الملتقى الوطني الثاني حول "التصوف بين الماضي والحاضر" بجامعة أكلي محند أولحاج
بالبويرة –الجزائر ،-قسم علم االجتماع ،يومي 01و7102 00
مداخلة موسومة ب "التصوف بين فهم السلف وإتباع الخلف"
إعداد الدكتور :لخذاري سعد ،أستاذ محاضر الصنف أ بجامعة البويرة ،قسم اللغة واألدب العربي
ملخص
لم يكن التصوف في الماضي مذهبا وال طريقة ،وإنما كان سلوكات وأخالق مصاحبة للرسول صلى الله
عليه وسلم وصحابته الكرام ،أي أنه خصال البد لإلنسان المسلم أن يحمل بعضا منها حتى يحقق إيمانه الحقيقي،
ووجوده اإلنساني .وأخذ الفكر الصوفي يتطور ويأخذ منحى متزايدا بالكتابة والتأليف فيه يوما بعد يوم ،وبالرغم
من العناصر الدخيلة التي ال تختص به ،إالّ أنه يبقى مجاال وفنا وعلما ال غنى للتعبير عنه ،فرض وجوده قديما
نفس تريد الشموخ والعُلى والعزة والكرامة،
وحديثا ،وقد أُستعين به لكسر هوى النفس ،وعلو همتها ومكانتهاٌ ،
على وال عزة وال كرامة إالّ بحب الله ورسوله الكريم ،ومن هذا المنطلق جاء بحثنا ليتناول الفهم الصوفي
ألنه ال ُ
عند العلماء القدامى ،وكيف لنا أن نتبع فهمهم السليم للتخلص من مشاكل وقيود اليوم ،فنرتقي ونسلم ونغنم.

لقد فرض التصوف والكتابة فيه حضوره قديما وحديثا ،وذلك بسبب الصفاء الروحي والفكري الذي اتسم
به العلماء الصوفيون ،بد ًءا من الصحابة ،إلى العصر الحديث ،وبالرغم من العناصر الدخيلة على التصوف
مفهوما وممارسة ،إالّ أنه في األصل دعوة ٌ للسعادة واإلخاء ونبذ الماديات المهلكة ،وإيمانًا منّا بأهمية الصوفية،
ومن المسؤولية الملقاة علينا كباحثين ،ارتأينا أن نستكتب هذه الورقة العلمية ،لنحيط بمفهوم التصوف الحقيقي
فه ًما عند علمائنا القدامى ،وكيف كانوا يستعينون به في معالجة المشاكل التي تعترضهم ،وكيف يمكننا اإلفادة من
عصر شابته الكثير من األزمات
مفاهيمهم النيّرة في معالجة اإلشكاليات التي تعترضنا في عصرنا الحالي،
ٌ
األخالقية الروحية ،فنكون خير خلفٍ لخير سلفٍ .

أوال :مفهوم التصوف
التصوف ":عل ٌم قُصد إلصالح القلوب ،وإفرادها لله عما سواه ،وكالفقه إلصالح العمل ،وحفظ النظام،
وظهور الحكمة باألحكام ،وكاألصول لتحقيق المعتقدات بالبرهان ،وتحلية اإليمان باإليقان ،وكالطب لحفظ
األبدان ،وكالنحو إلصالح اللسان ،إلى غير ذلك فافهم"1؛ فالتصوف حسب هذا التعريف يرمي إلصالح القلب
وصيانته من الدنس ومن الجور إلى العدل واإلحسان والنقاء والصفاء ،وهو أداة تؤدّي إلى توحيد اإلله بالعبودية
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واإلخالص وحسن الظن والمعتقد ،فمثلما هناك علوم غرضها إصالح مجال من المجاالت كالفقه واألصول
والطب والنحو ،فكذلك ت ّم التّأسيس للتصوف ليهتم بما يحفظ للقلب نقاءه وصفاءه ورضاه وشفاءه.
فالتصوف...":مأخوذ من الصفاء ،والصفاء هو :خلوص الباطن من الشهوات والكدرات .فعلم التصوف
يهت ّم بصفاء القلب من الشهوات كحبّ الرئاسة وحبّ السمعة وحبّ المحمدة من الناس ،وبصفائه من ال ُكدُرات أي
األمراض القلبية كالحقد والحسد والكبر والعجب والغرور وسوء الظن بالناس"2؛ فالتصوف يسعى كعلم وفن
لتنقية باطن اإلنسان من الرزايا والدنايا ،بحيث ال تكدّره الدّالء ،فيصير القلب صافيًا رقراقًا ،ال ينزع لسلطة وال
ّ
يغتر وال يحسد أحدًا على نعمه وهبها الله له ،وال
ينحط اإلنسان إلى هوى النفس فال
يغتر بوصفٍ وإطراء ،وال
ّ
ّ
ّ
ويكن ألخيه المسلم ك ّل خير ونيّ ٍة صادقة.
يشك في أخيه المؤمن ويلتمس له كل األعذار،
ورد في معجم "ك ّ
التصوف ":هو التخلّق باألخالق اإللهية .وخرقة
شاف اصطالحات الفنون والعلوم" أن
ّ
ي
ّ
التصوف هي ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ،ويتوب على يده ألمور منها :التزيّي بز ّ
المراد ليتلبّس باطنه بصفاته كما يتلبّس ظاهره بلباسه وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا ،قال الله تعالى{:قد أنزلنا
سا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير} ،ومنها وصول بركة الشيخ الذي ألبسه من يده
عليكم لبا ً
المباركة إليه .ومنها نيل ما يغلب على الشيخ في وقت اإللباس من الحال الذي يرى الشيخ ببصيرته النافذة
المنورة بنور القدس...ومنها المواصلة بينه وبين الشيخ به فيبقى بينهما االتصال القلبي والمحبة دائما ويذ ّكره
اإلتباع على األوقات في طريقته وسيرته وأخالقه وأحواله حتى يبلغ مبلغ الرجال ،فإنه أبٌ حقيقي كما قال عليه
الصالة والسالم {:أبٌ ولدك ،وأبٌ علّمك ،وأبٌ ربّاك}"3؛ فحسب هذا المفهوم للتصوف للتهانوي (ت بعد
التصوف بالمريد الذي له من الصفات واألخالق والتقوى والورع ما يجعله أهالً ليكون قدوة ً
5511ه) فإنّه يقرن
ّ
سك والعبادة ،ووافر األخالق ،ظاهره كباطنه ،له من
للطالب،
ومنبرا لالقتداء ،ألنه واسع اإلطالع ،كثير التن ّ
ً
ً
البصيرة واإلحاطة البالغة ،وهذا ما ينبغي للطالب أن يأخذه عن أستاذه ،أخالقا وعفّة وطهارة وعل ًما وأدبًا ،ولهذا
كان التصوف يُمارس في الزوايا والمساجد وأماكن العبادة ،حتى يتم احتكاك الطلبة بشيوخهم ،ويتم التلقي والتعلم
تنظيرا وتطبيقًا.
والتفقه في الدين ،وممارسة العبادة واإلسالم
ً

ثانيا :التصوف بفهم السلف
وبعض من
سوف نتقرب من بعض أعالم التصوف العرب القدامى ،كيف فهموه وما هي نظرتهم إليه،
ٍ
آرائهم.
فمن أعالم التصوف "الحسن البصري" (15ه551/ه) حيث...":كان الحسن دائم الحزن ،كثير البكاء،
مطالبا نفسه بالحقائق ،بعيدا من التصنع ،ال يظهر التقشف ،وإن كان باديا عليه ،وال يدع التجمل ،وال يمتنع من
لبس جيّد الثياب ،وال يتخلّف عن مؤاكلة الناس ،وال يتأ ّخر عن إجابة الدّاعي إلى الطعام ،وكان له سمتٌ يعرفه به
صر؟ فقالوا :الحسن بن أبي الحسن ،قال :فيم
من لم يكن رآه...وقيل :ورد أعرابي البصرة ،فقال :من سيّد هذا ِ
الم ْ
دره
ساد أهله؟ قالوا :استغنى ع ّما في أيديهم من دنياهم ،واحتاجوا إلى ما عنده من أمر دينهم ،فقال األعرابي :لله ّ
هكذا فليكن السيد حقًّا"4؛ فالحسن كان متصوفا بسلوكه ونبل أخالقه ،فهو ال يأمن الدنيا وزخرفها ،وهذا ما يبدي
عليه الحزن والبكاء ،فهو دائم المساءلة لنفسه ومحاسبها ،وقد كان متواضعا اجتماعيا يحب الناس ويستأنس بهم
حتى سادهم وملك عقولهم ،فهو زاهدٌ عن المال والمنصب والجاه ،كان يحب العلم والعلماء وأمور الدين
اإلسالمي السمحة ،حتى ذاع صيته ولهجت بذكره األلسنة ،ودونت الكثير من أقواله وخواطره التي تعتبر أحسن
وسيلة للتذكرة والمحاسبة ومعرفة حقيقة الدنيا وما فيها.
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ي شيء يدخل الحزن في
كان البصري يعيب الشبع والترف في األكل؛" وقيل له يوما :يا أبا سعيد ! أ ّ
القلب؟ فقال :الجوع ،قال :فأي شيء يخرجه؟ قال :ال ّ
شِبع.
وكان يقول :توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام.
جوع نفسه إالّ لم يكن ألح ٍد أفضل من
وكان يقول :روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {:ما من عبد ّ
ثوابه ذلك اليوم ،إالّ لمن جاء بمثل ما جاء به} ،يريد :من صام لله سبحانه ،وقال مالك بن دينار :دخلت اليوم
على الحسن وهو يأكل ،فقال :كل يا بن أخي ! فقلت :أكلتُ  ،فقال :وإن فعلت ،فأسعدني ! فقلت ،والله لقد شبعت،
فقال الحسن :يا سبحان الله ! ما كنت إخا ُل أن مؤمنا يأكل حتى يشبع ،فال يقدر أن يساعد أخاه"5؛ فالصوم
تعرف اإلنسان بالله ،فيتف ّكر الفقراء والمساكين وال تصيبه الغفلة واالستغراق
واالبتعاد عن كثرة األكل وقلة النوم ّ
في الملذّات ،فالجوع تهذيب للنفس وصفاء لها ،وقد ّ
صوم النافلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم
سن
َ
يوما ويفطر يوما ،وكذلك كان صحابته ومن ضمنهم الحسن البصري ،فلما يجوع اإلنسان يحزن ويف ّكر في نعم
الله عليه ،ولما يفطر بالشيء اليسير يعرف قيمة النعمة التي وهبها الله عز وجل ،فهي خصال تصوف يتحفنا بها
البصري ،وهكذا كان المتصوفة الزهاد من بعده.
لقد كان الحسن البصري زاهدا في حياته وقدوته في ذلك الرسول عليه الصالة والسالم ،قال الحسن":
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ،ويلبس الصوف ،ويلعق أصابعه ،ويأكل على األرض،
ويقول عليه السالم{:إنما أنا عبدٌ آكل ،كما يأكل العبد} ،وكان يقول :لقد كانت فاكهة أصحاب رسول الله صلى
وتلونون
الله عليه التي يستظرفونها خبز ّ
البر ،فما بالكم –عباد الله -تستفرهون المراكب ،وتستلينون المالبسّ ،
األطبخة؟ ! ثم يقول :ويحكم ! أما تستحون من طول ما ال تستحيون؟ ! أال تكونون كما كان سلفكم الصالح؟ !.
وكان يقول :من نافسك في دينك فنافسه ،ومن نافسك في دنياك ،فألقها في نحره .وكان يقول :أيها الناس ! أدركت
أدبر ،ولهي
أقواما ،وصحبت طوائف ،ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبلَ ،وال يحزنون على شيء منها َ
عندهم أهون من التراب الذي تطؤونه بأرجلكم"6؛ فالحسن البصري كان ه ّمه اآلخرة ،يعيش معيشة اإلنسان
الب سيط ،كما كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ،فهو ال
يؤ ّمل في الدنيا وال يلقي لها باالً ،وال يكترث إلى الزخرف والنعيم الذي ينشده الكثير من الناس ،النجاح الحقيقي
حسب البصري هو نجاح اآلخرة ،والعاقل من يظفر بحسنات كثيرة ،فكل البشر سيالقون نفس المصير ،ولكن
الفارق هو كثرة الحسنات ومقدار الصبر الذي يالقيه اإلنسان في سبيل مرضاة الله عز وجل ،هذا هو التصوف
الذي طبع الحسن ،وهو مستمد من أخالق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
ومن أعالم التصوف "أبو السعود بن أبي العشائر" (ت466ه) " ،من مشايخ مصر وصاحب طائفة،
توجه بهمته إلى األخالق وتربية المريدين ،وكان مولده بواسط بالعراق ووفاته بالقاهرة سنة 466ه ،وله رسائل
إلى إخوانه من باب النصح والوعظ يصف فيها أصول الطريق وآداب التصوف ،ويقول إن األخالق الشريفة كلها
تنشأ من القلوب ،واألخالق الذميمة كلها تنشأ من النفوس ،فالصادق في الطلب يشرع في رياضة نفسه وطهارة
قلبه حتى تتبدل أخالقه فيبدل الشك بالتصديق ،والشرك بالتوحيد ،والمنازعة بالتسليم ،والسخط واالعتراض
بالرضا والتفويض ،والغفلة بالمراقبة ،والتفرقة بالجمعية ،والغلظة باللين واللطف ،ورؤية عيوب الناس بالغض
عنها ورؤية المحاسن ،والقسوة بالرحمة" ،7فأبن أبي العشائر يرى بأن أساس صالح اإلنسان هو صالح القلب،
وهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صالح القلب يعني صالح الجسد كله ،فأبن أبي العشائر يؤسس
لتصوفه من نصوص القرآن والسنة ،ويرى أن التوحيد الذي جاءت الشرائع ألجله هو من سمات التصوف،
والصوفي المسلم هو ذلك اإلنسان الذي يقنع بما عنده ويرضى بما قسم الله له ،وأن يلتزم المؤمن العبادة والتنسك
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مغبة السقوط في شر الغفلة وأن يكون في الجماعة ،ألن يد الله مع الجماعة ،وأن يكون رحيما وسطيا لينا ورفيقا
في كل أموره.
وابن أبي العشائر...":ال يقول بالجوع وال الفقر واالنقطاع عن الدنيا ،ولكن ما يهمه هو أكل الحالل،
ويقول إن أكل الحالل أو تصفية اللقمة بتعبيره هي القطب ،وبها تزكو الجوارح ،ويبرر مخالفته للمعهود في
التصوف أن النفس ينبغي أن تعطى حظها من المأكل والمشرب ،وأن تمنع في نفس الوقت عما يطغيها منه...إالّ
أن النفس من جهة أخرى ال ينبغي مطاوعتها على هواها ،والنفس إذا استولت على القلوب أسرتها وصارت
الوالية لها ،ومع ذلك فالسالك يجب أن ال يشتغل بالكلية بمقاومة نفسه ،فإن من اشتغل بمقاومتها أوقفته ،ومن
أهملها ركبته ،بل يخدعها بأن يعطيها راحة دون راحة ،ثم ينتقل إلى أقل من ذلك ،ومن قاومها وصار خصمها
شغلته ،ومن أخذها بالخدع ولم يتابع هواها تبعته"8؛ فابن أبي العشائر ال يرى ضرورة تعذيب النفس وعزلها عن
تحري الحالل في أكل الرزق ،ولكنه يرى بأن اإلفراط في
الحياة بالرغم من صوفيته التي اشتهر بها ،فهو يرى ّ
سك والعبادة ،كما أنه يرى
الملذّات من شأنه أن يفسد النفس ويشغلها عن طاعة ربها وشكر نعمه ،ويعزلها عن التن ّ
بأن التشديد على النفس يؤدي إلى خروجها عن قيد الطاعة ،ألن النفس البشرية بطبيعتها ال تحب التشدد
والضغط ،وإنما يكون اإلنسان ساعة وساعة مثلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ،كما أن النفس خدّاعة
وجرها إلى رحاب الطاعة والصفاء والنقاء
وتأخذ إلى الهالك إذا ما غفل المسلم المتصوف عن تربيتها وتهذيبها
ّ
والتقى.
ومن رجاالت الصوفية األتقياء العاملين "محمد بن سليمان السماللي الجزولي" (ت 5641م) المغربي
المراكشي ،وقد كان له طريقة لها من األثر البالغ في نهضة اإلسالم والدفاع عن حياض الشريعة ،فهو...":يدعو
وعود أتباعه على قراءته
إلى المداومة على ذكر الله تعالى والصالة على سيدنا محمد لهذا جمع دالئل الخيرات،
ّ
بل كانت أوراده خالل خلوته هي قراءة القرآن الكريم ودالئل الخيرات والتصلية على النبي ،وهي نفسها التي
نص عليها في طريقته"9؛ فنحن نالحظ أن الجزولي يتمسك بكتاب الله عز وجل قراءة وفهما ،والتماس فهم
ّ
القرآن واإلسالم انطالقا من النبي صلى الله عليه وسلم ،وهما سالح المؤمن الصوفي التقي الذي يحتكم إلى
األصول حتى تستقيم حياته ويعالج مشاكل النفس والحياة وأمور المعاش ،فالصالة على النبي تجلب البركة وترفع
الهم وتعلي المراتب ،وقد حثّنا الله عز وجل على الصالة على النبي وتالوة القرآن.
ومن أهم دعوات وأفكار الجزولي ضرورة وجود الشيخ األب المربي القائد ،حيث...":جعل الشيخ
ضروريا للسلوك (من شرط التائب أن يقتدي بشيخ عالم بالظاهر والباطن)...تأدب المريد مع شيخه ،وهذه اآلداب
عشرون :خمسة منها في حال الجلوس /وخمسة في حال الغيبة عنه /وخمسة في حال ذكره /وخمسة في حال
صحبته /ألن من تأدب مع شيخه تأدب مع ربه...ويشترط في المريد كذلك أن يتصف باألخالق الحميدة منها:
محبة الخالق /قلة النوم /الصبر وعدم الشكوى من برد أو حر/تجنب الغضب والحقد /الزهد في المال والجاه/
وعدم ترك ما يورث"10؛ فالشيخ حسب الجزولي مشرو ٌ
ط ألنه تلقى األدب والعلم واألخالق بعد تجربة طويلة،
وبعد صبر ومجاهدة بالغين ،ووجود القائد ضروري لنجاح أي قضية في كل زمان ومكان ،ألنه مله ٌم وجدير
بالطاعة لشخصيته ولتضحيته ولصفائه ونقائه ،ما يستلزم بالضرورة وجود هذه الصفات عند التلميذ الذي يكن
كل الطاعة والتقدير واالحترام للشيخ ،ألن من آداب العلم األخالق النبيلة وترك الكبر والغرور وحسن الظن
والهمة ،واالبتعاد عن الكسل والخمول وقصر النظر ،كما أن نجاح أي إنسان في أي مهمة يتطلب العمل والنشاط
والجد والصبر والتفاءل واألمل وعدم اليأس.
أهم ما جاء به الجزولي...":حثه على الجهاد ومواجهة الدخيل األجنبي وقد عرفت دعوته استجابة كبيرة
لدى األوساط الشع بية ،الشيء الذي جعل أولي األمر يتضايقون منه ومن طريقته وأتباعه ،وكان يردد بين الناس،
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دولتنا دولة المجتهدين المجاهدين في سبيل الله"11؛ فالصوفي الحق حسب الجزولي هو من يقاوم أي محتل
لألرض والوطن ،ألنه مهيأ للدفاع عن شرفه وشرف أتباعه ،وشرف مجتمعه ،وقد جاءت دعوة الجزولي إبان
االحتالل البرتغالي ألرض المغرب ،فوقع في هم وغم وشعور بالمسؤولية تجاه بالده التي تتطلب رجاالً تربوا
ونشئوا على حب الوطن والصبر والجهاد في سبيل الله والدفاع عن ثوابت األمة ومقدراتها ،وعدم تركها لقمة
سائغة ألعداء اإلسالم من الكفار والطماعين.
ومن المتصوفين األفذاذ "األمير عبد القادر الجزائري" (ت5111م)؛" يستخدم (األمير) مصطلحات
جديدة تتناسب مع العصر وتتواءم مع فلسفته الصوفية ومنهجه في التربية الروحية التي يختطها لنفسه ،فهو
يسمي المجاهدة بالهدى ،إن الهدي أنواع ،والموصوفون بالهدي أنواع :فمهتد وأهدي ،وأعظم هدي :فالمهتدي
الذي حصل على الهداية بالدليل العقلي والبرهان .واألهدى هو الذي حصل على الهداية بتصديق الرسول
واإليمان...فتقابل مجاهدتي التقوى واالستقامة ،عند األمير مرتبة األهدى ،أي مرتبة اإليمان الوسطي فهي سماء،
وسقف للمهتدي ،وأرض وقاعدة يرتقي منها صاحبها إلى سماء األعظم هدي ،أي مرحلة الكشف والعيان"12؛
فاألمير عبد القادر كان متبصرا بحقيقة اإليمان وجوهره ،فقد كان صبورا وقورا حكيما عادال أحبّه كل من رآه
وسمع عنه  ،وبايعوه على الحكم والقيادة ،ألن الجزائريين كانوا في حاجة إلى قائد يأخذ بأيديهم للجهاد في سبيل
الله ضد المستعمر الفرنسي ،وكان من صفات هذا القائد العظيم الذي أذعن له القاصي والداني ،القريب والعدو،
فقد كان مجاهدا لنفسه ،قبل أن يكون مجاهدا للعدو ،أن عرف معنى الهداية ،بأن يستقيم ويتقي الله ،ويؤمن به حق
ٌ
إيمان معتدل وسطي يدعو للسماحة والعدل ،والتوسط في األمور والعفو عند المقدرة ،وقد تكشفت له
اإليمان،
األمور وتجلت له الحقائق حتى رسخ اسمه في التاريخ ،وصار رمزا للجهاد واألصالة والورع والجمال الروحي
والخلقي.
لألمير عبد القادر منهج يتميز به يمكن تلخيصه كما يلي:
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" -عرض التفسير الظاهر للنص أو اآلية القرآنية.
 عرض اآلراء الصوفية السابقة له كابن عربي وغيره. وفي النهاية عرض موقفه الشخصي أو رؤيته للمعنى.وفي كل هذا يؤ ّكد على التجديد المستمر في الفهم ما يبين عن خاصية ابستيمية في العلوم المعاصرة وهي أن
النتائج العلمية نسبية ويصحح بعضها بعضا ،مع العلم أن التجربة الصوفية مبنية على التأويل الذي في حد ذاته
يؤول اآلية القرآنية أو الحديث النبوي تأويالً خاصا بنا ًءا على
مسألة خاصة بالفرد المتصوف ،وهذا ما يجعله ّ
جدلية الظاهر والباطن ،ما اعتبره األمير فهما زائدا على الظاهر".
فعبد القادر مجتهد في التصوف ،وال يتلقاها فقط تقليدا ومحاكاة وإنما يستفيد من تجارب العلماء السابقين ،ويضع
بصمته الشخصية ،وتأويالته الخاصة به ،فال يقع في فخ الجمود ،كذلك ،لكل عصر أحداثه ومستجداته وسياقاته
التي تتطلب تغييرا للفهم الصوفي حتى يصير هذا الفهم يحل المشاكل االجتماعية والسياسية السائدة.
فاألمير عبد القادر تمثّل...":كصوفي متميز على المستوى النظري وعلى المستوى العملي ،إذ لم ينعزل
يتفرغ للتعبد بالمعنى الضيق للكلمة على مستوى كل مساره الصوفي ،بل ساهم في الحياة االجتماعية
ولم
ّ
والسياسية والدينية من خالل اهتمامه بأحوال الناس من مسلمين وغيرهم في كل مكان ،ومن الناحية الصوفية
طوره ابن عربي ،وبالتالي من هنا تأتي مكانته في
والفكرية فإنه استطاع إحياء ما يسمى بالتصوف الفلسفي الذي ّ
14
سر األول البن عربي ،واستمراره في التأليف على النمط نفسه" ؛ فاألمير عبد القادر يجمع
كونه الشارح والمف ّ
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بين زهده وعلمه وشخصيته الفذة ال تي استطاعت أن تبني دولة ،وكانت له صفات القائد الذي بايعه كل
وفهم لتعاليم اإلسالم السمحة ،كما أنه لم
الجزائريين وأحبه كل المسلمين وغير المسلمين لنبل أخالقه وتسامحه،
ٍ
يتن ّكر ألصالته ،وألعمال القدامى ،فهو ينطلق من قرائحهم ومؤلفاتهم ،حتى يدفع الجهل ويعالج المشاكل التي
كانت تعتري العالم اإلسالمي آنذاك ،وبصوفيته كسر عقدة الخوف من ذلك التكالب على العالم اإلسالمي ،وسقوط
الخالفة اإلسالمية وانهيار الحكم العثماني.

ثالثا :حاجة الخلف للتصوف فه ًما عن السلف
يقول "يوسف القرضاوي" ":نحن في حاجة إلى لون من الصوفية الربانية اإليجابية المعتدلة التي عبّر
عنها بعضهم بأنها :الصدق مع الحق ،وال ُخ ُ
لق مع الخلق ،وإليها يشير قوله تعالى {:إن الله مع الذين اتقوا والذين
هم محسنون} (النحل  ،)511وهذا هو روح الدين الحق :التقوى لله ،واإلحسان للناس :فالتصوف الحقيقي تقوى
وأخالق قبل كل شيء  .وينقل ابن القيم في (مدارج السالكين) عن بعض متقدمي الصوفية في تعريف التصوف
التصوف هو الخلق ،فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف ،ويعلّق ابن القيم قائال :بل الدين
قوله:
ّ
تصوف
كلّه خلق ،فمن زاد عليك في الخلق ،زاد عليك في الدين ،وكذلك التقوى .فهذا هو التصوف الذي نريد:
ّ
ويحرك الدوافع ،ويشحذ
التصوف الذي يغذّي اإليمان ،ويرقّق القلوب،
التربية واألخالق القرآنية والنبوية،
ّ
ّ
ويقوي السلوك الخيّر لإلنسان ،في ضوء الكتاب والسنة ،وهدي السلف الصالح ،فهو
اإلرادة ،ويهذّب النفس،
ّ
الذي نحرص عليه ،وهو الذي يقوم بمهمة (التزكية)...وهو مقام اإلحسان الذي جاء في حديث جبريل المشهور،
وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله{:اإلحسان :أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك}"15؛
ّ
فحسب القرضاوي فإن الصوفية واجبة وضرورية والبد لإلنسان المسلم لقدر من التصوف يزكي بها نفسه،
ويقوي بها عالقته مع الله عز وجل ،فالتصوف تربية لإلنسان على الذكر وعلى الدين وعلى صالح المجتمع،
وله دور في زرع المعاني النبيلة وترقيق المشاعر ،كما أن الطاقة الروحية ،طاقةٌ كبيرة جدًّا يمكن استثمارها في
ويقوض الظلم والجرائم ،كما أن النفس
دعم القيم وصالح األسرة والمجتمع ،ومن شأن التصوف أن يحدّ من الشر ّ
بها أمراض وال سبيل للقضاء عليها إالّ بالمجاهدة والتربية.
هناك حاجة ملحة للتصوف في عصر طغت عليه الماديات واألفكار المتوحشة ،يمكن...":القول إن
أقر به العلماء باعتباره العلم الثاني بعد
الحتمية العلمية تقر بأن التصوف علم قائم بذاته ،وذلك وقوفا عندما ّ
للتعرف عنه على قرب،
التوحيد ،ومن هذا المنطلق فإن حجية االعتماد عليه ضرورة علمية لما يقتضيه الحال
ّ
ومن هنا يتأ ّكد لنا إلزامية اعتماده علما من العلوم الواجب تعلمها ذلك لما يقدمه من معارف وسلوك تجعل عليه
ودارسيه على يقين من قيمته يرقى إلى مصاف االرتقاء في مدارج السالكين .ذلك لما يقدمه علم التصوف من
تزكية وتحلية للنفس التي من خالله تتخلّص من براثين وقيود المادية التي بدورها تنطلي على القلب وتجعل منه
مصدر تلقي وإرسال غير آبه بأحقية االنتماء إلى عالم اإلنسانية التي ما فتئ اإلسالم يرسي معالمه لتحقيق الرؤية
المتبصرة لآلخر دون التحامل عليه من منطلق عدم االنتماء إلى اإلسالم...انطالقا من حاجة اإلنسان للمعقول
والغيبي حتى يتحقق الحضور ماديا والشهادة روحيا ،فتتوافق المنطلقات مما يجسد الصورة االنسجامية التي جاء
من أجل تحقيقها اإلسالم الصحيح"16؛ فلقد جاء العصر الحديث ببراثينه وأوبئته الفكرية والروحية ،وتراجع
الوازع الديني بفعل العولمة ،فصار اإلنسان المسلم قاسي القلب ،حاد الطباع ،يلهث خلف أمور ال يدركها ،وال
يعرف ضررها من نفعها ،فكان ضروريا أن نعود إلى معالم التصوف ،ونتحسس آراء وأفكار علماء السلف
الصالحين ،وما كتبوه من مآثر وجواهر ودرر تقربنا من الله ،وترزقنا حب اإلنسان وحب الحياة المستقيمة،
وتنزع عن القلب غشاوته وقتامته ،فالتصوف وسيلة رابحة بيد العلماء المعاصرين ،وبيد اإلنسان المسلم كي يفهم
أمورا شرعية غائبة عن فهمه ،أو هو غافل عنها.
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يقول "السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي" في الحاجة إلى التصوف ":أنظر إلى بالد ضعفت فيها
الدعوة إلى الله والربانية وتزكية النفوس من زمان ،وندر فيها وجود الدعاة إلى الله وتجديد الصلة بالله وإصالح
الباطن بنفوذ الحضارة الغربية أو للقرب من مركزها أو بفعل عوامل أخرى ،إنّك تشعر فيها بفراغ هائل ال يملؤه
التبحر في العلم وال التعمق في التفكير ،وال فضل من ذكاء ،وال غنى من أدب ،وال نسب قريب بلغة الكتاب
والسنة ،وال نعمة من استقالل ،إنها أزمة روحية وخلقية ال عالج لها ،ومشكلة من أدق مشكالت المجتمع ال ح ّل
لها ،فالدهماء والشعب فريسة المادية الرعناء ،ونهامة المال العمياء واألمراض االجتماعية والخلقية ،والمثقفون
–الثقافة الدينية أو المدنية -فريسة الحرص على الجاه والمنصب واألمراض الباطنية من حسد وشح ورياء وكبر
وأنانية...وال عالج لكل ذلك إالّ في التزكية النبوية ،التي نطق بها القرآن وبُعث لها الرسول ،وفي الربانية التي
طولب بها العلماء{،ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب ،وبما كنتم تدرسون} " 17؛ فاألمراض
االجتماعية طغت على قلوب البشر نتيجة عوامل عدة ،تكنولوجية ،وتاريخية ،وأفكار مسمومة ،وال سبيل
لتخليص أنفسنا من هذه األدوية إالّ بصفاء الروح ،وبعث القيم الصوفية السمحة بالمدارسة والتذكير والنصيحة
حتى نعالج هذا الواقع ،فحقيقةً صارت تطغى الكثير من المشاكل عبر المجتمعات المسلمة ،وإننا لمدعوون إلى
التحرك ومعالجة المشاكل قبل استفحالها ،ألن الدواء بأيدينا ،وعلماء التراث المتصوفون تركوا لنا أعماال ضخمة
في التصوف ومبادئه ومفاهيمه تحتاج إعادة قراءة وإحياء حتى نصل إلى ذلك الرقي الفكري والروحي الذي
اتسموا به وقدّموا أبهى حضارة عرفتها البشرية ،حضارة الروح والتوحيد واإلخاء.
ومن خالل ما سبق ،نستنتج أن التصوف يعني صفاء النفس ،وزكاتها وتقربها من الله بحبه ،وتخليص
النفس من براثن الشهوات والذنوب والمهلكات ،كما رأينا أن المتصوفة هم الصحابة والصالحون من بعدهم،
نبراس الجد والعمل والجهاد في سبيل إعالء كلمة الحق ،هم رجا ٌل بكل ما تعني الكلمة من معنى؛ سماحةً وخلقًا
وإعال ًء لكلمة الحق ،وعدم اإلذعان للباطل ،أحبّهم العدو قبل الصديق ،كما أننا نرى أن التصوف في عصرنا
الحاضر صار ضرورة ملحة بتقريبه لبني اإلنسان فهما وتطبيقا معتدال بعيدًا عن الشوائب والعناصر الدخيلة
ٌ
عالم طغت عليه
عليه ،حتى نحدث توازنا لدي إنسان اليوم،
إنسان تتجاذبه العديد من التيارات والصراعات ،في ٍ
الماديات واإليديولوجيات  ،التي تدعونا بحق لتصحيح فكر اإلنسان المسلم وإرجاعه إلى أصوله وإلى رجاالته،
رجال العلم والصفاء واإليمان والصدق واإلخالص والنية الحسنة.
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 -51يوسف القرضاوي" ،تجديد اإليمان...التصوف المقبول والمردود" ،الموقع الرسمي للقرضاوي:
 ،www.qaradawi.netتاريخ.1156 ،11،11 :
 -16موسى بن موسى" ،ظاهرة التصوف ودورها في صقل العلوم االجتماعية واإلنسانية" ،مجلة الدراسات
والبحوث االجتماعية ،جامعة الوادي ،العدد  ،11سبتمبر  ،1156ص. 566 ،561 :
 -17السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي ،ربانية ال رهبانية ،دار الفتح للطباعة والنشر ،ط ،5بيروت،5944 ،
ص. 56 ،54 :
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