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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

أمثل  تحقيًقا  بوصفها  اإلسالم،  في  الروحّية  للحياة  االعتباَر  حلمي  مصطفى  محمد  فيه  ُيعيد 
األصيل  الممثَل  وبوصفها  جهة،  من  والعقل  وح  الرُّ بين  ما  الجامعة  الخالصة،  اإلسلالمّية  للعقيدة 
لمبحلث األخلالق فلي اإلسلالم ملن جهلة أخرى، وذللك من خالل الرد على فريق المستشلرقين 
الذيلن للم يمنحوهلا حقهلا من الّدرس والتمحيص، وأغلب اإلسلالميين ممن انحصر جل همهم 

الّدين. بميزان  قيمتها  تقدير  في 
وفيه يتتبع المؤلف الجذور اإلسالمية لنشأة الحياة الروحّية في اإلسالم، ثم تدرجها وتطورها 
فيما بعد، انتهاًء بتحولها إلى مجرد ُطُرق ودروشة فيما بعد القرن السابع الهجرّي. كما ُيَعد الكتاب 
في  الفلسلفّي  الدرس  تكوين  في  الرازق  عبد  مصطفى  الشليخ  نهج  السلتعادة  جادة  محاولة  أيضا 
الجامعلة المصريلة، ليفصلله علن كتب الطبقات التراثية من ناحية، وعن مناهج المستشلرقين التي 

أخرى.  ناحية  من  ميتافيزيقيا  محض  اإلسالمّي  التصوف  من  وجعلت  اإلسالمّية،  الجذور  ت  نحَّ
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مقدمة ال�صل�صلة

الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��صع ع�صر  الإ�صالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنْيِ
والع�صرين امليالِديَّنْي«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�صكندرية ب�ص�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�صل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�صبق 
من�صبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�صي�ق 
اأ�ص��ًص� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ص�ي� نه�صوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�صداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�ص�صني، وذلك  الأ�ص�تذة  كب�ر 
ر�صينة، ا�صتغرقت جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، �ص�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �ص�ركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�صلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًص� - يف اإط�ر هذا امل�صروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبن�ء امل�صلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ص�ص�ت �صن�عة  �صتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويه�ت 
التي يل�صقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�صلمون يف جملتهم، خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�صالمي  الفكر  والإ�صالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�صًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�صواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�صب�ب  النه�صوي الإ�صالمي �صبًب� من  الق�صم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�صئلة نف�صه� التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  اأي�ًص�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��صروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�صالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، 
ل الف��صي، والط�هر ابن ع��صور، وم�صطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �صلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��ص� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�صب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�صلم  ال�صب�ب  عن  ف�صاًل  والإ�صالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ص�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�صول  وتي�صري  ب�لعربية  ن�صره�  اإع�دة  فقط  ولي�ص  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع الآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�ص�ين  الرتاث  اإ�صه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�ص هذه الإ�صه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�صه� الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��صوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�صئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�ص �صحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ص�ري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�ص�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�صكندرية
وامل�صرف الع�م على امل�صروع



وجهة  عن  بال�شرورة  تعبرِّ  ل  الكتاب  هذا  يف  الواردة   الآراء 
موؤلفيها. نظر  وجهة  عن  فقط  تعبرِّ  اإمنا  الإ�شكندرية،  مكتبة  نظر 
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وِحيَّة يف الإ�شالم، الت�شوف يف �شياق النه�شة:  احلياة الرُّ
ورًة، وَماآًل ن�شاأًة، و�شريرْ

متهيد

اأّن  الإ�صالم«  يف  ة  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  كت�ب  بتقدمي  لالهتم�م  يدفعن�  مم�  لعل 
علم احلكمة الإ�صالمّي، املتع�رف عليه ب��صم »الفل�صفة الإ�صالمية«، يحتل مك�نً� 
ب�رًزا يف �صي�ق النه�صة واإ�صك�لي�ته�، مثلم� احتل قدميً� مك�نة ب�رزة اأي�ًص� يف جت�رب 
بدوائره  هذا  الإ�صالمية  احلكمة  علم  على  اأتى  وقد  وح�ص�راته�.  ال�ص�بقة  الأمم 
يف   - الدهر  من  حنٌي  اخل�ل�صة«  الفل�صفة   - الت�صوف   - الكالم  »علم  الثالث 
الع�مل احلديث - ظل فيه حكًرا على جموع امل�صت�صرقني الذين تن�ولوه ب�لدر�ص 
والن�صر والتحقيق، لدرجة �صكلت معه� درا�ص�تهم الإط�ر الع�م الذي دارت فيه 

مو�صوع�ته، وبرز فيه بع�ُص اأعالمه، وجرى فيه تقييٌم وا�صٌع ملعظم ت�صنيف�ته. 
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ونتيجة لذلك �ص�ر اأغلب الب�حثني العرب بح�صب املخطط الذي اتبعه ت. 
ج. دي بور، على �صبيل املث�ل، يف كت�به »ت�ريخ الفل�صفة يف الإ�صالم«، والذي نقله 
اإىل العربية وعلق عليه الدكتور حمّمد عبد اله�دي اأبو ريدة)1(. كم� انت�صرت بني 
البح�ثة العرب - من تالمذة امل�صت�صرقني ب�صفة خ��صة - جمموعة من الأحك�م 
الع�ّمة ب�ص�أن ن�ص�أة هذه الفل�صفة ومراحل تطوره�، اأ�صبحت بحكم �صطوة وانت�ص�ر 
درا�ص�ت امل�صت�صرقني مبث�بة املُ�صلم�ت اأو البديهي�ت غري الق�بلة للنقد اأو النق�ص 

بح�ل من الأحوال.

مل  امل�صلمني  ب�أّن  القوُل  ي�أتي  الأحك�م/امل�صلم�ت  هذه  راأ�ص  وعلى 
يبدعوا فكًرا اأو فل�صفة؛ واإمن� ك�نوا جمرد ن�قلني لالإرث الفل�صفّي الإغريقّي، واأّن 
لديهم  اختلط  حيث  عمومه،  يف  م�صطربً�  ظل  ال�صي�ق  هذا  يف  جهدهم  نتيجة 
اأّن  عن  ف�صاًل  م�صدره�،  يف  يحققوا  مل  التي  ال�صرقية  ب�لعن��صر  اليون�يّن  الفكُر 
اهتم�مهم الأكرب ظل ُمنح�صًرا ببحث جدلية العالقة بني الدين والعقل، ن�هيَك 
ب�أّن اأبح�ثهم الذوقية بقيْت يف جُممله� مت�أثرًة ب�مل�صيحية والإرث الهندّي... اإلخ، 
و�صوًل اإىل القول: اإّن امل�صلمني مل يقدموا لالإن�ص�نيِة �صيًئ� ذا ب�ل يف َميدان الفكر 

الإن�ص�يّن))(!!

ت. ج. دي بور، ت�ريخ الفل�صفة يف الإ�صالم، نقله اإىل العربية وعلق عليه حممد عبد اله�دي اأبو ريدة، جلنة   )1(
الت�أليف والرتجمة والن�صر، 1954م.

)م�صطفى  الإ�صالمية  الفل�صفة  درا�صة  يف  حديثة  من�هج  ثالثة  ط�هر،  ح�مد  راجع:  التف��صيل  من  ملزيد   )((
الث�ين وال�صبعون، ذو احلجة  العربية، اجلزء  اللغة  اإبراهيم مدكور(، جملة جممع  اإقب�ل،  عبد  الرازق، حممد 

1413هـ/ م�يو 1993م، �ص57، وم� بعده�.
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ففي جم�ل الت�صوف الإ�صالمّي، مو�صوع هذا الكت�ب، انت�صر بني جموع 
امل�صت�صرقني عدٌد من املن�هج واملدار�ص اخل��صة بدرا�صته نذكر من بينه�: 

اتج�ه علم�ء الجتم�ع والأنثروبولوجي� الذين يدر�صون الت�صوف كظ�هرٍة   )1(
اجتم�عية. 

اتج�ه علم�ء النف�ص الذين يدر�صونه ب�عتب�ره ظ�هرًة �صيكولوجية.   )((

اتج�ه رج�ل الفن الذين يدر�صونه ب�عتب�ره ظ�هرة جم�لّية اأو فنّية.   )3(

اتج�ه الفال�صفة النظريين الذين يدر�صونه ب�عتب�ره ظ�هرة فل�صفية.   )4(

في�أتي على  للت�صوف،  البحث ال�صت�صراقي  ب�أهّم مدار�ص  يتعلق  فيم�  اأّم� 
راأ�صه� كل من: 

تحليل  ن�حية  من  ال�صوفّي  الموقف  تف�صر  التي  وهي  الألم�نية  المدر�صة   )1(
رواده�  مقدمة  وفي  واإيتيمولوجي�))(،  فيلولوجي�)1(  وتعبيراته  ُم�صطلح�ته 
الم�صت�صرق الألم�ني نولدكه الذي ك�ن له الكلمة الح��صمة في اإثب�ت اأّن 

كلمة الت�صوف م�أخوذة من ال�صوف. 

الفيلولوجي�: علم يعنى بدرا�صة مفردات اللغة وتراكيبه� على وجه ال�صمول واملق�رن�ت بني اللغ�ت من حيث   )1(
خ�ص�ئ�صه� املميزة وغري ذلك من الب�حث.

الإيتيمولوجي�: علم يرجع الأفك�ر واملف�هيم اإىل اأ�صوله� الأوىل.  )((
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اأنه  على  الإ�صالمي  الت�صوف  تف�صير  ح�ولت  التي  الإنجليزية  المدر�صة   )1(
من:  كالًّ  رواده�  كب�ر  من  ون�ص�دف  الع�ّمة،  ال�صوفّية  الظواهر  من  ظ�هرة 

براون، ونيكل�صون، واآربري. 

للت�صوف  الم�صيحّي  الروحّي  التف�صير  مدر�صة  اأو  الفرن�صية،  المدر�صة   )((
الإ�صالمّي، ومن اأعالمه�: لوي�ص م��صينيون، وهنري كورب�ن. 

المدر�صة الإ�صب�نية، وهي مدر�صة ك�ثوليكية بحتة، ح�ولت اأن تجد جذوًرا   )3(
م�صيحّية في الت�صوف الإ�صالمّي، وي�أتي على راأ�ص رواده� اأ�صين بال�صيو�ص 
�ص�حب كت�ب ابن عربي، و�ص�حب درا�صة الأثر الإ�صالمّي في الكوميدي� 

الإلهّية لدانتي)1(. 

بالدن�  احلديثِة يف  النه�صِة  رّواد  عن  ي�صُدر  اأن  هذه،  واحل�ُل   ،� طبيعيًّ ك�ن 
ردود فعل قوّية ومن�ه�صة لهذا املوقف املُتح�مل ت�صعى يف جممله� لإثب�ت اأ�ص�لة 
الإنت�ج الفل�صفّي لالإ�صالم وامل�صلمني، �صواء من خالل بحث الق�ص�ي� الفل�صفية 
وبي�ن َمواطن البتك�ر فيه� من جهة، اأو ت�صليط ال�صوء على اأعالم هذه الفل�صفة 

ورموزه� من جهٍة اأخرى. 

اجلزء  اأجزاء(،  )ثالثة  الث�منة،  الطبعة  املع�رف،  دار  الإ�صالم،  يف  الفل�صفي  الفكر  ن�ص�أة  الن�ص�ر،  �ص�مي  علي   )1(
الث�لث )الزهد والت�صوف يف القرنني الأول والث�ين الهجريني(، 1980م، �ص1) - 7).
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على اأّن الالفت للنظر يف هذا ال�صي�ق، اأّن الذين ق�موا مبح�ولت الت�أ�صيل 
هذه هم اأنف�صهم تالميذ امل�صت�صرقني من العرب وامل�صلمني الذين اأمتوا درا�ص�تهم 
على  ذلك،  بف�صل  واطلعوا،  الأجنبية  ب�للغ�ت  وتزودوا  الغرب  ج�مع�ت  يف 
تف��صيل تلك احلملة املغلوطة التي اأ�ص�عه� بع�ُص ُم�صت�صرقي القرن الت��صع ع�صر 

حتى اأ�صبحت مبث�بة احلكم القطعي.

الفل�صفة  درا�صة  يف  كربى  من�هج  ثالثة  على  نقَف  اأن  ميكنن�  ؛  َثمَّ ومن 
ال�صيخ  عّده  الذي  الفقه  اأ�صول  علم  خ��صة  املتعددة،  بدوائره�  الإ�صالمّية، 
ُم�صطفى عبد الرازق من �صمن املب�حث الفل�صفّية يف الإ�صالم، وذلك يف كت�به 
»متهيد لت�ريخ الفل�صفة الإ�صالمية«، ك�نت مبث�بة رد فعل على درا�ص�ت امل�صت�صرقني 
 حيث ارتبطت بثالثة من رّواد الّدر�ص الفل�صفّي احلديث، األ وهم: حُمّمد اإقب�ل 
1947م(،  1366هـ/  )ت  الرازق  عبد  وُم�صطفى  1938م(،  1357هـ/  )ت 

واإبراهيم مدكور )ت 1417هـ/ 1996م(. 

 فمنذ اأْن اأعلن ُم�صطفى عبد الرازق - اأ�صت�ذ الفل�صفة الإ�صالمّية الأول - 
الأوائل  وتالمذتُه  احلقيقية،  مظ�نه�  يف  الإ�صالمّية  الفل�صفة  درا�صة  اإىل  دعوتُه 
»قد نفروا اإىل اأعنف مو�صوع�ته�، يدر�صونه� يف توؤدة واإتق�ن، ثم يقدمونه� للحي�ة 
الإ�صالمّية املُع��صرة، وللم�صلمني جميًع�، يف �صورة متالألئة ف�تنة. ونتيجة لذلك؛ 
قواعده�  فو�صحت  املدر�صة،  تلك  رج�ل  من  الع�رمة  الغنية  الأبح�ُث  ظهرت 
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وثبتت رك�ئزه�، وانطلق كلٌّ يف نط�قه يْعر�ُص لأ�ص�لِة الفكر الإ�صالمّي يف ن�حيٍة 
من نواحي هذا الفكر«)1(.

وي�صتطرُد الدكتور الن�ص�ر، بعد اأن اأتى على ذكر العالمة حممود اخل�صريي، 
ق�ئاًل: »اأم� ث�ين هوؤلء امل�صيخة: فهو الدكتور حممد ُم�صطفى حلمي، وقد ورث 
هذا ال�صيخ العتيق مرياث م�صطفى عبد الرازق يف ج�معة الق�هرة واأخذ مك�نه، 
توفره على  ى هذا وا�صًح� يف  وتبدَّ الكبري.  الأ�صت�ذ  ر�ص�لة  ف�تنٍة  اأن�قٍة  وحمل يف 
فل�صفة احلّب الإلهّي لدى �صلط�ن الع��صقني عمر بن الف�ر�ص، كم� ك�نت كت�ب�تُه 
ة يف الإ�صالم« اأكرب دليل على انبث�ق هذه احلي�ة يف جوهره�  وِحيَّ عن »احلي�ة الرُّ
عن الإ�صالم وحده، وقد مالأت كت�ب�ته يف الت�صوف فجوًة كبريًة يف ت�ريخ الفل�صفة 
الإ�صالمية، مو�صحًة هذا اجل�نب الأ�صيل فيه�، ك��صفة عن اأ�صراره� ودق�ئقه�«))(.

وتبًع� جلهود هوؤلء الأفذاذ املتت�بعة؛ انتهت الفكرة اخل�طئة التي ك�نت تقرر 
اأ�ص�لة الفكر الفل�صفّي يف الإ�صالم اإىل الندث�ر، بحيث مل يعد له� جم�ل  عدم 
يذكر يف درا�صة الفل�صفة الإ�صالمية بعد اأن �صغلت حيًزا كبرًيا من جهد وتفكري 
القرن  والرابع، واخل�م�ص، من  الث�لث،  العقود:  الرازق يف  تالمذة ُم�صطفى عبد 
النه�ئي  التعبرَي  ب�عتب�ره�  الإ�صالمية  الفل�صفة  الرّواد  هوؤلء  فهم  فقد  الع�صرين. 
ة ب�عتب�ره� حتقيًق� اأمثل للعقيدة  وِحيَّ املُتجدد لأّمة الإ�صالم، مثلم� فهموا احلي�ة الرُّ

املرجع ال�ص�بق، �ص3).  )1(
املرجع ال�ص�بق، اجلزء الأول، �ص3) - 4).  )((
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وح والعقل يف اآٍن مًع�، وب�عتب�ره� اأي�ًص� املمثَل  الإ�صالمّية اخل�ل�صة اجل�معة بني الرُّ
الأ�صيل ملبحث الأخالق يف الإ�صالم.

ال�صيخ  اأ�صت�ذه  لنهج   � وفيًّ ظل  الكت�ب  هذا  موؤلف  اأّن  الأمر   وحقيقة 
الرد على كل  الفل�صفة الإ�صالمية، ومت�بًع� له كذلك يف  الرازق يف درا�صة  عبد 

من: 

ة في الإ�صالم  وِحيَّ فريق الم�صت�صرقين الذين لم يمنحوا الحي�ة العقلّية والرُّ  )1(
حقه� من الّدر�ص والتمحي�ص. 

الفل�صفة  قيمة  تقدير  في  همهم  ُجلُّ  انح�صر  الذين  الإ�صالميين  اأغلب   )((
الإ�صالمية بميزان الّدين. 

ومن ثم؛ ك�ن ل بد من البحث عن اجت�ه، اأو منهج، اأو طريق ث�لث، مينُح 
الفل�صفة الإ�صالمية اعتب�ره� من جهة، ويكوُن بدياًل عن �صيوع هذين الجت�هني 
من جهة اأخرى. فم� هي اأهّم مالمح هذا الجت�ه؟ وكيف انعك�صت ت�أثرياته� على 

ُروؤى ومنهج املوؤلف يف كت�به الذي نعيُد تقدميه من جديد ه�هن�؟!

م�صطفى  ال�صيخ  ق�له  مل�  نعود  اأن  علين�  الت�ص�وؤلني  هذين  على   لالإج�بة 
�ص  تلمُّ يف  �صرع  حني  الإ�صالمية«  الفل�صفة  لت�ريخ  »متهيد  كت�به  يف  الرازق  عبد 
عن��صر النظر العقلّي الإ�صالمّي، وتتبع َمدارجه خالل الع�صور الالحقة للوقوف 
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على مدى تقدمه وتطوره. وقد خل�ص عبد الرازق من هذا التتبع الت�ريخّي اإىل 
اإعم�ل الفكر والعقل واأقبلوا  اأن امل�صلمني الذين ا�صتج�بوا لداعي  الت�أكيد على 
اأو الأحك�م، م� لبثوا اأن تكونت لديهم عن��صر  على الجته�د يف جم�ل الفروع 
»علٌم  الأ�ص��ص  يف  هو  الذي  الفقه«  »اأ�صول  علم  وهو  األ  اأ�صيل،  اإ�صالمي  علم 

� من اأجزاء الفل�صفة الإ�صالمّية.  فل�صفّي«، يعد جزًءا اأ�ص��صيًّ

نتيجة  الآخر  هو  تطور  ث�نًي�  ثمة جم�ًل  اأّن  اإىل  ال�صيخ كذلك  كم� خل�ص 
وهو  األ    الكرمي  الر�صول  عليه  و�صجع  القراآن  اإليه  دع�  الذي  العقلّي  النظر 
اأ�ص��صيني من جم�لت  ف�إن ثمة جم�لني  »الت�صوف الإ�صالمي«. ونتيجة لذلك، 
الفل�صفة الإ�صالمية قد ن�ص�آ وترعرع� يف كنف الإ�صالم بحيث اكتمل منوهم� قبل 
اأن يتعرف امل�صلمون ب�صورة مب��صرة، فيم� بعد، على نت�ج الفل�صفة الإغريقية اإب�ن 

ع�صور الرتجمة.

اأ�صت�ذه  نهج  الكت�ب  هذا  موؤلف  يتبع  اأن  الأحوال  من  بح�ل  غريًب�  لي�ص 
تدرجه�  ثم  الإ�صالم،  يف  ة  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  لن�ص�أة  الإ�صالمية  اجلذور  تتبع  حيث 
اإىل جمرد طرق  املت�أخرة،  الت�صوف، يف ع�صوره  بتحول  انته�ًء  بعد  فيم�  وتطوره� 

ودرو�صة فيم� بعد القرن ال�ص�بع الهجرّي.

ويف كل الأحوال؛ ُيجِمع عدد ل ب�أ�ص به من الب�حثني اأنه لي�ص ثمة اأ�صعب 
ة وتطوره� يف الإ�صالم وذلك ب�صبب جمموعة  وِحيَّ من حم�ولة ت�أريخ ن�ص�أة احلي�ة الرُّ
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مل  امل�صت�صرقني  من  عنه�  كتبوا  الذين  معظم  اأّن  مقدمته�:  يف  ي�أتي  الأمور  من 
�، كم� مل يكن غ�ية اأغلبهم اكتن�ه حقيقة هذه  يتبعوا يف كت�ب�تهم منهًج� مو�صوعيًّ

احلي�ة بقدر م� ك�نت غ�يتهم �صلبه� عن جوهره� احلقيقّي وهو الإ�صالم)1(.

ة يف الإ�صالم اأي�ًص� - فيم� يوؤكد  وِحيَّ ومن اأ�صب�ب �صعوبة الت�أريخ للحي�ة الرُّ
ن�حية، وتقلُّ  القدمية يف  امل�ص�در  الكت�ب - طبيعة مو�صوعه� حيث تكرُث  موؤلف 
الت�صوف؛  مو�صوع  اأّن  اأي�ًص�  ذلك  اإىل  اأ�صف  اأخرى.  ن�حية  يف  تنعدم  تك�د  اأو 
والأوه�م، مل  واخلراف�ت  الأ�ص�طري  �صيطرة  طوياًل حتت  رزح  قد  كونه  عن  ف�صاًل 
تكن ُم�صنف�ته قد ُحققت ون�صرت َبْعُد وقَت ت�أليف هذا الكت�ب، بل اإّن املن�صور 
منه� حتى الآن ل يك�د ُيق�رن ب�آلف املخطوط�ت التي مل حتقق َبْعُد حيُث ك�ن 

هذا الب�ب من الت�أليف من اأكرث الأبواب ذيوًع� يف ع�صور امل�صلمني ك�فة. 

ومن هن�؛ ف�إّن هذا الكت�ب الذي نحن ب�صدد قراءته يردُّ العتب�ر للت�صوف 
� ملق�م الإح�ص�ن يف الإ�صالم، بح�صب م� يوؤكد  الإ�صالمّي ب�عتب�ره جت�صيًدا عمليًّ

يذكر الدكتور الن�ص�ر اأنَّ جولدزيهر ح�ول اأن يربط زه�د الإ�صالم و�صوفيتهم بكل م� هو غري اإ�صالمّي، حيث   )1(
الزهد جمرد انعك��ص »�صلبّي« للديرّية امل�صيحّية، والزه�د ال�ص�ربني نحو الت�صوف لي�صوا �صوى �صورة عن بوذا...
اإلخ. اأم� نيكل�صون؛ فقد م�صى يف الجت�ه نف�صه خ��صة يف طوره الأول الذي ربط فيه الت�صوف ب�لأفالطونية 
املُحدثة من جهة، و�صور امل�صيحية املختلفة من جهة اأخرى. وكذلك نحى كل من: لوي م��صينيون واأ�صني 
بال�صيو�ص وغريهم�. على اأّن نيكل�صون حني �ص�رف ن�صجُه الفكرّي �صرع�ن م� تراجع عن اآرائه الأوىل وع�د 
� خ�ل�ًص�.  يبحث يف اأ�صول الت�صوف الإ�صالمّي مقرًرا اأنه قد ن�ص�أ يف رح�ب القراآن وال�صنة وتطور تطوًرا اإ�صالميًّ
ملزيد من التف��صيل. راجع: علي �ص�مي الن�ص�ر: ن�ص�أة الفكر الفل�صفي يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، اجلزء الث�لث، 

�ص 15 و4).
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املت�صوفة ا�صتن�ًدا حلديث النبي : »الإح�ص�ن اأن تعبد اهلل ك�أنك تراه، ف�إن مل 
تكن تراه ف�إنه يراك« - وذلك من خالل ت�صليطه ال�صوَء على اأهمية و�صرورة احلي�ة 
الفل�صفة  يف  الأخالق  مبحث  هو  الزهد  اأّن  وت�أكيده  ت�رة،  الإ�صالم  يف  ة  وِحيَّ الرُّ
الإ�صالمّية ت�رة اأخرى، ف�صاًل عن رّده الت�صوف الإ�صالمّي اإىل م�ص�دره الأ�صيلة 
والأ�صلية. على اأّن للكت�ب، اإىل ج�نب م� �صبق، مزاي� كربى جتعله َلِبَنة من َلِبَن�ت 
كذلك  نو�صح  اأن  ن�أمل  مثلم�  املزاي�،  هذه  على  نقَف  اأن  ن�أمل  احلديثة،  نه�صتن� 

بع�ص نق�ط �صعفه، واأهم النتق�دات التي ميكن اأن توجه اإليه.

اأوًل: التعريف باملوؤلف

ولد الدكتور حممد م�صطفى حلمي يف حي �صربا ب�لق�هرة يوم )5 �صعب�ن 
))13هـ/ 14 اأكتوبر 1904م(، ودر�ص يف كّت�ب اأحد اأحي�ئه� ال�صعبية، فحفظ 
)ربيع  ويف  �صديدة.  ورغبة  بحم��ص  درا�صته  وا�صل  ثم  الكرمي،  القراآن  من  بع�ًص� 
الآخر )134هـ/ دي�صمرب 3)19م(، وبعد ح�صوله على �صه�دة الث�نوية، فقد ب�صره 
لت�صخم يف غدته الدرقية، ومل يفده اأيُّ عالج ف��صطر لالنقط�ع عن الدرا�صة ملدة 
نت�جه  من  بع�ًص�  ن�صر  حيث  ومث�بًرا  ن�صًط�  الث�نوية  مرحلته  خالل  وك�ن  ع�مني، 
وجممع  والعف�ف،  امل�صري،  ك�لنيل  الأ�صبوعية  واملجالت  ال�صحف  يف  الأدبّي 

الدرر وغريه�.
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الدرا�ص�ت  بق�صم  الدكتور حلمي  التحق  )1343هـ/ 5)19م(  ع�م  ويف 
 .]� الفل�صفية والجتم�عية يف كلية الآداب ب�جل�معة امل�صرية ]ج�معة الق�هرة ح�ليًّ
وعلى الرغم من مع�ر�صة البع�ص التح�قه به� لكونه كفيًف�، ف�إنه ح�صل على ت�صجيع 
ودعم من اأ�صت�ذه الدكتور طه ح�صني، الذي مر ب�لتجربة ذاته�، ومن ثم تخرج يف 
الق�صم املذكور ع�م )1348هـ/ 9)19م( وك�نت دفعته اأول دفعة تتخرج يف هذا 

الق�صم. 

بعد تخرجه وا�صل الدكتور حلمي همته يف الدرا�صة، فتقدم لنيل درجة 
امل�ج�صتري ب�لق�صم املذكور وب�لفعل ن�له� يف )ذي احلجة 1350هـ/ م�يو )193م( 
»نظرية  عنوان:  حتت  احلديثة  الأوربية  الفل�صفة  ت�ريخ  يف  اأعده�  اأطروحة  عن 
اجلوهر عند ديك�رت وا�صبينوزا« وك�نت ب�للغة الفرن�صية حيث متت حتت اإ�صراف 

الأ�صت�ذين للند وبرييه ونوق�صت ب�للغة نف�صه� يف رح�ب اجل�معة.

يف  عليه  در�ص  الذي  الرازق  عبد  م�صطفى  ال�صيخ  اأ�صت�ذه  �صجعه  وهن� 
�صنوات اللي�ص�ن�ص الفل�صفة الإ�صالمية؛ ومن ثم اأ�صرف عليه يف اأطروحته حول 
»ابن الف�ر�ص واحلب الإلهّي« والتي ن�ل عنه� درجة الدكتوراه مبرتبة ال�صرف يف 
على  من��صبه  يف  حلمي  الدكتور  وتدرج  1940م(.  م�ر�ص  1359هـ/  )املحرم 

النحو الت�يل: 
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في  الآداب  بكلية  عمله  قبل  الأزهر  بج�معة  الدين  اأ�صول  بكلية  مدر�ًص�   •
وك�نت  1938م(،   -  1936 1357هـ/   -  1355( ع�مي  بين  م�  الفترة 
وت�ريخ  والعلم،  الفل�صفة  بين  ال�صلة  مو�صوع  درا�صة  محوره�  مح��صراته 
الفل�صفة اليون�نية، والفل�صفة ال�صرقية ب�صفة ع�مة. وذلك في نف�ص الوقت 

الذي ك�ن فيه معيًدا بكلية الآداب ع�م )1356هـ/ 1937م(. 

الآداب ابتداًء من ع�م )1360هـ/ 1941م(.  بكلية  مدر�ًص�   •

نف�صه� ابتداًء من ع�م )1367هـ/ 1948م(.  ب�لكلية  م�ص�عًدا  اأ�صت�ًذا   •

كم� ق�م ب�لتدري�ص في كل من: كلية البن�ت ج�معة عين �صم�ص، وج�معة   •
الإ�صكندرية، ولحًق� في معهد الدرا�ص�ت الإ�صالمية ب�لق�هرة الذي اأن�صئ 

بعد الع�م )1380هـ/ 1960م(.

واإىل ج�نب م� �صبق، ك�ن خبرًيا للجنة امل�صطلح�ت الفل�صفية مبجمع فوؤاد 
اختري خبرًيا يف  ب�لق�هرة لحًق�(. كم�  العربية  اللغة  العربية )جممع  للغة  الأول 
التي  املي�صرة  العربية  املو�صوعة  خرباء  هيئة  �صمن  والإ�صالمية  الغربية  الفل�صفة 
اإ�صراف  الع�م 1965م حتت  والن�صر يف  للطب�عة  فرانكلني  موؤ�ص�صة  �صدرت عن 

الدكتور حممد �صفيق غرب�ل. 

)�صعب�ن  امل�صرية  اجل�معة  يف  الآداب  كلية  يف  معيًدا  تعيينه  من  واعتب�ًرا 
العلمية  املن��صب  يف  يتقلب  حلمي  الدكتور  ظل  1937م(  نوفمرب  1356هـ/ 
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املختلفة حتى اأحيل اإىل املع��ص يف )جم�دى الأوىل 1384هـ/ اأكتوبر 1964م(. 
ثم عمل مدر�ًص� ب�لنتداب، اإىل اأن مت قبوله اأ�صت�ًذا بق�صم الفل�صفة والجتم�ع يف 
1384هـ/   ( اجل�معّي  الع�م  من  بدًءا  ببنغ�زي  الليبية  اجل�معة  يف  الآداب  كلية 
العلمية  حي�ته  وك�نت  1968م(.  )1388هـ/  اجل�معي  الع�م  اإىل  1964م( 
اأ�ص�تذته  الكثريين من  اإعج�ب  مث�ر  ب�صره،  ب�لرغم من كف  البحثّي،  واجته�ده 
قدراته  يالئم  مث�ًل  الكب�ر  املت�صوفة  �صرية  يف  وجد  كم�  ال�صواء،  على  وتالمذته 

واإمك�ن�ته اله�ئلة. 

الفل�صفة  يف  مو�صوع�ته  بتنوع  حلمي  للدكتور  العلمي  الإنت�ج  تنوع  وقد 
العديد  اأ�صدر  مثلم�  واملق�لت،  البحوث  من  جمموعة  فن�صر  ون�صو�ًص�،  ت�ريًخ� 
منه�  والفل�صفة«،  »الت�صوف  الرئي�ص  تخ�ص�صه  مي�دين  واملوؤلف�ت يف  الكتب  من 
ال�صرقية«، »احلي�ة  الفل�صفة  ت�ريخ  الفل�صفة والعلم«، »يف  املث�ل: »بني  على �صبيل 
املرتجمة،  الكتب  من  جمموعة  مراجعة  يف  �ص�رك  كم�  الإ�صالم«.  يف  ة  وِحيَّ الرُّ
مبختلف  فيه�  �ص�رك  التي  الع�ّمة  والندوات  املح��صرات  من  العديد  عن  ف�صاًل 
الهيئ�ت الدينية والعلمية، وكثري من الأح�ديث املُ�صجلة يف الإذاع�ت امل�صرية، 

نظًرا لتميزه واإج�دته اللغتني الإجنليزية والفرن�صية.

القرتاب  واخل��صة  العلمية  حي�ته  يف  اأحب  قد  حلمي  الدكتور  اأنَّ  على 
من اأعالم املت�صوفة امل�صلمني تدري�ًص� وت�أليًف� ب�صفة خ��صة، حيث اهتمَّ بحي�تهم 
و�صريتهم ومواقفهم واأ�صع�رهم، ومن ثم ت�أثر كثرًيا بهم. كم� ت�بع مو�صوع�تهم يف 
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الع�صق الإلهي فك�ن من نتيجة ذلك اأن كتب بتوا�صل جمموعة من اأهم املق�لت 
ة،  وِحيَّ الرُّ وحي�ته  الإ�صراق  وحكيم  ال�صوفية،  الأذواق  من:  كل  عن  العلمية 
واملريد،  ال�صيخ  بني  وال�صلة  املقتول،  ال�صهروردي  واآث�ر  �صين�،  ابن  عند  والع�صق 

وذو النون امل�صري، واحلب الإلهي واحلكمة، وتدبري املتوحد لبن ب�جه...اإلخ.

و�صبعني  نحو خم�ص  ب�إعداد  الدكتور حلمي  ق�م  تقدم،  م�  اإىل  وب�لإ�ص�فة 
م�دة متنوعة املو�صوع�ت، م� بني تراجم الأعالم وعر�ص ملذاهب فل�صفية و�صوفية 
الق�هرة  يف  فرانكلني  موؤ�ص�صة  عن  ال�ص�درة  املي�صرة  العربية  ب�ملو�صوعة  اإ�صالمية، 
م�  نحو  على  بلجنته�  اختي�ره خبرًيا  بحكم  وذلك  )1385هـ/ 1965م(،  الع�م 

ذكرن� �ص�بًق�.

اأم� يف بنغ�زي؛ فقد ظل الدكتور حلمي خالل الأعوام الأربعة التي ق�ص�ه� 
اأ�صت�ًذا بج�معته� وثيق ال�صلة بطلبته وبن�ص�طهم العلمّي منذ انطالقة جملة »قورين�« 
الذي طبع على  الأول  الفل�صفة ع�م )1386هـ/ 1966م( يف عدده�  ق�صم  عن 
الآلة الك�تبة، كم� األقى وقته� عدة حم��صرات ع�مة اأ�صهره� على الإطالق: »رحلة 

روحية اإىل املثل الأعلى«. 

ويف يوم )1) ذي القعدة 1388هـ/ 8 فرباير 1969م( تويف الدكتور حممد 
 � م�صطفى حلمي، ودفن ب�لق�هرة بعد اأن ق�صى حي�ته كله� ب�حًث�، ومت�صوًف�، وحمبًّ
للفل�صفة مقتفًي� بذلك اآث�ر �صيوخه واأ�ص�تذته الكب�ر، خ��صة طه ح�صني وم�صطفى 
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عبد الرازق، ت�رًك� يف احلي�ة العلمية العربية فراًغ� كبرًيا ح�ول تالمذته يف حقل 
القيمة  ب�أبح�ثهم  لحًق�  ميلوؤوه  اأن  التفت�زايّن،  الغنيمي  الوف�  ك�أبي  الت�صوف، 

م�صتلهمني يف ذلك نهج واأ�صلوب اأ�صت�ذهم.

واأ�صرف على العديد من الأطروح�ت العلمية، من بينه� اأطروحت� امل�ج�صتري 
وكلت�هم� يف  التفت�زاين،  الغنيمي  الوف�  اأبو  تلميذه  بهم�  تقدم  اللت�ن  والدكتوراه 
وت�صوفه  ال�صكندرّي،  اهلل  عط�ء  »ابن  مو�صوع  الأوىل  ع�جلت  حيث  الت�صوف 
النظري والعملي« ع�م )1374هـ/ 1955م(، فيم� ع�جلت الث�نية مو�صوع »ابن 
�صبعني وفل�صفته« ع�م )1381هـ/ 1961م(. كم� اأثر الدكتور حلمي يف العديد 
من تالمذته املب��صرين وغري املب��صرين، خ��صة يف ج�معتي الأزهر والإ�صكندرية 

ب�لإ�ص�فة اإىل غريهم� من اجل�مع�ت امل�صرية. 

ثانًيا: يف اأهمية الكتاب

يف اعتق�دي اأنه ميكنن� الوقوف على اأهمية هذا الكت�ب ب�لنظر اإليه من اأكرث 
من زاوية. فمن جهة تبدو اأهمية هذا الكت�ب ب�لنظر اإىل �صي�قه الت�ريخّي الذي 
� ب�لنظر اإىل املنهج الذي اتبعه املوؤلف  ظهر فيه، ومن جهة ث�نية يبدو الكت�ب مهمًّ
اإليه�،  � لن�حية نت�ئجه التي تو�صل  يف كت�بته، ومن جهة ث�لثة يبدو الكت�ب مهمًّ
ة يف الإ�صالم والتي مت غبنه� طوياًل، مثلم� يبدو  وِحيَّ خ��صة رده العتب�ر للحي�ة الرُّ

� كذلك ب�لنظر اإىل الكتب الالحقة التي ت�أثرت مب� ورد فيه.  مهمًّ
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جممله�  يف  تتعلق  اأخرى  زواي�  اإ�ص�فة  اأي�ًص�  ميكنن�  �صبق،  م�  ج�نب  واإىل 
ب�صخ�ص املوؤلف وقيمته الفكرية، اأو ب�لنظر اإىل اإ�صه�م�ت تالمذته الذين تربوا على 
يديه، وعلى راأ�صهم الدكتور اأبو الوف� الغنيمي التفت�زاين، واأحمد حممود �صبحي، 
وفوقية ح�صني، واآمنة ن�صري... وغريهم. اأو حتى ب�لنظر اإىل تالمذة تالمذته، وعلى 
مرحلتي  اإب�ن  يديه  على  تتلمذت  الذي  اجلزار  حممود  اأحمد  الدكتور  راأ�صهم 

امل�ج�صتري والدكتوراه.

ففيم� يتعلق ب�أهمية هذا الكت�ب ب�لنظر اإىل �صي�قه الت�ريخّي؛ ميكنن� القول: 
ة يف  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  وتن�ولت  الكت�ب  هذا  قبل  التي ظهرت  املوؤلف�ت  اأغلب  اإّن 

الإ�صالم« قد انح�صر موؤلفوه� يف فريقني: 

فريُق الم�صت�صرقين الذين نزعوا عن الت�صوف كل �صبغة اإ�صالمية وردوه   )1(
اإلى م�ص�در م�صيحية وهندية ويون�نية. 

بع�ُص الب�حثين العرب الذين ت�أثروا: اإّم� ب�لمنحى المع�دي للت�صوف في   )((
الحركة الوه�بية، كعبد الحميد الزهراوي في كت�به »الفقه والت�صوف«، اأو 
بنت�ج بع�ص الم�صت�صرقين غير المن�صفين ممن اأ�صرن� لهم �ص�بًق�، ومن ثم 
حّملوا الت�صوف ذنوبً� ل قبل له به�. وفي مقدمة هوؤلء الدكتور زكي مب�رك 
الأدب  في  الإ�صالمّي  »الت�صوف  و  الغزالي«،  عند  »الأخالق  كت�بيه  في 
والأخالق«، وكذلك جبور عبد النور في كت�به »الت�صوف عند العرب«. 
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العلمّي،  التدقيق  اإلى  �صبقته  التي  الم�صنف�ت  اأغلب  افتق�د  عن  ف�صاًل 
وغلبة الأحك�م الع�مة الم�صبقة التي ل ت�صتند اإلى اأدلة ت�ريخية موؤكدة، 
التخلف  ح�لة  وربطه�  جهة،  من  ورج�له  للت�صوف  اإن�ص�فه�  بعدم  ن�هيك 

التي ح�قت ب�لم�صلمين به ربًط� وثيًق� ومب��صًرا من جهة اأخرى.

فعلى �صبيل املث�ل؛ �صن الدكتور زكي مب�رك حملة �صنع�ء على الت�صوف 
»الت�صوف الإ�صالمي يف الأدب والأخالق«، وهو يف الأ�صل  واأعالمه يف كت�به 
لدرجة  القدمية،  امل�صرّية  للج�معة  به�  تقدم  للدكتوراه  ث�نية  اأطروحة  عن  عب�رة 
يفقد �صنده يف ع�مل  ينهزم؛ لأنه حني  يت�صّوف حني  املرء  »اإّن  القول:  فيه�  بلغ 
امل�دة يذهب فيتلم�ص الغوث يف ع�مل الروح«!)1( وكذلك جنح كل من: جبور 
ة يف الإ�صالم«[  وِحيَّ عبد النور، وعمر فروخ ]ظهر كت�ب الأخري بعد ظهور »احلي�ة الرُّ
الت�أكيد  اإىل  الإ�صالم«))(  »الت�صوف يف  و  العرب«،  »الت�صوف عند  يف كت�بيهم�: 
على �صلبية الت�صوف وانهزامية املت�صوفة، بخ��صة فيم� يتعلق ب�جل�نب ال�صي��صّي. 

ويف �صي�ق النظر اإىل اأهمية هذا الكت�ب من زاوية اإط�ره الت�ريخّي، ميكنن� 
اأن�صئت  الكت�ب من�صور يف طبعته الأوىل �صمن �صل�صلة قد  اأّن  اأي�ًص�  اأن نالحظ 

زكي مب�رك، الت�صوف الإ�صالمي يف الأدب والأخالق، مطبعة الر�ص�لة، الق�هرة، 1938م، »جزاآن يف جملد   )1(
واحد«، ج 1، �ص8).

النور، الت�صوف عند العرب، تقدمي ر�ص� توفيق، الأهلية للن�صر والتوزيع، بريوت، 1938م، وعمر  جبور عبد   )((
فروخ، الت�صوف يف الإ�صالم، �صل�صلة درا�ص�ت ق�صرية يف الأدب والت�ريخ والفل�صفة، مكتبة منيمنة، بريوت، 

1947م.
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خ�صي�ًص� حتت اإ�صراف، وتوجيه ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق و�ص�رك فيه� جمموعة 
كبرية من خرية اأ�ص�تذة الأزهر ودار العلوم واجل�معة امل�صرية يف مقدمتهم: الدكتور 
عبد احلليم حممود، والدكتور توفيق الطويل وغريهم�، األ وهي �صل�صلة »موؤلف�ت 
))133هـ/ 1914م(.  ع�م  ت�أ�ص�صت يف  التي  والن�صر«  والرتجمة  الت�أليف  جلنة 
ذلك اأّن ال�صيخ عبد الرازق ك�ن قد لحظ، بعبقريته الفذة، مدى التحول الذي 
حلق ب�أحد تالمذته، األ وهو الدكتور اأبو العال عفيفي، الذي ت�أثر كثرًيا بكت�ب�ت 
اأ�صت�ذه نيكل�صون يف مراحله� الأوىل والتي بداأت منذ الع�م )9)13هـ/ 1911م(، 
ونزوع  بطريقة  عربي  ابن  عن  عفيفي  كت�ب�ت  بو�صوح يف  الت�أثر  هذا  ظهر  حيث 
ومنحى ا�صت�صراقّي، الأمر الذي اأقلق م�صطفى عبد الرازق بحيث ح�ول توجيه 

تلميذه حممد م�صطفى حلمي للكت�بة يف الت�صوف وت�أكيد اأ�ص�لته.

�صحيح اأّن عبد اللطيف الطيب�وي ك�ن قد �صبق املوؤلف يف حم�ولة اإع�دة 
ترتيب الن�صق بعد كت�ب زكي مب�رك، وهو م� يك�صف عنه قوله يف كت�به »الت�صوف 
والت�آليف يف  العربية،  اللغة  قدمي يف  الت�صوف  مو�صوع  »اإن  العربي«:  الإ�صالمّي 
ذلك جمة، جله� نتيجة اأبح�ث املت�صوفة اأنف�صهم يف اأزم�ن خمتلفة، وهذه الت�آليف 
�ص�أن جميع املوؤلف�ت العربية القدمية يف ت�ريخ الإ�صالم، والأدب العربّي، ينق�صه� 
الدر�ص، والتمحي�ص والبحث الدقيق على اأ�ص�ليب علمية ل�صك يف �صحته�. وملّ� 
كن� على اأبواب نه�صٍة عتيدة يف العلم والتهذيب، كم� نحن على اأبواب نه�ص�ت 
هذه  اأمث�ل  در�ص  يف  نرغب  كن�  اإذا  مت�بعته�  ب�صرورة  من�  كثريون  يقول  اأخرى، 
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املوا�صيع مم� ي�ص�عدن� على مت�بعة ال�صري يف �صبيل الو�صول اإىل هذا الهدف...«)1(؛ 
لدى  ا�صتقر  م�  لتغيري  الأحوال  من  بح�ل  ك�فية  تكن  مل  هذه  حم�ولته  اأّن  اإل 
الغ�لبية العظمى من اأحك�م ق�طعة رّوج له� بع�ص امل�صت�صرقني من ن�حية، ف�صاًل 
عن ذيوع اأعم�ل الدكتور عفيفي واحلف�وة التي ك�نت تتلقى به� الأو�ص�ط الثق�فية 
اأعم�ل امل�صت�صرقني اآنذاك من ن�حية اأخرى، ن�هيك ب�أّن موؤلف الطيب�وي يعد من 
الن�صج  اأو  ال�صهرة  من  ك�فية  مرحلة  َبْعُد  بلغ  قد  يكن  مل  حيث  اأعم�له  بواكري 

الفكرّي. 

هذا  اإىل  ب�لنظر  الإ�صالم«  يف  ة  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  نقراأ  اأن  ميكنن�  ؛  َثمَّ ومن 
ال�صي�ق: �صي�ق م�ذا حتول يف الدر�ص املعريف لعلم الت�صوف الإ�صالمّي يف م�صر 
التحول  اإىل  وو�صوًل  الطيب�وي،  اللطيف  بعبد  ومروًرا  مب�رك،  زكي  من  ابتداًء 
م�صطفى  مدر�صة  عن  بخروجه  وتّوج  عفيفي  العال  لأبي  حدث  الذي   الكبري 

عبد الرازق؟!

الكت�ب يعد حم�ولة ج�دة ل�صتع�دة  اإّن هذا  القول  املح�صلة؛ ميكنن�  ويف 
نهج ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق يف تكوين الدر�ص الفل�صفّي يف اجل�معة امل�صرية 
ليف�صله عن كتب الطبق�ت الرتاثية من جهة، وعن من�هج امل�صت�صرقني التي حمت 
اجلذور الإ�صالمّية وجعلت من الت�صوف الإ�صالمّي حم�ص ميت�فيزيقي� من جهة 

اأخرى. 

عبد اللطيف الطيب�وي، الت�صوف الإ�صالمي العربي، دار الع�صور للطبع والن�صر، 8)19م، املقدمة.  )1(
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للت�صوف  انت�ص�ره  زاوية  من  اإليه  ب�لنظر   � مهمًّ الكت�ب  هذا  يبدو  اأي�ًص� 
الإ�صالمّي وتو�صيح حدود ال�صراع الذي دار قدميً�، ول يزال، بني الفقه�ء واملت�صوفة. 
ويكفي اأن ي�صتعر�ص املرُء على �صفح�ت الإنرتنت الآن عدد املواقع املهول التي 
تكيل للت�صوف واملت�صوفة كمية كبرية من ال�صب�ب والتجريح والته�م�ت لدرجة 
اأنه� تخرج املنتمني لدوائره من الإ�صالم!! الغريب يف الأمر اأّن هذه الته�م�ت 
ُبِذَلت  التي  العديدة  الرغم من اجلهود  اليوم، على  القدمية ل تزال ترتدد حتى 
يف اإط�ر تو�صيح اأ�ص�لة الت�صوف ورّده اإىل جذوره الإ�صالمية. فعلى �صبيل املث�ل، 
اأن  يف  غ�ص��صة  اأدنى  الإ�صالمّي«  »الت�صوف  اأندريه  تور  كت�ب  مرتجم  يجد  مل 
ب�أّن  القول  يف  لالإ�صه�ب  يدعو  م�  ثمة  »لي�ص  ب�لقول:  العربية  الرتجمة  ُي�صّدَر 
 الت�صوف م� ك�ن ولن يكون اأبًدا  ]!!![، طريق اخلال�ص من و�صعن� املرتدي )...( 
 )...( القوى  وانهي�ر  امل�ص�عر  ا�صتك�نة  على  ُي�صجع  ا�صت�صالمّي  طريٌق   فهو 
من هن� احلذر احلذر من الن�صي�ق وراء العب�رات الرباقة التي ينقله� املوؤلف عن 
مل  كم�  به  ن�صقى  لكي  الع�مل  هذا  خلق  م�  تع�ىل  ف�هلل   )...( ال�صوفية  م�ص�هري 

يكتب علين� اإ�صالمن� )...( اعتزال الأّمة والن�صراف عن م�ص�كله�«!!)1(

اإىل  ب�لنظر  الكت�ب  هذا  اأهمية  على  نقف  اأن  ميكنن�  اآخًرا،  ولي�ص  اأخرًيا، 
ت�أكيدن� اأّن هذا اجل�نب الروحّي من م�صروع النه�صة ل يقل اأهمية عن اجلوانب 
الأخرى، خ�صو�ًص� اأّن القي�دات الداعية لالإ�صالح والنه�صة خالل منت�صف القرن 
الأوىل،  الطبعة  اأمل�ني�،  كولوني�،  اجلمل،  دار  علي،  عب��ص  عدن�ن  ترجمة:  الإ�صالمي،  الت�صوف  اأندريه،  تور   )1(

003)م، �ص5 - 6.
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الع�صرين ك�نت تغفل ب�لفعل عن الهتم�م بهذا اجل�نب الروحّي العميق، مكثفة 
� منه� اأّن التمكن من  جهوده� على اجلوانب العقلية وال�صي��صية والتكنولوجية ظنًّ
اأمر  املن�صودة! وهو  النه�صة  ن��صيته� كفيل بتحقيق  هذه الأمور وحده� وامتالك 

اأقل م� يق�ل عنه اأن الوق�ئع الت�ريخية قد كذبته واأثبتت اأنه غري �صحيح مطلًق�. 

ولعل اأكرب دليل على ذلك اأّن الغرب الذي يقود الع�مل كله يف هذه النواحي 
� كبرًيا، وهو م� ينعك�ص يف اهتم�مه ب�أ�صع�ر  يع�ين اأزمة روحّية عميقة، وخواًء نف�صيًّ
الب�را�صيكولوجية  والظواهر  احلديثة،  ة  وِحيَّ الرُّ ومذاهب  الرومّي،  الدين  جالل 
بع�ص  اأّن  اأي�ًص�  ذلك  اإىل  اأ�صف  ...اإلخ.  بعد(  عن  ك�لتوا�صل  للع�دة  )اخل�رقة 
من  كثري  ولديه�  احلديثة،  التقني�ت  اأعلى  ب�لفعل  ح�زت  قد  العربية  جمتمع�تن� 
اأنه� على  اإل  املرتاكمة )ك�لنفط(،  الطبيعية  والرثوات  اله�ئلة،  امل�دية  الإمك�ن�ت 
الرغم من ذلك ل تزال بعيدة كل البعد عن »النه�صة« مبعن�ه� ال�ص�مل: نه�صة 

العقل والروح مًع�. 

الأ�صت�ذ  مدر�صة  اأتب�ع  خ��صة  الأر�ص«،  »امل�صلحون يف  يغفل  ولذلك مل 
الإم�م حممد عبده، الت�صوف كمنحى وبعد من اأبع�د هذه النه�صة ال�ص�ملة، واإمن� 
ن الروحّي العميق،  اأدركوه واأولوه عن�ية كربى، فلفتوا النتب�ه اإىل مركزية هذا املَكوِّ
وعملوا على ت�أكيد اأ�ص�لته، ووجهوا بع�ًص� من تالمذتهم نحو حتقيق خمطوط�ته، 

وردوا على مزاعم امل�صت�صرقني... اإلخ. 
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التي  الأ�صب�ب  اإىل  ب�لنظر  الكت�ب  اأهمية هذا  الوقوف على  ميكنن�  اأخرًيا 
ت�أليفه، والتي ل تزال ح��صرة  دعت موؤلفه الدكتور حممد م�صطفى حلمي اإىل 
بقوة حتى الآن، خ��صة م� يتعلق منه� بطغي�ن النزع�ت امل�دية على نحو م� �صنف�صل 

يف ال�صطور الت�لية. 

ثالًثا: اأ�شباب تاأليف الكتاب 

الكت�ب  موؤلف  دفعت  التي  الأ�صب�ب  من  جمموعة  على  الوقوف  ميكنن� 
لو�صع كت�به هذا ب�لرجوع اإىل مقدمته التي ي�صري فيه� اإىل عدد من هذه العوامل 
املحفزة. والواقع اأّن الأ�صب�ب التي يذكره� املوؤلف هن� ل تخرج كثرًيا عن �صي�ق 
الف�ر�ص واحلب  »ابن  قبل يف مقدمة كت�به  اأتى على ذكره� من  التي  الأ�صب�ب 

الإلهّي«. 

ومع ذلك؛ ميكنن� تق�صيم هذه الأ�صب�ب اإىل:

�صخ�صية. ( 1)

مو�صوعية. ( 2)

واهتم�م�ته،  املوؤلف،  اإىل  ب�لنظر  وا�صحة  فتبدو  ال�صخ�صية  الأ�صب�ب  اأم� 
ال�ص�بقة  الأخرى  موؤلف�ته  اإىل  كذلك  وب�لنظر  جهة،  من  و�صيوخه  وتن�صئته، 

والالحقة، والتي له� عالقة مب��صرة مبو�صوع هذا الكت�ب من جهة اأخرى. 
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ففيم� يتعلق ب�لنظر جلهة املوؤلف وطبيعة تكوينه ال�صخ�صّي والعلمّي؛ ميكنن� 
فراغ،  من  تن�ص�أ  مل  الإ�صالمّي  الت�صوف  بدرا�صة  املتعددة  اهتم�م�ته  اإّن  القول 
واإمن�  وح�صب؛  البحتة  الأك�دميية  الن�حية  على  مقت�صرًة  تكن  اأنه� مل  عن  ف�صاًل 
ميكن الت�أكيُد ب�صيء من الطمئن�ن ب�أّن املوؤلف ك�ن يتخذ من الت�صوف منهًج� يف 
احلي�ة يتلم�ُص من خالله مدًدا ي�صيُء له الطريق بعد اأن فقد الب�صر وهو يف َرْيع�ن 
والغنو�صّية  الب�طنية  ب�حلي�ة  اهتم�مه  طبيعة  فهم  ميكنن�  اأي�ًص�  هن�  ومن  ال�صب�ب. 
ب�صفة ع�ّمة، اإذ وجد يف مفهوم »الب�صرية ال�صوفية« عو�ًص� عن فقدانه حل��صة الب�صر. 

م�صطفى  ب�صيخه  كثرًيا  ت�أثر  قد  اأنه  لن�  يبدو  �صبق،  م�  ج�نب   واإىل 
ب�إ�صالمّية م�صدره يف مراحله  يتعلق  م�  الت�صوف، خ��صة  ونهجه يف  الرازق  عبد 
الأوىل، ف�صاًل عن اتب�ع موقفه النقدّي من الأحك�م الع�ّمة اخل�طئة التي رّوج له� 
اأغلب امل�صت�صرقني يف �صي�ق بحثهم ن�ص�أة وتطور الت�صوف الإ�صالمّي. واآية ذلك 
»الت�أثر ب�ل�صيخ«، اأّن املوؤلف قد اأهدى اإىل روح �صيخه واأ�صت�ذه حتقيق كت�ب »توفيق 
التطبيق يف اإثب�ت اأّن ال�صيخ الرئي�ص من الإم�مية الإثنى ع�صرية« والذي ج�ء فيه: 

»واإذا مل تتح يل الأقدار اأن اأهدي اإليك يف ع�ملن� الدنيوّي م� تهي�أ يل من 
نت�ئج البحث العلمّي التي لي�صت يف حقيقته� اإل نفحة من نفح�تك وثمرة من 
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ثمراتك، فال اأقل من اأن اأهدي اإليك يف ع�ملك العلوّي هذه ال�صفح�ت اإجالًل 
ل�صخ�صك، واعرتاًف� بف�صلك، ووف�ًء بعهدك، واإحي�ًء لذكرك«)1(. 

هذا فيم� يتعلق ب�لأ�صب�ب الذاتية اأو ال�صخ�صية. اأّم� فيم� يخت�ص ب�لأ�صب�ب 
واأهمية  ن�حية،  من  الإ�صالم«  يف  ة  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  مبك�نة  ترتبط  ف�إنه�  املو�صوعية 
من  ت�بعهم  وَمن  امل�صت�صرقني  كت�ب�ت  به� يف جوانب  املتعلقة  املالب�ص�ت  ك�صف 
العرب من ن�حية اأخرى. والواقع اأّن هذين ال�صببني، اأو ب�لأحرى الجت�هني، ك�ن 
قد اأعلن عنهم� املوؤلف من قبل يف كت�به »ابن الف�ر�ص واحلب الإلهّي« حني اأكد 

يف مقدمته على م� يلي:

نواحي ( 1) في  ممتعة  طريفة  ن�حية  الإ�صالمّي  الت�صوف  كون  من  ب�لرغم  اأنه 
الحي�ة الإ�صالمية، ف�إنه على م� فيه من طرافٍة وم� يثيره في ال�صعور والعقل 
من مت�ع، لم ُيعَن به الب�حثون من ال�صرقيين العن�ية التي تكفي للك�صف 
عن �صخ�صي�ته ومذاهبِه، وعّم� ك�ن لهذه ال�صخ�صي�ت والمذاهب من اآث�ر 

قيمٍة في حي�ة الفكر والروح.

اأن الق�رئ العربّي اإذا اأراد اأن يعرف �صيًئ� عن الت�صوف الإ�صالمّي وتطوره، ( 2)
والعوامل التي اأثرت فيه، واأع�نت على تغذيته وتنميته، اأو عن حي�ة رج�لِه 

علي بن ف�صل اهلل اجليالين، توفيق التطبيق يف اإثب�ت اأّن ال�صيخ الرئي�ص من الإم�مية الإثنى ع�صرية، تقدمي   )1(
للدرا�ص�ت  الرازق  �صل�صلة ذكرى م�صطفى عبد  الأوىل،  الطبعة  وتعليق د. حممد م�صطفى حلمي،  وحتقيق 

الإ�صالمية، 1371هـ/ 1954م، �صفحة الإهداء.
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ة  وِحيَّ الع�ّمة والخ��صة، وم� ك�ن لهم من اآث�ر في توجيه الحي�ة الدينّية والرُّ
اإلى كثير مّم� ُكِتب  ب�لوقوف  والعقلّية والجتم�عّية، فلن يوفق من ذلك 
من  الفترة  في  الدكتوراه  اأطروحة  اإعداده  اأثن�ء  )يق�صُد  العربية  لغتن�   في 

)1351 - 1359هـ/ 1932م - 1940م(.

والدكتور ( 3) عفيفي  العال  اأبو  ك�لدكتور  البع�ص،  عكوف  من  ب�لرغم  اأنه 
هذه  ف�إن  و�صخ�صي�ته؛  الت�صوف  بع�ص جوانب  درا�صة  على  مب�رك،  زكي 
العقلية  الحي�ة  به  ظفرت  م�  اإلى  ب�لقي��ص  ُيذكر  �صيًئ�  لي�صت  الدرا�ص�ت 
موؤلف�تهم  ووفرة  الب�حثين  من جهد  الإ�صالم  في  ال�صي��صية  اأو  الأدبية  اأو 

فيه�)1(.

الَهَذَي�ن ( 4) األوان  من  لون  واأحوالهم  ال�صوفية  اأذواق  اأّن  الكثيرين  اعتق�د 
لي�ص اإل!! ولو اأّن هوؤلء التزموا حدود الق�صد والعتدال في اأحك�مهم، 
اأذواق واأحوال، وم� خلَّفوه من  اأُِثَر عن المت�صوفة من  واأنعموا النظر فيم� 
لغيروا  ال�صحيح،  العلمّي  المنهج  واأقوال، ودر�صوا هذا كله في �صوء  اآث�ر 

يذكر املوؤلف درا�ص�ت الدكتور عفيفي العربية والإجنليزية، وجدير ب�لذكر اأن كت�ب الدكتور عفيفي: الفل�صفة   )1(
ال�صوفية عند حميي الدين بن عربي قد ترجمه اأخرًيا اإىل العربية الدكتور م�صطفى لبيب عبد الغني الذي 
اأهدى ترجمته اإىل روح الدكتور حممد م�صطفى حلمي وف�ء جلهوده يف جم�ل الت�صوف الإ�صالمي. الكت�ب 
�صدر عن املركز القومي للرتجمة ب�لتع�ون مع دار الكتب والوث�ئق القومية، وهو يف الأ�ص��ص عب�رة عن اأطروحة 
اأوائل  من  يعد  ثم  ومن  1930م(،  )1349هـ/  �صنة  كمربيدج  جل�معة  عفيفي  العال  اأبو  به�  تقّدم  دكتوراه 
الدرا�ص�ت العلمية التي قدمت خال�صة ملذهب ابن عربي، وا�صتملت على روؤيته لالإ�صالم، واأت�حت التعرف 

على �صورة م�صّرفة للفكر النبيل الذي ر�ّصخه »�صلط�ن الع�رفني«. 
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راأيهم ولوجدوا في َمَواِجيد ال�صوفية واإ�ص�راتهم وعب�راتهم رموًزا لتعبيراٍت 
منطوية  فل�صفية  ومذاهَب  رائعة،  نف�صّية  وح�لٍت  راقية،  روحّية  حي�ة  عن 
على كثير من المب�دئ والمع�ني لي�صت اأقل قيمة من المذاهب الفل�صفية 
�صة على النظر العقلّي وال�صتدلل المنطقّي، ولتبينوا اأّن  الخ�ل�صة الموؤ�صَّ

للع�طفة منطًق� كم� اأّن للعقل منطًق� كذلك. 

تدعو ( 5) التي  الرئي�صة  الأ�صب�ب  بين  من  يعد  الم�دية  النزع�ت  تن�مي  اإّن 
ة في الإ�صالم«؛ خ��صة واأّن الم�دية قد بلغت في  وِحيَّ لدرا�صة »الحي�ة الرُّ
الأفراد  »اأ�صبحت حي�ة  ال�صراهة بحيث  الحديث مبلًغ� كبيًرا من  الع�صر 
والجم�ع�ت في هذا الع�صر خ��صعة في ُجلِّ نواحيه� لهذه المع�يير التي 

تقّوم كل �صيء بم� يوؤدي اإليه من منفعة ع�جلة«)1(. 

امل�دّي قد  التقدم  اأنه على الرغم من كون  اأهمية كذلك؛  ومم� يزيد الأمر 
اإنت�ج  األوان  اآخر يف احلي�ة الفكرية التي ت�صعبت نواحيه� وتنوعت  �صحبه تقدم 
القيم فيه�: فِمن من�هَج ونظري�ٍت علمية اإىل مذاهب واأنظ�ر فل�صفية؛ اإل اأّن تلك 
النه�صة مهم� تكن وا�صعة النط�ق بعيدة الآف�ق؛ »ف�إّن هن�ك ن�حية لي�صت اأقل من 
هذا كله نفًع�، ول اأدنى روعة، مل ُيْعَن به� الب�حثون العن�ية التي ت�صتحقه� )...(

وك�ن   الأدي�ن،  اإليه�  ودعت  َرته�  �صوَّ التي  ة«  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  هي  الن�حية  وهذه 
ظهروا يف  الذين  وال�صوفية  والعب�د  والزه�د  الأنبي�ء  من  ال�ص�لح  ال�صلُف  يحي�ه� 

ة يف الإ�صالم، الطبعة احل�لية، �ص3. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
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خمتلف الع�صور، وك�ن لظهورهم اأبعد الآث�ر يف الت�ص�مي ب�لنف�ص عن ح�صي�ص 
امل�دة وال�صعود به� اإىل ع�مل الروح«)1(.

وا�صتن�ًدا مل�دية الع�صر هذه يخل�ص املوؤلف اإىل اأّن اأكرب الظن اأنن� مل نكن 
من� يف  ومع�يريه�  وُمثِلَه�  ة«  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  اإىل هذه  اأحوج  الأوق�ت  يف وقت من 
هذا الوقت الذي ا�صتح�لت فيه حي�ة الأفراد واجلم�ع�ت اإىل ته�لٍك على الرتف 
احل�صّي، واإمع�ن يف �صهوِة الغلبِة وال�صيطرة. راجًي� يف خت�م مقدمته اأن »يكوَن يف 
ة يف  وِحيَّ ة التي انطوت عليه� هذه الن�حية )احلي�ة الرُّ وِحيَّ الك�صف عن املع�ين الرُّ
اأيدي ال�صلف ال�ص�لح م� ُيعني على  الإ�صالم(، واملُثل العلي� التي حققته� على 
كبح جم�ح ال�صهوة، وك�صر ِحدة امل�دة، ومُيّكُن اخللَف من ال�صتج�بة لهذا الدع�ء 

الروحّي ال�ص�دق الذي رددُه ال�صلف«)2(. 

ب�أهمية هذا املنطق املُغيب  اإمي�ن املوؤلف  اأنه انطالًق� من  ل مم� �صبق،  يتح�صّ
عن َعْمد ت�رة وعن جهل ت�رات اأخرى؛ وانطالًق� من اإمي�نه كذلك بقيمة »احلي�ة 
ة يف الإ�صالم« ب�صفة ع�مة؛ راأى اأن يقدم لأبن�ء جيله يف كت�به هذا �صورة  وِحيَّ الرُّ
اأ�صولَه�  عليهم  يعر�ص  واأن  الإ�صالم،  يف  وتطوره�  ة  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  لن�ص�أة  ع�ّمة 
وخ�ص�ئ�صه�، مع الإمل�م ب�أهم ال�صخ�صي�ت واملذاهب والنزع�ت التي �ص�دت فيه�. 

املرجع ال�ص�بق، �ص3، 4.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص7.  )2(
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بل  اليوم؛  اإىل  ح��صرًة  تزال  ل  الأ�صب�ب  هذه  اأغلب  اإّن  القول:  ويبقى 
وترية  ارتف�ع  عن  ف�صاًل  قبل،  ذي  عن  طغي�نً�  زادت  قد  امل�دية  احلي�ة  مظ�هر  اإّن 
ال�صتقط�ب احل�د بني ال�صلفية الوه�بية واملت�صوفة والذي اكت�صب هو الآخر اأبع�ًدا 
وانت�ص�ر  احلديثة  التقني�ت  �صيوع  �ص�هم  حيث  العوملة،  ت�أثريات  بف�صل  خطريًة 
ال�صيعة على خط هذا  بدخول  ن�هيك  ال�صراع،  هذا  ت�أجيج  الإنرتنت يف  مواقع 
اأث�ره ت�صريح ال�صيخ القر�ص�وي  اأن ن�صري اإىل اجلدل الذي  ال�صتقط�ب، ويكفي 
حني اأكّد اأّن الت�صوف ب�ت مبث�بة البوابة اخللفية للت�صيع يف م�صر، اأو الرجوع اإىل 
مطبوع�ت الطريقة العزمية ومالحظة هجومه� ال�صديد على الوه�بية ال�صعودية، اأو 
ا�صتعرا�ص املواقع واملدون�ت ال�صلفية التي ته�جم الت�صوف واملت�صوفة على �صبكة 

الإنرتنت...اإلخ. 

وِحيَّة يف الإ�شالم«  رابًعا: التعريف بكتاب »احلياة الرُّ

)1( بناء الكتاب

الأبواب  مبث�بة  رئي�صة  عن�وين  وجمموعة  مقدمة  اإىل  كت�به  املوؤلف  ق�صم 
نه�ية  يف  بخ�متة  اأعقبه�  ثم  الفرعية،  العن��صر  من  عدد  على  حتتوي  والف�صول 
فهر�صة  هن�  نعيد  اأن  وميكنن�  نت�ئج.  من  اإليه  تو�صل  م�  اأهم  فيه�  ا�صتعر�ص  كت�به 
الذي ظهر  �صكله  اإىل  ب�لنظر  ل  م�صمونه  اإىل  ب�لنظر  الكت�ب  ف�صول وحمتوي�ت 
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عليه، خ��صة اإذا و�صعن� يف العتب�ر اأّن الكت�ب يف الأ�صل هو عب�رة عن جمموعة 
البن�ت  وكلية  الأزهر،  ج�معة  من:  كل  يف  املوؤلف  األق�ه�  التي  املح��صرات  من 
اأحد تالمذته ون�صرت فيم� بعد  الإ�صالمية، وج�معة الإ�صكندرية، وق�م بجمعه� 

على هيئة كت�ب. 

هذا ول يقلل من قيمة الكت�ب كونه جمموعة حم��صرات؛ اإذ يك�صف لن� 
واملح��صرات، ك�نت  والدرو�ص  الأم�يل  اأّن  الإ�صالمّي  العلم يف الجتم�ع  ت�ريخ 
احلي�ة؛ يف  من�حي  �صتى  قوالبه�، يف  من  وق�لًب�  املعرفة،  اإنت�ج  و�ص�ئل  و�صيلة من 
اأن نعيد  الفقه وعلوم التف�صري، كم� يف الأدب واللغة. ويف كل الأحوال، ميكنن� 

ترتيب مو�صوع�ت الكت�ب وفهر�صته على النحو الت�يل:

مقدمـــة

ة يف الإ�صالم. وِحيَّ ن�ص�أة احلي�ة الرُّ

الزهد والت�صوف مراآة احلي�ة الإ�صالمية.

ة يف الإ�صالم. وِحيَّ بداية احلي�ة الرُّ

حتنث النبي يف اجل�هلية وحي�ته النف�صية يف الإ�صالم.
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حي�ة ال�صح�بة واأقوالهم.

الن�ص�ك والزه�د والعب�د يف القرنني الأول والث�ين للهجرة.

ة للزه�د )اخلوف واحلب(.  وِحيَّ خ�ص�ئ�ص احلي�ة الرُّ

الت�صوف وال�صوفية: ت�ريخ كلمة �صويف واأ�صله�. 

ة الإ�صالمية.  وِحيَّ النظري�ت املتعلقة ببحث م�ص�در احلي�ة الرُّ

امل�صدر الإ�صالمي.

امل�ص�در الهندية والف�ر�صية والن�صرانية واليون�نية.

تعقيب على هذه النظري�ت.

ة يف الإ�صالم حتى نه�ية القرن ال�ص�بع الهجري. وِحيَّ تطور احلي�ة الرُّ

خ�ص�ئ�ص الت�صوف يف القرنني الث�لث والرابع.

الت�صوف ب�عتب�ره علًم� لبواطن القلوب.

ال�صراع بني الفقه�ء وال�صوفية.

الت�صوف ب�عتب�ره طريًق� للمعرفة وال�صع�دة.
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وِحيَّة. الت�صوف يف القرن اخل�م�ص الهجري، الغزايل وحي�ته الرُّ

خ�ص�ئ�ص الت�صوف ومو�صوع�ته يف القرنني ال�ص�د�ص وال�ص�بع.

الت�صوف بعد القرن ال�ص�بع، �صروح وملخ�ص�ت.

خ�متــــــــة.

)2( منهج املؤلف وغايته من تأليف الكتاب

عليه  �ص�ر  الذي  املنهج  نف�ص  هو  هن�  كت�به  يف  املوؤلف  اتبعه  الذي  املنهج 
منذ اأطروحته الأوىل حول ابن الف�ر�ص وظل متم�صًك� به طيلة حي�ته. األ وهو: 
على  امل�صتند  والنقدي  من جهة،  العر�ص  املق�رن يف  التحليلي  الت�ريخي  املنهج 
الواقع�ت الت�ريخية ون�صو�ص الثوابت العقدية من جهة اأخرى. وهو نف�ص املنهج 
الذي ر�صمه اأ�صت�ذه ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق يف درا�صة الفل�صفة الإ�صالمية 
بك�فة دوائره� حني عرب عن ذلك ب�لقول: »من اأجل هذا راأين� اأّن البحث يف ت�ريخ 
الفل�صفة الإ�صالمية يكون اأدنى اإىل امل�صلك الطبعي، واأهدى اإىل الغ�ية حني نبداأ 
ب��صتك�ص�ف اجلراثيم الأوىل للنظر العقلّي الإ�صالمّي يف �صالمته� وُخُلو�صه�، ثم 
ن�ص�ير خط�ه� يف اأدواره� املختلفة، من قبل اأن تدخل يف نط�ق البحث العلمّي، 

.)1(»� ومن بعد اأن �ص�رت تفكرًيا فل�صفيًّ

الق�هرة،  والن�صر،  والرتجمة  الت�أليف  جلنة  طبعة  الإ�صالمية،  الفل�صفة  لت�ريخ  متهيد  الرازق،  عبد  م�صطفى   )1(
1944م، �ص 101.
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ى املوؤلف يف كت�به اإثب�ت اأ�ص�لة الت�صّوف الإ�صالمي،  ونتيجة لذلك؛ توخَّ
هذه  ك�نت  اإذا  واأنه  البداية،  منذ  عنه  عوامل خ�رجية  نتيجة  ين�ص�أ  اأّنه مل  وبي�ن 
العلم،  هذا  ن  تكوَّ اأن  بعد  ذلك  حدث  ف�إمن�  بعد،  فيم�  له  َعَر�صت  قد  العوامل 
م�  منه�  ورف�ص  معه  يتوافق  م�  منه�  قبل  ثم  ومن  اخل��صة  ذاتيته  له  واأ�صبحت 
احل�ص�رة  وازده�ر  �صعود  مع  مرتافًق�  ك�ن  ازده�ره  اأّن  عن  ف�صاًل  معه.  يتع�ر�ص 
الروحي  البعد  هذا  اأهمية  يوؤكد  مّم�  وغربً�،  �صرًق�  وانت�ص�ره�  ومدنيته�،  الإ�صالمية 

العميق يف جهود رّواد النه�صة احلديثة. 

من  �ص�رمة،  منهجّية  روؤية  اتب�عه  عرب  املوؤلف،  متكن  لقد  املح�صلة؛  ويف 
الربهنة على اآرائه، كم� ق�ّصم كت�به اإىل ق�صمني: 

ا�صُتِقَيت منه� احلي�ة  ت�ريخّي يعر�ص فيه للم�ص�در املختلفة التي  اأولهما: 
وِحيَّة يف الإ�صالم، والأطوار التي اختلفت على هذه احلي�ة، وم� ك�ن له� يف كل  الرُّ

طور من �صور نظرية وعملية. 

ثانيهما: اأم� الق�صم الثاين؛ فهو حتليلي مق�رن ح�ول اأن يدر�ص فيه اأ�صول 
وجم�هداتهم  ري��ص�تهم  يف  اأ�صح�به�  ا�صطنعه�  التي  ومن�هجه�  ة  وِحيَّ الرُّ احلي�ة 
العملية، ويف اأذواقهم ومواجيدهم النف�صية، ويف مك��صف�تهم وم�ص�هداتهم القلبية. 

هذا وميكن اإي�ص�ح وحتديد غ�ية املنهج/الهدف يف النق�ط الت�لية:

• ة وتطوره� في الإ�صالم.	 وِحيَّ تقديم �صورة ع�مة لن�ص�أة الحي�ة الرُّ
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• بعد 	 فيم�  بت�أثره  العتراف  مع  الت�صوف  م�صدر  اإ�صالمية  على  الت�أكيد 
ب�لنزع�ت والمذاهب الدينية والفل�صفية المختلفة.

• الإلم�م ب�أبرز ال�صخ�صي�ت واأهم المذاهب والنزع�ت ال�صوفية.	

• ة ومن�هجه� كم� ا�صطنعه� اأ�صح�به� في 	 وِحيَّ مح�ولة تتبع اأ�صول الحي�ة الرُّ
اأذواقهم ومواجيدهم النف�صية، وفي  ري��ص�تهم ومج�هداتهم العملية، وفي 

مك��صف�تهم وم�ص�هداتهم القلبية.

• ال�صوفية 	 الطرق  �صي�دة  �ص�حبت  التي  النحط�ط  مظ�هر  كل  اأّن  اإثب�ت 
ف�لبدع  به�؛  الحقيقي  للت�صوف  دخل  ل  الإ�صالمية  الثق�فية  البنية  على 
للت�صوف.  ولي�ص  للجهل  م�ص�حبة  عوار�ص  مجرد  والرق�ص  والخراف�ت 
الم�صلمين  لفل�صفة  الأخالقّي  المبحث  هو  الحقيقي  الت�صوف  اأّن  ذلك 
وزهد    النبي  و�صنة  القراآنية  التع�ليم  من  الح�ل  بطبيعة  م�صتمد  وهو 

ال�صح�بة والت�بعين.

• الت�أكيد على اأّن الكت�ب يعد مح�ولة ل�صد الفراغ الذي يوجد في المكتبة 	
العربية ب�صبب اأّن اأغلب م� كتب في هذا المو�صوع اإنم� كتبه م�صت�صرقون 
بلغ�تهم الأ�صلية، واأّن م� ُكِتَب ب�لعربية ل يعد �صيًئ� يذكر ب�لن�صبة للتراث 
ال�صوفّي اله�ئل الذي خلفه المت�صوفة وك�صف عن بع�صه الم�صت�صرقون. 
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خام�ًشا: بنية الكتاب واأهم ق�شاياه

ميكنن� و�صف البن�ي�ت املعرفية والق�ص�ي� الفكرية التي اأث�ره� كت�ب »احلي�ة 
ه�تيك  عن  املوؤلف  قدمه�  التي  الإج�ب�ت  خالل  من  الإ�صالم«  يف  ة  وِحيَّ الرُّ

الت�ص�وؤلت:

وِحيَّة في الإ�شالم«؟1 1) ما المق�شود بـ »الحياة الرُّ

الإ�صالم:  يف  ة  وِحيَّ الرُّ ب�حلي�ة  يعني  اأنه  املوؤلف  يوؤكد  كت�به  مقدمة  يف 
الإ�صالم«)1(.  لبن�ئه يف  للت�صوف وجممًع�  اأ�ص��ًص�  تعد  التي  »الوجداني�ت 
يخ�صع  التي  احلي�ة  »هذه  ة:  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  بلفظة  املق�صود  ف�إّن  ثم؛  ومن 
فيه� الإن�ص�ن لألوان خمتلفة من جم�هدة النف�ص، وك�صف حج�ب احل�ص، 
امل�دية  العالئق  وقطع  والهوى،  ال�صهوة  اأدران  وتنقيته من  القلب  وت�صفية 
التي تف�صد عليه �صلته بربه، و�صلته ب�أ�صب�هه، ثم هي بعد هذا كله ت�أمٌل يف 
الكون، وم�ص�هدة ملبدع الكون م�ص�هدة �صبيله� الفن�ء عن النف�ص الب�صرية، 
وقوامه� البق�ء يف الذات الإلهية، والحت�د ب�حلقيقة العلّية، والتحقق مبعرفته� 

معرفة يقينية ل ي�أتيه� ال�صك من بني يديه� ول من خلفه�«)2(. 

ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص6. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص9.  )2(
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على اأّن املوؤلف ك�ن قد ا�صتخدم هذا التعبري من قبل يف كت�به »ابن الف�ر�ص 
واحلب الإلهّي« والذي عر�ص فيه ملبحثّي: 

ة الإ�صالمية.  وِحيَّ الزهد واخلوف يف احلي�ة الرُّ )اأ( 

ة الإ�صالمية)1(.  وِحيَّ والزهد واحلب يف احلي�ة الرُّ )ب( 

وف�صاًل عم� �صبق؛ ك�ن املوؤلف قد اأعرب يف نه�ية كت�به ال�ص�بق عن اأمله 
يف اأن يكون بحثه هذا جمرد »حلقة اأوىل من �صل�صلة بحوث مقبلة اأتن�ول فيه� من 
ة يف الإ�صالم )...( فكم يف ت�ريخ  وِحيَّ ال�صخ�صي�ت التي ظهرت يف ت�ريخ احلي�ة الرُّ
ة من النواحي التي م� تزال جمهولة اأو غ�م�صة على اأقل تقدير،  وِحيَّ هذه احلي�ة الرُّ
ومن ال�صخ�صي�ت التي م� تزال مغمورًة اأو معروفة على غري حقيقته�، مم� لو عني به 
الب�حثون، واأقبلوا عليه يف اأم�نة واإخال�ص وجترد عن الهوى والتع�صب لنتهوا فيه 
ًة  اإىل نت�ئج قيمة ل �صك يف اأن يكون له� اأثُره� يف حي�ة الفرد واجلم�عة«)2(. خ��صَّ

يف ظل تن�مي النزع�ت امل�دية الهدامة على النحو الذي اأملحن� اإليه �ص�بًق�. 

1364هـ/  والن�صر،  والرتجمة  الت�أليف  جلنة  الرازق،  عبد  م�صطفى  تقدمي:  الإلهي،  واحلب  الف�ر�ص  ابن   )1(
1945م، �ص94، 95.

املرجع ال�ص�بق، �ص315 - 316.  )2(
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كيف ن�شاأت هذه الحياة وتطورت فيما بعد؟! 1 2)

ن�ص�أة  بكيفية  يتعلق  ال�ص�بق  الت�ص�وؤل  يتبع  الذي  الأ�ص��صي  الت�ص�وؤل  اإّن 
ة يف كنف الإ�صالم؟ مثلم� يتعلق اأي�ًص� ب�لت�ص�وؤل حول اأهم  وِحيَّ احلي�ة الرُّ
ال�صوفية  الطرق  �صكل  اتخذت  اأن  اإىل  لحًق�  تطورت  وكيف  م�ص�دره�، 
املوؤلف  اإّن  الإيج�ز:  من  ب�صيء  القول  ميكن  وهن�  �؟  ح�ليًّ عليه�  املتع�رف 
اأنه� قد  اإىل  ة يف الإ�صالم«  وِحيَّ الرُّ ا�صتقراء �صريورة »احلي�ة  قد خل�ص من 
َوجَدْت بدايته� الأوىل يف حتنث النبي  قبل البعثة اأوًل، ويف حي�ته كنبّي 

ك ال�صح�بة وزهدهم بعد هذا وذاك.  ُمر�صل فيم� بعد ث�نًي�، ثم يف تن�صُّ

كم� خل�ص اأي�ًص� اإىل اأّن حي�ة الزه�د والعب�د واملت�صوفة، مب� يف ذلك من�زعهم 
يف ال�صلوك ومذاهبهم التي عربوا عنه� �صعًرا ونرًثا، كلُّ اأولئك »لي�ص يف 
احلقيقة اإل ترديًدا لهذا اللحن الروحّي الرائع الذي تغن�ه حممد  لأوّل 
الذي  اجلميل  الرتتيل  هذا  ال�صح�بة  معه  ورتله  الإ�صالم،  ت�ريخ  يف  مرة 
ك�ن له �صداُه القوي يف نفو�ص َمن ا�صتمع اإليه وا�صتج�ب له من الن�ص�ك 
ة  وِحيَّ والزه�د والفقراء والبك�ئني واملت�صوفة ممن حفل بهم ت�ريخ احلي�ة الرُّ

يف الإ�صالم«)1(.

ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص30-29. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
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وا�صتن�ًدا مل� �صبق؛ ي�صبح كل من: الزهد والت�صوف مبث�بة املراآة ال�ص�دقة 
للحي�ة الإ�صالمية كله�. على اأنه تثور هن� اإ�صك�لية خ��صة تتعلق مب�ص�ألة »امل�صدر 
اجل�هلّي للزهّد والت�صوف يف الإ�صالم«، وهي اأحد الإ�صك�لت الكربى املرتبطة 
امل�صت�صرقون ردًح� طوياًل  تن�زع عليه  الت�صوف الإ�صالمّي الذي  بتحديد م�صدر 

من الزم�ن. 

ويف ت�ريخ الإ�صالم اأي�ًص� - قدميه وحديثه - هن�ك من يوؤيد الت�صوف ويدافع 
اته�م  اإىل حد  ُيع�ر�صه  ة لالإ�صالم، وَمن  وِحيَّ الرُّ التجلي�ت  ًي� من  ب�عتب�ره جتلِّ عنه 
الإ�صالمية  امل�ص�در  عن  �ص�دٌر  اأنه  ُيثبتون  يوؤيدونه  ف�لذين  ب�لكفر!  به  الق�ئلني 
عبد الرازق  م�صطفى  حديًث�:  هوؤلء  راأ�ص  وعلى  وال�صنة،  القراآن  اأي   الأ�صلية، 
وحممد  1949م(،  1368هـ/  )ت  البن�  وح�صن  1947م(،  1366هـ/  )ت 
م�صطفى حلمي، واأبو العال عفيفي )ت 1395هـ/ 1975م(، وعبد احلليم حممود 
)ت 1397هـ/ 1978م(، واأبو الوف� الغنيمي التفت�زانى )ت 1416هـ/ 1995م( 

وعبد الرحمن بدوي )ت 1423هـ/ 2002م( وعبد املنعم احلفني... وغريهم. 

الذين  اأولئك  اأي  منهم،  الأول  اجليل  ف�إّن  امل�صت�صرقني،  يخ�صُّ  فيم�  اأم� 
ع��صوا منذ القرن الث�من ع�صر حتى بداية القرن الع�صرين، فقد راأوا اأّن الت�صوف 

الإ�صالمّي ن�ص�أ من م�ص�در اأجنبية متعددة: 
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 E. وب�ملري ،R. Dozy ودوزي ،F. D. A. Tholuk ف�لبع�ص منهم، من اأمث�ل ثولوك )اأ( 
 R. C. Zaenher وزانري ،R. Hartmann وه�رمت�ن ،Max Horten وهورتن ،H. Palmer

وغريهم، بحثوا عن م�صدر الت�صوف الإ�صالمّي يف الأدي�ن الهندو - اآرية 
Indo-Aryan، اأي من اأ�صل هندي- ف�ر�صي. 

ومنهم، من اأمث�ل اأولريي O’Leary Delacy، ونيكل�صون R. A. Nicholson »يف  )ب( 
اليون�يّن  ب�مل�صدر  J. P. Browne َمن ق�ل  اأ�صرن�« وبراون  مراحله الأوىل كم� 

ال�صرف للت�صوف الإ�صالمي. 

 ،A. von Kremer كرمير  وفون   ،I. Goldziher جولدزيهر  اأمث�ل  من  ومنهم،  )ج( 
ودوزي R. Dozy، واآ�صني بالثيو�ص Asin Palacios، واأولريي D. O’Leary، وتور 
اأو  امل�صيحّي،  اأو  الن�صرايّن  ب�مل�صدر  ق�ل  َمن  وغريهم،   Tor Andræ اأندري 
ب�لثق�ف�ت الدينية الأخرى مثل الثق�فة اليهودية وغريه� التي ك�نت منت�صرة 

يف ال�صرق الأو�صط قبل الع�صر الإ�صالمي. 

اإل اأنه من املالحظ اأي�ًص� اأّن الأغلبية العظمى من امل�صت�صرقني املت�أخرين، 
الأول  امل�صدر  هو  الكرمي  القراآن  اأّن  على  اأجمعوا  قد  م��صينيون  لوي  ابتداًء من 
والأ�صلّي للت�صوف الإ�صالمّي ومن هوؤلء نيكل�صون، خ��صة يف مرحلته املت�أخرة، 

واآربري ، واآن� م�ري �صميل، واأليك�صندر كني�ص... وغريهم.
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ن�ص�أت، من  اأول م�  ة يف الإ�صالم،  وِحيَّ الرُّ ن�ص�أت احلي�ة  املوؤلف،  وبح�صب 
التق�صف والورع والتعبد والزهد والتقوى وغري ذلك من مظ�هر الن�صراف عن 
الدني� مم� ك�ن �ص�ئًع� بني امل�صلمني اآنذاك، لكنه� م� لبثت اأن اختلط به� بعد ذلك 
عن��صر اأجنبية عن الإ�صالم: منه� الدينّي اخل�ل�ص، ومنه� الفل�صفّي البحت، وفيه� 
م� هو مزيج من الّدين والفل�صفة مًع�. وهذا اأمر ل غب�ر عليه، خ��صة اأنه يتعني علين� 
مبعنى  الفرع،  هو  الت�أثر  بينم�  الأ�صل  هو  ف�مل�صدر  والت�أثر،  امل�صدر  م� بني  منيز  اأن 
اأّن الت�أثر لي�ص عيًب� اأو نق�ًص� كم� يرّوج البع�ص، واإمن� الت�أثري والت�أثر خ��صية ع�مة 
للح�ص�رات الب�صرية كله� وهو م� لفت اإليه املوؤلف ب�لقول: »فمّم� ل �صك فيه اأّن 
الت�صوف جزء من الأجزاء التي يت�ألف منه� الرتاُث الدينّي والعقلّي وال�صعورّي 
الن�صوء  لعوامل  الإ�صالمّية  احلي�ة  مظ�هر  من  غريه  كم� خ�صع  لالإ�صالم، خ�صَع 

والرتق�ء، وملقت�صي�ت ال�صمّو والنحط�ط«)1(.

اإّن  بقوله:  يتعلق  »براأيي«  املوؤلف  قبل  من  هن�  املطروح  الإ�صك�ل  اأّن  بيد 
َل م�صدًرا من م�ص�در الت�صوف  حتنُّث )تعبُّد واعتزال( النبّي  قبَل البعثة قد َمثَّ
يف الإ�صالم!! وهو اأمر مل يقل به يف احلقيقة اأغلب امل�صت�صرقني »ب��صتثن�ء بع�ص 
م�صدر  وجود  على  بع�صهم  اأكد  واإن  الفرن�صية«،  ال�صت�صراقية  للدوائر  الت�بعني 
ج�هلّي للت�صوف يف �صي�ق ت�أويلهم مل�صدر كلمة »�صويّف« واحتم�لية رجوعه� لبني 

ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص11. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
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اأن  علين�  يتعني  لذا  اجل�هلية  يف  الكعبة  رع�ية  على  يقومون  ك�نوا  الذين  �صوفة 
نعر�ص لوجهة نظر املوؤلف اأوًل حتى نبني وجه الإ�صك�ل فيه� ث�نًي�. 

ة يف  وِحيَّ الرُّ للحي�ة  الأوىل  البداي�ت  معر�ص حديثه عن  املوؤلف يف  يقول 
النبّي  حي�ة  من  الإ�صالم  يف  ة  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  بداية  ُتتخذ  اأن  »ميكن  الإ�صالم: 
واأ�صح�به، وم� ك�نوا ي�أخذون به اأنف�صهم من زهٍد يف الدني� )...( فتحنث حممد 
الذي ك�ن يق�صي فيه الأي�م واللي�يل وحيًدا معتزًل للن��ص يف غ�ر ِحراء قبل اأن 
احلب�صّي  و�صرية بالل  وعلّي،  بكر وعمر وعثم�ن  اأبي  الوحي، وحي�ة  عليه  يهبط 
و�َصلم�ن الف�ر�صّي و�صهيب الرومّي )...( وم� ك�ن ي�أخذ به اأولئك وهوؤلء وكثرٌي 
غرُيهم من ال�صح�بة اأنف�صهم من تعبد وتزهد وتق�صف )...( كل اأولئك ميكن اأن 
بعد ذلك وزكت،  التي منت  ة  وِحيَّ الرُّ انبثقت منه� دوحة احلي�ة  اأوىل  بذوًرا  ُيعد 
وامتدت اأغ�ص�ُنه� واأينعت، ف�إذا هي تن�صُر ظاللَه� وتوؤتي اأكله� يف حي�ِة الت�بعني 

وغري الت�بعني مّمن ج�ءوا بعد، وك�نت لهم �صدة عن�يٍة ب�أمر الدين«)1(. 

وتدقيق؛  �صبط  اإىل  بح�جة  اأنه  عنه  يق�ل  م�  اأقل  الكالم  هذا  اأّن  والواقع 
للر�ص�لة وهي جزء من  ب�إعداده  ترتبط  البعثة  قبل    الر�صول  اإىل  الإ�ص�رة  لأّن 
الإره��ص�ت النبوية، اأّم� ال�صح�بة فقد اأتى زهدهم لحًق� لإ�صالمهم ولي�ص قبله 
تفوق  كربى  ُمب�لغة  طي�ته  يف  يحمل  الكالم  هذا  ف�إّن  ثم  ومن  معلوم.  هو  كم� 

املرجع ال�ص�بق، �ص13.  )1(
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ُمب�لغ�ت بع�ص امل�صت�صرقني الق�ئمة على اعتم�د منهج الأ�صب�ه والنظ�ئر)1(، وكم� 
هو وا�صح ب�صورة خ��صة لدى امل�صت�صرق الإ�صب�يّن اأ�صني بالثيو�ص يف درا�صته عن 

»ابن عربي حي�ته ومذهبه«)2(.

وا�صتن�ًدا مل� �صبق؛ يود اأن يخل�ص املوؤلف اإىل تقرير اأنه من ال�صهولة مبك�ن 
اأن نتبنَي وجه ال�صبه بني حي�ة النبّي قبل البعثة وحي�ة ال�صوفية مب� ت�صتمُل عليه 

من ري��صي�ت وجم�هدات! وهو م� ُيفهم ب�صورة ق�طعة من خالل قوله: 

املََلك  لهبوط  �صبيلُه  ك�نت  والتي  يحي�ه� حممد،  ك�ن  التي  احلي�ة  »فهذه 
عليه ]!![، و�صبيل قلبه اإىل اإ�صراق نور الوحي فيه، اإذا اأنعمن� النظر فيه�، وحللن�ه� 
اإىل عن��صره� التي ت�ألفت منه�، ومع�نيه� التي انطوت عليه�، واإذا وازن� بينه� وبني 
حي�ة الزه�د والعب�د الذين ظهروا يف �صدر الإ�صالم من ن�حية، وبينه� وبني حي�ة 
ال�صوفية الذين ظهروا بعد ذلك من ن�حية اأخرى، راأين� اأّن الت�صوف وهو ال�صم 
اجل�مع لطوائف اأولئك وهوؤلء وتع�ليمهم )...( لي�ص من �صك يف اأنه وجد بذوره 
ة ال�ص�فية التي ك�ن قوامه� عند حممد ذلك التحنُّث  وِحيَّ الأوىل يف هذه احلي�ة الرُّ
اللفظي بني  الت�ص�به  ويعتمد على جمرد  اأخرى،  ثق�فية  بيئة  ونظ�ئره� يف  الأفك�ر  تلم�ص  يقوم على  هو منهج   )1(

الأفك�ر؛ حتى يخل�ص اإىل نتيجة الت�أثري اأو الت�أثر.
ملزيد من التف��صيل حول طبيعة هذا املنهج واأهم النتق�دات املوجهة اإليه راجع الت�صدير الع�م الذي �صدر   )2(
امل�صرية،  الأجنلو  مكتبة  ومذهبه،  عربي حي�ته  ابن  بالثيو�ص:  اأ�صني  لكت�ب  ترجمته  بدوي  الرحمن  عبد  به 
1965م. خ��صة قوله )�ص7(: »ولكن اآفة اأ�صني بالثيو�ص يف نف�ص الوقت اندف�عه اأحي�نً� يف تلم�ص الأ�صب�ه 
والنظ�ئر، ا�صتن�ًدا اإىل ق�صم�ت ع�مة وم�ص�به�ت قد تكون واهية، بحيث يت�أدى منه� افرتا�ص ت�أثري وت�أثر، مع اأن 
الأمر يف مثل هذه الأحوال ل يتعدى الأ�صب�ه والنظ�ئر الإن�ص�نية الع�مة التي تولدت عن نف�ص الظروف، ل 

عن نف�ص الت�أثري. وغلوه يف هذه الن�حية كثرًيا م� يب�عد بينه وبني تقرير احلق�ئق الت�ريخية«.
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الذي ي�أخذ به نف�َصه يف غ�ر ِحَراء، والذي ك�نت ثمرته الي�نعة لديه هذا الوحي 
املت�أنق ب�آي�ت النبوة البين�ت، الفي��ص بحق�ئق التوحيد ودق�ئق العرف�ن«)1(.

ت�أليف  اأّن مر على  الراأي بعد  املوؤلف مت�صكه بهذا  يوؤكد  اآخر،  ويف مو�صع 
اأربعة ع�صر ع�ًم�! ففي مق�لة له بعنوان »�صفح�ت ونفح�ت من احلي�ة  كت�به هذا 
ة املحمدية« مبجلة الإ�صالم والت�صوف، نراه يعيد القول: اإنه لي�ص من �صك  وِحيَّ الرُّ
اأّن م� ج�ء بعد هذه ال�صفحة من ال�صفح�ت التي خلفه� ال�صلف ال�ص�لح وغريهم 
مل يكن يف حقيقته اإل ترديًدا مل� امتالأت به ال�صفحة الأوىل من الأ�صرار الإلهية، 
ة  وِحيَّ ة، مو�صًح� اأّن ل�صفحة احلي�ة الرُّ وِحيَّ واإل جتديًدا مل� ف��صت به من الأنوار الرُّ

املحمدية وجهني: 

وجًه� قبل البعثة. )اأ( 

خ��ص  بنوع  وجهيه�  من  الأول  الوجه  قيمة  واأّن  بعده�،  ووجًه�  )ب( 
»لي�صْت فيم� ت�صعهُّ الألف�ظ من اإ�صراق�ٍت فح�صب، ول فيم� ت�صعهُّ 
ويف  كله،  هذا  واإمن� هي يف   )...( فح�صب،  نفح�ٍت  من  العب�رات 
�صيٍء اآخر لي�ص اأقل خطًرا من هذا كله: ذلك ب�أنه� ك�نت املنبع 
واأ�صرف  اخللق،  مب�دئ  واأ�صمى  ال�صلوك،  قواعد  ب�أرقى  الفي��ص 
األوان املع�رف واللط�ئف، فهي كذلك امل�صدُر الأول الذي ا�صتقى 

حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الروحية يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص11.  )1(
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العن��صر  واملت�أخرون،  املتقدمون  وال�صوفية  الأولون،  الزه�د  منه 
الإ�صالمية  العلوم  بني  نعرفه  م�  قوام  هي  التي  والعملية  العلمية 

ب��صم الت�صوف الإ�صالمّي«)1(.

على اأّن هذا الراأي الذي رمب� ت�أثر فيه املوؤلف مب� ورد يف ت�ريخ ال�صرية النبوية، 
واأخذ به ت�أثًرا ب�لدوائر ال�صت�صراقية الفرن�صية ب�صفة خ��صة، موجود اأي�ًص� عند حممد 
ب�أّن  اإىل القول  اأقل مب��صرة، حيث يذهب هو الآخر  ح�صني هيكل، واإن ب�صورة 
حتنث النبي قبل نزول الوحي ك�ن مبث�بة الإعداد والت�أهيل الروحّي من قبل املوىل 
عز وجل ل�صخ�ص نبيه وم�صطف�ه، وهو م� عرب عنه يف كت�بيه »حي�ة حممد«، و »يف 
منزل الوحي«، حيث يقول يف الأول: »و�ص�رف حممد الأربعني، وذهب اإىل حراء 
يتحنث وقد امتالأت نف�صه اإمي�نً� مب� راأى يف روؤاه ال�ص�دقة، وقد خل�صت نف�صه من 
 الب�طل كله، وقد اأدبه ربه ف�أح�صن ت�أديبه )...( واإن مل يدر بخ�طره� ]ال�صيدة خديجة[ 

العدد  والت�صوف،  ة املحمدية، جملة الإ�صالم  وِحيَّ الرُّ حممد م�صطفى حلمي، �صفح�ت ونفح�ت من احلي�ة   )1(
الث�لث، اجلمعة 15 من املحرم 1377هـ/ اأول اأغ�صط�ص 1958م، �ص19 - 22. وجدير ب�لذكر اأّن املوؤلف قد 
عر�ص يف كت�به لبع�ص العرتا�ص�ت التي قد توجه لراأيه هذا وعلى راأ�صه�: م� قد يوؤدي اإليه من القول مب�صدر 
� ول ر�صوًل. غري  ج�هليٍّ للت�صوف، على اعتب�ر اأّن احلي�ة التي ك�ن يحي�ه� حممد  ُمتحنًث� مل تكن حي�ته نبيًّ
اأن الغريب يف هذا الأمر اأّن الردود التي �ص�قه� املوؤلف على جملة هذه العرتا�ص�ت م�صت هي الأخرى يف 
نف�ص طريق املب�لغة! واآية ذلك قوله، على �صبيل املث�ل: اإل اأّن هذه احلي�ة التي ك�ن يحي�ه� ُمتحنًف� على نحو 
م� ك�ن يتحنُف املتحنفون من بع�ص اجل�هليني، اإمن� ك�نت اإره��ًص� لنبوته، ومتهيًدا لر�ص�لته،  ... واإنه لول م� تهي�أ 
يف هذه اللحظ�ت لنف�ص حممد من تزكية وجالء، مل� اخت�ر اهلل اأن يبعث فيه� حممًدا بهذه الر�ص�لة العظمى 
التي غريت وجه الت�ريخ، وتغري معه� وجه احلي�ة!! حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الروحية يف الإ�صالم، مرجع 

�ص�بق، �ص19.
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ة اإىل اليوم العظيم، واإىل  وِحيَّ ول بخ�طره اأّن اهلل ُيهيئ م�صطف�ه بهذه الري��صة الرُّ
النب�أ العظيم، يوم الوحي الأول، ويهيئه به� اإىل البعث والر�ص�لة«)1(. 

ب�لقول:  ذاته�  الفكرة  فيعرب عن  الوحي«،  منزل  الث�ين، »يف  اأم� يف كت�به 
»يف هذه البقعة املنعزلة املوح�صة ك�ن يقيم وحيًدا يوؤن�صه تفكريه وت�أمله، يقلب يف 
 �صحف نف�صه هذه احلقيقة ال�ص�مية التي ك�ن اهلل يهيئه له� ليبعثه اإىل الن��ص به� )...( 
اأية قوة روحية يهبه� اهلل ملن يتخذ له هذا املك�ن القفر موئاًل! اإنه� قوة فوق م� اأوتي 
لر�ص�لته  الذين اخت�رهم اهلل  اإل  يوؤت�ه�  الع�مل كله ل  الن��ص جميًع� وفوق م� يف 

ور�صي عنهم ور�صوا عنه«)2(.

اإّن حتنث  اإىل القول:  اأّن ثمة ف�رًق� بني الك�تبني؛ ففيم� ينزع هيكل  على 
النبي يف غ�ر حراء ك�ن جزًءا من خ�رطة الإعداد، اأو ال�صطف�ء الإلهّي، لتلقي 
النبوة، يروم الدكتور حلمي اإىل الت�أكيد ب�أّن م� ك�ن عليه النبي  اإب�ن حتنثه يعد 
والت�بعني ك�ن  ال�صح�بة  واأّن زهد  الإ�صالمّي من جهة،  للت�صوف  الأوىل  البداية 
منبثًق� عن هذه اللحظة وامتداًدا له� من جهة اأخرى. ومن ثم؛ ف�إّن الت�ص�وؤل الذي 
يطرح نف�صه، وبقوة هن�، هو: اإىل اأي مدى ميكنن� القول ب�أّن جموع الزه�د يف زهدهم، 

ع�صرة،  الرابعة  الطبعة  املع�رف،  دار  املراغي،  م�صطفى  حممد  تقدمي  حممد،  حي�ة  هيكل،  ح�صني  حممد   )1(
1977م، �ص149. ظهرت الطبعة الأوىل لهذا الكت�ب ع�م 1936م.

حممد ح�صني هيكل، يف منزل الوحي، دار املع�رف، الطبعة الث�منة، 1986م، �ص238.  )2(
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�ك يف تن�صكهم، والبك�ئني يف خوفهم وبك�ئهم، ك�نوا  �صَّ والعب�د يف تعبدهم، والنُّ
ي�صدرون يف جميع م� �صبق عن تلك اللحظة، اأو ب�لنظر اإىل قدا�صته� و�صموه�؟!

على كل ح�ل، بعد اأن ينتهي املوؤلف من اإبراز هذه النقطة مو�صًح� وجهة 
اًل القول يف  نظره ب�ص�أنه�، مي�صي يف تتبعه ملراحل تطور الت�صوف الإ�صالمّي مف�صّ
الغيبة«  اأي�ًص� عن »ح�ل  روي  وم�  واملعراج،  الإ�صراء  وتق�صفه، وح�دثة    زهده 
التي عر�صت له كم� هو وارد يف اأثر ين�صب اإىل ال�صيدة ع�ئ�صة.)1( ثم يت�بع رحلته 
هذه من خالل حي�ة ال�صح�بة والت�بعني ومدى التزامهم ب�لزهد والورع والتق�صف 
يعود جمدًدا  ثم  الدني�،  والإعرا�ص عن  اهلل  الإقب�ل على  وغري ذلك من مظ�هر 

ة الإ�صالمية. وِحيَّ لبحث م�ص�ألة م�ص�در احلي�ة الرُّ

يفيد هذا الأثر غري ال�صحيح والذي مل تروه كتب ال�صنة اأن ال�صيدة ع�ئ�صة دخلت على النبي  وهو يف   )1(
ال�صديق،  ابنة  فق�لت:  ع�ئ�صة؟  من  ث�نية:  ف�ص�أله�  ع�ئ�صة،  اأج�بت  اأنت؟  من  �ص�أله�:  راآه�  فلم�  خ��صة  ح�لة 
ف�ص�أله�: من ال�صديق؟ ف�أج�بت: حمو حممد، ولكن عندم� �ص�أله�: من حممد؟ لزمت ال�صمت. انظر �ص20 
اأو تلك الرواية واكتفى بنقل  اأن املوؤلف مل يعقب على هذا احلديث  من هذا الكت�ب. ومن املثري للده�صة 
روؤى امل�صت�صرقني يف تف�صري حتنث النبي قبل البعثة! على اأنه مل يقطع ب�صحته: والت�ص�وؤل الأ�ص��صي هن�: اإىل 
اأو  البعثة منحى  قبل  النبي  يتخذون من حتنث  واملت�صوفة  والبك�ئني  والزه�د  والعب�د  الن�ص�ك  اأي مدى ك�ن 
ة؟! اأ�صف اإىل ذلك اأي�ًص� وجود العديد من ال�صخ�صي�ت املع��صرة للنبي  وِحيَّ � يف ري��ص�تهم الرُّ اإط�ًرا مرجعيًّ
التي اتخذت من التحنث والتحنف �صبياًل للتعبري عن الَوَرع مثل: ال�صلت بن اأبي ال�صلت، وورقة بن نوفل 
وغريهم� ومع ذلك، مل تو�صلهم اأفع�لهم هذه اإىل درجة النبوة رغم طول ق�متهم وتبحرهم يف العلوم وال�صري 
والت�ريخ وكتب امللل الغ�برة؟! على اأّن البع�ص قد ب�لغ يف ال�صتدلل بهذه الواقعة على جواز وقوع احللول 
تع�ىل:  الأمر كقوله  هذا  وقوع  ب�إمك�نية  ت�صي  قد  التي  القراآنية  الآي�ت  بع�ص  ُمعوًل كذلك على  والحت�د!! 
ت�أثر  الذي  التفت�زاين  الدكتور  هوؤلء  ومن   ،]17 ڀژ]الأنف�ل/  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ژپ 
بهذا املنحى يف كت�ب�ته وحم��صراته. والواقع اأّن هذه مب�لغ�ت جتنح اإىل منح ال�صطح�ت ال�صوفية �صرعية دينية، 

ف�صاًل عن اأنه� تلوي عنق الن�صو�ص لتتوافق مع م� تروم الذه�ب اإليه اأو الت�أكيد عليه.
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بقيت نقطة اأخرية، واإن ك�نت �صكلية، اإل اأنه� قد تثري درجة من ال�صتغراب 
لدى ق�رئ الكت�ب وهي تتعلق بذكر ا�صم النبي  جمرًدا ومن دون ال�صالة عليه 
مم� قد يدفع البع�ص لته�مه ب�تب�ع طريقة امل�صت�صرقني يف هذا ال�صي�ق. والواقع اأّن 
املوؤلف قد ت�أثر يف ذلك مب� �صبقه اإليه حممد ح�صني هيكل حني ن�صر كت�به »حي�ة 
التي  النق�ط  اإحدى  الإ�صك�لية  حممد« ع�م )1355هـ/ 1936م( وك�نت هذه 

ط�لت كت�به ب�لنقد خ��صة من قبل الإ�صالميني. 

على اأّن هيكل حر�ص يف تقدميه الطبعة الث�نية للكت�ب اأن يو�صح اللب�ص 
اأنه قد ا�صنت يف ذلك �صنة الأئمة من علم�ء  احل��صل ب�صبب هذا الأمر، موؤكًدا 
امل�صلمني ولي�ص �صنة امل�صت�صرقني. فقد ذكر اأبو البق�ء يف كلي�ته اأّن »كت�بة ال�صالة 
يف اأوائل الكتب قد حدثت يف اأثن�ء الدولة العب��صية، ولهذا وقع كت�ب البخ�رّي 
اأن  يكفي  النبي  على  ال�صالة  اأّن  على  الأئمة  اأّن كرثة  كم�  عنه�«،  ع�رًي�  وغريه 
ًة واحدة يف حي�ته حيث يقول ابن جنيم يف »البحر الرائق«: »واأم�  يذكره� املرء مرَّ
موجب الأمر يف قوله تع�ىل: ژچ چژ ]الأحزاب/ 56[ فهو افرتا�صه� يف 
ة واحدًة يف ال�صالة اأو خ�رجه�؛ لأّن الأمر ل يقت�صي التكرار، وهذا بال  العمر مرَّ

خالف«)1(.

حممد ح�صنني هيكل، حي�ة حممد، مرجع �ص�بق، �ص63.  )1(
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الحياة 1 )) تلك  عن  عبرت  التي  ال�شوفية  مباحث  اأ�شالة  مدى  ما 
تاأثرها  مدى  وما  العقدية؟  للثوابت  موافقتها  مدى  وما  وِحيَّة؟  الرُّ
بالفكر الفل�شفّي الوافد عليها ابتداء من القرن الثالث الهجرّي؟ وما 

اأهم م�شادرها وخ�شائ�شها؟

ة النظري�ت ال�صت�صراقية املتعلقة  بعد اأن انتهى املوؤلف من ا�صتعرا�ص ك�فَّ
مب�ص�در الت�صوف يف الإ�صالم، ومراحل تطوره، يت�ص�ءل يف نه�ية ردوده عليه�: األ 
العوامل  كّل  ُم�صتقالًّ عن   � تلق�ئيًّ نت�ًج�  ن�ص�أته  اأول  الت�صوف يف  يكون  اأن  ي�صح 
كون  على  ب�لت�أكيد  ت�ص�وؤله  على  بنف�صه  رّد  وقد  الأجنبية؟  والفل�صفية  الدينية 
الت�صوف نزعة اإن�ص�نية ب�لأ�ص��ص، واأنه وازٌع م�صرتك يف كّل اأفراد الإن�ص�نية؛ ومن 

ثم فهو م�صتقل عن العوامل الدينية والفل�صفية الأجنبية.

ف�لت�صوف، من حيث هو ري��صة للنف�ص الإن�ص�نية، التي هي حظ م�صرتك 
اأن ينتهي عند املعتنقني لدين من الأدي�ن اإىل  اأفراد الإن�ص�ن جميًع�، ي�صّح  بني 
عني النت�ئج التي ينتهي اإليه� عند املعتنقني لدين اآخر من هذه الأدي�ن. ونتيجة 
لذلك؛ يخل�ص املوؤلف اإىل الت�ص�وؤل: اإذا ك�ن ذلك كذلك، فم� الذي مينع اإذن 
�صوًرا  اأخذ  الذي  بعينِه  هو  هو  الإ�صالم  يف  ظهر  الذي  الت�صوف  يكون  اأن  من 
وم�  اليون�نية؟  الفل�صفِة  والن�صرانية، ويف  والف�ر�صية  الهندية  الدي�ن�ت  متعددة يف 
الذي مينع اأي�ًص� من اأن يكوَن الت�صوف الإ�صالمّي قد ن�ص�أ بعيًدا عن كل املوؤثرات 
الدينية والفل�صفية الأجنبية، واأن يكون هذا الت�ص�به امللحوظ بينُه وبني الرباهمية 
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وامل�نوّية والن�صرانية والأفالطونية اجلديدة، اآتًي� من اأّن زه�د امل�صلمني و�صوفيتهم 
قد اأخ�صعوا اأنف�صهم لط�ئفٍة من القواعد والأحك�م التي تقُرب كثرًيا اأو قلياًل من 
تلك التي اأخ�صَع له� ن�ص�ُك الرباهمِة، وزه�ُد امل�نوية، ورهب�ُن الن�صرانية، وفال�صفة 

الأفالطونية اجلديدة اأنف�صُهم)1(؟

وهن� ي�صتح�صُر املوؤلف مقولة نيكل�صون: »اإّن التف�ق الواقع بني عقيدتني 
ل يعني اأّن اإحداهم� قد تولدت من الأخرى، واإمن� يعني اأّن كلتيهم� قد تكون�ن 
؛ يتعني علين� يف ح�لة البحث عن م�ص�در الت�صوف  نتيجتني ل�صبٍب واحد«. ومن َثمَّ
الإ�صالمّي اأن نتجنب الوقوع يف اخلط�أ الن��صئ من النظر اإليه على اأنه يف جملتِه 
وتف��صيله مذهٌب دينّي اأو فل�صفّي له حدوُده التي جتعُل منه �صيًئ� ُم�صطبًغ� ب�صبغِة 
نزعٍة معينٍة من النزع�ت، اأو مت�أثًرا بع�مل من العوامل الأجنبية، دينية ك�نت اأو 
طنُع  فل�صفية، واإمن� ينبغي اأن ننظَر اإليه على اأنُه ط�ئفة ُمتعددة من الطُرق�ت التي ُت�صْ
يف ري��صة النف�ص، وك�صف احلقيقة، وجتلي اأنواره� يف اأعم�ق النفو�ص التي، واإن 
تعددت بتعدد اأفراده�، ف�إّن تعدده� ل يعني ُمطلًق� اأنه� تختلُف من حيث طبيعته� 

يف هذا الإن�ص�ن اأو ذاك.

اأّن الت�صوف من حيث هو نوازع روحية يف ك�صف احلق�ئق، ومعرفة  على 
العن��صر  بع�ص  ت�صرَب  ننكر  اأن  ميكن  ل  م�  فذلك  للوجود،  وتف�صرٌي  للدق�ئق، 
به� اإىل اأقوال مت�صوفة الإ�صالم ومذاهبهم ك�ن يف ع�صور  الأجنبية اإليه، ولو اأّن ت�صرُّ

ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص77-76. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
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ة يف الإ�صالم يف  وِحيَّ مت�أخرة عن الع�صر الذي اأُْلِقَيت فيه البذرة الأوىل للحي�ة الرُّ
.)1( قلب املُ�صلم الأول حممد

الإ�صالم، كم� جتلت يف  ة يف  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  وتطور  لن�ص�أة  تتبعه  �صي�ق  ويف 
مراحله� الت�ريخية املتعددة، يعمد املوؤلف اإىل درا�صة كل مرحلة من هذه املراحل 
مع اإبراز اأهم �صخ�صي�ته� وخ�ص�ئ�صه� ُمق�صًم� اإي�ه� اإىل خم�ص مراحل متم�يزة هي:

مرحلة الزهاد والن�شاك والعباد )من �ص81 - 194 )اأ1 

يو�صح املوؤلف اأّن الت�بعني قد ت�أثروا يف �صلوكهم ب�صح�بة ر�صول اهلل ، واأّن 
منهم فريًق� ُعرف ب�لن�ص�ك، فيم� ُعرف فريق اآخر ب��صم الزه�د، وُعرف فريق ث�لث 
�ئني. موؤكًدا اأّن هذه الأ�صم�ء، واإن  ب��صم العب�د، واأخرًيا ُعرف فريق رابع ب��صم الَبكَّ
دلت على الختالف يف ظ�هره�، »اإل اأنه� تدّل جميًع� على معنى واحد هو �صدة 
العن�ية ب�أمر الّدين، وقلة الإقب�ل على الدني�، وكرثة الذكر هلل، ودوام التفكر فيه، 

والركون اإليه، والتوكل عليه«)2(.

يف هذه الأجواء القريبة العهد من النبّي و�صح�بته الكرام ن�ص�أت يف الزهد 
مدر�صت�ن ان�صوى حتت لواء كل واحدة منهم� فريٌق من العب�د والن�ص�ك: ُعِرَفت 
اأنه مل  الأوىل مبدر�صة الكوفة فيم� اأطلق على الث�نية لقب مدر�صة الب�صرة. على 

املرجع ال�ص�بق، �ص78 - 79.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص82.  )2(
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يكن حظ ه�تني املدر�صتني من ال�صتغ�ل ب�لفقه واحلديث وعلوم اللغة والأدب 
والكالم ب�أقل من حظهم� يف العمل على ري��صة القلب وجم�هدة النف�ص. واإىل 
اأدهم  بن  ك�إبراهيم  والعب�د  الزه�د  من  ط�ئفة  اأمُر  ُا�ْصُتِهر  املدر�صتني  ه�تني  ج�نب 
)ت 161هـ/ 778م( وتلميذه �صقيق البلخي )ت 194هـ/ 810م( اللذين ذاع 

�صيتهم� يف اإقليم خرا�ص�ن.

يالحظه  م�  اأول  اأّن  املوؤلف  فيذكر  املرحلة؛  هذه  خ�ص�ئ�ص  اأهم  عن  اأّم� 
اأنه�، ف�صاًل عن كونه� مطبوعة  ة لط�ئفة الزه�د والن�ص�ك  وِحيَّ الرُّ املت�أمُل يف احلي�ة 
بط�بع الزهد، قد بقيت خ��صعة ل�صلط�ن احلزن والبك�ء نتيجة اخلوف من عق�ب 
اهلل. واإىل ج�نب هذا النوع من احلزن والبك�ء ك�ن ثمة زهد اآخر م�صحوب ب�حلزن 
ك�ن  واإمن�  الأوىل،  احل�لة  يف  كم�  اخلوف  م�صدُره  يكن  مل  ولكن  اأي�ًص�،  والبك�ء 
م�صدره ال�صيق ال�صديد لكرثة م� تراكم على النف�ص من احُلجب التي حتول بينه� 

وبني م�ص�هدة املوىل تع�ىل واجتالء طلعته وال�صتمت�ع بجم�ل ذاته الأزيّل.

اإنه نوع من زهد اآخر، زهد تتخطى اأهدافه الق�صوى اخلوف من العق�ب اأو 
الطمع يف دخول اجلنة اإىل م� هو اأبعد من ذلك حيث روؤية املوىل عز وجل ومع�ينة 
جم�له. وفيم� ُيج�صد احل�صن الب�صري )21 - 110هـ/ 642 - 728م(، املف�ّصر 
رابعة  تعد  الأول،  النوع  الكب�ر،  ال�صوفية  اإىل كونه من  اإ�ص�فة  والفقيه  واملُحدث 
العدوية )ت 185هـ/ 801م( اأف�صل جت�صيد للنوع الث�ين فبف�صله� اأخذت لفظة 
� وا�صًح�  »احلب الإلهّي« ت�صيُع بني الزه�د والعب�د املع��صرين له�، وتظهر ظهوًرا قويًّ
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عند ال�صوفية الذين تع�قبوا بعد ذلك اإب�ن القرنني الث�لث والرابع الهجريني ب�صفة 
خ��صة)1(.

واجلدير ب�لإ�ص�رة يف هذا ال�صي�ق اأّن الب�حثني من امل�صت�صرقني والعرب قد 
اختلفوا يف حكمهم على زهد رابعة حيث اأورد م��صينيون يف معر�ص حديثه عنه� 
يف دائرة املع�رف الإ�صالمية اأنه� »ا�صتعملت يف غري تهيب كلمة احلب يف الع�صق 
الإلهّي معتمدة على م� ج�ء يف القراآن« وقد اأقره على ذلك ال�صيخ م�صطفى عبد 
الرازق  عبد  م�صطفى  ع�ر�ص  بينم�  الكت�ب  هذا  موؤلف  ذلك  وت�بعه يف  الرازق 
ت�أكيد م��صينيون اأّن حتم�ص رابعة العدوية و�ص�حبته� القي�صية حلي�ة الزهد قد اأدى 
العب�دات  دقيقة يف  فرو�ص  البحث يف  واإىل  �صوفية خمتلفة  اأحوال  مع�جلة  »اإىل 
والعق�ئد« ب�لقول »وعندي اأّن من التع�صف اأن ين�صب اإىل رابعة العدوية و�ص�حبته� 

الت�صدي ملع�جلة دق�ئق امل�ص�ئل الفقهية والكالمية وال�صوفية«)2(.

الت�صوف يف �صذاجته لعهد  اأنه »عندم� ك�ن  الرازق  ال�صيخ عبد  وي�صيف 
رابعة  تكون  وقد  ًدا.  ُمَعبَّ طريًق�  ال�صوفية  املحبة  اأمر  يف  احلديث  يكن  مل  رابعة، 
العدوية اأول من هتف يف ري��ص ال�صوفية بنغم�ت احلب �صعًرا ونرًثا )...( ولي�ص 

املرجع ال�ص�بق، �ص94.  )1(
اإعداد  املع�رف الإ�صالمية،  الرازق، الإ�صالم والت�صوف، جلنة ترجمة دائرة  لوي�ص م��صينيون وم�صطفى عبد   )2(
والكت�ب  يون�ص، ح�صن عثم�ن، 1399هـ/ 1979م، �ص68 و72.  د. عبد احلميد  اإبراهيم زكي خور�صيد، 
املع�رف  دائرة  الرازق يف  عبد  م�صطفى  عليهم�  وعلق  م��صينيون  م�دتني حررهم�  ن�ص  اإل  هو  م�  الأ�صل  يف 

الإ�صالمية ع�م 1933م.
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نف�صه�  به  تفي�ص  ك�نت  م�  مظهر  اإل  رابعة  ال�صيدة  نف�ص  العميق يف  احلزن  هذا 
اإىل و�صع قواعد احلب  ال�ص�بقة  رابعة هي  ف�ل�صيدة  العميق:  ال�ص�عرة من احلب 
نََفَث�ت �ص�دقة  اآث�ره كثرًيا من  واحلزن يف هيكل الت�صوف. وهي التي تركت يف 
ب�لتعبري عن حمبته� وعن حزنه�. واإن الذي ف��ص به بعد ذلك الأدب ال�صويف من 
�صعر ونرث َلُهَو نفحة من نفح�ت ال�صيدة رابعة العدوية اإم�مة الع��صقني واملحزونني 

يف الإ�صالم«)1(.

ب�لقول:  اأ�صت�ذه  وجند الدكتور حممد م�صطفى حلمي يتفق مت�ًم� مع راأي 
ة الإ�صالمية يف القرن الأول للهجرة بط�بع  وِحيَّ »كم� طبع احل�صن الب�صري احلي�ة الرُّ
الزهد مع اخلوف واحلزن، فقد طبعته� كذلك رابعة العدوية بهذا الط�بع؛ اإذ ك�نت 
اأنه� زادت على هذا كله ع�ماًل  يف حي�ته� زاهدة ع�بدة خ�ئفة حزينة ب�كية، غري 
ة وجهة جديدة، وذلك  وِحيَّ الرُّ اآث�ر خ�صبة قوية يف توجيه احلي�ة  له  جديًدا ك�ن 
اأنه� مل ت�صدر يف زهده� وعب�دته� عن اخلوف واحلزن فح�صب، بل هي قد �صدرت 
عن ذلك اخلوف واحلزن: اخلوف من الن�ر، واحلزن مم� يحت�ج اإىل ال�صتغف�ر، وعن 
احلب: حب اهلل مل� يخ�صه� به من نعمه واآلئه، وحبه لذاته، وهذا هو احلب الذي 
ُيتخذ فيه من اهلل مو�صوًع� ي�صت�ق اإليه الإن�ص�ن، ويقبل عليه، ل خوًف� من ن�ره، ول 

طمًع� يف جنته، بل ابتغ�ًء لوجهه، واجتالًء لَطْلَعِته«)2(.

م�صطفى عبد الرازق، تعليق على م�دة ت�صوف، دائرة املع�رف الإ�صالمية، املجلد اخل�م�ص، �ص296 - 298.  )1(
ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص90. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )2(
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اأم� الدكتور عبد الرحمن بدوي؛ فقد نحى يف تقييم زهد رابعة منحى مغ�يًرا 
مت�ًم� مل� �صبق، حيث اأكد اأّن زهده� ميت�ز ب�أ�صوله الف�ر�صية وامل�صيحية، واأّن له� كبري 
�صبه ب�لقدي�صة تريزا الآبلية. ونتيجة لذلك، يرى بدوي اأنه من الواجب البحث 
يف اأ�صول احلب الإلهّي يف الت�صوف الإ�صالمّي، ويف اأقوال رابعة ب�لذات، حيث 
اإنه� ك�نت �صمن اجليل الأول من ال�صوفية امل�صلمني احلقيقيني الذين اأ�ص�عوا يف 
الت�صوف نغمة احلب الإلهي فك�نت مبث�بة الروح اجلديدة كل اجلدة على التطور 
ة يف الإ�صالم. اأم� مظ�ن البحث التي يجب التنقيب فيه� فهي  وِحيَّ الع�م للحي�ة الرُّ
امل�ص�در امل�صيحية! ذلك اأن املحبة هلل يف الإ�صالم، كم� هي عند رابعة، ل تختلف 

عن نظريته� يف امل�صيحية، كم� هي عند ترييزا واأغ�صطني)1(.

على حني تبنى الدكتور عبد املنعم احلفني روؤى ال�صيخ عبد الرازق وتلميذه 
حممد م�صطفى حلمي، وهو م� يبدو وا�صًح� من خالل قوله: نخل�ص من كل م� 
اأن رابعة عربية �صميمة، وك�نت تتحدث العربية وتفكر به�. وهي ابنة  قيل فيه� 
ثق�فة مدينته� )الب�صرة( التي ك�نت بح�صب تعبري م��صينيون مبث�بة البوتقة احلقيقية 
التي اتخذت فيه� الثق�فة الإ�صالمية �صكله�، وبني القرنني الأول والرابع تبلورت 
الثق�فة واأخذت �صكله� العربي الإ�صالمي، وظهر النحويون وال�صعراء واملوؤرخون، 

ملزيد من التف��صيل حول هذه النقطة راجع كت�ب عبد الرحمن بدوي، �صهيدة الع�صق الإلهي رابعة العدوية،   )1(
رقم 8 من �صل�صلة درا�ص�ت اإ�صالمية، مكتبة النه�صة امل�صرية، الق�هرة، الطبعة الأوىل 1948م، الطبعة الث�نية 

1962م، خ��صة ال�صفح�ت: 10 - 29.
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الت�صوف)1(.  دع�ئم  ومريدوه  الب�صري  احل�صن  د  ووطَّ الدين،  علوم  �صن�  واأ�صرق 
ومن ثم؛ ف�إن رابعة والب�صرة مرتبط�ن، وثق�فة رابعة عربية اإ�صالمية ُقّح، وهي وريثة 
الثق�فة العربية الإ�صالمية املزدهرة يف الب�صرة وم� ك�ن من املمكن اأن تكون رابعة 

من اأ�صول ف�ر�صية اأو م�صيحية كم� يقول الدكتور بدوي)2(.

واإىل ج�نب م� �صبق؛ يوؤكد احلفني اأّن املحبة هلل يف الإ�صالم تختلف عنه� 
يف امل�صيحية ل�صبب جوهري هو اختالف طبيعة املحبوب وهو اهلل �صبح�نه وتع�ىل 
يف احل�لني، واختالف هذه الطبيعة يرتتب عليه اختالف احلب املتوجه منه تع�ىل 
اأو اإليه. واأّن الذي اأذكى فكرة الِقران الروحّي يف امل�صيحية هو تعبد امل�صيحيني 
الِقران  اأو جعل  الإ�صالم  يف  له  مثيل  بوجود  القول  َطط  ال�صَّ من  واأنه  للم�صيح، 
ال�صوفي�ت  ت�أثري  من  كترييزا،  امل�صيحي�ت،  املت�صوف�ت  به  ق�لت  الذي  الروحي 

.)3(� امل�صلم�ت، خ��صة رابعة، اعتم�ًدا على جميئه� قبل ترييزا ت�ريخيًّ

اأم� فيم� يتعلق ب�جت�ه العالقة بني �صعود وهبوط التح�صر الإ�صالمّي، و�صعود 
فيمكنن�  الإ�صالم؛  وِحيَّة يف  الرُّ احلي�ة  طريق  على  والرتاجع  التقدم  منحى  وهبوط 
مالحظة اأّن الت�صوف الإ�صالمّي ك�ن ي�صتمد قوة �صعوده من قوة التح�صر الإ�صالمّي 
نواقي�ص اخلطر  اأوًل، واأنه حني لح يف الأفق القريب بوادر انحط�ط ق�م مبهمة َدقِّ 

عبد املنعم احلفني، الع�بدة اخل��صعة رابعة العدوية: اإم�مة الع��صقني واملحزونني، دار الر�ص�د، الق�هرة، الطبعة   )1(
الأوىل 1991م، الطبعة الث�نية 1996م، �ص69، 71.

املرجع ال�ص�بق، �ص71 - 72.  )2(
املرجع ال�ص�بق، �ص101.  )3(
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، ف�إن العالقة بينهم�  لُينبِّه الأمة كله�، ق�دة ورعية، ب�صوء احل�ل وامل�آل ث�نًي�. ومن َثمَّ
�ته� على ال�صواء.  )الت�صوف والنه�صة( هي عالقة جدلية يف جوهره� وجتليَّ

مرحلة الت�شوف واملت�شوفة )من �ص 95 - 1109 )ب1 

احلي�ة  تطور  مراحل  من  الث�نية  املرحلة  لبحث  ذلك  بعد  املوؤلف  ينتقل 
ة يف الإ�صالم؛ األ وهي مرحلة الت�صوف واملت�صوفة، وقد بداأت مع م�ص�رف  وِحيَّ الرُّ
القرن الث�لث الهجرّي حيث ك�ن زهُد الن�ص�ك قد تطور خالل اأواخر القرن الث�ين 
الهجرّي ب�جت�ه العلم املنظم تنظيًم� ب�صيًط� �ص�ذًج� اأوَل الأمر، ثم دقيًق� م�صبوًط� فيم� 
بعد. ويف هذه املرحلة اأطلق على طوائف الزه�د والن�ص�ك والعب�د ا�صم »ال�صوفية«، 
اإىل  وتدعو  اأفرادهم،  بني  وتربط  قلوبهم  بني  توؤلُف  التي  طرائقهم  عرفت  فيم� 

ة ب��صم »الت�صوف«. وِحيَّ مذاهبهم يف خمتلف نواحي احلي�ة الرُّ

ويذكر املوؤلف اأّن الآراَء قد اختلفت حول الت�ريخ الذي ظهرت فيه كلمة 
اأوُل من  اأب� ه��صم الكويف )ت 150هـ( هو  اأّن  ويف« للمرة الأوىل، واأرجحه�  »�صُ
ُلقَب بهذا اللقب. كم� اختلفت الآراء اأي�ًص� حول الأ�صل اللغوي الذي ُتردُّ اإليه 
هذه الكلمة م� بني: ال�صفو، وال�صف�ء، وال�صف، وال�صفة، وال�صوف�نة، وال�صوف، 
، ف�إّن  اأو اإىل كلمة »�صوفي�« اليون�نية، وتعني احلكمة، كم� اأكد البريوين. وعلى كلٍّ
اخلالف حول الكلمة مل يقف عند حدود اأ�صله� وت�ريخه�، واإمن� جت�وز ذلك فيم� 

بعد اإىل حتديد معنى »ال�صويف والت�صوف« يف اآن مًع�.
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والواقع اأن ثمة لب�ًص� كبرًيا يتعلق بت�ريخية كلمة »�صويف« ون�صبته� اإىل اأول 
من اأطلقت عليه. فمن جهة، ك�نت لفظة »�صويف« معروفة قبل جميء الإ�صالم. 
احلدوث عن  تهمة  دفعه  �صي�ق  ويف  الطو�صي،  ال�صّراج  اأن  ذلك،  على  والدليل 
ق�ل:  الرد على من  اللمع حتت عنوان »يف  ب�ب يف كت�به  بعقد  ب�در  اللفظ،  هذا 
مل ن�صمع بذكر ال�صوفية يف القدمي وهو ا�صم حمدث«، راجًع� بت�ريخ الكلمة اإىل 
م� قبل الإ�صالم، ا�صتن�ًدا اإىل م� ذكره اإ�صح�ق بن ي�ص�ر)ت 150هـ/ 767م( يف 
اأن مكة قبل الإ�صالم خلت يف وقت من  اأخب�ر مكة من  كت�به الذي جمع فيه 
الأوق�ت )من الن��ص اأو احلج�ج رمب� لأ�صب�ب �صحية اأو جت�رية اأو حربية(، حتى ك�ن 
ل يطوف ب�لبيت اأحد، وك�ن يجيء من بلد بعيد رجل »�صويف« فيطوف ب�لبيت 
وين�صرف« موؤكًدا - ا�صتن�ًدا لهذا اخلرب - اأن هذا ال�صم ك�ن معروًف� قبل الإ�صالم 

حيث »ك�ن ين�صب اإليه اأهل الف�صل وال�صالح«)1(.

قد  الطو�صي  ك�ن  اإذا  وم�  عدمه،  من  اخلرب  هذا  �صحة  عن  النظر  وبغ�ص 
يف  معروًف�  ك�ن  »�صويف«  م�صطلح  اأن  املوؤكد  فمن  اإل،  لي�ص  لال�صتئن��ص  اأورده 
الب�صري  احل�صن  لقول  ا�صتن�ًدا  الهجري،  الث�ين  القرن  من  الأول   الن�صف 
ي�أخذ،  ومل  �صيًئ�  ف�أعطيته  الطواف  يف   � �صوفيًّ »راأيت  728م(:  110هـ/  )ت 
الثوري  �صفي�ن  عن  روي  كم�  معي«،  م�  فيكفيني  دوانيق)2(  اأربعة  معي   وق�ل 

الطو�صي، اللمع، حققه وقدم له وخرج اأح�ديثه:عبد احلليم حممود، طه عبد الب�قي �صرور، جلنة ن�صر الرتاث   )1(
ال�صويف، دار الكتب احلديثة، ومكتبة املثنى ببغداد، 1960م، �ص42، 43.

الف�ر�صية،  اإىل  اأ�صله  ويعود  اجل�هلية،  منذ  العرب  ا�صتعمله�  �صغرية،  وزن  وحدة  وهو  دانق،  الدوانيق: جمع   )2(
والدانق ي�ص�وي �صد�ص درهم.
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)ت 161هـ/ 778م( اأنه ق�ل: »لول اأبو ه��صم ال�صويف م� عرفت دقيق الري�ء«)1(. 
مثلم� �ص�ع ا�صتعم�ل لفظة »ت�صوف« مبكًرا، اأو على الأقل يف الن�صف الأول من 
القرن الث�ين الهجرّي، ومم� يعزز راأين� هذا، م� اأورده ابن عبد ربه يف »العقد الفريد« 
من اأبي�ت م�ص�ور الوراق )ت 150هـ/ 767م( التي يعيب فيه� تظ�هر �صخ�ص م� 

ب�ل�صالح ري�ء ومك�برة وفيه� يقول:
اأمنٌي له  ُيقال  كي  ف  وَّ الت�شوَف والأمانةرَْت�شَ َيعني  وما 
ولكــن بـه  الإلـه  يرد  )2(ومل  اإىل اخليانةرْ الطريق  به  اأراد 

الأول  القرن  اإب�ن  »الت�صوف« قد عرفت  لفظة  ب�أن  القول  ؛ ميكنن�  َثمَّ ومن 
الهجرّي وذلك ل�صببني: 

الهجري  الث�ين  القرن  مطلع  يف  تويف  قد  الب�صري  احل�صن  اأّن  الأول: 
)21هـ/ 642م(،  ع�م  ولد  اأنه  علمن�  واإذا  )110هـ/ 728م(،  �صنة  وحتديًدا يف 
اأدركن� على الفور اأن الق�صم الأعظم من حي�ته )79 ع�ًم�( ك�ن يف القرن الأول 
 »� من الهجرة، وبح�صب رواية الطو�صي، ف�إن احل�صن لقي الرجل الذي دع�ه »�صوفيًّ
وهو يوؤدي من��صك احلج، ف�إذا ك�ن احل�صن قد بلغ من العمر نحو 90 ع�ًم�، فرمب� ك�ن 
من ال�صعوبة مبك�ن اأن يكون قد داوم على احلج حتى هذه ال�صن املتقدمة. ومن 

المرجع ال�ص�بق، نف�ص ال�صفحة.( 1)
اأحمد  اأمني،  اأحمد  الفريد، �صرحه و�صبطه و�صححه وعنون مو�صوع�ته ورتب فه�ر�صه:  العقد  ربه،  ابن عبد   )2(
اجلزء  الثق�فة،  لق�صور  الع�مة  الهيئة  الذخ�ئر،  �صل�صلة  را�صي،  احلكيم  عبد  تقدمي:  الإبي�ري،  اإبراهيم  الزين، 

الث�لث، رقم 13، اأول فرباير، 2004م، �ص217.



حممد حلمي عبد الوهاب
7070

ن�حية اأخرى لي�ص معنى اإطالق اللفظ اأن ذلك يعني ت�ريخ بدايته، واإمن� هو تقرير 
مل�صطلح متع�رف عليه من قبل.

الثاين: يتمثل يف اأن املعنى املراد من بيتي الوراق، اأن الرجل املهجو لي�ص 
الت�صوف ك�ن  اأن  اته�م يك�صف عن  اأدعي�ئه، وهو  واإمن� هو دعيٌّ من   � مت�صوًف� حقًّ
�، لكي يت�صنى ظهور اأدعي�ء فيه.  معروًف� ومم�ر�ًص� منذ زمن بعيد اأو من مدة طويلة ن�صبيًّ
بل يقرر البع�ص ظهور اأدعي�ء يف عهد احل�صن الب�صري الذي »اأنكر وابن ال�صم�ك 
على هوؤلء الأدعي�ء مذهبهم«)1(. ونتيجة مل� �صبق؛ ف�إنن� نرجح اأّن لفظة »الت�صوف« 
قد عرفت ومُوِر�َصت فيم� بني اخلم�صني من الهجرة ومطلع القرن الث�ين الهجري 

على اأقل تقدير.

مرحلة الت�شوف باعتباره علًما لبواطن القلوب )من �ص110 - )114 )ج1 

اأم� فيم� يتعلق ب�ملرحلة الث�لثة، والتي ينظر فيه� اإىل الت�صوف ب�عتب�ره علًم� 
الفقه  تدوين  مبوازاة  للحقيقة  كعلم  الت�صوف  بتدوين  فتتميز  القلوب؛  لبواطن 
كعلم لل�صريعة حيث نظر املت�صوفة اإىل م� عكف عليه الفقه�ُء من ت�أليف الر�ص�ئل 
اأّن هذا  اأخب�ر واأقوال ومذاهب واأحوال فوجدوا  والكتب، واإىل م� ك�ن لهم من 
كله متفرق ل يجمعه كت�ب، واإذا هم يرون اأنهم يف ح�جة م��صة اإىل علم ينتظُم 

ري��ص�تهم وجملة اأذواقهم.

اإبراهيم ب�صيوين، ن�ص�أة الت�صوف الإ�صالمي، الق�هرة، 1969م، �ص15.  )1(
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على  الأمر  اأول  ق�مت  التي  الإ�صالمّية  ة  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  ا�صطبغت  هن�لك 
دع�ئم عملية من زهد الزه�د وعب�دة العب�د وفقر الفقراء ب�صبغٍة علمية مميزة. ومن 
ثم، ا�صتح�ل هذا كله اإىل علم جديد يعرف ب��صم »الت�صوف« له من�هجه ومن�زعه، 
حيث اخت�ص ال�صوفية بهذا النوع من العلم الذي لي�َص لواحد غريهم من اأهل 

ال�صريعة الكالم فيه)1(.

وفيم� يتعلق ب�أهم خ�ص�ئ�ص هذه املرحلة التي �صملت القرنني الث�لث والرابع 
الهجريني، في�أتي على راأ�صه�: اأّن الت�صوف قد ات�صم يف هذه املرحلة مبجموعة من 
اأّن  ولو  امل�ورائية(،  الغيبية  )الأمور  وامليت�فيزيقية  والأخالقية  النف�صية  اخل�ص�ئ�ص 
احلّد  اإىل  واأظهَر  اأوفَر  احلقبة  هذه  اأوائل  ك�ن يف  الأخالقية  اخل�ص�ئ�ص  من  حظُه 
 الذي جعل م�صطفى عبد الرازق ُيعد الت�صوف يف اأول عهده - ب�لتكون العلمّي - 
القيم  ابن  ق�له  مب�  ذلك  على  ُم�صتدلًّ  الإ�صالمية،  الدينية  لالأخالق   علًم� 
)ت 756هـ/ 1355م( يف مدارج ال�ص�لكني: »واجتمعت كلمة الن�طقني يف هذا 

العلم على اأّن الت�صوف هو اخُلُلق«)2(.

املت�صوفة  اهتم  الأخالقّي،  املنزع  اإىل ج�نب هذا  اأنه   � ت�ريخيًّ الث�بت  لكن 
وترتيب  له�،  َتْعِر�ص  التي  الأحوال  جملة  وبي�ن  الإن�ص�نية،  النف�ص  بتحليل 
املق�م�ت التي تختلف عليه�. ومن ثم مل يكن الت�صوف وقتذاك علًم� لالأخالق 

ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص112. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص117.  )2(
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فح�صب، واإمن� ك�ن كذلك علًم� للنف�ص الإن�ص�نية، وللَمن�ِزع امل�ورائية التي تنزع 
اإليه� هذه النف�ص، وترمي من خالله� اإىل التحقق ب�لفن�ء عن وجوده�، والحت�د 
الب�صط�مي  يزيد  اأبي  من:  كل  لدى  وا�صًح�  يبدو  م�  نحو  على  الإلهية   ب�لذات 
)ت 261هـ/ 875م(، واحل�صني بن من�صور احلالج )قتل 309هـ/ 921م( على 

وجه اخل�صو�ص)1(.

الهجريني مل  والرابع  الث�لث  القرنني  اإب�ن  وازده�ره  الت�صوف  منو  اأّن  على 
يقف عند حد ت�أ�صي�ص مذاهبه وكرثة م�ص�يخه الذين اأع�نوا على هذا الت�أ�صي�ص 
الث�ين  الن�صف  ابتداء من  ال�صوفية  الطرق  تنظيم  اإىل  واإمن� جت�وز ذلك  فح�صب، 
للقرن الث�لث الهجري. وك�ن من اأ�صهره�: ال�صقطية، ن�صبة اإىل ال�صري ال�صقطي، 
والطيفورية، ن�صبة اإىل اأبي طيفور يزيد الب�صط�مي، واجلنيدية، ن�صبة اإىل اأبي الق��صم 
اجلنيد البغدادي، واخلرازية، ن�صبة اإىل اأبي �صعيد اخلراز، والنورية، ن�صبة اإىل اأبي 

احل�صني النوري، واملالمتية اأو الق�ص�رية، ن�صبة اإىل حمدون الق�ص�ر)2(.

علين� اأن ل نن�صى اجلهود اجلب�رة التي ق�م به� احل�رث املح��صبي )ت 243هـ/ 857م( يف ت�أ�صي�ص علم نف�ص   )1(
اإ�صالمي، ملزيد من التف��صيل حول هذه النقطة راجع للمح��صبي موؤلف�ته الت�لية: الو�ص�ي�، اأو الن�ص�ئح الدينية 
والتوهم؛ حتقيق  ال�صالة؛  وفهم  ؛  اإىل اهلل  اأن�ب  بدء من  ؛  اإىل اهلل  والرجوع  والق�صد  ؛  القد�صية  والنفح�ت 
وتعليق وتقدمي عبد الق�در اأحمد عط�. وكذلك: امل�ص�ئل يف اأعم�ل القلوب واجلوارح، ومعه امل�ص�ئل يف الزهد 
وكت�ب املك��صب وكت�ب العقل، و�صع حوا�صيه خليل عمران املن�صور. وانظر اأي�ًص�: عبد احلليم حممود: اأ�صت�ذ 

ال�ص�ئرين احل�رث بن اأ�صد املح��صبي.
ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص131. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )2(
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الت�شوف باعتباره طريًقا لل�شعادة واملعرفة )من �ص145 - 1159 )د1 

ويف الواقع، مل ين�ص�أ الت�صوف الإ�صالمّي يف فراغ، واإمن� منى وترعرع يف ظل 
الهجرّي، على وجه اخل�صو�ص،  الث�لث  القرن  �صهد  اإ�صالمية ع�لية حيث  ثق�فة 
الثق�فة الإ�صالمية، ف�نتظمت فيه مي�دينه�، وحتددت من�هجه�،  بلورة معظم فروع 
وك�ن التفكري الكالمّي اأحد اأهم مقوم�ت تلك الثق�فة الن��صئة. كم� ك�ن لظهور 
املعتزلة اأبلغ دليل على ر�صوخ اأ�ص�ليب التحليل العقلية يف فهم الن�صو�ص وتن�وله�، 
يف الوقت الذي بداأت فيه علوم الأوائل »الفل�صفة اليون�نية«، بف�صل ازده�ر حركة 

الرتجمة، ت�صق بدوره� طريقه� نحو الزده�ر.

انت�صر بني جموع  الت�صوف الإ�صالمّي �صرع�ن م�  اأّن  اأي�ًص�  اإىل ذلك  اأ�صف 
الع�مة كرد فعل طبيعي �صد تن�مي نزع�ت الرتف والإ�صراف يف املتع الدنيوية التي 
اجلند،  ق�دة  والأمراء،  »اخللف�ء  خ��صة  ب�صفة  العلي�  الجتم�عية  الطبق�ت  �ص�حبت 
القرن  واأوائل  الث�لث  القرن  اأواخر  و�صف  يكن  مل  ثم؛  ومن  التج�ر...اإلخ«.  كب�ر 
ا فقط من �صيوع وانت�ص�ر الثق�فة  الرابع الهجرّي ب�لع�صر الذهبي يف الإ�صالم ُم�صتمدًّ
والتح�صر يف ربوع اخلالفة، واإمن� ك�ن اأي�ًص� ب�صبب امتداد رقعة الرف�هية الجتم�عية 

»للطبقة العلي�«، والرخ�ء القت�ص�دّي، وقوة الدولة العب��صية ع�ّمة يف ك�فة املج�لت.

ب�عتب�ره  الت�صوف  اإىل  فيه�  ينظر  والتي  الرابعة،  ب�ملرحلة  يتعلق  فيم�  اأم� 
ال�صوفية  وامتداًدا لختالف علم  نت�ًج�  فتعد  واملعرفة،  ال�صع�دة  طريًق� لكل من 
عن علم الفقه�ء يف املرحلة ال�ص�بقة. ويبدو اأنن� يف هذه املرحلة ب�لذات ننتقل يف 
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ت�ريخ الت�صوف الإ�صالمّي اإىل مرحلة مل يكن فيه� هذا العلم خم�لًف� لعلم الفقه 
فح�صب، بل ك�ن خم�لًف� لعلم الكالم اأي�ًص� �صواء من ن�حية املنهج اأو الغ�ية على 

حّد �صواء:

الدينية بحًث�  الب�حثني يف الأ�صول واملذاهب  اأنظ�ُر  تت�صُع  فبقدر م� ك�نت 
الب�حثني يف حرك�ت  ال�صوفية  اأذواُق  الدليل والربه�ن، ك�نت  اإىل  ي�صتند   � عقليًّ
غ�ي�ته�  وتتعنُي  م�ص�لكه�  وتتبنُي  مع�مله�  تت�صُح  بحيث  وتن�صبط  تدق  القلوب 
� هلل  حبًّ اأو  طمًع� يف جنته،  اأو  ن�ره  من  عب�دة هلل خوًف�  ت�صبح  التي مل  الق�صوى 
اإب�ن القرنني الأول والث�ين الهجريني، ول  ابتغ�ء مر�ص�ته، كم� ك�ن ذلك �ص�أنه� 
ت�صفًح� لبواطن القلوب والتم��ًص� لآث�ر العب�دة يف الأرواح، كم� ك�ن ذلك �ص�أنه� 
وراء  اآخر  �صيًئ�  الغ�ية  تلك  اأ�صبحت  واإمن�  الهجريني،  والرابع  الث�لث  القرنني  يف 
واإقراًرا  الإلهية،  للذات  اأ�صبحت معرفًة ذوقية  مًع�،  اآن  منه يف  واأ�صمى  هذا كله 
من ج�نب القلب بتوحيد هذه الذات، وحتقًق� ب�ل�صع�دة من طريق الإمي�ن القلبّي 

واملعرفة الذوقية)1(.

اأّن الت�صوف العملّي ك�ن يف ذلك العهد اأرقى  اأنه ل يفهم مم� �صبق  على 
على  واإمن�  الن�ص،  ظ�هر  من  يفهم  قد  كم�  و�صح�بته،  النبي  عهد  يف  منه  منزلة 
العك�ص مت�ًم� ينبغي اأن يفهم من ن�ص كهذا اأّن و�صفي الرتقي وال�صمو ين�صرف�ن 
جلهتني: الأوىل م� يتعلق ب�ن�صب�ط امل�صطلح ال�صويّف يف ذلك العهد مق�رنة به يف 

املرجع ال�ص�بق، �ص145.  )1(
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القرون الأربعة الأوىل. اأّم� اجلهة الث�نية؛ ف�ملق�صود به� ات�ص�ع مو�صوع�ت الت�صوف 
اإمك�نية  عن  ك�حلديث  جديدة،  واإ�صك�لي�ت  من�حي  �صمل  بحيث  الإ�صالمّي 
الو�صول اإىل ال�صع�دة والت�ص�ل ب�لعقل الفع�ل عن طريق الرتقي الروحي...اإلخ، 
الفل�صفّي خ��صة بعد  الت�صوف  اأو  املت�صوفة،  تن�مي ظهور فال�صفة  وذلك ب�صبب 
اأن انتقل الت�صوف »من مرحلٍة ك�ن فيه� م�أخوًذا �صمن غريه اإىل مرحلة �ص�ر فيه� 
امل�صتوى الجتم�عّي من  يتحول على  واأن  والق�صم�ت،  املالمح  وا�صح  م�صتقالًّ 

الال�صكلية اإىل ال�صكلية، ومن الالحت�د اإىل التنظيم والتعقيد«)1(.

هن� انتقل الت�صوف - الذي ك�ن يف القرنني الأولني طريًق� من طرق العب�دة 
القرنني  اأخرى، وك�ن يف  ت�رة  الن�صك  اأو  ت�رة  الفقر  اأو  ت�رة  الزهد  ب��صم  يت�صمى 
العب�دات  يف  ال�صرعية  الأحك�م  يتن�ول  للب�طن  علًم�  والرابع(  )الث�لث  الت�ليني 
يف  لُي�صبَح   - الظ�هر  علم  عن  بذلك  خُمتلًف�  املتعبدين  قلوب  يف  اآث�ره�  جلهة 
�، ي�صُل به ال�ص�لك اإىل املعرفة  �، ومنهًج� روحيًّ القرن اخل�م�ص الهجرّي طريًق� ذوقيًّ
الذوقية، وي�صتعنُي به على حتقيق ال�صع�دة الأبدية، فخ�لف بذلك علم الكالم بعد 

اأن ك�ن خم�لًف� لعلم الفقه.

على اأّن ت�ريخ الت�صوف - يف القرن اخل�م�ص الهجرّي قد حفل ب�لعديد من 
ال�صخ�صي�ت واملذاهب ال�صوفية التي ظهرت فيه فك�ن من اأعالم رج�لته الإم�م 

�صودكيفيت�ص )مي�صيل(، الولية، ترجمة: د. اأحمد الطيب، املجل�ص الأعلى للثق�فة، الق�هرة، امل�صروع القومي   )1(
للرتجمة، عدد 236، 2000م، �ص14.
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اأبو ح�مد الغزايّل )450 - 505هـ/ 1058 - 1112م( الذي ا�صتوعب يف كت�ب�ته 
اأغلب مع�رف ع�صره، ف�صاًل عن �صيطرة موؤلف�ته، بخ��صة اإحي�ء علوم الدين، على 
قلوب مع��صريه ومن ج�ءوا بعده من علم�ء الدين اإىل اليوم. والواقع اأّن الغزايل 
ة عند هذا احلّد الذي يجعل من الت�صوف جمرد  وِحيَّ مل يكن يقف يف حي�ته الرُّ
واإمن� هو يقبل ذلك كله  املوىل عز وجل،  اإىل  العب�دة واخللوة والتقرب  طريقة يف 
من  فيه  م�  ج�نب  اإىل  علًم�  الت�صوف  َجعُل  وهو:  األ  اآخر  �صيًئ�  عليه  وي�صيف 
عمل حتى جعَل منه بنوع خ��ص طريًق� اإىل املعرفة اليقينية، و�صبياًل اإىل ال�صع�دة 

احلقيقية)1(.

وهكذا ت�ص�مى الغزايل ب�لت�صوف اإىل اأن جعل منه نظرية ذوقية يف املعرفة، 
وطريقة روحية توؤدي اإىل بلوغ ال�صع�دة الغ�مرة، على نحو م� بينه يف كل من: »املنقذ 
من ال�صالل«، و»كيمي�ء ال�صع�دة«، و»الر�ص�لة اللدنية«، و»اإحي�ء علوم الدين«، ويف 
التي  واأدلته  العقل  ال�صتع��صِة عن  اإىل  �صبياًل  الكثرية،  كتبه  من  كله  هذا  غري 
ي�صطنُعه� املتكلمون والفال�صفة، ب�لذوق الذي يركُن اإليه املُت�صوفة، ويتخذون منه 
اأداة �ص�حلة تعنُي على حتقيق املثل الأعلى يف املعرفة اليقينيِة ال�ص�دقة، وال�صع�دة 

ِة الرائعة)2(. وِحيَّ الرُّ

ة يف الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ص148. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص159.  )2(
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الإ�صالمي،  التح�صر  منحى  وهبوط  �صعود  بني  املق�رنة  م�صتوى  على  اأم� 
ة الإ�صالمية، ف�إنن� نالحظ  وِحيَّ و�صعود وهبوط منحى الرتقي يف �صبيل احلي�ة الرُّ
اأن منحى التح�صر الإ�صالمّي على م�صتوى اخلالفة ك�ن قد بداأ يف الهبوط منتهًي� 
ب�نتك��ص اإ�صالح�ت الثورة العب��صية يف منت�صف القرن اخل�م�ص الهجري، والتي 

ابتداأته� مطلع القرن الث�لث الهجرّي. 

تي�ًرا  �صكل  تقدمه حيث  م�ص�ر  الإ�صالمّي  الت�صوف  ت�بع  الأثن�ء  هذه  يف 
املت�ص�رعة، بل  ال�صي��صية والفكرية  التي�رات  �ص�ئر  التوفيق بني  اإىل  � يدعو  اإن�ص�نيًّ
تطلع اإىل م� هو اأكرث من ذلك ف��صتهدف امل�ص�حلة بني اأتب�ع الأدي�ن املتعددة. لكن 
م� اإن انتك�صت هذه النه�صة حتى حتول اإىل ح�لة من الغرتاب!! مم� يوؤكد م� قلن�ه 
�ص�بًق� من جدلية العالقة احل�كمة بينه من جهة وبني النه�صة من جهة اأخرى)1(.

ب�لذات ق�م املت�صوفة بحركة نقد ذاتية  اأنه يف هذه املرحلة  ب�لذكر  وجدير 
ومراجعة فكرية وا�صعة لأهم الأ�ص�ص املعرفية التي تقوم عليه� التجربة ال�صوفية، 
الت�صوف  دائرة  من  بخروجه�  املم�ر�ص�ت  بع�ص  على  احلكم  مت  �صوئه�  ويف 
ال�صحيح. وقد ك�ن هذا من اأهم الأ�صب�ب التي دفعتهم لت�أليف الكتب الكربى 
ك�للمع للطو�صّي، والر�ص�لة الق�صريية للق�صريّي )ت 465هـ/ 1073م( وغريه�. 
ال�صوفية، كم�  ر�ص�لة يف غلط�ت  األف من قبل  لمي قد  ال�صُّ الرحمن  وك�ن عبد 

ال�صبكة  ال�صيد،  ر�صوان  د.  تقدمي  الو�صيط،  الع�صر  اإ�صالم  واملت�صوفة يف  ال�صلطة  واأولي�ء،  بكت�بن�: ولة  ق�رن   )1(
العربية لالأبح�ث والن�صر، بريوت، الطبعة الأوىل، 2009م، �ص115 - 121.
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عقد ال�صهروردي ف�صاًل �صغرًيا بعنوان: »َمن انتمى اإىل ال�صوفية ولي�ص منهم«. 
والتوجه نف�صه ُمالحظ يف اأعط�ف كت�بْي »املنقذ من ال�صالل« و»املق�صد الأ�صنى 

يف �صرح اأ�صم�ء اهلل احل�صنى« للغزايل. 

ولعل من العب�رات الدالة يف هذا ال�صي�ق م� ق�له الق�صريّي بنربة حزينة يف 
مطلع ر�ص�لته: »م�صى ال�صيوخ الذين ك�ن بهم اهتداء، وقل ال�صب�ب الذين ك�ن 
ِتهم اقتداء، وزال الَوَرع )...( واأ�صفقُت على القلوب اأن حت�صب  لهم ب�صريهم و�ُصنَّ

هذا الأمر -على هذه احل�لة- ُبني قواعده )...( فعلقُت هذه الر�ص�لة اإليكم«)1(.

مرحلة الت�شوف باعتباره مذهًبا فل�شفيًّا )من �ص161 - 1191. )هـ1 

ة يف  وِحيَّ اأخرًيا، وفيم� يتعلق ب�ملرحلة اخل�م�صة من مراحل تطور احلي�ة الرُّ
الإ�صالم والتي ك�ن ُينظر فيه� اإىل الت�صوف ب�عتب�ره فل�صفة اإلهية خ�ل�صة، فيمكن 
فيه  يبداأ حتى ظهرت  يكد  الذي مل  الهجرّي  ال�ص�د�ص  ب�لقرن  تبداأ  اإنه�  القول 
ط�ئفة ممن ي�صميهم املوؤلف »غالة ال�صوفية«)2( الذين، واإن مل يعدلوا عن الذوق 
والوجد اإىل العقل والنظر، اإل اأنهم خلطوا م�ص�ئل الكالم والفل�صفة الإلهية بعلمهم 
املوجودات  وحق�ئق  وال�صرائع،  النبوات  يف  فتكلموا  الروحّي،  وفنهم  الذوقّي 
وال�صفلية، وتركيبه� و�صدوره� عن موجده�، كم� حتدثوا عن الحت�د بني  العلوية 

الق�صريي، الر�ص�لة الق�صريية، حتقيق عبد احلليم حممود، حممود بن ال�صريف، انت�ص�رات بيدار، طهران، طبعة   )1(
م�صورة عن طبعة دار ال�صعب ب�لق�هرة، 1350هـ، �ص16 - 18.

ة يف الإ�صالم، �ص161. وِحيَّ حممد م�صطفى حلمي، احلي�ة الرُّ  )2(
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التي  العديدة  امل�ص�ئل  اإىل غري ذلك من  اخللق  والرب، وحلول احلق يف  العبد 
تن�ولوه� ب��صتف��صة ب�لغة يف موؤلف�تهم املتعددة.

ولعل من اأهم خ�ص�ئ�ص هذه املرحلة، اأّن عن�ية قوم من املت�صوفة قد ان�صرفت 
وم�  احل�ص،  اإىل ك�صف حج�ب  الهجريني(  وال�ص�بع  ال�ص�د�ص  )القرنني  حينذاك 
وراءه من املدرك�ت واملع�رف، ف�صاًل عن اأّن طرقهم يف الري��صة واملج�هدة واإم�تة 
اختلفت عم� ك�نت  قد  والذكر  ب�لعب�دات  الع�قل  الروح  وتغذية  احل�صية  القوى 
اختلط كالمهم�  الإ�صم�عيلية)1( حيث  ُمت�أثرين يف ذلك مبذاهب  قبل  عليه من 
ال�ص�بقة  املُحمدية  احلقيقة  عن  املُعربِّ  ب�لقطب  القول  فظهر  عقيدتهم�  وت�ص�بهت 

للخلق، والإن�ص�ن الك�مل الب�لغ مرتبة راأ�ص الع�رفني.

ويف الواقع مل يتوقف الأمر عند هذا احلد، فكم� ق�ل قوم ب�لك�صف والتجلِّي 
ق�ل اآخرون ب�لوحدة املطلقة، فيم� ق�ل فريق ث�لث ب�لحت�د واحللول، كم� هو احل�ل يف 
 حكمة الإ�صراق لدى ال�صهروردي املقتول )549 - 587هـ/ 1154 - 1191م(، 
ووحدة الوجود عند حميي الّدين بن عربي )560 - 638هـ/ 1165 - 1241م(، 
والوحدة املُطلقة عند عبد احلق بن �صبعني )613 - 667هـ/ 1216 - 1269م(. 
من  �صل�صلة  الالحقة،  القرون  من  تاله  وم�  للهجرة،  ال�ص�بع  القرُن  �صهد  هن�،  ومن 

760م(  143هـ/  )ت  ال�ص�دق  جعفر  اإ�صم�عيل  الإم�م  اإىل  ينت�صبون  ال�صيعة،  فرق  اإحدى  الإ�صم�عيلية:   )1(
ت�صعبت فرقه� وامتدت عرب الزم�ن، يختلفون عن عموم امل�صلمني يف اعتق�دهم اأن القراآن يحمل ت�أوياًل ب�طًن� 
الهندية  الق�رة  �صبه  احل��صر يف  يرتكزون يف  الإ�صم�عيلية  ومعظم  ب�لب�طنية.  نعتوا  كذلك  الظ�هر،  ن�أويله  غري 

وب�ك�صت�ن واأفغ�ن�صت�ن.
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ته�  اخل�صوم�ت بني الفقه�ء واملت�صوفة، ك�نت تقوى وتعنف حيًن�، وتخفت فتخف حدَّ
اأحي�نً�، ولكنه� ك�نت على كل مث�ًرا للقيل والق�ل خ��صة لدى الفقيه احلنبلّي تقي 

الّدين بن تيمية احلراين )ت 728هـ/ 1328م(.

ال�ص�بع  القرن  بعد  فيم�  الإ�صالم  ة يف  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  بتطور  يتعلق  فيم�  اأم� 
النظرية،  الن�حية  يف  ل�صيم�  والق�صور،  الفتور  من  �صيٌء  اأ�ص�به�  فقد  الهجرّي، 
كجزء من تدهور ال�صي�ق احل�ص�ري الع�م، حيث اكتفى املت�صوفة املت�أخرون بو�صع 
من  �صيء  ذلك  يف  يكون  اأن  دون  ال�ص�بقة  املوؤلف�ت  على  وامللخ�ص�ت  ال�صروح 
التجديد اأو البتك�ر. واأبلغ مث�ل على ذلك موؤلف�ت عبد الرزاق الق��ص�ين اإب�ن 
القرن الث�من الهجرّي )ت 739هـ/ 1339م(، ف�إنه� على كرثته� الك�ثرة لي�صت 
اإل �صروًح� ملذهب ابن عربي يف كت�به »ف�صو�ص احلكم«، وابن الف�ر�ص يف ق�صيدته 
»الت�ئية الكربى«. وهكذا حلق ب�لت�صوف الإ�صالمّي تدهور بعد ازده�ر حتى و�صَل 

ملرحلة من النحط�ط بدا فيه� غري ق�در على القي�م من عرثته جُمدًدا!!

ال�ص�فية،  النفو�ص  بع�ص  الإ�صالم  يف  وِحيَّة  الرُّ احلي�ة  تعدم  مل  ذلك،  ومع 
والقلوب الط�هرة، والب�ص�ئر امل�صرقة التي ك�نت وم� تزال تظهر من حني اإىل حني، 
ولو اأّن اأ�صح�به� يوؤثرون اإىل الت�صرت وال�صتخف�ء على الظهور والدع�ء)1(. ن�صتنتج مم� 
�صبق اأّن الت�صوف الإ�صالمّي ارتبط يف من�حي تطوره مبراحل الزده�ر والنه�صة يف 

املرجع ال�ص�بق، �ص194.  )1(
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ت�ريخ احل�ص�رة الإ�صالمية حيث ك�ن كال امل�ص�رين متق�رنني متن��صقني يف جتلِّيهم� 
الت�ريخّي.

منه  ث�ن  جزء  بت�أليف  وعد  قد  ك�ن  الكت�ب  موؤلف  اأّن  اإىل  ن�صري  اأن  بقي 
ة يف الإ�صالم فيتحدث  وِحيَّ ُيفرده للحديث عن الن�حية املو�صوعية من احلي�ة الرُّ
فيه عن الأ�صول واملن�هج النظرية والعملية له�، ويك�صف فيه عن خمتلف املع�ين 
واملن�زع النف�صية والأخالقية وامليت�فيزيقية لهذه احلي�ة، بعد اأن تن�ول يف كت�به هذا 
ة الإ�صالمية من الن�حية الت�ريخية، اإل اأّن ذلك مل يحدث لالأ�صف  وِحيَّ احلي�ة الرُّ
ال�صديد على الرغم من بق�ء املوؤلف على قيد احلي�ة بعد ظهور الطبعة الأوىل من 

كت�به هذا اأكرث من ع�صرين ع�ًم�.

�شاد�ًشا: مواطن التاأثري والتاأثر مبنحى الكتاب

يف  الت�آليف  م�ص�ر  يف  الكت�ب  هذا  مبنحى  والت�أثر  الت�أثري  مواطن  عن  اأم� 
مو�صوعه، اأو يف مو�صوع�ت اأخرى ذات �صلة بجهود النه�صة احلديثة واملع��صرة 
فيمكنن� الوقوف على بع�ص الكت�ب�ت التي ت�أثر به� اأو ت�أثرت به �صواء اأك�نت �ص�بقة 
الطريقة  موؤ�ص�ص  نذكر:  عليه  ال�ص�بقني  بني  فمن  عليه.  اأو لحقة  له  مع��صرة  اأو 
اأحد  املريغني )1208 - 1268هـ/ 1794 - 1852م(  اخلتمية حممد عثم�ن 
اأكرب الطرق ال�صوفية �ص�أنً� يف ال�صودان. ومدر�صة املريغني من مدار�ص الت�صوف 
الإيج�بية التي اهتمت ب�لدعوة اإىل الإ�صالم والتزام الكت�ب وال�صنة، وقد اأ�صلم 
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على يديه يف بالد احلب�صة واأرتريي� اآلف الرج�ل والن�ص�ء. ومن م�صنف�ته: »ت�ج 
»فتح  و  امل�صطفوية«  املدائح  النبوية يف  »املدائح  و  الكبري«  امللك  التف��صري لكالم 

الر�صول« املعروف ب�ل�صالة املريغنية)1(.

1893م(  1310هـ/  )ت  ر�صوان  ح�صن  ال�صيخ  موؤلف�ت  اأي�ًص�  وكذلك 
الذي ك�نت حي�ته منوذًج� لل�صويف املتحقق حيث توجه اإىل ن�صر الثق�فة الدينية 
ال�صيخ  الذي ك�ن  البلد  »اإن  الرازق:  ال�صيخ م�صطفى عبد  وق�ل عنه  وال�صوفية 
ر�صوان يقيم فيه ك�ن يكرث فيه العلم�ء واملدر�صون، فهو من الهداة ال�ص�حلني الذين 
عرفتهم م�صر يف القرن الث�لث ع�صر، وله ر�ص�ئل يف �صرح بع�ص الأح�ديث �صرًح� 
� )...( والت�صوف عنده اأف�صل علوم الع�رفني، واختالف عب�راتهم فيه اإمن�  �صوفيًّ
لختالف املق��صد، فمنهم من يعرب ب�لفقر اأو الزهد، وبع�صهم ب�أخذ احلق�ئق وترك 
القلوب  »رو�ص  موؤلف�ته  اأهم  ومن  احلكيم«،  الع�مل  مراد  اإىل  والت�صليم  الختي�ر 

امل�صتط�ب« ي�صرح فيه عب�رات القوم ويي�صره� للط�لبني من الطريقة اخللوتية)2(.

علي  اأب�  املج�هد  ال�صويف  ن�ص�دف  عليه(  )ال�ص�بقني  نف�صه  ال�صي�ق  ويف 
الت�مودزتي )احل�صن بن مب�رك( املتوفى )1316هـ/ 1898م( والذي ك�ن يلقب 

عبد املنعم احلفني، املو�صوعة ال�صوفية، اأعالم الت�صوف واملنكرين عليه والطرق ال�صوفية، دار الر�ص�د، الق�هرة،   )1(
الطبعة الأوىل، 1412هـ/ 1992م، �ص381 - 382.

)2(  املرجع ال�ص�بق، �ص175 - 176.
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من  الت�صوف  لتنقية  ودعوته  ال�صني  ب�لت�صوف  التزامه  فرط  من  ع�صره  بجنيد 
البدع التي اأدخلته� فيه الأمية الدينية)1(.

اأي�ًص� هن�ك ابن �صرق�وي، و�صهرته اأبو العب��ص اخللفي )1250 - 1316هـ/ 
1834 - 1898م(، ذكره الإم�م حممد عبده فق�ل عنه: اإنه من العلم�ء الع�ملني 
اأ�ص��ًص� وهو من  ومن بق�ي� �صيوخ الطريق املخل�صني ومذهبه يف الت�صوف تربوي 
اأهل  وعروة  التحقيق  »�صم�ص  م�صنف�ته:  من  امل�صرية  الدي�ر  يف  اخللوتية  اأقط�ب 
التوفيق«، و »ن�صحة الذاكرين واإرغ�م املك�برين«، و »املورد الرحم�ين« وهو عب�رة 
عن منظومة �صعرية تبلغ م�ئتي بيت و�صبعة يف علمي التوحيد والت�صوف. ومن 
اأبرز تالمذته الع�رف ب�هلل ال�صيخ يو�صف احلج�جي الأق�صري املتوفى )1333هـ/ 
الدي�ر  مفتي  خملوف  حممد  ح�صنني  والد  خملوف  ح�صني  وحممد  1915م(، 
خملوف  ح�صنني  حممد  األَّف  وقد  1917م(،  1335هـ/  )ت  ال�ص�بق  امل�صرية 
»�صرح  و  اخللوتية«  لل�ص�دة  الأوراد  ب�أ�صعة  الوارد  »اإحت�ف  كت�به  اأ�صت�ذه  من  ب�أمر 
لأ�صت�ذه  الذاكرين«  ن�صيحة  و»�صرح  والت�صوف«،  التوحيد  يف  الرحم�ين  املورد 

الأق�صري)2(.

يف  يكتب  ك�ن  الذي  الزهراوي  احلميد  عبد  ال�ص�بقني«  »من  اأي�ًص�  وثمة 
والت�صوف«  »الفقه  كت�به  ويرد يف  والأفغ�ين  عبده  طريقة حممد  على  ال�صحف 

املرجع ال�ص�بق، �ص114.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص240 - 241.  )2(
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على  الق�هرة  ج�معة  مبكتبة  ن�صخة  ومنه  1901م(  )1319هـ/  ع�م  �صدر  الذي 
اأ�صئلة قرائه وهو ينطلق يف ذمه للت�صوف من منطلق �صي��صي ب�عتب�ره حركة دينية 
�، موؤكًدا اأن اأهل ال�صفة مل يكونوا من املتعطلني  � �صلبيًّ ان�صح�بية، ون�ص�ًط� اإ�صالميًّ
لأنهم اأرادوا ذلك واإمن� لقلة اأ�صب�ب العي�ص يف زم�نهم يف حني اأن الطريقة ال�صوفية 

تقوم على التجرد من الأ�صب�ب وترك الكت�ص�ب)1(.

وبطبيعة احل�ل هن�ك الإم�م حممد عبده )1226 - 1323هـ/ 1811 - 
1905م( اأكرب رواد الإ�صالح والتجديد و�ص�حب م�صروع النه�صة احلديثة، ومن 
اأهم م�صنف�ته التي تعر�ص فيه� للت�صوف »ر�ص�لة التوحيد« و»ر�ص�لة الواردات«. 
ولعله من الالفت للنظر يف هذا ال�صي�ق م� ق�له الإم�م حممد عبده يف اجلزء الث�ين 
من »تف�صري القراآن الكرمي« حول ت�أ�صيل الت�صوف ونقد بع�ص مم�ر�ص�ت املت�صوفة 

يف ع�صره حيث كتب يقول:

اجلهل  يف  امل�صلمني  �صقوط  يف  ال�صبب  عليهم  ا�صتبه  الب�حثني  بع�ص  »اإن 
النقالبي،  الأثر  هذا  له  فك�ن  فيه  حدث  وم�  الإ�صالم  ت�ريخ  يف  وبحثوا  العميم، 
وك�ن من اأهم م� عر�ص لهم يف ذلك م�ص�ألة الت�صوف، وظنوا اأنه من اأعظم اأ�صب�ب 
�صقوط امل�صلمني يف اجلهل بدينهم وبعدهم عن التوحيد الذي هو اأ�ص��ص عق�ئدهم، 
ولي�ص الأمر كم� ظنوا فقد ظهر الت�صوف يف القرون الأوىل لالإ�صالم فك�ن له �ص�أن 
ب�أعم�ل  النف�ص  وتروي�ص  الأخالق  تهذيب  الأمر  اأول  منه يف  الغر�ص  كبري، وك�ن 

املرجع ال�ص�بق، �ص194.  )1(
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ب�لتدريج. واْبُتِلَي  ب�أ�صراره وحكمه  اإليه وجعله� وجدانً� له، وتعريفه�  الدين وجذبه� 
ال�صوفية يف اأول اأمرهم ب�لفقه�ء الذين جمدوا على ظواهر الأحك�م املتعلقة ب�جلوارح 
ب�لكفر... فم�ذا ك�ن  الدين ويرمونهم  اأ�صرار  والتع�مل، فك�ن هوؤلء ينكرون عليهم 
اأثر ذلك يف امل�صلمني؟ ك�ن منه اأن مق��صد ال�صوفية احل�صنة قد انقلبت ومل يبق من 
ر�صومهم الظ�هرة اإل اأ�صوات وحرك�ت ي�صمونه� ذكًرا يترباأ منه� كل �صويف... ومل 
يكن يف القرن الأول �صيء من هذه التق�ليد، ول يف الث�ين، ول ي�صهد لهذه البدع 

كت�ب ول �صنة«)1(.

اأم� املع��صرون للموؤلف فمنهم موؤ�ص�ص الطريقة العزمية ال�صيد حممد م��صي 
اإىل  الو�صول  »اأ�صول  م�صنف�ته:  ومن  1937م(  )1356هـ/  املتوفى  العزائم  اأبو 
معية الر�صول« و»�صراب الأرواح من ف�صل الفت�ح«، و»معراج املقربني« و»مذكرة 
املر�صدين وامل�صرت�صدين« و»النور املبني لعلوم اليقني«، واأبرز م� يف طريقته الرتبية 

الأخالقية للمريدين)2(.

حممود  ال�صيد  املنحى  بهذا  اأي�ًص�  املت�أثرين  للموؤلف  املع��صرين  ومن 
اأبو الفي�ص عميد ال�ص�دة الفي�صيني ولد �صنة )1309هـ/ 1892م( واأ�ص�ص اأول 
جملة اإ�صالمية هي لواء الإ�صالم �صنة )1340هـ/ 1922م(، كم� اأ�ص�ص م� �صم�ه 
»كت�ب  م�صنف�ته:  ومن  1926م(  )1344هـ/  ع�م  الفل�صفية  ال�صوفية  الكلية 

املرجع ال�ص�بق، �ص284 - 285.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص293.  )2(
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و»�صرح  ال�صوفية«،  اإىل  و»املدخل  والعلم«  والفل�صفة  الدين  »وحدة  و  الوجود« 
من�زل ال�ص�ئرين للهروي« و»مع�مل الطريق اإىل اهلل« الذي و�صعه ليكون لهذا العلم 

)الت�صوف( ك�لأم ولطالبه ك�ملرجع.

1371هـ/  )ت  مب�رك  زكي  الدكتور  كت�ب  يربز  نف�صه  ال�صي�ق  ويف 
1952م( »الأخالق عند الغزايل« وهو يف الأ�صل اأطروحة دكتوراه )1342هـ/ 
وجعل  واجلهل،  ب�لغفلة  اأ�صي�عه  ورمى  الت�صوف،  على  فيه  جتنى  وقد  1924م( 
وعدم  ب�لغفلة  الغزايل  واتهم   )...( الإ�صالمية  الأمة  انحط�ط  يف  �صبًب�  �صلوكهم 
اأخذ كت�به  اأنه  له  ون�صب  الليل )...(  الأح�ديث كح�طب  التثبت فهو يف جمع 
»الت�صوف  كت�به  ويف  املكي.  ط�لب  لأبي  القلوب«  »قوت  كت�ب  من  »الإحي�ء« 
كثرية  نواح  من    ب�مل�صيح  احلالج  ي�صبه  والأخالق«  الأدب  يف  الإ�صالمي 
»مت�أثًرا يف ذلك مب��صينيون الذي ا�صتمع اإىل حم��صراته عن الت�صّوف يف الكوليج 
دي فران�ص بب�ري�ص« وقد �صنفه ليكون ر�ص�لة ث�نية للدكتوراه من اجل�معة امل�صرية 

�صنة )1356هـ/ 1937م()1(.

اأي�ًص� �صمن موؤلف�ت  الت�أ�صيلي للت�صوف بغزارة  كم� نالحظ هذا املنحى 
الإم�م عبد احلليم حممود )1328 - 1398هـ/ 1910 - 1978م( ومن اأبرزه�: 
»الت�صوف عند ابن �صين�«، و»احل�رث املح��صبي«، و»اأبو مدين الغوث«، و»ق�صية 
الإم�م  ويلخ�ص  ال�صبلي«...اإلخ.  بكر  »اأبو  ال�صالل«،  من  املنقذ  الت�صوف: 

املرجع ال�ص�بق، �ص317.  )1(
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ف�لفقه�ء  موا�صع:  اأربعة  يف  الت�صوف  على  املنكرين  م�آخذ  حممود  عبد احلليم 
يف  موجودة  ووحدانيته  اهلل  وجود  على  الأدلة  واأن  الإ�صالم  على  دخياًل  يرونه 
القراآن ول داعي للتم��صه� يف مت�ه�ت الت�صوف، واأن الت�صوف لي�ص يف متن�ول 
اجلميع فهو اأر�صتوقراطية فكرية اأو دينية ل يتم�صى مع دميقراطية الإ�صالم، ولأنه 
لي�ص يف متن�ول اجلميع فهو تكليف مب� ل يط�ق، واأخرًيا اأن الت�صوف فيه �صعف 

والإ�صالم قوة.

والعقليون ينتقدونه لحتق�ره العقل الذي هو هبة اهلل والو�صيلة الوحيدة لليقني 
يف جم�ل الدين وكل جم�ل. ويرد عبد احلليم حممود ب�أن طريق ال�صوفية هو الب�صرية 
 واملعرفة ال�صوفية معرفة اإله�مية، ودليل �صحته - كم� يقول الإم�م حممد عبده  - 
وطه�رة  ال�صريعة  يخ�لف  مم�  اأعم�لهم  و�صالمة  ال�صوفية  من  ال�ص�لح  الأثر  ظهور 
النف�ص وهي  تزكية  �صبيله�  الب�صرية  اأن  ال�صحيح. كم�  العقل  ينكره  مم�  فطرتهم 
ل تتوفر اإل لل�صفوة املخت�رة ومن هن� ك�ن اعرتا�ص اخل�صوم على الت�صوف ب�أنه 
اأر�صتوقراطي ثم اإن الت�صوف يف اأر�صتوقراطيته ين�صجم مع طبيعة الأمور )الإقرار 
كل  يف  الت�ص�وي  معن�ه�  الدميقراطية  ك�نت  واإذا  والتف�وت(  الختالف  بوجود 

�صيء فهي اأ�صطورة من الأ�ص�طري)1(.

الغنيمي  الوف�  اأبو  الدكتور  املنحى  بهذا  الالحقني  املت�أثرين  اأبرز  ومن 
التفت�زاين )1349 - 1415هـ/ 1930 - 1994م( الذي تتلمذ على يد موؤلف 

املرجع ال�ص�بق، �ص346 - 347.  )1(
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�صديًق�  والده  وك�ن  والدكتوراه  امل�ج�صتري  اأطروحتي  اإعداده  خالل  الكت�ب 
ال�صيخ  اأ�ص�صه�  التي  الغنيمية  للطريقة  و�صيًخ�  الرازق  عبد  م�صطفى  لل�صيخ 
البن  التفت�زاين  عمل  وقد  1110م(.  هـ/   503( املتوفى  بن �صالمة  الغنيمي 
اأ�صت�ًذا ورئي�ًص� لق�صم الفل�صفة، ثم ن�ئًب� لرئي�ص اجل�معة، كم� ق�م ب�لتدري�ص يف ق�صم 
الفل�صفة بج�مع�ت بريوت وعم�ن والكويت وقطر ومن اأهم موؤلف�ته: »مدخل اإىل 
حلمي،  م�صطفى  حممد  اأ�صت�ذه  منحى  فيه  نحى  والذي  الإ�صالمّي«  الت�صوف 
وكذلك كت�به: »الإن�ص�ن والكون يف الإ�صالم« اإىل ج�نب موؤلف�ته عن كل من: 
للم�ج�صتري،  اأطروحته  عن  عب�رة  الأ�صل  يف  وهو  ال�صكندرّي،  عط�ء اهلل  ابن 

وعبد  احلق بن �صبعني، وهو يف الأ�صل عب�رة عن اأطروحته للدكتوراه. 

والواقع اأّن الت�صوف عند التفت�زايّن منهج ك�مل يف احلي�ة، حيث املت�صوف 
كم�  فيه  يعي�ص  الذي  املجتمع  وحي�ة  ت�صوفه  بني  تع�ر�ص  اأدنى  يرى  ل  املحقق 
التفت�زاين  بنظر  ال�صمو  قمة  هو  العلم  ال�صويف ورجل  احلقيقي بني  المتزاج  اأن 
الذي ق�م اأثن�ء تقلده مه�م �صيخ م�ص�يخ الطرق ال�صوفية بجهود كبرية من اأجل 
اإ�صالحه� ورده� اإىل جذوره� الإ�صالمية ال�صحيحة. ويف ال�صي�ق ذاته تقع موؤلف�ت 
كل من: حممد البهي، وحممد يو�صف مو�صى، وطه عبد الب�قي �صرور، ونور�صي 

ال�صعدي... وغريهم)1(.

املرجع ال�ص�بق، �ص340، و 359.  )1(
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وخت�ًم� ميكن القول: اإّن هذا الكت�ب ك�ن ب�بً� لتو�صع الدرا�ص�ت الالحقة 
ة يف الإ�صالم، حيث ظهر يف احلقبة املوازية والالحقة  وِحيَّ املتعلقة بت�أريخ احلي�ة الرُّ
له العديد من املوؤلف�ت املهمة من بينه�: ترجمة اأبو العال عفيفي ملوؤلف نيكل�صون 
1946م(  والن�صر،  والرتجمة  الت�أليف  )جلنة  وت�ريخه«  الإ�صالمّي  الت�صوف  »يف 
وكت�ب توفيق الطويل »الت�صوف يف م�صر اإّب�ن الع�صر العثم�يّن« )مكتبة الآداب، 
اإىل  1947م(،  )بريوت،  الإ�صالم«  يف  »الت�صوف  فروخ  عمر  وكت�ب  1946م(، 
دني�، وحممد حممود  و�صليم�ن  �صرور،  الب�قي  موؤلف�ت كل من: طه عبد  ج�نب 
علوان، وعبد الرحمن بدوي، وعلي �ص�مي الن�ص�ر، وحممد غالب، وعبد الق�در 
م�صطفى  وك�مل  عرجون،  ال�ص�دق  وحممد  �صبحي،  حممود  واأحمد  حممود، 

ال�صيبي، وحممد زكي اإبراهيم...اإلخ. 

ومن املالحظ كذلك اأّن الت�أليف يف الت�صوف قد ات�صع اأخرًيا، كم� ظهرت 
اأّن امل�صت�صرق  العديد من املواقع ال�صوفية على �صبكة الإنرتنت. وجدير ب�لذكر 
ت�ئية  �صرح  يف  الدكتوراه  درجة  ن�ل  والذي  �صك�تولني،  جوزيبي  الإيط�يّل 
الإ�صالم،  يف  ة  وِحيَّ الرُّ »التجلي�ت  بعنوان:  كت�بً�  موؤخًرا  اأ�صدر  قد  ابن الف�ر�ص، 
ن�صو�ص �صوفية عرب الت�ريخ«، وك�أنه بذلك ي�صتلهم عنوان كت�به، اأو ين�صئه على 
ب�ختالف  ت�صليمن�  مع  الإ�صالم«،  يف  ة  وِحيَّ الرُّ »احلي�ة  عنوان  غرار  على  الأقل 

املوؤلفني ثق�فة ومنهًج�.
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قائمة ببلوجرافية مبوؤلفات ومقالت الدكتور حممدم�شطفى حلمي

اأوًل: اإ�شهاماته يف حقل التاأليف

الفل�صفة والعلم، الق�هرة، 1936م.( 1)
- 1938م. ( 2) ع�مي 1937م  بني  طبع  الق�هرة،  ال�صرقية،  الفل�صفة  لدرا�صة  التمهيد 

وكال الكت�بني عب�رة عن ن�صو�ص حم��صرات.
ابن الف�ر�ص واحلب الإلهي، تقدمي م�صطفى عبد الرازق، جلنة الت�أليف والرتجمة ( 3)

ويف  دكتوراه(  اأطروحة  عن  عب�رة  الأ�صل  يف  )وهو  1945م.  1364هـ/  والن�صر، 
تقدميه لهذا الكت�ب اأعرب ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق عن اغتب�طه العظيم ب�إقدام 
موؤلفه على ن�صر كت�به هذا الذي يعد الأول من نوعه يف العربية، واإعج�به ب�ملوؤلف 

الذي ك�ن لل�صيخ حظ ال�صرتاك يف نظر ومن�ق�صة اأطروحته)1(. 
ة يف الإ�صالم، موؤلف�ت اجلمعية الفل�صفية امل�صرية، دار اإحي�ء الكتب ( 4) وِحيَّ احلي�ة الرُّ

العربية، الطبعة الأوىل، 1364هـ/ 1945م.
احلب الإلهي يف الت�صوف الإ�صالمي، املكتبة الثق�فية، 1380هـ/ 1960م.( 5)

ابن الف�ر�ص واحلب الإلهي، تقدمة بقلم ح�صرة �ص�حب املع�يل الأ�صت�ذ اجلليل ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق   )1(
ب��ص� وقد اأع�دت دار املع�رف ن�صره بنف�ص العنوان يف اأكرث من طبعة. وجدير ب�لذكر اأن هذا الكت�ب قد طبع 
�صل�صلة  من   15 رقم  الع��صقني،  �صلط�ن  الف�ر�ص  ابن  عنوان:  العرب« حتت  »اأعالم  �صل�صلة  �صمن  خمت�صًرا 
اأعالم العرب، 1963م. على اأن الهتم�م ب�بن الف�ر�ص قد ازداد ب�صورة ملحوظة فيم� بعد ومن الكتب التي 
ظهرت يف هذا ال�صي�ق كت�ب يوحن� قمري: ابن الف�ر�ص مقدم�ت يف الت�صوف، درا�صة و�صعر خمت�ر، املطبعة 
الك�ثوليكية، بريوت، 1947م. ومن الالفت للنظر يف هذا الكت�ب �صغري احلجم )53 �صفحة فقط( اأنه اجلزء 

الأول من �صل�صلة حتمل عنوان: فال�صفة العرب.
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كنوز يف رموز، �صمن الكت�ب التذك�ري عن حميي الدين بن عربي يف الذكرى ( 6)
وقدم  عليه  اأ�صرف  1240م(،   -  1165 637هـ/   -  560( مليالده  الث�منة  املئوية 
له: الدكتور اإبراهيم بيومي مدكور، دار الك�تب العربي للطب�عة والن�صر، الق�هرة، 

1389هـ/ 1969م. ي�صغل البحث املذكور ال�صفح�ت: 35 - 66.
يف ( 7) كتبه�  والتي  خ��صة  ب�صفة  ب�لت�صوف  املتعلقة  املق�لت  ع�صرات  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

جملة الإ�صالم والت�صوف التي ك�نت ت�صدر عن م�صيخة الطرق ال�صوفية ابتداء من 
اأول يونية 1958م حتى  العدد الأول الذي �صدر يف 13 ذي القعدة 1377هـ/ 
ويوليو  يونية  �صهري  عن  املجلة  عمر  من  اخل�م�صة  لل�صنة  والث�ين  الأول  العددين 
1962م. وقد �صدرت معظم هذه املق�لت حتت عنوانني رئي�صني هم�: »�صفح�ت 

ونفح�ت«، و»حديث العقل والقلب«. ومن اأهمه�: 
ة املحمدية، الأعداد من الث�لث حتى ال�ص�د�ص،  وِحيَّ نفح�ت من احلي�ة الرُّ )اأ( 

من اأول اأغ�صط�ص 1958م اإىل اأول نوفمرب 1958م.
بني احلب الإلهي واحلب النبوي، العدد الع��صر، اأول م�ر�ص 1959م. )ب( 

دي�صمرب  اأول  الث�نية،  لل�صنة  ال�ص�بع  العدد  الإلهيني،  املحبني  ق�ص�ص  من  )ج( 
1959م.

ة، يف الأ�صل ن�ص ملح��صرة األق�ه� ب�جل�معة  وِحيَّ الأ�ص�ص الإ�صالمية للحي�ة الرُّ )د( 
الأزهرية، اأول اإبريل 1960م.

ة، العدد الث�لث لل�صنة الث�لثة،  وِحيَّ من �صرية »ذو النون« امل�صري وحي�ته الرُّ )هـ( 
اأول اأغ�صط�ص 1960م.
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الت�صوف علم واأخالق، العدد 87، ال�صنة الرابعة، دي�صمرب 1961م، وين�ير  )و( 
1962م.

اخل�م�صة،  لل�صنة  والث�ين  الأول  العددان  الإلهي،  واحلب  ال�صوفية  املعرفة  )ي(  
يونية ويوليو 1962م.

تعقد  ك�نت  والتي  المجلة  ندوات  اأغلب  ح�صوره  اإلى  ب�لإ�ص�فة  هذا 
رفق�ئه  من  نخبة  برفقة  وذلك  ال�صوفية  للطرق  الع�مة  الم�صيخة  بدار   � �صهريًّ
يو�صف  كمحمد  اآنذاك  والثق�فة  الفكر  نجوم  األمع  من  يعدون  ك�نوا  الذين 
مو�صى، واأحمد فوؤاد الأهواني، واأبو الوف� الغنيمي التفت�زاني، وطه عبد الب�قي 
الأولي�ء  وكرام�ت  الت�صوف،  حول  تدور  مو�صوع�ته�  وك�نت  وغيرهم.  �صرور، 

بين العلم وال�صعوذة، ...اإلخ. 

كم� �ص�هم يف املجلدات الثالثة ملو�صوعة »تراث الإن�ص�نية« مبراجعته وتعقيبه على ( 8)
الكتب الت�لية: 

وزارة  الإن�ص�نية،  »تراث  �صويدنربج،  لعم�نويل  الإلهي�ن  واحلكمة  احلب  )اأ( 
والرتجمة  للت�أليف  الع�مة  امل�صرية  املوؤ�ص�صة  القومي،  والإر�ص�د  الثق�فة 

والطب�عة والن�صر، املجلد الأول، �ص841 - 857«.
طبعه  ]اأعيد   .)955  - �ص933  الث�ين،  )املجلد  ل�صبينوزا  الأخالق  علم  )ب( 
ل�صبينوزا، �صمن مطبوع�ت مكتبة  يف كت�ب حتت عنوان: علم الأخالف 

الأ�صرة، الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب، 1994م[.
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تدبري املتوحد لبن ب�جه )املجلد الث�لث، �ص817 - 832(. ]اأعيد طبعه يف  )ج( 
كت�ب حتت نف�ص العنوان، �صمن مطبوع�ت مكتبة الأ�صرة، الهيئة امل�صرية 

الع�مة للكت�ب، 1994م[.

ثانًيا: اإ�شهاماته يف حقل التحقيق

الرئي�ص ( 1) ال�صيخ  اأّن  اإثب�ت  يف  التطبيق  توفيق  كت�ب:  على  وتعليق  وحتقيق  تقدمي 
من الإم�مية الإثنى ع�صرية، لعلي بن ف�صل اهلل اجليالين، الطبعة الأوىل، �صل�صلة 

ذكرى م�صطفى عبد الرازق للدرا�ص�ت الإ�صالمية، 1371هـ/ 1954م. 
حتقيق م�صرتك للجزء الرابع من كت�ب: املغني يف اأبواب التوحيد والعدل، للق��صي ( 2)

والن�صر،  للطب�عة  العربية  ال�صركة  والرتجمة،  للت�أليف  امل�صرية  الدار  اجلب�ر،  عبد 
الق�هرة، 1960م - 1965م. 

للداعي: ( 3) العقل،  راحة  كت�ب:  ح�صني،  ك�مل  حممد  د.  مع  ب�ل�صرتاك  حقق 
من   9 رقم  �صنة 411هـ/ 1021م(،  بعد  )ت  الكرم�ين  الدين  اأحمد بن حميد 

�صل�صلة خمطوط�ت الف�طميني، دار الفكر العربي، الق�هرة، دون ت�ريخ.

ثالًثا: اإ�شهاماته يف حقل الرتجمة

حممد ( 1) حممود  ترجمة  املنهج،  عن  مق�ل  ديك�رت:  رينيه  لكت�ب  وقدم  راجع 
والن�صر،  للطب�عة  العربي  الك�تب  دار  الإن�ص�ين،  الفكر  روائع  �صل�صلة  اخل�صريي، 

الق�هرة، الطبعة الث�نية، 1968م. وي�صغل التقدمي املطول ال�صفح�ت: 3 - 50. 
راجع ترجمة د. عثم�ن نوية لكت�ب: العلم والدميقراطية والإ�صالم ومق�لت اأخرى، ( 2)
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ت�أليف: هم�يون كبري، 1960م.
ت�أليف: ( 3) الت�ريخ،  يف  ومك�نه  العربي  الفكر  لكت�ب:  ح�ص�ن  مت�م  د.  ترجمة  راجع 

مطبوع�ت  �صمن  ن�صره  ]اأعيد  1961م.  الق�هرة،  الكتب،  ع�مل  اأولريي،  ديال�ص 
مكتبة الأ�صرة لع�م 2007م[.

ت�ريخ ( 4) لكت�ب:  ن�ص�أت  �ص�دق  ترجمة  القي�ص  ن�جي  اأحمد  مع  ب�ل�صرتاك  راجع 
الت�صوف يف الإ�صالم، ت�أليف: ق��صم غني، 1970م. 

فل�صفة ( 5) املعنون:  رام��ص�راك�  يوجي  لكت�ب  �صعد  يو�صف  عري�ن  ترجمة  راجع  كم� 
للثق�فة،  الع�مة  الإدارة  اجلنوبي،  الإقليم  القومي،  والإر�ص�د  الثق�فة  وزارة  اليوج�، 

الق�هرة، دون ت�ريخ.

رابًعا: مقالته مبجلة الر�شالة

مط�لع�ت يف الت�صوف الإ�صالمي، ]متهيد: ك�صف املحجوب - عوارف املع�رف[، ( 1)
ال�صنة الأوىل، عدد 16، 1933/9/1م، �ص11 - 13. ]التوقيع: حممد م�صطفى 

حلمي، م�ج�صتري يف الآداب[.
مط�لع�ت يف الت�صوف الإ�صالمي، ]عوارف املع�رف: من�ص�أ علوم ال�صوفية وف�صله�[ ( 2)

ال�صنة الأوىل، عدد 17، 1933/9/15، �ص14 - 16.
(3 ) - الت�صوف  م�هية  املع�رف:  ]عوارف  الإ�صالمي،  الت�صوف  يف   مط�لع�ت 

اأ�صل كلمة �صويف[ ال�صنة الأوىل، عدد 19، 1933/10/15م، �ص16 - 18.
مط�لع�ت يف الت�صوف الإ�صالمي، ]عوارف املع�رف: معرفة النف�ص[ ال�صنة الأوىل، ( 4)

عدد 20، 1933/11/1م، �ص16 - 17.
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1933/11/15م، ( 5)  ،21 عدد  الأوىل،  ال�صنة  الإ�صالمي،  الت�صوف  يف   مط�لع�ت 
�ص19 - 20.

ة يف الإ�صالم« ( 6) وِحيَّ وقد ق�م حممد عبد الغني ح�صن ب�لتعليق على كت�ب »احلي�ة الرُّ
يف املجلة نف�صه� )ال�صنة 13، عدد 634، 1945/8/27م، �ص936(، وكذلك ق�م 
حممد خف�جي بعر�ص كت�ب »ابن الف�ر�ص واحلب الإلهي« للموؤلف )ال�صنة 19، 

العدد 944، 1951/8/9م، �ص905(.

خام�ًشا: مقالته مبجلة منب الإ�شالم »املجل�ص الأعلى لل�شئون الإ�شالمية«

الت�صوف بني العلوم الإ�صالمية، عدد 11، ال�صنة 18، ذو القعدة 1380هـ/ اإبريل ( 1)
1961م، �ص51 - 53. 

الت�صوف بني العلوم ال�صرعية والعلوم العقلية، عدد 2، ال�صنة 19، �صفر 1381هـ/ ( 2)
1961م، �ص56 - 58.

اأغ�صط�ص ( 3) 1381هـ/  الأول  ربيع   ،19 ال�صنة   ،3 عدد  الك�مل،  الإن�ص�ن  حممد 
1961، �ص50 - 52.

الت�صوف يف ت�صنيف الغزايل للعلوم الإ�صالمية، عدد 4، ال�صنة 19، ربيع الآخر ( 4)
1381هـ/ 1961م، �ص48-46.

اإ�صالمية، عدد 5، ال�صنة 19، جم�دى الأوىل 1381هـ/ ( 5) الت�صوف فل�صفة روحية 
اأكتوبر 1961م، �ص68-64.

الآخرة ( 6) جم�دى   ،19 ال�صنة   ،6 عدد  وكونية،  واإن�ص�نية  اإلهية  فل�صفة  الت�صوف 
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1381هـ/ نوفمرب 1961م، �ص70-67. 
الت�صوف علم للنف�ص الإن�ص�نية، عدد 9، ال�صنة 19، رم�ص�ن 1381هـ/ 1962م، ( 7)

�ص62 - 66.
ي� اأحب اأحب�ء اهلل، عدد 3، ال�صنة 20، ربيع الأول 1382هـ/ اأغ�صط�ص 1962م، ( 8)

�ص116 - 119. 
النف�ص الإن�ص�نية عند ال�صوفية، عدد 4، ال�صنة 20، ربيع الآخر 1382هـ/ �صبتمرب ( 9)

1962م، �ص55 - 58.
ال�صوفية وخواطر النف�ص الإن�ص�نية، عدد 6، ال�صنة 20، جم�دى الآخرة 1382هـ/ ( 10)

نوفمرب 1962م، �ص109 - 112. 
رم�ص�ن ( 11)  ،20 ال�صنة   ،9 عدد  قراآنك،  اأحكم  م�  �صبح�نك  رم�ص�ن،  نفح�ت  من 

1382هـ/ فرباير 1963م، �ص136 - 138.
1383هـ/يوليو ( 12) �صفر   ،21 ال�صنة   ،2 عدد  الإن�ص�نية،  النف�ص  واأحوال  ال�صوفية 

1963م، �ص72 - 74.

�شاد�ًشا: مقالته مبجلة عامل الروح

الروح عند �صوفية امل�صلمني، العدد الأول، نوفمرب 1947م، �ص14 - 21.( 1)
الروح عند �صوفية امل�صلمني، العدد الث�ين، دي�صمرب 1947م، �ص9 - 14.( 2)
الروح عند �صوفية امل�صلمني، العدد اخل�م�ص، م�ر�ص 1948م، �ص17 - 21.( 3)
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ب�لإ�ص�فة اأي�ًص� اإلى العديد من المق�لت التي ن�صره� بمجلة نور الإ�صالم، 
ومجلة معهد الدرا�ص�ت الإ�صالمية، ومجلة مجلتي، ومجلة كلية الآداب، ومجلة 
الفكر المع��صر التي كتب به� مق�ًل بعنوان: مدر�صة م�صطفى عبد الرازق )عدد 

يونية 1965(، واآخر بعنوان: »طه ح�صين مفكًرا«، فبراير 1966م.





حممد م�صطفى حلمي

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام 1364هـ/1945م





مقدمة

امل�دية  احل�ض�رة  فيه  بلغت  م�دي،  ب�أنه ع�ضر  فيه  نعي�ش  الذي  الع�ضر  ميت�ز 
حي�ة  واأ�ضبحت  اآخر.  ع�ضر  مثله يف  له�  يتهي�أ  لعله مل  التقدم،  من  كبرًيا  مبلًغ� 
م  الأفراد واجلم�ع�ت يف هذا الع�ضر خ��ضعة يف ُجلِّ نواحيه� لهذه املع�يري التي تقوِّ
كل �ضيء مب� يوؤدي اإليه من منفعة ع�جلة. وقد �ضحب هذا التقدم امل�دي تقدم 
اآخر يف احلي�ة الفكرية التي ت�ضعبت نواحيه�، وتنوعت األوان الإنت�ج القيم فيه�: 
اإىل مذاهب واأنظ�ر فل�ضفية، ومن درا�ض�ت وبحوث  فمن من�هج ونظري�ت علمية 
اجتم�عية اإىل اآث�ر وروائع اأدبية. على اأن هذه النه�ضة مهم� تكن وا�ضعة النط�ق 
الآخر  وبع�ضه�  ن�فًع�،  مفيًدا  بع�ضه�  يكن  مهم�  الثمرات  وهذه  الآف�ق،  بعيدة 
جمياًل رائًع�، ف�إن هن�ك ن�حية لي�ضت اأقل من هذا كله نفًع�، ول اأَْدنَى َرْوَعًة، مل 
ُيْعَن به� الب�حثون العن�ية التي ت�ضتحقه�، ومل يح�ولوا يف در�ضه� املح�ولة العلمية 
التي ُتِعني على ك�ضف حق�ئقه� ودق�ئقه�، والإب�نة))) عم� تنطوي عليه من مع�ين 
احلق واخلري واجلم�ل، وكله� ُمُثل ع�لية لبد منه� لالإن�ض�ن الراقي الذي يريد اأن 

الإب�نة: التو�ضيح والإظه�ر.  (((



وِحيَّة يف الإ�سالم احلياة الرُّ
44

اإليه�  َرته� ودعت  وَّ ة التي �ضَ وِحيَّ يحي� حي�ة �ضعيدة. وهذه الن�حية هي احلي�ة الرُّ
الأدي�ن، وك�ن يحي�ه� ال�ضلف ال�ض�لح من الأنبي�ء والزه�د والعب�د وال�ضوفية الذين 
ظهروا يف خمتلف الع�ضور، وك�ن لظهورهم اأبعد الآث�ر يف الت�ض�مي))) ب�لنف�ش عن 

وح. ي�ش))) امل�دة، وال�ضعود به� اإىل ع�مل الرُّ َح�ضِ

  النبي  حي�ة  يف  الإ�ضالم  يف  الن�حية  لهذه  �ضورة  اأول  ظهرت  وقد 
�د  هَّ وظهرت له� �ضور اأخرى يف حي�ة ال�ضح�بة والت�بعني، ومن بعدهم يف حي�ة الزُّ
وال�ضوفية. غري اأنن� ل نك�د جند من الب�حثني عندن� من ُيْعَنى به�، اأو ُيْقِبل عليه�، 
به� اإىل النفو�ش، ويظهر  ُل نف�ضه م�ضقة البحث فيه� على وجه �ض�ئغ، يحبِّ اأو ُيَحمِّ
اإىل  النظر  ودع�مته�  القلب،  وِجالء  النف�ش  تطهري  ِقَوامه�)))  حي�ًة  اأن  من خالله 
اأفراد الإن�ض�ن، وغ�يته� املعرفة  الكون بعني الوحدة التي تزول معه� التفرقة بني 
اليقينية)4) وال�ضع�دة احلقيقية، حي�ة هذا �ض�أنه� خليقة ب�أن تت�ض�فر جهود الب�حثني 
القول  يف  العلي�  ُمُثَله�)))  ويت�أثروا  الن��ش،  فيه�  ينظر  ب�أن  جديرة  درا�ضته�،  على 
�ضيء،  امل�دة كل  فيه  اجت�حت  الذي  الع�ضر  كهذا  ع�ضر  ول�ضيم� يف  والعمل، 
واأكرب  ة.  الروحيَّ املُُثل  ثن�ي�ه  � �ض�عت يف  تقوميً� م�ديًّ ُم)))  ُتَقوَّ فيه احلي�ة  واأ�ضبحت 

الت�ض�مي: الرتف�ع.  (((
ح�ضي�ش: م� �ضفل من الأر�ش.  (((
ِقَوام كل �ضيء: عم�ده ونظ�مه.  (((

اليقينية: م� اطم�أنت اإىل حكمه النف�ش مع العتق�د ب�ضحته.  (4(
ُمثل: جمع »ِمث�ل« وهو �ضورة ال�ضيء التي متثل �ضف�ته.  (((

ل. ُم: ُتَعدَّ ُتَقوَّ  (((
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 � ة وُمُثله� ومع�يريه�))) ِمنَّ وِحيَّ الظن اأنن� مل نكن يف وقت اأحوج اإىل هذه احلي�ة الرُّ
يف هذا الوقت الذي ا�ضتح�لت))) فيه حي�ة الأفراد واجلم�ع�ت اإىل ته�لك))) على 

ي)))، واإمع�ن))) يف �ضهوة الغلبة))) وال�ضيطرة. الرتف)4) احل�ضِّ

اأقدم لأبن�ء هذا  اأن  ة، فقد راأيت  وِحيَّ الرُّ ف�إذا ك�نت تلك هي قيمة احلي�ة 
ة وتطوره� يف الإ�ضالم، واأن اأعر�ش عليهم  وِحيَّ اجليل �ضورة ع�مة لن�ض�أة احلي�ة الرُّ
الأ�ضول التي اأقيمت عليه�، واخل�ض�ئ�ش التي امت�زت به�، حم�وًل يف ذلك كله 
الكت�ب  والنزع�ت. ومن هن� ج�ء هذا  املذاهب  واأهم  ال�ضخ�ضي�ت  ب�أبرز  اأمُِلَّ  اأن 
يف ق�ضمني: اأولهم� ت�ريخي، يعر�ش للم�ض�در املختلفة التي ا�ضتقيت منه� احلي�ة 
ة الإ�ضالمية، �ضواء يف ذلك م�ضدره� الإ�ضالمي الأول الذي �ضدرت عنه  وِحيَّ الرُّ
والأفالطونية  وامل�ضيحية  والهندية  الف�ر�ضية  امل�ض�در  اأو  ب�لظهور،  بداية عهده�  يف 
ة على تع�ُقب الع�ضور))) الإ�ضالمية،  وِحيَّ اجلديدة التي ك�ن له� اآث�ره� يف احلي�ة الرُّ
ك�ن  وم�  ة،  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  هذه  على)1))  اختلفت  التي  الأطوار)))  يتن�ول  هو  ثم 

مع�يري: جمع »ِمْعي�ر« وهو: م� اتُِّخَذ اأ�ض��ًض� للمق�رنة والتقدير.  (((
لت. ا�ضتح�لت: تنّقلت من ح�ل اإىل ح�ل، حتوَّ  (((

ته�ُلك: ته�َلَك على ال�ضىء: اأَقبَل عليه يف ِحْر�ش �ضديد.  (((
م. َنعُّ َف: التَّ الرتَّ  (4(
ّي. ي: امل�دِّ احِل�ضِّ  (((

الإْمع�ن: املب�لغة يف ال�ضتق�ض�ء.  (((
الَغِلَبة: القهر.  (((

تع�ُقب الع�ضور: جميء ع�ضر تلو الآخر.  (((
الأطوار: الأحوال والهيئ�ت.  (((

اختلفت على: توالت.  ((1(
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اأن  ة. واأم� الق�ضم الث�ين فقد ح�ولت فيه  له� يف كل طور من �ضور نظريَّة وعمليَّ
ري��ض�تهم  يف  اأ�ضح�به�  ا�ضطنعه�  التي  ومن�هجه�  ة  وِحيَّ الرُّ احلي�ة  اأ�ضول  اأدر�ش 
وجم�هداتهم العملية، ويف اأذواقهم))) ومواجيدهم))) النف�ضية، ويف مك��ضف�تهم))) 
ب�حلي�ة  اأعنيه  الذي  اأن  يت�ضح  الق�ضمني  هذين  ومن  القلبية.  وم�ض�هداتهم)4) 
ة يف هذا الكت�ب هو الوجداني�ت التي تعد اأ�ض��ًض� للت�ضوف وجممًع� لبن�ئه  وِحيَّ الرُّ

يف الإ�ضالم .

ْقُت بع�ش التوفيق اإىل �ضد الفراغ الذي  ولعلني بهذا الكت�ب اأكون قد ُوفِّ
يوجد يف املكتبة العربية، ويرجع وجوده اإىل اأنَّ اأكرث م� ُكِتَب عن هذه الن�حية اإمن� 
كتبه امل�ضت�ضرقون، اأمث�ل الأ�ضت�ذ لوي�ش م��ضينيون يف الفرن�ضية، والأ�ضت�ذ رينولد 
الفرن�ضية  اجلليلني يف غري  الع�مِلنَْي  كتبه غري هذين  وم�  الإجنليزية،  نيكول�ضن يف 
ة  وِحيَّ والإجنليزية من اللغ�ت الأوربية. اأم� م� ُكِتَب يف العربية عن هذه الن�حية الرُّ
للحي�ة الإ�ضالمية، فال يك�د يكون �ضيًئ� يذكر ب�لقي��ش اإىل هذه الأَ�ْضف�ر))) ال�ضخمة 
مة التي اأخرجه� علم�ء الإ�ضالمي�ت من امل�ضت�ضرقني، ولعل اأكرث م�  والبحوث القيِّ

اأذواقهم: اأذواق جمع »َذْوق« وهو يف ال�ضطالح نور عرف�ين يقذفه احلق بتجليه يف قلوب اأولي�ئه يفرقون به بني   (((
احلق والب�طل.

مواجيدهم: مواجيد: هي م� يرد على ب�طن العبد من اهلل يك�ضبه فرًح� اأو حزنً�.  (((
مك��ضف�تهم: الك�ضف هو الطالع على م� يعترب من الغيب �ضواء عن طريق اجلالء ال�ضمعي اأو الب�ضري اأو   (((

خالف ذلك.
م�ض�هداتهم: امل�ض�هدة: اأن ي�ض�هد العبد الغيوب َعَي�نً�.  (4(

الأَ�ْضف�ر: جمع »�ِضْفر« وهو الكت�ب.  (((
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َفه�  تقع عليه اأيدين� يف هذا ال�ضدد))) ل يتج�وز اإل قلياًل كتب الطبق�ت التي خلَّ
الأحي�ن حديًث� خمتلًط�  اأكرث  عنهم يف  والتي حتدثن�  اأنف�ضهم،  ال�ضوفية  مرتجمو 
م�ضطربً� م�ضوبً� ب�ضوائب اخلي�ل، واإل الآث�ر املنثورة واملنظومة التي خلفه� اأ�ضح�ب 
املذاهب من ال�ضوفية املتحققني، وا�ضطنعوا فيه� من الرمز والإ�ض�رة م� يخفى معه 
املعنى الذي تنطوي عليه األف�ظهم وعب�راتهم، بحيث ل تكون قراءته� �ض�ئغة، ول 
فهمه� مي�ضوًرا لل�ضواد الأعظم من القراء، ف�ضاًل عن ع�مة املثقفني الذين لي�ضوا 
اعتب�رات حملتني  اأولئك  الذوق يف �ضيء. فكل  واأهل  اأ�ضح�ب الأحوال  من 
والتي�ضري، مع  التب�ضيط  فيه  ى)))  اأََتَوخَّ اأن  اإىل  الكت�ب، ودفعتني  على و�ضع هذا 
قد  اأكون  اأن  اأرجو  وبهذا  العلمي.  البحث  ملنهج  ومراع�ة  احلق�ئق  على  حم�فظة 
اأديت واجبي نحو هذه الن�حية القيِّمة املغمورة من نواحي تراثن� الإ�ضالمي، كم� 
ة التي انطوت عليه� هذه الن�حية،  وِحيَّ اأرجو اأن يكون يف الك�ضف عن املع�ين الرُّ
َلف))) ال�ض�لح م� يعني على كبح جم�ح  واملُُثل العلي� التي حققته� على اأيدي ال�ضَّ
ن اخَلَلف)4) من ال�ضتج�بة لهذا الدع�ء الروحي  ة امل�دة، وميكِّ ال�ضهوة، وك�ضر ِحدَّ

َلف. ده ال�ضَّ ال�ض�دق الذي ردَّ

حممد مصطفى حلمي

د. ال�ضدد: الَق�ضْ  (((
ى. ى: اأحَتَرَّ اأََتَوخَّ  (((

َلف: كّل من تقدمك من اآب�ئك وذوي قرابتك يف ال�ضن اأو الف�ضل. ال�ضَّ  (((
يَّة. رِّ اخَلَلف: الذُّ  (4(





وِحيَّة وتطورها ن�شاأة احلياة الرُّ

الزهد والت�سوف مراآة احلياة الإ�سالمية

الإن�سان لألوان خمتلفة  فيها  التي يخ�سع  احلياة  ة هي هذه  وِحيَّ الرُّ احلياة 
من  وتنقيته  القلب،  وت�سفية  احِل�ّس،  حجاب  وك�سف  النف�س،  جماهدة  من 
بربه،  �سلته  عليه  تف�سد  التي  املادية  العالئق)))  وقطع  والهوى،  اأَْدَران)))ال�سهوة 
الكون  ملبدع  وم�ساهدة  الكون،  يف  تاأمل  كله  هذا  بعد  هي  ثم  باأ�سباهه،  و�سلته 
الإلهية،  الذات  يف  البقاء  وِقَوامها  الب�سرية،  النف�س  عن  الفناء  �سبيلها  م�ساهدة 
والحتاد باحلقيقة العلية، والتحقق مبعرفتها معرفة يقينية ل ياأتيها ال�سك من بني 
ة اأول ما ن�ساأت يف الإ�سالم من  وِحيَّ يديها ول من خلفها. ن�ساأت هذه احلياة الرُّ
ف))) والَوَرع))) والتعبُّد والزهد والتقوى، وغري ذلك من مظاهر الن�سراف  التق�سُّ
حياتهم  يف  امل�سلمني  بني  �سائًعا  ا  عامًّ كان  مما  الدين  على  والإقبال  الدنيا،  عن 

اأَْدَران: جمع »َدَرن« وهو الَو�َسخ.  (((
العالئق: جمع »َعاَلقة« وهي احلّب الالزم للقلب.  (((

م. ف: ترك الرتف والتنغُّ التق�سُّ  (((
ج، العّفة: وهي الكّف عن احلالل املباح. الَوَرع: التحرُّ  (((



وِحيَّة يف الإ�سالم احلياة الرُّ
(010

يتاأثرها  رفيعة  مثاًل  واأ�سحابه  النبي  فيها  كانت  التي  احلياة  هذه  وهي  الأوىل، 
عنا�سر  ذلك  بعد  بها  اختلط  اأن  لبثت  ما  ولكنها  والعمل.  القول  امل�سلمون يف 
ما  وفيها  البحت،  الفل�سفي  ومنها  اخلال�س،  الديني  منها  الإ�سالم:  عن  اأجنبية 
هو مزاج من الدين والفل�سفة. وقد ظلت هذه العنا�سر الأجنبية تختلط باحلياة 
تعاقب  على  َيْحَيْونَها  كانوا  الذين  نفو�س  يف  عملها  وتعمل  الإ�سالمية،  ة  وِحيَّ الرُّ
تتفق  متنوعة  �سوًرا  واأخذت  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  تطورت  حتى  واختالفها،  الع�سور 
مع ما كانت عليه يف بدايتها من بع�س الوجوه، وتختلف عنه من وجوه اأخرى؛ 
القلب،  ب�سئون  املعنيني  الدين،  املُْقِبلني على  امل�سلمني من  اأن كانت غاية  فبعد 
بهذا  اإذا  اهلل،  بر�سوان  َفر)))  الظَّ ابتغاء  وجاهها  الدنيا  متاع  يف  الزهد  جمرد  هي 
الزهد ي�سبح و�سيلة من الو�سائل التي ي�ستعان بها على حتقيق غاية اأخرى اأعز منه 
واأمنع، واأروع منه واأمتع، األ وهي مطالعة))) وجه اهلل، وم�ساهدة جماله الأزيل)))، 
ثم اأ�سبحت هذه الغاية بعد ذلك �سيًئا اآخر ليقنع فيه الإن�سان باملطالعة، وليقف 
الق�سوى  الغاية  اإىل  كله  هذا  يتجاوز  هو  واإمنا  واملجاهدة،  الريا�سة  حد  عند  فيه 
والغر�س الأ�سمى الذي اإذا حققه الإن�سان فقد و�سل اإىل مقام الفناء))) عن نف�سه 

َفر: الفوز. الظَّ  (((
مطالعة: روؤية.  (((

الأزيل: الذي ل بداية له ول نهاية.  (((
الفناء: حني يحب اهلل العبد، ميحو �سفات نف�س العبد ال�سيئة ويبدلها ب�سفاته ال�سنية، فيكون اهلل، حني يحب   (((

العبد، �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، ويده التي يبط�س بها، ورجله التي مي�سي بها.
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ة من جمرد ريا�سة للنف�س وجماهدة  وِحيَّ والحتاد))) بربه. وهنا ت�ستحيل احلياة الرُّ
لدواعي احل�س اإىل نظام روحي، اأو فل�سفة دينية قوامها مذهب روحي.

ة الإ�سالمية يالحظ اأن الت�سوف بريا�ساته  وِحيَّ واملتاأمل يف تاريخ احلياة الرُّ
وما  احُلُجب،  من  اأهله  قلوب  عن  انك�سف  ومبا  ومواجيده،  وباأذواقه  وجماهداته، 
ال�سور  تنعك�س على �سفحتها  التي  ال�سادقة  املراآة  ُك�ِسف لهم من احلقائق، هو 
الإ�سالمية،  الع�سور  خمتلف  يف  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  هذه  اتخذتها  التي  املختلفة 
ومعنى هذا بعبارة اأخرى اأن درا�سة الت�سوف الإ�سالمي درا�سة حتليلية تاريخية، 
اأ�سرارها،  وا�ْسِتْكَناه)))  الإ�سالم،  يف  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  معرفة  على  تعيننا  التي  هي 
وك�سف العنا�سر التي تتاألف منها، والعوامل الإ�سالمية والأجنبية التي اأعانت 
واملنازع  عليها،  اأقيمت  التي  والعملية  النظرية  والدعائم  وتطورها،  ن�ساأتها  على 
امليتافيزيقية والأخالقية التي نزعت اإليها، فمما ل�سك فيه اأن الت�سوف جزء من 
الديني والعقلي وال�سعوري لالإ�سالم، خ�سع  يتاألف منها الرتاث  التي  الأجزاء 
�ُسوء والرتقاء، وملقت�سيات  كما خ�سع غريه من مظاهر احلياة الإ�سالمية لعوامل النُّ
ال�سمو والنحطاط، مما كان له اأثره يف جعله اأوًل طريقة للعبادة وتهذيب النف�س، 
للكافرين،  اأعدها  التي  النار  والفرار من عذاب  اهلل،  التقرب من  اإىل  بها  يق�سد 
اأعدها للمتقني، ومما كان له ثمرته بعد ذلك يف جعله  َفر بثواب اجلنة التي  والظَّ

ويحدث  الإن�سانية  الذات  يف  الإلهية  الذات  حتل  حيث  احللول،  من  وتداخاًل  وامتزاًجا  قربًا  اأكرث  الحتاد:   (((
المتزاج بني الالهوت والنا�سوت.

ا�ْسِتْكَناه: اإدراك احلقائق.  (((



وِحيَّة يف الإ�سالم احلياة الرُّ
((12

العلوم  له مو�سوعه ومنهجه وغايته، وله ما مييزه يف هذا كله عن غريه من  علًما 
ب�سفة  الفقه  ب�سفة خا�سة، وعن علم  الدينية الأخرى  العلوم  ب�سفة عامة، وعن 
اأخ�س. واإذا كان ذلك كذلك فقد َتَعنيَّ اإًذا على الباحث الذي يريد اأن يتعرف 
ة الإ�سالمية، وقيمة املعاين التي انطوت عليها، وحقيقة املثل  وِحيَّ تاريخ احلياة الرُّ
العليا التي دعت اإليها، اأن يعر�س لتاريخ الت�سوف الإ�سالمى، وملا اختلف عليه 
من الع�سور، واأحاط به من الظروف، واأن يلتم�س العنا�سر املختلفة التي انبثت 
املتعاقبة  ال�سور  يكون بني هذه  اأن  وما ع�سى  ومعانيه،  األفاظه  منها  وتاألفت  فيه، 
التي كانت له يف خمتلف الع�سور، وما ع�سى اأن يكون بني هذه ال�سور و�سورته 
ر تختلف قوة و�سعًفا، وتتباين قربًا وبعًدا، وتتفاوت ظهوًرا وَخَفاًء،  الأوىل من اأََوا�سِ
وذلك كله على وجه يك�سف عن اأبرز �سخ�سياته، واأهم موؤلفاته التي تركت يف 
هتها اإىل اأَْمَثل طريق واأجلِّ غاية. ة الإ�سالمية اآثاًرا باقية، ووجَّ وِحيَّ تاريخ احلياة الرُّ



ة يف الإ�سالم من حياة النبي واأ�سحابه،  وِحيَّ ميكن اأن تتخذ بداية احلياة الرُّ
ُزْخُرفها وجاهها،  اأنف�سهم من زهد يف الدنيا، واإعرا�س عن  وما كانوا ياأخذون به 
واإقبال على اهلل  بقلوبهم، وجهاد يف �سبيل اهلل بكل ما اأُُوتوا من قوة الإميان 
والليايل وحيًدا  الأيام  فيه  يق�سي  الذي كان  فتحنُّث))) حممد  اليقني؛  وحرارة 
معتزًل للنا�س يف غار حراء قبل اأن يهبط عليه الوحي، وحياة اأبي بكر وعمر وعثمان 
َهْيب الرومي، و�سلوك اأَُبّي بن  وعلي، و�سرية بالل احلب�سي و�َسْلَمان الفار�سي و�سُ
َعب بن ُعَمرْي، وما  اري واأبي ذر الغفاري وُحَذيفة بن اليمان وُم�سْ كعب ومتيم الدَّ
د،  كان ياأخذ به اأولئك وهوؤلء وكثري غريهم من ال�سحابة اأنف�سهم، من تعبُّد وتزهُّ
ف وجماهدة للنف�س، ومعاندة لل�سيطان، وجهاد يف �سبيل اهلل، كل اأولئك  وتق�سُّ
ة التي مَنَْت بعد ذلك  وِحيَّ ميكن اأن يعد بذوًرا اأوىل انبثقت))) منها َدْوَحُة احلياة الرُّ
وَزَكْت، وامتدت اأغ�سانها واأينعت، فاإذا هي تن�سر ظاللها، وتوؤتي اأكلها يف حياة 
التابعني، وغري التابعني ممن جاءوا َبعُد، وكانت لهم �سدة عناية باأمر الدين. ولعلنا 

د، حتنَّف. َتَحنَّث: تعبَّ  (((
انبثقت: خرجت باندفاع.  (((

وِحيَّة يف الإ�شالم بداية احلياة الرُّ
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اإذا نظرنا فيما كان يرَكن))) اإليه حممد  من العزلة عن النا�س، واخَلْلَوة))) اإىل 
حها، واإىل الكون يتاأّمله، واإىل مبدع الكون ي�ستطلعه، وَواَزنَّا بني هذه  نف�سه يت�سفَّ
اد الذين ظهروا بعد، وُعِرفوا با�سم ال�سوفية، ا�ستطعنا  احلال واأحوال الزهاد والُعبَّ
اأن نتبنيَّ يف ي�سر وجه ال�سبه بني حياة النبي وحياة ال�سوفية، وا�ستطعنا اأي�ًسا اأن 
نرد طريقة هوؤلء القوم، ومبا ت�ستمل عليه من ريا�سيات وجماهدات، ومن اأذواق 
اإىل م�سدرها   - للدقائق  ومعرفة  للحقائق،  اإليه من ك�سف  تنتهي  وما  ومواجيد، 
جترد  والتي    يحياها حممد  كان  التي  اخلا�سة  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  هذه  الأول يف 
فيها عن كل �سيء، وانك�سف له فيها وجه احلق يف كل �سيء، فاإذا هو يعرف اهلل 
الإن�سان  َعلَّم  بالقلم،  َعلَّم  الذي  الأكرم،  ربه  با�سم  يقراأ  واإذا هو  الواحد الأحد، 
حياة  عن  ُرِوَيت  التي  الأخبار  واأوثق  الروايات  اأقدم  ذي  هي  وها  يعلم.  مل  ما 
النبي الأوىل، و�سريته التي �سارها يف ريا�سة نف�سه، قد �سورت لنا نبي الإ�سالم 
ال�سم،  بهذا  بعد ذلك  ُعرف  الذي  ال�سويف  تكن هي �سورة  اإن مل   يف �سورة، 
فهي - على الأقل - قريبة منها من وجوه كثرية، وم�ستملة على كثري من البذور 
التي َلِقَيت بادي الأمة يف قلوب العباد والزهاد ثم يف قلوب ال�سوفية واأهل الَك�ْسف 
ترعرعت  حتى  والتنمية  بالتغذية  وهوؤلء  اأولئك  وتعهدها  ذلك،  بعد  والِعْرَفان 
واأينعت)))، فكانت منها هذه الريا�سات واملجاهدات التي اأخ�سع ال�سوفية اأنف�سهم 

يركن اإىل: مييل اإىل وي�سكن.  (((
ْف�س اأو غريها. اخَلْلَوة: مكان النفراد بالنَّ  (((

اأينعت: طابت.  (((
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لبواطنهم،  وَعَر�ست  نفو�سهم  على  اختلفت  التي  واملواجيد  الأذواق  وهذه  لها، 
وهذه املذاهب ال�سوفية املختلفة التي دارت حول اهلل والإن�سان والعامل، وهذه 
ة. وقد اأ�سيف اإىل هذا كله مع الزمن عنا�سر غريبة  وِحيَّ ال�سور املتعاقبة للحياة الرُّ
عن الإ�سالم، بع�سها فار�سي اأو هندي، وبع�سها الآخر يوناين اأو م�سيحي، حتى 
ة - لكرثة ما اختلط بهما من هذه العنا�سر  وِحيَّ بدا الت�سوف، وبدت معه احلياة الرُّ
الغريبة - كاأنهما مذهبان خمالفان لتعاليم الإ�سالم، بعيدان عن اأن يرد اأحدهما 
حياة  من  الأ�سل  يف  ان  م�ستمدَّ اأنهما  والواقع  اإ�سالمية،  م�سادر  اإىل  كالهما  اأو 

النبي الأوىل، موؤيََّدان بكثري مما ورد يف القراآن الكرمي وال�سنة ال�سريفة. 

حتنُّث حممد يف اجلاهلية

ًثا يف غار  وح�سبنا هنا اأن ننظر يف حياة حممد  التي كان يق�سيها ُمَتَحنِّ
حراء)))، وفيما كان يخ�سع له نف�سه من جماهدة وعزلة عن النا�س، واأن نوازن بني 
هذه احلياة وحياة الطبقات املختلفة من الزهاد والعباد وال�سوفية، وما ا�سطنعته 
ال�سبه  مبلغ  لنتبني  هذا  ح�سبنا  واملجاهدات،  الريا�سات  األوان  من  طبقة  كل 
الأوىل  البذرة  هو  اإمنا  غار حراء  اأن حتنُّث حممد يف  ون�ستيقن من  احلياتني،  بني 
اد، وت�سوف ال�سوفية: فهنالك يف ذلك  اد، وعبادة الُعبَّ هَّ التي نبت منها زهد الزُّ

يراجع معنى التحنث وو�سفه يف كتاب الدكتور هيكل با�سا: »حياة حممد« الطبعة الأوىل �س)9 - 96.  (((
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الغار الهادئ الوادع، البعيد عن �سجيج احلياة املادية، وَعِجيج))) املُْمِعنني))) يف 
اأفانينها)))، واألوان الرتف والنعم فيها، كان يتحنث حممد مرة يف كل عام كلما 
اأقبل �سهر رم�سان، يقيم طوال هذا ال�سهر مزوًدا بالقليل من الزاد، ُم�ْسِرًحا))) طرفه 
اآيات �سنع اهلل.  اأرجاء الوجود، متاأماًل بعني قلبه كل ما امتالأ به الكون من  يف 
 حياة روحية خال�سة، ل ت�سوبها �سائبة من �سوائب  هنالك كان يحيا حممد 
احلياة املادية، ول يف�سدها عليه �سيء من متاع الدنيا اأو جاهها. لقد ظل حممد 
على هذه احلال من العتزال والتحنُّث يف غار حراء الذي كان يعود اإليه كلما 
اأ  ِقَلْت)5) مراآة قلبه، وتهيَّ ه، و�سُ عاوده �سهر رم�سان، حتى �سفت نف�سه، ودقَّ ِح�سُّ
له اأن يرى الروؤيا ال�سادقة، واإذا باأنوار احلقيقة ت�سرق يف اأعماق نف�سه، واإذا هو مُيْعن 
يف احلق واخلري واليقني ما ميعن غريه من املتعلقني باأ�سباب احلياة املادية يف الباطل 
 وال�سر وال�سك. وما فتئ كذلك حتى اأ�سرف على الأربعني، وهنا كان قد اأتيح 
له من �سفاء الروح ونقاء ال�سريرة ما �سار معه اأهاًل لأن يهبط عليه امللك الذي 
اأخذ ي�سمه وير�سله مرة ومرة ومرة، وهو يف كل مرة ياأمره باأن يقراأ، وحممد يجيبه 

ژچ چ چ ڇ ڇ. ڇ  اأْن:  اأخرًيا  امللك  اأمره  بقارئ« حتى  اأنا  »ما  بقوله: 
 ڍ ڍ ڌ. ڎ ڎ ڈ. ژ ژ ڑ . ک ک ک ک گژ ]العلق/ ) - 5[، 
جديد  عهد  فاحتة  لها  قراءته  وكانت  البينات،  الآيات  هذه  حممد  قراأ  هنالك 

َعِجيج: رفع ال�سوت.  (((
املُْمِعنني: جمع مُمِْعن وهو مْن َجّد يف النظر.  (((

اأفانينها: اأ�ساليبها وطرقها واأ�سكالها.  (((
ُم�ْسِرًحا: ُمْر�ِساًل  (((

ِقَلْت: ُجِلَيْت. �سُ  (5(
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انطوت  حلياة  واإنها  الديانات،  تاريخ  يف  حياة جديدة  وبداية  ة،  وِحيَّ الرُّ حياته  يف 
على اأ�سمى معاين اجلهاد وال�سرب، واأرقى مبادئ الأخالق، واأقوى دعائم الإميان 

واليقني.

فهذه احلياة التي كان يحياها حممد، والتي كانت �سبيله اإىل هبوط امللك 
لْناها  عليه، و�سبيل قلبه على اإ�سراق نور الوحي فيه، اإذا اأنعمنا النظر))) فيها، وحلَّ
بينها  َواَزنَّا  واإذا  عليها،  انطوت  التي  ومعانيها  منها،  تاألفت  التي  عنا�سرها  اإىل 
وبني حياة الزهاد والعباد الذين ظهروا يف �سدر الإ�سالم من ناحية، وبينها وبني 
اأن الت�سوف وهو  اأخرى، راأينا  حياة ال�سوفية الذين ظهروا بعد ذلك من ناحية 
ال�سم اجلامع لطوائف اأولئك وهوؤلء وتعاليمهم، وما َيْعَمدون اإليه من ريا�سات 
وجماهدات يرمون بها اإىل تنقية النف�س وت�سفية القلب، وما ي�سطنعون يف تهذيب 
م�سرق،  اإلهام  من  كله  هذا  بعد  اإليه  ينتهون  وما  ومراقبة،  من حما�سبة  نفو�سهم 
التي  ال�سافية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  الأوىل يف هذه  بذوره  اأنه وجد  لي�س من �سك يف 
حراء،  غار  يف  نف�سه  به  ياأخذ  الذي  التحنُّث  ذلك    حممد  عند  قوامها  كان 
ا�س  والذي كانت ثمرته اليانعة لديه هذا الوحي املتاألِّق باآيات النبوة البينات، الفيَّ

بحقائق التوحيد ودقائق الِعْرفان. 

األي�ست حياة حممد هذه مبا فيها من حتنُّث وَخْلَوة واكتفاء بالقليل من الزاد، 
عون  �سورة اأوىل للحياة التي كان يحياها الزهاد والعباد وال�سوفية بعد ذلك، وُيْخ�سِ

اأنعمنا النظر: اأطلنا الفكر فيه.  (((
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فيها اأنف�سهم لريا�سات وجماهدات، ويختلف فيها على اأنف�سهم اأذواق ومواجيد، 
وكلها عندهم �سبيل اإىل ك�سف احلقيقة؟ األي�س هذا التاأمل الذي كان مُيِْعُن فيه 
حممد، ويغيب فيه عن كل �سيء حتى عن نف�سه اأ�سا�ًسا لهذه الأذواق واملواجيد 
و))) وَفَناء؟  ال�سوفية، وملا يعر�س فيها ل�سالك طريق اهلل من َغْيَبة))) و�ُسْكر))) وحَمْ
ووجد،  وذوق  وجماهدة،  ريا�سة  هو  حيث  من  الت�سوف  األي�س  اجلملة:  وعلى 
وك�سف وم�ساهدة، وات�سال بامل�سدر الأول الذي �سدر عنه الكون، وكل ما يف 
تتجلى على �سفحتها هذه  مراآة �سادقة  واجلمال،  واخلري  اآيات احلق  الكون من 
ة النقية التي كان يحياها حممد، فَمَلَكْت عليه  وِحيَّ ال�سورة الرائعة لهذه احلياة الرُّ
نف�سه، وامتالأ فيها قلبه بنور الإميان واإ�سراق اليقني؟ بلى! اإن حممًدا قد وجد يف 
اإىل ت�سفية  ال�سوفية يف جماهداتهم وريا�ساتهم: وجد فيه �سبياًل  ِثه ما يجده  حتنُّ
نف�سه، وتنقية قلبه، وراحة روحه، وو�سيلة تعينه على اأن يخلو اإىل نف�سه، ويتفكر 

ًرا مت�ساًل يف احلقائق التي انطوى عليها الوجود.  فيما بينه وبني نف�سه، تفكُّ

كان  التي  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  هذه  اإن  فيقول:  يعرت�س  قد  معرت�ًسا  اأن  على 
بل  ر�سوًل،  ول  ا  نبيًّ حياته  تكن  مل  حراء،  غار  يف  متحنًثا    حممد  يحياها 
العرب  بع�س  يعي�س  كان  كما  عا�س  ا،  جاهليًّ ا  عربيًّ حياته  هي  واإمنا  م�سلًما،  ول 

َغْيَبة: هي غيبة القلب عن علم ما يجري من اأحوال اخللق لن�سغال احل�س مبا ورد عليه من تذكر ثواب اأو   (((
عقاب.

�ُسْكر: ده�س يلحق �سر املحب يف م�ساهدة جمال املحبوب فجاأة ُيغيِّب العارف عن الإح�سا�س.  (((
ة. ِنيَّ ِديَّة ب�سفاته تعاىل ال�سَّ و: املَْحو: اأن ميحو اهلل �سفات العبد الرَّ حَمْ  (((
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ِفني الذين كانوا يعبدون اهلل على ملة اإبراهيم حنيًفا، وحتنث  اجلاهليني من املَُتَحنِّ
كما كانوا يتحنثون. وهذا يعني اأن حياة الزهاد والعباد وال�سوفية التي جعلنا منها 
ة مردودة اإىل اأ�سلها يف اجلاهلية ل يف الإ�سالم. ولكن  وِحيَّ �سورة حلياة حممد الرُّ
هذا العرتا�س يرد عليه باأن هذه احلياة التي كان يحياها حممد  متحنًثا يف 
فون من بع�س اجلاهليني، اإمنا  غار حراء، ومتحنًفا على نحو ما كان يتحنَّف املتحنِّ
امتداًدا  اإل  ا مر�ساًل، مل تكن  نبيًّ لر�سالته: فحياته  لنبوته، ومتهيًدا  اإرها�ًسا  كانت 
ًثا، وها هي ذي حلظات حتنثه قد اأ�سرقت بنور الوحي والإلهام.  ا متحنِّ حلياته عربيًّ
تزكية  من  لنف�س حممد  اللحظات  هذه  تهياأ يف  ما  لول  اإنه  نقول:  اأن  ون�ستطيع 
وجالء، ملا اختار اهلل اأن يبعث فيها حممًدا بهذه الر�سالة العظمى التي غريت وجه 

التاريخ، وتغري معه وجه احلياة .

ة املحمدية اأن يكون لها  وِحيَّ واإذا كان ذلك كذلك فما اأخلق هذه احلياة الرُّ
خطرها يف التاريخ الروحي لالإ�سالم، وما اأجدرها باأن يح�سب لها كل ح�ساب، بل 
ة يف الإ�سالم،  وِحيَّ يح�سب لها كل احل�ساب، عندما نريد اأن نحدد بداية احلياة الرُّ
وها هي ذي حياة الزهاد والعباد وال�سوفية التي �سنعر�س لها فيما يلي ننطق باأنها 
الروحي  اللحن  لهذا  جديًدا  ترديًدا  اإل  تفا�سيلها  اأكرث  ويف  جملتها  يف  لي�ست 

الذي اأن�سده حممد  لأول مرة يف تاريخ الإ�سالم.
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حياة حممد النف�سية يف الإ�سالم

اإىل  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  رّد  باأن  املعرت�سني  مع  جدًل  �سلمنا  ولو 
هذا التحنُّث الذي جعل منه  ريا�سة لنف�سه، معناه رّد هذه احلياة اإىل اأ�سل 
جاهلي ل اإ�سالمي؛ فاإننا واجدون مع ذلك يف حياة حممد النبي الذي حتققت 
ال�سوفية،  لأذواق  اأ�سا�ًسا  منه  نتخذ  اأن  ي�سح  ا  نف�سيًّ عن�سًرا  ر�سالته  ومتت  نبوته 
وم�سدًرا اأول ملواجيدهم: فقد روي عن النبي  اأنه َعَر�ست له حالة من تلك 
احلالت النف�سية التي ت�سبه الوجد وما يح�سل يف الوجد، من َغْيَبة الإن�سان عن 
نف�سه وعما يحيط به. وحدث اأن دخلت عائ�سة زوج النبي وهو يف تلك احلال، 
اأنا عائ�سة.. ف�ساألها النبي ثانية: من  اأنت؟.. فاأجابته قائلة:  فلما راآها �ساألها، من 
عائ�سة؟.. فاأجابته بقولها: ابنة ال�سديق.. ولكن النبي عاد فت�ساءل مرة اأخرى: 
ومن ال�سديق؟ .. فكان اجلواب: حمو حممد.. ولكن عندما �ساألها النبي بقوله: 
حالة  يف  يكن  مل  النبي  اأن  عندئذ  علمت  لأنها  ال�سمت؛  لزمت  حممد؟  من 
ت - كانت دلياًل كافًيا على اأن لأذواق ال�سوفية  عادية. فهذه الق�سة - اإن �سحَّ
ْكر والفناء -  ومواجيدهم، وملا ياأخذ عليهم نفو�سهم من اأحوال الَغْيَبة واملَْحو، وال�سُّ
التي �سنعر�س لها يف مو�سعها من هذا الكتاب - م�سدرها يف حياة حممد النبي 
العربي امل�سلم، ف�ساًل عن حياة حممد العربي اجلاهلي الذي حتنَّث قبل الإ�سالم، 

وقبل اأن يتحقق من النبوة.
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ول يقف الأمر عند حد هذه الَغْيَبة اأو ذلك التحنُّث؛ واإمنا هو يتجاوزهما 
ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  تاريخ  يف  اأثًرا  واأبعد  خطًرا  منهما  اأعظم  لعله  اآخر،  �سيء  اإىل 
الإ�سالمية، واأدل منهما على هذه الروحانية التي طبعت بها حياة نبي الإ�سالم، 
واأعني بذلك م�ساألة الإ�سراء واملعراج اللذين ورد ذكرهما يف القراآن، واأفا�ست يف 
و�سفهما كتب ال�سرية))): فقد روي اأن حممًدا كان ليلة الإ�سراء يف بيت اأم هانئ، 
وهي هند بنت عمه اأبي طالب. وقد ق�ست اأم هانئ حديث الإ�سراء فقالت : »اإن 
ر�سول اهلل نام عندي الليلة يف بيتي، ف�سلى الع�ساء الآخرة، ثم نام ومننا. فلما كان 
قبيل الفجر اأهبنا ر�سول اهلل، فلما �سلى ال�سبح و�سلينا معه قال: يا اأم هانئ لقد 
املقد�س  بيت  ثم جئت  الوادي،  بهذا  راأيت  كما  الآخرة  الع�ساء  معكم  �سليت 
ف�سليت فيه، ثم قد �سليت �سالة الَغَداة معكم الآن كما ترين، فقلت له: يا نبي 
بوك ويوؤذوك، قال: واهلل لأحدثهموه«. وقد اختلفت  اهلل ل حتدث بها النا�س فيكذِّ
واجل�سد  بالروح  اأم  باجل�سد،  اأم  بالروح  كانا  هل  واملعراج،  الإ�سراء  حول  الآراء 
واأن  باجل�سد،  كان  املقد�س  بيت  اإىل  مكة  من  الإ�سراء  اأن  يرى  ففريق  جميًعا؟ 
املعراج اإىل ال�سماء كان بالروح، وفريق اآخر يرى اأن الإ�سراء واملعراج كانا جميًعا 
بج�سده.  ل  حممد  بروح  كانا  واملعراج  الإ�سراء  اأن  يرى  ثالث  وفريق  باجل�سد؛ 
وكما ي�ستدل اأ�سحاب الراأي القائل باأن الإ�سراء كان باجل�سد مبا ذكر حممد اأنه 
�ساهده يف البادية يف اأثناء َم�ْسَراه، فقد ا�ستدل اأ�سحاب الراأي القائل باأن الإ�سراء 
واملعراج اإمنا كانا بالروح مبا قالته عائ�سة، وهو: »ما فقد ج�سد ر�سول اهلل  ولكن 
تراجع تفا�سيل الإ�سراء واملعراج يف كتاب الدكتور هيكل با�سا: »حياة حممد« )الطبعة الأوىل) �س)5) -  60).  (((
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اهلل اأ�سرى بروحه«. ول�سنا هنا ب�سدد تف�سيل القول يف الإ�سراء واملعراج، وحتقيق 
الآراء التي دارت حولهما، واإمنا يكفينا من هذه الآراء اأن نقف عند الراأي القائل 
معه  ت  و�سحَّ �سحَّ  اإن   - الراأي  فهذا  بالروح:  كانا جميًعا  واملعراج  الإ�سراء  باأن 
مقالة عائ�سة التي ا�ستند اإليها اأ�سحابه - كان ذلك دلياًل على مبلغ ما انتهى اإليه 
حممد من �سفاء القلب، ونقاء الروح واإ�سراق الب�سرية، وامتالء ال�سريرة، والقدرة 
بكل  والإحاطة  والأر�س،  ال�سماوات  ملكوت  يف  بروحه  ل  التنقُّ على  الفائقة 
ة ودقائق غيبية، واإحاطة  الَعَوامِل، وما ت�ستمل عليه هذه الَعَوامِل من حقائق َخِفيَّ
يت�سع لها هذا القلب الكبري الذي زال عن عينه الَغْيم، وامتالأت بها هذه الروح 
النقية التي انك�سفت من دونها ُحُجب الَبنْي. وهذا من �ساأنه اأن يعيننا على اإثبات 
َترقٍّ  ومن  وم�ساهدات،  وفتوحات  مكا�سفات  من  ال�سوفية  عنه  يتحدث  ما  اأن 
من عامل ال�سهادة اإىل عاملي امللكوت واجلربوت، ومن اتخاذهم من الروح اأو ما 
 يجري جمراها من القلب وال�سر اأدوات �سادقة �ساحلة لالإحاطة بجميع املعارف - 
لي�س كله وكثري غريه مما َحَفلت به حياة ال�سوفية وكتبهم اإل من قبيل الإ�سراء 

واملعراج بالروح.

وِحيَّة اأحوال النبي واأقواله يف احلياة الرُّ

ة املحمدية ما كان ياأخذ به حممد نف�سه من  وِحيَّ فاإذا اأ�سفنا اإىل هذه احلياة الرُّ
تق�سف يف امللب�س واملاأكل، ومن عكوف على العبادة والتهجد، حتى لقد نهاه اهلل 
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 عن املبالغة يف ذلك بقوله: ژڄ. ڃ ڃ ڃ چ چژ ]طه/ ) - )[. 
وما كان يقبل عليه ويدعو اإليه من تعبد وتزهد، وتق�سف وتقوى، وخوف و�سرب، 
ور�سا و�سكر، األفينا كالمه وعمله يف ذلك كله فيا�سني باملعاين التي ميكن اأن تعد 
منبًعا ملا اأخ�سع ال�سوفية اأنف�سهم له من ريا�سات وجماهدات، وملا كانوا يتقلبون فيه 
من املنازل))) واملقامات)))، التي هي عندهم �سبيل العبد اإىل ت�سفية نف�سه، وتنقية 
قلبه، وعونه على الفناء عن نف�سه، وبقائه يف ربه، و�سهوده له، واحتاده به، على الوجه 
اأن  الذي �سنف�سله يف مو�سعه من الق�سم الثاين من هذا الكتاب. وح�سبنا هنا 
ن�سري اإىل قناعة النبي  يف امللب�س؛ اإذ كان يلب�س ما وجد كتانًا اأو �سوًفا اأو قطًنا، 
قمي�ًسا))) اأو رداء))) اأو اإزاًرا)5): واإىل ما كان ياأخذ به نف�سه من تهجد واعتكاف 
ر)6) قدماه،  وا�ستغفار، فقد روت عائ�سة: »اأن النبي  كان يقوم الليلة حتى تتفطَّ
وما  ذنبك  تقدم من  ما  وقد غفر اهلل لك  يار�سول اهلل  ت�سنع هذا  له: مل  فقلت 
  النبي »اأن  اأي�ًسا  وروت  �سكوًرا؟«)7)،  عبًدا  اأكون  اأن  اأحب  اأفال  قال:  تاأخر؟ 
كان يعتكف الع�سر الأواخر من رم�سان حتى توفاه اهلل تعاىل، ثم اعتكف اأزواجه 

املنازل: املراتب، الدرجات.  (((
املقامات: جمع »مقام« حني ي�ستقر �سائر يف طريق اهلل على حال معني وي�ستمر معه فرتة من الزمن حتى ينتقل   (((

اإىل ما هو اأعلى منه.
قمي�ًسا: ما ويل ج�سد الإن�سان دون ما �سواه من الثياب.  (((

رداء: ما ُيْلَب�س فوق الثياب.  (((
اإزاًرا: ثوب يحيط بالن�سف الأ�سفل من البدن.  (5(

ق. ر: تت�سقَّ تتفطَّ  (6(
رواه البخاري وم�سلم.  (7(
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اإين  اأبي هريرة  قال �سمعت ر�سول اهلل  يقول: »واهلل  من بعده«)))، وعن 
اأن  اأكرث من �سبعني مرة«))). وح�سبنا كذلك  اإليه يف اليوم  لأ�ستغفر اهلل واأتوب 
ن�سجل دعوته اإىل الزهد والتقرب بالنوافل، والذكر والتوكل، وال�سرب والتوبة... 
النا�س  اأيدي  فيما يف  وازهد  اهلل،  الدنيا يحبك  »ازهد يف  مثاًل:  يقول  اإذ  وذلك 
َره  َده يف الدنيا، وَب�سَّ يحبك النا�س«)))، »اإذا اأراد اهلل بعبد خرًيا فقهه يف الدين، وزهَّ
»اإن  ى احلكمة«)5)،  ُيَلقَّ فاإنه  فادنوا منه،  الدنيا  يزهد يف  راأيتم من  »اإذا  بعيوبه«)))، 
ا فقد اآذنته باحلرب، وما تقرب عبد اإيلَّ ب�سيء  اهلل تعاىل قال: من عادى يل وليًّ
اأحب اإيلَّ مما افرت�سته عليه، وما يزال عبدي يتقرب اإيلَّ بالنوافل حتى اأحبه، فاإذا 
اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، ويده التي يبط�س بها، 
ْهر  اأعطيته ولئن ا�ستعاذ بي لأعذته«)6)، »الطُّ ورجله التي مي�سي بها، واإن �ساألني 
�َسْطر الإميان، واحلمد هلل متالأ امليزان، و�سبحان اهلل واحلمد هلل متالآن )اأو متالأ) ما بني 
ال�سماوات والأر�س، وال�سالة نور، وال�سدقة برهان، وال�سرب �سياء«)7)، »احفظ اهلل 
جتده اأمامك، تعرف اإىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�سدة، واعلم اأن ما اأخطاأك مل 

رواه اأبو هريرة بلفظ اآخر، وزاد عليه قوله: »فلما كان العام الذي ُقِب�َس فيه اعتكف ع�سرين يوًما«.  (((
رواه البخاري.  (((

رواه ابن ماجة والطرباين يف »�سعب الإميان«.  (((
رواه البيهقي يف »�سعب الإميان« عن حممد بن كعب مر�ساًل.   (((

رواه اأبو يعلى يف »الرتغيب والرتهيب«، ويف »اجلامع ال�سغري« ورد بلفظ. »اإذا راأيتم الرجل قد اأعطي تزهًدا يف   (5(
الدنيا وقلة منطق فاقرتبوا منه؛ فاإنه يلقى احلكمة« - رواه ابن ماجة واأبو نعيم يف »حلية الأولياء« والبيهقي يف 

»�ُسَعِب الإميان«.
رواه البخاري.  (6(

رواه م�سلم عن ابن مالك بن عا�سم الأ�سعري.  (7(
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يكن لي�سيبك، وما اأ�سابك مل يكن ليخطئك، واعلم اأن الن�سر مع ال�سرب، واأن 
الفرج مع الَكْرب، واأن مع الع�سر ي�سًرا«)))، »ياأيها النا�س توبوا اإىل اهلل وا�ستغفروه، 
فاإين اأتوب يف اليوم مائة مرة«))). وح�سبنا كذلك اأن ن�سجل بع�س اأدعيته التي 
تنطوي على كثري من املعاين ال�سوفية، كقوله: اللهم لك اأ�سلمت، وبك اآمنت، 
اإله  ِتك ل  ِبِعزَّ اأعوذ  اإين  »اللهم  اأَنَْبت، وبك خا�سمت.  واإليك  وعليك توكلت، 
َتُغلَِّني اأنت احلي ل متوت، واجلن والإن�س ميوتون«)))، وقوله: »اللهم  اإل اأنت اأن 
النا�س  اأعني  واجعلني يف عيني �سغرًيا، ويف  واجعلني �سبوًرا،  �سكوًرا  اجعلني 
ْلني  ْمني بالتقوى، وَجمِّ كبرًيا«)))، وقوله: »اللهم اأعني بالعلم، وزيِّّني باحِلْلم، وكرِّ
اخللق  وح�سن  والإنابة،  والعفة،  ال�سحة  اأ�ساألك  اإين  »اللهم  وقوله:  بالعافية«)5)، 

والر�سا بالقدر«)6).

اد،  هَّ اد، وزهد الزُّ فكل اأولئك دلئل حق و�سواهد �سدق على اأن عبادة الُعبَّ
ة،  وِحيَّ ف ال�سوفية، وما ينطوي عليه هذا كله من املعاين اخْلُلُقية واملنازع الرُّ وت�سوُّ
من  عنه  اأُِثَر  وما  الأحوال،  من    النبي عن  ُرِوي  فيما  الأوىل  مادته  وجد  قد 

الأقوال.

ٌر بقوله: عن ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما -  دَّ رواه الرتمذّي بلفظ اآخر، ورواه غري الرتمذّي بهذا اللفظ، وهو ُم�سَ  ((( 
قال: كنت خلف النبي  فقال: يا غالم اإينِّ اأعلمك كلمات: »احفظ اهلل... اإلخ«.

رواه م�سلم عن الأغر بن ي�سار املزيّن.  (((
رواه البخاري وم�سلم.  (((

اأخرجه البزار وهو حديث ح�سن.  (((
رواه الرافعي عن ابن عمر، كنز العمال، اجلزء الأول.  (5(

رواه البزار والطرباين عن عمر.   (6(
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حياة ال�سحابة واأقوالهم

وحياة ال�سحابة كحياة النبي  حافلة بالأحوال والأقوال التي تدل دللة 
فهم، وغري ذلك من مظاهر الإقبال على اهلل،  وا�سحة على ُزْهدهم وَوَرِعهم وتق�سُّ
والإعرا�س عن الدنيا، وكلها اأمور ل ي�ستطيع اأن يغفلها اأو ينكرها الباحث عندما 
ة يف �سدر الإ�سالم، فقد كان اأبو بكر َيْطوي)))  وِحيَّ مات احلياة الرُّ يريد اأن يتبنيَّ مقوِّ
�ستة اأيام، وكان ليزيد على ثوب واحد، وكان ياأخذ بطرف ل�سانه ويقول: »هذا 
من  ب�سيء  الُعْجَب  العبد  دخل  »اإذا  اأي�ًسا:  يقول  وكان  املََوارد«.  اأَْوَردين  الذي 
التقوى  اأثر  عن  حتدث  قد  وهو  الزينة«.  تلك  يفارق  حتى  اهلل  مقته  الدنيا  زينة 
والَغَناء يف  التقوى،  الكرم يف  »وجدنا  فقال:  والتوا�سع يف حياته،  اليقني  وثمرة 
اليقني، وال�سرف يف التوا�سع«. وحتدث عن املعرفة التي تتذوق بالروح، واأثرها يف 
ة ملن يتذوقها، فقال: »من ذاق من خال�س املعرفة �سيًئا، �سغله ذلك  وِحيَّ احلياة الرُّ
عما �سوى اهلل، وا�ستوح�س من جميع الب�سر«. وكذلك كان عمر بن اخلطاب من 
�سفاء الروح وطهارة القلب؛ بحيث قال فيه النبي خمرًبا عن ربه: »اإن اهلل جعل 
ف عمر من اأنه كان يخطب  احلق على ل�سان عمر وقلبه«. ولي�س اأدل على تق�سُّ
وهو خليفة وعليه اإزار فيه ثنتا ع�سرة رقعة، وقمي�س فيه اأربع ِرَقاع دون اأن يكون له 
غريهما، ومن اأنه كان يغ�سل ثوبه بيده. ولي�س اأدل على ما كان يراه من اأثر الر�سا 
اأبي مو�سى الأ�سعري،  وال�سرب يف النف�س اخلا�سع لهما الآخذ بهما مما كتبه اإىل 

َيْطِوي: يجوع.  (((
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وهو قوله: »اأما بعد: فاإن اخلري كله يف الر�سا، فاإن ا�ستطعت اأن تر�سى واإل فا�سرب«، 
ومن قوله: »وجدنا خري عي�سنا ال�سرب«. وكان عثمان بن عفان من ريا�سة نف�سه على 
الزهد والتق�سف ودوام التفكر يف اهلل، والداأب على النظر يف كتاب اهلل بحيث 
كان يق�سي نهاره طاوًيا وليله حميًيا، وبحيث مل يكن ليرتك النظر يف امل�سحف 
كل يوم، وهو يقول: »هذا كتاب ربي، ولبد للعبد اإذا جاءه كتاب �سيده اأن ينظر 
فيه كل يوم ليعمل مبا فيه«، وما فتئ كذلك حتى ُقِتَل وامل�سحف بني يديه. وكان 
علي بن اأبي طالب زاهًدا متق�سًفا �سابًرا حتى لقد كان يرقع قمي�سه، فقيل له: »يا 
اأمري املوؤمنني! مل هذا؟ فقال: »ليخ�سع القلب ويقتدي به املوؤمن«، وحتى قال عنه 
ابن عيينة: اإنه كان اأزهد ال�سحابة، و�سهد له الإمام ال�سافعي باأنه كان عظيًما يف 
الزهد، والزاهد ليبايل باأحد. ناهيك مبا قاله علي يف ال�سرب، وهو: »ال�سرب، يفا�سل 

احَلَدثاِن)))، واجَلَزع))) من اأعوان ال�سيطان«. 

وقلوب    النبي قلب  مغرو�سة يف  وِحيَّة  الرُّ احلياة  هذه  بذور  ونحن ل جند 
�سحابته من اخللفاء الأربعة فح�سب، واإمنا نحن واجدوها اأي�ًسا حية نامية يف قلوب 
ة، وما كان لهم من اأثر  فَّ كثري من ال�سحابة غري اخللفاء. ويكفي اأن نذكر هنا اأهل ال�سُّ
وِحيَّة الإ�سالمية عامة، ويف تاريخ الت�سوف الإ�سالمّي خا�سة،  قوي يف تاريخ احلياة الرُّ
حتى اإن بع�سهم ليذهب اإىل اأن كلمة »�سويف« قد اأخذت من ا�سمهم، كما �سنعر�س 
الت�سوف وال�سوفية، وعن  نتحدث عن  الق�سم؛ حيث  لذلك يف مو�سعه من هذا 

احَلَدثان: الليل والنهار.  (((
اجَلَزع: �سد ال�سرب.  (((
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ة هوؤلء قوم من فقراء  فَّ الأ�سول املختلفة التي ترد اإليها هاتان اللفظتان. واأهل ال�سُ
املهاجرين والأن�سار، كانوا َيِفدون على ر�سول اهلل  ولي�س لهم اأهل ول مال، فُبِنَيت 
ِتهم اإىل اهلل، وعكفوا على  فَّ ة يف موؤخر م�سجد النبي باملدينة، انقطعوا يف �سُ فَّ لهم �سُ
العبادة، واأمعنوا يف ريا�سة اأنف�سهم على الزهد والتق�سف، فتجردوا عن اأعرا�س احلياة 
الدنيا، واجتهوا وجهة روحية خال�سة، حتى لقد و�سفهم اأبو نعيم الأ�سبهاين بقوله: 
»هم قوم اأخالهم احلق من الركون اإىل �سيء من الُعُرو�س)))، وَع�َسَمهم من الفتتان 
بها عن الفرو�س، وجعلهم قدوة للمتجردين من الفقراء، ل ياأوون اإىل اأهل ول مال، 
الدنيا، ومل  فاتهم من  ما  يحزنوا على  ُيلهيهم عن ذكر اهلل جتارة ول حال، مل  ول 
يفرحوا اإل مبا اأيدوا به من العقبى«))). كان النبي يحبهم ويعطف عليهم ويجال�سهم، 
وكان اأهل بيته يوالونهم ويخالطونهم اقتداء به. و�سرًيا على نهجه فقد كان احل�سن بن 
ِة كمال الدين،  فَّ علي بن اأبي طالب، وعبد اهلل بن جعفر، ممن يرون يف حمبة اأهل ال�سُّ
ولعل  واآدابهم.  اأخالقهم  اقتبا�ًسا من  منهم  بون  ويتقرَّ ال�سرف،  متام  ويف جمال�ستهم 
ة طوال حياة النبي، ومل يربحها. ولقد اأفا�ست)))  فَّ اأبا هريرة هو اأ�سهر من �سكن ال�سُّ
كتب الطبقات يف و�سف زهده وفقره وتق�سفه، وحَفَلت بكثري من اأقواله التي تدل 
ة.  فَّ وِحيَّة التي نزع اإليها هو واأ�سحابه من اأهل ال�سُّ دللة وا�سحة على هذه النزعة الرُّ

الُعُرو�س: جمع َعَر�س وهو متاع الدنيا َقلَّ اأو َكرُث.  (((
حلية الأولياء: ج)، �س7)) - 8)).  (((

عت. اأفا�ست: تو�سَّ  (((
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والزهد  الن�سك  يف  اأخبارها  طائفة  ال�سحابة  من  ذكرنا  من  غري  وثمة 
ده،  تهجُّ بكرثة  ُيْعَرف  الذي  الداري،  متيًما  منهم  نذكر  اأن  ح�سبنا  م�سهورة، 

ۉ  ۉ  ۅ  ژۅ  تعاىل:  قوله  مرتاًل  ليله  يق�سي  كان  اأنه  عنه  ويروى 
ۇئ وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې 
 ۇئژ ]اجلاثية/ ))[ اأو قوله تعاىل: ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ   ىئ ىئ ی ی ی یژ ]اجلاثية/ ))[ واأبا ذر الغفاري 
بن  وحذيفة  اإليه،  �سائر  هو  فيما  ر  يتفكَّ نهاره  طوال  يظل  كان  اأنه  يحكى  الذي 
اإىل  والَعَدم)))، وركن  الفاَقة)))  بقوله: »�سكن عند  نعيم  اأبو  َفُه  َو�سَ الذي  اليمان 

الإنابة))) والندم)))«)5). 

وِحيَّة الإ�سالمية قد وجدت بدايتها يف  وينتهي بنا هذا كله اإىل اأن احلياة الرُّ
حتنُّث حممد العربي اجلاهلي اأوًل، ويف حياة حممد امل�سلم والنبي املر�سل ثانًيا، ويف 
ن�سك ال�سحابة وزهدهم بعد هذا وذاك، كما ينتهي بنا اإىل اأن حياة الزهاد والعباد 
وال�سوفية، ومنازعهم يف ال�سلوك، ومذاهبهم التي عربوا عنها يف اأقوال منثورة تارة، 
ويف اأ�سعار منظومة تارة اأخرى. كل اأولئك لي�س يف احلقيقة اإل ترديًدا لهذا اللحن 

الفاَقة: الفقر.  (((
الَعَدم: �سدة الفقر.  (((

الإنابة: الرجوع.  (((

الندم: الأ�َسَف.  (((
حلية الأولياء: ج)، �س70) وانظر اأي�ًسا الطبقات الكربى لل�سعرايّن: ج) �س6) - 8)، والكواكب الدرية   (5(

للمناوي ج) �س50.
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اه حممد  لأول مرة يف تاريخ الإ�سالم، ورتَّله معه ال�سحابة  الروحي الرائع الذي تغنَّ
هذا الرتتيل اجلميل الذي كان له �سداه القوي يف نفو�س من ا�ستمع اإليه وا�ستجاب 
ائني، وال�سوفية الذين حفل بهم تاريخ احلياة  اد، والفقراء والَبكَّ هَّ اك والزُّ له من النُّ�سَّ

وِحيَّة الإ�سالمية، على الوجه الذي �سنبيُّنه يف مو�سعه بعد. الرُّ



ة الإ�سالمية،  وِحيَّ على اأن م�ساألة امل�سدر الأول الذي ا�ستقيت منه احلياة الرُّ
اأو امل�سادر املختلفة التي ا�ستمدت منها هذه احلياة بع�س عنا�سرها، كانت - وما 
بني  اأم  القدماء  بني  �سواء  الراأي،  يف  للخالف  ومثاًرا  للبحث،  مو�سًعا   - تزال 
اإ�سالمّي  اأن ذلك امل�سدر الأول  اإليه من  اإىل ما ذهبنا  املحدثني: ففريق يذهب 
بحت. واأجنا�س �ستى من العلماء والباحثني يرون اأنه فار�سّي اأو هندّي اأو م�سيحّي 
اأو يوناين، اأو هو ِمَزاج من هذا كله. وقد �سور الأ�ستاذ ما�سينيون ما وقع فيه علماء 
خمتلفة  مذاهب  من  اإليه  ذهبوا  وما  امل�ساألة،  هذه  حول  حرية  من  الإ�سالميات 
فيها، وذلك يف قوله: »...اأما درا�سة الت�سوف فاإن الأََمَد))) بيننا وبني ا�ستكمالها 
ما يزال بعيًدا. وقد َحاَر علماء الإ�سالميات الأول يف تعليل ذلك اخلالف الكبري 
يف العقيدة بني مذهب الوحدة )وهو املذهب الرئي�سي يف الت�سوف الإ�سالمّي يف 
ة ال�سحيح: فذهبوا اإىل اأن الت�سوف مذهب  نَّ اأرقى اأدواره) وبني مذهب اأهل ال�سُّ
 ،(Marx مرك�س  راأي  )وهذا  ال�سام  َرْهَبانية  من  اإما  م�ستمدٌّ  الإ�سالم  دخيل يف 

 

الأََمد: الغاية والنهاية.  (((

وِحيَّة الإ�شالمية م�شادر احلياة الرُّ
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ة الفر�س، واإما من فيدا الهنود  واإما من اأفالطونية اليونان اجلديدة، واإما من َزَراِد�ْسِتيَّ
)وهذا راأي جون�س Jones) وقد بني نيكول�سون Nicholson اأن اإطالق احلكم باأن 
الت�سوف دخيل يف الإ�سالم غري مقبول، فاحلق اأننا نالحظ منذ ظهور الإ�سالم 
اأن الأنظار التي اخت�س بها مت�سوفة امل�سلمني ن�ساأت يف قلب اجلماعة الإ�سالمية 
مبا  وتاأثرت  وتقرئهما،  واحلديث  القراآن  تالوة  امل�سلمني على  اإبان عكوف  نف�سها 
اأ�ساب هذه اجلماعة من اأحداث، ومبا َحلَّ بالأفراد من نََواِزل)))...«))): فالأ�ستاذ 
ما�سينيون قد اأظهرنا هنا على مبلغ اختالف وجهات النظر يف رد الت�سوف، الذي 
ة الإ�سالمية اإىل م�سادره. ولكنه اأظهرنا من ناحية  وِحيَّ هو عندنا اأهم �سور احلياة الرُّ
اأخرى على اأن هذا امل�سدر اإ�سالمي، واإن كان يرجع ن�ساأة الت�سوف اإىل عكوف 
امل�سلمني على تالوة القراآن واحلديث وتقرئهما. وهذا ما ل نوافق عليه، ل�سيما 
ة كانت يف حياة حممد العربي اجلاهلي قبل اأن  وِحيَّ وقد راأينا اأن بداية احلياة الرُّ
تكون يف حياة حممد النبي املر�سل الذي نزل عليه القراآن و�سدر عنه احلديث. 
ناهيك باأن حياة ال�سحابة وغريهم من الن�ساك والزهاد وال�سوفية لي�ست عندنا اإل 
ا�ستمراًرا حلياة روحية واحدة، هي هذه التي �سهدنا بع�س اآثارها يف حتنث حممد 
قبل الإ�سالم، وفيما كان َيْعِر�س له من اأحوال، وي�سدر عنه من اأقوال بعد اأن نزل 

عليه القراآن.

نََواِزل: جمع »ناِزلة« وهي امل�سيبة ال�سديدة.  (((
دائرة املعارف الإ�سالمية: مادة »ت�سوف«.   (((
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ولكي يتبني وجه احلق يف م�ساألة امل�سدر الأول الذي ا�ستمدت منه احلياة 
ة الإ�سالمية، يح�سن اأن نعر�س اأهم ما قيل بهذا ال�سدد من اآراء، مناق�سني  وِحيَّ الرُّ
كل راأي منها، والأدلة التي ي�ستند اإليها، وُمَبيِّنني مبلغ ما ميتاز به كل منها من 

قوة اأو �سعف.

امل�سدر الإ�سالمي

ة اإ�سالمي هم ال�سوفية اأنف�سهم، �سواء  وِحيَّ اأول من قال باأن م�سدر احلياة الرُّ
اب الطبقات. وقد ذهب مذهبهم فريق من  منهم اأ�سحاب الأذواق واملذاهب وُكتَّ
امل�سلمني الذين لي�سوا ب�سوفية، ولكنهم مع ذلك ينا�سرون ال�سوفية، ويعطفون 
عليهم كثرًيا اأو قلياًل: فاأولئك وهوؤلء يرون اأن حياة النبي واأ�سحابه التي �سورناها 
َع  تَوا�سَ ما  لكل  احلقيقي  امل�سدر  هو  اأولئك،  كل  وال�سنة،  الكتاب  واأن  اآنًفا، 
عليه)))الزهاد وال�سوفية من قواعد الريا�سة واملجاهدة، وما انك�سف لب�سائرهم من 
اأنوار احلقيقة يف امل�ساهدة. فهم اإذن يَدْعَمون مذهبهم باأمرين: اأحدهما، ما اأُِثر عن 
النبي  من زهد ون�سك وتعبُّد، وثانيهما، بع�س اآيات القراآن وعبارات احلديث 
القد�سي وغري القد�سي. فاأما ما ي�ستندون اإليه من الأخبار التي ُتْرَوى عن زهد 
النبي وتق�سفه، فقد فرغنا من الإبانة عنه يف الفقرة ال�سابقة، وهو يف نظرنا اأقوى 
ة يف الإ�سالم اإ�سالمي بحت. واأما ما يوؤيدون به  وِحيَّ دليل على اأن م�سدر احلياة الرُّ

َع على: اتفق على. َتَوا�سَ  (((
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مذاهبهم املختلفة يف الأذواق التي ذاقوها، ويف احلقائق التي ك�سفوها، من اآيات 
القراآن وعبارات احلديث، ف�سنذكر اأمثلة منه فيما يلي:

فمن اآيات القراآن التي اأيدوا بها مذهًبا من مذاهبهم ما خاطب به اهلل ر�سوله 
]الأنفال/ 7)[:  ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ  قوله عز وجل:   يف 
فهذه الآية الكرمية، واإن كانت ل تدل يف ظاهرها على اأكرث من اأن اهلل قد ن�سر 
امل�سلمني واأََعزَّ جندهم يف حربهم على الكفار يف غزوة بدر، اإل اأن ال�سوفية قد 
لوها فيه ما حتتمل وما ل حتتمل من املعاين التي ينطوي عليها  تاأولوها تاأوياًل حمَّ
مذهبهم يف اأن اهلل وحده هو الفاعل املطلق الذي ي�سدر عنه وُيَردُّ اإليه كل فعل، 
واأن العبد من الرب مبثابة القلم من الكاتب الذي مي�سك به ويحركه، وُيجري به 

يده فيكتب ما ي�ساء.

وقوله   ،](5 ]النور/  ھھژ  ھ  ھ  ژہ  تعاىل:  قوله  ومنها 
من  يتخذون  فال�سوفية  5))[؛  ]البقرة/  ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ  تعاىل: 
هاتني الآيتني دعامة يقيمون عليها مذاهبهم يف وحدة الوجود ووحدة ال�سهود، 

وجتلي اهلل يف خملوقاته.

ومنها قوله تعاىل: ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
كرمية  اآية  فهذه   :]5( ۉژ]املائدة/  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
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بنى ال�سوفية عليها مذهبهم يف احلب الإلهي بنوعيه: حب اهلل لالإن�سان، وحب 
الإن�سان هلل. 

ومنها قوله تعاىل: ژ گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
احلقيقة  يف  مذهبهم  الآية  بهذه  ال�سوفية  اأيد  فقد  ڱڱژ]الأنبياء/0)[؛ 

املحمدية، التي هي عندهم التعني الأول اجلامع لكل التعينات العلوية وال�سفلية، 
من  فكان  ذلك،  بعد  لت  ُف�سِّ ثم  الأزل،  منذ  املوجودات  فيها  اأجملت  والتي 

تف�سيلها ال�سماوات والأر�س.

ل،  ومن الآيات التي ي�ستدلِّون بها لتاأييد مذاهبهم يف التوبة وال�سرب، والتوكُّ
ل يف �سنع اهلل، ومداومة الذكر والعبادة، والزهد يف الدنيا، قوله تعاىل يف كتابه  والتاأمُّ
 الكرمي: ژىئ ی ی ی ی جئ حئ مئژ ]النور/ ))[؛ 

ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  )[؛  ]هود/  ۓژ  ے  ے  ھ  ھ   ژھ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ژائ  8[؛  ]التحرمي/  پژ  پ  پ   
 وئژ ]اآل عمران/ 00)[؛ ژمث ىث يث حج مج جح محژ ]الزمر/ 0)[، 

ژٺ  ))[؛  ]ال�سورى/  جئژ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ژىئ 

ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ژٹ   ،](( ٿژ]حممد/  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 

 ڤژ ]الفرقان/ 58[، ژڀ ڀ ڀ ڀژ ]اآل عمران/ )))[، ژڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ   ژڈ   ،](59 عمران/  ]اآل  ڄژ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ.  گ  ک   ک  ک  ک 
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 ،](9(  -  (90 عمران/  ڻژ]اآل  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ 
ژڍ  اإليه)؛  انقطع  )اأي   ]8 ڇژ]املزمل/  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  ژچ  

ڍ ڌ ڌ ڎژ ]احلجر/ 99[؛ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ]الكهف/ 8)[؛ ژی 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
مت ىتيت جث مث ىث يث حج مجژ]الكهف/ 5)[، ژٹ ٹ ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ   چ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک کژ ]احلديد/ 0)[؛ ژٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ ]فاطر/ 5[. 

بع�س  اإليها  ويردون  ال�سوفية،  يوردها  التي  القد�سية  الأحاديث  ومن 
كنًزا  »كنت  فقال:  اهلل  ل�سان  على  اهلل  ر�سول  فيه  اأخرب  الذي  الأثر  مذاهبهم، 
فال�سوفية يتخذون من  اأُْعَرَف فخلقت اخللق فبي عرفوين«،  اأن  فاأحببت  ا  خمفيًّ
هذا احلديث القد�سّي م�سدًرا ملذهبهم يف احلب الإلهّي، الذي هو عندهم املبداأ 
الأول يف خلق العامل؛ اإذ هم يرون اأن اهلل كان ول �سيء معه، واأحب اأن يرى ذاته 
ة التي يرى فيها  يف �سيء غري ذاته، فخلق اخللق، وكان العامل منه مبثابة املراآة املجُلوَّ
ة يف ت�ساعيف مذهبهم  عون على ذلك تفريعات عدة جندها منَبثَّ ذاته. واإنهم ليفرِّ

يف وحدة الوجود.
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ومن الأحاديث القد�سية اأي�ًسا ما ورد على ل�سان اهلل عز وجل، وهو قوله: 
�سمعه  اأحببته كنت  فاإذا  اأحبه،  بالنوافل حتى  اإيّل  يتقرب  العبد  يزال  »....ول 
الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، ول�سانه الذي ينطق به، ويده التي يبط�س 
بها، ورجله التي ي�سعى بها، فبي ي�سمع، وبي يب�سر، وبي ينطق، وبي يعقل، وبي 
يبط�س، وبي مي�سي...«، فهذا حديث قد�سي وجد فيه اأ�سحاب الأذواق واملواجيد 
من ال�سوفية جماًل خ�سًبا ومنبًعا فيا�ًسا مبعاين الحتاد الذي يقوم عندهم على 
ي�سبح  بحيث  احلق؛  اخللق يف  اأو  املحبوب،  املحب يف  اأو  الرب،  العبد يف  فناء 
الإن�سان يف حالة روحية ي�سعر فيها اأن ذاته من حيث هو حمب قد غلبت عليها 
التي  هي  واحدة  ذاًتا  وت�سبحان  تتحدان،  بالذاتني  فاإذا  اهلل،  وهو  حمبوبه  ذات 

ه الإن�سان بجوارحه، وكل ما ي�سعر به يف جوانحه . ي�سدر عنها كل ما يح�سُّ

وعّدها    النبي  ل�سان  على  وردت  التي  القد�سية  غري  الأحاديث  ومن 
فقد  نف�سه  َعَرَف  »من   : قوله  واأذواقهم،  ريا�ساتهم  لكثري من  اأ�سا�ًسا  ال�سوفية 
َعَرَف ربه«، فهم يدعمون بهذا احلديث مذهبهم يف اأن الإن�سان اإذا عرف نف�سه 

على اأنها عدم، فقد تهياأ له اأن يعرف ربه على اأنه وجود. 

ومنها قوله : »اأَْعَدى اأعدائك نف�سك التي بني جنبيك«، فهذا احلديث 
يعد عندهم قواًما ملا ينبغي اأن ياأخذ به الإن�سان نف�سه من جماهدة وكبح جماح، 

على وجه تتخلى معه عن �سفاتها املذمومة، وتتحلى بال�سفات املحمودة.
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ر اأحوالهم،  وِّ ومن الأحاديث النبوية التي يزعم ال�سوفية اأنها ت�سفهم، وُت�سَ
وت�سري اإىل منزلتهم بني الأنبياء وال�سهداء وعامة النا�س، واإىل مكانتهم عند اهلل، 
الأنبياء  َيْغِبُطهم)))  �سهداء،  باأنبياء ول  ما هم  لأنا�ًسا  اهلل  عباد  »اإن من   : قوله
وما  هم،  فمن  رجل:  قال  وجل«.  عز  اهلل  من  مبكانهم  القيامة  يوم  وال�سهداء 
اأعمالهم؟ لعلنا نحبهم. قال ر�سول اهلل : »قوم يتحابُّون بروح اهلل  من غري 
اأرحام بينهم، ول اأموال يتعاطونها بينهم، واهلل اإن وجوههم لنور، واإنهم لعلى منابر 
من نور، ل يخافون اإذا خاف النا�س، ول يحزنون اإذا حزن النا�س«. قالوا: ثم قراأ: 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ]يون�س/ )6[.

فهذه الن�سو�س م�سافة اإىل �سرية حممد التي �سارها قبل الإ�سالم وبعده، 
حياة  يف  َوَجَدت  قد  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  اأن  وجالء  و�سوح  يف  لنا  تبنيِّ 
النبي  ويف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله، م�سدرها الأول الذي ا�ستمد منه الزهاد 
به  يوؤيدون  اأولئك وهوؤلء ما  اأذواقهم، ووجد فيه  زهدهم، وا�ستقى منه ال�سوفية 

مذاهبهم. 

نظرية امل�سدر الهندي

ة يف  وِحيَّ الرُّ احلياة  اأن م�سدر  اإىل  العلماء يذهب  فريًقا من  هناك  اأن  على 
الإ�سالم هندّي، ويعتمد هوؤلء يف تاأييد وجهة نظرهم على ما يالحظ من اأوجه 

َيْغِبُطهم: َغَبَط فالنَا اأي متّنى له مثل ما له من النعمة من غري اأن يريد زوالها عنه.  (((
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ال�سبه بني بع�س مظاهر الت�سوف النظرية والعملية يف الإ�سالم، وبني ما ورد يف 
فقراء  ي�سطنعه  وما  واأنا�سيد،  واأدعية  عقائد  من  الهندية  الدينية  الكتب  بع�س 

ْكر واملعرفة . الهنود وزهادهم من طرق يف الريا�سة والعبادة، والتفكر والذِّ

 ويعد اأبو الريحان حممد بن اأحمد البريوين ))5) - )))ه/ )96 - 8)0)م) 
خري من كتب عن الهند، واأدق من و�سف اأحوالهم، وَعَر�َس لعقائدهم وعلومهم 
ـًا باللغة ال�سن�سكريتية، وعا�س  ومذاهبهم الدينية والفل�سفية، ل�سيما اأنه كان عامل
مقولة،  للهند من  ما  »حتقيق  اأهمها:  كتًبا  وو�سع يف ذلك  زمًنا طوياًل،  الهند  يف 
مقبولة يف العقل اأو َمْرُذولة«. ومل يقف البريوين يف هذا الكتاب عند حد العر�س 
والو�سف ونقل الن�سو�س ؛ بل جتاوز هذا كله اإىل املوازنة والإبانة عن اأوجه ال�سبه 
بني ما يعر�سه من عقائد الهنود وحكمتهم وبني اأنظار اليونان ومذاهبهم الفل�سفية 
من ناحية، وبينها وبني اأذواق ال�سوفية امل�سلمني واأقوالهم وُطُرقهم يف الريا�سة من 
ناحية اأخرى. والذي يعنينا هنا هو اأن نتبني مع البريوين اإىل اأي حد يقع الت�سابه 
بني املذاهب الهندية يف الريا�سة واملجاهدة والعبادة واملعرفة ونظرياتها عند �سوفية 
امل�سلمني، وهو ذلك الت�سابه الذي اتخذ منه كثري من امل�ست�سرقني اأ�سا�ًسا اأقاموا 

عليه نظريتهم القائلة باأن م�سدر الت�سوف الإ�سالمي هندي .

اأبان البريويّن عن وجه ال�سبه فيها بني حكماء الهند  فمن الأ�سياء التي 
ِرف  واليونان من ناحية، وبني �سوفية امل�سلمني من ناحية اأخرى، القول باأن املُْن�سَ
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ِحد بها عند َتْرك الو�سائط،  ِته اإىل الِعلَّة الأوىل مت�سبًها بها على غاية اإمكانه، َيتَّ يَّ ِبُكلِّ
وَخْلع العالئق والعوائق))).

ومنها القول بالتنا�سخ الذي يدور حول تردد النفو�س الباقية يف الأج�سام 
البالية، وانتقالها من بدن اإىل بدن، وما يرتتب على ذلك من قول باحللول))): فبعد 
اأن اأبان البريويّن اأن التنا�سخ هو من اأخ�س خ�سائ�س الفل�سفة الدينية للهنود، واأنه 
ْحَلِة الهندية، حتى اإن من مل ينتحله مل يك منها، ومل يعد من  يف راأيه علم النِّ
جملتها)))، نراه يقول: ».. واإىل هذا املعنى ذهب من ال�سوفية من قال: اإن الدنيا 
نف�س نائمة، والآخرة نف�ٌس يقظانة. وهم يجيزون حلول احلق يف الأمكنة كال�سماء 
والعر�س والكر�سي. ومنهم من يجيزه يف جميع العامل واحليوان وال�سجر واجلماد، 
الأرواح  حللول  يك  مل  فيه  ذلك  اأجازوا  واإذا  الكلّي.  بالظهور  ذلك  عن  ويعرب 

بالرتدد عندهم خطر«))).

ومنها كيفية اخلال�س من الدنيا، و�سفة الطريق املوؤدي اإىل هذا اخلال�س، 
وما يح�سل عندئذ من املعرفة، ويف ذلك يقول البريوين: »اإن النف�س مرتبطة يف 
اإذن  هو  النف�س  وخال�س  اجلهل،  هو  الوثاق  و�سبب  �سبًبا،  لرباطها  واإن  العامل، 
بالعلم اإذا اأحاطت بالأ�سياء اإحاطة حتديد كلّي مغٍن عن ال�ستقراء، ناٍف لل�سكوك. 

حتقيق ما للهند من مقولة: �س6).  (((
والإن�سان  والأ�سجار  وال�سخور  واجلبال  البحار  الكون يف  اأجزاء  َحّل يف جميع  تعاىل  اهلل  اأن  يعني  احللول:   (((

واحليوان. مع بقاء عن�سر كل من الطرفني - اللذين حل اأحدهما يف الآخر - على حالته الأوىل.
نف�س املرجع: �س)) - 9).  (((

حتقيق ما للهند من مقولة: �س9).  (((
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وا�ست�سهد يف هذا املقام بقول �ساحب كتاب »باتنجل«، وهو: »اإفراد الفكرة يف 
وحدانية اهلل ي�سغل املرء بال�سعور ب�سيء غري ما ا�ستغل به. ومن اأراد اهلل اأراد اخلري 
لكافة اخللق من غري ا�ستثناء واحد ب�سبب«)))، حتى يقول: »ومن بلغ هذه الغاية، 
غلبت قوته النف�سية على قوته البدنية فمنح القتدار على ثمانية اأ�سياء، بح�سولها 
بقوله:  هنا  البريوين  وقد عقب  الثمانية))).  الأ�سياء  وعّد هذه  ال�ستغناء..«  يقع 
فاإنهم  املعرفة،  مقام  اإىل  و�سل  اإذا  العارف  يف  ال�سوفية  اأ�سارت  هذا  مثل  »واإىل 
يعلم  بها  واختالف،  تغري  عليها  قدمية ل يجري  روحان:  له  اأنه يح�سل  يزعمون 

الغيب، ويفعل املعجز، واأخرى ب�سرية للتغري والتكوين«))). 

ومنها احتاد النف�س مبعقولها، وما يوؤدي اإىل هذا الحتاد يف طريق »باتنجل« 
اأن �ساحبه مل يكن يرى  وال�سوفية. واأخ�س خ�سائ�س طريق »باتنجل« هذا هو 
اأن اإقامة ال�سعائر الدينية، واأداء فرو�س العبادة، هما �سبيل الإن�سان اإىل ال�سعادة، 
اهلل:  املت�سل يف  والتاأمل  اهلل،  الدائم ل�سم  الذكر  هو  عنده  ال�سعادة  �سبيل  بل 
�س نف�سه عليهما اإىل احتاده باهلل  فاإن الذكر والتاأمل ينتهيان مبن ياأخذ بهما ويروِّ
وبالكون، اللذين لي�سا اإل حقيقة واحدة: مذهب ت�سويف روحي خال�س، قوامه 
التي  ة  وِحيَّ الرُّ والريا�سة  �سيء،  والزهد يف كل  �سيء،  والنفراد عن كل  اخللوة 
يفنى فيها الإن�سان عن كل �سيء حتى عن نف�سه، فاإذا هو ي�ست�سعر يف هذا كله 

حتقيق ما للهند: �س)).  (((
نف�س املرجع وال�سفحة.  (((
نف�س املرجع وال�سفحة.  (((
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�سعادة ل جتاوزها �سعادة، وطماأنينة ل تعدلها طماأنينة))). وقد ك�سف البريوين عن 
اأوجه ال�سبه بني طريق »باتنجل« هذا وطريق ال�سوفية، فقال: »واإىل طريق باتنجل 
فل�ست مبوحد حتى  ت�سري  مادمت  فقالوا:  باحلق،  ال�ستغال  ال�سوفية يف  ذهبت 
ي�ستويل احلق على اإ�سارتك باإفنائها عنك فال يبقى م�سري ول اإ�سارة. ويوجد يف 
كالمهم ما يدل على القول بالحتاد، كجواب اأحدهم عن احلق: وكيف ل اأحتقق 
من هو اأنا بالأنية، ول اأنا بالأينية، اإن عدت فبالعودة فرقت، واإن اأهملت فبالإهمال 
خففت، وبالحتاد األفت وكقول اأبي بكر ال�سبلّي: اخلع الكل ت�سل اإلينا بالكلية، 
فتكون ول تكون، اأخبارك عنا، وفعلك فعلنا، وكجواب اأبي يزيد الب�سطامي وقد 
�ُسِئل: ِبَ ِنْلَت ما ِنْلَت؟.. اإين ان�سلخت من نف�سي كما تن�سلخ احلية من جلدها، 

ثم نظرت اإىل ذاتي فاإذا اأنا هو«))).

الدينية،  الهند  فل�سفة  و�سف  يف  يفي�س  البريوين  نرى  النحو  هذا  وعلى 
وتنا�سخ  باملادة،  النف�س  وتعلق  والعقلية،  واملوجودات احل�سية  ومذاهبهم يف اهلل، 
الأرواح، وطريق املعرفة وال�سعادة، وكيفية اخلال�س من الدنيا، وهو يف كثري من 
الفل�سفة  ومذاهب  والن�سرانية،  والإ�سالم  الهند  عقائد  بني  يقارن  املوا�سع  هذه 
اليونانية، والأفالطونية اجلديدة وال�سوفية. ولعل اأهم العقائد الهندية التي لعبت 
ا يف الت�سوف الإ�سالمي هي عقيدة تنا�سخ الأرواح، وما ُت�ْسِلُم اإليه من  دوًرا هامًّ

حما�سرات يف الفل�سفة العامة والفل�سفة ال�سرقية األقاها الدكتور حممد م�سطفى حلمي بكلية اأ�سول الدين:   (((
الطبعة الثانية �سنة 7)9)م، �س9)).

حتقيق ما للهند: �س)).  (((
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بحيث  واملعقول؛  والعاقل  العقل  احتاد  ويف  الوجود،  ووحدة  احللول  يف  مذهب 
ي�سري هذا كله �سيًئا واحًدا.

اأمثال هورتن  امل�ست�سرقني  العلماء  البريوين طائفة من  نهج  �سار على  وقد 
 ،Goldziher وجولدزيهر   ،Massignon وما�سينيون   ،Blochet وبلو�سيه   ،Horten

وبراون Browne، واأولريي O'Leary، وكثري غريهم ممن ي�سيق املقام عن ذكرهم، 
وتف�سيل اآرائهم يف تاأثر الت�سوف الإ�سالمي باملذاهب الهندية املختلفة. ويكفي 
اأن ن�سري هنا اإىل ما يراه الأ�ستاذ ما�سينيون من اأن بحث الأطوار التي اأدت اإىل 
ْكر يف طرق ال�سوفية املتاأخرين قد َدلَّ على ت�سرُّب بع�س طرائق الهنود  اإدخال الذِّ
اإىل الت�سوف الإ�سالمي، واإىل ما يراه الأ�ستاذ براون من بع�س اأوجه ال�سبه الظاهرة 
بني املذاهب ال�سوفية يف �سورها الأوىل وبع�س املذاهب الهندية، ل�سيما الفيدانتا 
�سارا)))، ولو اأنه ينظر اإىل هذا الت�سابه على اأنه مبالغ فيه؛ اإذ هو عنده �سطحي اأكرث 
ا))) واإىل ما يزعمه جولدزيهر من اأن ق�سة حياة اإبراهيم بن اأدهم   من اأن يكون جوهريًّ
باللغة  مكتوب  مقد�س  اآري  كتاب  وهو  »الفيدا«،  من  ا�سمها  ا�ستق  قدمية  هندية  مدر�سة  �سارا  الفيدانتا   (((
ال�سن�سكريتية. ومعنى »الفيدا« هو معرفة املجهول عن طريق الدين، يف حني اأن معنى »الفيدانتا« هو تكميل 
الفيدا. وي�ستمل كتاب »الفيدا« على اأوراد تعبدية واأنا�سيد دينية ورقى �سحرية. ويرجع تاريخ مدر�سة »الفيدانتا« 
اإىل القرن اخلام�س بعد امليالد .. ويعد مذهبها اأكرث املذاهب ت�سويًرا للديانة الربهمية. ولقد كانت عناية هذه 
املدر�سة يف اأول عهدها موجهة ب�سفة خا�سة اإىل �سرح »الفيدا«، اإل اأن مذهبها ما لبث اأن ا�ستحال اإىل فل�سفة 
نظرية فيها عمق وطرافة. واأخ�س ما كان ميتاز به ذلك املذهب هو القول بوحدة الوجود، واإنكار الوجود على 
كل الكائنات اجلزئية يف ذاتها، والعرتاف لها به على قدر ما فيها من عن�سر اإلهي م�ستمد من اإلههم »براهما«؛ 
فلي�س طريق النجاة وال�سعادة يف الزهد والتعبد فح�سب، واإمنا هو اأي�ًسا يف اأن يعرف اأن براهما يف كل �سيء، واأن 

كل �سيء هو »براهما«.
 Browne, Edward G., A Literary History of Persia, (London–Cambridge, 1902–1924), vol.  (((

I, p. 419
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اإنه كان من الأمراء ولكنه تخلى عن الإمارة واآثر حياة الزهاد، هي  الذي يقال 
بعينها ق�سة بوذا، واأن ا�ستعمال امل�سابح م�ستمد من البوذية، واإىل ما يذهب اإليه 
الأ�ستاذ اأولريي من اأنه لينبغي اإغفال ما يحتمل اأن يكون للبوذية من تاأثري على 
الت�سوف الإ�سالمي؛ اإذ �ساعت التعاليم البوذية يف بالد الفر�س وما وراء النهر 
يف الع�سر اجلاهلي، ووجد بع�س املعابد البوذية يف بلخ اإحدى مدن خرا�سان. ومع 
ذلك فاإن الأ�ستاذ اأولريي يرى اأن البحث الدقيق لينتهي اإىل اأن الأثر البوذي 
يوجد  الذي  الت�سابه  اأن  ل�سيما  الإ�سالمي،  الت�سوف  يف  عظيم  خطر  ذا  كان 
اإمنا هو ت�سابه �سطحي؛ فاملذهب البوذي يف  بني النريفانا البوذية والفناء ال�سويف 
النريفانا هو املذهب الذي ي�سور النف�س الإن�سانية وقد فقدت فرديتها يف طماأنينتها 
املطلقة التي ل ت�سوبها �سائبة من ح�س اأو �سهوة، واملذهب ال�سويف يف الفناء، واإن 
كان يدعو كذلك اإىل فقدان الفردية، اإل اأنه ينظر اإىل البقاء الدائم على اأنه يوجد 
اأن هناك  اأولريي اإىل  يف امل�ساهدة الذوقية للجمال الإلهي. وهنا ينتهي الأ�ستاذ 
ا للفناء ال�سويف، غري اأن هذا املقابل لي�س يف البوذية، واإمنا هو يف وحدة  مقاباًل هنديًّ

الوجود التي جاءت يف الفيدا))).

عقيدة  يف  الربهمية  الديانة  مع  الإ�سالمي  الت�سوف  ا�سرتاك  كان  ولقد 
اأن  اعتقاد  على  الباحثني  بع�س  حملت  التي  الدوافع  اأهم  من  الوجود  وحدة 
ملا يالحظ من  ا، وذلك  اإ�سالميًّ اأن يكون  التيوزويف))) ل ميكن  الت�سوف  م�سدر 
 O'Leary, De Lacy, Arabic Thought and its Place in History, (London 1922), p. 190–191  (((

الت�سوف التيوزويف هو الت�سوف الإ�سراقي الذي يدور املذهب الرئي�سي فيه على احتاد العبد بالرب.  (((
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تعار�س بني وحدة الوجود - وهي الفكرة الكربى يف هذا الت�سوف - وبني عقيدة 
الإ�سالم الرئي�سية يف التوحيد. على اأننا اإذا اأنعمنا النظر يف هذا التعار�س األفيناه 
اإثبات  من  ال�سوفية  اإليه  ينتهي  ما  اأن  ا  وتبينَّ ا،  يكون جوهريًّ اأن  من  اأكرث  ا  ظاهريًّ
لوحدة الوجود، لي�س يف احلقيقة اإل �سربًا جديًدا من تذوق العقيدة الإ�سالمية 
يف التوحيد، واإل لونًا م�ستحدًثا من األوان التعبري عنها، تاأثر فيه ال�سوفية املتاأخرون 
مبا عرفوه واأ�ساغوه من حكمة الهند ودينهم، وفل�سفة اليونان واأنظارهم، وبغري هذا 
من ثقافات الأمم القدمية ذوات احل�سارات الراقية التي ات�سل بها امل�سلمون األوانًا 
خمتلفة من الت�سال يف عهود تاريخهم املتعاقبة، ويف العهد العبا�سي بنوع خا�س.

هذا هو جممل امللحوظات والآراء التي يقدمها من ذكرنا من العلماء، وهي 
ملحوظات واآراء بع�سها �سحيح من الناحية املو�سوعية، وبع�سها الآخر ما يزال يف 
حاجة اإىل مزيد من التحقيق. ولكن لي�س من بينها على اأي حال ما يقوم دلياًل 
قاطًعا على اأن ن�ساأة الت�سوف الإ�سالمي، ف�ساًل عن ن�ساأة الزهد ترجع اإحداهما 
اأو كلتاهما اإىل م�سدر هندي. ولعل كل ما هنالك من طرافة يف هذه امللحوظات 
والآراء اأنها تقارب بني بع�س التعاليم النظرية والعلمية يف الت�سوف الإ�سالمي، 
وما ميكن اأن يعد نظرًيا لها اأو �سبيًها بها يف بع�س املذاهب الرباهمية والبوذية، التي 
انطوت عليها الكتب والتعاليم املعروفة عن هاتني الديانتني الهنديتني. ولي�س من 
�ساأن هذا التقارب الذي يقرره بع�س هذه الآراء اأن ينفي ما �سبق اأن اأثبتناه اآنًفا، 
ة يف الإ�سالم كانت اإ�سالمية، واأن م�سدر الزهد الذي  وِحيَّ وهو اأن ن�ساأة احلياة الرُّ
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اإليه الزهاد الأولون هو حياة النبي  كما اأن منبع امل�سطلحات ال�سوفية  جنح 
واملذاهب التي اأقيمت على اأ�سا�س من الذوق والوجد هو الكتاب وال�سنة. واإل 
ة الإ�سالمية هندي، برهمي اأو بوذي،  وِحيَّ فنحن لكي نثبت اأن م�سدر احلياة الرُّ
م�سطرون اإىل اأن نثبت اأوًل اأن بع�س التعاليم الرباهمية اأو البوذية يف الزهد والفقر 
قبل  �سواء  حممد،  فيها  ن�ساأ  التي  العربية  البيئة  تلك  يف  �سائعة  كانت  والتفكر 
الإ�سالم اأو بعده. تلك لعمري م�ساألة مازال ُيْعِوُزها الدليل املادي الذي ل �سبهة 
فيه ول غبار عليه. واأكرب الظن اأن امل�سلمني مل يعرفوا العقائد والفل�سفة والعلوم 
الهندية معرفة دقيقة وا�سحة مف�سلة قبل اأن يوؤلف البريوين كتابه القيم )حتقيق 
ما للهند من مقولة)، وهو ذلك الكتاب الذي يعد بحق اأهم املراجع واأدقها واأوفاها 
يف ذلك الباب. ونحن نعلم اأن البريوين انتهى من و�سع كتابه هذا يف الربع الأول 
بداأ  قد  كان  الذي  الوقت  عن  متاأخر  وقت  يف  اأي  للهجرة،  اخلام�س  القرن  من 
يتحنث فيه النبي، ويتق�سف اأ�سحابه، ويكرث من بعدهم الزهاد والعباد، بل وعن 
الوقت الذي بداأ الزهد ي�ستحيل فيه اإىل علم نظري وعملي، له اأذواقه وجماهداته، 
علم  با�سم  اأخرى  وتارة  الت�سوف،  علم  با�سم  تارة  يعرف  وم�ساهداته،  وحقائقه 
من  ملو�سوعه  عر�س  ما  مبلغ  على  تدل  اأخرى  باأ�سماء  واأطواًرا خمتلفة  الباطن، 

ات�ساع النطاق، وملذاهبه من امتداد الآفاق. 

ْمنا جدًل براأي من قال بالت�سابه بني وحدة الوجود الرباهمية  وَهْب اأننا �سلَّ
والفناء  البوذية  النريفانا  بني  الت�سابه  بهذا  قال  من  براأي  اأو  ال�سويف،  والحتاد 
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ال�سويف، فاإننا ل ن�ستطيع من ذلك اأن نقرر ملجرد هذا الت�سابه اأن الحتاد اأو وحدة 
الوجود اأو احللول عند ال�سوفية م�ستمد من العقائد املقابلة يف الديانة الرباهمية، 
النف�س عند ال�سوفية مردود  الغيبة عن احل�س والن�سالخ من  اأو  الفناء  باأن  ول 
اإىل النريفانا البوذية، بل اإنه �ستظل هناك فروق جوهرية بني هذه وتلك؛ هذا من 
نتيجتني  اإىل  اأو  نتيجة واحدة،  اإىل  انتهاء مذهبني  فاإن  اأخرى  ناحية  ناحية، ومن 
اأو م�ستَمّد منه،  اأحد هذين املذهبني متاأثر بالآخر  اأن  مت�سابهتني، ليعني دائًما 
واإمنا هو قد يعني اأي�ًسا اأن نفو�س الذاهبني اإىل هذين املذهبني قد خ�سعت لظروف 
واأحكام نف�سية واحدة، الأمر الذي لبد معه من اأن تنتهي هذه النفو�س اإىل نتيجة 

واحدة، اأو اإىل نتائج مت�سابهة.

وجملة القول: اأن الأثر الهندي يف الت�سوف الإ�سالمي، اأو يف اأي مظهر من 
ة اأو العقلية الإ�سالمية، كان ما يزال �سعيًفا حتى اإ�سراف)))  وِحيَّ مظاهر احلياة الرُّ
القرن العا�سر للميالد على النهاية )اأواخر القرن الرابع للهجرة)، ل�سيما اإذا قي�س 
تاريخ  يف  الَيَعاِقَبة  و  �َساِطرة  النَّ من  الن�سارى  باآثار  اأو  اجلديد،  الأفالطوين  بالأثر 
الت�سوف  بني  ت�سابه  ثمة  كان  اإذا  اأنه  اإىل  بنا  ينتهي  وهذا  الإ�سالمية.  احل�سارة 
الإ�سالمي يف اأية �سورة من �سوره الأوىل وبني بع�س التعاليم الرباهمية والبوذية، 
فلي�س معنى هذا اأن ال�سوفية اأخذوا عن هذه اأو تلك، وتاأثروا بها فيما عكفوا عليه 
من زهد وعبادة وريا�سة وجماهدة، وما عمدوا اإليه من تاأ�سي�س علم ذوقي روحي 

اإ�سراف: ُقْرب.  (((
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مو�سوعه احلقيقة العلمية، وغايته املعرفة اليقينية وال�سعادة احلقيقية، واإمنا معناه اأن 
تلك العنا�سر الهندية من نظرية وعملية قد �ساعت بني ال�سوفية بعد اأن كان قد 
حتنَّث نبيُّهم، وزهد اأ�سحابه وتق�سفوا، بل وبعد اأن كان قد ظهر زهادهم وعبادهم، 
وا�ستحال هذا كله اإىل علم ل�سلوك طريق اهلل، يعرف با�سم علم الت�سوف، فوجد 
فريق من ال�سوفية بعد اأن كان قد حتنث نبيهم، وزهد اأ�سحابه وتق�سفوا، ظن فريق 
ال�سوفية م�ستمد من م�سدر هندي،  والأذواق  املذاهب  بع�س  اأن  الباحثني  من 
اإ�سالمية  خيوط  من  مرة  لأول  ن�سجت  قد  والأذواق  املذاهب  هذه  اأن  والواقع 
ا�سطبغ  الآخر  بع�سها  اأن  ب�سبغة هندية، يف حني  ا�سطبغ  بع�سها  اأن  بحتة، غري 
ما  نه من خالل  �سنبيُّ الذي  الوجه  على  يونانية،  اأو  ن�سرانية،  اأو  فار�سية،  ب�سبغة 

ة الإ�سالمية. وِحيَّ �سنذكره عن بقية امل�سادر الأخرى للحياة الرُّ

نظرية امل�سدر الفار�سي

ا، ي�ستدلُّون على  والذين يذهبون اإىل اأن للت�سوف الإ�سالمي م�سدًرا فار�سيًّ
ذلك مبا يحدثنا به التاريخ من وجود �سالت اجتماعية وثقافية ودينية بني الفر�س 
والعرب يف خمتلف الع�سور، كما ي�ستدلُّون باأن فريًقا كبرًيا من �سيوخ ال�سوفية 
الأفذاذ الذين ظهروا يف العهود الأوىل للت�سوف كانوا من الفر�س. غري اأن ات�سال 
مع  لن�ستطيع  فاإننا  التاريخية،  الناحية  من  �سحيًحا  كان  واإن  بالفر�س،  العرب 
ذلك اأن نتبنيَّ يف و�سوح وجالء اأن العقائد الدينية الفار�سية، والأنظار الفل�سفية، 
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اإىل العرب، وتغلغلت يف  قد انتقلت عن طريق هذا الت�سال يف �سورة وا�سحة 
ا ميكن اأن يقال معه: اإن الت�سوف ب�سفة خا�سة كان  نفو�سهم وعقولهم تغلغاًل قويًّ
اأثًرا من اآثاره، وثمرة من ثمراته، وها هو ذا الأ�ستاذ براون - وهو من اأكرب الباحثني 
يقول يف   - والجتماعية  والأدبية  وال�سعورية  العقلية  الفر�س وحياتهم  تاريخ  يف 
هذا ال�سدد: »اإن َجْهَلنا مبا كان �سائًعا من الأفكار يف العهود ال�سا�سانية من �ساأنه 
اأمًرا  املقارن  التاريخي  املنهج  درا�سة معتمدة على  امل�ساألة  درا�سة هذه  اأن يجعل 
ا«))). وهذا يعني - بعبارة اأخرى - اأن الأثر الفار�سي يف احلياة العربية  ع�سرًيا جدًّ
الع�سر اجلاهلي مل يك�سف عنه بعد ك�سًفا وا�سًحا �سريًحا، يكفي لإثبات  اإبان 
ما كان  فار�سي، بخالف  ا�ستمدت من م�سدر  الإ�سالمية قد  ة  وِحيَّ الرُّ اأن احلياة 
فقد  بنوع خا�س:  العبا�سي  الع�سر  ويف  الإ�سالم،  الفار�سي يف  الأثر  ذلك  عليه 
كان ذلك الع�سر حافاًل بكثري من حملة العلم واأ�سحاب النحو، واأهل احلديث 
والتف�سري، واملتكلمني، وغريهم من ال�سفوة املمتازة، الذين كان �سوادهم الأعظم 
فر�ًسا عا�سوا يف ظل الإ�سالم. ي�ساف اإىل هذا اأن ال�سالت الجتماعية وال�سيا�سية 
اإنكار ما  بني الفر�س وامل�سلمني وقتئٍذ كانت من القوة والَوَثاقة؛ بحيث ل ميكن 
العربية الإ�سالمية على اختالف  اآثار قيمة يف احلياة  اأنتجت هذه ال�سالت من 

نواحيها.

 Browne, Edward G., A Literary History of Persia, (London–Cambridge, 1902–1924), vol.  (((
  I, p. 419
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كبرًيا  فريًقا  لأن  فار�سي  م�سدر  من  م�ستمد  الإ�سالمي  الت�سوف  اأن  اأما 
اأن نقر عليه القائلني  من �سيوخ ال�سوفية كان من الفر�س، فذلك ما ل ن�ستطيع 
احلياة  تاريخ  ميحى يف  اأثًرا ل  ترك  من  الفر�س،  �سوفية  من  كان  اأنه  �سحيح  به: 
ب�سفة  علم  اإىل  وا�ستحالته  الت�سوف  تطور  ويف  عامة.  ب�سفة  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ
يزيد  واأبو  اأو )0)ه)،  �سنة 00)  )املتوفى  الكرخي  خا�سة. ومن هوؤلء معروف 
ازدهار  اأن  �سحة  هذا  من  اأقل  لي�س  ولكن  )6)ه).  �سنة  )املتوفى  الب�سطامي 
يكن  العلمية، مل  بال�سبغة  فيها  الت�سوف  وا�سطباغ  الإ�سالمية،  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة 
اأثًرا من اآثار �سوفية الفر�س وحدهم، واإمنا هو كذلك ثمرة يانعة من ثمرات هذه 
اأبو  اجلهود الرائعة التي بذلها كثري من �سوفية العراق وم�سر وال�سام؛ فقد كان 
ا من وا�سط بني الكوفة  ا عراقيًّ ا عربيًّ �سليمان الداراين )املتوفى �سنة 5))ه) �سوفيًّ
ا، يقال اإنه ولد  ا م�سريًّ والب�سرة، وكان ذو النون امل�سري )املتوفى �سنة 5))ه) �سوفيًّ
 من اأبوين نوبيني اأو قبطيني. ولهذين ال�سوفيني، وكثري غريهما من ال�سوفية غري 
الفر�س - الذين ي�سيق املقام عن ذكرهم - نفحات �سادقة، و�سفحات م�سرفة، يف 
ة الإ�سالمية؛ ولعل هذه ال�سفحات وتلك النفحات لي�ست  وِحيَّ تاريخ احلياة الرُّ
اأقل خطًرا يف ترقية الت�سوف الإ�سالمي مما كان لنظرياتها عند �سوفية الفر�س، بل 
ولعل من �سوفية العرب اأنف�سهم من كان له اأثر كبري يف �سوفية الفر�س، ويكفي 
و�سرف  8)6ه)،  �سنة  )املتوفى  عربي  بن  الدين  حميي  املقام  هذا  يف  نذكر  اأن 
ا اأ�سياًل، اأو  الدين عمر بن الفار�س )املتوفى �سنة ))6ه)، وقد كان كالهما عربيًّ
اإقامة  منحدًرا من اأ�سل عربي على الأقل، كما كان لكل منهما ف�سٌل كبرٌي يف 
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ناهيك  فل�سفية،  ة  وِجدَّ روحية  َطَرافة  فيها  قوية،  دعائم  على  التيوزويف  الت�سوف 
اأمثال العراقي  اأثر قوي يف ت�سوف كثري من �سوفية الفر�س  مبا كان لأولهما من 
)املتوفى  الكرماين  اجلامي  الرحمن  وعبد  �سنة 698ه)،  اأو   697 �سنة  )املتوفى 
�سنة 898ه)، وناهيك اأي�ًسا مبا تلقاه موؤلفات هذا ال�سيخ الأكرب ب�سفة عامة وكتابه 
)ف�سو�س احلكم) ب�سفة خا�سة، من عناية مت�سوفة الفر�س بدرا�ستها و�سرحها يف 

الأيام الأخرية))).

ا، واأنه  وهذا ينتهي بنا اإىل اأن م�سدر الت�سوف الإ�سالمي الأول لي�س فار�سيًّ
ة الإ�سالمية، فاإمنا كان ذلك بعد  وِحيَّ اإن �سح اأن ل�سوفية الفر�س اأثًرا يف احلياة الرُّ
الإ�سالم، وبعد اأن كان حتنث النبي، وتعبد ال�سحابة والتابعني، وزهد الزهاد، قد 
جتمع كله، وا�ستحال اإىل علم لقواعد �سلوك، وبواطن القلوب، واأ�سرار النفو�س. 
ة النظرية والعملية،  وِحيَّ هنالك اأخذ �سوفية الفر�س بن�سيبهم يف تلك احلركة الرُّ
كما اأخذ �سوفية العرب بحظهم منها، وهنالك اختلط العرب والفر�س، وامتزجت 
هذا  كله  ذلك  من  فكان  جهودهم،  وت�سافرت  مذاهبهم،  وت�سابهت  عقائدهم، 

الزدهار الذي ظفر به علم الت�سوف.

القدمية  الفار�سية  والنزعات  العقائد  بع�س  بني  ظاهًرا  �سبًها  ثمة  اأن  على 
الإ�سالمي  الت�سوف  فالزهد يف  الإ�سالمية:  ال�سوفية  واملذاهب  التعاليم  وبع�س 

 Browne, Edward G., A Literary History of Persia, (London–Cambridge, 1902–1924), vol.  (((
I, p. 419–420
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ي�سبه الزهد والرهبنة يف الديانة املَانَِويَّة)))، كما ي�سبه الزهد والقناعة والنهي عن 
ة))). وعقائد ال�سيعة وغالتهم يف حق امللك الإلهي،  ذبح احليوان يف الديانة املُْزُدِكيَّ
فار�سية قدمية. ولقد  لعقائد  الإمام، تكاد تكون �سوًرا جديدة  ويف حلول اهلل يف 
�ساعت هذه العقائد فيما �ساع بني امل�سلمني من تراث الفر�س القدمي، ووجدت 
من ال�سيعة من اعتنقها وتع�سب لها، ومن ال�سوفية من تلقاها بالقبول، وتاأثر بها 
اأول  واأنها  املحمدية،  احلقيقة  ال�سوفية يف  ومذهب  ق�سد.  اأو عن غري  ق�سد  عن 
خملوق خلقه اهلل، ومنه تفرعت كل املخلوقات الأخرى علوية و�سفلية، ت�سبه اإىل 
َراد�ستي املعروف با�سم )زند اأف�ستا)، وهو اأن هرمز  حد بعيد ما ورد يف الكتاب الزَّ
اإله اخلري يف ديانة زراد�ست مل يخلق الكون مبا فيه من كائنات روحية ومادية خلًقا 

مبا�سًرا، بل خلقه بوا�سطة الكلمة الإلهية))).

اأن  قوية على  الت�سابه ل يدل دللة  األوان هذا  ا من  اأيًّ فاإن  ومع هذا كله، 
ا. امل�سدر الأول للت�سوف الإ�سالمي كان فار�سيًّ

ولعله اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على اأن ال�سالت الثقافية والدينية التي 
َووا))) جميًعا حتت لواء الإ�سالم، قد ترتب  ن�ساأت بني الفر�س والعرب، وقد ان�سَ
وتفاهمت  واملذاهب،  التعاليم  ت  واحتكَّ والعقائد،  الأفكار  اختلطت  اأن  عليها 
العقول والنفو�س، و�سارك العرب من ناحية، والفر�س من ناحية اأخرى يف دعم 

ن�سبة اإىل ماين موؤ�س�سها الذي ولد �سنة 5)) اأو �سنة 6))م، كما يقول البريوين يف الآثار الباقية.  (((
ن�سبة اإىل موؤ�س�سها مزدك الذي ولد �سنة 87)م.  (((

ابن الفار�س واحلب الإلهي للدكتور حممد م�سطفى حلمي: �س88).  (((
َووا: مالوا وان�سموا. ان�سَ  (((
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الأوىل  بذورها  التي وجدت  الإ�سالمية يف خمتلف �سورها  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  هذه 
العباد  وتعبد  اأ�سحابه،  وزهد  النبي  كان حتنث  العربية؛ حيث  اجلزيرة  اأر�س  يف 
وت�سوف ال�سوفية الذين كان كلهم من العرب، ووقع اأن �ساركوا املانوية واملزدكية 

يف زهدهم، وتاأثروا بالزراد�ستية يف بع�س عقائدهم. 

نظرية امل�سدر الن�سراين

ة الإ�سالمية طائفة  وِحيَّ وكما ذهب فريق من الباحثني اإىل اأن يف احلياة الرُّ
من العنا�سر التي ترجع اإىل اأ�سول فار�سية وهندية، فقد ذهب فريق اآخر من هوؤلء 

الباحثني اإىل اأن ثمة عنا�سر روحية اأخرى ميكن اأن تردَّ اإىل اأ�سول ن�سرانية.

ويوؤيد هذا الفريق مذهبه مبا كان يوجد من �سالت بني العرب والن�سارى، 
بني  الكثرية  ال�سبه  اأوجه  من  يالحظ  ومبا  الإ�سالم،  يف  اأم  اجلاهلية  يف  �سواء 
حياة الزهاد وال�سوفية، وتعاليمهم، وفنونهم يف الريا�سة واخللوة والتعبد وبني ما 
وطرقهم  والق�سي�سني  الرهبان  واأحوال  واأقواله،  امل�سيح  حياة  يف  كله  هذا  يقابل 
von Kremer، وجولدزيهر  يف العبادة واللبا�س. ومن هوؤلء الباحثني فون كرمير 
 ،Wensinck وفن�سنك   ،Noldeke Nicholson ونيكل�سون  ونلدكه   ،Goldziher 

 .O'Leary واأولريي Andræ واأندريه ،Asin Palacios واآ�سني بال�سيو�س
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ويكفي اأن ن�سري هنا اإىل ما يذهب اإليه بع�س هوؤلء العلماء يف هذا ال�سدد: 
ففون كرمير ينظر اإىل الت�سوف الإ�سالمى، واإىل بع�س الأقوال املاأثورة عن ال�سوفية، 
على اأنهما ثمرات مَنَْت ون�سجت يف بالد العرب حتت تاأثري جاهلي؛ حيث كان 
ق�سي�سني  الن�سارى  هوؤلء  من  كثري  وكان  ن�سارى،  اجلاهليني  العرب  من  كثري 
اإيثار الفقر والفقراء على  اإىل ما تقرره الن�سرانية من  ورهبانًا. وجولدزيهر ي�ستند 
الغنى والأغنياء، فيزعم اأن ما ورد يف احلديث النبوي من هذا املعنى م�ستمد من 
الن�سرانية، وهذا ي�سلم بطبيعة احلال اإىل اأن الفقر وهو من اأخ�س خ�سائ�س احلياة 
ِلَبا�س ال�سوف  اأن  اإىل م�سدر ن�سراين. ونلدكه يرى  اإمنا يرد  ة الإ�سالمية  وِحيَّ الرُّ
نيكل�سون  عند  فاإنه  وذكر  �سمت  من  ال�سوفية  ي�سطنعه  ما  وكذلك  ن�سراين، 

ماأخوذ عن الن�سرانية.

العبادة  يف  وطريقة  زهد  هي  حيث  من  ة  وِحيَّ الرُّ باحلياة  يتعلق  فيما  هذا 
منازع  ت�سور  مذاهب  هي  حيث  من  بها  يتعلق  فيما  اأما  واللبا�س،  والريا�سة 
ة والعلمية مًعا، فاإن هناك طائفة من الق�س�س  وِحيَّ اأ�سحابها الفل�سفية واجتاهاتهم الرُّ
اأن  وميكن  اأنف�سهم،  ال�سوفية  كتب  يف  ورد  مما  امل�سيح  عن  تروى  التي  والأقوال 
القبيل  هذا  فمن  ؛  الإ�سالمية  ال�سوفية  املذاهب  لبع�س  م�سدر  اأنه  على  يوؤخذ 
اأنه مر على طائفة من العباد قد احرتقوا من العبادة كاأنهم  ما يروى عن امل�سيح 
تعبدمت؟  �سيء  قال: لأي  عباد،  نحن  فقالوا:  اأنتم؟  ما  فقال:  البالية)))،  َنان  ال�سِّ

َنان البالية: الَقِرب القدمية التي يب�س جلدها. ال�سِّ  (((
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نكم ما خفتم،  فنا اهلل من النار فخفنا منها. فقال: حق على اهلل اأن يوؤَمِّ قالوا: خوَّ
قنا  ثم جاوزهم ومر باآخرين اأ�سد عبادة منهم فقال: لأي �سيء تعبَّدمت؟ قالوا: �سوَّ
اهلل اإىل اجلنان وما اأعد فيها لأوليائه، فنحن نرجو ذلك، فقال: حق على اهلل اأن 
يعطيكم ما رجومت. ثم جاوزهم ومر باآخرين يتعبدون، فقال: ما اأنتم؟ قالوا: نحن 
ا له، وتعظيًما  املحبون هلل مل نعبده خوًفا من ناره، ول �سوًقا اإىل جنته، ولكن حبًّ
ا، معكم اأمرت اأن اأقيم، فاأقام بني اأَْظُهِرهم))). قال  جلالله. فقال: اأنتم اأولياء اهلل حقًّ
اأبو طالب املكي: ويف لفظ اآخر اأنه قال لالأولني: خملوًقا خفتم وخملوًقا اأحببتم، 
اإليها بع�س الباحثني  اأنتم املقربون))): فهذه الق�سة ميكن اأن ينظر  وقال لهوؤلء: 
على  �سيطر  الذي  الإلهي  احلب  يف  الكربى  ال�سوفية  للنظرية  م�سدر  اأنها  على 
نفو�س ال�سوفية �سيطرة قوية، و�سدر فيه فريق منهم عن خوف من النار، وفريق 
اآخر عن طمع يف اجلنة و�سوق اإليها، وطائفة عن اإقبال على اهلل لذاته و�سوق اإىل 
مطالعة جماله، ب�سرف النظر عما اأعد للكافرين من عذاب النار، وللمقربني من 

ثواب اجلنة .

على اأننا واإن كنا ل ننكر ما يوجد من اأوجه ال�سبه بني حياة الزهاد ولبا�سهم 
وبع�س تعاليم ال�سوفية وطرقهم يف العبادة ومذاهبهم يف احلب الإلهي، وبني حياة 
اأقوال يف املحبة وغري  اأثر عن امل�سيح وحوارييه من  ْهبان ولبا�سهم، وبع�س ما  الرُّ
ة، فاإننا لن�ستطيع مع ذلك اأن نتخذ من اأوجه ال�سبه  وِحيَّ املحبة من �سئون احلياة الرُّ

فاأقام بني اأَْظُهِرهم: اأقام بينهم.  (((
قوت القلوب: ج)، �س)8.  (((
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ة يف جملتها وتفا�سيلها ن�سراين، �سحيح  وِحيَّ هذه دلياًل على اأن م�سدر احلياة الرُّ
اأن كثرًيا من العرب اجلاهليني كانوا ن�سارى، كما كان كثرٌي من هوؤلء الن�سارى 
ق�سي�سني ورهبانًا، و�سحيح اأي�ًسا اأنه كان ممن مال اإىل الرهبنة من العرب من يبني 
ك، وبنى ديًرا بالقرب  الأديرة))): فقد روي عن حنظلة الطائي اأنه فارق قومه وتن�سَّ
من �ساطئ الفرات؛ حيث ترهب فيه حتى مات. وكذلك قيل عن ق�س بن �ساعدة 
ى بع�س الطعام، وياأن�س بالوحو�س  ر))) الِقَفار)))، ولتكّنه دار، يتح�سَّ اإنه كان يتقفَّ
والهوام. و�سحيح اأي�ًسا اأنه يروى عن اأمية بن اأبي ال�سلت اأنه لب�س امل�سوح تعبًدا، 
الزهد  ب�سبغة  وا�سطبغا  ديني،  بطابع  ُطبعا  و�سعًرا  نرًثا  واأمية  ق�س  من  لكل  واأن 
الق�س�س  اأن  كله  هذا  وفوق  كله  هذا  بعد  و�سحيح  الكون.  يف  والنظر  الدنيا  يف 
والرهبان كانوا ينبّثون هنا وهناك يف اأ�سواق العرب، يعظون ويب�سرون ويتحدثون 
عن البعث واحل�ساب، واجلنة والنار، كما يدل على ذلك كثري من اآيات القراآن 
د مذاهبهم، وت�سور اإىل اأي حد كانت  التي تتحدث عنهم، وحتكي اأقوالهم، وتفنِّ
تعاليمهم منت�سرة بني العرب: فهذا كله �سحيح ل �سبهة فيه ول غبار عليه؛ ولكن 
الزهاد،  باأن زهد  القول  يبنى عليه  اأ�سا�ًسا  منه  اأن جنعل  ب�سحيح هو  لي�س  الذي 
وت�سوف ال�سوفية من امل�سلمني، ومذاهب اأولئك وهوؤلء يف الريا�سة واملجاهدة 
والذوق والوجد وامل�ساهدة، اإمنا هي اأ�سياء اقتب�سها امل�سلمون عن الن�سارى، وعن 
الرهبان بنوع خا�س. ول�ست اأدري مل يق�سر الباحثون اأنظارهم على حياة امل�سيح 

اأديرة: جمع »دير« وهو دار الرهبان والراهبات.  (((
ر: يتبع الأثر. يتقفَّ  (((

الِقَفار: جمع »قفر« وهو اخَلاَلء من الأر�س.  (((
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ة الإ�سالمية  وِحيَّ واأقواله، والرهبان واأحوالهم حني يحاولون اأن يلتم�سوا للحياة الرُّ
م�سدًرا يف الن�سرانية؛ وما الذي مينع من اأن ن�ساير طبيعة احلياة العربية يف اجلاهلية، 
وقد كانت وقتئذ حياة خ�سنة ل َحظَّ لها من ترف، ول اأثر فيها لنعومة؛ بحيث 
لهذه  ا�ستمرار  هي  اإمنا  الإ�سالم،  يف  وال�سوفية  الزهاد  حياة  اإن  يقال:  اأن  ميكن 
احلياة اخل�سنة البعيدة عن الزخرف والنعيم، والتي كان يحياها العرب اجلاهليون 
ب�سفة عامة، والتي كانت ت�سطبغ عند بع�سهم ب�سبغة اخَلْلَوة والنقطاع عن النا�س 
اإىل التفكر والتقرب من الآلهة، يلتم�سون عندهم اخلري واحلكمة، بل وما الذي 
ة الإ�سالمية هو هذه احلياة التي كان  وِحيَّ مينع اأي�ًسا من اأن يكون مرجع احلياة الرُّ
يحياها قوم يف اجلاهلية يعرفون ببني �سوفة)))، انفردوا خلدمة اهلل عند بيته احلرام؟ 
ة الإ�سالمية اإىل قوم  وِحيَّ وقد يعرت�س معرت�س فيقول: اإنك بهذا تن�سب احلياة الرُّ
امل�سيح  اأ�سول يف حياة  الباحثني من  اإليه غريك من  يردها  مما  بدًل  يف اجلاهلية، 
اإىل  ترجع  اأنها  من  به  تتم�سك  ملا  خمالف  الراأيني  وكال  والق�سي�سني،  والرهبان 
رْي من اأن تكون  ة الإ�سالمية �سَ وِحيَّ اأ�سول اإ�سالمية. على اأنه لي�س على احلياة الرُّ
بذورها الأوىل قد وجدت يف اأر�س اجلزيرة العربية اإّبان الع�سر اجلاهلي، ثم مَنَْت 
األوان احلياة الدينية  وترعرعت يف ظل الإ�سالم، مثلها يف هذا كمثل غريها من 
ي بهذا ال�سم لأن اأمه ما كان  بنو �سوفة ن�سبة اإىل رجل يف اجلاهلية ي�سمى �سوفة بن مر بن اأد بن طابخة، �ُسمِّ  (((
يعي�س لها ولد، فنذرت لئن عا�س لتعلقن يف راأ�سه �سوفة، ولتجعلنه ببطن الكعبة يخدمها. وكانت اإجازة احلج 
من عرفة اإىل منى، ومن منى اإىل مكة ل�سوفة هذا. وظلت الإجازة يف عقبه حتى اأخذتها عدوان، وظلت يف 
عدوان حتى اأخذتها قري�س. وقد ذهب بع�سهم يف اأ�سل الن�سك اإىل اأن الن�ساك ين�سبون اإىل بني �سوفة؛ لأنهم 
اأول من انفرد بخدمة اهلل تعاىل عند بيته احلرام »مفردات غريب القراآن لالأ�سفهاين مادة »�سوف« �س)9) - 

)9)، فلعل ال�سوفية ن�سبوا اإليهم ت�سبًها بهم يف الن�سك والتعبد. »اأ�سا�س البالغة للزخم�سري«.
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الذي �سورناه يف مو�سعه  والعقلية والأدبية. وكيف ل، وها هو ذا حتنث حممد 
من هذا الق�سم)))، يحدثنا التاريخ باأنه »كان من عادة العرب اجلاهليني؛ اإذ كان 
مفكروهم ينقطعون للعبادة زمًنا يف كل عام، يق�سونه بعيًدا عن النا�س يف َخْلَوة، 
عندها  يلتم�سون  بقلوبهم  اإليها  ويتوجهون  والدعاء،  بالزهد  اآلهتهم  اإىل  يتقربون 
اخلري واحلكمة«))). فاإذا كان حممد نف�سه قد ا�سطنع هذا التحنث، ووجد فيه عونًا 
�سادًقا على ت�سفية نف�سه وريا�ستها على التفكر والنقطاع اإىل العبادة، فقد ترتب 
على ذلك اأن يكون زهاد امل�سلمني و�سوفيتهم اأدنى اإىل الت�سبه بنبيهم يف حتنثه، 

منهم بالقتداء برهبان الن�سارى يف رهبانيتهم. 

يرجع  ال�سوف  لب�س  باأن  قال  الرد على من  يقال يف  اأن  ومثل هذا ميكن 
ال�سوف  لب�س  اأن  تثبت  التي  الأخبار  من  كثري  روي  فقد  ن�سراين؛  اأ�سل  اإىل 
َث به اليافعيُّ من اأنه جاء  كان مما جرى عليه النبي يف حياته، فمن ذلك ما َحدَّ
اأن ر�سول اهلل  كان يركب احلمار ويلب�س ال�سوف. ويوؤيد هذا الأثر وغريه من 
ما  والتوا�سع،  الزهد  يف  حياته  وت�سور  ال�سوف،  النبي  لب�س  تثبت  التي  الآثار 
اأنت اأنت واأمي يار�سول اهلل، لو مل  ورد يف رثاء عمر للنبي وهو قوله: »... باأبي 
جتاِل�س اإل كفوؤا لك ما جال�ستنا، ولو مل تنكح اإل كفوؤًا لك ما نكحت اإلينا، ولو 
مل تواكل))) اإل كفوؤًا لك ماواكلتنا: فلقد واهلل جال�ستنا ونكحت اإلينا، وواكلتنا 

انظر �س))-9) من هذا الكتاب.  (((
حياة حممد للدكتور حممد ح�سني هيكل با�سا الطبعة الأوىل �سنة )5))هـ، �س)9.  (((

تواكل: واكل فالنًا: اأكل معه من »اآكل« على البدل.  (((
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على  طعامك  وو�سعت  خلفك،  واأردفت  احلمار،  وركبت  ال�سوف،  ولب�ست 
  الأر�س ولعقت اأ�سابعك، توا�سًعا منك«))) فاإن �سح ما ورد على ل�سان النبي
اأو ورد عنه من اأنه كان يلب�س ال�سوف، ا�ستطعنا عندئذ اأن ن�ستخل�س اأن ال�سوفية 
اإمنا لب�سوا ال�سوف اقتداء مبا كان عليه النبي يف ملب�سه، كما اقتدوا به يف غري ذلك 
ة وبواطنها. وهذا ينتهي بنا اإىل َدْح�س))) الزعم القائل  وِحيَّ من مظاهر حياتهم الرُّ
باأن لب�س ال�سوف عند �سوفية امل�سلمني مردود اإىل م�سدر ن�سراين، ل�سيما اأن 
لب�س ال�سوف كان من عادة العرب على العموم بحكم بيئتهم واحرتاف معظمهم 

ملهنة الرعي.

الرهبان بل ويتاأثر حياة  الزهاد وال�سوفية من كان يحيا حياة  اإن من  ا  حقًّ
د من اأن راهبني  امل�سيح نف�سه؛ ومن هذا القبيل ما ورد يف كتاب »الكامل« للُمرَبِّ
احل�سن  لزيارة  نذهب  األ  لالآخر:  اأحدهما  فقال  الب�سرة،  اإىل  ال�سام  من  قدما 
ن�سر  اأبي  عن  الذهبي  ذكره  ما  اأي�ًسا  ومنه  امل�سيح.  كحياة  حياته  فاإن  الب�سري 
ال�سراج الطو�سي �ساحب كتاب »اللمع يف الت�سوف«، وهو قول هذا الأخري اإنه 
خرج مع اأبي عبد اهلل الروذباري ليلقيا راهًبا كان يف وقتهما، فلما اأقبال عليه يف 
النا�س  قول  حالوة  اأ�سرتني  الراهب:  قال  هنا؟  حب�سك  الذي  ما  �ساأله:  ديره 
يل يا راهب. غري اأن هذه الأمور وما اإليها، واإن كانت تدل من ناحية على وجود 
اأنها  اإل  والرهبان،  امل�سيح  وحياة  وال�سوفية  الزهاد  حياة  بني  �سبه  وجه  اأو  �سلة 

اإحياء علوم الدين: ج)، �س0)).  (((
َدْح�س: اإبطال.  (((
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تدل كذلك - من ناحية اأخرى - على اأن اقتداء الزهاد وال�سوفية بالرهبان اإمنا 
كان يف الإ�سالم دون اجلاهلية. واأكرب الظن اأن الزهاد وال�سوفية امل�سلمني الذين 
تاأثروا حياة امل�سيح اأو حياة الرهبان، و�سمنوا اأقوالهم عنا�سر ن�سرانية، اإمنا جاءوا 
ة الإ�سالمية لأول مرة  وِحيَّ يف وقت متاأخر عن الوقت الذي ن�ساأت فيه احلياة الرُّ
يف تاريخ الإ�سالم، ولعلهم مل يبدءوا يفعلون ذلك اإل بعد اأن كان النبي قد اأثنى 
على الرهبان والق�سي�سني، بناء على ما ورد يف حقهم من اآيات القراآن الكرمي التي 

تثبت املودة بني الن�سارى وامل�سلمني، وذلك يف قوله تعاىل: ژے ے ۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ائ.  ى 

ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]املائدة/ )8 - )8[.

ْكر اأمور  واأما ما يزعمه بع�س امل�ست�سرقني من اأن الفقر والزهد يف الدنيا والذِّ
عليه،  موافقتهم  اإىل  �سبيل  ما ل  فذلك  الن�سرانية،  امل�سلمون عن  ال�سوفية  اأخذها 
قوية على  وا�سحة  ما يدل دللة    النبي واأحاديث  القراآن  اآيات  اأن من  ل�سيما 
على  وحث  الدنيا،  يف  القراآن  زهد  فقد  �سريًحا،  ا  اإ�سالميًّ م�سدًرا  الأمور  لهذه  اأن 

ژی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  منها،  التقلل 
حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ژٹ  تعاىل:  قوله  ويف   .](5 ]الكهف/  مجژ 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ 
ڑ ک ک ک کژ ]احلديد/ 0)[، ويف قوله تعاىل: ژٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ ]فاطر/ 5[، وكما يدل 
عليكم  يفتح  ما  بعدي  من  عليكم  اأخاف  مما  »اإن    النبي  قول  اأي�ًسا  ذلك  على 
مَتُرَّ عليَّ  األ  من زهرة الدنيا وزينتها«))) وقوله: »لو كان يل مثل اأحد ذهًبا، ل�سرَّين 
ثالث ليال وعندي منه �سيء اإل �سيء اأر�سده لدين«)))، وقوله اأي�ًسا: »الدنيا �سجن 
الدنيا يحبك اهلل، وازهد فيما عند  اأي�ًسا: »ازهد يف  الكافر«)))، وقوله  املوؤمن وجنة 
النا�س يحبك النا�س«)))، فكل هذه اآيات واأحاديث وا�سحة املعاين، �سريحة الدللة 
اأ�ساًل يف كتاب اهلل و�سنة  اأنف�سهم،  به  اأخذ الزهاد وال�سوفية  اأن للزهد الذي  على 
ر�سوله. وكذلك الفقر؛ فقد ورد فيه ما يثبت اإكبار اهلل من �ساأن الفقراء، مثل قوله 

ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   : تعاىل 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ 
اأي�ًسا: ژ ۓ  ے ے ۓۓژ ]البقرة/ )7)[، ومثل قوله تعاىل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅۅ ۉ ۉ ېژ ]احل�سر/ 8[ هذا اإىل حياة حممد  نف�سه، فقد عفَّ 

رواه البخاري وم�سلم.  (((

رواه البخاري وم�سلم.  (((
رواه م�سلم.  (((

رواه ابن ماجة وغريه، وهو حديث ح�سن.  (((
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ا، ولكنه مل يرد ذلك  فيها عن الغنى، واآثر عليه الفقر وكان يف ا�ستطاعته اأن يكون غنيًّ
لنف�سه، بل هو قد زهد يف املال وان�سرف عن احلياة الدنيا وجاهها، وكان يف ذلك مثاًل 
اأعلى يقتديه من اتبعه واآمن بدينه، ومن هنا مل يكن �سحيًحا قول جولدزيهر: اإن 
َمْدَح الفقر واإيثاره على الغنى، كان من العنا�سر الن�سرانية التي ت�سربت اإىل احلديث؛ 
بل ال�سحيح هو اأن يكون حممد يف حياته ويف اأحاديثه، قد �سار على نهج القراآن، 
ودعا اإىل ما دعا اإليه اهلل من هذه املثل العليا يف القول والعمل، ويف الإعرا�س عن 
زينة الدنيا، والإقبال على التقوى والعمل ال�سالح. ي�ساف اإىل هذا اأن النظر اإىل الفقر 
والفقراء على هذا الوجه لي�س من حظ الن�سرانية وحدها، واإمنا هو حظ م�سرتك بينها 
وبني غريها من الديانات ال�سماوية من اإ�سالم ويهودية؛ فكل هذه الديانات جممعة 
على اأن املقيا�س الذي ينبغي اأن يقا�س به الإن�سان لي�س ماله ول جاهه، بل هو تقواه 
وعمله ال�سالح، واإذا كان ذلك كذلك، فقد ترتب عليه اإذن اأن ت�سقط دعوى القائلني 

باأن الزهاد وال�سوفية قد اآثروا الفقر على الغنى تاأثًرا بالن�سرانية اأو ت�سبًها بالرهبان.

وكذلك ما يذهب اإليه نيكل�سون من اأن ال�سمت والذكر اللذين ي�سطنعهما 
َمات يوم اإىل  ال�سوفية يف ريا�ستهم ماأخوذان عن الن�سرانية، مردود عليه باأن �سُ
الليل، واإن كان قد نهى عنه النبي لأنه من ن�سك اجلاهلية))) اإل اأن الإ�سالم اأمر باأن 

يذكر الإن�سان ربه فيما بينه وبني نف�سه، كما يدل على ذلك قوله تعاىل: ژۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

َمات يوم اإىل الليل« )رواه اأبو داود  عن علّي  قال: »حفظت عن ر�سول اهلل : »ل ُيْتَم بعد احتالم، ول �سُ  (((
باإ�سناد ح�سن). 
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عنه  نهى  وما  الكرمية،  الآية  هذه  بني  لءمنا  فاإذا   ،](05 ۇئژ]الأعراف/ 

النبي من �سمت يوم اإىل الليل، وجدنا اأن ذكر اهلل على الوجه الذي تاأمر به الآية 
ميكن اأن يكون منطوًيا على معنى ال�سمت، ولكنه �سمت يف حلظات، خمتلف 
اإىل الليل يف ن�سك اجلاهلية، ونهى  عن ذلك ال�سمت الذي كان ي�سمل اليوم 
عنه الر�سول يف الإ�سالم، والآيات والأحاديث التي تدعو اإىل الذكر، وتعظم من 

�ساأن الذاكرين واأجرهم كثرية، يكفي اأن نثبت منها قوله تعاىل: ژى ائ 
ائ ەئ ەئ وئژ ]البقرة/ )5)[، وقوله تعاىل: ژىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ. مئ ىئ يئ. حب خب مب ىب يب جت 
 ،]((  -  (( ]الأحزاب/  ىثژ  مث  جث  ىتيت  مت  خت   حت 
فاإن  ذكرين،  اإذا  معه  واأنا  بي،  عبدي  ظن  عند  »اأنا  تعاىل:  اهلل  يقول   : وقوله
ذكرين يف نف�سه ذكرته يف نف�سي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ خري منه«)))، 
فاإذا  الذكر،  جمال�س  يتبعون  ف�سالء،  ارة)))  �َسيَّ مالئكة  هلل  »اإن  اأي�ًسا:    وقوله
وجدوا جمل�ًسا فيه ِذْكر قعدوا معهم، وَحفَّ بع�سهم بع�ًسا باأجنحتهم حتى ميلئوا 

ما بينهم وبني ال�سماء الدنيا«))).

ومثل هذا ميكن اأن نوجهه يف الرد على من قال باأن نظرية احلب الإلهي 
يف الت�سوف الإ�سالمّي م�ستمدة من م�سدر ن�سراين، كتلك الق�سة التي رواها 

رواه البخاري وم�سلم.  (((
رْي. ارة: كثرية ال�سَّ �َسيَّ  (((

رواه م�سلم.  (((
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اأبو طالب املكي وغريه واأثبتناها اآنًفا؛ فنحن اإذا اأنعمنا النظر يف الكتاب وال�سنة 
األفيناهما حافلني بالن�سو�س ال�سريحة التي تدل دللة بّيَنة على اأن هذه النظرية 
ر�سوله.  و�سنة  الرئي�سية من كتاب اهلل  ا�ستمدت عنا�سرها  قد  الكربى  ال�سوفية 
امل�سدر  الن�سو�س يف مو�سعها من احلديث عن  بع�س هذه  اأثبتنا  اأن  �سبق  وقد 

ة يف الإ�سالم))). وِحيَّ الإ�سالمي للحياة الرُّ

على اأن هذا ل مينع من اأننا نلتقي يف ثنايا بع�س النظريات ال�سوفية يف احلب 
الإلهي ببع�س الألفاظ والعبارات والعقائد التي هي من اأ�سل ن�سراين، مثل القول 
بالالهوت والنا�سوت، وحلول الأول يف الثاين اإذا بلغ هذا درجة معينة من ال�سفاء 
الروحي، ومثل القول بالكلمة التي هي يف الن�سرانية وا�سطة بني اهلل واخللق، والتي 
ا�سطنعها بع�س ال�سوفية يف التعبري عن نظرياتهم يف احلقيقة املحمدية باعتبارها اأول 
خملوق خلقه اهلل، اأو اأول تعني للذات الإلهية فا�ست منه بقية التعينات الأخرى 
من روحية ومادية. غري اأن هذه العنا�سر الن�سرانية واأ�سباهها مل تظهر اإل بعد اأن كان 
امل�سلمون قد اختلطوا بالن�سارى، واأخذوا يحاورونهم ويجادلونهم يف العقائد، فكان 
ا اأن ينت�سر بع�س هذه العقائد الن�سرانية، واأن يعمل عمله يف البيئة الإ�سالمية،  طبيعيًّ
ويرتدد �سداه يف اأقاويل ال�سوفية ومذاهبهم يف احلب الإلهي، وفيما يت�سل به من 
الأ�سياء،  العبد. وهذا مالئم لطبيعة  الرب يف  والعبد، ومن حلول  الرب  احتاد بني 
له  علم  اإىل  وا�ستحال  الت�سوف،  تطور  وقد  لميكن،  اإذ  والرتقاء؛  الن�سوء  ول�سنة 

انظر �س)) - 8) من هذا الكتاب.  (((
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وِحيَّة امل�سطبغة ب�سبغة فل�سفية، اأن يظل ال�سوفية مبعزل  مناهجه ومذاهبه، ومنازعه الرُّ
يدور حولها من حوار  وما  الن�سرانية،  والعقائد  بالأفكار  امتالأ  الذي  اجلو  هذا  عن 
وجدل بني امل�سلمني والن�سارى، دون اأن يكون له اأثر فيما �سدر عنهم من اأقوال، وما 
ذهبوا اإليه من مذاهب، ل�سيما اإذا كانت هذه الأقوال واملذاهب تدور حول م�سائل 

تت�سل من قريب اأو من بعيد بالعقائد.

م�سدر  اإىل  اأ�سلها  يف  ترجع  ال�سوفية  مذاهب  اأن  اإىل  بنا  ينتهي  وهذا 
اإ�سالمي، غري اأنها مبرور الزمن، وبحكم ات�سال الأمم، واحتكاك العقائد، قد دخلت 
فيها عنا�سر ن�سرانية، فت�سابهت املذاهب ال�سوفية والتعاليم الن�سرانية، وظن اأن 
ال�سوفية اأخذوا اأول ما اأخذوا عن الن�سرانية، والواقع اأن مرجعهم الأول هو كتاب 
اهلل و�سنة ر�سوله، واأما الأمور الأخرى فقد ظهرت بعد ذلك، اأي بعد اأن كانت 
ة الإ�سالمية،  وِحيَّ قد و�سعت الأحجار الأ�سا�سية التي اأقيم عليها �سرح احلياة الرُّ

وجلها اإن مل يكن كلها اأحجار مركبة من مواد اإ�سالمية.

نظرية امل�سدر اليوناين

فاإن  القدمية،  والعقلية  الدينية  باحل�سارات  امل�سلمني  تاأثر  من  يكن  ومهما 
تاأثرهم بالفل�سفة اليونانية عامة، وبالأفالطونية اجلديدة خا�سة، كان اأ�سد واأقوى؛ 
فقد كانت الثقافة اليونانية هي الثقافة امل�سيطرة على العقول والنفو�س يف ال�سرق 
على  اأقبلوا  الذين  امل�سلمون  كان  حتى  كذلك  وظلت  الإ�سكندر،  فتوح  منذ 
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ح�سارات غريهم من الأمم القدمية، يقتب�سون منها، ويتاأثرون بها، مما اأعانهم عليه 
الن�ساطرة واليعاقبة من الن�سارى، وال�سابئة من الوثنيني، وغري اأولئك وهوؤلء من 
اليهود واأتباع زراد�ست؛ فهنالك يف اأخريات عهد بني اأمية، ويف الع�سر الذهبي 
واملباحث  الفل�سفية،  والأنظار  الدينية  بالعقائد  اجلو  امتالأ  العبا�س،  بني  حلكم 
ازدهرت  اأي�ًسا  وهنالك  ة.  وِحيَّ والرُّ العقلية  احلياة  األوان  من  ذلك  وغري  العلمية، 
ة، وكان الت�سوف - من حيث هو  وِحيَّ احلياة الإ�سالمية، وازدهرت معها احلياة الرُّ
علم للباطن يقابل الفقه الذي هو علم للظاهر مراآة يتجلى على �سفحتها ازدهار 
ة، وذلك على الرغم من تقدم احلياة املادية واإمعان النا�س وقتئذ  وِحيَّ هذه احلياة الرُّ
كان يف  كما  احلني  ذلك  ة يف  وِحيَّ الرُّ احلياة  قوام  يكن  ومل  والنعيم.  الرتف  يف 
ال�سدر الأول لالإ�سالم زهًدا وفقًرا وورًعا فح�سب، واإمنا كان هذا كله من خ�سائ�س 
بع�س النفو�س التي عرفت كيف تكبح جماحها و�سط هذه احلياة املادية الناعمة، 
اأي�ًسا كيف تتخذ منه ومن غريه من العنا�سر الفل�سفية وغري الفل�سفية،  وعرفت 
ا يبحث يف اأحوال النفو�س وبواطن القلوب، وي�سع  دعائم توؤ�س�س عليها علًما ذوقيًّ
و�سعادتها  النف�س  جناة  اإىل  كله  هذا  وراء  من  ويرمي  واملجاهدة،  الريا�سة  قواعد 

اللتني تتحققان بتحقق املعرفة الذوقية. 

ذلك  باأن  يحدثنا  التاريخ  فاإن  اليونانية،  الثقافة  على  العرب  وقف  اأما كيف 
كان عن طريق الن�سارى الذين انبثت منهم فرقتان يف بالد العرب: اإحداهما فرقة 
الن�سطورية التي انت�سرت يف احلرية، والأخرى فرقة اليعقوبية التي انت�سرت يف غ�سان 
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و�سائر قبائل ال�سام، فلقد كان هوؤلء الن�سارى يحملون معهم طرًفا من الثقافة اليونانية؛ 
وذلك لأنهم كانوا يريدون اأن يدافعوا عن عقائدهم ويوؤيدوها اأمام الوثنيني، ومن ثم 
اأن  العقلية. على  املنطقي واحلجة  الدليل  منه  ي�ستمدون  منبًعا  الفل�سفة  وجدوا يف 
ْريان من الن�ساطرة واليعاقبة والوثنيني. والتي نقلوها  الفل�سفة اليونانية التي عرفها ال�سُّ
اإىل لغتهم اأوًل، ثم اإىل اللغة العربية بعد ذلك، مل تكن كلها فل�سفة عقلية خال�سة 
من طراز فل�سفة اأر�سطوطالي�س الذي عرف امل�سلمون كتبه، وتاأثروا مذهبه، ل�سيما 
اآخر  يف  الفل�سفة  هذه  كانت  واإمنا  �سينا،  وابن  والفارابي  الكندي  اأمثال  فال�سفتهم 
عهدها نوًعا جديًدا من الفل�سفة، ل هو بالعقلي اخلال�س ول هو بالديني الَبْحت)))، 
بل هو ِمَزاج))) من النظر العقلي والإلهام الروحي، وهذا ما متثله الأفالطونية اجلديدة. 
ولي�س من �سك يف اأن الأثر الذي تركته الفل�سفة اليونانية بنوعيها العقلي والذوقي 
امل�سلمون  ال�سوفية  تاأثر  باأر�سطو،  الإ�سالميون  الفال�سفة  تاأثر  ما  فبقدر  عظيًما،  كان 
باأفالطون واأفلوطني، ومد كل فريق اأيديهم اإىل ذلك الرتاث الفل�سفي الذي خلفه 

اليونان، يلتم�سون فيه ما يغذي مذاهبهم، ويوؤيد مزاعمهم .

اأنهم  اإل  اأفلوطني،  �سخ�س  عن  الكثري  ال�سيء  يعرفوا  مل  واإن  وامل�سلمون 
ا خطاأً اإىل اأر�سطو،  عرفوا مذهبه، ولو اأن هذا املذهب و�سلهم بادئ ذي بدء معزوًّ
وذلك عن طريق كتاب »اأتولوجيا اأر�سطو« الذي نقله اإىل العربية عبد امل�سيح بن 
اأفلوطني،  مدر�سة  امل�سلمون  عرف  فقد  �سيء  من  يكن  ومهما  احلم�سي.  ناعمة 

الَبْحت: اخلال�س.  (((
ِمَزاج: خليط.  (((
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فاأطلق عليه  ال�سهر�ستاين،  الإ�سكندرانيني«، وذكره  ا�سم »مذهب  واأطلقوا عليها 
لقب »ال�سيخ اليوناين«، وقد ظل احلرانيون وبع�س الفرق الن�سرانية والإ�سالمية 
من  بعنا�سر  املمزوجة  الأفالطونية  اأو  الأفالطونية  الآراء  يدر�سون  طوياًل  زمانًا 
مذهب فيثاغورث، كما كانوا يدر�سون اإىل جانب ذلك بع�س مذاهب الرواقيني 

واملذهب الأفالطوين اجلديد.

والذي يعنينا هنا هو اأن نالحظ مع فريق من موؤرخي الفل�سفة والت�سوف 
اأكله يف حياة  واآتى  فعله،  فعل  قد  اجلديدة  الأفالطونية  مذهب  اأن  الإ�سالم  يف 
الفكر والروح الإ�سالميني، واأن ال�سوفية بنوع خا�س قد وجدوا يف هذا املذهب 
النف�سية،  ومواجيدهم  ة،  وِحيَّ الرُّ اأذواقهم  �سجرة  منه  ويروون  يردونه،  َمْنَهاًل عذبًا 
ي�سور  الذي  اأر�سطوطالي�س«  »اأتولوجيا  كتاب  ذا  هو  وها  الباطنية.  ومكا�سفاتهم 
مذهب الأفالطونية اجلديدة ت�سويًرا �سادًقا ُيظهرنا على اأن احلقيقة العليا ل ُتدرك 
وعن  ناحية،  من  النف�س  عن  الَغْيَبة  حال  يف  بامل�ساهدة  تدرك  هي  واإمنا  بالفكر، 
اأن  من  ال�سوفية  اإليه  ذهب  ما  بعينه  وهذا  اأخرى،  ناحية  من  املح�سو�س  العامل 
املعرفة احلقيقية ل حت�سل عن طريق احل�س اأو العقل، بل هي حت�سل بنور يقذفه 
اأن يكون قد خل�س من �سوائب نف�سه، وفني عما �سوى  اهلل يف قلب العبد بعد 
ربه، وا�ستغرق يف الذات الإلهية ا�ستغراًقا تزول معه التفرقة، ويح�سل فيه الحتاد 
بعينها  هي  ال�سوفية  عند  املعرفة  �سبيل  اأن  اأخرى  بعبارة  هذا  ومعنى  واجلمع، 
�سبيلها عند الأفالطونية اجلديدة: الذوق والوجد، وما ُيعني على الذوق والوجد، 
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من ريا�سات وجماهدات وعبادات. ي�ساف اإىل هذا اأن العبارة التي كانت مكتوبة 
على معبد دف، وهي: »اعرف نف�سك بنف�سك«، والتي اتخذ منها �سقراط �سعاًرا 
فعرفها  جديدة،  اأفالطونية  ب�سبغة  َطِبَغة  ُم�سْ امل�سلمني  اإىل  و�سلت  قد  لفل�سفته، 
نف�سه عرف  »من عرف  القائل:  احلديث  وبني  بينها  وقربوا  وا�ستغلوها،  ال�سوفية 

ربه«، واتخذوا منها ومن هذا احلديث اأ�سا�ًسا لكثري من اأذواقهم وم�ساهداتهم.

ول يقف الأمر عند هذا احلد، بل هو يتجاوزه اإىل �سميم مذهب الأفالطونية 
هذه  بع�س  وت�سل�سل  اهلل،  هو  الذي  الواحد  من  املوجودات  في�س  يف  اجلديدة 
الوجود، وما يجري  ال�سوفية يف وحدة  فاملتاأمل يف مذاهب  املوجودات من بع�س، 
يف  انبث  قد  اأنه  يالحظ  فل�سفية،  ب�سبغة  امل�سطبغة  ال�سوفية  املذاهب  من  جمراها 
ت�ساعيفها كثري من عنا�سر الفي�س الأفلوطيني؛ فاهلل والعقل الأول والنف�س الكلية 
واملادة غري امل�سورة والنفو�س اجلزئية، كل اأولئك عبارة عن مراتب الوجود يف مذهب 
الأفالطونية اجلديدة. واأول في�س من اهلل هو العقل الأول الذي ت�ستمد منه كل 
املوجودات وجودها، وي�سدر عنه كل ما �سواه من الفيو�سات الأخرى، وهذا كالم 
جند له نظرًيا عند حميي الدين بن عربي يف وحدته الوجودية، ويف نظريته يف احلقيقة 
املوجودات جمرد  بقية  ويعد  الإلهية،  الذات  في�س من  اأول  يعدها  التي  املحمدية 
ُهودية، ويف مذهبه يف القطبية،  فيو�سات لها، وعند عمر بن الفار�س يف وحدته ال�سُّ
وهي عنده عبارة عن احلقيقة املحمدية التي كانت اأول تعني فا�ست منه و�سدرت 
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عنه التعينات الأخرى من روحية ومادية)))، وعند �سهاب  الدين ال�سهروردي احللبي 
بالأنوار  فيا�ًسا  لالأنوار  نوًرا  اهلل  من  فيها  يجعل  التي  الإ�سراقية  املقتول يف حكمته 
القاهرة وهي النفو�س والعقول، وباجلواهر الغا�سقة وهي الأج�سام))). فهذه اأمثلة على 
مبلغ الأثر الذي تركته الأفالطونية اجلديدة يف الت�سوف الإ�سالمي، وهو اأثر ل �سبيل 

اإىل اإنكاره اأو حماولة الَغ�ّس من �ساأنه.

وال�سوفية يف تعبريهم عن اأذواقهم ومواجيدهم، وعما ينك�سف لهم يف هذه 
بع�سها،  على  توا�سعوا  ا�سطالحات  ي�سطنعون  احلقائق  من  واملواجيد  الأذواق 
لي�س  من  على  بها  ا  نًّ �سَ حقائقهم  وراءها  ي�سرتون  واإ�سارات  رموًزا  منها  وجعلوا 
منهم، وي�ستمدون بع�سها الآخر من معجم ال�سطالحات الفل�سفية الذي كان 
يت�سع نطاقه، وتزداد حمتوياته، بقدر ما كانت ت�سيع املذاهب الفل�سفية، وتت�سع معرفة 
العامل الإ�سالمي بالثقافة اليونانية. ومن ثم عمد كثري من ال�سوفية املتاأخرين اإىل 
اأن يالئموا  اإدخال كثري من هذه ال�سطالحات الفل�سفية يف مذاهبهم وحاولوا 
بينها وبني اأذواقهم، وكانت ثمرة ذلك طائفة من املذاهب ال�سوفية التي عرب عنها 
اإزاء  نحن  مما  اأكرث  فل�سفية  مذاهب  اإزاء  اأننا  معها  اإلينا  يخيل  تعبريات  اأ�سحابها 
مذاهب �سوفية، اأقيمت على اأ�سا�س من الذوق الروحي والوجد ال�سخ�سي، ومن 
هذه ال�سطالحات الفل�سفية املُُثل اأو املعاين الأزلية، واحلقيقة، وحقيقة احلقائق، 
والعقل  الأول،  والعقل  والكرثة،  والوحدة  والفي�س،  واملعلول،  والعلة  والكلمة، 

ابن الفار�س واحلب الإلهي: �س58) - )6) و�س77).  (((
انظر ما �سياأتي بعد من حديث عن حكمة الإ�سراق، �س67) - )7).  (((
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ا�سطالحات   - ذكره  عن  املقام  ي�سيق  مما  غريه  وكثري   - اأولئك  فكل  الكلي؛ 
فل�سفية ا�ستمدها ال�سوفية من اأفالطون واأر�سطو والرواقية والأفالطونية اجلديدة، 
ة هنا وهناك يف مذاهبهم التي يتحدثون فيها بل�سان الذوق عن الذات  وجندها ُمْنَبثَّ
باهلل، و�سدور املوجودات  الإلهية، واحلقيقة املحمدية، واملعرفة، والعامل وعالقته 

فيه عن ذات واحدة هي عينه وهو عينها.

على اأننا واإن كنا نعرتف للفل�سفة اليونانية عامة، والأفالطونية اجلديدة خا�سة 
بهذا الأثر اخل�سب املنتج يف تاريخ الت�سوف الإ�سالمي، فاإننا ل ن�ستطيع مع ذلك 
اأن نقرر اأن هذا الأثر قد بداأ يعمل عمله يف اأول عهد الت�سوف بالظهور. واإمنا ال�سيء 
الذي نقبله، وتنطق به طبيعة املذاهب ال�سوفية املختلفة، هو اأن ما ظهر من هذه 
ة الإ�سالمية حني كان الزهد والتق�سف  وِحيَّ املذاهب يف العهود الأوىل للحياة الرُّ
ا اإىل  طابًعا لها، وما ظهر منها يف الوقت الذي بداأ فيه الت�سوف ياأخذ �سكاًل علميًّ
اأن ال�سوفية املتقدمني، والزهاد  جانب �سبغته العملية، يدل دللة وا�سحة على 
الأولني، مل يكونوا قد وقفوا بعد على الآثار الفل�سفية اليونانية، اأو اأنهم وقفوا عليها 
ومل يريدوا اإدخالها يف مذاهبهم، اأو مل يعرفوا كيف ي�ستغلونها ويالئمون بينها وبني 
اأذواقهم. ومن هنا كانت ال�سبغة الإ�سالمية اخلال�سة هي الغالبة على حياة الزهاد 
جاء  من  اأما  ومذاهبهم.  املتقدمني  ال�سوفية  ريا�سات  وعلى  واأقوالهم،  الأولني 
بعد ذلك من ال�سوفية الذين خطوا بالت�سوف خطوات وا�سعة يف �سبيل التقدم 
والزدهار، وجعلوا منه علًما هو اأ�سبه ما يكون بفل�سفة روحية للدين الإ�سالمي، 
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فاأولئك هم التيوزوفيون »ال�سوفيون الإلهيون املتفل�سفون«))) الذين جند فيما تركوا 
اآثار منثورة ومنظومة �سدى للتعاليم وال�سطالحات الفل�سفية، وذلك على  من 
نحو ما نتبينه من خالل موؤلفات حميي الدين بن عربي، ل �سيما كتاباه اجلليالن 
»الفتوحات املكية« و»ف�سو�س احلكم«، وموؤلفات ال�سهروردي املقتول ب�سفة عامة، 
الفار�س  بن  عمر  وديوان  النور«،  و»هياكل  الإ�سراق«  »حكمة  القيمان  وكتاباه 
اإ�سرائيل، ور�سائل عبد  احلق  واأ�سعار عفيف الدين التلم�ساين وجنم  الدين بن 
اإىل  ينظروا  امل�سلمني مل  اأن �سوفية  ابن �سبعني: فكل هذه �سواهد �سدق على 
الفل�سفة اليونانية ب�سفة عامة، واإىل الأفالطونية اجلديدة ب�سفة خا�سة، على اأنهما 
ة، اأو املالئمة لطبيعة مذاهبهم  وِحيَّ م�سدر ميكن اأن ي�ستقى منه بع�س العنا�سر الرُّ
ة، اإل بعد اأن كان قد مت نقل الفل�سفة اليونانية يف الع�سر الذهبي  وِحيَّ يف احلياة الرُّ
حلكم بني العبا�س، وبعد اأن �ساعت اأقاويل الفال�سفة يف ال�سانع، ويف النبوة ويف 

�سدور املوجودات وترتيبها، ويف غري ذلك من امل�سائل الفل�سفية الكثرية. 

ومعنى هذا بعبارة اأخرى اأنه اإذا اأريد اأن يتخذ من الفل�سفة اليونانية م�سدًرا 
لبع�س العنا�سر واملذاهب ال�سوفية، فاإن ذلك ل يكون اإل منذ القرن ال�ساد�س 
للهجرة، وهو القرن الذي تقع فيه حياة ال�سوفية الذين �سربنا مبوؤلفاتهم ومذاهبهم 
وهو  ال�سدد،  هذا  نيكل�سون يف  الأ�ستاذ  ذكره  ما  نورد  اأن  يح�سن  وهنا  الأمثال. 
قوله: »اإن الت�سوف التيوزويف بنوع خا�س اأثر من اآثار النظر اليوناين. واإذا مل يكن 

انظر �س ))) من هذا الكتاب.  (((
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الهند  اإىل  الت�سوف  اأ�سل  نرد  اأن  التاريخية  بالظروف  يتعلق  فيما  ا�ستطاعتنا  يف 
اأو اإىل الفر�س، اإل اأنه ل منا�س من العرتاف مبا يف الت�سوف من امتزاج الفكر 
اليوناين والدين ال�سرقي، ل �سيما الأفالطونية اجلديدة والن�سرانية والغنو�سطية. 
ا،  اأما الأثر املبا�سر لالأفكار الهندية يف الت�سوف، فال �سبيل اإىل اإنكار اأنه كان قويًّ
غري اأنه بالقيا�س اإىل اأثر النظر اليوناين وال�سرياين كان بعد ذلك، وكانت له قيمة 
ثانوية«))). فاإذا لحظنا هنا اأن الأ�ستاذ نيكل�سون يتحدث عن الت�سوف التيوزويف، 
واأثر النظر اليوناين فيه، وعرفنا اأن هذا النوع من الت�سوف ظهرت �سورته الأوىل 
�ساذجة ب�سيطة عند ذي النون امل�سري )املتوفى �سنة 5))ه)، ودقت هذه ال�سورة 
وو�سحت، وطبعت بطابع فل�سفي بعد ذلك يف القرن ال�ساد�س للهجرة، انتهينا اإىل 
اأن الت�سوف التيوزويف مل يلتم�س مقوماته من م�سدر يوناين اإل يف وقت متاأخر. 
ول�سنا بهذا ننكر الأثر اليوناين يف املذاهب ال�سوفية التي ظهرت قبل ذلك القرن، 
اخلم�سة  القرون  يكن يف ظل  اليوناين مل  امل�سدر  اأن ذلك  هو  نعنيه  الذي  واإمنا 
الأوىل للهجرة �سيًئا بالقيا�س اإىل امل�سدر الإ�سالمي. وها هو ذا الغزايل، وقد كان 
متكلًما وفيل�سوًفا وعالـًما مبذاهب فال�سفة اليونان، وله يف ب�سط املذاهب الفل�سفية 
اأ�سحابها  على  والرد  املذاهب  هذه  َتْفنيد)))  ويف  الفال�سفة«،  »مقا�سد  هو  كتاب 
وَدْح�س ُحَجِجهم كتاب اآخر هو »تهافت الفال�سفة«، ولكنه فيما �سلك من طريق 

 Reynold A. Nicholson, ‘A Historical Enquiry concerning the Origin and Development of  (((
 Sufism’, Journal of the Royal Asiatic Society, (1906), p. 303–320

َتْفنيد: َتْخِطئة.  (((



وِحيَّة يف الإ�سالم احلياة الرُّ
7(74

من  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  اإىل  اأَ�ْسداه  وما  ذوقية،  مذاهب  من  اإليه  ذهب  وما  ال�سوفية، 
ا م�سلًما بنوع خا�س، يقيم اأذواقه  ا، و�سوفيًّ خري عظيم. اإمنا كان يف هذا كله �سوفيًّ

ة على اأ�سا�س من الكتاب وال�سنة. وِحيَّ وريا�ساته ومذاهبه الرُّ

ولي�س اأدل على ذلك من كتابه اخل�سب »اإحياء علوم الدين«؛ فاإنه مراآة 
بالآثار  حافاًل  كتبه  من  الكثري  كان  واإن  ال�سويف،  الغزايل  اأن  على  تدل  �سادقة 
الفل�سفية اليونانية، اإل اأن الروح الإ�سالمي كان عليه اأغلب ورجوعه اإىل كتاب اهلل 
و�سنة ر�سوله كان يف مذهبه الروحي اأكرث واأخ�سب. ولي�س اأدل على ذلك اأي�ًسا 
ه ابن �سينا مرة يف كتاب)))،  اأََقرَّ اأن الغزايل رف�س راأي الحتادية))) وهو راأي  من 
يف  مذاهب  من  عليه  يتفرع  وما  والحتاد  اآخر))).  كتاب  يف  اأخرى  مرة  ورف�سه 
دارت  الذي  الرئي�سي  املحور  هو  اإمنا  ال�سهود،  ووحدة  الوجود  ووحدة  احللول 
حوله اأقوال ال�سوفية املتفل�سفني، والذي كان الكالم فيه حمتاًجا اإىل ال�ستعانة 
بالأنظار وال�سطالحات الفل�سفية، على الوجه الذي نتبينه من خالل مذاهب 

ال�سهروردي املقتول وابن عربي وابن الفار�س وابن �سبعني.

العامل  اإىل  ت�سربت  اليونانية  الفل�سفة  اأن  يرى  ما�سينيون  الأ�ستاذ  اأن  على 
القدامى  القرامطة  الأدرية  اأيام  منذ  راد)))  باطِّ يزداد  �سلطانها  واأخذ  الإ�سالمي، 

مقا�سد الفال�سفة: �س)7.  (((
النجاة: )0) و)8).  (((
الإ�سارات: �س8)).  (((

باّطراد: با�ستمرار.  (((



وِحيَّة الإ�سالمية م�سادر احلياة الرُّ
7575

والرازي الطبيب اإىل عهد ابن �سينا، واأنه كان من نتيجة ذلك اأن ا�سُتْحِدَثت يف 
القرن الرابع للهجرة م�سطلحات ميتافيزيقية اأدّق مما كان يوجد قبل ذلك، يفهم 
من  و�سل�سلة  عامة  معاين  ثمة  واأن  مادية،  غري  جواهر  والنفو�س  الروح  اأن  منها 
الِعَلل الثانية وغري ذلك، واأن هذه امل�سطلحات قد اختلطت بالالهوت املنحول 
اأثر بالغ يف  اأفلوطني، واأنه كان لهذا كله  ات  اأفالطون وُفُيو�سَ اأر�سطو، ومبثل  على 
الفل�سفة  اأثر  اأن  اإل  عليه،  غبار  ول  فيه  �سبهة  ل  حق  وهذا  الت�سوف))).  تطور 
وامل�سطلحات اليونانية كان - ب�سفة عامة - اأ�سبق اإىل اأنظار الفال�سفة الإ�سالميني 
وعقولهم منه اإىل اأذواق �سوفية امل�سلمني وقلوبهم. ومهما يكن من تاأثر فريق من 
ال�سوفية املتقدمني ببع�س نواحي الفل�سفة اليونانية، فاإن ذلك التاأثر ليكاد يكون 
�سيًئا اإذا قي�س اإىل تاأثر الفال�سفة من اأمثال الفارابي وابن �سينا واإخوان ال�سفاء. 
وهذا ينتهي بنا اإىل نتيجتني: الأوىل: اإن تاأثر احلياة العقلية الإ�سالمية بالفل�سفة 
واأقوى  اأ�سد  كان  الإ�سالمي،  العامل  اإىل  بالت�سرب  هذه  عهد  اأول  عند  اليونانية 
ة، وهذه النتيجة ُت�ْسِلُمَنا اإىل النتيجة الثانية، وهي اأنه على  وِحيَّ من تاأثر احلياة الرُّ
الرغم من ظهور بع�س العنا�سر الفل�سفية يف اأقوال فريق من ال�سوفية املتقدمني 
بها  تتاأثر  ومل  ال�سوفية،  بني  َت�ِسْع  مل  العنا�سر  هذه  فاإن  امل�سري،  النون  كذي 
ا ظاهًرا اإل يف ذلك الدور املتاأخر الذي بداأ ال�سوفية  اأذواقهم ومذاهبهم تاأثًرا قويًّ
الفل�سفية، فكان من ذلك ما جنده من  العنا�سر  فيه ميزجون علمهم وفنهم بهذه 
ت�سوف تيوزويف وحكمة اإ�سراقية هما اأَْدنى ما يكونان اإىل الأنظار الفل�سفية منهما 

دائرة املعارف الإ�سالمية: مادة »ت�سوف«.  (((
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اإىل الأذواق ال�سوفية، اأو هما قد مزجا بني ما هو من حظ العقل وما هو من حظ 
القلب، واأخرجا لنا من ذلك ن�سًقا واحًدا موؤتلف العنا�سر مت�سق الأجزاء.

تعقيب على هذه النظريات

اأول  يف  الت�سوف  يكون  اأن  ي�سح  األ  قائلني:  نت�ساءل  اأن  هذا  بعد  يبقى 
والأجنبية؟  والفل�سفية  الدينية  العوامل  كل  عن  م�ستقالًّ  ا  تلقائيًّ نتاًجا  ن�ساأته 
اإىل  الأ�سياء  لطبيعة  ومالئًما  �سحيًحا  يكون  اأن  يبعد  ل  كهذا  قوًل  اأن  واحلق 
حد ما، اإن مل يكن كذلك اإىل حد بعيد؛ فالنف�س الإن�سانية هي هي بعينها يف 
اأو ذاك لألوان  اإذا خ�سعت يف هذا الإن�سان  اأفراد الإن�سان، وهي هي التي  كل 
درجة  اإىل  ذاك  اأو  الإن�سان  هذا  يف  و�سلت  والريا�سات،  املجاهدات  من  بعينها 
اإن  يقال:  اأن  ميكن  اأخرى  وبعبارة  القلبي،  والنقاء  الروحي  ال�سفاء  من  واحدة 
الت�سوف من حيث هو ريا�سة للنف�س الإن�سانية التي هي حظ م�سرتك بني اأفراد 
الإن�سان جميًعا، ي�سح اأن ينتهي عند املعتنقني لدين من الأديان اإىل عني النتائج 
التي ينتهي اإليها عند املعتنقني لدين اآخر من هذه الأديان؛ وذلك لأن و�سائل 
الت�سفية وطرق التهذيب التي ي�سطنعها اأولئك وهوؤلء واحدة هي الأخرى: فاإذا 
كان ذلك كذلك، وكانت النف�س الإن�سانية هي هي النف�س الإن�سانية يف كل زمان 
اأن يكون الت�سوف الذي ظهر يف الإ�سالم  اإذن من  وكل مكان، فما الذي مينع 
هو هو بعينه الت�سوف الذي اأخذ �سوًرا متعددة يف الديانات الهندية والفار�سية 
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الت�سوف  اأن يكون  اأي�ًسا من  الذي مينع  اليونانية؟ وما  الفل�سفة  والن�سرانية، ويف 
واأن  الأجنبية،  والفل�سفية  الدينية  املوؤثرات  كل  عن  بعيًدا  ن�ساأ  قد  الإ�سالمي 
يكون هذا الت�سابه امللحوظ بينه وبني الرباهمية واملانوية والن�سرانية والأفالطونية 
اأنف�سهم لطائفة من  اأخ�سعوا  اأن زهاد امل�سلمني و�سوفيتهم قد  اآتًيا من  اجلديدة، 
اك  ُن�سَّ لها  اأخ�سع  التي  تلك  من  قلياًل  اأو  كثرًيا  تقُرب  التي  والأحكام  القواعد 
الرباهمية وزهاد املانوية ورهبان الن�سرانية وفال�سفة الأفالطونية اجلديدة اأنف�سهم؟ 
الواقع بني  اأن التفاق  اإذ يقرر  يب كل الإ�سابة  اأن الأ�ستاذ نيكل�سون ُم�سِ احلق 
عقيدتني ل يعني اأن اإحداهما قد تولدت من الأخرى، بل هو يعني اأن كلتيهما 
قد تكونان نتيجتني ل�سبب واحد))). والذي يقراأ هذا الكتاب الرائع الذي و�سعه 
 »Hours with the Mystics املت�سوفة  مع  »�ساعات  وعنوانه   Vaughan  فوجان 
يف  اأو  املادة  يف  �سواء  العجيبة،  ال�سبه  اأوجه  من  كثرًيا  وي�سر  �سهولة  يف  يالحظ 
اأمم  اإىل  وينت�سبون  خمتلفة،  اأديانًا  يعتنقون  الذين  املت�سوفة  اأقوال  بني  ال�سورة، 
متباينة، ويعي�سون يف ع�سور متباعدة، والذين ل ميكن اأن يكون قد ن�ساأ بينهم اأي 
�سبب من اأ�سباب الت�سال اخلارجي؛ فكثري من اأقوال مت�سوفة امل�سيحيني اأمثال 
ترجم  قد  لو   ،Saint Thérèse تريزا  والقدي�سة   Tauler وتولر   ،Eckhart اإكهارت 
ل�سار �سرية اأقوال �سوفية امل�سلمني))). واإذا تركنا الت�سابه الواقع بني اأقوال ال�سوفية 
املعتنقني لديانتني خمتلفتني، اإىل الت�سابه الواقع بني ال�سوفية والفال�سفة، وجدنا 

Nicholson, Reynold A. The Mystics of Islam, (1914), p. 30  (((
 Browne, Edward G., A Literary History of Persia, (London–Cambridge, 1902–1924),  (((

vol. I, p. 421
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من ذلك ق�سة يروى فيها اأن كالًّ من اأبي �سعيد ابن اأبي اخلري ال�سويف الفار�سي 
وحتدث  بالآخر،  اأحدهما  التقى  قد  املعروف،  الفيل�سوف  �سينا  ابن  علي  واأبي 
اأحدهما اإىل الآخر، وبعد اأن افرتق كل منهما عن �ساحبه قال اأبو �سعيد عن اأبي 
علّي: »اإنه يعلم ما اأ�ساهد«، على حني قال اأبو علي عن اأبي �سعيد: »اإنه ي�ساهد 
ما اأعلم«))). وهذا الت�سابه اأو ذاك ل يعني اأن اأبا علّي قد اأخذ عن اأبي  �سعيد، 
ول اأن اأبا �سعيد قد اأخذ عن اأبي علي، اأو اأن اأحًدا من �سوفية امل�سلمني قد اأخذ 
اأخذ  قد  امل�سيحيني  واحًدا من �سوفية  اأن  اأو  امل�سيحيني،  عن واحد من �سوفية 
ت�سابه  قد  وهوؤلء،  اأولئك  اأن  يعني  قد  هو  بل  امل�سلمني،  �سوفية  من  واحد  من 
نوع احلياة التي كانوا َيْحَيْونَها، وطابع الظروف التي خ�سعوا لها، والو�سائل التي 
ا�ستعانوا بها، والغايات التي طمحوا اإليها، ثم عربوا عن مذاهبهم التي كانت ثمرة 
لهذا كله، فجاءت عباراتهم مت�سابهة واألفاظهم متقاربة، وقد يقوى هذا التقارب، 
وي�ستد ذلك الت�سابه حتى يخيل ملن يقراأ اأقوال الفريقني اأن اأحدهما قد ات�سل 

بالآخر، وتاأثر به، واأخذ عنه، والواقع اأنه لي�س ثمة �سي من ذلك.

ن لنا راأيًا يف م�سدر الت�سوف يالئم ن�ساأته  وجملة القول اأننا اإذا اأردنا اأن نكوِّ
اإىل  النظر  النا�سئ من  اخلطاأ  الوقوع يف  نتجنب  اأن  اإذن  علينا  فقد وجب  وطبيعته، 
الت�سوف على اأنه - يف جملته وتفا�سيله - مذهب ديني اأو فل�سفي له حدوده التي 
جتعل منه �سيًئا م�سطبًغا ب�سبغة نزعة معينة من النزعات، اأو متاأثًرا بعامل من العوامل 

نف�س املرجع: ج)، �س)6).  (((
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الأجنبية، دينية كانت هذه العوامل اأو فل�سفية، واإمنا ينبغي اأن ننظر اإليه على اأنه طائفة 
متعددة من الطرقات التي ت�سطنع يف ريا�سة النف�س، وك�سف احلقيقة، وجتلي اأنوارها 
يف اأعماق النفو�س التي واإن تعددت بتعدد اأفرادها، فاإن تعددها ل يعني مطلًقا اأنها 
تختلف من حيث طبيعتها يف هذا الإن�سان اأو ذاك. هذا فيما يتعلق بالت�سوف من 
حيث هو طرق لريا�سة النف�س، وو�سائل ُتِعني على ت�سفيتها، اأما فيما يتعلق به من 
حيث هو مذاهب روحية يف ك�سف احلقائق، ومعرفة الدقائق، وتف�سري الوجود، فذلك 
ما ل ميكن اأن ننكر ت�سرب بع�س العنا�سر الأجنبية اإليه، ولو اأن ت�سربها اإىل اأقوال 
�سوفية امل�سلمني ومذاهبهم كان يف ع�سور متاأخرة عن الع�سر الذي اأُْلِقَيْت فيه البذرة 

 . وِحيَّة يف قلب امل�سلم الأول، وهو حممد الأوىل للحياة الرُّ

وهذا ينتهي بنا اإىل اأن زهاد امل�سلمني و�سوفيتهم الأولني اإمنا كانوا من �سفاء 
النف�س، وجالء القلب، وُطْهر ال�سريرة، والقدرة على ك�سف احلقيقة اإىل حد بعيد؛ 
نف�سه من زهد وورع، وعكوف    النبي  به  ياأخذ  اأنف�سهم مبا كان  اأخذوا  لأنهم 
والفل�سفات  بالديانات  تاأثرهم  ل   - ة  وِحيَّ الرُّ النبي  حياة  فتاأثرهم  العبادة،  على 
ة  وِحيَّ الأجنبية - هو الذي جعل منهم زهاًدا و�سوفية لأول مرة يف تاريخ احلياة الرُّ

يف الإ�سالم. 





مثاًل  النبي  يحياها  كان  التي  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  كانت  كيف  تقدم  مما  راأينا 
والزهد يف  العبادة  معاين  من  عليه  ينطوي  مبا  ويتحققون  ال�سحابة،  يتاأثره  اأعلى 
نرى  اأولء  نحن  وها  اهلل،  والإقبال على  وَمَتاِعها،  والإعرا�س عن جاهها  الدنيا، 
اأن حياة النبي  وحياة اأ�سحابه، وما �سربه كل منهم من الأمثال على ريا�سة 
النف�س وجماهدة ال�سهوة والهوى، والعمل على تنمية بذور الإميان والتقوى، قد 
كان كل اأولئك اأ�سوة ح�سنة، وقدوة �ساحلة اقتدى بها، واهتدى ِبَهْدِيَها من جاء 
بالن�سك والتعبد، وامتازوا  التابعني الذين عرفوا  اأعقاب النبي واأ�سحابه من  يف 
بن  اهلل  عبد  بن  وعامر  القرين،  عامر  بن  فاأوي�س  والتزهد؛  بالتقلل  حياتهم   يف 
بن  والربيع  الكويف،  عائ�سة  اأبو  الرحمن  عبد  بن  وم�سروق  الب�سري،  قي�س  عبد 
خيثم، وهرم بن حيان، واحل�سن بن اأبي احل�سن اأبو �سعيد الب�سري، وكثري غريهم 
ممن حفلت كتب الطبقات بذكر اأخبارهم، وو�سف اأحوالهم، واإثبات اأقوالهم يف 
الن�سك والزهد والعبادة، كانوا جميًعا من التابعني الذين �ساروا على نهج النبي 
احلياة  تغذية  يف  الثمرات  لأح�سن  املنتج  ب  اخِل�سْ اأثرهم  لهم  وكان  واأ�سحابه، 

ة الإ�سالمية وتنمية بذورها.  وِحيَّ الرُّ

اد والُعبَّاد هَّ اك والزُّ �شَّ النُّ
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اد، وفريق  هَّ اك، وفريق اآخر با�سم الزُّ ومن هوؤلء التابعني فريق يعرف با�سم النُّ�سَّ
ائني، وهي اأ�سماء واإن اختلفت يف ظاهرها  اد، وفريق رابع با�سم الَبكَّ ثالث با�سم الُعبَّ
اإل اأنها تدل جميًعا على معنى واحد، هو �سدة العناية باأمر الدين، وقلة الإقبال على 

الدنيا، وكرثة الذكر هلل، ودوام التفكر فيه والركون اإليه، والتوكل عليه.

اد القرنني الأولني للهجرة ُزهَّ

من  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  بهذه  اأنف�سهم  الآخذين  الدين  باأمر  املعنيني  اأن  على 
التابعني، ومن جاء بعد التابعني من طبقات ال�سوفية الذين �سنعر�س لهم بعد، مل 
د، بل كان  يكن يجمعهم نظام عام، اأو تربط بينهم طريقة واحدة يف التعبُّد والتزهُّ
ة اخلا�س به، وطريقته يف العبادة التي واإن اختلفت  وِحيَّ لكل منهم نظام حياته الرُّ
عن طريقة غريه من اأ�سباهه، اإل اإنها كانت مثلها يف اأنها و�سيلة ُمِعيَنة على بلوغ 
ة  وِحيَّ الغاية التي كان يطمح اإليها كل نا�سك اأو زاهد اأو عابد، وهي هذه احلياة الرُّ

التي ل ت�سوبها �سائبة من �سوائب احلياة الدنيوية.

لواء كل منهما فريق  ان�سوى حتت  ومع ذلك فقد كانت هناك مدر�ستان 
ُتعرف  املدر�ستني  هاتني  اإحدى  وكانت  والزهاد،  والعباد  الن�ساك  هوؤلء  من 
حظ  يكن  ومل  الب�سرة.  مدر�سة  با�سم  الأخرى  وُتعرف  الكوفة،  مدر�سة  با�سم 
وعلم  وال�سعر،  اللغة،  وعلوم  واحلديث،  بالفقه،  ال�ستغال  من  املدر�ستني  هاتني 
النف�س،  وجماهدة  القلب،  ريا�سة  على  العمل  من  حظهما  من  باأقل  الكالم 
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وكبح جماحها؛ فقد كان َمَرّد مدر�سة الكوفة اإىل اأ�سل ميني كما يقول الأ�ستاذ 
ْت احلب  ما�سينيون، وكانت مطبوعة بطابع مثايل، اأُوِلَعْت بال�سواذ يف النحو، وَتَغنَّ
العفيف )الأفالطوين) يف ال�سعر، واأخذت بالظاهر يف احلديث، ومبذهب ال�سيعة 
الربيع بن خيثم  والعبادة:  الزهد  اأهل  �سيوخها من  العقائد،  ُمْرِجَئة يف  نزعة  مع 
)املتوفى �سنة 67ه)، وجابر بن حيان، وكليب ال�سيداوي، ومن�سور بن عمار))) 
واأبو العتاهية، وعبدك. واأما مدر�سة الب�سرة فهي - كما يقول الأ�ستاذ ما�سينيون 
باملنطق  واأُوِلَعْت  التحقيق والنقد،  اأ�سل متيمي، طبعت بطابع  اإىل  اأي�ًسا - ترجع 
يف معاجلة م�سائل النحو، وبالتحقيق يف ال�سعر، وبالنقد والتمحي�س يف احلديث، 
واأخذت مبذهب اأهل ال�سنة مع نزعة معتزلية وقدرية يف العقائد، �سيوخها من اأهل 
الزهد والعبادة: احل�سن الب�سري )املتوفى �سنة 0))ه)، ومالك بن دينار )املتوفى 
�سنة )8 ه)، والف�سل الرقا�سّي )املتوفى �سنة 9))ه)، ورياح بن عمرو القي�سي، 
ّي )املتوفى �سنة )7)ه)، وعبد الواحد بن زيد )املتوفى �سنة  و�سالح بن ب�سر املرِّ

77)ه). 

ويف نف�س الوقت الذي �ساع فيه الزهد والن�سك بني عباد الكوفة والب�سرة، 
ظهرت طائفة من الزهاد والن�ساك يف بالد اأخرى من اململكة الإ�سالمية، اأمثال: 

يالحظ اأن من�سور بن عمار واأبا العتاهية وعبدك ق�سوا ال�سطر الثاين من حياتهم يف بغداد، التي كانت وقتئذ   (((
عا�سمة الدولة الإ�سالمية، والتي اأ�سبحت مركًزا للحركة ال�سوفية بعد عام 50)ه، على نحو ما �سنبينه عند 

الكالم على الت�سوف وال�سوفية يف القرنني الثالث والرابع للهجرة.
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�سنة  )املتوفى  البلخي  �سقيق  وتلميذه  )6)ه)،  �سنة  )املتوفى  اأدهم  بن  اإبراهيم 
)9)ه)، وكان ظهورهما يف بالد خرا�سان.

للهجرة،  والثاين  الأول  القرنني  اإِبَّان  ظهروا  الذين  والعباد  الزهاد  هوؤلء 
وا�ستمر ظهورهم بعد ذلك حتت ا�سم ال�سوفية، كانوا مبثابة الفروع املتعددة لهذه 
ال�سجرة املباركة التي جند اأ�سلها الثابت يف حياة النبي  وجذعها امل�ستقيم يف 
ة على مر الع�سور  ِقيَّ حياة ال�سحابة، والتي تعهدتها النفو�س الزكية، والقلوب التَّ
حتى َزَكْت َومَنَْت، وامتدت اأغ�سانها، وازدهرت اأوراقها، فن�سرت ظاللها الوارفة)))، 
واأخرجت ثمارها اليانعة اأذواًقا روحية، وفتوحات اإلهية. ومعنى هذا اأن الزهد يف 
اأولئك كان �سائًعا  الدنيا، والإقبال على العبادة، واخل�سوع لأحكام الدين، كل 
بني امل�سلمني، غالًبا عليهم يف �سدر الإ�سالم. وملا كانت حياة امل�سلمني الأولني، 
بحكم بداءتها وخ�سونتها - اأبعد ما تكون عن اأ�سباب احل�سارة والرقة، ودواعي 
والتق�سف  بالزهد،  الو�سف  يكون  األ  ذلك  على  ترتب  فقد  والنعومة؛  الرتف 
والفقر، واخل�سونة يف العي�س مميًزا مل�سلم على م�سلم. على اأن اأكرث امل�سلمني اإقباًل 
على الدين، واأ�سدهم ات�ساًل بالنبي  والتفاًفا حوله ممن عا�سوا يف اجليل الأول 
قد متيزوا عن غريهم من عامة امل�سلمني با�سم ال�سحابة؛ اإذ مل يكن ثمة اأف�سل 
ذلك  م�سلمي  يف  الدين  كمال  على  اأدل  ول  اهلل،  ر�سول  �سحبة  من  واأ�سرف 
اإنه من ال�سحابة. وملا كان اجليل الثاين،  اجليل من اأن يقال عن الواحد منهم: 

الوارفة: الطويلة الوا�سعة.  (((
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نِي يف امل�سلمني، وكان فريق منهم اأ�سد مت�سًكا  وكان الزهد والتقوى ما يزالن َعامَّ
بالدين واأكرث خ�سوًعا لأحكامه - �سمي من �سحبوا ال�سحابة بالتابعني. على اأن 
الإ�سالم ما لبث اأن ن�سر لواءه على كثري من البالد التي فتحها امل�سلمون، ويف 
هذه البالد املفتوحة وجد العرب اأنف�سهم اأمام األوان من احل�سارات و�سروب من 
الرتف ُتْغِريهم وَتْفِتُنهم، وهنا اأقبل الكثريون منهم على هذا الرتف، واأمعنوا يف 
خمالطة الدنيا، وخلوا بني اأنف�سهم و�سهواتها، واإذا بهم يحيون حياة ناعمة رقيقة، 
تختلف كل الختالف عن حياتهم الأوىل التي كان اأخ�س خ�سائ�سها اخل�سونة 
و�سظف العي�س. وكان اإىل جانب هوؤلء املُْمِعنني يف الرتف املادي، قوم اأمعنوا يف 
ة، فزهدوا يف الدنيا، وتق�سفوا يف العي�س، وتقللوا من املاأكل وامل�سرب  وِحيَّ احلياة الرُّ
دينهم،  كمال  على  �سفاتهم  واأدّل  �سماتهم،  اأظهر  الفقر  كان  بحيث  وامللب�س؛ 
وخروجهم عن هذه احلياة املادية املرتفة اإىل حياة روحية قوامها العناية الفائقة باأمر 
با�سم  القوم  ال�سريعة. ومن هنا ت�سمى هوؤلء  ال�سادقة لأحكام  الدين، واملراعاة 

الزهاد والعباد والن�ساك والفقراء.

اأمر  يف  خمتلف  بال�سوفية  ت�سميتهم  ولكن  ذلك،  بعد  بال�سوفية  وت�سموا 
كان  ظهورها  اأن  اأم  للهجرة،  الأولني  القرنني  مرة يف  لأول  ُعِرَفت  هل  تاريخها: 
قبل ذلك اأو بعده؟ م�ساألة تعددت فيها الن�سو�س وتباينت الروايات وت�ساربت 
حولها اآراء القدماء واملحدثني؛ ولهذا يح�سن اأن نرجئ اخلو�س فيها اإىل اأن نبنيِّ 
ة التي امتازت بها حياة الزهاد والعباد والفقراء الذين ظهروا يف  وِحيَّ اخل�سائ�س الرُّ

القرنني الأولني للهجرة.
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وِحيَّة للزهاد خ�سائ�ص احلياة الرُّ

كانت  اأنها  القوم،  لهولء  وِحيَّة  الرُّ احلياة  يف  املتاأمل  يالحظه  ما  اأول  ولعل 
مطبوعة بطابع الزهد، خا�سعة ل�سلطان احلزن والبكاء اللذين يدلَّن دللة وا�سحة 
على مبلغ �سعورهم بالأمل النا�سئ عن املع�سية واخلوف، مما يرتتب على املع�سية من 
عذاب. واإىل جانب هذا الزهد امل�سحوب باحلزن والبكاء النا�سئ عن اخلوف، كان 
زهد اآخر م�سحوب بحزن وبكاء اأي�ًسا، ولكنه لي�س هذا احلزن والبكاء الذي م�سدره 
اخلوف، واإمنا هو حزن وبكاء م�سدره ال�سيق بكرثة ما تراكم على النف�س من احُلُجب 
التي حتول بينها وبني م�ساهدة اهلل، واجتالء طلعته، وال�ستمتاع بجمال ذاته الأزيّل؛ 
اد يف الكوفة والب�سرة واملدينة ويف بالد  وِحيَّة التي كان يحياها الزهاد والُعبَّ فاحلياة الرُّ
الزهد مع اخلوف من عذاب  َلنْي للهجرة، كان يتق�سمها  القرنني الأَوَّ اإبان  خرا�سان 
ملطالعة  وابتغاء  لذاته  والزهد مع حب اهلل  ناحية  ثواب اجلنة من  والطمع يف  النار، 
وجهه من ناحية اأخرى. وح�سبنا اأن ننظر يف حياة احل�سن الب�سري، وفيما اأُِثَر عنه من 
الأقوال، لنتبني ال�سورة الأوىل لهذا النوع من الزهد، ويف حياة رابعة العدوية، وما 

ين�سب اإليها من اأقوال واأ�سعار، لنقف على ال�سورة الثانية له.

الزهد مع اخلوف: احل�سن الب�سري

ة  وِحيَّ الرُّ للحياة  �سادًقا  مثاًل  بحق  يعد  الب�سري ))) - 0))ه)  فاحل�سن 
التي كان يحياها الزاهد امل�سلم يف القرن الأول، ويف �سطر القرن الثاين للهجرة، 
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الدنيا، والإعرا�س عن جاهها، والإقبال على  الزهد يف  قوامها عنده  والتي كان 
اهلل، والتوكل عليه واخلوف منه، والتفكر الدائم فيما بينه وبني نف�سه، والت�سفح 
ة  وِحيَّ املت�سل ملا تنطوي عليه نف�سه. ولي�س اأدل على �سرية احل�سن يف حياته الرُّ
من هذه ال�سورة التي ي�سوره فيها اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل الأ�سبهاين )املتوفى 
�سنة 0))ه)، وذلك يف قوله: »حليف اخلوف واحلزن، األيف الهم وال�سجن، عدمي 
النوم والَو�َسن، اأبو �سعيد احل�سن بن اأبي احل�سن، الفقيه الزاهد، املت�سمر العابد، 
فاحل�سن  واقًذا«))):  ونخوتها  النف�س  ول�سهوة  نابًذا،  وزينتها  الدنيا  لف�سول  كان 
اأي�ًسا  اأو كبح جماحها فح�سب، بل هو التم�س  الب�سري مل يحاول قتل النف�س 
ت�سفية القلب وتنقيته عن طريق التاأمل والتفكر، فكان تاأمله وتفكره م�ساًفا اإليهما 
ة. لقد كان احل�سن الب�سري زاهًدا  وِحيَّ زهده وتق�سفه اأ�سا�ًسا اأقيمت عليه حياته الرُّ
يف هذه الدنيا مزدرًيا لها، وكان يعرب عن زهده باحلزن الدائم الذي هو يف راأيه خري 
ما يعني على تنمية العمل ال�سالح. وكان خائًفا اإىل اأبعد حدود اخلوف الذي مل 
يكن يرى �سيًئا اأقدر منه على تغذية التقوى. ولي�س اأدل على اإمعانه يف اخلوف، 
واإذعانه ل�سلطانه، من اأن ال�سعراين قال عنه: »كان قد غلب عليه اخلوف حتى كاأن 
النار مل تخلق اإّل له«)))، ومن اأنه عوتب على تخويفه النا�س مبواعظه، فقال: »اإن 
َنَك حتى تلقى اخلوف«))). وقد َحَفَلْت  َفَك حتى تلقى الأمن خرٌي ممن اأَمَّ من َخوَّ
والطبقات  الأ�سبهاين،  نعيم  لأبي  الأولياء  كِحْلَية  والطبقات،  الرتاجم  كتب 

حلية الأولياء: ج)، �س))) - ))).  (((
الطبقات الكربى: ج)، �س)) - )).  (((

الكواكب الدرية: ج)، �س98.  (((
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التي  اأقوال احل�سن،  يَّة للمناوي، بكثري من  رِّ الدُّ الكربى لل�سعراين، والكواكب 
ة ب�سبغة الزهد والتفكر واحلزن، فمن ذلك قوله يف الزهد:  وِحيَّ �سبغ فيها احلياة الرُّ
»الدنيا دار عمل، من �سحبها بالبغ�س لها والزهد فيها �سعد بها، ونفعته �سحبتها، 
ومن �سحبها برغبة وحمبة �سقي بها، واأ�سلمته اإىل ما ل �سرب له عليه«، وقوله يف 
اإىل تركه.  ال�سر يدعو  به، والندم على  اإىل اخلري والعمل  »التفكر يدعو  التفكر: 
اِرعة))) اخلادعة،  ولي�س ما يفنى، واإن َكرُث َيْعِدُل ما يبقى، فاحذر هذه الدار ال�سَّ
التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها« ومن ذلك قوله يف احلزن واخلوف: »اإن 
املوؤمن ي�سبح حزيًنا، ومي�سي حزيًنا، ول ي�سعه غري ذلك؛ لأنه بني خمافتني: بني 
ذنب قد م�سى ليدري ما اهلل ي�سنع فيه، وبني اأجل قد بقي ليدري ما ي�سيبه فيه 
من املهالك، وقوله فيما َيْجِنيه املوؤمن من ثمرات اليقني يف املعرفة، والقناعة يف 
املاأكل وامل�سرب عن طريق احلزن: »اإن املوؤمن ي�سبح حزيًنا ومي�سي حزيًنا، وينقلب 
باليقني يف احلزن، ويكفيه ما يكفي العنيزة، الكف من التمر وال�سربة من املاء«، 
وقوله يف تربير احلزن: »يحق ملن يعلم اأن املوت مورده، واأن ال�ساعة موعده، واأن 
القيام بني يدي اهلل تعاىل م�سهده، اأن يطول حزنه«، وقوله يف اأثر احلزن فيما ي�سدر 

عن الإن�سان من عمل �سالح: »طول احلزن يف الدنيا تلقيح العمل ال�سالح«))).

وِحيَّة التي كان يحياها احل�سن الب�سري، ويف اأقواله يف  واملتاأمل يف احلياة الرُّ
وِحيَّة - يالحظ  الزهد واخلوف واحلزن والتفكر - وهي عنده دعائم هذه احلياة الرُّ

ارعة: القاتلة. ال�سَّ  (((
نف�س املرجع: ج) - �س97، وحلية الأولياء: ج)، �س))) - ))).   (((
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اأن زاهد الب�سرة الأكرب مل يزهد لأن الزهد عنده هو املثل الأعلى الذي كان يطمح 
اإىل حتقيقه لذاته، واإمنا هو قد اتخذ من الزهد و�سيلة تعينه على اخلال�س من �سر، 
واحل�سول على خري. ومل يكن هذا اخلري �سيًئا اآخر غري ثواب اجلنة، كما اأن ذلك 
ال�سر مل يكن �سيًئا اآخر غري عذاب النار؛ فهو قد زهد اإذن لأنه كان يرى اأن كل نعيم 

دون اجلنة حقري، وهو قد خاف وحزن لأنه كان يعتقد اأن كل بالء دون النار ي�سري.

ولي�س اأدل على هذا من قوله الذي يخاطب فيه الإن�سان: »ابن اآدم! نف�سك 
َهَلْكَت، ومل ينفعك  َهَلَكْت  جَنَْوَت، واإن  جَنَْت  اإن  اإمنا هي نف�س واحدة،  نف�سك، 
وهنا يالحظ  ي�سري«.  النار  دون  بالء  اجلنة حقري، وكل  دون  نعيم  وكل  جنا،  من 
اد اخلوارج وبني مذهب احل�سن الب�سري يف الزهد  وجه �سبه قوي بني مذهب ُزهَّ
واخلوف، واإن كان احل�سن يخالف اخلوارج، فيما عدا ذلك من معتقداتهم؛ فقد 
اء عبادة، واأَْطالح �سهر«)))، ناهيك  و�سف اأبو حمزة اخلارجي اأ�سحابه فقال: »اأَنْ�سَ
مبا حدث به اأبو حمزة اخلارجي اأي�ًسا عن اأ�سحابه، وهو اأنه كلما مر اأحدهم باآية يف 
ذكر اجلنة بكى �سوًقا اإليها، واإذا َمرَّ باآية يف ذكر النار، �سهق كاأنَّ زفري جهنم بني 
اأذنيه. ومهما يكن من �سيء فقد كان احل�سن الب�سري موؤ�س�ًسا للمذهب الب�سري 

و: وهو املهزول من الإبل وغريها.. واأَطاْلح جمع طلح، وهو اخلايل اجلوف من الطعام، والطلح  اأن�ساء جمع ِن�سْ  (((
كالطليح: املهزول والراعي املُْعيى. يقال: هو طلح ن�ساء؛ اأي يتتبعهن. ويعني اأبو حمزة بقوله هذا اأن اأ�سحابه 
قد عكفوا على العبادة ولزموا ال�سهر حتى هزلت اأج�سامهم، وخلت اأجوافهم، كما يدل على ذلك اأن زياًدا 

قتل اأحدهم ثم دعا موله فا�ستو�سفه اأمره، فقال: ما اأتيته بطعام يف نهار قط، ول فر�ست له فرا�ًسا بليل قط.



وِحيَّة يف الإ�سالم احلياة الرُّ
9090

يف الزهد القائم على اخلوف، والتفكر املو�سل اإىل الإميان، واحلزن والبكاء اللذين 
ي�سفيان النف�س، ويوؤديان بالإن�سان اإىل الظفر بر�سوان اهلل، ونعيم جنته.

الزهد مع احلب: رابعة العدوية

الأول  القرن  يف  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  الب�سري  احل�سن  طبع  وكما 
للهجرة بطابع الزهد مع اخلوف واحلزن، فقد طبعتها كذلك رابعة العدوية املتوفاة 
�سنة 85)ه بهذا الطابع؛ اإذ كانت يف حياتها زاهدة عابدة خائفة حزينة باكية، غري 
اآثار خ�سبة قوية يف توجيه احلياة  اأنها زادت على هذا كله عاماًل جديًدا كان له 
ة وجهة جديدة، وذلك اأن رابعة مل ت�سدر يف زهدها وعبادتها عن اخلوف  وِحيَّ الرُّ
واحلزن فح�سب، كما كان ي�سدر احل�سن الب�سري وغريه من زهاد ع�سره، بل هي 
اإىل  يحتاج  مما  واحلزن  النار،  من  اخلوف  واحلزن:  اخلوف  ذلك  عن  �سدرت  قد 
ال�ستغفار، وعن احلب: حب اهلل ملا يخ�سها به من نعمه واآلئه، وحبه لذاته، وهذا 
هو احلب الذي يتخذ فيه من اهلل مو�سوًعا ي�ستاق اإليه الإن�سان، ويقبل عليه ل 

خوًفا من ناره، ول طمًعا يف جنته، بل ابتغاء لوجهه واجتالء لطلعته.

فاأما دوام حزنها وبكائها، و�سدة خوفها، فذلك ما يدل عليه قول ال�سعراين 
عنها، وهو اأنها: »كانت - ر�سي اهلل عنها - كثرية البكاء واحلزن. وكانت اإذا �سمعت 
ذكر النار ُغ�ِسَي عليها زمانًا. وكانت تقول: ا�ستغفارنا يحتاج اإىل ا�ستغفار ... وكان 
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اأي�ًسا ما يروى  املاء امل�ستنقع من دموعها«)))، ويدل عليه  مو�سع �سجودها كهيئة 
»واقلة  له:  فقالت  »واحزناه!«  يقول  الثوري  �سفيان  مرة  ذات  �سمعت  اأنها  عنها 

حزناه! ولو كنت حزيًنا ما َهَناك))) العي�س«))).

ة الإ�سالمية يف �سبيل هذا احلب،  وِحيَّ واأما حبها هلل، وتوجيهها للحياة الرُّ
فذلك ما يدل عليه قول معايل اأ�ستاذنا اجلليل م�سطفى عبد الرازق با�سا، وهو: 
»... وعندما كان الت�سوف يف �سذاجته لعهد رابعة، مل يكن احلديث يف اأمر املحبة 
ًدا. وقد تكون رابعة العدوية اأول من َهَتَف يف ريا�س ال�سوفية  ال�سوفية طريًقا ُمَعبَّ
ف�سالء  من  كانت  التي   - عتيك  اآل  مبولة  وجدير  ونرًثا.  �سعًرا  احلب  بنغمات 
 - وزخارفها  الدنيا  عن  عزوًفا  واأ�سدهم  نف�ًسا،  واأ�سماهم  فطرة،  واأزكاهم   ع�سرها 
فغنَّت  اإلهي  حب  وجهة  ال�ساعرة  نف�سها  َه  َوجَّ قد  اهلل  اإىل  انقطاعها  يكون  اأن 
باأنا�سيده...«))). وقد حاول معايل الأ�ستاذ اأن يربط بني احلزن واحلب عند رابعة 
كانت  ما  مظهر  اإل  رابعة  ال�سيدة  نف�س  العميق يف  احلزن  »...ولي�س هذا  فقال: 
اإىل  ال�سابقة  هي  رابعة  فال�سيدة  العميق؛  احلب  من  ال�ساعرة  نف�سها  به  تفي�س 
و�سع قواعد احلب واحلزن يف هيكل الت�سوف الإ�سالمي، وهي التي تركت يف 
الآثار الباقية نفثات �سادقة يف التعبري عن حمبتها وعن حزنها. واإن الذي فا�س 

الطبقات الكربى: ج)، �س)7.  (((
َهَناك: اأ�سعدك.  (((

الطبقات الكربى: ج)، �س)7.  (((
دائرة املعارف الإ�سالمية »الرتجمة العربية«. تعليق ملعايل الأ�ستاذ م�سطفى عبد الرازق با�سا على مادة ت�سوف،   (((

املجلد اخلام�س، �س96) - 97). 
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به الأدب ال�سويف بعد ذلك من �سعر ونرث يف هذين البابني لهو نفحة من نفحات 
ال�سيدة رابعة العدوية اإمام العا�سقني واملحزونني يف الإ�سالم«))).

ونحن اإذا ت�سفحنا كتب الت�سوف وطبقات ال�سوفية اأَْلَفْيَناها حافلة بكثري 
كل  عليها  فملك  رابعة،  نَْف�ُس  به  فا�ست  الذي  الإلهي  احلب  هذا  نفحات  من 
عواطفها، وجعلها ل تتغنى اإل به، ول تردُّ كل �سيء اإل اإليه: فمن ذلك اأبياتها 

التي تخاطب فيها ربها فتقول:

اْلَهَوى ُحبَّ  ُحبَّنِي:  لذاكااأُِحبَُّك  اأَْهٌل  لأنَّـــَك  وُحبًّـــــا 
الهوى ُحبُّ  ُهَو  الذي  ا  ْن �ِسَواَكافاأمَّ َف�ُسْغِلي ِبِذْكــِرَك َعمَّ
َلـه اأَْهٌل  اأَْنــَت  الَّـِذي  ا  َفَك�ْسُفَك ِل احُلْجَب حتى اأراكاواأمَّ
ل َذاَك  َوَل  َذا  يِف  احَلْمُد  َوَذاَكاَفال  َذا  يف  احَلْمُد  َلَك  وَلِكْن 

وقد عقب الغزايل على هذه الأبيات بقوله: »ولعلها اأرادت بحب الهوى 
حب اهلل لإح�سانه اإليها واإنعامه عليها بحظوظ العاجلة، وبحبه ملا هو اأهل له احلب 
مطالعة  ولذة  واأقواهما،  احلبني  اأعلى  وهو  لها،  انك�سف  الذي  وجالله  جلماله 
جمال الربوبية هي التي عرب عنها ر�سول اهلل  حيث قال حاكًيا عن ربه تعاىل: 
»اأعددت لعبادي ال�ساحلني ما ل عني راأت، ول اأذن �سمعت، ول خطر على قلب 

ب�سر«))). ومن ذلك اأي�ًسا قولها:
نف�س املرجع �س97) - 98).  (((

اإحياء علوم الدين: ج)، �س66) - 67).  (((
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ِثي دِّ حُمَ الُفوؤَاِد  يِف  َجَعْلُتَك  َراَد ُجُلو�ِسياإينِّ  َواأََبْحُت ِج�ْسِمي َمْن اأَ
ُموؤَاِن�ٌص للَجِلي�ِص  ِمنِّي  اأَِني�ِسيَفاجِل�سُم  الُفوؤَاِد  يف  َقْلِبي  َوحبيُب 

وقولها:

ُه ى الإلَه واأَْنَت ُتْظِهُر ُحبَّ َبِديُعَتْع�سَ الِفَعاِل  يِف  َلَعْمِري  َهَذا 
اِدًقا لأطعَته ُحبَُّك �سَ َكاَن  ُيِطيُعَلو  ُيِحبُّ  مِلَْن  امْلُِحبَّ  اإنَّ 

ولعل اأهم ما يالحظ على هذه الأبيات هو اأن رابعة العدوية قد اأخرجت 
احل�سن  عند  قوامه  كان  الذي  الزهد  هذا  عن  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  فيها 
اإىل  وال�سوق  النار  الب�سري - وعند غريه من زهاد ع�سره - اخلوف من عذاب 
ثواب اجلنة، واأخ�سعتها لنوع اآخر من الزهد، دعامته حب اهلل وطاعته والأن�س به 
َمت احلب يف اأبياتها الأربعة الأوىل اإىل  والإقبال عليه وال�سوق اإليه؛ فهي قد َق�سَّ
نوعني: اأحدهما حب الهوى، وهو عبارة عن �سغلها بذكر اهلل عمن �سواه، والآخر 
حب اهلل لذاته، وهو هذا احلب الذي كانت غايته عندها مطالعة جمال الذات 
ا جمرًدا عن  نْي هو حب اهلل لذاته حبًّ الإلهية. ولي�س من �سك يف اأن اأعلى احُلبَّ
الهوى، منزًها عن الغر�س، اإل اأن يكون هذا الغر�س م�ساهدة اهلل ومعاينة جماله 
الأزيل. ولي�س من �سك اأي�ًسا يف اأن هذا النوع الثاين من احلب هو الذي كانت 
مناجاتها:  اإحدى  يف  قولها  ذلك  على  يدل  كما  به،  نف�سها  وتاأخذ  رابعة،  توؤثره 
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اأعبدك  واإذا كنت  بنار جهنم،  فاأحرقني  النار  من  رهبة  اأعبدك  اإذا كنت  »اإلهي 
رغبة يف اجلنة فاحرمنيها، واأما اإذا كنت اأعبدك من اأجل حمبتك، فال حترمني يا 
اإلهي من جمالك الأزيل«، وكما يدلنا عليه اأي�ًسا ق�ستها مع �سفيان الثوري، وقد 
ا جلنته،  �ساألها عن حقيقة اإميانها فاأجابته بقولها: »ما عبدته خوًفا من ناره، ول حبًّ
ا له و�سوًقا اإليه«، وكما يدل عليه بعد هذا كله  فاأكون كالأجري ال�سوء، بل عبدته حبًّ

قولها: »حمب اهلل ل ي�سكن اأنينه وحنينه حتى ي�سكن مع حمبوبه«. 

انطوت  اده قد  اد ع�سرها وُعبَّ ُزهَّ واإن كان غري رابعة من  اأنه  ومن هنا نرى 
بدًعا  كانت  رابعة  اأن  اإل  اإليه،  وال�سوق  اهلل  حب  معنى  على  ة  وِحيَّ الرُّ حياتهم 
احلب  لفظة  ا�ستعمال  اإىل  اأ�سبقهم  كانت  باأنها  ذلك  والعباد؛  الزهاد  هوؤلء  بني 
ا�ستعماًل �سريًحا، وتوجيهه اإىل اهلل هذا التوجيه الرائع القوي الذي تعرب عنه اآثارها 

املنظومة واملنثورة، وتاأثرها فيه مبا ورد يف القراآن الكرمي، وهو قوله تعاىل: ژڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
ۉ ۉژ ]املائدة/ )5[، ومعنى هذا اأن لفظة احلب ظلت خمتفية من معجم 
فاإذا  اأقوالها املنظومة واملنثورة،  امل�سطلحات ال�سوفية، حتى كانت رابعة، وكانت 
اأخذت  ة الإ�سالمية. ومن ثم  وِحيَّ الرُّ تاريخ احلياة  بها فتًحا جديًدا يف  هي تفتح 
ا  لفظة احلب ت�سيع بني الزهاد والعباد املعا�سرين لرابعة، وتظهر ظهوًرا وا�سًحا قويًّ
نه يف مو�سعه من احلديث  عند ال�سوفية الذين تعاقبوا بعد ذلك، على نحو ما �سنبيُّ

عن الت�سوف وال�سوفية يف القرنني الثالث والرابع.



من  كل  عند  �سورناها  التي  ة  وِحيَّ الرُّ حياتهم  يحيون  والعباد  الزهاد  ظل 
احل�سن الب�سري ورابعة العدوية طوال القرنني الأولني للهجرة، واأخذوا ينت�سرون 
دون  القرنني،  هذين  اإِبَّان  الإ�سالمية  اململكة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  وهناك  هنا 
هذه  وظلت  بينهم.  توؤلف  م�سرتكة  طريقة  اأو  يجمعهم،  عام  نظام  لهم  يكون  اأن 
الزهاد  اأولئك  بزهد  واإذا  نهايته،  للهجرة على  الثاين  القرن  اأ�سرف  حالهم حتى 
دقيًقا  ثم  الأمر،  اأول  ب�سيًطا يف  �ساذًجا  تنظيًما  املنظم  العلم  �سورة  وياأخذ  يتطور 
با�سم  يعرفون  والفقراء  والن�ساك  والعباد  الزهاد  اأ�سبح  اإذ  ذلك؛  بعد  م�سبوًطا 
ال�سوفية، واأ�سبحت طريقتهم التي توؤلف بني قلوبهم وتربط بني اأفرادهم، وتدعو 
با�سم  تعرف  والعملية،  النظرية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  نواحي  مذاهبهم يف خمتلف  اإىل 
الت�سوف. ومعنى هذا اأنه كما كانت حياة النبي  واأ�سحابه هي البذرة الأوىل 
التي  الثانية  البذرة  هو  الزهاد  هوؤلء  زهد  كان  فقد  الزهاد،  زهد  منها  نبت  التي 
الت�سوف  اأن  وهو  ابن خلدون،  اأثبته  ما  هذا  ويوؤيد  ال�سوفية،  ت�سوف  منها  نبت 
علم من العلوم ال�سرعية احلادثة يف امللة الإ�سالمية، واأن اأ�سله يرجع اإىل ما كان 

ف وال�شوفية الت�شوُّ
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عليه ال�سلف ال�سالح من ال�سحابة والتابعني ومن بعدهم، من اتباع طريق احلق 
والإعرا�س  تعاىل،  اهلل  اإىل  والنقطاع  العبادة،  على  العكوف  واأ�سلها  والهداية، 
عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، 
والنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة))). فلما ات�سعت الفتوح الإ�سالمية، وات�سل 
بكثري من  وامتازت حياتها  لها ح�سارات،  التي كانت  الأمم  بغريهم من  العرب 
األوان الرتف والنعيم، فتنهم ما راأوا من هذه الألوان، وف�سا بينهم الإقبال على 
ِتها من�سرفة عن الدين، مهملة لأحكامه، ممعنة  الدنيا، وانطلقت اأنف�س على �َسِجيَّ
يف ال�ستزادة من املتاع، وذلك يف القرن الثاين للهجرة، هنالك اخت�س املقبلون 
على العبادة با�سم ال�سوفية واملت�سوفة، بعد اأن كانوا ُيْعَرفون قبل ذلك با�سم الزهاد 
تارة، والعباد تارة اأخرى، والن�ساك والفقراء والبكائني اأطواًرا. والغالب اأن تكون 
ت�سميتهم بال�سوفية واملت�سوفة راجعة اإىل لب�س ال�سوف الذي اخت�سوا به؛ وذلك 
ملا كانوا عليه من خمالفة النا�س يف لب�س فاخر الثياب، فال�سويف من هذه الناحية 
َف اإذا لب�س  وَّ ن�سبة اإىل ال�سوف، كما اأن املت�سوف ماأخوذ منه اأي�ًسا؛ اإذ يقال َت�سَ
�َس اإذا لب�س القمي�س. وهنا يالحظ معايل اأ�ستاذنا اجلليل  ال�سوف، كما يقال َتَقمَّ
مرادًفا  الأمر  بادئ  اأُْطِلَق  واملت�سوف  ال�سويف  لفظ  اأن  با�سا  الرازق  م�سطفى عبد 
للزاهد والعابد والفقري، واأنه مل يكن لهذه الألفاظ معنى يزيد على �سدة العناية 
مظهر  ال�سوف  ولب�س  والزهد  الفقر  فاإن  ال�سريعة؛  اأحكام  ومراعاة  الدين،  باأمر 

مقدمة ابن خلدون: �س8)).  (((
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احلياة  م�سرح  على  بالظهور  عهده  اأول  يف  الت�سوف  اأن  لنا  يبني  وهذا  ذلك))). 
ة الإ�سالمية، مل يكن خمتلًفا عن الفقر والزهد وما اإليهما مما كان �سائًعا بني  وِحيَّ الرُّ
ال�سحابة والتابعني وغريهم من ال�سلف ال�سالح يف القرنني الأولني للهجرة، ولكنه 
ما لبث بعد ذلك اأن زاد على معنى الفقر والزهد بع�س املعاين التي تختلف كثرًيا 
اأو قلياًل عن معناهما، وذلك مع احتفاظه بهما على اأنهما اأ�سا�سان �سروريان من 
الزمن،  تقدم  كلما  وتتجدد  تقوى  كانت  والتي  بناوؤه.  عليها  اأُِقيَم  التي  الأ�س�س 
وتطورت احلياة وعا�س ال�سوفية يف اأجواء خمتلفة عن ذلك اجلو الذي كان يعي�س 
فيه الزهاد الأولون من ال�سحابة والتابعني وَمْن َجاَء بعدهم. ولكي يتبني لنا كيف 
ن�ساأ الت�سوف من الفقر والزهد، ثم كيف تطور بعد ذلك حتى اأخذ �سوًرا جديدة 
واأ�سبح مت�ساًل بالفقر والزهد من وجه، وخمتلًفا عنهما من وجه اآخر، يح�سن اأن 
نقف عند هذه الألفاظ الثالثة وقفة ق�سرية، نك�سف فيها عن املعنى الذي ي�سرتك 
اأو يختلف فيه كل منها عن الآخر، ل�سيما اأن يف ذلك ما ُيِعيُننا على بيان ماهية 

الت�سوف، وهو مو�سوع حديثنا يف هذه الفقرة.

بني الفقر والزهد والت�سوف

اإذ  خمتلفة؛  ذلك  مع  ولكنها  جامع،  معنى  والت�سوف  والزهد  الفقر  بني 
هذا  ولبيان  الت�سوف،  وغري  الفقر  غري  والزهد  الزهد،  وغري  الفقر  غري  الت�سوف 

دائرة املعارف الإ�سالمية »الرتجمة العربية«: املجلد اخلام�س، �س79).   (((
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اإن الت�سوف ا�سم جامع ملعاين  نقول مع ال�سهروردي موؤلف »عوارف املعارف«: 
ال�سويف  يكون  ل  بدونها  واإ�سافات  اأو�ساف  بزيادة  ولكن  الزهد،  ومعاين  الفقر 
ا، ولو كان زاهًدا وفقرًيا: فاإذا تاأملنا ما عرف به اأبو حممد اجلريري الت�سوف،  �سوفيًّ
وهو قوله: »الت�سوف هو الدخول يف كل ُخُلق �َسِنّي)))، واخلروج عن كل ُخُلق 
نا اأن الت�سوف هنا ينطوي على معنى هو ح�سول الأخالق وتبديلها،  )))«، تبيَّ َديِنّ
واأنه بهذا يكون يف مرتبة فوق مرتبة الزهد ومرتبة الفقر. ويوؤيد هذا ما قيل من اأن 
»نهاية الفقر مع �سرفه هي بداية الت�سوف«، ومن هنا ميكن اأن يقال بعبارة اأخرى: 
ا اإل بعد  اإن الفقر اأ�سا�س من اأ�س�س الت�سوف؛ اإذ ل ميكن اأن يكون ال�سويف �سوفيًّ
اأن يتحقق بالفقر، واإل بعد اأن ياأخذ نف�سه برتك الأ�سياء ل لالأعوا�س املوعودة، 
بل لالأحوال املوجودة، على حد تعبري �ساحب »عوارف املعارف«؛ فالفقر من هذه 
الفقر  اأنه ليلزم من وجود  اإىل الت�سوف، كما  الناحية طريق من طرق الو�سول 
ا، ولكن لبد لكل �سويف  وجود الت�سوف، ول اأن يكون كل متحقق بالفقر �سوفيًّ
َف به اجُلَنيُد الت�سوف، وهو  اأي�ًسا ما َعرَّ تاأملنا  اأن يكون متحقًقا بالفقر، واإذا  من 
قوله: »الت�سوف هو اأن مييتك احلق عنك، ويحييك به« تبينا اأن اأخ�س خ�سائ�س 
قائًما  يكون  ل  بحيث  بربه؛  ويبقى  نف�سه،  عن  يفنى  اأن  هو  بالت�سوف  املتحقق 
باإرادة  كذلك  يكون  بل  هو،  باإرادته  عنها  من�سرًفا  اأو  لها  مريًدا  ول  الأ�سياء  يف 
اهلل، وهذا خمالف ملا عليه كل من الفقري والزاهد؛ فالفقري والزاهد اإمنا يقومان يف 

�َسِنّي: َرِفيع، عاٍل.  (((
: حقري. َديِنّ  (((
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الأ�سياء بنف�سيهما، ويريدان لها، اأو ين�سرفان عنها باإرادتهما، فهما من هذه الناحية 
خمتلفان عن ال�سويف يف اأنهما ُيْعِمالن اإرادتهما، وياأخذان نف�سيهما بالفقر والزهد، 
وي�سدران عن دوافع نف�سية تدفعها اإىل الفقر والزهد، يف حني اأن ال�سويف فاٍن عن 
ول  ربه،  مراد  يعنيه  ما  بقدر  نف�سه  مراد  ليعنيه  وتدبريه،  لإرادته  ُم�ْسِقط  نف�سه، 
ي�سدر يف اأحواله واأفعاله عن اإرادته الفردية بقدر ما ي�سدر عن مقت�سيات امل�سيئة 
الإلهية. وهذا ما بينه ال�سهروردي، اإذ عرف ال�سويف باأنه من كان دائم الت�سفية 
للقلب عن �سوب النف�س م�ستعيًنا على هذه الت�سفية بدوام افتقاره اإىل موله، فهو 

قائم بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نف�سه))).

ومن هنا نتبني اأن الت�سوف اأرقى من الفقر والزهد واإن كان منطوًيا عليهما، 
وم�ستنًدا اإليهما، ونتبني اأي�ًسا اأن الفقر والزهد مبثابة املدخل اإىل اأبواب الت�سوف، 
امل�سرقة،  ة  وِحيَّ الرُّ بالأحوال  للتحقق  الإن�سانية  النف�س  ميهد  الذي  التمهيد  اأو 
والنفحات القلبية ال�سادقة التي هي قوام الت�سوف، و�سبيل ال�سويف اإىل ك�سف 
احلقيقة. ومثل الفقر والزهد يف هذا كمثل الفقراء والزهاد الذين كان ظهورهم 

ة الإ�سالمية ملن جاء بعدهم من طبقات ال�سوفية. وِحيَّ ممهًدا �سبيل احلياة الرُّ

عوارف املعارف: �س)).  (((
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تاريخ كلمة �سويف واأ�سلها

فيه  الذي ظهرت  التاريخ  النظر حول  وجهات  وتباينت  الآراء  واختلفت 
كلمة »�سويف«؛ ففريق يرى اأن هذا ال�سم قبل املائتني من الهجرة، اأي اأنه ا�سم 
اأنه قد ُعِرف يف  ا�سُتْحِدث بعد عهد ال�سحابة والتابعني، وفريق اآخر يذهب اإىل 
اأنه لفظ جاهلي عرفه العرب قبل  امللة الإ�سالمية قبل ذلك، وفريق ثالث يزعم 
الإ�سالم. ومهما يكن من اأمر هذا اخلالف فاإن اأوثق امل�سادر ال�سوفية تظهرنا على 
اأن اأول من اأطلق عليه ا�سم ال�سويف هو اأبو ها�سم الكويف املتوفى �سنة 50)ه، وقد 
ا من الكوفة، ق�سى معظم حياته يف ال�سام)))، وتاأثر يف حياته مبا كان يوؤثره  كان عربيًّ
النبي وال�سحابة من ب�ساطة يف العي�س، واإعرا�س عن زخرف الدنيا وغرورها، كما 
تاأثر مبا ورد يف القراآن عن املع�سية واحل�ساب، وما اأعد للمتقني من ثواب وللكافرين 
من عذاب. وقد �سور الق�سريي تاريخ الأ�سماء التي اأطلقت على العاكفني على 
 مل  اأطوارها، فقال: »اإن امل�سلمني بعد ر�سول اهلل  ة يف خمتلف  وِحيَّ الرُّ احلياة 
َيَت�َسمَّ اأفا�سلهم يف ع�سرهم بت�سمية علم �سوى �سحبة ر�سول اهلل  اإذ ل اأف�سلية 
ِحَب  �سَ من  ي  �ُسمِّ الثاين،  الع�سر  اأهل  اأدركهم  وملا  ال�سحابة.  لهم  فقيل  فوقها، 
ال�سحابة بالتابعني، وراأوا ذلك اأ�سرف ت�سمية. ثم قيل ملن بعدهم اأتباع التابعني. 
عناية  �سدة  لهم  ممن  النا�س  فقيل خلوا�س  املراتب،  وتباينت  النا�س،  اختلف  ثم 
باأمر الدين الزهاد والعباد. ثم ظهرت اِلبَدع، وح�سل التداعي بني الِفَرق، فكل 

نفحات الأن�س: »طبعة نا�سوليز« �س)).  (((
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فريق ادعوا اأن فيهم زهاًدا، فانفرد خوا�س اأهل ال�سنة واملراعون اأنفا�سهم مع اهلل 
ال�سم  وا�ستهر هذا  الت�سوف،  با�سم  الَغْفلة  َطَواِرق  قلوبهم عن  احلافظون  تعاىل، 
لهوؤلء الأكابر قبل املائتني من الهجرة«))). ومنذ ذلك احلني �ساع ا�سم الت�سوف 
وال�سوفية، و�سار علًما يطلق على من يحيون حياة روحية فيها زهد الزهاد، وعبادة 
العباد، وفقر الفقراء، وفيها اأ�سياء اأخر اأ�سيفت اإىل هذا كله، وُعِرف املتحققون بها 
با�سم ال�سوفية؛ بحيث �سار هذا ال�سم علًما لهم يتميزون به من عامة املتدينني، 

ومن علماء الدين اأو الفقهاء املعنيني بظاهر الأحكام يف ال�سرع.

فقد  »�سويف«  فيه كلمة  الذي ظهرت  التاريخ  الآراء حول  اختلفت  وكما 
اختلفت كذلك حول الأ�سل الذي ترد اإليه هذه الكلمة؛ فمن قائل: اإن الظاهر 
يف هذا ال�سم اأنه لقب؛ اإذ ل ي�سهد له ا�ستقاق من جهة العربية ول قيا�س، ومن 
ة. ومن  فَّ ّف، ومن قائل: اإنه من ال�سُّ ْفو، اأو من ال�سَّ قائل: اإنه من ال�سفاء اأو ال�سَّ
وف الذي اخت�س القوم بلب�سه،  اإىل ال�سُّ اإنه ن�سبة  اأو  وَفانَة))).  اإنه من ال�سُّ قائل: 
واتخذوا منه رداءهم خمالفني بذلك اجلماهري فيما يقبلون عليه من لب�س فاخر 
الثياب. ولكي يتبني لنا وجه احلق يف هذه الأقاويل، يح�سن اأن نقف وقفة ق�سرية 

عند كل منها.

الر�سالة الق�سريية: �س7 - 8.  (((
ال�سوفانة:نبات ع�سبي يظهر له زغب ي�سبه ال�سوف.  (((



وِحيَّة يف الإ�سالم احلياة الرُّ
(0(102

من  �سحيح  فقول  ال�سفو،  اأو  ال�سفاء  من  م�ستق  ال�سويف  باأن  القول  فاأما 
الناحية املعنوية، وفا�سد من الناحية اللفظية؛ اإذ هو على الرغم من انطوائه على 
معنى ال�سفاء الذي يتهياأ لقلب ال�سويف، فاإنه يتم�سى بحال ما مع اأب�سط قواعد 
ال�ستقاق اللغوي؛ لأن الن�سبة اإىل ال�سفاء هي �سفوّي، كما اأن الن�سبة اإىل ال�سفو 

هي �سفوّي ل �سويف.

ال�سوفية يف ال�سف  ّف؛ لأن  ال�سَّ ال�سويف من  باأن  القائل  الراأي  وكذلك 
الأول بني يدي اهلل عز وجل بارتفاع هممهم واإقبالهم على اهلل تعاىل بقلوبهم، فهو 
راأي، واإن كان �سحيًحا من الناحية املعنوية، اإل اأنه خاطئ من الناحية اللغوية؛ اإذ 

ّي ل �سويف. فِّ ّف هي �سَ الن�سبة اإىل ال�سَّ

ُة التي ُن�ِسَب  فَّ واأما الراأي القائل باأن ال�سويف اإمنا �سمي كذلك ن�سبة اإىل ال�سُّ
بني  املالءمة  مبلغ  على  يظهرنا  فاإنه  والأن�سار)))،  املهاجرين  فقراء  من  قوم  اإليها 
به  اأخذ  فيما  ال�سوفية  يحياها  التي  واحلياة  ة  فَّ ال�سُّ اأهل  يحياها  كان  التي  احلياة 
اأولئك وهوؤلء اأنف�سهم من زهد يف الدنيا، وعكوف على العبادة، وانقطاع اإىل اهلل 
تعاىل، فهو من هذه الناحية م�ستقيم مع طبيعة احلياتني، ولكنه مع ذلك ل ميكن 

ّي ل �سويف. فِّ ة هي �سُ فَّ اأن ي�ستقيم من الناحية اللغوية؛ لأن الن�سبة اإىل ال�سُّ

انظر �س7) - 8) من هذا الكتاب.  (((
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ما  اإىل  ا�ستناًدا  َفة  ال�سِّ من  ال�سويف  باأن  قال  من  راأي  ُيقال يف  هذا  ومثل 
بال�سفات املحمودة، وترك ال�سفات  ينطوي عليه الت�سوف من معنى الت�ساف 
َفة هي  املذمومة؛ اإذ لو كان ذلك �سحيًحا، لرتتب عليه اأن تكون الن�سبة اإىل ال�سِّ

ويف. َفِتّي ل �سُ �سِ

واأما راأي َمْن قال باأن ال�سويف ن�سبة اإىل ال�سوفانة اأو ال�سوفان الذي هو نبت، 
فاإن دل على معنى الزهد والإقالل من الطعام الذي ينطوي عليه الت�سوف؛ ملا يف 
ذلك من املنا�سبة بينه وبني اقت�سار ال�سوفية على ما يجري جمرى ال�سوفان يف قلة 
الغناء يف الغذاء)))، اإل اأنه لميكن اأن يكون �سحيًحا من الناحية اللغوية اأي�ًسا؛ 

وفاين ل �سويف. اإذ لو كانت الن�سبة اإىل ال�سوفانة اأو ال�سوفان �سحيحة لقيل �سُ

منه  لقًبا  يكون  اأن  اإىل  اأدنى  ال�سويف  باأن  القائل  الراأي  هذا،  بعد  يبقى 
اإىل اأي �سيء اآخر؛ اإذ ل ي�سهد له ا�ستقاق اأو قيا�س من جهة العربية. وهو راأي 
ال�سوف كان  لبا�س  ال�سوف؛ لأن  اإىل  ن�سبة  ال�سويف  باأن  القائل  الراأي  يدح�سه 
هو  اأنه  ومن  ال�ستقاق،  �سائغ يف  وجه  ف�ساًل عما يف ذلك من  الزهاد،  يكرث يف 
الذي ذهب اإليه كبار العلماء من ال�سوفية وغري ال�سوفية اأمثال ال�سراج الطو�سي 
�ساحب »اللَُّمع«، وزكريا الأن�ساري �سارح »الر�سالة الق�سريية«، وابن تيمية، وابن 
خلدون. وح�سبنا اأن نثبت هنا ما ذكره �ساحب »اللمع« يف هذا ال�سدد، لنتبني 
منه كيف يعلل هذا العامل ال�سويف الكبري ن�سبة ال�سوفية اإىل ظاهر لبا�سهم وهو 

املفردات يف غريب القراآن: مادة »�سوف«.  (((
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�َسب الأخرى؛ فقد قال: »... فلما اأ�سفتهم  ال�سوف، ويوؤثْرها على غريها من النِّ
ا خمرًبا عن جميع العلوم  »ال�سوفية« اإىل ظاهر اللب�سة كان ذلك ا�سًما جمماًل عامًّ
ذكر  تعاىل  اهلل  اأن  ترى  األ  املحمودة.  ال�سريفة  والأحوال  والأخالق  والأعمال 
 : فقال  اللب�سة،  ظاهر  اإىل  فن�سبهم   عي�سى اأ�سحاب  طائفة من خوا�س 
]املائدة/ )))[، وكانوا قوًما يلب�سون البيا�س، فن�سبهم  ژۇ ۆ ۆژ 

اإىل نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي  اإىل ذلك، ومل ين�سبهم  اهلل تعاىل 
ظاهر  اإىل  ن�سبوا   - اأعلم  واهلل   - عندي  ال�سوفية  فكذلك  ِمني؛  �سِّ ُمرَتَ بها  كانوا 
اللبا�س، ومل ين�سبوا اإىل نوع من اأنواع العلوم والأحوال التي هم بها مرت�سمون؛ 
و�سعار  وال�سديقني،   - ال�سالم  عليهم   - الأنبياء  داأب  كان  ال�سوف  لب�س  لأن 
كانوا  اأنهم  باحلواريني،  عي�سى  اأ�سحاب  ت�سمية  يف  وقيل  املتن�سكني.  امل�ساكني 
ارين يغ�سلون الثياب، اأي يحورونها وهو التبيي�س«، فاإن �سح اأن الأنبياء وغري  َق�سَّ
الأنبياء من ال�سلف ال�سالح كانوا يلب�سون ال�سوف، واأن ال�سوفية كانوا يتخذون 
منه ثيابهم؛ ملا يف ذلك من حتقق باخل�سونة، و�سح معه ما ذكره �ساحب »اللمع« 
عن ت�سمية اأ�سحاب عي�سى باحلواريني، وما يالحظ يف ن�سبة ال�سويف اإىل ال�سوف 
من مالءمة لقواعد اللغة، كان هذا كله دلياًل على مبلغ ما يف هذا الراأي من �سحة 

ووجاهة، ومن رجحان يف نظر العقل. 

وثمة راأي اآخر، خمتلف كل الختالف عما قدمنا من الآراء، ذهب فيه 
ومعناها  اليونانية،  »�سوفيا«  لفظة  اإىل  ترجع  اإمنا  »�سويف«  لفظة  اأن  اإىل  البريوين 
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»احلكمة«؛ فقد ذكر البريوين يف معر�س الكالم عن مذاهب احلكماء من اليونان 
والهند، وا�سرتاك اأولئك وهوؤلء يف مقالة واحدة، اأن منهم من كان يرى الوجود 
احلقيقي للعلة الأوىل فقط ل�ستغنائها بذاتها فيه، وحاجة غريها اإليها، واأن ما هو 
مفتقر يف الوجود اإىل غريه، فوجوده كاخليال غري حق، واحلق هو الواحد الأول 
ب على ذلك بقوله: »وهذا راأي ال�سوفية، وهم احلكماء، فاإن »�سوف«  فقط، وقد َعقَّ
باليونانية احلكمة، وبها �سمي الفيل�سوف »بيال�سويا« اأي حمب احلكمة. وملا ذهب 
يف الإ�سالم قوم اإىل قريب من راأيهم �سموا با�سمهم، ومل يعرف اللقب بع�سهم، 
فن�سبهم للتوكل اإىل ال�سفة، واأنهم اأ�سحابها يف ع�سر النبي  ثم �سحف بعد 
اأح�سن  ذلك  عن  الب�ستي  الفتح  اأبو  وَعَدَل  التيو�س،  �سوف  من  ف�سري  ذلك، 

عدول يف قوله: 

ويِفِّ واْخَتَلُفوا ا�ُص يِف ال�سُّ وِفَتَناَزَع النَّ ال�سُّ ِمَن  ا  ُم�ْسَتقَّ َوَظنُّوه  ِقْدًما 
ويف))َوَل�ْسُت اأَْنَحُل َهَذا ال�ْسَم غرَي َفَتى َب ال�سُّ ويِفَ َحتَّى ُلقِّ ايَف َف�سُ �سَ

اأن  زعموا  املحدثني،  الباحثني  من  طائفة  البريوين  مذهب  ذهب  وقد 
من  اأثر  هو  اإمنا  ومو�سوعه،  منهجه  يف  اأم  ا�سمه  يف  �سواء  الإ�سالمي؛  الت�سوف 
هامر فون  العالمة  الباحثني  هوؤلء  من  نذكر  اأن  وح�سبنا  اليونانية.  الفل�سفة   اآثار 

von Hammer، ولعل اأهم ما يالحظ على هذا املذهب اأنه يخلط بني الت�سوف 

تحقيق ما للهند من مقولة: �س6).) ))
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عقلي  نظر  التي هي  الفل�سفة  وبني  وم�ساهدة،  وذوق  ريا�سة وجماهدة  هو  الذي 
ال�سوفية،  يحياها  كان  التي  احلياة  نوع  اأن  هذا  اإىل  ي�ساف  منطقي.  وا�ستدلل 
وما كانت متتاز به من ب�ساطة ل اأثر فيها لتعقيد احل�سارة، ومن خ�سونة ل ت�سوبها 
�سائبة من نعومة اأو ترف، وما كانت تنزع اإليه من َمَثل اأعلى قوامه الزهد والفقر، 
والن�سك والتق�سف كل اأولئك يكفي - من غري �سك - لأن يرجح الراأي القائل 
اإنهم �سموا  باأن ال�سوفية مل يت�سموا بهذا ال�سم ن�سبة اإىل »�سوفيا« اليونانية، بل 
كذلك ن�سبة اإىل ال�سوف الذي اتخذوا منه لبا�سهم، مقتدين يف ذلك مبن كان 
يلب�سه من الأنبياء، وغري الأنبياء من ال�سلف ال�سالح)))، وها هو ذا علم الت�سوف 
كما �سن�سوره يف الفقرة التالية، مل يكن يف اأول ن�ساأته اإل علًما لبواطن القلوب 
واأ�سرار النفو�س، والتما�س احلقيقة العلية من ثنايا ما يختلف على النف�س الإن�سانية 
من مقامات، وما يعر�س لها من اأحوال. واأكرب الظن اأن هذا وحده كاف لأن يفرق 
بينه وبني الفل�سفة اليونانية من ناحية، ولأن يجعل �سلته باخل�سونة التي يدل عليها 

لب�س ال�سوف اأقوى واأوثق. 

معنى ال�سويف والت�سوف

على اأن اخلالف حول كلمة »�سويف« مل يقف عند حد تاريخها واأ�سلها، 
اأقوال  تعددت  فقد  والت�سوف،  ال�سويف  معنى  حتديد  اإىل  ذلك  يتجاوز  هو  واإمنا 

حتقيق ما للهند من مقولة �س6).  (((
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ال�سوفية اأنف�سهم، وتباينت األفاظهم يف �ساأن هذا التحديد، ولكنها على تعددها 
وتباينها وكرثة قائليها ميكن اأن ي�ستخل�س منها �سابط يجمع معانيها؛ اإذ الألفاظ 
واإن كانت خمتلفة، اإل اأن معانيها متقاربة. وح�سبنا هنا اأن نذكر بع�س ما قيل يف 
هذا ال�سدد مكتفني بالقدر الذي يظهرنا على ما ينبغي اأن يتوفر يف ال�سويف من 

ال�سفات، ويف الت�سوف من املعاين:

َف ِب�ْسُر بن احلارث احلايف »ال�سويف« بقوله: »ال�سويف من �سفا قلبه ) )) فقد َعرَّ
لنف�سه  احلق  اختاره  من  »ال�سويف  بقوله:  احل�سني  بن  ُبْنَدار  وعرفه  هلل«، 
وعرفه  بدعوى«،  وتكلف  تعمل  اإىل  يرده  ومل  اه،  َفرَبَ نف�سه  وعن  ف�سافاه، 
اأبو علي الروذباري بقوله: »ال�سويف من لب�س ال�سوف على ال�سفا، واأطعم 
الهوى ذوق اجلفا، وكانت الدنيا منه على القفا، و�َسَلَك منهاج امل�سطفى«، 
الَكَدر،  الت�سرتي بقوله: »ال�سويف من �سفا من  فه �سهل بن عبد اهلل  وعرَّ
الذهب  عنده  وا�ستوى  الب�سر،  من  اهلل  اإىل  وانقطع  الِفكر،  من  وامتالأ 

واملََدر)))«))). 
واملتاأمل يف هذه التعريفات يالحظ ما تقوم عليه من معاين ال�سفاء والفناء 
عن النف�س، وكبح جماحها، وحماربة اأهوائها، واتباع ال�سنة، والزهد يف جاه الدنيا 
ومتاعها، والنقطاع اإىل اهلل، ودوام التفكر؛ فكل اأولئك اأمور ينبغي اأن تتحقق يف 

املََدر: ِقَطع الطني الياب�س.  (((
وردت هذه التعريفات وكثري غريها يف »التعرف ملذهب اأهل الت�سوف«: �س5 - 9.  (((
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ال�سويف، ولو اأن واحًدا من هذه التعريفات ل يجمعها كلها على وجه يجعل منه 
تعريًفا جامًعا مانًعا كما يقول املناطقة. 

التي ) )) الت�سوف  تعريفات  اأن يالحظ يف كرثة ما ورد من  ومثل هذا ميكن 
يكفي اأن نثبت منها تعريف معروف الَكْرِخي، وهو قوله: »الت�سوف الآخذ 
باحلقائق، والياأ�س مما يف اأيدي اخلالئق«، وتعريف اأبي حممد اجلريري، وهو 
قوله: »الت�سوف هو الدخول يف كل ُخُلق �َسِنّي، واخلروج من كل ُخُلق 
الت�سوف، وذلك يف  يبنى عليها  التي  رومي من اخل�سال  وما ذكره   ،» َديِنّ
والفتقار،  بالفقر  التم�سك  خ�سال:  ثالث  على  مبني  »الت�سوف  قوله: 
والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعر�س والختيار«، وما عرف به اجلنيد 
الت�سوف يف قوله: »هو اأن مييتك احلق عنك ويحييك به«، ويف قوله اأي�ًسا: 

»الت�سوف ذكر مع اجتماع، وَوْجٌد مع ا�ستماع، وعمل مع اتباع«))).

الأخالقية،  املعاين  من  الت�سوف  عليه  ينطوي  عما  تعرب  التعريفات  فهذه 
والأحوال النف�سية، من فناء العبد من نف�سه وبقائه بربه، ومن حتقق بالفقر والفتقار، 
ْكر، وخ�سوع ل�سلطان الوجد، واأخذ  واإ�سقاط للتدبري والختيار، واإقبال على الذِّ
النف�س بالأعمال التي ل تنايف تعاليم الكتاب وال�سنة. غري اأن للجنيد تعريًفا لعله 
اأجمع من هذه التعريفات لأكرث ما اأ�سارت اإليه من املعاين وال�سفات، واإليك هذا 
يَّة ومفارقة الأخالق الطبيعية،  التعريف: »الت�سوف ت�سفية القلب عن موافقة الرَبِ

وردت هذه التعريفات وكثري غريها يف »الر�سالة الق�سريية«: �س6)) - 7)).   (((
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ال�سفات  ومنازلة  النف�سانية،  الدواعي  وجمانبة  الب�سرية،  ال�سفات  واإخماد 
ح  �سْ الروحانية، والتعلق بالعلوم احلقيقية وا�ستعمال ما هو اأوىل على الأبدية، والنُّ

جلمع الأمة، والوفاء هلل على احلقيقة، واتباع الر�سول  يف ال�سريعة«))).

ولعل اأول هذه التعريفات هو تعريف معروف الكرخي، الذي اأخذ يت�سكل 
متنوعة،  بعبارات  عنه  ويعرب  خمتلفة،  باأ�سكال  للهجرة  الثاين  القرن  اأواخر  منذ 
ولكنها مردودة اإىل اأ�سلها يف قول معروف، وهو اأن الت�سوف هو الأخذ باحلقائق 

والياأ�س مما يف اأيدي اخلالئق.

ورد هذا التعريف يف كتاب »التعرف ملذهب اأهل الت�سوف«: �س9.  (((





يحدثنا تاريخ العلوم يف الإ�سالم باأن اأحكام ال�سريعة يف العهود الإ�سالمية 
 - الأحكام  هذه  كانت  بل  علمي،  نحو  على  منظمة  اأو  مدونة  تكن  مل  الأوىل 
�سواء ما كان منها متعلًقا بالعبادات اأو املعامالت اأو العقائد - تتلقى من �سدور 
الرجال. ولكن ما لبث النا�س بعد ذلك اأن نظروا يف اأمور الدين، وا�ستخل�سوا ما 
يت�سل بها من الأحكام ال�سرعية على نظام علمي، فلما ن�ساأ التدوين، كان اأول 
ما ُعني به الباحثون هو علم ال�سريعة الذي يبحث عن الأحكام العملية الظاهرة. 
ومن هنا و�سع الفقهاء كتًبا ور�سائل يف الفقه واأ�سوله، ويف الكالم وم�سائله، ويف 
غري هذا وذاك مما يت�سل بالقراآن واحلديث، وكلها علوم تدور حول حمور رئي�سي 
واحد هو اأ�سول الدين واأحكام ال�سرع. ولكن مل يكن الفقهاء هم الذين ينزعون 
وحدهم هذا املنزع العلمي، بل كان اإىل جانبهم ال�سوفية الذين كان يعنيهم باطن 
الأحكام ال�سرعية، بقدر ما كان يعني الفقهاء ظاهر هذه الأحكام. نظر ال�سوفية 
من  لهم  كان  ما  واإىل  والر�سائل،  الكتب  تاأليف  من  الفقهاء  عليه  ما عكف  اإىل 
اأخبار واأقوال، واأحوال ومذاهب، فوجدوا اأن هذا كله متفرق ل يجمعه كتاب، 

ف علم لبواطن القلوب الت�شوُّ
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واإذا هم يرون اأنهم يف حاجة اإىل علم ينتظم ريا�ساتهم واأذواقهم، وي�سور حياتهم 
واأحوال،  مقامات  من  ال�سالك  نف�س  على  فيها  يختلف  اأن  ينبغي  وما  ة  وِحيَّ الرُّ
الدين.  وكمال  الروح،  و�سفاء  القلب،  نقاء  من  نفو�سهم  اإليه  تطمح  ما  ويحقق 
ة الإ�سالمية التي قامت يف اأول الأمر على دعائم  وِحيَّ هنالك ا�سطبغت احلياة الرُّ
عملية من زهد الزهاد، وعبادة العباد، وفقر الفقراء، ب�سبغة علمية. وهنالك اأي�ًسا 
ا�ستحال هذا كله اإىل علم ُيْعَرف با�سم الت�سوف، له مناهجه ومنازعه، ومو�سوعاته 
وقواعده، وا�سطالحاته ومذاهبه، وقد اخت�س ال�سوفية بهذا النوع من العلم الذي 

لي�س لواحد غريهم من اأهل ال�سريعة الكالم فيه.

علم ال�سريعة علمان: ظاهر وباطن

الفقهاء  به  ُمَتَماِيَزين: ق�سم اخت�س  اإىل ق�سمني  اإذن  ال�سريعة  انق�سم علم 
واأهل الُفْتَيا يف الأحكام العامة والعبادات واملعامالت، وق�سم اخت�س به ال�سوفية 
وريا�سات  مراقبات وحما�سبات،  من  بهم  يتعلق  ما  على  ا�ستمل  الباطن،  واأهل 
ة  وجماهدات، واأحوال ومقامات، وما اإىل ذلك من الأمور الكثرية التي نراها ُمْنَبثَّ

يف ت�ساعيف اأقوالهم ومعارفهم. 

نوا فيها الأحكام الظاهرة التي ا�ستخل�سوها من  كتب الفقهاء كتبهم فدوَّ
ذاقوها،  التي  مواجيدهم  فاأودعوها  كتبهم  ال�سوفية  وكتب  واحلديث.  القراآن 
وحقائقهم التي ك�سفوها، ومذاهبهم التي اأقاموها على اأ�سا�س من القراآن واحلديث 
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اأي�ًسا. واختلف فقه الفقهاء، وت�سوف ال�سوفية، ومن�ساأ هذا الختالف راجع اإىل 
اأن الفقه هو علم الأحكام الظاهرة يف العبادات والعادات واملعامالت، على حني 
اأن الت�سوف هو علم الريا�سات النف�سية، واملواجيد القلبية، والأحكام الباطنية، 
اأ�سحاب هذا العلم يف ذلك كله، وبعبارة  و�سرح ال�سطالحات التي تدور بني 
الظاهرة  الأعمال  علم  اأحدهما:  ِعْلَمني:  �سار  ال�سريعة  علم  اإن  نقول:  اأخرى 
وال�سالة  كالطهارة  العبادات،  يف  وجوارحه  اجل�سم  اأع�ساء  على  جتري  التي 
وال�سوم والزكاة، ويف الأحكام واملعامالت، كاحلدود والِعْتق والُبُيوع والفرائ�س 
القلب وجوانحه، ويدل على الأعمال  باأحوال  ُيْعَنى  والق�سا�س، وثانيهما: علم 
الباطنة، ويبني الطريق اإليها، وكيفية التحقق بالكمال فيها. ومن هنا نظر ال�سوفية 
اإىل اأنف�سهم على اأنهم اأرباب احلقائق واأهل الباطن، ونظروا اإىل غريهم على اأنهم 
من  العبادة  ر�سوم  مع  كان  من  ذلك  لديهم يف  �سواء  ر�سوم؛  واأهل  ظواهر  اأهل 
لل�سوفية علم  اأ�سبح  الفقهاء. وهكذا  العلم من  ر�سوم  اأو من كان مع  القراء))). 
ومناهجه  الفقه  مو�سوعات  عن  تختلف  التي  وغاياته  ومناهجه  مو�سوعاته  له 
اأي�ًسا كتب بع�سهم يف هذه املو�سوعات، واأبان عن هذه املناهج  وغاياته. وهكذا 
يف  و»ف�ساًل  و»الرعاية«  »الو�سايا«  املحا�سبي  فكتب  خا�سة،  كتب  يف  والغايات 
املحبة«، وكتب الكالباذي »التعرف ملذهب اأهل الت�سوف«، والطو�سي »اللمع«، 
واأبو طالب املكي »قوت القلوب«، والق�سريي »الر�سالة«. ومن هوؤلء من كتب يف 

القراء: هم اأهل التن�سك والتعبد �سواء اأكانوا يقراأون القراآن اأم ل، وهمتهم مق�سورة على ظاهر العبادة دون   (((
اأرواح املعارف واأعمال القلوب. 
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مو�سوع بعينه كالورع وحما�سبة النف�س على القتداء يف الأخذ والرتك، ومنهم 
من كتب يف مو�سوعات عدة حتى كان الغزايل فكتب كتابه اجلليل »اإحياء علوم 
و�سرح  و�سننهم،  القوم  اآداب  وبني  والقتداء،  الورع  اأحكام  فيه  ن  ودوَّ الدين«، 
ا�سطالحاتهم واإ�ساراتهم التي اأودعوها اأقوالهم املنثورة واملنظومة، مما اأدى اإىل اأن 
�سار الت�سوف علًما مدونًا منظًما، بعد اأن كان طريقة يف العبادة فقط، وبعد اأن كان 
العلم حم�سوًرا يف دائرة التف�سري واحلديث، والفقه والأ�سول، والكالم، وما اإىل 

ذلك من العلوم التي توجه كل عنايتها اإىل الظاهر دون الباطن.

اإىل  نظرهم  وكان  الفقهاء،  علم  عن  علمهم  اختلف  واإن  ال�سوفية،  اأن  على 
الفقهاء على اأنهم اأهل ظواهر ور�سوم مما يحّط من �ساأن الفقهاء وعلمهم، بالقيا�س اإىل 
ال�سوفية وعلمهم، فاإن ذلك مل مينع ال�سوفية من اأن ياأخذوا بحظ من علم الفقهاء؛ 
فقد حدثنا ال�سهروردي يف »عوارف املعارف« اأن علوم ال�سوفية ن�ساأت من اأن نفو�سهم 
زائل،  َعَر�ٍس  الدنيا من  ا�ستملت عليه  فيما  التقوى، وزهدت  اأ�سا�س  اأحكمت  قد 
وزخرف حائل، ف�سالت اأودية قلوبهم مبا ان�سب فيها من مياه العلوم التي اجتمعت يف 
هذه القلوب، فهم قد اأخذوا بحظ من علم الدرا�سة »الذي يقوم على النقل والعقل«، 
اإذ وقفوا منه على الأحكام الظاهرة للعبادات فعلموها وعملوا بها،  فاأفادهم ذلك؛ 
ثم متيزوا على غريهم من علماء الدين بعلم اآخر خا�س بهم، مق�سور عليهم، وهذا 
الذين  املتقون  الزاهدون  العلماء  به  اخت�س  وقد  »الت�سوف«،  الوراثة  العلم هو علم 
املعنى احلقيقي  توقفهم على  اإبانًة  واأ�سوله  قواعده  لهم عن  اأبان  فقًها  الدين  فقهوا 
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للدين، وهو ذلك املعنى الذي ل يدل على �سيء اآخر غري النقياد واخل�سوع، فاإذا 
ن، وكان كل �سيء اتَّ�َسَع فهو ُدون، فقد ترتب  ا من الدوُّ كان الدين بهذا املعنى م�ستقًّ
على ذلك اأن يكون الدين عبارة عن اأن يخ�سع الإن�سان نف�سه لربه، وينقاد ملا اأمر 
اأفقه يف  اإن من كان  الدين؛ بحيث  الفقه يف  العبادة  اأف�سل مراتب  واأن تكون  به، 
الدين واأعرف باأ�سوله، كانت نف�سه اأ�سرع اإجابة وقلبه اأ�سد انقياًدا لأ�سول الدين، 
واأقوى اإذعانًا لأحكامه. ومن هنا نالحظ مع ال�سهروردي اأن علماء ال�سوفية عرفوا 
 يف  اهلل  ر�سول  برت�سمهم خطى  وذلك  دعائمه،  واأقاموا  والنواهي،  الأوامر  علم 
ال�ستقامة، م�ستعينني على ت�سييد �سرح هذا العلم مبا منحوا من زهد يف الدنيا وحب 
لالآخرة، وما تهياأ لهم من �سفاء ال�سرائر، ونقاء ال�سمائر. وال�سوفية فيما عرفوا من 
هذا كله، وما تهياأ لهم منه قد ا�ستطاعوا اأن يرفعوا لواء علمهم اخلا�س بهم، ويوؤثلوا 
بناءه على اأ�سا�س متني من اأحكام ال�سرع يف الأوامر والنواهي، فكان ذلك �سبيلهم 
وعلم  اخلواطر  وعلم  احلال،  كعلم  بهم  اخلا�سة  علومهم  من  منحوه  ما  تاأ�سي�س  اإىل 
اليقني، وعلم الإخال�س، وعلم النف�س واأخالقها و�سهواتها - وغري ذلك من العلوم 
اأ�سول الدين،  ُمِنُحوها، وُحِرَمَها غريهم - على دعائم من  التي  الوجدانية الذوقية 
واأحكام ال�سرع، وهذا يعني بعبارة اأخرى اأن علوم الوراثة »ال�سوفية« م�ستخرجة من 
علوم الدرا�سة »الفقه وغريه من العلوم النقلية والعقلية«، واأن مثل علوم الوراثة يف 
لو  اأنه  اللنب؛ فكما  ا�ستخراجه من  ْبد يف  الزُّ الدرا�سة كمثل  ا�ستخراجها من علوم 
مل يكن لنب ملا كان زبد، فكذلك لو مل تكن علوم درا�سية ملا كانت علوم وراثية. 
وهذا يعني بعبارة اأدق اأن علوم ال�سوفية ا�سرتكت مع علوم غريهم يف املرتبة الأوىل 
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من مراتب العلم، وهي مرتبة علم اليقني الذي يعطيه الدليل بت�سور الأمور على 
اليقني، وهو ما  اإحداهما مرتبة عني  اأخريني:  ما هي عليه، وامتازت عليها مبرتبتني 
احلق  العبد يف  فناء  وهو  اليقني،  مرتبة حق  والأخرى  والك�سف،  امل�ساهدة  تعطيه 
»اهلل«، والبقاء به علًما و�سهوًدا وحاًل))). وهنا ميكن القول باأن الت�سوف من حيث هو 
علم للباطن، وطريق من طرق العبادات، يتناول الأحكام ال�سرعية من ناحية معانيها 
وِحيَّة واآثارها يف القلوب، ويقابل من هذه الناحية علم الفقه - الذي يعنى من  الرُّ
تلك العبادات بظواهرها ور�سومها - قد انطوى من ناحية اأخرى على البحث عن 
املعرفة اليقينية وال�سعادة احلقيقية، وطريق الو�سول اإليهما مما عكف ال�سوفية عليه، 
ووجهوا كل عنايتهم اإليه، حتى جعلوا من الت�سوف طريًقا يو�سل اإىل املعرفة ويوؤدي 
اأن  ذلك  ن�ساأ عن  وقد  املتكلمني.  من  النظر  اأ�سحاب  طريق  ويقابل  ال�سعادة،  اإىل 
كرثت الأ�سماء التي تدل على علم الت�سوف، والتي ي�سوره بع�سها يف �سورة العلم 
املقابل لعلم الفقه والباحث عن الباطن كت�سميته بعلم القلوب، اأو علم الأ�سرار، اأو 
علم الأحوال واملقامات، اأو علم ال�سلوك، اأو علم الطريقة، وي�سوره بع�سها الآخر على 
اأنه علم مقابل لعلم الكالم وباحث عن املعرفة الذوقية املختلفة عن املعرفة النظرية اأو 
العقلية، كاأن ي�سمى علم املعارف، وعلم املكا�سفة، وعلم احلقيقة: فاأما �سورته الأوىل 
التي يبدو فيها علًما للباطن فاإنها تظهر عند �سوفية القرنني الثالث والرابع للهجرة، يف 
حني اأن �سورته الثانية التي جتعل منه علًما للمعرفة وال�سعادة فاإنها تظهر عند �سوفية 

فيها.  امل�ساهدة  اليقني«  و»حق  فيها،  الإخال�س  ظاهر  اليقني«  و»عني  ال�سريعة،  ظاهر  اليقني«  »علم  قيل   (((
»التعريفات للجرجاين«: مادة »حق اليقني«.
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القرنني اخلام�س وال�ساد�س للهجرة، كما �سنبني هذا كله من خالل حديثنا عن بع�س 
والتي كان ظهورها  القرون،  تلك  التي ظهرت يف  ال�سوفية  واملذاهب  ال�سخ�سيات 

ا اأعان على �سبغ الت�سوف بعد ذلك بال�سبغة الفل�سفية. عاماًل قويًّ

خ�سائ�ص الت�سوف يف القرنني الثالث والرابع

َفه �سوفية القرنني الثالث والرابع للهجرة من الآثار،  يالحظ املتاأمل فيما َخلَّ
حظه  اأن  ولو  وميتافيزيقية،  واأخالقية  نف�سية  خ�سائ�س  وقتئذ  للت�سوف  كان  اأنه 
الذي  اإىل احلد  واأَْظَهر  اأَْوَفر  الفرتة  اأوائل هذه  الأخالقية كان يف  من اخل�سائ�س 
جعل معايل اأ�ستاذنا اجلليل م�سطفى عبد الرازق با�سا ُيِعّد الت�سوف يف اأول عهده 
بالتكون العلمي علًما لالأخالق الدينية الإ�سالمية ومعاين العبادة، م�ستدلًّ على 
ذلك مبا قاله ابن القيم )املتوفى �سنة 756ه) يف »مدارج ال�سالكني«: »واجتمعت 
كلمة الناطقني يف هذا العلم على اأن الت�سوف هو اخُلُلق« وبقوله اأي�ًسا: »اإن هذا 
العلم مبني على الإرادة، فهي اأ�سا�سه، وجممع بنائه، وهو ي�ستمل على تفا�سيل 
اأحكام الإرادة، وهي حركة القلب؛ ولهذا �سمي علم الباطن، كما اأن علم الفقه 
ي�ستمل على تفا�سيل اأحكام اجلوارح؛ ولهذا �سمي علم الظاهر«، ويقول الكتاين: 
»الت�سوف هو اخُلُلق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف ال�سفاء«، ويقول: من 
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قال »علم ال�سلوك هو معرفة النف�س ما لها وما عليها من الوجدانيات)))، وي�سمى 
بعلم الأخالق، وعلم الت�سوف«))).

على اأننا واإن كنا نوافق معايل الأ�ستاذ على اأن الطابع الأخالقي هو الذي 
كان غالًبا على الت�سوف يف اأول تكونه العلمي، فاإننا نالحظ من ناحية اأخرى اأن 
الطابع النف�سي مل يكن اأقل �ساأنًا من الطابع الأخالقّي، كما اأن كثرًيا من امل�سائل 
على كثري من املعاين امليتافيزيقية التي ظهرت بادئ ذي بدء غام�سة �ساذجة، ثم 
اأخذت تت�سح وتدّق رويًدا رويًدا، حتى تهياأ لها من عوامل النمو ما اأعانها على 
ا عند من جاء من ال�سوفية املتفل�سفني يف القرنني  اأن تظهر بعد ذلك ظهوًرا قويًّ
ال�ساد�س وال�سابع للهجرة؛ فتحليل النف�س الإن�سانية، وبيان الأحوال التي تعر�س 
فناء  اأنها  الق�سوى على  الغاية  ومتثل  عليها،  تختلف  التي  املقامات  وترتيب  لها، 
العبد عن نف�سه، وبقاوؤه بربه واحتاده به مما حتدث عنه �سوفية القرنني الثالث والرابع 
الذين �سن�سرب الأمثال ببع�سهم فيما يلي، كل اأولئك يكفي - من غري �سك - 
لإظهارنا على اأن الت�سوف مل يكن علًما لالأخالق الدينية الإ�سالمية فح�سب، 
اإليها  تنزع  التي  امليتافيزيقية  وللمنازع  الإن�سانية،  للنف�س  علًما  كان كذلك  واإمنا 
هذه النف�س، وترمي من خاللها اإىل التحقق بالفناء عن وجودها، والحتاد بالذات 
احلالج،  من�سور  بن  واحل�سني  الب�سطامي  يزيد  اأبو  يظهرنا  ما  نحو  على  الإلهية، 

واأمثالهما من اأ�سحاب الأذواق واأرباب الأحوال.
الوجدانيات: هي الأخالق الباطنة وامللكات النف�سية.  (((

تعليق ملعايل الأ�ستاذ على مادة »ت�سوف« يف الرتجمة العربية لدائرة املعارف الإ�سالمية.  (((
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القرن  يف  العدوية  رابعة  عند  ُعرف  الذي  للزهد  طابًعا  احلب  كان  وكما 
�سوفية  عند  الت�سوف  خ�سائ�س  اأخ�س  من  اأي�ًسا  احلب  هذا  كان  فقد  الثاين، 
تبني  وق�سرها -  قلتها  الكرخي - على  فاأقوال معروف  والرابع؛  الثالث  القرنني 
وهما  بغداد،  مدر�سة  يف  اجلدل  حولهما  يدور  كان  اللتني  اللفظتني  قبل  اأنه  لنا 
الطماأنينة )املعرفة) واملحبة. وقد ا�سطنع اجلنيد لفظة املحبة، وقال فيها كالًما ُيِعّده 
امل�سري هذه  النون  ا�ستعمل ذو  ما قيل يف حتديدها. وكذلك  �سوفية وقته خري 
اللفظة يف غري تردد، وقد ظل الت�سوف مطبوًعا بطابع احلب طوال القرن الثالث، 
حتى كان احل�سني بن من�سور احلالج الذي ترك يف م�ساألة املحبة وما يت�سل بها 
من فناء وبقاء، واحتاد وحلول، اآثاًرا باقية، ونفحات �سادقة، ولي�س اأدل على عناية 
�سوفية ذلك الوقت باملحبة وما يتفرع عليها، من اأن اأحدهم - وهو املحا�سبي - قد 
ا هو اأ�سبه ما يكون بر�سالة حتدث فيها عن اأ�سل حب العبد  و�سع فيها ف�ساًل خا�سًّ
للرب، واأن هذا احلب منة اإلهية اأودع اهلل بذرتها يف قلوب حمبيه، كما حتدث عن 

احتاد املحب باملحبوب، وك�سف اأ�سرار الوجود عن طريق هذا الحتاد))). 

ونظرة يف »التعرف ملذهب اأهل الت�سوف« للكالباذي )املتوفى �سنة 80)ه)، 
و»قوت القلوب« لأبي طالب املكي )املتوفى �سنة 86)ه)، و»ك�سف املحجوب« 
�سنة  )املتوفى  للق�سريي  و»الر�سالة«  )6)ه)  �سنة  اأو  56)ه  )املتوفى  للهجويري 
65)ه)، و»اإحياء علوم الدين« للغزايل )املتوفى �سنة 505ه) و»حما�سن املجال�س« 

انظر تف�سيل تاريخ م�ساألة املحبة يف كتابنا »ابن الفار�س واحلب الإلهي«: �س)9 - 00).   (((
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لبن العريف )املتوفى �سنة 6)5ه) - تكفي لأن نقف من خاللها على مقدار 
الثالث  القرنني  �سوفية  من  �سبقهم  من  اأقوال  باإثبات  ال�سوفيني  املوؤلفني  عناية 
والرابع يف املحبة الإلهية، وكلها مبثابة املواد الأولية التي اعتمد عليها ال�سوفيون 

املتاأخرون فيما اأ�س�سوه من مذاهب، وما نزعوا اإليه من منازع.

من  والرابع  الثالث  القرنني  يف  الت�سوف  به  ميتاز  كان  ما  لنا  يتبني  ولكي 
اأن  يح�سن  اآنًفا،  اإليها  اأ�سرنا  التي  وامليتافيزيقية  والأخالقية  النف�سية  اخل�سائ�س 
التي متثل هذه  ال�سوفية  واملذاهب  ال�سخ�سيات  بع�س  ق�ساًرا عند  وقفات  نقف 

اخل�سائ�س متثًيال �سادًقا.

�سوفية القرنني الثالث والرابع

مل يكن ظهور ال�سوفية يف هذين القرنني مق�سوًرا على الب�سرة والكوفة، 
الكوفة  يتجاوز  هو  واإمنا  الأولني،  القرنني  يف  والعباد  الزهاد  �ساأن  ذلك  كان  كما 
والب�سرة اإىل بغداد، وغريها من بالد اململكة الإ�سالمية، كفار�س وم�سر وال�سام 
الإ�سالمي،  العامل  من  الأنحاء  هذه  ال�سوفية يف  انت�سرت  فقد  العرب؛  وجزيرة 
وكان لهم م�سايخ وطوائف وطرق ينت�سب اإليها املريدون يف خمتلف البالد. غري 
ْب من النمو والزدهار يف اأي من البالد، ما اأ�ساب يف بغداد  اأن مذهبهم مل ُي�سِ

التي كان منوه فيها �سريًعا، وحظه من ال�سبغة العلمية عظيًما. 
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وقد ُرِوي اأن اأول من تكلم يف علوم التوحيد والَوَرع ببغداد هو اأبو احل�سن 
ان�سرف عن  ولكنه  تاجًرا،  والذي كان  )املتوفى عام )5)ه)،  َقِطّي  ال�سَّ ِرّي  ال�سَّ
يف  اأهميته  وترجع  النا�س.  عن  وانقطع  العبادة،  على  بيته  يف  وعكف  التجارة، 
والتوحيد  احلقائق  يف  ببغداد  تكلم  من  اأول  اأنه  اإىل  الإ�سالمي  الت�سوف  تاريخ 
من ناحية))) واإىل ما يقال من اأنه اأول من تكلم يف املقامات والأحوال من ناحية 

اأخرى))).

وروي اأي�ًسا اأن اأول من تكلم يف ا�سطالحات ال�سوفية من �سفاء الذكر، 
وجمع الهمة، واملحبة والع�سق، والقرب والأن�س، هو اأبو حمزة حممد بن اإبراهيم 
ال�سويف البغدادي )املتوفى عام 69)ه)؛ فهو من هذه الناحية مل ي�سبقه اأحد اإىل 

الكالم يف هذا على املنابر ببغداد.

من  اأول  هو  )0)ه)  �سنة  اأو   (00 عام  )املتوفى  الكرخي  معروًفا  ولعل 
ف الت�سوف، وذلك يف قوله: »الت�سوف: الأخذ باحلقائق والياأ�س مما يف اأيدي  َعرَّ
اخلالئق« �َسِكر معروف بحب اهلل �سكًرا كان يرى اأنه لن ُيِفيق منه اإل بلقاء ربه، 

كما كان يرى اأن فناء الأتقياء بقاء، وموتهم حياة:

َلَها َنَفاذ  ل  َحَياٌةٌ  التَِّقيِّ  ا�ِص اأَْحَياءَموُت  َقْد َماَت َقوٌم وهم يف النَّ

تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار الني�سابوري )طبعة ليدن 909)م): ج)، �س)7).   (((
ك�سف املحجوب: �س60).  (((
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وقد كان اأبو �سليمان الداراين )املتوفى �سنة 5))ه) ممن حتدث عن احلب 
املتبادل بني اهلل واأوليائه، وعن املعرفة التي كانت عنده اأدنى اإىل ال�سمت منها اإىل 
الكالم. وعنده اأن العارف اإذا ُفِتحت عني ب�سريته اأُْغِم�ست عني ب�سره؛ بحيث 
ل يرى �سيًئا �سوى اهلل، وكذلك القلب حني يبكي لأنه فقد ربه؛ فاإن الروح تبتهج 

لأنها وجدته. 

ة الإ�سالمية،  وِحيَّ ومن اأعظم �سوفية القرن الثالث خطًرا يف تاريخ احلياة الرُّ
اأبو عبد اهلل احلارث بن اأ�سد املحا�سبّي )املتوفى �سنة )))ه)، عر�س لنا يف �سورة 
وما  ة.  وِحيَّ الرُّ احلياة  طريق  يف  ال�سويف  نَْف�س  على  تختلف  التي  الأطوار  رائعة 
ينك�سف لها من حقائق، ويتجلى عليها من معارف. قال عنه الق�سريى: اإنه كان 
ه واحًدا من اخلم�سة الذين جمعوا  عدمي النظري علًما وورًعا ومعاملة وحاًل، وعدَّ
بني العلم واحلقائق، وكان الأربعة الآخرون: اجلنيد، ورومي، وابن عطاء، وعمرو بن 
عثمان املكي))). وقد كان املحا�سبي يرى اأن من �سح باطنه باملراقبة والإخال�س 

ة.  نَّ فقد زين اهلل ظاهره باملجاهدة واتباع ال�سُّ

ومنهم اأبو الفي�س ذو النون امل�سري )�سنة 5))ه)، والذي ي�سح اأن يقال 
اإن اخل�سائ�س التيوزوفية للت�سوف قد ظهرت عنده يف �سورتها الأولية لأول مرة 
ة الإ�سالمية، فقد اأو�سح ذو النون معامل الطريق الروحي  وِحيَّ يف تاريخ احلياة الرُّ
اإىل اهلل، و�سنف الأحوال واملقامات ال�سوفية. وكان مدار الكالم عنده على اأربع: 

الر�سالة الق�سريية: �س)).  (((
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ُحّب اخلليل، وُبْغ�س القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل؛ فهو هنا قد جعل 
الكتاب  ورد يف  ما  منهج  وال�سري على  الدنيا،  والزهد يف  ور�سوله،  اهلل  من حب 
 وال�سنة، واخلوف من اأن ينك�س))) الإن�سان على عقبيه م�سايرة لأهوائه و�سهواته - 
اأ�س�ًسا يقوم عليها مذهبه يف الت�سوف. ويوؤيد هذا ما ذهب اإليه يف قوله: »اإن من 
عالمات املحب هلل عز وجل، متابعة حبيب اهلل  يف اأخالقه واأفعاله، واأوامره 
اخلوا�س  وتوبة  الذنوب،  من  وتكون  العوام  توبة  توبتان:  عنده  والتوبة  و�سنته«. 

وتكون من الغفلة.

ومعرفة  املوؤمنني  عامة  معرفة  ثالثة:  النون على �سروب  واملعرفة عند ذي 
املتكلمني واحلكماء، ومعرفة خوا�س الأولياء املقربني الذين يعرفون اهلل بقلوبهم، 
الإلهية،  للذات  مبا�سرة  معرفة  باأنها  اليقني: ذلك  ا من  واأوفرها حظًّ اأرقاها  وهي 
اأو  التعليم  طرق  من  طريق  عن  حت�سل  ل  هي  اإذ  الوحدة؛  �سفات  من  لها  وما 
ْوع))) ل يدانيه))) اأي �سرب من �سروب  ال�ستدلل، واإمنا هي اإلهام اأو نفث يف الرَّ
هذا  على  احلا�سلة  املعرفة  وبغري  منهجه.  اأو  مو�سوعه  �سواء يف  الأخرى،  املعرفة 
ل  ال�سلوك،  �سفات  طريق  من  اإل  الإلهية  الذات  تعرف  اأن  ميكن  ل  الإلهام، 
�سيما اأن كل ما يت�سوره وهم الإن�سان فاإن اهلل بخالفه. ولي�س اأدل على اأن املعرفة 
التي يفي�سها اهلل على قلب عبده، من قول  النون هي املعرفة  اليقينية عند ذي 

ينك�س: نك�س على عقبيه اأي رجع عما كان قد اعتزمه واأحجم عنه.  (((
ْوع: القلب والعقل. الرَّ  (((

يدانيه: يقاربه  (((
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بربي،  ربي  »عرفت  فاأجاب:  ربه  معرفته  كيفية  عن  �سئل  وقد  نف�سه،  ذي النون 
ولول ربي ما عرفت ربي«.

نظرية يف  له كذلك  فقد كانت  املعرفة،  نظرية يف  النون  وكما كانت لذي 
ا متبادًل بني العبد املحب وبني الرب املحبوب، واأن  املحبة؛ فهو يرى اأن ثمة حبًّ
هذا احلب من �ساأنه اأن يو�سل الإن�سان اإىل الحتاد بربه احتاًدا ي�سعر فيه با�ستغراق 
ذاته يف ذات اهلل. وهذا هو احلب الإلهي الذي كان يرى ذو النون اأنه يجب على 
من حتقق به األ يتحدث عنه، اأو يبوح ب�سيء من اأ�سراره ملن ل يعرفون من احلب 

غري معناه املادي احل�سي.

املقام  ي�سيق  مما  وغريهما  واملعرفة،  املحبة  يف  بنظريتيه  النون  ذو  ترك  وقد 
عن ذكره، اآثاًرا قيمة تردد �سداها يف نفو�س كثري من �سوفية امل�سرق ومذاهبهم 
اأمثال اأبي حممد �سهل بن عبد اهلل الت�سرتي )املتوفى عام )7)هـ اأو )8)هـ)، 
واأبي تراب النخ�سي )املتوفى عام 5))ه)، واأبي عبد اهلل بن اجلالء الذي كان 
بن  اأحمد  �سعيد  واأبي  و�سحبه،  النون  و�سمع من ذي  ال�سام،  م�سايخ  اأكابر  من 
عي�سي اخلراز )املتوفى عام 77)ه)، والذي �سحب ذا النون اأي�ًسا، كان له كالم 

يف الفناء))).

الر�سالة الق�سريية: �س)) و7) و0) و)) - )).   (((
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ا اآخر انتهى يف اأذواقه اإىل الفناء عن نف�سه وال�ستغراق  على اأن هناك �سوفيًّ
الب�سطامي )املتوفى �سنة )6)ه)،  اأبو يزيد  يف ربه والحتاد به، وهذا ال�سويف هو 
والذي عرب عن فنائه واحتاده يف األفاظ وعبارات اأخ�س ما متتاز به، اأنها من قبيل 
يكاد  ل  بحيث  املعنى؛  وغمو�س  اخليال  بعد  يف  امل�سرفة  اجلريئة  ال�سطحات))) 
لتعاليم  مبنافاتها  عليها  يحكم  حتى  ظاهرها،  على  وياأخذها  عليها،  يقف  القارئ 
اأنا  اإل  اإله  »ل  قوله:  القبيل  هذا  ومن  وال�سالل،  بالكفر  قائلها  وعلى  ال�سرع، 
فاعبدوين �سبحاين ما اأعظم �ساأين«، وقوله متحدًثا عن اهلل وعما دار بينه وبينه 
ب�سدد فنائه عن نف�سه واحتاده به: »رفعني مرة فاأقامني بني يديه، وقال يل: يا اأبا 
اأنانيتك،  واألب�سني  بوحدانيتك  نِّي  َزيِّ فقلت:  يروك،  اأن  يحبون  اإن خلقي  يزيد! 
وارفعني اإىل اأحديتك، حتى اإذا راآين خلقك قالوا راأيناك، فتكون اأنت ذاك، ول 
اأكون اأنا هناك«؛ وقوله عن تلب�سه بال�سورة الإلهية، و�سريورته اإىل الوحدانية: »اأول 
ما �سرت اإىل وحدانيته �سرت طرًيا ج�سمه من الأحدية، وجناحاه من الدميومة، 
فلم اأزل اأطري يف هواء الكيفية ع�سر �سنني حتى �سرت اإىل هواء مثل ذلك مائة 
األف األف مرة، فلم اأزل اأطري اإىل اأن �سرت يف ميدان الأزلية، فراأيت فيها �سجرة 
الأحدية - وو�سف اأر�سها واأغ�سانها وثمارها - ثم قال: فنظرت فعلمت اأن هذا 

بها  يف�سح  بحق  دعوى  فاإنه  املحققني،  زلت  من  وهو  ودعوى،  رعونة  رائحة  عليها  كلمة  عن  عبارة  ال�سطح   (((
العارف من غري اإذن اإلهي بطريق ي�سعر بالنباهة )التعريفات مادة »�سطح«). ومن هنا كانت ال�سطحات األفاًظا 
وعبارات موهمة الظاهر ت�ست�سكل ظواهرها. ويقف النا�س منها مواقف يتفاوت حظها من الإنكار والتح�سني 
والتاأويل. ولكنها على اأي حال األفاظ وعبارات �سدرت عن اأ�سحابها يف و�سف ما يخ�سعون له من الوجد 

الغالب على نفو�سهم. 
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كله خدعة«، فكل اأولئك اأقوال تظهرنا على اأن اأبا يزيد اإمنا ي�سف حاله يف الفناء، 
وقد َفَقَد فيها اأنيته، وحتقق بالحتاد مع الذات الإلهية. ي�ساف اإىل هذا اأن اأبا يزيد 
األفاظ »احلب«  اإىل جانب  لها  التي كان  ْكر«  »ال�سُّ لفظة  ا�ستحدث  اأول من  كان 

و»املحبة« و»الع�سق« اأكرب اأثر يف الت�سوف الإ�سالمي))).

ومن ال�سوفية املعا�سرين لأبي يزيد، يحيى بن معاذ الرازي )املتوفى عام 
58)ه). كان كاأبي يزيد من الآخذين اأنف�سهم بالفناء، اخلا�سعني ل�سلطان الوجد 
ْكر، كتب اإىل اأبي يزيد ذات مرة فقال: اإنه �َسِكَر لكرثة ما �سرب من كاأ�س  وال�سُّ
املحبة، فرد عليه اأبو يزيد بقوله: اإن غريك قد �سرب بحار ال�سماوات والأر�س، وملَّا 
ُته بعد، ولكنه ما يزال يخرج ل�سانه وي�سيح طالًبا املزيد. ولقد كان يحيى  ُتْنَقع َغلَّ
اأول من األقى درو�ًسا عامة يف الت�سوف، كما كان يف نظر البع�س اأول من �سرح 
 بحبه هلل يف عبارات وا�سحة وخطاب مبا�سر. واإن كانت رابعة العدوية - يف راأينا - 

اأ�سبق منه اإىل هذا اللون ال�سريح من األوان التعبري عن احلب.

ومهما يكن من �سيء فقد كان يحيى بن معاذ �ساحب مذهب يف احلب، 
هاتني  �ساأن  ومن  هلل،  وال�ست�سالم  اخل�سوع  ف�سيلتي  على  منطوًيا  حبه  وكان 
لل�سر  يجعل  واأل  ة،  الَعِليَّ احلقيقة  اإىل  �سيء  كل  �ساحبهما  يرد  اأن  الف�سيلتني 
�س، وال�سر ل ميكن اأن ي�سدر  ة اأو الذات الإلهية خرُي حَمْ وجوًدا؛ اإذ احلقيقة الَعِليَّ
عن اخلري. وحقيقة املحبة عند يحيى بن معاذ ل تزيد بالرب، ول تنق�س باجلفاء. 

ك�سف املحجوب: �س)8).  (((
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املعرفة  يتناول  هو  واإمنا  فح�سب،  ْكر  وال�سُّ املحبة  على  مق�سوًرا  كالمه  يكن  ومل 
كان  ولهذا  اخللق،  معرفة  واأبقى من  عنده خرًيا  كانت  التي  احلق  معرفة  اأي�ًسا: 
انقطاع  واملوت  احلق،  عن  انقطاع  الَفْوت  لأن  املوت؛  من  اأ�سد  الَفْوت  اأن  يرى 
الَفْوت هو تقطع الأ�سباب بني  اأن الذي يح�سل يف  عن اخللق، وهو يعني بهذا 
الإن�سان واهلل، وجهل الإن�سان باهلل، يف حني اأن الذي يح�سل يف املوت هو انقطاع 
معرفته  اإىل  به  ينتهي  توثًقا  احلق  وبني  بينه  وتوثقها  واخللق،  الإن�سان  بني  ال�سلة 
الت�سوف  �سبغوا  الذين  ال�سوفية  هوؤلء  من  كان  معاذ  بن  يحيى  اأن  ومع  باهلل، 
بال�سبغة العلمية، التي �سهدنا بع�س اآثارها عنده وعند غريه من املتقدمني عليه 
اأو املعا�سرين له، فاإنه كان ما يزال يتاأثر بطريقة الزهاد الأولني يف الزهد، كما يدل 
على ذلك ما ذكره يف بع�س اأقواله من اأن ِقَوام الزهد ثالثة اأ�سياء: القلة واخَلْلَوة 
ة ملن ظهر من  وِحيَّ واجلوع، وتلك َلَعْمِري اأهم الأ�س�س التي اأُِقيمت عليها احلياة الرُّ
َلني للهجرة، ف�ساًل عن حياة ال�سحابة  الزهاد والن�ساك والفقراء اإِبَّان القرنني الأوَّ

يف �سدر الإ�سالم.

اأبو يزيد الب�سطامي ويحيى بن معاذ الرازي اآخذين بالفناء  وبقدر ما كان 
ْكر الذي يح�سل للعبد اإذا ا�ستدَّ به احلب، وَغَلَب عليه الوجد، فقد  ممعنني يف ال�سُّ
ْكر؛ اإذ هو  ثًرا لل�سحو على ال�سُّ كان اأبو القا�سم اجلنيد )املتوفى �سنة 97)ه)، ُموؤْ
يرى اأن الإن�سان يكون يف حال ال�سحو واعًيا مبا يجري يف نف�سه، غري م�سئول عما 
ي�سدر عنه. ومن هنا كان الفرق بني مذهب اأبي يزيد ومذهب اجلنيد كالفرق بني 
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نف�سه حتى  العبد، وميلك عليه  بوارد قوي يرد على قلب  ْكر الذي هو غيبة  ال�سُّ
ْكر، ويرجع فيه  يغيبه عنها وعن كل �سيء، وبني ال�سحو الذي يح�سل عقب ال�سُّ
العبد اإىل الإح�سا�س، بعد الَغْيبة وزوال الإح�سا�س، فيميز بني الأ�سياء، ويعرف 
اجلنيد يف  اأهمية  ترجع  موافقة احلق. ول  املوؤمل يف  ويختار  واملُِلّذ)))،  منها  املوؤمل 
اأنه كان يذيع  اإىل  اأي�ًسا  اإىل مذهبه هذا فح�سب، واإمنا هي ترجع  تاريخ الت�سوف 
التعاليم ال�سوفية ويعلمها، ولكن يف دائرة حمدودة، وبني فئة خا�سة من اأ�سحابه 

ومريديه.

ومل َت�ِسْع لفظة احلب وما يت�سل بها من فناء وبقاء واحتاد عند �سوفية القرن 
الثالث على الوجه الذي �سهدنا بع�س اآثاره عند من ذكرنا فح�سب، بل اإن الأمر 
هنا يتجاوز هذه الألفاظ اإىل ذلك املذهب الذي ابتدعته رابعة العدوية يف احلب 
ابتغاء  ولكن  جنته،  يف  طمًعا  ول  ناره،  من  خوًفا  ل  اهلل  يحب  اأن  وهو  الإلهي، 
العا�سقة  الزاهدة  فقد ظهر مذهب هذه  الأزيل؛  واجتالء جلماله  الكرمي،  لوجهه 
ظهوًرا وا�سًحا عند علي بن املوفق )املتوفى �سنة 65)ه)، ومل يكن ظهوره مق�سوًرا 
واإمنا  والغر�س،  الهوى  ه عن  املنزَّ رابعة من حبها هذا  الذي ق�سدته  املعنى  على 
هو يتجاوز املعنى اإىل الألفاظ والعبارات التي تكاد تكون عندهما واحدة، كما 
يدل على ذلك قول علي بن املوفق يف مناجاته لربه: »اللهم اإن كنت تعلم اأين 
ا مني جلنتك  اأعبدك خوًفا من نارك فعذبني بها؛ واإن كنت تعلم اأين اأعبدك حبًّ

املُِلّذ: املمتع.  (((



الت�سوف علم لبواطن القلوب
129((9

وجهك  اإىل  و�سوًقا  لك،  مني  ا  حبًّ اأعبدك  اإمنا  اأين  تعلم  كنت  واإن  فاحرمنيها؛ 
الكرمي، فاأبحنيه وافعل بي ما �سئت«؛ فالتقارب بني هذه املناجاة وما �سبق اإثباته 

من نظرياتها عند رابعة، اأو�سح واأظهر من اأن يحتاج اإىل تعليق))).

وممن كان لهم �ساأن يف تاريخ الت�سوف، وتاأ�سي�س مذهب من اأهم مذاهبه 
الني�سابوري )املتوفى �سنة )7)ه)،  ار  الَق�سَّ اأبو �سالح حمدون  يف ذلك الع�سر، 
اأ�سحابه بهذا  ة، وهو مذهب �سمي  املاَلِميَّ اأو  ة  املاَلَمِتيَّ انت�سر منه مذهب  والذي 
على  ببواطنهم  ما  يظهرون  ل  كانوا  لأنهم  املالم؛  اأو  املالمة  اإىل  ن�سبة  ال�سم 
ظواهرهم، وَيْعَمدون اإىل الت�سرت وال�ستخفاء وراء مظاهر ت�ستدعي اأن ينعى النا�س 
وا من �ساأنهم، ولكنهم ل يعنيهم من ذلك �سيء، بل الذي يعنيهم  عليهم ويغ�سُّ
هو الجتهاد يف حتقيق كمال الإخال�س، وو�سع الأمور يف موا�سعها، والكتفاء 
اإرادتهم  اأنف�سهم من موافقة  د، وما بينهم وبني  مبا بينهم وبني اهلل من حَتبُّب وتودُّ
وعلمهم لإرادة اهلل وعلمه؛ بحيث ل ينفون الأ�سباب ول يثبتونها اإل يف حمل 
يكون مظهره  اأن  يوؤثر  الق�سار  هنا كان حمدون  ومن  ثبوتها))).  اأو  نفيها  يقت�سي 

مظهر امل�سيئني على اأن يبعده تعظيم النا�س عن اهلل))).

األفيناه حافاًل بال�سخ�سيات ال�سوفية الفذة،  انتقلنا من القرن الرابع،  فاإذا 
ة النظرية والعملية القيمة، التي انت�سرت يف اأنحاء خمتلفة من  وِحيَّ واملذاهب الرُّ

انظر �س 90 - )9 من هذا الكتاب.  (((
التعريفات للجرجاين: مادة »مالمية«.   (((

ك�سف املحجوب: �س)8) - )8).  (((
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العامل الإ�سالمي، فحوايل اأواخر القرن الثالث الهجري، حمل اأ�سحاب ال�سري 
اململكة  من  كثرية  مواطن  اإىل  البغداديني  ال�سوفية  مذاهب  وتالميذه  َقطّي  ال�سَّ
خرا�سان؛  اإىل  0))ه)  عام  مِبَْرو  )املتوفى  الأن�ساري  مو�سى  فحملها  الإ�سالمية، 
اإىل  )))ه)  بالف�سطاط  )املتوفى  الروذباري  حممد  بن  اأحمد  علي  اأبو  وحملها 
وقد  العرب.  جزيرة  اإىل  )))ه)  عام  )املتوفى  الآدمي  زيد  اأبو  وحملها  م�سر، 
�سحب الروذباري اجلنيد والنوري وابن اجلالء، وكان كما يقول عنه الق�سريي: 
يد  على  ني�سابور  مبدينة  الت�سوف  وظهر  بالطريقة))).  واأعلمهم  امل�سايخ  اأظرف 
اإمام  كان  وقد  �سنة 8))ه)،  )املتوفى  الثقفي  الوهاب  عبد  بن  اأبي علي حممد 
وقته، و�سحب اأبا حف�س وحمدون الق�سار))). وحوايل اأواخر القرن الرابع كانت 
ة،  وِحيَّ �سرياز بنوع خا�س حافلة بكثري من ال�سوفية الذين رفعوا فيها لواء احلياة الرُّ

وغذوا باأذواقهم ومذاهبهم تعاليمها.

واإذا عدنا اإىل بغداد مرة اأخرى، وجدنا فيها طائفة �ساحلة من �سوفية القرن 
الرابع، ويكفي اأن نذكر منهم اأبا بكر ال�سبلي )املتوفى �سنة )))ه))))، والذي كان 
�سيخ وقته حاًل وظرًفا وعلًما، واأبا حممد عبد اهلل املرتع�س )املتوفى ببغداد �سنة 

الر�سالة الق�سريية: �س6).  (((
نف�س املرجع وال�سفحة.  (((

نف�س املرجع: �س5).  (((
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8))ه)، والذي �سحب اأبا حف�س واأبا عثمان ولقي اجلنيد)))، واخللدي )املتوفى 
�سنة 8))ه)، والذي كان اأول من كتب يف تاريخ ال�سوفية وحكاياتهم))).

ن�ساأة الطرق ال�سوفية

عند  يقف  مل  والرابع  الثالث  القرنني  يف  وازدهاره  الت�سوف  منو  اأن  على 
فح�سب،  التاأ�سي�س  هذا  اأعانوا على  الذين  م�سايخه  مذاهبه وكرثة  تاأ�سي�س  حد 
الثاين  الن�سف  منذ  اأخذوا  ال�سوفية  اأن  ذلك  اآخر؛  �سيء  اإىل  يتجاوزه  هو  بل 
للقرن الثالث الهجري ينظمون اأنف�سهم طوائف وطرًقا، يخ�سعون فيها لنظم خا�سة 
ون حول �سيخ مر�سد  بكل طريقة. وكان ِقَوام هذه الطرق طائفة من املريدين يلتفُّ
العمل،  وكمال  العلم،  لهم كمال  يحقق  الذي  الوجه  على  رهم  ويب�سِّ ي�سلكهم 
ن�سبة  والطيفورية  ال�سقطي،  ال�سري  اإىل  ن�سبة  ال�سقطية  الطرق:  هذه  من  فكان 
اإىل  ن�سبة  اإىل اجلنيد، واخلرازية  ن�سبة  الب�سطامي، واجلنيدية  يزيد طيفور  اأبي  اإىل 
ارية  ورية ن�سبة اإىل اأبي احل�سني النوري، واملالمتية اأو الَق�سَّ اأبي  �سعيد اخلراز، والنُّ

ار.  ن�سبة اإىل حمدون الَق�سَّ

هذه �سورة عامة ملا كان عليه الت�سوف ومذاهبه وطرقه يف القرنني الثالث 
ة  وِحيَّ والرابع، ونتبنيَّ من خاللها اإىل اأي حد، وعلى اأي وجه، ا�سطبغت احلياة الرُّ

نف�س املرجع: �س6).  (((
الفهر�ست لبن الندمي: �س)8).   (((
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بال�سبغة العلمية والعملية، وكيف ت�سافرت جهود  الإ�سالمية يف هذين القرنني 
والأخالقية  النف�سية  الوجهة  هذه  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  توجيه  على  ال�سوفية  هوؤلء 
تكوين  على  بذكرهم  ا  ا�ستعنَّ من  عند  قلياًل  اأو  كثرًيا  التي ظهرت  وامليتافيزيقية 

تلك ال�سورة.

اأقواهم  لعله  والرابع  الثالث  القرنني  �سوفية  من  ا  �سوفيًّ هناك  اأن  على 
ة الإ�سالمية، �سواء  وِحيَّ �سخ�سية، واأعظمهم خطًرا واأبعدهم اأثًرا يف تاريخ احلياة الرُّ
ج  يف ع�سره اأو فيما تاله من الع�سور؛ وهذا ال�سويف هو احل�سني بن من�سور احلالَّ
ة فح�سب، واإمنا  وِحيَّ اآثاره الرُّ اأهمية احلالج اإىل  )املتوفى �سنة 09)ه). ول ترجع 
هي ترجع اأي�ًسا اإىل هذه الثورة العنيفة التي اأثارها على نف�سه ومذهبه من جانب 
بني  وقتئذ  ن�سب  الذي  ال�سراع  عند  وقفة خا�سة  نقف  اأن  اآثرنا  ولهذا  الفقهاء؛ 

الفقهاء وال�سوفية، ووقفة اأخرى عند مذهب احلالج.

ال�سراع بني الفقهاء وال�سوفية

ا عند الكالم على انق�سام علم ال�سريعة اإىل ظاهر وباطن اأن ال�سوفية،  تبينَّ
وهم اأهل الباطن كانوا ينظرون اإىل الفقهاء على اأنهم اأهل ظواهر واأرباب ر�سوم، 
يف حني اأنهم كانوا ينظرون اإىل اأنف�سهم على اأنهم اأهل البواطن واأرباب احلقائق))). 
نظرة  ال�سوفية  اإىل  الفقهاء  نظر  فقد  النظرة،  الفقهاء هذه  اإىل  ال�سوفية  نظر  وكما 

انظر �س))) -7)) من هذا الكتاب.  (((
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مقابلة كلها �سخط على ال�سوفية، وتكفري لهم، وجتريح ملذاهبهم، ذلك باأن الفقهاء 
نظروا فيما خلَّفه ال�سوفية من اأقوال، وما اأُِثر عنهم من اأحوال، فاإذا هم يرون هوؤلء 
الباطن من �سمري  هذا  التحدث عما يف  وي�سرفون يف  الباطن،  ميعنون يف  القوم 
ي�ستلهمونه املعرفة من ناحية، واحلكم على الأعمال من ناحية اأخرى، فاأحنقهم 
ذلك عليهم؛ ملا بينه وبني تعاليم القراآن من خمالفة؛ فقد قال ال�سوفية باملعرفة 
الباطنة احلا�سلة عن طريق القلب، يف حني قال القراآن باملعرفة الآتية عن طريق 
العتبار وال�ستب�سار؛ واحتكم ال�سوفية اإىل ال�سمري وما يوحيه من حكم على 
هذا الفعل باأنه خري، وعلى ذاك الفعل باأنه �سر، يف حني اأن �سريعة القراآن تقوم 
املح�سن  وتثيب  اإ�ساءته،  على  امل�سيء  وتعاقب  الظاهر،  بح�سب  واأفعالهم  النا�س 
قول  يف  وال�سالل  ْيغ  الزَّ عن  الإبانة  اإىل  الفقهاء  عمد  هنا  ومن  اإح�سانه.  على 
ة خري من الفر�س، واأن الطاعة  نَّ ال�سوفية باأن النية مقدمة على العمل، واأن ال�سُّ
ة من الإقبال على املعتدلني من  نَّ خري من العبادة))). ولكن هذا مل مينع اأهل ال�سُّ
امل�سهورة  بالر�سائل  وعباداتهم  معامالتهم  يف  والهتداء  عنهم،  والر�سا  ال�سوفية 
التي األفها ابن اأبي الدنيا )املتوفى عام )8)ه)، ثم بعيون التواليف مثل كتاب 

»قوت القلوب« لأبي طالب املكي )املتوفى عام 86)ه)))).

ومهما يكن من �سيء فقد �سهد الن�سف الثاين من القرن الثالث للهجرة 
بداية ال�سراع بني الفقهاء وال�سوفية، فهنالك �ِسيَق اإىل املحاكمة اأمام ق�ساة بغداد 

دائرة املعارف الإ�سالمية: مادة »ت�سوف«.  (((

دائرة املعارف الإ�سالمية: مادة »ت�سوف«.  (((
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ي�سرف  يكد  واحلالج، ومل  واأبي حمزة،  والنوري،  امل�سري،  النون  كل من ذي 
وحتى  ملمو�سة،  زيادة  زاد  قد  الزنادقة  عدد  كان  حتى  نهايته  على  القرن  ذلك 
كان لهذا كله اأثره يف حياة الدولة الإ�سالمية، ومبلغ حظها من ا�ستتباب الأمن 

وا�ستقرار النظام العام.

احل�سني بن من�سور احلالج

فار�س  مدن  اإحدى  البي�ساء  مدينة  يف  احلالج  من�سور  بن  احل�سني   ولد 
)عام )))ه)، ون�ساأ يف وا�سط بالعراق. وحوايل )عام 60)ه) - اأي عندما كان يف 
ال�ساد�سة ع�سرة من عمره - ات�سل ب�سهل بن عبد اهلل الت�سرتي يف ت�سرت بالأهواز، 
ويف  الب�سرة،  يف  املكي  بعمرو  ذلك  بعد  ات�سل  ثم  عامني،  خدمته  يف   وق�سى 
بالرحالت  وحياته حافلة  اجلنيد.  على  تتلمذ  بغداد حيث  )عام )6)ه) دخل 
اأئمة ع�سره يف  املتعددة اإىل البالد املختلفة التي ات�سل فيها بغري من ذكرنا من 
الت�سوف. وقد حج اإىل مكة ثالث مرات يف حياته. ويف )عام 97)ه) اأ�سدر �سده 
ُقِب�َس على احلالج  اأن  اأثرها  ابن داود الأ�سفهاين الظاهري فتواه التي كان من 
الأهواز.  يف  ب�سو�س  واختباأ  98)ه)  )عام  ال�سجن  من  َفرَّ  ولكنه  الأوىل،  للمرة 
ويف )عام )0)ه) ُقِب�َس عليه للمرة الثانية، وظل مقبو�ًسا عليه ثماين �سنوات يف 
�سجون بغداد املختلفة، حتى اإذا كان )عام 09)ه)، كانت حماكمته للمرة الثانية 
وهي املحاكمة التي انتهت يف )الثامن ع�سر من ذي القعدة �سنة 09)ه) بفتوى 
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ِرَب معه بال�سياط،  اإدانته، واحلكم عليه بالإعدام، وتنفيذ هذا احلكم على وجه �سُ
َل راأ�سه، ثم ُحِرَقت اأ�سالوؤه بالنار، واأُْلِقَيت بعد ذلك  َعت يداه ورجاله، وُف�سِ وُقطِّ

يف مياه دجلة.

ويرجع احلكم على احلالج بالإعدام اإىل مقالته امل�سهورة »اأنا احلق«، وهي 
اأ�سبح وهذه الذات  اأنه  اأعلن فيها احتاده بالذات الإلهية، رغم  هذه املقالة التي 
ني حوله ممن كانوا يعتقدون فيه  �سيًئا واحًدا، كما يرجع اإىل ازدياد مريديه وامللتفِّ
الأ�سرار،  وك�سف  الأ�ستار،  واخرتاق  املر�سى،  واإبراء  املوتى،  اإحياء  على  القدرة 
على  منها  ُيْخ�سى  كان  التي  العادات  الكرامات وخوارق  األوان  من  وغري ذلك 
عقيدة هوؤلء املريدين من اأن يعتقدوا فيه الألوهية. ي�ساف اإىل هذا ما كان بينه 
وبني القرامطة - وهم خ�سوم اخلالفة الألداء - من �سالت �سرية، وما كان يعلنه 
من اأن احلج الظاهر الذي ينتقل فيه الإن�سان من بلده اإىل تلك الأرا�سي املقد�سة 
الذي  الإن�سان  ي�ستطيع  روحي،  اآخر  بحج  عنه  ي�ستعا�س  اأن  ميكن  احلجاز،  يف 
َفت نف�سه، ودقَّ ح�سه، اأن ي�ست�سعر فيه انتقال الكعبة اإليه، وطوافها حوله، بدًل  �سَ

من انتقاله اإليها، وطوافه حولها يف ذلك احلج الظاهر املعروف.

الرجل،  راأيهم يف  مماته خمتلفون يف  بعد  احلالج  كتبوا عن  الذين  اأن  على 
وحكمهم على عقيدته ومذهبه: ففريق يرى اأنه كافر اأو ِزنِْديق، خارج على تعاليم 
اأولياء اهلل  واإمنا هو ويل من  اأنه مل يكن كذلك،  اآخر يرى  الكتاب وال�سنة، وفريق 
املقربني، عرب عن درجته يف القرب، ومنزلته من اهلل بعبارات ل يكاد ي�سمعها من 
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ياأخذها على ظاهرها حتى ي�ست�سنعها)))، وين�سب قائلها اإىل العقائد امل�سّلة، والبدع 
املُِزيَغة)))؛ ولو قد فهمها على حقيقتها واأَْوَغل يف باطنها، لعلم اأن �ساحبها بريء مما 
ين�سب اإليه. ومن الأقوال التي ت�سور راأي الفريق الأول ما اأثبته ابن الندمي من اأن 
احلالج حمتال م�سعبذ)))، يتعاطى مذاهب ال�سوفية، وينتحل األفاظهم، ويدعي كل 
ْفٌر من ذلك))). اأما الذين اأعجبوا به، ومل يحنقوا عليه، فقد كان �سوادهم  علم وهو �سِ
ا من اأولياء اهلل، واأنه مل يلق ما  الأعظم من ال�سوفية الذين نظروا اإليه على اأنه كان وليًّ
لقي من اأذى وا�سطهاد اإل لأنه باح ب�سر الحتاد بني ذاته والذات الإلهية. وح�سبنا 
اأن نذكر من هوؤلء ال�ساعرين ال�سوفيني الفار�سيني العظيمني: جالل الدين الرومي 

الذي اأثنى عليه، وفريد الدين العطار الذي لقبه ب�سهيد احلق.

ت�سّور  م�سنًفا،  واأربعني  �سبعة  الندمي  ابن  منها  ذكر  كثرية،  اآثار  وللحالج 
خمتلف النواحي ملذهبه، ويكفينا اأن نذكر منها: كتاب الأحرف املحدثة الأزلية 
والأ�سماء الكلية، وكتاب الأ�سول والفروع، وكتاب �سر العامل املبعوث، وكتاب 
العدل والتوحيد، وكتاب علم البقاء والفناء، وكتاب مدح النبي واملثل الأعلى 
وكتاب هو هو. على اأن اأهم م�سنفاته، واأقربها اإىل تناول اأيدينا هو كتاب »الطوا�سني« 
بالفرن�سية الأ�ستاذ  بالعربية والفار�سية، وعلق عليه  الذي جمعه و�سححه ون�سره 

ي�ست�سنعها: ي�ستقبحها.  (((
املُِزيَغة: املائلة عن احلق.  (((

امل�سعبذ: امل�سعوذ.  (((
الفهر�ست: �س 69).  (((
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الكبري لوي�س ما�سينيون، وهذه الن�سو�س الأربعة التي تن�سب اإىل احلالج، والتي 
اأذاعها الأ�ستاذ ما�سينيون، و�ساركه يف ذلك تلميذه املرحوم الأ�ستاذ بول كراو�س.

مذهب احلالج

لعل من اأبرز ما ي�سور لنا املذهب ال�سويف للحالج هو هذه النظريات التي 
التالية:  الثالث  امل�سائل  حول  اأخرى  تارة  ونرًثا  تارة  �سعًرا  عنها  وعرب  ن�سجها، 
حلول الذات الإلهية اأو الالهوت يف الذات الب�سريَّة اأو النا�سوت؛ وقدم احلقيقة 
والعملي،  العلمي  الكمال  اأنواع  بكل  فا�س  الذي  املحمدي  النور  اأو  املحمدية 
منبع  واأنها جميًعا م�ستمدة من  الأديان،  العامل، وتوحيد  وا�سطة يف خلق  وكان 

اإلهي واحد. 

فاأما نظرية احلالج يف احللول فقد �سورها الإ�سطخري - وهو اأحد معا�سريه 
املتاأخرين - بقوله: »احل�سني بن املن�سور املعروف باحلالج من اأهل البي�ساء، وكان 
رجاًل حالًجا ينتحل الن�سك؛ فما زال يرتقي به طبًقا عن طبق حتى انتهى به 
ب يف الطاعة نف�سه، واأ�سغل بالأعمال ال�ساحلة قلبه،  احلال اإىل اأن زعم اأن من َهذَّ
مقام  اإىل  به  ارتقى  ال�سهوات،  منع  نف�سه يف  وملك  اللذات،  مفارقة  على  و�سرب 
ل يف درج امل�سافاة حتى ي�سفو عن الب�سرية طبعه، فاإذا  املقربني، ثم ل يزال يتنزَّ
مل يبق فيه من الب�سرية ن�سيب حل فيه روح اهلل الذي كان منه عي�سى بن مرمي، 
في�سري مطاًعا فال يريد �سيًئا اإل كان من كل ما ينفذ فيه اأمر اهلل، واأن جميع فعله 
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حينئذ فعل اهلل، وجميع اأمره اأمر اهلل«. وهذا يعني اأن احلالج اعتنق عقيدة حلول 
اإلهية؛ بحيث ي�سبح كل  اإرادة  اهلل يف الإن�سان، وا�ستحالة الإرادة الإن�سانية اإىل 
ما ي�سدر عن الإن�سان من فعٍل فعاًل هلل. وعقيدة احللول هذه هي اإحدى العقائد 
اأ�سا�ًسا بنى عليه مذهبه يف  ال�سيعة. وقد اتخذ منها احلالج  الرئي�سية عند غالة 
حلول الالهوت يف النا�سوت، اأو حلول املحبوب يف املحب، اأو حلول الرب يف 

العبد، كما يدل على ذلك قوله:

اأَنا ْهَوى  اأَ وَمْن  اأَْهَوى  َمْن  َبَدنااأَنا  َحلْلَنا  ُروَحاِن  َنحُن 
ـــرَته اأَْب�سَ ـَْرَتِنــي  اأَْب�ســ ـــْرتَناَفــــاإَذا  اأَْب�سَ ـــْرَتُه  اأَْب�سَ َواإَِذا 

وقوله خماطًبا حمبوبه وهو اهلل:

َغاِف والَقْلِب َتِْري ُموِع ِمن اأَْجَفايناأَْنَت بني ال�سِّ ِمْثل َجْري الدُّ
ــِمرَي َجـوَف ُفوؤَاِدي الأَْبَداِنَوحَتُلُّ ال�سَّ يف  الأَْرَواِح  َكُحُلوِل 

على اأن احلالج يف تعبريه عن هذا احللول، كان مرتدًدا بني اإثبات المتزاج 
ناحية  نفي هذا المتزاج من  ناحية، وبني  بني روحه وروح حمبوبه وهو اهلل من 

اأخرى: فاأما اإثباته لهذا المتزاج فيدل عليه قوله:

للَمَزْجَت ُروَحَك يِف ُروِحي َكَما الزُّ باملاِء  اخَلْمَرُة  ُتَْزُج 
ــِني َم�سَّ ــك �َســيٌء  َحاْلَفــاإِذا م�سَّ ُكلِّ  يف  اأَنا  اأْنَت  َفاإَِذا 
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فهو هنا ي�سور حلول روح حمبوبه يف روحه يف �سورة المتزاج الذي يح�سل 
بني اخلمر واملاء على وجه ي�سريان مًعا �سيًئا واحًدا؛ كما يعرب تعبرًيا �سريًحا عن 
اأنه ي�ستحيل وهذا املحبوب اإىل �سيء واحد بحيث اإن اأحدهما اإذا م�سه �سيء فقد 

م�س الآخر. ولكنه ينفي هذا المتزاج يف ن�سو�س اأخرى، منها قوله:

فَهل الأَ�ْسَياِء  يف  اهلل  َعنْي  َعْيُنَنااأَنا  اإل  الَكوِن  يف  َظاِهٌر 
اأَنا احلّق  ما  احَلقِّ  �ِسرُّ  بيننااأَنا  َفَفرٌق  َحقٌّ  اأَنا  َبل 

وقوله يف خماطبة ربه: »...وكما اأن نا�سوتيتي م�ستهلكة يف لهوتيتك، غري 
ممازجة لها، فالهوتيتك م�ستولية على نا�سوتيتي غري ممازجة لها«)))، وقوله اأي�ًسا: 
فاإن اهلل تعاىل  بالإلهية فقد كفر؛  بالب�سرية، والب�سرية  اأن الإلهية متتزج  »من ظن 
الوجوه  ي�سبههم بوجه من  تفرد بذاته و�سفاته عند ذوات اخللق و�سفاتهم. ول 
والعبد،  الرب  اأو  والنا�سوت،  الالهوت  اإىل  ينظر  هنا حلويل  فهو  ي�سبهونه«؛  ول 
اأو املحبوب واملحب، على اأنهما �سيئان متمايزان يف ذاتهما وحقيقتهما، بقدر ما 
الذات  حَتُلَّ يف  اأن  الذات الإلهية ميكن  اأن  مًعا، يرى  ا  ا واحتاديًّ كان هناك حلوليًّ
ذلك  ومع  واحدة.  ذاًتا  ت�سريان  بحيث  الذاتان؛  فيه  متتزج  وجه  على  الإن�سانية 
اللتني  الناحيتني  هاتني  يف  احلالج  اإليه  يذهب  ما  بني  نوفق  اأن  ن�ستطيع  فنحن 
تبدوان لأول وهلة كاأنهما متناق�ستان: فاحلالج حلويل، وحلويل �سريح يف اأغلب 

Quatre textes inédites, relatifs à la biographie d'al-Hosays ibn Itfansour al-Hallaj : p. 51  (1)
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نواحي مذهبه، يرى اأن الالهوت ميكن اأن َيُحلَّ يف النا�سوت اإذا تهياأ لهذا الأخري 
يف  الإلهي  الروح  يحل  فهنالك  الروحي،  وال�سفاء  النف�سي،  الفناء  من  حظ 
الروحي الإن�ساين على نحو ما يحل الروح الإن�ساين يف البدن الإن�ساين، وهنالك 
اأي�ًسا ي�سدر الإن�سان يف اأفعاله عن الإرادة الإلهية ل عن اإرادته الإن�سانية، دون 
اأن يرتتب على ذلك اأن يكون الإن�سان عني اهلل، اأو اأن يكون اهلل عني الإن�سان. 
ومعنى هذا بعبارة اأخرى من عبارات احلالج هو اأن الإن�سان من حيث حقيقته 
اإلهي، ل�سيما اأن اهلل خلق الإن�سان على �سورته، واأنه من اأجل ذلك اأمر املالئكة 

اأن ي�سجدوا لآدم، كما يدل على ذلك قوله تعاىل: ژہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭژ ]البقرة/ ))[.

لها  اأفرد  فقد  املحمدية،  احلقيقة  اأو  املحمدي  النور  احلالج يف  نظرية  واأما 
ا من كتابه »الطوا�سني«، وهو ذلك الق�سم الذي جعل عنوانه »طا�سني  ق�سًما خا�سًّ
ال�سراج«، واأظهرنا من خالله على اأن ملحمد  �سورتني خمتلفتني: �سورته نوًرا 
ا  ن الأكوان، ومنه ا�ستمد كل علم وعرفان، و�سورته نبيًّ ا قدميًا، كان قبل اأن تكوَّ اأزليًّ
مر�ساًل، وكائًنا حمدًثا، تعني وجوده يف زمان ومكان حمدودين، وهو هنا اإمنا �سدر 
العلم  به يف  الذي حتقق  وكماله  اإليها،  دعا  التي  ودعوته  اأداها،  التي  ر�سالته  يف 
والعمل - عن ذلك النور الأزيل القدمي الذي �سدر عنه، وا�ستمد منه غريه من 
الأنبياء ال�سابقني، والأولياء الالحقني. وقد و�سف احلالج ذلك النور املحمدي، 
ة،  وِحيَّ وبني ما تنطوي عليه النعوت التي نعت بها �سراجه الفيا�س من املعاين الرُّ
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فقال: »ط�س �سراج من نور الغيب بدا وعاد، وجاوز ال�سراج و�ساد، قمر جتلى من 
ا« لعظم  ا« جلمع همته، و»َحَرميًّ بني الأقمار، برجه يف فلك الأ�سرار، �سماه احلق »اأميًّ
ا« لتمكينه عند قربه«))) وبني كيف ا�ستمدت اأنوار النبوة من ذلك  نعمته، و»مكيًّ
النور املحمدي الذي هو اأقوم من كل هذه الأنوار، فقال: »اأنوار النبوة من نوره 
برزت، واأنوارهم من نوره ظهرت، ولي�س يف الأنوار نور اأنور واأظهر، واأقدم من القدم 
�سوى نور �ساحب الَكَرم: همته �سبقت الهمم، ووجوده �سبق العدم، وا�سمه �سبق 
القلم؛ لأنه كان قبل الأمم«)))، واأظهر كيف اأن العلوم كلها قطرة من بحر علمه، 
فقال: »فوقه غمامة برقت، وحتته برقة ملعت واأ�سرقت، واأمطرت واأثمرت، العلوم 
كلها قطرة من بحره، احلكم كلها َغْرَفٌة من نهره، الأزمان كلها �ساعة من دهره«)))، 
وحتدث عن حقيقة حممد من حيث القرب من اهلل والت�سال به، فاأبان اأنه الأول، 
اأنه الآخر، وذلك يف قوله: »احلق به وبه احلقيقة،  فاأظهر  النبوة،  وعن مكانته يف 
هو الأول يف الو�سلة، هو الآخر يف النبوة، والباطن باحلقيقة، والظاهر باملعرفة«)))، 
نظرية احلالج يف احلقيقة املحمدية،  الدللة على  ن�سو�س �سريحة  اأولئك  فكل 
وعلى اأن هذه النظرية عند هذا ال�سويف اجلليل ال�ساأن كانت تدور على طائفة من 
الوجود على  و�سبقه يف  املحمدي،  النور  ِقَدم  قوامها  التي كان  الرئي�سية  املعاين 

كتاب الطوا�سني: �س9.  (((
نف�س املرجع: �س )).  (((
نف�س املرجع: �س )).  (((

كتاب الطوا�سني: �س )).  (((
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اج، �سواء  كل ما يف الكون، وفي�س اأنوار العلم واحلكمة والنبوة من �سراجه))) الَوهَّ
اأكانت هذه النبوة نبوة حممد املبعوث نف�سه، اأم نبوة غريه من الأنبياء ال�سابقني 

عليه.

ا يف تاريخ الت�سوف التيوزويف بعد احلالج؛  وقد لعبت هذه النظرية دوًرا هامًّ
فنحن جندها يف �سور خمتلفة، ومعرًبا عنها باألفاظ وعبارات متنوعة، عند كل من 
الذين  ال�سوفية  من  غريهما  وعند  الفار�س،  بن  وعمر  عربي،  بن  الدين  حميي 

ا�سطبغ ت�سوفهم ب�سبغة فل�سفية.

واأما نظرية احلالج يف توحيد الأديان، واأن هذه الأديان اإن هي اإل اأ�سماء 
حلقيقة واحدة، وفروع لأ�سل واحد، فاإنها تتلخ�س يف اأن الأديان كلها هلل، �سغل 
بكل دين طائفة ل اختياًرا منهم، بل اختياًرا عليهم واأن من لم اأحًدا ببطالن ما 
هو عليه، فقد حكم اأنه اختار ذلك لنف�سه، وهذا يف راأي احلالج مذهب القدرية، 
والقدرية عنده جمو�س هذه الأمة، واأن اليهودية والن�سرانية والإ�سالم، وغري ذلك 
يتغري ول  واآ�ساٍم متغايرة، واملق�سود منها ل  األقاب خمتلفة  اإمنا هي  الأديان،  من 
اأنه مادام اهلل هو الذي جتري م�سيئته على  يختلف))). وهذا يعني بعبارة اأخرى 
ا  عباده مبا ي�ساء، ومادام هو الذي يق�سي على هذا الإن�سان اأو ذاك باأن يكون يهوديًّ
ا اأو م�سلًما، فال حمل اإذن لأي اختالف بني الأديان من حيث احلقيقة.  اأو ن�سرانيًّ

�سراجه: ال�سراج: امل�سباح الزاهر.  (((
L. Massignon, Recueil de textes inédits, (Paris, 1929), p. 58–59  (((
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اأما ذلك الختالف الواقع بني الأديان فاإنه لي�س اختالًفا يف الأ�سل واجلوهر، واإمنا 
اأ�سماء متعددة مل�سمى  هو اختالف يف ال�سم واملظهر، واحلق اأن جميع الأديان 

واحد، ومظاهر متغايرة حلقيقة واحدة.

من  بعده  جاء  من  عند  املحمدية  احلقيقة  احلالج يف  نظرية  ظهرت  وكما 
ال�سوفية، فكذلك كان �ساأن نظريته يف وحدة الأديان؛ فقد اأخذت �سوًرا روحية 
عربي  بن  الدين  حميي  من:  كل  عند  زاهية  فل�سفية  باألوان  وا�سطبغت  رائعة، 
وعمر بن الفار�س، وجالل الدين الرومي، وعبد الكرمي اجليلي، وكثري غريهم من 
كتاب ال�سوفية و�سعرائهم الذين كان ملوؤلفاتهم واأ�سعارهم اأعمق الآثار، واأطيب 

ة الإ�سالمية. وِحيَّ الثمرات يف تاريخ احلياة الرُّ





الفقهاء،  علم  عن  ال�سوفية  علم  اختلف  كيف  ال�سابقة،  الفقرة  يف  ا  تبينَّ
اأولء ننتقل يف تاريخ الت�سوف  وكيف كان الفقهاء خ�سوًما لل�سوفية. وها نحن 
بل  فح�سب،  الفقه  لعلم  العلم خمالًفا  هذا  فيها  يكن  مرحلة مل  اإىل  الإ�سالمي 
هو خمالف اأي�ًسا لعلم الكالم، �سواء من حيث املنهج اأو الغاية، فبقدر ما كانت 
ا ي�ستند اإىل الدليل  تت�سع اأنظار الباحثني يف الأ�سول وامل�سائل الدينية بحًثا عقليًّ
والربهان، كانت اأذواق ال�سوفية الباحثني يف حركات القلوب، والآخذين بت�سفية 
النفو�س، تدّق وتن�سبط، وتت�سح معاملها، وتتبني م�سالكها، وتتعني غايتها الق�سوى 
التي مل ت�سبح عبادة اهلل خوًفا من ناره وطمًعا يف جنته، اأو حب اهلل ابتغاء لوجهه 
ت�سفًحا  ول  للهجرة،  َلني  الأوَّ القرنني  زهاد  عند  �ساأنها  ذلك  كان  كما  الكرمي، 
ال�ساأن  هو  ذلك  كان  كما  الأرواح،  يف  العبادة  لآثار  والتما�ًسا  القلوب،  لبواطن 
يف القرنني الثالث والرابع للهجرة، واإمنا اأ�سبحت تلك الغاية �سيًئا اآخر وراء هذا 
كله واأ�سمى منه، اأ�سبحت معرفة ذوقية للذات الإلهية، واإقراًرا من جانب القلب 
بتوحيد هذه الذات، وحتقًقا بال�سعادة من طريق الإميان القلبي واملعرفة الذوقية، 

ف طريق للمعرفة وال�شعادة الت�شوُّ
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القرنني الأولني طريًقا من  الت�سوف الذي كان يف  اأن  اأخرى  بعبارة  وهذا يعني 
الثالث  القرنني  الن�سك، وكان يف  اأو  الفقر  اأو  الزهد  با�سم  العبادة يت�سمى  طرق 
اآثارها يف  والرابع علًما للباطن يتناول الأحكام ال�سرعية يف العبادات من ناحية 
الفقهاء  الظاهر الذي كان  الناحية عن علم  املتعبدين، ويختلف من هذه  قلوب 
يقفون فيه عند ظواهر العبادات ور�سومها - قد اأ�سبح يف القرن اخلام�س للهجرة 
ا، يو�سل اإىل املعرفة، وي�ستعان به على حتقيق ال�سعادة،  ا، ومنهًجا روحيًّ طريًقا ذوقيًّ
الأمر الذي ترتب عليه اأن اأ�سبح الت�سوف هنا خمالًفا لعلم الكالم، بعد اأن كان 

هناك خمالًفا لعلم الفقه.

وِحيَّة الت�سوف يف القرن اخلام�ص: الغزال وحياته الرُّ

من  بالكثري  حافل  اخلام�س  القرن  يف  الإ�سالمي  الت�سوف  وتاريخ 
ال�سخ�سيات واملذاهب ال�سوفية التي ظهرت فيه، ولكننا لن نعر�س هنا اإلَّ لأبي 
حامد الغزايل )50) - 505ه) ومذهبه من بني هذه ال�سخ�سيات واملذاهب؛ اإذ 
لي�س من �سك يف اأن �سخ�سيته كانت من اجلالل والقوة، ومذهبه كان من العمق 
قلوب معا�سريه،  فيه، و�سيطرا على  الذي عا�س  ا�ستوعبا ع�سره  والدقة؛ بحيث 
العظيم يف  للت�سوف خطره  اأ�سبح  ال�سنة، حتى  اأهل  بعده من  فيمن جاء  واأثَّرا 
بالزورار  اأنف�سهم  اأخذوا  قد  الكثريون  كان  اأن  بعد  الإ�سالمية،  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة 
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عنه)))، والنفور من اأهله، وتوجيه املطاعن اإليه، واإلقاء ال�سبهات على تعاليمه؛ فقد 
كان ينظر اإىل الت�سوف وقتئذ على اأنه زندقة، وخروج على تعاليم الكتاب وال�سنة. 
ومل تكن هذه النظرة نا�سئة عما كان يدعو اإليه ال�سوفية من بع�س التعاليم املنطوية 
على التحرر من التقاليد، واإ�سقاط التكاليف فح�سب، واإمنا هي نا�سئة اأي�ًسا عما 
كان هنالك من امتزاج بني بع�س التعاليم واملذاهب ال�سوفية وبني بع�س العقائد 
النظرة،  هذه  اإليه  منظوًرا  زمانًا  الت�سوف  وظل  الباطنية.  والإ�سماعيلية  ال�سيعية 
حتى كان الغزايل، فاإذا هو يدعو النا�س اإىل الرجوع اإىل دينهم ال�سحيح، ويرغبهم 
يف الت�سوف، ويبني لهم اأن هذا هو الطريق احلق املو�سل اإىل معرفة احلق. ولقد 
وبالغة  الإميان،  من حرارة  به  ميتاز  كان  ما  هذه،  ر�سالته  اأداء  على  الغزايل  اأعان 

البيان، وبراعة الأ�سلوب، وقوة احلجة.

ن�ساأ الغزايل طموًحا اإىل العلم، فدر�س الت�سوف وعكف على طريقه بعد اأن 
ا�ستوعب مذاهب املتكلمني والفال�سفة، وبعد اأن ا�ستغل بالتدري�س يف املدر�سة 
النظامية، اأح�سَّ يف اأعماق نف�سه اأزمة روحية، واأخذ نف�سه بالن�سراف عن احلياة 
عاود  التي  درو�سه  اإن  حتى  والتعبُّد،  اخَلْلَوة  على  والعكوف  و�سواغلها،  الدنيا 
اإلقاءها بعد هذه اخَلْلَوة، كانت م�سبعة بروح الت�سوف. ومن هنا ان�سرف الغزايل 
علًما،  فحذقه  ال�سوفية،  طريق  على  واأقبل  والفل�سفية،  الكالمية  املذاهب  عن 
وحتقق به عماًل. وا�ستطاع الغزايل مبا كان له من املهارة الفائقة، والفطرة ال�سافية 

الزورار عنه: امليل عنه.  (((
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ال�سادقة، والب�سرية املتاألقة امل�سرقة، اأن يدخل كثرًيا من تعاليم ال�سوفية واأذواقهم 
نِّي، واأن يوؤلِّف بني هذا العلم وتلك الأذواق والتعاليم. ومل  اإىل علم التوحيد ال�سُّ
ة عند احلد الذي يجعل من الت�سوف جمرد  وِحيَّ يكن الغزايل يقف يف حياته الرُّ
طريقة يف العبادة واخللوة والتقرب من اهلل، واخل�سوع لأحكام الريا�سة واملجاهدة 
فح�سب؛ واإمنا هو يقبل هذا كله، ويعمل به، ويخ�سع نف�سه له، ويدعو غريه اإليه 
ثم هو يزيد على هذا كله �سيًئا اآخر، ذلك اأنه جعل من الت�سوف علًما اإىل جانب 
و�سبياًل  اليقينية،  املعرفة  اإىل  طريًقا  خا�س  بنوع  منه  وجعل  العمل،  من  فيه  ما 
اإىل ال�سعادة احلقيقية. وقد تلقى اأهل ال�سنة من امل�سلمني هذا الت�سوف بالقبول 

احل�سن، واأََحلُّوه حمالًّ رفيًعا اإبَّان القرنني اخلام�س وال�ساد�س للهجرة.

الغزال بني علم الكالم والفل�سفة والت�سوف

كان املتكلمون اإىل عهد الغزايل ي�ستقون من كتب الفال�سفة اأكرث الأدلة 
التي كانوا ي�سطنعونها يف تاأييد مذاهبهم، اأو يف تفنيد مذاهب خ�سومهم؛ �سواء 
اأكان هوؤلء اخل�سوم من املتكلمني اأنف�سهم اأم من الفال�سفة. وقد نظر الغزايل فيما 
ملذاهبهم،  الفال�سفة، ودح�س  ورد على  الفل�سفة،  للمتكلمني من طعن يف  كان 
احلط  يتجاوز  مل  املتكلمني  هوؤلء  من  واحًدا  اأن  ووجد  ناق�ًسا،  كله  هذا  فاألفى 
من فيل�سوف بعينه، اأو التجريح ملذهب بعينه، ويدل على ذلك قوله: »اإن الذين 
على  للوقوف  عنايتهم  ي�سرفوا  مل  املتكلمني  من  الفال�سفة  على  بالرد  ا�ستغلوا 
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منتهى علومهم، ومل يكن ما جاء يف كتب املتكلمني اإل كلمات معقدة مبددة، 
عي  التناق�س والف�ساد، ل يظن الغرتار بها بعاقل عامي، ف�ساًل عمن يدَّ ظاهرة 
يف  رمي  كنهه  على  والطالع  فهمه  قبل  املذهب  رد  اأن  فعلمت  العلوم،  دقائق 
عماية، ف�سمرت عن �ساق يف حت�سيل ذلك العلم من الكتب، مبجرد املطالعة من 
ل الغزايل علم الكالم وَعِقَله، وطالع كتب  غري ا�ستعانة باأ�ستاذ«))). ومن هنا َح�سَّ
املحققني من اأهله، و�سنَّف فيه ما اأراد اأن ي�سنف، ولكنه ما لبث اأن وجده علًما 
وافًيا مبق�سوده، غري واٍف مبق�سوده هو، واأنه مل يكن يف حقه كافًيا، ول لدائه الذي 

كان ي�سكوه �سافًيا))).

وبعد اأن فرغ الغزايل من درا�سة علم الكالم، وا�ستيعاب مذاهب املتكلمني، 
بلغ من ذلك  الإملام بجملة مذاهبها، ولعله  الفل�سفة، وعكف على  اأخذ يدر�س 
اأنه ل يقف على ف�ساد نوع من العلوم، من ل  باأنه كان يعلم  مبلًغا كبرًيا، ذلك 
يقف على منتهى ذلك العلم، حتى ي�ساوي اأعلم اأهل ذلك العلم، ثم يزيد عليه 
ويجاوز درجته، فيطلع على ما مل يطلع عليه �ساحب العلم من َغْور))) وَغاِئلة، واإذ 
ا))). وهنا يحدثنا الغزايل عن درا�سته  ذاك ميكن اأن يكون ما يدعيه من ف�ساده حقًّ
للفل�سفة، واأنها مل توفق اإىل حتقيق ما كان ي�سبو اإليه من ك�سف للحقيقة، ومعرفة 
لليقني، على وجه ل �سبهة فيه ول غبار عليه؛ وذلك ملا وقف عليه فيها من خداع 

املنقذ من ال�سالل، طبعة دم�سق �سنة )5)): �س)8 - )8.  (((
نف�س املرجع: �س78 - 80.  (((

، ُعْمق. َغْور: �ِسرَّ  (((
املنقذ من ال�سالل: �س)8.  (((
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وتلبي�س، وحتقيق وتخييل، وما يلزم اأ�سحابها على كرثة اأ�سنافهم من و�سمة الكفر 
والإحلاد، واإن كان بني بع�سهم والبع�س الآخر تفاوت عظيم يف البعد عن احلق 

والقرب منه))).

على اأن الغزايل مل يكن يرمي من وراء نقده للفل�سفة، وجتريحه ملذاهبها، 
الذي  العقل  اإثبات عجز  اإىل  يرمي  واإمنا هو  النقد،  اأو ذلك  التجريح  جمرد هذا 
ي�سطنعه الفال�سفة يف ُحَجِجهم واأدلتهم عن ك�سف احلقيقة اليقينية من ناحية، 
ُظْلمة ال�سك  اأقدر منه على تبديد  اآخر غري طريق العقل  اأن هناك طريًقا  وتقرير 
ويدركون  القلب،  على  فيه  يعتمدون  الذي  ال�سوفية،  طريق  وهو  اليقني،  بنور 
والإخال�س،  بالطاعة  النف�س  اأخذ  بعد  والك�سف  بالذوق  الإلهية  احلقائق  فيه 
بالريا�سات واملجاهدات، فهو هنا قد  املادة  واأدران  وت�سفيتها من �سوائب احل�س 
نفى عن العقل القدرة على معرفة احلقيقة، ثم اأثبت هذه القدرة للقلب الذي كان 
عنده م�ستطيًعا لها، قادًرا على حت�سيل ال�سعادة منها، بقدر ما كان العقل قا�سًرا 
عن اإدراكها، عاجًزا عن تذوقها على الوجه الذي تتحقق معه ال�سعادة الق�سوى، 

والبهجة العظمى. 

فيها  ت�سامى  التي  دعوته  ويف  هذه،  حركته  يف  الغزايل  ُوفِّق  كيف  اأما 
ال�سنة  اأهل  عليهما  يقبل  ال�سعادة،  اإىل  وطريق  املعرفة  يف  نظرية  اإىل  بالت�سوف 

نف�س املرجع: �س)8.  (((
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اأ�سناف  منذ عهد الغزايل، فذلك ما �سنبينه من خالل ت�سنيفه للعلوم، وذكره 
الطالبني لها، وذلك فيما يلي:

الغزال وت�سنيف العلوم واأ�سناف الطالبني

واأ�سناف  العلوم،  لت�سنيف  كتبه  من  كتاب  من  اأكرث  يف  الغزايل  عر�س 
ة،  الطالبني لكل علم منها، وما ع�سى اأن يكون بينها من علوم ا�ستدللية َك�ْسِبيَّ
ال�سدد يف  هذا  ذكره يف  ما  عند  اإل  هنا  نقف  لن  ولكننا  ة.  َوْهِبيَّ اإلهامية  وعلوم 
ة اأ�سدق  وِحيَّ كتابه »املنقذ من ال�سالل«، وهو الكتاب الذي ي�سور حياة موؤلفه الرُّ
من  به  اأ�سرقت  وما  َخَلَجات،  من  �ساحبه  نف�س  يف  اختلج  عما  ويعرب  ت�سوير، 
ملعات، اأدق تعبري. فاأ�سناف العلوم، وطالبها تتلخ�س عنده يف اأربعة: املتكلمون، 

والفال�سفة، والباطنية، وال�سوفية.

ت�سوي�س  من  العقيدة  حفظ  هي  علمهم  غاية  كانت  واإن  املتكلمون،  فاأما 
اآراءهم كانت  اأن  اأدلتهم كانت يف نظر الغزايل �سعيفة، كما  اأن  اإل  اأهل البدع، 
ة لأن يعتورها))) ال�سك. واأما الفال�سفة فاإن الغزايل ل يجحد ما لفل�سفتهم  ُعْر�سَ
من ف�سل يف تثقيف العقول، ل�سيما الق�سمان الريا�سي والطبيعي منها، ولكنه 
اأنكر من الطبيعيات ما فيها من م�سائل خمالفة للدين، كما نظر اإىل مذهب اأر�سطو 
ْهِريُّون  فالدَّ اأنه عدو الإ�سالم؛  الفارابي وابن �سينا على  نقله  الذي  الإَِلهيَّات  يف 

يعتورها: ينتابها.  (((
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الذين  والطبيعيون  موجوًدا،  يزل  مل  العامل  اأن  وزعموا  ال�سانع،  جحدوا  الذين 
ذهبوا  ولكنهم  حكيم،  قادر  وجود  على  واحلكمة  ال�سنع  عجائب  من  ا�ستدلوا 
اإنكار الآخرة والثواب والعقاب، والإلهيون  النف�س متوت ول تعود، واإىل  اأن  اإىل 
الذين قالوا بِقَدم العامَل، وباأن اهلل ل يعلم اإل الكليات فال يعنى باجلزئيات، واأن 
الأج�ساد ل ُتبَعث، واإمنا الأرواح وحدها هي التي ل يجوز عليها الفناء، كل اأولئك 
طوائف من الفال�سفة، وكلهم يف راأي الغزايل كفرة اأو زنادقة. واأما الباطنية وهم 
الذين يزعمون اأنهم اأ�سحاب التعليم املخ�سو�سون بالقتبا�س من الإمام املع�سوم 
وو�سع  فيها،  الف�ساد  اأوجه  وبني  الغزايل طريقتهم  انتقد  فقد  املعلِّم عندهم،  وهو 
كتًبا عدة يف الرد عليهم مثل كتاب »امل�ستظهري« وكتاب »الق�سطا�س امل�ستقيم« 
وكتاب »حجة احلق«، ولهذا مل يذكر �سيًئا له خطر عن طريقة هذه الطائفة، ول 
يف جتريح مذهبهم يف كتابه »املنقذ من ال�سالل«. ومهما يكن من �سيء فقد كان 
الباطنية، كما كان الفال�سفة واملتكلمون عند الغزايل اأ�سناًفا للطالبني الذين ل 

ي�ستطيعون الو�سول اإىل احلق خال�ًسا من كل �سبهة، مربًءا عن كل �سائبة.

يبقى بعد هوؤلء، ال�سوفية، وهم الذين اأح�س الغزايل يف اأعماق نف�سه مياًل 
باأعز ما  ا على مذهبهم الذي يعد نف�سه مديًنا له  عظيًما اإىل طريقهم، واإقباًل قويًّ
لديه، واأ�سرف ما و�سل اإليه، األ و هو متكني العقيدة يف قلبه، ومعرفة احلقيقة بذوقه 
الغزايل يفي�س يف »املنقذ من ال�سالل«  . ومن هنا نرى  اللَُّدينِّ الروحي، وعلمه 
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يف و�سف طريق ال�سوفية، وما َعنَّ له))) من اإقبال عليه، وان�سراف عن غريه من 
طرق العلم، فهو يحدثنا باأنه بعد اأن فرغ من علوم املتكلمني والفال�سفة والباطنية، 
ووقف على ما يف بع�سها من �سعف، وما يف بع�سها الآخر من عجز اأو كفر، اأقبل 
ِته على طريق ال�سوفية، فاإذا هو يعلم اأن ذلك الطريق اإمنا يتم بالعلم والعمل،  ِبِهمَّ
ْف�س، والتنزه عن اأخالقها املذمومة و�سفاتها  واأن حا�سل عملهم قطع عقبات النَّ
اخلبيثة، حتى يتو�سل بها اإىل تخلية القلب عن غري اهلل تعاىل، وحتليته بذكر اهلل))). 
وما فتئ يعكف على قراءة كتبهم، مثل »قوت القلوب« لأبي طالب املكّي، وكتب 
احلارث املحا�سبّي، واملتفرقات املاأثورة عن اجلنيد وال�سبلّي واأبي يزيد الب�سطامي، 
حتى وقف على ُكْنه))) مقا�سدهم العلمية، وعرف اأن طريق العلم عندهم لي�س 
التعلم، بل الذوق واحلال وتبدل ال�سفات))). ناهيك مبا ظهر له من اأنه ل مطمع له 
يف �سعادة الآخرة اإل بالتقوى وكف النف�س عن الهوى، واأن راأ�س ذلك كله قطع 
عالقة القلب عن الدنيا بالتجايف عن دار الغرور، والإنابة اإىل دار اخللود، والإقبال 

بكنه الهمة على اهلل تعاىل)5).

ومن هنا ينتهي الغزايل اإىل اأن �سرية ال�سوفية هي اأح�سن ال�سري، وطريقتهم 
هي اأ�سوب الطرق، واأخالقهم هي اأزكى الأخالق؛ اإذ جميع حركاتهم و�سكناتهم 

َعنَّ له: ظهر اأمامه.  (((
املنقذ من ال�سالل: �س))).   (((

ُكْنه: حقيقة.  (((
نف�س املرجع: �س))) - ))).  (((

نف�س املرجع: �س5)).  (5(
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يف ظاهرهم وباطنهم، مقتب�سة من نور م�سكاة النبوة الذي لي�س وراءه على وجه 
الأر�س نور ي�ست�ساء به))).

املعرفة عند الغزال

اأوجه  واإظهاره  والباطنية،  والفال�سفة  املتكلمني  ملذاهب  الغزايل  نقد  كان 
النق�س اأو الف�ساد والكفر يف طريقة كل فريق يف املعرفة، واإكباره من �ساأن طريق 
ال�سوفية من الناحيتني العلمية والعملية - �سبيل هذا ال�سويف العظيم اإىل و�سع 
نظريته يف املعرفة، التي تت�سل بها ات�ساًل وثيًقا نظرية اأخرى يف ال�سعادة؛ فاملعرفة 
على ما يحدثنا به يف كتابه »اإحياء علوم الدين« هي معرفة احل�سرة الربوبية املحيطة 
بكل املوجودات؛ اإذ لي�س يف الوجود �سيء �سوى اهلل تعاىل واأفعاله، والكون كله 
املعرفة احلقيقية بذات اهلل �سبحانه، و�سفاته  اأفعاله، ومن يتجلى للقلب من  من 
قوم،  عند  بعينها  اجلنة  هو  والآخرة،  الدنيا  خلق  وحكمته يف  واأفعاله  الباقيات، 
و�سبب ا�ستحقاق اجلنة عند اأهل احلق. وعلى قدر ما تت�سع معرفة الإن�سان بذلك 

كله، تكون �سعة ن�سيبه من اجلنة.

واأفراد الإن�سان لي�سوا عند الغزايل �سواء فيما ينبغي اأن يح�سلوه من العلم، 
ولفيما ينبغي اأن ي�سلكوه من طريق يف حت�سيل ذلك العلم؛ فهناك اإن�سان عامي 
اأن يكتفي بالقراآن واحلديث،  مل يخل�س بعد من قيود احل�س، وهذا يجب عليه 

نف�س املرجع: �س))).  (((
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الدين  اأمور  يف  العقلي  النظر  لأن  الفل�سفة؛  اإىل  الكتاب  ن�سو�س  يتجاوز   واأل 
هو - على حد تعبري الغزايل- بحر عظيم ينبغي األ ينزله العامي. وواجب العامي 
التم�سك بظاهر الكتاب وال�سنة بال تاأويل؛ لأن تاأويل العامي ي�سبه خو�س البحر، 

وعلى من ل يح�سن ال�سباحة األ يقرتب من مزالق ال�سطوط.

ولكنه قد يقع يف ال�سكوك. وهناك اإن�سان ثالث ليقف عند ظاهر الن�سو�س، 
وليقنعه النظر العقلي وال�ستدلل املنطقي، واإمنا هو يتجاوزهما اإىل نوع اآخر من 
العلم قذفه اهلل يف القلب، وفيه ي�سهد احلق بنور اليقني، ومعنى هذا بعبارة اأخرى 

من عبارات الغزايل نف�سه اأن لالإميان اأو اليقني ثالث مراتب، هي: 

اإميان العوام امل�ستند اإىل اخلري، وهوؤلء العوام ي�سدقون ما يخربهم به اأهل ) ))
الثقة، كاأن يقال لهم: اإن فالنًا يف الدار فيوؤمنون مبا ي�سمعون.

اإليه عن طريق ال�ستنباط، كاأن ي�سمعوا فالنًا ) )) اإميان العلماء الذي ي�سلون 
يتكلم، في�ستنبطون اأنه يف الدار. 

ومثلهم ) )) حجاب،  دون  احلق  فيه  ي�سهدون  الذي  ويقينهم  العارفني  اإميان 
والعارفون  باأعينهم.  فراأوه  رجل،  وفيها  الدار  دخلوا  من  كمثل  ذلك  يف 
الوا�سلون اإىل هذه املرتبة من الإميان واليقني هم اأحباب اهلل الذين يتلقون 
ا، لي�ستطيع العلماء املعتمدون على ال�ستنباط العقلي اأن ي�سلوا  علًما َلُدنِّيًّ
لعوا عليه. و�سبيلهم يف التحقق بهذا اليقني هو التجايف عن دار  اإليه، اأو يطَّ
الغرور، والإنابة اإىل دار اخللود، والإقبال على اهلل بكنه الهمة، اأي �سلوك 
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طريق ال�سوفية، واإخ�ساع النف�س لأحكامه يف الريا�سة واملجاهدة، فهنالك 
يف نهاية هذا ال�سلوك يزول عن عني القلب كل حجاب، ويفتح من دون 
ا، ويحيط بذاته  الب�سرية كل باب، وهنالك ي�سهد العبد الرب �سهوًدا عينيًّ
اإحاطة كاملة، تندرج فيها معرفته بكل احلقائق معرفة يقينية ل ياأتيها ال�سك 
من بني يديها ول من خلفها. وقد بلغ الغزايل نف�سه هذه املرتبة ال�سامية، 

وحتقق فيها باأمتع امل�ساهدات، واأروع النفحات.

ول  العوام،  معرفة  لي�ست  الغزايل  عند  اليقينية  املعرفة  اأن  القول  وجملة 
معرفة املتكلمني والفال�سفة، واإمنا هي معرفة ال�سوفية التي تبنى على اأ�سا�س من 
الأولياء  قلوب خوا�س  تقع يف  املعرفة  الإلهي. وهذه  والك�سف  الروحي  الذوق 
اإليه  اأ�سار  الذي  النبوة  علم  كمثل  هذا  يف  مثلها  احلق،  ح�سرة  من  وا�سطة  بال 
]الكهف/ 65[  ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  قوله:   تعاىل يف 
ْوع ل يدري العبد كيف  غري اأنها تختلف عن هذا العلم يف اأنها اإلهام، ونفث يف الرَّ
ح�سل له، ول من اأين جاء اإليه، يف حني اأن معرفة الأنبياء وحي يح�سل للنبي 
عن طريق املََلك، ومع ذلك فاإن كالًّ من النبي والويل موقن باأن العلم يف احلالني 

اإمنا ياأتي من اهلل.
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ال�سعادة عند الغزال

رتَّب  وال�سعادة، فقد  اللذة  نوع من  املعرفة  نوع من  يرتب على كل  وكما 
الغزايل على نظريته يف املعرفة نظرية يف ال�سعادة، انتهى فيها اإىل اأن لذة الإن�سان 
و�سعادته اإمنا تكونان يف معرفة اهلل، اأكرث واأمتع مما تكونان يف معرفة اأي �سيء اآخر. 
وهو يدلل على نظريته هذه ب�سرب من التحليل النف�سي والرتتيب املنطقي، فريى 
اأن �سعادة كل �سيء هي لذته وراحته، واأن لذة كل �سيء تكون مبقت�سى طبعه، 
وطبع كل �سيء هو ما خلق له؛ فلذة العني يف م�ساهدة ال�سور احل�سنة، ولذة الأذن 
يف �سماع الأ�سوات الرخيمة. وكذلك �سائر اجلوارح، لكل منها لذة ُيحدثها يف 
طريق  وهو  القلب  اأما  حمببة.  �سفة  من  املدَرك  ال�سيء  به  ميتاز  ما  املدِرك  نَْف�س 
املعرفة اليقينية، فاإن لذته حت�سل من معرفته هلل، وهي املعرفة التي ُخِلَق القلب لها، 
واخت�س بها من دون اجلوارح. ولي�س من �سك يف اأن اللذة احلا�سلة من معرفة اهلل 
اأعظم من اللذة احلا�سلة من معرفة اأى �سيء اآخر؛ اإذ كلما كان مو�سوع املعرفة 
اأََجّل واأ�سرف، كانت املعرفة نف�سها اأدق واألطف، وكانت اللذة احلا�سلة منها اأقوى 
واأروع. واإذا كان الإن�سان ي�ست�سعر لذة من معرفة الوزير، وي�ست�سعر لذة اأكرب اإذا 
اأُِتيحت له معرفة امللك، فكيف باللذة التي ي�ست�سعرها اإذا تهياأ له الت�سال بامللك 
الأعظم، فعرفه واأن�س به، ودنا منه! احلق اأنها لذة ل تعدلها لذة اأخرى؛ لأن اهلل هو 
اأ�سرف ما يف الوجود، ولي�س يف الوجود ما هو اأ�سرف منه، بل كل موجود يعظم به، 
وي�ستمد �سرفه منه، واإذا كان ذلك كذلك، فقد بان اإذن اأن لي�س ثمة معرفة اأعز 
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من معرفة اهلل، ول لذة اأعظم من لذة معرفته، ول منظر اأجمل من منظر ح�سرته، 
بالنف�س يف  متعلقة  الدنيا  �سهوات  لذات  اأن  اإىل  راجع  اأن ذلك  اأي�ًسا  معه  وبان 
ات�سالها بالبدن وتدبريها له، واأن هذه اللذات تبطل باملوت، يف حني اأن لذة معرفة 
الربوبية لأنها متعلقة بالقلب، والقلب ل َيْهَلك باملوت، فهي من هذه الناحية اأدوم 
واأبقى من غريها، ول تبطل باملوت، بل اإنها يف املوت تكون اأ�سد واأقوى؛ اإذ اإن ما 
ينك�سف للقلب من الأنوار يف املوت اأكرث �سناء، واأوفر بهاء؛ لأنه عندئذ يكون قد 

خرج من الظلمات اإىل النور))).

على اأن الغزايل ل يرى اأن عني القلب ت�ستطيع معرفة اهلل وم�ساهدة جمال 
ح�سرته يف املوت فقط، اأو فيما ي�سبه املوت يف حال النوم، واإمنا هو يرى اأنها تنفتح 
اأخل�س اجلهاد والريا�سة، وتخل�س من  اليقظة، وذلك عند من  كذلك يف حال 
وعطل  نف�سه،  اإىل  العبد  خال  فاإذا  املذمومة،  الأخالق  و�سائر  والغ�سب  ال�سهوة 
بل�سانه،  ل  بقلبه  اهلل  ذكر  على  وداأب  و�سمعه،  باطنه  وفتح عني  احلوا�س،  طريق 
حتى ي�سبح ول خرب له من نف�سه ول من العامل، ول �سيء ميلك عليه باطنه غري 
م�ساهدة الذات الإلهية، فهنالك تنفتح عني القلب، وي�سبح الإن�سان قادًرا على 
اأن يب�سر يف اليقظة ما يب�سره يف النوم، وهنالك ي�ساهد احلقائق العليا، واملناظر 
اجلميلة اجلليلة التي ل ميكن �سرحها وو�سفها، وينك�سف له ملكوت ال�سماوات 
والأر�س؛ اإذ اإن حجاب القلب عن مطالعة ذلك العامل راجع اإىل اأنه مل يكن قد 

كيمياء ال�سعادة، طبعة م�سر �سنة ))))هـ: �س8) - 9).  (((
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فرغ بعد من �سغل احلوا�س، وال�ستغال بالعامل املادي، والإقبال على ما فيه من 
لّذات ح�سية ل تلبث اأن تعر�س له حتى تزول، وكثرًيا ما تعقب له اآلًما))).

كما  املعرفة،  على  ترتبت  التي  ال�سعادة  يف  الغزايل  نظرية  خال�سة  هذه 
الر�سالة  هذه  وهي  ال�سعادة«،  »كيمياء  مًعا  اجلليلة  ال�سغرية  ر�سالته  يف  ي�سورها 
التي نتبني منها اأن الغزايل اتخذ من عنوانها تعبرًيا �سادًقا عن كيمياء ال�سعادة 
الباطنية التي تقابل الكيمياء الظاهرية؛ اإذ كما توجد الكيمياء الظاهرية يف خزائن 
امللوك ل يف خزائن العوام، فكذلك كيمياء ال�سعادة ل تكون اإل يف خزائن اهلل 
النبوة، وكل من طلبها من غري هذه  اإل يف ح�سرة  تلتم�س  �سبحانه وتعاىل، ول 
ال�سبيل فقد اأخطاأ الطريق، ومن هنا كان لبد ملن يريد اأن يظفر بهذه ال�سعادة اأن 

يتعرى من كل �سفات النق�س، ويتزيى بكل �سفات الكمال))).

وهكذا نتبني كيف ت�سامى الغزايل بالت�سوف اإىل اأن جعل منه نظرية ذوقية 
يف املعرفة، وطريقة روحية توؤدي اإىل ال�سعادة، وكيف كانت هذه الطريقة وتلك 
النظرية على ما بينه الغزايل يف »املنقذ من ال�سالل«، و»كيمياء ال�سعادة« و»الر�سالة 
اإىل  �سبياًل  الكثرية  كتبه  من  كله  هذا  غري  ويف  الدين«،  علوم  و»اإحياء  اللدنية« 
ال�ستعا�سة عن العقل واأدلته التي ي�سطنعها املتكلمون والفال�سفة، بالذوق الذي 
يركن اإليه ال�سوفية، ويتخذون منه اأداة �ساحلة تعني على حتقيق املثل الأعلى يف 

ة الرائعة. وِحيَّ املعرفة اليقينية ال�سادقة، وال�سعادة الرُّ
كيمياء ال�سعادة: �س5).  (((
نف�س املرجع: �س) - ).  (((





فيه  راأيناه  الذي  املوقف  ذلك  اخلام�س  القرن  يف  ال�سويف  الغزايل  وقف 
خالله  من  ويبنيِّ  النظرية،  الفال�سفة  ومذاهب  العقلية  املتكلمني  اأدلة  ي�سعف 
ي�ستطيع ذلك  الذي  الذوق وحده هو  واأن  اإدراك احلقيقة،  العقل عاجز عن  اأن 
ظهرت  قد  كانت  حتى  النا�س،  يظل  يكد  مل  ال�ساد�س  القرن  ولكن  الإدراك. 
العقل  اإىل  والوجد  الذوق  عن  يعدلوا  مل  واإن  الذين  ال�سوفية  غالة  من  طائفة 
والنظر، اإل اأنهم خلطوا م�سائل الكالم والفل�سفة الإلهية بعلمهم الذوقي وفنهم 
وال�سفلية،  العلوية  املوجودات  وال�سرائع، وحقائق  النبوات  فتكلموا يف  الروحي، 
وتركيبها و�سدورها عن موجدها، وحتدثوا عن الحتاد بني الرب والعبد، وحلول 
من  ذلك  وغري  ال�سهود،  ووحدة  الوجود  ووحدة  التجلي  وعن  اخللق،  احلق يف 
امل�سائل العديدة التي تناولوها يف موؤلفاتهم، وعربوا عن مذاهبهم فيها �سعًرا تارة، 
ونرًثا تارة اأخرى. ويرجع هذا المتزاج بني الت�سوف من ناحية، وم�سائل الكالم 
مذاهب  من  احلني  ذلك  يف  �ساع  قد  كان  ما  اإىل  اأخرى،  ناحية  من  والفل�سفة 
املتكلمني والفال�سفة يف ال�سانع، و�سدور املوجودات عنه، وما اإىل ذلك من عوامل 

ف والفل�شفة الإلهية بني الت�شوُّ
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ا اإذن اأن يتطور مو�سوع الت�سوف، واأن يتفرع  الأرواح و�سئون الآخرة، فكان طبيعيًّ
على هذا املو�سوع من امل�سائل، ويدور حوله من املذاهب ما يالئم طبيعة العنا�سر 
اأثبتت فيه، واختلطت به. هنالك اأخذ ال�سوفية يتكلمون يف هذه امل�سائل  التي 
الكالمية والفل�سفية، ولكن على منهجهم الذوقي الذي اأخ�س خ�سائ�سه اأنه ل 
ي�ستند اإىل ن�س، ول يعتمد على نظر، وهنالك ا�ستحال هذا التباعد الذي كان 
بني الت�سوف والفل�سفة يف القرن اخلام�س اإىل نوع من التقارب بينهما يف القرنني 
ال�ساد�س وال�سابع، وكانت اآيات هذا التقارب ما يظهرنا عليه ال�سهروردي املقتول 
الفار�س يف حبه  وابن  الوجودية،  عربي يف وحدته  وابن  الإ�سراقية،  يف حكمته 
انطواء  الإلهي ووحدته ال�سهودية، وكثري غريهم من �سوفية ذينك القرنني، من 

مذاهبهم على كثري من العنا�سر واملنازع الفل�سفية.

خ�سائ�ص الت�سوف ومو�سوعاته يف القرنني ال�ساد�ص وال�سابع

لعل اأهم ما يالحظ على الت�سوف يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع للهجرة، اأن 
عناية قوم من ال�سوفية قد ان�سرفت حينئذ اإىل ك�سف حجاب احل�ّس، وملا وراءه 
احل�سية،  القوى  واإماتة  واملجاهدة  الريا�سة  واأن طرقهم يف  واملعارف،  املدارك  من 
اإن  يقولون:  كانوا  واأنهم  اختلفت،  قد  والذكر،  بالعبادات  العاقل  الروح  وتغذية 
بهممهم  فيت�سرفون  وقوعها،  قبل  الواقعات  من  كثرًيا  يدركون  املجاهدات  اأهل 

وقوى نفو�سهم يف املوجودات ال�سفلية، بحيث ت�سري طوع اإرادتهم. 
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ولقد كان ال�سوفية يف ذلك ويف غريه متاأثرين مبذاهب الإ�سماعيلية، فاختلط 
كالمهم وت�سابهت عقائدهم، وظهر يف كالم ال�سوفية القول بالقطب))) الذي يدل 
عندهم اإما على احلقيقة املحمدية التي كانت قبل اأن يكون اخللق)))، واإما على 
الإن�سان الكامل الذي حتقق من كمال العلم والعمل بحظ جعله اأهاًل لأن يكون 
يف اأعلى مراتب ال�سوفية، وهي مرتبة راأ�س العارفني؛ فالقطب من هذه الناحية 
اإىل جواره، فيورث مقامه  يقب�سه اهلل  املعرفة، حتى  اأحد يف مقامه من  ل يدانيه 
لأحد غريه من اأهل العرفان، وهذا ما تقول به الراف�سة. وقال ال�سوفية برتتيب 
الأبدال))) بعد هذا القطب ومثلهم يف هذا كمثل ال�سيعة؛ اإذ قالوا برتتيب النقباء 
بعد الإمام. وقال ال�سوفية بغري هذا وذاك مما اأ�سار اإليه ابن خلدون، وبني ما يقابله 
من مذاهب ال�سيعة والراف�سة))). ومن هنا انتدب كثري من الفقهاء واأهل الفتيا 
للرد على هوؤلء املتاأخرين من ال�سوفية يف هذه املقالت واأمثالها، و�سملوا بالنكري 

�سائر ما وقع لهم يف طريقتهم)5). 

وكما قال قوم من ال�سوفية بالك�سف والتجلي، فقد قال اآخرون بالوحدة 
املطلقة، وقال فريق ثالث باحللول والحتاد، وجاء كالم فريق رابع مزيًجا من هذا 

القطب: هو الإمام الباطن يف الوقت، وهو حمل نظر اهلل يف النا�س.  (((
انظر �س 0))-))) من هذا الكتاب.  (((

اأنه فقد، فذلك هو  الأبدال: من �سافر من القوم عن مو�سع وترك ج�سًدا على �سورته حتى ل يعرف اأحد   (((
البدل ل غري.

مقدمة ابن خلدون: �س ))) - ))).  (((
نف�س املرجع: �س ))).  (5(
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كله، ومن عنا�سر اأخرى ا�ستمدت من عقائد ال�سيعة والإ�سماعيلية الباطنية، وغري 
ذلك من العنا�سر الدينية والفل�سفية املختلفة التي عرفت يف ذلك الوقت.

عليها  تدور  كانت  التي  الت�سوف  مو�سوعات  ن�ستخل�س  اأن  اأردنا  فاإذا 
مذاهب ال�سوفية يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع، راأينا اأن هذه املو�سوعات ميكن اأن 

جتمل على الوجه التايل:

على ) )) النف�س  وحما�سبة  واملواجد  الأذواق  من  يح�سل  وما  املجاهدات 
غريه.  اإىل  منه  يرتقى  مقاًما  ت�سري  التي  الأذواق  تلك  لتح�سل  الأعمال 
وبيان ذلك اأن املريد لبد له يف جماهدته وعبادته من اأن ين�ساأ له عن كل 
جماهدة حال هو ثمرة لتلك املجاهدة. والأحوال التي تعر�س لنف�س املريد 
اإما اأن تكون نوًعا من العبادة ير�سخ، وي�سري مقاًما للمريد، واإما األ تكون نوًعا 
من العبادة، بل �سفة حا�سلة للنف�س كاحلزن وال�سرور، وكالقب�س والب�سط، 
وكالهيبة والأن�س. وما يزال املريد يرتقَّى من مقام اإىل مقام، حتى ينتهي 

اإىل مقام التوحيد والعرفان الذي لي�سل اإليه اإل اأهل الذوق والعيان. 
الغيب، ) )) عامل  من  املدركة  احلقيقة  على  فيه  الكالم  ومدار  الك�سف، 

كال�سفات الربانية، والعر�س والكر�سي، واملالئكة والوحي والنبوة والروح، 
عن  �سدورها  يف  الأكوان  وترتيب  �ساهد،  اأو  غائب  موجود  كل  وحقائق 
موجدها وتكونها. وهذا الك�سف يح�سل لل�سالكني، نتيجة ملا ياأخذون به 
لهم حجاب احل�س  ينك�سف  فهنالك  اأنف�سهم من جماهدة وخلوة وذكر، 
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مقيًدا  يزال  ي�ستطيعه من ل  اطالًعا ل  اهلل  اأمر  لعون على عوامل من  ويطَّ
احل�س  ان�سرف عن  اإذا  العبد  اأن  اإىل  الك�سف  هذا  ويرجع  احل�س.  بقيود 
ببدنه، وتلقى  �سة  املتلبِّ نف�سه  الباطن ظهرت روحه على  اإىل احل�س  الظاهر 

حينئذ املواهب الربانية، والعلوم اللدنية.
باأنواع الكرامات. وم�سدر هذه الكرامات ) )) الت�سرفات يف العامل والأكوان 

هو ما يح�سل لل�سويف املتحقق وقد انك�سف حجاب ح�سه، وغلب �سلطان 
روحه، وقربت ذاته يف حتقق حقيقتها من الأفق الأعلى: هنالك ي�ستطيع 
من و�سل اإىل هذه الدرجة من الك�سف اأن يدرك من حقائق الوجود، واأن 
يعرف كثرًيا من الواقعات قبل ح�سولها، واأن يت�سرف بهمته وقوى نف�سه 
يف املوجودات ال�سفلية؛ بحيث ت�سري طوع اإرادته على وجه ل ي�ستطيع اأن 
يدركه اأو يعرفه، اأو يت�سرف فيه غريه ممن مل يتحقق مبثل ما حتقق به هو من 

ك�سف حجاب احل�س. 
من ) )) كثري  عن  �سدرت  الظاهر،  موهمة  وعبارات  األفاظ  وهي  ال�سطحات، 

فيها  النا�س  جعلت  قد  ظواهرها  من  ي�ست�سكل  ملا  وهي  ال�سوفية.  اأئمة 
ٍل. ومن هذا القبيل ما اأثبتناه عند الكالم على  ٍن وُمَتاأَوِّ �سِّ بني منكر وحُمَ
اأبي يزيد الب�سطامي يف قوله: »�سبحاين ما اأعظم �ساين«، واحلالج يف قوله 

»اأنا احلق«))). 

انظر �س5)) - 7)) من هذا الكتاب.  (((
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ا،  وال�سوفية فيما تكلموا فيه من هذه املو�سوعات، قد ا�سطنعوا منهًجا ذوقيًّ
ا، يق�سر عن تذوقهما واإدراك ما ينطويان عليه من مل ي�ساركهم يف  واأ�سلوبًا رمزيًّ
طريقهم؛ ذلك باأن الربهان والدليل لينفعان يف هذه الطريق، ل�سيما اأن ما يعر�س 
ناحية،  للعقل من  التي ل تخ�سع  الوجدانيات  قبيل  اإمنا هو من  فيها  لأ�سحابها 
باألفاظ  اأ�سحابها عما ينك�سف لهم ويتجلى عليهم فيها من احلقائق  والتي يعرب 
مبهمة، وعبارات غام�سة يدلون بها على غري ما تدل ظواهرها من ناحية اأخرى. 
ابن  وديوان  عربي  بن  الدين  وحميي  املقتول  ال�سهروردي  موؤلفات  اأيدينا  وبني 
الفار�س ل�سيما تائيته الكربى وخمريته، وكلها �سواهد تنطق مبا غرق فيه هوؤلء 
ال�سوفية من بحار الذوق، وما اأغرقوا فيه من األغاز ورمز. ي�ساف اإىل هذا اأن الذين 
�سرحوا هذه الأ�سعار وتلك املوؤلفات مل يكونوا اأبعد من وا�سعيها عن الرمز، وما 
ي�ستتبعه من غمو�س واإيهام. ويكفي اأن نذكر يف هذا ال�سدد �سرح �سعيد الدين 
الفرغاين امل�سمى »منتهى املدارك« على تائية ابن الفار�س الكربى؛ فقد قدم له 
مبقدمة يف �سدور الوجود عن الفاعل وترتيب املوجودات، ل نكاد من�سي يف قراءتها 
اأخرى  اإىل  األفاظ وعبارات مبهمة ملغزة  اأننا ننتقل مع وا�سعها من  حتى نح�س 
اأ�سد اإيهاًما واأقوى اإلغاًزا، ومهما يكن من �سيء، فقد حفلت م�سنفات ال�سوفية 
ودواوينهم وال�سروح التي و�سعت عليها يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع بذكر هذه 
املو�سوعات التي اأوجزناها اآنًفا، واأفا�ست يف ت�سوير ما َعنَّ لأ�سحابها من اأذواق 
ومواجد، وما كان لهم حولها من مذاهب. وي�ستطيع من يتدبر هذه امل�سنفات، 
وميح�س �سروحها اأن يتبني ما تنطوي عليه من املعاين النف�سية والأخالقية، وما 
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اإليه من املنازع امليتافيزيقية، مما يدل على اأن القرنني ال�ساد�س وال�سابع قد  تنزع 
التي  الأبواب  فيهما  وتفتحت  والفل�سفة،  الت�سوف  بني  التداين  �سهدا ح�سول 
ومذاهبهم  ال�سوفية  اأذواق  اإىل  الفل�سفية  وغري  الفل�سفية  العنا�سر  منها  ت�سربت 
بع�س  عند  ق�ساًرا  وقفات  نقف  اأن  يح�سن  كله،  هذا  لنا  يتبني  ولكي  ة.  وِحيَّ الرُّ
ال�سخ�سيات واملذاهب ال�سوفية التي ظهرت اإبان هذين القرنني، والتي ُتَعدُّ بحق 
مراآة �سادقة تتجلى على �سفحتها �سورة الت�سوف الفل�سفي اأو الفل�سفة ال�سوفية. 

ال�سهروردي املقتول: حكمة الإ�سراق

املعروف  ال�سهروردي،  الفتوح  اأبو  الدين  �سهاب  هو  عنده  نقف  ما  واأول 
عراق  من  زجنان  عند  ب�سهرورد  ولد  بامللكوت،  باملوؤيد  وامللقب  املقتول،  بال�سيخ 
فاأخذ عنه  الدين اجليلي،  الإمام جمد  وتتلمذ على  العجم، وذلك عام 9)5ه. 
اأن  غري  م�سائل،  عدة  يف  مناظرات  حلب  فقهاء  مع  وله  الفقه.  واأ�سول  احلكمة 
�سالح  عليه  واأحنقوا  والزندقة،  بالإحلاد  ورموه  عليه،  عوا  و�َسنَّ به،  ثاروا  الفقهاء 
الدين الأيوبي، الذي جاراهم فكتب اإىل ابنه الظاهر »�سلطان حلب« ياأمره بقتل 
ال�سهروردي، ف�سدع بالأمر. ويقال اإن الظاهر اأمر به فقتل �سنة 587ه، ويف رواية 
اأخرى اأن ال�سهروردي عندما علم باأن فقهاء حلب اأفتوا بقتله، طلب اإىل الظاهر اأن 
يحب�س يف مكان، ومينع من الأكل وال�سرب حتى ميوت، ففعل به ذلك))). ومن 

معجم الأديان: ج9)، �س))) - 6)).  (((
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هنا جاء تعريفه بال�سيخ املقتول، وكان متييزه به عن اأبي حف�س عمر ال�سهروردي 
ال�سويف البغدادي موؤلف »عوارف املعارف« واملتوفى �سنة 8)6ه.

اأقبل ال�سهروردي على احلكمة القدمية، فوعى حقائقها، وفطن اإىل دقائقها، 
وُعِني منها باأقوال حكماء الفر�س واليونان ب�سفة خا�سة. ولي�س اأدل على �سعة 
ثقافته الفل�سفية من موؤلفاته العديدة احلافلة بالآراء القيمة، والتي جمع فيها اإىل 
ة. وقد عمد  وِحيَّ براعة الأنظار العقلية، روعة التعاليم ال�سوفية، ولطافة الأذواق الرُّ
يف هذه املوؤلفات اإىل الرمز والإ�سارة، والتكلم بل�سان الذوق، مما خفيت معه املعاين 
التي انطوت عليها اأقواله وتعاليمه، واأدى اإىل اأن �سك معا�سروه يف عقيدته واإميانه، 
وحر�س فقهاء حلب على الإفتاء باإباحة دمه. ومع ذلك فقد حدثنا ابن خلكان 
باأنه حينما كان ي�ستغل بالعلم يف حلب، وجد اأهلها خمتلفني يف اأمر ال�سهروردي. 

ففريق ي�سيء به الظن، وفريق يعتقد فيه ال�سالح، ويعده من اأهل الكرامات.

اأنه  اإىل  ة الإ�سالمية، ل  وِحيَّ اأهمية ال�سهروردي يف تاريخ احلياة الرُّ وترجع 
ي�سطنع  ا  روحيًّ فيل�سوًفا  كان  اأنه  اإىل  ول  الأولني،  ال�سوفية  طراز  ا من  �سوفيًّ كان 
النظر العقلي اخلال�س على نحو ما ي�سطنعه الفال�سفة اخلل�س، بل هي ترجع اإىل 
بني  و�سًطا  منزًعا  فيه  نزع  الذي  املذهب  ذلك  وهو  الإ�سراق،  مذهبه يف حكمة 
الت�سوف املعتمد على الذوق، والفل�سفة امل�ستندة اإىل النظر، كما يدل على ذلك 
».. ومل  الإ�سراق:  َل من حكمة  َح�سَّ ما  به  َل  َح�سَّ الذي  الطريق  بيان  قوله يف 
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يح�سل يل اأوًل بالفكر بل كان ح�سوله باأمر اآخر، ثم طلبت احلجة عليه حتى لو 
قطعت النظر عن احلجة مثاًل، ما كان ي�سككني فيه م�سكك..«))).

ولل�سهروردي اآثار منظومة ومنثورة تدل كرثتها على ما كان عليه من ثقافة 
الإ�سراق«،  الآثار: »حكمة  فل�سفية، وذوق م�سقول، وحكمة م�سرقة، ومن هذه 
و»هياكل النور«، و»الغربة الغريبة«. واأجّل هذه الآثار �ساأنًا، واأبعدها اأثًرا يف تاريخ 
الفكر والروح الإ�سالميني هو كتابه »حكمة الإ�سراق«. وينق�سم هذا الكتاب اإىل 
ق�سمني: ق�سم تناول فيه املوؤلف املنطق، وجعله من الق�سم الثاين مبثابة املقدمة؛ 
ه  �سَ َخ�سَّ وق�سم  الثاين،  الق�سم  يف  ملطالب  مقدمات  هي  لأمور  فيه  عر�س  اإذ 
ا�ستمل  فقد  �سك؛  غري  من  الق�سمني  اأهم  هو  الثاين  والق�سم  الإلهية.  لالأنوار 
على مقالت خم�س: املقالة الأوىل منها يف النور وحقيقته، ونور الأنوار وما ي�سدر 
عنه، واملقالة الثانية يف ترتيب الوجود، واملقالة الثالثة يف كيفية فعل نور الأنوار، 
وبع�س  وتركيباتها  وهيئاتها  الربازخ،  تق�سيم  يف  الرابعة  واملقالة  القاهرة،  والأنوار 

قواها، واملقالة اخلام�سة يف املعاد والنبوات واملنامات.

وها هنا يف هذه املقالت اخلم�س رموز واإ�سارات يدل بها ال�سهروردي يف 
لغة جمازية خا�سة على احلقائق التي عر�س لها يف حكمته الإ�سراقية، فهو ياأخذ 
بالتقابل بني النور والظلمة، ويرمز اإىل الروحاين باملنري، واإىل املادي باملظلم، واإىل 
الإن�سانية  النفو�س  واإىل  القاهرة،  بالأنوار  الأفالك  عقول  واإىل  بالأنوار،  العقول 

حكمة الإ�سراق: �س6) - 9).  (((
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بالأنوار املجردة، واإىل اهلل بنور الأنوار، واإىل اجل�سم باجلوهر املظلم اأو الغا�سق، واإىل 
اِزخ. عامل الأج�سام بعامل الرَبَ

يبقى بعد هذا اأن نلم اإملامة موجزة مبذهب ال�سهروردي يف »حكمة الإ�سراق«، 
ولعل اأول ما يالحظ يف هذا املذهب اأنه يلعب يف الفل�سفة دوًرا ي�سبه الدور الذي 
تلعبه املذاهب ال�سوفية اخلال�سة يف العلوم الدينية الإ�سالمية، مثله يف هذا كمثل 
الفل�سفتني الإلهية والطبيعية، فيما تلعبان يف الفل�سفة من دور ي�سبه الدور الذي 
يلعبه علم الكالم بني العلوم الإ�سالمية. ومعرفة الذات الإلهية و�سفاتها واأفعالها 
وحكمتها حظ م�سرتك بني علم الكالم والفل�سفة والت�سوف، غري اأن هذه املعرفة 
حت�سل من طريقني: اأحدهما طريق النظر الفل�سفي وال�ستدلل العقلي، والآخر 
طريق الذوق الروحي والوجد ال�سويف. والذين ي�سلكون الطريق الأول، اإذا كانوا 
اأما  املتكلمون،  فهم  العقلي،  بالدليل  عقائده  ويوؤيدون  الإ�سالم  بتعاليم  يوؤمنون 
اإذا مل يكونوا كذلك، اأي اإذا كانوا ي�سطنعون النظر العقلي وحده، فهم احلكماء 
اءون. والذين ي�سلكون الطريق الثاين، اإذا كانوا من املوؤمنني بتعاليم الإ�سالم،  املَ�سَّ
على  والن�سو�س  الأحكام  هذه  بني  واملالئمني  واأحكامه،  لن�سو�سه  لني  واملتاأوِّ
وجه ما من اأوجه املالءمة، فهم ال�سوفية، اأما اإذا مل يكونوا كذلك، اأي اإذا كانوا 
ي�سطنعون الذوق، ويعر�س يف مذاهبهم ما ينايف ن�سو�س ال�سرع واأحكامه، فهم 
احلكماء الإ�سراقيون. ومن هنا كانت حكمة الإ�سراق فل�سفة روحانية، تذهب يف 
ا، قوامه اأن املعرفة الإن�سانية اإلهام من العامل العلوي، كما يدل  املعرفة مذهًبا ذوقيًّ
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على ذلك ما يحدثنا به ال�سهروردي نف�سه من اأنه كتب كتابه »حكمة الإ�سراق« 
اإجابة مللتم�س فريق من اأ�سدقائه طلب اإليه اأن يكتب كتابًا يذكر فيه ما ح�سل له 
بالذوق يف خلواته ومنازلته)))، واأن املنهج الذي ا�سطنعه هو ذوق اإمام احلكمة 

اأفالطون الذي يلقبه ال�سهروردي ب�ساحب الأَْيد))) والنور. 

عدمي  التاأله  يف  متوغل  اإلهي  مراتب: حكيم  ال�سهروردي  عند  واحلكماء 
البحث، وهو - كاأكرث الأنبياء والأولياء - من ال�سوفية، اأمثال اأبي يزيد الب�سطامي، 
و�سهل بن عبد اهلل الت�سرتي، واحل�سني بن من�سور احلالج، وحكيم بحاث عدمي 
وابن �سينا يف  وكالفارابي  املتقدمني،  يف  اأر�سطو  اأتباع  من  ائني  كامل�سَّ وهو  التاأله، 
 املتاأخرين، وحكيم اإلهي متوغل يف التاأله والبحث، وهو - كما يقول ال�سريازي - 
اأعز من الكربيت الأحمر، ومل ي�سل اإىل رتبته �سوى ال�سهروردي نف�سه، وحكيم 
التاأله  يف  متوغل  اإلهي  وحكيم  البحث،  يف  متو�سط  التاأله  يف  متوغل  اإلهي 
�سعيف يف البحث، وحكيم متوغل يف البحث متو�سط يف التاأله، وحكيم متوغل 
احلكيم  مرتبة  �سك  من غري  املراتب  هذه  واأعلى  التاأله.  �سعيف يف  البحث  يف 
الإلهي املتوغل يف التاأله والبحث؛ وذلك ملا ميتاز به على غريه من بقية احلكماء 
اإن وجد  الذوقي والعقلي. وهذا احلكيم  بنوعيه:  من الكمال وال�سرف، والعلم 
ب�سفتيه الإلهية والبحثية، كانت له الريا�سة يف وقته، واإل فلمن َيُلونَه يف الرتبة. اأما 
اأعني  الريا�سة، فذلك ما يدل عليه قوله: »ول�ست  ماذا يعني ال�سهروردي بهذه 

حكمة الإ�سراق: �س)) - 5).  (((
الأَْيد: القوة.  (((
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ا،  بهذه الريا�سة التغلب، بل قد يكون الإمام املتاأله م�ستولًيا ظاهًرا، وقد يكون خفيًّ
ة »القطب«، فله الريا�سة، واإن كان يف غاية اخلمول))). وهو الذي �سماه الكافَّ

ومثل طالب احلكمة كمثل احلكماء فيما لهم من مراتب؛ فهناك طالب 
للتاأله والبحث، وطالب للتاأله فح�سب، وطالب للبحث فح�سب. واأجود الطالب 
احلكيم  هو  احلكماء  اأرقى  اأن  كما  والبحث،  التاأله  طالب  هو  ال�سهروردي  عند 
كتابه  كتب  اإنه  ال�سهروردي:  قال  هنا  ومن  والبحث.  التاأله  يف  املتوغل  الإلهي 
»حكمة الإ�سراق« لطالبي التاأله والبحث، اأما الباحث الذي مل يتاأله، اأو الطالب 
الذي مل يطلب التاأله، فلي�س له يف هذا الكتاب ن�سيب. وهنا يبني ال�سهروردي 
الفرق بني الفل�سفة اخلال�سة وحكمة الإ�سراق؛ فهو ي�سرتط يف اأقل درجات من 
يقراأ كتابه، اأن يكون قد ورد عليه البارق الإلهي بحيث ي�سبح ورود هذا البارق 
امل�سائني.  البحث وحده، فعليه بطريقة  واأراد  اأما من مل يكن كذلك،  له،  ملكة 
ومعنى هذا بعبارة اأخرى اأن الفل�سفة اخلال�سة ت�سطنع العقل، وتقوم على البحث 
الذوق  ثورية، ودعائمها هي  �سوانح  الإ�سراقية  ِقَوام احلكمة  اأن  والنظر، يف حني 
اإن  نقول:  اأن  ن�ستطيع  هنا  ومن  واملنازلت.  اخللوات  يف  الروحانيات  وم�ساهدة 
حكمة الإ�سراق لي�ست ت�سوًفا خال�ًسا، ول فل�سفة بحتة، واإمنا هي �سيء بني بني.

حكمة الإ�سراق: �س)).  (((
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حميي الدين بن عربي: وحدة الوجود

مذهبه  يكن  مل  وال�سابع،  ال�ساد�س  القرنني  �سوفية  من  اآخر  �سويف  وثمة 
الفل�سفية،  بال�سبغة  ال�سطباغ  يف  ال�سهروردي  مذهب  من  ا  حظًّ اأقل  ال�سويف 
العقلي. وهذا ال�سويف هو حممد بن علي  والتاأليف بني الذوق الروحي والنظر 
ابن اأحمد بن عبد اهلل الذي يكنى اأبا بكر، ويلقب مبحيي الدين، ويعرف باحلامتي، 
وبابن عربي بدون األف ولم، كما ا�سطلح على ذلك اأهل امل�سرق متييًزا له عن 
القا�سي اأبي بكر بن العربي، يف حني اأنه كان يعرف يف املغرب بابن العربي. ولد 
مبر�سيا يف الأندل�س �سنة560ه. وبعد اأن در�س احلديث والفقه يف اأ�سبيلية، ارحتل 
النهرين  بني  وما  واحلجاز  م�سر  منها  كثرية،  بالًدا  وزار  �سنة 598ه،  ال�سرق  اإىل 

واآ�سيا ال�سغرى، واأخرًيا ا�ستقر بال�سام حيث تويف بدم�سق �سنة 8)6ه.

ولبن عربي عدد �سخم من امل�سنفات املنثورة واملنظومة يبلغ املائتني، ويذكر 
منه بروكلمان يف كتابه »تاريخ الأدب العربي« ما يزيد على مائة وخم�سني م�سنًفا. 
ومن هذه امل�سنفات »الفتوحات املكية«، وهو اأجلُّها �ساأنًا، واأ�سملها لنواحي مذهبه 
املختلفة، و»ف�سو�س احلكم«، وهو ليقل يف قيمته الت�سوفية والفل�سفية عن �سابقه، 
اإن مل يكن اأدل منه على براعة هذا ال�سويف يف مزج الت�سوف بالفل�سفة، و»ذخائر 
ر فيه ناظُمه حاَله يف احلب  الأعالق، �سرح ترجمان الأ�سواق«، وهو ديوان �سعر �َسوَّ
الإلهي، وما عاناه يف هذا احلب من تباريح اجلوى، وتكاليف ال�سنى، وما انتهى اإليه 
يف هذا كله من فتوحات اإلهية. واإلهامات روحية. واإنه لي�سطنع يف هذا الديوان - ويف 
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ا  كثري غريه من م�سنفاته العديدة - اأ�سلوب الرمز والإ�سارة، اإيثاًرا ل�سرت حاله، و�سنًّ
على اأ�سراره اأن يقف عليها من لي�س اأهاًل لها ول قادًرا على تذوقها. ولي�س من �سك 
يف اأن م�سنفات ابن عربي الكثرية، وبراعته الفائقة فيها، وقدرته العجيبة على التاأليف 
بني عنا�سر خمتلفة منها ما هو فل�سفي، ومنها ما هو ديني، وفيها األوان خمتلفة من 
ا خليًقا بلقب »ال�سيخ الأكرب،  هذا وذاك، كل اأولئك قد جعل من ابن عربي �سوفيًّ

والكربيت الأحمر«.

على اأن ثورة الفقهاء على ال�سوفية، وهي هذه الثورة التي �سهدنا ن�ساأتها 
يف الن�سف الثاين من القرن الثالث، ووقفنا على اإحدى �سورها املروعة فيما وقع 
وحدة  يف  ومذهبه  عربي  ابن  حول  اأَُواُرها  وا�ستد  نطاقها،  ات�سع  قد  للحالج)))، 
فقد  الإ�سالم؛  تعاليم  تنايف  نتائج  من  املذهب  هذا  على  يرتب  وفيما  الوجود، 
اأثارت موؤلفاته ثائرة الفقهاء، واتهمه كثري منهم بالكفر وال�سالل، واإذاعة املذاهب 
اء ذلك اأن َهمَّ النا�س بقتله يف  امل�سلة يف احللول والحتاد، حتى لقد كان من َجرَّ
وابن  �سنة 8)7ه).  )املتوفى  تيمية  ابن  مماته  بعد  عليه  الناعني  اأ�سد  م�سر. ومن 
)85ه)،  �سنة  )املتوفى  الع�سقالين  حجر  وابن  808ه)،  �سنة  )املتوفى   خلدون 
عن  املقام  ي�سيق  ممن  غريهم  وكثري  858ه)،  �سنة  )املتوفى  البقاعي  واإبراهيم 

ذكرهم.

انظر: �س))) - 6)) من هذا الكتاب.  (((
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فعل  ما  ومذهبه  عربي  بابن  يفعل  مل  اخل�سوم  هوؤلء  من  اأحًدا  ولعل 
البقاعي؛ فقد اأفرد كتابني اأحدهما »تنبيه الغبي على تكفري ابن عربي« والآخر 
»حتذير العباد من اأهل العناد، ببدعة الحتاد« جلمع املطاعن على الرجل، والإبانة 
عما يف عقيدته من انحالل، وما يف مذهبه من كفر و�سالل، واأيَّد هذا كله بذكر 
ابن  وفق  فقد  ذلك  ومع  وقائليها))).  الن�سو�س  واإثبات  موؤلفيها  واأ�سماء  الكتب 
عربي اإىل طائفة �ساحلة من املقبلني عليه، املدافعني عنه، املعجبني به؛ فقد كان 
منهم جمد الدين الفريوزبادي، وقطب الدين احلموي، و�سالح الدين ال�سفدي، 
و�سهاب الدين عمر ال�سهروردي، وفخر الدين الرازي، وجالل الدين ال�سيوطي، 
الذي األف كتابًا يف الدفاع عن ابن عربي �سماه »تنبيه الغبي يف تربئة ابن عربي«، 

وعبد الرازق القا�ساين، وعبد الغني النابل�سي.

وابن عربي مثال �سادق من الأمثلة التي ي�سح اأن تتخذ دلياًل على مبلغ 
اإبان القرنني ال�ساد�س وال�سابع؛ فهو  ما وقع بني الفل�سفة والت�سوف من التزاوج 
اأ�سحاب الأذواق، ي�سطنع ما ي�سطنعه هوؤلء من ريا�سات  ا من  واإن كان �سوفيًّ
وجماهدات، ويوؤثر ما يوؤثرون من ذوق تنك�سف فيه احلقيقة، فقد انطوى كثري من 
اإلينا  يخيل  التي  امليتافيزيقية،  واملنازع  الفل�سفية،  املعاين  من  كثري  على  موؤلفاته 
ونحن نقروؤها، اأن كالمه فيها اأدنى اإىل اأن ي�سدر عن �ساحب نظر عقلّي وا�ستدلل 

منطقي منه اإىل اأن ي�سدر عن �ساحب ذوق ووجد وحال))).
ابن الفار�س واحلب الإلهي: �س)8 - 85.  (((

ابن الفار�س واحلب الإلهي: �س)6) - )6).   (((
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واأما مذهب ابن عربي الذي اأقيم على دعائم ذوقية، وانطوى على كثري من 
املعاين الفل�سفية، واأحنق عليه الفقهاء، فهو مذهب وحدة الوجود؛ فقد ذهب اإىل 
اأن الوجود كله واحد، واأن وجود املخلوقات عني وجود اخلالق، ل فرق بينهما من 
حيث احلقيقة. اأما ما يظن اأنه فرق بني وجود اخلالق، ووجود املخلوق، فريى ابن 
عربي اأنه اأمر يق�سي به احل�س الظاهر والعقل القا�سر عن اإدراك احلقيقة على ما 
هي عليه يف ذاتها من وحدة ذاتية جتتمع فيها الأ�سياء جميًعا. ويدل على ذلك 

قوله »�سبحان من خلق الأ�سياء وهو عينها«))) وقوله يف هذين البيتني:

نف�سه يف  الأَ�ْسَياِء  َخاِلَق  اأنـــَت مِلَـــا َتْخُلقــه َجاِمـــُعيا 
َكْوُنــه َيْنَتِهي  ل  ما  الَوا�ِسُع)))َتْخُلُق  يُِّق  ال�سَّ َفاأَْنَت  فيَك 

الفرق  عربي  ابن  ف�سر  فقد  اخللق،  وجود  عني  هو  احلق  وجود  كان  واإذا 
بينهما باأنه راجع اإىل اأن الإن�سان ل ينظر اإليهما من وجه واحد، واإمنا ينظر اإليهما 
ا من وجه، وخلًقا من وجه اآخر، ولو نظر اإليهما بعني واحدة، ومن  باعتبارهما حقًّ
اأن يدرك حقيقتهما  اأنهما وجهان حلقيقة واحدة، ل�ستطاع  اأو على  وجه واحد، 
الذاتية الواحدة التي ل كرثة فيها و ل تفرقة، كما يدل على ذلك قوله يف هذه 

الأبيات:

وا كروافاحَلقُّ َخْلٌق بَهذا الَوْجِه فاْعَتِبُ وَلي�َص َخْلًقا بهذا الَوْجِه فادَّ

الفتوحات املكية: ج )، �س )60.  (((
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رَيُته ـــُرَمْن َيْدِر َما ُقْلُت مل ُتْخَذل َب�سِ وَلي�َص َيْدِريـه اإلَّ َمْن َلــــه َب�سَ
واِحَدٌة الَعنَي  فاإنَّ  وفرق  وهي الكثرية ل تبقي و ل َتَذر)))َجْمٌع 

وهكذا نتبني مع ابن عربي اأن وحدته الوجودية اإمنا تعني اإ�سقاط الأثنينية 
والكرثة يف الوجود العيني؛ اإذ اإن ح�سرة اجلمع قد ا�ستوعبت كل �سيء، واأَْلَغت 
كل تفرقة؛ بحيث تكون الأ�سياء من عني واحدة، بل تكون عبارة عن هذه العني 
الواحدة؛ اإذ الكل من حيث احلقيقة واحد يتكرر على مظاهر متعددة، مثله يف 

هذا كمثل الواحد من بقية الأعداد، اإذ يتكرر فيها على اأ�سكال متكرثة. 

ولبن عربي نظريتان اأخريان تتفرعان على مذهبه العام يف وحدة الوجود: 
اإحداهما نظريته يف احلقيقة املحمدية، والأخرى نظريته يف وحدة الأديان.

فاأما نظريته يف احلقيقة املحمدية فتتلخ�س يف اأن احلقيقة املحمدية - التي 
القدمي  املنبع  هي   - اآخر  حيًنا  اخلامت  وبروح  حيًنا،  بالقطب  عربي  ابن  ي�سميها 
الفيا�س باأنواع الكمالت العلمية والعملية التي حتققت يف الأنبياء من لدن اآدم 
حتى حممد الر�سول - عليه ال�سالة وال�سالم - وحتققت من بعد حممد يف اأتباعه 

ف�سو�س الحكم )طبعة القاهرة ))))هـ)، �س9)).) ))
ف�سو�س احلكم: �س69.  (((
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من الأولياء واأفراد الإن�سان الكامل. وتذكرنا هذه النظرية مبا �سبق ذكره يف حديثنا 
عن احلالج ونظريته يف النور املحمدي))).

الأكرب  ال�سيخ  فيها  ذهب  فقد  الأديان،  وحدة  يف  عربي  ابن  نظرية  واأما 
مذهب احلالج اأي�ًسا)))، اإذ انتهى مثله اإىل اأن الدين كله هلل، وزاد عليه اأن العارف 
املكمل هو من نظر اإىل كل معبود على اأنه جملى للحق يعبد فيه، واأنكر ما يعبد 
من ال�سور من حيث هي اأعيان، وعبد اهلل يف تلك ال�سور من حيث هي جمال 
اأن  هي  الباطلة  العبادة  كانت  هنا  ومن  احلقيقي))).  الواحد  املعبود  فيها  يتجلى 
يقف العبد عند جملى واحد يق�سر عليه عبادته من دون بقية املجايل، ويتخذ من 
ـًا، كما اأن العبادة ال�سحيحة هي اأن ينظر العبد اإىل  هذا املجلى معبوًدا ي�سميه اإله
جميع ال�سور على اأنها جمال حلقيقة ذاتية واحدة هي حقيقة الإله الواحد. وقد 
عرب ابن عربي عن نظريته هذه يف ن�سو�س كثرية من كتبه العديدة، ح�سبنا هنا اأن 

نثبت منها اأبياته الرائعة التي ت�سورها اأجمل ت�سوير:

وَرٍة َقاِباًل ُكلَّ �سُ َقْلِبي  اَر  ِلُرْهَباِنَلَقْد �سَ وديٌر  ِلغْزلٍن  َفَمْرَعى 
ُقْراآَِنوبيــت لأوثــاٍن وَكعبــُة طائـٍف َحُف  وم�سْ َتوَراٍة  َواأَْلَواُح 
َهْت َتَوجَّ اأَنَّى  احُلبِّ  ِبِديِن  واإمياين)))اأَِديُن  ِديِني  يُن  فالدِّ َرَكاِئُبُه 

انظر �س0)) - ))) من هذا الكتاب.  (((

انظر �س))) - ))) من هذا الكتاب.  (((
ف�سو�س احلكم: �س6)) - 8)).  (((
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عمر بن الفار�ص: احلب الإلهي

وهذا �ساعر �سويف من �سعراء القرنني ال�ساد�س وال�سابع، ميكن اأن يتخذ من 
ة ال�سخ�سية، و�سورة لهذا  وِحيَّ �سعره مراآة �سادقة تنعك�س على �سفحتها حياته الرُّ
الت�سوف الذي اختلطت به العنا�سر الفل�سفية، فجعلت منه اأذواًقا ومذاهب لها 
اأبو حف�س  ال�ساعر هو  ة. هذا  وِحيَّ الرُّ اإىل جانب دعائمها  امليتافيزيقية  خ�سائ�سها 
�سرف الدين عمر بن الفار�س احلموي الأ�سل، امل�سري املولد والدار والوفاة. ولد 
بالقاهرة عام 576ه، وتويف بها عام ))6ه، وق�سى خم�سة ع�سر عاًما من حياته 
يف احلجاز �سائًحا باأودية مكة؛ حيث نعمت روحه مبا اأتيح لها من الفتح الإلهي، 

والك�سف الروحي. 

ولبن الفار�س حياة �سوفية روحية، فيها ريا�سة وجماهدة، واأذواق واأحوال، 
القلب،  باأنوار  م�سرقة  وملعات  باحلب،  فيا�سة  نفحات  فيها  رائعة،  �سعرية  اآثار  وله 
وكلها �سواهد �سدق، واأدلة حق، على مبلغ ما تهياأ له من �سفاء النف�س، وجالء 
به عن كل �سيء اإل  عني الب�سرية، وعلى اأن احلب قد ملك عليه كل قلبه، وغيَّ
وما ل  يحتمل  ما  معه  والحتاد  به،  الت�سال  �سبيل  الذي لقى يف  عن حمبوبه 
ناظمه  الذي جعل من  ديوانه  و�سفها يف  اأفا�س يف  وتباريح،  اأهوال  من  يحتمل 
�ساعًرا خليًقا باأن مينح لقب »�سلطان العا�سقني« و»اإمام املحبني«، كما يدل على 

ذلك قوله خماطًبا حمبوبه:
ذخائر الأعالق، �سرح ترجمان الأ�سواق: �س9) -0).) ))
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َيْهَواَك َلِكن اأََنا َوْحِدي ِبُكلِّ َمْن يِف ِحَماَكاُكلُّ َمْن يف ِحماَك 

اإىل اأن يقول:

ِلَواَكاُيْح�َسُر الَعا�ِسُقوَن حَتَْت ِلَواِئي حَتَْت  املاِلِح  َوَجميُع 

وكما يدل عليه قوله اأي�ًسا متحدًثا عن منزلته يف احلب: 

َفاأَْهُل الَهَوى ُجْنِدي َوُحْكِمي َعَلى الُكلَِّن�َسْخُت ِبُحبيِّ اآية الِع�ْسِق ِمْن َقْبِلي

اإَِماُمــه َفاإين  َيْهوى  َفتى  الَعْذِلَوُكلُّ  �َسامع  متى  ِمْن  َبِريٌء  واإين 
َفاُتُه �سِ َتِلُّ  ِعْلــٌم  الَهَوى  يف  َجْهِلَوِل  يِف  َفْهَو  الهَوى  هه  ُيَفقِّ مَل  َوَمْن 

وقوله: 

ُمـــوا قبـلي َوَمْن ِذيَن َتَقدَّ َحى لأَ�ْسَجايِن َيَرىُقــــْل للَّ َبْعِدي َوَمْن اأَ�سْ
ـَِتي َبـنَي الــَوَرىَعنِّي ُخُذوا وِبي اْقَتُدوا وِل ا�ْسَمُعوا ـَبابـ ُثــوا ب�سَ دَّ وحَتَ

على اأن حب �ساعرنا مل يكن من هذا اللون الذي يتقيد فيه املحبون بقيود 
احل�س، ويندفعون مع �سهوات النف�س، ويتخذون مو�سوع حبهم من هذه ال�سورة 
احل�سنة اأو تلك، واإمنا هو عا�سق قد اأخذ نف�سه باملجاهدة والت�سفية، وقلبه بالريا�سة 
والتنقية؛ بحيث ان�سرف عن العامل املادي مبا فيه من زينة زائلة، وزخارف حائلة، 
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واأقبل على عامل اأروع من هذا العامل واأمتع، عامل لي�س اجلمال الذي ي�سيع يف 
اأرجائه جماًل معيًنا ب�سورة ح�سية، بل هو جمال مطلق َفّيا�س بكل �سور احل�سن 
املعينة. ومن هنا كانت حمبوبته التي هتف با�سمها هتاًفا طوياًل، وردد اأن�سودة حبها 
ترديًدا جمياًل - ذاًتا اأخ�س خ�سائ�سها اجلمال املطلق الذي ي�سدر عنه، ويفي�س 

منه، كل ما يف الكون من اآيات احلق واخلري واجلمال.

حلبه.  مو�سوًعا  الإلهية  الذات  من  اتخذ  الفار�س  ابن  اأن  هذا  ومعنى 
اأرقاها وهو  اإىل  انتهى منها  باأطوار متعاقبة،  نف�سه يف طريق هذا احلب  وقد مرت 
ال�ساعر  الطور يحدثنا  نف�سه والحتاد مبحبوبته؛ وهنالك يف ذلك  الفناء عن  طور 
اأن تنطوي الأذواق  اأي حد ميكن  اإىل  عن حبه الإلهي حديًثا نتبني من خالله 
ال�سوفية، والعواطف القلبية على منازع فل�سفية؛ فقد انتهى �ساعرنا يف حبه اإىل 
مذهب فل�سفّي يف الوحدة التي واإن كانت عنده حاًل من اأحوال النف�س، اإل اأنها 
ت�سبه - كثرًيا اأو قلياًل - وحدة الوجود التي يقررها ابن عربي بني اهلل والعامل. وقد 
لَنا القول يف حب هذا ال�ساعر ال�سويف العظيم، وحللناه اإىل عنا�سره النف�سية  َف�سَّ
ا نتائجه الأخالقية والجتماعية، وموقف خ�سومه واأن�ساره منه،  نَّ والفل�سفية، وبيَّ
بهذه  هنا  الكتفاء  اآثرنا  ولهذا  الإلهي«؛  واحلب  الفار�س  »ابن  كتابنا  وذلك يف 

الإ�سارة، ومن اأراد زيادة يف هذا الباب، فلريجع اإىل ذلك الكتاب. 
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عبد احلق بن �سبعني: الوحدة املطلقة

وي�سارك من ذكرنا من ال�سوفية يف القول بالوحدة املطلقة والحتاد، �سويف 
اأندل�سي اآخر، هو قطب الدين اأبو حممد عبد احلق بن �سبعني املولود مبر�سيا )عام 
))6ه)، و)املتوفى مبكة 667ه). قال عنه ال�سيخ عبد الرءوف املناوي يف طبقاته: 
»در�س العربية والآداب يف الأندل�س، ثم انتقل اإىل �ِسْبَتة وانتحل الت�سوف على 
واجتهد،  وجد  كتبهم،  مطالعة  على  وعكف  وت�سوفهم،  الفال�سفة  زهد  قاعدة 
وجال يف بالد املغرب، ثم رحل وحج، و�ساع ذكره، وكرثت اأتباعه على راأي اأهل 
الوحدة املطلقة، واأملى عليهم كالًما يف العرفان على راأي الحتادية، و�سنف يف 
ذلك اأو�ساًعا كثرية تلقوها عنه، واأثبتوها يف البالد«))). وقد اتفق اأكرث املرتجمني 
اأنه كان  اأو  اِد الفال�سفة القائلني بوحدة الوجود  ُزهَّ اأن ابن �سبعني كان من  على 
ا متفل�سًفا متزهًدا. ويدل على ر�سوخ قدمه يف الفل�سفة ر�سائله اإىل فردريك  �سوفيًّ
ذلك  وغري  النف�س،  وطبيعة  العامل،  قدم  حول  فيها  البحث  دار  التي  الثاين، 
باملذاهب  ال�سامل  واإملامه  الوا�سع،  الدقيق  علمه  يبنّي  مما  الفل�سفية،  امل�سائل  من 

الأر�سطوطالي�سية والأفالطونية اجلديدة.

يف  يتاأثر  كان  اأنه  على  يظهرنا  الإلهي،  احلب  يف  مذهب  �سبعني  ولبن 
بل  جنته،  طمًعا يف  ل  اهلل  تعبد  كانت  التي  العدوية  رابعة  مبذهب  احلب  ذلك 
ابتغاء لوجهه الكرمي، و�سوًقا اإىل ذاته العلية: فقد قال ابن �سبعني لأبي احل�سن 

اقتب�سه ابن الألو�سي يف جالء العينني: �س)5.  (((
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ال�س�سرتي وقد �ساأله عن وجهته: »اإن كنت تريد اجلنة ف�ساأنك ومن ق�سدت، واإن 
كنت تريد رب اجلنة فهلم اإلينا«.

ر ومقّلد، كما اأنهم يف موقفهم من  وموقف النا�س من ابن �سبعني بني ُمَكفِّ
وغمو�س  اإغرابه  اإىل  راجًعا  كان  ذلك  ولعل  لها.  ومنكر  اإليها،  ال  َميَّ بني  اأقواله 
عباراته، كما يدل عليه ما ذكره ابن دقيق العيد من اأنه جل�س معه يف �سحوة اإىل 
قريب الظهر، وهو ي�سرد كالًما ُتْعَقل مفرداته، ول ُتْفَهم ُمَرّكَباُته))). ومل يكن ابن 
�سبعني يف هذا بدًعا بني ال�سوفية املتفل�سفني، بل كان �ساأنه فيه ك�ساأن ال�سهروردي 
الدين  و�سدر  التلم�ساين،  الدين  وعفيف  الفار�س،  وابن  عربي  وابن  املقتول، 
القونوي، وكثري غريهم ممن كانت مقالتهم مثاًرا ل�سكوك رجال الدين، ومو�سًعا 

ملطاعنهم.

نقد الفقهاء ملذاهب ال�سوفية

اأثاره بع�س املذاهب ال�سوفية من ثائرة الفقهاء يف  �سبقت الإ�سارة اإىل ما 
الن�سف الثاين من القرن الثالث)))، واإىل اأن الغزايل قد ا�ستطاع - مبا اأوتي من 
�سفاء الروح وجالء القلب، وذكاء العقل، وقوة الإميان - اأن يهدئ هذه الثائرة، 
ويحبب الت�سوف اإىل نفو�س اأهل ال�سنة على وجه َتَكاَثَر معه عدد املقبلني منهم 

جالء العينني: �س)5.   (((
انظر �س))) - 6)) من هذا الكتاب.  (((
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على طريق الذوق املو�سل اإىل املعرفة اليقينية وال�سعادة احلقيقية))). على اأن من 
الإلهية  والفل�سفة  الكالم  م�سائل  مزجوا  الذين  ال�سوفية  من  الغزايل  بعد  جاء 
بعلمهم وفنهم، كانت لهم مذاهب يف الحتاد واحللول، والتجلي ووحدة الوجود، 
منافًيا  يجدونه  هم  فاإذا  الفقهاء،  فيه  نظر  مما  ذلك  وغري  ال�سهود،  ووحدة  واحلب 
هنا  ومن  والإحلاد.  والزندقة  الكفر  اإىل  له  باملعتنقني  منتهًيا  الإ�سالم،  لتعاليم 
بني  اخل�سومات  من  �سل�سلة  القرون  من  تاله  وما  للهجرة،  ال�سابع  القرن  �سهد 
الفقهاء وال�سوفية، كانت تقوى وَتْعُنُف حيًنا، وتهداأ ثورتها وتخف حدتها حيًنا 
بال�سكوك  فيا�ًسا  للقيل والقال، ومنبًعا  اآخر، ولكنها كانت على كل حال مثاًرا 
هذا  على  يرتب  وما  ومذاهبهم،  واأذواقهم  ال�سوفية  حياة  على  تلقى  وال�سبهات 
كله من نتائج لها خطرها من حيث العقيدة الإ�سالمية، والأحكام ال�سرعية. ولقد 
هي  الوجود،  ووحدة  احللول  اعتناق  من  ينا�سبها  وما  الحتادية،  مذاهب  كانت 
املحور الرئي�سي الذي كانت تدور عليه هذه ال�سبهات، وتوجه اإليه تلك ال�سكوك.

ولعل اأ�سد خ�سوم ال�سوفية نعًيا))) عليهم، واإرجاًفا))) مبذاهبهم، هو الفقيه 
على  عنيفة  ثورة  اأثار  فقد  �سنة 8)7ه)،  )املتوفى  تيمية  بن  الدين  تقي  احلنبلي 
تعاليم ال�سوفية، وكتب عدة ر�سائل نََقَد فيها مذاهبهم، واأبان عن اأوجه خمالفتها 
فيه  ونق�س  املنبجّي،  الن�سر  اإىل  كتبه  ما  الر�سائل  هذه  ومن  واملنقول.  للمعقول 

انظر �س57) - 59) من هذا الكتاب.  (((
نعًيا: نََعى: عاب ووبَّخ.  (((

اإرجاف: اخلو�س يف الأخبار ال�سيئة وذكر الِفَت.  (((
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مذاهب ال�سوفية يف احللول والحتاد ووحدة الوجود ب�سفة خا�سة. وحوايل �سنة 
العامة  به  يتوجه  وما  الأ�سرحة،  زيارة  فيها حترمي  اأعلن  التي  فتواه  اأ�سدر  6)7ه، 
اإىل الأولياء من دعاء لهم، وتو�سل بهم. ومنذ ذلك احلني ا�ستدت اخل�سومة بني 
ويف  الفقهاء،  من  كثري  اأيدي  على  اأ�سكاًل خمتلفة  واأخذت  وال�سوفية،  الفقهاء 
اأو  اأو ذاك،  ال�سويف  احَلّط من هذا  التي و�سعت يف  والر�سائل  الكتب  كثري من 
يف جتريح هذا املذهب اأو ذاك. ولي�س اأدلَّ على ذلك من هذا اخلالف الذي وقع 
بني الفقهاء وال�سوفية من ناحية، وبني الفقهاء واأنف�سهم من ناحية اأخرى، حول 
مذهبي ابن عربي وابن الفار�س؛ فقد ن�سبهما البع�س اإىل الحتاد واحللول ووحدة 
الوجود، وطعن يف �سلوكهما وخلقهما، واتهمهما باأكل احل�سي�س وتدخينه؛ ونفى 
عنهما البع�س الآخر هذا كله، وبراأهما منه. ومهما يكن من �سيء فقد كان ابن 
َهْت فيها �سهام التكفري والت�سنيع اإىل  تيمية القائد الأول حلركة الطعن التي ُوجِّ
اأ�سحاب الأذواق واملواجيد، ولي�س كل من جاء بعده من خ�سوم ال�سوفية اإل 

اآخًذا عنه، �سائًرا على نهجه متاأثًرا مببادئه كثرًيا اأو قلياًل.

وملا كان ذلك كذلك، فقد راأينا اأن نقف هنا عند قدر من نقد ابن تيمية 
اأثارها ذلك  ملذاهب ال�سوفية، يكفي لإظهارنا على �سورة ما لتلك احلركة التي 
الفقيه املتكلم املتفل�سف: فهو قد نظر اإىل ابن عربي، و�سدر الدين القونوي، وابن 
الفار�س، وابن �سبعني، وعامر البو�سريي، وجنم الدين بن اإ�سرائيل، وعفيف الدين 
التلم�ساين، على اأنهم من القائلني بوحدة الوجود التي ي�سدرون فيها عن اأ�سلني 
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باطلني يخالفان دين الإ�سالم واليهود والن�سارى خمالفتهما للمعقول واملنقول: 
القائلني  وهو مذهب  الوجود،  يقاربهما من وحدة  وما  والحتاد،  احللول  اأحدهما 
باأن الوجود واحد، ل فرق يف ذلك بني الوجود الواجب للخالق والوجود املمكن 
يف  ال�سيعة  وغالية  الن�سارى  كمثل  الوجود  بوحدة  القائلني  وَمَثُل  للمخلوق)))، 
القول بالحتاد واحللول اإلَّ اأن هوؤلء يقولون باحللول املقيد اخلا�س الذي يوؤلهون 
الكفر  من  هذا  ويف  العام،  املطلق  باحللول  يقولون  واأولئك  ا،  عليًّ اأو  امل�سيح  فيه 
وال�سالل ما هو اأعظم مما يف قول اليهود والن�سارى))). وثاين الأ�سلني الباطلني 
بالقدر  الحتجاج  هو  تيمية،  ابن  نظر  يف  الحتادية  مذاهب  اإليهما  ترد  اللذين 
على فعل املحظور، والقدر - كما يقول ابن تيمية - يجب الإميان به، ول يجوز 

الحتجاج به على خمالفة اأمر اهلل ونهيه، ووعده ووعيده))).

وعلى هذا النحو من النقد والتجريح، �سار ابن تيمية و�سار من بعده ال�سواد 
الأعظم من خ�سوم ال�سوفية، وكلهم ناٍع مرجف، ولعل منهم من اأ�سرف يف نعيه 
يقف  اأن  ينبغي  كان  ما  وجتاوز  والعتدال،  الق�سد  حدود  عن  فخرج  واإرجافه، 
ه عن الغر�س والهوى، املرباأ عن �سوء الفهم، اأو �سوء النية، اأو  عنده من النقد املَُنزَّ
غري ذلك من العوامل التي كثرًيا ما تكون اأدعى اإىل تغيري وجه احلقيقة منها اإىل 

الك�سف عنه.

جمموعة الر�سائل وامل�سائل: ج)، �س66 - 67.  (((
نف�س املرجع واجلزء اأ �س68.  (((
نف�س املرجع واجلزء اأ �س)7.  (((
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الطرق يف القرنني ال�ساد�ص وال�سابع

على اأن حظ الت�سوف يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع من الناحية العملية، 
التي  املذاهب  هذه  ت�سورها  التي  النظرية  الناحية  من  حظه  من  باأقل  يكن  مل 
اأملمنا بطرف منها؛ فالطرق التي ن�ساأت يف الن�سف الثاين من القرن الثالث)))، 
ون حول �سيخ مر�سد، قد ظهر كثرٌي منها يف  وكان قوامها طائفة من املريدين يلتفُّ
القرنني ال�ساد�س وال�سابع، وكرث عدد املنت�سبني اإليها، وتعددت اأ�ساليب الريا�سة 
اإليهم.  تن�سب  من  اأ�سماء  باختالف  اأ�سماوؤها  اختلفت  كما  الطرق،  هذه  بتعدد 
اأخذها  التي  العملية  ال�سور  ما يكفي لإظهار  الطرق  اأن نذكر من هذه  وح�سبنا 
اإىل  ن�سبة  القادرية  فهناك  احلني،  ذلك  يف  النظرية  �سوره  جانب  اإىل  الت�سوف 
اأبي �سالح عبد القادر اجليلّي )املتوفى �سنة )56ه)، وحمور ال�سلوك والعبادة يف 
اإىل  ن�سبة  والرفاعية  اهلل،  ل�سم  املت�سل  والذكر  الدائم  الرتديد  هو  الطريقة  هذه 
اأحمد بن اأبي احل�سني الرفاعي )املتوفى �سنة 570ه)، والذي كان قد انتهت اإليه 
منازلتهم،  م�سكالت  وك�سف  القوم،  اأحوال  و�سرح  الطريق،  علوم  يف  الريا�سة 
�ساحلة  طائفة  عليه  وتخرج  له  وتتلمذ  بالبطائح،  املريدين  تربية  اأمر  كان  واإليه 
النار،  واأكل  باملدى،  اأنف�سهم  طعن  اإىل  الطريقة  هذه  اأفراد  ويعمد  املريدين.  من 
قدرتهم على  يف�سرون  التي  العجيبة  الأمور  الأفاعي، وغري ذلك من  وازدراد))) 
فعلها باأن النف�س وقد ملك عليها ذكر اهلل كل �سبيل، ت�سبح يف حالة َغْيَبة تفارق 

انظر ))) - ))) من هذا الكتاب.  (((
ازدراد: اأكل.  (((
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كاأنه  البدن  وي�سري  ببارئها،  تت�سل  حيث  الأعلى  املالأ  اإىل  وت�سعد  الَبَدن،  فيها 
خلو من احلياة، فال يح�س ما يولده اأكل النار، وازدراد الأفاعي، والطعن باملدى، 
اإىل  ن�سبة  ال�سهروردية  الطرق،  من  والقادرية  الرفاعية  غري  وهناك  الآلم.  من 
 اأبي حف�س عمر ال�سهروردي �ساحب »عوارف املعارف« )املتوفى �سنة 8)6ه). 
اأن الطريقة ال�سهروردية من�سوبة اإىل �سويف  اأولريي حني ظن  وقد اأخطاأ الأ�ستاذ 
اأ�سحاب وحدة الوجود،  بغدادي هو �سهاب الدين ال�سهروردي الذي كان من 
وُحكم عليه بالإعدام يف عهد �سالح الدين )�سنة 587ه))))، وهناك اأي�ًسا الطريقة 
ال�ساذلية ن�سبة اإىل اأبي احل�سن علي بن عبد اهلل بن عبد اجلبار ال�ساذيل )املتوفى 
اأفرد له ابن عطاء اهلل ال�سكندري يف كتابه »لطائف املنن«  �سنة 656ه)، والذي 
ترجمة مف�سلة، قال فيها عنه: »اإنه قطب الزمان، واحلامل يف وقته لواء اأهل العيان، 
حجة ال�سوفية، علم املهتدين، زين العارفني، اأ�ستاذ الأكابر، زمزم الأ�سرار، ومعدن 
الأنوار، القطب الَغْوث اجلامع اأبو احل�سن علي ال�ساذيل «))). وقد قال عنه ابن 
اهلل  ر�سي  ال�ساذيل  احل�سن  اأبي  ال�سيخ  من  باهلل  اأعرف  راأيت  »ما  العيد:  دقيق 

عنه«.

اأخذ الطريق عنه منهم هو  اأجل من  اإنَّ  ولل�ساذيل تالميذ كثريون يقال: 
اأبو العبا�س اأحمد املر�سي )املتوفى �سنة 686ه). ومن اأعظم تالميذ هذا الأخري 
تاج الدين بن عطاء اهلل ال�سكندري )املتوفى �سنة 707ه). وثمة طريقتان اأخريان، 

.O'Leary, De Lacy, Arabic Thought and its Place in History, (London 1922), p. 197  (((
الطبقات الكربى: ج)، �س5.  (((
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اإحداهما فار�سية، والأخرى عربية: فاأما الفار�سية فهي الطريقة املولوية التي اأ�س�سها 
جالل الدين الرومي �ساحب الديوان الكبري املعروف با�سم »املثنوي«، و)املتوفى 
�سنة )67ه). وتعرف هذه الطريقة اأحيانًا با�سم الدراوي�س الراق�سني؛ لأن اأفرادها 
اإىل  املنت�سبون  اأذكارهم، ويعد  والرق�س يف جمال�س  الغناء واملو�سيقى  ي�سطنعون 
الطريقة  واأما  ت�ساحًما.  واأكرثهم  عقاًل،  واأرقاهم  اأفًقا،  الدراوي�س  اأو�سع  املولوية 
العربية فهي البدوية ن�سبة اإىل اأبي العبا�س اأحمد البدوي )املتوفى �سنة 675ه).

ويالحظ هنا اأن لكل طريقة نوًعا من الأذكار والأوَراد والأحزاب، يرددها 
املريدون، �سواء يف جمال�سهم اأو فيما بينهم وبني اأنف�سهم، واأن من و�سائل التهذيب 
والتعليم فيها ما ي�سبه الدرو�س اخلا�سة التي يقدم فيها الن�سح والإر�ساد والوعظ 
اإىل اأبناء كل طريقة، واأن من هذه الدرو�س ما يكون يف بع�س الكتب والر�سائل 
َعت من قبله، ووجد  والق�سائد التي ي�سعها �سيخ الطريقة نف�سه، اأو تكون قد ُو�سِ
اأن يف اإقبال مريديه عليها، وا�ستماعهم اإليها، ما يحقق لهم كمال العلم والعمل.

الت�سوف بعد القرن ال�سابع: �سروح وملخ�سات

النظرية  الناحيتني  يف  املنتجة  اخل�سبة  ة  وِحيَّ الرُّ احلركة  هذه  اأن  على 
اأ�سابها �سيء من  ال�سابع حتى كان قد  القرن  نهاية  تدنو من  والعملية، مل تكد 
الفتور والق�سور، ل�سيما يف الناحية النظرية، وهي التي يعرب فيها عن احلقيقة يف 
مذاهب ذوقية، ولكنها م�سطبغة ب�سبغة فل�سفية، كتلك التي �سهدنا بع�سها عند 
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ال�سهروردي املقتول، وابن عربي، وابن الفار�س، وابن �سبعني: فالذين جاءوا من 
ال�سوفية بعد القرن ال�سابع، ل يكادون ي�سيفون �سيًئا جديًدا اإىل ما قاله املتقدمون، 
الأقدمني  وملخ�سات على كتب  �سروح  اإما  اأنها  تزيد على  تكاد  وم�سنفاتهم ل 
الرتديد  اأن يكون يف ذلك  واأقواله، دون  ال�سلف  لتعاليم  ترديد  واإما  ومذاهبهم، 
�سيء من البتكار اأو التجديد، ففي القرن الثامن مثاًل جند عبد الرزاق القا�ساين 
)املتوفى �سنة 9)7ه)، وجند له م�سنفات كثرية، ولكنها على كرثتها، لي�ست اإل 
الفار�س يف  ابن  وملذهب  احلكم«  »ف�سو�س  كتابه  عربي يف  ابن  ملذهب  �سروًحا 
ق�سيدته »التائية الكربى«، اأو تعبرًيا جديًدا عن مذهب الأول يف وحدة الوجود، 
اإن اختلف عن عباراته يف ال�سورة واملظهر، فهو ل يختلف عنها يف اللُّّب واجلوهر. 
وفيما بني القرنني الثامن والتا�سع جند عبد الكرمي اجليلي موؤلف »الإن�سان الكامل«، 
وهو كتاب، واإن كانت له قيمة ت�سوفية وفل�سفية كبرية، اإل اأن �ساحبه كان متاأثًرا 
واألفاظه  مبنهجه  ومتاأثًرا  بل  الوجود،  وحدة  يف  عربي  ابن  مبذهب  التاأثر  كل  فيه 
الوهاب  عبد  جند  العا�سر  القرن  ويف  وغاياته.  نتائجه  مثل  اإىل  ومنتهًيا  وعباراته، 
ال�سعراين )املتوفى �سنة )97ه)، وهو من اأتباع حميي الدين بن عربي، غري اأن 
ة والأنظار العقلية، ومن اأ�سياء اأخرى  وِحيَّ م�سنفاته العديدة مزيج من الأذواق الرُّ
هي اأدنى ما تكون اإىل الأ�ساطري اخليالية منها اإىل الأمور الواقعية. وكثري من هذه 
امل�سنفات لي�س اإل ملخ�سات لبع�س موؤلفات ابن عربي، اأو تعقيبات على مذهبه 
فيها، ومن هذا القبيل كتابه »الكربيت الأكرب يف بيان علوم ال�سيخ الأكرب«؛ فهو 
»اليواقيت واجلواهر يف  املكية« لبن عربي. وكتابه  »الفتوحات  تلخي�س لكتاب 
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بيان عقائد الأكابر«، فهو اإما تلخي�س لبع�س املذاهب ال�سوفية ال�سابقة، وملذهب 
ابن عربي بنوع خا�س، واإما عر�س لها وتعقيب عليها. وفيما بني القرنني احلادي 
من  وهو  �سنة ))))ه)،  )املتوفى  النابل�سي  الغني  عبد  جند  ع�سر  والثاين  ع�سر 
اأي�ًسا، و�سع كثرًيا من امل�سنفات املنثورة واملنظومة، ولكنه على  اأتباع ابن عربي 
كرثة ما و�سع، مل يتجاوز يف مذهبه حدود الدائرة التي ر�سمها ابن عربي يف وحدة 
الوجود. ولقد كان النابل�سي - كما كان القا�ساين من قبله - متاأثًرا مبذهب ابن 
القا�ساين  �سرح  اأن  تاأثرهما هذا من  مبلغ  اأدل على  ولي�س  اأبعد حد،  اإىل  عربي 
ّر« و�سرح  لتائية ابن الفار�س الكربى امل�سمى »ك�سف الوجوه الُغّر ملعاين نظم الدُّ
النابل�سي على ديوان ابن الفار�س امل�سمى »ك�سف ال�سر الغام�س من �سرح ديوان 
ابن الفار�س«. كانا اإىل عر�س مذهب ابن عربي اأدنى منهما اإىل الإبانة عن حقيقة 
مذهب ابن الفار�س يف األفاظه ومعانيه، وما انبث من العنا�سر املختلفة فيه. ويرجع 
هذا اإىل اأن النابل�سي بنوع خا�س قد ر�سخت يف ذهنه فكرة هي اأن ابن الفار�س 
اأن فهم �سعر ابن الفار�س يف حدود  تلميذ لبن عربي، الأمر الذي ترتب عليه 
فجاء  يطيق،  مما  واأكرث  يطيق  ما  الوجود  وحدة  معاين  من  له  وحمَّ الفكرة،  هذه 
�سرحه لديوان ابن الفار�س تعبرًيا عن مذهب ال�ساعر امل�سري، ولكن يف األفاظ 

وعبارات هي من مقومات مذهب ال�سويف الأندل�سي))).

ابن الفار�س واحلب الإلهي: �س56 - 57، �س)6 - 65.   (((





للت�سوف بعد هذه الأدوار التي �سهدنا فيها ازدهاره من الناحيتني العلمية 
بهذه  فيه  وامتزج  والنحطاط،  التدهور  من  كثري  فيه  اأ�سابه  اأخري  دور  والعملية 
عنا�سر  من  كثري  الرائعة،  �سورها  بع�س  على  وقفنا  التي  الراقية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة 
ج من العامة، واجلري  ذَّ الغرور وحب الظهور، وامليل اإىل ال�سيطرة على عقول ال�سُّ
وراء الزلفى عند اأ�سحاب النفوذ وال�سلطان، هذا اإىل ما ت�سرب اإليه من �سروب 
عبذة، حتى لقد خالف كثري من املنت�سبني اإىل بع�س الطرق  املَْخَرَقة، واألوان ال�سَّ
ال�سوفية ما �سار عليه ال�سلف ال�سالح من �سنن الزهد والعبادة، واأ�سول املجاهدة 
ة عن معناها الذي  وِحيَّ الرُّ اأن خرجت احلياة  والريا�سة، الأمر الذي ترتب عليه 
ينبغى اأن تدل عليه، وانحرفت عن غايتها التي ينبغي اأن ت�سعى اإليها. وقد �سور 
منو  من  الأوىل  عهوده  اأ�ساب يف  ما  ناحية  من  تبني  �سورة  الت�سوف يف  بع�سهم 
وازدهار، وتظهر من ناحية اأخرى ما اأ�سابه يف عهوده الأخرية من تدهور وانحالل، 
فقال: »كان الت�سوف حاًل ف�سار كاًرا، وكان احت�سابًا ف�سار اكت�سابًا، وكان ا�ستتاًرا 
لل�سدور  عمارة  وكان  للعلف،  ابتياًعا  ف�سار  لل�سلف  اتباًعا  وكان  ا�ستهاًرا،  ف�سار 

َتَدْهُور بعد ازدهار
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ف�سار عمارة للغرور، وكان تق�سًفا ف�سار تكلًفا، وكان تخلًقا ف�سار متلًقا، وكان �سقًما 
ف�سار لقًما، وكان قناعة ف�سار فجاعة، وكان جتريًدا ف�سار ثريًدا«. وهذه ال�سورة على 
مافيها من اإ�سراف ومبالغة قد يبعثان على ال�سخرية وال�سحك، اإل اأنها تك�سف 
لنا عن وجه التغري يف الت�سوف واأ�ساليبه الراقية التي ا�سطنعها ال�سلف، وغاياته 

ال�سامية التي ق�سدوا اإىل حتقيقها.

اأ�سبحت يف جملتها  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ اأن احلياة  يعني  اأن هذا ل  على 
اأن الذي  الت�سوف يف عهده الأخري، بل هو يعني  اأمر  اإليه  انتهى  ما  وتفا�سيلها 
ة القومية التي و�سع حجرها  نَّ غلب على هذه احلياة هو ذلك النحراف عن ال�سُّ
الأ�سا�سي الزهاد الأولون، واأقام �سرحها من جاء بعدهم من ال�سوفية، ومع ذلك 
ة مل تعدم بع�س النفو�س ال�سافية، والقلوب الطاهرة، والب�سائر  وِحيَّ فاإن احلياة الرُّ
امل�سرقة التي كانت - وما تزال - تظهر من حني اإىل حني، ولو اأن اأ�سحابها يوؤثرون 

الت�سرت وال�ستخفاء على الظهور والّدعاء.



ة وتطورها يف الإ�سالم،  وِحيَّ من كل ما تقدم من حديث عن ن�ساأة احلياة الرُّ
ن�ساأت حتنًثا عند حممد العربي اجلاهلي،  اأول ما  ن�ساأت هذه احلياة  نتبني كيف 
وزهًدا يف الدنيا، واإعرا�ًسا عن جاهها، وت�سفية للنف�س وت�سامًيا بالقلب اإىل غاية 
روحية �سامية عند حممد النبي العربي، ثم زهًدا وتق�سًفا َوَورًعا واإقباًل على العبادة 
اك والفقراء وال�سوفية،  �سَّ اد والنُّ هَّ عند ال�سحابة والتابعني، وغريهم من طبقات الزُّ
ة كانت تقوم يف عهودها الأوىل على دعائم اإ�سالمية بحتة،  وِحيَّ واأن هذه احلياة الرُّ
َمْت م�سائله،  ن، وُنظِّ وقد ظلت كذلك حتى ا�سطبغ الت�سوف بال�سبغة العلمية َفُدوِّ
َقْت اأبوابه، وهنالك دخلت عنا�سر اأجنبية اإىل الإ�سالم، وت�سرب فيما ت�سرب  َوُن�سِّ
ة، عقائد دينية، واأنظار فل�سفية، واألفاظ ا�سطالحية، ا�ستمدت  وِحيَّ منها اإىل احلياة الرُّ
ترتب على  وقد  والن�سرانية.  واليونانية  والفار�سية  الهندية  الثقافات  من خمتلف 
ة، كثري من املعاين الفل�سفية  وِحيَّ ذلك اأن اأ�سبح لالأذواق القلبية، واملكا�سفات الرُّ

التي تنطوي عليها، واملنازع النف�سية والأخالقية وامليتافيزيقية التي تنزع اإليها.

خامتة
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على اأن هذا كله ل مينع من اأن نقرر هنا املنبع الأول الذي ا�ستقت منه احلياة 
النبي  حياة  قوامه  ا،  اإ�سالميًّ كان  وغاياتها،  ومناهجها  اأ�سولها  الإ�سالمية  وِحيَّة  الرُّ
واأ�سحابه، ومرجعه كتاب اهلل و�سنة ر�سوله. واأما ما ظهر من مذاهب ُمَناِفَية لتعاليم 
الإ�سالم، فقد كان راجًعا اإما اإىل اإ�سراف بع�س ال�سوفية يف التاأثر بالأنظار الفل�سفية، 
اأو اإىل مغالة بع�س الفقهاء يف اإلقاء ال�سبهات على هذه املذاهب وعقيدة اأ�سحابها. 
ومهما يكن من �سيء فقد وقفنا من خالل هذا العر�س التاريخي على �سور روحية 
واأ�سوة  قدوة �ساحلة،  ت�سلح  اأنها  به  تو�سف  ما  اأقل  لعل  عالية �سادقة،  وُمُثل  رائعة 
َغْلَواء  من  كثرًيا  خلففت  فيها،  النظر  دوام  على  اجليل  هذا  اأبناء  داأب  لو  ح�سنة، 
النفو�س والعقول، واأفقدت املقايي�س  املادية التي ب�سطت �سلطانها على  هذه احلياة 
ال�سحيحة ما كان ينبغي اأن يكون لها من اأ�س�س نف�سية، ودعائم اأخالقية، وغايات 
روحية، ول�سفت نفو�سهم، ودقَّْت اأذواقهم، ورقَّْت قلوبهم، على وجه ي�سبحون معه 

اأقدر على تذوق ما يف احلياة من اآيات احلق واخلري واجلمال.

من  احلياة  هذه  يتناول  الإ�سالمية  ة  وِحيَّ الرُّ احلياة  يف  بحثنا  كان  وملا 
الناحيتني التاريخية واملو�سوعية، وكنا قد فرغنا من درا�سة الناحية التاريخية على 
اآثرنا اأن ُنفرد للكالم عن الناحية  الوجه الذي تقدم يف هذا الق�سم الأول، فقد 
املو�سوعية ق�سًما ثانًيا، نتحدث فيه عن الأ�سول واملناهج النظرية والعملية للحياة 
ة، ونك�سف عن خمتلف املعاين واملنازع النف�سية والأخالقية وامليتافيزقية  وِحيَّ الرُّ
لهذه احلياة، وذلك يف جزء ثاٍن من هذا الكتاب، نرجو اأن يكون ظهوره قريًبا، واهلل 

املوفق ملا فيه ال�سداد.

 نهاية المتن 
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