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Abstract
This research deals with the question of supplication among the people
of Sufism in terms of the truth of supplication, its importance, how
Sufis understand it, and the relationship of supplication to faith in
general. It is through their own philosophy of understanding
supplication that a person can find comfortable answers to the doubts
raised by skeptics about supplication in terms of its answer, the benefit
of it, and how does the appointed person deal with the supplication in
its different situations? And what is his position - as a servant of God
Almighty - regarding his seeing the supplication answered sooner, or
his failure to see that? Sufism sparks in their philosophy through a
fundamental issue that is the basis for all other issues, which are the
reality of the human being, his identity, the essence of this identity, the
reality of this worldly life, its purpose, and the position of man in it. If
a person understands this correctly, then all the other issues become
branches that are easy to understand for the mind, and the heart
remains, which always needs to be monitored, and addressed in order
not to lose sight of the greater purpose and the main significance of his
existence, so he gets lost in the labyrinths of the dusty paths. Thus,
Sufis believe that dealing with any suspicions related to faith and
supplication is dealt with in two ways: the first is the understanding of
God Almighty who persuades the mind and relaxes it, and the second:
the work that polishes the heart and soul with emotional knowledge,
saves it from distraction and negligence, and always draws it to His
Creator and Creator Almighty.
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مقدمة

فلسفة الدعاء عند الصوفية ومعاجلتُها ألسئلة احلائرين

احلمد هلل الذي أكرمنا بنور اهلداية ،وأخرجنا من ظلمات الغواية ،وجعل لنا يف كل ٍ
شيء آية ،والصالة والسالم
على سيدان حممد ِّ ِّ
األم يِّي وعلى آله وصحبه صالة وسالماً دائمني بال هناية وبعد:
النب ي
ي

فالدعاء مظهر من مظاهر العبادة هلل عز وجل يف كل األداين ،وهو تعبري عن خضوع اإلنسان واستسالمه
املطلق خلالقه عز وجل ،كما أنه تعبري عن العجز والضعف يف مواجهة معرتك احلياة ،فبه يستمد اإلنسان قوته من ربه
عز وجل ،ويطلب منه العون والقوة ،وهذا معىن قولنا :ال حول وال قوة إال ابهلل ،اليت وصفها النب -صلى هللا عليه
1

وسلم -أبهنا كنز من كنوز اجلنة.
التضرع واللجوء إىل هللا عز وجل يف خمتلف األشكال واملواقف واألحوال،
َّن
اإلسالم يف ِّصيَ ِّغ الدعاء و ُّ
ُ
وقد تَفن َ
فلكل حال مقال ،ولكل زمان دعاء ،ولكل موقف أو حركة أو سكنة ذكر أو دعاء ،فهناك أدعية يف الصباح واملساء،
وأد عية يف السجود والركوع ،وأدعية يف حال اخلوف أو األمن ،وأدعية يف حال الشدة أو الرخاء ،وأدعية يف حال القوة
والضعف ،وأدعية يف حال املشي أو الركوب ،وأدعية يف حال السفر والوصول ،وأدعية يف حال اخلروج أو الدخول،
وأدعية يف حال املرض أو العافية ،وأدعية يف حال الرضا أو الغضب وهكذا  ..وما ذلك إال ألمهية الدعاء يف حياة
2
اإلنسان ،ليبقى القلب معلَّقاً خبالقه ،ألن القلوب تصدأ كما يصدأ احلديد وجالؤها تالوة القرآن ،وذكر هللا تعاىل،
وليبقى اللسان رطبًا بذكر هللا عز وجل ،كما قال النب صلى هللا عليه وسلم حني أوصى أحد أصحابه بقوله :ال يزال
3
لسانك رطباً بذكر هللا.

وقد أردت يف هذه البحث أن أركز احلديث يف التجربة الصوفية لفهم الدعاء ،فما هو الدعاء عند أهل التصوف؟
وكيف يفهمونه وكيف ميارسونه؟ وما هي اجلذور اليت ينطلقون منها هلذا الفهم وهلذه املمارسة؟ وما هي أسبابه؟ وما هي
آاثره؟ وما هي نتائجه اليت يطمحون إليها؟ وكيف ميكن أن نوظف هذه التجربة يف الرد على اإلشكاالت والشبهات
اليت يثريها املشككون حول الدعاء ؟
هذه هي أسئلة البحث اليت سيسعى لإلجابة عليها ،وقد سلكت يف هذا البحث منهجاً استقرائياً وصفياً
استنتاجياً ،حاولت من خالل ذلك أن أوجه األنظار إىل شكل جديد من أشكال الرد على الشبهات ال يقتصر فقط
على الرد العقلي واجلديل السجايل الذي جنده يف املنهج الكالمي والفلسفي احملض ،بل ينتهج منهجاً جديداً قائماً على
املمارسة الروحية والعملية املستندة إىل طبيعة اإلنسان وعالقته مع اخلالق والكون واحلياة ،إهنا جتربة ذوقية تقوم على
التجربة املباشرة ،واملعايشة الوجودية.
ومل أجد يف الدراسات السابقة حبثاً يتناول فلسفة الدعاء عند الصوفية بشكل مستقل ،ويعرض لذلك يف سياق
الرد على الشبهات واإلشكاالت اليت يطرحها املتشككون يف اإلميان والدعاء ،وقد وجدت ما يلي :
• البعد الصويف والفلسفي للدعاء بني اإلمامني أيب حامد الغزايل وصدر الدين القونوي ،دراسة حتليلية مقارنة،
للباحث :أمحد إمساعيل السيد أمحد منصور ،رسالة ماجستري – جامعة املنصورة ،كلية اآلداب ،قسم الفلسفة،
مصر 2019 ،م  .وهذه دراسة اقتصرت على الشخصيتني املذكورتني يف العنوان ومها شخصيتان مل أعرض
هلا يف حبثي هذا .
• الدعاء يف النثر الصويف إىل هناية القرن الثالث اهلجري ،دراسة فنية ،للباحث حممد مهدي مشكور ،رسالة
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ماجستري ،جامعة تكريت ،كلية الرتبية ،قسم اللغة العربية2012 ،م ،العراق .وهذه الرسالة تناولت الدعاء
عند الصوفية يف اجلانب اللغوي والفين .
• بالغة الدعاء يف مناذج من اخلطاب الصويف ،رسالة دكتوراه للباحث عبد املؤمن زيطان ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان ،املغرب2018 ،م .وهذه الرسالة اعتنت ابجلوانب البالغية
والرتبوية يف األدبيات الصوفية.
ف البحث إىل تسليط الضوء على أمهية التجربة الصوفية كتجربة عملية ذوقية يف معاجلة الشكوك اليت
وقد َه َد َ
تعرتض اإلميان ابلدعاء وأمهيته ،وعالقة ذلك ابإلميان ابهلل عز وجل ،بعيداً عن غمار اجلدل احملض والفلسفة اجملردة .
وقد جاءت خطة البحث يف مقدمة ومدخل متهيدي ومخسة مباحث وخامتة ،كما يلي :

املدخل التمهيدي :اإلنسان والكون بني العجز والشك ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :اإلنسان العاجز الضعيف .املطلب الثاين :اإلنسان الشاك املتمرد .املطلب الثالث :سبيل
احلقيقة.
املبحث األول  :معىن الدعاء بني الذلة واالضطرار والعز واالختيار ،وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول :معىن الدعاء .املطلب الثاين :اإلنسان بني االضطرار واالفتقار .املطلب الثالث :اإلنسان بني
األمانة والعبودية .املطلب الرابع :الروح السامية واملطالب العالية.
املبحث الثاين :فلسفة املنع والعطاء عند الصوفية ،وفيه مثانية مطالب :
املطلب األول :رمبا أعطاك فمنعك ورمبا منعك فأعطاك .املطلب الثاين :أساس الراحة الفهم .املطلب الثالث:
إمنا يؤملك املنع لعدم فهمك عن هللا فيه .املطلب الرابع :الرضا يف املنع والعطاء والبالء والرخاء .املطلب اخلامس:
اخلوف والرجاء بني املنع والعطاء .املطلب السادس :العطاء من اخللق حرمان ومن هللا عز وجل إحسان .املطلب
السابع :يُشهدك الباري َّبره يف عطائه وقهره يف منعه .املطلب الثامن :الطفولة والرجولة بني املنع والعطاء.
املبحث الثالث :فلسفة الطلب عند الصوفية ،وفيه مثانية مطالب :

املطلب األول :مىت أطلق لسانك ابلطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك .املطلب الثاين :خري ما تطلبه منه ما
هو طالبه منك .املطلب الثالث :األدب قبل الطلب .املطلب الرابع :حني يكون الطلب عبودية وحني يكون دنيوية.
املطلب اخلامس :ما تطلبه بنفسك وما تطلبه بربك .املطلب السادس :عالمات الطلب ابهلل والطلب ابلنفس .املطلب
السابع :الكرمي ال تتخطاه اآلمال .
املبحث الرابع :فلسفة السكوت عند الصوفية ،وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول :هل األفضل الدعاء أم السكوت؟ املطلب الثاين :رمبا دهلم األدب على ترك الطلب .املطلب
الثالث :ال توجه قلبك إال إليه.
املبحث اخلامس :مفهوم اإلجابة عند الصوفية ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :اإلجابة واملشيئة .املطلب الثاين :ال تيأس وال تعجل .املطلب الثالث :عاجل الشك ابليقني.
عجلة اليت ال يشعر هبا العبد .املطلب اخلامس :دعاء احلال أفضل من دعاء املقال.
املطلب الرابع :العطاءات ال ُـم َّ
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ِّ
بصر عقلي ،ويسدد قلمي ،وجيعل كل كلمة أو فكرة أو خاطرة أو حركة
وهللاَ عز وجل أسأل أن يهدي قلب ،ويُ ي
أو سكنة خالصة لوجهه الكرمي إنه مسيع قريب جميب كرمي رحيم .
مدخل متهيدي  :اإلنسان والكون بني العجز والشك
املطلب األول :اإلنسان العاجز الضعيف
إن اإلنسان بطبيعة احلال ضعيف عاجز أمام احلوادث يف هذا الكون العريض ،فهو عاجز أمام األمراض ،عاجز
ِّ
ٍ
نفسه
أمام الكوارث ،عاجز أمام املوت ،ويظهر ضعفه مهما كان متجرباً بشكل َجل يٍي حني يقع يف ضيق وَك ْرب فيجد َ
مستسلماً خلالقه ،ومرمتياً بني يديه متضرعاً متذلالً خاشعاً رافعاً يديه إىل السماء ،راجياً رمحة ربه ،مستجرياً من عذابه،
وقد وصف الباري عز وجل حالة اإلنسان هذه يف آايت عديدة؛ لِّيُذ يكَِّره هبويته اليت يغفل عنها اإلنسان يف حالة رخائه
االنفكاك عنها اختياراً أو اضطراراً ،قال هللا عز وجلُ " :ه َو الَّ ِّذي
وقوته وعافيته ،إهنا عبوديته هلل عز وجل اليت ال ميكنه
َ
ِِّّ
يح طَيِّب ٍة وفَ ِّرحوا ِّهبا جاء ْْتَا ِّريح ع ِّ
يسِّيريُكم ِّيف الْ ِّرب والْبح ِّر ح َّىت إِّذَا ُكنْـتُم ِّيف الْ ُفلْ ِّ
ف َو َجاءَ ُه ُم الْ َم ْو ُج ِّم ْن
اص ٌ
ك َو َجَريْ َن هب ْم بِّ ِّر ٍ يَ َ ُ َ َ َ ٌ َ
ُ َ ُ ْ َي َ َ ْ َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُك ِّل م َك ٍ
ِّ
ِّ
اه ْم إذَا
ط هب ْم َدعَ ُوا َّ
ان َوظَنُّوا أ ََّهنُْم أُحي َ
اَّللَ خمُْلص َ
ين فَـلَ َّما أ َْجنَ ُ
يَ
ين لَئ ْن أ َْجنَْيـتَـنَا م ْن َهذه لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاكر َ
ني لَهُ ال يد َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
اع ا ْحلَيَاةِّ ُّ
الدنْـيَا ُُثَّ إِّلَْيـنَا َم ْرِّجعُ ُك ْم فَـنُـنَـبيِّئُ ُك ْم ِّمبَا
ت
م
م
ك
س
ف
ـ
ن
َ
أ
ى
ل
ع
م
ك
ي
غ
ـ
ب
ا
من
إ
َّاس
ن
ال
ا
ه
ـ
ي
َ
أ
اي
ق
حل
ا
ري
غ
ب
ض
َر
األ
يف
ن
و
غ
ـ
ُ َ َ ُْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
ُه ْم يـَْب ُ َ ْ ْ َ ْ َْ ي َ ُّ َ
ِّ
ِّ
ف يـَ ْعلَ ُمو َن"[ العنكبوت]65 :
اه ْم َولِّيَـتَ َمتـَّعُوا فَ َس ْو َ
ُكْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن"[ يونس " .] 23- 22 :ليَ ْك ُف ُروا مبَا آتَـْيـنَ ُ
صني لَه ال يِّدين فَـلَ َّما جنََّاهم إِّ َىل الْ ِّرب فَ ِّمْنـهم م ْقتَ ِّ
وقال عز وجل " :وإِّذَا َغ ِّشيـهم موج َكالظُّلَ ِّل دعوا َّ ِّ ِّ
ص ٌد َوَما
َ ُ ْ َْ ٌ
َي ُ ْ ُ
ُْ
َ
اَّللَ خمُْل َ ُ َ
َ َُ
َْجي َح ُد ِِّب َايتِّنَا إَِّّال ُك ُّل َختَّا ٍر َك ُفوٍر" [ لقمان.]32 :
املطلب الثاين :اإلنسان الشاك املتمرد
إال أن اإلنسان سرعان ما ينسى ،وخصوصاً حني يكون يف حال من القوة والغىنَ "،ك َّال إِّ َّن ِّْ
اإلنْ َسا َن لَيَطْغَى أَ ْن
استَـغْ َىن" [ العلق  ،]7-6 :فيتعاىل ويتكرب ويطغى ويتجرب ،ويظن أنه لن يرجع إىل ربه ،وأن احلال سيدوم له كما
َرآهُ ْ

مفر منها.
يريد ويشتهي ،حىت تُفاجئَه املنااي و
اخلطوب ،وترمي به يف احلفرة اليت ال َّ
ُ
وقد أحلد بعض الناس ألنه حبسب ظنه ال يرى أثراً للدعاء يف احلياة ،يقول أحدهم " أإىل هللا املشتكى؟! وهللا
ال يطعم جائعاً ،وال يرحم مظلوماً ،وال يشفي مريضاً  ...إن الصاحلني أحق ابإلجابة منا ،ومع ذلك فهو ال يستجيب
هلم ،فما قولك ابلطاحلني؟ هذا إن صح وجوده؟! فكيف إذا كان عدم وجوده حقاً مبيناً؟" 4وقد أعلن املؤلف يف كتابه
5
هذا رحلته من اإلميان إىل الشك ،معارضاً كتاابً للدكتور مصطفى حممود بعنوان"رحليت من الشك إىل اإلميان".
االبتهال ،بل لقد الحظت بعد هذه األدعية واالبتهاالت
"وكم جتددت الدموعُ ،وكم جتدد الدعاءُ و
ُ
6
واي هلول ما الحظت أن هللا يستجيب ابملقلوب ،فلعله سبحانه ال يفهم العربية جيداً "
ويقول عبد هللا القصيمي:
"لقد كانوا الناس يهتفون ويضرعون ويبكون متقدمني بكل طلباْتم واحتياجاْتم ومناشداْتم
وم َذالَّت
وأحزاهنم وآماهلم واقتناعهم وحبهم وخوفهم وصدقهم إىل اإلله بكل اللغات ،أبساليب َ
ترق هلا الصخور ،وترق هلا األابلسة ،وختجل منها ولكنه سبحانه وتعاىل مل يكن يستجيب ألحد،
أو يرق ألحد ،أو خيجل ألحد ،أو خيجل من أحد ،لقد كانت مجيع دعوات البشر ومطالبهم
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الضارعة الباكية تسقط حتت قدميه  ...لقد كانت مجيع تضرعات البشر ودعواْتم ومطالباْتم
7
متوت حتت قدمي اإلله وصمته دون راثء"
إهنم يتعاملون مع الباري عز وجل كما يتعاملون مع البشر ،على أنه يتأثر ابملواقف اآلنية ،وأنه سبحانه تستفزه
ستفزون ،وحيزن كما
ستفز كما يُ ُّ
أفعال وجرائم البشر ،فرييدون منه سبحانه أن يتأثر كتأثرهم ،ويغضب كغضبهم ،ويُ َّ
حيزنون ،وينتقم كما ينتقمون ،لو كان األمر كذلك ملا خلق الدنيا واآلخرة ،وملا خلق الشر يف العامل ،وملا خلق االبتالء
دار
الدار َ
والنار والعذاب واآلالم ،وملا خلق اجملرمني والشياطني والفراعنة واملتكربين! لكنه سبحانه أراد أن تكو َن هذه ُ
ٍ
اجملرمني وينصف
فيعذب
امتحان وابتالء ،واآلخرةُ هي دار اجلزاء ،لكن الناس لعجلتهم يريدون منه أن يستعجل،
َ
َ
املظلومني ،وقد نسوا أن هللا سبحانه ليس يف زمان ،وال مكان ،وأن الزمان ابلنسبة لنا حنن البشر ،أما ابلنسبة له سبحانه
َ
فال زمان ،وال مستقبل ،وال ماضي ،وال حاضر وجوده سبحانه كمال مطلق ،ويكفينا حنن البشر أدلة وجوده املبثوثة يف
الكون ،وأدلة عظمته ،وحكمته ،وجربوته ،ورمحته ،لتدلنا على عدله املطلق يف دار اجلزاء ،اليت سنصري إليها أمجعني.
مثال ذلك :ما حيصل يف سوراي من جرائم يشيب هلا الولدان من قتل وتدمري وإحراق للرجال والنساء واألطفال
ٍ
وتعذيب يف املعتقالت لألحرار بكل أصناف التعذيب بشكل ال يتخيله بشر وأمثال
وتدم ٍري للبيوت فوق رؤوس أهلها،
ذلك يف التاريخ املعاصر والقدمي ،حنن البشر نتأمل لذلك ،وحترتق قلوبنا من احلزن ونتساءل علناً أو سراً أين هللا؟ ملَ ملْ
ينتقم سبحانه وتعاىل؟
لكن لو أتملنا قليالً َلعلِّ ْمنا أن هللا عز وجل خلق القتلة واجملرمني منذ األزل ،وهو يعلم هذه اجلرائم منذ األزل،
يعين ليس علمه ابجلرمية حاداثً كعلمنا ،فيتأثر هبا كما حنن أتثراً حاداثً عرضياً ،هو يرى اجلرمية قبل أن نكون ،وقبل أن

يكون اجملرم وتكون الضحية ،ولكنه سبحانه جعل ذلك ابتالء لعباده ،واختباراً هلم حلكمة يعلمها سبحانه .

فال يصح أن نقيس الباري سبحانه وتعاىل على أنفسنا ،وعواطفنا ،ومشاعران ،وأحزاننا ،ونطلب منه سبحانه
أن يتصرف ويفعل كمانريد ونرغب ،فاهلل عز وجل منزه عن العواطف واملشاعر واألحزان والغضب واحلزن واالنتقام املشابه

ملا لدى املخلوقات .
وذهب آخرون إىل أن الدعاء ليس إال تعبرياً عن حالة العجز والضعف اإلنساين ،فال توجد ذات حقيقية خارج
اإلنسان ميكنها أن تستجيب لإلنسان ،أو حتس أبوجاعه وآالمه ،لكن اإلنسان هو خيلق هذه الذات؛ ليبثها مكنون
شكواه وأحزانه "وملا كان اإلنسان الواقعي غري مشبع احلاجات ،وغري مستجاب الرغبات ،وإمكانياته الفعلية ال تؤهله
لتحقيق ما ينقصه ،فإنه يلجأ إىل الدعاء كوسيلة للتعبري عما يتمىن ،تفرجياً للنفس ،وحتقيقاً ملا يريد ،حىت ولو على
مستوى الكالم ،فأصبح الدعاء الديين جزءاً رئيسياً من اخلطاب الديين ،وهو أكرب كتاب يف البخاري ،هو حيلة العاجز،
الكالم تعويض عن الفعل ،وحركة اللسان تعويض عن حركة البدن ،بل تكونت حلقات هلذا السبب عند الصوفية
لألدعية وكلما اشتدت األزمات ،ونقصت احلاجات ،وعجز التحقيق الفعلي لألمنيات والرغبات اشتد الدعاء ،وأصبح
تعويضاً عن العجز الفعلي ،فالقادر ال يدعو ،والفاعل ال يسأل ،وهو ما مساه إقبال ملن يرفع يديه إىل السماء داعياً
8
"فلسفة السؤال".
ويضيف الدكتور حسن حنفي :
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"إن االبتهال والدعاء والسؤال هلل ال تعين أن اإلنسان ليس خالقاً ألفعال الشعور الداخلية ،بل
هي أقرب إىل تقوية الذات وحتمية الشعور ،وعقد العزم ،وإال وقعنا يف فلسفة السؤال ،ويف موقف
9

الشحاذة".
"وإذا كان الدعاء تعبرياً عن العجز لزم التعويض كطريق اثن لتجاوز العجز ،وأييت هذا التعويض
يف صورة اإلميان ابإلله الواحد القهار الذي يسند اجلميع وال خيذل أحداً "10
ستعمل هللا" تعاىل هللا عز وجل" لإلخافة والردع واحلماية"،
"ويُ َ

11

"هكذا ينشأ التأليه من الضعف إىل القوة ،ومن العجز إىل اإلرادة ،فاإلميان ابهلل أتليه عِّليِّية ذاتية،
وليست إثبااتً ملوضوع خارجي "هللا" ،هللا عملية أتليه ذاتية ،وليس موضوعاً ساكناً خارجياً يشار
12

إليه منفصالً عن الذات ،املعرفة وجود ،والوجود معرفة " .
الدعاء يف هذه الرؤية احلَ ْسنَ ِّفيَّة  13ليس انبعاً من إميان حقيقي ابهلل عز وجل ،ألنه ال يوجد إله حقيقي بنظره
وإمنا اإلله هو صناعة بشرية شعورية ،اإلنسان يصنع إهلاً ليدعوه ،يِّ
ليعوض النقص الكامن يف كيانه ،وليربر عجزه ،وليستند

إليه شعورايً ونفسياً ،إنه بذلك خيرتع ذااتً يتقوى هبا ،وحيمي هبا شعوره ،ويستخدم هذه الذات املـُخرتعة للردع واحلماية،

فالتأليه منشؤه العجز والضعف ،فهو قضية داخلية ليس هلا وجود موضوعي خارجي ،وال خيفى على املطلع أن هذه
الفلسفة احلَ ْسنَ ِّفيَّة ما هي إال قراءة لفلسفة الفيلسوف األماين فيورابخ ،وماركس من بعده .
هذه األفكار البائسة بنظري منشؤها أمران :

األول :التقليد ألمساء المعة ومشهورة يف مساء الفلسفة  " .كما ذكر اإلمام أبو حامد الغزايل -رمحه هللا -يف

املنقذ من الضالل "  ،14والسري على خطى ماركس أو إجنلز أو نيتشة أو سبينوزا أو فيورابخ.

والثاين:الرغبة العارمة يف التجديد حىت مبا ال يفيد ،على مبدأ خالف تُعرف ،واستفزاز اآلخرين للرد والتفنيد،

والبحث عن الشهرة حىت ولو على طريقة " من ابل يف ماء زمزم ".
وهكذا جند املتشكك أو امللحد يفسر جلوء اإلنسان إىل خالقه يف حالة الضعف واحلاجة تفسرياً مادايً ماركسياً
أو فيورابخياً أو داروينياً أو نفسياً فرويدايً ،فيتجلى ذلك يف كالمه املعرتض فيه على هللا عز وجل ،أو يف فعله الذي يريد
فيه أن يتحدى خالقه ومواله سبحانه وتعاىل ،كما مر معنا يف بعض النصوص اليت نقلناها عن بعض املتعثرين .املهم
عنده أن ال يُسليِّم ابلتفسري الديين وهو أن هذا اللجوء فطرة كامنة يف نفس اإلنسان ،تستيقظ بعد أن كانت مغطاة
حبجب من الشهوات والغفالت ،وتظهر جليةً يف أوقات احملن والشدائد ،وهذا ميكن فهمه بِّيُس ٍر حني نفهم أن الشأن
ِّ
ِّ
َح َس ُن
األساسي الذي ُخلقت هذه احلياة الدنيا من أجله هو البالء واالبتالء "الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَـْبـلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ور" [امللك ]2:فاحلياة واملوت خملوقان لغاية جوهرية قامت عليها هذه احلياة الدنيا وهي االبتالء،
عَ َم ًال َوُه َو الْ َع ِّز ُيز الْغَ ُف ُ
فال ميكن أن تنفك عنه هذه الدار؛ ألهنا دار االمتحان واالختبار ،وليست داراً للجزاء .
اثلثا :سبيل احلقيقة وإن أفضل مدخل لإلجابة على إشكاالت املتشككني ،وأسئلة احلائرين ،الولوج إىل جوهر
هذا اإلنسان وحماولة إيقاظ شعوره هبويته احلقيقية ،ووظيفته األساسية يف هذا الوجود ،رمبا تنفع وجتدي األدلة الفلسفية
والعقلية يف أحيان كثرية يف هذا الباب ،إال أننا يف هذا البحث سنسلك سبيالً آخر وهو :النقر على زر اهلوية ،لتفعيل
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شريط العبودية املغطاة بطبقات من األغطية الكثيفة ،لعل شعاعاً منها خيرتق احلجب ويبدد كل موانع االستيقاظ
والنهوض.
وإن سبيلنا إىل هذه الغاية أن نلجأ إىل أهل الصنعة فيها ،وهم أهل هللا والعارفون به ،والقاعدون يف أعتابه،
واملنطرحون على اببه سبحانه وتعاىل ،ونتأمل يف جتربتهم الوجودية ،لنأخذ منها العربة والفهم ألنفسنا ،وحياتنا ،وقصتنا
َِّ
الكون.مسيهم إن شئت العارفني أو الصوفية أو الزهاد أو األولياء أو أهل هللا ،إهنم قوم عرفوا حقيقة هذه احلياة،
يف هذا
صبَّها ومبدأَها ومنتهاها ،فال يشربون إال من رأس النبع كما يقولون ،مل يُتعبوا أنفسهم يف تفاريع احلياة
وم َ
وعرفوا َمْنـبَـ َعها َ
ومرغوا هناك جباههم ،وأطالوا
وتشعباْتا ،ومل يضيعوا وقتهم يف ودايهنا ووهادها ،عكفوا عند ابب املليك املقتدرَّ ،
قارون مطمئنون يف كل األحوال ،يف السراء والضراء ،إن رضي عنهم فهم يف سعادْتم على اببه ماكثون،
ُسهادهم ،فهم ُّ

منجى من هللا إال إليه:
وإن سخط عليهم فهم يف رجائهم وأملهم على أعتابه متضرعون ،ال يرون ألنفسهم ملجأ وال
ً
الر ْج َعى" [العلقَ " ]8:وأ َّ
ك الْ ُمْنـتَـ َهى"[النجم ]42:وشعارهم يف هذا حديث النب ﷺ "من جعل
ك ُّ
َن إِّ َىل َربِّي َ
"إِّ َّن إِّ َىل َربِّي َ
15
احدا كفاه هللا هم دنياه ،ومن تَ َش َّعبت به اهلموم مل يبال هللا يف أي أودية الدنيا هلك"
اهلموم مها و ً
شكل من
متثل التجربة الصوفية يف فهم الدعاء وممارسته جتربة ذوقية عملية عميقة ،ميكن أن تُفهم على أهنا ٌ
أشكال اإلجابة على التساؤالت واإلشكاالت اليت ترد على موضوع الدعاء لدى كثري من العقول ،وهي جتربة تقوم على
ركيزتني :الفهم أوال ،والذوق اثنياً ،أو التشويق فهماً ،والتذويق سلوكاً .
املبحث األول :معىن الدعاء بني الذلة واالضطرار والعزة واالختيار

متهيد :يعيش اإلنسان يف هذه احلياة بني خيارين ال اثلث هلما
األول  :أن يتقبل عبوديته هلل عز وجل برضا واستكانة ،فيكون عبداً ذليالً هلل عز وجل ،فيعوضه هللا عز وجل

أبن مينحه العزة والكرامة والسيادة يف الكون ،وعلى كل املخلوقات ،والسعادة والراحة يف الدنيا واآلخرة ،وهذا معىن قوله
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني َال
ني َولَك َّن الْ ُمنَافق َ
تعاىل" :يـَ ُقولُو َن لَئ ْن َر َج ْعنَا إِّ َىل الْ َمدينَة لَيُ ْخ ِّر َج َّن ْاألَعَُّز مْنـ َها ْاألَذَ َّل َو ََّّلل الْعَّزةُ َولَر ُسوله َوللْ ُم ْؤمن َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ف َعلَْي ِّه ْم َوَال ُه ْم
اي فَ َال َخ ْو ٌ
يـَ ْعلَ ُمو َن" [املنافقون" ] 8:قُـ ْلنَا ْاهبطُوا مْنـ َها َمج ًيعا فَإ َّما َأيْتيَـنَّ ُك ْم م ِّيين ُه ًدى فَ َم ْن تَب َع ُه َد َ
ِّ
ض ع ُد ٌّو فَِّإ َّما أيْتِّيـنَّ ُكم ِّم ِّين ه ًدى فَم ِّن اتـَّبع ه َداي فَ َال ي ِّ
ال ْاهبِّطَا ِّمْنـها َِّ
ض ُّل
َْحيَزنُو َن" [البقرة" ]38:قَ َ
مج ًيعا بـَ ْع ُ
ض ُك ْم لبَـ ْع ٍ َ
ََ ْ ي ُ
َ
َ ََ ُ َ َ
َوَال يَ ْش َقى" [طه]123 :
ويتنكر هلاَّ ،
الثاين  :أن يرفض هويته احلقيقية ،وهي العبوديةَّ ،
ويتكرب على ربه عز وجل ،فيعاقبه هللا عز وجل
أبن يُ ِّذلَّه يف هذا الكون ألدىن خملوقاته ،وجيعله عبداً أسرياً لشهواتهُ ،ث ال حيصد يف حياته إال الشقاء والضنك يف الدنيا
ال ر ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض َع ْن ِّذ ْك ِّري فَإِّ َّن لَهُ َمعِّ َ
يشةً َ
واآلخرة ،وهذا معىن قوله عز وجلَ ":وَم ْن أ َْع َر َ
ضنْ ًكا َوَْحن ُش ُرهُ يـَ ْوَم الْقيَ َامة أ َْع َمى قَ َ َ ي
ب ملَ
ِّ
صريا قَ َ ِّ
ح َشرتَِّين أ َْعمى وقَ ْد ُكنْ ِّ
ك الْيَـ ْوَم تـُنْ َسى" [طه. ] 126 -124 :
آايتـُنَا فَـنَ ِّسيتَـ َها َوَك َذل َ
ك أَتَـتْ َ
ال َك َذل َ
ُ
ك َ
َ َ
َ ْ
ت بَ ً
املطلب األول :معىن الدعاء :
قال صاحب جوهرة التوحيد :
وعندان أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعداً يُسمع

والدعاء لغة  :االبتهال ابلسؤال ،والرغبة فيما عند املسؤول من خري  .واصطالحاً  :هو الطلب على سبيل
التضرع وقيل :رفع احلاجات إىل رافع الدرجات ،وورد الدعاء يف القرآن الكرمي مبعان منها :االستغاثة :كما يف قوله تعاىل:
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ِّ
ِّ
ت
ف َما تَ ْدعُو َن إِّلَْيه إِّ ْن َشاءَ َوتَـنْ َس ْو َن َما تُ ْش ِّرُكو َن" [األنعام ]41:والنداء كما يف قوله تعاىل" :قَالَ ْ
"بَ ْل إِّ َّايهُ تَ ْدعُو َن فَـيَكْش ُ
ِّ
َّاع إِّذَا دع ِّ
ان"
ب َد ْع َوةَ الد ِّ
إِّ َّن أيب يَ ْدعُ َ
ََ
وك" [القصص ]25:والطلب والسؤال من هللا كما يف قوله تعاىل" :أُجْي ُ
[البقرة ]186:وقوله عز وجل" :وقَا َل ربُّ ُكم ادع ِّوين أ ِّ
ب لَ ُك ْم" [غافر ]60:واخلالصة  :أن الدعاء عبادة يثاب
ُْ
ْ
َستَج ْ
َ َ

1817

عليها العبد ،وإن مل حيصل له ما طلب ،قال ﷺ" :الدعاء مخ العبادة " 16.ويف حديث آخر ":الدعاء هو العبادة "
عرب الدعاء عن َْحمض العبودية هلل عز وجل،
فال ينبغي أن يُفهم الدعاء أبنه طلب فقط ،ورغبة يف حتصيل األغراض ،بل يُ ِّي
وخالص االفتقار واالرمتاء بني يديه جل وعال ،والتربؤ من احلول والقوة ،واالستسالم والتفويض هلل عز وجل ،وهذا معىن

كونه ُم ُّخ العبادة ،أو هو العبادة حبيث يتماهى معها بشكل مطلق .
املطلب الثاين :االضطرار واالفتقار

االضطرار واالفتقار مها التعبري احلقيقي عن هوية اإلنسان وجوهره ،فإذا حتقق العبد هبما بني يدي مواله فقد
سلك طريق الوصول ،وهو ما نبه عليه ابن عطاء هللا -رمحه هللا -بقوله " :ما طلب لك شيء مثل االضطرار ،وال أسرع
ابملواهب مثل الذلة واالفتقار" ويبني ذلك الشيخ زروق -رمحه هللا تعاىل -بقوله:

وقت
"ألن ذلك يقتضي الرجوع إليه بال علة ،والوقوف بني يديه على نعت املسكنة واملذلة ،وخري أوقاتك ٌ
ائج
ُ
تشهد فيه فاقتَك ،وتُ ُّرد فيه إىل وجود ِّذلَّ َ
تك ،والظاهر أن االضطرار هو فاعل الطلب ،فالتقدير :ما طَلب لك احلو َ
ِّ
وحيتمل أن يكون املراد :ال
يب املـُضطََّّر " ُ
من هللا مثل االضطرار ،وال أسر َ
ع لك ابملواهب منه ،لقوله تعاىل " :أ ََّمن ُجي ُ
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مطلوب منك مثل االضطرار ،وذلك ألنه متيسر عليك ،إذ هو وصفك ،وبه تصل إىل رضوان هللا موالك".
وقال ابن عجيبة -رمحه هللا: -
"إمنا كان طلب العارفني بلسان احلال ،دون املقال ،ملا حققهم به من وجود معرفته حىت شهدوا
ِّ
ونعمتَه يف نقمته ،فإذا جتلى هلم ابلقوة واجلالل ،تلقوه ابلضعف واإلذالل ،فحينئذ
منـَّتَه يف حمنتهَ ،
يتجلى هلم ابمسه اجلميل ،فيمنحهم كل مجيل ،وإذا جتلى هلم ابمسه العزيز أو القهار ،تلقوه ابلذلة
واالفتقار فتتوارد عليهم املواهب الغزار ...إذا أردت ورود املواهب عليك ،وهي العلوم اللدنية
واألسرار الرابنية ،فال شيء أسرع لك هبا مثل الذلة واالفتقار ،بني يدي احلليم الغفار ،يكون ذلك
قلباً وقالباً ،فينبغي لك حينئذ أن تستعد لكسب املواهب ،ونيل املراتب ،قال تعاىل " :إَِّّمنَا
الص َدقَات لِّلْ ُف َقر ِّاء والْمساكِّ ِّ ِّ ِّ
اَّللِّ
اب والْغَ ِِّّ
ِّ
وهبم وِّيف ِّ ِّ
ني َوِّيف َسبِّ ِّيل َّ
ارم َ
ني َوالْ َعامل َ
الرقَ َ
ني َعلَْيـ َها َوالْ ُم َؤلََّفة قـُلُ ُُ ْ َ ي
َّ ُ َ َ َ َ
اَّللِّ و َّ ِّ
ِّ
السبِّ ِّيل فَ ِّر َ ِّ
ِّ
ضطََّر إِّذَا
َوابْ ِّن َّ
يب الْ ُم ْ
يضةً م َن َّ َ
اَّللُ عَل ٌيم َحك ٌيم" [التوبة ]60:وقال تعاىل" :أ ََّم ْن ُجي ُ
ض أَإِّلَه مع َِّّ
ِّ
اَّلل قَلِّ ًيال َما تَ َذ َّك ُرو َن" [النمل ]62:وقال
ف ُّ
َد َعاهُ َويَكْش ُ
السوءَ َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ْاأل َْر ِّ ٌ َ َ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [آل عمران ]123:وقال
اَّللُ بِّبَ ْد ٍر َوأَنْـتُ ْم أ َِّذلَّةٌ فَاتـَّ ُقوا َّ
صَرُك ُم َّ
أيضاًَ " :ولََق ْد نَ َ
21 20
النب ﷺ :إن النصر مع الصرب ،وإن الفرج مع الكرب ،وإن مع العسر يسرا "
املطلب الثالث :اإلنسان بني األمانة والعبودية

إن األساس يف وجود اإلنسان على ظهر هذه األرض هو التكليف قال هللا عز وجلَ " :وَما َخلَ ْق ُ ِّ ِّ
س
ت ا ْجل َّن َو ْاإلنْ َ
ِّ ِّ
ك ِّم ْن
َخ َذ َربُّ َ
إَِّّال ليَـ ْعبُ ُدون" [الذارايت ]56:إذ إن اإلنسان رضي أن يكون عبداً هلل عز وجل ،قال جل شأنهَ " :وإِّ ْذ أ َ
110

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير – يونيو  ،2021اجمللد،6:العدد1:

ب ِّين آدم ِّمن ظُه ِِّّ
ِّ
ت بَِّربِّي ُك ْم قَالُوا بـَلَى َش ِّه ْد َان أَ ْن تَـ ُقولُوا يـَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة إِّ َّان ُكنَّا َع ْن
وره ْم ذُيِّريـَّتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْـ ُفس ِّه ْم أَلَ ْس ُ
َ ََ ْ ُ
ِِّّ
ني" [األعراف ،]172:فمن مقتضيات العبودية التسليم واالستسالم طوعاً واختياراً ،وإال فهو عب ٌد قهراً واضطراراً
َه َذا غَافل َ

 .وهكذا نفهم قول الشيخ ابن عطاء هللا -رمحه هللا:-
ومحَّله
قل أن جتد الزاهد والعابد إال مكموداً حزيناً ،ألنه علم أن هللا طالَبَه ابلعبودية َ
"ولذلك ي
ضنَا
أعباءَها ،وألزمه ما أشفقت السماوات واألرض واجلبال من محله ،قال هللا سبحانه ":إِّ َّان َعَر ْ
ْاألَمانَةَ علَى َّ ِّ
ات و ْاألَر ِّ ِّ
ني أَ ْن َْحي ِّملْنَـ َها َوأَ ْش َف ْقن ِّمْنـ َها َو َمحَلَ َها ِّْ
اإلنْ َسا ُن إِّنَّهُ َكا َن
َ َ
ض َوا ْجلبَ ِّال فَأَبَْ َ
الس َم َاو َ ْ
َ
الزَّهاد ثقل ما محلوا ،ومل ينفذوا إىل شهود لطف هللا؛
وما َج ُه ًوال" [سورة األحزاب ]72 :فعاين ُّ
ظَلُ ً
احلامل لألثقال عن عباه املتوكلني عليه ،فلذلك لزمهم الكمد ،واستوىل عليهم احلزن .،وأهل املعرفة
ابهلل علموا أهنم ُِّ
محيلوا من التكاليف أمراً عظيماً ،وعَلموا ضعفهم عن محله ،وعن القيام به مىت
ِّ
ف َعْن ُك ْم َو ُخلِّ َق ِّْ
ضعِّي ًفا"
يد َّ
ُوكِّلوا إىل نفوسهم ،قال هللا سبحانه" :يُِّر ُ
اإلنْ َسا ُن َ
اَّللُ أَ ْن ُخيَيف َ
[النساء .]28:واعلموا أهنم إذا رجعوا إىل هللا؛ محل عنهم ما َمحَّلهم ،قال هللا سبحانهَ " :وَم ْن
يـَتَـ َوَّك ْل َعلَى هللا فَـ ُه َو َح ْسبُه" [الطالق ]3:فرجعوا إليه بصدق الرجعى ،فحمل عنهم األثقال،
فساروا إىل هللا حممولني يف حمفات املنن ،تروح عليهم نفحات اللطف ،واآلخرون ساروا إىل هللا
حاملني ألثقال التكاليف ،تالزمهم املشقات ،وتطول هبم املسافات ،فإن شاء أدركهم بلطفه؛
فأخذ أبيديهم من شهود معاملتهم ،إىل شهود سابق توفيقه هلم؛ فطابت هلم األوقات ،وأشرقت
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فيهم العناايت"
حتمله اإلنسان وهو األمانة
جند هنا أن الشيخ ابن عطاء هللا -رمحه هللا -كيف يربط احلمل الثقيل الذي َّ
ابلعبودية ،فاإلنسان إذا نظر إىل ثقل ما حيمل أصابه الكمد واحلزن واخلوف من وعورة الطريق ،ولكنه إذا ما جلأ إىل هللا
عز وجل ،وتوكل عليه حق التوكل ،هدأت نفسه ،واسرتاحت روحه ،فطابت له األوقات وأشرقت فيه العناايتُ .ث
يضيف الشيخ ابن عطاء هللا -رمحه هللا:-
"ومن اتسعت أنواره مل يتوقف اضطراره ،وقد عاتب هللا قوماً اضطروا إليه عند وجود أسباب أجلأْتم
ض َّل َم ْن
إىل االضطرار ،فلما زالت زال اضطرارهم ،قال هللا سبحانهَ " :وإِّذَا َم َّس ُك ُم الضُُّّر ِّيف الْبَ ْح ِّر َ
َِّّ ِّ
ضتُ ْم وَكا َن ِّْ
ِّ ِّ
ورا" [اإلسراء ]67:وقال عزوجل:
اإلنْ َسا ُن َك ُف ً
تَ ْدعُو َن إال إ َّايهُ فَـلَ َّما جنََّا ُك ْم إ َىل الْ َيرب أ َْعَر ْ َ
س ِّْ
ضَّرهُ َمَّر َكأَ ْن َملْ يَ ْدعُنَا إِّ َىل
اإلنْ َسا َن الضُُّّر َدعَ َ
" َوإِّذَا َم َّ
اان ِّجلَنْبِّ ِّه أ َْو قَاعِّ ًدا أ َْو قَائِّ ًما فَـلَ َّما َك َش ْفنَا عَنْهُ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ني َما َكانُوا يـَ ْع َملُو َن" [يونس ]12:وقال عزوجل" :قُ ْل َم ْن يـُنَ ِّيجي ُك ْم
ضيٍر َم َّسهُ َك َذل َ
ُ
ك ُزيِّي َن ل ْل ُم ْس ِّرف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضُّرعا وخ ْفيةً لَئِّن أ َْجن َ ِّ
ِّ
ين"
م ْن ظُلُ َمات الْ َِّيرب َوالْبَ ْح ِّر تَ ْدعُونَهُ تَ َ ً َ ُ َ ْ َ
اان م ْن َهذه لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاك ِّر َ
[األنعام ]63:إىل غري ذلك من اآلايت الواردة يف هذا املعىن .وملـَّا مل تصل عقول العوام إىل ما
قهر ربوبيته وعظمة
احلق عليهم
تعطيه حقائق وجوداْتم ،سلط ُّ
َ
األسباب املثريةَ لالضطرار ليعرفوا َ
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إهليته وكربايئه".
يريد الباري عز وجل من عباده أن ينغمسوا يف حقيقة عبوديتهم دائماً ،ليكو َن معهم بتوفيقه وهدايته ولطفه
أسباب االضطرار لريدَّهم إليه تفضالً منه ورمحة هبم .إن االضطرار بنظر القوم حبد
ورمحته ،فلما مل يفعلوا سلَّط عليهم
َ
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فلسفة الدعاء عند الصوفية ومعاجلتُها ألسئلة احلائرين

ط.
ُعطي اإلنسان أم مل يُع َ
ذاته نعمة عظمى ،أ َ

املطلب الرابع :الروح السامية واملطالب العالية
َّل على املالئكة الذين هم صفوة هللا من خلقه،
اإلسالم يسمو ابإلنسان إىل درجة عالية ،حىت يكاد يُفض ُ
ِّ
فليست هذه احلياة الدنيا من أجل مطالب اتفهة ،وغاايت سخيفة ،يريد اإلسالم لإلنسان أن يكون طَ ُموحاً ،وذو مهـَّة
عالية ،تطلب القمة ،وال ترضى هبا بديالً ،ولذلك قال النب ﷺ« :إِّ َّن ِّيف اجلن َِّّة ِّمائَةَ درج ٍة ،أَعدَّها َّ ِّ ِّ ِّ
ين ِّيف
ََ َ َ َ
َ
اَّللُ ل ْل ُم َجاهد َ
ِّ
سبِّ ِّيل َِّّ
ط اجلن َِّّة وأ َْعلَى اجلنَّةِّ
اسأَلُوهُ الفرَدو ِّ
ني الدَّر َجتَ ْ ِّ
الس َم ِّاء َواأل َْر ِّ
ض ،فَإِّذَا َسأَلْتُ ُم َّ
ني َّ
ني َك َما بَْ َ
اَّللَ ،فَ ْ
َ
َ
س ،فَإنَّهُ أ َْو َس ُ َ َ
اَّللَ ،ما بَْ َ َ
ْْ َ
ِّ 24
ِّ
الر ْمحَ ِّنَ ،ومْنهُ تَـ َف َّج ُر أ َْهنَ ُار اجلَنَّة " وحىت الفردوس األعلى عند العارفني ليس هو املطلب والغاية ،بل
ش َّ
أ َُراهُ فَـ ْوقَهُ َع ْر ُ
هناك ما هو أعظم وأمسى :مقام القرب من هللا عز وجلِّ" :يف م ْقع ِّد ِّص ْد ٍق عِّنْ َد ملِّ ٍ
يك ُم ْقتَ ِّد ٍر" [القمر ]55:والفوز مبحبة
َ َ
َ
هللا ،والوصول إىل رضاه ،فهو غاية املىن ،وإليه املنتهى سبحانه وتعاىل ،ولذلك قال أبو يزيد البسطامي -رمحه هللا:-
رجال لو حجبهم يف اجلنة عن رؤيته؛ الستغاثوا كما يستغيث أهل النار ،لكنهم على األرائك
"هلل ٌ
ينظرون ".
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وقال ابن عطاء هللا -رمحه هللا:-
"النعيم وإن تنوعت مظاهره إمنا هو بشهود اقرتابه ،والعذاب وإن تنوعت مظاهره؛ إمنا هو بوجود
26
حجابه ،فسبب العذاب وجود احلجاب ،وإمتام النعيم ابلنظر إىل وجهه الكرمي ".
شقي ذلك اإلنسان الذي رضي ابلدون يف هذه احلياة الدنيا ،فأضاعها يف منافسات كاسدة ،ومسابقات
كم هو ٌّ
ِّ
ِّ
تنافس على نعيم يبقى وال
خائبة ،وذُهل أو ُشغل عن أن هذه احلياة هي ساحة للتنافس على األمور العظيمة اجلليلةٌ ،
فس على مراتب عالية ،فشتان بني من يطلب معايل األمور ومن يطلب سفاسفها ،ومن يطلب القمة وينافس
يزول ،وتنا ٌ
عليها ،ومن يطلب املراتب الدنيَّة ويضيع وقته فيها۔
وإذا كانت الفردوس األعلى هي القمة ،فإن املنافسة عليها تقتضي العمل ،وبذل الوسع يف املنافسة ،ألن طلب
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العال بدون عمل من األماين الفاسدة ،وهنايته اخليبة واخلسران" ،فالداعي بال عمل كالرامي بال وتر ".
املبحث الثاين :فلسفة املنع والعطاء عند الصوفية
يفهم الناس عادة أن إجابة الدعاء تكون ابلعطاءات الظاهرة ،وحتصيل األغراض املطلوبة ،كأن يدعو احملروم
من األوالد طالباً الولد ،أو املريض طالباً الشفاء ،أو املبتلى ببالء معني طالباً رفع البالء ،أو املظلوم طالباً االنتصار له من
ظامله ،أو الفقري طالباً الغىن ،إخل .فإن مل حيصل ذلك للعبد يف دعائه فهو يتضايق ويتململ ألن هللا عز وجل بنظره مل
يستجب دعاءه ،إال أن للصوفية فهماً آخر ملعاين العطاء واملنع ،يستند هذا الفهم يف جممله على القاعدة الصلبة اليت
يقيمون عليها عالقتهم مع الباري عز وجل وهي :جوهر العبودية ،فما هو هذا اجلوهر؟
املطلب األول :رمبا أعطاك فمنعك ،ورمبا منعك فأعطاك
الفضل هلل عز وجل ،واملنةَ له يف عطائه
هذا معىن من املعاين العميقة للفهم عن هللا عز وجل ،حيث دائماً يرى
َ
ويف َمْنعِّه ،يف السراء والضراء ،وهو يف احلقيقة معىن يتجلى يف قول النب صلى هللا عليه وسلمَ ":ع َجبًا ِّأل َْم ِّر الْ ُم ْؤِّم ِّن ،إِّ َّن
أَمره ُكلَّه خري ،ولَيس ذَ َاك ِّأل ٍ ِّ ِّ
ص ََرب فَ َكا َن َخ ْ ًريا
َصابـَْتهُ َ
ضَّراءَُ ،
َصابـَْتهُ َسَّراءُ َش َك َر ،فَ َكا َن َخ ْ ًريا لَهَُ ،وإِّ ْن أ َ
َحد إَِّّال للْ ُم ْؤم ِّن ،إِّ ْن أ َ
َ
ْ َُ ُ َ ٌْ َ ْ َ
لَهُ" 28يقول ابن اجلوزي رمحه هللا تعاىل:
112

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير – يونيو  ،2021اجمللد،6:العدد1:

إايك عطاءً منهُ لك ،فإنه مل
"تفكرت يف قول شيبان الراعي لسفينا الثوري :اي سفيان عُ َّد َمنْ َع هللا َ
عرف ربَّهُ .وكذلك إنفاذ قدر القوت فإنه نعمة،
كالم من قد َ
ك ُخبْالً ،إمنا َمنَـ َع َ
ميَْنَـ ْع َ
ك لُطْفاً ،فَـَرأَيْـتُه َ
29
ويف الصحيحني أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الله َّم اجعل ِّرْز َق ِّ
وات"
آل ُحمَ َّم ٍد قُ ً
ُ َْ ْ
اهلم ،فالعاقل من علم أن الدنيا مل ُختلق للتنعيم ،فقنع بدفع الوقت على كل
ومىت كثر تشتت ي
30
حال".
واملنع والعطاء عند العارفني له معاين عديدة ،كما قال ابن عطاء هللا رمحه هللا:
"رمبا أعطاك فمنعك ،ورمبا منعك فأعطاك"
وقال ابن عجيبة -رمحه هللا:-

31

"الغالب على النفس األمارة اللوامة أن تنبسط ابلعطاء ،وتنقبض ابملنع؛ ألن يف العطاء ُمتعتَها
وشهوْتا ،فال جرم أهنا تنبسط بذلك ،ويف املنع قطع مواردها وترك حظوظها ،وال شك أهنا تنقبض
بذلك ،وذلك جلهلها برهبا وعدم فهمها ،فلو فهمت عن هللا لعلمت أن املنع عني العطاء ،والعطاء
32
عني املنع ".
املطلب الثاين :أساس الراحة الفهم
إن الفهم ملعىن املنع والعطاء راحة للقلب والعقل ،ولذلك قال ابن عطاء هللا:
" 33
املنع هو عني العطاء
"مىت فُتح لك ُ
ابب الفهم يف املنع ،عاد ُ

معلال ذلك:
وقال الشيخ زروق رمحه هللا ً
ُّك إىل موالك ،ويصلك به من جهة ما به توالك ،والنعمة ما وصلك ابحلقائق وقطعك
"ألنه يرد َ
عن اخلالئق .ومن مقتضيات الفهم عن هللا وجود الرضا عنه سبحانه وتعاىل ،ألن الرضا عن هللا
عجلة ،وحالة حسنة ،ومفتاح كل خري وبِّر ،وقال عبد الواحد بن زيد -رضي هللا عنه:-
َجنَّة ُم َّ
الرضا ابب هللا األعظم ،ومسرتاح العابدين ،وجنة الدنيا".

املطلب الثالث " :إمنا يؤملك املنع لعدم فهمك عن هللا فيه"

34

35

وهذا كله يذوقه من يفهم عن هللا ،قال ابن عجيبةرمحه هللا:
"ألن الفهم عن هللا يقتضي وجود املعرفة به ،وال تكون املعرفة كاملة حىت يكون صاحبها يعرفه يف
اجلالل واجلمال ،واملنع والعطاء ،والقبض والبسط ،وأما إن كان ال يعرفه إال يف اجلمال فهذه معرفة
العوام؛ الذين هم عبيد أنفسهم ،فإن أعطوا رضوا وإن مل يعطوا إذا هم يسخطون .فال يكون احملب
صادقاً يف حمبته ،وال العارف صادقاً يف معرفته ،حىت يستوي عنده املنع والعطاء ،والقبض والبسط،
والفقر والغىن ،والعز والذل ،واملدح والذم ،والفقد والوجد ،واحلزن والفرح ،فيعرف حمبوبه يف اجلميع.
ويرضى ويسلم يف اجلميع ،فإن مل جيد ذلك عنده سواء فال يدَّعي مرتبة العشق واهلوى ،فيعرف
قدره ،وال يتعدى طوره ،وال يرتامى على مراتب الرجال ،من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد
36
سعيدا فَ ُمت به شهيداً وإال فالغرام له أهل ".
شئت أن حتيا ً
االمتحان ،والبن الفارض  :فإن َ
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املطلب الرابع :الرضا يف املنع والعطاء ،والبالء والرخاء

فمىت ما رزق العبد الرضا؛ فإن املنع يصبح عني العطاء ،ألنه يتقبل من ربه عز وجل كل ما يصيبه من نعم ومن
نقم برضا نفس ،وهدوء قلب ،وطمأنينة روح ،ملاذا؟ ألنه من هللا ،من سيده ومواله ،كما قال ابن عطاء هللا يف إحدى
ِّ
ِّ ِّ
ك أبنه هو املبلي لك " ،37وهي كما نرى درجة عالية من العبودية والتسليم هلل
ف عنك أملَ البالء ِّع ْل ُم َ
حكمه " ليُخ يف ْ
ُ
جل وعال ،تضفي على النفس درجة عالية من الراحة والطمأنينة والسكينة .ألن العطاء واملنع من هللا جل شأنه ال يتعلق
بظواهر األمور وشكلياْتا ،بل يتناول خفااي النفس والروح ومطوايْتا اليت ال يعلمها إال هللا عز وجل ،ولذلك قال ابن
عجيبة رمحه هللا :
نفسك
" فرمبا أعطاك ما تشتهيه
ُ
النفوس ،فمنعك بذلك حضرةَ القدوس ،ورمبا منعك ما تشتهيه ُ
مجال احلضرة وهبجتَها،
فيتم بذلك
أنسك ،ورمبا أعطاك متعةَ الدنيا وزهرَْتا ،فمنعك َ
ُ
حضورك و ُ
قوت األشباح،
ورمبا منعك زينةَ الدنيا وهبجتَها ،فأعطاك
َ
شهود احلضرة ونظرَْتا ،ورمبا أعطاك َ
38
قوت األرواح."،
فمنعك َ
املطلب اخلامس :اخلوف والرجاء يف املنع والعطاء

ابل حىت يطمئن إىل هنايته عند هللا عز وجل ،وهذا ال يكون إال بعد املوت ،لذا
املؤمن ال يقر له قر ٌار ،وال يهدأ له ٌ
فهو مرتدد دائماً بني اخلوف والرجاء ،فقد روى واثلة بن ْاألَس َق ِّع رضي هللا عنه قال َِّ :مسعت رس َ ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّه
صلَّى َّ
ٌ
ُْ ْ
ول هللا َ
ْ ُ َُ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
َّارَ ،وَال يـَ ْف َِّرتقَا ِّيف أَ َحد ِّيف ُّ
َحد ِّيف ُّ
الدنْـيَا فََُرييَّ ْح
َو َسلَّ َم -يـَ ُق ُ
ف َو َّ
ول ":أُقْس ُم ،ا ْخلَْو ُ
الر َجاءُ أَ ْن َال َْجيتَم َعا ِّيف أ َ
يح الن َ
الدنْـيَا فََُري ْح ِّر َ
ِّ 39
يح ا ْجلَنَّة "
ِّر َ
ي:
الرو ْذ َاب ِّر َّ
وقال أَبو َعلِّ يٍي ُّ
الرجاء ُمها َكجنَاح ِّي الطَِِّّّري إِّذَا استَـواي استَـوى الطَّري وََتَّ طَريانُه ،وإِّذَا نـَ َقص و ِّ
اح ٌد ِّمْنـ ُه َما
"ا ْخلَْو ُ
ف َو َّ َ ُ َ َ َ
َ َ
ْ ُ َ ََ ُ َ
ْ ََ ْ َ
ِّ 40
ِّ
ص َار الطَّائُِّر ِّيف َح يِّد الْ َم ْوت"
صَ ،وإِّذَا ذَ َهبَا َمج ًيعا َ
َوقَ َع منه النَّـ ْق ُ
وقال الشيخ زروق -رمحه هللا تعاىل:-
"إذا كان األمر كذلك فكن خائفاً راجياً يف عطائه ومنعه ،راجعاً ابللجأ واالفتقار إليه فيهما ،غري
مطمئن بشيء منهما ،إذ قد يكون يف طَييِّه خالف ما ظهرت به صورته ،وقد أشار سبحانه وتعاىل
إىل ذلك بقوله" :فَأ ََّما ِّْ
ول َرِّييب أَ ْكَرَم ِّن" [الفجر]15:
اإلنْ َسا ُن إِّذَا َما ابْـتَ َالهُ َربُّهُ فَأَ ْكَرَمهُ َونـَعَّ َمهُ فَـيَـ ُق ُ
41
أي ليس األمر كذلك ،بل قد يكون املنع عطاء ،والعطاء إهانة"...
املطلب السادس" :العطاء من اخللق حرمان ،واملنع من هللا عز وجل إحسان"

42

ألن العطاء من الناس ترتتب عليه حقوق وواجبات ومسؤوليات ،فيصبح اإلنسان أسرياً إلحساهنم ،وعبداً
لعطائهم ،ومتقلداً ملنحهم ،أما املْن ُع من هللا عز وجل فيرتتب عليه اللجوء إليه ،والتضرع بني يديه ،والتفويض له ،وهذه
نعمة عظيمة ،ال يعرف قيمتها إال من ذاق لذْتا ،ويشرح ذلك الشيخ زروق رمحه هللا بقوله :
"ألن املنع منه تعاىل يقتضي اللجأ إليه ،والدوام بني يديه ،وحسن االختيار فيما وجه به إليه ،إذ
خبل ،وال ٍ
ال مينعك من ٍ
عدم ،وال افتقار ،وال احتياج ،وإمنا مينعك رمحة بك ،فالعطاء منه هو
العطاء ،واملنع منه هو عني العطاء؛ ملن فهم مراده به ،ولكن ال يفهم العطاء يف املنع إال ِّص يِّديق .
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ويكون العطاء منعا إذا كان صارفاً لك عنه .وهللا أعلم".
وقال رمحه هللا:

43

"فأما العطاء من اخللق فهو حرمان من وجوه ثالث :أحدها :تَـ َقلُّ ُد املنَّة ،وقد قال احلكماء :الصرب
صرف ِّ
الوجه إليهم ،واألُنْ ِّ
س هبم ،ورمبا أدى إىل االعتماد
على العدم أيسر من تَـ َقلُّ ِّد املنن ،والثاينُ :
عليهم؛ فكان سبب الطرد واإلبعاد والعياذ ابهلل ,والثالثَ :ش ْغ ُل الوقت هبم مكافأة وغريها طلباً
44

للسالمة من الذل معهم ،وإال كنت ذليالً فيهم".
ِ
وقهره يف منعه
املطلب السابع :يُشه ُدك الباري عز وجل ب َّره يف عطائهَ ،
ألن هللا عز وجل يريد أن يُ يِّ
قربك منه ،فمرة يقربك ابلنعم والعطاء ،ومرة ابملنع والبالء ،مرة ابجلمال ومرة ابجلالل،
وهو ما عرب عنه ابن عطاء هللا رمحه هللا بقوله:
وم ْقبِّ ٌل
"مىت
َ
قهرهُ ،فهو يف كل ذلك ُمتَـ َعيِّر ٌ
أعطاك أَ ْش َ
هد َك بَِّّرهُ ،ومىت َ
ف إليكُ ،
منعك أَ ْش َه َد َك َ
ِّ
بوجود لُطْفه عليك"
وقال ابن عجيبة -رمحه هللا -موضحاً ذلك:
"من أمسائه اللطيف اخلبري ،فهو تعاىل لطيف بعباده ،رحيم خبلقه يف كل وقت ،وعلى كل حال،
سواء أعطاهم أو منعهم ،وسواء بسطهم أو قبضهم ،فإن أعطاهم أو بَ َسطَ ُهم أَ ْش َه َد ُه ْم بَِّّرهُ
ابر بعباده لطيف خبلقه ،رحيم كرمي جواد حمسن ،فتعظم حمبتهم فيه،
وإحسانَه ،فعرفوا أنه سبحانه ٌّ
ويكثر شوقهم واشتياقهم إليه ،ويكثر شكرهم ،فيزداد نعيمهم ،ويف هذا ما ال مزيد عليه من الرب
قهره وكربايءَه ،فعلموا أنه َّ
واإلحسان ،واجلود واالمتنان ،وإن منعهم أو قبضهم َ
قه ٌار كبريٌ
أشهدهم َ
جليل ،فخافوا من سطوته ،وذابوا من خشيته ...فوردوا يوم القيامة خفافاً ُمطَ َّهرين ،فرحني
ٌ
عظيم ٌ
مبتهجني ،إذ ال جيمع هللا على عبده خوفني وال أمنني ،فمن أَخافَه يف الدنيا َّأمنَه يوم القيامة،
46 45
ومن َّأمنه يف الدنيا فاغرت أخافه يوم القيامة كما يف احلديث"

املطلب الثامن :الطفولة والرجولة بني املنع والعطاء

در
الطفولة هنا يقصدون هبا أحد أمرين :إما من التَّطفُّل ،أي أن يدعي أنه من القوم وهو ليس منهم؛ ألنه ال يـَ ْق ُ
صربهم ،وال يرتفع لصدقهم ،فهو متط يِّفل ،أو أنه من الطفولة عكس الرجولة ،أي أنه كالطفل
على أحواهلم ،وال يُطيق َ
ُعطي ،ويبكي إن ُمنع ،بينما يريد القوم ممن ينتمي إليهم أن يكون رجالً يف السراء والضراء ،يف البالء
يَ ُ
سكت أن أ َ
ِّ ِّ
ِّ
ص َدقُوا َما
ني ِّر َج ٌ
والنعماء ،وقد ذكر القرآن الكرمي الرجولة يف معرض املدح يف مواضع منها قوله تعاىل" :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ال َ
ضى َْحنبَهُ َوِّمْنـ ُه ْم َم ْن يـَْنـتَ ِّظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَـْب ِّد ًيال" [األحزاب ،]23:وقال عز وجل يف آية
اه ُدوا َّ
اَّللَ َعلَْي ِّه فَ ِّمْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
َع َ
الزَكاةِّ َخيَافُو َن يـوما تَـتَـ َقلَّ ِّ ِّ
الص َالةِّ َوإِّيتَ ِّاء َّ
ص ُار"
أخرىِّ " :ر َج ٌ
ال َال تـُ ْل ِّه ِّيه ْم ِّجتَ َارةٌ َوَال بـَْي ٌع َع ْن ِّذ ْك ِّر َّ
اَّللِّ َوإِّقَ ِّام َّ
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ ً
ُ
[النور]37:
قال ابن عطاء هللا -رمحه هللا:-
"مىت كنت إذا أُعطيت بسطك العطاء ،وإذا ُمنعت قبضك املنع فاستَ ِّد َّل بذلك على ثبوت
طفوليتك وعدم صدقك يف عبوديتك"

47
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وقال الشيخ ابن عجيبة رمحه هللا شارحاً:
"الطفولية والتطفل هو الدخول يف قوم وليس منهم ،ومل يستأذهنم ،والطفيلي هو الذي أييت للوليمة
من غري دعوة ...فشبه املؤلف به من دخل مع القوم ومل يتحقق ما حتققوا به من استواء األحوال
 ...إذ الصدق يف العبودية يقتضي استواء النعمة والبلية ...فإذا كان الفقري 48يتضعضع عند
49
اجلالل ،وينهزم عند محلة األبطال ،فاعلم أنه ضعيف احلال ،متطفل على مقامات الرجال" .
وقال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل:
"هذه عالمةٌ يَعرف هبا املريد حالَه يف العطاء واملنع ،واملدح والذم ،فإذا كان يَقبل ذلك ويَرده من
إقبال وإدابر؛ فذلك دليل نقصه ،إذ هو كالطفل يف إقباله
الطبع والعادة ،ومن حيث هو ٌ
حيث ُ
50

وإدابره ،ال يشعر مبا وراء العطاء واملنع ".
إنه اختبار صدق لإلنسان يف تعامله مع ربه عز وجل ،فالصادق مع ربه ال يتغري يف يسر أو عسر ،وال رخاء
أو شدة ،وال فقر أو غىن ،وال صحة أو مرض ،ألنه يعلم أن هذا كليه من ربه عز وجل اختباراً وامتحاانً له " ُك ُّل نـَ ْف ٍ
س
ذَائَِّقةُ الْمو ِّ
ت َونـَْبـلُوُك ْم ِّابلشيِّ
َّر َوا ْخلَِّْري فِّْتـنَةً َوإِّلَْيـنَا تـُ ْر َجعُو َن" [األنبياء]35:
َْ
املبحث الثالث :فلسفة الطلب عند الصوفية

الطلب عند العارفني له دالالت عميقة ،ويفهمون منه حكماً جليلة يف التعامل مع الباري عز وجل ،ومن خالل
النفس اإلنسانية وأعماقَها،
ف به من قرائن قبلية أو بعدية أو آنية يستخلصون عالمات وإفادات ختص
الطلب وما َحيُ ُّ
َ

ابطن الصلة ابهلل سبحانه وتعاىل ،فيصححون مسارهم ،ويرتقون أبنفسهم ،ويصلحون قلوهبم ،ويعاجلون أمراضهم،
ُّ
وختص َ
وجند ذلك يف املطالب اآلتية :
املطلب األول :مىت أطلق لسانك ابلطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك

هكذا قال ابن عطاء هللا رمحه هللا 51 .وقال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل موضحاً ذلك:
"مىت أطلق لسانك ابلطلب على وجه العبودية أو غريها انطالقاً ضرورايً فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ما تريد كما يريد ،فقد روى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال " :من أُذن له يف الدعاء فُتحت له أبواب الرمحة ،وما ُسئل هللا شيئاً ُّ
قط أحب إىل هللا من أن
52
يسأل العفو والعافية "
وقال ابن عجيبة رمحه هللا تعاىل:
"ألن احلق تعاىل جعل الطلب سبباً من األسباب ،فإذا أراد أن ينجز للعبد ما سبق له فتح له فيه
ابب الطلب ،فإذا حصل منه الطلب ،حصل الذي قسم له يف األزل إظهاراً حلكمته ،وإخفاء
لقدرته ،وتغطية يِّ
لسره ،فالدعاء من مجلة األسباب العادية كاحلرث والدواء والتزوج يف الولد ،وغري
ذلك .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من أعطي الدعاء مل حيرم اإلجابة "." 53

املطلب الثاين :خريُ ما تطلبُه منه ما هو طالبُه منك
الص َالةِّ َوِّمن ذُيِّريَِّّيت ۚ َربـَّنَا َوتَـ َقبَّ ْل ُد َع ِّاء" [إبراهيم]40:
اج َعلْ ِّين ُم ِّق َيم َّ
ب ْ
كمثل قوله تعاىل على لسان خليلهَ " :ر ِّي
وكمثل قوله ﷺ "اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"  54ويبني ذلك الشيخ زروق رمحه هللا بقوله:
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"ألنه خمتاره لك ،وهو العامل مبصاحلك ،والقادر على توصيلها إليك ،وأوىل ما نرجع به إىل هللا ما
جاءان عن هللا ،والذي هو طالبه منا ثالث :التخليِّي عن كل شيء إال عنه ،والتحليِّي مبا يرضيه

عنك ويردك إليه ،والدوام على ذلك حىت تلقاه بال فرتة وال تقصري ،ويعرب عن ذلك إبحدى
عبارات ثالث :الطاعة والغىن به عنها ،والصدق يف العبودية ،والقيام حبقوق الربوبية ،وامتثال أمره،
55
واالستسالم لقهره".
وقال الشيخ ابن عجيبة رمحه هللا:
"والذي طلبه منك هي االستقامة ظاهراً وابطناً ،ومرجعها إىل حتقيق العبودية يف الظاهر ،وكمال
املعرفة يف الباطن ،أو تقول :الذي طالبه منا إصالح اجلوارح الظاهرة ابلشريعة قياماً برسم احلكمة،
56

وإصالح القلوب واألسرار الباطنة ابحلقيقة قياماً بوظائف القدرة "
وقال رمحه هللا:
احتجت إليه ،فاعلم أن احلق
"فمىت أطلق لسانك أيها املريد ابلطلب لشيء جتلَّى يف قلبك ،أو
َ
طلبت منه ،فال حترص وال تستعجل ،فكل شيء عنده مبقدار ،فإن أطلق
تعاىل أراد أن يعطيَك ما َ
57
لسانك يف الدعاء من غري سبب ،فخري ما تطلبه منه ما هو طالبه منك ".
املطلب الثالث :األدب قبل الطلب
ألنك عب ٌد يف حضرة امللِّك اجلبار ،قيوم السموات واألرض ،ومن نعمه عليك أن وفقَّك للوقوف بني يديه،

وشرفك بعبوديته ،وأقامك لدعائه وطاعته ،قال ابن عطاء هللا رمحه هللا:
َّ
رزق حسن األدب"
"ليس الشأن وجود الطلب ،إمنا الشأن أن تُ َ
ويوضح ذلك الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل بقوله:
"ليس الشأن يف هذا الطريق وجود الطلب ،ألن ما عند هللا ال يُنال ابألسباب ،وإمنا الشأن أن
تُرزق حسن األدب؛ ألن به تتحقق العبودية وقد قال تعاىل" :إِّ َّان َج َعلْنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِّ
ض ِّزينَةً َهلَا
ِّ
َح َس ُن َع َم ًال" [الكهف ]7:مل يقل أكثرهم طلباً ،وال أعظمهم جداً فيه ،واألدب
لنَـْبـلَُوُه ْم أَيـُّ ُه ْم أ ْ
خيتلف ابختالف األقوال واألحوال ،لكنه يرجع إىل ثالثة :إقامة الفرائض ،واتباع السنن ،وجماملة
58

اخللق ،كما قال عليه السالم" :اتق هللا حيثما كنت ،وأتبع السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس
خبلق حسن"  59وهذه هي األصول اليت من تركها ُحرم الوصولُ .ث رأس األداب كلها راجع للزوم
60
وصفك مع التعلق بوصفه ".
املطلب الرابع :حني يكون الطلب عبودية ،أو دنيوية
وقد عرب عن هذا املعىن ابن عطاء هللا رمحه هللا بقوله:
ك إلظهار العبودية ،وقياماً
ك سبباً إىل العطاء منه ،فيَ َّ
ك عنه ،وليكن طَلبُ َ
هم َ
"ال يكن طَلبُ َ
قل فَ ُ
حبق الربوبية" ،قيل لبعضهم :ما تشتهي؟ قال ما يقضي هللا .وقال بعضهم :فائدة الدعاء إظهار
61
الفاقة بني يديه ،وإال فالرب يفعل ما يشاء".
وقال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل:
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"الطلب على وجه التسبب هو أن ترى وقوع ما تريده ملزوماً به ،أو الزماً له ،حبكم سنة هللا تعاىل
على وجه ال ينفك؛ ألن السبب ما يلزم من عدمه العدم ،ومن وجوده الوجود ،وذلك وإن كان
يقتضيه ظاهر النصوص فباطن احلقيقة يدفعه ،وهي األصل ،فوجب مراعاْتا وأتويل النصوص أبن
ذلك على وجه املقارنة والتوقيف؛ أبن تعتقد أبن الدعاءَ عبوديةٌ اقرتنت بسبب احلاجة كاقرتان
ورتيِّبت عليها اإلجابة ،كما ُرتيِّب ثواب األعمال عليها ،فالعطاء من وجه الفضل،
الصالة بوقتهاُ ،

ُعطي
والعمل حملض العبودية ،واقرتاهنا إلظهار احلكمة .ووجه انتفاء الفهم ابعتقاد السببية؛ أنه إن أ َ
كر كان ُشك ُْرهُ ضعيفاً؛ ملالحظته سببا يف التحصيل ،ألن الفر َح ابملنَّة دون
مل
ْ
يشكر ،وإن َش َ
استشعار ٍ
يرض ،وإن رضي فال من حيث رؤية اختيار
سبب؛ أقوى منه مع استشعاره ،وإن ُمنع مل َ
احلق تعاىل ،بل من حيث رؤية تقصريه ،وهو نقص ،واملطلوب يف ذلك هو ما ذكره :وليكن طلبك
إلظهار العبودية ،وقياماً حبق الربوبية ،ومها متالزمان ،بل كل واحد منهما عني اآلخر ،فالصدق
62
يف العبودية عني القيام حبقوق الربوبية ،وابلعكس ،لكن خيتلف البساط ".
يتضح لنا من خالل توضيح الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل أن فكرة السببية االقرتانية " عندها ال هبا " كما
أوضحها الغزايل رمحه هللا وغريه من علماء أهل السنة هي اليت ْتيمن على اعتقاد أهل التصوف يف أدق التصرفات
واالعتقادات ،فالفاعل األوحد يف هذا الكون هو هللا عز وجل ،وما تبقى إمنا هي صور إلرادة هللا عز وجل وعلمه
وقدرته.
املطلب اخلامس :ما تطلبه بنفسك ،وما تطلبه بربك
وهو ما يشري إليه ابن عطاء هللا رمحه هللا:
مطلب أنت طالبه بنفسك"
تيسر
توقف
مطلب أنت طالبه بربِّيك ،وال َّ
"ما َ
ٌ
ٌ
ويشرح لنا ذلك ابن عجيبة بقوله:
أردت أن تُقضى لك سريعاً فاطلبها ابهلل ،وال
"إذا عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة َ
ب
وس ُه َل قضاؤها ،وإن طلبتَها بنفسك ُ
تطلبها بنفسك ،فإنك إذا طلبتها ابهلل تيسر أمرهاَ ،
صعُ َ
أمر طلبتَه بنفسك،
أمرها ،وال يَتوقف ُ
قضاؤها َّ
ُ
أمر طلبتَه بربك ،وال يتيسر ويَ ُ
سهل ٌ
وحيبَس ٌ
وتعسر ُ
ال موسى لَِّقوِّم ِّه استعِّينُوا ِّاب ََّّللِّ واصِّربوا إِّ َّن ْاألَرض ََِّّّللِّ
قال تعاىل حاكياً عن موسى عليه السالم" :قَ َ ُ َ ْ ْ َ
ْ َ
َ ُْ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يُ ِّ
ني" [األعراف ]128:فكل من استعان ابهلل وصرب يف
ورثـُ َها َم ْن يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوالْ َعاقبَةُ للْ ُمتَّق َ
ِّ
ب َوَم ْن
طلب حاجته كانت العاقبة له ،وكان من املتقني ،وقال تعاىلَ " :ويـَ ْرُزقْهُ ِّم ْن َحْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ
اَّللُ لِّ ُك ِّيل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا" [الطالق ]3:أي كافيه
اَّللَ َابلِّ ُغ أ َْم ِّرهِّ قَ ْد َج َع َل َّ
اَّللِّ فَـ ُه َو َح ْسبُهُ إِّ َّن َّ
يـَتَـ َوَّك ْل َعلَى َّ
كل ما أَمهَّه ،وقال النب ﷺ لبعض أصحابه وهو سويد بن غفلة" :ال تطلب اإلمارة فإنك إن
64 63
طلبتها ُوكلت إليها ،وإن أتتك من غري مسألة أُعنت عليها"

املطلب السادس :عالمات الطلب ابهلل والطلب ابلنفس

وهذا ما يوضحه الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل بقوله:
"الطلب ابهلل تعاىل هو االستناد إليه يف تيسري املطلب ،وعالمته ثالثة :التفويض يف املراد ،والتوكل
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يف التحصيل ،واالستقامة يف التوجه ،فإذا متت هذه فاملطلب متيسر ،سواء ُوِّجد املراد أو مل يوجد،
ألن املقصود تربيد حرقة االحتياج ،وال بقاء هلا مع التفويض ،ألن عاقبة الرضا يف الوجود والعدم،
والطلب ابلنفس هو االستناد إليها يف حتصيل املراد ،وعالماته ثالثة :حب املوافقة من غري تفويض،
واعتماد األسباب من غري توكل ،والتهور يف وجه التحصيل دون تقوى وال استقامة ،وكلها عائدة
تيسر هبا صورة ،فهو حرمان يف احلقيقة ،ملا فيه من نسيان
ابلضرر يف الوجود والعدم ،فاملطلب وإن َّ
الشكر ،ومفارقة احلق ،واالعتماد على اخللق"

65

وقال يف التنوير:
ب أ َْد ِّخلْ ِّين
"ما أدخلك هللا فيه توىل إعانتك عليه ،وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليهَ " :وقُ ْل َر ِّي
اان نَ ِّ
ِّ ٍ
ِّ ٍ
ص ًريا" [اإلسراء ،]80:وحبسب
ك ُسلْطَ ً
اج َع ْل ِّيل ِّم ْن لَ ُدنْ َ
ُم ْد َخ َل ص ْدق َوأ ْ
َخ ِّر ْج ِّين خمَُْر َج ص ْدق َو ْ
66
هذا فالرجوع إىل هللا عالمة الربح ،والرجوع إىل النفس عالمة اخلسران"
املطلب السابع :الكرمي ال تتخطاه اآلمال
هذا شأن الناس يف تعاملهم مع كرام الناس يف احلياة الدنيا ،فكيف مع أكرم األكرمني سبحانه وتعاىل ،ومن
هنا قال ابن عطاء هللا رمحه هللا:
"ال َّ
تتعد نيةُ مهَّتك إىل غريه فالكرمي ال تتخطاه اآلمال"
وعقَّب ابن عجيبة بقوله:
َ
يال ومهي ال حقيقة لوجوده؛ فإذا أَنزل هللا بك حاجة كفاقة أو
"قد علمت أن ما سوى احلق خ ٌ
ِّ
ب عنها يف ذكر هللا،
شدة أو غري ذلك من العوارض فأنزهلا ابهلل ،واجعلها حتت مشيئة هللا ،وغ ْ
وال تلتفت إىل ما سواه تعلقاً ومتلقاً ففي احلديث " :من مل يسأل هللا يغضب عليه . 67ومن قلة
حياء اإلنسان أن يرفع إىل غريه ما أنزله عليه احلق تعاىل من أحكام قهره؛ مع علمه تعاىل إبحسانه
68
وبِّيِّره ،وعدم انفكاك لطفه عن قدره"
ويزيدان الشيخ زروق فهماً ملقاصد هذه احلكمة بقوله:
عرفت أنه غين قدير قوي ،ومن سواه ال غىن له وال قدرة
"إنه هو الذي أورد عليك االحتياج ،وقد َ
وال قوة ،وإذا كان األمر كذلك فرفعها للعاجز الفقري الضعيف ال يصح ،وقال هللا تعاىل :وقال هللا
ِّ
ك ِّخبٍَْري فَـ ُه َو َعلَى ُك ِّيل َش ْي ٍء قَ ِّد ٌير
ك َّ
ف لَهُ إَِّّال ُه َو َوإِّ ْن ميَْ َس ْس َ
تعاىلَ " :وإِّ ْن ميَْ َس ْس َ
اَّللُ بِّ ُ
ضيٍر فَ َال َكاش َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
املكاشفني:
يم ا ْخلَبِّريُ" [األنعام ،]18-17:قال بعض العارفني
َ
َوُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َق عبَاده َوُه َو ا ْحلَك ُ
لدي،
إيل ،وتتفرغ هبا َّ
قيل يل يف يقظة كالنوم ،أو نوم كاليقظة ...وإمنا ابتليتك ابلفاقة لتفزع منها َّ
السب ِّ
ك ابلفاقة،
كَ ،ومسَْتُ َ
عليَ ،سبَكْتُ َ
ك ابلفاقة لتصري ذهباً خالصاً ،فال تـَُزيَّ َ
وتتوكل فيها َّ
ف بعد َّ ْ
قطعت عنك َمو َّاد
وحكمت لنفسي ابلغىن ،فإن وصلتَها يب وصلتك ابلغىن ،وإن وصلتَها بغريي
ُ
ك ،ومن َوَكلْتُه إليه
معونيت،
إيل َملَ َ
ُ
وحسمت أسبابَك من أسبايب طرداً لك عن ابيب ،فمن َوَكلْتُه ي
69
ك"
َهلَ َ
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املبحث الرابع :فلسفة السكوت

عند القوم ال تقتصر احلكمة على الكالم ،بل قد تكمن احلكمة أكثر يف السكوت أو الصمت ،وابلتايل فإن
احلكمة القائلة" :إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب" ميكن أن تكون صحيحة يف كثري من األحيان ،إال أن
حال مهم عند القوم ،وحىت يكون حمموداً له آدابه ،وشروطه ،ومعايريه وحماذيره ،ويتبدى لنا ذلك يف املطالب
السكوت ٌ
اآلتية:
املطلب األول :هل األفضل الدعاء أو السكوت والرضا مبا سبق به القدر ؟
اختلف الناس يف هذا فطائفة قالت :يكون صاحب دعاء بلسانه ،ورضا بقلبه ليأيتَ ابألمرين مجيعاً .وأخرى
قالت السكوت حتت جراين احلكم أَت ،والرضا مبا سبق به القدر أوىل .وحكى الطرطوشي عن عبد هللا بن املبارك أنه

قال" :ما دعوت هللا منذ مخسني سنة ،وال أريد أن يدعو يل أحد  70واحتجوا ابن امرأة هبا لَ َم ٌم سألت رسول هللا ﷺ
71
يكشف احلُ َّمى عنهم
يدعو هللاَ أن
َ
أن يدعو هلا هللا عز وجل ،فقال" :أتصربين وال حساب عليك  .وسأله األنصار أن َ
فقالْ " :أو تصربون فتكون لكم طهراً 72 .وروى أنه ﷺ قال" :من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي
73

السائلني"
وقال القشريي رمحه هللا تعاىل :األوىل أن يُقال:
"إذا وجد يف قلبه إشارة إىل الدعاء فالدعاء أوىل به ،وإذا وجد يف قلبه إشارة إىل السكوت
فالسكوت أَت"

74

وقال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل:
"كما ال يصح أن يكون الطلب سبباً؛ ال يصح أن يكون تذكرياً وال تنبيهاً ،ألنك إن قلت ابلسببية
فَ َج َّل حكم األزل أن ينضاف إىل العلل ،وإن قلت تذكرياً فالتذكري لإلغفال وال إغفال ،وإن قلت
قل
تنبيهاً فالتنبيه لإلمهال وال إمهال ،وكيف يصح شيء من ذلك وهو غين كرمي ،رحيم عامل مبا َّ
وجل من أحوالك ،ال تعرتيه العوارض ،وال تطرأ عليه اآلفات ،إذ ذلك كله عليه تعاىل حمال،
َّ
والقصد ابجلميع هو إظهار الفاقة؛ ألهنا حمط الفوايد والعوايد ،كما نبه عليه املؤلف "ابن عطاء
75
هللا" بقوله :ورود الفاقات أعياد املريدين"
قال الزبيدي:
نفسه عبادة ،واإلتيان ابلعبادة أوىل من
"والصواب أن الدعاء أوىل مطلقاً وعليه اجلمهور ،فإنه ُ
76
ال
تركها ،كما قال النب -صلى هللا عليه وسلم :-الدعاء هو العبادة ُث قرأ قوله تعاىلَ " :وقَ َ
ِّ ِّ
ربُّ ُكم ادع ِّوين أ ِّ
ِّ
ِّ
ين"
ين يَ ْستَكِّْربُو َن َع ْن عبَ َ
َ ُ ُْ
ْ
َستَج ْ
ادِّيت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ََّم َداخ ِّر َ
ب لَ ُك ْم إ َّن الَّذ َ
[غافر ]60:وقد دعا النب ﷺ بكشف البالاي والشدائدُ ...ث إن الدعاء يستدعي حضور القلب
مع هللا ابلتضرع واالستكانة وإظهار العبودية ،واإلقرار ابالفتقار ،واالعرتاف ابلربوبية ،وذلك هو
منتهى العبادات وخالصتها ،لذا كان الدعاء مخ العبادة ،ومخ كل شيء خالصه ،واالشتغال بذكر
احلق حال الدعاء يوجب مقام اهليبة يف القلوب ،واإلاثبة يف الطاعة ،واالنقالب عن املعصية،
ع الباب وجلَّ وجلَ  .هذا ومالزمة
أدمن قر َ
ولزوم الباب يستدعي اإلذن يف الدخول ،وقد قيل :من َ
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اَّللِّ
الدعاء رافعة للبالء والشقاء كما أخرب هللا تعاىل عن خليله " َوأ َْعتَ ِّزلُ ُك ْم َوَما تَ ْدعُو َن ِّم ْن ُدو ِّن َّ
77
َوأ َْدعُو َرِّييب عَ َسى أََّال أَ ُكو َن بِّ ُدعَ ِّاء َرِّييب َش ِّقيًّا" [مرمي"]48:
املطلب الثاين :رمبا َّ
األدب على ترك الطلب
دهل ُم
ُ
األدب مع هللا عز وجل هو املقدَّم دائما لدى القوم ،وهو ما عرب عنه الشيخ ابن عطاء هللا رمحه هللا بقوله:
"رمبا دهلم األدب على ترك الطلب اعتماداً على قسمته واشتغاالً بذكره عن مسألته"
قال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل موضحاً ذلك:

"يف قوله( :رمبا) إثبات للشيء وقسيمه بطريق التجوز ،فكما قد يدهلم األدب على ترك الطلب
قد يدهلم على وجوده ،وقد يدهلم على التعريض ،وهو بينهما ،فهي إذن ثالثة  :طلب :وموقفه
عند جراين العوائد ،ومالحظة األسباب ،وظهور أثر الكسب واالكتساب ،وتعريض :وموقفه عند
تعذر األسباب ،ورجحان احلقيقة بلمعان نور املشاهدة املوجب ملالحظة العبودية يف عني تعظيم
الربوبية ،وسكوت :وهو عند غلبة احلقيقة ونفي شواهد اخلليقة ،وقد وقعت هذه كلها من أنبيائه

عليهم السالم يف أحوال خمتلفة :هذا إبراهيم عليه السالم سأل لسان صدق يف اآلخرين ،وغريه
وعرض يف قوله" :الَّ ِّذي َخلَ َق ِّين فَـ ُه َو يـَ ْه ِّد ِّ
ين" [الشعراء ]78:إىل قوله:
من مصاحل الدين والدنيا ،ي
" َوالَّ ِّذي أَطْ َم ُع أَ ْن يـَ ْغ ِّف َر ِّيل َخ ِّطيئَِّيت يـَ ْوَم ال يِّد ِّ
ين" [الشعراء ،]82:وقال عندما ُز َّج به يف املنجنيق:
حسب من سؤايل علمه حبايل ،فلم يسأل ومل يُ يِّ
عرض ،اكتفاء بعلمه تعاىل ،وذلك عند تعذر

األسباب ،وذهاب شواهد االكتساب ،وإمنا يكون السكوت أدابً بشرط ذكره املؤلف "صاحب
78
احلكم" إذ قال :اعتماداً على قسمته ،واشتغاالً بذكره عن مسألته"
وقال ابن عجيبة رمحه هللا تعاىل:
السكوت والسكو ُن حتت جماري األقدار ،فصدور الطلب
"ألن الغالب على العارفني وأهل الفناء
ُ
منهم قليل ،ألن العارف ٍ
فان عن نفسهٍ ،
غائب عن ِّح ِّيسه ،ليس له عن نفسه أخبار ،وال مع غري
تصور منه سؤال ،وال فوات مأمول "من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما
هللا قرار ،فال يُ َّ
80 79
أعطي السائلني"
املطلب الثالث :ال توجه قلبك إال إليه
يعرب عن هذا املقام ابن عطاء هللا رمحه هللا بقوله:
"طلبك منه اْتام له ،وطلبك له غيبة منك عنه ،وطلبك لغريه لقلة حيائك منه ،وطلبك من غريه
لوجود بعدك منه"
وقال ابن عجيبة رمحه هللا موضحاً:
وغبت عن نفسك
حضر قلبُك َ
"وأما طلبك له فهو دليل على غيبتك عنه بوجود نفسك ،فلو َ
وومهك ملا وجدت غريه .
ٍ
وعن ْتامةَ هذا فِّ ْع ُل ُمتي ِّه ِّم
أنت هبا
أَر َاك ُ
تسأل عن جند و َ
املرحل السين :
وقال ابن ي
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ب ِّأين أ ِّ
ِّ
وهم معي
َح ُّن إليهم و ُ
وم ْن َع َج ٍ ي
عنهم ُ
أسأل شوقاً ُ
وهم بسوادها ويشكو النَّوى قلب وهم بني أضلعي
وتبكيهم عيين ْ
ُ
وأما طلبك لغريه :أي ملعرفة غريه فَلِّ ِّقليِّة حيائِّك منه ،وع َدِّم أُنْ ِّسك به ،أما وجه قِّلِّ
ِّ
ِّ
ك منه
يائ
ح
ة
ُ َ َ
َ
َ َ
َ
ِّ
امللك
فألنه يناديك إىل احلضرة وأنت تفر منه إىل الغفلة ،ومثال ذلك كمن كان يف حضرة امللك ،و ُ
ويلتفت إىل غريه ،فهذا يدل على قلة حيائه وعدم
قبل عليه ُث يعجل هو يريد اخلروج منها،
ُ
ُم ٌ
ِّ
ك به
اب...وأما وجه عدم أُنْ ِّس َ
اعتنائه ابمللك ،فهو َح ٌ
قيق أبن يُطرد من الباب إىل سياسة الدو ي
ِّ
ِّ
طلب معرفتهم وأنت تَِّفُّر منهم ،
ت به الستَـ ْو َح ْش َ
فألنك لو أَن ْس َ
ت من َخلْقه ،فال يـُتَ َ
ص َّوُر منك ُ
ِّ
ك
ك من َخلْقه ،وابلعكس ،واالستئناس ابلناس من عالمة اإلفالس .وأما طَلَبُ َ
ك به أ َْو َح َش َ
فإذا آنَ َس َ
ِّ
ت إىل سؤال غريه وهو
ت بُِّق ْربِّه منك وهو كرمي ،ما احتَ ْج َ
من غريه فلوجود بـُ ْعد َك عنه ،إذ لو َحتَ َّق ْق َ
81
لئيم"
املبحث اخلامس :مفهوم اإلجابة
ال تنحصر إجابة الدعاء فقط يف حتقيق اهلدف املباشر الذي يرنو إليه الداعي ،بل إن هللا عز وجل هو العليم
اخلبري مبا يُصلِّح عبده ،وما يَصلُح له ،ومىت جييبه ،وكيف جييبه؟ فإجابة الدعاء جيب أن ينتبه العبد إىل ارتباطها بصفات
هللا عز وجل :كالعلم ،والقدرة ،واإلرادة ،واللطف ،والرمحة ،فاملاضي واحلاضر واملستقبل ابلنسبة هلل عز وجل سواء ،وهو
يعلم ما كان ،وما هو كائن ،وما سيكون ،ويعلم سبحانه النتائج واملآالت ،واألسباب ،واملقدمات ،ولذلك فواجب العبد
كما مر مراراً هو الدعاء ،ويُ يِّ
ول لَ ُك ْم
جل وعال معلماً لنا" :فَ َستَ ْذ ُك ُرو َن َما أَقُ ُ
فوض ما تبقى هلل عز وجل كما قال هللا َّ
صري ِّابلْعِّب ِّ
اَّللِّ إِّ َّن َّ ِّ
اد" [غافر]44:
ض أ َْم ِّري إِّ َىل َّ
َوأُفَـ يِّو ُ
اَّللَ بَ ٌ َ
املطلب األول :اإلجابة واملشيئة

اب إن شاء هللا تعاىل ،لكن ال يُفهم من اآلايت أن اإلجابةَ تكون حبسب ما
علم أن الدعاء ُجم ٌ
مما ينبغي أن يُ َ
يريد الداعي ،ويف الوقت الذي يريد ،ألن إجابة الدعاء مرتبطة مبشيئة هللا عز وجل ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
أن النب صلى هللا عليه وسلم قال:
"ما من م سلم يدعو بدعوة ليس فيها إُث وال قطيعة رحم إال أعطاه هللا هبا إحدى ثالث :إما أن
ِّ
رف عنه من السوء مثلها" .قالوا :إذن
ص َ
دخرها له يف اآلخرة ،وإَِّّما أَ ْن يَ ْ
يُ ي
عج َل له دعوتَه ،وإما أن يَ َ
82
نكثر ! قال :هللا أكثر".
فقد تكون اإلجابة يف الدنيا بنفس الغرض املطلوب ،وقد تكون بغريه ،أو دفعاً أو رفعاً للبالء ،أو يف اآلخرة
ادخاراً لثواب هللا عز وجل ،فاإلجابة تتنوع :فتارة يقع املطلوب على الفور ،وأخرى يتأخر حلكمة ،واترة اإلجابة بغري
املطلوب؛ حيث يكون يف املطلوب مصلحة انجزة ،أو يكون يف غري املطلوب الذي وقع ما هو أصلح من املطلوب
املدعو به.
ِّ
نفسه دائماً ،وجيدد التوبة دائماً ،ويتوجه إىل ربه ابلدعاء على سبيل العبودية احملضة،
ومن واجبه أن حياس َ
ب َ
ِّ
موقن ابإلجابة،كما
ويُسلي َم أمر اإلجابة إليه ،فهو سبحانه أدرى مبا يصلحه يف الدنيا واآلخرة ،وأن يدعو هللا عز وجل وهو ٌ

قال النب صلى هللا عليه وسلم:
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"ادعو هللا وأنتم موقنون ابإلجابة"
عليه أن يدعو ،والباقي يتكفل به خالقه سبحانه وتعاىل ،وهو ما عرب عنه أمري املؤمنني سيدان عمر -رضي هللا
عنه -حني قال:
84
"إين ال أمحل هم اإلجابة ،ولكين أمحل هم الدعاء.
احم ربَّه سبحانه يف تدبريه ،واختياره ،وقدرته وكربايئه.
فهذه صفة العبد ،وليس من حقه أن يز َ
املطلب الثاين :ال تيأس وال تعجل

وهو ما يعرب عنه ابن عطاء هللا رمحه هللا بقوله:
"ال يكن أتخر أمد العطاء مع اإلحلاح ابلدعاء موجباً ليأسك ،فهو ضمن لك اإلجابة فيما خيتار
85
لك ،ال فيما ختتار لنفسك ،ويف الوقت الذي يريد ،ال يف الوقت الذي تريد".
ويشرح لنا ذلك ابن عجيبة رمحه هللا بقوله:
"اعلم أن من أمسائه تعاىل القيوم ،وهو مبالغة يف القيام ،فقد قام تعاىل أبمر خلقه من عرشه إىل
وع َّني لكل مظهر وقتاً حمدوداً ،وأجال معلوماً ،ولكل واحد شكالً معلوماً ،ورزقاً مقسوماً
فرشهَ ،
ال أَنْ ِّظ ْرِّين إِّ َىل يـَ ْوِّم يـُْبـ َعثُو َن" [األعراف ]14:فإذا تعلق قلبك حباجة من حوائج الدنيا
قال تعاىل" :قَ َ
غلب
تعب َ
واآلخرة فارجع إىل وعد هللا ،واقنع بعلم هللا ،وال حترص ففي احلرص ٌ
وم َذلَّةٌ  ...وإن َ
وقت العطاء فيه؛ فال تتهم هللا يف وعده حيث
ارد الطلب
وطلبت شيئاً ُث َّ
عليك و ُ
أتخ َر عنك ُ
َ
ِّ ِّ
ال ربُّ ُكم ادع ِّوين أ ِّ
ِّ
ِّ
ين"
ين يَ ْستَكِّْربُو َن َع ْن عبَ َ
قالَ " :وقَ َ َ ُ ْ ُ ْ
َستَج ْ
ادِّيت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ََّم َداخ ِّر َ
ب لَ ُك ْم إ َّن الَّذ َ
[غافر ]60:وال تيأس من نواله ِّ
ورفْ ِّده ،فإن هللا قد ضمن لك اإلجابة فيما يريد من خري الدنيا

واآلخرة ،وقد مينعك لطفاً بك؛ لكون ذلك املطلب ال يليق بك .ويف احلديث "ما من داع إال
صرف
وهو بني إحدى ثالث خصال :إما أن تُ َّ
عج َل له طُْلبَـتُه ،وإما أن يُد َ
َّخر له ثواهبا ،وإما أن يُ َ
87 86
عنه من السوء مثلها"
وضوحا بشرح الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل حني يقول:
ويزداد األمر
ً
ضمن يف قوله تعاىل" :ادعوين استجب لكم" [غافر ] 60:فضمن اإلجابة بوعده،
"وذلك كله ُم َّ

وجعلها مطلقة إذ مل يقل بعني ما طلبتم ،وال مىت شئتم ،وال كيف شئتم وأكد ذلك رسول هللا
ﷺ بقوله" :ما من داع إال وهو بني إحدى ثالث :إما أن تعجل له طلبته ،أو يؤخر له ثواهبا ،أو
يصرف عنه من السوء مثلها" .وقال عليه الصالة والسالم" :يستجاب ألحدكم ما مل يعجل ،يقول
89 88
دعوت فلم يستجب يل"
ُث يضيف الشيخ رمحه هللا:
"وإمنا جعل اإلجابة فيما اختاره تعاىل عيناً ووقتاً لوجوه ثالثة :أحدها :رفقاً بعبده وعناية ،ألنه
علمه له ،والعبد جاهل ابلصالح
كرمي رحيم عليم ،والكرمي إذا سأله من يَ ُّ
أفضل ما َ
عز عليه أعطاه َ
شر له ،ويكره الشيء وهو خريٌ له فافهم .الثاين :ألن ذلك أبقى
واألصلح؛ فقد ُّ
حيب الشيءَ وهو ٌّ
ألحكام العبودية يف نطر العبد ،وأقوى يف ظهور سطوة الربوبية ،إذ لو كانت اإلجابة ابلدعاء على
123
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وفق املراد ضمناً لكان نفس دعائه حتكماً على هللا وذلك ابطل فافهم .الثالث :ألن الدعاء عبودية
سرها إظهار الفاقة ،ولو كانت اإلجابة بعني املراد حتماً ملا صحت فاقة يف عني الطلب ،فبطل
سر التكليف به ،ومعىن االضطرار املطلوب فيه ،فافهم"

90

املطلب الثالث :عاجل الشك ابليقني
ال خيلو اإلنسان العاقل من الشكوك ألن هذا أحد مقتضيات التكليف ،إال أن هذا الشك جيب أن يُعا َجلَ دائماً
ال:
ابالعتصام ابإلميان والدعاء وقراءة القرآن والذكر واللجوء إىل هللا عز وجل ،وقد جاء يف احلديث َع ْن أَِّيب ُهَريْـ َرةَ قَ َ
ِّ
ِّ ِّ
س ِّم ْن أ ْ ِّ ِّ
َح ُد َان أَ ْن يـَتَ َكلَّ َم بِِّّه،
َّب ﷺ فَ َسأَلُوهُ :إ َّان َجن ُد ِّيف أَنْـ ُفسنَا َما يـَتَـ َعاظَ ُم أ َ
" َجاءَ َان ٌ
َص َحاب الن ِّي
ِّ ِّ 91
يح ْاإلميَان"
الَ " :وقَ ْد َو َج ْدمتُُوهُ؟" قَالُوا :نـَ َع ْم ،قَ َ
قَ َ
ال" :ذَ َاك َ
ص ِّر ُ
ولذلك يقول ابن عطاء هللا رمحه هللا تعاىل" :ال يُش يكِّكنَّك يف الوعد عدم وقوع املوعود وإن تعني زمنه ،لئال
يكون ذلك قدحاً يف بصريتك ،وإمخاداً لنور سريرتك" .قال ابن عجيبة -رمحه هللا -شارحاً:
تشك
جتل قوي فال َّ
"إذا وعدك احلق تعاىل بشيء على لسان الوحي أو اإلهلام من نب أو ويل أو ٍي
ول ،وقد
أيها املريد يف ذلك الوعد إن كنت ِّص يِّديقاً ،فإن مل يتعني زمنه فاألمر واسع ،وقد يَطُ ُ
تشك يف وقوعه ،وإن طال زمنُه ،وقد كان دعاء سيدان موسى وهارون على فرعون
ص ُر ،فال َّ
يـَ ْق ُ
ِِّّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
اب ْاألَلِّ َيم"
س َعلَ ٰى أ َْم َواهل ْم َوا ْش ُد ْد َعلَ ٰى قُـلُوهب ْم فَ َال يـُ ْؤمنُوا َح َّ ٰىت يـََرُوا الْ َع َذ َ
بقولهَ " :ربـَّنَا اطْم ْ
تشك يف
[يونس ]88:أربعون سنة على ما قيل ،وإن تعني زمنه ومل يقع ذلك عند حلوله فال َّ
صدق ذلك الوعد ،فقد يكون ذلك مرتتباً على أسباب وشروط غيبية أخفاها هللا تعاىل عن ذلك
قومه
النب أو الويل؛ لتظهر قهرية عزته وحكمته ،وأتمل قضية يونس عليه السالم حيث أخرب َ
ابلعذاب ملا أُخرب به وفَـَّر عنهم ،وكان ذلك متوقفاً على عدم إسالمهم ،فلما أسلموا أتخر عنهم
ب إِّ َّن ابِّْين ِّم ْن أ َْهلِّي َوإِّ َّن َو ْع َد َك
العذاب ،وكذلك قضية سيدان نوح عليه السالم ،حيث قالَ " :ر ِّي
ِّ ِّ
ِّ
س ِّم ْن
َح َك ُم ا ْحلَاكم َ
ا ْحلَ ُّق َوأ َ
َنت أ ْ
ني" [هود ]45:فوقف مع ظاهر العموم ،يف قوله تعاىل" :إنَّهُ لَْي َ
أَهلِّك إِّنَّه عمل َغري ِّ
ِّ
ك بِِّّه عِّلْ ٌم" [هود ]46:وحنن إمنا وعدانك بنجاة
س لَ َ
ْ َ ُ َ َ ٌ ُْ َ
صال ٍح فَ َال تَ ْسأَلْن َما لَْي َ
ِّ
ِّ
العموم فَعلْ ُمنا ُمتَّسع ،وهلذا يِّ
اخلفي كان الرسل عليهم الصالة
فهمت
الصاحل من أهلك ،وإن
السر يِّ
َ
َ

والسالم وأكابر الصديقني ال يقفون مع ظاهر الوعد ،فال يزول اضطرارهم ،وال يكون مع غري هللا
قرارهم ،بل ينظرون لسعة علمه تعاىل ،ونفوذ قهره ،ومنه قول سيدان إبراهيم اخلليل عليه السالم:
اف َما تُ ْش ِّرُكو َن بِِّّه إَِّّال أَن يَ َشاءَ َرِّييب َشْيـئًا ۗ َو ِّس َع َرِّييب ُك َّل َش ْي ٍء عِّ ْل ًما" [األنعام ]80:وقول
َخ ُ
" َوَال أ َ
اَّللُ َربـُّنَا
ود فِّ َيها" أي ملة الكفر "إَِّّال أَن يَ َشاءَ َّ
سيدان شعيب عليه السالمَ " :ما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نـَّعُ َ
َو ِّس َع َربـُّنَا ُك َّل َش ْي ٍء عِّلْ ًما" [األعراف ]89:وقضية نبينا حممد ﷺ يوم بدر حيث دعا حىت سقط
رداؤه وقال" :اللهم عهدك ووعدك ،اللهم إن ْتلك هذه العصابة مل تعبد بعد اليوم" فقال له
92
فنظر املصطفى أوسع لعدم وقوفه
الصديق :حسبك اي رسول هللا ،فإن هللا منجز لك ما وعدك،
ُ
ووقف الصديق مع الظاهر ،فكلٌّ على صواب ،والنب ﷺ أوسع نظراً وأكمل
مع ظاهر الوعدَ ،
عقالً .وأما قضية احلديبية فلم يتعني فيها زمن الوعد لقوله تعاىل" :فَـ َعلِّ َم َما َملْ تَـ ْعلَ ُموا" [الفتح]27:
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وقد قال -عليه الصالة والسالم -لعمر حني قال له أمل ختربان أن ندخل مكة فقال له :أقلت لك
94 93
هذا العام ؟ فقال ال ،فقال" :إنك داخلها ومطوف هبا"
وقال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل:
"فقد وعد احلق سبحانه وتعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلنصر يف أحد واألحزاب ودخول مكة،
وسرت شرط ذلك وهو الذلة اليت اقتضت حكمته ترتب النصر عليها دائماً ،حىت أظهرها يف معرض
ِّ
اَّللُ بِّبَ ْد ٍر َوأَنتُ ْم أَ ِّذلَّةٌ" [آل عمران ]123:وقال عز
صَرُك ُم َّ
املنَّة والتنبيه إذ قال عز من قائلَ " :ولََق ْد نَ َ
وعال" :ويـَ ْوَم ُحنَ ْ ٍ
ني ۙ إِّ ْذ أ َْع َجبَـْت ُك ْم َكثْـَرتُ ُك ْم فَـلَ ْم تـُغْ ِّن َعن ُك ْم َشْيـئًا" [التوبة ]25:وقال عليه الصالة
َ
95
والسالم البن عباس يف وصيته" :واعلم أن النصر مع الذل" وهو سر االضطرار املشروط يف
96
ِّ
السوءَ َوَجيْ َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ْاأل َْر ِّ
ض" [النمل ]62:فافهم"
ف ُّ
اإلجابة بعني املقصد إذ قالَ " :ويَكْش ُ
املطلب الرابع :العطاءات املعجلة اليت ال يشعر هبا العبد
عطاء هللا دائم ومستمر وال ينقطع ،ختيل لو قطع هللا عز وجل عنك النَـ َفس ،أو املاء أو اهلواء أو الغذاء أو

العافية ،فإنك ستبذل كل ما متلك من أجل شهقة هواء ،أو جرعة ماء ،ولو منعك اخلالء ستبذل الغايل والرخيص وملك
الدنيا كله فقط لتقضي حاجتك 97 .لكن العبد ال يشعر بعطاء هللا عز وجل له إال إذا فقده ،عندئذ يبدأ ابجلؤار
والتضرع والعويل ،فإذا ما حتقق له مراده نسي ما كان يدعو إليه ،كما قال هللا عز وجل " َوإِّذَا َم َّ ِّ
اان
نسا َن الضُُّّر َد َع َ
س ْاإل َ
ِّ ِّ
ِّ
ني َما َكانُوا يـَ ْع َملُو َن"
ضيٍر َّم َّسهُ ۚ َك َٰذل َ
ضَّرهُ َمَّر َكأَن َّملْ يَ ْدعُنَا إِّ َ ٰىل ُ
ِّجلَنبِّ ِّه أ َْو قَاعِّ ًدا أ َْو قَائِّ ًما فَـلَ َّما َك َش ْفنَا َعنْهُ ُ
ك ُزيِّي َن للْ ُم ْس ِّرف َ
العبد نقداً ،فيجازيه نسيئةً " .وهو ما يوضحه
[يونس ]12:وهذا معىن قول ابن عطاء هللا رمحه هللا" :جل ربنا أن يعامله ُ
ابن عجيبة رمحه هللا بقوله:
"النقد ما كان معجالً ،والنسيئة ما كان مؤخراً ،ومن شأن الكرمي إذا اشرتى أن ينجز نقده ،ويزيد
رفده ،وقد اشرتى احلق تعاىل منا أنفسنا وأموالنا ،فعوضنا هبا اجلنة ،فمن ابع نفسه وماله ونقدمها
وسلَّمهما إليه ،عوضه جنة املعارف عاجالً ،وزاده جنة الزخارف آجالً ،مع ما يتحفه به من أنواع
النعيم ،ودوام الشهود والنظر إىل وجهه الكرمي ...والذي عجل له سبحانه وتعاىل يف هذه الدار
املسار لقوله تعاىلَ " :وُه َو يـَتَـ َوَّىل
أمور  :منها  :ما يدفع عنه من املضار ،وجيلب له من املنافع و ي
َّ ِِّّ
ث َال
ني" [األعراف ]196:وقال تعاىلَ " :وَمن يـَت َِّّق َّ
اَّللَ َْجي َعل لَّهُ خمََْر ًجا َويـَ ْرُزقْهُ ِّم ْن َحْي ُ
الصاحل َ
ِّ
ف َعلَْي ِّه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن"
ب" [الطالق ]3:وقال تعاىل" :أََال إِّ َّن أ َْولِّيَاءَ َّ
اَّللِّ َال َخ ْو ٌ
َْحيتَس ُ
[يونس ]62:وقد يتعدى ذلك إىل عقبه كما تقدم .ومنها :ما يُشرق عليه من األنوار ،ويُكشف
ِّ
آمنُوا إِّن تَـتَّـ ُقوا َّ
ين َ
اَّللَ
لقلبه من األسرار ،وهي أنوار التوجه وأنوار املواجهة ،قال تعاىلَ " :اي أَيـُّ َها الَّذ َ
اَّللَ َويـُ َعليِّ ُم ُك ُم
َْجي َعل لَّ ُك ْم فُـ ْرقَ ً
اان" [األنفال ]29:وهو نور يُفيِّرق بني احلق والباطل ،قال تعاىلَ " :واتـَّ ُقواْ ي
يل الَّ ِّذين آمنُوا ُخيْ ِّرجهم ِّمن الظُّلُم ِّ
ات إِّ َىل الن ِّ
ُّور"
اَّللُ" [البقرة ]282:وقال تعاىلَّ " :
اَّللُ َوِّ ُّ
ي
َ َ
َ
ُُ ي َ
[البقرة ]257:خيرجهم من ظلمة الكفر إىل نور اإلميان ،ومن ظلمة املعصية إىل نور الطاعة ،ومن
ظلمة الغفلة إىل نور اليقظة ،ومن ظلمة احلس إىل نور املعىن ،ومن ظلمة الكون إىل نور ال ُـم يِّ
كون.

ومنها  :التوفيق واهلداية هلا قبل عملها ،حىت جعلك أهال للوقوف بني يديه ،وهو الذي أابنه
125
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بقوله" :كفى من جزائه إايك على الطاعة ان رضيك هلا أهال"؛ ألن امللِّك ال يدعو خلدمته إال
ب له إال أهل الفضل
نس ُ
من يريد أن يُكرمه ،وال يُدخل حلضرته إال من يريد أن يُعظمه ،وال يُ َ
98
ضل َِّّ
ِّ ِّ
َح ٍد أَبَ ًدا" [النور ]21:ومنها :ما
اَّلل عَلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َما َزَك ٰى من ُكم يم ْن أ َ
والتكرمةَ " :ولَ ْو َال فَ ْ ُ
يرد على قلبه حال عملها من املؤانسة به والقرب له ،وهو الذي ذكره بقوله" :كفى العاملني جزاء
99
ما هو فاحته على قلوهبم يف طاعته"
وقال الشيخ زروق رمحه هللا تعاىل:
وسين احلاالت ،حىت قال بعضهم:
"يعين حال التلبس هبا من حالوة املناجاة ،ولذات املصافاةِّ ،ي
يف الدنيا جنة من دخلها مل يشتق إىل جنة اآلخرة ،وال إىل شيء منها ،وهي طاعة هللا عز وجل،
وقال غريه  :ليس يف الدنيا شيء يشبه نعيم اجلنة إال ما جيده أهل التعلق يف قلوهبم ابلليل من
َّ
لذات املناجاة .ويف احلديث أن رجلني من الصحابة كاان يف حرس املسلمني من الكفار ،فقام
السهم فلم َْحي ِّفل به ،ومضى
قوسه وضرب املصليِّي ،فأصابه
كافر َ
أحدمها يصلي ،وانم اآلخر ،فكبيد ٌ
ُ
يف صالته ،فعاوده بثان كذلكُ ،ث اثلث ،فلما رأى ذلك أيقظ صاحبه وقال :لوال أين خفت
100
ِّ
جل عروة بن
على املسلمني ما أيقظتك ،ولكان ما أان فيه شاغال يل عما أصابين .وقُطعت ر ُ
102 101
الزبري -رضي هللا عنه -ألكلة كانت هبا وهو يف صالته ،فلم حيس هبا"

املطلب اخلامس :دعاء احلال أفضل من دعاء املقال:
قال اإلمام القشريي رمحه هللا :
"قال سهل بن عبد هللا التسرتي رمحه هللا تعاىل" :أقرب الدعاء إىل اإلجابة دعاء احلال" 103أي
وي عن النب ﷺ" :إن هللا تعاىل ال يستجيب
أن يكون حاضر القلب ،وأن ال يكون ساهياً ،فقد ُر َ
104
ِّ
دعاء عبد من ٍ
ب
قلب اله" ومن شرائطه أن يكون مطعمه حالالً ،فلقد قال ﷺ لسعد" :أَط ْ
ب دعوتُك  105وقد قيل" :الدعاء مفتاح احلاجة ،وأسناهنا لَُق ُم احلالل" وكان حيىي
َمطْ َع َم َ
ك تُ ْستَ َج ْ
بن معاذ يقول :كيف أدعوك وأان عاص؟! وكيف ال أدعوك وأنت كرمي؟! ،مسعت األستاذ أاب علي
الدقاق يقول :ظهر بيعقوب بن الليث علةٌ أعيت األطباء ،فقالوا له :يف واليتك رجل صاحل يسمى
سهل بن عبد هللا التسرتي لو دعا لك لعل هللا سبحانه يستجيب له ،فاستحضر سهالً ،وقال:
فأطلق
ادع هللا عز وجل يل ،فقال سهل :كيف يستجاب دعائي فيك ويف حمبسك مظلومون؟!
َ
كل من كان يف حمبسه ،فقال سهل :اللهم كما أريته َّ
وفرج عنه،
ذل املعصية ،فأره َّ
عز الطاعةَّ ،
فعويف ،فعرض على سهل ماالً فأىب أن يقبله ،فقيل له :لو قبلتَه ودفعته إىل الفقراء ،فنظر إىل
احلصباء يف الصحراء فإذا هي جواهر ،فقال ألصحابه :من يُعطى مثل هذا حيتاج إىل مال يعقوب
ع ٍ
ابب يوشك أن يُفتح له .فقالت
املري يقول كثرياً :من أدمن قر َ
بن الليث؟" وقيل :كان صاحل ي
له رابعة :إىل مىت تقول هذا؟ مىت أُغلق هذا الباب حىت يُستفتَح ؟! فقال صاحل :شيخ جهل،
106
وامرأة علمت"
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اخلامتة
وهكذا جند أن الصوفية يسلكون طريقاً مرحياً للعقل والقلب يف تعاملهم مع رهبم عز وجل وينعكس ذلك راحة
وطمأنينة يف تعاملهم مع الكون واحلياة ،ويتجلى ذلك يف قضية الدعاء اليت أاثر املشككون حوهلا غباراً من الشبهات

واالعرتاضات اليت تتصل ابلدعاء بشكل خاص وابإلميان بشكل عام  .وميكن إجياز املوقف الصويف من الدعاء مبا يلي:
أوال  -إن القضية املركزية يف الفكر الصويف هي معرفة اهلوية احلقيقية لإلنسان وعالقتها ابهلل جل وعال ومن ُث
عالقتها ابلوجود ،واملعرفة املطلوبة ليست جمرد معرفة نظرية عقلية ،بل معرفة قائمة على االنفعال ،والتحقق والتجربة

وصل إليها عند القوم ضمن مراتب الرتقي من علم اليقني إىل حق
واملعايشة ،وما ميكن أن نسميه حقيقة اإلميان ،اليت يُ َ
اليقني إىل عني اليقني .
اثنيا – إن الدعاء وظيفة من وظائف العبودية ،واإلنسان ميارسه مبحض وصفه العبودي ،وليس من حقه طبقاً
هلويته هذه أن يعرتض ال قوالً وال فعالً وال حاالً ،وال حىت يف خطرات النفس ،بل عليه أن يقاومها ويتصدى هلا ،ألن
حمض إلظهار اإلنسان
هللا عز وجل عالَّم الغيوب ،وهو مالك امللك ،وبيده مقاليد السماوات واألرض .فالدعاء تعبريٌ ٌ
جماب قطعاً ،إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة،
عبوديتَه واضطر َاره لربه جل وعال ،وهو عبادةٌ يثاب اإلنسان عليها وهو ٌ
عجل اإلنسا ُن أو ييأس ،وعليه أن يعاجل شكوَكه ابإلميان واليقني والعبادة والذكر وليس
فاإلجابة مضمونة بشرط أن ال يَ َ
ابلفكر فقط.
ملنع عطاءً ،وقد يكون العطاءُ منعاً،
اثلثا -واملنع والعطاء عند هللا عز وجل خاضع للحكمة اإلهلية ،فقد يكون ا ُ
وهو ما يستفاد من قوله تعاىل" :وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم وهللا يعلم
وأنتم ال تعلمون" ،ولذا فأساس الراحة للعقل والقلب يف املنظور الصويف هو الفهم عن هللا جل وعال ،فمىت فهم املكلَّف
معا ين العطاء واملنع اطمان قلبه واراتح عقله ،وإمنا يتأمل لعدم فهمه عن هللا عز وجل ،كما عليه أن يالحظ عطاءات
َطلق
الباري َّ
وجل الكثريةَ َ
عز َّ
املغدقَة عليه ،واليت ال يتذكرها إال يف حال فقداهنا فقط .وعلى املُكلَّف أن يعلم أنه مىت ما أ َ
هللاُ عز وجل لسانَه ابلدعاء فليعلم أنه يريد أن يعطيه ويكرمه ،ولذلك أفضل ما تطلبه من هللا عز وجل ما هو طالبه منك
من العبادة والتقوى.
رابعا – إن العالقة مع هللا عز وجل ليست حمصورة يف هذه احلياة الدنيا حىت يعرتض العبد على عدم إجابة
دعائه أو على ما يصيبه من بالء ،ألن الدنيا مرحلة من مراحل احلياة الثالث :الدنيا والربزخ واآلخرة ،والدنيا هي أقصرها،
ضمن يف قوله تعاىل" :إان
وهي ليست خمصصة للجزاء بل لالمتحان ،واملنطلق األساسي يف فهم ذلك هو التكليف ال ُـم َّ
عرضنا األمانة "...وهذه األمانة يف النظر الصويف إذا حتملها اإلنسان لوحده فهي ثقيلة وشاقة ،ولكنه ابستعانته ابهلل عز
وجل ،والتجائه إليه تصبح سهلة ويسرية.
فصلها اإلمام النووي -رمحه هللا تعاىل -يف كتابه "األذكار" ال بد أن يلتزم
آداب معروفةٌ َّ
خامسا  -وللدعاء ٌ

اجلوانية القلبية مثل الرضا والتسليم والتفويض املطلق هلل عز وجل،
هبا الداعي ،إال أن الصوفية يركزون على اآلداب َّ
والدعاء ابحلضور واالضطرار واالفتقار ،وأن يكون الدعاء عبودية هلل عز وجل ،وليس فقط لتحصيل األغراض واملصاحل،
ومنطلق ذلك الثقة املطلقة ابهلل عز وجل ،ألن هللا كرمي والكرمي ال تتخطاه اآلمال .كما أن دعاء احلال أفضل من دعاء
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املقال ،ومعىن ذلك أن يكون القلب حاضراً أثناء الدعاء ومتبتالً وخاشعاً ،فالباري ال يستجيب الدعاء من قلب الهٍ.

سادسا  -أما أيهما أفضل السكوت أم الدعاء؟ فالصوفية يرون أن هذا راجع حلال الداعي ،فأحياانً يكون

الطلب أفضل ،وأحياانً يكون السكوت أفضل ،والراجح أن الدعاء أفضل مطلقاً وعليه اجلمهور .وهللا أعلم.

وأوصي إخواين الباحثني مبزيد من العناية ابلرتاث الصويف ففيه من الكنوز الرتبوية واألخالقية العملية الشيء
الكثري الذي حنن حباجة ماسة إليه ،بل العامل واإلنسانية مجعاء اليوم أبمس احلاجة إليه يف هذا العصر الذي طغت فيه

اجلوانب املادية ،واألفكار الشكية والعدمية ،وحنن حباجة إىل مواجهة ذلك بتعزيز اجلانب األخالقي يف اإلنسان ،وتنمية
املطالب الروحية ،ومعاجلة األمراض النفسية والقلبية ،وليس من سبيل إىل ذلك أفضل من اإلميان ،وليس أوىل من ذلك
من اإلحسان الذي يكمن يف عمق تراثنا وفكران الصويف اجلليل.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
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