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الثانية الطبعة بنييدي

سموات يف ليُحلِّق هدىهللاوتوفيقه، من أجنحة عىل ينطلق القلم وهذا عرشعاًما خمسة منذ
لحن كل ومن عبريه، أطهر َزهر كل ومن أشعته، أبهى نجم كل يقتبسمن وآفاقه، التصوف
باإليمان، والجمال باللحن، والشعاع بالعطر، والنور بالخري، الطهر ويمزج أنغامه، أسمى
بالحياة، تضج مرشقات مؤمنات كلمات إىل املبهجات هذه كل فتتحول هللا رضاء يتجىل ثم
ومنهاًجا العابدة، لألرواح علويٍّا ونغًما املتفتحة، للقلوب روحيٍّا زاًدا وتقدم بالقوة، وتنبض

للناس. أخرجت أمة لخري هاديًا وضاء
أجزاؤها، تتابعت التي الصوفية الدراسات هذه مولد كان عاًما عرش خمسة منذ
الذي الصويف بالرصح والشموخ السمو سبيل يف لبناتها واتحدت حلقاتها، وتماسكت
قوية ارتكاز ونقطة اإليمان، حصون من حصنًا يكون أن وتأمل العابدة، القلوب ترتقبه

الكربى. اإلسالمية للوثبة
هذه اإلسالمي العالم يستقبل أن — العناية هذه أرقاء ونحن — هللا عناية وشاءت
الحب يزال وال رساًعا، طبعاتها فنفدت الغيث، وقطرات الفجر، ألضواء استقباله الدراسات
«الغزايل» كتابي طبعات فأُعيدت — جالله جل — هللا َ ويَرسَّ عليها، ويلح بها، يطالب
الشعراني» واإلمام اإلسالمي «التصوف من الثانية الطبعة ذي هي وها الدين»، و«محيي
لعشاق نقدمها األوىل، الطبعة يف تتيرسلنا لم وتعقيبات زيادات إليها مضاًفا حة، ُمنقَّ ُمحرَّرة

العاملني. رب باهلل إال توفيقنا وما فخورين. شاكرين اإلسالمية، والروحانية التصوف
للتصوف كاملة بمناهج تميز فقد الدراسات؛ هذه من العقد واسطة هو الكتاب وهذا

للموقنني. ورحمة وهدى خري من أجنحته بني يحمل وما ورساالته، وأهدافه



الشعراني واإلمام اإلسالمي التصوف

مذاهب من عليه وُدسَّ إليه نُسب ما كل من التصوف بتنقية كربى عناية عني كما
املغرضني صحف به وفاضت التاريخ، حقائب به امتألت مما شعبية، ودجليات فلسفية،

ولحونهم.
عاملية روحانية ألقوى صادقة صورة الضخمة، الصوفية للثروة كاملة لصورة إنه

املبني. املرشق واليقني والحب، والخري والجمال، بالسالم الناس بني مشت
حاسًما ا ردٍّ لتكون جاءت هللا، أراده الذي ميقاتها يف الجديدة الطبعة هذه جاءت ولقد
وهناك، هنا املضلل الخادع السحر يريقون وراحوا إبليس، بمزمار أمسكوا الذين هؤالء عىل

مدمرين. محطمني اإليمان منائر إىل وليتسللوا واملتصوفة، التصوف من لينالوا
محاولني وبشاعة، غلظة الشياطني رءوس كأنها بكلمات أفواههم ملئوا الذين هؤالء

العابدين. الساجدين عىل املحراب ويحطموا أساسه، من الرصح ينقضوا أن
واملروق والكفر واللظى ألنصارهم، الجنة ويبيعون هللا، برحمة وحدهم أمسكوا لقد
وكل ضاللة، يشء وكل بدعة، يشء كل لهم، يسجدون َمن عتبات عىل الساجدين لغري
والتهليل. التكبري لهم يحلو حيث هم؛ تكبرياتهم إال مروق تكبرية وكل جحود، تسبيحة

حناجرهم شقت حتى صاحوا لقد التاريخيني. التصوف خصوم مع طويًال نقف ولن
وبقي الفناء، إىل ذهبوا شيطان، من وصيحة رماد، من قبضة ذهبوا ثم القرون، عرب
إىل بأيديهم ويأخذ ربهم، إىل الناس يرشد ولحونه، ومواجيده ومنائره، بمنابره التصوف

الطاهرة. الصاعدة الحياة
الذي الحار القوي الصويف اإليمان ذلك من خلت لو الحياة تكون كيف أدري ولست
القلوب. وأشواق األرواح، ووثبات السالم، وموسيقى الحب، بألحان الوجود سموات يمأل
أسلوب يف عمالقة ألنفسهم، جهادهم يف عمالقة أقزام، بني لعمالقة املتصوفة إن

املتعالية. امُلجنِّحة ومثالياتهم تعبداتهم، وألوان حياتهم،
الفناء: منه يدنو ال خلوًدا قرآنه يف خلَّده — جالله جل هللا— أن الصويف النهج وحسب
َعنُْهْم َعيْنَاَك تَْعُد َوَال َوْجَهُه يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن َمَع نَْفَسَك ﴿َواْصِربْ
ُفُرًطا﴾. أَْمُرُه َوَكاَن َهَواُه َواتَّبََع ِذْكِرنَا َعْن َقْلبَُه أَْغَفْلنَا َمْن تُِطْع َوَال نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِزينََة تُِريُد

آيتنا. وهذه حجتنا، هي تلك
لهدف التصوف عن الدفاع إن كتابنا؟ نقدِّم ونحن بعيًدا ذهبنا هل تُرى … وبعُد
«التصوف يدي بني طبيعية مقدمة الكلمات تلك تكون الضوء هذا وعىل أهدافنا، أكرب من

الشعراني». واإلمام اإلسالمي
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الثانية الطبعة يدي بني

َُّه أَن َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم القائل: العزة رب وتبارك
.﴾ اْلَحقُّ

اْلُمْسِلِمنَي﴾. ِمَن إِنَِّني َوَقاَل َصاِلًحا وََعِمَل ِهللا إَِىل َدَعا ْن ِممَّ َقْوًال أَْحَسُن ﴿َوَمْن

رسور الباقي عبد طه
٢٠ / ١٢ / ١٩٥٥
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األعىل األفق

الصويف. والنهج اإلسالمي للتفكري األعىل األفق األعىل؛ األفق يف بزغ نجم آخر هو الشعراني
من املتصدعة للقلوب ا خاصٍّ أفًقا األول يومه منذ اإلسالم مع التصوف درج ولقد
عجائب يف السابحة للعقول مجلوة وسماءً ونجواه، بحبه الينابيع املتفجرة هللا، خشية
التي العقول للموقنني، آيات من فيهما وما واألرض السموات ملكوت يف املفكرة الكون،
واتقوا والطاعة، العبادة وفتوحات البصرية، جالء ورزقها الحكمة، نور املهيمن فيها أودع

هللا. ويعلمكم هللا
يؤلفون املحبة الذاكرة املطمئنة والنفس املؤمن، املفكر والعقل العابد، املتصدع والقلب
امُللهمني من يكون حتى وترتفع باإلنسان ترتفع التي امُلْلِهمة، امُلعلِّمة العلوية، النفحة مًعا
وََعلَّْمنَاُه ِعنِْدنَا ِمْن َرْحَمًة آتَيْنَاُه ِعبَاِدنَا ِمْن ﴿َعبًْدا تعاىل: قوله أفق تحت املندرجني الربانيني

ِعْلًما﴾. َلُدنَّا ِمْن
عنوانها فليكن أحببت وإن األعىل، باألفق أو بالتصوف املثاليات تلك فسم شئت إن

اإلسالمية. الروحانية أو العبودية نورانية
األفق يتسامى، ملن األعىل األفق يرسم الذي وهو املثاليات، تلك جماع هو فالتصوف
بأنوارها الكاملة العبودية فيه تتجىل الذي األعىل األفق اإلسالمية، بالروحانية املرشق األعىل

وإلهاماتها.
ثم اإللهي، الحب يف املمثل الفطري االستعداد هو اآلفاق تلك إىل التصوف وسبيل

والنوافل. الفرائض فوق ملا املتواصل والتطوع الكامل، والخلق الدائم، الذكر
أحببته فإذا أحبه، حتى بالنوافل إيلَّ يتقرب عبدي يزال «فال القديس: الحديث ويف
التي ورجله بها، يبطش التي ويده به، يبرص الذي وبرصه به، يسمع الذي سمعه كنت

ألعيذنَّه.» استعاذني وإلن ألعطينَّه، سألني وإن بها، يميش
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وهي الدائم؛ التطوع مرتبة فوقها ولكن هي؟ ما أدراك وما النوافل، مرتبة هي تلك
اْلَقْوِل ِمَن اْلَجْهِر َوُدوَن َوِخيَفًة ًعا تََرضُّ نَْفِسَك ِيف َربََّك ﴿َواذُْكْر وعبادة ذكًرا كلها الحياة جعل
َوِباْألَْسَحاِر * يَْهَجُعوَن َما اللَّيِْل ِمَن َقِليًال ﴿َكانُوا اْلَغاِفِلنَي﴾، ِمَن تَُكْن َوَال َواْآلَصاِل ِباْلُغُدوِّ
اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم َوإِذَا َهْونًا اْألَْرِض َعَىل يَْمُشوَن الَِّذيَن الرَّْحَمِن ﴿وَِعبَاُد يَْستَْغِفُروَن﴾، ُهْم

َوِقيَاًما﴾. ًدا ُسجَّ ِلَربِِّهْم يَِبيتُوَن َوالَِّذيَن * َسَالًما َقالُوا
ربانيٍّا؛ تكن أطعني «عبدي املشهور: األثر الكاملة، العبودية مرتبة املرتبة؛ تلك وأفق

فيكون.» كن لليشء: تقول
من صفوة إال عليه يصرب وال يطيقه فال طالب، لكل يذلل ال املرتقى جبار األفق وهذا
املحمدية النبوة ألنوار وورثة وُهداة أئمة وجعلهم واصطفاهم، اجتباهم الذين الرحمن عباد

َعِظيٍم﴾. َحظٍّ ذُو إِالَّ اَها يَُلقَّ َوَما َصَربُوا الَِّذيَن إِالَّ اَها يَُلقَّ ﴿َوَما
— أنس روى «فقد الخيالية؛ والسبحات الوجدانية األشواق من رضبًا نقول ما وليس
فقال األنصار، من شاب رجل استقبله إذ هللاملسو هيلع هللا ىلصيميش رسول بينما قال: — عنه ريضهللا
قال: ا، حقٍّ باهلل مؤمنًا أصبحت قال: حارثة؟ يا أصبحت كيف عليه: هللا صلوات — النبي له
فأسهرت الدنيا عن نفيس عزفت هللا، رسول يا قال: حقيقة، قول لكل فإن تقول؛ ما انُظْر
يتزاورون كيف الجنة أهل إىل أنظر وكأني بارًزا، ربي بعرش فكأني نهاري، وأظمأت لييل،
قلبه.» يف اإليمان هللا نوَّر عبٌد فالزْم. أبرصت قال: فيها، يتعاوون كيف النار أهل وإىل فيها،
فوق — وجل عز — ربي إىل أنظر «لكأني الحسن: بن محمد عن أخرى رواية ويف

خلقه.» يقيضبني عرشه
األفق يف فعاش النبوي! التعبري هذا وأحىل أجمل وما قلبه. يف اإليمان هللا نوَّر عبد ذلك
األسنى، امللكوت رأى حتى النورانية قلبه بأجنحة فحلَّق اإلسالم، روح عليه فتجلت األعىل،
خلقه، بني يقيض وهو — جالله جل — هللا فرأى ارتقى ثم والعرش، والجنة النار فشاهد
السيَّار عىل بقدميه يخطر وهو القلبي، اإليمان عني املوقنني، بعني اآليات تلك وشاهد رأى

األريض.
ربانيٍّا باطنيٍّا علًما لدنه من هللا فآتاه فاهتدى، ارتقى الذي العبد الخرض؛ وقصة

معرفة. تدانيه وال علم، يسامقه ال معجًزا
الفكرية اإلسالمي العالم توجيهات يف األثر أكرب له كان الذي التصوف هو ذلك
العليا ومثله أهدافه رسم ويف العاملية، وانتصاراته فتوحاته يف األثر أكرب بل والتعبدية،

والروحية. والخلقية االجتماعية
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مع تتفاعل عبقرية ملهمة وبطوالت شخصيات إىل استحال الذي التصوف هو ذلك
زاحفة روحية قوة إىل البطوالت تلك واستحالت وترشدها، فتهديها وتقودها الجماهري
مثاليته، وتحفظ شعلته، وتزكي اإلسالم، بألوية تطري باإليمان، فياضة بالنور، مرشقة

والعلمية. العقلية امليادين شتى يف اآلفاق له وتفتح
والبطوالت العجيبة الشخصيات من الخالد الحشد لهذا الصادق التفسري هو وهذا
إليهم، الدنيا عبقريات تسمو ال معجزات آيات التصوف، تاريخ بها حفل التي الفذة
تاريخ يعرفها لم ملهمة غالبة روحية وقوة عنهم، نتحدث حني حياتنا تخجل ومثاليات

لسواهم. العاملي اإليمان
الذي الصويف الروح وبني بينهم الصالت نعقد أن من عنهم نتحدث حينما لنا بد وال

أجنحتها. وصانع نورها، ومشعل الطاقة، هذه مصدر يعد
يف للرتقي استعدادها هو اللدنية العبقريات تلك من عبقرية كل عظمة ومقياس
الفيض لباب الفاتح اإللهي والحب الكاملة، العبودية تحمل عىل وطاقتها العلوية، املعارج

الرباني.
باملثل الصارم الصادق واالحتذاء الكامل، االقتداء هو املعارج لتلك املوصل والباب

صاحبها. عىل وسالمه هللا صلوات — املحمدية بالنبوة الكامل، لإلنسان األعىل
عليه، وصربت تلقيه وأطاقت واستوعبته، كامًال، كله الفيض تلقت التي النبوة تلك
الفياض الزاخر معينه وكانت األسمى، أُفَقه وكانت األعىل، رمزه فكانت وبه، له وعاشت

امللهمني. العباقرة هؤالء من ملهم عبقري لصوغ منه قطرة تكفي الذي
أفضل عليه — املرسلني وسيد األنبياء خاتم أفق تحت عاشوا الذين امللهمني العباقرة
لالستيعاب، واستعداد للتلقي، استعداد من فيه ما بقدر كلٌّ — التسليم وأتم الصالة

واإلرشاق. للفيض واستعداد والتحمل، للصرب واستعداد
إذا أغايل ال وإجالًال فهًما املحمدية، للنبوة وإجاللهم املتصوفة فهم يف الرس هو وهذا

محمدي. كل قلب يف مثيله يفوق إنه قلت
تهطل حيث اإللهية؛ لألبواب الرباني املفتاُح هو ِهللا رسوَل محمًدا بأن آمنوا لقد
الطريق عن حاد من فكلُّ والباب، املفتاح يف الرس كل الرس وأن والفتوحات، الفيوضات
والعطاء، الفتح من فُحرم الباب، عنه وتوارى املفتاح َفَقَد املحمدي، الهدى طريق السوي؛

السبيل. سواء وضلَّ
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بالسنن واالقتداء االحتذاء مدرسة التصوف، عباقرة أنجبت التي املدرسة هي تلك
اإلسالم قلب — تزال وال — املدرسة تلك كانت ولقد الكاملة. العبودية مدرسة املحمدي،

األعىل. وأفقه وروحه
محاريب يف املتواصل والتعبد هللا، آيات يف التفكر مدرسة املحمدية؛ املدرسة وتلك
بما اإللهي الحب مدرسة املوقنني، للمؤمنني ومساجد محاريب الحياة يف ما وكل الحياة،
الوهاب عبد العمالق الزعيم املواهب أبا أنجبت التي هي وفيوضات، وإلهام إرشاق من فيها

الشعراني.
عجائب من فعجيبة شئت إن أو املدرسة، تلك عجائب من ضخمة عجيبة والشعراني
أقباس من وقبس التقوى، لطائف من ولطيفة اإليمان، صنائع من وصنيعة التصوف،

العابدة. املتطهرة األرواح عىل املفاض النور
فقد ودراساته، مناهجه عن البحث من ودعك العلمية، مدرسته عن البحث من فدعك
ورعته والحرضة، واملحبة والخلوة الطاعة وأبرزته الروح، وسبحات القلب إلهامات كوَّنته

ورضاه. هللا عناية وزكَّته وحبته
يف معارصيه عىل مربًزا ودارًسا فحًال، عامًلا يكن لم الشعراني أن هذا معنى وليس
مناًرا، به ارتفعت التي العلمية العمالقية تلك إن نقول أن نريد وإنما ومعارفهم، علومهم
أنها رسها كان ومجادليه، مصاوليه معارف حياله وتضاءلت معارصيه، علوم نوره يف َفنَْت

إمداداته. تنضب وال إلهاماته، تفنى ال الذي الرباني النبع من األعىل، األفق من
ويتلمسون يستنطقونها، كتبه عىل عكفوا االسترشاق رجال أن الشعراني وحسب
وخرجوا القاسية، موازينهم عىل ويعرضونها امللحة، شكوكهم أوجه عىل ويقبلونها أرسارها،
القول ويطلقون الشامخ، الضخم العمالق أمام الهاماِت يحنون الطويل الشوط بعد
املتصوفني، العباقرة أعاجيب من أعجوبة الشعراني بأن ورصاحة وضوح يف معرتفني

مثيًال. لها يعرف اإلسالم تاريخ يكاد ال أعجوبة
صوفيٍّا والنظرية العلمية الناحية من كان الشعراني «إن «فولرز»: املسترشق يقول
وكان وأصوله، الفقه ميدان يف أصيًال بارًزا كاتبًا نفسه الوقت يف وكان األول، الطراز من
بينها من ا، عدٍّ السبعني تجاوزت التي كتبه وإن نظريًا، له يعرف ال اإلسالم يكاد مصلًحا
فكرتها يعالج ولم أبًدا، إليه يسبق لم أصيًال محًضا ابتكاًرا تعترب كتابًا وعرشون أربعة

قبله.» أحد
واسع مخلًصا نفاذًا دراًكا رجًال كان الشعراني «إن «ماكدونالد»: العالمة ويقول
ذا مرشًعا كان وإنه املميزات، أعظم بني يجمع كان «إنه آخر: موضع يف ويقول العقل.»
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اإلسالم، يف األوىل الثالثة القرون بعد الفقه يف النادرة العقول من عقله وكان ونفاذ، أصالة
عالية.» أنفة تهزه أخالق رجل وإنه

وإنه كله، اإلسالمي العالم عَرفه صويف أعظم «إنه عنه: «نيكلسون» املسترشق ويقول
عىل علماؤه واقترص اإلسالم، يف الفكرية الحركة ركدت اإلسالمي العالم املغول فتح منذ
أصيل لتفكري أثر أي أو منتج، خصب إنتاج أو انطالق، بوادر نجد فال والتقليد، الجمع
وكان الصويف. والشعراني املؤرخ، خلدون ابن هما: شاذتني؛ شخصيتني باستثناء ويضء،
به يشهد اإلسالمي، العالم يف املدى واسع تأثريًا أثَّر أصيًال مبدًعا مفكًرا بالذات الشعراني

مؤلفاته.» طلب يف متواصًال إلحاًحا الُقرَّاء إلحاح يومنا إىل
الدنيوية، العلمية بموازينهم الشعراني وزنوا الذين العامليني العلماء شهادات هي تلك
شموًخا املنفردة القمة إىل موازينهم به ارتفعت فقد هذا ومع الصوفية، النورانية بميزان ال

وخلوًدا.
يف الشعراني صعد لقد املرتقى، العسري الوعر التصوف أفق األعىل؛ األفق إىل ولنعد

آفاقه. يف وساد م وتزعَّ محرابه، يف الذروة م وتنسَّ معارجه،
من أتيحت قد الصوفية والسيادة والزعامة الذروة م وتنسُّ املعارج، تلك يف والصعود

األفق. هذا يف قليل لغري الشعراني قبل
ولهذا الزمني؛ الرتتيب بحسب نجم آخر األفق؛ ذلك يف نجم آخر كان الشعراني ولكن

وأشدها. وأقساها األزمنة أحلك يف التصوف معارك أعنف بخوض وحده انفرد
فقد فلقد معنًى، ال اسًما املتصوفة املتصوفة، حتى معارصيه كل حارب أنه وحسبه

وعاله. حاله عرصه يف التصوف
عاشت دولة للتصوف وأقام وحيًدا، الذروة وارتقى وحده، وانترص وحده، حارب

غالبة. عزيزة حياته طوال
آية فأطلق وجهًال، وجموًدا وظالًما رهبة اإلسالمية العصور أشد يف وانترص حارب
القلوب إىل وأعاد وهداه، قوته اإلسالمي للفكر وأعاد الظلمات، تمحو التي املبرصة النور

وتقواها. إيمانها القلقة
ظلماتخارجية بعًضا، بعضها يعلو ظلمات تعيشيف عهده قبيل اإلسالمية األمة كانت
اإلسالمية الشعوب تجتث املرشق من قادمة والترت املغول جنود من بربرية أمواج يف تمثلت
فوَّارة املغرب من قادمة صليبية وأمواج شعلتها، وتطفئ حضارتها، وتدمر أساسها، من

والبغضاء. بالحقد السيف مرشعة والتعصب، بالغضب
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فإن الكربى؛ العلة هو الروحي الركود كان وأقىس، أشد الظلمات كانت الداخل ويف
األشاعرة، جانب من أهدرت قد كانت والفقهاء املتصوفة بني الغزايل بها قام التي التسوية

أخرى. تارة املتصوفة وضد تارة، املفكرين ضد املصطنع اإلجماع سيف سلوا الذين
تاريخ هو الهجري السادس القرن منذ الغزايل بعد اإلسالمي الفكر تاريخ إن حتى
جهة من الحديث ورجال املتصوفة وبني جهة، من واألشاعرة املتصوفة بني املشبوب النزاع
املعارك تنتج كما جميًعا، قواهم يف عام فكري هبوط العنيف الرصاع هذا وأعقب أخرى،
تلك وزر بأرسه اإلسالمي العالم وتحمل املتحاربة، القوات يف واالنهيار الضعف الحربية

قاتًال. روحيٍّا وخموًدا ذهنية، وبالدة وجموًدا، جهًال الهوجاء الجدلية املعارك
يمأل وزوبعة، قعقعة يف للميالد عرش الثاني القرن أواخر يف تيمية ابن وجاء
التصوف العظمى ومعركته الكربى بحملته ويخص سواه، مفكر كل ضد صياًحا الدنيا

واملتصوفة.
كل ق وفسَّ تأويًال، املجسمة اآليات يف يقبل ولم للقرآن، الحريف باملعنى تيمية ابن نادى
فحدد لنفسه، وأباحه جميًعا الناس عىل االجتهاد وحرَّم الكالم، علم يف اإلسالمية املذاهب
بأن فنادى وتغاىل لهم، القرآن وقراءة األولياء زيارة وحرَّم رأيه، حسب تعاىل هللا صفات
ضال فهو للشفاعة طلبًا أو تقربًا — عليه وسالمه هللا صلوات — الرسول قرب يزور من

مبتدع.
ملتهبة صيحة أطلق قد كان ولكنه سجينًا، ومات السجون، حليف تيمية ابن وعاش
نار زادت فضفاضة أردية وألبسوها موها فضخَّ كلماته أتباعه وتناول الجمر، متوقدة
واملتصوفة، أتباعه بني والدماء بالرصاع القاهرة شوارع امتألت حتى ورضاًما، وقوًدا الحرب

الجربتي. يقول كما
الرعناء، املجنونة الخصومات تلك ويف والحوار، الجدل هذا يف األكرب السبب وكان
البدع وأخذت ضوؤها، وخبا جذوتها، خمدت قد كانت العلمية اإلسالمية النهضة أن هو

اإلسالمي. العالم أفق يف تنطلق واألساطري والخرافات
أرجاء الفكرية أشعته أنارت والذي قرون، عرشة يتقد ظل الذي املشعل ذبل لقد

الظلمات. يف مخنوًقا فني بل ذبل الوجود،
أصبح النابض، اإلسالم قلب وهو التصوف، أن العرص هذا ظلمات لتصوير ويكفي
كاًرا، فصار حاًال التصوف «كان بقلمه: الشعراني رسمها التي املهلهلة الصورة تلك يف
فصار للسلف اتباًعا وكان اشتهاًرا، فصار استناًرا وكان اكتسابًا، فصار احتسابًا وكان
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وكان تملًُّقا، فصار ًفا تعفُّ وكان للغرور، عمارة فصار للصدور عمارة وكان للعلف، اتباًعا
ثريًدا.» فصار تجريًدا

شعبان الشيخ يُسمى رجل عن يحدثنا الشعراني أن العرصاملظلم هذا لتصوير يكفي
كريم، قرآن أنه يزعم ما ويقرأ وغريها، الجمع أيام املساجد كرايس يجلسعىل كان املجذوب
بصادقني، هود تصديق يف أنتم «وما القرآن: قراءة طريقة عىل يقول الشعراني سمعه وقد

نارصين.» من لنا وما أموالنا، ويأخذون يرضبوننا، باملؤتفكات لنا هللا أرسل ولقد
صحائف يف العزيز الكالم من قرأناه ما ثواب اجعل «اللهم قائًال: هذا عىل ب يُعقِّ ثم
يعدون بل حاله، من شيئًا عليه يُنكر أحًدا أسمع «ولم قائًال: الشعراني ويُعلق وفالن.» فالن

عندهم.»1 عيًدا رؤيته
قائًال: الناس ويخطب عاريًا املسجد منرب إىل يصعد العريان إبراهيم زميله وكان
العاملني؛ رب هلل والحمد طولون، وجامع الصورين وبني اللوق وباب ودمياط السلطان

الشعراني.2 يقول كما عظيم، بسط للناس فيحصل
مرشًقا متأللئًا الشعراني نجم بزغ بالجهاالت، الزاخر الجو هذا ويف الظلمات، تلك يف

املرسوم. ووقتها املحدد، موعدها يف جاءت كونية ظاهرة كأنه
تنحرص ثم جذوره، من يشء كل لتجتث األعظم البحر أطلقها صوفية كموجة جاء

ونوًرا. وبركة ونماء خصبًا الدنيا فتمأل
تحف قلمه رشع أينما وكان ورحمته، هللا عناية صاغته كما فكان عليه ومنَّ هللا وهبه

والهدى. باليقني اًرا زخَّ َكِلُمه فيأتي واملنن؛ الهبات به
تلك خصائص فيه فتمثلت هاديًا، ومرشًدا قائًدا، وزعيًما مصلًحا، مكافًحا جاء

املواهب. أبا ب: لُقِّ كما فكان الصفات،
قوة لعباده، هللا أراده كما قرآنيٍّا، محمديٍّا وجاله والبدع، األساطري من التصوف حرر

األعىل. األفق يف محلقة روحية
بحرارة الفقه مَزج الذي األملعي األصويل فكان وتزمته، جموده من الفقه وحرَّر
أحكاٍم مجرد ال جعله يوم الجماهري إىل وحبَّبه والجفاف، الجفوة من فأنقذه اإليمان،

مرشقة. روحية حقائق بل فحسب، رشعية

ص١٦٠. ج٢، الكربى، الطبقات 1

ص١٢٤. ج٢، الكربى، الطبقات 2
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إىل وأعاده امُلجادلني، وأهواء دين، امُلَجسِّ نزوات من — التوحيد — الكالم علم وحرَّر
والتابعون. األول الصدر به واهتدى عَرفه الذي اإليماني ورونقه نوره

إىل وردها والخياالت، األوهام وراء والجري والحوار الجدل من اإلسالمية األمة وأنقذ
هللا. لوجه الخالص والعمل الصايف النبع

الفقري عن املدافع االجتماعي املصلح فكان الشعبية، زعامته الديني جهاده يُنسه ولم
حقوق وينتزع الحق، كلمة يرفع والحكام الوالة وجه يف القائم والضعيف، واملسكني

األقوياء. من الضعفاء
واملالذ امللجأ فهو يده، من إشارة أو فيه، ِمن كلمة ترقب عهده يف الدنيا ووقفت
ولطائف اإليمان، حقائق إىل الهادي املرشد وهو رحمة، يطلب وللظالم ا، حقٍّ ينشد للمظلوم
لغضبه اضطربت غضب إذا الذي الحبيب الزعيم وهو والحياة، الفكر ومشكالت العقائد،

املاليني. قلوب
عىل األوحد الغزايل وخليفة واملتصوفة، التصوف مؤرُخ — وذاك هذا بعد — وهو
محيي األكرب الشيخ عن األكرب واملدافع اإلسالم، يف والتعبدية واالجتماعية األخالقية الجوانب
القرآن، يعمرها التي الزوايا عالم ومحيي العبقري، التصوف فيلسوف عربي، بن الدين

النهار. وأطراف الليل آناء هللا ذكر فيها يُسمع والتي
يف — وجل عز — ربه عن — عليه وسالمه عليه هللا صلوات — النبي عن ُرِوي وقد

بذكرهم.» وأُذكر بذكري، يذكرون الذين عبادي من أوليائي «إن القديس: الحديث
هللا يُذكر ومن هللا، بذكر يُذكر َمن الخالدين ويف الشعراني، وآية املتصوفة، عالمة تلك

… بذكره
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وحياته نشأته

أرسته

الحنفية بن محمد هو األعىل فجده الشعراني، نسب يرتفع الهاشمية العلوية الدوحة إىل
عنهما. ريضهللا — طالب أبي بن عيل بن

التي العلوي البيت من املهاجرة املوجات يف األقىص املغرب إىل أجداده هاجر وقد
وبني بينهم املتتابعة املالحم من فراًرا اإلسالمية، اإلمرباطورية من النائية األطراف اختارت

أخرى. تارة العبايس البيت وبني تارة، األموي البيت
وأن حضارات، ينشئوا وأن دوًال، يؤسسوا أن العلويون استطاع األقىص املغرب ويف

كافة. األفريقي الشمال شعوب من والتأييد بالحب يظفروا
بيوت، إىل بيتهم انقسم بل ودولتهم، كلمتهم يوحدوا أن يستطيعوا لم هذا مع ولكنهم
وتعددت املالكة، بيوتهم وتعددت دولهم، تعددت ولهذا وبطون؛ قبائل إىل جمعهم وتفرق

الحاكمة. قبائلهم
ينتسب القبيلة تلك وإىل زغلة، بني لقبيلة جاورها وما تلمسان مدينة يف امللك وكان

الشعراني. الوهاب عبد
الوالية وبني بينهم يباعد ولم العلم، عن يرصفهم لم امُللك أن العلويني خصائص ومن

الهداة. األئمة منهم وكان امللوك، منهم فكان الروحية، والزعامة الدينية
مًعا، يدرجان والتصوف امللك الشعراني» «أرسة زغلة بني تاريخ يف نرى ولهذا
يؤثر أحمد السلطان ابن موىس جده ونشاهد سويٍّا، الحياة ويتقاسمان مًعا، ويعيشان
مرص إىل مهاجًرا املغرب ويرتك الصويف، مدين ابن عىل فيتتلمذ ومجده، امللك عىل هللا طريق

ألمره. تلبية
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تعاىل هللا «أحمد نسبه: عن ثنا يُحدِّ فلنرتكه املنن، كتابه يف لنفسه الشعراني أرخ ولقد
بن عيل بن أحمد بن الوهاب عبد — تعاىل هللا بحمد — فإني امللوك1 أبناء من جعلني حيث
العمران، بأبي البهنسا بالد يف املكنى موىس، الشيخ بن زوفا بن محمد بن عيل بن أحمد
السلطان ابن فاشني السلطان ابن سعيد السلطان ابن أحمد السلطان ابن السادس جدي
محمد السيد ابن موىس بن محمد السلطان ابن ريان السلطان ابن زوفا السلطان ابن محيا

عنه. ريضهللا — طالب أبي بن عيل اإلمام ابن الحنفية ابن
الشيخ عرص يف تلمسان بمدينة سلطانًا أحمد2 السلطان هو الذي السابع جدي وكان
قال: تنتسب؟ ملن مدين: أبو الشيخ له قال موىس جدي به اجتمع وملا املغربي، مدين أبي
السيد إىل أنتسب فقال: الرشف، جهة من نسبك عنيت إنما له: فقال أحمد، السلطان والدي
فقال: يجتمعن، ال — تصوف أي — وفقر ورشف ملك له: فقال الحنفية، ابن محمد
صعيد إىل بالسفر أمره الطريق يف كمل فلما فربَّاه، الفقر، عدا ما خلعت قد سيدي، يا

قال.» كما األمر فكان قربك، بها فإن «هو»3 بناحية اسكن له: وقال مرص،
اإلمام من صوفية بإشارة مرص إىل حرض قد موىس جده أن يقرر فالشعراني وإذن
مؤثًرا النيل، ضفاف عىل دولة لإليمان ويقيم والسالكني، املريدين تربية ليتوىل مدين؛ أبي

وأمجاده. امللك نعيم عىل ومجاهداته هللا طريق
املدرسة أنفسهم يعتربون فاملتصوفة التصوف، تاريخ من نعرفه نهجصويف األمر وهذا
أيًضا وتسأل وترشف وتهيمن املحمدية، القلوب عىل وترشف تهيمن التي الكربى اإلسالمية
اعتباره عىل اإلسالمي العالم إىل املتصوفة ينظر الربانية. والعبادات اإلسالمية النهضة عن
أفذاذ تربية عىل املتصوفة كبار درج ولهذا النابض؛ وقلبه املفكر رأسه هم واحدة، أمة
دعاة إليهم تحتاج التي اإلسالمية املراكز إىل بهم بعثوا وأعدوا كملوا إذا حتى الرجال،

وهداة.
قرى من كربى قرية وهي — «هو» ببلدة العمران أبو موىس الشيخ استقر فقد وإذن
الشيخ وأسس — اإلسالمية والعصبية البأس أويل الهوارة قبائل من وأهلها األعىل، الصعيد
يستنبت التي املهود من ومهًدا مرص، يف التصوف مراكز من مركًزا غدت زاوية فيها موىس

الصوفية. الدعوة رجال بها

ص٣٢. ،١ جزء املنن، 1
واالها. وما تلمسان سلطان الزغيل أحمد هللا عبد أبو هو 2

قنا. مديرية مدن إحدى 3
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التاريخ كتب ولكن مرص، إىل موىس فيها هاجر التي السنة التاريخ لنا يحدد ولم
واهتدى دعوته، نجحت أن بعد ٧٠٧ه، عام «هو» ببلدة تويف فقد وفاته، تاريخ لنا حددت

األعىل. الصعيد من ضخم جمهوٌر بهديها
القرن مطلع حتى والوالية العلم لواء تحمل بالصعيد الشعراني أرسة واستمرت
زاوية بها وأسس باملنوفية، شعرة أبي ساقية إىل أحمد عميدها فهاجر الهجري، التاسع
يف بالتفوق ُعرف فقد وفتوحاته؛ معارفه من ينهلون حوله الناس والتف والعبادة، للعلم
٨٢٨ه. عام ربه جوار إىل وانتقل والنفحات، بالوالية اشتهر كما أميته، رغم الصوفية العلوم
عهده، يف األزهر يف املعروف العلم من حظٍّا أوتي الذي أحمد حفيده بعده اللواء وحمل

املتصوفة. بها اختص التي الربانية العلوم من وحظوًظا
حان، قد وتمامه كماله عهد بأن والدين، امللك بيت الكريم؛ البيت لهذا ربك تأذن ثم

الشعراني. الوهاب عبد العمالق الطفل مباركة ليلة يف فوهبه

مولده

وكان ٨٩٨ه، عام رمضان شهر من ٢٧ يف وأشهرها الروايات أصح عىل الشعراني ولد
مولده من يوًما أربعني بعد انتقل ثم — ألمه جده قرية وهي — «قلقشندة» بلدة يف مولده
كان وإن به، واشتهر اللقب بهذا وُعرف بالشعراني، ب فلُقِّ انتسب، وإليها أبيه، قرية إىل

بالشعراوي. مؤلفاته بعض يف نفسه ى سمَّ قد هو
تاريًخا السافر النور صاحب ذكر فقد مولده، تحديد يف التاريخ رجال اضطرب ولقد
املناوي وأما آخر، تاريًخا الكربى املناقب صاحب ذكر وقد بقليل، التاريخ هذا قبل ملولده

ذكرناه. الذي التاريخ أيدوا فقد شاخت واملسترشق مبارك وعيل
هذا بعد وهو وصديقه، وصفيه األول الشعراني تلميذ ألنه املناوي؛ رواية نرجح ونحن
رواية مع اتفاقها الرواية لهذه ترجيحنا ويزداد الشعراني، بعد الصوفيني املؤرخني أكرب

التاريخ. من الفرتة لهذه خ أرَّ من أدق من وهو مبارك، عيل
املسترشقان فذهب ونشأته، طفولته عن الحديث يف أيًضا التاريخ رجال واضطرب

بالحياكة. حياته مطلع يف اشتغل أنه إىل و«نيكلسون» «كرويمر»
زاخرة كانت الشعراني حياة «إن قائًال: القول هذا من يسخر «فولرز» املسترشق ولكن

عمًال.» فيه يحرتف وقتًا يجد أن امليسور من يكن فلم بالتعليم، حافلة بالعبادة،
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الشعراني طفولة وتاريخ األقصوصة بتلك املسترشقان جاء أين من أدري ولست
سن يف وهو القرآن حفظ فقد والعبادة؛ العلم غري يف واحدة لحظة يضيع لم أنه يف رصيح

العارشة. قبل النحو كتب ودرس يقول، كما التمييز،
من باالرتزاق يشتغل من تاريخ أم والعبادة، للعلم نفسه وهب رجل تاريخ هذا فهل
عوائق هناك تكن لم «أنه عليه هللا منن من إن رصاحة: يف يقول والشعراني الحياكة؟
ولُحمتي، َسداي باليسري الدنيا من القناعة وكانت والعبادة، العلم طلب عن تعيقني دنيوية
بارشت أنني يل يقم ولم الدنيا، أبناء من ألحٍد الذلِّ يف الوقوع عن أغنتني القناعة وهذه
حيث من يرزقني تعاىل الحق يزل ولم بلغت، منذ من دنيوي معلوم لها وظيفة وال حرفة
شيئًا، منها أقبل ولم فرددتها وأكثر دينار األلف عيلَّ وعرضوا هذا، وقتي إىل أحتسب ال
فيلتقطه العمري جامع صحن يف فأنثرهما والفضة بالذهب يأتون والكرباء التجار وكان

املجاورون.»
حتى له سعى قد والده وأن والده، مع القاهرة إىل انتقل أنه عىل التاريخ رجال وجرى

الرشيف. األزهر أدخله
وهو — الشعراني فإن الصواب، وتجانب الحق عن تنحرف أيًضا الروايات وتلك
يف وهو الكريم القرآن قريته يف حفظ «إنه املنن: يف يقول — لنفسه يُؤرخ من أصدق
القادر عبد الشيخ أخيه عىل ودرسهما واألجرومية شجاع» «أبو حفظ ثم طفولته، باكورة

والده.» وفاة بعد
كما — هذا وكان القاهرة، إىل حضوره قبل والدته، ماتت كما والده، مات فقد وإذن

هللا. ووليه نصريه فكان األبوين، من يتيًما نشأ إذ عليه؛ هللا منن من — يقول
شعرة، أبي بساقية زاويته يف وُدفن للهجرة، وتسعمائة سبع عام والده مات ولقد
بثالثة والده وفاة تاريخ بعد يأتي بنفسه أرَّخه كما القاهرة إىل الشعراني انتقال وتاريخ

أعوام.

القاهرة يف الشعراني

عابًدا كان عجبًا، كان الفقري اليتيم الطفل هذا ولكن فقريًا، يتيًما طفًال وتركه أبوه مات
يقوم كان أنه وحسبك سنه، مثل يف يعرف ال استغراًقا وأذكاره صلواته يف مستغرًقا متبتًال

عمره. من الثامنة يف وهو الليل
دينه، يف النقص من تعصمه ربانية بعناية حفَّ قد بأنه نفسه أعماق يف يؤمن وكان

حياته. يف السوء من تعصمه كما
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واألدلة األحداث من حشًدا إيمانه عىل ويسوق وجدانيٍّا، قلبيٍّا إيمانًا بهذا يؤمن وكان
عواقبها. من وحفظه منها، هللا اه ونجَّ طفولته، يف له وقعت التي

كان العارشة يتم أن قبل أنه وحسبك بالعلوم، ونهم شغف ذا أملعيٍّا فطنًا دارًسا وكان
العلماء. ملجالسة له أهَّ ما النحو كتب من درس قد

الواعية الذاكرة فوق وهبه قد هللا بأن وجدانيٍّا قلبيٍّا إيمانًا أيًضا يؤمن من وكان
ودقائقه. غوامضه إدراك يف وبصرية العلم، يف فهًما الحافظة

يدين الوهاب وعبد القادر، عبد الشيخ الورع الصويف العالم أخوه فكفله أبوه مات
له ويدين بل املانحة، الواهبة الكاملة والرعاية الصادق، والحب التوجيه من بالكثري ألخيه

اآلفاق. أمامه تفتحت حيث القاهرة إىل بالحضور ذلك فوق
الصادق األخاذ األسلوب بذلك القاهرة إىل حضوره تاريخ الشعراني علينا ويقص
عرشة سنة افتتاح القاهرة إىل مجيء «وكان فيقول: به، وعرف الشعراني عن عرف الذي
الغمري»، العباس «أبو سيدي جامع يف فأقمت سنة، عرشة اثنتا ذاك إذ وعمري وتسعمائة،
وألبس يأكلون، ما آكل منهم؛ واحد كأني بينهم فمكثت وأوالده، الجامع شيخ عيلَّ هللا وحنن

األشياخ.» عىل وآالتها الرشعية الكتب متون حفظت حتى عندهم فأقمت يلبسون، ما
معتقًدا املعايص، يف الوقوع من الظاهر محفوظ — هللا بحمد — أزل «ولم يقول: ثم
أطرحها وتارة أردها، فتارة والثياب، والفضة الذهب من كثريًا عيلَّ يعرضون الناس، عند

املجاورون.» فيلتقطها الجامع صحن يف
التي الفرتة وهي العلم، طلب يف تاريخه من حقبة إىل اإلشارة يغفل هنا والشعراني

األزهر. يف مكثها
سنوات قىضخمس حيث األزهر؛ إىل قريته من حرض أنه عىل التاريخ رجال فإجماع
إىل ذلك بعد انتقل ثم واصطفاه، وقرَّبه أحبه الذي الشوني، عيل شيخه يد عىل العلم يتلقى

الشوني. عيل شيخه مشورة عىل بناء الغمري مسجد
فيه الحياة وكانت للطالب، ومثابة للعلم، منارة الوقت ذلك يف كان الغمري ومسجد
يُكتفى ال علمية، معاهد إىل اإلسالمي العالم يف تحولت التي املساجد من أمثاله غرار عىل
يالزمها من عىل والهبات األوقاف من األرزاق أيًضا فيها تجرى بل فقط، بالتعليم فيها

فيها.4 للعلم ويتخصص

يوقفوا أن العلماء عادة من كان ألنه مكتبة؛ كبري جامع كل يف كان إنه ص٥٥: ج١، خليكان، ابن يقول 4
املساجد. عىل كتبهم
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ثم عاًما، عرش سبعة ويتعبد ويتهجد ويتعلم يعلم الغمري مسجد يف الشعراني ولبث
الدنيا مأل تألًقا وتألق الشعراني، نجم بزغ املدرسة تلك ويف خوند، أم مدرسة إىل انتقل
من واالفرتاء االنتقاد بعاصفة محبيه من اإلعجاب هتاف فيه امتزج صياًحا صياًحا؛ حوله

وشانئيه. حساده
أن املعارصين، من الشعراني داريس بعض وجاراهم املسترشقني، بعض حاول وقد
خوند، مدرسة إىل الغمري مسجد من املفاجئ انتقاله حول والريب الشكوك من ظالًال يلقوا
والدها وغضب الغمري، مسجد شيخ البنة الشعراني حب حول خيالية أسطورة فحاكوا
يقولون كما ألنهم خياليٍّا؛ استنتاًجا أقاموها وإنما دعواهم، عىل واحد بدليل يأتوا ولم لذلك،
السبب وهذا خفي. سبب ثمة هناك يكون أن إذن بد فال االنتقال، لهذا مربًرا يجدوا لم
يكون وأن بد ال الشجار وهذا املسجد، وشيخ الشعراني بني شجاًرا يكون وأن بد ال الخفي

الشيخ. وابنة الشعراني بني فاشًال حبٍّا أساسه
القصص كتاب بها أولع التي املهلهلة بالروايات أشبه االستنتاجية األسطورة وتلك

الجنيس. الخيال عدسات وراء من إال الحياة إىل ينظرون ال الذين
الشعراني راض «لقد فيقول: الشعراني حياة من الفرتة تلك عن مبارك عيل ويحدثنا
وكان أمره، الناس يف وذاع ذكره فطار الغمري، جامع يف وهو الصويف النهج عىل نفسه
رسول عىل والسالم للصالة مجلًسا املسجد بهذا يرتب أن يف له أذن قد الشوني عيل شيخه
الشعراني، بها ظفر التي العالية املكانة تلك عىل الحسد قلوبهم أكل الغمري أوالد ولكن هللا،

مسجدهم.» يغادر أن منه فطلبوا
باسم فصاح يوم، ذات وجد حالة أخذته الشعراني أن السافر النور صاحب ويروي
الغمري، الحسن أبي الشيخ بيت منها يتصدع وكاد املسجد، جدران لها ارتجت صيحة هللا
بيت إىل بالرحيل هم عرفه إذا حتى الصوت صاحب عن هذا فاستفرس منه، كثب عىل وكان
شطر وجهه ووىل يملك، ما كل وراءه تارًكا الرحيل إىل سبقه قد كان الشعراني ولكن آخر،
منامه يف فرأى أيام، ستة تجاهها وأقام خوند، أم بمدرسة رحاله حط حتى السورين، بني

أرسته. مع فدخلها بها، باإلقامة له أذن قد — عليه هللا صلوات — هللا رسول أن

املسجد يف أحىص إنه حتى بالطالب، عامرة معاهد إىل تحولت القاهرة يف املساجد إن املقديس: ويقول
العلم. مجالس من مجلًسا وعرشة مائة العشاء وقت بالقاهرة الجامع
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ففي السافر؛ النور صاحب رواية وبني مبارك عيل رواية بني الجوهر يف تعارض وال
مسجدهم. عن الرحيل منه طلبوا حتى مكانته عليه نفسوا الغمري أوالد أن األوىل الرواية
معنى، من أكثر وراءه يُضمر تافٍه لسبب بالرحيل تظاهر الشيخ أن الثانية الرواية ويف
شيخه، مع أدبًا باالنتقال هو فسارع التظاهر؛ هذا من والهدف الغاية الشعراني وأدرك
وعىل الشيخ عىل الشعراني اسم طغى أن بعد فيها، ريب ال التي الثانية للخطوة واختصاًرا

الشيخ. أرسة
طبيعية رضورة كان والهوى. الحب ال والحسد التنافس ه رسُّ كان االنتقال فهذا وإذن
لهذه صدًرا يكون أن له وآن العلمية، وبمجالسه بنفسه يستقل أن آن فقد للشعراني،

وتلميذ. تابع مجرد ال املجالس
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العلم الشعراينطالب

املساجد ظالل تحت فعاش العلم، سبيل يف مهاجًرا القاهرة إىل قريته من الشعراني جاء
ا ُمِجدٍّ طاهًرا تقيٍّا والتقوى للعلم عاش التعبد، يف عامًلا العلم، طلب يف متبتًال ونهاره، ليله

مكافًحا.
وزكريا السيوطي، الدين جالل علمائها: بصفوة بالقاهرة األول يومه منذ اتصل وقد
الشعراني أفاض وقد وأرضابهم، والسمنودي، والرميل، اللقاني، الدين ونارص األنصاري،
لهم إجالله ذكر أفاضيف كما ُكتُبه، من وصفحات صفحات استغرق مما أساتذته ذكر يف

له. وحبهم
يف وعلومها فنونها بشتيت كلها، اإلسالمية املكتبة أساتذته عىل الشعراني ودرس
أحد يتصور ال يقول: كما غدا حتى واألصول، واللغة والتفسري والحديث والفقه التصوف

عمًال. به تخلَّق بما تخلَّق أو علًما به أحاط بما أحاط معارصيه من
املؤمن املجتهد بروح وتذوٍق فهم دراسة العلمية عرصه معارف كل الشعراني درس
يجل والذي دليل، غري من ملذهب يتعصب فال الحق ينشد الذي املثايل الطالب بروح املحب،
االعرتاضعليه؛ إىل يُبادر وال أحدهم، تخطئة إىل يسارع فال فيه، الفكر ورجال اإلسالم أئمة

علمهم. نور من وبصرية ربهم، من هدى عىل وأئمته اإلسالم علماء بأن إليمانه
لطيفة بفهمه أدرك فإذا العلم، محاريب يف متواضعه القلب خاشع ذلك بعد هو ثم
رسوله، وأحاديث هللا كتاب يف املعرفة حقائق من حقيقة واستنباطه بذكائه ملس أو علمية،
رسوله مراد أو آيه، من هللا مراد هو استنبطه أو فهمه ما بأن — يقول كما — يجزم فال

وغروره. كربه برداء التلبُّس أو العلم، دعوى من وتحرًزا تأدبًا حديثه، من



الشعراني واإلمام اإلسالمي التصوف

العلم، مجالس يف الصوت ورفع والجدال الجدل من نفسه حفظ أنه العلمي ُخلُقه ومن
الساحر: البسيط بأسلوبه دراساته عن يحدثنا الشعراني ولنرتك

التوضيح ثم مالك، ابن ألفية ثم للنووي، املنهاج كتاب مرصحفظت إىل جئت ملا «ثم
قواعد ثم الشاطبية، ثم تلخيصاملفتاح، ثم العراقي، ألفية ثم الجوامع، جمع ثم هشام، البن
متشابهاتها أعرف ِرصُت حتى الكتب هذه وحفظت املخترصات، من ذلك وغري هشام ابن
الروضة؛ مخترص الروض كتاب حفظ إىل الهمة ارتفعت ثم الحفظ، جودة من كالقرآن
يف وهو — الغائب عىل القضاء باب إىل منه فحفظت الشافعي، مذهب يف كتاب أجمع لكونه
باب خارج — الخلق باب — الخرق بباب األحوال أرباب بعض فلقيني — الكتاب أواخر

بيشء. غائب عىل تقِض وال الغائب، عىل القضاء باب عىل قْف مكاشًفا: يل فقال زويلة،
مائة نحو ودرسته الكتاب طالعت لكنني منه، يشء حفظ عىل ذلك بعد قدرت فما
صار حتى فهمه يف توقفت يشء كل وأنظر الرشح، يف للمتن محفوظي أقرأ وكنت مرة،

عيني. نصب عندي زكريا1 للشيخ رشحه
عىل أقبل مكاشًفا: يل فقال — عنه هللا ريض — البهلول أحمد الشيخ لقيني ثم
تدخل ال فقالوا: مشايخي ذلك يف فشاورت تعلمته، قد ما العلم من ويكفيك باهلل، االشتغال
فعليك فيها؛ وتبحرت فهمتها فإذا األشياخ، عىل كلها محفوظاتك رشح بعد إال القوم طريق

القوم.» بطريق
فقرأت — شيًخا خمسني نحو وهم — شيوخي عىل محفوظاتي «وقرأت يقول: ثم
القوت هذا دريس عىل أطالع وكنت املحيل، للجالل املنهاج رشح الدين أمني الشيخ عىل
امللقن، البن والعمدة للسبكي، والقطعة والزركيش، لإلسنوي والتكملة والقطعة لألذرعي،
الكتب هذه زوائد وأكتب األنصاري، زكريا للشيخ الروض ورشح قايضشهبة، ابن ورشح
الكتاب من أكثر الحوايش تصري ربما حتى — أوراًقا به وألصق الدين، جالل الشيخ عىل

عليه. كلها أقرؤها ثم —
كمال الشيخ وحاشية الدين، جالل للشيخ الجوامع جمع رشح أيًضا عليه وقرأت

السخاوي.» الحافظ للجالل العراقي ورشح الدين،
بذلك القارئ يذهل حتى وشيخوخته دراساته عن الحديث يف الشعراني ويميض

وأرسارها. بدقائقها وألمَّ بها أحاط التي الكتب من الدافق الفيض

الوقت. ذلك إبان األزهر شيخ األنصاري زكريا الشيخ 1
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إىلهللا طريقه يف الشعراني

والتبتل، التعبد قوامه بيت ويف خالص، صويف جو يف الحياة تنفس ما أول الشعراني تنفس
الصويف النهج إىل ونعيمه ورفاهيته امللك مجد األول رأسها ترك أرسة من ينحدر فهو
وإلهاماته، أنواره ومطالع تحليقاته، وأجواء تأمالته، ومجال تعبداته، ومسارح ومجاهداته،

أمره. من بصرية عىل هللا إىل داعيًا انطلق واستوى وارتوى كمل إذا حتى
الهداة، من وإمام رباني، وعالم نقي، تقي إال منهم كان فما خطواته، أثر أبناؤه وقفى
الليل من قليًال كان الذي الخلوة صاحب الصويف والده رأى ما أول فرأى الشعراني وجاء
كل مع هللا يستغفر فكان هلل، نفسه وهب الذي الصويف العالم شقيقه وشاهد يهجع، ما

الشبهات. خشية الحالل ترك والذي أنفاسه، من نفس
يكن ولم التمييز، قبل حفظه الذي القرآن قوته أطهار، بني طاهًرا الشعراني وعاش
والحديث التفسري يف ويقرأ ليقرأ عينيه فتح بل صغار، وشغب أطفال، عبث طفولته يف لهوه
عرشة الثانية يف وهو معارفهم من وينهل منهم، ويتلقى العلماء وليجالس واألصول، والفقه

عمره. من
العلمية الدراسة بني جمعوا ممن دراساته يف جميًعا شيوخه فكان عليه هللا ومنَّ

الصوفية. التعبدية واملناهج
عىل طريقه يشق أن إىل السبل ويتعجل التصوف، إىل ينزع الشعراني رأينا ولهذا
الظاهرية العلوم يستكمل حتى الرتيث منه يطلبون شيوخه ورأينا الطريق، أرباب أيدي

واستنباًطا. وفهًما حفًظا
التصوف زاول فقد صغره، من كامًال صوفيٍّا يشعر ال حيث من كان الشعراني ولكن
عىل ويقبل املباح، الحالل عن حتى رغباته ويرد شهواته يكبح نراه فنحن بفطرته، عمًال
العشاء منذ جلس متى عنقه يطوق حبًال خلوته سقف يف ليعلق حتى ونهاره، ليله هللا ذكر
عىل صبَّ أمره عىل النعاس غلبه فإن وغفواته، النوم سنات ليأمن الفجر؛ مطلع حتى

البارد. املاء جسمه
اجتناب عنده واألحوط واألكمل، باألحوط صغره منذ العبادة يف نفسه أخذ ولقد

وهكذا. واجبة كأنها بالسنة واالعتناء حرام، كأنه املكروه
مجاهدة ألهمه أن عليه هللا منن ِمن إن فيقول: املقام هذا يفصل نفسه والشعراني
املوانع إزالة عىل — يقول كما — ليساعده بشيخ ثم العلم، يف تبحر ملَّا شيخ، غري من نفسه

علمه. بما العمل عن تعوقه التي
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ومجاهداته: عباداته قصة لنا راويًا الساحر القلبي بأسلوبه ثنا يُحدِّ الشعراني ولنرتك
ملا الرتاب أكلت ثم سنتني، نحو واملرقعات الخيش ولبست الطعام، لذيذ أكل «وتركت
ملقامي املناسب بالحالل — وتعاىل تبارك — هللا أغاثني ثم شهرين، نحو الحالل فقدت
شك، كسبهم ممن وغريهم فقيه وال تاجر وال مبارش وال أمني طعام آكل ال وكنت ذاك، إذ
واألبراج املهجورة املساجد يف أُقيم فكنت الناس، جميع من ونفرت األرضكلها، عيلَّ وضاقت

األيام. تلك من أصفى رأيت وما طويلة، مدة الخراب
برشيتي، وضعفت الخبز، من أوقية نحو عىل أفطر ثم وأكثر أيام الثالثة أطوي وكنت
صحن عىل املنصوب الصاري إىل الهواء يف بالهمة أصعد كنت حتى روحانيتي، وقويت
أنزل الجامع إىل السلم من نزلت إذا ثم نيام، والناس الليل يف عليه فأجلس الغمري2 جامع

روحانيتي. لغلبة وتعب بجهد
وهذا الشهوات، كثرة إال األرض إىل اإلنسان يثقل ال فإنه عاملها؛ إىل الصعود وطلبها
القرب إىل تشتاق الروح فكأن القرآن، وتالوة الذكر حال رأسه اإلنسان تحريك سبب هو

العلوي. بعاملها تلحق فتكاد اسمه أو كالمه سمعت إذا ربها، حرضة من
حتى مني ونفروا أصحابي، قلوب مني تنكرت الناس، عن العزلة طلب عيلَّ غلب وملا

اللغو. بالكالم مباسطتهم عن وقتي ضيق من يعرفونني ال كأنهم
أصيل ثم الفجر، طلوع عند إال أختمه ال العشاء بعد الذكر مجلس فتحت إذا وكنت
فأصيل الظهر، وقت يدخل حتى وأذكر الضحى أصيل ثم النهار، ضحوة إىل وأذكر الصبح
العشاء إىل املغرب صالة ومن املغرب، إىل العرص صالة ومن العرص، إىل أذكر ثم الظهر
والعشاء، املغرب بني القرآن بربع أصيل ما كثريًا وكنت سنة، نحو ذلك عىل فمكثت وهكذا،
غلبة نومي وكان ركعة، يف كله بالقرآن صليت وربما الفجر، قبل فأختمه بباقيه أتهجد ثم
فأرضب النوم عيلَّ يغلب ما وكثريًا خفقة، بعد وخفقة خطفة، بعد خطفة رأيس تخطف

النوم.» يأخذني ال حتى الشتاء يف البارد املاء يف بثيابي نزلت وربما بالسوط، أفخاذي
مفسدة، أخفهما ارتكاب وجب مفسدتان تعارضعندنا إذا ما قاعدة من األمور وهذه
بالرضب، جسمه تألم مع الظالم يف — وجل عز هللا— يدي بني املحب وقوف أن يف شك وال
إليه أشار كما جسمه، صحة مع تجليه حال — وجل عز — ربه عن نومه من عنده أحسن
رجال، مقام ولكل والفراغ.» الصحة الناس: من كثري فيهما مغبون «خصلتان ملسو هيلع هللا ىلص: قوله

املنن. من األول الجزء 2
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ومن آخر، واٍد يف عليه واملنكر واٍد يف هلل املحب أن فعلم بنفيس، خاطر نفيًسا طلب ومن
كان أنه للشبيل وقع فقد نفسه، يف يكابده ما عليه سهل مجاهداتهم يف القوم أحوال طالع
الليلة يف الحزمة أفنى ربما حتى الخيزران، بقضيب نفسه يرضب النوم عليه غلب إذا
عليه: هللا فأنزل قدماه.» تورمت حتى الليل يقوم عليه وسالمه هللا صلوات «وكان الواحدة

اآلية. يَْخَىش﴾ ِلَمْن تَذِْكَرًة إِالَّ * ِلتَْشَقى اْلُقْرآَن َعَليَْك أَنَْزْلنَا َما * ﴿طه
شيخ. بغري صوفيٍّا الشعراني كان وهكذا

رجال إال يطيقها ال مجاهدات وهي لنفسه، مجاهداته وصف يف الشعراني ويميض
وارتضاه هللا أحبه َمن إال ذكرها عند مذاَقها يَجُد وال إليها، االستماع عىل يصرب ال بل هللا،
خاله مطعمه يف الحالل افتقد ملا الرتاب طعم حينما أنه الشعراني قول يقبل حتى لهداه،

ولبنًا. وسمنًا لحًما
ويفرسه الشعراني، من القول هذا يرتيض قلبه، وأنار للهدى، هللا ارتضاه من أجل،

الرتاب؟ من أصًال نأكله يشء كل أليس روحيٍّا، تفسريًا
مقاًما بلغ «إنه فيقول: وحياته خلقه يف املجاهدات هذه ثمرة عىل الشعراني يعطف ثم
يشء أخذ إىل داعيًا يجد لم ينتهبونه الناس وصار ذهبًا السماء أمطرت لو حتى الزهد يف
الدنيا، أبناء من عليها مزاحم غري من والفضة الذهب تالل عىل مرَّ ولو مرشوع، ألمر إال منه
فني فقد رشعية، لرضورة إال واحًدا ديناًرا منها يتناول لم العقبى يف عليها حساب وال
مع بقلبه دائًما حضوره ثم الجاه، أو للمعصية الشهوة أعضاؤه وفقدت هللا، مع اختياره

الصالة.» يف كأني ومرشبي أكيل حال هللا مع حضوري «ثم يقول: كما أو هللا،
ليتألم حتى قلبية شفقة املسلمني جميع عىل شفقته ِضفافه ِمن الخلق يف مقاًما وبلغ
لتشمل درجات ذلك فوق صعوده ثم به، يحس كما بشقائه ويحس املؤمن، أخوه يتألم كما
وذلك العصاة.» حتى وعيونهم الناس لعورات سرتي «ثم يقول: إذ بأرسها؛ الدنيا رحمته

املتصوفة. لغري يُعرف لم والرحمة الُخلُق من لون
العصاة كبار وجه يف ليقف إنه حتى هللا، كلمة وإعالء واإلرشاد للدعوة تصدره ثم
أخالقه جعل وألنه الناس، عند ال هللا عند وقلبه روحه ألن ودعوته؛ الحق بكلمة هاتًفا والوالة

وسائل. ال مقاصد
محرًما، تنظر أن عيني وعىل زوًرا، تسمع أن أذني عىل «غريتي يقول: كما ثم ماذا؟ ثم

باطًال».» يتكلم أن لساني وعىل
يسلك أن قبل أو تصوفه، قبل وخلق تعبُّد من نفسه به الشعراني أخذ ما بعض ذلك

شيوخه. أيدي عىل هللا إىل الطريق
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كلها، العلوم جمع رجًال أن «لو الثقفي: عيل أبي ترجمة يف القشريي املتصوفة شيخ يقول
مؤدب أو إمام أو شيخ من بالرياضة، إال الرجال مبلغ يبلغ ال كلهم، الناس طوائف وصحب
يحل ال نفسه، ورعونات أعماله، عيوب ويريه يربيه أستاذ من أدبه يأخذ لم ومن ناصح،

املعامالت.» تصحيح يف به االقتداء
الغزايل مثل احتاج ملا بالفهم إليها يوصل القوم طريق أن ولو …» الشعراني: ويقول
قال: َمن الطريق: دخولهما قبل يقوالن كانا أنهما مع شيخ، إىل السالم عبد بن الدين وعز
يقوالن: كانا الطريق دخال فلما كذبًا، هللا عىل افرتى فقد بأيدينا ما غري للعلم طريًقا ثم إن

والحجاب.» بالبطالة عمرنا ضيَّعنا قد
مرشد، شيخ من له بد ال هللا لطريق السالك أن عىل أجمعوا قد جميًعا واملتصوفة
التحيل وطرائق األدب وليعلمه والواردات، اإللهامات يف الزائف من الصحيح له ليكشف
الكرب من النفسية، أمراضه وليداوي الزلل، من وليعصمه قلبه، خواطر يف له وليفصل به،

وأمثالها. والنفاق والغل والحسد الدنيا وحب والرياء
واستنباطات، معاٍن وقوامه والدرس، الفكر أهل نهايات بعد تبدأ إلهامات فالتصوف

الهادي. املصباح هو والشيخ وهاٍد، مصباح من لرائده بد فال القرآن، أرسار يف وفهم
معامالت، وتصحيح ومجاهدات، أخالق، وتطهري نفوس، وتزكية آداب والتصوف

اآليات. ويفصل ويلهم ويرشد يثبت هنا والشيخ
من اللون هذا يعرف لم الصالح السلف بأن يقول من عىل ا ردٍّ الشعراني يقول ثم
نفوسهم لصفاء الصالح السلف كان «وقد واملريد: الشيخ يف املمثل اللون وهذا الرتبية،
اليوم الناس وصار املوانع، لعدم شيخ إىل بعلمهم العمل طريق يف يحتاجون ال وقلوبهم
ما باب من املوانع، هذه إزالة طريق إىل يرشد شيخ اتخاذ وجب لذلك تحىص؛ ال موانع لهم
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أو صام، أو صىل أو بالعلم، ذلك بعد املريد اشتغل فإن واجب، فهو به إال الواجب يتم ال
العمل. تحبط أو اإلخالص مقام تجرح التي الرعونات من محفوًظا كان زهد، أو تورع

مجاهداتي صور وكانت به. هللا أمر ما وفق عىل بعلمه، عمل عالم هو الصويف وحقيقة
املعارف، وعوارف القشريي، كرسالة القوم؛ كتب أطالع كنت أنني شيخ غري من لنفيس
يدري ال دربًا يدخل كالذي وأعمل ذلك، ونحو للغزايل، واإلحياء املكي، طالب ألبي والقوت
فإن له، شيخ ال من مثال فهذا التعب. من رجع وإال منه، خرج نافذًا رآه فإن ال؟ أم ينفذ هل
عمره وقطع تاه، شيخ غري من سلك ومن للمريد، الطريق اختصار هي إنما الشيخ فائدة
املظلمة.» الليايل يف مكة إىل الحجاج دليل مثال الشيخ مثال ألن مقصوده؛ إىل يصل ولم

آالف حفظ ولو املريد، علم بلغ ما بالغ الزمة، رضورة الطريق يف «والشيخ يقول: ثم
عىل الدواء منازل عمليٍّا يعرف وال الطب يف كتابًا يحفظ كمن الحالة هذه يف فهو الكتب
عن يُسأل حني رآه فإذا عظيم، طبيب إنه قال: الكتاب يدرس وهو سامع سمعه فإذا الداء،

جهله.» مقدار حينئذ علم إزالته وكيفية املرض اسم
متبحًرا يكون أن ووصوله، تعبده فوق — الشعراني يقول كما — الشيخ يف «ويشرتط
بحيث وغريها، األربعة األئمة ومذاهب باألصول عارًفا أنواعها، اختالف عىل الرشيعة علوم يف

قول.» كل منها يتفرع التي الكتاب بأم محيًطا أقوالها، ومنازع أدلتها يعرف
اشرتط كما سلوًكا وهاديه، باريه إىل الطريق ليسلك الشعراني ميقات جاء وملا
صفيه البهلول» «أحمد عليه أشار األولون، الواصلون العابدون رسمه وكما املتصوفة،
القمم أن إال اإللهي، والفتح الرباني النور من أدنى أو قوسني قاب كان وإن بأنه ونجيه،

له. املأذون املوهوب امُلدرَّب السالك الشيخ إال يُعبِّدها ال العالية
وتسبيحاته أوراده من وانتهى منزله إىل آب فلما قلبه، يف ونجيه صفيه كالم واستقر
مجامع عليه ويأخذ يراوده، البهلول أحمد ونجيه صفيه كالم وجد بل خالًصا، قلبه يجد لم
أجنحته، تتألأل بطيف إذ النوم؛ من سنة إىل الجهد أسلمه إذا حتى نفسه، وخواطر قلبه،

والبشارة. باإلشارة منامه يف له يهمس وعطره، طيبه ويفوح
حياته. طوال الشعراني قلب الزم جميل حلو كالم إىل تتحوالن واإلشارة بالبشارة وإذا
ومت الخلق، إىل الركون عن فاخرج بعدها؛ موت ال التي الحياة قلبك حياة أردت «إن
ال غنى ويغنيك بعدها، موت ال حياة — وجل عز — هللا يحييك فهناك وإرادتك، هواك عن
جهل ال علًما ويعلمك بعدها، تعب ال راحة ويريحك بعده، منع ال عطاء ويعطيك بعده، فقر
بعدها. تحقر فال عباده قلوب يف قدرك ويرفع بعدها، تدنيس ال طهارة ويطهرك بعده،

«… املنن أيام وجاءت املحن أيام ذهبت قد
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بعض وهم — الطريق شيوخ إىل فانطلق باألماني، القلب عامر الشعراني واستيقظ
من انتقاله عن القلبي بحديثه ثنا يُحدِّ الشعراني ولنرتك — شيوخه وبعض أصدقائه

والصفاء. الفتح مقامات إىل والزهد العلم مقامات
واألبواب، املفاتيح لديهم التمس الطريق، أهل تحىصمن ال بخالئق اجتمعت ولقد …»
وعيل الشناوي، ومحمد املرصفي، عيل ثالثة: سوى منهم أحد عند وديعة يل يكن فلم

عنهم. ريضهللا الخواص—
الفطام أعني الخواص، عيل يد عىل فطامي وكان يسريًا، شيئًا األولنِي يد عىل فسلكت

اإلنسان. يموت حتى فطام ال أنه فالحق وإال القوم، بني املعهود اليسري
أَتَِّبُعَك ﴿َهْل للخرض: موىس قال كما الطريق يف شيخ من بد ال أنه يقينًا عرفت ومنهم

ُرْشًدا﴾. ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَْن َعَىل
اإلمام اعرتف كما عليه بالفضل البغدادي حمزة ألبي حنبل بن أحمد اإلمام اعرتف وقد

الجنيد. القاسم ألبي رسيح ابن
اإلسالم، حجة وهو بالبطالة، عمرنا ضيعنا بشيخه: اجتماعه بعد يقول الغزايل وكان
الكامل اإلسالم عرفت ما يقول: — هو من وهو — السالم عبد بن الدين عز الشيخ وكان

الشاذيل. الحسن أبي الشيخ عىل اجتماعي بعد إال
هللا مع فيها لتحرض مقاصد كلها أعمالك اجعل يل: قالوا الطريق بأهل اجتمعت وملا

«… الطريق عيلَّ فقرَّبوا مقصودك، إىل تصل وال فتموت وسائل تتخذها وال تعاىل،
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التي املنارات من ومنارة ومحجة الهداة، األعالم من وعلم هللا، رجال من رجال الخواص
وسلًما. نوًرا إليه للسالكني لتكون لعباده هللا يهبها

من فمنهم الحياة، يف رسالة هللا رجال من رجل ولكل مقام، هللا رجال من رجل ولكل
العادات وخوارق الكرامات رسالته من ومنهم والبيان، القلم والتوجيه الرتبية يف رسالته

العارفني. تربية رسالته ومن املريدين، تربية رسالته من ومنهم واليقني، للتثبيت
ومنهم يحجبه، من ومنهم هللا، يظهره من ومنهم السادة، الكمل هم للعارفني واملربون

وهؤالء. هؤالء بني
أنكره وإن الناس، جهله وإن السادة، من كامل أهله وعند الطريق يف فالخواص

وكتب. أقالم من بأيديهم ما ورغم علمهم، رغم العوام العوام؛
واضحة، معروفة الطريق أهل عند مكانته عىل وحجته السادة، من كامل الخواص

الشعراني. الوهاب عبد باهلل العارف صنع أنه غريهم عند وحجته
الجانب أي بتصوفه؛ خلد الوهاب وعبد الصويف، الوهاب عبد الخواص صنع ولقد

يعرفه. ال من عند هذا الخواص وحسب الخواص، تواله الذي
فالخواصإمامه الخواص، أوعية من وعاءً الصوفية حياته طوال الشعراني عاش ولقد

ومربيه. وملقنه وأستاذه وهاديه،
وسموات الفتح، أبواب إىل عليه صعد الذي وسلَّمه الشعراني معراج هو والخواص
ألن مفخرته؛ هذا يف بل الشعراني، ينقص ما هذا يف وليس والنور، اإللهام ومناطق املنح،

خلوده. كان به
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آية وهي الطريق، يف الشيخ مقام عىل اآليات آية هي بالشعراني الخواص وصلة
حكم هو ذلك عامًلا، الشعراني وكان أميٍّا، الخواص كان فلقد اللدني؛ العلم مقام عىل كونية

أميٍّا. الشعراني وكان عامًلا، الخواص كان فلقد الباطن حكم أما الظاهر.
العلم الصوفية عند الحقيقي والعلم الكتب، كان الثاني وعلم الوهب، كان األول علم
علوم أما بصاحبها. خاصة ألنها الفتح؛ علوم هو علمي. إنه فيه: بملء صاحبه يقول الذي
«علوم الخواص: يقول كما أو الكتب، علوم هي إنما صاحبها؛ علوم ليست فهي الكسب
له ذلك فليس النقل؛ من مستفاًدا علمه كان من وأما إليه، يُسبق لم ما هو حقيقة» الرجل

العلم. لصاحب صاحب هو إنما بعلم،
يعرف ال أمي يد عىل وفتحه وصوله كان أن عليه هللا منن من إن يقول: والشعراني
يعرفه يكاد فال الخفاء عليه غلب «رجل األمي: هذا وصف يف ويقول والكتابة، القراءة
مقام بلغ إذا والكامل شك، بال عندنا كامل رجل ألنه العاملون؛ العلماء إال والعلم بالوالية

األكوان.» يف غريبًا صار العرفان يف الكمال
املعارف معارج إىل وصوله عن العذب الروحي بحديثه يحدثنا الشعراني ولنرتك

ومرشده: شيخه علوم بحار عن يحدثنا ثم شيخه، يدي عىل العلوية
أول أمرني أنه منها متنوعة، كثرية الخواص عيل سيدي يدي عىل مجاهداتي «وكانت
كتبها وكانت — ففعلُت الفقراء، عىل بثمنها والتصدق كتبي جميع ببيع عليه اجتماعي
إليها التفات عندي فصار بثمنها، وتصدقُت فِبْعتُها — كثريًا ثمنًا عادة يساوي مما نفيسة
فقال العلم، ُسلبت كأنني رصت حتى عليها، والتعليقات الحوايش وكتابة فيها تعبي لكثرة
يصل، ال ملتفت قالوا: فإنهم — وجل عز هللا— ذكر بكثرة إليها التفاتك قطع عىل اعمل يل:

ذلك. من هللا بحمد خلصت حتى مدة إليها االلتفات قطع عىل فعِملُت
وأرى الناس من أهرب وكنت وقتي، صفا حتى مدة الناس عن بالعزلة أمرني ثم
أرى رصت نفيسحتى فجاهدت منهم، خري أنك قطع عىل اعمل يل: فقال منهم، نفيسخريًا

مني. خريًا أرذلهم
ذلك عىل فعملت باملثل، مقابلتهم وعدم أذاهم، عىل والصرب بهم، باالختالط أمرني ثم
قطع عىل اعمل يل: فقال منهم، مقاًما أفضل رصُت أنني حينئذ نفيس فرأيت قطعته، حتى

قطعته. حتى فعملت أيًضا، ذلك
خطر خاطر وكل إليه، بالكلية واالنقطاع وعالنية ا رسٍّ هللا بذكر باالشتغال أمرني ثم
أشهر. عدة ذلك عىل فمكثت فوًرا، خاطري عن رصفته — وجل عز — هللا سوى مما يل
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الحياة، ويمسك الرمق يسد بما واكتفيت فرتكتها، مطلًقا الشهوات أكل برتك أمرني ثم
ثم الوهبية، العلوم تزاحم النقلية العلوم وصارت الهواء، يف بالهمة أصعد أكاد رصت حتى
اطلعت فلما الرشعية، أدلتها عىل يُطلعني أن يف — وتعاىل تبارك — هللا إىل بالتوجه أمرني
عيلَّ ترادفت األدلة، تحت الندراجها النقلية العلوم من ممسوًحا قلبي لوح وصار عليها

الوهبية.» العلوم حينئذ
وكيف والفتح، واإللهامات للواردات به ترقُّ عن طويًال حديثًا الشعراني يتحدث ثم
الدنيوية، عالئقه قطع واستكمال قلبه، لصفاء املجاهدات من الخواصبرضوب شيخه أمره
انتهى فإذا له، حدده مكان يف النيل شاطئ عىل ستكون فتحه بداية بأن شيخه أخربه وأخريًا
وسواقي الربابرة بيوت عند النيل ساحل عىل واقف أنا «فبينما قال: ذلك من الشعراني
مما أوسع باب كل لقلبي، انفتحت اللدنية العلوم من بأبواب إذا وأترقب، أنتظر القلعة
األحكام منها واستنبط والحديث، القرآن معاني عىل أتكلم فرصت واألرض، السماء بني
املؤلفني، كتب يف النظر عن استغنيت حتى العلوم، من ذلك وغري واألصول النحو وقواعد
بغسله أمرني الخواص عيل سيدي عىل عرضتها فلما كراسة، مائة نحو ذلك عىل فكتبت
وأمرني فغسلتها، ذلك، مثل عن منزهة الوهب وعلوم وكسب، بفكر مخلوط علم هذا وقال:
ألف الخالص الوهب علم وبني بينك وقال: الفكر، شوائب من القلب تصفية عىل بالعمل
ما واطلب هذا، عن أعرض يقول: وهو عيلَّ به فتح يشء كل عليه أعرض فرصت مقام،
هلل فالحمد شيخي. يدي عىل املجاهدة بهذه فتحي صورة فهذا كان، ما كان أن إىل فوقه،

العاملني.» رب
العلم بحر بالخواص، صالته من يصور، فيما ذلك بعد الشعراني لنا يصور ثم
الصحيح، الكشف أمواجه القاع، عميق الرحاب، مبسوط بأنه فيصفه بشيخه، الخاص

اإللهي. التعريف وعبابه
املريد حق ومن — مرات خمس شيخه بحر يف — يقول كما — الشعراني غطس ولقد
حجًرا. البحر استحال بالسادسة همَّ ا فلمَّ — بشيخه الخاص املعرفة بحر من يغرتف أن
خزائن من خزانة هو صيًدا ثمينًا، صيًدا فيها غاص مرة كل يف الشعراني وجد وقد

اللدني. العلم
فيها فوجد هللا»، إال إله «ال بقول: ففتحها قفل، بابها عىل خزانة وجد األوىل املرة ففي
من طبقاته، اختالف عىل العالم هذا إىل املحفوظ اللوح من برزت التي العلوم وجد عجبًا،

الوالية. درجات آخر إىل الكربى الصديقية
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— وجل عز — هللا من بتعريف إال تدرك تحىصوال ال علوم عىل تشتمل الخزانة وتلك
اسمه. علم كل وعىل منسقة، مرتبة الخزانة تلك علوم الشعراني ووجد

جملة من وجعلها الخزانة، من العلوم تلك جميع يقول كما الشعراني أخرج ولقد
عنده. ما إىل وأضافها ومعارفه، ذخائره

«هللا»، باسم ففتحها قفالن، بابها عىل أخرى خزانة وجد الثانية املرة يف غطس فلما
ووجد القرآن، آخر إىل الحاقة سورة أول من العظيم القرآن آيات من جملة فيها فوجد
كتب. من يستفاد وال العقول، تدركه ال علم وهو مكتوبًا، اآليات تلك من آية كل تفسري

إىل وضمها وذخائره، معارفه إىل وأضافها الخزانة تلك علوم أيًضا الشعراني وأخرج
وكنوزه. ثروته

للخزن شارًحا اللدنية، ومعارفه شيخه بحار لنا مصوًرا الشعراني يميض وهكذا
استحوذ علوم من فيها وما فتحها، وكيفية البحار، تلك يف عليها عثر التي بالكنوز اململوءة
الصويف. الذوق عليه ومرن الصوفية، األقالم فيه برعت تصوير وهو بها، واستفاد عليها

الرمز — نعتقد فيما — هو فتحها وطرائق عليها كتب وما وأقفالها بالخزن واملراد
تالوتها. وفتوحات الحسنى، هللا أسماء وأرسار الذكر، أرسار إىل

بصويف وليس ونهايته، اإللهام بداية عندهم أنه كما وروحه، التصوف رس هو والذكر
آياته. يف التفكري أو هللا، ذكر عن لحظة قلبه غفل من

فتًحا تصوفه وكان خلوده، بداية تصوفه فكان الشعراني، تصوف النهج هذا وعىل
املتعاقبة. والعصور لعرصه — يقولون كما — ربانيٍّا

مدرسة منهم وجعل له، املعارصين والتالميذ املريدين من آالًفا الشعراني ربَّى فلقد
من لآلالف واليقني الهدى وتمنح تربي كتبه تزال وال هداه، إىل وتدعو هللا، تذكر إيمانية

واملريدين. التالميذ
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بالدسائسوالحسد، املشحون الغمري مسجد عن بعيًدا خوند، أم بمدرسة الشعراني استقر
الشعراني. يقول كما جميعها املنن أيام وأقبلت جميعها، املحن أيام وزالت

وابتدأت الكربى، حياته أدوار من جديًدا دوًرا الشعراني دخل خوند أم مدرسة ويف
أهدافها. إىل وتتجه ألوانها، وتأخذ وتتحدد، ترتسم العريض ملجده العريضة الخطوط

مجالسه كانت وفيها هللا، إىل الطريق وسلك الشعراني، تصوف املدرسة تلك ففي
العابد اإلمام بالشعراني يلوذون والعلماء العباد لصفوة ِقبْلًة غدْت التي والتعبدية العلمية

وكلمه. هديه يف النور ويلتمسون فيضه، من ويغرتفون علمه، من ينهلون العالم،
يلتمسون الوجاهة، وأصحاب واألمراء الكرباء أفئدة مهوى أيًضا املجالس تلك غدت كما
أصبح فقد لديهم؛ وزلفى للجماهري تودًدا أو دنياهم، أمور يف شفاعة صاحبها لدى
مرص، يف عالية وكلمة صوت صاحب غدا كما الجانب، مرهوب شعبيٍّا زعيًما الشعراني
والوالء. بالتبعية مرص لها تدين التي الخالفة ومقر اإلسالم عاصمة إستانبول، يف ومطاعة
وتألأل، نجمه بزغ الذي القطب القطب؛ هذا بركات التماس من أيًضا األمر يخلو وال

وعجائبه. نفحاته عن الساحرة باألحاديث وتفيض تمتلئ الدنيا وأخذت
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وكانت عيًدا، يومه فكان زائًرا، مرص إىل اإلسالمي، العالم خليفة سليم، السلطان وجاء
عاليًا. ومطلبًا وجاًها عزٍّا برؤيته الترشف أو منه القرب وكان تاريًخا، بمرص أيامه

القبول، يف يأملون والفقهاء، العلماء إليه وهرع الكرباء، به والذ األمراء، به وحف
الوالء. آيات ويرفعون

تلك رأسه يحني وال الركاب، يف يميش وال املؤمنني، أمري إىل يسعى ال واحد رجل وبقي
الرتكية. املراسيم يف عرفت التي الذليلة االنحناءات

الشعراني فاسم دويٍّا، فغدا الهمس وتضخم بتخلفه، سليم السلطان إىل همس وارتفع
العظيم يلمسالزائر أال يمكن وال يتوارى، أن يمكن وال يختفي، أن يمكن فال الشمس، يزاحم

تخلفه.
عن وا عفُّ الذين وعباده رجاله بها هللا أكرم طاملا التي اآلية حدثت أو الكرامة وحدثت

الدنيا. إليهم فسعت الدنيا،
القانت العابد الرجل إىل وبهائها بجاللها الرتكية الخالفة سعت الدنيا، سعت لقد أجل

الحياة. وأساليب الدنيا عن املعرض املتواضع
واآلخرة، الدنيا إىل رمًزا بينهما ما فكان العظيم، الصويف إىل العظيم الخليفة سعى
طريقه سليم السلطان التمس والفقهاء، العلماء وذهول األمراء وعجب الحاشية دهشة وبني

الشعراني. إىل
يف حاكم يستطع لم اليوم هذا ومن الكبريين، للرجلني تاريخيٍّا عظيًما يوًما وكان

طلبًا. له يرد أو أمًرا، للشعراني يعيص أن القاهرة
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القادر عبد الدين للقايضمحيي التاريخ من الحقبة تلك مرصخالل يف القضاء وكان
النائب فأهدر مرص، عىل سليم السلطان بنائب فاصطدم حدة، طبعه يف وكان األزبكي،

لقتله. جائزة وخصص دمه،
حياته به وضاقت رحبت، بما األرض عليه ضاقت إذا حتى طويًال القايض واختفى
رش من أنقذه إن هلل مسجًدا يقيم أن للشعراني وتعهد الئذًا، شاكيًا الشعراني إىل انطلق

املحنة. تلك من ونجاه خصمه
بهذا الحاكم فألِق اذهب له: وقال األرض من رفيًعا عوًدا وتناول الشعراني وابتسم

ا. رشٍّ وال سوءًا تخش وال العود،
شفاعتهم، تقبل فلم والسادة األمراء له تشفع فقد األمر، هذا وأذهله القايض فرتدد
الشيخ. من صغري عود إال وساطة وال اليوم شفاعة وال ذلك، بعد الحاكم يستجيب فكيف
ال فالشيخ عجبًا، وسرتى اذهب به: وهتفوا ثائرهم، فثار تردده الشيخ أتباع والحظ
القايض ومىض تجحد. وال تنكر ال ونفحاته الشيخ وأرسار غريبًا، شاذٍّا األمر بدا وإن يمزح
ودهشته عجبه وبني أمامه، العود ألقى مجلسه من دنا إذا حتى الحاكم، للقاء وجل عىل

عنه. بالعفو أمًرا وأصدر منصبه، إىل وأعاده به، واالحتفاء الستقباله الباشا خفَّ
سليم السلطان من التمس الشعراني أن أخرى رواية ويف املناقب، كتب رواية تلك

شفاعته. وقبل طلبه فأجاب الدم، املهدر القايض عن العفو
ويدين للشعراني، بحياته القايضيدين غدا فقد الثانية، أو األوىل الرواية كانت وسواء

والتعبدية. العلمية وملجالسه للشعراني يُخصص هلل مسجد ببناء أيًضا
وعد الذي املسجد فيها ليقيم الشعرية باب حي أطراف يف القايضأرضفضاء وابتاع
واعتزم فاغتصبها، األرض عىل األتراك األمراء أحد عدا البناء يف القايض يبدأ أن وقبل به،

له. بيتًا عليها يقيم أن
يرتك لم إن العاقبة بسوء فأنذره األحوال، أصحاب من رجل الرتكي لألمري وتصدى

وميتًا. حيٍّا للشعراني ومقرٍّا هلل، مسجًدا تكون أن لها قدر التي األرض هذه
باملجاذيب، يؤمن ال أنه الالذعة السخرية وسط لحاشيته وأعلن الرتكي، األمري وضحك

األمراء. بالسادة يليق ال صغار األمور هذه بمثل االهتمام وأن الكرامات، يف يعتقد وال
ولم للموت يسلمه ثم أيام، بعد األمري جسد يأخذ بالشلل فإذا الحياة، ركب ومىض

العدوان. هذا عىل واحد أسبوع يمض
واسع فخًما عظيًما مسجًدا عليها فشاد األرض، إىل الدين محيي القايض وأرسع
زاوية املسجد يف وابتنى الشعراني، مسجد باسم التاريخ يف عرف الذي املسجد هو الرحاب،
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الزاوية وغدت أرسته، وعىل عليه وقًفا القايض جعلها أن بعد بأهله، الشعراني إليها انتقل
أعظم من غدت وألنها أيامه، أعظم كانت بها ألن الشعراني؛ تاريخ من جزءًا ذلك بعد

اإلسالمي. العالم يف والتعبد العلم مراكز
فطلب املاء، عىل يعثروا لم ولكنهم الزاوية، لهذه اآلبار من كثريًا البناءون وحفر
بأنه الرواة عنه يتحدث والشوني األمر، لهذا حالٍّ الشوني» الدين «نور شيخه من الشعراني

ومناًما. —يقظة عليه هللا صلوات — هللا برسول يجتمع كان
مكان يف تُحفر أن يجب البرئ بأن للشعراني ليقول الشوني الدين نور جاء أيام وبعد

عليه. وسالمه هللا صلوات — هللا رسول من إذن عن بناء هذا إن وقال: وعينه، حدده
ماءها بأن الشائعات تطايرت لقد حتى عذبًا، سلسبيًال ماؤها فكان البرئ وحفرت

وأرساره. مائها لربكات التماًسا عليها الجماهري وأقبلت زمزم، ببرئ يتصل
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ومدرسة مكتبة املسجد كان فقد خطريًا، كبريًا دوًرا اإلسالم تاريخ يف واملساجد الزوايا لعبت
هللا رسول مسجد كان لقد بل القلوب، لتطهري ومعبًدا العقول، لرتبية معهًدا كان ، وُمصىلٍّ
رعاية تحت — الصحابة فيها يتعلم حربية كلية املدينة يف — عليه وسالمه هللا صلوات —

السهام. رشق إىل الرماح رضب من القتال، — نبيهم
وفرسانه بل وفقهاؤه، علماؤه هم اإلسالم تاريخ يف املساجد ظالل تحت تربوا والذين

أيًضا. ومقاتلوه
الكبري بمسجده فألحق املساجد، واجبات يف أخرى خطوة طولون بن أحمد خطا ولقد
املساجد غدت وبذلك واملحتاجني، الفقراء عىل باملجان الدواء وتوزع املرىض، تداوي صيدلية
اإلسالم، تاريخ ينىس وهل اإلسالمي، العالم يف والبدنية والفكرية الروحية القوى محور
والنظامية الكاملية املدارس حققتها التي الخالدة األعمال العاملية الحضارة تاريخ بل

واألزهر؟ والطولونية
وأطهر الحضارات، أزكى للعالم حملت التي املعرفة أنوار شعت املساجد تلك فمن
عرشة من أكثر الحياة لها وأضاءت اإلسالمية، العقول صاغت التي املعرفة أنوار الدراسات،
يف الفصل القول صاحبة وحدها كانت حتى األرض يف اإلسالمية للقوة ومكنت قرون،

األريض. الكوكب شئون
لقد بل لألزهر، خطريًا منافًسا الهجري العارش القرن يف كانت الشعراني وزاوية
أيرس لطالبها العيش سبل وكانت األزهر، يطيق مما أكرب فيها التعبدية الناحية كانت
مضيئًا جانبًا ليفقد تاريخه إن بل تاريخه، من يتجزأ ال جزء الشعراني وزاوية وأهنأ.

عنها. الحديث أهملنا لو ساحًرا
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وصورها، بألوانها يحيط أن يريد ملن ويتشعب يرتقرق الشعراني زاوية عن والحديث
بما الزاوية تلك نهضت فلقد مستقلة، ودراسة خاص، كتاب إىل حاجة يف حديث هو بل

واملعارف. الشئون وزارتي أعني نعرفها، التي الوزارات من وزارتني جهد يساوي
وصورة زاويته، داخل الشعراني لحياة رسيعة صورة نعطي أن نحاول هنا ونحن

املرصي. املجتمع يف ألثرها رسيعة
ومدرسة للعباد، رباط إىل الدين القايضمحيي له بناها التي الزاوية الشعراني حول
وتكية الشعائر، وإقامة للصالة ومسجد املستجدين، للصوفيني وزاوية والتعليم، للعلم

الدائبة. الحركة لتلك الرحى قطب هو وكان واملحتاجني، للفقراء
من ملوظفيها الحياة كفلت وأرزاًقا أوقاًفا الدين محيي القايض عليها أوقف ولقد

والخطباء. واألئمة والفقراء املؤذنني
عالية، مكانة لزاويته الشعراني اسم كفل فقد الزاوية، داخل اتسعت قد الحياة ولكن

ينسلون. حدب كل من الراغبون عليها فأقبل
طالبها إىل ويقدمون وأموالهم، أمالكهم عليها يوقفون والسادة األمراء عليها أقبل

أنواعها. اختالف عىل والهدايا املنح
يستطيعوا فلم أعرسوا الذين الفقراء من للعلم والطالبني املريدين آالف عليها وأقبل
العلم، زاويته داخل الشعراني لهم فكفل الكريمة، الحياة يستطيعوا لم بل للعلم، طلبًا
الكلمة. تلك معاني بأوسع الكريمة الحياة لهم كفل كما وتعبد، تثقيف من بشقيه العلم

وزوجاتهم أوالدهم مع فيه يقيمون زاويته، يف مكانًا منهم للمتزوجني أفسح لقد حتى
انقطعوا قد داموا ما قليًال وال كثريًا الرزق هموم من يحملون ال ممتعني، كاسني طاعمني
يف الزاوية طالب عدُد بلغ ولقد هللا. عنه يرىض مما وعباداتهم أخالقهم دامت وما للعلم،

كفيًفا. وعرشون تسعة بينهم مائتني، أمرها أول
التي والنعم الخريات وعن الزاوية، تلك ميزانية عن عجبًا حديثًا التاريخ ويحدثنا
من اإلردب وثلث إردب صباح كلَّ الُخبْز من لطالبها يُعدُّ كان فلقد ساحاتها، يف تجري

القمح. أنواع أنقى
عسل من قنطاًرا وعرشين النحل، عسل من قناطري فعرشة عام: عن ميزانيتها أما
البسلة ومن مثلها، األرز ومن سبعة، الكشك ومن الفول، من إردبٍّا وأربعني القصب،

وهكذا. … إردبٍّا وعرشين خمسة والعدس
الهدايا، غري أرادب خمسة الكعك من ميزانيتها كانت الفطر، عيد العيد؛ أقبل فإذا
الفواكه ومن قناطري، بخمسة ُقدِّر ما والتني والزبيب والتمر والخروب والبندق الجوز ومن
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كانت العام يف البطيخ من الزاوية ميزانية أن نذكر أن ويكفي حرص. تحت يقع ال يشء
ألفني. من أكثر

يف وتالمذته مريديه الشعراني رعاية شملت بل فقط، النعيم هذا عىل يقترصاألمر ولم
تدبري ومن كافة، أمورهم يُدبِّر أن عليه حقهم ومن هللا، يف وأحبابه أبناؤه فهم اآلفاق، أوسع
الشعراني ج زوَّ ولهذا الزواُج؛ الديِن كمال ومن دينهم، استكمال أمر يف ينظر أن أمرهم
تزويد عىل وحرص الزواج، ونفقات باملهر عنهم قام مريديه، من رجًال أربعني زاويته يف
الشامي اللبان حتى ولوازمهن، النساء شئون من العقل عىل يخطر يشء بكل زوجاتهم
التطرية وأدوات العطور، وألوان الزينة، أنواع وغرائب والخضاب، والشمع والحجازي

والتجميل.
إىل تالمذته من أفواًجا الشعراني أرسل ولهذا هللا؛ بيت إىل الحجُّ الدين كمال ومن
من زواجهم أمر يف بذل ما مثل بأمرهم والعناية راحتهم سبيل يف باذًال املقدسة، األرض
شمل الذي الكبري الروح ذلك شفافية عىل يدل مما وصغرية، دقيقة بكل العجيب االهتمام

برحابه. الذ أو به أحاط َمن كلَّ وحنانه حبُّه
يقوم كان بأنه املناقب كتب تحدثنا بل الحد، هذا عند الشعراني مكارم تقف ولم
كل لكأن حتى واملاء، والكساء بالغذاء وغريها مرص يف واملشايخ والفقهاء العلماء بتزويد
يحصيه ال عدًدا بالثياب كسا قد بأنه الشعراني ويحدثنا عنقه. يف أمانة العلم أهل من فقري

مؤلفة. آالًفا الفقراء الشيوخ من حرص به يحيط وال عد،
مائة بحوايل التاريخ كتب يف قدروا والذين زاويته، يف وُروَّاده الشعراني ضيوف أما

العاطفة. سخي القلب، سخي اليد، سخي معهم الشيخ كان فقد يوميٍّا، زائر
نبع يَغْض لم الشعراني، حَملها التي الطائلة النفقات وهذه العظيم، العبء هذا ومع
كان املقيم، والخري النعيم هذا وسط ويف دائًما، جيَّاًشا اًقا دفَّ كان بل زاويته، يف الخريات

صلبَه. يُقمَن وتمرات ماء من جرعة عىل يومه يعيش الشعراني
الوجه فهي فيها، الروحية الحياة أما الشعراني. زاوية من املادية الناحية هي تلك
املنارات أعظم كانت زاويته بأن معارصيه من مؤرخوه تحدَّث فلقد وإرشاًقا؛ وضاءة األكثر

الهجري. العارش القرن خالل اإلسالمي العالم يف والتعبدية العلمية
والنفحات التصوف يف كعبًا وأعالهم علًما، عرصه أهل أوسع الشعراني كان فقلد
العلمية العمالقية وبتلك ذروة. تطاولها ال والخلق التعبد يف ذروة كان كما اللدنية،
يديه عىل فدرسوا وتالمذته، مريديه وربَّى زاويته، الشعراني طبع التعبدية والروحانية
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آفاقها اتساع عىل الصوفية املعارف منه وتلقوا أنواعها، اختالف عىل الرشعية العلوم
أخالقها. ومكارم أرسارها، ودقائق وشمولها،

الزاوية تخلو ال حتى ونهاًرا ليال القراءة يواصلون فيها الكريم القرآن قراء وكان
القرآن. قراءة من واحدة دقيقة

قارئ يبدأ حتى الحديث يف قارئ يفرغ فال العلمية، املجالس القرآن، قراءة وبجوار
يف قارئ يليه حتى ينتهي وال التصوف، قراءة يف ثالث يرشع حتى ينتهي وما التفسري، يف

انقطاع. غري من النهار وأطراف الليل آناء وهكذا الفقه،
دويٍّا لزاويته يسمعون كانوا الناس بأن الشاذلية» «طبقات وصاحب املناوي ويحدثنا

ونهاًرا. ليًال النحل كدوي
ليقول حتى والعبادة، للذكر املنقطعون والذاكرون العباد كان وهؤالء هؤالء وبجوار
وفضًال علًما الشعراني زاوية من خريًا األرضومغاربها مشارق يف ير لم بأنه املؤرخ الشبيل

وأدبًا. وتصوًفا
متصوفيه. وأكرب العارشالهجري، القرن علماء أعظم الخالدة الزاوية تلك أخرجت ولقد

الخالدين. زاوية وكانت خالدة، زاوية كانت لقد
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يف الخواص أجلسه وكيف الخواص، شيخه يد عىل هللا إىل سلوكه عن الشعراني حدثنا
سوى عما وأخاله الورد، وأعطاه الذْكر، نه ولقَّ العهد عليه وأخذ والتعبد، الطهارة محاريب
ُمقدَّر معلوم مكان يف بدايتها ستكون اللدنية الربانية والهبات اإللهي الفتح بأن وأنبأه هللا،

النيل. شاطئ عىل املقياس بروضة
الوهبية العلوم تسللت وكيف وانتظاره، ترقبه أيام يف القلبية أحاسيسه عن حدثنا ثم
من تخلو ال بأنها فأنبأه شيخه عىل عرضها ثم يكتب، أن هللا شاء ما منها فكتب قلبه إىل

وثباتًا. صفاء أكثر علوم وانتظار محوها إليه وطلب ظاهرية، علوم
علم أُلِهم أن بدايته وكانت اإللهي، الفتح جاء حتى شيخه وبني بينه األمر وتكرر
وتسعمائة وثالثني إحدى سنة رجب، شهر من عرش السابع االثنني، يوم يف العبودية آداب

للهجرة.
شأنك، وعال أمرك، «تم له: قال شيخه عىل اليوم هذا يف له هللا وهبه ما عرض فلما
القدسية «األنوار كتابه يف األوىل فتوحاته الشعراني ل فسجَّ تكتب.» ما عىل فابَق قلبك، وروي

العبودية». آداب بيان يف
وآن قلبه، وروي قدره، وعال أمره، تم فقد الشعراني، عىل والفتوحات املنح وتوالت
العلمية، مجالسه يف علومه ينثر فانطلق هللا، منحه مما شيئًا اإلسالمي الفكر يهب أن له
سلسبيًال عذبًا ومنهًال الكربى، العلم محافل من ومحفًال عاملية، منارة زاويته من ويجعل

املحمدية. لألمة
املكتبة وهب حتى املعرفة، فروع شتى يف والتأليف التحرير عىل الشعراني أقبل ثم
والنحو والحديث والتفسري واألصول والفقه التصوف يف كتاب مائة من أكثر اإلسالمية
خمسة بعضها استغرق وقد واملعارف. العلوم ألوان من وغريها واألخالق، والكيمياء والطب
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عىل وموزًعا محفوًظا يزال ال املؤلفات هذه وأكثر مجلدين، يف منها الكثري ووقع مجلدات،
العالم. أرجاء يف الكتب دور

دور يف متناثرة مخطوًطا كتابًا ستني من أكثر «بروكلمان» املسترشق أحىص ولقد
سبعني من أكثر للشعراني رآها التي الكتب بأن باشا مبارك عيل لنا ويذكر العاملية، العلم

كتابًا.
كتب شانئيه أحد أن عليها الداللة يف حسبُنا علمية مكانة عرصه يف الشعراني وبلغ
اإلسالم شيخ إىل وقدمه للشعراني، املحمدية» «العهود كتاب يف وردت فقرات عن سؤاًال
أحاط قد الشعراني «إن قائًال: عليه التعليق عن الفتوحي الشيخ فامتنع الحنبيل، الفتوحي
تأليفها ادَّعى لو وأنه اسًما، له يَعِرف ال ما الكتب من قرأ وقد به، نحط لم بما العلم من
عيل األكرب شيخه له قال الذي الشعراني مكانة عن ملحة تلك منازًعا.» مرص يف وجد ما

قلبك.» وروي شأنك، وعال أمرك، «تم الخواص:
مشت العلمية مكانته أن حياته يف املقابلة تمام من أو للشعراني األمر تمام من وكان

الدنيوية. مكانته مع جنب إىل جنبًا
اإلمرباطورية ويف بل مرص، يف الحكم توجيهات يف بنفوذها تسهم زاويته أصبحت فقد

بأرسها. الرتكية
قبيل باشا عيل األعظم الوزير إليه يأتي أن الدينية بمكانته الشعراني اعتزاز من وبلغ
فيهتف إليه؟» ترفعها حاجة من لك فهل للخليفة، مقربون «نحن له: ليقول تركيا إىل سفره

حرضته.» إىل مقربون إننا هللا؟ عند حاجة «ألك غاضبًا: الشعراني
ثم الشعراني، عىل يتتلمذ صنجق بك حسن األمري هو مرص حكام من حاكًما ونرى
والحكم. اإلمارة تارًكا ونهاًرا ليًال زاويته يف يالزمه حتى درسه، عىل ويقبل حبه، عىل يقبل
وهي الرعية بمصالح استخفاًفا فيها ألن الصحبة؛ تلك يرىضعن ال الشعراني ولكن

لشئونها. ويتفرغ لها، يتخصص أن األول وواجبه األمري، عنق يف أمانة
والحكم وجاهها، لإلمارة حبه من أكرب كان الشعراني لشيخه األمري حب ولكن
أنس من فيها وما ومجالسه الشعراني يفارق أن لديه وكُرب عليه فعزَّ ونفوذه، وسلطانه

هللا. يف واملحبة التصوف لدى يُلتمس األكرب ه رسُّ عجبًا أمًرا فاعتزم وتقوى، وعلم
وأوقف عبيده، وأعتق أمواله، األمري فرَّق الشمس فمع األمر، هذا تجىل التايل اليوم ويف
وكان بيوتاته، من بيت رخام العريض الثراء هذا من واستبقى الخري، وجوه عىل أمالكه
أن األمري اعتزم فقد القليل واملال النادر الفخم الرخام أما املال، من وقليًال نادرة، تحفة

وحبٍّا. وفاء الشعراني لشيخه ومزاًرا رضيًحا بهما يبني
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عائق بال واليقني الهدى طريق يديه عىل ليسلك متجرًدا فقريًا أستاذه عىل األمري وأقبل
إمارة. من مانع وال حكم، من

زهًدا ويزهد الشعراني، يرتكه لم شيئًا الدنيا من يرتك رجل هو فها الشعراني، وبكى
إذا حتى الرضيح، بناء يف قليًال يرتيث أن تلميذه من طلب ثم زهد، كل حياله يتضاءل
أن األمري من طلب دنت، قد وهاديها باريها إىل روحه صعود ساعة بأن الشعراني أحس

إقامته. اعتزم الذي الرضيح يقيم
نفس يف فيه، قطعة آخر من البناءون وانتهى منارته وارتفعت الرضيح شيد وملا

أنفاسه. استوىف فقد أطرافه؛ وجمدت الشعراني، لسان انعقد اللحظة
للهجرة، وتسعمائة وسبعني ثالث سنة األوىل ُجمادى من عرش الثاني يف وفاته وكانت

الكريم. الرحيم ربي إىل ذاهب أنا كلماته: آخر وكانت
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الصويف والروح الشعراني

ما ندرس أن اآلن ونحاول تاريخية، أحداث من بها اتصل وما الشعراني حياة عن تكلمنا
صوفية جوالت من اإلسالمية للروحانية تركه وما ومعارف، علوم من اإلسالمي للفكر تركه
والعلمية. العقلية اإلسالمية الحياة توجيهات يف أثر من وذاك لهذا كان وما لدنية، ومعارف
من ومنارة الكربى، آياته أبدعت التي التصوف ألسنة من صدق لسان والشعراني
هللا، إىل السائرين ترشد والعقلية، الروحية الطرق مفرتق عىل قامت التي العظمى مناراته

واليقني. السالم شواطئ إىل املتعبني الحائرين وتهدي
حمل — الغزايل باستثناء — أحًدا أن أحسب ما رسالة التصوف يف ذلك بعد وله

وجاهد. الشعراني حمل مثلما سبيلها يف جاهد أو أعالمها،
تعبديٍّا إيمانيٍّا نهًجا وتجليته والدخالء، الدخيل من التصوف تنقية هي الرسالة وتلك
وآدابها بأنوارها الروحية واملحبة الصادقة، والعبودية الكاملة، الطاعة هدفه هلل، خالًصا

الفلسفي. والسبح الشطح يقر وال الحوار، وال الجدل يعرف ال السامية،
اإلسالمية باألمة والخروج الظاهرية، اإلسالمية بالعلوم اللدنية املعارفالصوفية وربط
الصالح، والعمل الثابت، اليقني إىل وجوهره، الدين روح إىل والخالفات، الجدليات من
والجدل الشقاق عىل ال واملحبة الرحمة عىل الحياة أسس وإقامة والفكرية، القلبية والوحدة

البغيض.
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فالشخوص وروحانيته، تصوفه يف شخصيته مفتاح املتصوفة ككل والشعراني
الباحثني عدسات يف يرتاءون وقد املادية، للعني الظالل باهتة أشباًحا يرتاءون قد الصوفية

أحيانًا. واإلبهام الغموض أردية ويف حينًا، والبساطة السذاجة أردية يف املنطقيني
وعما وأخالق، ألوان من واعتادوا الناس ألف عما الهائل الروحي ارتفاعهم هذا ومرد
تخطئهم كما املجردة العني تُخطئهم ولهذا وعقلية؛ نظرية معارف من واعتادوا الناس ألف

املادية. العدسات
إىل نحتاج كما األرواح لتلك نتعرض حينما خاصة روحية عدسات إىل حاجة يف إننا

السماء. نجوم إىل نتطلع حينما خاصة مكربات
تجلت الروحية دائرته من اقرتبنا فكلما روحه، يف تكمن إنما العظمى املتصوف فقوة
شخوص ألنهم والعلمية؛ الروحية عمالقيته لنا وتجلت شخصيته، لنا وتجلت آياته، لنا
اقرتبنا كلما منهم ونقرتب فهمهم من نقرتب ولهذا الروحانية؛ وصاغتهم العقيدة، كونتهم

التصوف. فهم ومن التصوف من
عن فالحديث التصوف؛ عن يتحدث أن من الشعراني شخصية لدارس بد فال وإذن

إسالمي. متصوف كل لدراسة املدخل هو الصويف الروح
زاخرات، وبحار أمواجصخابة، وسط بدء بادئ نفسه يرى ودارسالتصوفاإلسالمي

عاصم. نوئها من وال شاطئ، لعبابها يجد ال الحلقات مفرغة دوامة وسط بل
املعارف عىل دست كما ولون، نحلة كل من بالدخالء التصوف موكب امتأل فقد

كافة. األريض الكوكب عقائد فيها تتمثل تكاد عقائد الصوفية
عجبًا مزاًجا أمامه يجد فالباحث آمنًا؛ ليس بل معبًدا، ليس ذلك بعد البحث وطريق
حتى أحيانًا وامتزجا بالجواهر، الحىص فيها امتزج التي املتضاربة املتشابكة األخبار من

والتمييز. للصهر فكري معمل إىل الدارس يحتاج
يقيم وال فكرية، وحدة يُكوِّن ال متناثًرا يجده إنما الجواهر حر من الباحث يجده وما
بني يُؤلِّف أن يستطيع حتى هللا؛ عند من مدُده صٍرب إىل بحاجة فهو متناسًقا، علميٍّا مبحثًا
اللؤلؤ جمال يتجىل وحتى البحث، يستقيم حتى عقده، إىل جوهر كل ويرد األجزاء، هذه

املكنون.
الجامحة، التأمالت من وألوان مادية، فلسفية ألوان أمام نفسه الباحث يجد ما وكثريًا
عقيدته، من وال روحه، من ليست وهي التصوف عىل أدخلت املضللة الشطحات من وألوان
األئمة كتب يف واملزيفون املغرضون ها دسَّ قد األلوان هذه أن قسوة وأشد هذا من وأعرس

منه. جزءًا أصبح حتى التاريخ عىل التزييف هذا ومىش التصوف، رجال من والقادة
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تهدي ال كثرتها ولكن ومتنوعة، كثرية ورجاله بالتصوف عنيت التي املناقب وكتب
واالضطراب حينًا، املبالغة تسودها األخبار من طوائف إنها إذ الطريق؛ تنري وال السبيل،

أخرى. تارة والغموض واإليهام تارة، والتزييف الدس فيها ويجري أحيانًا،
تشويه يف قصد بغري أو بقصد ساهموا الذين املسترشقني دراسات ذلك بعد وتأتي
من تعترب ال التصوف من ألوان إىل بدراساتهم اتجهوا ألنهم وجهه؛ وتغيري التصوف
وهو القلبية، والشطحات الفلسفية السبحات إىل اتجهوا شخصيته، عن تعرب وال صميمه،
إىل القلوب من انتقل حينما املتأخرة، مراحله إحدى يف به لحق التصوف عىل دخيل لون
نظريات إىل التصوف إىل املنتسبني بعض انرصف حينما التأمل، إىل التعبد ومن العقول،
الصوفية األلحان عنها ترىض وال اإلسالم، بها يعرتف ال املعرفة يف ونظريات الوجود، يف

املؤمنة.
يف يجرون بهم فإذا رجالنا، من املعارصين املؤرخني كتب أعقابهم يف جاءت ثم
يف — أساتذتهم وقع كما — يقعون بهم وإذا االسترشاق، رجال من أساتذتهم أعقاب
يعنون أيًضا بهم وإذا ألحانه، وزيفوا عليه وا دسُّ الذين القدامى التصوف خصوم أحابيل
أولع كما املهزوزة، الكلمات بإبراز ويُولعون اآلراء، من بالشاذ ويغرمون بالشكليات،
واالتحاد، الحلول فكرة تارة منها استنبطوا التي املهزوزة الكلمات قبل، من بها األوروبيون
بني الصالت عن شيوخهم تحدث كما أيًضا يتحدثون بهم وإذا الوجود، وحدة نظرية وتارة

املسيحية. والروحانية املحمدي والتصوف الهندية، والوثنية اإلسالمي التصوف
وصور نظريات إىل أسلمتهم حتى السبل بهم وتشعبت املجال، هذا يف أقالمهم ودارت

اإلسالمي. الرباني النهج عدا ما اإلنساني العقل عرفها نحلة كل إىل تنتسب قد
والصور، األلوان هذه عن يكونان ما أبعد وهما وروحه، اإلسالم جوهر تماًما وأغفلوا
السامية، وتعبداته املثالية، وأخالقه القرآنية، وعقيدته املحمدية، منابته إىل ينظروا ولم

القرآني. الهدى ذرى وأعىل املحمدي، اإليمان صور أصدق وهو املعرفة، يف وتراثه
مما التصوف تنقية نحاول إذ نحاولها؛ التي تلك وشاقة جريئة محاولة إذن فهي
بريقه طياتها يف واختفى أنواره، خلفها توارت التي الحجب وتمزيق به، وأُلحق عليه ُدسَّ
محاريبه يف عاشوا الذين األولون عرفه كما خالًصا إسالميٍّا ربانيٍّا نجلوه حتى وسناؤه،

ومعارجه. وأنواره ومعابده
اإلسالم حجة قام فلقد العليا؛ الرسالة هذه سبيل يف محاوالتسابقة التاريخ شهد ولقد
التصوف، تجديد سبيل يف الكربى اإلصالحية بحركته الهجري الخامس القرن يف الغزايل
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الباطنية، املذاهب أصحاب من اإلسالم خصوم عليه ها دسَّ التي الفلسفية األلوان من وتنقيته
األخالق، من املتحررين وبعضطوائف العوام جهلة عليه أدخله الذي الشعبي الدجل ومن
الهجري. العارش القرن يف الشعراني القطب ونجاح بقوة العظمى الرسالة بهذه قام كما
تجديدية وحركة جديدة، وتنقية جديدة، تصفية إىل ملحة حاجة يف اليوم ونحن
زور ومما الشوائب، من وتنقيته التصوف لدراسة متوافرة جهود إىل حاجة يف نحن أخرى،
بأرديته، وتعلَّق بروحه، وحفَّ إليه، ونُسب عليه، ُدس ومما الرواة، أدخل ومما التاريخ،
املثالية وإىل طهارة، األخالق وإىل إيمانًا، القلوب إىل فنرده األوىل، فطرته إىل نردَّه حتى

وأمنًا. وسعادة سالًما بأرسها اإلنسانية إىل بل ورمًزا، عنوانًا
الحركة لتلك موفقة بداية هنا، نُقدمها التي الدراسات تكون أن يف األمل لكبري وإني

سبلها. إىل ويهدي طريقها، إىل يرشد منظاًرا األقل عىل أو املباركة،
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واملعارف الروحي، للكمال العاملية املحاوالت حولها حامت قمة أعىل هو اإلسالمي والتصوف
تعددت قد الروحي الكمال سبل ألن بلغتها؛ أقول وال العاملية، الجهود حولها حامت اللدنية،
الكمال هذا نور من يقبسوا أن قوم حاول فقد والغايات؛ الوسائل وتعدد الفلسفات، بتعدد
والطهارة؛ بالنسك ينالوه أن قوم وحاول اإلرشاقية، الفلسفة كرجال والتخلية؛ بالتصفية
املذاهب كأصحاب والتأمل؛ باالستغراق يبلغوه أن آخرون وحاول الهندية، اليوجا كزهاد

والفلسفية. النظرية
اعتنقوها ومذاهب ابتدعوها، وسبل برشي، جهد الكمال هذا لبلوغ وهؤالء هؤالء وعدة
ال مستعارة ألوان أنها إال الكمال هذا من ألوان إىل بهم وصلت وإن وهي لها، وعاشوا

الوسيلة. استقامت وإن الغاية منحرفة ألنها أصيلة؛
الخوارق يشبه وبما اإللهام، يشبه بما تأتي حتى وهؤالء هؤالء أرواح ترقى وقد
هداها تقتبس ولم داخلها، من هداها اقتبست ألنها وتشقى؛ تضل قد أنها إال والكرامات،

وموجدها. خالقها من
والتخلية، والتصفية والنسك، الزهد يف وسائله تتشابه فقد اإلسالمي التصوف أما
التصوف ألن شكيل؛ وتقارب عريض، تشابه ولكنه هؤالء، ومع هؤالء مع والطهارة، والتأمل
وليس واملتأملني، الزاهدين نحل من نحلة وليس الفلسفة، مذاهب من مذهبًا ليس اإلسالمي
الزهاد ينشده وما نظرية، وطاقة عقيل كمال من الفلسفة تهدف ما الوسائل تلك من هدفه

والغرائب. بالعجائب تأتي حتى الروح لقوى إطالق من والنساك
العبودية، يف وكمال الطاعة، يف وكمال العبادة، يف كمال هو اإلسالمي التصوف وإنما
والروح القلب فيها يشرتك أنشودة هو نجواه، يف وأمل رضاه، عىل وعمل هلل، محبة هو
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يف الحياة دائم لحنها ألن تهدأ؛ وال تفرت ال هللا بحمد تسبح أنشودة والجوارح، والحس
والحس. اإلدراك يف الحياة دائم الروح، يف الحياة دائم القلب،

وتسمعها العني، تراها كما القلب يلمسها ربانية، آية إىل بأرسه الكون تحيل أنشودة
ال بالصويف وإذا ، مصىلٍّ يشء بكل وإذا محراب، يشء بكل فإذا الروح، تدركها كما األذن
فهو هللا؛ مع دائًما إنه بفكره. وسبح بوجهه توجه أينما املصىل يفارق وال املحراب يربح

ويرى. يسمع معه هللا بأن برص ملحة كل يف يقينًا أحس من بأدب متأدب
يأتي وما كرامة، أو خارقة من ذلك بعد يأتي وما وفيض، علم من ذلك بعد يأتي وما
هدف. ال وسلم غاية، ال وسيلة ألنه نافلة؛ فهو نفيس إرشاق أو روحي كمال من ذلك بعد
وأنوار الطاعة، يف الفيض ومنحة العبادة، يف الكمال ثمرة إذن الصوفية فاملعارف

وروحه. أساسه ال الطريق حىل إنها ونجواه. محبته يف القلب
من لون أي وبني اإلسالمي التصوف بني الصالت من صلة إقامة إىل سبيل فال وإذن

العاملية. الروحانية ألوان
والنظرية الفلسفية املعارف وبني اإلسالمية الصوفية املعارف بني املقارنة إىل سبيل وال

اإلنساني. التاريخ أعنة مع األرض وجه عىل جرت التي والعقلية
ومن تارة، العقيل التفوق من معارفها استمدت قد والعقلية الفلسفية املذاهب فتلك
اإلسالمية، عقيدته نبعها فمعارفه اإلسالمي التصوف أما أخرى. تارة الروحي الصفاء
تحددت وبذلك عبادتها، وبأرسار القرآنية، العقيدة تلك نطاق داخل رباني فيض ومددها
عليها تقبض ال األخرى، الروحانية املعارف أعنة بينما ضوابطها، وعرفت التصوف رسالة
إيماني حقل يف معارفها تنبت ولم لها، نرجع رشيعة لها ترسم ولم إليها، نتحاكم يد

واالندفاعات. النزوات من يمنعها سماوي
ألحسبه وإني املحمدية، والروحانية القرآني الهدي يف رسها آية اإلسالمي التصوف
تعاىل: قوله وحجتنا غاياته، من وغاية الوجود، لهذا الزمة رضورة ألنه كونية؛ آية أحيانًا

ِليَْعبُُدوِن﴾. إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما
دائم تطوع ألنه للناس؛ أخرجت أمة خري يف العبادات صور أكمل هو والتصوف
خاصة ميزة كان بل عامة، رشعة يكن لم ولهذا والنوافل؛ الفرائض بعد تطوع للعبادة،

علًما. لدنه من وعلَّمه عزًما، وأتاه هللا، واصطفاه بقوة، الكتاب أخذ ملن
اإلسالمية الصوفية األجنحة بلغتها التي اللدنية املعارف قمة إن قلنا إذا نغايل فلن وإذن
إليها تصل ال قمة وهي الربانية، املحبة قمة ألنها أخرى؛ أجنحة منها تدن لم بل تبلغها، لم

العابدة. املؤمنة املحمدية األجنحة إال
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تدور الذي املحور وهما اإلسالمي، التصوف عنوان هما الرباني والفيض الباطني الكشف
أصحاب من الفكر رجال وبني بينهم الخصومات حوله تدور كما الصوفية، املعارف حوله
قدسوا الذين الفقهاء من الظاهري العلم رجال وبني وبينهم والعقلية، النظرية املذاهب

الخطاب. وفصل الحكمة سواها دون بأنها وتنادوا للمعرفة، ابتكروها التي القواعد
املتصوفة أهداف من هدًفا الفيضالرباني وال الباطني الكشف ال إنه فأقول: أجرؤ وأنا

الربانيني. العباد أغراض من غرًضا وال اإلسالميني،
وتدنيهم منه تقربهم عبادة سواه، دون له خالصة عبادة هللا عبادة األول هدفهم إنما
آدابًا فلسفتها من وكوَّنوا ومنهاًجا، رشعة وجعلوها العبادة هذه يف تفننوا وقد رضاه، من
العبادة تلك ومن حياتهم، وكانت قوتهم، فكانت طويًال، سبًحا بحارها يف وسبحوا وأخالًقا،

لحنهم. وكان ذوقهم كان
الفرائض فوق هلل تطوعوا الذين هم املتكلمون، ال العاملون هم ا حقٍّ واملتصوفة
تعبدية، طاقة أو إيمانية، حساسية لديهم تكونت حتى التطوع هذا يف وترقوا والنوافل،
من يخرج نفس فكل أنفاسهم، مع هللا لرياقبوا إنهم حتى املعجزة، نطاق يف تدخل تكاد

نجوى. أو ترضع، أو استغفار، أو هللا، لذكر فهو صدورهم
بهم وأنس وأحبوه، فأحبهم وقربتهم، هللا من أدنتهم الخالصة الدائمة العبادة وتلك
بالنور حياتهم وفاضت املحبة، أنوار فغمرتهم عنه، ورضوا عنهم وريض به، وأنسوا
وأنشودة ونهًجا، رشعة جعلوها املحبة يف فلسفة لهم فتكونت والقرب، واألنس والسعادة
وعليها وأحوالهم، مقاماتهم تفرعت ومنها لونهم، وكان ذوقهم كان املحبة تلك ومن ولحنًا،

معارجهم. وكانت تحليقهم كان
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وعطاء، هبة الباطني الكشف ومنحهم وفاًقا، جزاءً اللدنية املعارف أفاضهللاعليهم ثم
ورس أحيانًا، إليه ورمزوا حينًا، به ضنوا الذي الرس فكان أضمروه، رزًقا هذا فوق ورزقهم
فيكون.» كن لليشء: تقل ربانيٍّا تكن أطعني «عبدي، املشهور: األثر عند يلتمس الرس هذا
والكرامات والخوارق اللدني والعلم الباطني فالكشف التصوف؛ يف الخطاب فصل ذلك

ربانيٍّا. وعطاء ومنحة هبة كانت وإنما املتصوفة، لدى أمًال وال غرًضا وال هدًفا تكن لم
أثري ما ورغم وحوار، جدل من حوله دار ما رغم الرباني، والعلم الباطني والكشف
الصحيحة. األحاديث به ووردت الكريم، القرآن به ورد وخصومات، مالحاة من بسببه

ِمْن ﴿َعبًْدا ُفْرَقانًا﴾، َلُكْم يَْجَعْل هللاَ تَتَُّقوا ﴿إِْن هللاُ﴾، َويَُعلُِّمُكُم هللاَ ﴿َواتَُّقوا تعاىل: قال
اْلِكتَاِب ِمَن ِعْلٌم ِعنَْدُه الَِّذي ﴿َقاَل ِعْلًما﴾، َلُدنَّا ِمْن َوَعلَّْمنَاُه ِعنِْدنَا ِمْن َرْحَمًة آتَيْنَاُه ِعبَاِدنَا
َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمْن يََشاءُ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي َطْرُفَك﴾، إَِليَْك يَْرتَدَّ أَْن َقبَْل ِبِه آِتيَك أَنَا

َكِثريًا﴾. َخرْيًا أُوتَِي
فيه تجلَّت مبينًا عرًضا الكريم القرآن يف ومعروضة معروفة والخرض موىس وقصة

ربه. لدن من الخرض أوتيها التي الباطنية واملعرفة اللدني العلم مكانة
هلل العلم بأن ناطقة مجلوة بصورة الصحاح األحاديث كتب يف القصة هذه ووردت

وليٍّا. أو كان نبيٍّا — يشاء ملن هللا يمنحه عارية، لإلنسان هو ثم وحده،
يف موىسخطيبًا قام قال: — عليه وسالمه هللا صلوات — النبي عن كعب، بن أبي عن
هللا، إىل العلم يردَّ لم إذ عليه هللا فعتب أعلم، أنا فقال: أعلم؟ الناس أي فُسئل: إرسائيل بني
به؟ وكيف رب، يا قال: منك، أعلم هو البحرين بمجمع عبادي من عبًدا أن إليه هللا فأوحى
بن يوشع فتاه معه وانطلق فانطلق ثَمَّ. فهو فقدته فإذا مكتل، يف حوتًا احمل له: فقيل
الحوت فانسل فناما، رأسيهما وضعا الصخرة عند كانا حتى مكتل يف حوتًا وحمال نون،
ليلتهما بقية فانطلقا عجبًا، وفتاه ملوىس وكان رسبًا، البحر يف سبيله فاتخذ املكتل من
ولم — نصبًا هذا سفرنا من لقينا لقد غداءنا؛ آتنا لفتاه: موىس قال أصبحا فلما ويومهما،
إذ أرأيت فتاه: له فقال — به أمر الذي املكان جاوز حتى النصب من ا مسٍّ موىس يجد
آثارهما عىل فارتدا نبغي. كنا ما ذلك موىس: قال الحوت! نسيت فإني الصخرة، إىل أوينا
فسلم — بثوبه مسجى قال أو — بثوب ى مسجٍّ برجل إذا الصخرة إىل انتهيا فلما قصًصا،
إرسائيل؟ بني موىس فقال: موىس، أنا فقال: السالم؟ بأرضك وأنَّى الخرض: فقال موىس،

نعم. قال:
صربًا معي تستطيع لن إنك قال: رشًدا؟ علمت مما تعلمني أن عىل أتبعك هل قال:
أعلمه. ال هللا علَّمكه علم عىل وأنت أنت، تعلمه ال علَّمنيه هللا علم من علم عىل إني موىس؛ يا
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قوله الحديث وختام الكريم. القرآن يف وردت كما القصة بقية الحديث روى ثم
أمرهما.»1 من علينا يعرض حتى موىس صرب لو «لوددنا عليه: وسالمه هللا صلوات

ال هللا له علَّمه علٍم عىل وموىس موىس، يعلمه ال إياه علَّمه هللا علم من علم الخرضعىل
صفات من صفة والعلم يشاء، ملن يشاء ما منه يهُب هللا، علم إذن فالعلم الخرض؛ يعلمه
من عند ورسها واألرضني، السموات فاطر عند حكمتها بنَِسٍب عباده عىل منه يفيض هللا
َوَهُؤَالءِ َهُؤَالءِ نُِمدُّ ﴿ُكالٍّ تعاىل: يقول تسبيحه، الطري وألهم النمل، وأنطق النحل، إىل أوحى

َمْحُظوًرا﴾. َربَِّك َعَطاءُ َكاَن َوَما َربَِّك َعَطاءِ ِمْن
عىل ومدلًال والظاهري، الباطني العلمني بني مفصًال اللدنية الرسالة يف الغزايل ويقول
واملالئكة، — السالم عليه — آدم قصة يف يوجد هذا «وبيان وسيادته: اللدني العلم رشف
أعلم صاروا حتى العلوم من كثريًا الطرق بفنون وحصلوا عمرهم، طول تعلموا فإنهم
وما تعلم ما ألنه عامًلا؛ كان ما — السالم عليه — وآدم املوجودات، وأعرف املخلوقات،
حقائق ونعلم لك، ونقدس بحمدك نسبح نحن فقالوا: عليه املالئكة فتفاخرت ُمعلًما، رأى
املكونات، جملة عن قلبه وأخرج خالقه، باب إىل — السالم عليه — آدم فرجع األشياء،
فقال: املالئكة عىل عرضهم ثم األسماء، جميع فعلَّمه تعاىل، الرب عىل باالستعانة وأقبل
وانكرست علمهم، وقلَّ آدم، عند حالهم فصغر صادقني؟ كنتم إن هؤالء بأسماء أنبئوني
آَدُم ﴿يَا تعاىل: فقال علمتنا، ما إال لنا علم ال قالوا: العجز! بحر يف فغرقوا جربوتهم، سفينة
األمر، ومستندات العلم مكنونات عدة — السالم عليه — آدم فأنبأهم ِبأَْسَماِئِهْم﴾، أَنِْبئُْهْم

املكتسبة.» العلوم من أكمل اللدني الغيبي العلم أن العقالء عند األمر فتقرر
والسنة القرآن يف اللحن مبني اإلسالمية، الرشيعة أصول يف مقرر اللدني فالعلم وإذن
العقليني من بسببه قاسيًا عنيًفا هجوًما هوجموا قد املتصوفة أن عجب ومن ولكن املحمدية،
رءوس من حنبل بن أحمد الجليل إمامهم كان الذين الحنابلة، فقهاء وخاصة والفقهاء،
التلقني بكثرة العلم «ليس القائل: وهو حياته، ولون وتعبداته بأخالقه وأعالمه التصوف

وأطاعه.» أحبه من قلب يف هللا يقذفه نور هو وإنما والرواية،
للمتصوفة، النقد موقف يف الصويف العلم هذا يهاجمون أنهم العجب هذا من وأعجب
الطائفة تلك رأس وهو — تيمية فابن األمر، لهم راق إذا أخرى مواقف يف يقررونه ثم

صحيحه. يف البخاري رواه 1
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باملعنى «واإللهام قائًال: يُعقب ثم الوحي معنى رسالته يف يرشح — امُلجرِّحة الناقدة
أطاع ملن «وهو فيقول: الرباني الفيض عن يتحدث ثم بيقني.» جميًعا للمؤمنني السالف
الذي هريرة، أبي لحديث ومكربًا مهلًال واألحاديث باآليات ذلك عىل ويستشهد واتقاه.» هللا
إيلَّ يتقرب عبدي يزال وال …» عليه: وسالمه هللا صلوات — هللا رسول عن البخاري رواه
ويده به، يبرص الذي وبرصه به، يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه، حتى بالنوافل

والفيض. اإللهام يف الغايات غاية الحديث وهذا يقول: ثم بها.» يبطش التي
«الذكر الصيب»: «الوابل كتابه يف — األكرب تيمية ابن تلميذ — القيم ابن ويقول
املقامات يثمر فالذكر لثمرتها، أعظم كان أصلها ورسخ الشجرة تلك عظمت وكلما شجرة،

التوحيد.» إىل اليقظة من كلها
الروحية واملذاهب والفيضواإللهام، بالكشف سلموا قد املتصوفة خصوم فحتى وإذن
ومباهجها الدنيا مفاتن عن واإلعراض والزهد الروحي الصفاء بأن تؤمن جميعها العاملية

الطبيعة. عنارص عىل والهيمنة للخوارق أيًضا وطريق للمعرفة، طريق
تكوينه، يف وأثرها غاندي لصالة شارًحا غاندي، عن كتابه يف العقاد األستاذ يقول
نقرتب لهذا فنحن عقيدته، بنيان يف يشء أعظم هي غاندي «وصالة زعامته: من ومقامها
أو استغاثة أو طلب عن تنبت ال عنده الصالة ألن صالته؛ فهم من اقرتبنا كلما فهمه من
وهي واالبتهال، الطلب وفوق التفكري، وفوق الحس، فوق حس إىل تنبعث ولكنها ابتهال،
ساٍر — اعتقاده يف — اإللهي الروح ألن املوجود؛ للكائن يتاح الذي الوعي مراتب أعىل عنده
عىل املادة أوهاق يف أو الجسد أوهاق يف محصوًرا اإلنسان يزال وال املوجودات، جميع يف
حوله، ما إدراك يف التفكري عىل أو العواطف، عىل أو الحواس، عىل معتمًدا دام ما العموم،
ُمنزًَّها خالًصا الروح يدرك عندما التفكري مراتب من أعىل الوعي من مرتبة إىل يرتقي ولكنه

األوهاق.» هذه من
أياًما الطعام عن يستغني قد الصالة سحر يخترب من «إن غاندي: عن نقًال يقول ثم
اإلنسانية». الحياة قلب صميم من هي الصالة ألن واحدة؛ لحظة الصالة عن يستغني وال
إىل والتجاؤه بالفضائل، وتحليه لشهواته، وقمعه جسده، عىل اإلنسان فسيطرة وإذن
إىل ويرتقي الطبيعة، عىل بها يسيطر خارقة قوة املعرفة وفوق اإللهام فوق له يتيح هللا

الخوارق. وتصنع املادة تقهر حالة
يف وأثره اإللهام صحة عىل مدلًال الفالسفة» «تهافت كتابه يف الغزايل اإلمام يقول
ال وقال: الستنكره ذلك له وقيل للحديد وجذبه املغناطيس اإلنسان ير لم «لو األرواح:
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حتى الجذب، يف املشاهد فإنه به، ويجذب عليه يشد بخيط إال الحديد جذب عقًال يتصور
القدرة.» عجائب قارصعن علمه أن وعلم منه، تعجب شاهده إذا

ملا إال وجود ال أن يظن من ينكرها وغرائب عجائب القدرة خزائن «ويف يقول: ثم
يشاهده.»

جذب عن يقال «وما الغزايل: كلمة عىل تعليًقا للعقاد القرآنية» «الفلسفة كتاب يف وجاء
فإن السماء، يف الشاسعة األبعاد هذه عىل تجاذبها أو الكواكب جذب عن يقال املغناطيس
بالفروض إال تفرس ال ولكنها فيها، ريب ال حقيقة املجذوب إىل الجاذب من التأثري انتقال

الربهان. بها يقع وال العيان يثبتها ال التي الوسائل وتقدير والتخمينات،
الذي تعليله ويسمعون وأمثاله، هذا يشاهدون والعقل العلم أدعياء أن والعجيب
ومفهوم، معقول أنه ويسلمون فيسكتون تخمني، بعد وتخمينًا فرض، بعد فرًضا يختلف
يلمسوا أن يريدون ألنهم العقول؛ يف العقل وتأثري األرواح، يف الروح تأثري يستكثرون ولكنهم

والعيان.» الحس عالم يف يقبلونه ما هنا يقبلون وال تتأثر، وكيف تؤثر، كيف بأيديهم
أي — موجده ويعي ذاته، يعي الذي الكائن هو هللا إىل الكائنات «وأقرب يقول: ثم

اإللهية.» القدرة من قبًسا منه ويستمد — اإلنسان
تبنى التي الطبيعية الظواهر بعجائب يؤمنون الذين الناس هؤالء يف لنا حيلة ال أجل
يريدون بل الروح، عالم يف بمثيالتها يؤمنوا أن يريدون وال والتخمينات، الفروض عىل
يلهم كيف بأيديهم يلمسوا أن ويريدون الخارقة، هللا قدرة بأيديهم يلمسوا أن متعنتني
من وأمثالهم هؤالء يف لنا حيلة ال علًما. لدنه من يعلمهم وكيف عباده، من أحب من هللا
واألرض السماء «إن هملت: لسان عىل شكسبري كلمة لهم نقول أن إال جهالة، عىل املتفلسفني

فلسفتك.» به تحلم ال ما األرسار من تحويان — راشيو هو يا —
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عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل اإلمام «أن والنسائي داود وأبو والبخاري أحمد روى
النسمة، وبرأ الحبة فلق والذي ال فقال: الناس؟ دون بيشء هللا رسول خصكم هل ُسئل: —

كتابه.» يف عبًدا هللا يؤتيه فهًما إال
من مفتاح أو التصوف، مفاتيح من مفتاح — وجهه هللا كرم — عيل اإلمام وكلمة

الصويف. الروح حقيقة فهم إىل بنا تؤدي التي املفاتيح
فهًما بالتأويل، والبرص الدين، يف الفهم هو املعرفة يف وقوامه التصوف عماد ألن

واصطفى. أحب من هللا إليه يهدي واستنباًطا عباده، من ارتىض ملن هللا يعطيه
إن نقول أن إىل حاجة يف إذن فلسنا لعباده، هللا ِمنَح من االستنباط وذلك الفهم وهذا

العقول. بديهات من بديهة فتلك والسنة؛ للكتاب موافقتهما هو رشطهما
علم كذلك والنوافل، الفرائض بعد ملا تطوع قوامها التصوف يف العبادات أن فكما

الظاهر. العلم يعطيه ما فوق القرآن يف وفهم واستنباطات معاٍن هو الباطن
يعطل باطنيٍّا فهًما وال الفرائض، من ينقص أو يزيد باطنيٍّا فهًما مثًال هناك فليس
والتحليات التعبدية الكماالت يف وفهم املعنويات، يف فهم هو وإنما الرشائع، من شيئًا

األخالقية.
علم عن عبارة التصوف علم أن أخي اعلم «ثم الكربى: الطبقات يف الشعراني يقول
له انقدح بهما عمل من فكل والسنة، بالكتاب بالعمل استنارت حني األولياء قلوب يف انقدح
الرشيعة لعلماء انقدح ما نظري عنها، األلسن تعجز وحقائق وأرسار وآداب علوم ذلك من
بأحكام العبد عمل زبدة هو إنما فالتصوف أحكامها، من علموه بما عملوا حني األحكام من
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علم زبدة والبيان املعاني علم أن كما النفس، وحظوظ العلل علة من خال إذا الرشيعة
أحكام عني من جعله ومن صدق، فقد ؛ مستقالٍّ علًما التصوف علم جعل فمن النحو،
من جعله ومن صدق، مستقالٍّ علًما والبيان املعاني علم جعل من أن كما صدق، الرشيعة

صدق.» فقد النحو علم جملة
إال الرشيعة، عني من تفرع التصوف علم أن ذوق عىل يرشف ال «ولكنه يقول: ثم
فيها وتبحر القوم طريق دخل إذا العبد إن ثم الغاية، بلغ حتى الرشيعة علم يف تبحر من
الطريق يف فيستنبط سواء، حد عىل الظاهرة، األحكام نظري االستنباط قوة هناك هللا أعطاه

ومكروهات.» وآداب ومندوبات واجبات
اإلسالمية، الرشيعة من التصوف موقف توضح التي اآليات من للشعراني الكلمة وتلك

الصادق. الصويف للنهج املبينات اآليات ومن
الصفات يف البحث وال الرشعية، األحكام فرائض يف البحث التصوف رسالة من فليس

العقلية. واملذاهب الفلسفية املعارف يف والحوار الجدال وال الربانية،
يستنبطون أربابه جعل التعبدي التطوع وهذا للعبادة. دائم تطوع التصوف وإنما
يف الواجبات من وألوانًا العبودية، بهذه ِقياٌم وهم أنفسهم بها لون يُجمِّ األدب من ألوانًا
وتفتيشهم ألنفاسهم، مراقبتهم من لهم ترقرقت املعرفة من وألحانًا والسلوك، والخلوة الذكر
ا خاصٍّ زهًدا أنفسهم عىل فرضوا أنهم كما واملحبة، األنس مواجيد يف لهم وتجلت لقلوبهم،
تلك يف الكمال ينشدون ألنهم العبودية؛ طرائق يف ملهًما وذوًقا مرشقة، حساسية لهم جعل
البرصي: الحسن يقول كما أو العليا، وغاياتها الحياة هدف بأنها آمنوا وألنهم العبودية؛
يعتربونها كانوا رجاًال أدركنا ولقد شعرة، كأنها مسائل إىل ينظرون رجال زماننا يف «إن
يف معنى وهو الرياء.» من املحربة «إظهار يقول: حنبل بن أحمد اإلمام وكان الكبائر.» من
يكون «ال عليه: وسالمه هللا صلوات — هللا رسول ويقول األصفياء، إال يعرفه ال التواضع

الرتمذي. رواه بأس.» به ما مخافة به بأس ال ما يدع حتى املتقني من الرجل
الرشيعة حدود الظاهر علماء حفظ وكما دائرته، وتلك الصادق، التصوف محور ذلك
يف االجتهاد للفقهاء أبيح وكما وروحها، آدابها للرشيعة املتصوفة يحفظ كذلك وأحكامها،
فيه يرد لم ما عىل والتحريم بالتحليل والحكم والفروع، الحدود واستخراج األدلة استنباط
وعرفوا ألهموا مما يستنبطوا أن للعارفني فكذلك واالستنباط؛ لالجتهاد أمره وترك نص،
ونهًجا وأذواًقا آدابًا يستنبطوا أن أيًضا ولهم عليها، ينص لم التي األمور يف أحكاًما وذاقوا

والعابدين. للمريدين
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ومقامها ومكانتها أثرها العلوم ولتلك بها، ينفرد التي واجتهاداته علومه فللتصوف
الظاهري. اإلسالمي الترشيع حدود بداخل

تعاىل هللا أهل علوم من يشء يخرج ال أنه علم النظر دقق «فمن الشعراني: ويقول
لحظة.» كل يف — وجل عز — هللا إىل وصلتهم والرشيعة تخرج وكيف الرشيعة، عن

عني من التصوف علم أن هللا بأهل له إملام ال من استغراب أصل «ولكن يقول: ثم
بالكتاب مقيد هذا «علمنا الجنيد: قال ولذلك الرشيعة؛ علم يف يتبحر لم كونه الرشيعة،
عىل القوم أجمع وقد غريه. أو الزمان ذلك يف عنها خروجه توهم من عىل دالٌّ والسنة،
وعلم الرشيعة، علوم يف تبحر من إال — وجل عز — هللا طريق يف للتصدر يصلح ال أنه
حتى العرب لغة يف وتبحر ومنسوخها، وناسخها وعامها، وخاصها ومفهومها، منطوقها
أنكر فما وبالجملة عكس. وال فقيه صويف فكل ذلك، وغري واستعاراتها مجازاتها عرف

حالهم».» جهل من إال الصوفية أحوال
طريق ينكر وال وذوًقا، علًما جهله من إال التصوف ينكر ال فإنه الشعراني؛ صدق
رجال من ا حقٍّ العلماء أما املعرفة. يف مكانة وال العلم، يف ضالعة له ليست عويلم إال التصوف
بل فحسب، بصدقه ال له سلموا وذوًقا، علًما للتصوف سلموا فقد والُفتيا، واالجتهاد الفقه
تفوًُّقا ألجنحته ألن أجنحتهم؛ إليه تصعد ال أفق بأنه له سلموا والزعامة، بالتفوق سلموا

إلهامها. يف علومه رس أن كما تعبدها، يف ه رسُّ غالبًا
يف عرص يكن «لم واملتصوفة: التصوف مكانة عىل مدلًال رسالته يف القشريي يقول
لذلك استسلموا قد العلماء من الوقت ذلك وأئمة إال الطائفة هذه من شيخ وفيه اإلسالم مدة
بالعكس.» األمر لكان للقوم وخصوصية مزية ولوال به، وتربكوا له، وتواضعوا الشيخ،

لشيبان الشافعي اإلمام أذعن «لقد فيقول: القشريي كلمة عىل األدلة الشعراني ويسوق
صالة أي يدري ال ينىسصالة عمن يسأله أن حنبل بن أحمد اإلمام منه طلب حني الراعي،

يُؤدَّب.» أن فجزاؤه — وجل عز — هللا عن غفل رجل هذا شيبان: فقال هي،
«أفتني ويقول: املسائل دقائق البغدادي حمزة أبي إىل يرسل حنبل بن أحمد وكان
بلغوا فإنهم املتصوفة؛ بمالزمة «عليك وموجًها: ناصًحا البنه يقول وكان صويف؟ يا هذا يف

نبلغه.» لم اإلخالص يف مقاًما
علم إىل الوصول طريق «إن الفتوحات: يف األكرب، املتصوفة شيخ الدين، محيي ويقول
يَْحتَِسُب﴾، َال َحيُْث ِمْن َويَْرُزْقُه * َمْخَرًجا َلُه يَْجَعْل هللاَ يَتَِّق ﴿َوَمْن والتقوى» اإليمان القوم
ما يعلمكم أي هللاُ﴾ َويَُعلُِّمُكُم هللاَ ﴿َواتَُّقوا تعاىل: وقال وجسماني، روحاني نوعان: والرزق

اإللهية.» العلوم من بالوسائل تعلمونه تكونوا لم
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يفرسون فيما تتوهم وال الطائفة، لهذه والتسليم بالتصديق أخي يا «فعليك يقول: ثم
مفهوًما والحديث اآلية لظاهر ولكن ظاهره، عن للظاهر إحالة ذلك أن والسنة الكتاب به
يف عليه ودلت الحديث، أو اآلية له جلب ما املعلوم فمن بالفهم، وتفاوتهم الناس بحسب

عليه.» هللا فتح ملن الحديث أو اآلية عند تفهم باطنية أخرى أفهام وثم اللسان، عرف
قول الرشيفة الطائفة هذه من الغريبة املعاني هذه تلقي عن يصدنك «وال يقول: ثم
بإحالة، ذلك ليس فإنه رسوله؛ وكالم تعاىل هللا لكالم إحالة هذا إن ومعارضة: جدل ذي
لم وهم قلناه، الذي هذا إال والحديث الرشيفة لآلية معنى ال قالوا: لو إحالة يكون وإنما
هللا عن ويفهمون موضوعاتها، بها مراًدا ظواهرها، عىل الظواهر يقرون بل ذلك، يقولوا
يف الفتح ومعنى ومنته، برحمته قلوبهم عىل ويفتحه بفضله، يُفهمهم ما نفوسهم يف تعاىل
رسول به جاء ملا الروح أو القلب أو النفس حجاب كشف أطلقوا حيث القوم هؤالء كالم
يأتي وإنما جديد، برشع يأتي ال قط الويل إذ الرشيفة؛ واألحاديث العزيز الكتاب من هللا
كل يستغربه ولذلك قبله؛ من ألحد يُعَرف يكن لم الذي والسنة، الكتاب يف الجديد بالفهم
لهذا الذم وجه عىل أحد، يقله لم قول هذا ويقول: الطريق، بأهل له إيمان ال َمن االستغراب

القول.»
بل ظاهره، عن الظاهر يحيلون ال إنهم وجالء: رصاحة يف يقولون إذن فاملتصوفة
الحديث أو اآلية من استنبطوه أو ألهموه ما إن يقولون وال ظواهرها، عىل الظواهر يقرون
فتح هذا أو نرى، ما هذا يقولون وإنما هو، إال لهما معنى وال الحديث، أو اآلية معنى هو

تدعه. أن ولك به تؤمن أن ولك ترفضه، أن ولك ترضاه أن ولك علينا، به هللا
تعاىل هللا سبيل سالك أن «واعلم الغزايل: اإلمام التصوف وحجة اإلسالم حجة ويقول
أفعاله جميع تكون أن األوىل: العالمة له؛ عالمتني نعرفك ونحن كثري، فيه واملدعى قليل،
وإحجاًما؛ وإقداًما وإصداًرا، إيراًدا توفيقاته عىل موقوفة الرشع، بميزان موزونة االختيارية
َمن إال فيه يصل وال كلها، الرشيعة بمكارم التلبس بعد إال السبيل هذا سلوك يمكن ال إذ
تنتهي فهل قلت: فإن الفرائض؟ أهمل من إليه يصل فكيف النوافل، من جملة عىل واظب
املحظورات، بعض يرضه وال العبادات، وظائف بعض عنه ينحط حدٍّ إىل السالك رتبة
وإن الغرور، عني هذا أن فاعلم األمور؟ هذه يف التساهل من املشايخ بعض عن نقل كما
يخالف أمًرا يتعاطى وهو املاء عىل ويميش الهواء، يف يطري إنسانًا رأيت لو قالوا: املحققني

الحق.» وهو شيطان، أنه فاعلم الرشع،
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وأن خاصة، تعاىل هللا لطريق السالكون هم الصوفية أن يقينًا علمت «إني يقول: ثم
ظاهرهم يف وسكناتهم حركاتهم جميع فإن األخالق؛ أزكى وأخالقهم السري، أحسن سريتهم

النبوة. مشكاة نور من مقتبسة وباطنهم
هللا، سوى عما القلب تطهري رشوطها وأوُل طهارتُها طريقٍة يف القائلون يقول وماذا

هللا؟» يف بالكلية الفناء وآخرها هللا، ذكر يف بالكلية القلب استغراق ومفتاحها
هللا، سوى عما القلب تطهري رشوطها أول طريقة يف القائلون يقول ماذا أجل،
وعبادة؟ حبٍّا هللا يف الفناء وآخرها هللا، ذكر يف كامًال استغراًقا القلب استغراق ومفتاحها
نورانية صورة اإلنسان وألبس مرشقة، جميلة صورة الوجود عىل التصوف أضفى لقد
التسبيح من وأعىل أقدس الغايات وأي عالية، قدسية وغاية هدًفا للحياة وجعل طاهرة،

والتقوى. األنس محاريب يف النفس وفناء والنجوى،
وأكل بالسنة، واالقتداء بالكتاب، التمسك سبعة: طريقنا «أصول التسرتي: سهل يقول

الحقوق.» وأداء التوبة، ولزوم املعايص، وتجنب األذى، وكف الحالل،
بالكتاب فتمسك والسنة؛ الكتاب مع تعارضكشفك «إذا الشاذيل: الحسن أبو ويقول
ولم والسنة، الكتاب يف العصمة يل ضمن تعاىل هللا إن لنفسك: وقل الكشف، ودع والسنة
ينبغي ال أنه عىل أجمعوا أنهم مع املشاهدة.» وال اإللهام وال الكشف جانب يف يضمنها
أبو ويقول والسنة، الكتاب عىل عرضه بعد إال املشاهدة وال اإللهام وال بالكشف العمل

باطل.» فهو الظاهر خالفه باطن «كل الخراز: سعيد
يكذب آياته من آية فبأي وحدوده، رشائطه وتلك التصوف، يف الباطني العلم هو هذا

املنكرون؟ يجحد صوره من صورة وبأي املدهنون؟
من أحد عن قط بلغنا «ما وأعدائه: التصوف خصوم من متعجبًا الشعراني ويقول
من يشء ملعارضة تعرض وال أبًدا، والصوم والحج والزكاة الصالة عن أحًدا نهى القوم
عىل الناس يحث إنما ربه؟ حرضة إىل لوصوله سببًا كان ما الويل يرتك وكيف الرشائع،
أمور وتلك وأفهامهم، مواجيدهم عىل إال اإلنكار وجه بقي فما الوصول، أسباب من اإلكثار
بهم ويقتدي فليصدقهم شاء فمن سهل، ذلك يف واألمر السنة، رصيح من شيئًا تعارض ال
ال واملجتهد الطريق، يف مجتهدون ألنهم ينكر؛ وال فليسكت شاء ومن املذاهب، كمقلدي

آخر.» مجتهد عىل إنكاره يقدح
قوم إنهم املتصوفة، لدى رسالته وتلك اللدني، العلم حقيقة يف الخطاب فصل ذلك
واختلفوا، الفروع أحكام يف اجتهدوا قد املذاهب أئمة فإن الفقهية، املذاهب كأئمة مجتهدون

اجتهادهم. يف اختالفهم يقدح ولم عقيدتهم، يف اختالفهم يقدح ولم
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وواجباتها، العبودية وآداب وأدويتها، القلب أمراض يف اجتهدوا قوم املتصوفة فكذلك
وأرسارها. املحبة ورقائق وإلهاماتها، النفس وخفايا

وأخلصوا والعزم، القوة أويل تطوع هلل فتطوعوا وعزم، بقوة عقيدتهم أخذوا قوم
فلسفة يف واجتهدوا ورجاله، أهله فهم الكمال، يتحرون جعلهم إخالًصا هللا إىل التوجه

رشائطه. له كما قواعده له وطريًقا وسبًال، لهم نهًجا اجتهادهم من فكونوا الكمال،
سامية وعادات بخلق املمتاز الرجل هو العرص بلغة «الجنتلمان» الرجل كان وإن
نفسه عىل فرض الذي الرجل هو بل وصالته، ومعامالته حركاته يف األثر واضحة خاصة،

ويُعرف. بها يتميز به خاصة السلوك يف وقواعد آدابًا
سامية وعادات بخلق املمتاز الربانية، العبودية يف «الجنتلمان» هو الصويف فكذلك
نفسه عىل فرض الذي العابد هو بل وصالته، ومعامالته حركاته يف األثر واضحة خاصة،

ويُعرف. به يتميز ونهًجا آدابًا العبودية يف
رجال من ورضينا أنفسهم، عىل فرضوها التي آدابهم الدنيا رجال من رضينا كنا فإن
حللوا إنهم حتى عليه، ينص لم فيما واجتهادهم الفرعية، األحكام يف اجتهادهم الفقه
يف اختالفهم يقدح ولم سنة، وذاك فرض وهذا مكروه، وهذا واجب هذا وقالوا وحرموا

مخالفه. اجتهاد عىل فقيه اجتهاد يقدح ولم أحكامهم،
واجتهدوا التطوع، يف واجتهدوا العزائم، يف اجتهدوا قوم عىل نعرتض إذن فكيف
عىل افرتضوا بما غريهم يلزموا لم ذلك فوق وهم الكمال، نشدان يف واجتهدوا التعبد، يف

يكونوا. أن ينبغي وما سواء، كلهم الناس وليس عزم، أويل بأنهم رصحوا بل أنفسهم،
واستنبطوا رسوله، وسنة هللا كتاب يف فهمهم إىل اجتهادهم أرجعوا قد الفقهاء إن
والسنة الكتاب إىل واستنباطهم باجتهادهم يرجعون املتصوفة وكذلك منهما، أحكامهم
السبل ألن أكمل؛ أنهم إال واحد، اجتهادي صف يف إذن والفقهاء فهم إليهما، ويتحاكمون
محرًرا؛ محدًدا واضًحا سبيلهم كان بل الفقه، برجال تفرقت كما الغاية عن بهم تتفرق لم
هللا إىل واتجهوا والطاعة، العبودية محاريب يف الكمال نشدان يف بعزائمهم ألقوا ألنهم
بهم تجمح ولم سبل، بهم تتفرق فلم وعقولهم، وأحاسيسهم وأرواحهم بقلوبهم سبحانه

نزوة.
يف ألوان وابتكار والتطرف، بالجموح التصوف يرمون الفقهاء بعض أن عجب ومن
طائفة ثمة يف كان إن والتطرف الشذوذ أن مع الشذوذ، يف مغرقة الخيال، يف مغرفة املعرفة
نور عن معهم اإلسالمي العالم وشغلوا أنفسهم شغلوا الذين الفقهاء، يف فهو الطائفتني من

الغلبة. وحب الجدل إال لها هدف ال وتفرعات بجدليات املقدس كتابهم
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وجودها، العقل يف يستحيل بل وقوعها! ر يُتصوَّ ال بل تقع، ال مسائل افرتضوا قد
مختلفني. مجادلني محاريبها يف وعاشوا

التفريعات من املذاهب أهل فيه اتسع ما صعوبة الفقه زاد ومما مسلم: رشح يف جاء
فولد، نفسه الخنثى وطأ «لو فقالوا: عادة وقوعه يستحيل ما فرضوا إنهم حتى والفروع،
لم ظهره، من وآخر بطنه من ولد له توالد ولو بهما؟ أو األمومة أو باألبوة ولده يرث هل

ظهر.» وال بطن يف يجتمعا لم ألنهما يتوارثا؛
من يخصه بما اإلنسان اشتغل «ولو الفقهي: الجموح هذا عىل السنويسمعلًقا ويقول
والحديث، القرآن معنى عىل والتفقه عقائده، وإتقان وأدويتها، أمراضالقلب وتعلم واجب،

لقلبه.» وأضوأ لعلمه أزكى لكان
اقتضاها التي املقارنة ذلك إىل ساقنا فإنما الفقهاء، نقد إىل بنا جرى قد القلم كان وإن
التعبد جعلوا الذين التصوف أدعياء بعض يف وجد إن الجموح أن عىل ولنربهن السياق،
هم الفريقني من الصادقون كان وإن الفقه، إىل انتسب بعضمن يف مثله وجد فقد فلسفة،

اإلسالمية. األمة صفوة
بهما، مقيد والسنة، الكتاب عىل قائم التصوف يف الباطني الكشف إن فنقول: ونعود
اإلسالمية، القلوب يف وضاءة مرشقة اإليمانية التعبدية الجذوة إبقاء وغايته هدفه وإن

أهدافه. ووضحت التصوف، رسالة تحددت وبذلك
كلمات وال طالسًما وال إبهاًما وال شطًحا اللدني والعلم الباطني الكشف فليس وإذن
جمجم كما أو التصوف، تاريخ يف املزورون زور كما جامحة، فلسفات وال مجنحة، مهزوزة

منه. ليس وهم بأرديته وارتدوا التصوف موكب يف مشوا الذين الدخالء األدعياء
رسوله، وهدي هللا كتاب هو املتصوفة لدى وحاكمه وضابطه اللدني الدين عماد إن

أهله. من ليس أصًال هو بل التصوف، منه برئ فقد بعمله أو بقوله انحرف من فكل
به هتف الذي املبدأ هذا إىل فليحاكمه غريه؛ من الصادق الصويف يعرف أن شاء ومن
الصادق. من الزائف ويبني الطيب، من الخبيث يتميز وحينئذ القادة، وأئمته الكمل سادته
الكتاب عىل محررة القوم طريق «إن بقوله: الشعراني عناه الذي امليزان هو هذا
لحظة الرشع ميزان يده من رمى «من الدين: محيي يقول كما أو الذهب.» كتحرير والسنة

هلك.» واحدة
الشاذيل الحسن أبي حديث سمع إذا السالم عبد بن العز اإلسالم شيخ كان ولقد

هللا.» من العهد القريب الكالم هذا إىل «هلموا صاح:
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ويجادله، ليناقشه الجنيد حلقة إىل الفقهاء، إمام رسيج، بن العباس أبو وذهب
صولة لكالمه ولكن يقول، ما أدري «ال قائًال: أصحابه إىل خرج ثم صامتًا إليه فاستمع

مبطل.» بصولة ليست
طالوة هي لطالوة الصويف الكلم عىل وإن الحق، صولة هي صولة للتصوف إن أجل

رضاه. ينابيع ومن إلهامه، من ألنها هللا؛ من العهد القريبة األلحان
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كتابهللا يف البصائر لذوي يُعطى فهم وأنه الصويف، الباطني العلم توضيح من انتهينا فإذا
املتصوفة رسالة وأن عنهما، يميل وال ينحرف ال والسنة بالكتاب مقيد وأنه رسوله، وسنة
وخفايا وواجباتها، العبودية وآداب وأدويتها، أمراضالقلب يف مجتهدون تعبدهم فوق أنهم
كاجتهاد املثاليات هذه يف اجتهادهم وأن وأرسارها، املحبة ورقائق وإلهاماتها، النفس
أئمة حفظ وكما قاطع، نصرصيح فيها يرد لم التي والواجبات والسنن الفروع يف الفقهاء
املتصوفة حفظ كذلك دستورها، ووضع أحكامها بإقامة اإلسالمية الرشيعة حدود الفقه

النفسية. وكماالتها الخلقية، وطهارتها وروحانيتها، آدابها للرشيعة
عليه، ُدسَّ مما وتنقيته التصوف تجلية سبيل يف التمهيدية الخطوة هذه من انتهينا إذ
ونسبت به ألصقت التي املسائل كربى عن الحديث قبل لنا بد ال كان محرابه، عىل وأدخل
املؤامرات عن بل والدس، االفرتاء عن قليًال نتحدث أن منها، وبراءته طهارته، رغم إليه
اإلسالم وتاريخ خاصة، منه التعبدية والعقائد كافة، اإلسالمي التاريخ لتشويه ُدبِّرت التي
عادلة كتابة يومنا إىل يكتب لم هذا كل عاملي، كنظام اإلسالم وتاريخ وفكرة، كعقيدة

الكربى. وفضائله بخصائصه تجلوه كتابة منصفة،
عليه دسوا بما عمد، عن اإلسالمي التاريخ املتآمرون شوه بل املؤرخون، شوَّه لقد
منهم سواء شخصياته كبار وأفعال، وكلمات عقائد من شخصياته كبار إىل نسبوا وبما
الراشدين الخلفاء إن بل التصوف، رجال أو الحرب، قادة أو الفقه، رجال أو الفكر، أئمة
يف وُدس القرآن تفسري يف ُدس لقد بل والدس، التزييف من تاريخهم يسلم لم أنفسهم
قدرته جلت — هللا أن ولوال الرسول، منه يربأ وما القرآن منه يربأ ما الرسول أحاديث

والتزييف. الدس عن املفرتون تورع ملا الكريم؛ كتابه حفظ — حكمته وتعالت
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أن يجب — التاريخية وثباته من وثبة أبواب عىل وهو — اليوم اإلسالمي العالم إن
ليعرضوه اإلسالمي التاريخ عىل والباحثون والُكتَّاب العلماء يتوافر أن يجب لهذا، يتنبه
النقي اإلسالمي والروح واملعرفة العلم ضوء عىل جديد من وليكتبوه كريًما، جديًدا عرًضا

امللهم.
عليه وسالمه هللا صلوات — النبي جاء «وملا املنتظم: يف الجوزي ابن اإلمام يقول
بدين دان وَمن وامللحدين الثنوية من جماعة اجتمع اإللحاد، وقمع األمالك وقهر —
عىل وخرقوا كذبوا األنبياء جميع أن عندنا ثبت وقالوا: رأيهم، فأعملوا املتقدمني الفالسفة
بناموسه، وخدعهم العظام العرب بني نبغ فإنه ملسو هيلع هللا ىلص؛ محمٌد علينا بليًة الكلِّ وأعظم أممهم،
تشاغل فقد واآلن مدتهم، طالت وقد ممالكنا. وأخذوا وأنفسهم أموالهم وبذلوا وه فنَرصُ
وقد املالهي، عىل ومنهم البنيان، تشييد عىل ومنهم املال، كسب عىل مقبل ومنهم أتباعه،
لكثرتهم، محاربتهم يمكننا ال أننا إال دينهم، إبطال يف نطمع ونحن أبصارهم، ضعفت

دينهم.» إبطال عىل بهم لنستعني فرقهم؛ إىل واالنتماء آرائهم يف الدس إال فليس
املتعمد التزييف ألوان من لون عن به كاشًفا الجوزي ابن اإلمام يقوله ما ذلك
صفوف يف والتضليل الهدم ألوان من عجيب لون عن به وكاشًفا اإلسالمي، التاريخ يف

املسلمني.
جعلوا قد املنقرضة الفلسفية املذاهب وأصحاب املالحدة من املتآمرين هؤالء فإن
وصوغ اآلراء، بتزييف واالفرتاء الدس مهمتها األوىل: شعبتني؛ ذات الكربى مؤامرتهم

واإلفساد. للبلبلة والعقائد؛ الفكر رجال إىل ونسبتها الباطلة العقائد
وتضخم بينها، لتوقع اإلسالمية واملذاهب الفرق صفوف بني تندس الثانية: والشعبة

وعقائدها. مبادئها عليها ولتزيِّف خالفاتها، من
القوة آراءهم يلبسوا بأن أغرموا مسلمون، رجال به ل تكفَّ هذا من أعجب آخر ولون
املرزوي بكر أبي عن نقًال طبقاته، يف الفراء ابن يقول والقادة، األئمة إىل فنسبوها واملكانة،
أن وبعد حنبل. بن أحمد إىل ونسبوها املسائل من الكثري رووا قد إنهم وحرب: ومسدد
الصادق جعفر سوء: بأصحاب بليا صالحان «رجالن يقول: املسائل هذه ذكر يف يفيض
عىل اإلمامية الشيعة فقه يف ُدونت كثرية أقوال إليه نُسبت فقد جعفر أما حنبل؛ بن وأحمد
يقل لم العقائد يف آراء الحنابلة بعض إليه نسب فقد أحمد وأما منها، بريء وهو له أنها

أحمد.» إىل الحنبيل الفقه نسبة يف الريب يثري شك بال هذا وإن بها،
نسبة يف الريب درجة إىل يتشكك فهو هذا ومع حجة، ومؤرخ وفقيه عالم الفراء وابن

حنبل. بن أحمد إىل الحنبيل الفقه
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مذاهبها من مذهبًا اإلسالمية األمة عىل يُزيَّف أن ا حقٍّ ومذهل عجيب ليشء وإنه
وأتباعه. نفسه اإلمام أصدقاء التزييف بهذا يقوم وأن الكربى،

حربيٍّا انهزموا ملا املختلفة األمم من اإلسالم خصوم «أن اإلسالم1 رسالة يف وجاء
صور يف فظهروا اإلسالمية، السياسية الخصومات بقاياهم انتهزت دولهم، وتحطمت
نريان وإذكاء واملكائد، الفتن وبث األحقاد، بإثارة السياسية يف مرة مختلفة، وألوان شتى
وإثارة الفاسد، والتأويل واالفرتاء، الوضع طريق عن والفكر العلم بإفساد ومرة العصبية،

عنه. ورسوله هللا نهى فيما والخوض بَه، الشُّ
واألحاديث امللفقة، الروايات من بكثري السياسات وهذه الخالفات هذه غذيت كما
ال بما واملناقب واملغازي والحديث التفسري كتب وامتألت املفرتاة، واألخبار املوضوعة،
عن بها تلوي الروايات من رواية هللا كتاب من آية كل بجوار فأصبح األكاذيب،2 يحىصمن
تاريخ ويف وتواثبه، تزاحمه الكاذبة األحاديث عرشات نبوي حديث كل وبجوار مقاصدها،

منه.» تنال شائبات عابد أو مفكر أو عظيم كل
التي العجالة هذه وسعتنا ملا اإلسالمي التاريخ يف التزييف ألوان نتقىص ذهبنا ولو

واملتصوفة. للتصوف خصصناها
من وأخطر أعظم واالفرتاء الدس من نصيبهما كان اللذان واملتصوفة التصوف
الروحية قوته هم املتصوفة وأن اإلسالم، روح هو التصوف أن أدركوا املزيفني ألن سواهما؛
البيان هذا يف يلغوا وأن النور، هذا يطفئوا أن فأرادوا املرشقة، الوضاءة وشعلته الضخمة،

املبني.
ومحبتي القوم، هؤالء لهدي إيثاري إن «ثم املعارف: عوارف يف السهروردي يقول
أؤلف أن بي حدا والسنة، الكتاب عىل املبنية طريقتهم وصحة حالهم برشف علًما لهم
رصيح بشهادة شعر اعتقدوه، فيما الصواب وجه عن ُمعِربة واآلداب، الحقائق يف أبوابًا
املتسرتون، بزيهم وتسرت أحوالهم، واختلفت املتشبهون، كثر حيث اعتمدوه؛ فيما لهم العلم
من يسلم ال وكاد الظن، سوء علمهم أصول يعرف ال من قلب إىل وسبق أعمالهم، وفسدت

وطعن.» فيهم وقيعة

ص٢٣٥. الثالث، الجزء األوىل، السنة 1
والتفسري. واملالحم املغازي أصل: لها ليس كتب ثالثة قال: أنه أحمد اإلمام عن نقل 2
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زلة وقوع هللا أولياء يف االعتقاد قلة باب يفتح «مما الفتوحات: يف الدين محيي ويقول
هللا عن القواطع أكرب من ذلك مع والوقوف طريقهم، مثل إىل وانتسب بزيهم، تزيا ممن

أُْخَرى﴾. ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿َوَال تعاىل: قال — وجل عز —
يف الصحيح من الزائف أمر يلتبس أن — وجل عز — هللا عن القواطع أكرب أجل،

والبهتان. باإلفك قاطبة التصوف امُلتعجل فرَيمي الناس، عىل التصوف
إلحاد أهل التصوف عىل ودس التاريخ، رجال من املزيفون التصوف عىل دس لقد
وجهه فشوهوا إليه، وانتسبوا بزيه تزيوا مغرضون رجال التصوف وشوه اإلسالم، وخصوم

الحجة.» واضح خصم لهم وهو براء، منهم وهو بأقوالهم سريته وشوهوا بأفعالهم،
الدسواالفرتاء، عرصبسبب كل يف يزل لم الطائفة هذه عىل «واإلنكار الشعراني: يقول
من الجبل يتغري ال كما يتغريون ال لكمالهم ولكنهم العقول، غالب عىل مقامهم ذوق ولعلو

ناموسة.» نفخة
بالخلق، الرشيفة الطائفة هذه هللا ابتىل «لقد الشاذيل: الحسن أبو الشيخ ويقول

واالفرتاء.» الجدل أهل خصوًصا
فيه تناول والجواهر اليواقيت مقدمة يف جليًال طويًال بحثًا الشعراني خصص ولقد

بهم. وأحاطت حولهم قامت التي الخصومات فيه تناول كما املتصوفة، عىل االفرتاء
كما بالخصومات وابتيل إال ويل أو نبي من ما «إنه الدراسة: هذه يف الشعراني يقول

والدساسني.» بالحسدة ابتيل
بالخصومات ابتلوا الذين — عليهم هللا صلوات — والرسل باألنبياء املثل يرضب ثم

األبرياء. الطهرة منها هم صفات إليهم ونسبت واالفرتاءات،
اتهمه الذي وقاص»، أبي بن «كسعد — عليهم هللا رضوان — الصحابة كبار ثم
صومه يف بالرياء اتُّهم الزبري بن هللا وعبد الصالة، وال الوضوء يحسن ال بأنه الكوفة أهل

وعباداته.
ونسبوا وتلف، جسده تمزق حتى حنبل بن أحمد ُرضب حيث واألئمة؛ التابعون ثم
حينًا، املرجئة من خصومه جعله الذي حنيفة وأبو أخرى، تارة والجهل تارة، الكفر إليه
بالكبائر، ورموه بالسياط وجلدوه وعذبوه الخلفاء اضطهده والذي أحيانًا، املبتدعني ومن
الذين خصومه من خوًفا جماعة؛ أو لجمعة يخرج ال سنة وعرشين خمًسا مالك واستخفى
له أفسح مما مرصوالعراق يف عانى ما الشافعي وعانى واتهاًما، صياًحا حوله الدنيا ملئوا

وبيانًا. مكانًا التاريخ
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ا ودسٍّ وتشهريًا تجريًحا واإلفك السوء عصبة به وأحاطت إال صويف من «وما يقول: ثم
ذي دم وأحلوا والزندقة، الكفر بتهمة بلده من مرات سبع البسطامي نفوا فقد وافرتاءً،
عدة اإلحياء يف الغزايل عىل ودسوا واإللحاد، بالكفر الجنيد عىل وشهدوا املرصي، النون
يف الدين محيي عىل ودسوا بإحراقها، وأمر إليها وأرشد عياض، القايض لها تنبَّه مسائل
الدين محيي الشيخ فإن املتصوفة، جهلة من إضالله هللا أراد من فيها ليوقعوا الفتوحات
عليه مدسوًسا ليس كتبه يف ما إن إبليس: لهم قال فربما والراسخني، األولياء أكابر من
أعينهم يف فعظَّمه الجليل، الرجل هذا اتِّباع الدين يف ويكفيكم اعتقاده، كان ذلك «وإنما

املدسوس».» من كتبه يف يجدونه ما اعتقاد يف يتوقفوا ال حتى
نفح وصاحب الفريوزبادي واالفرتاء الدس من محيي كتب يف ملا تنبه «ولقد يقول: ثم
كثرية أشياء فيها رأى للفتوحات مخترص تأليف يف أخذ عندما إنه أيًضا: يقول ثم الطيب،
قدم حتى كذلك يزل ولم فيها، وتوقف فحذفها والجماعة، السنة أهل عليه ما مع تتفق ال
التي الفتوحات من نسخة له فأخرج ذلك، يف فذاكره محمد، الدين شمس الشيخ عليه
شيئًا فيها ير فلم «بقونية»، نفسه الدين محيي الشيخ خط عليها التي النسخة عىل قابلها

وحذفه.» عليه توقف مما
عىل دسوا التي النسخة من كتبت كلها اآلن مرص يف التي النسخ أن «فعلمت يقول: ثم
الفصوص كتاب يف أيًضا ذلك وقع كما والجماعة، السنة أهل عقائد يخالف ما فيها الشيخ

الدين.» محيي كتب من وغريه
التي الكاذبة باإلرسائيليات تموج التفسري فكتب الشعراني، لنا يرويه فيما عجب وال

املطهر. الربيء منها وهو مثًال عباس ابن إىل تنسب
إىل املزيفون نسبها والتي املوضوعة، األحاديث من بأمواج تزخر األحاديث وكتب

وأصدقهم! هللا خلق أفضل
إن حتى بآذاننا، العهد قريب يزال ال العربي األدب يف التزييف عن الحديث إن بل

كافة. الجاهيل الشعر يف تشكك قد املعارصين األدب أئمة من إماًما
هللا إىل الدعاة كمال أن «ولو يقول: الخواص عليٍّا سيدي سمعت الشعراني: يقول
وسالمه هللا صلوات — هللا رسل لكان تصديقهم، عىل الخلق إطباق عىل موقوًفا كان تعاىل

يأرسون.» وفريًقا يقتلون، فريًقا الناس، خاصمهم وقد بذلك، أوىل — عليهم
قد والدخيل، الدس من التصوف لتنقية األكرب جهده خصص الذي نفسه والشعراني

وميتًا! حيٍّا عليه وافُرتَي وميتًا، حيٍّا عليه ُدس
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فعًال املحمدية السنة التباع صدري انرشاح عيلَّ به هللا منَّ «ومما الشعراني: يقول
— هللا بحمد — إني حتى صغريًا، كنت حني من ذلك ضد خاطري وانقباض واعتقاًدا،
وجه يظهر حتى العلماء؛ بعض استحسنه ما ببعض العمل عن األوقات بعض يف أتوقف

والسنة.» للكتاب موافقته
أفعايل يف أشطح أنني الحسدة من عني أشاع من وافرتى وهللا «فكذب يقول: ثم
بي يجتمع لم الحسدة هؤالء من أحًدا أن مع والسنة، الكتاب ظاهر عن وعقائدي وأقوايل
أن عجز ملا ذلك الشيطان له زين الحسدة بعض إنما عادلة، ببينة ذلك عنده يثبت وال قط،

بها.» ودار الكلمات ببعض عيلَّ فافرتى الظاهرة، أفعايل يف مطعنًا يجد
مع ونرشوها الغمة» «كشف لكتابه مقدمة زيفوا بل بهذا، الشعراني مع يكتفوا ولم
عابثة، كفريات فيها وا ودسُّ املورود» «البحر كتابه من نسخة واستعاروا حياته، يف الكتاب
قائًما التزييف ولبث عليه، األزهر يف فتنة وأثاروا اإلسالمي، العالم أنحاء سائر إىل وأرسلوها

وتضليلهم. خصومه كذب إثبات من الشعراني تمكن حتى سنوات ثالث
من موضعه يف بيانه سيأتي عجيب ضخم فيشء وفاته بعد الشعراني عىل زيف ما أما

الكتاب. هذا
وهذا واملتصوفة، التصوف عىل للهجوم الكربى الدعامة كانا الدس وذاك التزييف هذا
فيها تمثلت عقائد من وزوًرا ظلًما التصوف إىل نسب ما رس هما التزييف وذلك الدس

كافة. والنحل امللل أساطري
يتبعها وما الوثنية الوجود وحدة فكرة نرى الشائن، الزائف املوكب هذا طليعة ويف

يدعون. كما الكل يف الجزء وفناء وحلول اتحاد من
براقة أثوابًا عليها خلعوا التي املضللة الفلسفية الشطحات املوكب هذا يف نشاهد كما
أطلقوا وما ورسه،3 وأصله الوجود قبة جعلوها التي املحمدية الحقيقة كدعوى خادعة،
ذل عن ابتدعوا وما وعمًال، قوًال الرشيعة من للتحلل مرادفة وجعلوها الجذب كلمة عليه
وسنة هللا كتاب عن منحرفة باطنية مذاهب من تخيلوا وما وزهًدا، ورًعا وأسموه وعجز

ل. امُلَؤوَّ املراد املضمر اليشء وأنها الرس، وأنها الحق، بأنها وتنادوا رسوله،

التوسع يريد من فلرياجعه الكربى»، التصوف «حقائق كتابنا يف كامًال رشًحا املحمدية الحقيقة رشحنا 3

الدراسات. تلك يف
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له إنكاًرا الناس أشد هم بل املتصوفة، منه ويربأ التصوف، منه يربأ وذاك هذا وكل
رسولهم. وسنة كتابهم، بهدي الناس وأبرص إيمانًا، الناس أقوى ألنهم عليه؛ وحربًا

يف لحظاتهم طوال فعاشوا هلل، محرابًا الكون جعلوا الذين املحبون العابدون إنهم
املناجاة، عن جوارحه من جارحة تغفل ال الذي املصيل بأدب حياتهم طوال عاشوا صالة،
دقت مهما صغرية فكل خالقه، عىل بوجهه املقبل بربه، القلب املعلق املتطهر املصيل بأدب
هم العزمات وأصحاب عزم، أولو ألنهم ضعًفا؛ لديهم رخصة كل بل كبرية، ميزانهم يف
دينهم كلمة إعالء يف هو كما آدابهم، يف هو كما إيمانهم يف وكمالهم للكمال، أبًدا املتطوعون

نبيهم. ورسالة
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الهندية العبادات يف عريقة قديمة، إلحادية فكرة والحلول االتحاد وفكرة الوجود وحدة
فريقني: إىل انقسموا أصحابها أن العقول إىل تقربها التي وخالصتها البوذية، والديانات
الروح، لذلك جسًما العالم ويرى روًحا، — يصفون عما وتعاىل سبحانه — هللا يرى فريق
فذاق فيها، ففني — هللا هي التي — بالروح فالتصق ارتفع وتطهر سما إذا اإلنسان وأن

الدائم. بالخلود وظفر الكربى، السعادة
يشء فكل هللا، وجود غري لوجودها حقيقة ال املوجودات جميع أن يرى الثاني والفريق
فال بذاته، الكون يف يشء كل يف حقيقيٍّا تجليًا يتجىل يشء، كل هو وهللا هللا، هو زعمهم يف
نفس يف واقعيٍّا حقيقيٍّا تعدًدا الصور بتعدد يتعدد ذلك ومع الواحد، الوجود إال موجود
ال اإلنسان أفراد تعدد أن كما الوجود، ذات يف تعدًدا يوجب ال التعدد ذلك ولكن األمر،
تحتم ال املجاورة املرايا يف الواحد اإلنسان صور تعدد أو اإلنسان، حقيقة يف تعدًدا يوجب

تعدده.
رشع، وال عقل وال منطق يقبلها ال سفسطة وهي الوجود، وحدة يف فكرتهم هي تلك
هلل الواجب والكمال الجالل من وتنال جميعها، واألديان كافة، بالرشائع تذهب سفسطة
تبطل كما األخروية، والحياة والنار، والجنة والعقاب الجزاء وتبطل — وتعاىل سبحانه —

واحًدا. شيئًا والخالق الخلق فتجعل واملخلوق، الخالق بني الحدود
التصوِف خصوُم به قذف الذي هو الفاجر اإللحادي اللغو وهذا األكرب، اإلفك وهذا
السموات لفاطر وتقديًسا ووحدانية وخلًقا، وأدبًا وكماًال إيمانًا هم من وهم املتصوفَة،

واألرض.
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ومقعًدا تكئة لربهم حبِّهم من متخذين اإلفك، بهذا املتصوفَة التصوِف خصوُم قذف
ثوب لبسوا الذين االسترشاق رجال التصوف محراب يف اإلفك بهذا وركض االتهام، لهذا

عنه. الدفاع ثوب يف باإلسالم العلم
فقالوا: واإلسالم، بالتصوف الجهالء من املتعاملون وتفلسف املسترشقون تفلسف ثم
عند الحلول وفكرة الوجود وحدة وإن الهند، ووثنية ببوذا وثيقة عالقات للتصوف إن

اإلرشاقية. املدرسة فلسفة من وملحات البوذية، الصوفية من أقباس املتصوفة
وأن وهديه، رسوله وسنة هللا كتاب عىل قام اإلسالمي التصوف «أن تناسوا أو ونسوا
خالصة فيقرأ اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس ربه: كتاب يف يقرأ املسلم الصويف
كل املبني البالغ هذا تحت ويطوي والنحل، امللل سائر يف الالهوت طالب يتعلمه الذي العلم

والخالق.» والخلق والصفات الذات ببحث تتشدق فلسفة
آلهتهم يجعلوا أن يتجرءوا لم األوثان عباد إن «ولعمري اليواقيت: يف الشعراني يقول
أن تعاىل هللا بأولياء يظن فكيف زلفى.» هللا إىل ليقربونا إال نعبدهم ما قالوا بل هللا، عني

عنهم. ريضهللا حقهم يف محال هذا سبحانه؟ بالحق االتحاد يدعوا
واحد سبحانه هللا أن «اعلم الوسطى: عقيدته يف عربي بن الدين محيي اإلمام ويقول

بيشء.» يتحد أو يشء، يف هو يحل أو يشء، فيه يحل أن يتعاىل الواحد وقيام بإجماع،
بلغ ولو هللا، أنا يقول: أن للعارف يجوز «ال الفتوحات: من األرسار باب يف ويقول

حاشاه.» هذا من للعارف وحاشا القرب، درجات أقىص
نفى عارف وكل ورب، عبد شهود العرفان كمال «من األنوار: لوائح يف أيًضا ويقول
وصاحب حال، صاحب الوقت ذلك يف هو وإنما بعارف، فليس ما وقت يف العبد شهود

عنده.» تحقيق ال سكران الحال
وما يزول، ال مرض بالحلول القول فإن اتحاد، وال حلول «ال الفتوحات: يف ويقول
دينه ومن والفضول، الجهل أهل من بالحلول القائل أن كما اإللحاد، أهل إال باالتحاد قال

معلول.»
من أنا العاشق: قال كما تقول أن فإياك هو، وهو أنت، «أنت األرسار: باب يف ويقول
ا.» حقٍّ يتعقل ال والجهل وهللا، ال واحدة، العني يرد أن هذا قدر فهل أنا، أهوى ومن أهوى
أحاط كما به ألحطت هو كنت لو فإنك وتغالط؛ هو، أنا تقول: أن «إياك أيًضا: وقال

بنفسه.» تعاىل
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بخالقه ويتحد ملكيته عن وامللك إنسانيته، عن اإلنسان يرقى أن صح «لو يقول: ثم
ا، حقٍّ والخلق خلًقا، الحق وصار إلًها، كونه عن اإلله وخرج الحقائق، انقالب لصح تعاىل؛

أبًدا.» الحقائق قلب إىل سبيل فال واجبًا، املحال وصار بعلم، أحد وثق وما
«إن الوجود: وحدة أصحاب الفسقة الفجرة عىل الرد يف الطريقة شيخ الجنيد ويقول
املقالة.» بهذه يقول ممن حاًال أهون عندنا والزنا والرسقة باإلباحة. يقول من كالم هذا

— وجل عز — هللا ذات عن التسرتي هللا عبد بن سهل اإلمام الرباني العارف وسئل
الدنيا، دار يف باألبصار مرئية وال باإلحاطة، مدركة غري بالعلم، موصوفة هللا «ذات فقال:
يف ظاهًرا العقبى يف العيون وتراه حلول، وال حد غري من اإليمان بحقائق موجودة وهي
تعرفه، فالقلوب بآياته، عليه ودلهم ذاته، كنه معرفة عن الخلق حجب وقد وقدرته، ملكه

نهاية.» إدراك وال إحاطة غري من باألبصار املؤمنون إليه ينظر تدركه، ال والعقول
ولم هللا كان مسكني، «يا اإلنساني: والوجود البرشي الغرور مخاطبًا أيًضا ويقول
قبل كنت كما اآلن كن وأنا، أنا تقول: رصت اليوم كونك فلما تكون، وال هللا ويكون تكن،

واالحتقار.» الذلة من منزلتها ونزلها وحقارتها، نفسك فاقة واعرف تكوينك،
عني وأن هللا، هو الوجود يف يشء كل أن رأى «وبعضهم املنن: يف الشعراني ويقول
واإلنسان، والجان والحيات، والعقارب والنبات الجماد من هللا، عني هو الحادث الوجود هذا
وملعون ومرجوم خسيسونفيس، من املخلوق عني هو الخالق ويجعلون والشيطان، وامللك
أقوله: والذي مجنون. حبه يف كان من وال الجنون، أهل يرضاه ال كالم وهذا إبليس. حتى
هو كان وإن تعاىل، هللا من واستحى منه لتربأ املعتقد هذا إليه ونسب ظهر لو إبليس إن

ذلك. نفوسهم إىل يلقي الذي
فقال: القول هذا يقولون الذين هؤالء الخواصبعضصفات عيل لسيدي حكيت وقد
وال ناًرا، وال جنة وال عقابًا، وال حسابًا يرون ال ألنهم الطوائف؛ أنجس وهم زنادقة، هؤالء
أخس وهم عليه، يجتمعون معتقد وال إليه يرجعون دين لهم وال آخرة، وال حراًما وال حالًال
بها جاءت التي األديان وسائر واملعاني واملنقوالت املعقوالت خالفوا ألنهم يُذكروا؛ أن من
من طائفة فإن هؤالء، اعتقاد اعتقد الكفار طوائف من أحًدا يعلم وال تعاىل، هللا عن الرسل
العزير قالت اليهود من وطائفة اآلخرون، القوم وكفرهم هللا، ابن املسيح قالت النصارى

تعاىل.» هللا عني الوجود يجعلوا فلم اآلخرون، القوم وكفرهم هللا، ابن
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دفًعا اإلسالمية الكلمات ألقوى إنها ولعمري الوجود، وحدة يف التصوف كلمة هي تلك
تنطوي ما لهول استنكاًرا اإلسالمية الكلمات أعىل وهي لها، وهدًما الوثنية النظرية لتلك
نفسه إبليس «إن ليقول: الشعراني إن حتى مرجومة، ملعونة وإباحيات كفريات من عليه
ا إدٍّ أمًرا أربابها ارتكب التي امللعونة، القولة تلك عىل يجرؤ ال — الخبائث ملهم وهو —

ا.»1 هدٍّ الجبال وتخر منه يتفطرن السموات تكاد
أي ومن املتصوفة؟ بعض إىل أو التصوف إىل نسبت إذن فكيف يسأل: أن ولسائل
التي اإلفك طوائف تسللت أيًضا باب أي ومن الواثبون؟ بها ووثب املغرضون أدخلها باب

واالتحاد؟ بالحلول املتصوفة بعض أو التصوف رمت
نوره، ليطفئوا األكرب اإلفك بذلك الصويف املحراب إىل واملغرضون املزيفون تسلل لقد
تَِكئًة الفناء مقام أو املحبة وهي الكربى؛ آيته — عجب ومن — متخذين نرباسه ويحطموا

اآلثمة. ألكاذيبهم
يلهم وما واملحبة، التجيل وثمرته والطاعة، والتأمل والعبادة، الذكر قوامه فالتصوف
رسها ونفحات، ومعارج ومقامات أحوال ونهايته بدايته وبني املحبة، تعلم وما التجيل

الحس. وإرشاقات الروح، وإلهامات القلب، صفاء يف الدائم الرتقي

كتابنا يف ذلك فلرياجع الوجود، وحدة نظرية من اإلسالمي التصوف موقف دراسة يف التوسع أراد من 1

عربي». بن الدين «محيي عن
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هللا يعبد أن هو العابد املؤمن مقامات أول بل ربه، عىل املقبل املتصوف مقامات وأول
جالله؟ جل سواه يرى أنه تظن فهل بجاللها، وتحقق العبادة تلك عبده فإذا يراه، كأنه
ألنه املبتدئ؛ املريد مقام من فذلك هللا، إال موجود ال يقول «ومن الشعراني: يقول
عن محجوبًا قلبه يصري تعاىل هللا غري محبة عن قلبه وترحل الطريق، يف تعشقه شدة من
شدة من فإنه مال، له تلف أو ولد، له مات إذا املصيبة لصاحب يقع كما األكوان، شهود
رأيت هل سئل: فإذا بابه، عىل الجالس صاحبه يرى وال ويخرج الدار يدخل يصري املصيبة

رأيته.» ما الهم شدة من وهللا قال: أمامك، كان لقد له: قيل فإذا ال، قال: فالنًا؟
ال َمن يظن كما كله العالم وجود ينفي أن الطريق يف املبتدئ مراد «وليس يقول: ثم
حجبه حتى قلبه بمجامع حبُّه أخذ قد تعاىل هللا أن مراده بل الطريق، أهل بأحوال له علم

خلقه. شهود عن
حتى أنفسهن عن ذهلن — السالم عليه — يوسف عىل خرجن الالتي النساء كان وإذا
من وشاهد ربه بحب قلبه تعلَّق َمن بذهول فكيف القطع، بألم يشعرن ولم أيديهن قطعن

الكربى؟! آياته
يوم كل الحرصي شيخه أمره بداية يف يزور كان أنه الشبيل عن القشريي روى وقد
إىل الجمعة من تعاىل هللا غري بالك يف خطر إن بكر، أبا يا يوًما: شيخه له فقال جمعة،

يشء.» منك يجيء ال فإنه تأتينا؛ تعد فال الجمعة
عن الوجود ينفوا أن للمبتدئني؛ الشيوخ يلقنه الذي الصويف الطريق أدب هو ذلك

هللا. وجالل هللا، وحب هللا، بذكر جوارحهم كل لتمتلئ خواطرهم؛ عن بل قلوبهم،
الذين املضللون أراد بما لها شأن وال العابدون، املؤمنون يتذوقها عليا معنويات تلك

والحلول. االتحاد أو الوجود، وحدة املنري القول هذا يف توهموا
يجل لم بل يتصوروا ولم الكون، وجود العظيم اإليماني القول بهذا املتصوفة ينف لم
فلم هللا سوى عما املحبة حجبتهم قوم إنهم حلول. أو وحدة ذلك معنى أن بخواطرهم
وإنما فني، أو زال قد الكون أن معناها ليس وجدانية، حسية مسألة سواه، الكون يف يروا

إيَّاه. إال ير فلم األعظم محبة جالل استغرقه قد املحب القلب أن معناها
نفيها؟ يصح فكيف ثابتة، األشياء حقائق أن عىل الحق أهل «أجمع الشعراني: يقول
تشهد أال قال: التوبة؟ ما للشبيل: قيل العظيمة، األمور من دهمه بما عنها يُحجب العبد إنما
وإن سواه، ومدبًرا مؤثًرا أو رازًقا أو ربٍّا أو خالًقا الدارين يف تشهد ال أي سواه؛ الدارين يف

ذلك. إىل تلتفت فال ما؛ عمل يف أثر أو وساطة ألحد ليس شهدت
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يصح ال ذلك فإن األكوان؛ جميع من أصًال هللا غري نشهد ال أن هذا معنى وليس
لبيد: كلمُة شاعٌر قالها كلمة «أصدُق عليه: وسالمه هللا صلوات قوله معنى وذلك للمقربني،

«… … … … ب��اط��ل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يء ك��ل أال

وإن أبقاه، هللا شاء فإن بنفسه، ال تعاىل باهلل قائم يشء كل إن حيث من كالباطل أي
أقرب.» هو أو البرص ملح يف أذهبه شاء

يُحجبون الطريق، أول يف السالكني حجاب أو املريدين مقام أو املبتدئني فناء ذلك
مع يقفوا ولم املعاني تلك فوق ارتفعوا فقد السادة الكمل أما سواه، عما هللا بحب
محيي يقول كما — وذلك أيًضا، الكون ورءوا — جالله جل — هللا رأوا بل العقبات،

العبادات. ألوان أكمل — الدين
عند إنهم قولهم: يف البغداديني من جماعة «غلطت اللمع: يف الطويس الرساج يقول
معنى إىل بجهلهم أنفسهم أضافوا وقد الحق. أوصاف يف دخلوا أوصافهم عن فنائهم

السالم.» عليه — املسيح يف النصارى مقالة إىل أو الحلول، إىل بهم يؤدي
فاملعنى — شأنه جل — هللا يف الفناء معنى املتصوفة من الكمل كالم يف وجد فإن
العبد خروج ومعنى عطية، هللا عند من وهي للعبد، اإلرادة أن ذلك من املقصود الصحيح
وذلك الحق، إرادة يف ودخوله إرادته من خروجه الحق أوصاف يف والدخول أوصافه من

التوحيد. أهل منازل من منزل
أوصاف أن ظنوا حتى عليهم خفيت بدقيقة غلطوا فإنما املعنى يف غلطوا الذين وأما
القلوب يف يحل ولكن القلوب، يف يحل ال تعاىل هللا ألن كفر؛ كله وهذا الحق. هي الحق

لذكره. والتعظيم له، والتوحيد به، اإليماُن
ألفعاله.» أفعاله يف العبد رؤيا فناء «هو الفناء: عن متحدثًا أيًضا اللمع يف يقول ثم
وجود فناء ال هللا، إرادة يف العبد إرادة فناء «بأنه الفناء: واصًفا الهجوري ويقول

هللا.» وجود يف العبد
فناء ال معنوي، فناء هو الصويف فالفناء وخصومهم؛ املتصوفة بني الفيصل هو ذلك

املتوهمون. توهم كما مادي
من يشهد لم حتى الحقيقة سلطان عليه استوىل «ومن الفناء: باب يف القشريي يقول

بالحق.» وبقي الخلق عن فني إنه يقال: طلًال وال رسًما وال عينًا ال األغيار
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عن فني فإذا وبهم، بنفسه إحساسه بزوال الخلق وعن نفسه عن «وفناؤه يقول: ثم
قيل وإذا موجوًدا، ذلك من عنه فني ما يكون أن يجوز فال واألحوال، واألخالق األفعال
وال بهم له علم ال ولكنه موجودون، والخلق موجودة فنفسه الخلق، وعن نفسه عن فني
حتى هيبة، مجلسه أهل وعن نفسه عن فيذهل سلطان ذي عىل يدخل الرجل نرى وقد به.

بيشء.» اإلخبار يمكنه لم مجلسه أهل عن عنده من خروجه بعد سئل إذا
اإللهي الجالل أنوار يف املستغرق القلب فناء عني، فناء ال إذن، وحب إجالٍل فناءُ وهو

سواه. عما
حال يرشح وهو الطفسونجي الرحمن عبد الشيخ عن الطبقات يف الشعراني ويروي
وآدابه. وأخالقه أفعاله ملسو هيلع هللا ىلصيف املصطفى وتابع بالحق، الحق راقب لعبٍد «واملراقبة املراقبة:
إىل أحوالهم من يشء يف يَِكلهم ال بأن وخاصته أحبابه خصَّ قد — وجل عز — وهللا

يرعاهم. أن ويسألونه تعاىل هللا يراقبون فهم غريه، إىل وال نفوسهم
قريب هو بما إليه القلوب قرَّب — وجل عز — وهللا القرب، حال تقتيض واملراقبة
فانظر منه، عباده قلوب قرب من يرى ما حسب عىل عباده قلوب من يقرب فهو منها،

قلبك. من يقرب بماذا
وجل عز — هللا إىل القلب نظر من تتولد وهي املحبة، حال يقتيض القرب وحال
من نعيًما وذاق محبته، من كأًسا رشب ملن فطوبى وقدرته؛ وعلمه وعظمته، وجالله —
مألوف وال سكن له ليس اشتياًقا، به وهام طربًا، باهلل فطار حبٍّا، قلبه فامتأل مناجاته،
له كان حيث من املحبة، علم بفناء املحبوب إىل املحبة رؤية من خرج محب فهو سواه،
بال محبٍّا كان النسبة هذه إىل املحب خرج فإذا باملحبة، هو يكن ولم الغيب يف املحبوب

علة.
حتى لنفسه ذكره يف الخلل ويدخل ربه يذكر املحب يزال فال الذكر، تقتيض واملحبة
نفسه، عن ذهوله عن يغفل ثم نفسه، عن كالغافل وصار ربه، ذكر عليه الغالب يصري
فني ويقال: نفسه، عن فني فيقال: األحاسيس، جميع عليه ربه ذكر باستيالء وينىس

كله.» عن فانيًا جملته، عن ممحوٍّا نفسه، عن مختطًفا يكون هنا وهو بربه.
الكلمة تلك شارًحا البسطامي ويجيب سنوات، أربع فقال: عمره عن يزيد أبو ُسئل
فالسبعون وعليه األخرية، األربع السنوات يف إال أره ولم سنة، هللاسبعني عن «حجبت بقوله:

عمري.» من ليست األوىل
حتى يزداد الرباني بالحب الصادق واإلحساس اإللهي بالتجيل الكامل الشعور وهذا
أو جوهًرا ليغدو برشيته، عنه تذهب تكاد بل وعيه، املحب عن فيذهب األعىل، الحد يبلغ
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كلمة: كله ذلك ويجمع والغيبة، والرشب بالذوق عنها يعربون التي الحالة وهي كالجوهر،
الوجد.

يف هنا الصويف فيصبح ربهم، إىل سفرهم نهاية الوجد حالة يف الفناء املتصوفة ويُعد
عنه. استغنى ألنه العالم؛ فوق قمة

فيه، للقول مجال ال موقف وهذا كامل. إنسان فيها واإلنسان البقاء، حال هي وهذه
وصفها.» عن النطق نطاق يضيق حالة إىل اإلنسان «يصل الغزايل: يقول كما أو
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والحلول واالتحاد تارة، الوجود بوحدة املتصوفة فيه اتهم الذي الفناء مقام أن عجيٍب ومن
العبادات عليه ترتكز الذي املقام هو بل اإلسالمي، التوحيد صميم من مقام أخرى، تارة
يف لرشحه ليُخصص — األكرب التصوف خصم وهو — تيمية ابن إن حتى كافة، الربانية

اإليماني. الفكر مواقف من لغريه يخصصه لم مكانًا كتبه
املحبة يف الفناء الفناء؛ مقام عن متحدثًا «العبودية»1 كتابه يف تيمية ابن اإلمام يقول
يتوكل وال إياه، إال يعبد وال هللا، إال يحب ال بحيث هللا، سوى ما إرادة عن «الفناء اإللهية:
يزيد أبي الشيخ بقول يُقصد أن يجب الذي املعنى وهو غريه، من يطلب وال عليه، إال
وكمال الدينية، باإلرادة املراد وهو املريض، املحبوب املراد أي أريد؛ ال أن أريد قال: حيث
يف قولهم معنى وهذا وأحبه. ورضيه هللا أراده ما إال يرىض وال يحب وال يريد ال أن العبد
سوى مما أو هللا، سوى مما السليم هو قالوا: َسِليٍم﴾، ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى َمْن ﴿إِالَّ تعاىل: قوله
إن املعنى وهذا واحد. فاملعنى هللا، محبة سوى مما أو هللا، إرادة سوى مما أو هللا، عبادة

وظاهره.» الدين وباطن وآخره، اإلسالم أول هو يُسمَّ لم أو فناء ي ُسمِّ
الثاني النوع «وأما فيقول: الفناء مقامات يف الثاني املقام عن تيمية ابن يتحدث ثم
انجذاب لفرط فإنهم السالكني، من لكثري يحصل وهو السوى، شهود عن الفناء فهو
غري وترى تعبد، ما غري تشهد أن عن قلوبهم ضعفت ومحبته وعبادته هللا ذكر إىل قلوبهم
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﴿َوأَْصبََح تعاىل: قوله يف قيل كما يشعرون وال بل هللا، غري بقلوبهم يخطر ال تقصد، ما
كل من فارًغا قالوا: َقْلِبَها﴾، َعَىل َربَْطنَا أَْن َلْوَال ِبِه َلتُبِْدي َكاَدْت إِْن َفاِرًغا ُموَىس أُمِّ ُفَؤاُد

موىس. ذكر من إال يشء
رجاء، ا وإمَّ خوف ا وإمَّ حب ا إمَّ األمور؛ من أمر دهمه ملن يعرض ما كثريًا وهكذا
عند يكون بحيث طلبه، أو خافه أو أحبه قد مما إال يشء كل عن منرصًفا قلبه يبقى
بموجوده يغيب فإنه هذا، الفناء صاحب عىل قوي فإذا بغريه، يشعر ال ذلك يف استغراقه
حتى معرفته، عن وبمعروفه ذكره، عن وبمذكوره شهوده، عن وبمشهوده وجوده، عن
الرب وهو يزل؛ لم من ويبقى سواه، ممن املبعدة املخلوقات وهي يكن: لم من يفنى
قوي وإذا يشهدها، أو يدركها أن عن وفناؤه وذكره، العبد شهود يف فناؤها واملراد تعاىل.
رجًال أن يُذكر كما محبوبه، هو أنه يظن فقد تميزه، يف يضطرب حتى املحب ضعف هذا
قال: خلفي؟ أوقعك فما وقعت، أنا فقال: خْلَفه، نفَسه محبُّه فألقى اليم، يف نفسه ألقى

إني.» أنك فظننت عني، بك غبت
بوحدة املتصوفة فيها يُرمى التي املقامات هي الفناء حاالت من املقامات تلك أليست

الوجود؟
هللا ذكر إىل قلوبهم انجذاب لفرط «فإنهم األكرب: التصوف َخْصُم تيمية ابن يقول

تقصد.» ما غري وترى تعبد، ما غري تشهد أن عن قلوبهم ضعفت ومحبته وعبادته
التصوف يهاجم تيمية ابن أن عجب ومن القول؟! هذا من أكرب املتصوفة قال وهل
سواه؛ عما ويذهلون هللا، إال يرون ال الكربى نشوتهم يف إنهم يقولون: ألنهم واملتصوفة

تيمية. ابن يقول ما نفس أي
أكمل وهذا يشء. كل فوق سبحانه بأنه يوقنون ذلك ومع يشء، كل يف هللا لريون إنهم

التوحيد. درجات
شعره: يف الشاعر قول وأما رسائله:2 مجموعة يف أيًضا تيمية ابن ويقول

أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا

ص٥٢. 2
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يحب الذي باآلخر، املحبني أحد كاتحاد املعنوي، االتحاد الشاعر به أراد إنما فهذا
يفعل. ما مثل ويفعل يقول، ما مثل ويقول يبغضه، ما ويبغض اآلخر، يحب ما أحدهما
به فني حتى محبوبه يف استغرق قد كان إذا بالعني، العني اتحاد ال وتماثل تشابه وهذا

اآلخر: كقول نفسه، رؤية عن

أن��ي أن��ك ف��ظ��ن��ن��ت ع��ن��ي ب��ك غ��ب��ت

السائغ. االتحاد هي املوافقة فهذه
عن هريرة، أبي عن صحيحه، يف البخاري «روى الرسائل: يف أيًضا تيمية ابن ويقول
وليٍّا يل عادى «من فقوله: باملحاربة.» بارزني فقد وليٍّا يل عادى «من تعاىل: بقوله النبي
عبده، عدو عني عدوه فعني له، معاداة الويل عبده معاداة فجعل باملحاربة.» بارزني فقد

متميزين.» شيئني هما ليسا معاداته، عني وليه معاداة وعني
النبي، عن هريرة، أبي عن صحيحه، يف مسلم رواه حديثًا تيمية ابن أيًضا ويذكر
رب وأنت أعودك كيف رب، يا فيقول: تعدني، فلم َمرضُت «عبدي، تعاىل: هللا يقول
جعُت عبدي، عنده. لوجدتني عدته فلو مرض، فالنًا عبدي أن علمت أما فيقول: العاملني؟!
عبدي أن علمت أما فيقول: العاملني؟ رب وأنت أطعمك كيف رب، فيقول: تطعمني، فلم

عندي.» ذلك لوجدت أطعمته فلو جاع، فالنًا
إىل منه وتسللوا الفناء، مقام يف هاجموهم الذين املتصوفة خصوم عىل ردٍّا أجد ولم
ملقامات الرائع التفصيل هذا من أبلغ والحلول، االتحاد وفكرة الوجود، بوحدة اتهامهم
الوجود، بوحدة املتصوفة رمى والذي األكرب، التصوف خصم تيمية ابن كتبه الذي الفناء

واملحبة. الفناء يف كالمهم من برهانه متخذًا والحلول باالتحاد وقذفهم
أُمِّ ُفَؤاُد ﴿َوأَْصبََح الكريم القرآن من هو به استشهد مما داللة أكرب شاهًدا أجد ولم

موىس. سوى مما فارًغا أي َفاِرًغا﴾؛ ُموَىس
وربنا — جالله جل — هللا سوى مما فارًغا أصبح لربهم حبهم لشدة املتصوفة وقلب

رسله. من برسول أو عباده، من بعبد يُشبَّه أن من وأعظم أكرب سبحانه
… شاءوا ما املغرضون ذلك بعد وليقل
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والتصوف الفلسفية السبحات

أن أعتقد ال بل سواه، صوفيٍّا أن أظن ما إصالحية علمية رسالة أعباء الشعراني حمل لقد
لها. بشبيٍه قام أو مثلها، حمل اإلسالميني املفكرين من عامًلا

والتقريب اإلسالمية، واألفكار واملذاهب اآلراء شتيت بني التوفيق هي الرسالة تلك
دائًما وباتخاذه ساحاتها، عن والزائفني الدخالء وإبعاد التطرف، من بتنقيتها بينها،

املستقيم. كالرصاط محدًدا وسًطا موقًفا
كما والحقيقة، الرشيعة بني أو والتصوف، الفقه بني التوفيق عىل الشعراني عمل

وكتبه. دراساته من األكرب الجانب لذلك وخصص االصطالح، يف يقال
النظر وأصحاب والتوحيد، الكالم رجال وبني التصوف، بني للتوفيق جاهد كما
بني املطابقة «وحاولت امليزان: كتابه يف الشعراني يقول واملتكلمني، الفالسفة من العقيل

أحد.» ذلك إىل يسبقني ولم طاقتي، حسب الفكر أهل وعقائد الكشف أهل عقائد
فقد األخرى، الناحية يف معه واختلف ناحية، يف الغزايل مع الشعراني اتفق وبذلك
األخرى الناحية يف ولكنه والتصوف، الفقه بني للتوفيق قبله من جاهًدا الغزايل سعى
حجة. لها يرض ولم تفاهًما، معها يقبل ولم يهادنها لم وقسوة، بعنف الفلسفة حارب
يف والرصاع للمحاربة مكرًها اضطر له؛ شعاًرا الشعراني اتخذه الذي املوقف وبهذا

العلمية. والساحات الفكرية امليادين كافة
والبهاليل املجاذيب من التصوف، أدعياء من وحورب الشعراني حارب فقد

عهده. يف والسطوة الجاه أصحاب وكانوا والدراويش،
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أغرمت وكتب آراء عىل جمدوا الذين املتزمتني الفقهاء من وحورب حارب كما
رجال من وحورب وحارب وشاذ، غريب بكل وملئت والحوار، بالجدل وأولعت باالفرتاض،
اإليمان وأن وحجابه، اإليمان سدنة وحدهم بأنهم وهتاًفا صياًحا الدنيا ملئوا الذين الكالم
وحدود. وسدود قيود من له اشرتطوا وما أقالمهم، ابتكرته ما هو هللا يقبله الذي الحقيقي
قاسية، منازلة ونازلهم التصوف، رجال من املتفلسفني أيًضا الشعراني حارب كما
الدين، ملحيي األمني والتلميذ األكرب املحب وهو الدين، محيي يهاجم أحيانًا لنراه إننا حتى
املتصوفني سادة من جمهرة ويهاجم اإلسالم، لحجة العظيم إجالله مع الغزايل ويهاجم
واإلجالل الحب من أكرب لغاية يهدف الشعراني ولكن وتقديره. لهم احرتامه مع القدامى
العامية وأشباه العامية العقول حماية إىل يهدف كان املتصوفة، من للسابقني والتقدير
صولة وهي وعرف، ذاق من إال يعرفها ال صولة وهي الصوفية، اآلراء صولة من عهده يف

الجامدة. القلوب تحتملها أو الضعيفة، العقول تطيقها أن من أكرب
فعمل العليا، الصوفية لآلراء القوية الصولة تلك يطيق ال كان الشعراني وعرص
الكبري بهجومه فقام واالحرتام، الحب عواطف إىل باًال يُْلق ولم العام، للصالح الشعراني
معنًى، من أكثر تحمل التي األفق الرحيبة وعباراته املجنحة، التصوف كلمات عىل القوي

غاية. من أكثر إىل وتؤدي
إال العارفني وكتب الخاص التوحيد كتب قراءة تحل فال وبالجملة الشعراني: يقول
فال الرجلني هذين من واحًدا يكن لم من وأما القوم، طريق سلك من أو كامل، لعالم
أن الفطن يكاد ال التي الشبه إدخال من عليه خوًفا ذلك؛ من يشء مطالعة له ينبغي

الفطن. غري عن فضًال منها، يخرج
يعنيها، ال فيما الخوض ومحبة الفضول، كثرة النفس شأن من «ولكن يقول: ثم
بها ينطق التي الكلمات من كثريًا فيه جمع كتابًا السلف من العلماء بعض وضع وقد
أن إيلَّ حبب وقد الُكتب، من جملة يف النظر من فيه وحذر الكفر، إىل يؤدي مما العوام
يقع ومما التوفيق: وباهلل فأقول فيه، والنظر به النطق لتتجنب ذلك من طرًفا لك أذكر
الخرضاء. القبة هذه ساكن يا وقولهم: نراه. وال يرانا من يا قولهم: الناس من كثري فيه
من يورث ملا به؛ التلفظ يجوز ال مما ذلك ونحو مكانه. العال كان من سبحان وقولهم:
نراه» «وال بقويل أردت القائل: هذا قال وإن ا، خاصٍّ مكانًا تعاىل هلل وأن العوام، عند اإلبهام
وقد خطأ. التفصيل محل يف واإلطالق القول، أطلقت قد له: قلنا الدنيا. يف له رؤيتنا عدم
أو تعاىل، هللا حق يف كان سواءٌ الرشيعة، به ترد لم إطالق كل منع عىل السنة أهل أجمع
الرشع أطلق «ما يقول: األشعري الحسن أبو الشيخ وكان دينه، حق يف أو أنبيائه، حق يف
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منع وال إذن فيه يرد لم وما منعناه، منع وما أطلقناه، أنبيائه حق يف أو تعاىل حقه يف
رددناه ذلك من شيئًا يوهم لم وإن منعناه، تعاىل حقه يف يمتنع ما أوهم فإن فيه، نظرنا
إطالق كل منع عىل اإلمامان اتفق فقد إباحة.» أو بمنع فيه نحكم ولم األصلية، الرباءة إىل
يقول: من منع وكذلك قاطبة، ذلك عىل العلماء وتبعهما تعاىل، هللا حق يف محظوًرا يوهم

يشء. به يرد لم وكله ذلك، ونحو دليل، له ليس من دليل يا الحائرين، دليل يا …
إىل ربنا ينزل كحديث الصفات؛ أحاديث تأويل وجوب عىل الحق أهل أجمع وقد
وقال — منه درًجا فنزل املنرب عىل وكان — يقول أن الضالني بأحد بلغ وقد الدنيا، سماء
ليس جهل وهذا هذا.» منربي عن كنزويل الدنيا سماء إىل كرسيه عن ربكم «ينزل للناس:

جهل. فوقه
الدير، وراهب والساقي، الخمار، تعاىل: هللا عىل بعضهم إطالق رشًعا يمنع ومما
ذلك، ونحو األكرب والكنز وهند، ودعد، وأسماء، وسعدى، ولبنى، وليىل، الدير، وصاحب

بعضهم: بقول تعاىل ذاته إرادة إجماًعا يجوز ال وكذلك

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا روح��ان ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا

بعضهم: وقول

وم��ع��ن��ى روًح��ا واح��ًدا ف��ص��رن��ا ب��ال��م��ع��ان��ي ال��ح��ق��ائ��ق ت��م��ازج��ت

الخواص عليٍّا سيدي سألت وقد والجماعة، السنة أهل عند يجوز ال وأمثاله هذا فكل
بها مرادهم إنما ال، فقال: تعاىل؟ هللا بها مرادهم هل القوم: كالم يف التي التغزالت عن
الحق. مع الحضور إىل سماعها عند يبعثه ما الحق حق يف منها الفاهم يفهم ولكن الخلق،
عليهم — واألنبياء الرسل بعد تعاىل باهلل الخلق أعرف تعاىل هللا أولياء ألن قال:
رضبوا فلذلك لتغزيالتهم؛ محالٍّ يجعلوه أن عن تعاىل الحق ويجلون — والسالم الصالة

ذلك. ونحو ولبنى قيس من واملحبوبني باملحبني األمثال
يف هللا إن وقولهم: هللا، إال الوجود يف ما بعضهم: قول اجتنابه ينبغي مما وكذلك
قلوب يف هللا ومعرفة هللا، إال األزل يف الوجود يف ما يقال: أن الصواب وإنما العارفني. قلوب
غري من معرفتي وسع أي املؤمن.» عبدي قلب «وسعني بحديث: اإلشارة وإليه العارفني،
الدهر، هو الزمان ألن سوء؛ زمان هذا قولهم: اجتنابه ينبغي مما وكذلك بي، إحاطة
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من عند عبد ألنه معبوًدا؛ يزل لم من سبحان الخطباء: بعض قول وكذلك هللا، هو والدهر
كفر. وذلك العالم، قدم يوهم ألنه يعبد؛ ألن أهًال أي بالقوة؛ معبوًدا كونه يعلم لم

كالم فهو بالزمان؛ يتقيد ال الرب ألن الزمان؛ قديم يا قولهم: اجتنابه يجب ومما
العالم، يف الرش وجود نفي إليهامه خري؛ هللا يفعله ما كل بعضهم: قول وكذلك باطل،
يوهم ألنه الغيب؛ عىل يطلع فالن قول: وكذلك خري، املعايص من العبد يكسبه ما كل وأن
يزاحم لئال فقط؛ اطالع أو كشف، أو صادقة، فراسة له فالن يقال: أن األدب وإنما باطًال،
يف هو الذي فقط، الصادق الظن إال لألولياء ليس فإنه والقطع، العلم مقام يف الرسل
الذي هو الظن وهذا فقط، للواقع املطابق الجازم الصحيح االعتقاد عن عبارة اصطالحهم

وكشًفا. وفتًحا إلهاًما يسمونه
أو البيع يف اشتغل إذا هللا، وأقالك هللا، باعك بعضهم: قول قوله يجتنب مما وكذلك

كفر. وذلك االتحاد، أهل مذهب يوهم ألنه اإلقالة؛
وليحذر العوام»: «لحن املسمى كتابه يف األشبييل محمد بن عمر العالمة اإلمام قال
وغري له، والتسوية» «النفخ كتاب ومن للغزايل، «اإلحياء» كتاب من بمواضع العمل من
كما عنها رجع ثم أمره، أوائل يف وضعها أو عليه مدسوسة إما فإنها القوم؛ كتب من ذلك

الضالل». من «املنقذ كتابه يف ذكر
تعاىل هللا قوله: نحو املكي طالب ألبي «القوت» كتاب يف مواضع من يحذر وكذلك
ميرسة ابن كالم يف كثرية مواضع ومن «مكي»، تفسري يف مواضع ومن العالم، قوت

الحنبيل.»
محيي الشيخ كتب مطالعة من أيًضا «وليحذر يقول: ثم كثرية كتبًا الشعراني ويعدد
عىل املدسوس الكالم من فيها وملا مراقيها، لعلو — عنه هللا ريض — عربي بن الدين
عن طاهر أبو الشيخ أخربني فقد املكية»؛ و«الفتوحات «الفصوص» سيما ال الشيخ،
محيي الشيخ كتب يف ما «جميع يقول: كان أنه جماعة، بن الدين بدر الشيخ عن شيخه،
مجد الشيخ يقول كان وكذلك عليه، مدسوس العلماء لكالم املخالفة األمور من الدين

القاموس».»1 صاحب الدين
الحق عبد كتب مطالعة من أيًضا «وليحذر فيقول: الكربى حملته الشعراني ويوايل
سماع من بعضهم ومنع امللحدين، وأقوال والتشبيه واالتحاد الحلول يوهم مما سبعني بن

التأويل.» مع ذلك جواز عىل والجمهور التائية، يف الفارض بن عمر سيدي كالم

ص٢٤٥. أول، جزء املنن، 1
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العوام حماية إىل بها يهدف التي الصادقة املؤمنة الدراسة تلك الشعراني ويختم
قد وتحذيرات نصائح عدة «فهذه بقوله: واملتصوفة التصوف صولة من العوام وأشباه
وتفسري حديث من الرشيعة كتب بمطالعة وعليك الرشع، بميزان فزنها إليك، سقتها
الفقهاء من ومقلديهم التابعني وتابع والتابعني الصحابة من الدين بأئمة واالقتداء وفقه،

القوم.» بطريقة تظاهروا الذين الجماعة بهؤالء واالجتماع وإياك واملتكلمني،
واملدسوس الدخيل عن الستار ويرفع التصوف، يف التفلسف يهاجم وهو والشعراني
العلم حقائق عن الستار يكشف أن ينىس وال كصويف، رسالته أبًدا ينىس ال املتصوفة، عىل
عىل يدق صويف واصطالح رفيع، ذوق عن أو وحب، وجد عن صدر الذي الصادق الصويف

ومقاصدهم. القوم ألحان يتذوق لم من
أو لهم كلمات وعن التصوف، أقطاب عن حار بدفاع حملته عىل يعقب فهو ولهذا

وأهدافهم. مقاصدهم عن بالتأويل فخرجوا الناس أوَّلها اصطالحات
كان، مما أبدع اإلمكان يف ليس املشهورة: الغزايل اإلسالم حجة كلمة القبيل هذا ومن
ما القول هذا يف أن بدعوى به، والتهكم الغزايل لتجريح وسيلة تيمية ابن اتخذها والتي

املستمر. اإلبداع يف هللا قدرة عىل الحجر يشبه
جميع ألن خصومه؛ جهلها وإن صادقة مؤمنة كلمة الغزايل كلمة الشعراني: يقول
يقبل ال القديم وعلمه القديم، تعاىل علمه يف كانت ما صورة عىل هللا أبرزها املمكنات

َهَدى﴾. ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿أَْعَطى الكريم القرآن ويف الزيادة،
يف قوله من يريده ما وأوضح عربي، بن الدين محيي األكرب شيخه عن أيًضا ودافع
عن ربي حدثني أو قلبي، عن ربي حدثني أو ربي، عن قلبي حدثني وغريها: الفتوحات

الوسائط. بارتفاع تعاىل نفسه
الصالة عليهم — األنبياء كلَّم كما كلَّمه تعاىل هللا أن مراده ليس الشعراني: يقول
أحوال، ببعض بتعريف اإللهام ملك لسان عىل يلهمه تعاىل هللا أن مراده وإنما — والسالم

فعمر.» محدثون أمتي يف يكن «إن ملسو هيلع هللا ىلص: قوله باب من فهو
العارف، قلب هو املحفوظ اللوح قولهم: القوم عن نقل ومما الشعراني: يقول ثم
كل فيه ارتسم انجىل إذا العارف قلب أن مرادهم وإنما املحفوظ، اللوح نفي مرادهم ليس

مكتوب. لوح قابلها إذا املرآة نظري املحفوظ اللوح يف كتب ما
هللا بحرضة مرادهم ليس هللا، حرضة عن وخرجنا هللا حرضة «دخلنا أيًضا: وقولهم
هللا تعاىل — للحق التحيز منه يُفهم ربما ذلك فإن معينًا، ا خاصٍّ مكانًا — وجل عز —
يدي بني أنه أحدهم شهود أطلقوها حيث بالحرضة مرادهم وإنما — كبريًا علوٍّا ذلك عن
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فإذا حرضته، يف فهو — وجل عز — ربه يدي بني أنه يشهد دام فما — وجل عز — هللا
إليه. يُسبق لم وتفصيل إسهاب الباب هذا يف وللشعراني تعاىل.» حرضته عن خرج حجب
الحقيقة أنصف كما الصادق، بدفاعه الصادق التصوف الشعراني أنصف وبذلك
حقائق مع يتناىف أو اإليمان، يخدش ما كلمه فأوهم تفلسف أو شطح من كل عىل بهجومه

اإلحسان.
املستقيم والرصاط الواضحة الجادة عىل أبًدا كعهده املوقفني يف الشعراني وكان

الوسطى. والطريقة

102



التصوف بنيالشعراينوأدعياء

عرصه يف التصوف فساد

التاريخي، ونهجها فطرتها غري عىل فيها كانت طويلة حقبة املماليك لحكم مرص خضعت
وعبدت التوحيد إىل اهتدت أمة أول فهي عابدة، مؤمنة مفكرة أمة التاريخ فجر فمرصمنذ
ما وأجل أضخم وللروحانية للعبادة شيدت أمة أول وهي نوره، عىل — جالله جل — هللا

مقدسة. وهياكل معابد من اإلنسانية عرفت
عاش مرص ويف واإلسالمية، واملسيحية اليهودية وازدهرت وعاشت لجأت مرص وإىل
القرآن، يف قصصهم سبحانه هللا قص الذين األنبياء من وغريهم ويوسف وعيىس موىس

يقصص. لم ممن وغريهم
التاريخي رسها هو بل الغالب، التاريخ هو بل حافل، تاريخ ملرص الروحي فالتاريخ
أو روحها، فقدت فقد يوًما الرس هذا مرص فقدت وإذا والقوة، بالحيوية دائًما أمدها الذي

الكريمة. العزيزة حياتها فقدت بالتايل
دورة إال هي وما أرقاء، أذالء أفراده هبط القوقازي، العنرص مرص أرض هبط ثم
نهبًا مرص عرش وأصبح وحكامها، مرص سادة املماليك أصبح حتى التاريخ دورات من

بسهم. وضارب برمح، وصائل بسيف، واثب لكل
اإلسالمي، العالم عرفها التي القوى أعظم من حربية قوة مرص يف املماليك وأسس

العاملية. العسكرية تاريخ يف القوى أعظم من بل
مرص من وتيضء ملرص، تيضء كانت التي اإليمانية واملصابيح العلمية املشاعل ولكن
الظلمات، وتخنقه ويتبدد يفنى نورها أخذ بل املماليك، عهد يف يخبو نورها أخذ للعالم،
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العلم عىل طاقة لهم كان وما علم، أو فكر رجال األيام من يوًما املماليك من كان فما
دائرة يف انحرصت حمقاء، جاهلة تصورات إال الدين عن تصوراتهم كانت وما والفكر،
ونهجه. بآدابه استنارة أو له، فهم دون لإلسالم األحمق الحاد التعصب دائرة هي واحدة
التناحر وأخذ تضعف، الفوالذية القبضة فأخذت أيامه، وطالت املماليك حكم وامتد
وأشد والسلب، النهب أنواع ألقىس مرتًعا مرص وغدت ويعنف، يشتد بينهم الحكم عىل
لألقوى، يشء كل بل حياة، أو عرض أو ملال حصانة هناك يعد فلم واالستبداد، الظلم أنواع

العاجز. للضعيف أبًدا يشء وال
وبعدت وقيود، سدود العاملية الحضارات وبني بينها وأقيم العالم، مرصعن وانعزلت
العرص وساد واألسطورة، الخرافة دولة فقامت اإلسالمي، اإليماني الهدى ينابيع مرصعن
تزال ال الذي العرص وهو الكاذبني، األولياء دولة أو الدراويش، عرص بحق يسمى الذي
بطبولها مرص ريف تَذَرع التي الصوفية الطرق رجال مواكب بعض يف تُشاَهد بقاياه

البدائية. األسطورية وأهدافها املمزقة، وأعالمها الساذجة،
يف األولياء بأرضحة تحفُّ التي املهازل تلك يف تُشاَهد بقاياه تزال ال الذي العرص
وضاربي واملجاذيب، بالدراويش أصحابها يسمى التي املهازل املدن، وعواصم القاهرة

املعجزات! وصانعي الغيب، وكاشفي الرمل،
صحاريهم من األميني البدو ابتعث الذي وهو — اإلسالمي الدين أن عجب ومن
فاتحني وقواًدا والحضارة، العلم إىل وما والحضارة، العلم ساحات يف عامليني هداة ليكونوا
عهد أواخر يف مرص يف تحول قد — والجهاد الحرب إىل وما والجهاد، الحرب ميادين يف
واألساطري والخرافات البدع من هائلة ضخمة مجموعة إىل أصحابه حوَّله أو املماليك،
والتمرد األخالق، من والتحلل واإلبهام، الغموض من هائلة ضخمة مجموعة إىل الذليلة،

الوقحة. السمجة والشعوذة اآلداب، عىل
ودثاًرا شعاًرا يتخذونه التصوف وراء وامُلتحلِّلون واملشعوذون الدجالون وتسرت
ونهبت الدين، ضد الجرائم أشنع ارتكبت الزائف التصوف هذا وباسم لهم، وحماية

اآلداب. وأهدرت الفرائض، وهدمت األعراض، وهتكت األموال،
التي الفلسفية السبحات هي العلمي االرتفاع عصور يف التصوف علة كانت أن وبعد
التصوف علة أصبحت به، املحيطة العاملية الفلسفات من مجراه إىل وترسبت عليه، دست

املقدسات. لكل امُلهدرة الشهوات، عىل املتهالكة األخالق، من املتحللة العامية تلك هي
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ودمياط «السلطان قائًال: الناس يف ويخطب عاريًا، املنابر عىل يخطب من رأينا حتى
بسط للناس فيحصل العاملني.» رب هلل والحمد طولون وجامع الصورين وبني اللوق وباب

التاريخ.1 رجال يرويه فيما عظيم
يف أنتم «وما القرآن: قراءة طريقة عىل مرتنًما كريم قرآن أنه يزعم ما يقرأ ومن
وما أموالنا، ويأخذون يرضبوننا باملؤتفكات لنا هللا أرسل ولقد بصادقني، هود تصديق

نارصين.»2 من لنا
صحائف يف العزيز الكالم من قرأناه ما ثواب اجعل «اللهم قائًال: ذلك عىل يعقب ثم

وفالن.» فالن
بل حاله، من شيئًا عليه ينكر أحًدا أسمع «ولم قائًال: ترجمته عىل الشعراني ويعقب

عندهم.» عيًدا رؤيته يعدون
ويحييها يبعثها أن هللا يريد التي املجدبة لألرض املطر يجيء كما الشعراني وجاء

عباده. بها لينفع
لتكون لخلقه — جالله جل — هللا يهبها التي الحاسمة اللحظة يف الشعراني جاء

جديدة. وحياة جديدة، لصفحة وبداية فكرتني، بني وفيصًال عهدين، بني فاصًال
اإلقطاع دولة الدراويش، دولة ورأى الظلمات، يف تسبح أمة فرأى الشعراني جاء
الصوفية الطرق ومتزعمي الكاذبني، الوالية مدعي وشاهد الشهوات، يف تمرح الروحي
إىل الحيارى ليهدي نوره من شعاًعا يرسل واحد مصباح بينهم أو فيهم وليس املضللني،

هللا.
من الصويف املحراب لتطهري األكرب الجهاد عىل وحياته وعقله ولسانه قلمه فأوقف
الواضحة. املستقيمة الجادة إىل الهاوية إىل املندفع األعظم التيار وتحويل والشعوذة، الدجل
تقوم مهلك شاق فالطريق السبل؛ مأمونة الغاية تكن ولم هينة، الرسالة تكن ولم

واملتاعب. الزالزل وتغمره األهوال، وتعمره األشواك، فيه
وألسنتهم؛ الفقهاء أقالم تنوشه كانت بل حياته، من مناعة يف يكن لم والشعراني
فهو وأظفارهم، الكالم رجال أنياب وتخدشه لصولتهم، ُمحطًِّما ملكانتهم، مزلزًال جاء فقد
والغضب، الحذر بعني والوالة الحكم رجال ويرمقه بعُد، أوارها يهدأ لم معركة يف معهم

ص٣٣. ج٦، مبارك، وعيل ص١٦٠، ج٢، الكربى، الطبقات 1
ص١٢٤. ج٢، الكربى، الطبقات 2
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الحاجات أصحاب من الضعفاء حكم يف ومن للضعفاء منتًرصا األمر، ينازعهم دائًما فهو
أكثرهم. وما

ومكانة صولة ولزعمائهم دولة، التصوف وملحرتيف جانب، كل من تأخذه والصيحات
تُضارع. وال تُساَمى ال شعبية

جداله يف قلمه ليونة ورغم بعد، لها سنعرض التي سياسته رغم الشعراني ولكن
بل به، تحف التي األهوال تزلزله لم والكالم، التوحيد رجال مع وحواره الفقهاء، مع
فئة ينازل أنه اليقني علم يعلم ألنه عادته؛ غري عىل قاسيًا عنيًفا الكربى املعركة إىل تقدم
عىل املدنس الهيكل ليحطم تقدم وعدو، خصم كل من ومقدساته اإلسالم عىل أخطر هي

إليه. وامللتجئني به، الالئذين عىل الظالم الرصح وليقوض عباده،
اإليمان، قمة هو الذي التصوف وهيكل الصادق، اإليمان األنقاضرصح عىل ليبني ثم

املبني. الوضاء ونوره الدين، وخالصة
ليتحدث ال «املنن»، العظيم كتابه الشعراني ألف املقدسة الغاية هذه سبيل ويف
والسائرين املسترشقني بعض ظن كما ومقاماته، وأعماله بأخالقه ليُباهي وال نفسه، عن
األمة أمام وليضع التصوف، أدعياء أمام ليضع ولكن املحدثني، ُكتَّابنا من ألويتهم تحت
لآلداب العليا واملثل املحمدية، لألخالق الُعليا امُلثل األدعياء هؤالء يف ُخدعت التي اإلسالمية
تقول كما القرآن، خلقه — عليه وسالمه هللا صلوات — هللا رسول كان فقد الربانية،
العظيم، نبيه سنن عىل هو صادق متصوف وكل — عليها هللا رضوان — عائشة السيدة

َحَسنٌَة﴾. أُْسَوٌة ِهللا َرُسوِل ِيف َلُكْم َكاَن ﴿َلَقْد الكريم رسوله هدي وعىل
أعظم لعله بل العربية، تاريخ يف أخالقي كتاب أعظم املوضعية الناحية من و«املنن»

اإلسالمي. التعبد تاريخ يف الصوفية اإليمانية للمثاليات كتاب
من اإلسالمية لآلداب العريضة العليا الخطوط الفذ كتابه يف الشعراني رسم فلقد
سيئات من يقابلها ملا الواضحة العريضة الخطوط رسم كما وعملية، ونفسية وجدانية
النفس، أحقاد من بها يلوذ وما شهوات، من بها يحف وما أسفل، إىل هابطة منحدرة

وشهوات. وحسد غلٍّ من اإلنساني الطبع يف يعرتك وما القلب، ووساوس
عىل يرتكز الذي الصادق التصوف بني مبينًا فيصًال الفنية الناحية من إذن فاملنن
اإلسالم، ينكره ما إىل وأعمالهم بأخالقهم الهابطني التصوف أدعياء وبني املحمدي، الخلق

الكريم. الخلق عنه يرىض وال اإليمان، منه ويربأ
األسلوب يشبه ما إىل الكتاب هذا فصول بعض يف عمد أنه الشعراني يضري وال
الكتاب هذا يف األول السطر خط منذ الشعراني هدف فلقد القصيص؛ الوعظ أو العامي،

106



التصوف وأدعياء الشعراني بني

التصوف، أدعياء ضلَّلها التي الجماهري وهي عرصه، يف العامة الجماهري مخاطبة إىل
الروحانيون. اإلقطاعيون بها وعبث

هذا سوى لها يصلح ال خاصة، الشعراني عرص ويف األمم، كل يف العامة والجماهري
القريب الواضح املبني والتوجيه اإلرشاد من اللون هذا وسوى الرقراق، السهل األسلوب

واألرواح. القلوب من
الذي الحكيم األسلوب هو الكالمية الدردشة يشبه الذي البيان من اللون هذا لعل بل
أهدافها. وحدد خطوطها، ورسم الشعراني، إليها هدف التي للغاية يصلح سواه أسلوب ال
تفضل التي واألخالق النعم من جملة «فهذه الكتاب: هذا مقدمة يف الشعراني يقول
أجمعني عنهم تعاىل هللا ريض — القوم طريق محبة يف دخويل أوائل عيلَّ بها تعاىل الحق
إخواني بي ليقتدي أحدها: أموًرا؛ الطروس هذه يف وَرْقمها تأليفها عىل يل الباعث كان —
األخالق هذه منهم: جماعة يوًما يل فقال يسمعون، فال بها بالتخلق آمرهم وكنت فيها،
فاستخرت فيها، به تقتدي حتى عرصنا أهل من بها تخلَّق أحًدا نجد ال بها تأمرنا التي
التخلق ترك يف حجة لكم بقي وما عليها فاتبعوني بها، تخلُّقي لهم وأظهرت تعاىل هللا

أوىل.» لها الكتمان كان لربما ذلك فلوال بها،
األعني لتشاهدها فيه؛ تتمثل رمز لها يكون أن بد ال العالية األخالق أن الشعراني علم
تلك يتحملوا أن يمكن ال عرصه وأهل أصحابه أن وعلم الناس، بني قائمة متحركة حية
األخالق هذه بنفسه. األخالق لهذه فرمز أعالمها، ويحمل بها، يبرش التي اإليمانية الثورة

بها. متخلًقا أحًدا يروا لم إنهم عنها معارصوه قال التي
نسبتها يف ُمدَّعيًا كان أو األخالق، هذه عن بعيًدا كان الشعراني أن هذا معنى وليس
وأتم. أكمل معارصيه يف وقعها ليكون نفسه؛ عىل صاغها أنه قصدنا ولكننا نفسه، إىل

األنوار «لواقح البديع الفريد كتابه الشعراني ألف أيًضا العليا الغاية هذه سبيل ويف
املحمدية». العهود بيان يف القدسية

األخالق صفوة أو الرباني، الدين خالصة هي الشعراني عناها التي املحمدية والعهود
صفوة. — عليه وسالمه هللا صلوات — أخالقه وكل املحمدية،

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أخالق بني الشاسع الفرق ليظهر الكتاب هذا الشعراني وضع ولقد
امُلتصدِّرين الشيوخ أخالق وبني صويف، لكل األكرب اإلمام وهو مسلم، لكل األعىل املثل وهو
كل ويتبني املنري، الصبح وينبلج الحق، يحصص حتى الزائف التصوف مواكب لقيادة
مؤمنون أم جهلة أدعياء التصوف لقيادة املتصدرون الشيوخ هؤالء هل الهدى، ينشد من

بررة؟
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وضع إىل أحد يسبقني لم نفيس كتاب «هذا الكتاب: هذا مقدمة يف الشعراني يقول
هللا رسول عن بلغتني التي العهود جميع ضمنته منواله، عىل نسج أحًدا أظن وال مثاله،

املنهيات. وترك املأمورات فعل من
من نقص ما عىل اإلخوان تفتيش كثرة من رأيته ما تأليفه عىل يل الباعث وكان
الغرية فأخذتني قليًال، إال دينه أمور من نقص ما عىل يفتش منهم أحًدا أَر ولم دنياهم،
من نقص ما عىل إنسان لكل امُلنبِّه الكتاب هذا لهم فوضعت دينهم، وعىل عليهم اإليمانية
له ذكرته عهد أي يف فلينظر دينه؛ من ذهب ما يعرف أن اإلخوان من أراد فمن دينه، أمور
التدارك يف فيأخذ دينه؛ أحكام من به أخلَّ ما يقينًا يعرف نفسه، ويتأمل الكتاب، هذا يف

واالستغفار. الندم أو
وعزَّ الزمان، هذا يف توعرت قد والسنة بالكتاب العمل طريق أن أخي يا اعلم ثم
املحمدية األخالق يرى اإلنسان صار حتى رشحها، يطول الطريق يف عرضت ألمور سالكها،
الكتاب. عهود غالب يف أقول كنت فلذلك منها؛ بيشء التخلُّق إىل الوصول عىل يقدر فال
املوانع.» طريقه من ويزيل الطريق، به يسلك شيخ إىل به يعمل من يحتاج العهد وهذا

ورسم التصوف، أدعياء عىل الثورة وهي الشعراني، رسمها التي الغاية سبيل ويف
«األنوار الرائع الصويف كتابه ألَّف والسنة، الكتاب عىل القائم الصادق للتصوف العليا املثل
والصالت النقية، الصوفية املناهج لتوضيح خصصه العبودية»، آداب بيان يف القدسية
فيه رشح كما منهما، كل عىل الواجبة واآلداب بالشيخ، واملريد باملريد الشيخ تربط التي
تتطلبه وما أنوار، من فيه وما الرباني، الطريق ورقائق ودقائق الصويف، اإللهام معاني
الصادقة العبادة ثمرة واإللهام الخلق، ثمرة النور ألن وأخالق؛ آداب من األنوار تلك

املؤمنة. والطاعة
من «الصوفية» الفقراء بعض سألني «وقد الكتاب: هذا مقدمة يف الشعراني يقول
عموًما الفقراء آداب العبودية، آداب من جملة أُميل أن — بهم هللا نفع — اإلخوان
لهم الشيطان ألن مقاصدهم؛ يف الدسائس من طائفة كل عىل يدخل وما وخصوًصا،

هللا.» عباد من القليل إال منه ينجو وال باملرصاد،
الرمز سبيل عىل ذكرناها وإنما الحرص، سبيل عىل الثالثة الكتب هذه نذكر ولم
التوجيه، هذا من تخُل لم املائة عىل أربت التي الشعراني كتب كل أن فالحقيقة واملثال،

واإلرشاد. التوضيح من اللون هذا من تخُل ولم
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فهو اآلخر الجانب أما التصوف. أدعياء مع الشعراني رصاع يف البناء جانب هو هذا
العاصفة، وجه يف غمارها الشعراني خاض التي القاسية واملعركة املر، العنيف الرصاع

عاصفة! من لها ويا
الدراويش من بطوائف الشعراني عرص يف مرصحفلت أن املناقب كتب لنا روت فقد
واملساجد والزوايا بوالئمهم، والبيوت بمواكبهم، والطرق الشوارع واكتظت العدد، يخطئهم
وامتد والقرى، املدن يف وتغلغلوا والحرض، الريف يف واألتباع الشيوخ وانترش باجتماعاتهم،
وفوق العرف، وفوق القانون، فوق املتصوفة وأضحى الشعب، طوائف كافة إىل سلطانهم
يف يترصف األرض من مساحة عىل ويل كل فاستوىل مرص، مناطق بينهم واقتسموا الدين،

مواردها. ويستغل أهلها،
كان وقد والوالئم، املوالد لهم وينظم بحاجتهم، ويقوم يكفلهم أن الشعب عىل وكان
ظاهرة إىل فردية وجدانية ظاهرة من تحوله العرص هذا يف التصوف مميزات أظهر من
زوجاتهم مع يعيشون حيث والتكايا، الزوايا رحاب يف أتباعه حياة يف تتمثل اجتماعية،
وكانت أجلهم، من تجري التي واألرزاق عليهم، تُحبس التي الضخمة األوقاف فيض من
إذا املتصوف وكان ترًفا، وتقشفهم رخاء، زهدهم أحالت بحيث الكثرة من العطايا هذه
وسدوا عديدهم، حوله وتكاثر الناس، عليه تهافت األسواق يف سار أو الشارع، إىل خرج

3… وزلفى هللا إىل تقربًا ولثًما؛ تقبيًال وقدميه يديه عىل وانهالوا طريقه،
نكاد ال عجب، أي عجبًا السائدة القوية الطائفة هذه أخالق من الشعراني لنا ويروي
املجاذيب دولة يف الشعراني عرص يف السائد الغالب اللون كان أنه مع عهدنا يف نتصوره

والدراويش.
طابع هو الدين عىل التمرد بل الدين، من الشائن والتحلل الفاضح، الجهل كان

العرص. هذا يف واملريد الشيخ
يف والربهامية األحمدية مشايخ جهالة عن الحديث معرض يف الشعراني لنا يروي
الوضوء، فرائض عن فسأله أدري، ال فقال: اإليمان قواعد عن منهم واحًدا سأل أنه عرصه،

أدري! ال فقال: الصالة، رشوط عن فسأله أدري! ال فقال:
ويتصدر العهد يأخذ زاوية يف كبري شيخ أنه «مع هذا: عىل معلًقا الشعراني ويقول

الوعظ.»4

العثماني. العرص إبان مرص يف التصوف 3
ص١٧٦. الصوفية، قواعد 4
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فسأله الشعراني، لزيارة جاء الشيوخ هؤالء من كبري شيخ عن الشعراني ويحدثنا
ألنه شيئًا؛ العلم يف يقرأ لم بأنه مفاخًرا فرصح الدين، يف مسائل بعض عن الشعراني
العبادات.5 فوق ألنه قليًال؛ وال كثريًا والوضوء الصالة رشوط عن يعرف وال العلم، يحتقر
العثماني الفتح بعد آلت قد التصوف زعامة أن الكربى طبقاته يف املناوي لنا ويروي
الجهلة، األدعياء ومعسكر الرباني، العلمي التصوف معسكر املعسكرين: يمثالن رجلني إىل

الخلوتي. كريم ومحمد الشعراني، هما:
الزعيمني. الرجلني بني اللقاء قصة املناوي علينا يقص ثم

بها جهله هذا فأعلن الوضوء، يف مسألة عن الخلوتي الشعراني «سأل املناوي: قال
ال إنك الشعراني: له فقال واألمراء، الناس بني شهرة من أصاب ما ورغم زعامته، رغم
مرة زاره ثم تعليمه، يف الشعراني فرشع علِّمني، الخلوتي: فقال علم، بغري صوفيٍّا تصري
من يتمكن أن عىس ثالثة مرة فعاد وجهه، يف زاويته باب هذا فأغلق تعليمه، ليواصل ثانية
الشيخ إن ساخًرا: ملريديه وقال وجهه، يف الباب وأغلق استقباله الخلوتي فأساء تعليمه،
اعتقد أنه كالمه من ففهمت الشعراني: قال صويف، وأنا فقيًها يجعلني أن طلب الشعراني
ويقولون: بالشعراني يهزءون ومريدوه الخلوتي أخذ وقد نقص. فيه أمر إىل دعوته أني

مثله.»6 فقهاء يجعلنا أن يريد إنه
بنيف العثماني العرص انقضاء بعد مرص زار الذي لني»، «إدوار األستاذ لنا ويصف
العرص هذا يف التصوف زعماء العهد، هذا خالل مرص عن القيم كتابه يف عاًما، وعرشين
دجالون، أو مخابيل أو مجانني مرص يف املعروفني األولياء «ومعظم يقول: عجبًا، وصًفا
والتوقري، االحرتام كل الناس من فيلقى العري، كامل عاريًا الشوارع يف بعضهم يسري
معهن يكونوا بأن أحيانًا الجبناء لهؤالء يُؤذَن بل بهم، االتصال يتجنبن ال النساء إن حتى
الشعب من الدنيا الطبقة عرف يف هذا يُعترب وال الحرية، كاميل أحراًرا الطريق قارعة عىل

تأويلهم!»7 أعجب وما يشاهدون، ما يَُؤوِّلون هم بل منقصة، وال معرة
أحدهم إن نقول: أن فيكفي واألتباع املريدين موقف أما والزعماء. الشيوخ موقف هذا
من رهينة نظري يف قرًضا ملتمًسا التجار أحد إىل فمىض له، ابنة تزويج يف املال إىل احتاج

ص٤ املغرتين، تنبيه 5
ص٥١٩. الكربى، املناوي طبقات 6

ص٣٣٤. لني، األستاذ كتاب 7
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شعر من إردبٍّا أعطيتني لو متهكًما: ساخًرا التاجر له فقال شيخه، رأس من أخذه شعر
بدانق. أخذته ما شيخك

شعر من الناس لسخرية األكرب حزنه كان بل املال، من لحرمانه املريد يحزن ولم
بمال! يقدر ال الذي املقدس شيخه

لسانه وأرسل قلمه فسدد مرص، يف اإلسالمية باألمة املحيط البالء ذلك الشعراني رأى
البهتان. هذا رصح وتحطم البالء، هذا أصول تجتث صادقة وحملة ملتهبة ثورة يف

لحركاتها، مرتصًدا لخطاها، متعقبًا الطوائف تلك دعاوى ينقض الشعراني وأخذ
اإليمان. من وبراءتهم الدين، من مروقهم عىل الرشيفة واألحاديث الكريمة باآليات مدلًال
واملسلمية واألدهمية والبسطامية والرفاعية األحمدية بأن أفتى فيما الشعراني وأفتى
شيوخهم طريق يكذبها أفعالهم ألن هللا؛ رشيعة عىل خارجون عهده يف والدسوقية

املبني. وبرهانه اإلسالم أصل وهما والسنة، الكتاب يكذبها كما السابقني،
وسوء كفرهم بل جهلهم مظهًرا فشيًخا، شيًخا عهده شيوخ الشعراني وتعقب
والزهد الكاملة الطهارة وهو — التصوف طريق وأن األنعام، من أضل وأنهم أدبهم،
الطغام أعني يف حتى وهان والتسول، الشحاذة إىل طريًقا أيديهم عىل أصبح قد — الشامل

يقول. كما
السهم فكانت الكربى»، الوالية دعوى عن الفقراء «ردع رسالته الشعراني وضع ثم
إنهم قائًال: ونفاًقا، كذبًا التصوف ومحرتيف وبهتانًا، زوًرا الوالية مدعي بها هاجم األكرب،
فرائض أو أدري، ال قال: اإليمان قواعد عن منهم شيًخا سألت فإن الزي، بلبس يقنعون
أن عن فضًال دينه، قواعد يجهل َمن بإسالم اإلسالم يعرتف وال أدري، ال قال: الوضوء

مرشًدا. أو شيًخا يكون
املحمدية، والعهود الكربى، واملنن املغرتين، تنبيه الكربى: كتبه الشعراني وألف
التصوف عرفها التي املثالية الصوفية األخالق ليجلو الصوفية؛ وقواعد القدسية، واألنوار
لعنوا الذين الزائفني، املرتزقة املتصوفني مواكب وبني بينه البعيد الفرق وليظهر الصادق،

الرسول. من وبراءة هللا من بغضب وباءوا ثقفوا، أينما
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من نالت نكبات مرص يف االجتماعية الحياة عىل الكاذب التصوف من اللون هذا جر وقد
الدولية. مكانتها يف وأثرت بنيها، وعزائم اقتصادياتها

بيئات يف بها املعرتف املحرتمة العامة املبادئ من والتعطل البطالة كانت فلقد
العرص. هذا متصوفة

الخاصة التكية أو الزاوية إىل وانقطع العمل ترك املتصوفة بزي تزيَّا من فكل
وبمعاش بل بمعاشه، يقوموا وأن يطعموه، أن الناس عىل حقه من أن ورأى بشيخه،

أيًضا. أرسته
الطعام تقديم اعتربوا بل الوضع، هذا الدراويش هؤالء من املرصية الجماهري وقبلت

عليهم. الدين يُحتِّمه واجبًا إليهم وامللبس، الطعام إىل وما وامللبس،
النبي عىل مرَّ هللا. سبيل يف الجهاد إال يضارعها ال مكانة اإلسالم يف والعمل وللكسب
الكسب يف ونشاطه َجَلده من الرسول أصحاب فرأى رجل، — عليه وسالمه هللا صلوات —
فقال هللا، سبيل يف هذا كان لو هللا، رسول يا قالوا: فيه يتحدثون جعلهم ما واالرتزاق
خرج كان وإن هللا، سبيل يف فهو ها يُعفُّ نفسه عىل يسعى خرج كان «إن عليه: هللا صلوات
فهو كبريين أبوين عىل يسعى خرج كان وإن هللا، سبيل يف فهو صغاًرا ولده عىل يسعى

هللا.» سبيل يف
فأخذوا سفر، من — عليه وسالمه هللا صلوات — هللا رسول صحابة بعض وعاد
متفرًغا الصوم، كثري الصالة، كثري العبادة، كثري معهم كان رجل عن الرسول يُحدِّثون
أعبد أخوه قال: أخوه، قالوا: معيشته؟ يف به يقوم كان من النبي: لهم فقال لتقواه، أبًدا

منه.
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ونقضوا أبدلوا كما ونقضوه أبدلوه التصوف أدعياء ولكن اإلسالم، منطق هو ذلك
اإلسالم. عرى كل

االقتصادية الناحية وعىل اإلسالمية، الفكرة عىل األمر هذا خطورة الشعراني وأدرك
النقطة لتلك التصوف أدعياء عىل حملته من كبريًا جانبًا فخصص اإلسالمية، األمة يف

الخطرية.
األدلة وساق الحياة، دعامة باعتبارهما والعمل العبادة بني الجمع إىل الشعراني دعا
صدقات عىل العيش تجنُّب عىل التصوف أهل من الصالحني كبار حرص عىل التاريخية

املحسنني.
العبادة بينما الناس نفع يف يُساهمون هؤالء ألن العباد؛ عىل الصناع الشعراني ل وفضَّ
سبحته، إبرته مثًال الخياط يجعل أن أجمل ما يقول: وكان صاحبها، عىل نفعها يقترص

املقبول. النافع التسبيح هو ذلك سبحته! منشاره النجار يجعل وأن
تفرعت قد هذه ألن الروح؛ حياة عىل البدن حياة دعوته يف الشعراني آثر لقد بل
الضنك ليفيض حتى واليرس؛ العرس وجوه من يعرتيه بما تتأثر وهي الجسم، حياة عن
بيته يف ليس من تسترش ال يقول: حنيفة أبو كان ولذلك الخاطر؛ وبلبلة الفكر تشتت إىل

دقيق.
املحسنني عند الرزق والتماس املرشوع بالعمل الكسب ترك بأن الشعراني ويرصح

الصحيح.1 التوكل بمقام جهل عرصه متصوفة كدأب
واملال النساء الدنيا وآفة إطالًقا، الدنيا ذمُّ — الشعراني يقول كما — الجهالة ومن
دنيا ألن جميًعا؛ حبها يستوعب بل اآلفات، هذه من يهرب ال الكامل ولكن والولد، والجاه

قلبه. يف وليست يده يف العارف
النوافل أعظم عنده النكاح بل عبادة، — الشعراني يقول كما — النكاح كان هنا ومن

اللدني. العلم لتلقي وتُهيِّئه ربه، من اإلنسان تُدني التي
الدنيا، متاع من اليد خلو عن يكون ال — الشعراني يقول كما — الكمل عند والزهد
الزهد بغري يتحقق ال القلب زهد يف املقام وكمال اليد، امتالء مع القلب بخلو يكون وإنما
مصدره كان فربما اليد، خلو مع الزهد أما مانع. غري من فيه الترصف اإلنسان يملك فيما

دنياه. من التجرد كامل يكون أال هللا إىل الداعي رشط قيل ولهذا اإلمالق؛

ص٣٠٦. املحمدية، العهود 1
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أو بالحال الناس سؤال إىل صاحبه يحوج اإلمالق هذا مثل أن إىل باإلضافة وهذا
ذلك من الضد وعىل تعاليمه، تأثري عندهم ويضعف أمره، نفوسهم يف يهون وبهذا باملقال،
املحتاجني.2 من وغريهم مريديه عىل منه فينفق حياته، عن يفيض مال صاحب كان إن
قلما فيها الزاهد العابد رسالة وتصور الدنيا، فهم يف الشعراني من أفق رحابة وتلك

الدين. رجال تفكري يف مثيًال لها نجد
وهم األدعياء هؤالء أن هذا معنى وليس التصوف، أدعياء من الشعراني موقف ذلك
أمامها السالح وألقوا الشعراني، لحملة استكانوا قد املرصي املجتمع يف فعالة ضخمة قوة

قتال. وال حرب بغري
الدنيا وملئوا الدوائر، به وتربصوا عليه، واعتدوا سالح، بكل الشعراني هاجموا لقد

وغدًرا. غيلة يقتله من له أرصدوا بل عليه، والحملة به، بالتشهري وصياًحا هتاًفا
الفقهاء وبني املتصوفة هؤالء بني ا رسٍّ قام الذي التعاون إىل والشبيل املناوي أشار وقد
سيأتي كما بالكفر، الشعراني فيها اتُّهم التي الكربى، األزهر مؤامرة يف الشعراني، ضد

الفقهاء. مع رصاعه عن الحديث عند بيانه
الشعراني لدى صادفت ألنها الشعراني؛ عىل التصوف أدعياء حمالت تحطمت ولقد
حتى األحداث، إليها تسمو ال نفسية وقوة تُصاول، ال علمية وقوة تُغالب، ال إيمانية قوة
الطيب.» من الخبيث يتميز حتى تسرتنا وال افضحنا «اللهم بنفسه: واثًقا الشعراني ليهتف

رجل. أي رجل إال قولها عىل يجرؤ ال كلمة وهي
مكانة وإنها الشوائب، به تلحق ال عمل وإنه مكانته. هي وما عمله، هو ما يعلم رجل

الشبهات. منها تدنو ال
كما األدعياء، الجهلة الشيوخ هؤالء نفوذ عىل القضاء إىل الشعراني حملة أدت بينما

مبرصة. عاملة صادقة صالحة صوفية حركة أثمرت
إيمانًا األوىل، عصوره إىل بالتصوف عادت بأنها واملناقب التاريخ كتب تصفها حركة
ومثاليات. أخالقيات من الحياة يف ما أنبل إىل املسلمني يرشد ونوًرا وعلًما ومعرفة وزهًدا،
أنها مع املجاهدون العلماء يخلد فبمثلها وحدها، الرسالة هذه الشعراني وَحْسُب

رسالته. كل تكن ولم حياته، من جزءًا كانت

ص٦٥. املحمدية، العهود 2
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والتصوف الفقه بني الرصاع

من ووجهان اإلسالمي، التفكري يف العلمي النشاط صور من صورتان والتصوف الفقه
بينهما فالخصومة هذا ومع املحمدية، للرسالة الروحي املجال يف واألخالق الترشيع أوجه

والفقه. التصوف الناس عرف منذ تاريخية تقليدية
كان اإلسالم، يف الكامل للرجل الكامل النموذج هو اإلسالم صدر يف الفقيه كان ولقد
الناس يرشد الجادة عىل القائم الحق، بكلمة املجاهر املجاهد، الزاهد العابد هو الفقيه
خري فيه ما وإىل هللا، رشع ما وإىل هللا، يريض ما إىل بأيديهم ويأخذهم وعمله، بعلمه
وكان واحًدا، شيئًا والصويف الفقيه كان وبذلك كافة، البرشية واملجموعة اإلسالمية، األمة

مشرتك. لعلم اسمني والفقه التصوف
كان يوم املحمدية، الرسالة وجوهر اإلسالم روح هو الفقه كان يوم هكذا الفقيه كان
التفريعات وال الرشعية الحيل يعرف ال الفقه كان يوم وعمًال، وعلًما وخلًقا، ترشيًعا الفقه
ميادين يف الغلبة وتستهدف الرخص، تقتنص التي األلفاظ أالعيب وال الشاذة، االفرتاضية

والحوار. الجدل
عن فشيئًا شيئًا يبتعد أخذ بل فشيئًا، شيئًا يتكون اليوم نعرفه الذي الفقه أخذ ثم
الثقافات بألوان وتتلون وتتغري تتبدل مالمحه وأخذت األول، وصفائه ومثالياته أخالقياته

ترشيعاته. وراء وتسرتت به، وتقنَّعت إليه، ترسبت التي
وتوجيًها مادة منه أكثر للعقول كتابًا وأصبح عمًال، منه أكثر علًما الفقه فغدا

وزخرفها. ملناصبها وسلًما للحياة، وسيلة أصبح بل للقلوب،
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التقوى محاريب وترك القانون، رجال أزياء لريتدي الُعبَّاد أردية الفقيه خلع وبذلك
مع وليَثَِب السابحني، مع ليسبح واملثاليات األخالقيات عن وأعرض الدنيا، مناصب ليحتلَّ

ومباهج. مفاتن من الدنيا به تزخر وما الحياة، ومتاع الجاِه لُمِع إىل الواثبني
واختلفا الفقهاء، عن املتصوفة انفصل أو التصوف، عن الفقه انفصل هنا ومن

وهدًفا. وغاية ونهًجا، طريًقا
أصحابه: سمات وعن التصوف نشأة عن متحدثًا مقدمته يف خلدون ابن يقول
والتابعني الصحابة من وكبارها األمة سلف عند تزل لم القوم هؤالء طريقة أن «وأصله
تعاىل، هللا إىل واالنقطاع العبادة، عىل الُعكوف وأصلها والهداية، الحق طريقة بعدهم، وَمن
ومال لذة من الجمهور عليه يقبل فيما والزهد وزينتها، الدنيا زخرف عن واإلعراض
الثاني القرن يف الدنيا عىل اإلقبال نشأ وملا والسلف، الصحابة يف ا عامٍّ ذلك وكان وجاه،

الصوفية.» باسم هللا عىل املقبلون اختُصَّ الدنيا، مخالطة إىل الناس وجنح بعده، وما
التي اإلسالمية باألخالق — خلدون ابن الكبري الكاتب بشهادة — املتصوفة اختص
زخرف عن واإلعراض هللا، عىل وباإلقبال — عليهم هللا رضوان — الصحابة عليها كان
من العام القطيع عليه يتقاتل فيما بل الناس، فيه يتنافس فيما والزهد وزينتها، الدنيا

البرشية.
العالم هو عندهم فالفقيه والعمل؛ العلم بني ربطوا بأنهم أيًضا املتصوفة واختص
العقيدة ألن علمه؛ عمله يطابق الذي هو عقله، من ال قلبه من إيمانه ينبع الذي هو العابد،

الديني. العلم رشط التعبد وألن العمل، هي
التي االفرتاضية والتفريعات اللفظية، الجدليات عن بابتعادهم املتصوفة امتاز كما
وهدفه األول، واجبه عن اإلسالمي العقل تشغل والتي دينه، وجوهر املسلم بني تباعد
أوىل السليمة، الفطرية روحه عن بعيدة اإلسالم، عىل دخيلة سفسطة واعتربوها األسمى،
والعمل هللا طاعة الروح ويلهم الجوارح، ويزكي القلب، يطهر بما االشتغال أوىل ثم منها

رضاه. عىل
انحرفوا أكثرهم أو املتأخرين الفقه رجال بأن املتصوفة آمن العقيدة هذه ضوء وعىل
قانون رجال فغدوا واألخالقية، التعبدية بجوانبه يقوموا ولم اإلسالمية، مناهجه عن

ودين. عقيدة رجال ال وترشيع
يقولون الفقهاء إن فقلت: يشء عن البرصي الحسن سألت قال: القصري عمران عن
بدينه، البصري الدنيا، يف الزاهد الفقيه إنما بعينك، فقيًها رأيت وهل فقال: وكذا، كذا

وجل. عز — ربه عبادة عىل املداوم
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طريق عىل قعدوا — الفقهاء أي — الدنيا «علماء يقول: املكي طالب أبو وكان
بالقبور يُشبِّههم وكان وجل. عز — هللا إىل يسلكون العباد تركوا وال نفذوا هم فال اآلخرة،

املوتى.»1 عظام وباطنها عامر، ظاهرها
تفريقات إىل الفقه كلمة «صارت يقول: الكبري األصويل الفقيه وهو الغزايل وكان
به يحصل ال مما ذلك وغري السلم، ووجوه املفروضة والعتق اإليمان وصور الطالق،
يقيس به املتعلقة املقاالت وحفظ منه واإلكثار له التجرد كان مما تخويف، وال إنذار
النفس دقائق معرفة عىل عنوانًا كانت أن بعد هذا إىل صارت منه، الخشية وينزع القلب
امتالء مع اآلخرة نعيم إىل التطلع وشدة الدنيا، بحقارة اإلحاطة وقوة األعمال، ومفسدات

ورجائه.» هللا بخوف القلب
فيما يشاركونا ولم علم، من فيه هم فيما الفقهاء شاركنا يقول: العباس أبو وكان

وأخالق. عبادة من فيه نحن
بالحدود محددة غري عامة كلمة التصوف أن فرءوا نظروا ناحيتهم من الفقه ورجال
الدخيل بينها من شتى بطوائف امتأل قد الصويف املحراب وأن العلوم، بها تتحد التي

واألصيل.
من ومعارف علوًما ألنفسهم يُكوِّنون وهم املتصوفة جزعة فزعة بأعني شاهدوا كما
تحتوي وما اإللهية املحبة يف فنونًا ابتدعوا قد وأنهم القلوب، ومعارج الروح إلهامات
ألوانًا أيًضا ومبتكرين وأرسار، ورس وفناء، وجذب وشوق، وجد من املحبة هذه عليه
أنفسهم عىل أوجبوها عبادات حول تطوف ومثاليات واملناجاة، والخلوة الذكر يف أخالقية
القلب أمراض حول يدور ضخًما دستوًرا كله ذلك من مقيمني والنوافل، الفرائض فوق

وإلهاماتها. الروح ومجاالت ووساوسها، النفوس وخفايا وأدويتها،
وانحراًفا الدين، يف ابتداًعا — أكثرهم نظر يف أو — الفقهاء نظر يف بدا هذا وكل
من وأخطر الدنيا، الحياة بناء يف العقول عليه اصطلحت ما عىل وتمرًدا امُلثىل، الحياة عن
وأنهم الجماهري، سادة وحدهم بأنهم الفقه رجال آمن فقد بينهما؛ الدنيوي املظهر هذا
وقداسة الدين ثوب يرتدي أن لغريهم وليس املقدس، نبعه وحراس الدين، سدنة وحدهم
حجة. أو بدليل مشكالته يف يلقي أو برأي، الدين يف يقول أن لغريهم وليس الثوب، هذا

ص١٤١. ج١، القلوب، قوت 1
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وتزعموها الفقهاء قبضة من الجماهري املتصوفة انتزع فقد بهذا الفقهاء إيمان ومع
وزلزلتها. هدمها سبيل يف بُذل ما رغم التاريخ عىل الزعامة بهذه واحتفظوا دونهم،

الفقهاء قلوب يف الحقد يلهب وأن الخصومة، نار يُذْكي بأن كفيًال وحده هذا وكان
من األسلحة كافة فيها استُغلت حربًا واملتصوفة، التصوف عىل قاسية حربًا فيعلنوها
الخليل»، غالم «بمحنة التاريخ يف تُعرف التي الكربى التصوف محنة يف حدث كما التكفري؛
باسم التصوف أئمة من وغريهما النوري الحسني وأبو الدقاق عيل أبو للموت قدِّم حيث

والزندقة. الكفر
كما املؤامرات؛ وتدبري العرش، حماية بدعوى وامللوك األمراء لدى الرخيص الدس إىل

السهروردي. ونكبة الحالج مأساة يف حدث
وصاحب األكرب الشعراني تلميذ للمناوي، حدث كما الظالم؛ جنح يف الغيلة القتل إىل

الصوفية». طبقات يف الدرية «الكواكب
كان واملتصوفة، للتصوف الفقهاء جمهرة حَملها التي الحادة الخصومة تلك ورغم
االعتقاد عىل يحملنا مما استثناء، بال وحبٍّا وعمًال خلًقا املتصوفة من جميًعا الفقه أئمة

دينيٍّا. ال دنيويٍّا الخصومة أساس بأن
أبي إىل الفقهية املسائل دقائق يرسل الشافعي وكان صوفيٍّا، فقيًها حنيفة أبو كان
صحبتي طول الصوفية من استفدت يقول: وكان صويف، يا علِّمنا ويقول: الصويف حمزة
بالخري نفسك تشغل لم إن وقولهم: قطعك، تقطعه لم إن سيف الوقت قولهم: سنني لهم

بالرش. شغلتك
ليصفو الصوفية؛ بمالزمة ابنه ويأمر صوفيٍّا، تنسًكا يتنسك حنبل بن أحمد وكان
السفلة؟ وَمْن الصوفية، فقال: امللوك؟ وَمْن العلماء، فقال: الناس؟ َمْن سئل: وقد دينه، له

بدينهم. يعيشون الذين فقال:
أرَّخوا قد املتصوفة إن حتى الثوري، وسفيان سعد بن والليث مالك كان وكذلك

األول. ورجاله التصوف أئمة من باعتبارهم طبقاتهم يف جميًعا لهؤالء
اعتبارهم عىل طبقاتهم، يف الفقهاء لهم خ أرَّ علماء فقهاء املتصوفة كبار كان وكذلك
عربي، بن الدين ومحيي البرصي، والحسن كالجنيد، الترشيع؛ رجال الفقهاء السادة من

والشعراني. والغزايل،
متالصقان، توءمان والفقه التصوف أن التاريخ خصومات عىل تعلو التي فالحقيقة
معانيه تكمل ال الذي اإلسالم، هي واحدة لفكرة ووجهان اآلخر، بغري أحدهما يعيش ال
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ولم تصوف من حنبل: بن أحمد ليقول حتى باتحادهما، إال وجسًدا وروًحا وخلًقا ترشيًعا
تحقق. فقد بينهما جمع ومن تزندق، فقد يتصوف ولم تفقه ومن تفسق، فقد يتفقه

الهجري»: الرابع القرن يف اإلسالمية «الحضارة كتابه يف متز آدم األستاذ ويقول
الصوفية، من كثريًا مثًال، كالشافعية العلماء؛ بني نجد والفقهاء املتصوفة خصومة «رغم
فقد نجاًحا؛ وأكثرها العلوم أهم الدينية الصوفية علوم كانت ولقد واقعة. حقيقة وهذه

العهد.» ذلك يف الدينية القوى أعظم ضمت التي العلمية الحركة هي كانت
ثالثة اإلسالم يف أوجدت والرابع الثالث القرنني يف الصوفية «والحركة يقول: ثم
باألولياء، واالعتقاد تعاىل، باهلل كاملة وطيدة ثقة وهي: كبريًا؛ تأثريًا فيه أثرت مبادئ
يف تأثريًا وأقواها العوامل أهم الثالثة املبادئ هذه تزال وال ملسو هيلع هللا ىلص. محمد النبي وإجالل
خصومة رس هو الصوفية املبادئ به ظفرت الذي التفوق هذا ولعل اإلسالمية، الحياة

للمتصوفة.» العلماء
الفقهاء بني يقع الذي اإلنكار غالب أن أخي يا «واعلم املنن: يف الشعراني ويقول
للعارفني، يسلم الفقهاء من فالكامل وإال منهما، كل من القارص من هو إنما واملتصوفة
من ولكل وتشديد، تخفيف مرتبتني، عىل جاءت الرشيعة ألن للفقهاء؛ يسلمون والعارفون
ضعف ومن بالتشديد، خوطب منهم قوي فمن لألعمال، مبارشتهم حال يف رجال املرتبتني
هدى عىل كان — السالم عليه — موىس أن فكما بالرخص؛ واألخذ بالتخفيف خوطب
أن علم ملَّا األمر آخر للخرض موىس سلم ولهذا — السالم عليه — الخرض فكذلك هللا، من
يف اختالف وال بالعارفني، خاصة ومرتبة الناس، بعامة خاصة مرتبة مرتبتني: للرشيعة

بينهما.» الجوهر
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التنافس هو — متز آدم املسترشق يقول كما — والتصوف الفقه بني إذن الخصومة رس
الخصومة.» يُحرِّك الذي هو الجهل «إن الشعراني: يقول كما أو الجماهري، بني النجاح عىل
ولهذا الشعراني؛ عرص يف أكثرهم أو الفقهاء طابع كانا الدنيا عىل والرصاع والجهل

واملتصوفة. الفقهاء بني التاريخ عرفها التي املعارك أكرب الشعراني واجه
الشعلة تلك خبْت فقد وانحداره؛ جموده عصور من عرص يف واألزهر الشعراني جاء
األزهر كان التي املصابيح وانطفأت متعاقبة، قرونًا األزهر يف تيضء ظلت التي املتقدة

اإلسالمي. للعالم والبرص السمع كان والتي ويباهي، بها يفخر
عصور يف أُلِّفت التي والحوايش الرشوح كتب داخل يعيش واألزهر الشعراني جاء
له يكون أن غري من املايض هذا موائد عىل ويقتات الذهنية، والبالدة الفكري الجمود

والرأي. التفكري يشبه ما أو رأي، أو تفكري
غاية، إىل تنتهي ال التي والحوايش الرشوح عرص هو األزهر يُظلُّ الذي العرص كان
فيضيفون قبُل، من وضع الذي املتن يتناولون العلماء فكان محددة، فكرة إىل تهدف وال
حتى وهكذا، والتعليق بالرشح رشوحهم يتوىل من بعدهم يأتي ثم والتعليقات، الرشوح له
تمت ال موضوعات إىل والحوايش الرشوح تحولت ما كثريًا بل موضوعه، عن الكتاب يخرج

بنسب. العلم إىل تمت ال بل بسبب، األصل إىل
للفلسفة مدرسة إىل األزهر وتحول قبل، من يعرفه لم علمي ركود األزهر ساد ولهذا

وروحه. الفقه جوهر عن تكون ما أبعد فقهية وافرتاضات تفريعات حول والجدل
واكتفوا كلمته، إلعالء األزهر يف قام الذي اإلسالمي الروح عىل الفقهاء قىض وبذلك

الرشعية. الفقهاء وحيل القرآنية، القراءات أوجه ودراسة واإلعراب، بالرشح
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ويهاجمهم الكربى، بالقارعة أسماعهم يقرع — منهم ليس وهو — الشعراني وجاء
ويدفعها عليهم، الجماهري ويؤلب رءوسهم، فوق األزهر مآذن ويزلزل املقدس، جمودهم يف
عن فضًال الدينية، األخالق عن ابتعادهم عليهم ناعيًا سلطانهم، من والخروج نقدهم، إىل
﴿َمثَُل القرآنية: باآلية إياهم مذكًرا القلب، وطهارة النفس فضائل عن وتخليهم العلم،

أَْسَفاًرا﴾. يَْحِمُل اْلِحَماِر َكَمثَِل يَْحِملُوَها َلْم ثُمَّ التَّْوَراَة لُوا ُحمِّ الَِّذيَن
موقفهم وبني التصوف، طريقة وبني العلم يف طريقتهم بني الشعراني يقارن ثم
وتالوة العلم من املراد أن علموا «فاملتصوفة فيقول: املتصوفة، وموقف الكريم القرآن من
بها. يعملوا ولم علموها مسألة كل عن يُسألون وأنهم والتخويف، والزجر االتعاظ القرآِن
الخشوع من فيه هم ملا بقراءتهم؛ القراء غالب يقصده عما غائبني هللا أهل كان ولذلك
ألن فيها؛ واالختالف بالقراءات أنفسهم يشغلوا فلم لسواه، متسٌع يبق فلم التالوة، عند
أن السلف من أحد يقدر ولم مثًال، عمرو أبي برواية يحصل واالتعاظ العمر، يضيع فيها

الروايات. هذه بجميع يقرأ
رجال فيه برع الذي األداء وجوه من ذلك وغري ترقق، وفرقة تفخم، وفرقة تمد، فرقة

األزهر.
يكونوا فلم خائفني، زاهدين قائمني صائمني عاملني وباهلل هلل، علماء كانوا بل

بها. عاملني كانوا بل فقط، املسائل حفظ عىل مقترصين
القرآن يف ما إىل بقلوبهم اتجهوا وإنما ووجوهها، القراءات علم يف حياتهم يرصفوا لم

بينات.» وآيات وتخويفات وتهديدات مواعظ من
يأمره كتابًا السلطان إليه أرسل «كالذي فيقول: مثًال لذلك الشعراني ويرضب
والتفخيم واإلمالة باملد ونهاًرا ليًال ألفاظه يدرس وصار وقبَّله فأخذه كثرية، بأمور وينهاه
شيئًا يفعل لم فوجده والنواهي، األوامر يف فعل ما ينظر السلطان إليه أرسل ثم والرتقيق،
عقل؟»1 أو قلب له من فعل هذا وهل السلطان؟ مراد هذا فهل الحالة، هذه عىل وهو منها
يف للملكني يقول «وهل يعملون: وال يدرسون ألنهم بهم متهكًما الشعراني يقول ثم
الفقه أبواب يحفظ أو املعامالت، أبواب يحفظ كان ألنه دعوه جهنم: عىل وللزبانية القرب
ال وهللا، كالَّ والرتقيق؟ والتفخيم واإلمالة باملد يقرأ أو قلبه، ظهر عىل واألصول والنحو
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وكف — وجل عز — هللا ومعرفة الصالح والعمل بالتقوى يكرم إنما ذلك، من بيشء يكرم
يقينًا.»2 فسرياه ذلك يف شك ومن األنام، جميع عن األذى

بل الجامدين، الفقهاء عىل للَحْملة كتبه يف الطوال الفصول الشعراني خصص ولقد
اإليماني األخالقي الجانب عىل الكربى حملته مركًزا الغرض، لهذا كاملة كتبًا خصص

األزهر. يف فقد الذي
كتابه يف الشعراني «إن واألخالق»: الدين معارف «دائرة يف «فولرز» املسترشق يقول
والتشهري وزهوهم، بطمعهم والتنديد الفقهاء، مهاجمة يف جريئًا كان املورود» «البحر

الوظائف.» عىل وتهافتهم بجشعهم
بسالحهم؛ الفقهاء يحارب بالدين علمه لسعة كان الشعراني «إن نيكلسون: ويقول

اآلثار.» أكرب تركت التي حملته يف نجح ولذلك
اإلسالمية، باآلداب يتخلقوا لم الذين األزهر رجال من الفقهاء عىل الشعراني وحملة
جانبًا تشغل اإلسالمي الفقه روح ا حقٍّ يتفقهوا ولم الديني، العلم بواجبات يقوموا ولم

جديد. من اإلسالمي الفكر بناء سبيل يف جهاده يف كبريًا
أيامه يف األزهر حارض يف مدى أبعد إىل أثرت كربى أحداث عنها نشأت حملة وهي

ذلك. بعد إليه تطور وما
بدعوته، ويدعو ويؤيده، ينارصالشعراني األول الفريق فريقني: إىل األزهر انقسم فقد
أحاطت حادة ُمرَّة خصومة أعلنها فقد الثاني الفريق أما رسالته. بتحقيق األزهر ويطالب

وميتًا. حيٍّا والحقته بالشعراني
ولم بالشعراني أحاطت التي الكاذبة الشائعات تلك يف سببًا حملته كانت لقد بل

يومنا. إىل تفارقه
وهي التصوف، رجال أصابت طاملا ملؤامرة املبارش السبب كانت هذا من أخطر بل

فيها. والتزييف بالدس الشعراني كتب تشويه مؤامرة
كتبه لبعض مقدمة وزيفوا حياته، يف الشعراني عىل كتبًا زيفوا فقد هذا يف عجب وال

والتفصيل. بالتبيان له سنعرض مما وبرصه سمعه بني
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واستطال قداستهم، عىل تجرأ فقد مارق؛ زنديق إىل نظرتهم الشعراني إىل الفقهاء نظر
ومعارفهم. بعلومهم وتهكم مكانتهم، عىل

بالكلمة دونهم وحده وظفر أيديهم، من الجماهري زعامة انتزع أنه هذا من وأخطر
مًعا. وإستانبول مرص يف وامللوك األمراء لدى العالية واملكانة النافذة

البقاء، عىل معركة بل الحياة، عىل معركة جانبهم، من وبينه بينهم فالحرب وإذن
قسوة، من فيها ما بكل الشاملة الحرب هي بل الهوادة، وال اللني تعرف ال البقاء ومعارك

كريمة. وغري كريمة أسلحة من تملك ما وبكل
دائرة يف يدخلون ممن املتصوفة غري ومع املتصوفة مع حروبهم يف دائًما والفقهاء
السالح أنه وأثبت كفاءته، فأثبت التاريخ عىل امتُحن رهيبًا سالًحا يستعملون املنافسة،

القتَّال. الحاسم
عجيبة، مرونة مرن لديهم والدين الدين. من واملروق التكفري سالح هو السالح، وهذا
إيمان عىل الدليل نفس ويقدمون أبغضوا، من كفر عىل الدليل يقدموا بأن تسمح مرونة
واملقدسات. باأللفاظ البارع والتالعب املطاط، اللولبي التأويل يف الرس كل والرس أحبوا، من
كان — قدمنا كما — فالشعراني املطواع؛ الدليل هذا حتى الشعراني مع وأعجزهم
وال الفلسفي، السبح يسبح ال كالرصاط، املحدد والنهج الوسطى، الجادة عىل صوفيٍّا
مقامات يف قلمه يطلق وال الوجهني، يحمل الذي اللفظ يعرف وال املجنح، الكلم يرسل

الوجد. وسبحات املحبة، واستغراقات الفناء،
إليه. يقل لم ما ونسبة االفرتاء إىل وليعمدوا كتبه، يف الدس إىل فيلجئوا وإذن

وإن ألنهم املارقني؛ األميني جهلة من التصوف أدعياء مع بالتحالف ملعركتهم ومهدوا
والفقهاء. العلماء عىل منهم خطر فال واألخالق، الدين عىل خطًرا كانوا
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كتابه مقدمة فزيفوا الشعراني؛ عىل األزهر يف الحرب وأُعلنت الكربى، الفتنة وثارت
مؤمن. أو عاقل من تصدر ال سخيفة كفريات وضمنوها الغمة» «كشف

تخالف تعاليم — فيه هاجمهم الذي الكتاب وهو — املورود» «البحر كتابه يف ودسوا
وصالحه، وقاره مع تتفق ال العبث من وجوًها عليه دسوا بل والسنة، الكتاب ظاهر
املزيفة الكتب هذه وأرسلوا ومكانته، بعلمه تليق ال الساذجة املاجنة األعمال من ورضوبًا

واألزهر. مرص يف أذاعوها أن بعد فيهما، الشعراني ملكانة وتركيا الحجاز إىل
التاريخ، مع فيه برعوا والذي الفقهاء، يتقنه الذي اآلخر السالح إىل لجئوا ثم
عىل تركيا وخليفة مرص سلطان فحرضوا املتصوفة، عىل والحكام الوالة تحريض وهو

والخليفة. والسلطان والدولة والنظام األمن عىل خطورته بدعوى الشعراني
يف عيلَّ دسوا ملا واألعداء الحسدة عىل صربي عيلَّ به هللا منَّ «ومما الشعراني:1 يقول
يفَّ ومكاتبتهم وبهتانًا، زوًرا عيلَّ يستفتون وصاروا الرشيعة، ظاهر يخالف كالًما كتبي

ذلك. ونحو السلطان ِلبَاِب
حججت ملا أنني النوع، هذا نحو من مرص يف يل وقع ابتالء أول أن أخي يا واعلم
األربعة، األئمة إلجماع خرق فيها مسألة جماعة عيلَّ ر زوَّ وتسعمائة، وأربعني سبع سنة
قالوا: حاجة، العبد وراء كان إذا وقتها عن الصالة بتقديم الناس بعض أفتيت أنني وهي
مرص إىل وصلت فلما مرص، إىل بذلك مكاتبات األعداء بعض وأرسل الحج، يف ذلك وشاع
وأكابر والصعيد والرشقية الغربية إقليم إىل ذلك وصل حتى عظيم، رجٌّ مرص يف حصل
الناس غالب وأجد إال مرص إىل رجعت فما الرضر، غاية ألصحابي فحصل بمرص، الدولة

مكة.» من جاءتهم التي باملكاتبات فأخربوني الناس؟ بال ما فقلت: شذًرا، إيلَّ ينظر
والعهود، املواثيق يف املورود» «البحر كتاب صنفت ملا إني «ثم الشعراني: يقول ثم
واستعاروا أصحابي بعض عىل فاحتالوا الحسدة، ذلك من غار كتابته، إىل الناس وتسارع
خارقة ومسائل زائفة، عقائد فيها وا ودسُّ كراريس بعض منها لهم وكتبوا نسخة، منه
غضون يف ذلك وسبكوا الراوندي، وابن حجي عن سخريات وحكايات املسلمني، إلجماع
السوق يوم يف الكتبيني سوق وأرسلوها الكراريس تلك أخذوا ثم كثرية، مواضع يف الكتاب
من فاشرتاها عليها، اسمي ورأوا الكراريس، تلك يف فنظروا — العلم طلبة مجمع وهو —
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الناس ومكث كبرية، فتنة بذلك فوقع األزهر، الجامع علماء عىل بها داروا ثم هللا، يخىش ال
سنة.» نحو األمراء وبيوت واألسواق املساجد يف بي يلوثون

قتله عىل وعزم املبارشين بعض عىل نقم الوزير باشا عليٍّا «إن الشعراني: يقول ثم
وقبل فأكرمني للباشا فطلعت إيلَّ فأتوا يقبل، فلم فيه، يشفع العلماء بعض فطلع ونفيه،
فبلغ فقط، ورقة لنا وأرسل القلعة، طلوع إىل قط خاطرك تكلف ال يل: وقال شفاعتي،
رة ُمنفِّ أموًرا إليه وأضافوا كاذبة، العلم يف مسائل عيلَّ وزيفوا فاجتمعوا الحسدة، ذلك
إىل راجع فذلك بالرشيعة املتعلقة املسائل أما قال: قرأها فلما إليه، رفعوها ثم باشا، لعيل
إليه فأرسلوا قلبي. إىل أمره يف رجعت وإنما أبًدا، فيه أقبله فال ذلك غري وأما العلماء،
صار قد الحسدة: فقال فالنًا، يحب الباشا أن مرص يف وشاع فمزَّقها، وثالثة ثانية قصة

السلطان.» لباب ترسل قصة فيه فاكتبوا الوزير، وكذلك الشعراني مع مرص أهل
أتباعه، وكثرت املطلق، االجتهاد ادعى مرص يف شخًصا أن خالصتها قصة فيه فكتبوا

مرص. من نفيه السلطان موالنا صدقات من واملسئول منه، اململكة عىل ويُخاف
الشيخ يل هللا وقيَّض إليه، فحملها السلطان، باب إىل ليحملها الوزراء بعض ورشوا
الصالح. الرجل عىل زور كلها القصة إن وقال: هذا كل عني فنفى الدين، أمني اللطيف عبد

الشعراني قتل محاولة

والتشهري والدس اإلفك حملة فشلت كما الخليفة، ولدى الوايل لدى الفقهاء مؤامرة فشلت
املكانة وأويل العلم أئمة من طائفة األزهر يف للشعراني انترص فقد وخارجه؛ األزهر داخل
األزهر: يف األربعة املذاهب وشيوخ األنصاري، زكريا اإلسالم شيخ طليعتهم يف الدين، يف

الرميل. الدين وشهاب أحمد، الدين وشهاب اللقاني، الدين ونارص الحنبيل، الفتوح
بتقديمه إليه ونُسب عليه ُدسَّ مما براءته للجماهري يُظهر أن الشعراني استطاع كما

حبٍّا. له وازدادوا لديهم، مكانته فازدادت كتبه، ألصول
الغيلة سالح واألخري؛ الثالث السالح إىل لجئوا لقد هذا؟ بعد لخصومه بقي فماذا
لتلميذه ذلك بعد دسوا كما السم له ودسوا به، يفتك َمن الطرقات يف له فرصدوا والقتل،
وقدروا. دبروا مما الشعراني هللا ى ونجَّ تدبريهم، شهيد املناوي وذهب «املناوي»، األكرب
أمًرا فأتوا قلوبهم، يف الحقد يتحطم ولم جميعها، خصومه أسلحة تحطمت وأخريًا
كذبًا موته نبأ أشاعوا لقد للشعراني؛ يحملونها التي القاتلة املرارة عىل يدل عجبًا ا إدٍّ

قلوبهم. غيظ ليذهبوا
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حتى الحسد عليه غلب األزهر يف األقران بعض أن يل وقع «ومما الشعراني: يقول
مات فالنًا أن ثقات جماعة أخربني وقال: مت، أني وغريه األزهر الجامع يف عني أشاع

واإلسكندرية.»2 واملحلة دمياط إىل كتبًا بذلك وأرسل فجأة،
ترشد التي وآثاره كتبه يف خالًدا حيٍّا الشعراني وبقي الشعراني، خصوم وذهب

واإليمان. التقوى محاريب إىل بهم وترفع األخالق، مكارم وتعلمهم دينهم، إىل الناس
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بابًا. للتأويل العارفني قلوب يف تدع لم الحقائق إن
الجنيد

وهم األحكام مسائل من كثري يف الصحابة تنازع «وقد املوقعني: أعالم كتاب يف جاء
واحدة مسألة يف يتنازعوا لم — هللا بحمد — ولكن إيمانًا، األمة وأكمل املسلمني سادات
والسنة، الكتاب به نطق ما إثبات عىل كلهم بل واألفعال، والصفات األسماء مسائل من
تبديًال، مواضعها عن يحرفوها ولم تأويًال، يسوموها لم آخرهم إىل أولهم من واحدة كلمة
وأعجازها، صدورها يف يدفعوا ولم أمثاًال، لها رضبوا وال إبطاًال، فيها ليشء يبدوا ولم

والتعظيم.» باإليمان وقابلوها والتسليم، بالقبول تلقوها
بأدب تأدبوا الذين — عليه وسالمه هللا صلوات — هللا رسول صحابة نهج هو ذلك

تأديبه. فأحسن ربُّه به أدَّ الذي هللا، رسول
بحثًا يقرون وال وصفاته، — جالله جل — هللا أسماء يف حواًرا وال جدًال يعرفون ال
أو هللا، إىل األفعال نسبة حول يقوم نزاع عن يرضون وال والقدر، القضاء يف فلسفيٍّا
الذي هللا وعلم العقول، تدركه ال الذي هللا علم من املسائل هذه كل فإن عباده؛ إىل نسبتها
حاول فإذا وخوافيه، أرساره إىل التطلع ينبغي وال فيه، البرشي للعقل مجال ال به، اختُصَّ
هدى ال تيٍه إىل بنفسه وألقى ربه، أمر عن وفسق ضل حدوده يتخطى أن البرشي العقل

مبني. دليل وال نور وال فيه
وأن هللا، علم يف تجادل أن حاولت التي اإلسالمية الفرق لكل حدث ما هو وهذا
الذات حقائق إىل لتهتدي أو والقدر، القضاء أرسار لتدرك املغيب، القدس إىل تتطاول

فيها. — جالله جل — هللا وأثر منها، العبد ومقام العباد وأفعال والصفات،
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الرس تلمس وأن باألدنى، األعىل تنال أن حاولت ألنها تهتد؛ ولم الفرق هذه ضلت
البرشية. بمداركها اإللهي

لإليمان افرتضوا ألنهم التوحيد؛ وعلماء الكالم ورجال املنطقيون الفرق هذه مع وضل
وهي بحدودها، إال املعرفة تكمل وال بها، إال اإليمان يقوم ال وألوانًا صوًرا للمعرفة وابتكروا
يعرفها ولم بل نَّة، السُّ تعرفها وال القرآن، يُقرُّها ال وافرتضوها، ابتدعوها وألوان صور
الفلسفة من اإلسالمي الفكر إىل بت ترسَّ وإنما بعقولهم، تَُجل ولم هللا، رسول صحابة

امللحدة. الوثنية اليونانية
جزيرة صاحب هاَدن ملا املأمون «إن العجم: المية رشح يف الصفدي الصالح يقول
يظهر ال بيت يف مجموعة عندهم وكانت — اليونان كتب خزانة منه يطلب كتب قربص
بعدم أشار فكلهم ذلك، يف واستشارهم الرأي ذوي من ه خواصَّ امللك فجمع — أحد عليه
دولة عىل العلوم هذه دخلت فما إليهم؛ زها جهِّ قال: فإنه واحٌد، ِبْطريٌق إال إليه تجهيزها

علمائها.» بني وأوقعت أفسدتها إال رشعية
باملعتزلة أفىض وقد الكالم يذم ال «وكيف إبليس»:1 «تلبيس يف الجوزي ابن ويقول
علم َجْهٌم: وقال تفاصيلها. يعلم وال األشياء جمل يعلم — وجل عز — هللا إن قولهم: إىل
البرصيني: من تابعهما ومن هاشم وأبو الجبائي عيل أبو وقال محدثة. وحياته وقدرته هللا
وتعاىل سبحانه — الباري وإن وحمرة، وبياضوصفرة وجوهر ونفس وذات يشء املعدوم
قادر هو وإنما جوهًرا، الجوهر وال عرًضا، العرض وال ذاتًا، الذات جعل عىل يقدر ال —

الوجود.» إىل العدم من الذات إخراج عىل
يقدر إبليس وإن الرش، من يشء عىل يقدر ال — وجل عز — هللا «إن النظام: وقال

والرش.» الخري عىل
نظر من باهلل «أعوذ الفارغة: الجدلية السفسطة تلك عىل بًا ُمعقِّ الفرج أبو ويقول

القبيحة.» املذاهب هذه أوجبت وعلوم
الجوهر عرفوا وما ماتوا الصحابة أن أقطع «أنا يقول: عقيل بن الوفا أبو وكان
من أوىل املتكلمني طريقة أن رأيت وإن فكن، مثلهم تكون أن رضيت فإن والعرض؛

رأيت.» ما فبئس وعمر، بكر أبي طريقة

ص٨٣. 1
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باألمة وغريهم املعتزلة من بهم واملتأثرون املنطق وعلماء الكالم رجال دفع لقد
اإليمان، وبني بينهم باعدت العقيم البحث من ورضوب ومجادالت شكوك إىل اإلسالمية
للحياة. الصالح والعمل هلل العبادة وبني بينهم وباعدت اإلسالم، روح وبني بينهم وباعدت
كما بالقدر يؤمنون املثىل، والطريقة الكربى، الجادة عىل وحدهم املتصوفة ووقف
وصفاته — جالله جل — هللا بأسماء ويؤمنون الرسول، علمهم وكما القرآن، به جاء
وال تأويل غري من السنة، بها نطقت وكما القرآن، وصفها وكما أسماها، كما املقدسة،
واملعاني، األلفاظ من هللا أنزل بما يكون أن يجب اإليمان ألن تمثيل؛ وال تعطيل وال تعليل

املنطق. وتخيله التصور، وابتدعه العقل، أوله بما ال
كتابه يف نفسه عن بيشء يخرب تعاىل هللا أن العجب «ومن الدين: محيي ويقول
ذلك، يحتمل ال وفكري ذلك، يرد عقيل إن فيقول: القارص بعقله اإلنسان فيأتي املحكم،
خالًقا وتفكريهم خيالهم من يصوغوا أن إال التأويل هذا عاقبة وليس التأويل، يجب وإنما

هللا.»2 كتاب يف ما غري
روا كفَّ املتكلمني من طائفة وإرساًفا غلوٍّا الناس أشد من «إن الغزايل: اإلمام ويقول
الرشعية العقائد يعرف ولم معرفتهم، الكالم يعرف ال من أن وزعموا املسلمني، عوام

كافر. فهو حرروها التي بأدلتهم
يسرية رشذمة عىل وقًفا الجنة وجعلوا أوًال، عباده عىل الواسعة هللا رحمة ضيقوا لقد

املتكلمني.»3 من
كيف بيضاء، أم سوداء تنبت كيف بدنه من شعرة يعرف ال «من الحالج: ويقول
والتصاريف واألول، اآلخر يعرف وال واملفصل، املجمل يعرف ال ومن األشياء؟ مكون يعرف

يزل.» لم َمن معرفة له تصح ال والحيل، والحقائق والعلل،
الصفات آيات معاني الخوضيف عن حفظي عيلَّ به هللا منَّ «ومما الشعراني: ويقول
الذنوب أكرب من وهذا ذلك. مثل ِمن سلم َمن وقلَّ نفيس، عىل وََعيُت ُمنذُ ِمن وأخبارها

يشعرون. وال العلماء فيها يقع التي
والورع، الزهد من به كلف ما وينىس الذات، عىل الكالم يف يخوض أحدهم ترى
لديهم اإلسالم كان حتى ذلك، ونحو تعاىل هللا من والخوف الليل، وقيام النهار، وجهاد

عمل.» غري من كالم محض

األول. الجزء الفتوحات، 2
ص٧٩. والزندقة، اإليمان بني التفرقة كتاب 3
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عرش يبلغوا لم التوحيد علم يف واملتكلمني وامُلَؤوِّلني املعربين «جميع يقول: وكان
الهجاء.» حروف من واحد حرف كنه إدراك معرفة معشار

يف تعاىل هللا خلق العباد أفعال بأن إيماني عيلَّ به هللا منَّ «ومما الشعراني: ويقول
بطريقتني إيمان ألنه األمور؛ أصعب من وهو واحد، آٍن يف مًعا العباد إىل إضافتها حال
هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما تعاىل: قوله مثل يف بصريتي بعني فأشهد متناقضتني،
املشهد هذا صاحب ويحتاج التعاقب. عىل ال للعبد كونه حال يف تعاىل هلل الرمي أن َرَمى﴾،
ال الواحدة العني صاحب فإن الحرية؛ عن يخرج حتى النسبتني إىل بهما ينظر عينني إىل

أبًدا. املسألة هذه يف الحرية من الخروج عىل يقدر
املتكلمني، كتب من كتاب يف تجده ال بما املسألة هذه لك أوضح أن إيلَّ حبب وقد
غري من األفعال خلق مسألة فهم عن يقرص العقل أن أخي يا «اعلم التوفيق: وباهلل فأقول
يف ترتقى أن أو الحق، قال بما املطلق التسليم إال فيها اإلشكال عن يخرجك وال إشكال،
األول املخلوق يخلق وهو بقلبك تعاىل الحق إىل تنظر حتى صاعد، وأنت الكونية املواد
الفروع يف تنزل ثم له، رشيك ال وحده فاعًال تعاىل الحق تجد فإنك مادة، يتقدمه لم الذي
فتجده الخلق، من فعل إليه أضيف من كل يف اإللهية القدرة رسيان مشاهدة مع أسفل إىل

له. اإللهية القدرة بإمداد إال فعل عىل يقدر ال
هلل البرصي الشهود يف حينئٍذ الفعل تخليص لعدم اإلشكال باب انفتح هنا ومن
حسنها تعاىل هللا إىل كلها األفعال أضاف فمن الخطأ، ووقع وحدهم، للخلق أو وحده،
يََكاُدوَن َال اْلَقْوِم َهُؤَالءِ َفَماِل ِهللا ِعنِْد ِمْن ُكلٌّ ﴿ُقْل اإللهية: الغرية لسان له قال وقبيحها،
وإيجاد، خلق نسبة ال وإسناد، إضافة نسبة الخلق إىل األفعال نسبة فإن َحِديثًا﴾، يَْفَقُهوَن
له قال األكوان، إىل كلها القبيحة وأضاف تعاىل، هللا إىل كلها الحسنة األمور أضاف ومن
نضيف كما جميًال، ثناءً بل له، تكذيبًا ال ِهللا﴾ ِعنِْد ِمْن ُكلٌّ ﴿ُقْل أيًضا: اإللهي الجود لسان
الكل بأن علمنا مع إلينا، الطبع يالئم وال األغراض يوافق ال مما األفعال من قبح ما نحن
أدبًا بنفوسنا ذلك من الحق إىل ينسب ما فدينا الذم لسان به تعلق ملا ولكن هللا، عند من
من نفوسنا ونرفع تعاىل، هللا إىل وحسن خري من كان ما نضيف أننا كما تعاىل، هللا مع

تعاىل. معه أدبًا وحده املحمود هو تعاىل الحق يكون حتى الطريق
حجة وأن لهم، مكتسبة وأنها العباد، أفعال خالق تعاىل هللا أن اعتقاده يجب فالذي
ذلك، يف الغاية إىل الوصول يطلب وال يفعل، عما يُسأُل ال وأنه عليهم، قائمة تعاىل هللا

مراقيها».» صعوبة مع بها مكلفني فلسنا
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هذه فإن وقدره؛ هللا وقضاء هللا بذات يتعلق ما كل يف بالخوض مكلفني لسنا أَجل
التسليم إال األمر من لنا فليس هللا، إال يعلمه ال الحياة ورس األكرب، الحياة رس هي املسائل

هللا. كتاب يف ورد وبما هللا، أمر بما واإليمان
فغضب القدر، يف نتنازع ونحن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول علينا «خرج قال: هريرة أبي عن
قبلكم كان من هلك إنما إليكم؟ أُرسلت بهذا أم أُمرتم؟ أبهذا قال: ثم وجهه احمر حتى

تنازعوا.» أال عليكم عزمت األمر، هذا يف تنازعوا حني
فقال: فيه، تمِش ال دقيق طريق فقال: القدر عن طالب أبي بن عيل رجل «وسأل
املؤمنني، أمري يا فقال: فيه، تخض ال عميق بحر فقال: القدر، عن أخربني املؤمنني، أمري يا
القدر، عن أخربني املؤمنني، أمري يا فقال: تفشيه، ال هلل خفي رس قال: القدر، عن أخربني
تعاىل هللا إن قال: شاء، كما فقال: شئت؟ كما أو يشاء كما خلقك تعاىل هللا إن فقال:
أو هللا، مع مشيئة ألك قال: شاء، كما قال: شاء؟ كما أو شئت كما القيامة يوم يبعثك
وإن معه، الرشكة ادَّعيت مشيئته مع قلت إن أما هللا؟ مشيئة دون أو هللا، مشيئة فوق
عىل غالبة مشيئتك كانت مشيئته فوق قلت وإن مشيئته، عن استغنيت مشيئته دون قلت

مشيئته.»
ومشاهدها، اإللهية القدرة مجايل إىل سائله — عليه هللا رضوان — عيل أحال وبذلك

واليقني. اإليمان ينشد ملن وأعظمها األجوبة أبلغ اإلحالة تلك فكانت
إىل والقدر القضاء يتحول اإلحالة تلك وبدون القدر، يُفهم ال اإلحالة تلك وبدون
ما وإىل األوهام، الشكوك إىل يدفع وإنما اليقني، يعرف وال اإليمان ينبت ال لفظي جدل

واألوهام. الشكوك من أبعد هو
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أنه لنفسه ادَّعى إذا كريًها غوًال يصبح ولكنه ا، حقٍّ عظيم يشء العقل «إن غاندي: يقول
الوثنية، من رديء نمط إليه القدرة هذه نسبة وإن يشء، بكل محيط يشء، كل عىل قادر
أنه فيه ويعتقد نصبًا، أو حجًرا الوثني يعبد كما يعبد، وثن العقليني هؤالء عند فالعقل

إله.»
وعاشت سواه، ما وجحدت بالعقل، آمنت فقد األكرب؛ الغربية الحضارة خطأ وهذا
اإلنسانية للقيم وإهداًرا إذالًال وأشدها الوثنيات، ألوان أخطر هي عقلية وثنية ظالل تحت

العليا.
واملشاهدة؛ الحس عالم يف ا حقٍّ عظيم يشء الغربية الحضارة عبدته الذي والعقل
ينبغي وما للعقل شأن فال ذلك وراء ما أما وآياته. تجاربه وموضع العقل مجاال ألنهما

له.
يخضع ما كل ويف املاديات، يف رهيب عظيم هائل يشء الغربية الحضارة كانت ولهذا
مضحًكا تعثًرا وتعثرت تأخرت بينما والتجربة، البحث عىل ويقوم واملشاهدة، للحس
والوحي واإللهام الروح بعوالم يتصل ما كافة ويف والعبادات، واألخالقيات املعنويات يف

واملشاهدة. الحس فوق عوالم ألنها واإليمان؛
حيوان من أكثر كان ملا فحسب، واملشاهدة الحس عىل حياته اقترصت لو واإلنسان
وال بعينه، شاهده ما إال يُصدِّق ال الذي الحيوان مرتبة هما واملشاهدة الحس ألن كبري؛

حسه. عليه وقع ما إال يعرف
النفخة مع وهب فقد روحه، من فيه ونفخ مالئكته، له هللا أسجد الذي اإلنسان أما
يدرك الخصائص وبتلك املثىل، حياته وهي األكرب، رسه هي عليا روحية خصائص اإللهية
معارف فوق معارفه ترتفع الخصائص وبتلك واملشاهدة، الحس فوق أشياء اإلنسان
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مكون أرسار جالء إىل به وتسمو اإللهية، املعارف لتذوق له يُؤهِّ ارتفاًعا واملشاهدة الحس
منظورة. وغري منظورة عوالم من اإللهية القوة أبدعت ما عجائب عىل واالطالع األكوان،
قد وآسيا أمريكا يف حضارتها ظل يف يعيش ومن أوروبا تعبده الذي املادي والعلم
بأرسار ميلء الكون بأن يعرتف ابتدأ قد وابتدعه، ابتكره الذي للعقل يتنكر نفسه ابتدأ
أو هللا، من بوحي إال إليها سبيل فال فوقه، ألنها يدركها؛ أن العقل طاقة يف ليس وعلوم

الروح. عالم من بإلهام
أعلم ما نسبة «إن وقال: مكتبه أسفل يف صغري درج عند «أنشتاين» العالمة وقف

مكتبتي.» إىل الدرج هذا كنسبة أعلم ال ما إىل
نلتقط العلم، بحر شاطئ عىل جزيرة يف كأطفال إال «لسنا «نيوتن»: العبقري ويقول

البحر.» قعر يف النفيسة الجواهر أن حني عىل القواقع من البحر يقذفه ما
الخارج، يف العلم من لنا يظهر ما إال نشاهد ال «إننا «بيو»: الفرنيس النابغة ويقول
طريان رس يفهم أن استطاع ذا َمن يل قل لعمرك وأغرب، أعجب هو ما عنا حجب وقد
عاجزون ولكنا وقابليته، الجسماني تركيبها عن شيئًا نعلم الفراش؟ أالعيب ورس الذباب،
جاهًال.» نفيس أعترب الوجود مشهد أمام إني ونظمتها. بها أمرت التي الحكمة رؤية عن
إنتاج يف العقلية للقوى يتوسط الذي الوسيط هو «ما مريون»: فال «كامبل ويقول
هذا يدرك كيف العقل؟ إىل األشياء صور البرصي العصب يوصل كيف مادية؟ نتيجة
أكرب يستطيع لن املخي؟ العمل طبيعة هي ما الطبيعة؟ هي ما مستقره؟ أين العقل؟

أسئلتي.» أحقر عىل يجيب أن رأس
هي البرشي العقل نهاية أن تربهن الغربية الحضارة يف العقول جبابرة أقوال تلك
وعجائب هللا آيات من الكون يف ما ننكر أن الجهل أكرب وأن الكون، أرسار إدراك عن العجز

والتصور. العقل فوق أشياء أنها بدعوى الخلق
بقوة مؤمنًا يرتد أن والروح، اإليمان عالم إىل ذليًال صاغًرا يرتد أن لإلنسان بد ال
وَن تُبِْرصُ ِبَما أُْقِسُم ﴿َفَال باملشاهدة يعرف وما بالحس، يدرك ما فوق وبعوالم عقله، فوق

وَن﴾. تُبِْرصُ َال َوَما *
كالجن املنظورة؛ غري بالعوالم يتعلق ما كل أن عىل لنربهن املقدمة هذه إىل اضطررنا
وحده بالعقل ألننا الوحي؛ به جاء ما إىل حيالها عقولنا تخضع أن يجب واألرواح واملالئكة

والغيبيات. الروحانيات فهم يف نضل
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بالجن، صالتهم عن أحاديثهم يف املتصوفة هاجموا الذين أن عىل أيًضا ولنربهن
يف السماوية األديان ألن الحق؛ عن انحرفوا قد الصالحني، من املوتى بأرواح وصالتهم

العقليني. الوثنيني هؤالء جانب يف ال املتصوفة جانب
صالتهم وعن بالجن، صالتهم عن تحدثوا الذين املتصوفة طليعة يف والشعراني
الروح. وعالم الجن عالم عن حديثًا املتصوفة أكثر لعله بل الصالحني، من املوتى بأرواح
الروحانيني. التصوف رجال من غريه من أكرب العقليني حملة من نصيبه كان ولهذا
وبالتخريف العامية، وبالشعبية وبالشعوذة، والدجل، بالكذب الشعراني رموا لقد
ما وأنكروا العقل ألَُّهوا الذين يجيدها وألقاب نعوت من ذلك إىل وما الساذج، والتخيل

واملشاهدة. الحس فوق
بخصوبة اعرتافنا مع «إننا الشعراني: عن حديثه يف «شاخت» العقيل املسترشق يقول
إيمانًا يؤمن نراه ألننا عقليته؛ تقدير عند اإلرساف وعدم االعتدال رضورة نرى إنتاجه،
والجن واملالئكة األرواح مع له وقع ما بصدد مزاعمه أكثر وما الخفية، بالقوى عميًقا

املزاعم.» بهذه حافلة كتبه فإن والخوارق؛ والكرامات
يف بالجن األولياء اتصال عن عقده الذي الفصل يف «ماكدونالد» املسترشق ويقول
مما أوضح تبدو ال فإنها اإلسالمي؛ العالم يف مألوفة كانت إذا الظاهرة هذه «إن اإلسالم:

املنظور.» غري الخفي بعاملها دائم اتصال عىل كان الذي الشعراني عند عليه نراها
يف الشعراني عن كتبه الذي الفصل يف املسترشقني مع مبارك زكي الدكتور ويجري
بالعامية؛ عقليته ويصف الساذج، بالكذب الشعراني فريمي اإلسالمي»، «التصوف كتابه

بهم. اتصاله وعن الجن عن تحدث ألنه
«التفسري عنوان تحت الشعراني عن كتابه يف فصًال الطويل توفيق الدكتور ويعقد
اتصال من نفسه عن الشعراني يرويه ما «إن فيه: جاء الشعراني» لكذب السيكولوجي
موقف يف الحال كان كما تكذيبه، إىل ويدفع بالشك يغري قد الجن مع وتعامل باألرواح
لنا يبدو وحده العقيل املنطق ضوء يف الشعراني تفهم ولكن منه، مبارك زكي الدكتور
منه استمد بالتصوف مشبع ديني جو يف يعيش حياته طوال كان الرجل ألن مبينًا؛ ضالًال
وتيارات نفسه نزعات إىل النظر من بد ال كان هنا ومن قلبه، جوع به وأشبع عقله، غذاء

النفيس. الجو هذا ضوء يف فكره
وتأدى تفكريه، يف العقل منطق عىل هيمن مفرط عميق إيمان إىل حياته به انتهت وقد
املجسمة، واألوهام الخاطئة باملدركات النفس علماء يسميه ما إىل هذا يف املمعن اإلرساف
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يف الحقائق انقلبت وبهذا وهمه، يف إال وجود لها يكن لم مجسمة أشباح وجود فتصور
أو للجن أشباًحا عينه يف تتضح ال التي األشياء فبدت اختالًقا، منها الكثري اختلق أو نظره،
وتلتئم نفسه، ووساوس قلبه نزعات تساير ألنها ره؛ تصوُّ َخْلق من هذه كانت أو األرواح،
الجن يتمثل أن كذلك يكون من عىل السهل ومن يستغرقه. الذي الخفي املعنوي الجو مع
والعفاريت. للجن أشباًحا األشياء صور تتحول أو ناظره، يف صورها فتبدو خاطره، يف
بخدَّاع وليس مخدوع إنه قلنا: الخفي العالم هذا سكان مع وقائع عن حدثنا فإن

املوتى.»1 وأرواح الجن مع تعامله عن أحاديثه تفرس هذا وبمثل كذَّاب، وال
أن «املنن» يف الشعراني روى الشعراني. عىل الحملة هذه كل سبب ما فلننظر واآلن
يف ليًال عليه يدخلون كانوا أحيانًا وأنهم العلمية، دروسه يحرضون كانوا الجن مؤمني
أثناء يوًما عابثه شياطينهم بعض وأن سبحته، عىل معه ويسبحون معه، فيصلون منزله
ظهر إذا حتى له فكمن أوالده، ويزعج مصباحه يطفئ فكان خوند، أم بمدرسة مقامه

يده.2 يف كالشعرة أضحْت حتى ترقُّ الجني رجل وأخذت رجله، عىل قبض
يف أحدهم يحمله قرطاس يف أسئلة بالعلم املشتغلني من الجن بعض إليه وأرسل
يف اإلنس علماء قول «ما األسئلة مقدمة ويف اللون، أصفر كلب صورة يف تشكل وقد فمه،
هذا إن فقالوا: الجان من مشايخنا عنها وسألنا علينا أشكلت ألنها املرقومة؛ األسئلة هذه
«كشف القيم كتابه يف الشعراني عنها أجاب وقد اإلنس.» علماء عند إال يكون ال التحقيق

الجان». أسئلة وجه عن والران الحجاب
اإلسالمية النظر وجهة عىل فلنعرضها الجن، مع الشعراني حوادث خالصة هي هذه

تخالف. أم تطابق هل لنرى
الشقي، ومنهم الصالح منهم أمثالنا أمم أنهم ويف الجن، وجود يف رصيح واإلسالم

به. وآمنت الكريم القرآن إىل استمعت الجن من طائفة وأن
مستحيلة؟ أم جائزة هي وهل باإلنسان، صالتهم وهو الرصاع، محور ذلك بعد بقي

صادق؟ أم كاذب صاحبها وهل
رسول «وكلني قال: — عنه هللا ريض — هريرة أبي عن صحيحه يف البخاري روى
رسول إىل ألرفعنك فقلت: فأخذته الطعام، من يحثو آٍت فأتاني رمضان، زكاة بحفظ هللا

ص١٥٢. للطويل، الشعراني، 1
املنن. من األول الجزء 2
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فقال فأصبحُت عنه فخلَّيُت قال: شديدة، حاجة ويل عيال وعيلَّ محتاج إني فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا
شديدة حاجة شكا هللا، رسول يا فقلت: البارحة؟ أسريك فعل ما هريرة، أبا يا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي
بقول سيعود أنه فعرفُت وسيعود، كذبك قد إنه أما قال: سبيله، فخليُت فرحمتُه، وعياًال،
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل ألرفعنك فقلت: فأخذته الطعام من يحثو فجاء فرصدته، ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
فقال فأصبحت سبيله، فخلَّيُت فرحمتُه، أعود، ال عيال، وعيلَّ محتاج فإني دعني؛ قال:
حاجة شكا هللا، رسول يا فقلت: البارحة؟ أسريك فعل ما هريرة، أبا يا هللا: رسول يل
يحثو فجاء الثالثة، فرصدته وسيعود، كذبك إنه أما قال: سبيله، فخليُت فرحمتُه وعياًال
تزعم إنك مراٍت، ثالث آخر وهذا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل ألرفعنك فقلت: فأخذته الطعام من
إذا قال: هي؟ ما قلت: بها، هللا ينفعك كلمات أُعلِّمك فإني دعني؛ فقال: تعود، ال أنك
اآلية؛ تختم حتى اْلَقيُّوُم﴾ اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ﴿هللاُ الكريس آية فاقرأ فراشك إىل آويت
سبيله، فخلَّيُت تُصبح، حتى شيطان يقربك وال حافظ تعاىل هللا من عليك يزال لن فإنه
أنه زعم هللا، رسول يا فقلت: البارحة؟ أسريك فعل ما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول يل فقال فأصبحُت
آويت إذا يل: قال قلت: هي؟ ما فقال: سبيله، فخلَّيُت بها تعاىل هللا ينفعني كلمات يُعلِّمني
اْلَقيُّوُم﴾، اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ﴿هللاُ اآلية تختم حتى أولها من الكريس آية فاقرأ فراشك إىل
النبي فقال شيطان، يقربك ولن تصبح، حتى تعاىل هللا من حافظ عليك يزال لن وقال:
ال، قلت: هريرة؟ أبا يا ثالث منذ تُخاطب َمن تعلم كذوب! وهو صدقك قد إنه أما ملسو هيلع هللا ىلص:

شيطان.» ذا قال:
وجادله هريرة أبا حاَدث الجني أن يف إبهام وال فيها لبس ال رصاحة والحديثرصيح

الجن. من اإلنسان تحفظ القرآن من آيات أيًضا وعلمه وناقشه،
عىل قبض هريرة أبا بأن غموض وال فيها لبس ال رصاحة أيًضا رصيح والحديث
فعل ماذا قائًال: هريرة أبا ليسأل الرسول إن حتى ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل لريفعه الجني

البارحة؟ أسريك
ما أتدرين لعائشة: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عائشة، حديث من والرتمذي أحمد وروى
طويًال، دهًرا فيهم فمكث الجاهلية، يف الجن أرسته عذرة من رجًال كان خرافة إن خرافة؟
حديث الناس: فقال العجائب، من فيهم رأى بما الناس يُحدث فكان اإلنس، إىل ردته ثم

خرافة.
مات، قد محمًدا إن أال أحد: يوم الصحابة عسكر يف صاح الشيطان أن السري ويف

عليهم. فضحك القتال، الصحابة من جماعة فرتك
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أن حد إىل وصلت فقهية قواعد باإلنسان الجن لصالت وضعوا قد الفقهاء إن بل
والجان. اإلنسان بني املختلط الزواج أحكام الفقهاء تناول

بجنية التزوج أجاز البرصي الحسن «أن النكاح بكتاب عابدين ابن حاشية يف جاء
العكس.» دون

أبويه أحد الدجال أن املراتب» مختلفة أحاديث يف املطالب «أسنى كتاب يف وجاء
جني.

للشياطني اإلنس ووحي لإلنس، الشياطني لوحي وإيضاح بيان الكريم القرآن ويف
ُغُروًرا﴾. اْلَقْوِل ُزْخُرَف بَْعٍض إَِىل بَْعُضُهْم يُوِحي َواْلِجنِّ اْإلِنِْس ﴿َشيَاِطنَي

عىل ترتتب التي واملس والرصع الوسوسة ألعمال وإيضاح بيان الكريم القرآن ويف
باإلنس. الجن صلة

َربِِّه ِبِإذِْن يََديِْه بنَْيَ يَْعَمُل َمْن اْلِجنِّ ﴿َوِمَن سليمان قصة يف الكريم القرآن يف وجاء
َمَحاِريَب ِمْن يََشاءُ َما َلُه يَْعَملُوَن * ِعرِي السَّ َعذَاِب ِمْن نُِذْقُه أَْمِرنَا َعْن ِمنُْهْم يَِزْغ َوَمْن
ِعبَاِدَي ِمْن َوَقِليٌل ُشْكًرا َداُووَد آَل اْعَملُوا َراِسيَاٍت َوُقُدوٍر َكاْلَجَواِب َوِجَفاٍن َوتََماِثيَل

ُكوُر﴾. الشَّ
قامت الجن أن عىل بل فقط، والجن اإلنس بني الصلة عىل ال دلَّت كريمة آيات وهي

الراسيات. والقدور والجفان والتماثيل املحاريب له فصنعت لإلنسان، مادية بأعمال

األرواح وتحضري الجن

مؤتمًرا أوروبا يف َحَرضُت «لقد فقال: األرواح تحضري عن عبده محمد اإلمام سئل وقد
— وفاته قبل أعرفه ممن وبعضهم — كثريين أرواح فحرضت الفن، هذا أكابر يجمع
ليسمعوا إيلَّ اتجهوا وكلهم — فسألتُهم الناس، هؤالء عن علمته ملا مطابًقا ذلك ورأيت
يف جدية مناقشة وناقشتهم الجن، أعمال من عمل أنه هذا يف رأيي إن لهم: فقلت — سؤايل
ألسأله — والسالم الصالة عليه — املصطفى روح بإحضار يتُهم تحدَّ أن إىل املوضوع هذا
ذلك يف تكلَّم إذا منطقه يف وفصاحته بالغته وألتبني عنه، الواردة الصحيحة األحاديث عن
النبي بأن وليقيني — ذلك عىل الحكم يمكنهم الحارضين املسترشقني من وكثري الوقت،
— عليهم سأفوز أني علمُت يؤديه؛ ما ويؤدي بصورته، الشيطان يتمثل أن من محفوظ
ذلك ومن إحضارها. يمكن ال عالية روح هذه بأن معتذرين جميًعا عجزوا أن يلبثوا فلم

الجن.» أعمال من عمل هذا أن جليٍّا ُ يتبنيَّ
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بعد فهل واملشاهد؛ الواقع منطق مع النبوية واألحاديث القرآنية األدلة تتحد وبهذا
الحق؟ ينشد ملن بيان هذا

املشاهد؟ والواقع واألحاديث القرآن نطاق عن بالجن صالته يف الشعراني خرج وهل
خادعة وكاذبة الطويل؟ الدكتور يقول كما متوهمة ساذجة الشعراني عقلية وهل
وإن الوصف؟ بهذا األجدر هي عقولهم أن أم مبارك؟ والدكتور املسترشقون يقول كما

رصاح. حق يف هنا نحن ونطلقه باطل، يف أطلقوه كانوا
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الظل مالزمة يالزمه وكان إال العصور عرصمن يف قط عظيم كان ما إنه الشعراني: يقول
وحسًدا. حقًدا رأسه فوق النار ويشعلون وجدًال، صياًحا الجو يملئون وحسدة خصوم

وعظماء الصحابة لكبار ثم كافة، لألنبياء وقع بما ذلك عىل الشعراني ويستشهد
ولتمتحن الطيب، من الخبيث وليتميز عباده، هللا ليبتيل والشعوب، األمم مختلف يف الرجال

والخلود. البقاء عىل قدرتها ومقدار الصلبة اإلنسانية األعواد
واإليمان. الهدى وأعالم اإلنسانية مصابيح من أسالفه أصاب ما الشعراني أصاب وقد
الفصول يف أوضحنا كما — وكذبًا وافرتاءً وحسًدا حقًدا حوله الدنيا خصومه مأل فقد

وحقًدا. تشفيٍّا موته نبأ أذاعوا حتى — السابقة
يكتبون ثم قط، بها أقل لم مسائل عني يُحرِّفون حسادي «وكان الشعراني: يقول
العلماء بخطوط يدورون ثم السؤال، بحسب فيفتون العلماء، عنها ويستفتون أسئلة بها
حق.»1 بغري عريض يف الوقوع كثرة من تُحىص ال أجور ذلك من يل فيحصل الناس، عىل
الذي فالشعراني اآلخرة، الدار يف الشعراني تُالحق تُحىص ال التي األجور تزال وال
ربه. عند مقامه يف وهو ويتابعه يالحقه االفرتاء يزال ال حياته يف خصوُمه عليه افرتى

خصومه فإن والحسد، الحقُد عليه االفرتاء إىل دفعهم حياته يف خصومه كان وإن
قال بما الجهل ا وإمَّ القدامى، أسالفهم قال بما التأثر ا إمَّ االفرتاء إىل يدفعهم اليوم

نفسه. الشعراني
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من واحد بمثال هنا نجتزئ ولكننا خاص، كتاب إىل يحتاج يكاد كبري باب وهذا
الشعراني. إىل نُسب ما أبشع

زكي الدكتور وأطلق البدوي، قبة يف بزوجته بنى إنه «املنن»: يف قال أنه إليه نسبوا
الرعناء. البشعة الحادثة هذه عىل تعقيبًا القاسية الضخمة وألفاظه لسانه مبارك

يف للشعراني اتهامهم يف أخطئُوا قد االسترشاق رجال ومعه مبارك زكي والدكتور
املبني، الواضح الكالم فهم يف الساذج الصغري التلميذ يخطئ كما أخطئوا البديهيات،

ومقاصده. أهدافه عن املعنى ويُخرج مواضعه، عن الكلم فيحرف
أيام ودعاني جاءني أنه البدوي أحمد سيدي مع يل وقع «ومما الشعراني: يقول
القبة دخل َمن كل صار «طندتاء» إىل ذهبت فلما مولده، إىل مرص من الناس خروج
الرحمن عبد ولدي أم وكانت — منه استحييُت حتى الشيخ زيارة قبل عيلَّ بالسالم يبدأ
وأِزْل قبتي ركن يف بها اختِل يل: وقال فجاءني — بكر وهي شهور سبعة مدة معي لها
تلك يف به أشار ما مرصحصل إىل رجعت فلما وحلوى، طعاًما يل فطبَخ ففعلُت، ِبكاَرتَها

الليلة.»2
قصة واضح هو كما فالقصة الصباح، فلق من أوضح وهو الشعراني، قول ذلك
مناٍم يف منه طلب ثم طنطا، يف مقامه لزيارة ودعاه الرؤيا، يف البدوي السيد جاءه منامية،
ُركِن يف بها زواجه عىل أشهر سبعة مرور رغم بها يدخل لم التي بزوجته يختيل أن تاٍل
به أشار ما حصل مرص إىل رجعت «فلما مبني: عربي لفظ يف الشعراني يقول ثم ُقبَّته،
ملا تنفيذًا إليها عودته عقب مرص يف بزوجته دخل الشعراني أن أي الليلة.» تلك يف السيد

منامه. يف رأى
هللا صلوات — هللا رسول سنة ذلك يف يحتذون كبري، مقام املتصوفة عند وللمنامات
رأى «َمن ألصحابه: يقول أصبح إذا كان النبي أن الصحاح كتب يف جاء فقد — عليه

له. ها أُعربِّ يعني رؤيا؟» منكم
ينبه كان كما تقع، التي األمور عىل املنام يف ينبه كان إنه كتبه: يف يقول والشعراني

واإلشارة. بالرمز والتعليم التأديب باب من وأخطائه وذنوبه ومقاماته أحواله عىل

ص١١٢. املنن، من األول الجزء 2
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وميتًا حيٍّا عليه املفرتى الشعراني

بكٌر وهي أشهر سبعة معه عليها ومىض — يقول كما — بزوجته بنى والشعراني
هو الرؤيا يف مرشده وكان بها، الدخول ووجوب خطئه، عىل مناًما فنُبِّه بها، يدخل لم

البدوي. السيد
املنام فكان بزوجته، الدخول وبني بينه حالت نفسية حالة يف كان الشعراني لعل أو

النفسية. العقدة أو النفسية الحالة تلك إصالح يف سببًا رأى الذي
حصل مرص إىل عاد ملا بأنه الشعراني رصح فقد املعاني، هذه من معنى أي وعىل

البدوي. قبة يف ال مرص يف بزوجته دخل أنه أي املنام؛ يف السيد به أشار ما
ما أكثر وما الشعراني، حول نسجوها التي املرسحية األقصوصة تلك تنهار وبذلك

وأساطري! أقاصيص من حوله نسجوا
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العرص يف مرص مؤرخي من وهم — مبارك وعيل والشعراني إياس وابن الجربتي يحدثنا
األتراك فرضه الذي الحكم لون وعن املرصية، والقرى املدن يف الحياة لون عن — الرتكي

العقل. ويذهل القلب، يخلع عجبًا حديثًا مرص عىل
إذ الهمجي؛ الرببري العذاب أنواع ألقىس الرتكي الحكم خالل مرص خضعت فلقد
واستهتارهم الفاضح، جهلهم جربوتهم بشاعة من وزاد جبابرة، طغاة حكام أمورها توىل

اإلنسانية. املقدسات بكل
عن ونشأ والفساد، الظلم تعاني الدكتاتوري العسكري الحكم هذا مرصخالل كانت
الطيبة األرض ربوع يف واملرض والفقر الجهل انتشار الحاكمة البيئات يف والفساد الظلم

العميم. والخري الزرع ذي والوادي
الحياة أو الدين أو للمال بقي فما يشء، كل يف السالمة الناس وفقد األمن واختل

كرامة. أو قيمة
أصحاب تشارك أن الرتكية العسكرية الفرق عادة من كان «وقد الجربتي: يقول
املحل، يف ويعلقه سالحه، ويخلع التاجر، إىل منهم الجندي فيميض مكاسبهم، يف الحرف

أرباحه.»1 يف رشيكه ويصبح
متجره يف يستقر يكاد ال التاجر «وكان الشاملة: العامة للفوىض واصًفا يقول ثم
شبَّت قد فتنة يحسبها ما ورسعان الَعْدِو، يف ويتسابقون يتصايحون الناس يسمع حتى

فراًرا.» ويلوذ محله بإغالق فيبادر نارها؛

ص١٢٤. ج٢، الجربتي، 1
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قريته يف الفالح «وكان املرصية: والقرية الفالح عن متحدثًا «املناقب» صاحب ويقول
ويطالبونه عليه يحطون والكشاف القضاة كان والجزع: الفزع من آخر لنوع ُمعرًَّضا
ألوانًا العذاب وأذاقوه أرضه، منه انتزعوا الدفع عن عجز فإن واألدوات، الرضائب بدفع
البوص وإدخال ظهره، عىل الطونس وإمرار الرأس، وعرص والكسارات، باملقارع وأشكاًال

الرأس.»2 عىل بالنار املحماة الخوذة ووضع والتعليق، واللحم، الظفر بني
«كان أمواله: ونهبوا املرصي الشعب أذلوا الذين للمبارشين واصًفا إياس ابن ويقول

يد.»3 يدهم عىل وليس يشاءون بما الدولة أمور يف يترصفون كامللوك املبارشون
املؤرخون يقول كما — العلماء أن ذلك فوق املرصي الشعب عانى ما أخطر وكان
ظلًما فزادوهم وحاشية؛ بطانة لهم وغدوا والوالة، الحكام من الطغاة ركاب يف مشوا —

الدين. من كاذبًا ظالٍّ وعدوانهم ظلمهم عىل وأسبغوا وعدوانًا،
قف، جبار: كل وجه يف ويرصخون الجهاد، مشاعل يحملون وحدهم املتصوفة وبقي

أنت؟ َمن
بحياتهم ارتفعوا ألنهم والظاملني؛ الظلم عىل بانتفاضهم دائًما ُعرفوا التصوف ورجال
يخيف ما وفوق شهوات، من الناس يذل ما فوق بإيمانهم وسموا والرهبة، الرغبة فوق

جربوت. من الناس
ولكن األتراك: الوالة جربوت من املتصوفة موقف عن متحدثًا مبارك عيل يقول كما أو

املتصوفة. زعماء أمام ينحل كان الجربوت هذا
وبذلك الشعراني، التصوف زعيم يف العهد هذا خالل التصوف قوة تركزت ولقد

والظاملني. الظلم عىل وتمرده املرصي الشعب مقاومة الشعراني يف تمثلت
يرد وأن الشعب، سلطة يُمثل أن وجهاده وشخصيته بإيمانه الشعراني واستطاع

ظامليه. من حقوًقا له ينتزع وأن عنه، العدوان
يخضعوه أو منه، ينالوا أن يستطيعوا لم اإلنجليز أن يف الرس عن غاندي سئل
شيئًا أملك ال أني األول: سببني؛ إىل ذلك «يرجع فقال: وقوتهم، ضعفه مع لسلطانهم
يشء يف أطمع ال أني والثاني: أخضع، عليه فحرًصا مني، يأخذوه أن اإلنجليز يستطيع

أخضع.» فيه وطمًعا عني، يمنعوه أن اإلنجليز يستطيع

ص١٢١. الكربى، املناقب 2
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متاع من لديهم ما إىل عينه يمد ال األتراك، جبابرة من الشعراني موقف كان وكذلك
الحياة. يف يشء عىل يحرص وال وجاٍه،

ألحوا فإذا حاكم، من هدية أو ماًال يقبل ال كان بأنه نفسه عن الشعراني ويحدثنا
الناس. من ومشهد منهم مرأًى عىل به ح وطوَّ بيده، املال تقبَّل عليه

ذلك يف وكانت تركيا، يف الخليفة معونة الوزراء أحد له يلتمس أن رفض لقد بل
أمل. أي وأمًال رشف، أي رشًفا الوقت

ليحفظ الجبارين؛ هؤالء عىل ويتعاىل املتكربين، عىل يتكرب تواضعه يف الشعراني وكان
وطنه. وكرامة شخصه، وكرامة إيمانه، كرامة

إىل مقربون إننا تركيا: إىل الرحيل عىل عزم عندما باشا، عيل األعظم، الوزير له قال
إننا هللا؟ عند حاجة ألك املؤمن: عزة يف الشعراني فأجابه عنده؟ حاجة لك فهل الخليفة؛

حرضته. إىل مقربون
ويف هللا، طاعة يف ألنه طاعته؛ يف امللوك أن الشعراني يرى اإليمانية العزة وبتلك
باي، طومان والسلطان الغوري، السلطان عند عُت «تشفَّ الشعراني: يقول عباده، مصالح
طاعة جملة من معدود وذلك شفاعتي، فقبلوا مرص، باشوات من وغريهم بك، وخاير

يل.»4 امللوك
يقول: كما أو املرصي، الشعب عن األول املحامي الشعراني غدا اإليمانية العزة وبتلك
أكثر مرص يف أحًدا اآلن أعلم وال األمراء، عند شفاعتي قبول كثرة عيلَّ به هللا منَّ «ومما
أقل يف الناس حوائج يف مراسالتهم يف الورق الدست يفنى فربما الوالة، عند شفاعة مني

شهر.» من
رجل بأنه والوزراء امللوك وبإيمان الشعب، عن بدفاعه الشعراني مكانة وارتفعت
امتحنوه وقد الناس، به يستعبدون ما وفوق وظائفهم، وفوق املادة، وفوق اإلغراء، فوق
اعتصاًما فازداد ا، رسٍّ فأعادوها عليهم، فردَّها والخريات، األموال له فأرسلوا وجهًرا، ا رسٍّ

وإرصاًرا.
حتى أو حاكم، من ماًال يأخذ أن فأبى الخليفة، من والهبات الوظائف عليه وعرضوا

رسالته. يخدش وما عقيدته، يخدش ما ذلك يف ألن طعامه؛ من يأكل أن

ص٢٣٦. ،٣ جزء املنن، 4
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يف ينكب أمًرا له يعيص من وأن وآيات، كرامات رجل بأنه للشعراني شهرة وطارت
حياته. أو جاهه، أو ماله،

بكرامات والوزراء الوالة من الرتك جبابرة إيمان عن «املناقب» صاحب ويحدثنا
الشعراني زارهم إذا كان الوالة أن الخوف هذا عىل ترتب فقد فيقول: وقوته الشعراني
إىل ويسارعون يديه، بني األرض عىل ويجلسون به، ويتربكون يديه، يُقبِّلون إليه أرسعوا

وشفاعاته. أوامره قضاء
بهم يويص أن منه يلتمسون كانوا األمراء إن أيًضا: «املناقب» صاحب لنا ويقول
والروم العجم يويص مرة كتب إنه حتى الرتكية، اإلمرباطورية أرجاء يف اتجهوا أينما خريًا
إليه ويُرجع املوظفني، وكبار واملحتسبني القضاة يويل كان كما الحمزاوي، جاثم باألمري

وكبريها. صغريها الدولة أمور كل يف
الشعراني، من كلها الرتكية اإلمرباطورية خوف عن ليحدثنا مبارك عيل إن بل

لغضبه. اتقاءً إرضائه إىل ومسارعتها
الوالة أحد أن من مبارك، عيل أيًضا لنا يرويه ما الشعراني مكانة عىل للداللة ويكفي
مع العدوان، هذا بأنباء تركيا يف السلطان فتسامع وفاته، بعد الشعراني لذرية تعرض
من وهدد عنهم، العدوان بكف السلطان فأرسل إليه، شكواه يرفع لم ذريته من أحًدا أن

عناده. جزاء دمه بإهدار وأنذر القانون، طريد باعتباره مناوأتهم يف رأسه ركب
والعقيدة، اإليمان عىل قام نفوذ ألنه الشعراني؛ نفوذ يحجب أن يستطع لم املوت حتى

يفنى. ال خالد والعقيدة باإليمان يتصل ما وكل
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والشعبي الروحي الزعيم

الخصائص هذه تكون ما أكمل عىل واملكافح الشعبي الزعيم خصائص تمثلت الشعراني يف
هذا وفوق الحس، وتلهب العواطف، تثري بيانية وقوة الظلم، عىل متمردة نفسية قوة من
حتى — معها وتتفاعل الجماهري، بأحاسيس تشعر التي الساحرة الشعبية الحاسة وذاك

عليها. وتهيمن تقودها وهي — منها كأنها
تلك تكون ما أوضح عىل امللهم الديني الزعيم خصائص تمثلت الشعراني ويف
تلني ال أخالقية وقوة اإلغراء، منها ينال وال الظلم، يرهبها ال إيمانية قوة من الخصائص،
يضفي الذي األخاذ الصويف السحر ذلك وذاك هذا وفوق األهواء، مع تميل وال للشهوات،

واإلجالل. الحب وأضواء القداسة، هاالت صاحبه عىل
إذا غرو فال الزعامة، ألوان من اللونني هذين بني جمع من التاريخ رجال بني وقل
تدنو وال زعامات، تطاولها ال التي العامة بالقيادة معارصيه بني يظفر الشعراني رأينا

مقامات. منها
البداية والوزراء، الوالة يف ممثًال الرتكية، القوة وجه يف الشعراني موقف كان ولقد
املماليك حكم تحت طويًال توارت التي املستقلة، املرصية الشخصية لبناء الحقيقية
وأمانيها، آمالها حوله فرتكزت وصاحبها، فجرها الشعراني يف وجدت حتى واألتراك،
ومميزاتها؛ بخصائصها املرصية الشعبية املجموعات أوىل فشيئًا شيئًا حوله تتكون وأخذت
تالها وما مرص عىل نابليون حملة خالل غالبًا مرشًقا تجىلَّ الذي التاريخي دورها لتأخذ

أحداث. من
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األول، شبابه للدين تعيد دينية نهضة يف اآلمال تركزت أيًضا الشعراني وحول
جمود منها ونال التاريخ، أحداث أضعفتها التي اإليمانية وحرارته السابقة، وقداسته

الجماهري. وجهل العلماء،
ثائر، ألنه الحكومية؛ الوظائف عن أعرض أنه الشعبية الزعامة هذه زكاة من وكان
مكانته. من تنال كما الزعيم ثورة من تنال دائًما الحكومية والوظائف قائد، زعيم وألنه
وبذلك األزهر، عن بزاويته ابتعد أنه الدينية الزعامة لهذه النجاح عالمات من وكان
حرر كما العصور، تلك يف عليه خيم الذي اللفظي والجدل الفكري الجمود من أنقذها
الدين، جوهر إىل بهم لريتفع ومباذلهم، التصوف أدعياء أساطري من وتالمذته أتباعه
التي املقدسة وغايته العميل، وجهاده العلمي، وانطالقه األول، صفائه إىل بهم وليعود
االجتماعية. الفضائل وأنبل األخالقية، املبادئ أسمى بتلقينها اإلنسانية خري إىل تهدف

لم واألساطري الجمود من اإلسالمية العقول تحرير سبيل يف الديني الشعراني وجهاد
األمراء. واستعباد الوالة ظلم من الجماهري إنقاذ سبيل يف الشعبي جهاده عن يوًما يشغله
رسالة بني تنفصم ال التي الصلة وأحيا والدنيا، الدين بني الشعراني ربط وبذلك

الشعبية. السياسية ورسالته العلمية التعبدية اإلسالم
الوالة وكافح اإلسالمية، الجماهري وباسم الدين باسم التصوف وأدعياء الفقهاء هاجم
والقائد اإلسالمي املجاهد هدف ألن الشعبية؛ الكتلة ولحساب أيًضا، الدين باسم واألمراء

مشرتك. موحد هدف الشعبي
يف واعظ هو وظائف: عدة منهم للواحد العلماء، السادة «هاكم الشعراني: يقول
الوجه عىل الوظائف هذه بإحدى يقوم وال للعائلة، وطبيب الحكومة، يف وموظف املسجد،
عىل املتصوفة نحن عزمنا لقد الحرام. أو الحالل للمال سبيل هي بل هللا، يريض الذي

كافة.» الناس لخدمة لنتفرغ الحكومية الخدمة رفض
ال الناس إرشاد هو األول واجبهم كان الذين للعلماء العنيف النقد هذا ينسيه وال
الذين الحكام من الظاملني نقد إىل قلمه يوجه أن والحرام، الحالل أوجهه من املال جمع
يف موته عند الفالح «كان الشعراني: يقول يطاق، ال جحيم إىل املرصي الفالح حياة أحالوا
ال الوالة من الظاملني بفعل اآلن ولكنه ألوالده، الدراهم من شيئًا يرتك السابقة األيام أحلك
الرضائب، من عليه ما لتسديد والثور والبقرة الحاصالت يبيع هو سبيًال. ذلك إىل يستطيع

وأوالده.» زوجته مع سجن عليه ما تسديد من يتمكن لم وإذا
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نفسه الشعراني نذر املؤملة، املرصي الفالح لحياة الصارخة الصورة تلك أجل ومن
عىل املتصوفة نحن عزمنا «لقد الشعراني: يقول كما أو كلية، املظلومني سبيل يف للجهاد

كافة.» الناس لخدمة لنتفرغ الحكومية الخدمة رفض
تخفض وال قناة، له تلني ال مجاهًدا الحياة يف له نفس آخر إىل الشعراني ظل ولقد
سواه، يخىش فال هللا سبيل يف مجاهد إنه قوى. ترهبه وال أحداث، تزلزله وال راية، له
فقد مني؛ شعرة واهتزت حويل من جميًعا الناس انفض «لو الخالدة: كلمته دائًما شعاره

باهلل.» كفرت
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والزعامة الجهاد يف شاركه قد صويف وكمجاهد شعبي كزعيم الشعراني كان فإن وبعد،
رحيم إنساني بخلق ينفرد — أومن كما — الشعراني فإن التاريخ، رجال من كثريون

وإيمانًا. عمًقا مبلغه يبلغ غريه أن أظن ال مثايل، كريم
كان ولهذا األخوة؛ تلك معاني أدق عىل اإلنسانية األخوة رجل بحق الشعراني كان
ألملهم. ويتألم لشقائهم، يشقى واملحرومني؛ املظلومني أحاسيسه بكل بل بوجدانه، يشارك
ظلم أو عذاب كل لكأن حتى واملظلومني املعذبني بشعور ألشعر «إني الشعراني: يقول

بي.» وقع الناس من بأحد وقع
أحزانهم يف كافة الناس شارك إذا إال إنسانًا يكون ال اإلنسان أن يرى الشعراني وكان
ضحك، «من يقول: مشرتك، وعذابها مشرتك، خريها متماسكة وحدة اإلنسانية ألن وآالمهم؛
البالء نزول أيام املتنزهات مواضع إىل ذهب أو مبخًرا، ثوبًا لبس أو بزوجه، استمتع أو

سواء.» والبهائم فهو املسلمني عىل
أشد ألنهم واملذنبني؛ بالعصاة خاص بنوع ورحيًما بالناس، رحيًما الشعراني وكان
«ثم مبادئه: عن متحدثًا يقول والرحمة، والنصح العطف إىل وأحوجهم ضعًفا، الناس
أشقى فإنهم باملعصية؛ تلبسهم حال بالعصاة ورحمتي وعيوبهم الناس لعورات سرتي

حينئذ.» الناس
مريض، ألنه للمعايص؛ محبته كثرة إيلَّ شكا ملن ورحمتي رفقي كثرة «ثم ويقول:
باطًال.» يتكلم أن ولساني محرًما، تنظر أن وعيني زوًرا، تسمع أن أذني عىل غريتي ثم
كثرة «ثم لإلنسان مسخر ضعيف ألنه األعجم؛ الحيوان إىل الشعراني رحمة وتمتد

سوًطا.» أحمل أن وكراهتي دابتي عىل شفقتي
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األخالق، ونقاء القلب بصالح إال تصلح ال العبادة أن يرى الشعراني كان لقد بل
أو نميمة، أو حسد أو حقد أو غل فيه هل قلبه: فتش إذا إال الصالة إىل يقوم ال فكان
رحلة النوم ألن هذا؛ من يشء قلبه ويف ينام أن يستحي كان بل كبرية؟ أو صغرية شهوة

األعىل. املأل إىل الروح
حق ويف أوًال، نفيس حق يف الناس به وعظُت كالم كلَّ أخذي «ثم قائًال: ويستطرد
كثرة ثم إيلَّ، ميسء كل عن العام عفوي ثم ثالثًا، ذلك من واستغفاري ثانيًا، الناس

صديقي.» بهموم اهتمامي قبل عدوي هموم بحمل اهتمامي
أنعم «ومما فيقول: األخالق، معارج يف ويرتفع النفس، أدب يف الشعراني ويسمو
هذه عىل — هللا بإذن — القدرة نفيس من علمُت إذا إال بيتي من خروجي عدم عيلَّ به هللا

لهم.» الراحة وَجْلب منهم، األذى ل وتحمُّ الناس، عن األذى ل تحمُّ خصال: الثالث
عىل (الَطيَْلسان) فيضع درجات، بل درجة الشعراني ارتفع الثالث هذه كملت فإذا

الناس. فضول عن برصه ليكف وجهه؛
هي والرشف، بالنبل تتألأل التي الصافية الروحية الكلمات املضيئة؛ الكلمات تلك

… وزعامته علمه فوق ودرجات درجات يرفعه لُخلٌق وإنه الشعراني، خلق بعض

نعيم رسور الباقي عبد طه
١٣٧٢ سنة األول ربيع ٢٠
٨ / ١٢ / ١٩٥٢
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