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لكل علم رجاله وأهله
بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.

التصــوف مدرســة أصيلــة ُولــدت مــن َرِحــم الديــن اإلســالمي منــذ القــرون اخلــرة الثالثــة األوىل، كســائر 
املــدارس الفقهيــة واحلديثيــة وغرهــا...، ويهتــم بتحصيــل املعــاين الروحيــة والســلوكية والتزكويــة واألخالقيــة الــي 

هــي روح الديــن وجوهــره، وهــو مــا يصطلــح عليــه كذلــك بفقــه القلــوب.

فقــه القلــوب وأهــل االختصــاص: هــذا الفقــه الــذي يهتــم بتزكيــة وحيــاة وإعمــار القلــوب، ال يُؤخــذ إال 
يــن يف ُكلياتــه ويف جزئياتــه ال يَعمــُل وال يَعتــدُّ إال بِــَرأي الـــُمتخصص؛ فيــه  عــن أهــل االختصــاص وأربابِــه؛ فالدِّ
قــال اخلليفــة عمــر )ســر أعــالم النبــالء، للحافــظ الذهــي، 394/1(: »مــن أراد أن يســأل عــن القــرآن فليــأت 
أيب بــن كعــب، ومــن أراد أن يســأل عــن الفقــه ]الفقــه يف العصــر األول كان يطلــق، كمــا قــال اإلمــام أبــو 
حنيفــة علــى: »معرفــة النفــس مــا هلــا ومــا عليهــا«[ فليــأت معــاذ بــن جبــل، ومــن أراد أن يســأل عــن الفرائــض 

فليــأت زيــد بــن ثابــت، ومــن أراد أن يســأل عــن املــال فليأتــي، فــإن اهلل تعــاىل جعلــي لــه خازنــا وقامســا ».

ومــن مّث، كان مــن الواجــب أن يلتــزم كلُّ جانــٍب يف اإلفتــاء مبيــدان اختصاِصــه واشــتغاله، حفاظــاً علــى 
الديــن، وحتصينــا لألمــة مــن كل زيــغ واحنــراف. 

أخــذ العلــوم عــن غيــر أهــل االختصــاص: فهــل ميكــن أخــذ علــوم القــرآن عــن احملدثــن؟، وهــل ميكــن 
أخــذ املعــارف الكالميــة والعقائديــة عــن علمــاء النحــو؟، وهــل ميكــن تلقــي علــوم الصناعــة احلديثيــة عــن 
الفقهــاء؟،... الشــك أن ذلــك إن حصــل ســيكون مــن العبــث!... ومــن مّث، ال ميكــن كذلــك الــكالم يف 
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التصــوف وال أخــذه عــن غــر أهلــه دون الرجــوع إىل أهــل االختصــاص؟،... فلــكل ِعْلــٍم أعالمــه ومصنفاتــه 
ومصطلحاتــه، وال ميكــن نقــل دقائقــه إال عــن أهلــه وأربابــه...

آفــة أخــذ التصــوف عــن غــر أهــل االختصــاص: أّدى الــكالم يف التصــوف مــن غــر أهلــه إىل تشــويه 
حقيقتــه وإىل التبــاس احلــّق بالباطــل، خاصــة يف الوقــوف علــى مصطلحــات هــذا الفــن؛ حيــث أُوِّلــت يف كثــر 
مــن األحيــان يف غــر مدلوهلــا، مــع العلــم أن العــرة ليــس مبنطوقهــا؛ قياســا علــى ذلــك، علــى ســبيل املثــال، مــا 
وقــع لألعــرايب )كمــا ثبــت يف الصحيحــن( ملــا نــزل قولــه تعــاىل: ﴿وَُكلُــوا َواْشــَربُوا َحتَّــى يـََتبـَيَّــَن َلُكــُم اْلَخْيــُط 
األَبـْيَــُض ِمــَن اْلَخْيــِط اأَلْســَوِد ِمــَن اْلَفْجــِر﴾ اســتعمل خيطــن أبيــض وأســود ليعــرف اللَّيــل ِمــن النَّهــار فقــال 
ــا ُهــو َســواُد اللَّيــِل وبَيــاُض النَّهــار« أي كثــر الَغبــاَوة وقليــل الفهــم. لــه رســول اللَّــه : ِإنَّ ِوَســاَدَتَك َلَعرِيــٌض إنَّ

فكــم مــن »عريــض ِوســادة« اهتــم الصوفيــة اهتامــات باطلــة... يف هــذا املعــى قــال الشــيخ زروق يف 
قواعــده: »ورمبــا ُكفِّــر وبـُـدّع وُفّســق ُمقــٌق لقصــور عبارتــه عــن توصيــل مقصــده بوجــه ســليم عــن الشــبه،...«. 
وتفاديــا هلــذا الزلــل، قــال يف قاعــدة أخــرى: »إنــا يؤخــذ ِعلــُم كلِّ شــيء مــن أربابــه،... وإنــا يُرجــع ألهــل 

الطريقــة، فيمــا خيتــص بصــالح باطنــه مــن ذلــك، ومــن غــره«. 

والبــن القيــم كذلــك يف )املــدارج، 121/3( كالم نفيــس قــال فيــه: »فإيــاك مث إيــاك واأللفــاظ اجململــة 
املشــتبهة الــي وقــع اصطــالح القــوم عليهــا، فإهنــا أصــل البــالء،... والعارفــون مــن القــوم أطلقــوا هــذه األلفــاظ 
وحنَوهــا وأرادوا هبــا معــاين صحيحــة يف نفســها، فغلــط الغالطــون يف فهــم مــا أرادوه ونســبوهم إىل إحلادهــم 

وكفرهــم واختــذوا كلماهِتــم املتشــاهبة تُرســاً لــه وُجّنــة...«.

وقال صاحب اللُّمع )ص 39( )السراج الطوسي منذ القرن الرابع اهلجري، ت378ه(: »وال ِخالف 
يف أّن أصحــاب احلديــث إذا أشــكل عليهــم ِعلــٌم مــن علــوم احلديــث... ال يرجعــون يف ذلــك إىل الفقهــاء، 
كمــا أن الفقهــاء لــو أشــكل عليهــم مســألة )مــن مســائل الفقــه(... ال يرجعــون يف ذلــك إىل أصحــاب 
احلديــث، وكذلــك مــن أشــكل عليــه ِعلــٌم مــن علــوم هــؤالء الذيــن تكلمــوا يف مواجيــد القلــوب ومواريــث 
األســرار ومعامــالت القلــوب، ووصفــوا العلــوم واســتنبطوا يف ذلــك بإشــارات لطيفــة ومعــاٍن جليلــة، فليــس 
ـــن قــد مــارس هــذه األحــوال ونازهلــا  ـــن يكــون هــذا شــأنه، ويكــون ِمـمَّ لــه أن يرجــع يف ذلــك إالّ إىل عــامل ِمـمَّ
واســتبحث عــن علومهــا ودقائقهــا، فمــن فعــل غــر ذلــك فقــد أخطــأ، وليــس ألحــد أن يَبُســط لســانه بالوقعيــة 
يف قــوم ال يعــرف حاهلــم، ومل يعلــم علمهــم، ومل يقــف علــى مقاصدهــم ومراتبهــم فيهلــك ويظــن أنــه مــن 

الناصحــن، أعادنــا اهلل تعــاىل وإياكــم«. 
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قــال ابــن خلــدون )املقدمــة، 991/3(: »اختــص هــؤالء هبــذا النــوع مــن العلــم الــذي ليــس لواحــد 
غرهــم مــن أهــل الشــريعة الــكالم فيــه... وَقُصــَرت مــدارك مــن مل يشــاركهم يف طريقتهــم عــن فهــم أذواقهــم 
ومواجدهــم ىف ذلــك، وأهــل الُفتـْيَــا بــن ُمنِكــر عليهــم ومســلِّم هلــم، وليــس الرهــان والدليــل بنافــع يف هــذه 

الطريــق، رداً وقبــواًل، إذ هــي مــن قبيــل الوِْجدانِيّــات«.

فكيــف إذن مبــن مل ُيــط بدقائــق هــذا العلــم، ومل يعــرف معــى مصطلحاتــه أن خيــوض فيــه؟! »فالــكالم 
يف الشـــيء فــرع عــن تصــوره«، و»لــو ســكت مــن ال يعــرف لقــلَّ االختــالف«. 

صفــات أهــل العلــم: مــن صفــات أهــل العلــم: خشــيتهم هلل تعــاىل لقــول: ﴿إنمــا يخشــى اهلل مــن 
ــم ال يتقوَّلــوا عليــه بغــر علــم، وال يوقِّعــوا عنــه جبهــل،... فهــم  عبــاده العلمــاء﴾، مــن خشــية العلمــاء لرهبــم أهنَّ
ــااًل يف فــن التصــوف فُســئلوا فأفتــوا  وقَّافــون عنــد حــدود اهلل ونواهيــه؛ لكــن مــن النــاس مــن اختــذ رؤوســاً جهَّ

بغــر علــم فضلُّــوا وأضلُّــوا.

قــال اإلمــام الشــافعي )الرســالة، ص 41(: »الواجــب علــى العاملــن أن ال يقولــوا إالَّ مــن حيــث َعِلُمــوا، 
وقــد تكلَّــم يف العلــم مــن لــو أمســك عــن بعــض مــا تكلَّــم فيــه منــه لــكان اإلمســاك أْوىل بــه، وأقــرب مــن 

الســالمة لــه«.

وقــال ابــن حــزم )مــداواة النفــوس، 23/1(: »ال آفــة علــى العلــوم وأهلهــا أضــر مــن الدخــالء فيهــا، وهــم 
ــم يعلمــون، ويُفســدون ويقــدرون أهنــم يصلحــون«. ــم جيهلــون ويظنُّــون أهنَّ مــن غــر أهلهــا، فإهنَّ

خالصــة: التصــوف، كغــره مــن العلــوم، يتعلــق بتحقيــق َمنــاٍط خــاص ال يُــْدرُِك حقيقتــه إال أربابُــه 
وأهلُــه، لكــن ولألســف، مــن النــاس مــن تطــاول علــى املنابــر وبضاعتُــه يف هــذا العلــم )التزكيــة( مزجــاة،... مــن 
النــاس مــن رمــى التصــوف بأحــكام ســقيمة، بعيــداً عــن التصــور الشــرعي واإلدراك العلمــي...؛ وهــذا ليــس 
مــن األمانــة وال مــن املنهــج العلمــي... وأنَّ ملــن مل خَيْــِر الرجــال ويطــوي الــركاب أن يعــرف حقيقــة القــوم!


