التصوف
إسالمي ،وال رجاله إسالميون  ،وإنما نحن أمام :تصوف وصوفية .
وأمااا قولنااا :تصااوف صااوفية المساالمين ،أو تصااوف صااوفية الحضااارة
اإلسااالمية ،أو تصااوف صااوفية التاااري اإلسااالمي .فهنااا النساابة ليساات إلااى
اإلسااالم كاادين  ،وإنمااا إلااى المساالمين وأعمااالهم وتاااريخهم  ،وهااي ليساات
بالضااارورة موافقاااة لإلساااالم .فهاااي نسااابة صاااحيحة ويُمكااان إطالقهاااا علاااى
التصوف وأهله.
وأما من يقول بوجود تصوف سني ،أو شرعي أو إسالمي بمعنى أنه من
دين اإلسالم ال أنه ظهار باين المسالمين وفاي العصار اإلساالمي ،فهاو إماا ال
معرفة صحيحة له بالتصوف وال باإلسالم  ،وإما أنه ال يعي ماا يقاول ،وإماا
أنه قال ذل لغاية في نفسه  .وبماا أناه سابق أن بيناا أن التصاوف لاه أصاوله
وفروعه وغايته  ،وأنه مخال للشرع في ذل فهو يُمثل بنفساه ديناا مساتقال
بذاتاااه  ،ولااايس ماااذهبا وال اتجاهاااا إساااالميا  .وهاااذا يعناااي أن التصاااوف هاااو
تصوف واحد وال يتعدد  ،وإن تنوعت بعض مظاهره الشكلية من جهةف وأن
أتباعه هم أيضا يُمثلون بينفسهم طائفة ُمتميزة فكرا وسلوكا من جهة أخارى.
وهااذا األماار اعتااارف بااه بعاااض شاايوخ الصااوفية ،مااانهم الجنيااد  ،قاااال(( :
الصوفية أهل بيت واحد ،ال يادخل فايهم غيارهم )) .2057وقاال الصاوفي ابان
البنا السرقس،ي:

 2057ابن الملقن :طبقات األوليا  ،ي. 41 :
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رمذاهبُ النا على اختالف **ومذاهب القوم على ائتالف.2058
وبما أن ذل هو حال التصوف وأهله فال يصح تساميته تصاوفا سانيا  ،وال
شرعيا  ،وال إسالميا .
والتساؤل األخير -السقاب  : -بماا أناه تباين مان هاذا الكتااب أن التصاوف
دين قائم بذاته  ،وهادم لدين اإلسالم ،وينتهي بيصحابه إلى الكفر بااهلل وديناه
ورسله ،فهل هذا ين،بق على أتباعه أيضا ؟؟.
وأقااول :أُذ ّكاار هنااا بااين كتابنااا هااذا ُمخصاا لنقااد الرويااات واألفكااار
المؤسسة للتصوف كدين وعباادة وعقيادة مخالفاة للشارع وهادماة لاه وللعقال
والعلم .فيحكامنا تن،بق علياه ق،عاا لكان ال تصادق بالضارورة علاى أتباعاه،
ألن ربمااا غالبيااة أتباعااه ال ةعلاام لهاام بحقيقااة التصااوف ،وال لهاام معرفااة بمااا
ذكرناااه فااي نقااده  ،وال يعرفااون منااه إال قبورياتااه وشااركياته،ومجالس لهااوه،
لكن أكثرهم على علم بجانب من انحرافاته ومخالفات للشرع .لكنها -أي تل
األحكام -تن،بق على الاذين يعرفاون حقيقاة التصاوف مان منظرياه وشايوخه
وطلبته الم،لعين علياه ،تن،باق علايهم إن هام أصاروا علاى إتباعاه ومخالفاة
الشرع والعقل والعلم انتصارا للتصوف ودفاعا عنه.
وختاما لهذا الفصل -الساد واألخير -يُستنت منه أن التصوف دين قائم
بذاتااه ُمتسااتر باإلسااالم و ُماادمر لااه ،وهااادم للااوحي والعقاال والعلاام .وأنااه دياان
أرضااي علماااني قااام أساسااا علااى أحااوال الصااوفية وهلوساااتهم وتلبيساااتهم
النفسية والشي،انية.فينتهى بالملتزمين به إلى الكفر باهلل ودينه ورسله !!.

.......
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الخاتمة
أظهار كتابنااا هااذا حقااائق ُمذهلااة ،وتوصاال إلااى نتااائ واسااتنتاجات كثياارة
وخ،يرة جدا تتعلق بروايات التصوف وأفكاره المؤسسة له .منها أوال تباين
أن التصااوف منااذ بدايت اه نشااي نشااية معاناادة للشاارع وحريصااة علااى مخالفتااه
وتع،يلاااه .فالتصاااوف لااام يكااان شااارعيا فاااي نشااايته وال فاااي أصاااوله وال فاااي
فروعه ،وال في غاياته  .وال كان يحمل اإلسالم مشاروعا إلحيائاه واساتعادة
الخالفة الشرعية -الخالفة الراشادة. -وال كاان يحمال مشاروعا جهادياا لنشار
اإلسالم في مختل جهات العالم التي لام يصالها اإلساالم  .وإنماا كاان يحمال
مشااروعا صااوفيا غايتااه النهائيااة هاادم اإلسااالم والعقاال والعلاام ،والاادعوة إلااى
السلبية ووحدة الوجود ليصبح الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم .
وثانيااا فقااد اتضااح أن الصااوفية عناادما ضاايعوا أصااول العبااادة الشاارعية
حُرمااوا ثمارهااا ،ولمااا قاادموا عليهااا التصااوف ابتلااوا بااه و ُعوقبااوا بنتائجااه
الماادمرة لتصااوفهم وأنفسااهم  .وأن حقيقااة تصااوفهم أنااه ال يلتاازم بشاارع ،وال
يُريد آخرة ،وال يخااف ناارا ،وال يرجاوا جناة ،وال لاه معااد أخاروي ،غايتاه
النهائية الوصول إلى مقام وحدة الوجود فاي الادنيا  ،مماا يعناي أن التصاوف
في حقيقته النهائية أنه دين أرضي علماني إلحادي.
وثالثااا اتضااح أن الصااوفية أقاااموا تصااوفهم بكاال مقوماتااه باالعتماااد علااى
أربااف مصااادر  :األول أساسااي تمثاال فااي أحااوال شاايوخ الصااوفية ورغباااتهم
ومرويااااتهم واجتهااااداتهم ،فهاااذه ا ثاااار هاااي المؤساااس الحقيقاااي للتصاااوف.
والثاني  :روايات أهال الذماة مان اليهاود والنصاارى ،والباوذيين والصاابئة،
وهذا المصدر ييتي بعد األول من جهة مادى تايثيره فاي التيسايس للتصاوف.
والمصاادر الثالاااث :الرواياااات الحديثياااة الضااعيفة والموضاااوعة ،وهاااي مااان
اختالق الصوفية وأمثالهم اعتمد عليها الصوفية اعتماادا كبيارا فاي التيسايس
للتصااوف ،ويساااوي المصاادر الثاااني ماان جهااة تاايثيره فااي تكااوين التصااوف.
والمصدر األخير : -القرآن الكريم والسنة النبوية الصاحيحة  ،هاذا المصادر
لاام يعتمااد عليااه الصااوفية فااي التيساايس للتصااوف بيصااوله وفروعااه وغاياتااه
األساسااية ،ألنهااا كاناات تتناااقض معااه كمااا ساابق أن بيناااه .ولهااذا فاالن هااذا
المصدر كان تيثيره ضعيفا واقتصر على هوام التصوف وأطرافه ،بحيث
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يُمكان االساتغنا عناه ويبقاى التصاوف قائمااا كماا هاو ،وهاذا ال يصادق علااى
المصادر األخرى مف االختالف في درجة اعتماده عليها .علما باينهم أسساوا
لتصوفهم ومارسوه وحافظوا عليه باسم اإلسالم تسترا وتظاهرا به من جهاة
 ،وكانوا حربا عليه بتصوفهم من جهة أخرى !! .
فكانت نتيجة ذل أنه تباين أن التصاوف لام يقام علاى علام وال علاى فكار
صاااحيح  ، ،وإنماااا قاااام علاااى فكااار زائااا خلااايط مااان الظناااون والخرافاااات،
والحقائق واألباطيل ،والهلوسات والتلبيسات الشي،انية  .وفكار هاذا حالاه ال
يُمكن أن يكون علما يقينيا وال نورانيا ربانيا كماا يازعم الصاوفية .وقاد أقمناا
األدلة الق،عية على فساده لمخالفته الشرع والعقل والعلم.
ورابعااا فقااد ظهاار أن ذم الصااوفية لعلاام الحااديث ورجالااه لاام يكاان رفضااا
للمرويات الحديثية م،لقا  ،وإنما رفضا لمنه نقد الخبر ورواياته الصحيحة
التي تضمنها علم الحديث  .ألن منهجه النقادي يكشا زيا وب،االن معظام
رواياتهم المؤسسة لتصوفهم من جهة ،وأحاديثه الصاحيحة تكشا مخاالفتهم
للسانة النبويااة وهاادي الصااحابة ماان جهااة أخاارى .ولااذل وجاادناهم قااد داسااوا
على مانه نقاد الخبار فاي تيسيساهم لتصاوفهم ،وقاذفوه بعيادا عانهم ،وجعلاوا
األحاديااث الصاااحيحة المخالفااة لفكااارهم ورا ظهاااورهم  ،لكاانهم لااام يرماااوا
الروايااات الحديثيااة الضااعيفة والموضااوعة  ،فقااد تمسااكوا بهااا وأسسااوا بهااا
للتصاااوف بكااال مقوماتاااه ،فهاااي مااان المصاااادر األساساااية التاااي أصااالوا بهاااا
للتصوف .
وخامساا فقااد تبااين أن إهمااال الصاوفية لعلااوم الشاارع واإلنسااان وال،بيعااة
بدعوى حكاية الكش وعلم الباطن أفقدهم الميزان الصحيح الذي يضب،ون
به أفكارهم وأوهامهم  ،وأحوالهم وسلوكياتهم  .فوجادوا أنفساهم غاارقين فاي
االنحرافااات والمخالفااات ،واألخ،ااا الشاارعية والعقليااة والعلميااة ماان جهااة،
و ُمكبلين بالشابهات والشاهوات ،والهلوساات والتلبيساات النفساية والشاي،انية
من جهة أخرى.
وأخيرا – سادسا -إن من أخ،ر ماا تباين فاي بحثناا هاذا أن الصاوفي يبادأ
طريقااه فااي عبادتااه هلل بالحااب والتوكاال الصااوفيين ثاام ينتهااي بااه طريقااه إلااى
الكفر بااهلل وديناه ورساله ،بال إلاى إنكاار وجاود ل أصاال ،وهاذا قماة المكار
الشي،اني بالصوفية !! .
تم الكتاب وهلل الحمد أو وأخيرا
أ ،د :خالد كبير عالل
الجزائر :ربيف األول 1341/هـ – جانفي 4113 /م
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الدين  ،دار الكتب العلمية. 1334 ،
 -33أبو بكر الهيثمي :مجمف الزوائد ومنبف الفوائد  ،دار الفكر ،بيروت .
 -31أبو زرعة العراقي :كتاب المدلسين ،ط ،1دار الوفا .
 -36أبو سعيد العالئي :جامف التحصيل في أحكام المراسيل .
 -37أبااو طاااهر المقدسااي :صاافوة التصااوف ،ط  ،1دار المنتخااب العربااي،
بيروت. 1331 ،
 -38أباااو عباااد الااارحمن السااالمي :طبقاااات الصاااوفية  ،ويلياااه ذكااار النساااوة
المتعبدات الصوفيات  ،حققاه مصا،فى عباد القاادر ع،اا  ،ط ، 4دار الكتاب
العلمية  ،بيروت . 4114 ،
 -33أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف وحقيقته  ،حققاه يوسا
زيدان  ،مكتبة الكليات األزهرية .
 -11أبو نعيم األصبهاني :حلية األوليا  ،دار الكتاب العربي ،بيروت .
 -11أبو نعيم األصبهاني :األربعاون علاى ماذهب المتحققاين مان الصاوفية ،
دون معلومات نشر .
 -14أبو عبد الرحمن السلمي :المقدمة في التصوف وحقيقته  ،حققاه يوسا
زيدان  ،مكتبة الكليات األزهرية .
 -14أبو يزيد البس،امي :المجموعة الصوفية الكاملة  ،ويليهاا كتااب تيويال
الشا،ح  ، ،تحقياق وتقاديم قاسام محماد عباا  ،ط  ، 1دار المادى ،دمشاق ،
بيروت . 4113 ،
 -13أحمد بن عبد العزيز القصير  :عقيدة الصوفية  :وحدة الوجود الخفية ،
ط  ، 1مكتبة الرشد ،الرياض1343 ،هـ .
 -11أحمااد باان حنباال :المسااند ،مؤسسااة قرطبااة  ،القاااهرة  ،خاارط أحاديثااه
شعيب األرناؤوط .
 -16أحمااد باان حنباال  :موسااوعة أقااوال اإلمااام أحمااد فااي الجاارح والتعااديل ،
دون معلومات نشر .
 -17ألكسااندر بااوربلي :أساارار النااوم ،ترجمااة أحمااد عبااد العزيااز سااالمة،
سلسلة عالم المعرفة ،الكويت . 1334 ،
 -18األنصاااري الهااروي :منااازل السااائرين،ار الكتااب العلميااة  ،بيااروت ،
.1388
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 -13البةقاعي :مصرع التصوف  ،حققه عبد الرحمن الوكيل  ،مكة المكرمة.
 -61البيهقي :السنن الكبرى  ،دائرة المعارف النظامية ،الهند  1433 ،هـ .
 -61الخ،يب البغدادي :تاري بغداد ،حققه مص،فى عباد القاادر ع،اا  ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
 -64األلباني :صحيح ابن ماجة  ،دون معلومات نشر .
 -64األلباني ،صحيح الجامف الصغير وزياداته ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
 -63األلباااااني  :سلساااالة األحاديااااث الضااااعيفة و الموضااااوعة  ،ط ، 1دار
المعارف ،الرياض 1334 ،
 -61األلباني :السلسة الصحيحة ،مكتبة المعارف  ،الرياض.
 -66األلباني :صحيح األدب المفرد ،ط ، 1دار الصديق1341 ،هـ .
 -67البخاااري  :الصااحيح  ،حققااه محمااد زهياار الناصاار ،ط ، 1دار طااوق
النجاة1344 ،هـ .
 -68الترمااذي  :الساانن  ،حققااه أحمااد شاااكر و آخاارون  ،دار إحيااا التااراث
العربي  ،بيروت .
 -63الذهبي :ميزان االعتدال  ،دار المعرفة  ،بيروت .
 -71الذهبي  :الكاش  ،دار القبلة  ،جدة .
 -71الذهبي :سير أعالم النبال تحات إشاراف شاعيب األرنااؤوط ،مؤسساة
الرسالة ،بيروت .
 -74الذهبي :تاري اإلسالم  ،ط ، 1دار الكتاب العربي  ،بيروت 1387 ،
 -74الااذهبي :تااذكرة الحفاااظ و ذيولااه  ،ط ،1دار الكتااب العلميااة  ،بيااروت،
.1338
-73الااذهبي :ماان تُكلاام فيااه و هااو موثااق أو صااالح الحااديث  ،حققااه محمااود
شكور ،ط ، 1مكتبة المنار ،الزرقا  ،األردن .1386 ،
 -71رفيق العجم :موسوعة مص،لحات التصوف اإلساالمي  ،مكتباة لبناان،
بيروت  ،ي. 6 :
 -76سبط ابن العجمي :التبيين السما المدلسين ،دون معلومات نشر .
 -77السخاوي :المقاصد الحسنة  ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
 -78السبكي  :معيد النعم ومبيد  ،دون معلومات نشر .
 -73سعد أحمد حالبو  :الغذا ومكوناته  ،مؤسسة الشروق الدولية4118. ،
 -81الشعراني :طبقات الصوفية الكبرى  ،دون معلومات نشر.
 -81شااهاب الاادين السااهروردي :عااوارف المعااارف  ،ملحااق بكتاااب إحيااا
علوم الدين  ،دار المعرفة  ،بيروت .1384 ،
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 -84شاااهاب الااادين الساااهروردي :عاااوارف المعاااارف ،حققاااه عباااد الحلااايم
محمود ،ومحمود بن الشري  ،دار المعارف ،القاهرة
 -84الشاااوكاني :الفوائاااد المجموعاااة فاااي األحادياااث الموضاااوعة ،المكتاااب
اإلسالمي ،بيروت.
 -83ال،اااهر المعمااودي  :الغزالااي و علمااا المغاارب  .الجزائاار  ،المؤسسااة
الوطنية للكتاب . 1331
 -81ال،براني :المعجم األوسط ،دار الحرمين ،القاهرة1311 ،هـ.
 -86ال،براني :المعجم الكبير  ،مكتبة العلوم والحكم ،الموصل .
 -87ال،براني :مسند الشاميين ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت .
 -88ال،بري  :تاري ال،بري  ،دار الكتب العلمية ،بيروت .
 -83عبد ل تومس  :البوذياة ،تاريخهاا ،وعقائادها  ،وعالقتهاا بالتصاوف ،
ط  ، 1أضوا السل  ،الرياض.
 -31عبد المجيد الشرنوبي :شرح الحكم الع،ائية  ،دون معلومات نشر .
عبد ل الرحيلي ،ط ، 1مكتبة المدينة الرقمية. 4111 ،
-31عبااد القااادر الجيالنااي :الفااتح الرباااني والفاايض الرحماااني  ،دار الريااان
للتراث  ،القاهرة .
 -34عبد القادر الجيالني :فتوح الغيب  ،دون معلومات نشر.
 -34عبد القادر الجيالني :الغنية ل،البي طريق الحق ،دار صادر ،بيروت.
-33عبااد القااادر الجيالنااي :الفااتح الرباااني والفاايض الرحماااني  ،دار الريااان
للتراث  ،القاهرة .
 -31عمر سليمان األشقر :تاري الفقه اإلسالمي ،قصر الكتاب  ،الجزائر.
 -36عماارو باان أبااي عاصاام :كتاااب الساانة  ،المكتااب اإلسااالمي ،بيااروت،
. 1334
 -37عبد الرؤوف المناوي :فيض القدير  ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 - 38العقيلااااي  :الضااااعفا الكبياااار  ،ط ،4دار الكتااااب العلميااااة ،بيااااروت ،
1318هـ .1338 ،
علي بن طاوو  :التحصين ،مؤسسة دار الكتاب ،إيران. 16 1314 ،
 - 33عبد الرحمن عبد الخالق :الفكر الصوفي في ضو الكتااب والسانة ،ط
 ،4مكتبة ابن تيمية ،الكويت .
 -111الغاازي العااامري :الجااد الحثيااث فااي بيااان مااا لاايس بحااديث ،دار اباان
حزم ،بيروت .
 -111الغزالي :مشكاة األنوار ،دون معلومات نشر .
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فاااي مااادارط معرفاااة الااانفس  ،دار ا فااااق

 -114الغزالاااي :معاااارط القاااد
الجديدة ،بيروت .
 -114الغزالي :إحيا علوم الدين ،دار المعرفة  ،بيروت .
 -113القشااايري :ترتياااب السااالوك فاااي طرياااق ل تعاااالى ،حققاااه اباااراهيم
بسيوني.
 -111القشيري  :الرسالة القشيرية ،حققه عبد الحليم محماود ،و محماود بان
الشري  ،دار المعارف ،القاهرة .
 -116ق،ب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان ،دون معلومان نشر.
 -117الكليني :األصول من الكافي ،ظ  ، 4دار الكتب اإلسالمية  ،طهاران،
 1488هـ .
 -118لسان الدين ابن الخ،يب  ،روضة التعري بالحاب الشاري  ،حققاه
عبد القادر احمد ع،ا  ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 -113محمد النفري  :المواقا والمخاطباات فاي التصاوف ،دون معلوماات
نشر.
 -111محمود عبد الرؤوف القاسم :الكش عان حقيقاة الصاوفية ألول مارة
في التاري  ،ط  ، 1دار الصحابة ،بيروت . 1383 ،
 -111مسلم  :الجامف الصحيح  ،تحقيق  :محمد فؤاد عباد البااقي دار إحياا
التراث العربي – بيروت .
 -114الماليني :األربعون في شيوخ الصوفية ،دون معلومات نشر.
 -114المحاسبي :الوصايا  ،حققه عبد القادر أحمد ع،اا ،ط  ، 1دار الكتاب
العلمية ،بيروت . 1386 ،
 -113محمود ال،حان  :تيسير مص،لح الحديث ،مكتبة رحاب ،الجزائر .
 -111مرعي بن يوس الكري المقدسي :الفوائد الموضاوعة فاي األحادياث
الموضوعة ،دار الوراق
 -116محماااد بااان درويااا الحاااوت :أسااانى الم،الاااب فاااي أحادياااث مختلفاااة
المراتب  ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
 -117المقريااازي :الماااواعظ واالعتباااار فاااي ذكااار الخ،اااط وا ثااااار ،دون
معلومات نشر.
 -118المحاسبي :الوصايا  ،حققه عبد القادر أحمد ع،ا ،ط  ، 1دار الكتب
العلمية ،بيروت 1386. ،
 -113النساااائي  :السااانن الكبااارى  ،ط  ، 1دار الكتاااب العلمياااة  ،بياااروت ،
. 1331
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المحجوب ،ترجمة إسعاد عبد الهادي قنديل ،مكتبة

 -141الهجويري :كش
األسكندرية .1373 ،
 -141وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته  ،دار الفكر الفكر ،دمشق .
 -144اليااافعي  :مااراه الجنااان و عباارة اليقظااان ط 4بيااروت ،منشااورات
األعلمي . 1371،
 -144يحيااى باان معاااذ  :جااواهر التصااوف  ،جمااف وتعليااق سااعيد عاشااور،
مكتبة ا داب ن القاهرة. 4114 ،
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فهرس المحتويات
 المقدمة :الفصل األول
نقد الروايات المؤسسة لظهور الصوفية
في العهدين النبوي والراشدي
أوال  :الزعم بين كبار الصحابة كانوا صوفية !!
ثانيا :الزعم بين أهل الصُفة بالمسجد النبوي كانوا صوفية!! .
ثالثا :إخفا الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم( :ممارستهم للتقية ):
رابعا  :عوامل وزمن ظهور الصوفية :
الفصل الثاني
نقد الروايات واألفكار المؤسسة ألصول العباةة في التصوف
أوال :المحبة الصوفية .
ثانيا  :ترك الدنيا وذمها عند الصوفية .
ثالثا  :التوكل الصوفي .
الفصل الثالث :
نقد الروايات واألفكار المؤسسة للعباةات الصوفية
 نقد الطريق الصوفي-أوال :العزلة والخلوة .
ثانيا  :الجوع والع ،عند الصوفية .
ثالثا :الصمت والسهر( قلة النوم) .
رابعا  :الحث على العزوبية وتفضيلها على الزواط.
خامسا :مدح الفقر وذم الغنى .
سادسا :الذكر والغنا عند الصوفية .
الفصل الراب :
نقد الروايات واألفكار المؤسسة لغايات العباةة الصوفية
أوال:المعرفة الصوفية
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ثانيا :الحيرة
الوالية
ثالثا :ر
رابعا :الفنا الصوفي (وحدة الوجود)
خامسا :التوحيد الصوفي
سادسا :المعاد الصوفي دنيوي ال أخروي ! .
الفصل الخام
نقد الروايات واألفكار المؤسسة لعلم الصوفية ومصاةر التلقي عندهم
أوال :مصادر التلقي عند الصوفية .
ثانيا :علم الصوفية  :منهجا ومضمونا .
الفصل الساةس
نتائج وآثار ،أسئلة وإجابات ،اعتراضات وتساؤالت
أوال:نتائ وآثار .
ثانيا :أسئلة وإجابات .
ثالثا :اعتراضات وتساؤالت .
 الخاتمة: من مصاةر الكتاب ومراجعه: -مصنفات للمؤلف :
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مصنفات للمؤلف:
 -1صفحات من تاري أهل السنة و الجماعة في بغداد .
-4الداروينية في ميزان اإلسالم والعلم .
 -4قضااية التحكاايم فااي موقعااة صاافين – دراسااة وفااق ماانه علاام الجاارح و
التعديل
 -3الثورة على سايدنا عثماان بان عفاان – دراساة وفاق مانه علام الجارح و
التعديل-
 -1مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاري اإلسالمي و تدوينه .
 -6الصحابة المعتزلاون للفتناة الكبارى – دراساة وفاق مانه أهال الجارح و
التعديل
 -7األزمة العقيدية بين األشاعرة و أهل الحديث .
 -8أخ،ا المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة
 -3األخ،ا التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد عاباد الجاابري و محماد
أركون
-11أباطياال و خرافااات حااول القاارآن الكااريم و النبااي محمااد-عليااه الصااالة و
السالم- -دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري ،و خرافات هشام جعيط-
 -11نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد –على ضو الشرع و العقل و العلم
 -14التعصب المذهبي في التاري اإلسالمي -خالل العصر اإلسالمي-
 -14بحوث حول الخالفة و الفتنة الكبرى-وفق منه علم الجرح و التعديل-
 -13مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية .
 -11وقفات مف أدعيا العقالنية  -قرا ة نقدية لفكار حسان حنفاي  ،و نصار
حامد أبي زيد  ،وهشام جعيط  ،و أمثالهم. -
 -16تناقض الروايات السنية و الشيعية حول تاري صدر اإلسالم -مظاهره
و آثاره  ،أسبابه و منه تحقيقه. -
 -17جنايات أرس،و في حق العقل و العلم .
 -18مخالفة الفالسفة المسلمين ل،بيعيات القرآن الكريم .
 -13منه أهل الحديث في الرد على المتكلمين-أُسسه و ت،بيقاته-
 -41قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا اإلسالمي .
 -41تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت  -مظاهره  ،آثاره  ،أسبابه-
 -44جناية المعتزلة على العقل و الشرع – مظاهرها  ،آثارها  ،أسبابها –
 -44الحركاااة الحنبلياااة و أثرهاااا فاااي بغاااداد ( مااان القااارن 4 :إلاااى الخاااامس
الهجري)
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 -43الحركااة العلميااة الحنبلااة و أثرهااا فااي المشاارق اإلسااالمي(ق 6 :إلااى 7
الهجري)
 -41نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث اإليراني عبد الكريم سروش.
 -46نقااض الروايااات القائلااة بتحريا القاارآن الكااريم الااواردة فااي المصااادر
السنية -مظاهرها وآثارها  ،مصادرها و أسبابها-
 -47المرويات التاريخية عند المسلمين :أساليب النقد وظاهرة الوضف فيهاا-
مبرة ا ل واألصحاب ،الكويت1341 ،هـ. 4111 /
 -48نقاااد الرواياااات واألفكاااار المؤسساااة للتصاااوف --قااارا ة نقدياااة ألساااانيد
ومضامين الروايات المؤسسة للتصوف بكل مقوماته -
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