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 1كلمة التحرير
 في التصوف

 طو جابر العلواني
ماَّأزالَُّبَّالسادسةَّمنَّالعمر.َّدلَّيكنَّأيبََّّكنتبدأتَّوََّّ"التصوفـ"بَّمتينةرلَّعبلقةََّّن َّإ

،َّولكنوَّكانَّوبرصَّعلىَّالصبلةَُّبَّاؼبسجدَّالوحيدَُّبَُّبَّالبلدَّمنَّاؼبتصوفةَّاؼبعروفُتَّ-رضبوَّاهلل-
َّاَّالصغَتةَّمدينتنا َّذات َّالفلوجة(، َّ)مدينة َّصديقاَّآنذاك َّوكان َّتزيد. َّأو َّاليوم َّمسجدًا لثمانُت
َّشخصيَّّ َّحويش َّمبل َّحامد َّالشيخ َّاعبامع َّإلمام ََّّي-ًا َّاهلل. َّرضبو َّحويشَّكان َّمبل َّحامد الشيخ

نقشبنديًاَّوبرصَّعلىَّإقامةَّحلقاتَّالذكرَّليليْتَّاالثنُتَّواعبمعةَّبعدَّأداءَّصبلةَّالعشاء.ََّّاصوفي َّ
بعدََّّلبقاءَّويشاركَُّبَّاغبلقةَّوينصرفَّمنهميؤثرَّبعضهمَّاَّ-وىمَُّكثر-وكانَّاؼبصلونَُّبَّاؼبسجدَّ

َّأذكر-،َّلكنَّصبيعَّأىلَّالبلدَّمنَّغَتَّمشاركةَُّبَّاغبلقةمنَّينصرفََّّالصبلة -َّكانواََّّعلىَّما
َّعاّمةمتعاطفُتَّ-آنذاك َّبصفة َّالتصوف َّمع َّشديديَّوببََّّّ، َّوكانوا َّووبًتمونو، َّحامد َّالشيخ ون

َّيعقد َّاليت َّالذكر َّحلقات َّوحضور َّوعظو َّلدروس َّاالستماع َّعلى َّيافعاَّاغبرص َّصبيًا َّوكنت ىا.
َّخلفَّ َّعميَّاغباج َّأو َّالوالد َّاهلل-يصحبٍت ٍَّبَّأجلسَُّبََّّ-يرضبهما َّاؼبسجدَّألصليَّمعهم إذل

ُبَّبدايةََّّ-رضبوَّاهللي-حلقةَّالذكر.َّوكانَّيلفتَّنظريَّكثَتاَّالصمتَّالذيَّيبدأَّبوَّالشيخَّحامدَّ
كتَّاعبميعَّبرىةَّت،َّويسووووَّاغبلقةَّحينماَّيقولَّبصوتَّمرتفع:َّ"رابطةَّاؼبوت"َّويطيلَّكلمةَّاؼبوَّ

َّالرابطةَُّبمطرقيَّالرؤوسَّمغمضيَّاألعُتَّ َّىذه َّدلَّأكنَّأدريَّآنذاكَّما َّالذيََّّ؟الغالب. وما
وبعدىاَّتأٌبَّمرحلةَّأخرىَّمنََّّ"رابطةَّالشيخ"َّ:قولوبَّقبلَّأنَّيرتفعَّصوتوَّوبدثَُّبَّىذهَّالفًتة

َّاغبلقة ََّّمراحل َّالشيخ َّرابطة َّبعد َّثالثة َّبرابطة َّالشيخ َّلينادي َّأخرى َّإغماضة َّأو طةَّراب"ىي
َّ."األخوة

َّالذيَّ َّالشيخَّحامدَّنفسو َّالعمَّاغباجَّخلفَّأو ودلَّأكنَّاجًتيءَّعلىَّسؤالَّالوالدَّأو
َّإذلَّغرفتوَُّبَّاؼبسجدَّويسمعٌتَّبعضَّ َّإذلَّأنَّاصحبو َّويدعوينَّأحيانًا صارَّيألفٍتَّويسلمَّعلّي

َّ،َّواعبنيدَّالبغداديَّة،َّومعروفَّالكرخيَّقصصَّاؼبتصوفةَّأمثالَّأيبَّيزيدَّالبسطامي،َّورابعةَّالعدوي َّ
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َّوالسيدَّاضبدَّالرفاعيَّوغَتىمَّمن َّالكيبلين، َّاغباُبَّوالشيخَّعبدَّالقادر ََّّوبشر َّاألظباء اليتَّىذه
ىيََّّ"رابطةَّاؼبوت"الرابطةَّاليتَّيقولَّفيها:ََّّألفتهاَّأذينَّمنذَّذلكَّالوقت.َّوبعدَّمرحلةَّعرفتَّأن َّ

َُّب َّاآلخرة، َُّبَّالدار َُّبَّاؼبوت، َّمفكرين َّقليبًل َّأنَّيطرقوا َُّبَّاغبلقة َّللمشاركُت َُّبََّّدعوة القرب،
َّالنار َُّب َّاعبنة، َُّب َّاغبساب، َُّب َّالقرب، َّعلىَّعذاب َّويقبلون َّمشاعرىم َّوترق َّقلوهبم َّليتخبت ،

.ٍَّبَّبعدَّتلكَّاؼبرحلةَّتأٌبَّرابطةَّالشيخَّليفكرَّىؤالءَّاؼبشاركونَّبشيوخَّالذكرَّبنفوسَّصافيةَّمهيأة
ونَّذلكَّأدعىَّإذلَّالطريقَّاليتَّينتمونَّإليهاَّومزاياىمَّوكراماهتمَّوسَتىمَّوطرائقهمَُّبَّالعبادةَّليك

َّ َّالنقشبندي َّخالد َّالشيخ َّواسم َّالوقت َّذلك َّومنذ َّهبم. َّوارتباطو َّاؼبريدَّبشيوخو، الذيََّّ-تأّسي
َّ.مألوفَّلدي ََّّ-ةَُّبَّمشالَّالعراقكانَّدبثابةَّاؼبؤسسَّللطريقةَّالنقشبندي َّ

أماَّ"رابطةَّاألخوة"َّفاؼبطلوبَّمنَّاؼبشاركُتَُّبَّاغبلقةَّأنَّيستحضرواَُّبَّأذىاهنمَّويتذكرواَّ
اهنمَُّبَّالطريقَّوزمبلءىمَّمنَّاؼبريدينَّليكونَّذلكَّمدعاةَّللدعاءَّلبعضهمَّإذاَّكانواَُّبَّصورَّإخوَّ

َّبنوعَّمنَّ َّأوَّتذكرَّؿباسنهمَّوالشعور َّأوَّكبوَّذلك. َّأوَّغربة َّمثلَّمرضَّأوَّعوز أحوالَّخاصة
َّاؼبودةَّوالعاطفةَّوالوالءَّذباىهم.َّ

اثٍتََّّحينهاَُّبَّحضورَّاؼبسجدَّبعدَّستَّسنواتَّتقريبًاَّحُتَّأصبحَّعمريَّانتظمتوقدَّ
َّليكونَّإماماَّ َّمنَّىيت، َّالسادلَّالسامرائيَّمنقواًل َّعبدَّالعزيز َّشيخنا َّبعدَّأنَّجاءنا عشرَّعاماً.

وَُّبَّمنـزعوَّةَّلكنَّّةَّوالسلفي َّوخطيباَّومدرسًاَُّبَّجامعَّالفلوجة.َّوالشيخَّعبدَّالعزيزَّكانَّبُتَّالصوفي َّ
َّالعامَّّ َّأمام َّكان َّوإن َّالتصوف َّإذل َّأميل َّالالعام َّالطرق َّينتقد َّما َّكثَتًا َّعلىَّة َّوبمل َّوقد صوفي ة،

وُبَّالفلوجةَّوفيماَّحوؽبا.َّولكنوَّكانَّحُتَّتقامََّّ-مدينتو-بعضَّمنَّيعرفَّمنَّرموزىاَُّبَّسامراءَّ
دونَّأنَّيشاركَُّبَّاغبلقةَّأوََّّواإلخباتَّاَُّبَّاؼبسجدَّيبدوَّعليوَّنوعَّمنَّاػبشوعحلقاتَّذكرَّمَّّ

الَّيبنعناَّمنَّاغبضورََّّوهبلسَّفيهاَّوالَّيسمحَّلناَّكبنَّالطبلبَّبأنَّنشاركَُّبَّىذهَّاغبلقاتَّولكن َّ
َّعنَّبُعدَّومبلحظةَّماَّهبري.

َّتأسست َّالفًتة َّتلك ََُّّب َّمدينتنا ََّّأولَّ-الفلوجة–ُب َّاإلسبلمية" َّ"لؤُلُخوة اليتََّّ-شعبة
َّعبماعةَّ َّالصغَتةََّّ-ُبَّمصرَّ"األخوانَّاؼبسلمُت"كانتَّتعدَّامتدادًا وبدأتَّنشاطهاَُّبَّمدينتنا

َّنسمعتلك َّوبدأنا َّوشيًئاَّ. َّالتصوف َّحول َّاعبدل َّمن َّوذمهمَّنوعًا َّاؼبتصوفة َّنقد وأحياناََّّ،من
َّ.ةةَّواغبركاتَّالصوفيَّّىبطبَّبعضَّشبابَّاإلخوانَُّبَّاؼبسجدَّفينددونَّباؼبتصوفةَّوالطرقَّالصوفيَّّ
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َّمسئوليَّّ َّوبملوهنا َّزبلَّّوردبا َّاألم َّة َّومسئوليَّّف َّاغبضاريَّة َّتأخرىا َّاألمراضَّة َّمن َّكثَت َّوشيوع ،
ارَّاألسباب،َّوعدمَّاألخذَّهبا،َّوالرضاَّباألمرَّةَّبينهاَّكالتواكل،َّواحتقةَّواػبلقيَّّاتَّالنفسيَّّوالسلبيَّّ
هببَّأنَّتنصرفَّةَّاألوذلَُّبَّالتغيَتَّاألولويََّّّوعدمَّؿباولةَّتغيَتهَّعلىَّاعتبارَّأنََّّ-أيًاَّكان-الواقعَّ

َّتغيَتَّالنفسعمليََّّّإذل َّالواقعَّبعدَّذلكَّة َّوأنَّتغيَتَّالنفسَّىوَّاعبهادََّّواهللَّيغَّت إذلَّغَتَّذلك.
َّألمة.وَّيتوقفَّصبلحَّأحوالَّاياألكرب،َّوعل

َّويردونَّعلىَّىؤالءَّالشبابَّ وُبَّالوقتَّنفسوَّكناَّنستمعَّلبعضَّاؼبتصوفةَّيناقشونَّىذا
َّاؼبصطلحَّأوَّاؼبفهوم.َّ َّينفتحَّذىٍتَّعلىَّىذا َّبدأ َّيتهمونَّىؤالءَّاألخوانَّبالوىابي ة.َّوىنا وأحيانًا

ىَّعنَّأوَّينهَّ،بعضَّاؼبشايخينالَّمنَّةَّأوَّفكانواَّيعتربونَّكلَّمنَّينتقدىمَّأوَّينتقدَّالطرقَّالصوفي َّ
شديدًاَّبناءًاَّعلىَّذلك.َّوقدَّصارَّبعضهمََّّاًَّةَّوالوّىابيُتَّذمَّّابيَّّزيارةَّاألضرحةَّوىابي ًاَّويذمونَّالوىَّ

-.َّبُتَّالوّىابيُتَّدباَّفيهمَّالشيخَّالصّوافَّ"اأُلُخوةَّاإلسبلميةَّأوَّاإلخوانَّاؼبسلمُت"يدرجَّأعضاءَّ

َّاهلل َّاؼبسئوََّّ-رضبو َّويعد َّاإلسبلمية، َّاأُلُخوة َّصبعية َّيقود َّكان َّالعراق،َّالذي َُّب َّاإلخوان َّعن ل
ة.َّوكانَّأىمَّآنذاك،َّوصارَّكلَّمنَّيقًتبَّمنَّىذهَّاعبماعةَّيصن فَّوىابيًاَّمعاديًاَّللطرقَّالصوفي َّ

َّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-ةَّالَّيصّلونَّعلىَّالنيبَّالوىابيََّّّماَّيثارَّلتنفَتَّالناسَّمنَّالوىابي ة:َّأنَّ
َّوأهن َّ َّوالتوقَت، َّالتعزير َّحق َّيوقرونو َّوال َّيعزرونو َّوال َّبالعظائم َّاألضرحة َّأصحاب َّيرمون وىمَّ-م

يرموهنمَّبأمورَّماَّكانَّينبغيَّأنَّيُرمىَّمثلَّىؤالءََّّ-ةأولياءَّوأئمةَّوصلحاءَّقدمواَّالكثَتَّؽبذهَّاألم َّ
َّهبا.َّ

َّاآلصفيَّّ َّ"اؼبدرسة َُّب َّدراسيت َّأهنيت َّبغدادَّالديني ةَّةوحُت َّإذل َّوذىبت َّالفلوجة َُّب "
ؽبمَّالشيخَّأؾبدَّالزىاويَّوالثاينَّالشيخَّؿبمدَّفؤادَّتتلمذتَّىناكَّعلىَّثبلثةَّمنَّكبارَّاؼبشايخ،َّأوَّ

اآللوسي،َّومنوَّكانتَّإجازٌبَّوالثالثَّعبدَّالقادرَّاػبطيبَّإضافًةَّإذلَّدروسَّؿبددةَّكنتَّأذىبَّ
َّالطائيَّ َّالدين َّكمال َّوالشيخ َّآنذاك َّالعراق َّمفيت َّكان َّالذي َّالقيسي َّقاسم َّالشيخ َّمن لتلقيها

َّمتعلَّّوالشيخَّؿبمدَّالِقزعبِْي.َّكانَّالشيخَّالزىاويَّرج َّرآءهَّاؼبرءَّذكرَّبًلَّخاشعًا قَّالقلبَّباهللَّإذا
فَّلَّالتصوَّّاهللَّتباركَّوتعاذلَّبرؤيتو،َّلكنوَّدلَّيكنَّيتحدثَُّبَّىذهَّاألمورَّفبلَّتدريَّإنَّكانَّيتقب َّ

َّلكنَّّ َّيقبلَّاؼبتصوفُتَّأوَّيرفضهم. َّمنَّالتقوىَّأوَّيرفضو َّعلىَّمستوىَّعاٍل وَُّبَّذاتوَّكانَّرجبًل
َّواػبشوعَّوَّ َّأيَّوخوفَّاهللَّتباركَّوتعاذل، َّعنَّذكر َّلسانو َّمعَّطهارة أحدَّمنََّّاإلخباتَّعببللو
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ًاَّهباىرَّبذلكَّويعلنوَّفقدَّكانَّصوفيََّّّ-يرضبوَّاهلل–اؼبؤمنُتَّبسوء.َّأماَّالشيخَّؿبمدَّفؤادَّاآللوسيَّ
وَّالَّيقدرَّودلَّيكنَّيتقبلَّأيَّنقٍدَّأوَّرفضَّللتصوفَّبلَّكانَّردباَّيبتنعَّعنَّتدريسَّمنَّيشعرَّأنَّّ

َّ.َّيرضبناَّاهللَّوإياىمَّصبيًعاَّلشيخَّعبدَّالقادرَّاػبطيبةَّحقَّقدرنباَّوكبوهَّاالتصوفَّوالصوفيَّّ
وكثَتًاَّماَّكانَُّبَّؾبالسَّوعظوَّيتواجدَّويظهرََّّ،اًَّكذلكَّكانَّالشيخَّقاسمَّالقيسيَّصوفيَّّ

أبناءَّالعصرَّةَّأخرىَّمنَّعليوَّذلكَُّبَّؿبضرَّمنَّاعبمهور.َّأماَّكمالَّالدينَّالطائيَّفهوَّشخصي َّ
َّلكن َّ َّذلك، َّمن َّشيئًا َّيظهر َّيكن َّيرضىدل َّيكن َّدل َّمعيََّّّو َّأئمة َّينتقد َّأمثالَّأن َّيديو َّبُت نون

َّفلمَّيكنَّمنَّذلكَّالطرازََّّوعبدَّالقادرَّاعبيبلينََّّّالسهرورديَّ َّىوَّنفسو َّأما واعبنيدَّومنَّإليهم.
َّيرضبهمَّاهللَّصبيعاً.َّالذيَّكانَّمنوَّؿبمدَّفؤادَّاآللوسيَّوالشيخَّاػبطيبَّوالشيخَّقاسمَّالقيسيَّ

َّمتناقضةَّعنَّمنَّىناَّاستطيعَّأنَّأقولَّإنٍتَُّبَّمرحلةَّماَّدونَّالعش رينَّكنتَّأظبعَّأمورًا
َّوالتصوَّّالصوفي َّ َّالصوفيَّّة َّوالطرق َّأوَّف َّؽبم َّأظبع َّكنت َّالذين َّواؼبشايخ َّاألساتذة َّتوجو َّحبسب ة

َّملخصةَّ َّصغَتة َّمتون َّأو َّأبواب َّدراسة َّمن َّزبلو َّدراساتنا َّتكن َّفلم َّذلك َّومع َّعليهم. أدرس
َّالتصوَّّ َّبعضها َّوخاص َّيتناول َّاألصوليَّّف، َّكتبو َّما َّاؼبتأة َّاألشاعرة َّيضمنونََّّون َّكانوا َّحيث خرون

َّالرؤياَّوحّجيةَّاإلؽبام"،َّوىلَّكتبهمَّاألصوليَّّ َّعنَّالتصوفَّدبناسبةَّحديثهمَّعنَّ"حّجية ةَّكبلمًا
ة!!َُّبَّىذهَّاؼبباحثَّكانَّصبهرةَّةَّوىلَّيُعدَّاإلؽبامَّحجةَُّبَّاألمورَّالشرعيَّّةَّتعدَّحجَّالرؤياَّاؼبناميَّّ

َّة.أكثرَّمنَّوبتفيَّباإلؽبامَّوالرؤياَّاؼبناميََّّّةَّمنالصوفيََّّّفَّعلىَّاعتبارَّأنَُّتَّيتناولونَّالتصو َّاألصوليَّّ
شأنوَّشأنَّسواه.َّفهناكَّأمرانَُّبَّحياةَّالبشريةَّازبذاَّمنذََّّ"التصوف"ٍَّبَّتوصلتَّإذلَّأنَّ

عهدَّأيبَّالبشريةَّآدمَّعليوَّالسبلمَّموضعَّالصدارةَُّبَّاىتماماتَّاإلنسانَّنبا:َّ"اؼبعرفةَّواػببلص".َّ
إلحاطةَّحبقيقتوَّبغضَّالنظرَّعنَّالتعريفاتَّالفنِّيةَّفهيَّالوصولَّإذلَّتصورَّاجملهول،َّواَّ"اؼبعرفة"أماَّ

للمعرفة،َّوماَّيفصلَّبينهاَّوبُتَّ"اغبلم"َُّبَّأنظارىم.َّوأماَّاػببلصَّفيتحققَّلئلنسانَّباإلطمئنانَّ
َّبأنوَّلنَّيعذبَُّبَّاآلخرةَّبلَّسينع مَّويُدَخلَّاعبنة.

وبشيءَّمنَّالتساىلَّيبكنَّحصرَّأنشطةَّاإلنسانَّكلهاَُّبَّالوصولَّإذلَّىذينَّاؽبدفُت.َّ
َّ:َّيستهدفَّربقيقَّمقصودينَّاثنُت.-إذن-فالدينَّ

ََّّ:األول  َّباهلل َّاإلنسان َّعبلقة َّوتنظيم َّالعقيدةَّ-تعاذل–بناء َُّب َّواضحًا َّذلك َّويبدو .
َّوالعبادات.َّ
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َّتنظيمَّعبلقةَّاإلنسانَّبأخيوَّاإلنسان،َّوىذاَّماَّيظهرَّجببلءَُّبَّالنظامَّاألخبلقيََّّ:الثاني
ةَّوماَّإليهاَّعندَّتأسيسَّاجملتمعات.َّةَّواغبربيَّّميَّّونظامَّاؼبعامبلت.َّوكذلكَُّبَّنظمَّالعبلقاتَّالسل

َّو الوحيَّ"وزبتلفَّأساليبَّالناسَّووسائلهمَُّبَّالوصولَّإذلَّكلَّمنَّىذينَّاؽبدفُتَّأوَّكليهما.
وَّيقدمَّبيسرَّوسهولةَّمعَّأىمَّماَّيشدَّاإلنسانَّإليوَّأنََّّّ"النّصَّالديٍت َّاؼبوَحى"الذيَّوبملوََّّ"اإلؽبيَّ

َّعلىَّالوصولَّإذلَّىذينَّاليقُتَّالتامَّبصدقوَّخارطةَّدقيقةَّوأصوَّ اًلَّومصادرَّعبعلَّاإلنسانَّقادرًا
اؽبدفُتَّمعاً.َّفهوَّيقدمَّمعرفة،َّويقدمَّسبيبًلَّللخبلصَُّبَّالوقتَّذاتو.َّولكنَّالناسَّىبتلفونَُّبَّ

َّللنصَّ َّسبلهمَُّبَّفهمهم َّزبتلف َّقد َّالتعامل َّطرق َُّب َّأو َّالفهم َُّب َّاالختبلف َّلذلك َّونتيجة ،
َّالنظرَّإذلَّاؼبعرفةَّأوَّإذلَّطريقَّاػببلص.َّ

ََّّوالصوُب َّ َّعن َّباحثًا َّكونو َّحيث َّمن َّغَته َّعن َّىبتلف َّسبيلَّ"ال َّوعن َّاؼبعرفة سبيل
َّالتصوَّّ"اػببلص َّىو َّفما َّالصوُبَّّ. َّىو َّومن َّىذه،َّف َّمقالتنا َُّب َّاستجبلءه َّسنحاول َّما َّىذا ؟

َّالَّ َّمتداخلة َّمتشابكة َّحقائق َّعببلء َّيسعى َّمن َّسبيل َّتعًتض َّاليت َّالكثَتة َّالصعوبات مدركُت
َّمعرُبَّّ َّحقل َّإذل ََّّتنتمي َّؿبدَّواحد َّاؼبوضوع، َّواضح َّبُتِّ َّاؼبصادر َّمنضبط َّوالقواعد َّاؼبسائل د

التوحيدَّوالعقائدَّ"فَُّبَّإطارهَّاؼبعرُّبَّخاّصةَّتتداخلَّفيوَّوتزدحمَّعليوَّعلومَّاألىداف.َّفالتصوَّّ
َّواعبهادَّ َّوالسياسة َّواإلمامة َّالسلوك َّوقواعد َّوالنفس َّواألخبلق َّوالبدعة َّوالسَتة َّوالسّنة والفقو

َّ.َّ"يّةَّواعبماعّيةَّوالعزلةَّواالنفرادَّواالختبلطَّواالنتماءَّوكبوىاوالعبلقةَّمعَّاآلخرَّوالفرد
وجدناَّاألمرَّأكثرَّتعقيداً،َّإذَّأّنكَّذبدَُّبَََّّّإذلَّاعبانبَّالعمليََّّفإذاَّذباوزناَّاعبانبَّاؼبعرُب َّ

ةَّأنفسهم،َّواؼبواقفَّكلَّفًتاتَّالتاريخَّاإلسبلميَّمنذَّالقرنَّالثاينَّحىتَّيومناَّىذاَّمواقفَّالصوفيَّّ
َّفمرةَّذبدَّالصوفيَّّمنهمَّتًتاوحَّبُت ةَّذخَتةََّّقليلَّمنَّمواقفَّالقصدَّوكثَتَّمنَّمواقفَّالتطر ف.

اتَّاعبهادَّوالدفاعَّاؼبشرِّفَّعنَّمقدراتَّاألمةَّىامةَّمنَّذخائرَّاألمةَّسبارسَّبعضَّؾبموعاهتاَّعملي َّ
َّفبنَّ َّوكثَت َّسبقو( َّ)ومن َّاعبيبلين، َّالقادر َّعبد َّالشيخ َّؼبدارس َّحدث َّكما َّواػبارج، َّالداخل ُب

ةَّللتصديَّمدارسَّىؤالءَّمدارسَّعلٍمَّوساحاتَّتدريبَّإلعدادَّشبابَّاألم ََّّغبقو،َّحيثَّكانت
ألعدائها.َّذبدَّذلكَّبارزًاَُّبَّكثَتَّمنَّحركاتَّاؼبقاومةَّواعبهادَُّبَّعهودَّالفرقبةَّوالتتار.َّوأحياناَّ
ذبدىمَّدعاةَّسائحُتَُّبَّاألرضَّينشرونَّاإلسبلمَُّبَّكلَّصقعَّأوَّرْيعَّيستطيعونَّالوصولَّإليو.َّ

بعضَّاألصقاعَّتراىمَّدعاةَّعزلةَّوتواكلَّوزباذلَّواستسبلم،َّبلَّدعاةَّترحيبَّوُبَّبعضَّاألحيانَّوَّ
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بًلَّلوَُّبَّتذكَتَّالناسَّدباَّفرطواَّوأسرفواَّليعودواَّبالغازيَّواؼبعتديَّباعتبارهَّجزءًاَّمنَّقدرَّاهللَّأوَّفبثَّّ
َّوامتصاصها.َّ َّعلىَّاستيعاهبا َّاألمة َّيتقدمونَّالصفوفَُّبَّاألزماتَّليعينوا َّذبدىم َّومرة إذلَّاهلل.

مَّأحيانًاَّقابعُتَُّبَّالزواياَّوالتكاياَّمستسلمُت.َّولذلكَّكانَّمنَّالصعبَّعلىَّالباحثَّأنَّوذبدى
َّأنَّنقول:َّإنَّالصوفي ََّّ-وكلَّّ–يقولَُّبَّذلكَّ َّأردناَّاإلنصافَّيبكننا ةَّالكلمةَّالسواء.َّولكنَّإذا

َّةَّيرشدَّبرشدىاَّويغوىَّبغوائها.َّفصيلَّمنَّفصائلَّاألم َّ
َََّّوَىْلَّأناَّإالَِّمْنَُّغَزي َةَّإنََّغَوتَّ

ُةَّأرشدَِّ َّ ّّ ََّغَوْيُتَّوإنَّترُشْدَُّغَزّي
َّمسئوليَّّ َّوحدىم َّربميلهم َّالعدل َّمن َّفكرَّفليس َُّب َّحدثت َّاليت َّاػبطَتة َّاإلكبرافات ة

األمة.َّوليسَّمنَّاإلنصافَّإنكارَّأياديَّبعضهمَّالبيضاءَُّبَّنشرَّاإلسبلمَُّبَّآسياَّوإفريقياَّوكثَتَّ
ةَّيلقيَّعلىَّكواىلَّالباحثُتَّأعباءاَّكثَتةَّمنَّاؼبناطقَّالنائيةَّآنذاك.َّولكنَّالتاريخَّاغبافلَّؽبذهَّاألم َّ

َّمنَّذلكَّكلو.َّوالسليبََّّّوىمَّوباولونَّاؼبيزَّبُتَّاإلهبايبَّّ
 

 التصوف والمقاصد القرآنية العليا الحاكمة:
أدقََّّةَُّبَّإطارَّؿباوالٌبَّللوصولَّإذلَّربديدَّمنهاجيَّةَّالتحليليَّّحُتَّبدأتَّدراساٌبَّالقرآني َّ

نَّتكونَّأعمدةَّكربىَّتدورَّحوؽباَّؿباورهَّاألخرىَّحبيثَّيبكنَّةَّاليتَّتصلحَّأحملاورَّالقرآنَّاألساسي َّ
ازباذىاَّمنهاجًاَّقرآنيًاَّؼبراجعةَّالًتاثَّوالتصديقَّعليو،َّىداينَّاهللَّسبحانوَّوتعاذلَّإذلَّأهناَّتنحصرَّ

.َّووجدتٍتَّبعدَّأنَّفرغتَّمنَّالكتابةَُّبَّاحملورَّالتوحيد، والتزكية، والعمرانُبَّؿباورَّثبلثَّىي:َّ
َّ ََّّمسوقاًََّّ-التوحيد-األول َّوىو َّأال َّالثاين َّاحملور َُّب َّالبحث َّأفكاريَّالتزكيةإذل َّأعد َّفبدأت .

َّ َّإذل َّتقودين َّهبا َّفإذا َّفيها، َّللكتابة ََّّ"فالتصوَّّ"وبطاقاٌب َّتُعد َّوعمودهََّّ"التزكية"الذي ىدفو
َّوأساسوَّوأىمَّوأبرزَّؿباوره.

َّ َّلدراسة َّمضطرًا َّوجدتٍت َّاؼبرة َّإذلََّّالتصوفىذه َّنسبتو َّأتبُت َّأن َّأستطيع َّلعلٍت بعمق
ََّّالوسائل َّلتحقيق َّوالعقائدَّالتزكيةالقرآنية َّاألفكار َّساحتو َّعلى َّتبلقت َّمسرٍح َّأمام َّيب َّفإذا .

ةَُّبَّإطارَّؿباوالتَّواألديانَّاليتَّوجدتَُّبَّالشرقَّالقدميَّلتقدمَّأشكااًلَّمتنوعةَّمنَّاػبربةَّالديني َّ
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كيةَّوالتزََّّرَّالنفسيَّأفراٍدَّوصباعاتَّالوصولَّإذلَّسبيلَّاػببلصَّبطريقَّؾباىدةَّالنفس،َّلتحقيقَّالتطهَّ
 ة.َّالقلبيَّّ

 :التطرف في التصنيف التاريخي  
ولقدَّابتليَّتاريخَّاؼبعارفَّوالعلومَّمنَّوقٍتَّمبكرَُّبَّتارىبناَّبانقسامَّاؼبؤرخُتَّللمعارفَّ
ُبَّاإلسبلمَّإذلَّفريقُت.َّفريقَّيعتربَّأن َّكلَّماَّانتجوَّاؼبسلمونَّقدَّاقتبسوهَّمنَّحضاراتَّوثقافاتَّ

َّهبم.َّفاؼبسلمونَُّبَّنظرَّىؤالءَّؾبردَّأخرى،َّوأنَّكلَّذلكَّناجٌمَّعنَّاالحتكاكَّباآلخرَّ ينَّوالتأثر 
َّةة اإلسالمي  الفكري  اراتَّوتبن تهاَّبعضَّالتيََّّّنقلةَّومًتصبُت.َّوىذهَّمقولةَّأشاعهاَّاالستشراقَّالغريبَّّ

ة.َّ"فأصولَّالفقو"َّمثبًلَّاعتربَّإالَّبنظاراتَّغربي ََّّ-الَّبالبصرَّوالَّبالبصَتة-اليتَّالَّتستطيعَّالنظرَّ
َّاإلغرَّ َّمن َّمقتبسًا َّاليوناني ََّّوأن ََّّ،يقعلمًا َّاللغة َّيتقن َّكان َّالشافعي َّعلىَّاإلمام َّذلك َّفساعده ة

عليهاَّوعلىَّماَّاستفادهَّمنَّالًتاثََّّ"أصولَّالفقوَّاإلسبلميَّ"االطبلعَّعلىَّأصولَّالقوانُت،َّفبٌتَّ
ُبَّاغبديثَّاعتربوهَّامتداداََّّواإلسناد.َّنفسوَّاعتربهَّالبعضَّمتأثراَّبالقانونَّالروماينََّّّوالفقو.َّاليوناينَّّ

َّاعباىليَّلل َّالعريب َّوأنسابًَّتاث َّوشعرىم َّأنساهبم َّوضبط َّحفظ َّعلى َّوبرصون َّكانوا َّفالعرب .
َّالرجالَّمنَّذلكَّ َّورثوهَّعنَّالعربَّمنهاََّّ"علومَّاإلسناد"خيوؽبمَّوكبلمهم.َّفأخذَّعلماء أوَّفبا

ينَُّبَّموضوعاتَّاإلسنادَّأوَّعلمَّالرجال.َّ َّوبنواَّعليوَّمطوِّرينَّومغَت 
َّ"فالتصو َّ"ليتَّتُعرفَّاليومَّبالعلومَّالبحتة.َّودلَّيكنَّاَّالفلسفة والمنطق والعلوموكذلكَّ

َّلدىَّ َّالتصوف َُّب َّالكاتبُت َّمن َّكثَت َّذىب َّفقد َّولذلك َّالقاعدة. َّتلك َّمن َّاستثناءًا َّأو بدعًا
َّاػبارجي َّ َّالعوامل َّإذل َّنسبتو َّإذل َّوتطورًا َّوأصواًل َّونشأًة َّتارىبًا َّتراثَّاؼبسلمُت َّعلى َّواالنفتاح ة،

ةَّظرىمَّمنَّصبلةَّالعلومَّالطارئةَّأوَّاؼبنقولةَّإذلَّالساحةَّاإلسبلميَّّاآلخرينَّواؼبثاقفةَّمعهم.َّفهوَُّبَّن
َّمنَّجهاتَّـبتلفة.

َّالفكريََّّّالفريقَّالثاينَّذىبَّإذلَّأن َّ َّالبيئة َّاليتَّحفلتَّهبا َّواؼبعرفيَّّصبيعَّالعلوم َّوالثقافيَّّة ةَّة
صبيعاََّّةَّىيَّعلوٌمَّإسبلميةَّالَّتأثَتَّألّيَّعامٍلَّخارجيَُّبَّنشأهتاَّأوَّبنائهاَّوتطورىاَّوأهنااإلسبلميَّّ

َّ َّربطوا َّوىؤالء َّمنَّالكتابَّوالسنة. صلواتَّاهللَّعليوَّ-برسولَّاهللََّّ"فالتصوَّّ"قدًَّبَّاستنباطها
،َّفهوَّالذيَّكانَّيصربَّعلىَّاعبوع،َّودلَّيكنَّيستكثرَّمنَّالدنياَّالَّقبلَّأنَّتُفتحَّ-وعلىَّآلوَّوسلم
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َّكانَّالذىبَُّيصبَّويكد َّ َّوالَّبعدَّذلكَّحينما َّعليو َّوالسبلم-سَُّبَّمسجده َّالصبلة َّ،-عليو
فيقسموَّبُتَّالناسَّحبيثَّالَّيبقىَّلديوَّمنوَّشيء.ٍَّبَّخبلفائوَّوكبارَّأصحابوَّوبعضَّآلَّبيتوَّالذينَّ

َّبسن توَّ َّالسبيلَّيُعدَّشبرةَّلبللتزامَّالتصوََّّّ.َّإذَّأن َّ-عليوَّالصبلةَّوالسبلم-استَـن وا فَّأوَّسلوكَّىذا
َّ-عليوَّوآلوَّوسلمَّصلىَّاهلل-بشكرَّاهللَّتعاذلَّوالزىدَُّبَّالدنيا،َّوكبلنباَّكاناَّمنَّسننَّرسولَّاهللَّ

َّ.َّالشكر والصبر والزىد-الذيَّكانَّمنَّىديوَّ
َّأن َّ َّلعمليََّّّواغبق َّزبضع َّال َّوالعلوم َّتكونََّّاؼبعارف َّأن َّؽبا َّكان َّوما َّاؼبفاجئة َّالوالدات ة

َّباعتبارهَّتاريخَّوالدٍةَّومكاٍنَّوضعَّ ا،َّىيَّأمورَّتبلحظَّلعلٍمَّمََّّّكذلك.َّوماَّهبريَّربديدهَّأحيانًا
َّم َّلسنا َّجداً. َّكثَتة َّقضايا َّفإنَّفيها َّولذلك َّالعجالة. َّىذه َُّب َّمعاعبتها َّأو َّبتوضيحها َّعنيُت

َّفَّمنحيُت:َّاؼبسلمُتَّقدَّكبواَّبالتصوَّّ
صلىَّ–اليتَّجاءَّالقرآنَّاجمليدَّبقواعدىاَّكلها،َّومارسهاَّرسولَّاهللََّّ"كيةزَّالت"ىوََّّ:األول

ها،َّالَّيبدَّ.َّفكانَّعبداَّشكوراً،َّوكانَّرسوالَّزاىداَُّبَّاغبياةَّالدنياَّوزينت-وعلىَّآلوَّوسلمَّاهللَّعليو
َّعليوَّ َّفكانَّزىده َّالنقي. َّالطاىر َّمنَّقلبو َّوأخرجها َُّبَّيده َّجعلها َّفبا َّوزىرهتا َّإذلَّمتعها عينيو
صلواتَّاهللَّوسبلموَّأساسًاَّغبركةَّزىٍدَّمنظ مة،َّمارسهاَّمنَّبعدهَّكثَتونَّمنَّأصحابوَّوآلَّبيتو.َّ

َّولكنَّّ َّاغبياة َّودلَّتشغلهمَّعنَّرهبمَّوالَّعنَّآخرهتفصنعوا َّفيها َّؽباَّهمَّدلَُّيستغَرقوا مَّودلَّيسمحوا
َّباتَّالدارَّاآلخرةَّولقاءَّاهللَّتباركَّوتعاذل.بذلك،َّبلَّجعلوىاَّميداناَّللتزودَّدبتطلَّّ

الذيَّينضمَّبوَّاؼبتصوفةَّاؼبسلمونَّإذلَّتلكَّاجملموعاتَّاليتََّّىوَّاؼبنحىَّالفلسفيََّّ:الثاني
مَّمنَّيريدَّأنَّيتعلَّّمَّمنوَّاَّمشًتكاَّتعلَّّدةَّوضعتَّتراثاَّثريَّّةَّمتعدَّمارستَّأموراَّعديدةَّوذباربَّروحي َّ
وىوَّالشائعَُّبَّ–.َّوىذاَّالنوعَّمنَّالتصوفَّ،َّوالنقاءَّالنفسيَّكيفَّيبلغَّمستوىَّالسموَّالروحيَّ

َّمنَّالثقافاتَّاألجنبيََّّّتصوفَّذوَّنزوعَّفلسفيََّّ-الغربَّاليوم َّاليتَّدخلتَّخالصَّضمَّأشتاتًا ة
والفلسفاتَّالقديبةََّّةَُّبَّمركبَّحركةَّالًتصبةَّواالحتكاكَّاؼبباشرَّباألديانةَّاإلسبلميَّّالساحةَّالفكريَّّ

َّاليتَّاحتكَّاإلسبلمَّهباَُّبَّالببلدَّاؼبفتوحة.
ناَّنريدَّأنَّإنناَّهبذاَّالَّكباولَّأنَّنضعَّخطوطًاَّفاصلةَّأوَّنبٍتَّجدرًاَّبُتَّاالذباىُت.َّولكنَّّ

ذلكَّسوفَّيساعدناَّعلىَّفهمَّكثَتَّمنَّالظواىرَّاليتَّبرزتَّفيماَّبعدََّّنتبُّتَّماَّوقعَُّبَّالبدايةَّألنَّ
َّأكانتَّمعَّالتصوَّّوأدتَّإذلَّمواقفَّمتطرفةَّ َّسواٌء َّبلَّفَّأوَّضدَّوأقوالَّدلَّزبلَّمنَّشطط، ه.
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ة،َّخاصةَّاؼبتفلسفُتَّمنهمَّالردةَّضدَّىذاَّأوَّذاكَّمنَّالصوفيََّّّبلغتَّحدَّالرميَّواإلفتاءَّبإقامةَّحد
أوَّمنَّيُطلقَّعليهمَّبعضَّالكاتبُتَّ"اؼبتأؽبُِّت."َّوكثَتاَّماَّقبدَُّبَّتراجمَّىؤالءَّاألعبلمَّمنَّيسمىَّ

وُبَّالوقتَّذاتوََّّ،َّواؽبيكلَّالصمداينَّّاَّيطلقونَّألقاباَّأخرىَّكالقطبَّالرباينَّّبالشيخَّالعارفَّوأحيان
يسميوَّـبالفوهَّباؼببتدعَّأوَّاؼبتزندقَّأوَّاؼبرتدَّالذيَّيبارسَّاؽبرطقةَّأوَّكبوَّذلك.َّوحُتَّهنضَّبعضَّ
َّذلكَّإذلَّ َّدلَّيؤد َّإذلَّنصابو َّيعيدونَّاألمر َّلعلهم َّوبدعّي َّالتصوفَّإذلَّسٍّت َُّبَّتقسيم العلماء

ُبَّالقضاياَّاؼبثارة.َّوبقىَّالشرقَّشرقاَّوالغربَّغرباَّكماَّيقال.َّفماَّحقيقةَّالتصوف؟َّحسمَّاعبدلَّ
وكيفَّنشأ؟َّودِلَّنشأ؟َّوماَّنصيبَّالقرآنَّالكرميَُّبَّتكوينَّبذورهَّاألوذل؟َّوماَّنصيبَّالسّنةَّالنبويّةَّ
َّواالعتدالَّ َّاالستقامة َّخطوط َّنرسم َّأن َّنستطيع َّوكيف َّاألساسية؟ َّبنيتو َُّب َّالعطرة والسَتة

َّوضمورَّواالختبل َّوالشهوات َّاؼبادة َّطغيان َّلل َُّب َّاآلن َّمنو َّاؼبوقف َّوما َّمسَتتو؟ َُّب َّواؼبيل ط
َّواعبربيّةَّ َّوالعبثّية َّاؽبدمّية َّالنـزعات َّمن َّمواريثو َّلتنقية َّالسبيل َّوما َّوانكشافها؟ َّاؼبطمئنة النفس

َّبضوابطَّاؼبنهجيَّّوالتواكلَّوتسديدَّعرفاني َّ َّؿبكومًا َّليكونَّناذبها َّاإلسبلميَّّاتو َّوالرؤيةَّاإلة ةَّسبلميَّّة
،َّوالتأصيلَّألعمالَّالقلوبَّومشاىداهتاَّوضبطَّذلكَّبضوابطَّاإلسبلميََّّالُكلي ة،َّوالنموذجَّاؼبعرُبَّّ

َّبالسنَّّ َّالسالكُت َّطريق َّوإنارة َّاجمليد، َّمنضبطاَّالقرآن َّالتّصوف َّليصبح َّاؼبشرّفة َّوالسَتة َّالنبويّة ة
َّ.ةَّاغباكمةَّالعلياَّالثبلثةبضوابطَّالتزكيةَّاليتَّىيَّإحدىَّالقيمَّالقرآنيَّّ

َّؽبذاَّ َّأوَّالوصولَّإليوَّعربَّاستعراضنا َّوتبي نو َّاستكشافو َُّبَّؿباولة َّسنبذلَّجهدنا َّما ىذا
َّاؼبوضوع.َّولعلَّىذاَّالعددَّسوفَّيوفرَّللباحثُتَّوالدارسُتَّىذا،َّأوَّشيئاَّمنَّمتطلباتو.

 
 ة المفهوم:التصوف وإشكالي  

همَُّبَّتعريفَّاختبلفَّ-تعريفاتَّاؼبفاىيمَّواؼبصطلحات–ونَّبالتعريفاتَّدلَّىبتلفَّاؼبعنيَّّ
َّالتصوَّّ" َّجذورََّّ"فمفهوم َّومبلحظة َّالّلغوية َّالتحليبلت َّإذل َّيرجع َّبعضها َّعديدة ألسباب

ةَّوكبوىا.َّوبعضهاَّيعودَّةَّوذوقي َّةَّوفلسفي َّاالشتقاقات.َّوبعضهاَّيعودَّإذلَّاختبلفَّالرؤىَّمنَّفقهي َّ
َّة.صوفي َّةَّفبارسةَّالتجربةَّالةَّأوَّعدمَّمشروعيَّّإذلَّالنظرَّإذلَّالنشئةَّواعبذورَّومدىَّمشروعي َّ
َّ َّمصطلحات َّأن َّفيو َّشك َّال َّوصوفيَّّتصوَّّ"فبا َّاؼبصطلحاتََّّ"ةف َّصبيع َّشأن شأهنا

والَُّبََّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-واؼبفاىيمَّاألخرى،َّدلَّتكنَّمعروفةَّأوَّشائعةَُّبَّعصرَّالنيبَّ



 10 

ة.َّوعدمَّتداولَّتلكَّاؼبصطلحاتَُّبَّتلكَّاؼبرحلةَّالَّيسمحَّالعصورَّالثبلثةَّاليتَّوصفتَّباػبَتي َّ
إذلَّرميَّاؼبفهومَّبالبدعةَّمثبلً،َّألنَّسائرَّاؼبصطلحاتَّواؼبفاىيمَّدلَّيبدأَّتداوؽباَّوشيوعهاََّّباؼببادرة

َّ َّفمفهوم َّمتنوعة. َّمراحل َّوعلى َّالثالث َّاؽبجري َّالقرن َُّب َّوالتفسَتَّ"إال َّوالكبلم َّوأصولو الفقو
َّبعدَّأنَّوجدتَّتراكماتَّمعرفيَََّّّّ"والتأويل َّوتبادؽبا أتَّودفعتَّإذلَّةَّىيَّّكلَّأولئكَّجرىَّتداوؽبا

َّيقلَّعنَّازب َّجبهد َّالتعريفَّهبا َّوتيسَتَّسبل َّتلكَّاؼبعارف َّواؼبصطلحاتَّللربطَّبُت َّاؼبفاىيم اذ
َّاعبهدَّاؼبطلوبَّللتعريفَّبتلكَّاغبقائقَّكماَّىيَّدونَّتوسطَّاؼبفهومَّواؼبصطلح.

 اشتقاق لفظ مفهوم التصوف:
اللفظَّشاعَُّبَّالقرنَّاؽبجريَّالثاينَّحيثَّأطلقَّعلىََّّذكرَّاؼبؤرخونَّلنشأةَّالتصوفَّأنَّ

َّبالزىدَّوالعبادةَّوالذكر،َّوانقطعواَّلذلكَّمتجاوزينَّبذلكَّاالنقطاعَّماَّيعجَّالوقتَّبوَّقومَّتع لقوا
منَّآثاٍرَّللفنتَّالسابقةَّوفنٍتَّأخرىَّالحقةَّنشأتَّعنهاَُّبَّزماهنم،َّمنطلقُتَّبذلكَّمنَّكثَتَّمنَّ

ةَّعنَّإيقافَّاألخبارَّواآلثارَّاليتَّحثتَّعلىَّالعزلةَّعندماَّيسودَّالفسادَّويعجزَّالصاغبونَُّبَّاألمَّّ
َّه.َّدَّم

 لماذا أطلق عليهم ذلك؟ 
قدََّّ.َّفأبوَّبكرَّالصديقَّمَّينتسبونَّإذلَّأيبَّبكرَّالصديقَّقيل:َّأطلقَّعليهمَّذلكَّألهن َّ

َّرسولَّاهللَّ َّيبلكَّلؤلمةَّحُتَّدعا َّوآلوَّوسلم-زبلىَّعنَّكلَّما اؼبسلمُتَّإذلََّّ-صلىَّاهللَّعليو
َّلديهمَّلتمويلَّجيشَّالعسرة.َّوزبللَّالصديقَّبعباءةَّصوفَّيسًتَّهب َّفتكونَّاعبودَّدبا َّجسده: ا

َّللعبادةَّ َّانقطعوا َّالذين َّىؤالء َّأن َّيرى َّمن َّوىناك َّالواقعة. َّهبذه َّربطت َّقد َّالصوف َّإذل النسبة
َّمنقطعُتَُّبَّ َّالذينَّكانوا َّصفتهمَّمنَّمشاهبتهمَّ"ألىلَّالُصف ة" والذكرَُّبَّالقرنَّالثاينَّاكتسبوا

صلىَّاهللَّ-اهللَّلكتابةَّالوحيَّلرسولََّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-الص فةَُّبَّمسجدَّرسولَّاهللَّ
َّوحفظَّالقرآنَّومتابعةَّبيانَّرسولَّاهللَّلوَّوتطبيقاتو،َّوتعليمهاَّللناس.ََّّ-عليوَّوآلوَّوسلم

َّأن َّ َّيرى َّمن َّسرائرىمََّّوىناك َّلصفاء َّاؼبؤدي َّالسبيل َّلسلوكهم َّعليهم َّأطلق َّقد اللقب
ةَّىذاَّاللقبَّأطلقَّعليهمَّنسبَّونقائهاَّأوَّمنَّصفاءَّمعاملتهمَّهللَّتعاذل.َُّبَّحُتَّيرىَّآخرونَّأن َّ

َّمنَّعربَّ َّقوٌم َّوىم َّمر، َّابن َّابنَّأخَّسبيم َّمر َّغوثَّابن َّاسمَّشخصَّمنَّأوالد إذلَّ"صوفة"،
اعباىليةَّانقطعواَّللعبادةَّوجاورواَّالكعبة.َّوأنَّالغوثَّابنَّاؼبرَّىذاَّدلَّيكنَّيعيشَّلوَّولدَّفنذرتَّ
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َّبرأسوَّصوفةَّوذبعلوَّسبيطَّ امرأتوَّإنَّعاشَّؽباَّولٌدَّأوَّعاشَّولدىاَّىذاَّالذيَّظبتوَّصوفةَّلتعلَقن 
ٍَّبَّأطلقَّعلىَّالقومَّا َّوُبَّعقبو. َّفيو َّصوفة َّففعلتَّفشاعَّلقب َّؽبا. َّموىوٌب َّيعٌتَّكأنو لكعبة،

ولعلَّكلَّماَّذكرناَّوماَّدلَّنذكرَّمنَّأقواؽبمَُّبَّذلكَّلوَّوجهةَّيبكنَّمبلحظةَّماَّيؤيدىاَّبقوةَّأوَّ
بضعف.َّلكنَّمنَّأىمَّماَّاطلعناَّعليوَّوننصحَّبالرجوعَّإليوَّلتحقيقَّىذاَّاللقبَّكتابَّلعمَّعبدَّ

نَّخلدونَّصاحبَّ"اؼبقدمة"َّوىوَّكتابَّ"شفاءَّالسائلَّلتهذيبَّاؼبسائل"،َّوابنَّاعبوزيَّالرضبنَّاب
ُبَّ"تلبيسَّإبليس"،َّوابنَّتيميةَُّبَّ"رسالةَّالصوفيةَّوالفقراء".َّلذلكَّفإنناَّالَّنودَّوالَّنريدَّاإلطالةَّ

َُّبَّىذاَّاؼبوضوعَّبلَّكبيلَّمنَّيريدَّاؼبزيدَّإذلَّىذهَّاؼبصادرَّالثبلثَّوغَتىا.
 

 صوفي والصوفية والمتصوفة وتاريخ ذلك:شيوع استعمال لقب ال
باؼبفردَّدلَّيعرفَّقبلَّسنةَّمائتُتَّللهجرة.َّفقبلََّّلقبَّصوُبََّّّيذىبَّابنَّاعبوزيَّإذلَّأنَّ

َّمؤمنَّوىذاَّ َّفيقالَّىذا َّمنَّموقف. َّؽبمَّمنَّاإليبانَّواإلسبلم َّؼبا َّالناسَّيلقبونَّوفقًا ذلكَّكان
َّبتعلَّّ ىدَّوالتعب دَّواإلعراضَّعنَّالدنياَّقهمَّبالزَّمسلمٍَّبَّبدأَّاستعمالَّلقبَّزاىدَّوعابدَّؼبنَّعرفوا

واالنقطاعَّللعبادة.َّوازبذواَُّبَّذلكَّطريقةَّتفردواَّهباَّوأخبلقًاَّزبلقواَّهبا.َّوهبزمَّابنَّتيميةَّبأنَّأولَّ
َّىوَّجابرَّابنَّحيانَّالكيميائيَّ َّوأبوَّىاشمَّأيَّاعبّبائيََّّمنَّوصفَّباسمَّالصوُّبَّمفردًا الشيعّي

َّا َّعلى َّاطبلقها َّوأما َّبالكوفة. َّوكان َّ"الصوفيَّّاؼبعتزرّل، َّلتكون َّويتابعوَّجملموع َّاحملاسيب َّفَتى ة"
َّةَّنشأتَُّبَّالكوفة.علىَّمدرسةَّشيعي ََّّ(ى911)َّاعباحظَّأهناَّأطلقتَّعام

علىَّأنَّالذينَّيعتربونَّاؼبتصوفةَّحركةَّامتدادَّغبركةَّالزّىادَّينسبونَّكبلمَّكثَتَّمنَّاالئمةَّ
َّ َّ)ت َّالبصري َّاغبسن َّأمثال َّالزىد 991َُّب َّ)تى( َّالثوري 959َّوسفيان َّبنَّواإلمى( َّأضبد ام

سُتَّأوَّىؤالءَّاالئمةَّيعتربونَّمنَّاؼبؤسََّّة،َّوأنَّإليهمَّباعتبارىمَّرياداتَّصوفيَّّى(139َّحنبلَّ)تَّ
أولَّماَّلهرتََّّارَّالصوُّب.َّولذلكَّنقلَّابنَّتيميةَّأنَّمنَّأوائلَّاؼبتبنُتَُّبَّأقلَّتقديرَّلذلكَّالتيَّّ

أيَّالدارَّ-ة"َّصوفي َّةَُّبَّالبصرةَّوليستَُّبَّالكوفةَّكماَّتقدم.َّوأنَّأولَّمنَّبٌتَّ"دويرةَّالالصوفيَّّ
َّهبا َّاليتَّيقيمَّاؼبتصوفة َّبالتكايا َُّعرفَّمؤخرًا َّأوَّما َّهبا، َّأنَّيقيموا بعضََّّ-اليتَّيبكنَّللمتصوفة

َّأصحابَّعبدَّالواحدَّابنَّزيدَّمنَّأصحابَّاغبسنَّالبصري.َّ
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َّالزىد والزى اد:
َّللوصولَّإذلَّتصورَّللتصو ف،َّفإنَّالصوفي ةَّ َّقدَّيكونَّالتمهيدَّبتعريفَّالزىدَّمقرّبًا وىنا
أنفسهمَّالَّيتفقونَّعلىَّتعريفَّجامعَّواحدَّللتصوف.َّوذلكَّالختبلفَُّبَّاؼبواقفَّاليتَّسبقتَّ

َّإشارتناَّإليها.َّ
 

 تعريف الزىد:
ُبَّتعريفَّالزىدَّيقولَّاإلمامَّأضبدَّبنَّحنبلَّرضبوَّاهلل:َّ"الزىدَّعلىَّثبلثةَّأوجو:َّاألول:َّ

ين:َّالزىدَّبًتكَّاغبرامَّواألخذَّالزىدَّبًتكَّاغبرامَّواألخذَّبكلَّمباح،َّوظباهَّاإلمامَّ"زىدَّالعوام".َّالثا
بالضروريَّمنَّاغببللَّأخذاَّقدَّالَّتصاحبوَّنيةَّالتقربَّإذلَّاهللَّتعاذل.َّالثالث:َّالزىدَّبأنَّالَّيعملَّ
عمبًلَّإالَّبنيةَّالتقربَّإذلَّاهلل.َّفهوَّبذلكَّيتجاوزَّفضولَّاؼبباحاتَّاليتَّالَّهبدَّؽباَّؾبااًلَّهبعلهاَّفباَّ

َّتصاحبوَّالنية."َّ
َّالغزارلَّفقدَّع َّاإلمام َّمعَّأما َّطوعًا َّوأىوائها َّالدنيا َّعن َّالنفس َّعزوف َّ"بأنو َّالزىد: ر ف

القدرةَّعليها،َّوالرغبةَُّبَّاآلخرة."ٍَّبَّيقسمَّأبوَّحامدَّالرغبةَُّبَّاآلخرةَّإذلَّقسمُت:َّاألول:َّالرغبةَّ
ُبَّالنجاةَّمنَّالنار،َّالثاين:َّالرغبةَُّبَّاعبنةَّونعيمها.َّفالنجاةَّمنَّالنارَّتتوقفَّعلىَّاتباعَّكلَّماَّ

بو،َّواجتنابَّكلَّماَّهنيَّاهللَّعنو،َّواإلنابةَّإليوَّوالتسليمَّبقضائوَّوقدره.ََّّ-كَّوتعاذلتبارَّ-أمرَّاهللَّ
-والرغبةَُّبَّاعبنةَّونعيمهاَّىيَّالرغبةَُّبَّلقاءَّاهللَّوالنظرَّإذلَّوجهوَّالكرميَّومصاحبةَّرسولَّاهللَّ

َّوسلم َّوآلو َّعليو َّاهلل َّوحسنََّّ-صلى َّوالصاغبُت َّوالشهداء َّوالصديقُت َّواؼبرسلُت َّالنبيُت وسائر
َّكَّرفيقاً.أولئ

َّفيقول:َّ َّسينا َّابن َّوأما َّعدة. َّمراحل َّإذل َّهبا َّيقسمو َّللزىد، َّأخرى َّتقسيمات وللغزارل
"الزاىدَّىوَّاؼبعرضَّعنَّمتاعَّالدنياَّوطيباهتا،َّوالعابدَّىوَّاؼبوالبَّعلىَّفعلَّعباداتَّمنَّالقيامَّ
َّلشروق َّوالصيامَّواإلكثارَّمنَّالنوافل.َّوالعارفَّىوَّاؼبنصرفَّبفكرهَّإذلَّقدسَّاعبربوتَّمستديبًا

َّنورَّاغبقَُّبَّسره."َّ
أماَّ"الورل"َّفماَّيرجحوَّالطربيَّوالزـبشريَّوالرازيَّىوَّاؼبقر بَّإذلَّاهلل.َّفورلَّاهللَّمنَّكانَّ
َّبكثرةَّ َّاهلل َّإذل َّقريبًا َّالعبد َّكان َّوإذا َّوالتقوى. َّباإليبان َّأي َّاهلل، َّوصفها َّاليت َّبالصفة َّمنو، قريبًا
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َّمنوَّبرضبتوَّوفضلو.َّفهناكَّرب صلَّالواليةَّويسمىَّمنَّبلغَّىذاَّطاعاتوَّوإخبلصوَّكانَّالربَّقريبًا
َّالص اغِبُِتَّبالورل.َّ َّ(915)األعراف:ََِّّإن ََّولِيِّـَيَّالّلُوَّال ِذيَّنـَز َلَّاْلِكَتاَبََّوُىَوَّيـَتَـَوذل 

َّ َّحقيقتو َُّب َّ"الزىد" َّحبيثَّ–إن َّوترويضها َّالنفس َّ"ؾباىدة َّفيو: َّاؼبتكلمُت َّغالبية عند
وبملَّاإلنسانَّعلىَّذباوزَّكثَتَّمنَّاؼبباحاتََّّتصبحَّقادرةَّعلىَّتقّبلَّنظامَّحياةَّتقشفّيَّصارم،

َّحىتَّتتحّلىَّ َّومراقبتها َّكانَّأوَّؿبّرماً. َّأوَّغَتَّاؼبرغوبَّفيوَّمكروىًا َّعنو، َّالوقوعَُّبَّاؼبنهّي ـبافة
َّحبالةالورعَّالذيَّيعدَّالزىدَّوسيلتوَّوشبرتوَُّبَّالوقتَّذاتو."

َّاقت َّالزىدَّالَّوبدثَّإالَّإذا َّالتحققَّحبالة َّ"أن َّالغزارل: َّحامد َّأبو َّالعبدَّعلىَّويؤكد صر
َّ َّوالضروريات َّبدوهنا. َّاإلنسان َّغبياة َّقيام َّال َّاليت َّمنََّّ-عنده-الضروريات" َّالدنيا َّاغبدود ىي

َّكذلك.َّ َّالدنيا َّللوصولَّإذلَّذلكَُّبَّاغبدود َّيلزم َّوما َّواؼبال، َّواؼبنكح َّواؼبسكن َّواؼبلبس اؼبطعم
احملاسيب.َّوُبََّّوىذاَّالذيَّيقّررهَّأبوَّحامدَّيرىَّبعضَّالباحثُتَّأنَّأباَّحامدَّقدَّتابعَّفيوَّاغبارث

َّوذلكَُّبَّ َّالغزارلَّبو. َّحيثَّأوضحَّتأثر َّعبداغبليمَّؿبمود َّالباحثُتَّاؼبعاصرينَّد. َّىؤالء مقدمة
مقدمةَّربقيقوَّلكتابَّاغبارثَّ"الرعاية".َّفقدَّنصَّعلىَّوجودَّتشابوَّقويَّبُتَّاحملاسيبَّوالغزارلَُّبَّ

َّكانَّاحملاسيبَّ َّوؼبا َّوالسابق–تدرجهماَُّبَّمراحلَّالزىدَّوالتصوف. حيثَّتوُبَّسنةََّّىوَّاؼبتقدم
فيكونَّمنَّاحملتملَّأنَّالغزارلَّقدَّاستفادَّمنَّكتبَّومعارفَّى414َّوتوُبَّالغزارلَّسنةَّى132َّ

اغبارثَُّبَّالزىدَّوالتصوف،َّبلَّإنَّد.َّعبدَّاغبليمَّيذىبَّإذلَّأبعدَّمنَّذلكَّحُتَّيعقدَّمقارنةَّ
الكتابَّبُتَّكتابَّالغزارلَّالشهَتَّ"اؼبنقذَّمنَّالضبلل"َّوبُتَّكتابَّاغبارثَّ"الوصايا"َّالذيَّيعدهَّ

اؼبوجوَّللغزارلَّزبطيطًاَّوأفكاراَّإلعدادَّكتابوَّ"اؼبنقذ"،َّليسَّذلكَّفحسب،َّبلَّيعتربَّسلوكَّالغزارلَّ
َّوخباصةََّّ َّاحملاسيب، َّكتب َّمن َّاستفاده َّما َّإذل َّراجعُت َّوالتصوف َّالزىد َّمراتب َُّب َّوتدرجو نفسو

2َّكتابوَّ"الوصايا".
َّيَُّ َّال َّفالعلماء َّالعلماء، َّمن َّبدعًا َّليسوا َّالتصوف َّأئمة َّأن َّشك َّيأخذَّوال َّأن ستغرب

َّندعَّ َّأن َّنود َّفإننا َّذلك َّوعلى َّذلك. َّغَت َّوبدث َّأن َُّيستغرب َّبل َّالسابق، َّعن َّمنهم البلحق
َّاحملاسيبَّنفسوَّيقدمَّلناَّفهموَّللزىدَّوالزىادَّوالفقهاءَّوالعلماء.

                                                 
 ؿبمود،َّعبدَّاغبليم.َّمقدمةَّكتابَّ"الرعاية"2ََّّ
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وألنبيةَّاحملاسيب،َّواشتمالَّماَّقالوَّعلىَّكثَتَّمنَّالقضاياَّاؽبامةَّاؼبتعلقةَّبالزىد،َّإضافةَّإذلَّ
الشخصية،َّووصفوَّالدقيقَّألحوالَّفصائلَّكثَتةَّمنَّأبناءَّاألمةَُّبَّعصره،َّلذلكَّتناولوَّلتجربتوَّ

فقدَّرأيناَّإثباتَّنصوَّبلفظوَّعلىَّطولو،َّوكماَّوردَُّبَّكتابوَّ"الوصايا".َّيقولَّاحملاسيب:َّ"أماَّبعد:َّ
َّناجية َّفرقة َّمنها: َّوسبعُتَّفرقة، َّبضع َّتفًتقَّعلى َّاألمة َّأنَّىذه َّانتهىَّإلينا: واهللَّأعلم3ََّّفقد

َّبسائرىا.
َّوالسبيلَّف َّالواضح، َّاؼبنهاج َّوألتمس َّاألمة، َّاختبلف َّأنظر َّعمري َّمن َّبرىة َّأزل، لم

القاصد،َّوأطلبَّمنَّالعلمَّوالعمل،َّواستدلَّعلىَّطريقَّاآلخرةَّبإرشادَّالعلماء،َّوعقلتَّكثَتاَّمنََّّ
َّكبلمَّاهللَّعزَّوجل،َّبتأويلَّالفقهاء.

رَّرل.َّورأيتَّوتدبرتَّأحوالَّاألمةَّونظرتَُّبَّمذاىبهاَّوأقاويلها،َّفعقلتَّمنَّذلكَّماَّقد
َّقدَّغرقَّفيوَّناسَّكثَت،َّوسلمَّمنوَّعصابةَّقليلة.َّورأيتَّكلَّصنفَّمنهمَّ َّعميقًا اختبلفهمَّحبرًا
يزعمَّأنَّالنجاةَّفيمنَّتبعهم،َّوأنَّاؽبالكَّمنَّخالفهم.ٍَّبَّرأيتَّالناسَّاصنافاً:َّفمنهمَّالعادلَّبأمرَّ

َّاؼب َّومنهم َّغنيمة، َّعنو َّفالبعد َّاعباىل، َّومنهم َّعزيز. َّووجوده َّعسَت َّلقاؤه َّبالعلماءَّاآلخرة تشبو
َّمشغوفَّبدنياه،َّمؤثٌرَّؽبا.

َّينالَّبالدينَّمنَّ َّالتنظيمَّوالعلو، َّملتمسَّبعلمو ومنهمَّحاملَّعلمَّمنسوبَّإذلَّالدين،
َّعرضَّالدنيا.َّ

َّلعلمو،َّوالَّمعتمدَّعلىَّ َّوالَّبقاء َّعنده، َّالَّغناء َّباػبَت، َّمّتجر َّبالنّساك، ومنهمَّمتشبو
َّرأيو.َّومنهمَّحاملَّعلم،َّالَّيعلمَّتأويلَّماَّضبل.

َّمَّمنسوبَّإذلَّالعقلَّوالدىاء،َّمفقودَّالورعَّوالتقى.ومنه
َّومنهمَّمتواّدون:َّعلىَّاؽبوىَّيتفقون،َّوللدنياَّيتباذلون،َّورياستهاَّيطلبون.

                                                 
3
ضعفوَّالشديدَّبدراستناَّودراسةَّآخرين،َّمنهمَّالشيخَّؿبمدَّسادلَّعزّامَّالذيَّأعدَُّبََّّ-دناعن-ىذاَّاغبديثَّقدَّثبتََّّ 

َّتضعيفوَّكتاباَّنشر.
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ومنهمَّشياطُتَّاإلنسَّعنَّاآلخرةَّيصدون،َّوعلىَّالدنياَّيتكالبون،َّوإذلَّصبعهاَّيهرعون،َّ
بلَّالعرفَّعندىمَّمنكرَّوُبَّاالستكثارَّمنهاَّيرغبون،َّفهمَُّبَّالدنياَّأحياءَّوعنَّالعرفَّموتى،َّ

َّوالسوءَّمعروف،َّفتفقدتَُّبَّاألصنافَّنفسي،َّوضقتَّبذلكَّذرعاً.
فقصدتَّإذلَّىديَّاؼبهتدين،َّبطلبَّالسدادَّواؽبدي،َّواسًتشدتَّالعلم،َّوأعملتَّالفكرَّ
وأطلتَّالنظر،َّفتبُتَّرل،َُّبَّكتابَّاهللَّتعاذل،َّوسنةَّنبيو،َّوإصباعَّاألمة:َّأنَّاتباعَّاؽبوىَّيعمىَّعنَّ

َّق،َّويطيلَّاؼبكثَُّبَّالعمى!!الرشد،َّويضلَّعنَّاغب
فبدأتَّبإسقاطَّاؽبوىَّعنَّقليب،َّووقفتَّعندَّاختبلفَّاألمةَّمرتاداَّلطلبَّالفرقةَّالناجية،َّ
حذراَّمنَّاألىواءَّاؼبرديةَّوالفرقةَّاؽبالكة،َّمتحرزاَّمنَّاالقتحامَّقبلَّالبيان،َّوالتمستَّسبيلَّالنجاةَّ

َّؼبهجةَّنفسي.
أنَّسبيلَّالنجاة:َُّبَّالتمسكَّبتقوىَّاهلل،ٍَّبَّوجدتَّباجتماعَّاألمةَُّبَّكتابَّاهللَّاؼبنزل،َّ

َّوالتأسيَّ َّواإلخبلصَّهللَّتعاذلَّبطاعتو، َّوصبيعَّحدوده َّوحرامو، َّوالورعَُّبَّحبللو َّفرائضو، وأداء
َّ َّوسلم-برسولو َّوآلو َّعليو َّاهلل َّاآلثار،َّ-صلى َُّب َّالعلماء َّعند َّوالسنن َّالفرائض َّمعرفة َّفطلب ،

أنَّعلمَّالفرائضَّوالسنن:َّعندَّالعلماءََّّفرأيتَّاجتماعًاَّواختبلفاً،َّووجدتَّصبيعهمَّؾبتمعُتَّعلى
َّباهللَّوأمره.

صلىَّاهللَّ-وأنَّالفقهاءَّعندَّاهلل،َّالعاملُتَّبرضوانو،َّالورعُتَّعنَّؿبارمو،َّاؼبتأسُتَّبرسولوَّ
َّوسلم َّوآلو َّاؼبرسلُت.َّ-عليو َّوسنن َّاهلل َّبأمر َّاؼبتمسكون َّأولئك َّالدنيا، َّعلى َّاآلخرة َّاؼبؤثرين ،

َّاجملت َّالصنف َّىذا َّاألمة َّبُت َّمن َّمنَّفالتمست َّواقتبس َّاثارىم، َّاقفوا َّواؼبوصوفُت، َّعليها مع
:َّ"بدأَّاإلسبلمَّغريباً،َّوسيعودَّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-علمهم،َّمندرسًاَّكماَّقالَّرسولَّاهللَّ

َّغريباَّكماَّبدأَّفطوىبَّللغرباء"َّوىم:َّاؼبفردونَّبدينهم.
طرابَّفعظمتَّمصيبيتَّبفقدَّاألدالءَّاألتقياء،َّوخشيتَّبغتةَّاؼبوتَّأنَّيفاجئٍت،َّعلىَّاض

منَّعمري،َّالختبلفَّاألمة،َّفانكمشتَُّبَّطلبَّعادل،َّدلَّأحدَّرلَّمنَّمعرفتوَّبداً،َّدلَّأقصرَُّبَّ
َّاالحتياطَّودلََّأِنَُّبَّالنصح.

فقيضَّرلَّالرؤوفَّبعباده،َّقومًاَّوجدتَّفيهمَّدالئلَّالتقوى،َّوأعبلمَّالورع،َّوإيثارَّاآلخرةَّ
َّعلىَّالدنيا.
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،َّووجدهتمَّؾبتمعُتَّعلىَّنصحَّووجدتَّإرشادىمَّووصاياىمَّموافقةَّألفاعيلَّأئمةَّاؽبدى
َّاألمةَّالَّيُرج ونَّأحداَُّبَّمعصيتو،َّوالَّيقنِّطونَّأحداَّمنَّرضبتو.

َّيرضونَّأبداَّبالصربَّعلىَّالبأساءَّوالضراء،َّوالرضاَّبالقضاء،َّوالشكرَّعلىَّالنعماء.
وبّببونَّاهللَّتعاذل،َّإذلَّالعباد،َّبذكرىمَّأياديوَّوإحسانو،َّووبثونَّالعبادَّعلىَّاإلنابةَّإذلَّاهللَّ

َّتعاذل.
علماءَّبعظمةَّاهللَّتعاذل،َّوعظيمَّقدرتو،َّوعلماءَّبكتابوَّوسنتو،َّفقهاءَُّبَّدينو،َّعلماءَّدباَّ
وببَّويكره،َّورعُتَّعنَّالبدعَّواألىواء،َّتاركُتَّالتعمقَّواإلغبلسَّ)يريدَّالغلّو(،َّمبغضُتَّللجدالَّ

َّألنفسهم، َّؿباسبُت َّألىوائهم، َّـبالفُت َّواألذى، َّوالظلم َّاالغتياب َّعن َّمتورعُت مالكُتََّّواؼبراء،
َّتاريكنَّ َّللشبهات، َّؾبانبُت َّأحواؽبم، َّوصبيع َّومبلبسهم، َّمطاعمهم َُّب َّورعُت عبوارحهم،
َّمنَّ َّمشفقُت َّاغببلل، َُّب َّزاىدين َّاؼبباح، َّمن َّمتقللُت َّاألقوات، َّمن َّبالبلغة َّؾبتزئُت للشهوات،
اغبساب،َّوجلُتَّمنَّاؼبعاد،َّمشغولُتَّبشأهنم،َّمؤثرينَّعلىَّأنفسهمَّمنَّدونَّغَتىم،َّلكلَّامرئَّ

َّأنَّيغنيو.منهمَّش
َّاغبزنَّ َّأورثهم َّذلك َّالعقاب. َّوأليم َّالثواب، َّوجزيل َّالقيامة َّوأىاويل َّاآلخرة َّبأمر علماء

َّالدائم،ََّواؽْبّمَّاؼبضٍت،َّفشغلواَّعنَّسرورَّالدنياَّونعيمها.
ولقدَّوصفواَّلآلدابَّصفاتَّوحددواَّللورعَّحدوداً،َّضاقَّؽباَّصدريَّوعلمتَّأنَّآدابَّ

يوََّشَبهي،َّوالَّيقومَّحبدودهَِّمْثلي،َّفتبُتَّرلَّفضلهمَّالدينَّوصدقَّالورع:َّحبرَّالَّينجوَّمنَّالغرقَّف
َّؼبنَّ َّواؼبصابيح َّباؼبرسلُت، َّواؼبتأسون َّاآلخرة َّبطريق َّالعاملون َّأهنم َّوأيقنت َّنصحهم، َّرل واتضح
استضاءَّهبم،َّواؽبادونَّؼبنَّاسًتشدىم،َّفأصبحتَّراغبًاَُّبَّمذىبهم،َّمقتبسًاَّمنَّفوائدىم،َّقاببلَّ

َّمَّشيئاً،َّوالَّأوثرَّعليهمَّأحداً.آلداهبم،َّؿبباَّلطاعتهم،َّالَّأعدلَّهب
ففتحَّاهللَّرلَّعلمًاَّانفتحَّرلَّبرىانوَّوأنارَّرلَّفضلو،َّورجوتَّالنجاةَّؼبنَّأقرَّبوَّأوَّانتحلو،َّ
وأيقنتَّبالغوثَّؼبنَّعملَّبو،َّورأيتَّاالعوجاجَّفيمنَّخالفو،َّورأيتَّالريْنَّمًتاكماَّعلىَّقلبَّمنَّ

َّوَّوالعملَّحبدودهَّواجباَّعلّى.جهلوَّوجحده،َّورأيتَّاغبدةَّالبالغةَّؼبنَّفهمو،َّورأيتَّانتحال
فاعتقدتوَُّبَّسريرٌب،َّوانطويتَّعليوَّبضمَتي،َّوجعلتوَّأساسَّديٍت،َّوبنيتَّعليوَّأعمارلَّ

َّوتقلبتَّفيوَّبأحوارل.
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َّوأنَّيقويٍتَّعلىَّالقيامَّحبدودَّماَّ وسألتَّاهللَّعزَّوجلَّأنَّيوزعٍتَّشكرَّماَّأنعمَّبوَّعلي 
َّشكرهَّأبداً."عر فٍتَّبو،َّمعَّمعرفيتَّبتقصَتيَُّبَّذلكَّوأينَّالَّأدركَّ

إنَّاغبارثَُّبَّخبلصتوَّىذهَّقدَّصبعَّفأوعى.َّفقدَّبدأَّببيانَّاألسبابَّالداعيةَّإذلَّاللجوءَّ
َّإذلَّالزىد،َّوالتحليَّبالورعَّوسلوكَّسبيلَّالسالكُتَُّبَّذبربتوَّالشخصي ة.

فأوؽبا:َّالسببَّالقدميَّاعبديدَّبيئةَّالفرقةَّواالختبلفَّاليتَّجعلَّمنهاَّحديثَّافًتاقَّاألممَّ
فكلهاَّتدعيَّأهناَّالناجية،ََّّ-كلها–قدراَّمقدوراً.َّالَّقباةَّمنهاَّإالَّباعتزالَّالفرقَّقضيةَّمسل مة،َّوَّ

َّوتوردَّماَّتشاءَّمنَّالدالئلَّلتأييدَّدعواىا.
َّأوَّ َّأوَّمذىبَّدبقولتو َّوكلَّذيَّمقولة َّالتعصبَّوإعجابَّكلَّذيَّرأيَّبرأيو، وثانيها:

َّ.َّمذىبو،َّواعتبارهَّاغبقَّوالصواب،َّوكلَّماَّعداهَّباطلَّأوَّخطأَُّبَّأقلَّتقدير
َّمسيطراَّ َّوجاعلو َّالقلق َّوباعث َّاعبميع. َّشاغل َّوسبيلو َّاػببلص َّعن َّالبحث وثالثها:

َّومستمراَّالَّيكادَّاؼبرءَّينجوَّمنو.
ورابعها:َّأنَّاغبارثينبِّوَّإذلَّأمرَّغايةَّاألنبيةَّيغفلَّعنوَّالكثَتونَّوىوَّ"تقوىَّالعادل"،َّالعادلَّ

َّوعل َّالَّيتحلىَّبالتقوى، َّأوَّمسلمًا َّقدَّيكونَّمستشرقاً، َّالَّبالشريعة َّوعلمَّمثلَّىذا مَّاآلخرة،
)البقرة:َََّّواتـ ُقوْاَّالّلَوََّويـَُعلُِّمُكُمَّالّلوَُّينفعَّالسالكُت،َّبلَّينفعهمَّعلمَّالتقيَّالورعَّالعاملَّدباَّعلم:َّ

282َّ،)ََّاَّىَبَْشىَّالل َوَِّمْنَِّعَباِدِهَّاْلُعَلَماءك َّ(28)فاطر:َََّّذِلَكَِّإمب 
َّوينسبَّلئلمامَّالشافعيَّقولو:

َّسوءَّحفظيَّشكوتَّإذلَّوكيع
َّفأرشدينَّإذلَّتركَّاؼبعاصيََََّّّّ

َّوأعلمٍتَّبأنَّالعلمَّنور
َّونورَّاهللَّالَّيهدىَّلعاصيََََّّّّ

َّفالعلمَّاجملردَّالَّيؤثرَُّبَّضبلتوَّوالَُّبَّاؼبستفيدينَّبو.
َّوىناكَّمنَّيقولَّخبلفَّىذاَّفَتدد:

َّانظرَّلعلميَّوالَّتنظرَّإذلَّعملي
َّينفعكَّعلميَّوالَّيضرركَّتقصَتيََََّّّّ
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وكثَتَّمنَّأئمةَّالزىدَّوالتصوف،َّوعلماءَّاألمةَّفَتونَّأنَّالعلمََّّأماَّاغبارثَّومثلوَّالغزارل
الشرعيَّبطبيعتوَّىوَّماَّوبملَّصاحبوَّعلىَّحسنَّالسلوكَّوالعمل،َّفإذاَّدلَّيقرنَّالعلمَّبالعملَّفإنَّ
العلمَّيتحولَّإذلَّخصيمَّلو،َّوشهيدَّعليو،َّوحجةَّعليوَّالَّلو.َّوللخطيبَّالبغداديَّكتاب،َّعنوانوَّ

َّتَّعديدة،َّيوضحَّفيوَّضرورةَّالعلمَّدباَّيعلم."اقتضاءَّالعلمَّالعمل".َّطبعَّمرا
وخامسها:َّأنَّاغبارثَّيقدمَّلناَّخارطةَّاجتماعيةَّدقيقةَّتناولَّفيهاَّسائرَّفصائلَّاألمةَُّبَّ
عصرهَّومواقفَّالعلماءَّوالفقهاءَّوالطبلبَّفباَّهبريَُّبَّالبيئةَّبشكلَّقائمَّعلىَّفهمَّللبيئةَّوعيشَّ

َّ"ا َّيبوجَّفيها،َّحبيثَّيقدم َّلكلَّما َّدقيقة َّومراقبة َّاػببلصَّاألساسيةَّفيها، َّوسيلة َّباعتباره لزىد"
وسلوكَّسبيلَّاػببلصَّمنَّسلوكََّّ-تباركَّوتعاذل-اليتَّالمفرَّؼبنَّيريدَّاغبصولَّعلىَّرضىَّاهللَّ

َّذلكَّالسبيل.َّفهوَّسبيلَّالنجاةَُّبَّالدنياَّمنَّالفنت،َّوُبَّاآلخرةَّمنَّالنار.
عنَّولكنَّىلَّيغٍتَّماَّذكرهَّاغبارثَّعنَّتعريفَّالزىد.َّالَّنرىَّأنَّذلكَّكافَّأوَّمغنَّ

َّ"النموذجَّ َّأن َّكما َّؿبدد. َّمانع َّجامع َّوتعريف َّعامة َّفكرة َّإعطاء َّبُت َّكبَت َّالفرق َّإذ التعريف،
َّىوَّكيفيةَّالوصولَّإذلَّسبيلَّ"الفرقةَّالناجية"َّوااللبراطَّفيها.–اؼبعرُب"َّالذيَّكانَّمسيطراَّعليوَّ

 تعريف الزىد:
َّْنَّآؽِبيَِتَّيَاَِّإْبراِىيمَُّأَرَاِغٌبَّأَنَتَّعََّالرغبةَّعنو،َّوعدمَّالرغبةَّفيو:ََّّ-لغة-الزىدَُّبَّالشيءَّ

(َّأيَّزاىدَّفيها،َّمستصغرَّلشأهنا،َّالَّتراىاَّتستحقَّالعبادةَّأوَّالتعظيم.َّوقالَّتعاذل:46َّ)مرمي:َّ
ََِّّفيِوَِّمَنَّالز اِىِدين (َّأيَّاشًتوهَّالَّعن22َّ)يوسف:َََّّوَشَرْوُهَّبَِثَمٍنَّخَبٍْسََّدرَاِىَمََّمْعُدوَدٍةَّوََكانُوْا

فيوَّراغبُتَّعنو.َّو"الشيءَّالزىيد"َّىوَّماَّالَّيُقِبلَّالناسَّعليوَّلتفاىتوََّّرغبةَّفيو،َّبلَّكانواَّزاىدين
َّأوَّقلتو.

وقدَّخصصوَّالعرفَّالشرعيَّدبنَّزىدَُّبَّالدنيا،َّفصرفَّنب وَّعنهاَّمعَّقدرتوَّعلىَّالتمتعَّ
دباَّفيها،َّومنافسةَّأىلهاَُّبَّالرئاساتَّواألموالَّووسائلَّالًتفَّواالستمتاع.َّووذلَّوجهوَّكبوَّاػبالقَّ

.َّوآثرَّاآلخرةَّعليها.َّوالَّيعدَّزاىداَّمنَّالَّيبلكَّالقدرةَّعلىَّاالستمتاعَّبالدنياَّلفقرَّتباركَّوتعاذل
أوَّمرضَّأوَّكبونباَّحبيثَّيتخلىَّطوعًاَّعنَّذلك،َّوىوَّقادرَّعلىَّاالستمتاعَّبو،َّفهذاَّالنوعَّمنَّ

َّاإلعراضَّالَّعنَّقدرةَّيسمىَّعجزاَّالَّزىداً.
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التجاُبََّّ-تعاذل-لمو.َّويرزقوَّاهللَّأنَّالَّهبعلَّالدنياَّأكربَّنبو،َّوالَّمبلغَّعَّ-إذن-فالزىدَّ
عنَّدارَّالغرور،َّواإلنابةَّإذلَّدارَّاػبلود،َّواالستعدادَّللموتَّقبلَّنزولو.َّوىوَّتقوىَّاهللَُّبَّالسرَّ
والعبلنية،َّواتباعَّالسنةَُّبَّاألقوالَّواألفعال.َّواإلعراضَّعنَّاػبلقَُّبَّاإلقبالَّواإلدبار،َّوالرضاَّعنَّ

4ََُّّبَّالسراءَّوالضراء.اهللَُّبَّالقليلَّوالكثَت،َّوالرجوعَّإذلَّاهلل
 أقسام الزىد:

للكاتبُتَُّبَّالزىدَّوالتصوفَّتقسيماتَّكثَتةَّللزىدَّمنهاَّإضافةَّإذلَّماَّقدمناهَّعنَّاإلمامَّ
أضبدَّومنَّإليوَّتقسيمَّإبراىيمَّبنَّأدىمَّحيثَّقال:َّ"الزىدَّثبلثةَّأقسامَّفزىدَّفرض،َّوزىدَّفضل،َّ

لزىدَّالفضلَّفالزىدَُّبَّاغببلل،َّوأماَّوزىدَّسبلمة،َّفأماَّالزىدَّالفرضَّفهوَّالزىدَُّبَّاغبرام،َّوأماَّا
َّالزىدَّالسبلمةَّفالزىدَُّبَّالشبهات."

-252كماَُّبَّكتابوَّ"طريقَّاؽبجرتُت"َّ)–والبنَّالقيمَّتقسيمَّملخصَّؿبّررَّجاءَّفيوَّ
(:َّأنوَّعلىَّأقسام:َّأحدىا:َّفرضَّعلىَّكلَّمسلمَّوىوَّالزىدَُّبَّاغبرام،َّوىذاَّمىتَّأخلَّبو254َّ

َّاَّدلَّينعقدَّسببَّآخرَّيضاده.أدركوَّالعذاب،َّفبلبدَّمنَّوجودَّمسببوَّم
الثاين:َّزىدَّمستحبَّوىوَّعلىَّدرجاتَُّبَّاالستحبابَّحبسبَّاؼبزىودَّفيوَّوىوَّالزىدَُّبَّ

َّاؼبكروهَّوفضولَّاؼبباحات،َّوالتفننَُّبَّالشهواتَّاؼبباحة.
َّالثالث:َّزىدَّالداخلُتَُّبَّىذاَّالشأنَّوىمَّاؼبشّمرونَُّبَّالسَتَّإذلَّاهللَّقال:َّوىوَّنوعان:

َّالزىدَُّبَّالدن َّوإمباَّأحدنبا: َّمنها، َّوالَّوقوفوَّصفرًا َّاليدَّمنها َّوليسَّاؼبرادَّزبلية َّصبلة، يا
َّوإنَّكانتَُّبَّيده.َّ َّتساكنَّقلبو، َّيدعها َّوال َّفبلَّيلتفتَّإليها َّبالكلية َّقلبو َّمن َّإخراجها اؼبراد
فليسَّالزىدَّأنَّتًتكَّالدنياَّوىيَُّبَّقلبكَّوإمباَّالزىدَّأنَّزبرجهاَّمنَّقلبكَّوىيَُّبَّيدك،َّوىذاََّّ

نَّعبدَّالعزيزَّالذيَُّيضربَّبزىدهَّاؼبثلَّمعَّأنَّخزائنَّاألموالَّربتَّيده،َّكحالَّالراشدينَّوعمرَّب
،َّحُتَّفتحَّاهللَّعليوَّمنَّالدنياَّماَّفتحَّوماََّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-بلَّكحالَّسيدَّولدَّآدمَّ

َّكانَّيزيدهَّذلكَّإالَّزىداَّفيها.

                                                 
4
َّى(565قارنَّباؼبقاصدَّالنووي ةَّلئلمامَّالنوويَّؿبييَّالدينَّ)تََّّ 
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لواَّالنوعَّالثاين:َّالزىدَُّبَّنفسك،َّوىوَّأصعبَّاألقسامَّوأشقهاَّوأكثرَّالزاىدينَّإمباَّوص
َّلدينوَّ َّوضباية َّوقبحَّشبرتو، َّمغبتو، َّلسوء َّالزىدَُّبَّاغبرام َّيسهلَّعليو َّالزاىد َّفإن َّودلَّيلجوه، إليو
َّللذةَّوالنعيمَّعلىَّالعذاب،َّوأنفةَّمنَّمشاركةَّالفساقَّوالغدرة،َّوضبيةَّمنَّ وصيانةَّإليبانو،َّوإيثارًا

يفوتوَّبإيثارىاَّأنَّيستأسرَّلعدوه،َّويسهلَّعليوَّالزىدَُّبَّاؼبكروىاتَّوفضولَّاؼبباحاتَّعلموَّدباَّ
منَّاللذةَّوالسرورَّالدائمَّوالنعيمَّاؼبقيم،َّويسهلَّعليوَّزىدهَُّبَّالدنياَّعلموَّدباَّوراءىا،َّوماَّيطلبوَّ

َّمنَّالعوضَّالتامَّواؼبطلبَّاألعلى.
َّوأماَّالزىدَُّبَّالنفسَّفهوَّذحُبهاَّبغَتَّسكُت،َّوىوَّنوعان:

َّفبلَّتغضبَّأحدنبا:َّوسيلةَّوبدايةَّوىوَّأنَّسبيتهاَّفبلَّيبقىَّؽباَّعندكَّمنَّالقدرَّشي ءٌ،
ؽبا،َّوالَّترضىَّؽبا،َّوالَّتنتصرَّؽبا،َّوالَّتنتقمَّؽبا،َّقدَّسلبتَّعرضهاَّليومَّفقرىاَّوفاقتهاَّفهيَّأىونَّ
عليكَّمنَّأنَّتنتصرَّؽبا،َّأوَّتنتقمَّؽبا،َّأوَّذبيبهاَّإذاَّدعتك،َّأوَّتكرمهاَّإذاَّعصتك،َّأوَّتغضبَّ

حظكَّوفبلحك،ََّّؽباَّإذاَّذمت،َّبلَّىيَّعندكَّأخسَّفباَّقيلَّفيها،َّأوَّترىَّفيهاَّصادقًاَّعماَّفيو
َّوإنَّكانَّصعباَّعليها.

َّللمحبوبَّصبلةَّحبيثَّالَّيستبقيَّمنهاَّشيئاً،َّ والنوعَّالثاين:َّغايةَّوكمالَّوىوَّأنَّيبذؽبا
بلَّيزىدَّفيهاَّزىدَّاحملبَُّبَّقدرَّخسيسَّمنَّمالوَّقدَّتعلقتَّرغبةَّؿببوبوَّبو،َّفهلَّهبدَّمنَّقلبوَّ

َّزىدَّاحملبَّا لصادقَُّبَّنفسوَّقدَّخرجَّرغبةَُّبَّإمساكَّذلكَّالقدرَّوحجبوَّعنَّؿببوبو،َّفهكذا
ََّمباٍدَّ َّاؼبتقدمة َّالزىد َّمراتب َّوصبيع َّلقبوؽبا، َّمنو َّبتعرض َّدائمًا َّلو َّيبذؽبا َّفهو َّلربو َّوسلمها عنها

َّووسائلَّؽبذهَّاؼبرتبةَّولكنَّالَّيصلحَّإالَّبتلكَّاؼبراتب.
َُّبَّ َّجعلو َّحيث َّالزىد، َّتقسيم َُّب َّأخرى َّطريقة َّاؼبنهاج َُّب َّاختار َّفقد َّقدامة َّابن أما

"منَّالناسَّمنَّيزىدَُّبَّالدنياَّوىوَّؽباَّمشتٍو،َّلكنوَّهباىدَّنفسو،َّوىذاََّّدرجاتَّومراتب،َّفقال:
َّيسمىَّاؼبتزىِّد،َّوىوَّمبدأَّالزىد.

الدرجةَّالثانية:َّأنَّيزىدَُّبَّالدنياَّطوعاً،َّالَّيكّلفَّنفسوَّذلك،َّلكنوَّيرىَّزىدهَّويلتفتَّ
َّمنو،َّكما يًتكَّدرنباََّّإليوَّفيكادَّيعجبَّبنفسوَّويرىَّأنوَّقدَّتركَّشيئًاَّلوَّقدرَّؼباَّىوَّأعظمَّقدرًا

َّألخذَّدرنبُت،َّوىذاَّأيضاَّنقصان.
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الدرجةَّالثالثة:َّوىيَّالعلياَّأنَّيزىدَّطوعاً،َّويزىدَُّبَّزىده،َّفبلَّيرىَّأنوَّتركَّشيئاً،َّألن وَّ
عرفَّأنَّالدنياَّليستَّبشيءَّفيكونَّكمنَّتركَّخزفةَّوأخذَّجوىرة،َّفبلَّيرىَّذلكَّمعاوضة،َّفإنَّ

َّبا َّخزفة َّمن َّأخس َّاآلخرة َّنعيم َّإذل َّباإلضافة َُّبَّالدنيا َّالكمال َّىو َّفهذا َّجوىرة، َّإذل إلضافة
َّالزىد.

وأعلمَّأنََّمَثلَّمنَّتركَّالدنيا،َّمثلَّمنَّمنعوَّعنَّبابَّاؼبلكَّكلبَّعلىَّبابوَّفألقىَّإليوَّ
َّبلقمةَّ َّاؼبلك َّعند َّيدًا َّلنفسو َّيرى َّافًتاه َّاؼبلك َّمن َّفقرب َّودخل َّبذلك، َّفشغلو َّخبز َّمن لقمة

َّألقاىاَّإذلَّكلبوَُّبَّمقابلةَّماَّقدَّنالو.
يبنعَّالناسَّمنَّالدخول،َّمعَّأنَّالبابَّمفتوحََّّ-عزَّوجل-ىَّبابَّاهللَّفالشيطانَّكلبَّعل

َّلينالَّعزَّاؼبلكَّفكيفَّيلتفتَّإليها،ٍَّبَّإنَّنسبتهاَّ واغبجابَّمرفوع،َّوالدنياَّكلقمةَّفمنَّتركها
َّأقلَّمنَّلقمةَّ َّإذلَّنعيمَّاآلخرة َّباإلضافة َّألفَّسنة ََّعم َر َّولو َّسلمَّلكلَّشخصَّمنها أعٍتَّما

َّألنَّ َّإذلَّملكَّالدنيا، َّولذاتَّباإلضافة َّقصَتة َّالعمر َّومدة َّإذلَّالباقيَّكيف َّلو الفاينَّالَّنسبة
5َّالدنياَّمكدرة.

 
 الكتب المصن فة في الزىد:

َّمنهمَّالزىادَّ الزىدَّوالرقائقَّمنَّاؼبوضوعاتَّاليتَّحظيتَّباىتمامَّأصنافَّمنَّاؼبؤلفُت،
التصنيفََّّواحملدثونَّوالفقهاءَّوبعضَّاؼبعنّيُتَُّبَّالتفسَتَّواؼبتكلمون.َّودخلَّالزىدَّوالرقائقَّميدان

منَّوقتَّمبكرَّباعتبارهَّعلمًاَّأوَّفنًاَّمنَّالفنونَّاإلسبلميةَّاؽبامة.َّوتنازعَّنسبتوَّطوائفَّمنَّأىلَّ
َّاؼبّلة،َّ َُّب َّاغبادثة َّالعلوم َّمن َّجعلو َّمن َّوفيهم َّالكرب" َّ"الفقو َّفروع َّمن َّجعلو َّمن َّفيهم العلم،

تربهَّمنَّعلومَّاؼبّلة،َّالداخلةَّإذلَّساحتهاَّالثقافيةَُّبَّركابَّالفلسفةَّاؼبًتصبةَّالوافدة،َّوفيهمَّمنَّاع
َُّبَّالزىدَّ َّكتبًا َّكتبهمَّاغبديثية َّاحملدثُتَّقدَّضّمنوا َّمنَّأئمة ولذلكَّقبدَّأصحابَّالكتبَّالستة
َّأوحثاَّ َّلو، َّبيانًا َّأو َّعلىَّذلك، َّداللة َّاليتَّيرونَّفيها َّاألحاديثَّواآلثار َّويوردونَّفيها والرقائق،

وبقطعَّالنظرَّعنَّاؼبضامُت،َّفإنََّّعليو،َّأوَّدعوةَّإذلَّاالقتصادَّفيو،َّوعدمَّالتطرفَّأوَّالُعلّوَّفيو.

                                                 
5
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َّأذىانَّ َّمن َّتشغلها َّكانت َّاليت َّواؼبساحة َّأنبيتها، َّلبيان َّكاٍف َّالصحاح َّكتب َُّب َّإدراجها ؾبرد
َّالعلماء.

َّاؼبوضوعَّربتاجَّإذلَّكثَتَّمنَّ َّومصنفاتَّخاصةَُّبَّىذا وقدَّوضعَّكثَتَّمنَّالعلماءَّكتبًا
ميَُّبَّالفهرستَّطرفًاَّمنهاَّوذكرَّابنَّالتتب عَّواالستقراءَّللوصولَّإذلَّحصرَّتقرييبَّؽبا.َّذكرَّابنَّالند

َّخلدونَّ َّوابن َّزادة. َّكربى َّطاش َّالسعادة َّمفتاح َّصاحب َّوتبعو َّمنها، َّبعضًا َّاألكفاين الساعي
َّودلَّ َّإليها. َّوما َّوتاريخَّاألدبَّالعريب، َّالعارفُت، َّوصاحبَّكشفَّالظنونَّوىدية وصديقَّخان،

َّفصادفَّبعضه َّبلَّاختلفتَّمستوياهتا، َّاؼبصنفاتَُّبَّمستوىَّواحد، َّوقبوالَّتكنَّىذه َّشهرة ا
وانتشاراً،َّكماَّصادفَّكثَتَّمنهاَّإنبااًلَّوذباىبًل.َّوُبَّعصرناَّىذاَّعصرَّالطباعةَّوجدَّبعضهاَّمنَّ
يطبعوَّأوَّوبققوَّوينفضَّعنوَّالغبار،َّودلَّهبدَّالبعضَّاآلخرَّشيئاَّمنَّذلكَّليبقىَُّبَّعزلتوَّوانزوائو.َّ

ةَّكبَتة،َّبلَّردباَّالَّوالَّنظنَّأنَّتلكَّاؼبخطوطاتَّاليتَّدلَّتظهرَّبعدَّلوَّلهرتَّسوفَّتشكلَّإضاف
َّأنَّ َّنستطيع َّحبيث َّوضعفًا َّقوة َّالزىد َّغبركة َّالتارىبي َّالتتبع َّمن َّالباحثُت َّسبكُت َّنفعها يتعدى
َّمنَّ َّيعرضَّلو َّعرضَّأو َّوما َّاؼبسلم، َّاجملتمع َّحولَّحركة َّبعضَّاؼبؤثراتَّاؽبامة نستخلصَّمنها

اتَّعربَّالعصور،َّوفعلَّالعواملَّاؼبختلفةَُّبَّتلكَّاغبركةَّاجملتمعيةَّوآثارى َّاإلهبابيةَّوالسلبية.َّتغَت  ا
ومدىَّقباحَّأوَّفشلَّتلكَّاجملتمعاتَُّبَّاستيعابَّاؼبستجداتَّاليتَّربدث.َّومسَتةَّاألفكارَُّبَّ
َّألحوالَّاألمةَّ َّدقيقة َّمراجعة َّبالرقائقَّنتيجة َّوالعناية َّالزىد، َّوىلَّلهرتَّأفكار َّوتطورىا تارىبنا

لَّاألمدَّوقسوةَّالقلوبَّحبيثَّأدتَّإذلَّالقيامَّبعمليةَّذبديدَّتقومَّبوَّاألمةَّزبّلصًاَّفباَّأدىَّإليوَّطوَّ
َّوتستأنفَّ َّفتستعيدَّتوازهنا َّالتارىبية َّقوانُتَّاغبركة َّمنَّجديدَّمنَّالسَتَّعلىَّسكة تتمكنَّاألم ة
انطبلقتهاَّكبوَّأىدافها،َّوذبددَّماَّبليَّأوَّتقادمَّمنَّمنظوماهتاَّالفكرية؟!َّذلكَّماَّنتمٌتَّأنَّيقعَّ

َّال َّإحيائو، َّأو َّالًتاث َّربقيق َّبعمليات َّيقومون َّالذي َّأولئك َّوسيلةََّّمن َّإحيائو َّمن َّهبعلوا أن
َّإلماتتناَُّبَّحاضرناَّومستقبلنا.

َّولذلكَّفإنناَّسنقتصرَّعلىَّذكرَّأىمَّماَّىوَّمطبوعَّمتداولَّمنَّمصنفاتَّالزىد.
َّالزىد .2 َّ)ت َّاؼببارك َّبن َّاهلل َّعبد َّاحملدث َّاجملاىد َّللزاىد :282َّ َّفؤادَّى(. ذكر

عَّالكتابَُّبَّاؽبندَّولبنانَّسزكُتَُّبَّ"تاريخَّالًتاث"َّأنوَّأقدمَّكتابَّوصلَّإليناَُّبَّالزىد.َّوقدَّطب
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(َّ َّعام َّدبصر َُّبَّاإلسكندرية َّأنيقة َّوطبعَّطبعة َّبتحقيقَّالسيد2998َّى/2429ومصر. م(
 أضبدَّفريدَّوأصدرتوَّالدارَّالسلفيةَّفيهاَّدبجلدين.

َّ)تَّكتاب الزىد .2 َّبنَّاعبراح َّوكيع َّؼبؤلفو :297َّ َُّبَّى( َّذكره َّورد َّالذي وىو
 أبياتَّمنسوبةَّإذلَّاإلمامَّالشافعيَّىي:

َّسوءَّحفظيَّشكوتَّإذلَّوكيع
َّفأرشدينَّإذلَّتركَّاؼبعاصرََََّّّّ

َّوأعلمٍتَّبأنَّالعلمَّنور
َّونورَّاهللَّالَّيهديَّلعاصيََََّّّّ

َُّبَّ َّاإلسبلمية َّاعبامعة َّمن َّاؼباجستَت َّالتخصص َّدرجة َّبو َّنال َّباحث َّالكتاب َّىذا َّحقق وقد
َّوطبعَّباؼبدينةَّاؼبنورة.ى(.2422َّاؼبدينةَّاؼبنورةَّعامَّ)

َّالزىد .3 َّ)ت َّموسى َّبن َّأسد :222َّ َّى(. َّؿبقق، َّاسحقَّوىو َّأبو َّبتحقيقو قام
َّومكتبةَّ َّاإلسبلمي َّالًتاث َّإلحياء َّاإلسبلمية َّالتوعية َّمكتبتا َّونشرتو َّالكويت، َُّب َّوطبع اغبويٍت

 الوعيَّاإلسبلميَّفيها.

ََّّالزىد: .4 َّ)ت َّحنبل َّبن َّأضبد 242َّلئلمام َّسنةَّى(. َّالقرى َّأم َُّب طبع
َّد.َّؿبمدَّجبللَّشى2357َّ رفَّقامَّبتصحيحوَّعبدَّالرضبنَّبنَّقاسم.ٍَّبَّقامَّعلىَّربقيقها

وقامتَّبنشرهَّدارَّالفكرَّاعبامعيَّباإلسكندريةَُّبَّالسنةَّنفسها.َّووقعَّالكتابَُّب2984ََّّعامَّ
 ؾبلدينَّكبَتين.

َّالزىد .5 َّ)ت َّالكوُب َّالسرّي َّبن َّىّناد َّؼبؤلفو :243َّ َّثبلثةَّى( َُّب َّقطر َُّب طبع
ؾبلداتَّبنفقةَّأمَتىا.َّوقدَّقامَّبتحقيقوَّؿبمدَّأيبَّالليثَّاػبَتَّآبادي.َّولوَّطبعةَّأخرىَّبتحقيقَّ

 الرضبنَّبنَّعبدَّاعببارَّالفريواينَّتقعَُّبَّؾبلدينَّطبعتهاَّدارَّاػبلفاءَّللكتابَّاإلسبلمي.عبدَّ

َّ)تَّكتاب الزىد:  .6 َّالسنن َّصاحب َّاألشعث َّبن َّسليمان َّداود: َّأيب للحافظ
طبعَّبتحقيقَّالسيدينَّياسرَّبنَّإبراىيمَّبنَّؿبمد،َّوغنيمَّبنَّعباسَّبنَّغنيم.َّوقامتَّى(.275َّ

 بنشرهَّدارَّاؼبشكاةَّللنشرَّوالتوزيع.
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َّ)تتاب الزىد: ك .7 َّعصام َّأيب َّبن َّعمر َّبن َّأضبد َّبكر 282َّأليب طبعتوَّى(.
 الدارَّالسلفيةَّباؽبند.َّوحققوَّد.َّعبدَّالعليَّعبدَّاغبميدَّحامد.

أضبدَّبنَّحسُتَّصاحبَّالسننَّودالئلَّالنبوة،َّكتاب الزىد الكبير للبيهقي:  .8
 حققوَّتقيَّالدينَّالندوي.ى(458َّوأحكامَّالقرآنَّوغَتىاَّ)تَّ

َّمنَّاؼبؤلفُتَّاؼبتقدمُتَُّبَّالزىدَّكانواَّمنَّاحملدثُت.َّولعلَُّبَّومنَّالبلفتَّللنظرَّأنََّّ كثَتًا
ذلكَّماَّيشَتَّإذلَّأنَّىؤالءَّاحملدثُتَّكانواَّيريدونَّمنَّخبللَّذلكَّصبعَّاألحاديثَّواآلثارَّاؼبتعلقةَّ
ُبَّىذاَّالبابَّونقدىاَّوسبييزَّصحيحهاَّمنَّغَته،َّلعلهمَُّبَّذلكَّيقدمونَّللناسَّصورةَّصحيحةَّ

وع.َّووبولونَّبُتَّالناسَّوبُتَّفبارسةَّأنواعَّالزىدَّاؼببتدعَّالذيَّدلَّيردَّفيوََّّعنَّالزىدَّاؼبسنونَّاؼبشرَّ
َّمنَّاألحاديثَّ َّكبَتة َّاشتملَّعلىَّأعداد َّالكتبَّقد َّفكلَّمنَّىذه َّوالَّسنةَّصحيحة. كتاب
دبستوياهتاَّاؼبتنوعةَّواآلثارَّالواردةَّعنَّالصحابةَّوكذلكَّآثارَّالتابعُت.َّولعلَّمنَّآثارَّذلكَّونتائجوَّ

ذلكَّإذلَّ"تصوفَّسٍّت"َّو"تصوفَّبدعّي".َّفالتصوفَّالسٍتَّتصوفَّالَّتقسيمَّ"التصوف"َّبعدَّ
يقعدَّالناسَّعنَّطلبَّالدنياَّواؽبيمنةَّعليها،َّفاؼبهمَّفيوَّأنَّالَّتكونَّالدنياَّىيَّاؼبهيمنةَّعليو،َّبلَّ
َّكفاحَّ َّىو َّعنها َّواإلعراض َّالدنيا َّكراىية َّعن َّفاغبديث َّعليها: َّواؼبهيمن َّسيدىا َّىو يكون

َّفوج َّالقلبَّإذلَّاليد، َّمن َّاستوذلَّحبهاَّإلخراجها َّإذا َّأما َّأغراضَّالقلب. َّباليدَّىبدم َّالدنيا ود
واإلقبالَّعليهاَّعلىَّالقلبَّفهيَّالطام ةَّواغبالقة.َّلذلكَّفإنَّمصارعةَّالدنياَُّبَّالتصوفَّالسٍّتَّ
ىيَّصراعَّمنَّأجلَّربديدَّموقعَّالدنياَّحبيثَّالَّيسمحَّؽباَّبالتسّللَّإذلَّالقلبَّومزاضبةَّحبَّاهللَّ

فيو،َّوآنذاكَّوبالَّبُتَّالعبدَّوبُتََّّ-اهللَّعليوَّوآلوَّوسلمَّصلى-وحبَّرسولوََّّ-تباركَّوتعاذل-
التفكَتَُّبَّاؼبعصية،َّويبكنَّمنَّاؽبيمنةَّعلىَّنفسوَّورغباهتاَّوشهواهتا،َّووضعهاَُّبَّمكاهناَّالبلئقَّ

يقفَُّبَّمواجهةََّّ-يرضبوَّاهلل-هبا:َّفبلَّىبتلَّتوازنَّاإلنسان.َّلذلكَّوجدناَّاإلمامَّأضبدَّبنَّحنبلَّ
اماَّويواجوَّثبلثةَّمنَّخلفاءَّبٍتَّالعباسَّوسبلطينهمَّتلكَّالفًتةَّالطويلةَّتيارَّاالعتزالَّشبانيةَّعشرَّع

دونَّأنَّتلُتَّلوَّقناة.َّلقدَّكانَّالزىدَّمركبوَُّبَّكلَّتلكَّالرحلةَّالشاقة،َّولوالَّالزىدَّؼباَّسبكنَّمنَّ
ذلكَّالصمودَّاػبارق،َّفلوَّكانَّللدنياَّأيَّنصيبَُّبَّقلبوَّلقال:َّ"كلمةَّأقوؽباَّمكرىًاَّوأقبوَّمنََّّ

وتلكَّاؼبعاناة.َّوكتابَّاإلمامَّأضبدَُّبَّالزىدَّموسوعةَّتنافسَّمسندهَُّبَّسعتهاَّكلَّذلكَّالعذابَّ
َّبيدَّأنكَّتلحظَُّبَّثناياهَّ َّوتأليفًا واستبحارىاَّوتنوعَّأبواهباَّودقتها،َّوالكتابَّوإنَّكانَّيبثلَّكتابًا
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ذبربةَّاإلمامَّالذاتيةَّاليتَّتعطيَّللكتابَّنكهةَّخاصةَّتغايرَّماَّتقرؤهَُّبَّالزىدَّلكّتابَّعرفوهَّعلماَّ
َّناَّأكثرَّمنوَّخربةَّوذبربة.وف

َّباؼبروءةَّ َّاشتهر َّزاىد َّاؼببارك َّبن َّاهلل َّفعبد َّاؼببارك: َّالبن َّالزىد َّكتاب َُّب َّذلك َّكبو قبد
والشجاعةَّوالكرمَّإضافةَّإذلَّالزىدَّوالورع.َّوقدَّكانَّالرجلَّذاَّمالَّكثَتَّوضياعَّأفٌتَّجلَّمالوَُّبَّ

ضيلَّبنَّعياضَّسنةَّسبعُتَّاإلنفاقَّعلىَّطلبةَّالعلمَّوعلىَّاجملاىدين.َّوقدَّأرسلَّإذلَّصديقوَّالف
َّمنَّ َّوأمثالو َّصديقو َّوبُت َّاجملاىدين َّبُت َّفيها َّيوازن َّنظمو َّمن َّقصيدة َّوسبعُت َّسبع َّأو ومائة

َّالعاكفُتَُّبَّالبيتَّاغبرامَّيدرسونَّالعلمَّويدرسونوَّلطبلهبمَّمنَّسائرَّاآلفاق؛َّجاءَّفيها:
َّياَّعابدَّاغبرمُتَّلوَّأبصرتـََناََّّ
َّلعلمَتَّأّنكَُّبَّالعيادِةَّتْلَعبََََََّّّّّّ
َّنَّكاَنَّىبضبَّخّدهَّبدموعومََََّّّ
َّفـَُنُحورُناَّبدمائناَّتـََتَخض بََََََّّّّّّ
َلُوَُّبَّباِطلَََّّّ َّأوَّكانَّيـُْتِعُبََّخيـْ
َّفخيولُناَّيومَّالص بيحةَّتَتَعبََََََّّّّّّ
َّريُحَّالعبَتَّلكمَّوكبنََّعبَتناََّّ
ََّرَىُجَّالسنابكَّوالغبارَّاألْطَيبََََََّّّّّّ
َّولقدَّأتاناَّمنَّمقالَّنبيِّناَََّّّ
ََّّيُْكذبَّقوٌلَّصحيٌحَّصادٌقَّالَََََّّّّّ
َّالََّيْسَتِويَّغبارَّخيلَّاهللَُّبَََّّّ
َّأنفَّامرٍئَّودخانَّنارَّتلهبََََََّّّّّّ
َّىذاَِّكتابَّاهللَّينطُقَّبينناََّّ
َّليسَّالشهيُدَّدبيِّتَّالَُّيكَذبََََََّّّّّّ

وباولَّأنَّيواجوَّاذباىاَّإذلَّالعزلة،َّواإلنصرافَّإذلَّاأليسرَّمنَّاألعباءََّّ-ىنا–فابنَّاؼبباركَّ
َّفضلَّاعبهادَّعلىَّذلك،َّوضبلَّأعباءَّاألمة،َّواغبياةَّفيها،َّوبُتَّ مثلَّالتعليمَّوالتعّلمَّوالرواية،َّويبُتِّ

َّأبنائها،َّالَّاعتزاؽبمَُّبَّزواياَّتسًتيحَّالنفسَّإليهاَّوتقبلَّعليها.
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أمثاؽبماَّاستطاعواَّأنَّيقدمواَّلؤلمةَّدليبًلَُّبَّالزىد،َّهبعلَّالزىدَّوىؤالءَّابنَّاؼبباركَّوأضبدَّوَّ
َّمنَّ َّالعمراني ة َّالدوافع َّاإلنسان َّؼبمارسة َّالدوافع َّأقوى َّمن َّودافعًا َّاغبياة، َّصنع َُّب َّىامًا عامبًل
منطلقاتَّالفاعلية،َّواؼبمارسةَّاإلهبابية،َّالَّيقعدَّبوَّعنَّفضيلة،َّوالَّيصدهَّعنَّحركةَّخَّتة،َّوالَّ

َّبالعزلة َّواعبماعة،ََّّيسمحَّلو َّإذلَّالعملَّعلىَّخبلصَّاألمة َّبلَّيشده وطلبَّاػببلصَّالفردي،
فإنوَّلنَّيؤديََّّ-حُتَّهبعلوَّمبلغَّعلمو،َّوغايةَّنبو–ففيَّخبلصهاَّخبلصو؛َّأماَّخبلصوَّوحدهَّ

َّإذلَّخبلصَّاألمة.
إنَّالزىدَّالذيَّمارسوَّاألئمةَّأضبدَّبنَّحنبلَّوابنَّاؼببارك،َّواألئمةَّأمثالَّمالكَّوالشافعيَّ

َّيبَّحنيفةَّىوَّزىدَّالقادرين،َّالَّالعاجزينَّوالَّشك.وجعفرَّالصادقَّوأ
 

 الدنيا بين الحب والكره:
َّأنَّ َّعلى َّوالتوكيد َّشأهنا، َّمن َّوالتقليل َّالدنيا، َّحب َّمن َّالتنفَت َُّب َّالورادة َّالنصوص إن
حبهاَّرأسَّكلَّخطيئة:َّكثَتةَّجداَّوقدَّأساءَّكثَتونَّفهمَّذلك،َّوتونبواَّأنَّاؼبرادَّازباذَّالدنياَّؾبردَّ

وُبَّذلكَّإنبالَّخطَتَّإلحدىَّكربىَّالقيمَّاغباكمة،َّوىيَّ"العمران"،َّإذَّكيفََّّمعربَّإذلَّاآلخرة.
يستطيعَّربقيقَّالعمران،َّمنَّوبتقرَّاغبياة،َّوالَّيأخذَّالعبادةَّدبعناىاَّالشامل،َّومنهاَّفبارسةَّاغبياة،َّ
وإعمارَّاألرضَّالذيَّعّدهَّاإلسبلمَّنوعاَّمهماَّمنَّأنواعَّالعبادة؟!َّفإذاَّكانتَّالعبادةَُّبَّمفهومهاَّ

َّاهللَّاإلصب َّتعٍتَّطاعة َّواجتنابَّنواىيو،َّوإخبلصَّالدينََّّ-تباركَّوتعاذل–ارلَّالعام باتباعَّأوامره،
َّ َّتقاتو َّحق َّوتقواه َّوذكره، َّوحبو َّمواتَّ–لو. َّوإحياء َّاالستخبلف، َّحبق َّوالقيام َّاإلعمار فإن

َّاألرضَّجزءَّمهمَّمنَّتلكَّالعبادة،َّالَّتأخذَّالعبادةَّشكلهاَّالكاملَّبدونو؟!
ءَّمنَّاػبَتَّإالَّأهناَّلرفَّزماينٌَّّوميدانَّلفعلَّاػبَتات،َّوإقامَّوإذاَّدلَّيكنَّمنَّالدنياَّشي

–الصبلة،َّوفبارسةَّاالستخبلفَّوالشهادةَّعلىَّالناس،َّواالنضمامَّإذلَّقافلةَّالتسبيحَّحبمدَّاهللَّ
بلَّوقيادهتا،َّفذلكَّكاٍفَُّبَّمعرفةَّماَّأودعوَّاهللَّمنَّاػبَتَّلطاليبَّاػبَتَّفيها.َّفهيَّحلوةََّّ-تعاذل

هاَّفنالرَّكيفَّنعمل،َّوىيَّشاىدةَّعليناَّتشهدَّدباَّنوقعَّفيهاَّوعليهاَّمنَّخضرةَّواهللَّمستخلفناَّفي
خَتَّوشر.َّوىيَّدباَّأودعَّاهللَّفيهاَّقدَّتستغرقَّالضعفاء،َّوتستلبهمَّفيتونبونَّأهناَّغايةَّالَّويسلة،َّ
ويتصرفونَّفيهاَّعلىَّأهنمَّفيهاَّخالدون،َّأوَّأهناَّمستقرَّومقادل،َّوليستَّميدانَّعملَّوتسارعَّإذلَّ
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َُّب َّوتنافس َّعنََّّاػبَتات، َّويغفلون َّفيها، َّوجودىم َّمن َّالغاية َّفينسون َّالصاغبات األعمال
َّ"األمانة"َّ َّويضيِّعون َّ"االستخبلف" َّدبهمة َّفيِخل ون َّؽبم. َّسخرت َّؼباذا َّويتجاىلون حقيقتها،

ليستَّمسئولةَّعنََّّ-نفسها–فيقعونَُّبَّالظلمَّواعبهل.َّويفشلونَُّبَّاختيارَّ"االبتبلء".َّوالدنياَّ
مَّوتلعنَّوتبغض!َّإنَّاإلنسانَّقدَّقطرَّعلىَّحبَّ"العاجلة"َّذلكَّاالضطرابَّلدىَّاإلنسانَّلتبل

ليحسنَّاستثمارىاَّفيماَّذكرناَّولكنَّاإلنسانَّؿبلَّالنسيانَّفقدَّيتشب تَّباحملبوبَّالعادل،َّويظنهوَّ
اؼبقصود،َّفيختلَّتوازنو،َّلذلكَّكانَّالبدَّمنَّفتحَّعينيوَّوقلبوَّعلىَّماَُّبَّىذاَّالعادلَّاحملبوبَّمنَّ

خطاءَّباطنةَّلوَّأنوَّجهلَّحقيقتها،َّودلَّيلتفتَّبالقدرَّالكاُبَّأعراضَّجانبيةَّوسلبياتَّكامنة،َّوأ
َّؽبا،َّوغرهَّلاىرىا،َّوصرفوَّعنَّرسالتوَّومهمتوَّفيها.َّ

َّطبيعتو.َّ َّمن َّجزء َّفذلك َّاعبوىر، َّعن َّبالعرض َّاالنشغال َّاإلنسان َّمن َّغريبًا َّليس إنو
تشغلوَّوجوىرَّاالبتبلءَُّبَّمنحَّاإلنسانَّالقدرةَّعلىَّرؤيةَّالسببَّاغبقيقيَّلوجودهَّفيهاَّحبيثَّالَّ

لذاهتاَّالفانيةَّالعادلةَّاليتَّىيَّوسائلَّعنَّمهمتوَّاألساسيةَّفيها،َّفهيَّاليتَّتوصلوَّإماَّإذلَّالنعيمَّ
َّالدائمَّ=إنَّجعلهاَّعوناَّلوَّعلىَّالطاعة،َّأوَُّتسلموَّإذلَّالعذابَّاؼبقيمَّإنَّىوَّأساءَّاستخدامها.
تَّإنَّبٍتَّإسرائيلَّألسبابَّعديدةَّسقطواَّفيماَّسعطتَّفيوَّأممَّقبلهمَّمنَّمعاصَّوسيئا

َّبتعديلَّ َّلتقوم َّالنصرانية َّوجاءت َّإليهم، َّواألنبياء َّالرسل َّفتتابعت َّاغبياةالدناي َّفهم إلسائتهم
رؤيتهم،َّوإخراجهمَّمنَّالنزعاتَّاؼبادية،َّوإعادهتمَّإذلَّحالةَّالتوازنَّاليتَّفقدوىا،َّفقامتَّبالتقليلَّ

َّمل َّعن َّالتعارل َّإذل َّفدعتهم َّللمرض َّمكافئة َّالدواء َّجرعة َّلتكون َّوذمتها، َّالدنيا َّشأن زاهتاَّمن
َّمنَّ َّبشيء َّالتمت ع َّواعتربوا َّؽبا، َّوالتنك ر َّفيها، َّالزىد َُّب َّاؼبرة َّىذه َّمتّبعوه َّفتطرف َّشأهنا، وربقَت

َّ َّوالتارلَّعليو َّالَّبدَّمنَّالًتفعَّعنو َّاكبرافًا َّوتعاذلَّلنَّيتحققَّبدونَّ–نعيمها َّسبحانو وأنَّرضاه
واحدة.َّومنَّاؼبأثورَّعنََّّىدرىاَّوربقَتىا،َّوإنباؽبا.َّففقدَّالتوازنَّمرةَّأخرى،َّليميلَّضدَّالدنياَّميلة

َّأكنزواَّكنزكمَّعندَّمنَّالَّ َّفتتخذكمَّعبداً. َّالدنياَّربًا سيدناَّعيسىَّعليوَّالسبلمَّقولو:َّالَّتتخذوا
يضيعو،َّفإنَّصاحبَّكنزاَّلدنياَّىبافَّعليوَّاآلفة،َّوصاحبَّكنزَّاهللَّالَّىبافَّعليوَّاآلفة.َّوقالَّ

حيههاَّفبلَّتنعشوىاَّبعدي.َّعليوَّالسبلم:َّياَّمعشرَّاغبواريُت،َّإينَّقدَّكببتَّلكمَّالدنايَّعلىَّوَّ
فإنَّمنَّخبثَّالدنياَّأنَّعصىَّاهللَّفيهاَّوإنَّمنَّخبثَّالدنياَّأنَّاآلخرةَّالَّتدركَّإالَّبًتكها،َّأالَّ
فاعربواَّالدنايَّوالَّتعمروىا،َّواعملواَّأنَّأصلَّكلَّخطيئةَّحبَّالدنيا،َّوربَّشهوةَّساعةَّأورثتَّ
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َّبطحتَّلكمَّالدنيا،َّوجلستمَّعلىَّله َّوقالَّأيضاً: َّطويبلً. رىا،َّفبلَّينازعّنكمَّفيهاَّأىلهاَّحزنًا
اؼبلوكَّوالنساء.َّفأماَّاؼبلوكَّفبلَّتنازعوىمَّالدنيا،َّفإهّنمَّلنَّيعرضواَّلكمَّماَّتركتموىمَّودنياىم.َّوأماَّ
النساءَّفاتقوىنَّبالصومَّوالصبلة.َّوقالَّأيضاً:َّالدنياَّطالبةَّومطلوبة،َّفطالبَّاآلخرةَّتطلبوَّالدنيا،َّ

6َّخرة،َّحىتَّهبيءَّاؼبوتَّفيأخذَّبعتقو.حىتَّيستكملَّفيهاَّرزقو.َّوطالبَّالدنياَّتطلبوَّاآل
َّوأماَّ َّفلنكتفَّهبما. َّقوتَّوكسوة َّ"إنَّكانَّلنا َّبولسَّاألوذلَّإذلَّتيموثادس: وُبَّرسالة
الذينَّيريدونَّأنَّيكونواَّأغنياءَّفيسقطونَُّبَّذبربةَّوفخَّوشهواتَّكثَتةَّغبيةَّومضرةَّتغرقَّالناسَّ

َّا َّالذيَّإذا َّاؼبالَّأصلَّلكلَّالشرور َّألنَّؿبب ة َّعنَّاإليبان،َُّبَّالعطبَّواؽببلك؛ َّضلوا َّقوم بتغاه
7َّوطعنواَّأنفسهمَّبأوجاعَّكثَتة."

 
 القرآن والميزان:

َّدقيقَّ َّبتوازن َّالدناي َّللحياة َّالكلية َّالرؤية َّبناء َّقضية َّاجمليد َّالقرآن َّتناول َّفقد َّىنا ومن
وأودعَّالرؤيةَّاؼبطلوبةَّتلكَّالنظرةَّاؼبتوازنةَّالواضحةَّاليتَّكانَّمنَّشأهناَّأنَّربققَّالعمران،َّوإعطاءَّ

َّوإحياءَّمواهتا.َّوُبََّّاغبياة َّوإعمارَّاألرض، َّلتحقيقَّأىدافَّاغبقَّمنَّاػبلق، َّتستحقو َّما الدنيا
َّالتامَّ َّواإلنشغال َّفيها، َّاإلنسان َّباستغارق َّاؼبتوازنة َّالقرآنية َّالنظرة َّتلك َّتسمح َّدل َّنفسو الوقت

َّدبلذاهتاَّعنَّاالستعدادَّفيهاَّبأحسنَّماَّيبكنَّأنَّيعملَّليفلحَُّبَّاغبياةَّاألخرى.
 

 دنيا:مفهوم الحياة ال
َّوالدنيا:َّ َّاغبياة َّجزئُت: َّمن َّمركب َّفحص َّالدنيا"، َّاغبياة َّ"مفهوم َّببناء َّالقرآن َّبدأ لقد
َّدبعٌتَّ فكلمةَّ"دنيا"َُّبَّالقرآنَّدلَّتشتقَّكماَّوىمَّالكثَتونَّمنَّ"الر َذِلَّأوَّالرذالة"،َّبلَّمنَّالدنوِّ

َّأوَّالقربَّيستعملَُّبَّالزمانَّواؼبكان،َّوا ؼبنزلة.َّوبالتارلَّ"القربَّبالذاتَّأوَّباغبكم"،َّوىذاَّالدنو 
َّ َّأوَّسوءىا َّيشَتَّإذلَّحقارهتا َُّبَّالقرآنَّما َّلذاهتا،َّكيفََّّ-بنفسها–فليسَُّبَّاظبها أوَّرذالتها

                                                 
6
َّنياربعَّاؼبهلكات،َّالكتابَّالسادس،َّكتابَّذمَّالدإحياء علوم الدين.الغزارل،ََّّ 

7
َّالعهدَّاعبديدَّطَّ"الكتابَّاؼبقدس"َُّبَّالقاىرةَّ 
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وىيَّمزرعةَّاآلخرة،َّوميدانَّاالبتبلءَّاإلنساين.َّوقدَّامنتَّعليناَّباهبادناَّفيها؟َّوقولوَّتعاذل:َّ)لعلكمَّ
ُبَّالنشأةَّاألوذل.َّوماَّيكونََّّ(َّيتناولَّاألحوالَّاليت222تتفكرونَُّبَّالدنياَّواآلخرة(َّ)البقرة:َّ

َّاغبياةَّ َّاعتربىا َّبل َّاألوذل، َّعلى َّاآلخرة َّالدار َّبتفضيل َّالقرآن َّجاء َّقد َّنعم َّاآلخرة. َّالنشأة ُب
َّأوَّحسابَّكماَُّبَّقولوَّتعاذل:َّ َّالد اَرَّاغبقيقيةَّلدوامهاَّوخلودىاَّوعدمَّتوقعَّموتَّبعدىا َوِإن 

َّاغْبَيَـَوانَّ َّؽبََِي َّأََفبَلَّوَّتعاذل:َّ(،َّوقول64)العنكبوت:ََّّاآْلِخَرَة َّيـَتـ ُقوَن َّلِّل ِذيَن ٌر ََّخيـْ َّاآلِخَرُة اُر َولَلد 
َّلِّل ِذيَنَّاتـ َقواَّْوقولو:َّ(.32َّ)األنعام:ََّّتـَْعِقُلونَّ ٌر ََّخيـْ َّاآلِخَرِة (.َّولكن229َّ)يوسف:َََّّوَلَداُر

ة،َّوإيتاءَّىذاَّالتفضيلَّالَّوبملَّربقَتًاَّلشأنَّالدنياَّؼبنَّيتخذىاَّميدانًاَّلفعلَّاػبَتاتَّوإقامَّالصبل
َّأمانةَّ َّوأداء َّاألمانة، َّحبق َّوالقيام َّعنو. َّهناه َّما َّواجتناب َّعليو، َّاهلل َّفرضو َّما َّوأداء الزكاة،

َّاالستخبلف.َّ
َّ َّلفظَّاغبياة َّاؼبفهوم–أما َّقدَّتدلََّّ-وقدَّاستعملَّالقرآنَّاجمليدَّىذا َّعلىَّأوجو "اغبياة"

َّعلىَّأنبيتها.َّ
َّاهللَُّبَّاغبياألول َّالنامية"َّاليتَّأودعها وانَّومنوَّاإلنسان،َّوُبَّالنباتَّوُبََّّ:َّدبعٌتَّ"القوة

َّ َّتعاذل: َّقال َّوباغبياة؛ َّباؼبوت َّوصفو َّيبكن َّما ََّمْوهِتَاكل َّبـَْعَد َّاأْلَْرَض َّوُبِْيي َّالل َو ََّأن  َّاْعَلُموا
َناَِّبِوَّبـَْلَدًةَّم ْيت(.َّوقالَّتعاذل:27َّ)اغبديد:َّ َوَجَعْلَناَّ(َّوقالَّعزَّمنَّقائل:22َّ)ق:َََّّوَأْحيَـيـْ

َّ(.32َّ)األنبياء:َََّّشْيٍءََّحي ََِّّمَنَّاْلَماءَُّكل َّ
َّاؼبوتَّفيختلفَّعنَّاؼبيت،َّقالَّتعاذل:ََّّالثاني: َوَماَّللقوةَّاغبساسةَّاليتَّهباَّيفارقَّاغبي 

َّال ِذيََّأْحيَاَىاََّلُمْحِييَّاْلَمْوَتىَّ(.َّوقالَّسبحانو:22َّ)فاطر:َََّّيْسَتِويَّاأْلَْحَياءََّواَلَّاأْلَْمَواتَّ ِإن 
ََّشيَّ ََّعَلىَُّكلِّ ََّقِديرَِّإن ُو َّالنامية".39َّ)فصلت:ٍََّّء (َّفقولو:َّ"أحياىا"َّإشارةَّإذلَّإيداعهاَّ"القوة

َّوقولوَّحمليَّاؼبوتىَّإشارةَّإذلَّإعادةَّ"القوةَّاغبساسة".َّ
َأَوََّمنََّّاستعملتَُّبَّ"القوةَّالعاملةَّالعاملة"َّاليتَّتشكلَّكلَّالدوافعَّكماَُّبَّقولوَّتعاذل:ََّّالثالث:

ََّوَجَعلَّْ َناُه ََّفَأْحيَـيـْ ََّمْيًتا َهاَََّّكاَن َّمِّنـْ َُّبَّالظ ُلَماِتَّلَْيَسَّخِبَارٍِج َُّبَّالن اِسََّكَمنَّم ثـَُلُو َّيَبِْشيَّبِِو َّنُورًا َّلَُو َنا
َّ(َّولذلكَّقالَّالشاعر:222)األنعام:َََّّكَذِلَكَّزُيَِّنَّلِْلَكاِفرِيَنََّماََّكانُواَّيـَْعَمُلونَّ

َّلقدَّاظبعتَّلوناديَتَّحّياًَّ
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َّولكنَّالَّحياةَّؼبنَّتناديَََّّّ
َّنادا َّمن َّعّدواََّّفكأن َّذلك َّإذل َّالنداء َّيدفعهم َّودل َّالنداء، َّلسماع َّيتحركوا َّدل َّألهنم ىم،

َّكأهنمَّفقدواَّاغبياة.َّ
َّواؼبتاعب،َّقالَّتعاذل:َّالرابع:  َّواؽبمِّ ََّبْلَّارتفاعَّالغمِّ َّأَْمَواتًا َُّبََّسِبيِلَّالّلِو َّال ِذيَنَّقُِتُلوْا َواَلَّرَبَْسََب 

ْمَّيـُْرَزُقونَّ َّ(َّولذلكَّقالَّالشاعر:269مران:َّ)آلَّعََّأْحَياءَِّعنَدََّرهبِِّ
َّليسَّمنَّماتَّفاسًتاحَّدبيت

َّإمباَّاؼبيتَّميتَّاألحياءَََّّّ
َّإمباَّاؼبيتَّمنَّيعيشَّكئيباًَّ

َّكاسفاَّبالوَّقليَلَّالرجاءَََّّّ
اغبياةَّباعتبارَّالدنياَّواآلخرة،َّوىيَّاليتَّقسمهاَّالقرآنَّاجمليدَّإذلَّاغبياةَّالدنياََّّوالخامس:

َّواغبياةَّاألخرة:
 .َفَأم اََّمنَّطََغىوصفهاَّحياة،َّبلَّذمَّالطغيانَّفيهاَّوإيثارىاَّعلىَّاآلخرة:َّوىناَّدلَّتذمَّالدنياَّب

نـَْيا نـَْياَّبِاآَلِخرَةَِّ(38َّو37َّ)النازعات:ََّوآثـََرَّاغْبََياَةَّالد  َوَماَّ(.86َّ)البقرة:ََّّاْشتَـَرُوْاَّاغْبََياَةَّالد 
َِّإال ََّمَتاعٌَّ َُّبَّاآلِخَرِة نـَْيا َّالد  ََّّاغْبََياُة ََّّ(.26)الرعد: ََّواْطَمأَن واَّوقالَّتعاذل: نـَْيا َّالد  َّبِاغْبَياِة َوَرُضوْا

(.َّفكأهنمَّلنوىاَّىيَّمقرَّاغبياةَّالدائمةَّاألبديةَّالسرمديةَّفالقرآنَّيلفتَّالنظر7َّ)يونس:ََّّهِبَا
اَرَّاآْلِخرََةَّإذلَّىذاَّاػبطأَّالكبَتَُّبَّفهمَّاغبياة،َّوإعطائهاَّماَّتستحق.َّويأٌبَّقولوَّتعاذل:َّ َّالد  َوِإن 

(َّفهيَّاغبياةَّالدائمة.َّوضربَّتباركَّوتعاذلَّللحياةَّالدنياَّ"األمثلة64َّ)العنكبوت:َََّّيَّاغْبَيَـَوانَُّؽبََِّ
الكثَتةَّاليتَّتبُتَّسرعةَّزواؽبا،َّوانقضاءَّاغبياةَّفيهاَّتنبيهًاَّللمغًتينَّوتذكَتاَّللغافلُتَّلئبلَّيرضواَّهباَّ

فيغفلونَّعنَّواجباهتمَّفيها.َّومنََّّويطمئنواَّهبا،َّويستغرقواَُّبَّشئوهنا،َّوينسواَّأهناَّمزرعةَّلآلخرة،
َّ َّتعاذل: َّقولو َّاألمثلة َّنـََباُتَّتلك َِّبِو ََّفاْختَـَلَط َّالس َماء َِّمَن َّأَنزَْلَناُه ََّكَماء نـَْيا َّالد  َّاغْبََياِة ََّمَثُل َا ِإمب 

نـَْياََّكَماءَّأَنزَْلَناُهَِّمَنَّال(َّوقولو:24َّ)يونس:ََّّاأَلْرضَّ س َماءَّفَاْختَـَلَطََّواْضِرْبَّؽَبُمَّم َثَلَّاغْبََياِةَّالد 
َّ(45)الكهف:ََِّّبِوَّنـََباُتَّاأْلَْرِضََّفَأْصَبَحََّىِشيًماََّتْذُروُهَّالرِّيَاُحَّوََكاَنَّالل ُوََّعَلىَُّكلََِّّشْيٍءَّم ْقَتِدرًا
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وحُتَّيصفهاَّالقرآنَّباللهوَّواللعبَّومتاعَّالغرورَّوكبوَّذلكَّفإنَّكلَّىذهَّاألوصافَّفيهاَّ
َّا َّينسون َّالذين َّألولئك َّوتذكَت َّاغبياةَّتنبيو َّهبذه َّويرضون َّاغبياة، َّحقيقة َّويتجاىلون ؼبأالت،

ويعتربوهناَّكلَّشيء،َّبلَّهنايةَّاؼبطاف،َّفهؤالءَّىمَّالذينَّيتوجوَّذلكَّاػبطابَّإليهمَّليستعيدواَّ
َّوميدانَّ َّؽبا، َّومطية َّليستَّبدارَّقرار،َّبلَّىيَّمزرعةَّلؤلخرة َّاغبياةبأهنا َّحقيقة َّويدركوا توازهنم،

َّ َّالتوحيدَّوالتزكية َّوبققَّ" َّيبلغَّاإلنسانَّلفعلَّما َّوهبا َّولباسها، َّاليتَّىيَّصباعَّالعبادة والعمران"
َّذاتَّ َّعلى َّنسجت َّالعطرة َّوالسَتة َّالصحيحة َّاألحاديث َّوكل َّاآلخرة. َُّب َّاؼبنشودة السعادة

:َّ"كنَُّبَّالدنياَّكأنكَّغريبَّأوَّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-اؼبنوال.َّفحُتَّيقولَّرسولَّاهللَّ
هَّاغبياةَّكمثلَّراكبَّاستظلَّبطلَّشجرةَّ"َّفذلكَّكلوَّعابرَّسبيل"َّأوَّيقول:َّ"إمباَّمثليَّومثلَّىذ

ؿبمولَّعلىَّماَّجاءَّبوَّالكتابَّالكرميَّمنَّضرورةَّتعديلَّالنظرةَّإذلَّاغبياة،َّوعدمَّاالغًتارَّهباَّجملردََّّ
َّكوهناَّعاجلة،َّوالرضاَّهبا،َّواالطمئنانَّإلَّأنوَّهنايةَّؽباَّوالَّشيءَّبعدىاَّلعدمَّرؤيةَّماَّبعدىا.َّ

َّ َّخلقها َّقد َّالعاجلة" َّ"حب َّغريزة َّفعلَّإن َّأداء َُّب َّاؼبسارعة َّإذل َّلدفعو َّاإلنسان َُّب اهلل
العمران،َّلكنوَّإنَّزادَّعنَّىذاَّاغبدَّفتحولَّإذلَّاستغراقَُّبَّحبَّىذهَّالعاجلةَّاحتاجَّإذلَّتعديلَّ
يعيدَّالتوازنَّوالَّيقضيَّعلىَّأصلَّىذهَّالغريزةَّاليتَّالَّبدَّمنها.َّفإذاَّربولَّاإلنسانَّإذلَّاقتبلعَّ

َّللد َّبكراىية َّواستبدلو َّسبامًا َّاغبب َّفعلَّىذه َّفبارسة َّعن َّيعقده َّقد َّذلك َّفإن َّلشأنو َّةربقَت نيا،
إذلَّتعديل.َّوحُتَّيقومَّالقرآنَّبذلكََّّ-آنذاك–العمران،َّوأداءَّأمانةَّاالستخبلفَّفيحتاجَّاألمرَّ

َّأعراضَّجانبية،َّوالَّيزيلَّ َّفليستَّلو َّأنَّوبققو، فإنوَّوبققَّبشكلَّالَّيبكنَّلغَتَّالقرآنَّاؼبعجز
َّوأق َّافتك َّأو َّمثلو َّمرضًا َّؿبلو َّليحل َّووصفاتَّاؼبرض َّالزىاد، َّمواعظ َّتفعل َّقد َّكما َّمنو. وى

َّاؼبتنسكُت.َّ
َّحيثَّ َّاألخرى. َّوالتناوالت َّاؼبوضوع، َّؽبذا َّالقرآين َّالتناول َّالفرقَّبُت َّنرى َّأن ونستطيع
َّالدنياَّ َّذم َّما َّاجمليد َّالقرآن َّأن َّرأيت َّوقد َّالدنيا"، َّ"بذم َّعرفوه َّفيما َّوالدرسات َّالكتب أعدت

واالطمئنانَّإليهاَّونسيانَّأوتناسيَّسرعةَّزواؽبا،َّألنَّلذاهتا،َّبلَّذمَّاالستغراقَّفيها،َّوالرضىَّهباَّ
ذلكَّىوَّالذيَّيصرفَّعنَّاإلعدادَّلآلخرة،َّويؤديَّإذلَّاالستغراقَُّبَّالتامَُّبَّالعاجلة.َّوفرقََّّ
كبَتَّبُتَّذمَّالدنياَّبذاهتاَّولذاتو،َّوبُتَّذمَّطرائقَّاإلنسانَُّبَّفبارسةَّاغبياةَّفيها.َّومنَّاؼبؤسفَّأنَّ

إذلَّاغبياةَّالدنياَّكانَّتأثرىاَّبًتاثَّاألممَّاألخرىَّأكثرَّبكثَتَّمنَّمأثوراتَّالزىدَّوالزّىادَُّبَّالنظرَّ
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وزىدهَّوزىدَّآلَّبيتوَّوكبارََّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-تأثرىاَّبالقرآنَّاجمليد،َّوبوصاياَّرسولَّاهللَّ
أصحابوَّرضوانَّاهللَّعليهم.َّولننظرَّمعاَُّبَّكتابَّ"ذمَّالدنيا"َّلئلمامَّالغزارلَّوىوَّالكتابَّالسادسَّ

كانَّمنَّكتابَّالشهَتَّإحياءَّعلومَّالدين.َّلقدَّبدأَّالغزارلَّكتابوَّىذاَّدبقدمةَّجاءَََّّّمنَّربعَّاؼبهد
َّفيها:َّ

"اغبمدَّهللَّعرفَّأولياءهَّغوائلَّالدنياَّوآفاتو،َّوكشفَّؽبمَّعنَّعيوهباَّوعوراهتا،َّحىتَّنظرواَّ
َّيفيَّ َّوال َّمعروفها، َّعلى َّمنكرىا َّيزيد َّأنو َّفعلموا َّسيآهتا، َّحبسناهتا َّووزنوا َّوآياهتا، َّشواىدىا ُب

وىاَّدبخوفها،َّوالَّيسلمَّطلوعهاَّمنَّكسوفها.َّولكنهاَُّبَّصورةَّامرأةَّمليحة،َّتستميلَّالناسَّمرج
َّشحيحةَّ َّطبلهبا، َّعن َّقرارة َّىي ٍَّب َّوصاؽبا. َُّب َّالراغبُت َّهتلك َّقبائح َّسوء َّأسرار َّوؽبا جبماؽبا،
بإقباؽبا،َّوإذاَّأقبلتَّدلَّيؤمنَّشرىاَّووباؽبا.َّإنَّأحسنتَّساعة،َّأساءتَّسنة.َّوإنَّأساءتَّمرة،َّ

َّ َّالتوارلَّجعلتها َّعلى َّوآفاهتا َّبائرة، َّخاسرة َّبنيها َّوذبارة َّدائرة َّالتقارب َّعلى َّإقباؽبا َّفدوائر سنة.
لصدورَّطبلهباَّراشقة،َّوؾباريَّأحواؽباَّبذلَّطالبيهاَّناطفةَّفكلَّمغرورَّهباَّإذلَّلذلَّمصَته،َّوكلَّ

نَّمتكربَّهباَّإذلَّالتحسرَّمسَته.َّشأهناَّاؽبربَّمنَّطالبها،َّوالطلبَّؽبارهبا.َّومنَّخدمهاَّفاتتو،َّوم
َّعنَّاؼبنغصات.َّ َّوالَّينفكَّسرورىا َّعنَّشوائبَّالكجورات، َّالَّىبلوَّصوفها َّواتتو أعرضَّعنها
َّفهيَّ َّوالندم. َّاغبسرة َّإال َّيثمر َّال َّونعيمها َّاؽبرم، َّإذل َّيسوق َّوشباهبا َّالسقم، َّتعقب سبلمتها
خداعةَّمكارةَّطيارةَّفرارة،َّالَّتزالَّلطبلهبا،َّحىتَّإذاَّصارواَّمنَّأحباهبا،َّكشرتَّؽبمَّعنَّأنياهباَّ

َّظبامهاََّّوشوشت َّقواتل َّفأذاقتهم َّعجاهبا، َّمكنون َّعن َّؽبم َّوكشفت َّأسباهبا، َّمنالم عليهم
ورشقتهمَّبصوائبَّسهامها،َّبينماَّأصحاهباَّمنهاَُّبَّسرورَّوإنعام،َّإذَّولتَّعنهمَّكأهناَّأضغاثَّ
أحبلم،ٍَّبَّعكرتَّعليهمَّبدواىيهاَّفطحنتهمَّطحنَّاغبصيد،َّووارهتمَُّبَّأكفاهنمَّربتَّالصعيد.َّ

يعَّماَّطلعتَّعليوَّالشمس،َّجعلتوَّحصيداَّكأنَّدلَّيغنَّباألمس.َّسبٌتَّإنَّملكتَّواحداَّمنهمَّصب
َّقبوراً،َّ َّقصورىم َّفتصبح َّقصوراً، َّويبنون َّكثَتاً، َّيأملون َّحىت َّغروراً، َّوتعدىم َّسروراً، أصحاهبا

َّوصبعهمَّبوراً،َّوسعيهمَّىباءَّمنثوراً،َّوجعائهمَّثبوراً،َّىذهَّفصتهاَّوكانَّأمرَّاهللَّقدراَّمقدوراً.َّ
دَّهَّورسولو،َّاؼبرسلَّإذلَّالعاؼبُتَّبشَتاَّونذيراً،َّوسراجاَّمنَتاً،َّوعلىَّوالصبلةَّعلىَّؿبمدَّعب

َّمنَّكانَّمنَّأىلوَّوأصحابوَّلوَُّبَّالدينَّلهَتاً،َّوعلىَّالظاؼبُتَّنصَتاً،َّوسلمَّتسليماَّكثَتاً.َّ
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َّقطعتَّالطريقَّعلىَّعبدَّاهلل.َّولذلكَّدلَّينظرَّاهللَّ َّبعد:َّفإنَّالدنياَّعدوةَّهلل،َّفإهنا أما
َّوأ َّمنذَّخلقها. َّتزينتَّؽبمَّبزينتها،َّوعمتهمَّبزىرهتاَّإليها َّفإهنا َّاهللَّعزَّوجل، َّألولياء َّعداوهتا ما

َّونضارهتاَّحىتَّذبرعواَّمرارةَّالصربَُّبَّمقاطعتها.
َّحىتَّ َّبشبكتها، َّفاقتنصتهم َّوكيده، َّدبكرىا َّاستدرجتهم َّفإهنا َّاهلل، َّألعداء َّعداوهتا وأما

اَّمنهاَّصبرةَّتتقطعَّدوهناَّاألكباد،َّوثقواَّهبا،َّوعولواَّعليها،َّفخزلتهمَّأحوجَّماَّكانواَّإليها،َّفاجتنوَّ
ٍبَّحرمتهمَّالساعدةَّأبدَّاآلباد،َّفهمَّعلىَّفراقهاَّيتحسرون،َّومنَّمكايدىاَّيستغيثونَّوالَّيغاثون،َّ
بلَّيقالَّؽبمَّاخسؤاَّفيهاَّوالَّتكلمونَّ)أولئكَّالذينَّاشًتواَّاغبياةَّالدنياَّباآلخرة،َّفبلَّىبففَّعنهمَّ

َّالعذابَّوالَّىمَّينصرون(
وشرورىا،َّفبلَّبدَّأواًلَّمنَّمعرفةَّحقيقةَّالدنيا،َّوماَّىي،َّوماَّوإذاَّعظمتَّغوائلَّالدنياَّ

َّالَّيتقيوَّ َّفإنَّمنَّالَّيعرفَّالشر َّوشرورىا، َّؾبخلَّغرورىا َّوما َّمعَّعداوهتا، َُّبَّخلقها اغبكمة
َّوأصنافَّ َّمعانيها َّوتفصيل َّوحقيقتها، َّوأمثالتها َّالدنيا، َّذم َّنذكر َّوكبن َّفيو. َّيقع َّأن ويوشك

َّأصوؽبا،َّوسببَّانصرافَّاػبلقَّعنَّاهللَّبسببَّالتشاغلَّاألشغالَّاؼبتعلقةَّهبا،َّووجوَّاغبادةَّإذل
َّبفضوؽباَّإنَّشاءَّاهللَّتعاذل،َّوىوَّاؼبعُتَّعلىَّماَّيرتضيو.

اآلياتَّالواردةَُّبَّذمَّالدنياَّوأمثلتهاَّكثَتةَّوأكثرَّالقرآنَّمشتملَّعلىَّذمَّالدنيا،َّوصرفَّ
َّإذلَّاػبلقَّعنها،َّودعوهتمَّإذلَّاآلخرة،َّبلَّىوَّمقصودَّاألنبياءَّعليهمَّالصبلةَّوالسبل مَّودلَّيبعثوا

َّوإمباَّنوردَّبعضَّاألخبارَّالواردةَّفيها.8َّلذلكَّفبلَّحاجةَّإذلَّاالستشهادَّبآياتَّالقرآنَّلظهورىا،
مرَّعلىَّشاة9َََّّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-اهللَّقالَّاإلمامَّالغزارل:َّفقدَّروىَّأنَّرسولَّ

َّق َّألقواىا: َّمنَّىواهنا َّقالوا َّعلىَّأىلها؟" َّىينة َّالشاة َّفقالَّ"أترونَّىذه َّوالذيَّنفسيَّميتة، ال"
َّاهللَّجناحَّ َّتعدلَّعند َّكانتَّالدنيا َّولو َّعلىَّأىلها َّالشاة َّأىونَّعلىَّاهللَّمنَّىذه َّللدنيا بيده

                                                 
8
أدركَّأنَّآياتَّالكتابَّالكرميَّالَّتسعفوَّفيماَّأرداَّبلوغوَّفانصرفَّإذلَّأخبارَّوأحاديثََّّ-يرضبوَّاهلل–كأنَّاإلمامَّالغزارلَََّّّ 

َّوآثارَّماَّصحَّمنهاَّفإنوَّالَّىبرجَّعنَّكونوَّخَتَّواحد.َّوجلهاَّماَّبُتَّضعيفَّومرسل.َّأوَّفيوَّمقال.
9
اغبديث:َّابنَّماجوَّواغباكمَّوصحيحَّإساندهَّمنَّ-رَّعلىَّشاةَّميتةَّفقالَّأترونَّىذهَّالشاةَّىينةَّعلىَّصاحبهاحديثَّمَّ 

حديثَّسهلَّبنَّسعدَّوآخرهَّعندَّالًتمذيَّوقالَّحسنَّصحيحَّوراهَّالًتمذيَّوابنَّماجوَّمنَّحديثَّاؼبستوردَّبنَّشدادَّدونَّ
َّىذهَّالقطعةَّاألخَتةَّوؼبسلمَّكبوهَّمنَّحديثَّجابر
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اؼبؤمنَّ"الدنياَّسجن10َََّّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-الَّبعوضةَّماَّسعىَّكافراَّمنهاَّشرةَّماء"َّوق
ملعونَّماَّفيهاَّإالَّ"الدنياَّملعونة11َََّّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-وجنةَّالكافر"َّوقالَّرسولَّاهللَّ

"منَّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-قالَّرسولَّاهلل12ََّّماَّكانَّهللَّمنها"َّوقالَّأبوَّموسىَّاألشعري
صلىَّ-لَّأحبَّدنياهَّأضرَّبآخرتوَّومنَّأحبَّآخرتوَّأضرَّبدنياهَّفآثرواَّماَّيبقىَّعلىَّماَّيفٌت"َّوقا

َّ"حبَّالدنياَّرأسَّكلَّخطيئة".13ََّّ-اهللَّعليوَّوآلوَّوسلم
معَّايبَّبكرَّالصديقَّرضىَّاهللَّعنو،َّفدعاَّبشراب،َّفأتىَّدباءََّّكنا14ََّّوقالَّزيدَّابنَّأرقم

وعسل،َّفلماَّأدناهَّمنَّفيوَّبكىَّحىتَّأبكىَّأصحابو،َّوسكتواَّوماَّسكت.ٍَّبَّعادَّوبكىَّحىتَّ
لنواَّأهنمَّالَّيقدرونَّعلىَّمسألتو.َّقالٍَّبَّمسحَّعينيو،َّفقالواَّياَّخليفةَّرسولَّاهللَّماَّأبكاك؟َّقالََّّ

،َّفرأيتوَّيدفعَّعنَّنفسوَّشيئاَّودلَّأرَّمعوَّأحداً.َّ-لوَّوسلمصلىَّاهللَّعليوَّوآ-كنتَّمعَّرسولَّاهللَّ
فقلتَّياَّرسولَّاهلل،َّماَّالذيَّتدفعَّعنَّنفسك؟َّقالَّ"ىذهَّالدنياَّمثـَُلتَّرلَّفقلتَّؽباَّإليكَّعٍتَّ

َّمٌتَّدلَّيُفِلتَّمٌتَّمنَّبعدك." ٍَّبَّرجعتَّفقالتَّإنكَّإنَّأفَلت 
ارَّاػبلودَّوىوَّ"ياَّعجباَّكلَّالعجبَّللمصدقَّبد15ََّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-َّوقال

َّوروى َّالغرور" َّلدار 16ََّّيسعى َّاهلل َّرسول َّوسلم-أن َّوآلو َّعليو َّاهلل َّمزبلة،ََّّ-صلى َّعلى وقف
َّفقالَّ َّقدَّلبرت، َّما َّوعظامًا َّبليتَّعلىَّتلكَّاؼبزبلة، َّقد َّوأخذَّخرقًا َّإذلَّالدنيا، َّىللموا فقال"
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َّاؼبؤمنَّوجنةَّالكافر،َّمسلمَّمنَّحديثَّأيبَّىريرةحديثَّالدنياَّسجنََّّ 
11

حديثَّالدنياَّملهونةَّملعونَّماَّفيها:َّالًتمذيَّوحسنةَّوابنَّماجوَّمنَّحديثَّأبرَّىريرةَّوزادَّاألذكرَّاهللَّوماَّواالهَّوعادلََّّ 
َّومتعلم

12
َّاكمَّوصححوحديثَّأيبَّموسىَّاألشعريَّمنَّأحبَّدنياهَّأضرَّرأخرتوَّاغبديث:َّأضبدَّوالبزارَّوالطرباينَّوابنَّجبانَّواغبَّ 

13
حديثَّحبَّالدنياَّرأسَّكلَّخطيئة:َّابنَّأيبَّالدنياَّفَّذمَّالدنياَّوالبيهقيَُّبَّشعبَّاإليبانَّمنَّطريقوَّمنَّروايةَّاغبسنََّّ 

َّمرسبل
14

اعبديث:َّوفيوَّكنتَّمعََّّ–حديثَّزيدَّبنَّأرقمَّكناَّمعَّأيبَّبكرَّفدعاَّبشرابَّفأتىَّدباءَّوعسلَّفلماَّأدناهَّمنَّفيوَّبكىََّّ 
اغبديث:َّالبزاربسندَّضعيفَّبنحوهَّواغباكمَّوصححَّإسنادهَّوابنَّأيبَّالدنياَّ-فسوَّشيئاًَّفرأيتوَّيدفعَّعنَّنَّرسولَّاهللَّ

َّوالبيهقيَّمنَّطريقوَّبلفظو
15

َّحديثَّياَّعجباَّكلَّالعدبَّللمصدقَّبدارَّاػبلودَّوىوَّيسعىَّلدارَّالغرورَّ:َّابنَّأيبَّالدنياَّمنَّحديثَّأيبَّجريرَّمرسبلَّ 
16

غبديث:َّأبنَّأيبَّالدنياَُّبَّذمَّالدنياَّوالبيهقيَُّبَّشعبَّاإليبانَّاَّ–حديثَّأنوَّوقفَّعلىَّمزبلةَّفقالَّىلمواَّإذلَّالدنياََّّ 
َّمنَّطريقةَّمنَّروايةَّابنَّميمونَّاللخميَّمرسبلَّوفيوَّبقيةَّبنَّالوليدَّوقدَّعنعنوَّوىوَّمدلس
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يتَّترىَّهباَّ"ىذهَّالدنيا"َّوىذهَّإشارةَّإذلَّأنَّزينةَّالديناَّستخلقَّمثلَّتلكَّاػبرق،َّوأنَّاألجسامَّال
َّبالية.َّوقال َّوآلوَّوسلم-َّستصَتَّعظامًا َّوإنَّاهلل17َََّّّ-صلىَّاهللَّعليو َّحلوةَّخضرة "إنَّالدنيا

َُّبَّ َّومهدتَّتاىوا َُّبسطتَّؽبمَّالدنيا َّفنالرَّكيفَّتعلمونَّإنَّبٍتَّإسرائيلَّؼبا مستخلفكمَّفيها
َّاغبليةَّوالنساءَّوالطيبَّوالثياب."

زىادَّوصلحاءَّاألمة،َّومواعظَّمنَّويستمرَّأبوَّحامدَُّبَّذكرَّآثارَّومواعظَّمنَّمأثوراتَّال
َّ َّعيسى َّيسدنا َّخصوصًا َّالسابقُت َّاألنبياء َّالسبلم–أقوال َّاؼبرسلةََّّ-عليو َّاألحاديث وبعض

َّ-كلها–والضعيفة،َّواؼبنكرة،َّوماَّالَّأصلَّلو،َّونادرَّمنَّاألحاديثَّالصحيحة،َّويفتحَّاؼبسالكَّ
علىَّأنَّالدنياَّملعونةََّّأمامَّذلكَّالركامَّاؼبختلطَّإذلَّعقولَّأبناءَّاألمةَّونفوسها؛َّفمنهاَّماَّينص
َّواألرضَّاليتَّامنتَّاهللَّ َّاإلنسانَّواغبيوان، َّمعَّأنَّفيها َّفيها، َّعلىَّ–ملعونَّما تباركَّوتعاذلَّهبا

البشرية،َّوجعلهاَّفراشًاَّوالطيبَّواػببيث.َّاللعنةَّأمرَّكبَتَّدلَّيردَُّبَّالقرآنَّمرةَّواحدهَّلعنَّاغبياةَّ
إأليو.ََّّ-تباركَّوتعاذل–غضَّماَّخلقَّاهللَّتلكَّاؼبروياتَّوجعلتهاَّأبَّ الدنيا،َّوماَّفيها.َّكماَّصورهتا

وبعضهاَّينصَّعلىَّأهناَّليستَّملعونةَّملعونَّماَّفيهاَّفحسب،َّوالَّأهناَّأبغضَّماَّخلقَّاهللَّإأليوَّ
َّأمَّ َّشر قت َّفيها َّاؼبباالة َّوعدم َّىجرىا، َّضرورة َّعلى َّاآلثار َّتلك َّبعض َّأكدت َّبل َّفقط، تعاذل

َّوردَُّبَّالقرآنَّاجملي َّواغبياةَّغرب ت.َّوالَّشيءَّمنَّذلكَّيتجاوبَّمعَّما َّفيها، دَّعنَّاألرضَّوما
عليهاَّواغبياةَّالدنياَّفيها.َّفالقرآنَّيؤكدَّعلىَّضرورةَّازباذىاَّميدانَّتزّودَّلآلخرةَّفكيفَّيلعنها؟َُّبَّ
َّويأمرهَّ َّلو، َّفيها َّما َّكل َّويستخَت َّبنعمتو َّباستمرار َّيذكره َّاإلنسان، َّعلى َّهبا َّيبنت  َّنفسو الوقت

فيهاَّسبيبًلَّإذلَّالنار،َّوىبربناَّالقرآنَّبأهناَّوماََّّبعمراهنا،َّوينهاهَّعنَّاإلفسادَّفيها،َّوهبعلَّاإلفساد
وتستجيبَّلوَّطوعاً؛ََّّ-تباركَّوتعاذل–فيهاَّتسبحَّهللَّوتطيعوَّطاعةَّالتسخَتَّاؼبطلقة،َّوزبضعَّلوَّ

َّالطائع؟!َّ َّيلعن َّفكيف َّطائعُت َّأتينا َّقالتا َّكرىًا َّأو َّطوعًا َّتأتيا َّبأن َّالسماء َّمع َّخوطبت فحُت
َّوؼباذا؟!

                                                 
17

اغبديث:َّالًتمذيَّوابنَّماجوَّمنََّّ–حديثَّإنَّالدنياَّحلوةَّخضرةَّوأنَّاهللَّمستخلفكمَّفيهاَّفأنظرَّكيفَّتعملونََّّ 
قولوَّأنَّبٍتَّإسرائيلَّاخلَّوالشطرَّاألولَّمتفقَّعليوَّورواهَّابنَّأيبَّالدنياَّمنَّحديثَّالبحسنَّمرسبلَّحديثَّأيبَّسعيدَّدونَّ

َّبالزيادةَّاليتَُّبَّآخره
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قلَّمنَّمقدمتوَّالضافيةَّتلكَّإذلَّمبحثَّطويلَّخصصوٍَّبَّيستمرَّأبوَّحامدَُّبَّىذاَّلينت
لذكرَّاؼبواعظَّاليتَّوردتَُّبَّذمَّالدنياَّوصفتهاَّوتلكَّاؼبواعظَّدلَّتغادرَّوصفًاَّحقَتًاَّإالَّوصفتَّ
َّيصرخَّ َّيقرئها َّأو َّيسمعها َّأن َّبعد َّيصرخ َّاؼبواعظ َّهبذه َّينفعل َّمن َّذبعل َّقد َّوبطريقة َّبو الدنيا

َّبشعورَّمنوَّأوَّبدونَّشعور.َّإذن:َّؼباذا َّينبِّوَّإذلَّصلةََّّمستغيثًا َّياَّرب؟َّوذلكَّكلو خلقتٍتَّفيها
ىذهَّاؼبواعظَّباألوائلَّوبأىلَّالكتاب،َّوىيَّعمليةَّارتدادَُّبَّاؼبفاىيمَّإذَّفيهاَّذباوزَّؼبفاىيمَّالقرآنَّ

َّإذلَّمفاىيمَّأىلَّالكتابَّوأىلَّالفلسفةَّمنَّاألوائلَّوأضراهبمَّمنَّسائرَّاألمم.
مثلة"َّليؤكدَّباألمثلةَّماَّسبقَّلوَّأنٍََّّبَّيعقدَّأبوَّحامدَّمبحثًاَّآخرَّلبيانَّ"صفةَّالدنياَّباأل

َّقاربَّالقارئَّأنَّيبلغَّحالةَّالغثيانَّمنَّؾبردَّوجودهَّ كّرسوَّباؼبواعظَّواؼبأثوراتَّاللفظيةَّحىتَّإذا
َّفيهاَّعقدَّمبحثاَّآخرَّ"لبيانَّماَّظباهَّحقيقةَّالدنياَّوماَّىيتهاَُّبَّحقَّالعبد."

َّ َّالعقلي َّونظره َّالعارل َّالفلسفي َّفكره َّمع َّالغزارل َّاإلمام َّيعود َّحبَّىنا َّبُت َّلَتبط َّأصوليًا فقيهًا
الدنياَّواؼبخالفاتَّالشرعيةَّاليتَّكثَتًاَّماَّيقعَّاإلنسانَُّبَّشيءَّمنهاَّوىوَّيبارسَّحياتوَّالعاديةَُّبَّ
اغبياةَّالدنيا،َّويربطَّبُتَّذمَّالدنياَّوبُتَّتلكَّاؼبخالفاتَّوالذنوبَّكبائرىاَّوصغايرىاَّبشكلَّيتقنوَّ

اؼبرادَّبالدنياََّّ-علىَّحدَّقولو–نقادَّقلموَّإليوَّفيهاَّليبُتَّاإلمامَّالغزارل،َّؼبعرفتوَّالدقيقةَّباؼباينَّاليتَّي
َّدلَّيستطعَّ َّذلكَّفإنو َّومع َّالذيَّالَّهبتنب؟! َّوما َّينبغيَّأنَّهبتنبَّمنها، َّالذي َّوما اؼبذمومة،
ذباىلَّ"العقلَّاإلنساين"َّوكونوَّىوَّالعلةَُّبَّمدحَّالدنياَّأوَّذمهاَّفإنَّمنَّزرعَّفيهاَّخَتاَّنالَّخَتاً،َّ

َّفيه َّاستقامتو َّعلى َّاهلل َّ"ربَّوضبد َّوقال: َّوسادتو َّوقادتو َّحكامو َّالم َّذلك َّغَت َّحصد َّومن ا،
َلَعلِّيََّأْعَمُلََّصاغِبًاَِّفيَماَّارجعونَّلعليَّأعملَّصاغبًاَّفيماَّتركت!"َّفيقولَّربَّالعزةَّواعببللَّلو:َّ

َعُثونَّ َِّإنـ َهاََّكِلَمٌةَُّىَوَّقَائُِلَهاََّوِمنََّورَاِئِهمَّبـَْرزٌَخَِّإذَلَّيـَْوِمَّيـُبـْ َّ(222َّؤمنون:)اؼبَّتـَرَْكُتََّكبل 
َّللفعلَّاإلنساين،َّ َّاألشعرية َّالكبلمية َّرؤيتو َّالَّينسىَّسبامًا َّالغزارلَّىذا َّاإلمام وحُتَّيقرر
َّاإلنسانيةَّ َّواإلرادة َّالعقلّيُت، َّوالقبح َّواغبسن َّوالقدر، َّواالختيار َّاعبرب َّبُت َّفيو َّاألنصبة واختبلل

َّ َّفيبدو َّالفعلية َّ–واؼبمارسة َّالعادلة َّغَت َّالقسمة َُّب َّواضحًا َّاػبلل َّالفعلَّآنذاك_ َّمقّومات بُت
َّاإلنساين،َّومنوَّ"الزمن"َّواغبياةَّباعتبارىاَّلرفاَّلوقوعَّالفعلَّاإلنساين.

ونودَّأنَّنًتكَّأباَّحامدَّبقدمَّذلكَّبلفظوَّبالتلخيصَّقدَّالَّينقلَّسائرَّأفكارَّأيبَّحامدَّ
َّللقارئَّالكرمي:َّ
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ينبغيَّأعلمَّأنَّمعرفةَّذمَّالدنياَّالَّتكفيك،َّمادلَّتعرفَّالدنياَّاؼبذمومةَّماَّىي،َّوماَّالذيَّ
أنَّهبتنبَّمنها،َّوماَّالذيَّالَّهبتنب.َّفبلَّبدَّوأنَّنبُتَّالدنياَّاؼبذمومة،َّاؼبأمورَّباجتناهباَّلكوهناَّ
َّقلبك،َّ َّأحوال َّمن َّحالتُت َّعن َّعبارة َّوآخرتك َّدنياك َّفنقول: َّىي َّما َّاهلل َّلطريق َّقاطعة عدوة

،َّوىوَّماَّفالقريبَّالداينَّمنهاَّيسمىَّدنيا،َّوىوَّكلَّماَّقبلَّاؼبوت.َّواؼبًتاخيَّاؼبتأخرَّيسمىَّآخرة
َّلكَّفيوَّحظ،َّونصيب،َّوغرض،َّوشهوة،َّولذة،َّعادلَّاغبالَّقبلَّالوفاة.َّ بعدَّاؼبوت.َّفكلَّما
َّلكَّإليوَّميل،َّوفيوَّنصيبَّوحظ،َّفليسَّدبذموم،َّبلَّىوَّ فهيَّالدنياَُّبَّحقلَّإالَّأنَّصبيعَّما

َّثبلثةَّأقسام.
،َّالقسمَّاألول:َّماَّيصحبكَُّبَّاآلخرة،َّوتبقىَّمعكَّشبرتوَّبعدَّاؼبوت،َّوىوَّشيئان،َّالعلم

َّوملكوتَّ َّورسلو، َّوكتبو، َّومبلئكتو، َّوأفعالو، َّوصفاتو، َّباهلل، َّالعلم َّبالعلم َّوأعٍت َّفقط. والعمل
َّيأنسَّ َّوقد َّتعاذل. َّاهلل َّلوجو َّاػبالصة َّالعبادة َّبالعمل، َّوأعٍت َّنبيو. َّبشريعة َّوالعلم َّوظبائو، أرضو

لذتو،َّألنوَّالعادلَّبالعلم،َّحىتَّيصَتَّذلكَّألذَّاألشياءَّعنده،َّفيهجرَّالنوم،َّواؼبطعم،َّواؼبنكحَُّبَّ
أشهىَّعندهَّمنَّصبيعَّذلك.َّفقدَّصارَّحظًاَّعاجبًلَُّبَّالدنيا،َّولكناَّإذاَّذكرناَّالدنياَّاؼبذمومةَّدلَّ

َّنعدَّىذاَّمنَّالدنياَّأصبلً،َّبلَّقلناَّإنوَّمنَّاآلخرة.َّ
َّأعظمَّ َّذلك َّلكان َّعنها َّمنع َّلو َّبيحث َّفيستلذىا، َّلعبادتو َّيأنس َّقد َّالعابد، وكذلك

َّآخا َّما َّبعضهم، َّقال َّحىت َّعليو، َّقيامَّالعقوبات َّوبُت َّبيٍت َّوبول َّحيث َّمن َّإال َّاؼبوت َّمن ف
الليل.َّوكانَّآخرَّيقول:َّاللهمَّأرزقٍتَّقوةَّالصبلة،َّوالركوع،َّوالسجودَُّبَّالقرب.َّفهذاَّقدَّصارتَّ
َّحيثَّ َّمن َّعليو، َّينطلق َّالدنيا َّفاسم َّعاجل َّحظ َّوكل َّالعاجلة، َّحظولو َّمن َّعنده الصبلة

َّك.َّاالشتقاقَّمنَّالدنو،َّولكناَّلسناَّنعٌتَّبالدنياَّاؼبذمومةَّذل
"ُحبَِّبَّإذل َّمنَّدنياكمَّثبلثَّالنساءَّوالطيب18َََّّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-َّوقدَّقال

َّيدخلَُّبَّاغبسنَّ َّوكذلكَّكمَّما َّالدنيا. َّمبلذ َّمنَّصبلة َّفجعلَّالصبلة َّعيٍتَُّبَّالصبلة" وقرة
واؼبشاىدةَّفهوَّمنَّعادلَّالشهادة،َّوىوَّمنَّالدنياَّوالتلذذَّبتحريكَّاعبوارحَّبالركوع،َّوالسجود،َّإمباَّ
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حديثَّحببَّإذلَّمنَّدنياكمَّثبلثَّالطيبَّوالنساءَّوقرةَّعيٍتَُّبَّالصبلة:َّالنسائيَّواغباكمَّمنَّحديثَّأنسَّدونَّقولوََّّ 
َّثبلث
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َّللدنياَّي َّإال َّنتعرض َّلكتاب َّىذا َُّب َّلسنا َّأنا َّإال َّالدنيا، َّإذل َّأضافها َّلفذلك َّالدنيا، َُّب كون
َّاؼبذمومة،َّفنقولَّىذهَّليستَّمنَّالدنيا.

القسمَّالثاين:َّوىوَّاؼبقابلَّلوَّعلىَّالطرفَّاألقصى،َّكلَّماَّفيوَّحظَّعادل،َّوالَّشبرةَّلوَُّبَّ
لزائدةَّعلىَّقدرَّاغباجات،َّوالضروراتَّاآلخرةَّأصبًل،َّكالتلذذَّباؼبعاصيَّكلها،َّوالتنعمَّباؼبباحاتَّا

َّواػبيلَّ َّوالفضة، َّالذىب َّمن َّاؼبقنطرة َّبالقناطَت َّكالتنعم َّوالرعونات، َّالرفاىية َّصبلة َُّب الداخلة
َّورفيعَّ َّوالدرو، َّوالقصور، َّواؼبواشي، َّواػبيول، َّواعبواري، َّوالغلمان، َّواغبرث، َّواألنعام، اؼبسومة،

يَّالدنياَّاؼبذمومة.َّوفيماَّيعدَّفضواًل،َّأوَبَّالثياب،َّولذائذَّاألطعمة.َّفحظَّالعبدَّمنَّىذاَّكلوَّى
ؿبلَّاغبادة،َّنظرَّطويل،َّإذَّروىَّعنَّعمرَّرضيَّاهللَّعنو،َّأنوَّاستعملَّأباَّالدرداءَّعلىَّصبص،َّ
فازبذَّكنيفاَّأنفقَّعليوَّدرنبُت،َّفكتبَّإرلَّعمر،َّمنَّعمرَّبنَّاػبطابَّأمَتَّاؼبؤمنُتَّإلَّعويبر،َّقدََّّ

َّأتاكََّّكانَّلكَُّبَّبناءَّفارسَّوالروم،َّماَّنكتفيَّبوَّعنَّ َّاهللَّخراهبا،َّفإذا عمرانَّالدنياَّحُتَّأردا
كتايبَّىذا،َّفقدَّسَتتكَّإذلَّدمشقَّأنتَّوأىلك.َّفلمَّيزلَّهباَّحىتَّمات.َّفهذاَّرآهَّفضواًلَّمنَّ

َّالدنياَّفتأملَّفيو.
َّأعمالَّ َّعلى َّمعُت َّالعادل، َُّب َّحظ َّكل َّالطرفُت، َّبُت َّمتوسط َّوىو َّالثالث: القسم

دَّاػبشن،َّوكلَّماَّالَّبدَّمنوَّليتأتىَّلئلنسانَّاآلخرة.َّكقدرَّالقوتَّمنَّالطعام،َّوالقميصَّالواج
َّألنوَّ َّاألول، َّكالقسم َّالدنيا َّليسَّمن َّوىذا َّوالعمل. َّيتوصلَّإذلَّالعلم َّهبا َّاليت َّوالصحة، البقاء
َّالعلمَّ َّعلى َّبو َّاالستعانة َّقصد َّعلى َّالعبد َّتناولو َّفمهما َّإليو َّووسيلة َّاألول، َّالقسم َّعلى معُت

َّللدنيا،َّودلَّيصرَّبو منَّأبناءَّالدنيا.َّوإنَّكانَّباعثوَّاغبظَّالعاجل،ََّّوالعمل،َّدلَّيكنَّبوَّمتناواًل
َّدونَّاالستعانةَّعلىَّالتقوى,َّالتحقَّبالقسمَّالثاين،َّوصارَّمنَّصبلةَّالدنيا.

َّعنَّ َّطهارتو َّأعٍت َّالقلب، َّصفاء َّصفات، َّثبلث َّإال َّاؼبوت َّعند َّالعبد َّمع َّيبقى وال
َّوب َّال َّوطهارتو َّالقلب َّوصفاء َّوجل. َّعز َّهلل َّوحبو َّتعاذل، َّاهلل َّبذكر َّوأنسو َّإالَّاألدناس صبلن

بالكفَّعنَّشهواتَّالدنيا.َّواألنسَّالَّوبصلَّإالَّبكثرةَّذكرَّاهللَّتعاذل،َّواؼبوالبةَّعليو،َّواغببَّالَّ
وبصلَّإالَّباؼبعرفة.َّوالَّربصلَّمعرفةَّاهللَّإالَّبدوامَّالفكرَّوىذهَّالصفاتَّالثبلثَّىيَّاؼبنجياتَّ

تكونَُّجنةَّاؼبسعداتَّبعدَّاؼبوت.َّأماَّطهارةَّالقلبَّعنَّشهواتَّالدنيا،َّفهيَّمنَّاؼبنجياتَّإذَّ
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"أنَّأعمالَّالعبدَّتناضلَّعنوَّفإذاَّجاءَّالعذاب19َّبُتَّالعبدَّوبُتَّعذابَّاهلل،َّكماَّوردَُّبَّاألخبار
َّتدفعَّعنو:َّ َّجاءتَّالصدقة َّيديو َّجاءَّمنَّجهة َّوإذا َّالليلَّيدفعَّعنو َّقيام َّجاء منَّقبلَّرجليو

َّاغبديث.
شاىدة؛َّوأماَّاألنسَّواغببَّفهماَّمنَّاؼبسعدات،َّونباَّموصبلنَّالعبدَّإذلَّلذةَّاللقاءَّواؼب

وىذهَّالسعادةَّتتعجلَّعقيبَّاؼبوت،َّإذلَّأنَّيدخلَّأوانَّالرؤيةَُّبَّالدنة،َّفيصَتَّالقربَّروضةَّمنَّ
رياضَّاعبنة.َّوكيفَّالَّيكونَّالقربَّعليوَّروضةَّمنَّرياضَّاعبنة،َّودلَّيكنَّلوَّإالَّؿببوبَّواحد،َّ

َّوألف َّفارتفعتَّالعوائق، َّالنسَّبدوامَّذكره،َّومطالعةَّصبالو تَّمنَّوكانتَّالعوائقَّتعوقوَّعنَّدوام
السجن،َّوخليَّبينوَّوبُتَّؿببوبو،َّفقدمَّعليوَّمسروراَّسليماَّمنَّاؼبوانع،َّآمناَّمنَّالعوائق،َّوكيفَّالَّ
يكونَّؿببَّالدنياَّعندَّاؼبوتَّمعذباً،َّودلَّيكنَّلوَّؿببوبَّإذلَّالدنيا،َّوقدَّغصبَّمنو،َّوحيلَّبينوَّ

َّوبينو،َّوسدتَّعليوَّطرقَّاغبيلةَّفَّالرجوعَّإليو.َّولذلكَّقيلَّ
َّاحدماَّحالَّمنَّكانَّلوَّوَّ

َّغَتَّعندَّذلكَّالواحدَََّّّ
وليسَّاؼبوتَّعدماً.َّإمباَّىوَّفراقَّحملابَّالدنيا،َّوقدومَّعلىَّاهللَّتعاذل.َّفإذًاَّسالكَّطريقَّ
َّالذيَّ َّوالعمل َّوالفكر، َّالذكر، َّوىي َّالثبلث، َّالصفات َّىذه َّأسباب َّعلى َّاؼبوالب َّىو اآلخرة

َّيبك َّال َّذلك َّوكل َّعنها. َّويقطعو َّمبلذىا، َّإليو َّويبغض َّالدنيا، َّشهوات َّعن َّبصةَّيفطمو َّإال ن
َّأسباب.َّ َّإذل َّواحد َّكل َّووبتاج َّومسكن، َّوملبس، َّبقوت، َّإال َّتنال َّال َّالبدن َّوصحة البدن.
َّآخذهَّالعبدَّمنَّالدنياَّلآلخرة،َّدلَّيكنَّمنَّأبناءَّ فالقدرَّالذيَّالَّبدَّمنوَّمنَّىذهَّالثبلثة،َّإذا
الدنيا،َّوكانتَّالدنياَّفَّحقوَّمزرعةَّلآلخرة.َّوإنَّأخذَّذلكَّغبظَّالنفس،َّوعلىَّقصدَّالتنعم،َّ

رَّمنَّأبناءَّالدنيا،َّوالراغبُتَُّبَّحظولها.َّإالَّأنَّالرغبةَُّبَّحظوظَّالدنياَّتنقسمَّإذلَّماَّيعرِّضَّصا
َّوإذلَّماَّوبولَّبينوَّوبُتَّالدرجاتَّالعبل،َّويعرضوَّ صاحبوَّلعذابَّاآلخرة،َّويسمىَّذلكَّحراماً،
لطولَّاغبساب،َّويسمىَّذلكَّحبلاًل.َّوالبصَتَّيعلمَّأنَّطولَّاؼبوقفَُّبَّعرصاتَّالقيامةَّألخلَّ
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اغبديث:َّالطرباينَّمنََّّ–اءَّالعذابَّمنَّقبلَّرجليوَّجاءَّقيامَّالليلَّفدفعَّعنوَّحديثَّمناضلةَّأعمالَّالعبدَّعنوَّفإذاَّجَّ 
حديثَّعبدَّالرضبنَّبنَّظبرةَّبطولوَّوفيوَّخالدَّبنَّعبدَّالرضبنَّاؼبخزميَّضعفوَّالبخاريَّوأبوَّحاًبَّوألضبدَّمنَّحديثَّأظباءَّ

َّوإسنادهَّصحيحاغبديث:ََّّ–بنتَّأيبَّبكرَّإذاَّدخلَّاإلنسانَّقربهَّفإنَّكانَّمؤمناَّأخرَّعملوَّالصبلةَّالصيامَّ
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َّعذاب.احمل صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّ-َّفمنَّنوقشَّاغبسابَّعذب،َّإذَّقالَّرسولَّاهلل20َّاسبةَّأيضًا
"حبلؽباَّحسابَّوحرامهاَّعذاب"َّإالَّأنوَّعذاَّأخفَّمنَّعذابَّاغبرامَّبلَّلوَّدلَّيكن21َََّّّ-وسلم

اغبساب،َّلكانَّماَّيفوتَّمنَّالدراجاتَّالعلىَُّبَّاعبنة،َّوماَّيردَّعلىَّالقلبَّمنَّالتحسرَّعلىَّ
وقسَّبوَّحالكَُّبَّالدنيا،َّإذا22ََّّخسيسةَّالَّبقاءَّؽبا،َّوىوَّأيضًاَّعذاب.تفويتهاَّغبظوظَّحقَتةَّ

نظرتَّإذلَّأقرانكَّوقدَّسبقوكَّبسعاداتَّدنيوية،َّكيفَّيتقطعَّقلبكَّعليهاَّحسرات،َّمعَّعلمكَّ
بأهناَّسعاداتَّمنصرمةَّالَّبقاءَّؽبا،َّومنغصةَّبكدوراتَّالَّصفاءَّؽبا.َّفماَّحالكَُّبَّفواتَّسعادةَّ

َّلدىورَّدونَّغايتها.الَّوبيطَّالوصفَّبعظمتها،َّوتنقطعَّا
فكلَّمنَّتنعمَُّبَّالدنياَّولَّبسماعَّصوتَّمنَّطائر،َّأوَّبالنظرَّإذلَّخضرة،َّأوَّشربةَّماءَّ

َّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-وىوَّاؼبعٍتَّبقولو23ََّّبارد،َّفإنوَّينقصَّمنَّحظوَُّبَّاآلخرةَّأضعافو.
لتعرضَّعبوابَّ"ىذاَّمنَّالنعيمَّالذيَُّتسألَّعنو"َّأشرَّبوَّإذلَّاؼباءَّالبارد،َّوا24َّلعمرَّرضيَّاهللَّعنو

َّولذلكَّقالَّ َّوانتظار.َّوكلَّذلكَّمنَّنقصانَّاغبظ. السؤالَّفيوَّذل،َّوخوف،َّوخطر،َّومشقة،
َّبعسل،َّ َّبارد َّماء َّعليو َّفعرض َّعطش، َّبو َّكان َّحُت َّحساهبا، َّعٍت َّاعزلوا َّعنو، َّاهلل َّرضي عمر

َّفأدارهَُّبَّكفو،ٍَّبَّامتنعَّعنَّشربو.
َّأعا َّإالَّما َّوحبلؽبا،َّملعونة َّوكثَتىا،َّحرامها َّقليلها َّفإنَّذلكَّفالدنيا نَّعلىَّتقوىَّاهلل،

القدرَّليسَّمنَّالدنيا.َّوكلَّمنَّكانتَّمعرفتوَّأقوىَّوأتقن،َّكانَّحذرهَّمنَّنعيمَّالدنياَّأشد.َّحىتَّ
أنَّعيسىَّعليوَّالسبلم،َّوضعَّرأسوَّعلىَّحجرَّؼباَّنام،ٍَّبَّرماه،َّإذَّسبثلَّىلَّإبليسَّوقال،َّرغبتَّ
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َّحديثَّمنَّنوقشَّاغبسابَّعذب:َّمتفقَّعيوَّمنَّحديثَّعائشةَّ 
21

حديثَّحبلؽباَّحسباَّوحرامهاَّعذابَّابنَّأيبَّالدنياَّوالبيهقيَُّبَّالشعبَّمنَّطريقوَّموقوفاَّعلىَّعليَّبنَّأيبَّطالبََّّ 
َّباسناذَّمنقطعَّبلفظَّوحرامهاَّالنارَّودلَّأجدهَّمرفوعاًَّ

22
تباركَّ–اسَّبُتَّالدنياَّواآلخرة،َّورلَّبُتَّاعبنةَّوماَّهبريَُّبَّاغبياةَّالدنياَّفاهللَّعفاَّاهللَّعنَّأيبَّحامد،َّإذَّالَّؾبالَّللقيَّ 

قدَّأخربَّأنوَّسيطهرَّقلوهبمَّمنَّالغلَّواغبسدَّواغبقدَّوماَّإذلَّذلكَّفباَّيكونَّلديهمَُّبَّالدنياَّ:ونزعناَّماَُّبَّصدورىمََّّ-وتعاذل
َّ…"َّ)َََََّّّّّ(منَّغل

23
ذلَّالدنياَّاليتَّترىَّأهناَّعقوبةَّآلدمَّوبنيوَّارتبطتَّباػبطيئةَّاألوذل،َّمنَّموروثاتَّالنظرةَّاؼبنحرفةَّإَّ-أيضاًَّ–وىذهَّالنظرةََّّ 

َّوليستَّأمانةَّواستخبلفاً.
24

َّحديثَّىذاَّمنَّالنعيمَّتسئلَّعنوَّتقدمَُّبَّاألطعمة 
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لذائذَّاألطعمة،َّوىوَّيأكلَُّبَّالدنيا.َّوحىتَّأنَّسليمانَّعليوَّالسبلمَُّبَّملكو،َّكانَّيطعمَّالناسَّ
خربَّالشعَت،َّفجعلَّاؼبلكَّعلىَّنفسوَّهبذاَّالطريقَّامتهانًاَّوشدة،َّفإنَّالصربَّعنَّلذائذَّاألطعمة،َّ

َّروىَّأنَّاهللَّتعاذل َّأشد.َّوؽبذا َّووجودىا 25ََّّمعَّالقدرةَّعليها صلىَّاهللَّ-"زويَّالدنياَّعنَّنبينا
منَّاعبوع.َّوؽبذاَّسلطَّاهللَّوكانَّيشدَّاغبجرَّعلىَّبطنو26ََّّ،َّفكانَّيطوىَّأياماً،-عليوَّوآلوَّوسلم

الببلءَّواحملنَّعلىَّاألنبياءَّواألولياء،ٍَّبَّاألمثلَّفاألمثل،َّكلَّذلكَّنظراَّؽبم،َّوامتناناَّعليهم،َّليتوفرَّ
منَّاآلخرةَّحظهم.َّكماَّيبنعَّالوالدَّالشقيقَّولدهَّلذةَّالفواكو،َّويلزمَّأدلَّالفصدَّواغبجامة،َّشفقةَّ

َّلو،َّالَّخببًلَّعليو.َّوقدَّعرفتَّهبذا َّليسَّهللَّفهوَّمنَّالدنيا،َّوماَّىوَّهللََّّعليو،َّوجبًا أنَّكلَّما
َّفذلكَّليسَّمنَّالدنيا.َّ

َّفغنَّقلتَّماَّالذيَّىوَّهلل؟
فأقولَّاألشياءَّثبلثةَّأقسام،َّمنهاَّماَّالَّيتصورَّأنَّيكونَّهللَّوىوَّالذيَّيعربَّعنوَّباؼبعاصيَّ

َّاؼبباحات، َُّب َّالتنعمات َّوأنواع َّصور27ََّّواحملظورات، َّالدنيا َّفهي َّاؼبذمومة، َّاحملضة َّالدنيا ةَّوىي
َّومعٌت.َّ

ومنهاَّماَّصورتوَّهلل،َّويبكنَّأنَّهبعلَّلغَتَّاهلل،َّوىيَّثبلثة،َّالفكر،َّوالذكر،َّوالكفَّعنَّ
الشهوات.َّفإنَّىذهَّالثبلثةَّإذاَّجرتَّسراً،َّودلَّيكنَّعليهاَّباعثَّسوىَّأمرَّاهللَّواليوةمَّاآلخر،َّ

ولَّفهيَّهلل؛َّوليستَّمنَّالدنيا.َّوإنَّكانَّالغرضَّمنَّالفكر،َّطلبَّالعلمَّللتشرفَّبو،َّوطلبَّالقب
بُتَّاػبلقَّبإلهارَّاؼبعرفة،َّأوَّكانَّالغرضَّمنَّتركَّالشهوةَّحفظَّاؼبالَّأوَّاغبميةَّلصةَّالبدن،َّأوَّ
الشتهارَّبالزىد،َّفقدَّصارَّىذاَّمنَّالدنياَّباؼبعٌت،َّوإنَّكانَّيظنَّبصورتوَّأنوَّهللَّتعاذل.َّومنهاَّماَّ

َّغب َّيرتبفصورتو َّوكلَّما َّوالنكاح، َّوذلكَّكاألكل، َّهلل. َّويبكنَّأنَّيكونَّمعناه طَّبوَّظَّالنفس،
بقاؤهَّوبقاءَّولده.َّفإنَّكانَّالقصدَّحظَّالنفس،َّفهوَّمنَّالدنيا.َّوإنَّكانَّالقصدَّاالستعانةَّبوَّ

                                                 
25

فكانَّيطويَّأيام:َّؿبمدَّبنَّخفيفَُّبَّشرفَّالفقراءَّمنَّحديثَّعمرَّبنَّاػبطابََّّحديثَّزيَّاهللَّالدنياَّعنَّنبيناََّّ 
اغبديث:َّوىوَّمنَّطريقَّابنَّاسحاقَّمعنعناَّوللًتمذيََّّ–جباَّؼبنَّبسطَّاهللَّؽبمَّالدنياَّوزواىاَّعنكَّقالَّقلتَّيارسولَّاهللَّع

َّاغبديث:َّقالَّالًتمذيَّحسنَّصحيحَّ–كانَّيبيتَّالليارلَّاؼبتتابعةَّطاوياَّوأىلوَََّّّوابنَّماجوَّمنَّحديثَّابنَّعباسَّأنَّالنيبَّ
26

َّحديثَّكانَّيشدَّاغبجرَّعلىَّبطنوَّمنَّاعبوعَّتقدمَّ 
27

َّعَّبُتَّاحملظورات،َّوالتنّعمَّباؼبباحاتَّنظراً.إنَُّبَّاعبمَّ 
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 َّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-قالَّعلىَّالتقوى،َّفهوَّهللَّدبعناه،َّوإنَّكانتَّصورتوَّصورةَّالدنيا.َّ
فًاَّعنَّ"منَّطلبَّالدنياَّحبلاًلَّمكاثرًاَّمفاخرًاَّلقىَّاهللَّوىوَّعليوَّغضبانَّومنَّطلبهاَّاستعفا28َّ

َّذلكَّ َّاختلف َّكيف َّفانظر َّالبدر" َّليلة َّكالقمر َّووجهو َّالقيامة َّيوم َّجاء َّلنفسو َّوصيانة اؼبسألة
َّبالقصد.

َّباؽبوى،َّ َّإليوَّألمرَّاآلخرة،َّويعربَّعنو َّالذيَّالَّحاجة َّالدنياَّحظَّنفسكَّالعاجل، فإذًا
َّتعاذل َّبقولو َّاإلشارة َّاؽْبََوى…:وإليو ََّعِن َّالنـ ْفَس ََّونـََهى َّىَّ. َّاعْبَن َة َّاْلَمْأَوىفَِإن  ََّي

َاَّاغْبََياُةََّّ:(َّوؾبامعَّاؽبوىَّطبسةَّأمور،َّوىيَّماَّصبعوَّاهللَّتعاذلَُّبَّقولو42و42)النازعات: أمب 
َنُكْمََّوَتَكاثـٌُرَُّبَّاأْلَْمَواِلََّواأْلَْواَلدَِّ نـَْياََّلِعٌبََّوؽَبٌْوََّوزِيَنٌةََّوتـََفاُخٌرَّبـَيـْ (َّواألعيان22َّ:َّد)اغبديَّ…الد 

َّالش َهَواِتَِّمَنَّالنَِّساءَّاػبمسةَّسبعة،َّهبمعهاَّقولوَّتعاذل:ََّّاليتَّربصلَّمنهاَّىذه زُيَِّنَّلِلن اِسَُّحب 
َذِلَكََّمَتاُعَّاغْبََياِةََّواْلَبِنَُتََّواْلَقَناِطَِتَّاْلُمَقنطََرِةَِّمَنَّالذ َىِبََّواْلِفض ِةََّواػْبَْيِلَّاْلُمَسو َمِةََّواألَنـَْعاِمََّواغبَْْرِثَّ

نـَْيا فقدَّعرفتَّأنَّكلَّماَّىوَّهللَّفليسَّمنَّالدنيا.َّوقدرَّضرورةَّالقوت،َّ(.24َّان:َّ)آلَّعمرََّّالد 
وماَّالَّبدَّمنوَّمنَّمسكنَّوملبس،َّىوَّهللَّإنَّقصدَّبوَّوجوَّاهلل.َّواالستكثارَّمنوَّتنعم،َّوىوَّلغَتَّ
اهلل.َّوبُتَّالتنعمَّوالضرورةَّدرجةَّيعربَّعنهاَّباغباجة،َّوؽباَّطرفانَّوواسطة.َّطرفَّيقربَّمنَّحدَّ

َّ َّيضر، َّفبل َّالتنعمَّالضرورة َّجانب َّيزاحم َّوكرف َّفبكن. َّغَت َّالضرورة َّحد َّعلى َّاالقتصار فإن
ويقربَّمنو،َّوينبغيَّأنَّيتحذرَّمنو.َّوبينهماَّوسائطَّمتشاهبة،َّومنَّحامَّحولَّاغبمىَّيوشكَّأنَّ
يقعَّفيو.َّواػبزمَُّبَّاغبذرَّوالعتقوى،َّوالتقربَّمنَّاحدَّالضرورةَّماَّأمكن،َّاقتداءَّباألنبياءَّواألولياءَّ

واَّيردونَّأنفسهمَّإذلَّحدَّالضرورةَّحىتَّأنَّأويساَّالقرين،َّكانَّيطنَّأىلوَّأنوَّعليهمَّالسبلم،َّإذَّكان
َّلسنة،َّ َّعليها َّيأٌب َّفكان َّدارىم، َّباب َّعلى َّبيتًا َّلو َّفبنوا َّنفسو، َّعلى َّتضييقو َّلشدة ؾبنون،
َّالعشالرَّ َّبعد َّمنزلو َّإذل َّويأٌب َّاألذان، َّأول َّىبرج َّوكان َّوجهاً. َّلو َّيرون َّال َّوالثبلث، والسنتان،

َّأصابَّحشفةَّخبأىاَّإلفطاره،َّوإنَّدلَّيصبَّماَّاآلخرة.َّوكانَّطعاموَّ أنَّيلتقطَّالنوى،َّوكلما
يقوتوَّمنَّاغبشفَّباعَّالنوى،َّواشًتىَّبثمنوَّماَّيقوتو.َّوكانَّلباسوَّفباَّيلتقطَّمنَّاؼبرابلَّمنَّقطعَّ
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اغبديث:َّأبوَّنعيمَُّبَّاغبلبيةَّوالبيهقيَُّبََّّ–حديثَّمنَّطلبَّالدنياَّحبلًلَّمكاثراَّمفاخرَّألقىَّاهللَّوىوَّعليوَّغضبانََّّ 
َّالشعبَّمنَّحديثَّأيبَّىريرةَّبسندَّضعيف

َّ
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األكسية،َّفيغسلهاَُّبَّالفراتَّويلفقَّبعضهاَّإذلَّبعض،ٍَّبَّيلبسهاَّفكانَّذلكَّلباسو.َّوكانَّردباَّ
َّويظ َّفَتمونو َّالصبيان، َّترموين،َّمر َّأن َّبد َّوال َّكنتم َّإن َّإخوتاه، َّيا َّؽبم، َّفيقول َّؾبنون، َّأنو نون

َّاؼباء.َّ َّأصيب َّوال َّالصبلة َّوقت َّفيحضر َّعقيب، َّتدموا َّأن َّأخف َّفإن َّصغار، َّبأحجار فأرموين
أمره،َّفقالَّ"إينَّألجدََّّ-صلىَّاهللَّعليوَّوآلوَّوسلم-فهكذاَّكانتَّسَتتو.َّولقدَّعمَّرسولَّاهللَّ

َّليوَّرضبوَّاهلل.نفسَّالرضبنَّمنَّجانبَّاليمن"َّإشارةَّإ
ُبَّىذاَّاؼببحثَّنستطيعَّالقولَّبأنَّاإلمامَّالغزارلَّقدَّاقًتبَّكثَتًاَّمنَّالرؤيةَّالقرآنية.َّوإنَّ
دلَّىبلَّمنَّىفواتَّىينات.َّوبداَّأثرَّالرؤيةَّالقرآنيةَّفيماَّقررَّولوَّأنوَّبدأَّكتابوَّبذلك،َّولطفَّمنَّ

َّوزبلصَّمنَّمأثورا َّالقرآنية، َّوربطَّذلكَّبالرؤية َّعرضوَُّبَّاؼبباحثَّاألخرى، –تَّبعضَّالزىاد
َّلتخلصَّوخّلصَّالقارئَّمعوَّمنَّكثَتَّمنَّتلكَّالسلبيات.

َّنفسهاَّ َُّب َّالدنيا َّحقيقة َّفيها َّلنا َّيبُت  َّالدنيا َّذم َُّب َّآخر َّمبحثًا َّالغزارل َّاإلمام َّيعقد ٍب
َّيقولَّ َّوموردىم، َّومصدرىم َّوخالقهم َّأنفسهم َّأنستهم َّحىت َّاػبلق َّنبم َّاستغرقت َّاليت وأشعاؽبا

َّفيو:
أعيانَّموجودة،َّلئلنسانَّفيهاَّحظ،َّولوَُّبَّإصبلحهاَّشغل.َّأعلمَّأنَّالدنياَّعبارةَّعنَّ

َّفهذهَّثبلثةَّأمورَّقدَّيظنَّأنَّالدنياَّعبارةَّعنَّآحادىا،َّوليسَّكذلك.َّ
ِإن اََّجَعْلَناََّماَّأماَّاألعيانَّاؼبوجودةَّاليتَّالدنياَّعبارةَّعنها،َّفهيَّاألرضَّوماَّعليها.َّقالَّاهللَّتعاذلَّ

ُلوََّ َاَّلَِنبـْ (َّفاألرضَّفراشَّلآلدميُت،6َّالكهف:َّ)َُّىْمَّأَيـ ُهْمََّأْحَسُنََّعَمبًلََّعَلىَّاأْلَْرِضَّزِيَنًةَّؽب 
ومهاد،َّومسكن،َّومستقر،َّوماَّعليهاَّؽبمَّملبس،َّومطعم،َّومشرب،َّومنكحَّوهبمعَّماَّعلىَّ

أماَّالنبات،َّفيطلبوَّاآلدميَّلبلقتياتَّوالتداوي.َّاألرضَّثبلثةَّأقسام:َّاؼبعادن،َّوالنبات،َّواغبيوان.َّ
آلرتَّواألواين،َّكالنحاسَّوالرصاص،َّوللنقدَّكالذىبَّوالضة،َّولغَتَّذلكَّوأماَّاؼبعادنَّفيطلبهاَّل

منَّاؼبقاصد.َّوأماَّاغبيوان،َّفينقسمَّإذلَّاإلنسان،َّوالبهائم.َّأماَّالبهائم،َّفيطلبَّمنهاَّغبومهاَّ
للمآكل،َّولهورىاَّللمراكبَّوالزينة،َّوأماَّاإلنسانَّفقدَّيطلبَّاآلدميَّأنَّيبلكَّأبدانَّالناسَّ

لمان،َّأوَّليتمتوَّهبمَّكاعبواريَّوالنسوان.َّويطلبَّقلوبَّالناسَّليستخدمهمَّويستسخرىمَّكالغ
ليملكها،َّبأنَّيغرسَّفيهاَّالتعظيمَّواإلكرامَّوىوَّالذيَّيعربَّعنوَّباعباه،َّإذَّمعٌتَّاعباهَّملكَّقلوبَّ

زُيَِّنَّلِلن اِسَّاآلدميُت.َّفهذهَّىيَّاألعيانَّاليتَّبعربَّعنهاَّبالدنيا،َّوقدَّصبعهاَّاهللَّتعاذلَُّبَّقولوَّ
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َّالش هَّ َواْلَقَناِطَِتَّاْلُمَقنطََرِةَِّمَنَّ(َّوىذاَّمنَّاإلنس93َّآلَّعمران:َّ)ََّواِتَِّمَنَّالنَِّساءََّواْلَبِنُتَُّحب 
(َّوىذاَّمنَّاعبواىرَّواؼبعادنَّوفيوَّتنبيوَّعلىَّغَتىاَّمنَّالآلرلء93َّآلَّعمران:َّ)َّالذ َىِبََّواْلِفض ةَِّ

وىيَّالبهائمَّواغبيواناتَّ(93َّ)آلَّعمران:َََّّواػْبَْيِلَّاْلُمَسو َمِةََّواألَنـَْعامَّواليواقيتَّوغَتىاَّ
ََّواغبَْْرثََّّ:(َّوىوَّالنباتَّوالزرع.93)آلَّعمرانَّ

فهذهَّىيَّأعيانَّالدنيا،َّإالَّأنَّؽباَّمعَّالعدبَّعبلقتُت،َّعبلقةَّمعَّالقلب،َّوىوَّحبوَّؽباَّ
وحظوَّمنها،َّوانصرافَّنبوَّإليهاَّحىتَّيصَتَّقلبوَّكالعبد،َّأوَّاحملبَّاؼبستتهًتَّبالدنياَّويدخلَُّبَّ

العبلقةَّصبيعَّصفاتَّالقلبَّاؼبعلقةَّبالدنيا،َّكالكرب،َّوالغل،َّواغبسدَّوالرياء،َّوالسمعةَّوسوءََّّىذه
َّالظاىرةَّ َّوأما َّالباطنة. َّواؼبداىنة،َّوحبَّالثناء،َّةحبَّالتكاثرَّوالتفاخر،َّوىذهَّىيَّالدنيا الطن،

،َّلتصلحَّفهيَّاألعيانَّاليتَّذكرناىا،َّالعبلقةَّالثانيةَّمعَّالبدن،َّوىوَّاشتغالوَّبإصبلحَّىذهَّاألعيان
غبظولوَّوحظوظَّغَته،َّوىيَّصبلةَّالصناعاتَّواغبرفَّاليتَّاػبلقَّمنشغلونَّهبا.َّواػبلقَّإمباَّنسواَّ
َّالبدنَّ َّوعبلقة َّباغبب، َّالقلب َّعبلقة َّالعبلقتُت، َّؽباتُت َّبالدنيا، َّومنقلبهم َّومآهبم، أنفسهم،
َّبالشغل.َّولوَّعرفَّنفسو،َّوعرفَّربو،َّوعرفَّحكمةَّالدنياَّوسرىا،َّعلمَّأنَّىذهَّاألعيانَّاليت

ظبيناىاَّدنيا،َّدلَّزبلقَّإالَّلعلفَّالدابةَّاليتَّيسَتَّهباَّإذلَّاهللَّتعاذلَّوأعٍتَّبالدابةَّالبدن.َّفإنوَّالَّ
يبقىَّإالَّدبطعم،َّومشرب،َّوملبس،َّومسكنَّكماَّالَّيبقىَّاعبملَُّبَّطريقَّاغبجَّإالَّبعلف،َّوماَّ

َّوجبلل.
َّمنا َُّب َّيقف َّالذي َّاغباد َّمثال َّومقصده، َّنفسو َّنسيانو َُّب َّالدنيا َُّب َّالعبد زلَّومثال

َّأنواعَّ َّألوانَّالثياب،َّووبملَّإليها الطريق،َّوالَّيزالَّيعلفَّالناقة،َّويتعهدىا،َّوينظفها،َّويكسوىا
اغبشيش،َّويربدَّؽباَّاؼباءَّبالثلج،َّحىتَّتفوتوَّالقافلة،َّوىوَّغافلَّعنَّاغبجَّوعنَّمرورَّالقافلة،َّوعنَّ

لَّإالَّالقدرَّالذيَّبقائوَُّبَّالباديةَّفريسةَّللسباعَّىوَّوناقتو.َّواغباجَّالبصَتَّالَّيهموَّمنَّأمرَّاعبم
َّالضرورة.َّ َّبقدر َّيلتفتَّإذلَّالناقة َّوإمبا َّواغبج. َّإذلَّالكعبة َّوقلُبو َّفيتعهده َّعلىَّاؼبشي، يقوىَّبو
فكذلكَّالبصَتَُّبَّالسفرَّاآلخرة،َّالَّيشتغلَّبتعهدَّالبدنَّإالَّبالضرورة،َّكماَّالَّيدخلَّبيتَّاؼباءَّ

َّمنَّال َُّبَّالبطنَّوبُتَّإخراجو َّوالَّفرقَّبُتَّإدخالَّالطعام َُّبَّأنَّكلَّواحدَّإالَّلضرورة. بطن،
منهماَّضرورةَّالبدن،َّومنَّنبتوَّماَّيدخلَّبطنوَّفقيمتوَّماَّىبرجَّمنها.َّوأكثرَّماَّشغلَّالناسَّعنَّ
اهللَّتعاذلَّىوَّالبطن.َّفإنَّالقوتَّضروريَّوأمرَّاؼبسكنَّواؼبلبسَّأىون.َّولوَّعرفواَّسببَّاغباجةَّ
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َّاستغرقت َّوإمبا َّالدنيا. َّأشغال َّتشتغرفهم َّدل َّعليو َّواقتصروا َّاألمور، َّىذه َّبالدنياَّإذل َّعبهلهم هم
َّواتصلَّ َّعليهم، َّالدنيا َّأشغال َّوتتابعت َّوغفلوا، َّجهلوا َّولكنهم َّمنها. َّوحظولهم وحكمتها،
بعضهاَّببعض،َّوتداعتَّإذلَّغَتَّهنايةَّؿبدودة،َّفتاىواَُّبَّكثرةَّاألشغال،َّونسواَّمقاصدىا.َّوكبنَّ

صدىا،َّحىتَّنذكرَّتفاصيلَّأشغالَّالدنيا،َّوكيفيةَّحدوثَّاغباجةَّإليها،َّوكيفيةَّغلطَّالناسَُّبَّمقا
َّتتضحَّلكَّأشغالَّالدنياَّكيفَّصرفتَّاػبلقَّعنَّاهللَّتعاذل،َّوكيفَّأنستهمَّعاقبةَّأمورىمَّفنقول:

َّعليهاَّ َّمنكبُت َّاػبلق َّترى َّاليت َّواألعمال َّوالصناعات، َّاغبرف، َّىي َّالدنيوية األشغال
وسببَّكثرةَّاألشغال،َّىوَّأنَّاإلنسانَّمصطرَّإذلَّثبلث،َّالقوت،َّواؼبسكن،َّواؼبلبس.َّفالقوتَّ

البقاء،َّواؼبلبسَّلدفعَّاغبرَّوالربد،َّواؼبسكنَّلدفعَّاغبرَّوالربد،َّولدفعَّأسبابَّاؽببلكَّعنَّللغذاءَّوَّ
األىلَّواؼبال.َّودلَّىبلقَّاهللَّالقوت،َّواؼبسكن،َّواؼبلبس،َّمصلحاَّحبيثَّتيستغٌتَّعنَّصنعةَّاإلسنانَّ
َّفيو.َّنعمَّخلقَّذلكَّللبهائم،َّفإنَّالنباتَّيغذيَّاغبيوانَّمنَّغَتَّطبخ،َّواغبرَّوالربدَّالَّيؤثرَُّب

َّاللباس.َّ َّعن َّفتستغٍت َّوجلودىا، َّشعورىا َّولباسها َّبالصحراء، َّويقنع َّالبناء، َّعن َّفيستغٌت بدنو،
واإلنسانَّليسَّكذلك،َّفحدثتَّاغبادةَّلذلكَّإذلَّطبسَّصناعات،َّىيَّأصولَّالصناعات،َّوأوائلَّ

أماَّالبناءَّفللمسكن.29ََّّاألشغالَّالدنيوية:َّوىيَّالفبلحة،َّوالرعاية،َّواالقتناص،َّواغبياكة،َّوالبناء.
َّيكتنفهاَّمنَّأمرَّالغزلَّواػبياطة،َّفللملبس.َّوالفبلحةَّللمطعم.َّوالرغايةَّللمواشي.َّوَّ اغبياكةَّوما

واػبيلَّأيضًاَّللمطعمَّواؼبركب.َّواالقتناصَّنعٌتَّبوَّربصيلَّماَّخلقوَّاهللَّمنَّصيد،َّأوَّمعدن،َّأوَّ
َّواؼبقتنصَّ َّويستنتجها، َّوالراعيَّوبفظَّاغبيوانات َّالنباتات، َّفالفبلحَّوبص َّأوَّحطب. حشيش،

ماَّنبتَّونتجَّبنفسوَّمنَّغَتَّصنعَّآصبي.َّوكذلكَّيأخذَّمنَّمعادنَّاألرضَّماَّخلقَّفيهاََّّوبصل
َّمنَّغَتَّصنعةَّآدمي.َّونعٍتَّباالقتناصَّذلكَّويدخلَّربتوَّصناعاتَّوأشغالَّعدة.

                                                 
29

مبوذجَّيقومَّعلىَّالنظرَّإذلَّحاجاتَّالفرد،َّفإنَّيبلحظَّىناَّأنَّ"النموذجَّاؼبعرُب"َّالذيَّكانَّقائماَُّبَّذىنَّأيبَّحامدَّىوََّّ 
ذباوزىاَّفإمباَّيتجاوزىاَّإذلَّمدىَّاألسرة.َّوىناَّالَّيبكنَّالتفكَتَُّبَّنباءَّفكرَّاقتصاديَّأوَّإقامةَّتنمية؛َّألنَّأباَّحامدَّحىتَّ

بوابَّاليتَّحُتَّذباوزَّنطاقَّالفردَّواألسرةَّانتقلَّإذلَّؾبتمعَُّبَّصورةَّمدنَّصغَتةَّؿبدودةَّربيطَّهباَّاألسوارَّوتعتمدَّعلىَّاأل
تعلقَّوتفتحَّحبسبَّاغباجة.َّوالَّتثريبَّعليوَُّبَّذلكَّفقدَّكانَّيتحدثَّبلسانَّعصره.َّلكنَّاستقراءهَّالشاملَّألنواعَّ

َّاغباجاتَّواؼبصاحلَّيشيَّبرؤيةَّشاملةَّلشؤونَّؾبتمعوَّاالقتصادية،َّواالجتماعية،َّوتقسيمَّدقيقَّؼبختلفَّالوسائل!
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َّواالقتناصَّ َّوالبناء، َّوالفبلحة، َّكاغبياكة، َّوآالت، َّأدوات َّإذل َّتفتقر َّالصناعات َّىذه ٍب
األخشاب،َّأوَّمنَّاؼبعادنَّكاغبديدَّوالرصاصَّوغَتنباَّأوَّواآلالتَّإمباَّتؤخذَّإماَّمنَّالنباتَّوىوَّ

َّواغبدادة،َّ َّالنجارة، َّأنواعَّأخرَّمنَّالصناعات، َّإذلَّثبلثة َّفحدثتَّاغباجة منَّجلودَّاغبيواناتَّ
واػبرز:َّوىؤالءَّىمَّعمالَّاآلالت.َّونعٌتَّبالنجارَّكلَّعاملَُّبَّاػبشبَّكيفماَّكان.َّوباغبدادَّكلَّ

حاسَّواألبرىَّوغَتنبا.َّوغرضناَّذكرَّاألجناسَّفأماَّآحادَّعاملَُّبَّاغبديدَّوجواىرَّاؼبعادنَّحىتَّالن
َّأماىاَّ َّفهذه َّوأجزائها. َّاغبيوانات َّجلود َُّب َّعامل َّكل َّبو َّفنعٍت َّاػبراز، َّوأما َّفكثَتة. اغبرف
الصناعات.ٍَّبَّإنَّاإلنسانَّخلقَّحبيثَّالَّيعيشَّوحده،َّبلَّيضطرَّإذلَّاالجتماعَّمعَّغَتهَّمنَّ

َّلب َّالنسل َّإذل َّحاجتو َّأحدنبا: َّلسببُت، َّوذلك َّإالَّجنسو َّذلك َّيكون َّوال َّاإلنسان، َّجنس قاء
َّولًتبيةَّ َّواؼبلبس َّاؼبطعم َّأسباب َّهتيئة َّعلى َّالتعاون َّوالثاين: َّوعشرهتما. َّواألنثى َّالذكر باجتماع
َّأسبابَّ َّوهتيئة َّالولد َّحبفظ َّيشتغل َّال َّوالواحد َّؿبالة. َّال َّالولد َّإذل َّيفضي َّاالجتمع َّفإن الولد.

نزل،َّبلَّالَّيبكنوَّأنَّيعيشَّكذلكَّمادلَّالقوت.ٍَّبَّليسَّيكفيوَّاجتماعَّمعَّاألىلَّوالولدَُّبَّاؼب
ذبتمعَّطائفةَّكثَتة،َّليتكفلَّكلَّواجدَّبصناعة،َّفإنَّالشخصَّالواحدَّكيفَّيتوذلَّالفبلحةَّوحده،َّ
وىوَّوبتاجَّإذلَّآالهتا،َّوربتاجَّاآللةَّإذلَّحدادَّوقبار،َّووبتاجَّالطعامَّإذلَّكحانَّوخباز.َّوكذلكََّّ

َّالقطن، َّحراسة َّإذل َّيفتقر َّوىو َّاؼبلبس، َّبتحصيل َّينفرد َّوآالتَََّّّكيف َّواػبياطة َّاغبياكة وآالت
َُّبَّ َّاجتمعوا َّلو ٍَّب َّإذلَّاالجتماع. َّوحدثتَّاغباجة َّوحده، َّلفذلكَّامتنعَّعيشَّاإلنسان كثَتة.
صحراءَّمكشوفة،َّلتأذواَّباغبرَّوالربدَّواؼبطرَّواللصوصَّفافتقرواَّإذلَّأبنيةَّؿبكمة،َّومنازلَّينفردَّكلَّ

اغبرَّوالربدَّواؼبطرنَّوتدفعَّآذىَّاعبَتانَّأىلَّبيتَّبوَّودباَّمعوَّمنَّاآلالت،َّواألثاث،َّواؼبنازلَّتدفعَّ
منَّاللصوصيةَّوغَتىا.َّلكنَّاؼبنازلَّقدَّتقصدىاَّصباعةَّمنَّاللصوصَّخارجَّاؼبنازل،َّفافتقرَّأىلَّ

َّاؼبنازلَّإذلَّالتناصرَّوالتعاون،َّوالتحصنَّبسورَّوبيطَّجبميعَّاؼبنازل.َّفحدثتَّالببلدَّؽبذهَّالضرورة.
َّاجتمعَّالناسَُّبَّاؼبنازلَّوالببلدَّوتعامل وا،َّتولدتَّبينهمَّخصومات،َّإذَّربدثٍَّبَّمهما

َّبوَّ َّقوام َّإذل َّوبتاج َّضعيف َّألنو َّالولد َّعلى َّلؤلبوين َّووالية َّالزوجة، َّعلى َّ َّللزوج َّووالية رياسة،
ومهماَّحصلتَّالواليةَّعلىَّعاقلَّأفضىَّإذلَّاػبصومة،َّخببلفَّالواليةَّعلىَّالبهائم،َّإذَّليسَّؽباَّ

دَّىباصمَّاألبوين،َّىذاَُّبَّاؼبنزلَّوأماَّقوةَّاؼبخاصمةَّوإنَّللمت.َّفأماَّاؼبرأةَّفتخاصمَّالزوج،َّوالول
َّوىلكوا.َّ َّلتقاتلوا َّكذلك َّتركوا َّولو َّفيها، َّويتنازعون َّاغباجات، َُّب َّفيتعاملون َّأيضاً، َّالبلد أىل
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َّتفيَّ َّال َّوىي َّواؼبياه، َّواألراضي، َّاؼبراعي، َّعلى َّيتواردون َّالفبلحة، َّوأرباب َّالرعاة وكذلك
فبلحةَّوالصناغة،َّبعمى،َّأوَّمرض،َّأوَّبأغراضهم،َّفيتنازعونَّالَّؿبالة.ٍَّبَّقدَّيعجزَّبعضهمَّعنَّال

َّؽبلك،َّولوَّوكلَّتفقدهَّإذلَّاعبميعَّلتخاذلوا.َّولوَّ ىرم،َّوتعرضَّعوارضَّـبتلفة،َّولوَّتركَّضائعًا
َّالعوارضَّ َّىذه َّمن َّبالضرورة َّفحدث َّلو. َّيذعن َّال َّلكان َّىبصو َّسبب َّغَت َّمن َّواحد خص

َّموجودة(َّ)بقيةَّاعبملةَّغَتاغباصلةَّباالجتماعَّصناعاتَّأخرى،َّفمنهاَّصناعةَّاؼبساحة،َّ
 بعض اآلثار الخطيرة:

نستطيعَّالقولَّبأنَّذباوزَّ"الرؤيةَّالقرآنية"َّالدقيقةَّاؼبتوازنةَّللحياةَّالدنيا،َّأوَّإسقاطَّتراثَّ
َّاألممَّالسابقةَّعليهاَّقدَّأدىَّإذلَّبروزَّلواىرَّسلبيةَّسادتَُّبَّتلكَّالقرونَّاؼبتقدمةَّلعلَّأبرزىا:

 ين،َّواألميتَّخباصة.التوجوَّكبوَّاػببلصَّالفردي،َّوذباوزَّمهامَّاػببلصَّاإلنسا .9

الرغبةَّبالعزلة،َّوذباىلَّالشأنَّالعام،َّوىوَّتوجوَّزبتلطَّفيوَّاػبطوطَّوتتشابكَّينَّ .1
 االقبازَُّبَّاغبياةَّالدنيا،َّواغبسابَُّبَّاآلخرة.

ربجيمَّالرغباتَّوالدوافعَّواغبدَّمنهاَّفباَّأثرَُّبَّإيقافَّحركمةَّالكشفَّالعلميَّأوَّ .2
 ائرةَّالعلمَّاألخرويَّاؼبقربَّإذلَّاهلل.قدَّأخرجَّمنَّدَّ-كلو–إضعافهاَّعلىَّاألمقل؛َّألنَّذلكَّ

َّسائرَّ .3 َّعلى َّذلك َّبعد َّأوربا َّلتستحوذ َّالصناعية َّوالثورة َّالعلمية، َّالنهضة تأخَت
أسباهبا،َّوتقومَّبتفجرَّالثوراتَّاؼبتتابعةَّاليتَّأدتَّإذلَّوضعَّاألمةَّاؼبسلمةَُّبَّمؤخرةَّاألممَّاآلن.َّ

َّتوىمَّقادةَّتلكَّالرؤىَُّبَّتارىبناَّأهنمَّبالعزلةَّواإلنصرافَّ عنَّبناءَّاغبياةَّالدنياَّوبفظونَّلناَّوإذا
َّوإسبلمنا.َّ َّإيباننا َّأركان َّمن َّلكثَت َّقسرى َّشبو َّأو َّقسرى َّتغيَت َّعمليات َّنواجو َّكبند َّفها ديننا

َّ َّتراثنا َّقراءة َّإعادة َّإذل َّنكون َّما َّأحوج َّفإننا َّالقرآنيةََّّ-كلو–ولذلك َّللرؤية َّوفقًا َّفاحصة قراءة
 و.ويصدقَّعليَّ-كلو–ليهمنَّالقرآنَّاجمليدَّمنَّجديدَّعلىَّذلكَّ

مةَّىذهَّاؼبراجعاتَّلنصلَّبإذنَّاهللَّإذلَّإبرازَّ"الرؤيةَّالقرآنيةَّدوسوفَّنوارلَُّبَّاغبلقاتَّالقا
َّالكاملة"َُّبَّالتزكية.َّواهللَّاؼبوفق.
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