مقدمة:
اليومُّالتصوفُُّّبرأسهُّمنُّجديدُُّّ،بعدُّأنُّفرتتُّسوقُّهُّلعقو ُّدُّطويلةُُّّ،وصارتتُّمقرالتاهُّالُّتجادُُّّ
يطلُُّّ ُّ
تواجرُّ،بلُّكثيرُّمنُّمنتسبيهُّالعقالءُّيستحيونُّممرُّيُّحكىُّيفُّكتابه ُّمانُّخرافارتُّوشاُّعوُّذاتُّكاروواُّ
لهرُّ ً
قاديمرُّ،ويُّرهبااونُّالناار ُُّّماُّنُّمخاارلهته ُّهبا ُّالحكرياارتُّ
يسايطرونُّهباارُّعلااىُّعقااو ُّالعرماُّةُّوالخرصااةُّ ً
السُّمجةُّ،حتىُّصرتُّبعضُّه ُّينكرُّه ُّالكتبُُّّويدُّعيُّأهنرُّمدسوسةُّعلىُّأصحرهبرُُّّ.

واستدعرءُُّّالتصوُّفُّومحرولةُّاستخدامُّهُّيفُّتدجينُّاإلسال ُّمُّوجعلهُّأكثارُُّّ ً
توافقارُّما ُّأفكارتُّالغار ُّ
ليسُّمجرُّ ُّدُّاستنترجُّأوُّتحليلُّسيرسيُُّّ،بلُّه اُّمرُّتصرُّحُّبهُّالمراكزُّالبحثيةُّالغربيةُّ،وكثيرُُّّمانُّخصاو ُّمُّ
اإلسال ُّمُّمنُّغيرُّالمسلمينُّوأتبرعه ُّ،بلُّويقُّرُُّّبهُّبعضُّتؤو ُّالمتصوفةُّيفُّزمرونرُُّّ.
يفُّكتربهُّ(هك اُّتكلُّ ُّابنُّعربي)ُّي كرُّ ُّدُّ.وصرُّحرمدُّأبوُّزيدُّسببُُّّاالستدعرءُّالكثيا ُّالبانُّعربايُّ
اردتاُّعلااىُّأنُّيقاادُّ ُّمُّلناارُّشااي رُّيفُّواقعناارُّ
يفُّها ُّالمرحلااةُّ؛ُّ ً
مجيبارُّعاانُّتساارؤ ُّ:هاالُّماارُّزا ُّاباانُّعرباايُّقا ً
أحسنرُّاإلوصرتُّلمرُّيقو ُّ..فأبيرتهُّالشعريةُّعنُّ(ديانُّالحابُّ)ُّالا
المعرصر؟ُّقرئال"ُّ:وع ُّ،لوُّ ُّ

ُّيتُّسا ُّ

معارُّعلاىُّوجاهُّالخصاو
لكلُُّّالعقرئدُّمنُّالوثنيةُّإلىُّاإلساال ُّمُّمحتضا ُّنًرُّاليهودياةُّوالمسايحيةُُّّ ً

تارتد ُّدُّ
ُّ ُّ

دائمرُّيفُّسمعيُُّّ:
ً
صوتةُّ
ُّ
قربالُّكلُُّّ
لقدُّصرتُّقلبيُّ ً ُّ

لرهبرنُّ
ُّ
وديرُّ
فمرعىُّلغزالنُّ ُّ

وبيتُّألوثر ُّنُّوكعب ُّةُّطرئ ُُُّّّ

قرآنُّ
وألواحُّتوتا ُّةُّومُّصحُّ ُُّّ ُّ
تكرئب ُّهُّفرلحبُُّّدينيُّوإيمرين ُّ(ُّ)1

تُّ
ىُّتوجُّه ُّ
نُّالحبُّأوُّ ُّ
أدينُّبدي ُّ
وك ُّسعدتُّوأورُّأستم ُّله ُّاألبيارتُّملحُّنا ًُّةُّمغنارةُّعلاىُّشارائ ُّكرسايتُّ،وكا ُّغمارينُّالهارحُُّّحاينُّ
علمتُُّّبتأسيسُّجمعيرتُّيفُّبلدانُّغربيةُّبرس ُّ(ابنُّعرباي)ُّأذكارُّمن هارُّعلاىُّوجاهُّالخصاو
(أكسهوتد)ُّ.ه اُّالمشروعُّال

ُّجمعياةُّ

ُّصرغهُّابنُّعربيُّصيرغةُّشعريةُّبرس ُّ(دينُّالحاب)ُّيجما ُّباينُّالاديرُّ

والكعبةُّوبيتُّاألوثرنُّومرعىُّالغزالنُّ،فقلبُُّّالعرتفُّيتُّس ُّلكلُّه ُّالصوُّتُّمنُّالعبرداتُّوالشاعرئرُّ،
ويؤمنُّبكلُّه ُّالمعتقدات؛ُّألوهُّيعرفُّاألصلُُّّالوجود ُُّّال

ُّتستنُّدُّإليهُّجميعهر"(ُّ.)2

مطلبارُّ
ويقو ُّأيضر"ُّ:إنُّاستدعرءُّابنُّعربيُّم ُّغيار ُّمانُّأعاال ُّمُّالروحروياةُّيفُّكالُّالثقرفارتُّيمثاُّلُّ ً
مصادتاُّلإلل هار ُّمُّيفُّعرلمنارُّالا
ملُّحُّر؛ُّلعلُّنرُّوجدُّيفُّتجربتهُّويفُّتجارتهب ُّمارُّيمكانُّأنُّيمثاُّلُّ
ً
( )1الذخائر األعالق يف شرح ترمجان األشواق ،حتقيق :حممد عبد الرمحن الكردي ،القاهرة1986 ،م.
( )2هكذا تكلم ابن عريب (ص- )15-14 :ط اهليئة املصرية للكتاب2002 ،م -بتصرف يسري واختصار.
1

ُّسابُّقُّأنُّ

ألمحنرُّلبعضُّمشكالتُّالحيرةُّفيهُّ.إنُُّّالتجربةُّالروحيةُّهيُّمصدتُّالتجربةُّالهنيةُّ-الموسيقىُّواألد ُّ
وكلُّالهنونُّالسمعيةُّوالبصريةُّوالحركيةُّ-فهيُّاإلطرتُّالجرم ُّللدينُّوالهنُّ.ه اُّأهميةُّاستحضرتُّابنُّ
واستعرد ُّتهُّمنُّأُّفُّقُّالتهميشُّإلىُّ
ُّ
عربيُّيفُّالسيرقُّالعرمُّ.لكنُّاستحضرتُّابنُّعربيُّيفُّالسيرقُّاإلسالميُّ
فضاارءُّالمااتنُّماارةُّأخاار ُّالُّيقاالُُّّأهميااة؛ُّوذلا ُّبسااببُّساايطرةُّبعااضُّاالتجرهاارتُّواألفكاارتُّوالاارؤ ُّ
السلهيُّةُّعلىُّمجملُّالخطر ُّاإلسالميُُّّيفُّالسنواتُّالثالثينُّاألخيرةُّمنُّالقرنُّالعشرينُّ.
المتبارد ُّيمثاُّلُّفكارُّابانُّعربايُّ
ُّ
ويفُّمجر ُّالمسارهمةُّيفُّتأكيادُّقُّسا ُّالحاواتُّوالتهاره ُّواالحارتا ُّمُّ
تصاايدً اُّثرياُّرُّيسااتأهلُّمناارُّتأملاُّهُّوالغاُّرفُّمنااه؛ُّلتحرياارُّالعقاالُّالمساال ُّالمعرصاارُّماانُّآثاارتُّالمشااكالتُّ
السيرسيةُّوالثقرفيةُّالتيُّسبُّبتُّحرلةُُّّالتوترُّواالحتقارنُّيفُّالهكارُّاإلساالميُّ.ها اُّمانُّج هاةُّ،ومانُّج هاةُّ
أخر ُّيقدُّ ُّمُّفكرُّابنُّعربيُّللقارت ُّغيارُُّّالمسال ُّصاوتةُّأخار ُّلروحروياةُّاإلساالمُّ،ولمه هاو ُّمُّالج هار ُّدُّ
ال

ُّأصربهُّمنُّالتشوُّ ُّالكثير"(ُّ.)1

فرلرجلُّيقو ُّصراح ًُّةُّ:إنُّأهميةُّاستعردةُّابانُّعربايُّومارُّيمثلاهُّمانُّتارا ُّصاويفُّتكماُّنُّيفُّتقادي ُّ
إسال ُّمُّخر ُُّّمنُّالمهرهي ُّالتيُّتتنرىفُّم ُّقيُّ ُّالحضرتةُّالغربيةُّ،خرص ًُّةُّقضيةُّأنُّاإلساال ُّمُّهاوُّالحاقُُّّومارُّ
سوا ُّبرطلُّ،ومرُّيتب ُّذل ُّمنُّالوالءُّوالرباءُّوجهر ُّدُّالكهارتُّووحاوُّذلا ُّممارُّيشاكُّلُّعنرصارُُّّللممروعاةُّ
والمقرومةُّداخلُّاألمةُّ،وه اُّمرُّيمكنُّهدمُّهُّعربُّوظرياةُّ(وحادةُّالوجاود)ُّالتايُّتساتلز ُّمُّالمسارواةُّباينُّ
األديرنُّ،وه اُّهوُّاإلسال ُّمُّالمعتدُّ ُّيفُّوظرُّالغر ُّال

ُّينبغيُّأنُّيحلُُّّمحالُُّّاإلساال ُّمُّالمتشادُّ ُّدُّالا

ُّ

يرفضُّاآلخرُّ،ويعتقدُّبطالنُّاألديرنُّالمخرلهةُّلدينُّاإلسال ُّمُُّّ.
ُّيساعىُّلتحقياقُّالصاهرءُّالاداخليُُّّ،

واإلسال ُّمُّالمعتدُّ ُّيفُّوظارُّالغار ُّكا ل ُّهاوُّاإلساال ُّمُّ"الا
وليسُّوظر ًُّمرُّللكونُّوالتشري ُّالعر ُّم"(ُّ.)2

ويقو ُّستيهنُّشواتتز("ُّ:)3ينطو ُّالعرل ُّاإلسالميُّعلىُّطي ُُّّواس ُّمنُّالتهسايراتُّالدينياةُّ،فاذذاُّ
وجدورُّيفُّأحدُُّّأطرافُّالطي ُّالم هبُُّّالوهاربيُُّّالمتعصابُّالا

ُّيتُّصا ُّبرلقساوةُّواالساتبدادُّ،فذونارُّ

وجدُّيفُّالطرفُّاآلخرُّالتعرلي ُُّّالمتنوتةُّللصوفيةُّ،الُّتؤكُّدُّه ُّالتعارلي ُّعلاىُّالحاواتُّداخالُّاإلساالمُّ،
وعلىُّالهصلُّبينُّالسلطةُّالروحيةُّوسلطةُّتجر ُّالدينُّوعلىُّالتعلي ُّبرللغةُّالمحليةُّفحسب؛ُّبالُّإهنارُّ
( )1املصدر السابق (ص.)27 ،26 :
( )2الصوفية بني التمكني واملواجهة ،حملمد بن عبد هللا املقدي -منشور على الشبكة.-
( )3صاحب كتاب (وجها اإلسالم :األصولية السعودية ودورها يف اإلرهاب).
2

أيضرُّجمي ُّالمؤمنينُّ،سوا ًُّءُّكروواُّمسلمينُّأوُّمسيحيينُّأوُّيهو ُّدُّأوُّهندوسيينُّأوُّبوذيينُّأوُّمانُّ
تحرت ُّمُّ ً
ديرورتُّأخر ُّ...إنُّترتيخُّالصوفيةُّمليءُُّّبأمثلةُّعنُّالتالح ُّبينُّالعقرئدُّعلىُّعكسُّالنزعةُّاالوهصرليةُُّّ

المتشدُّدةُّ،التيُّتميزُّاألصوليةُّاإلسالمية"ُّ.
جميعارُّ
وقر ُّأيضر"ُّ:ليسُّبمحضُُّّالصُّدفةُّأنُّالمملكةُّالمغربيةُّوتركيرُّوإودوويسيرُّالتيُّينتشرُّفيهرُّ
ً
اإلسال ُّمُّالصويفُّهيُّالدو ُّالتيُّيعتربُّأهنرُّتحملُّأفضلُُّّاإلمكرويرتُّلنشوءُّالديمقراطيرتُّاإلسالمية"ُُّّ.
ث ُّيقو "ُّ:إذاُّأخ ورُّه ُّالصوتةُّالمتنوعةُّبعينُّاالعتبرتُّ،فكي ُّيجبُّعلىُّالصوفيةُّأنُّتدخلُّيفُّ
اإلساارتاتيجيةُّاألمريكيااةُّللتعرماالُّم ا ُّالعاارل ُّاإلسااالمي؟ُّماانُّالواض ا ُّجاادُّاُّأنُّعلااىُّاألمااريكيينُّأنُّ
يتعلُّماااواُّالمزيااادُّعااانُّالصاااوفيةُّ،وأنُّيتعااارملواُّماا ُّشااايوخهرُّومرياااديهرُّ،وأنُّيتعرفاااواُّعلاااىُّميول ااهارُّ
األسرسية"(ُّ.)1
وه اُّمرُّتصد ُّكثيرُّمنُّالبرحثينُّ،يقو ُّالدكتوتُّعبدُّالوهر ُّالمسير "ُّ:ممرُّلاهُّداللتاهُّأنُّالعارل ُّ
الغربيُّال

اوتشارتاُّاآلنُّيفُّالغار ُّ
ُّيحرت ُّاإلساال ُّمُّيشاجُّ ُّالحركارتُّالصاوفيةُُّّ،ومانُّأكثارُّالكتابُّ
ً

مؤلهرتُّمحييُّالدينُّابنُّعربيُّوأشعرتُّجال ُّالدينُّالروميُّ.وقدُّأوصتُّلجنةُّالكاووجر ُّالخرصاُّةُّ
برلحريُّرتُّالدينيةُّبأنُّتقو ُّمُّالدو ُّالعربياةُّبتشاجي ُّالحركارتُّالصاوفيةُّ،فرلزهادُّيفُّالادويرُّواالوصارافُّ
عنهرُّوعنُّعرل ُّالسيرسةُّيُّضع ُّوالُّش ُُّّصالبةُّمقرومةُّاالستعمرتُّالغربي"(ُّ.)2
ويفُّعر ُّمُّ(2002م)ُّأصدتتُّمؤسسةُّ(تاود)ُّتقريرهرُّالشهير(ُّ)3حو ُّدع ُّاإلسالميينُّالمعتدلينُّيفُّ
االتجار ُّ
مقربلُّاإلسالميينُّالمتطرُّفينُّ،وجعلتُّمعيرتُّاالعتدا ُّقبو ُّالقُّيُّ ُّالعلمرويةُّ،وأوصاتُّبتأييادُّ ُّ
وموذجرُّلالعتدا ُّ.
الصويفُّووشر ُّوالدعوةُّإليهُّبرعتبرت ُّ
ً
وه اُّاألمرُّالُّوحترجُّلإلطرلةُّفيه؛ُّفذوهُّالُّيمكنُّإوكرت ُّ،بلُّإنُّكبرتُّالمتصاوُّفةُّالمعرصارينُّيقارُّونُّ

( )1من جملة ويكلي ستاندر ،شباط (2005م) .نقال من :الصوفية بني التمكني واملواجهة.
( )2مقال بعنوان( :اإلسالم والغرب) :منشور على موقع اجلزيرة نت بتاريخ 2004 /12 /26م ،على الرابط:
https://www.aljazeera.net/opinions/2004/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
( )3التقرير ترمجة وحترير :شريين حامد فهمي (2004 /5 /18م) .جملة اجملتمع (2004 /7 /10م).
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اإلسالمُّالمعتد ُّال
ُّ
ب ل ُّويعلنووهُّيفُّمحرفله (ُّ)1علىُّسبيلُّالهخرُّبرعرتافُّالغر ُّهب ُّبرعتبرته ُّ

ُّ

ينبغيُّاستخدامُّهُّيفُّمواجهةُّاإلسال ُّمُّالمتشدُّدُُّّ.
تقرد ُّغرضُّهرُّبرختصرتُّ(علمنةُّاإلسالم)ُّ
فرلجهو ُّدُّالحثيثةُّالمب ولةُّيفُّمحرولةُّإحيرءُّالتصوُّفُّمنُّ ُّ
بقصر ُّعلىُّالجروبُّالروحيُُّّ،واوسحربهُّعنُّوظر ُّمُّالحيرةُّ،كمرُّحد ُّم ُّالنصراويةُّيفُّالغر ُُّّ.
نشأة التصوف وتطوره:
وقبلُّأنُّوبيُّنُّشي رُّمنُّمخرطرُّبعثُّالتصوفُّمر ًُّةُّأخر ُّالُّبدُُّّأنُّوبيُّنُّالتصوُّفُّال
الصوفيةُّعربُّقارونُّمثُّلاتُّمارُّيشابهُّالتيارتُُّّالواسا ُّالمتعادُّ ُّدُّاألطيارفُّ،والا

ُّوقصد ؟ُّفذنُّ

ُّتهروتاتُّدتجارتُُّّالغلاوُُّّ

واالوحرافُّبينُّم اهبهُّوطرقُّهُّ،ولكننرُّيمكننرُّالحديثُّعنُّثالثاةُّأطاواتُّ،واألدقُُّّأنُّوقاو ُّأومار ُّمانُّ
التصوفُُّّ:
األو ُّ:الصوفيةُّاألولىُّ:وهيُّتعبُّرُّعنُّمبرلغةُُّّيفُّالزهدُّوالعبردةُّوالخوفُّووحوُّذل ُّممرُّل ُّيكانُّ
موجو ًداُّعلىُّعهدُّالصحربةُّ،والُّمعرو ًُّفرُّيفُّطريقته ُّيفُّالسالو ُّوالتعباُّدُّ،فظ هارُّمانُّي ْغشاىُّعلياهُّعنادُّ
سمرعُّآيرتُّالقرآنُّ،خال ًُّفرُّللمأثوتُّعنُّالصحربةُّمنُّوجُّلُّالقلبُّواقشعراتُّالجلو ُّدُّودم ُّالعينُُّّ.
قر ُّشيخُّاإلسال ُّمُّابنُّتيميةُّتحمهُّاهلل"ُّ:أوُّ ُّمرُّظهرتُّالصوفيةُّمنُّالبصرةُّ،وأو ُّمنُّبناىُّ ُّدوُّيارةُُّّ
الصوفيةُّبعضُُّّأصحر ُّعبدُّالواحدُّبنُّزيدُّ،وعبدُّالواحدُّمنُّأصحر ُّالحسُّنُّ،وكرنُّيفُّالبصارةُّمانُّ
المبرلغةُّيفُّالزهدُّوالعبردةُّوالخوفُّووحوُّذل ُّمرُّل ُّيكنُّيفُّسرئرُّأهلُّاألمصرت؛ُّوله اُّكرنُّيقر ُّ:فقهُّ
كويفُّوعبردةُّبصريةُّ...وله اُّغرلبُّمرُّيحكىُّمنُّالمبرلغةُّيفُّه اُّالبر ُّإومرُّهوُّعنُّعُّبر ُّدُّأهلُّالبصارةُّ،
مثلُّحكريةُّمنُّمرتُّأوُّغشيُّعليهُّيفُّسمرعُّالقرآنُّووحو ُّ،كقصةُّزتاتةُّبانُّأوىفُّقرضايُّالبصارةُّ،فذواهُّ
قرأُّيفُّصالةُّالهجر{ُّ:فذذاُّوقرُُّّفيُّالنرقوتُّ}ُّفخرُُّّمي ًُّترُّ،وكقصةُّأبيُّجهيرُّاألعمىُّالا

ُّقارأُّعلياهُّصارل ُّ

المرُّ ُّفمرتُّ،وك ل ُّغير ُّممنُّتو ُُّّأهن ُّمرتواُّبرستمرعُّقراءتهُّ،وكارنُّفايه ُّطوائا ُّيُّصاعقونُّعنادُّ
سمرعُّالقرآنُّ،ول ُّيكانُّيفُّالصاحربةُّمانُّها اُّحرلاهُّ،فلمارُّظ هارُّذلا ُّأوكارُّذلا ُّطرئهاةُُّّمانُّالصاحربةُّ
والتربعينُّكأسمرءُّبنتُّأبيُّبكرُّوعبدُّاهللُّبنُّالزبيرُّومحمدُّبنُّسيرينُّووحوه ُّ...وك ل ُّمرُّيُّ كرُّعنُّ
أمثر ُّهؤالءُّمنُّاألحوا ُّمنُّالزهدُّوالوتعُّوالعبردةُّوأمثر ُّذل ُّ،قدُّيُّنقلُّفيهرُّمانُّالزياردةُّعلاىُّحار ُّ
( )1يوجددد مق ددع علددى اليوتيددوب جتمددا كبددري للصددوفية يف السددودان ،ويت دددث فيددا الشدديخ حممددد املنتصددر األتيددرق عددن تنسدديقهم مددع
اجلهات األمريكية املختلفة لدعم التصوف يف مواجهة األفكار املت رفة:
https://youtu.be/bUBj_JbMS7Q
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سانهُّالرساو ُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّأماوتُّ ُّتوجاُّبُُّّأنُّيصايرُّالنار ُّ
الصحربةُّتضيُّاهللُّعنه ُّوعلىُّمرُّ ُّ
طاارفينُّ:قااو ُّمُّيا مُّونُّهااؤالءُّوينتقصااوهن ُّوتبماارُّأساارفواُّيفُّذلا ُّ،وقااو ُّمُّيغلااونُّفاايه ُّويجعلااونُّها اُّ
الطريقُّمنُّأكملُّالطارقُّوأعالهارُّ.والتحقياقُّأهنا ُّيفُّها ُّالعبارداتُّواألحاوا ُّمجت هاُّدونُّكمارُّكارنُّ
جيراهن ُّمنُّأهلُّالكوفةُّمجتهدينُّيفُّمسارئلُّالقضارءُّواإلمارتةُّووحاوُّذلا ُّ...والصاوا ُّللمسال ُّأنُّ
يعل ُّأنُّخيرُّالكال ُّمُّكال ُّمُّاهللُّ،وخيرُّالهد ُّهد ُّمحمادُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّ،وخيارُّالقارونُّالقارنُّ
ال

ُّبعثُّفيه ُّ،وأنُُّّأفضلُّالطرقُّوالسبلُّإلىُّاهللُّمرُّكرنُّعليهُّهوُّوأصحربه"(ُّ.)1
وبعضُّالعلمرءُّيطلُّقُّعلىُّه اُّالنوعُّمنُّالتصوف(ُّ:التصوفُّالسني)ُّ،ومقصاده ُّبا ل ُّأنُّكبارتُّ

أئمةُّه اُّالتصوُّفُّكرلجنيدُّ(تُّ298ها)ُّوأبيُّسليمرنُّالداتاينُّ(تُّ215ها)ُّوأحمدُّبنُّأبيُّالحاوات ُّ
(تُّ230ها)ُّوغيره ُّمنُّأئمةُّوكبرتُّمرُّعرفُّبرلتصاوفُّالسانيُّ.ومقصادُّالعلمارءُّالا ينُّأطلقاواُّها اُّ
المصطل ُّ(التصوفُّالسني)ُّعلىُّهؤالءُّأهن ُّكروواُّيفُّالجملةُُّّعلىُّأصو ُُّّالكتار ُّوالسانةُُّّ،خرصا ًُّةُّيفُّ
ودعُّواُّاللتزا ُّمُّالشريعةُّوالكتر ُّوالسنةُُّّ.
بر ُّالعقرئدُّ ُّ،
قر ُّشيخُّاإلسال ُّمُّابنُّتيميةُّتحمهُّاهللُّتعرلى"ُّ:وهاؤالءُّالمشاريخُّلا ُّيخرجاواُّيفُّاألصاو ُّالكبارتُّ
عاانُّأصااو ُّأهاالُّالساانةُّوالجمرعااةُّ،باالُّكاارنُّل اه ُّماانُّالرتغياابُّيفُّأصااو ُّأهاالُّالساانةُّوالاادعرءُّإلي اهارُّ
والحر

ُّعلىُّوشرهرُّومنرب ةُّمنُّخرلههرُّم ُّالدينُّوالهضلُّوالصالحُّمرُّتف ُّاهللُّبهُّأقداته ُّ،وأعلاىُّ

منرته ُّ.وغرلبُّمرُّيقولووهُّيفُّأصولهرُّالكبرتُّجيدُّ،م ُّأوهُّالُّبدُُّّوأنُّيوجدُّيفُّكالم ها ُّوكاال ُّمُّوظارائه ُّ
منُّالمسرئلُّالمرجوحةُّوالدالئلُّالضعيهة؛ُّكأحرديثُّالُّتثباتُّ،ومقارييسُّالُّتطاُّر ُّدُّما ُّمارُّيعرفاهُّأهالُّ

البصيرةُّ،وذل ُّأنُّكلُّأحدُّيؤخ ُّمنُّقولهُّويرت ُّإالُّتسو ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل " ُّ.
()2

وقر ُّأيضر"ُّ:والثربتُّالصحي ُّعنُّأكاربرُّالمشاريخُّ[أ ُّ:الصاوفية ُّيوافاقُّمارُّكارنُّعلياهُّالسال ُّ،
وه اُّهوُّال ُّكارنُّيجابُّأنُّيا ْ كر؛ُّفاذنُّيفُّالصاحي ُّالصاري ُّالمحهاو ُّعانُّأكاربرُّالمشاريخُّ-مثالُّ
الهضاايلُّباانُّعياار

ُّ،وأباايُّسااليمرنُّالااداتاينُّ،ويوس ا ُّباانُّأساابر ُّ،وح يهااةُّالمرعشاايُّ،ومعااروفُّ

الكرخيُّ،إلىُّالجنيدُّبنُّمحمدُّ،وسهلُّبنُّعبدُّاهللُّالتسرت ُّ،وأمثر ُّهاؤالءُّ-مارُّيباينُّحقيقاةُّمقارالتُّ
المشريخ"(ُّ.)3

( )1جممو الفتاوى ( )14-1 /11ابختصار.
( )2جممو الفتاوى (.)377 /3
( )3ا ستقامة ،ابن تيمية (.)82 /1
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ولكنُّه اُّالُّيعنيُّخلوُُّّه اُّالنوعُّمانُّالتصاوُّفُّمانُّالمؤاخا اتُّواالوحرافارتُّ،والتايُّترجا ُّيفُّ
الغرلبُّلضع ُّعنريته ُّبرلعل ُّالشرعيُّكمرُّقر ُّابنُّالجاوز ُّتحماهُّاهللُّتعارلى"ُّ:وكارنُّأصالُّتلبيساهُّ
عليه ُّأوهُّصدُّه ُّعنُّالعل ُّ،وأتاه ُّأنُّالمقصو ُّدُّالعملُّ،فلمرُّأطهأُّمصبرحُّالعل ُّعنده ُّتخبُّطاواُّفايُّ
الظلمرت"(ُّ.)1
ول ل ُّأوكرُّكثيرُّمنُّاألئمةُّوالعلمرءُّعلىُّهؤالءُّالصوفيةُّاألوائلُّ،وتأواُّأهن ُّتكلُّمواُّيفُّأموتُّلا ُّ
يتكل ُّفيهرُّالصحربةُّ،قر ُّابنُّالجوز ُّتحمهُّاهللُّتعرلى"ُّ:وتوُّينرُّعنُّأحمادُّبانُّحنبالُّأواهُّسام ُّكاال ُّمُّ
الحرت ُّالمحرسبيُّفقر ُّلصرحبُّلهُّ:الُّأت ُّل ُّأنُّتجرلسه ُّ.وعنُّسعيدُّبانُّعماروُّالربدعايُّقار ُّ:
شهدتُّأبرُّزتعةُّوس لُّعنُّالحرت ُّالمحرسبيُّوكتبهُّ،فقر ُّللسرئلُّ:إير ُّوه ُّالكتابُّ،ها ُّالكتابُّ
كتبُّبدعُّوضالالتُّ،علي ُّبرألثر؛ُّفذو ُّتجدُّفيهُّمرُّيغني ُّعنُّه ُّالكتبُّ،قيالُّلاهُّ:يفُّها ُّالكتابُّ
عربةُّ،قر ُّ:منُّل ُّيكنُّلهُّيفُّكتر ُّاهللُّعزُّوجلُّعربةُّفليسُّلهُّيفُّه ُّالكتبُّعربةُّ،بلغك ُّأنُّمرل ُّبنُّ
صنهواُّه ُّالكتبُّيفُّالخطراتُّوالوسرو ُّوها ُّ
أوسُّوسهيرنُّالثوت ُّواألوزاعيُّواألئمةُّالمتقدمةُّ ُّ
األشيرء؟!ُّهؤالءُّقو ُّمُّخرلهواُّأهلُُّّالعل ُّ،يأتوونرُّمرةُّبرلحرت ُّالمحرسبيُّ،ومرةُّبعبدُّالارحي ُّالادبيليُّ،
ومرةُّبحرت ُّاألص ُّ،ومارةُّبشاقيق!ُّثا ُّقار ُّ:مارُّأسارعُّالنار ُّإلاىُّالبادع!ُّ...وعانُّأبايُّعبادُّالارحمنُّ
السلميُّقر ُّ:أو ُّمنُّتكلا ُّيفُّبلدتاهُّيفُّترتيابُّاألحاوا ُّومقرمارتُّأهالُّالوالياةُّذوُّالناونُّالمصار ُّ،
فأوكرُّعليهُّذل ُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّالحك ُّ،وكرنُّتئيسُّمصرُّ،وكرنُّي هبُّم هبُّمرل ُّ،وهجر ُّل ل ُّ
علمرُّل ُّيتكلُّ ُّفيهُّالسل "(ُّ.)2
علمرءُّمصرُّلمرُّشرعُّخرب ُّأوهُّأحد ُّ ًُّ
فيمكننرُّتحديدُّبعضُّسمرتُّه اُّالطُّوتُّمنُّالتصوُّفُّوهيُُّّ:
إجمرالُّ،خرصةُّيفُّأصولهرُّالكبرت؛ُّول اُّكرنُّشيخُّاإلسال ُّمُّابنُّتيميةُّ
ً ُّ
ُّ-1االلتزا ُّمُّبعقيدةُّأهلُّالسنةُّ
كثيراُّمرُّيوت ُّدُّيفُّأباوا ُّاالعتقار ُّدُّأقاوا ُُّّكبارتُّالصاوفيةُّ،كرلحارت ُّالمحرسابيُّوعبادُّاهللُّبانُّ
تحمهُّاهللُّ ً

خهي ُّوغيرهمر()3؛ُّليبينُّالتزامه ُّبعقيدةُّالسل ُّ،ويقي ُّالحجةُّعلىُّأتبرعه ُّالمعرصرينُّلهُّ.
ُّ-2الغلوُّيفُّبعضُّالمقرمرتُّوالعبرداتُّ،كرلخوفُّوالزهدُّ.
ُّ-3التعمقُّوالتكل ُّيفُّأحوا ُّالقلو ُّومراقبةُّالخواطرُّ.
( )1تلبيس إبليس (ص.)147 :
( )2تلبيس إبليس (ص )150 :ابختصار يسري.
( )3انظر مثال :الفتوى احلموية ،جممو الفتاوى (.)60 /5
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ُّ-4عد ُّمُّالعنريةُّبرلعل ُّالشرعيُّ.وه ُّاألخيارةُّكرواتُّساب ًبرُّيفُّاتسارعُّزاوياةُّاالوحارافُّما ُّماروتُّ
الاازمنُّ،كماارُّهاايُّالساانةُّالكوويااةُّيفُّساارئرُّالباادعُّواالوحرافاارتُّ،تباادأُّيساايرةُّ،وما ُّمااروتُّالاازمنُّيشااتدُُّّ
االوحرافُّ،وه اُّمرُّحصلُّم ُّالتصوفُُّّ.
الطور الثاين من أنواع التصوف :التصوف الفلسفي:
وهوُّأخطرُّأوواعُّالتصوُّفُّعلىُّاإلطالقُّ،وهوُّمازي ُّمانُّماوتو ُّالصاوفيةُّما ُّعقرئادُّالهالساهةُّ
وتصوُّتاهت ُّ،وكرنُّالنرت ُّأخطرُُّّالبدعُّيفُّترتيخُّاإلسالمُّ،وهيُّبدعُّالحلو ُّ،واالتحر ُّدُّ،والمسرواةُّباينُّ
األديرنُّ،واكتسر ُّالنبوةُّ،وتهضيلُّاألوليرءُّعلاىُّاألوبيارءُّ،واساتبرحةُّالمحرُّمارتُّ،ومعرتضاةُّالشاريعةُّ
تهسيراُّبرطنيُّرُّكهريُّرُّ،وغيرهرُّمنُّالبدعُّالكهريةُّاإللحرديةُّ.
برلحقيقةُّ،وتهسيرُّالقرآنُّ
ً
ومنُّتموزُّه اُّالتصوفُّ:الحسينُّبنُّالحالجُّ(تُّ309ها)ُّالمقتو ُّعلىُّالزودقةُّ،ومحيايُّالادينُّ
ابنُّعربيُّ(تُّ638ها)ُّ،وابنُّالهرت

ُّ(تُّ632ها)ُّ،وابنُّسبعينُّ(تُّ669ها)ُّوغيره ُُّّ.

الطور الثالث :التصوف الطرقي الخرايف:
وهوُّال

منتشاراُّ
تقريبارُّ،ومارُّزا ُّ
ُّاستقرُُّّعليهُّأمرُّالتصوُّفُّمن ُّالقرنُّالسرد ُّوالسرب ُّالهجار ُّ ًُّ
ً

حتىُّيومنرُّه اُّ،وأتبرعهُّيعظُّمونُّأئمةُّالتصوُّفُّالهلساهيُّ،كاربنُّعربايُّوابانُّالهارت

ُّالا

ُّينشادونُّ

أشااعرت ُّيفُّموالااده ُّواحتهاارالهت ُّ،وإنُّكاارنُّكثياارُّماانه ُّالُّيلتااز ُّمُّبحقيقااةُُّّأقااواله ُّأوُّالُّيعرف اهارُّعلااىُّ
التهصيلُُّّ.
وقدُّاختل ُّه اُّالتصوُّفُّبرلقبوتيُّةُّ،حتاىُّصارتاُّقارينينُّ،وصارتُّالغلاوُُّّيفُّاألوليارءُّوكرامارهت ُّهاوُّ
أساار ُّدعااوهت ُّوطااريقته ُّ،وأصاابحتُّالباادعُّوالمحاادثرتُّوالاارق

شااعرتاُّ
ُّوالساامرعُّالمحاادُّ ُّ
ً

مرتعارُّللخرافاةُّوالخارافيينُّ.وها اُّهاوُّمقصادورُّيفُّها ُّ
لمجرلسه ُّ،ويفُّالجملاةُّصارتُّها اُّالتصاوفُّ ً ُّ
الوتقةُُّّ.
لماذا نرفض هذا التصوف؟
أخطارتاُّمتعادُّدةُّ،فرلخطار ُّالصاويفُّالا
ًُّ
إنُّمحروالتُّبُّعثُّالتصوُّفُّمنُّمراقد ُّ ُّتشاكُّلُّ

ُّهايمنُّ

تئيسرُّفيمرُّآلتُّإليهُّاألمةُّمنُّتخلُّ ُّوتراج ُّعلىُّكرفةُّالمستويرتُّ،
لقرونُّطويلةُّعلىُّاألمةُّكرنُّسب ًُّبرُّ ً
وأوجهُّبيرنُّأثرُّالتصوفُّيفُّإفسر ُّدُّالعقرئدُّوتراج ُّاألمةُّوالتأثيرُّعلىُّهنضتهرُّكثيارةُّجادُّاُّ،ومانُّتأمُّل هارُّ

عرفُّصدقُُّّمرُّقرلهُّابنُّعقيلُّتحمهُّاهللُّتعرلى"ُّ:ومرُّعلىُّالشريعةُّأضرُُّّمنُّالمتكلُّماينُّوالمتصاوُّفين؛ُّ
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فهؤالءُّيهسدونُّعقرئدُّالنر ُّبتوهيمرتُّشبهرتُّالعقاو ُّ،وهاؤالءُّ[أ ُّ:الصاوفية ُّيهسادونُّاألعمار ُّ
ويهدمونُّقواوينُّاألديرن"(ُّ.)1وصدقُّووص ُّتحمهُّاهللُّتعرلىُّ.
التصوف وأثره يف انتشار الشرك يف العبادة:
كرنُّللتصوفُّدوتُّكبيرُّيفُّاوتشرتُّالشار ُّالمتعلاُّقُّبعباردةُّالقباوتُّوتعظاي ُّاألضارحةُّ،وذلا ُّلعادةُّ
أسبر ُّ،منهرُُّّ:
ُّإغفال قضية توحيد األلوهيةُّ،واعتبرتُّأنُّالغريةُّهيُّتحقيقُّتوحيدُّالربوبياةُّ،والا
مقر ُّمُّالهنرءُّووحدةُّالوجودُّ،وه اُّهوُّتوحيدُّالخوا

ُّعندُّه ُّ،وأمرُّالتوحيادُّالا

ُّغريتاهُّعناده ُّ

ُّجارءتُّباهُّالرسالُّ

ووزلتُّبهُّالكتبُّ-وهوُّحقيقةُّشهردةُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّ-فهوُّعنده ُّتوحيدُّالعوا ُّمُّ.
وقدُّس لُّالشبليُّ(تُّ334ها)ُّعنُّالتوحيدُّفأجر "ُّ:ويحا !ُّمانُّأجربا ُّعانُّالتوحيادُّبرلعبارتةُّ
فهوُّملحُّدُّ،ومنُّأشرتُّإلي ُّفهوُّثنو ُُّّ،ومنُّأومأُّإليهُّفهوُّعرباُّدُُّّوثانُّ،ومانُّوطاقُّباهُّف هاوُّغرفالُّ،ومانُّ
سكتُّعنهُّفهوُّجرهلُّ،ومنُّتوهُّ ُّأوهُّواصلُّفليسُّبحرصل"(ُّ،)2وقر ُّأيضار"ُّ:مارُّشا ُُّّتوائا ُّالتوحيادُّ
منُّتصوُّتُّعند ُّالتوحيد"(ُّ.)3فهلُّه اُّالتوحيادُّهاوُّمارُّجارءُّباهُّالمرسالون؟!ُّوإذاُّكارنُّالتوحيادُّ-وهاوُّ
أصلُّالدينُّهب اُّالغمو

ُّال

ُّيستهو ُّالقاو ُّمُّويولُّعاونُّباهُّ-فكيا ُّيكاونُّالرساو ُّصالىُّاهللُّعلياهُّ

وسل ُّقدُّبلُّغُّالبالغُّالمبينُّوهوُّل ُّيبيُّنُّألمتهُّحقيقةُّالتوحيدُّال

ُّهوُّأسر ُّالدين؟!ُّ

وقدُّعرُّفُّالهرو ُّصرحبُّ(منرز ُّالسرئرين)ُّالتوحيادُّيفُّكترباهُّبقولاه"ُّ:تنزياهُّاهللُّعانُّالحادُّ "ُّ.
وقدُّعقبُّابنُّالقي ُّعلىُّه اُّالتعري ُّالقرصرُّبقوله"ُّ:ه اُّالحدُُّّالُّيد ُُّّعلىُّالتوحيادُّالا

ُّبعاثُّاهللُّ

بهُّتسلهُّ،وأوز ُّبهُّكتبهُّ،وينجوُّبهُّالعبدُّمنُّالنرتُّ،ويدخلُّبهُّالجنةُّ،ويخارجُّمانُّالشار ُّ،فذواهُّمشارت ُّ
بينُّجمي ُّالهرُّقُّ،وكلُُّّمنُّأقرُّبوجو ُّدُّالخرلقُّسابحروهُّأقارُُّّباهُّ،فعباُّر ُّدُّاألصانر ُّمُّوالمجاو ُّوالنصارت ُّ
واليهو ُّدُّوالمشركونُّ-علىُّاختالفُّوحله ُّ-كلُّه ُّينزهُّونُّاهللُّعنُّالحد ُّ،ويثبتونُّقُّدُّمه"(ُّ)4إلىُّآخرُّ
كالمهُّتحمهُّاهللُّ.
فكرنُّله اُّالقصوتُّيفُّمههو ُّمُّالتوحيادُّوقُّصار ُّعنادُّأكثاره ُّعلاىُّتوحيادُّالربوبياةُّواالساتغراقُّيفُّ
( )1ينظر :تلبيس إبليس (.)330
( )2الرسالة القشريية (.)586 /2
( )3املرجع السابق (.)587 /2
( )4مدارج السالكني (.)412 /3
8

معرويهُّدونُّاالهتمر ُّمُّبتوحيدُّاأللوهيةُّأثرُّ ُّيفُّاوتشرتُّمظرهرُّالشر ُّيفُّالعبردةُّ.
وه اُّاألمرُّوجُّد ُّبوضوحُُّّعندُّالصوفيةُّالمعرصرينُّ،ال ينُّينتصرونُّللشر ُّودعارءُّاألماواتُّمانُّ
مصنهرتُّيفُّتبدي ُّ
دونُّاهللُّتعرلى؛ُّفذهن ُّيجتهدونُّيفُّإبطر ُّتقسي ُّأهلُّالسنةُّللتوحيدُّ،وكتبواُّيفُّذل ُّ ُّ
مااانُّجعااالُّتوحيااادُّاأللوهياااةُّضااامنُّأقسااار ُّمُّالتوحيااادُّ،ولااايسُّهاا اُّمااانُّبااار ُّالمشااارحُّةُّيفُّاأللهااار ُّ
واالصطالحرت؛ُّبلُّه ُّالُّيقرُّونُّإالُّبرلتوحيدُّاالعتقرد ُّالخرب ُّ-م ُّكاوهن ُّيخلطوواهُّبرلبادعُّ-والُّ
ارالُّماانُّياار ُّدعاارءُّاألمااواتُّ
يعرفااونُّوالُّيقاارُّونُّبرلتوحياادُّالعملاايُُّّالقصااد ُُّّالطلباايُُّّ،وأحساانه ُّحا ً ُّ
واالستغرثةُّهب ُّمنُّدونُّاهللُّمخرلهةُّيفُّالدعرءُّوآدابهُّ،وليسُّأواهُّشار ُّيفُّالعباردةُّكمارُّدلاتُّعلاىُّذلا ُّ
وصو

ُّالكتر ُّوالسنةُُّّ.

ومن أسبببا ذلب أيضببا :الغلببو الشببديد يف النبببي صببل اهلل عليب وسببل ومببا يسببمون بببب (الحقيقببة
المحمدية)ُّ،فرلرساو ُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّعناده ُّهاوُّأوُّ ُّموجاودُّ،وأو ُّخُّلاقُّاهللُّ،وهاوُّالقطابُّ
ال

ُّتدوتُّعليهُّأفال ُّالوجو ُّدُّمنُّأولهُّإلىُّآخر ُّ،وهاوُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّمخلاوقُّمانُّواوتُّ،وأنُّ

الكونُّكلهُّخلقُّمنُّأجلُّمحمدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّ،يقو ُّابنُّعربيُّيفُّبيرنُّالحقيقةُّالمحمديةُّوأهنرُّ
أو ُّالموجودات"ُّ:ث ُّإوهُّسبحروهُّتجلاُّىُّبناوت ُّإلاىُّذلا ُّالهبارءُّ،ويساميهُّأصاحر ُّاألفكارتُّالهياوليُّ
الكلُُّّ،والعرل ُّكلهُّفيهُّالقوةُّوالصالحيةُّ،فقبلُّمنهُّكلُُّّشيءُّيفُّذل ُّالهبرءُّعلىُّحسبُّقوتهُّواستعداد ُّ
كمرُّتقبلُّزوايرُّالبيتُّووتُّالسراجُّ...ول ُّيكنُّأقر ُّإليهُّتعرلىُّقبوالُّيفُّذلا ُّالهبارءُّإالُّحقيقاةُّمحمادُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّالمسمرةُّبرلعقلُّ،فكرنُّسيُّدُُّّالعرل ُّبأسر ُّ،وأو ُّظرهرُّيفُّالوجاودُّ،فكارنُّوجاود ُّ
منُّذل ُّالنوتُّاإللهيُّ،ومنُّالهبرءُّومنُّالحقيقةُّالكليةُّ،ويفُّالهبرءُّوجدُّعينهُّ،وعينُّالعرل ُّمنُّتجلُّياهُّ،
وأقر ُّالنر ُّإليهُّعليُّبنُّأبيُّطرلب"(ُّ.)1
ويرتبوهنارُّ
وه اُّالغلوُُّّكثيرُّجدُّاُّيفُّصيغُّالصالةُّعلىُّالنبيُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّالتايُّيخرتعوهنارُّ ُّ
علىُّالمريدينُّ،فهيُّصيغةُّالصاالةُّللصاويفُّمحمادُّالبكار "ُّ:الل ها ُّصالُّوسال ُّوبارت ُّعلاىُّسايدورُّ
محمدُّال

ُّظهرتُّبهُّمعرل ُّالهرقرنُّ،وصلُُّّوسل ُّوبرت ُّعلاىُّعاينُّاألعيارنُّوالساببُّيفُّوجاو ُّدُّكالُّ

إوسرن"(ُّ.)2
ويصُّههُّأحمدُّبانُّمحمادُّالخلاويُّالشاهيرُّبرلادتديرُّيفُّصايغتهُّالمحدُّثاُّةُّبقولاه"ُّ:مجما ُّالحقارئقُّ
( )1الفتوحات املكية ( )227-226 /2ابختصار.
( )2جممو األوراد الكبري (ص .)25 :وانظر ترمجة حممد البكري يف ال بقات الكربى للشعراين (.)123
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اإليمرويةُّ،وطوتُّالتجليُّرتُّاإلحسرويُّةُّ،ومهب ُّاألسراتُّالرحمرويةُّ،واسطةُّعقادُّالنبياُّينُّ،ومقادُّ ُّمُّجايشُّ
المرسلينُّ...شرهدُّأسراتُّاألز ُّ،وشرهدُّأوواتُّالساوابقُّاألُّوُّ ُّ،وترجمارنُّلسارنُّالقاُّدُّمُّ،ومنبا ُّالعلا ُّ
والحُّل ُّوالحُّكُّ ُّ،سرُُّّالجاو ُّدُّالجزئايُّوالكلايُُّّ،وإوسارنُّعاينُّالوجاو ُّدُّالعلاو ُُّّوالساهليُُّّ،توحُّجساُّدُّ
الكووينُّ،وعينُّحيرةُّالداتين"(ُّ.)1
وقر ُّآخرُّعنُّالرسو ُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال "ُّ:إواهُّأوُّ ُّمارُّخلاقُّاهللُّتعارلىُّ،وساقىُّالمخلوقارتُّ
واألوبيرءُّواألوليارءُّوالماؤمنينُّمانُّواوت ُّعلياهُّالصاالةُّوالساالمُّ،كالُُّّعلاىُّقادتُّطرقتاه"ُّ.وقار ُّأيضارُّ:
"وك ل ُّسرئرُّالمخلوقرتُّسُّقيتُّمنُّالنوتُّالمكرُّمُّ،ولوالُّالنوتُّالكري ُّال

ُّفيهرُّمرُّاوته ُّأحادُّمن هارُّ

بشيء"(ُّ.)2
ويقو ُّعنهُّالبوصير ُّيفُّالربدةُّالمشهوتةُُّّ:
جود ُّالدويرُّوضرُّ ُّته ُّرُّ
نُّ ُّ
فذنُُّّم ُّ

ومنُّعلوم ُُّّعل ُُّّاللوحُُّّوالقل ُُّّ

فخالصةُّعقيدةُّالصوفيةُّيفُّذل ُّ:أوهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّأوُّ ُّموجودُّ،وأوهُّمخلاوقُّمانُّواوتُّاهللُّ
تعرلىُّ،وأنُّالخلقُّخلقُّمنُّأجلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّ.وه اُّكلهُّمنُّالغلاوُّالا

ُّحا ُّتُّمناهُّصالىُّاهللُّ

عليهُّوسل ُّ،وليسُّعليهُّدليلُّصحي ُّ،بلُّاألدلةُّتنقضهُّكمرُّهوُّمعلومُُّّ،
قر ُّاهللُّتعرلى{ُّ:ق ْلُّإومرُّأورُّبشرُّم ْثلك ْ ُّيوح ٰىُّإليُّأومرُّإ ٰلهك ْ ُّإ ٰلاهُّواحادُّ}ُّ[الك اه ُّ، 110ُّ:وقار ُّ
تعرلىُّ{قلُّالُّأ ْمل ُّلن ْهسيُّو ْه ًعرُّوالُّضراُّإالُّمرُّشرءُّاهللُّول ْوُّكناتُّأ ْعلا ُّا ْلغ ْيابُّال ْسات ْكث ْرتُّمانُُّّا ْلخ ْيارُّ

ومرُّمسنيُّالسوءُّإ ْنُّأورُّإالُّو يرُّوبشيرُّلُّق ْومُّي ْؤمنونُّ}ُّ[األعرافُّ، 118ُّ:وقار ُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّ:
« َل ُت ْط ُرونِي ك ََما َأ ْط َر ْت الن ََّص َارى ا ْب َن َم ْر َي َ َ ،فإِن ََّما َأنَا َع ْبدُ ُهَ ،ف ُقو ُلواَ :ع ْبدُ اهللِ َو َر ُسو ُل ُ »(ُّ.)3
ول يتو َّقف األمر عند الغلببو يف الحقيقببة المحمديببة ،بب تعببداه للغلببو يف األوليببا ُّ،فأضاهُّواُّعلايه ُّ
صهرتُّالربوبيةُّ،وصرفواُّله ُّحقوقُُّّاأللوهيةُّ،ومنشأُّذل ُّكلُّهُّالغلاوُُّّيفُّالصارلحينُّ،الا
أو ُّشر ُّوق ُّيفُّاألت

ُّهاوُّساببُّ

ُّ،وهوُّشر ُّقو ُّمُّووحُُّّ.

وقدُّقسمواُّاألوليارءُّإلاىُّمراتابُّوطبقارتُّمخرتعاةُّ،فاأعظمه ُّالقطابُّ،ثا ُّاألوتار ُّدُّاألتبعاةُّ،ثا ُّ

( )1جممو األوراد للبكري (ص.)21-19 :
( )2اإلبريز ،عبد العزيز الدابغ (ص.)253 :
( )3رواه البخاري (.)3445
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األبدا ُّاألتبعونُّوه ُّبرلشر ُّم!ُّث ُّالنجبرءُّال ينُّيحملونُّعنُّالخلقُّأثقرله ُّ،ث ُّالنقبرء!ُّ
وهؤالءُّاألقطر ُّواألوتر ُّدُّيتحكُّمونُّيفُّالعرل ُّ،والقطبُّواسطةُّبينُّالخلقُّواهللُّتعرلىُّ،فالُّيصالُّ
إلىُّالخلقُّشيءُّمنُّالحقُُّّإالُّبحك ُّالقطبُّ،ث ُّقسمواُّالقطبُّإلىُّووعينُّ:ووعُّهوُّمنُّالبشرُّمخلاوقُّ
موجو ُّدُّعلىُّاألت

ُّ،وعندُّموتهُّيخلههُّأقر ُّاألبدا ُّإليهُّ،وقطابُّالُّيقاو ُّمُّمقرماُّهُّأحادُّ،وهاوُّالاروحُّ

المصطهو ُّ،وهوُّيسر ُّيفُّالكونُّسريرنُّالروحُّيفُّالجسد(ُّ.)1
والُّشا ُُّّأنُّلكالُّها اُّالغلاوُّيفُّاألولياارءُّوقادتاهت ُّوتااأثيراهت ُّ-فضاالُّعاانُّاعتقارده ُّيفُّالحقيقااةُّ
كبيراُّيفُّمرُّاوتشرُّبينُّكثيرُّمنُّالجهر ُّمنُّعبردةُّالقبوتُّواالستغرثةُّبرألمواتُّ.
تأثيراُّ ً
المحمديةً ُّ-
وقدُّعدُّ ُّدُّالنبهرينُّيفُّكتربهُّ(شواهدُّالحقُُّّيفُّاالستغرثةُّبسيدُّالخلق)ُّعد ًُّداُّمنُّعلمرءُّالصاوفيةُّممانُّ
مستكثراُّهب ُّمستدالُُّّهب ُّعلىُّالجوازُّ،وكاأنُّأقاواله ُّحجاةُّ
يستغيثونُّبرلرسو ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّ،
ً
معصومة(ُّ.)2
والصوفيةُّالُّيقهونُّعندُّه اُّالحدُُّّ،بلُّيرونُّمنُّيقتد ُّبرلرسو ُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّيفُّتحاري ُّ
منتقصرُّمنُّقدتُّالنبايُّصالىُّاهللُّعلياهُّ
الغلوُّفيهُّوتحري ُّاالستغرثةُّبهُّوبكلُُّّمنُّسو ُّاهللُّتبرت ُّوتعرلىُّ
ً
ومبغضرُّللنبيُّولألوليرءُّ،وكرنُّبعضه ُّيهتيُّبكهرُّمنُّأفتىُّب ل ؛ُّبحجُّةُّأوهُّيناتق
وسل ُّ،
ً

ُّمانُّمقار ُّمُّ

النبيُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّ،كمرُّأفتىُّالبكر ُُّّالصديقيُُّّالصويفُّيفُّشايخُّاإلساال ُّمُّابانُّتيمياةُّتحماهُّاهللُّ
لمرُّكتبُّمصنههُّالمشهوتُّ(قرعدةُّجليلة)ُّوال

ُّبيُّنُّفيهُّحرمةُّاالستغرثةُّبارلنبيُّصالىُّاهللُّعلياهُّوسال ُّ

فيمرُّالُّيقدُّتُّعليهُّإالُّاهللُّ،وأنُّذل ُّمنُّالشر ُّ،فرأ ُّالبكر ُُّّأنُّه اُّاوتقر ُُّّمنُّمقر ُّمُّالنبايُّصالىُّاهللُّ
الردُّعليهُّكتربهُّاآلخرُّ(االستغرثة)ُّ.
عليهُّوسل ُّيستوجُّبُّقتلُُّّصرحبه!ُّفأل ُّشيخُّاإلسال ُّمُّيفُّ ُّ
الصوفية وهدم قانون الشريعة:
منُّأخطرُّبدعُّغالةُّالمتصوفةُّ:اساتبرحةُّالمحرُّمارتُّ،وعاد ُّمُّااللتازا ُّمُّبرلشاريعةُّ،وقادُّوشاأتُّها ُّ
وادعرءُّالحقيقةُّيفُّمعرتضةُّالشريعةُُّّ.
البدعةُّعربُّثالثةُّتوافدُّ:الجربُّ،والهنرءُّ ُّ،
فرلصويفُّإذاُّتأ ُّاألموتُّكلُّهرُّمنُّعندُّاهللُّ،وشهدُّمشهدُّالقدتُّ،وهوُّمرُّيسمُّووهُّبمشهدُّالجم ُّ،فالُّ
فرقُّيفُّحقُّهُّحين ُّبينُّالحسنُّوالقبي ُّ،كمرُّقر ُّصرحبُّالمنرز ُّيفُّلطارئ ُّالتوباة"ُّ:اللطيهاةُّالثرلثاةُّ:
( )1انظر يف ذلك :هذه هي الصوفية ،لعبد الرمحن الوكيل (ص.)125 :
( )2انظر إن شئت :مظاهر ا حنرافات العقدية عند الصوفية ،إدريس حممود إدريس (.)445-424 /1
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أنُّمشرهدةُّالعبدُّالحك ُّل ُّتدُّعُّلهُّاستحسرنُُّّحسنةُّ،والُّاساتقبرحُّسايُّ ةُّ،لصاعود ُّمانُّجميا ُّالمعارينُّ
إلىُّمعنىُّالحك "(ُّ.)1ومعنىُّالكال ُّمُّأنُّالعبدُّإذاُّشهدُّيفُّفعلهُّالحك ُّالكوينُّالقدت ُّل ُّيبقُّعند ُّفرقُّ
بينُّالحسنُّوالقبي ؛ُّألنُّالحسنُّوالقب ُّإومرُّهوُّبرلنظرُّإلىُّفعلُّالعبدُّ-وهوُّمرُّيسمووهُّبمقر ُّمُّالهرق-
ُّ،وأمرُّمنُّير ُّاألموتُّكلُّهرُّمنُّعندُّاهللُّتعرلىُّفيستو ُّعند ُّالحسنُّوالقبي ُّ،كمرُّقر ُّالقرئلُُّّ:
كلهُّطرعرت ُّ(ُّ)2
يُّ ُّ
يُّ فأصب ُُّّفعل ُّ
تُّمنهعالُّلمرُّيخترت ُّمن ُّ
أصبح ُّ
ومشهدُّالجم ُّه اُّال

ُّيعربونُّعنهُّبرلهنرءُّ،وهوُّالهنرءُّعنُّشهو ُّدُّمرُّساو ُّاهللُّ،فيهناىُّبما كوت ُّ

عنُّذكر ُّ،فالُّيشعرُّبنهسهُّ،وهوُّفنرءُّبدعيُُّّمحدُّ ُّ،وقدُّيطلقووهُّعلىُّالهنارءُّعانُّوجاو ُّدُّمارُّساو ُّاهللُّ
تعرلىُّ،وهيُّوحدةُّالوجو ُّدُّالتيُّيرومونُّحولهرُّ،ويدوتُّعليهرُّكال ُّمُّأقطرهب (ُّ.)3
ومنشأُّالضال ُّيفُّه ُّالمسألةُّهوُّالهصالُّباينُّالحقيقاةُّوالشاريعةُّ،واعتبارتُّأنُُّّالشاريعةُّوالظارهرُّ
إومرُّيخرطبُّهبرُّالعوامُّ،وأمرُّالحقيقةُّوالبرطنُّفالُّيعرفهرُّإالُّالخوا

ُّ،وه ُّأوليرءُّاهللُّالخلاُّ

ُّ،ومانُّ

أعظ ُّمرُّيمثُّلُّإلهر ًمرُّللصوفيةُّيفُّه اُّالبر ُّهوُّقصةُّموسىُّوالخضرُّ.
مركزية قصة الخضر يف التصور الصويف:
كبياراُّمانُّبادُّعه ُّ،ومانُّ
قادتاُّ ً
كبيراُّبشاأنُّالخضارُّ،ويؤسُّساونُّعلاىُّذلا ُّ ً
يوليُّالصوفيةُّاهتمرمرُّ ً

أعظم اهارُّاسااتبرحةُّالمحرماارتُّباادعو ُّالواليااةُّ،فرلخضاارُّعنااده ُّولاايُُّّ،وموسااىُّعليااهُّالسااال ُّمُّوباايُُّّ،
ُّالخضرُّالشريعةُُّّبرلعل ُّاللدوُّيُّال

ُّآتار ُّاهللُّ

فرلخضرُّمعهُّالحقيقةُّ،وموسىُّمعهُّالشريعةُّ،وقدُّعرت
خطاأ؛ُّألواهُّأوكارُّعلياهُّبحُّكا ُّالشاريعةُّ،والخضارُّكارنُّيعمالُّ
تبرت ُّوتعرلىُّ،وكرنُّإوكرتُّموساىُّعلياهُّ ًُّ
برلحقيقةُّ.
ومنُّهنرُّفرلوليُّهوُّخليهةُّالخضرُّ،ومنُّصوتُّاوحرافه ُّيفُّشأنُّالخضرُّ:
اعتقردُّأكثرُّتؤوسه ُّأوهُّمرُّزا ُّحيرُّ،وادعرئه ُّلقرءه ُّبهُّ،وأخ ه ُّالع هادُّعلياهُّ،وأواهُّمانُّيلقانه ُّ
ُّاجتمرعارُّصاوتيرُّ
أوتاده ُّ،فه اُّأحمدُّبنُّإدتيسُّالشرذليُّيقو "ُّ:اجتمعتُّبرلنبيُّصلىُّاهللُّليهُّوسل
ً

( )1مدددارج السددالكني ( .)242 /1وقددد لول ابددن القدديم كددالم اهلددروي إحسدداا للظددن ابلعلمددان ،ولكددن مقصددودا هنددا الت ددذير مددن خ ددر
هذا الكالم بغض النظر عن حترير مراد القائل بعينا.
( )2انظر :شفان العليل بن القيم (ص.)14
( )3انظر :جممو الفتاوى (.)313 /2
12

ومعهُّالخضرُّ،فأمرُّالنبيُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّالخضرُّأنُّيلقننيُّأذكرتُّالطريقةُّالشرذلية"(ُّ.)1
وه اُّأبوُّالعبر ُّالمرسيُّيقو "ُّ:وأمرُّالخضرُّعليهُّالسال ُّمُّف هاوُّحايُُّّ،وقادُّصارفحتهُّبكهاُّيُّها ُّ،
وعرفنيُّبنهسهُّ...ولوُّجرءينُّاآلنُّألا ُّفقياهُّيجاردلوينُّيفُّذلا ُّويقولاونُّبماوتُّالخضارُّ،مارُّتجعاتُّ
إليه "(ُّ.)2
وزع ُّابنُّعربيُّأيضرُّاجتمرعهُّبرلخضرُّ،وأوهُّال

ُّألبسهُّخرقةُّالصوفيةُّبيد (ُّ.)3

والخضرُّعنده ُّفعلُّمرُّفعلُّمنُّاألموتُّالتايُّتخارل ُّالشاريعةُّبارلعل ُّاللادينُّالا

ُّمعاهُّمانُّاهللُّ،

فرلخضرُّمعهُّالحقيقةُّ،وموسىُّ-عليهُّالسال ُّمُّ-معهُّالشريعةُّ.
وهنر ُّاستلهر ُّمُّلقصةُّموسىُّوالخضرُّوإسقرطهرُّعلىُّحر ُّالوليُّم ُّشاريعةُّالنبايُّ،فارلوليُّيهعالُّ
مرُّيهعلُّمنُّمنكراتُّبدعو ُّاتبرعهُّللحقيقةُّ،والُّيجوزُّألهلُّالشاريعةُّاإلوكارتُّعلياهُّمهمارُّتأو ُّيهعالُّ
منُّالمنكرات!
والطريقُّإلىُّاهللُّوالحقيقاةُّاإليمروياةُّعنادُّالصاوفيةُّالُّيتوصاُّلُّإلي هارُّبارلعلو ُّمُّالكسابيةُّوهايُّعلاو ُّمُّ
الشريعةُّ،وإومرُّبرلعلو ُّمُّاللدويةُّالوهبيةُّالتيُّالُّتكتسبُّإالُّبرلتجربةُّالروحيةُّالخرصةُّالتايُّيرشاد ُّل هارُّ
الشيخُّ،والُّتهعلُّفيهرُّشي رُّإالُّبذذواهُّ،حتاىُّأماوت ُّالخرصاُّةُّ،كمارُّيحكايُّعبادُّالوهار ُّالشاعراينُّ(تُّ
973ها)ُّعنُّالشيخُّيوس ُّالقطوت ُّأوهُّدخلُّعلىُّسيد ُّمحمدُّالحنهيُّالشرذليُّ،وهاوُّيخماُّرُّطينارُّ،
فقر ُّلهُّ:سيد ُّمحمدُّ،اوزعُّعمرمت ُّوسرعدورُّ،فنزعُّعمرمتهُّوخمرُّالطينُّ،ث ُّل ُّيقالُّلاهُّالشايخُّبعادُّ
ذل ُّ:البسُّعمرمت ُّ،فل ُّيز ُّمنُّغيارُّعمرماةُّإلاىُّأنُّمارتُّ،فقيالُّلاهُّيفُّذلا ُّ،فقار ُّ:إنُّاألساتر ُّذُّلا ُّ
يأمرينُّبلبسهرُّبعدُّأنُّأمرينُّبنزعهرُّ،وليسُّمنُّاألد ُّأنُّأبدأ ُّبرلمشروتةُّيفُّلبسهر"(ُّ،)4وحتىُّح ُُّّبياتُّ
اهللُّالحرا ُّمُّيحترجُّالست انُّمنُّالشيخُّ،وإالُّ"فغريةُّأمرُّمنُّيح ُُّّبالُّإذنُّشيخهُّتهرقُّةُّقلباهُّبروتقرلاهُّمانُّ
وا ُّدُّإلىُّوادُّ،ولوُّأوهُّكرنُّاتتحلُّبذشرتةُّمنُّشيخهُّخطوةُّواحدةُّلكرنُّذل ُّأحسانُّلاهُّمانُّألا ُّساهرةُّ
برلجهل"(ُُّّ.)5
( )1مفاتيح كنوت السموات واألرض ،لصاحل حممد اجلعفري (ص.)8 :
( )2جامع كرامات األوليان ،يوسف النبهاين (.)521 /1
( )3الفتوحات املكية ( ،)180 /3والكتاب التذكاري ،بن عريب (ص.)304 :
( )4األنوار القدسية ،لعبد الوهاب الشعراين (.)13 /2
( )5األنوار القدسية ،لعبد الوهاب الشعراين (.)13 /2
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قر ُّالشعراين"ُّ:ومنُّشأنُّالمريدُّأالُّيقو ُّللشيخُّ:ل ؟ُّفقدُّأجما ُّاألشاير ُّعلاىُّأنُّكالُّمانُّقار ُّ
لشيخهُّ:ل ؟ُّالُّيهل "(ُّ.)1
ويحكيُّالشعراينُّقصةُّتسلُّكهُّعلىُّيدُّشيخهُّعليُُّّالخاوُّا

تجاالُّأمُّياُّرُّالُّيقارأُّ
ُّ ً ُّ

ُّ،وكارنُّالخاوا

والُّيكتبُّ،ولكنهُّيهسُّرُّالقرآن!ُّفأمرُّالشعراينُّأنُّيبي ُّجميا ُّكتباهُّالشارعيُّةُّويتصادُّقُّبثمن هارُّ،وكرواتُّ
كت ًبرُّثمينةُّ،فرمتثلُّالشعراينُّوبرعهرُّ،ولكنُّالشعراينُّحزنُّعلي هارُّومارُّفي هارُّمانُّالعلا ُّ،فقار ُّلاهُّشايخهُّ:
اعملُّعلىُّقط ُّالتهرت ُّإليهرُّبكثرةُّذكرُّاهللُّعزُّوجلُّ،ث ُّأمر ُّبرلعزلةُّعنُّالنر ُّ،ث ُّأمر ُّبكثرةُّالا كرُّ
واالمتنرعُّعنُّالشهواتُّومراقبةُّالخواطرُّوضرو ُّالمجرهداتُّمنتظراُّالهت ُّالا

ُّأخارب ُّشايخهُّأواهُّ

سيكونُّعلىُّشرطئُّالنيلُّيفُّمكرنُّحدُّ ُّد ُّلهُّ.يقو ُّالشعراين"ُّ:فبينمرُّأورُّواق ُّعلاىُّسارحلُّالنيالُّعنادُّ
بيوتُّالربابرةُّوسواقيُّالقلعةُّأوتظرُّوأترقُّبُّإذاُّبأبوا ُّمنُّالعلاو ُّمُّاللدوياةُّاوهتحاتُّلقلبايُّ...فصارتُّ
أتكل ُّعلىُّمعرينُّالقرآنُّوالحديثُّ،واستنب ُّمنهرُّاألحكر ُّمُّوقواعادُّالنحاوُّواألصاو ُّوغيارُّذلا ُّمانُّ
العلومُّ...فكتبتُّعلىُّذل ُّوحوُّمرئةُّكراسةُّ،فلمرُّعرضتهرُّعلىُّسيد ُّعلايُّالخاوا

ُّأمارينُّبغسالهُّ،

وقر ُّ:ه اُّعل ُّمخلو ُّبهكرُّوكسبُّ،وعلو ُّمُّالوهبُّمنزُّهةُّعنُّمثلُّذل !ُّفغسلتهر"(ُّ)2إلىُّآخرُّقصتهُّ
يفُّذل ُّ.
وأوتُّتر ُّيفُّكلُّذل ُّاستلهرمُّوموذجُّالخضرُّم ُّموسىُّعليهمرُّالسالمُّ،وتعظي ُّالعلاومُّالوهبياةُّ
اللدويةُّ،م ُّتحقيرُّالعلومُّالشرعيةُّالمكتسبةُّ،والهصلُّبينهمرُّ،وهوُّالهصلُّال

ُّكروتُّلهُّآثرتُّخطيارةُّ،

أعظمهرُّاستبرحةُّالمحرمرتُّ،فمهمرُّتأ ُّالمريدُّمنُّشيخهُّ،فليسُّلهُّأنُّينكرُّ،ولوُّتأ ُّشايخهُّمتلبسارُّ
ُّهنرتاُُّّ.
برلكبرئر
ُّجهرتا ً
ً
ولنُّو هبُّبعيدً اُّللكتبُّالتيُّدوُّوتُّأحواله ُّوفظرئعه ُّ،كرلطبقرتُّالكرب ُّللشعراينُّ،بلُّسن كرُّ
بعضُّمرُّيوتد ُّكبرتُّالمتصوُّفةُّاليومُّ،ممرُّيمكنُّللقارت ُّاالطاالعُّعلياهُّعاربُّشابكةُّاإلورتوات؛ُّحتاىُّالُّ
ودخلُّيفُّجدليةُّالدُّ ُُّّالتيُّيتهرُّ ُّهبرُّصوفيةُّاليو ُّمُّمنُّفضرئ ُّشيوخه ُّالمدوُّوةُّ.
ي كرُّالشيخُّعليُُّّجمعةُّيفُّمحرضرةُّلهُّقصةُّالشيخُّالهرغلُّ،الا

ُّيبيا ُّالحشايشُّأمار ُّمُّالمساجدُّ،

وهوُّالُّيصليُّ،ويمرُّعليهُّالحرفظُّابنُّحجر!ُّفينكرُّعلياهُّبيعاهُّالحشايشُّ،ثا ُّيادخلُّفيصاليُّبرلنار ُّ،
فينسىُّالهرتحة!ُّوهيُّعقوبةُّمنُّالوليُّ(الشيخُّالهرغلُّبرئ ُّالحشيش)ُّلاهُّبساببُّإوكارت ُّعلياه!ُّفيرجا ُّ
( )1األنوار القدسية (.)26 /2
( )2انظر :التصوف لعبد الباقي سرور (ص .)40-37 :وانظر ترمجة علي اخلواص يف ال بقات الكربى (.)130 /2
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الحرفظُّابنُّحجرُّمعت ًتاُّللشيخُّالهرغل!ُّوطلبُّمنهُّالشيخُّالهرغالُّأنُّيجلاسُّفيبيا ُّمعاهُّالحشايش!ُّ
فيجلسُّالحرفظُّيبي ُّالحشيشُّ،ث ُّيأمر ُّأنُّيتتب ُّمنُّيشرت ُّمناهُّالحشايشُّ،فيجاد ُّيتقياؤ ُّبعادُّذلا ؛ُّ

كرامةًُّله اُّالولي!!(ُّ.)1
ُّبربارُّما ُّ
وي كرُّلتالم تهُّيفُّمحرضرةُّأخر ُّعنُّوليُّتظرهرُّأمرمُّمريدياهُّبرلزوارُّ،فاأغلقُّعلاىُّوهساه ً
امرأةُّأجنبيةُّ،فغضبُّالتالمي ُّممرُّتأو ُّ،واوصرفواُّمنُّعند ُّسخ ًطرُّعليهُّ،إالُّواحداُّمنه ُّقرمُّبتساخينُّ
المرءُّله!ُّفلمرُّخرجُّإليهُّالوليُّقر ُّلهُّ:لمرذاُّل ُّت هبُّمعه ؟ُّقر ُّالمريدُّ:مرُّتبعت ُّعلىُّأو ُّوبي!ُّ
ُّجريارُّعلاىُّ
وي كرُّعنُّتلمي ُّالمرسيُّأبيُّالعبر ُّأوهُّدخلُّعليهُّمريدو ُّفوجدو ُّيازينُّ،فهارُّمانه
ً

المرء!ُّف هبواُّإلىُّشيخهُّالمرسيُّأبايُّالعبار ُّ،فساألو ُّعانُّذلا ُّوأهنا ُّتأو ُّوهاوُّيازينُّ،وتأو ُّوهاوُّ
يمشيُّعلىُّالمرءُّ،فكي ُّه ا؟!ُّفقر ُّله ُّ:إنُّالكري ُّإذاُّوهبُّمرُّسلب!(ُّ.)2
وأوتُّتر ُّهنرُّبوضوحُّتأثيرُّقصةُّالخضرُّم ُّموسىُّ-عليهمرُّالسال ُّمُّ-علىُّالتصوتُّالصويفُّ،فبي ُّ
الحشيشُّمحرمُّيفُّالشاريعةُّ،ولا ل ُّأوكار ُّالحارفظُّابانُّحجارُّالا

ُّيمثالُّيفُّالقصاةُّالمادعرةُّتجالُّ

الشريعةُّوالظرهرُّوالعلومُّالكسبيةُّ،والشايخُّالهرغالُّيمثالُّتجالُّالحقيقاةُّالا

ُّيعمالُّبارلعل ُّاللادينُّ

والعلومُّالوهبيةُّ،والُّيص ُّاإلوكرتُّمنُّاألو ُّعلىُّالثرينُّ،كمرُّل ُّيص ُّإوكرتُّموسىُّعلىُّالخضرُّ.
إبطال استدلله بقصة الخضر مع موس :
واالستدال ُّبقصةُّموسىُّوالخضرُّعلىُّذل ُّاستدال ُّبرطلُّمنُّوجو ُّعديدةُّ،م ُّالعل ُّأوهُّلايسُّ
ُّمستنكراُّيفُّالشريعة؛ُّفذنُّخرقُّالسهينةُّلتهويتُّغصبهرُّمنُّالملا ُّالظارل ُّجارئزُّيفُّ
كلُّمرُّفعلهُّالخضر
ً
الشريعةُّ،وبنرءُّالجداتُّبالُّأجرُّحهر ًظرُّعلىُّمر ُّاليتيمينُّيفُّه ُّالقرياةُّالبخيلاةُّالتايُّبخالُّأهل هارُّبحاقُّ
ُّمستنكراُّوالُّعب ًثرُّ،فرلموازوةُّباينُّالمصارل ُّوالمهرسادُّ،وتحمالُّأدواىُّالمهسادتينُّلادف ُّ
الضي ُّليس
ً
أعالهمرُّوتهويتُّأدينُّالمصالحتينُّلتحصايلُّأعالهمارُّأصالُّعظاي ُّمانُّأصاو ُّالشاريعةُّ،ولكانُّقتالُّ

الغالمُّالُّيكونُّإالُّبوحيُّوأمرُّمنُّاهللُّتعرلىُّ.

( )1رابط املق ع على اليوتيوب بعنوان:قصة احلافظ ابن حجر مع ابئع احلشيش:
https://youtu.be/5aH-Grz2TA
( )2مق ع على اليوتيوب بعنوان :هل الويل ميكن أن يشرب الدخان؟:
https://youtu.be/6Z285Bp60rI
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والخضرُّقدُّاختل ُّفيهُّالعلمرءُّ:هلُّهوُّوبايُّأمُّولاي؟ُّفعلاىُّاألو ُّ-وهاوُّقاو ُّاألكثارين(ُّ-)1فاالُّ
إشكر ؛ُّألوهُّيكونُّفعلُّمرُّفعلُّباوحيُّمانُّاهللُّتعارلىُّ،وعلاىُّالقاو ُّبأواهُّولايُّفاالُّإشاكر ُّأيضار؛ُّألنُّ
ُّمرسالُّإلىُّالنر ُّكرفةُّ،وإومرُّأتسلُّإلىُّبنيُّإسرائيلُّ،فل ُّيكنُّالخضرُّ
ً
موسىُّ-عليهُّالسال ُّمُّ-ل ُّيكن
ُّمرساالُّلاهُّ،وها اُّبخاالفُّالنبايُّصالىُّاهللُّ
ً
ملتز ًمرُّبشريعةُّموسىُّ،والُّمكل ًهرُّبرتبرعهُّ،ول ُّيكنُّموساى
عليهُّوسل ُّ،فذنُّتسرلتهُّعرمةُّللثقلينُّبرإلجمرعُّ،ومنُّاعتقدُّأنُّأحدً اُّيسعهُّالخاروجُّعانُّشاريعةُّالنبايُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّفهوُّكرفرُّمرتدُّبذجمرعُّالمسلمينُّ،قر ُّتعرلى{ُّ:ق ْلُّيرُّأي هارُّالنار ُّإوايُّتساو ُّاهللُّ
ُّالُّإ ٰلهُّإالُّهوُّي ْحييُّويميتُّفاُّآمنواُّبارهللُّوتساولهُّالنبايُّ

إل ْيك ْ ُّجمي ًعرُّال ُّلهُّم ْل ُّالسمرواتُّو ْاأل ْت
ْاألميُّال ُّي ْؤمنُّبرهللُّوكلمرتهُّواتبعو ُّلعلك ْ ُّت ْهتدونُّ}ُّ[األعرافُّ، 158ُّ:وقر ُّالنبيُّصلىُّاهللُّعلياهُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِِ
وت َ
ي ول ن َْصرانِ ٌّيُ ،ثب َّ َي ُمب ُ
أحدٌ من هذه األُ َّمة َي ُهود ٌّ
وسل «ُّ:والذي َن ْف ُس ُم َح َّمد ب َيده ،ل َي ْس َم ُع بي َ
ولب ْ
ت ب َّ ،إل َ ِ
أصحا ِ النَّار»(ُّ.)2
ُي ْؤ ِم ْن با َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُ
كان من ْ
قر ُّاإلمرمُّالقرطبيُّتحمهُّاهلل"ُّ:قر ُّشيخنرُّاإلمرمُّأبوُّالعبر ُّ:ذهبُّقومُّمانُّزوردقاةُّالبرطنياةُّإلاىُّ
سلو ُّطريقُّتلزمُّمنهُّه ُّاألحكرمُّالشرعيةُّ،فقرلواُّ:ه ُّاألحكرمُّالشرعيةُّالعرمةُّإومرُّيحك ُّهبرُّعلاىُّ
األوبيرءُّوالعرمةُّ،وأمرُّاألوليرءُّوأهلُّالخصو

ُّفالُّيحترجونُّإلىُّتل ُّالنصو

ُّ،بالُّإومارُّيازادُّمانه ُّ

مرُّيق ُّيفُّقلوهب ُّ،ويحك ُّعليه ُّبمرُّيغلبُّعليه ُّمنُّخاواطره ُّ.وقارلواُّ:وذلا ُّلصاهرءُّقلاوهب ُّعانُّ
األكداتُّ،وخلوهرُّعنُّاألغيارتُّ،فتتجلاىُّل ها ُّالعلاومُّاإللهياةُّ،والحقارئقُّالربروياةُّ،فيقهاونُّعلاىُّأساراتُّ
الكرئنرتُّ،ويعلمونُّأحكرمُّالجزئيرتُّ،فيستغنونُّهبرُّعنُّأحكرمُّالشرائ ُّالكليرتُّ،كمرُّاتهاقُّللخضارُّ،
فذوهُّاستغنىُّبمرُّتجلىُّلهُّمنُّالعلومُّ،عمرُّكارنُّعنادُّموساىُّمانُّتلا ُّاله هاومُّ.وقادُّجارءُّفيمارُّينقلاونُّ:
استهتُّقلب ُّوإنُّأفتر ُّالمهتونُّ.قر ُّشيخنرُّتضيُّاهللُّعنهُّ:وها اُّالقاو ُّزودقاةُّوكهارُّيقتالُّقرئلاهُّوالُّ
يستتر ؛ُّألوهُّإوكرتُّمرُّعل ُّمنُّالشرائ ُّ،فذنُّاهللُّتعرلىُّقادُّأجار ُّسانتهُّوأوها ُّحكمتاهُّباأنُّأحكرماهُّالُّ
تعل ُّإالُّبواسطةُّتسلهُّالسهراءُّبينهُّوبينُّخلقهُّ،وه ُّالمبلغونُّعنهُّتسارلتهُّوكالماهُّ،المبيناونُّشارائعهُّ
وأحكرمهُّ،اخترته ُّل ل ُّ،وخصه ُّبمرُّهنرل "ُّإلىُّآخرُّكالمهُّتحمهُّاهلل .

(ُّ )3

فلرتاجع .التفسري الكبري (.)481 /21
( )1ذكر الفخر الراتي يف تفسريه مخسة أوجا لرتجيح نبوة اخلضر ،ر
( )2رواه مسلم (.)153
( )3تفسري القرطيب (.)40 /11
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الصوفية وأثرها عل نهضة األمة:
منُّالمعلو ُّمُّأنُّبنرءُّالعقليةُّالعلميةُّالصحيحةُّوطرائقُّالتهكيرُّالمنهجيُّالسلي ُّهوُّمنُّأها ُُّّأساسُّ
النهضااةُّ،وقاادُّساارهمتُّالصااوفيةُّيفُّوشاارُّالخرافااةُّعلااىُّمسااتويرتُّواسااعةُّجاادُّاُّ،شااملتُّالاادو ُّ
والمجتمعرتُّ،حتىُّطبقةُّالعلمرءُّوالحكرمُّ،صرتواُّيعتقدونُّيفُّالخرافرتُّويصدُّقوهنرُّ.
"فهاايُّالقاارنُّالثاارمنُّفصاارعداُّحهلااتُّمصاارُّ[والحاار ُّالُّيختل ا ُّكثيا ًاراُّيفُّغيرهاار ُّبطوائ ا ُّماانُّ

الدتاويشُّالُّيحصُّونُّ،واكتظتُّالشواتعُّوالطرقُّبمواكبه ُّ،والبيوتُّبوالئمه ُّ،والزوايرُّوالمسارجدُّ
برجتمرعرهت ُّ،واوتشرُّالشيو ُّواألتبرعُّيفُّالري ُّوالحضرُّ،وتغلغلواُّيفُّالمدنُّوالقر ُّ،وامتدُُّّسلطرهن ُّ
إلىُّكرفةُّالطوائا ُّ،وأضاحىُّالمتصاوُّفةُّفاوقُّالقاروونُّوفاوقُّالعارفُّوفاوقُّالادينُّ.واقتسامواُّبيانه ُّ
منرطقُّمصرُّ،فرستولىُّكلُّوليُّعلىُّمسارحةُّمانُّاألت

ُّيتصارفُّيفُّأهل هارُّويساتغلُُّّمواتدهارُّ.وكارنُّ

علىُّالشعبُّأنُّيكهله ُّويقو ُّمُّبحرجته ُّوينظ ُّله ُّالموالدُّوالوالئ ُّ،وكرنُّالمتصوُّفُّإذاُّخارجُّإلاىُّ
الشرتعُّأوُّسرتُّيفُّاألسواقُّهترفتُّعليهُّالنر ُّواهنرلواُّعلىُّيديهُّوقدميهُّتقبيالُّوتقربرُّإلىُّاهلل"(ُُّّ.)1
"وك ل ُّشجُّ ُّكثيرُّمنُّالمتصوفةُّعلىُّزيردةُّاوتشرتُّاالعتقر ُّدُّيفُّالسحرُّوالشعوذةُّوقراءةُّالطارل ُّ،
أوُّالنبوءاتُّوالتنجي ُّ،وذلا ُّمانُّخاال ُّجاره ُّالمجتما ُّالمصار ُّلإليمارنُّبرألوليارءُّوالادتاويشُّ،
وبكرامرهت ُّوطالسمه ُّوسحره ُّ،خرصةُّيفُّجوُُّّسرد ُّالجهلُّوالهرقةُّوالمر

"(ُّ.)2

ولنرُّأنُّوستغر ُّكي ُّلرجالُّكعبادُّالوهار ُّالشاعراينُّينقالُّعانُّمجرذيابُّالصاوفيةُّودتاويشاه ُّ
حكرياارتُّيقطا ُّكاالُّعرقاالُّأنُّهااؤالءُّأقاالُُّّأحااواله ُّأنُّيكووااواُّمجااروينُّ،أوُّمرضااىُّوهساايينُّ،كرلشاايخُّ
إبراهي ُّبنُّعصيهيرُّال

ُّكرنُّيمشيُّيفُّالجنرزةُّ،فينرد ُّبأعلىُّصوتهُّ:يرُّزالبيةُّ،يرُّهريسة!(ُّ،)3وذكرُّيفُّ

ترجمةُّالشيخُّأحمدُّالرفرعي"ُّ:أوهُّإذاُّتجلُّىُّعليهُّالحقُُّّتعرلىُّبرلتعظي ُّي و ُّجسمهُّحتىُّيكونُّبقعةُّ
ماارءُّ،ث ا ُّيتداتكااهُّاللط ا ُّ،حتااىُّيعااو ُّدُّفيجماادُّشااي رُّفشااي رُّ،ويقااو ُّ:لااوالُّلط ا ُّاهللُّتباايُّماارُّتجعااتُّ
إليك "(ُّ،)4والشيخُّأبوُّعمرُّمرزوقُّالقرشيُّإذاُّأتر ُّالعربايُّيشاتهيُّأنُّياتعل ُّاألعجمياةُّ،أوُّاألعجمايُّ

( )1التصوف يف مصر إابن العصر العثماين ،نقال من التصوف لعبد الباقي سرور (ص.)119 :
( )2التصوف وأايما ،دور املتصوفة يف اتريخ مصر احلديث ،د .حممد صربي الدايل (ص.)334 :
( )3ال بقات الكربى (.)140 /2
( )4ال بقات الكربى (.)143 /1
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يشتهيُّأنُّيتكل ُّالعربيةُّ،يتهلُّالشيخُّيفُّفمهُّ،فيصيرُّيحسنُّاللغةُّكأهنرُّلغتهُّاألصلية(ُّ.)1وغيرُّذل ُّكثيرُّ
منُّه ُّالخرافرتُّ.
وإذاُّكرنُّموق ُّالصوفيةُّمنُّالعل ُّالشرعيُّالدينيُّسلبيُّر؛ُّفك ل ُّموقهه ُّمنُّالعلو ُّمُّالدويويةُّ،بلُّ
والعملُّك ل ؛ُّإ ُّذُّسرهمتُّالصوفيةُّيفُّوشرُّالبطرلةُّ،ومرُّعلىُّالبطر ُّسو ُّاالوتسر ُّلطريقةُّمنُّطرقُّ
التصوفُّ،واالوتظر ُّمُّيفُّسل ُّالمريدينُّ،ولزو ُّمُّتكيةُّأوُّزاويةُّمانُّالزوايارُّلينهاقُّعلياهُّالمتصادقونُّ،أوُّ
منُّتي ُّأوقرفهرُّالتيُّكروتُّتوق ُّعلىُّالزوايرُّوالتكريرُّ،حتاىُّصارتتُّتكياةُّالصاوفيةُّمضاربرُّللمثالُّيفُّ
الكسلُّوالخمو ُّوتر ُّالعملُّوالعيشُّيفُّكهرلةُّاآلخرينُُّّ.
ومنُّالطبيعيُّجدُّاُّ-م ُّاوتشرتُّه ُّالعقليةُّالخرافيةُّوالحرلةُّالخرافيةُّ-أنُّتصر ُّاألماةُّبارلتخل ُّ
والجمو ُّدُّوالرقودُّ،ويتسلُّ ُّعليهرُّأعداؤهرُّ،بالُّمقرومةُّتقريبارُّ.فرلصارلحونُّوالمتاديُّنونُّمشاغولونُّيفُّ
أذكرته ُّوأوتاده ُّالمبتدعةُّوالمحدثةُّ،والُّتعبأُّالصوفيةُّبرلرتبيةُّعلىُّالجهر ُّدُّوالرباءةُّمنُّالكهرتُّ،بلُّ
تبمرُّكروتُّأفكرته ُّالمتعلقةُّبوحدةُّالوجو ُّدُّومرُّيستتب ُّذلا ُّمانُّالمسارواةُّباينُّاألديارنُّتم هاُّدُّلتقبالُّ
احتال ُّالكرفرُّالمغتصبُّللبال ُّدُّوالعبر ُّدُّواعتدائهُّ،وقدُّحكىُّشايخُّاإلساال ُّمُّابانُّتيمياةُّتحماهُّاهللُّعانُّ
هؤالءُّاالتحرديةُّوتقبله ُّللتترتُّوتفضه ُّجهرده ُّ،فقر "ُّ:وقدُّخرطبنيُّمارةُّشايخُّمانُّشايو ُّهاؤالءُّ
الضال ُّلمرُّقد ُّمُّالتترتُّآخرُّقدمرهت ُّ،وكنتُّأُّحرُّ ُُّّالنر ُُّّعلىُّجهرده ُّ،فقر ُّليُّها اُّالشايخُّ:أقرتالُّ
اهلل؟!ُّفقلتُّلهُّ:هؤالءُّالتترتُّه ُّاهللُّوه ُّمنُّشرُّالخلق؟!ُّإومرُّه ُّعبر ُّدُّاهللُّخرتجونُّعنُّدينُّاهللُّ،وإنُّ
قدتُّأوه ُّكمرُّيقولونُّفرل

ُّيقرتله ُّهوُّاهللُّ،ويكونُّاهللُّيقرتالُّاهلل"(ُّ.)2فتجادُّهنارُّأثارُّالهكارُّالمنحارفُّ

المتمثلُّيفُّوحدةُّالوجو ُّدُّوالجربُّيفُّوكبةُّاألمةُّوتسل ُّعدوهرُّعليهرُّ.
ومنُّوظرئرُّذل ُّأيضرُّ:مرُّحكر ُّالشيخُّتشيدُّتضرُّتحمهُّاهللُّعنُّتسال ُّالهروسايينُّوالارو ُّعلاىُّ
بعضُّبال ُّدُّالمسلمين؛ُّبسببُّتأثيرُّالهكرُّالصويفُّالخرايفُّعليه ُّ،فقر "ُّ:فذذاُّقيلُّله ُّ:إنُّأصالهُّ[أ ُّ:
الشر ُّاألكرب ُّالغلوُّيفُّالصرلحينُّوالُّسيمرُّالميتينُّمانه ُّ،واعتقار ُّدُّتصارفه ُّيفُّالكاونُّ،ودعارؤه ُّيفُّ
طلبُّالنه ُّودف ُّالضرُّ،وأنُّمثلاهُّأوُّمناهُّ:مارُّكارنُّيحكاىُّعانُّمسالميُّبخارت ُّأنُّشار ُّوقشابندُّ[أحادُّ
األوليرءُّمدفونُّهنر ُّهوُّالحرميُّلهرُّ،فلنُّتستطي ُّالدولةُّالروسيةُّاالستيالءُّعلي هارُّ،ومارُّكارنُّيحكاىُّ
عنُّمسالميُّالمغار ُّاألقصاىُّمانُّحمرياةُّماوال ُّإدتياسُّلهار ُّوسارئرُّالمغار ُّأنُّتساتوليُّعلي هارُّ
( )1ال بقات الكربى (.)154 /1
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فروسةُّ،أوكرواُّعلىُّالقرئلُّ:إنُّه اُّك ا ُّ،وقارلواُّ:إومارُّهاوُّتوسالُّبجار ُّاألوليارءُّعنادُّاهللُّ،ولايسُّمانُّ
المنكاارُّأنُّياادفعوهرُّبكاارامته ُّ.فكرامااةُّاألمااواتُّثربتااةُّكرألحياارءُّ،وقاادُّبيناارُّل اه ُّجهل ها ُّه ا اُّبتبااد ُّ
األسمرءُّ،ومخرلهتهُّلكتار ُّاهللُّتعارلىُّوسانةُّتساولهُّ،وسايرةُّالسال ُّالصارل ُّمانُّاألماةُّيفُّفتوحارهت ُّ
وتأساايسُّملك اه ُّوحهظااهُّ،وخصصاانرُّإخواوناارُّأهاالُّالمغاار ُّاألقصااىُّبرإلو ا اتُّمن ا ُّأوشاائُّالمناارتُّ،
وأتشدوره ُّإلىُّتنظي ُّقواهت ُّالدفرعيةُّالعسكريةُّ،وطلبُّالضبر ُّلهُّمنُّالدولةُّالعثمرويةُّ،وإلىُّالعلو ُّمُّ
والهنونُّالمرشدةُّإلىُّالقوةُّوالثروةُّوالنظرمُّ،وإالُّذهبتُّبالده ُّمنُّأيديه ُّقطعرُّ.فقر ُّالمغاوونُّل ها ُّ
منُّأهلُّالطرائقُّالقد ُّدُّبلسرنُّحرله ُّأوُّمقرله ُّ:إنُّصارحبُّالمنارتُّمعتزلايُّمنكارُّلكرامارتُّاألوليارءُّ،
ومارُّهااوُّبمعتزلايُّوالُّأشااعر ُّ،بالُّهااوُّقارآينُّساانيُّ،وهارُّهاايُّذ ُّفروساةُّاسااتولتُّعلاىُّبالدها ُّكماارُّ
أو ته ُّ،وظهرُّأنُّأكربُّمشريخُّالطريقُّوهوذاُّودعو ُّللكرامرتُّبرلبرطلُّكرلتيجرويةُّكروواُّومرُّزالواُّمانُّ
خدمةُّفروسةُّومسرعديهرُّعلىُّفت ُّالبالدُّ،واستعبر ُّدُّأهلهرُّأوُّإخراجه ُّمنُّدينُّاإلسال ُّمُّإلىُّاإللحر ُّدُّأوُّ
النصراويةُّمنُّحيثُّيدتونُّأوُّالُّيدتون"(ُّ.)1
خاتمة:
الُّوقصدُّبوتقتنرُّه اُّتعمي ُّكلُُّّمرُّذكرورُّعلىُّكالُّفار ُّدُّمانُّالمنتسابينُّللتصاوفُّ،فلايسُّذلا ُّمانُّ
العد ُّ،ولكنُّتحدثنرُّعمرُّيشكُّلُّسم ًُّترُّعرماُّرُّلتيارتُّالتصاوفُّبارختالفُّطرقاهُّ.ولا ُّوساتق

ُّأيضارُّكالُّ

أوجهُّمخرلهرتُّالصوفية؛ُّفذنُّه اُّالُّيتس ُّلهُّالمقرمُّ،وإومارُّأتدوارُّفقا ُّبيارنُّخطارُّاساتدعرءُّالتصاوفُّ
علىُّالدينُّوعلىُّاألمةُّوهنضتهرُّ،بلُّوعلىُّأمنهرُّ،خرصةُّم ُّازدير ُّدُّخطرُّالمشروعُّالصاهو ُّالشايعيُّ،
وال

ُّعربُّالترتيخُّاتخ ُّمنُّالتصوفُّمدخالُّلالوتشرتُّباينُّصاهوفُّالمسالمينُّ،فارلهكرُّالصاويفُّكارنُّ

جزءاُّمنُّاألزمةُّ،ول ُّيكنُّجزءاُّمانُّالحالُّوالعاالجُّلمشاركلُّاألماةُّ،والا

ُّوجاز ُّمُّأواهُّلانُّيكاونُّإالُّ

باارلعودةُّالصااردقةُّوالجااردةُّللاادينُّالصااحي ُّالصااريفُّالنقاايُّماانُّالشااوائبُّوالباادعُّ،والحماادُّهللُّت ُّ
العرلمين.
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