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 نموذج القاضي القمي: للعبادات األخالقي   ويل المعرفي  أالت

 يةخنجر محالدكتور 

 أهل الشريعة، أهل الطريقة، أهل احلقيقة.اهلل، التأويل املعريّف، الصويّف، الزكاة، العبادة،  القّمي، القاضي سعيدالكلمات المفتاحي ة: 

 تمهيد ومدخل

من اهتمام املسلمني، وحاز على القدر األكرب من  ا مهم از  شرعية حيبالعبادات أو الفروع ال شغل الرتاث املرتبط
واعدها وضوابط تنظيمها جهدهم املعريف، واحتل التفكري املتصل بفهم التشريعات املرتبطة هبا وبتحديد شروطها وق

 الزمن. العقلي، وإنتاجهم على مر ة ضمن اهتماماهتم الفكرية، وانشغاهلممكانة مهمة وأساسي

شيء آخر على اإلطالق، حىت ذاك الذي ارتبط بتقنني أصول  ن يضاهي عندهم أمهية هذا الرتاث أيومل يك
 العقيدة ومبادىء اإلميان، أو الذي اتصل بشكل أو بآخر بتنظيم شؤون السياسة والتدبري.

واآلفاق، ولقد شكل هذا االهتمام نقطة املركز يف كل النتاج الفقهي املتمادي واملتشعب واملتعدد اجلوانب 
سالمية، ونضوج اآلليات اإل –على ضوء تطور الوعي والثقافة يف البيئة العربية  افشيئ   اوالذي ترسخت دعائمه شيئ  

على  اوالطرائق ومناهج الفكر، وتعقد الظروف والوقائع، وتشعب األسئلة واهلواجس، لكنه بقي يف جوهره قائم  
ينبغي على املسلم أن يبين حياته وفقها وعلى أساسها، يف مبدأ ضرورة تكوين ترسيمة واضحة للكيفية اليت 

خصوص ما يرتبط منها مبا ميكن تسميته باجلانب الفردي من سلوكه، أي ذاك الذي يرتبط يف جوهره بعالقة 
 املسلم بربه، كتعبري عن طاعته له، وانصياعه إلرادته، وامتثاله ألوامره.

ي الشامل لإلسالم كعقيدة بشكل عام يف سياق تصورهم الكلدة ولقد فهم الفقهاء وعلماء الشريعة العبا
وكشريعة، أي كدين يراد منه توجيه التفكري والتأمل، وحتديد معامل رؤية للعامل وللوجود تستند إىل الوحي وتستلهم 
روحه، وبناء الشخصية اإلنسانية فيما تتشكل منه من عناصر ومكونات، وحتديد جممل السلوك العام لإلنسان 

اه ذاته وجتاه ربه وجتاه اجملتمع الذي ينخرط فيه، على ضوء تشريعات مّت حتديدها بدقة على شكل تعاليم كتابية جت
نسجام التام مع الوجود، تزان واالستقامة والفالح، وتقود اإلنسان إىل االمدونة ومقروءة، تكفل يف جمموعها اال

 ، وإىل توفري الطمأنينة الروحية واالستقرار النفسي.وإىل حتصيل سعادة فردية مزدوجة، أعين دنيوية وأخروية



 

 2 

له صفة  اأم ما كان سلوك   اولقد كان يعين الفقيه بالدرجة األوىل من هذا الرتاث، سواء منه ما كان نص  
 –اليت تقود إليها قوانني اللغة  ته املباشرة العفويةدالال –إخل …كفعل النيب وتقريره، أو كعمل الصحابة  -التشريع 

 السائد والسياقات االجتماعية اليت وجد فيها. ونظامها العام، وكذا العرف -اث يت دون هبا هذا الرت ال

خفية   –قول أو للفعل املراد منه التشريعلل– لواقع االستغراق على تلمس دالالتومل يكن يشغل هؤالء يف ا
املعاين واألبعاد ال يستبطنها النص غري واضحة ال تستقيم على ضوابط اللغة وشروطها، وال البحث عن آفاق من 

 ه.هبا القرائن اليت حتيط به وحتف وال حييل إليها سياقه العام وال يرشد، وال توحي

لعلماء الشريعة بالنظام العام للغة الوحي، وبتقنني قواعدها،  –يف ما أزعم–هتمام املتزايد من هنا نشأ اال
ة لتلمس أبعاد النص وآفاقه ودالالته، ومعانيه ومقاصده، فتالزم وترسيم صورة أصوهلا وقوانينها، باعتبارها وسيل

 عندهم االنشغال بالنص مع اإلهنام بآلياته اللغوية وطرائق فهمه.

من حيث وظيفته وهدفه، وهو كان يقصد بالدرجة األوىل  اولقد كان منط كهذا من التعاطي مع النص واضح  
 إىل أمرين اثنني يسهل إدراكهما ووعيهما.

ول: حتديد طبيعة العبادات من حيث حقيقتها وشكلها وشروط إجنازها، والضوابط اليت تكفل وقوعها األ
 على وجه االستقامة من املسلم امللتزم جتاه إسالمه، واملفسدات اليت تضر هبا.

الغايات واملقاصد والثاين: بيان مغزاها ودالالهتا، وأبعادها املادية واملعنوية، وأهدافها اليت حتققها وتقود إليها، و 
ة البينة اليت شرعت من أجلها، مما ميكن استيعابه يف حدود داللة النص وإحياءاته املباشرة العفوية، والظاهر 

ال مشروعية لفهم خارج إطار النص ألي تشريع للعبادة، وخارج اإلطار العام لشروطه  والواضحة. وهذا يعين أن
وي عليها العبادة، أو معاين ورموز وإشارات حمتجبة مغمورة، أو بعيدة اللغوية، وليس مثة من آفاق أو دالالت تنط

مستورة، تقع خارج إطار الفهم املباشر امللتصق، حتيل على آفاق وراء لغوية حتتاج إىل شروط خاصة لفهمها 
 واستيعاهبا، وإدراكها والوقوف على مغازيها.

ورؤيته وفهمه، وبني طريقة الصويف أو العارف،  يف هذا السياق بالذات يكمن احلد الفاصل بني جهد الفقيه
ذلك أن األخري ال جيادل يف الداللة اللغوية للنص وضرورة إدراكها واستيعاهبا والوقوف عليها، وال كذلك يف 
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فوي والظاهري للتشريعات ضرورة استهداء ضوابط اللغة وأنساقها العامة وقواعدها، وال يف أمهية الفهم املباشر الع
 لت رسم صورة العبادة وحدودها، وشروطها وعناصرها، وهيئتها وشكلها العام.فاليت تك

إمنا هو جيادل يف صحة االقتصار من العبادة على ذلك، واالكتفاء منها باملباشر العفوي مما تشري إليه من 
ادة وروحها، املعاين، وحتيل عليه من الدالالت واآلفاق، ويف الطريقة اليت ينبغي تلمسها الكتناه جوهر العب

ظاهري  –ودالالهتا العميقة ومغازيها. وهو يتنكر على وجه اخلصوص لإلدعاء املركزي يف كل جهد فقهي 
 مبحدودية مثل هذه الدالالت وتناهيها واحنصارها.

 وفيحقيقة العبادة وجوهرها عند الص

يقع يف حدود عمل الفقيه ة، ذلك بنظره جهد من وجهة فقهي اعبادة وكيفيتها إذ  ال يقارب الصويف طبيعة ال
ووظيفته، بل من وجهة معرفية أخالقية، وتصبح األولوية هنا للنظر إىل العبادة يف جانبها املعنوي، أعين فيما 

 تقتضيه العبادة على املستوى الداخلي، وما ترتكه يف العامل الروحي للعابد من أثر، وما حتدثه من حركة أو تغيري.
وعروج روحي، وممارسة للتطهر الباطين النفسي،  هي يف حقيقتها وجوهرها فعل ترق –روفق هذا املنظو –والعبادة 

وتكامل معنوي، وتدرج أخالقي، وسلوك. ذاك جوهرها عند الصويف وهو مغزاها وقوامها، وال تستقيم العبادة من 
 دونه يف قانون املتصوفة وفلسفتهم وال تتحقق.

العبادة كممارسة شعائرية وطقس، أو فعل عضوي جسدي، أو الفصل أو التمييز بني  وفق هذا الفهم يتم
د وللخالص إشارات ودالالت، وكممارسة للتجر  صورة وشكل، وبني العبادة كجملة رموز وإحياءات، وجمموعة

، أعين العبادة كفعل نفسي وهيئة اجواني   ااستشراف  للحقيقة  وكاستشرافالروحي والنفسي، والرتقي املعنوي، 
 تب عروج معنوية.روحانية، ومرا

يعين ذلك  أنوالعبادة هبذا املعىن الثاين هي عند الصويف أمسى مراتب العبادة وأرفعها وأرقاها وأكملها. دون 
ا يقصد منه التأكيد على أن العبادة إمن لحبال وضع حدود بني شكل العبادة ومضموهنا، وهيئتها وجوهرها، ب

نزلتها بتفاوت مراتب العابدين، الذين يتفاوتون كذلك بتفاوت ما وم مراتب تتفاوت يف مسوها ورفعتها ومكانتها
 يؤدونه منها.
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هو أرفع مستوى ممن ميارسها كشعرية وطقس، واحلري أن تكون  فالذي تقع منه العبادة كتطهر روحي مثال  
ود كل إحدامها من وظائف أهل احلقيقة، وهي األرفع، واألخرى من وظائف أهل الشريعة، وهي األدىن، وال تع

انتها. فال يكلف أهل الشريعة مبا يالئم مك مبا يوافق مرتبتها، أو مكلفة إالطائفة من هاتني الطائفتني ملزمة إال 
 بالعبادة كطقس وكشعرية. إال

تلك هي مرتبتهم، وهذا هو ما يطلب منهم يف مقام االمتثال والعمل، ويف مقام الطاعة واالنصياع. وال 
م  ال بالعبادة كتطهر وكممارسة روحية. تلك هي مرتبتهم، وهذا هو ما يطلب منهيكلف أهل احلقيقة كذلك إ

 كذلك يف مقام االمتثال والطاعة.

وخاصته يهملون من العبادة جانب الشكل أو احلركة  ن ذلك ال يعين حبال أن أهل اهللويؤكد الصويف هنا أ
ا يقع منها يف دائرة الشعائر. بل املقصود أن ما اجلسدية، ويتساهلون يف املمارسة الطقسية للعبادة، أو يهملون م

الطقسي، وأن ما  –يقع غاية ألهل احلقيقة، وما يقصدون بلوغه بالعبادة، شيء يقع وراء اجلانب الشكلي 
يرومون الوصول إليه شيء ليس من سنخ احلركة اجلسدية وجنسها، لكن ذلك ال ينجز إال بطقس شعائري وحبركة 

إىل ما يبغي الوصول إليه، أعين تقوده إىل املقصود، وتبلغ به الغاية، وتؤديه  …ووسيلة   اريق  وط وأوضاع، تكون آلة  
ستغل الشكل الطقسي الشعائري للعبادة لبلوغ ممارسة نفسية تطهرية، وللولوج إىل فعل جترد روحي، ولتحقيق ي

 -أو اعتبار الباطن  - فيتمم الباطن يف تأمل الكينونة، االنسجام التام مع الوجود أو املطلق، واالستغراق الكلي
الظاهَر ويكمله، ويرتقي به ويسمو، ويصبح الوقوف على الظاهر من غري جتاوز إىل ما وراءه ترك لالعتبار املأمور 
به يف كثري من اآليات "فاعتربوا يا أويل األلباب"، وإمهال ملا يشكل من العبادة جوهرها وداللتها الوجودية 

 ا املعنوية التأملية.والروحية، وآفاقه

على عالقة ذي طرفني، اذ ترتبط العبادة من جهة باملعرفة، ومن  –يف الواقع  –وحييل هذا النمط من الفهم 
جهة أخرى بالسلوك األخالقي. فالعبادة ترتكز يف وظيفتها أو فيما حتققه من غاية وقصد، وفيما تستبطنه من 

نزلته يف سلم الوعي، مبعىن أن العابد يكلف بالعبادة على قدر معرفته، معىن وداللة على مرتبة العابد املعرفية وم
يتالءم مع هذه  اأهل الشريعة من العبادة مبا يناسب مقامهم يف العلم، ويرجى أن حتقق عبادهتم غرض   فيكلف مثال  

ا على الدوام  املنزلة اليت ال تسمح بتكلفهم بأزيد من العبادة كهيئة شعائرية وطقس، وحركة جسد يتم إجنازه
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كعادة، وهم معذورون فيما يقومون به وفيما يؤدونه بقصد االمتثال والطاعة واالنصياع، وجمازون على ما يقومون 
 به من العبادة.

من اخلواص، ألنَّ مرتبتهم يف املعرفة تتطلب منهم أزيد من ذلك،  عند أهل اهلل لكن ذلك ال يكفي امتثاال  
دة، وال تقع منهم العبادة وال تقبل كمجرد طقس فحسب، وال يكتفى منهم أعين بتكليف أهل الشريعة وزيا

يرتبط بالنفس،  اوتنجز مقصد   ابذلك يف مقام الطاعة واالمتثال، وال تصح منهم العبادة كذلك ما مل حتقق غرض  
روحية د كتجربة يل الصفات واألعمال، وما مل تتجسجلهة ترقيها وجتردها، وارتفاع درجتها، وتنزهها عن رذ

 واستشراف داخلي للحقيقة وشهود جواين للحق.

وتركيز الصويف على الطابع األخالقي للعبادة أمر جوهري يف النسق العام للرؤية الصوفية، ذلك أن التصوف 
ه وطرائقه نبت يف دائرة األخالق، ويف ربوع احلياة الزهدية ألتقياء الصدر األول لإلسالم، وتبلورت مفاهيم اأساس  
ة فيه وصقل النفس يف سياق التجلي العملي للفضيلة األخالقية والقيم اليت رسخها اإلسالم الرتبية الروحي وأمناط

أن يكون الطابع األخالقي هو الغالب يف كل تنظري صويف، واحلاضر  او إذ  يف نفوس بنيه وعقول أتباعه.. فال غر 
 يف كل تأمل روحي وممارسة عبادية.

أي شيء آخر بشؤون النفس وأوضاعها، واستغرقوا يف تأمل أعراضها وأحواهلا،  ولقد عين املتصوفة أكثر من
ومنازل ترقيها وعروجها، وعللها وأدوائها، وأسباب سقمها وشقائها، وكيفية عالجها وصالحها. ولقد ظهر ذلك 

تبارها ممارسة أخالقية يف معاجلتهم لقضية العبادة، حقيقتها ومعناها، دالالهتا ومغزاها، رموزها وأسرارها، باع اجلي  
، قبل أن تكون جتربة طقس وحركة جسد، أو هيئة  ُقِصَد منها تنظيم العبادة على صورة حركة اتطهري   اروحي   اوسلوك  

 حسّية وشكل.

 تأويل العبادة وسرها بوجه عام

هات، أو ما يسمى يف سياق حماولة تقدمي تأويل متناسق لإللزامات واإلكرا امضاعف   اتربيري   اويبذل الصويف جهد  
بالتكاليف الشرعية وفروع اإلميان، وهو جيد أنه من الضروري التنظري ويف حدود املنهج الصويف اخلاضع لتفسري 
فرداين لألشياء واملعاين، أو الستبطان جواين شخصي، للسبب الذي من أجله متت صياغة التشريعات املرتبطة 

 قتضية لشكل حمدد للتكليف، ولكيفية أو هيئة ال تعدوها وال تتجاوزها.بالعبادات بالصورة املعروفة، وعن العّلة امل
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والصويف ينأى حبدة عن استعمال لغة الفقيه واملتكلم، ويبتعد عن منهجه يف الشرح والتفسري والتربير، بالرغم 
ي ومتشعب من أن اإلرث املعريف املرتبط هبذه الناحية من التكاليف يف السياق الفقهي كبري وهائل، وهو جوهر 

وأساسي يف إطار النظام املعريف املتشكل على هامش النص الديين ومن وحيه، ذلك أن الصويف يغريه األسلوب 
، وينفر من التصور النظري، ولغة واالنفعايلاملباشر، املتوجه إىل القلب والوجدان، وامللتصق بالشعور واجلواين 

التأمل القائمة على قواعد اإلقناع الذهين واإللزام العقلي، أعين االستدالل واحلجاج والربهان واالستنتاج، وطريقة 
 األسلوب غري املباشر، واملثقل باإلحكام النظري والتناسق املنطقي العقلي.

ر له أن خيتربه العارفون من جتارب سلوب هو أصلح ما ميكن للتعبري عما قدوبنظر الصويف فإن هذا األ
ا يضطرب يف داخلهم من بوارق وملعات، أو معاين وحقائق، وما تستشرفه روحية، أو أن يعيشوه من نوازع، وم

عتمد عليه يف املوارد . وهو أفضل ما يقلوهبم، ومتتلىء به من مكاشفات، وما ينفتح أمام بصريهتم من عوامل وآفاق
ة حيث يفقد اجلهد التنظريي ولغ …اليت ترتبط بالدين بشكل جذري، وبتأمل الوجود كمجال لفعل إميان

 احلجاج والتناسق العقلي الربهاين فعاليته، ويصبح عدمي اجلدوى واألثر.

وما سوف نراه يف الصفحات القليلة املقبلة كتأويل للزكاة، أو لغريها من العبادات الشرعية، ولوقوعها على 
ستغرقة يف صورة حمددة وشكل معني، يتكىء على فهم لطبيعة النبوة وجوهرها باعتبارها آلية خالص للنفوس امل

االحنراف، واملنساقة مع أهوائها، واليت ساقتها األقدار إىل االستغراق يف امللذات والشهوات، ونسيان جوهر 
وجودها أو الغفلة عنه. وبنظر الصويف فالنبوة كالطبابة، والنيب كالطبيب، واهلل ملا كان يعلم ما يصلح لعالج 

سائل، وإلزالة أمراضها وأدوائها وعللها، وهو قد أرسل أنبياءه النفوس من األدوية، وإلصالحها من األسباب والو 
منه بعباده ورمحة منه  اوسائط بينه وبني خلقه ليزيلوا من نفوسهم أمراضها، ويقضوا على عللها، ويطهروها، لطف  

يف هبم وجب عليه أن يعلم أنبياءه كل ما ميكن أن حيقق غرضه، وينجز مقصوده، وما ميكن أن يكون له تأثري 
 بلوغ هذا اهلدف، وإجناز هذه الغاية.

وكما جيب على الطبيب أن يبذل وسعه يف العالج وينفق طاقته، فكذلك جيب على األنبياء أن ال يضنوا 
ة ما هو زائد على ما قرروه، ولو كان مث على الناس مبا يصلح نفوسهم من الشرائع، وما يطهر قلوهبم من التعاليم.

ه فيما بينهم، وأرشدوهم إليه، وأوجبوه عليهم وألزموهم به ملا سكتوا عنه، وال أخفوه، وال وأعلنوه يف الناس وأذاعو 
منعوا الناس من معرفته، أو ضنوا به عليهم، ذاك شيء ال يتناسب مع طبيعة النبوة وجوهرها، وال مع وظيفة النيب 
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ال لبس فيه وال غموض، ومقصد ال  ترتبط بغرض حمدد، وغاية واضحة جلية، وتقود إىل هدف اودوره فالشرائع إذ  
 شك فيه وال تردد.

وإذا كان أصل تشريع التكاليف والعبادات مما يرتتب عليه غرض يرتبط بالنفس وأحواهلا، فكذلك األمر فيما 
خيص الصورة اليت جعلت هذه التكاليف وفقها، واهليئة اليت شرعت على طبقها، وكذا ما اعترب فيها من شروط 

 ترتيب، وعدد ومقدار.وأوضاع، ووقت و 

 وغاية معينة، فااللتزام به احمدد   اويرى الصويف أنه إذا كان تقرير التشريع املرتبط هبذه التكاليف يلحظ هدف  
قد يقود مثل ذلك يف كل عبادة ر ضرورة، فال الزيادة نافعة مفيدة، وال النقيصة كافية مرغوبة، و على طبق ما قر 

عكس ما يراد منها، وإىل ضد ما يرغب أن  إىل –، يف صورهتا أو وضعها يف شكلها أو يف مضموهنا –رعة مش
 قصد أن حتققه وتوجده.تقود إليه، وي

لألمراض  أ  ولقد استوعب التشريع املرتبط بالتكاليف بنظر املتصوف كل املساحة اليت ميكن أن تشكل منش
رعية والفروع العبادية ما يرتبط بالنفس للفساد األخالقي واالحنراف، ذلك أن من التكاليف الش االروحية وسبب  

بطريق مباشر بقصد إصالحها، ومنها ما يرتبط باملال على وجه خاص بقصد تقنني استخدامه، ومنها ما يرتبط 
جامعة من جهة ما تتعلق به. واملتعلق منها بالنفس الصالة والصوم، واملتعلق باملال الزكاة،  ابكليهما، فهي إذ  
 واجلهاد. واملتعلق هبما احلج

وكما كان التشريع جلوهر مثل هذه العبادات بنظر الصويف لغرض واضح حمدد، ولغاية بينة ظاهرة، سواء تعلق 
لرتتيبها، فكذلك األمر بالنسبة  ،علت عليهاو بشكلها وصورهتا واهليئة اليت جاألمر مبضموهنا وجوهر حقيقتها، أ

ر بل إمنا قدم بعضها على بعض، وأخاالرجتال واملصادفة،  ه على حنو العبث واللغو أوفال يقع شيء من هذا كل
 ابعضها عن بعض خلصوصية ترتبط بوظيفتها، ومبا يتوقف عليها من أغراض ومقاصد، فما يقدم منها وضع  

 فهو متقدم يف ذاته وطبعه. اوتشريع  

 فقالوا: ار أهل اهلل وأرباب احلق لوقوع العبادات على ترتيب خاص أسباب  ولقد قر 

جلميع الفروع األخرى  –من حيث ما تقود إليه، وما تشتمل عليه  –الصالة وقعت أوهلا لكوهنا جامعة إن 
يف حكم الصائم ولو  افساد الصوم من املفطرات، فهو إذ   والعبادات، ألن املصلي حال صالته ميتنع عما يوجب
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املرء حقوق اهلل مما يف ملكه، واحلال أن  ، وما يصدق عليه كذلك أنه يؤدي زكاته، ألن الزكاة يف جوهرها إخراجاآن  
: "لكل شيء صلى اهلل عليه وآله ملا روي عن النيب اجسده ملكه، فإذا شغله بالطاعة والصالة فقد زكاه، مصداق  

زكاة، وزكاة البدن الطاعة". والصالة تشتمل كذلك على احلج، ألهنا قصد أو تشتمل على القصد، وعلى التوجِه 
هبا ويفسدها، وعلى الطواف حول القلب ملنع دخول غري اهلل فيه.  رام عن كل فعل يبطلها ويضرواإلحإىل القبلة 

من األفعال، مناسك صورية وما يؤديه املصلي  يؤديه احلاج مما مرفمن فعل ذلك كله فهو حاج حقيقة. نعم ما 
 .وشكال   امناسك معنوية، فاملصلي حاج حقيقة ومعىن ال صورة وجماز  

ك تشتمل على اجلهاد، لكنه مع النفس لتطويعها وإخضاعها ألوامر اهلل ونواهيه، والنفس يف كذل  والصالة
: "أعدا عدوك نفسك اليت بني جنبيك". ولقد قدم الصوم على الزكاة صلى اهلل عليه وآله حكم العدو لقول النيب

، والنفس أعظم منزلة من املال خلصوصيته فيه وميزة، ذلك أن الصوم يتعلق بالنفس على حنو خاص، والزكاة باملال
 وأعز وأسبق.

قلَّ أن يدخله شك  ، إذ الصوم فعلوألجل مثل هذه اخلصوصية ورد يف احلديث: "الصوم يل وأنا أجزي به"
مل يقصد فعله على حنو  إنصاحبه  ، ألنّ اإلخالصأو شبهة أو رياء أو عجب، وهو يصدر عن فاعله مبحض 

صومه يف السر، فإذا صام ُعلم أن ذلك منه بإخالص وخوف ورجاء. فما   احلقيقة مل يصح ،لتمكنه من إفساد
 كان كذلك من األفعال، ووقع على النفس خاصة وجب تقدميه.

يتكرر على الدوام بتكرر ما يوجبه، وهو  ة على احلج فألن الزكاة فعل متعلق باملال، وهو فعلوأما تقدمي الزكا
مرة يف العمر واحدة مع االستطاعة، فيقدم الواجب على  جيب إال توايل املكاسب، واحلج الو األرباح تعاقب 

 التكرار على الواجب مرة مع االستطاعة.

األخري قد ال جيب على أحد البتة، وألن األول حيتاج إىل ما ال حيتاج إليه  وقدم احلج على اجلهاد، ألن
 األخري من املال والبذل.

ري فهو مقدم على الكل حىت الصالة، ألن من مل جياهد نفسه نعم إن قصد من اجلهاد املعنوي منه ال الصو 
 ان ضالل، فهو إذ  ال يقدر على شيء، وال تصدر منه طاعة أو تقبل منه عبادة، وال ميتنع عن معصية أو حيرتز ع

 ها، فال تقع بدونه ومبعزل عنه.رأس العبادات كلها وأساسها ولب
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 الزكاة عند أهل الشريعة والطريقة والحقيقة

 ناها وأقسامها عند أهل الشريعةمع

هنا توجب زيادة أل االزكاة يف اللغة النماء والزيادة والقرب والصالح والطهارة، مسيت هبا الصدقة الواجبة شرع  
ا مما يتقرب هبا إىل اهلل الصدقة تزيد املال وتنميه، وألهن الصدقة توجب زيادة الثواب، أو ألن الثواب، أو ألن

  بالطاعة واالمتثال.

وألهنا تطهر املال من حقوق اهلل ومن حقوق الناس، وتطهر القلوب من البخل وحب املال واجلشع وما شابه 
أموال األغنياء جلهة أن  ذلك من رذيل الصفات، وألهنا مما يصلح شأن الفقراء بدفعها وإعطائها، أو مما تصلح به

جة، وحقيق على اهلل أن مينح رمحته من منح حق اهلل ة والكفاية القيام بشأن أهل الفاقة واحلااهلل كلف أهل الصح
 ملن حيتاجه، وأنفقه يف فاقة من يفتاق إليه.

منافع ومقاصد، إذ يف أدائها شكر لنعم اهلل، وطمع يف الزيادة، ورمحة ألهل  إىل ما مر اويف الزكاة مضاف  
ي عظة ألهل الدنيا وعربة، يستدلون احلاجة من الضعفاء، وقوة للفقراء، وعون هلم على أمور دينهم ودنياهم. وه

هبا على ما يف الفقر من اهلوان والضعة، وتدفعهم إىل اإلحساس باخلوف من أن ينقلب حاهلم من الغىن إىل الفاقة 
والزكاة زكاتان، زكاة األموال واألعيان، وزكاة الرؤوس واألبدان، والثاين قسمان كذلك زكاة الفطر، وزكاة  .19والعوز

 قوى.األعضاء وال

ض ربع العشر، لكن نصاهبا والغالت األربع، ويف األولني فر  واألوىل تكون يف النقدين واألنعام الثالث
ا يف البقر فألن نصابه األول وإن كان ثالثني، لكن ربع العشر، أما يف الغنم فظاهر، وأم اخيتلف. ويف الثاين أيض  

، وإن كان النصاب األول منها مخسة، لكن الظاهر أهنا الكمال واالستقرار على األربعني. وأما يف اإلبل فألنه
 توازي األربعني من الغنم، وهلذا كان فيها شاة. ويف الثالث العشر أو نصفه.

والزكاة بشكل مطلق على ضربني، ما يراعى فيه احلول أي مرور عام كامل، وما ال يراعى فيه ذلك، واألول 
، والثاين هو الغالت والثمار، وشرائط ما يراعى فيه احلول ضربان، هو األجناس اخلمسة مما سوى الغالت والثمار

أحدمها يرجع إىل املكلف، واآلخر إىل األجناس نفسها، وما يرجع إىل املكلف ضربان، شرائط الوجوب وشرائط 
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ها. وكمال العقل احلرية شرط يف األجناس اخلمسة كل، احلرية وكمال العقل، و اثنانالضمان. وشرائط الوجوب 
، اإلسالم وإمكان األداء، وما يرجع من الشروط هذه إىل األجناس اثنانشرط فيما عدا املواشي. وشرائط الضمان 

، األول يرجع إىل من جتب عليه، اثنان، حلول احلول وبلوغ النصاب. وما ال يراعى فيه احلول فشروطه اثنان
 ب.والثاين إىل األجناس نفسها، وما يرجع إىل األجناس بلوغ النصا

ال يقف  اء الشريعة، أو الفقهاء، وهو أمرهذا تصوير إمجايل ملعىن الزكاة وشروطها وأنصبتها كما يقررها علم
، وال ينشغلون به، ويأخذونه مأخذ التسليم، ألن ذلك هو ظاهر ما تقرره الشريعة، وهم ال اعنده املتصوفة ملي  

عليه، بل يتجاوزونه على عجل، إذ موضع اهتمامهم جيادلون يف الظاهر، وال يكادون يقفون عنده أو يقتصرون 
بالزكاة من أثر يف نفس امللتزم يف املستوى األخالقي  االلتزام، هو ما يرتكه انشغاهلمعلى وجه الدقة، أو جمال 

 املعنوي والروحي، ويف املستوى املعريف الوجودي كذلك.

لزكاة، وهي ما يكون موضوعها النفس، ال املال مل يقع عند الفقيه موضع عناية تذكر من أصناف ا امث إن شيئ  
، اوأرفعها ومنزلة وأجلها مكان   اوزكاة كهذه من أعظم أصناف الزكاة وأعالها شأن   واألعيان وال الرؤوس واألبدان.

وأعلى. فاقتضى ذلك أن يَ ْنَصبَّ اهتمام الصويف كذلك  العلو موضوعها وتقدمه، إذ النفس فوق البدن واملال مجيع  
ما مل يقع موضع عناية الفقيه واهتمامه. وألن املتصوف أعطى النفس من األمهية ما جعله أعلم خبفاياها،  على

أن يكون أوىل من يعاجلها، أو ينشغل هبا ومبا  ابه إذ   املها، مبقاماهتا وأحواهلا، فحريوعو  بآفاقها اوأكثر خربة وتبصر  
 يرتبط هبا من أحكام وأفعال.

ؤديها على وجه الصحة، بأن تستويف أركاهنا، هل الشريعة يعنيهم من الزكاة أن تقع من موعلى أي حال فإنَّ أ
وفقه،  على النحو الذي شرعت –ما يرتبط منها باهليئة والصورة، أو باملعىن والداللة  –كل شروطها   وتستجمع

رعية عليها واللوازم، قبوهلا على حنو احلصر، وهو الذي يقتضي ترتب اآلثار الش وقننت على أساسه. ذاك شرط
ويرفع عن مؤديها ما يقع على عاتقه من مسؤولية يفرضها انتماؤه إىل الدين والتزامه بتشريعه، وإميانه بأسسه 

 وأصوله ومبادئه.

 زكاة أهل الطريقة، معناها على اإلجمال وسرها
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قتضيه الشرع ويوجبه من لكن األمر عند أهل الطريقة يتجاوز ذلك ويزيد عليه، إذ زكاهتم بعد قيامهم مبا ي
إليه بقوله:  القرآنبتطهري أنفسهم من رذيلة البخل، وتنزيهها عن قذارة الشح الذي أشار  انشغاهلممعىن الزكاة 

. ليحصل هلم بذلك ما ال يعد وال حيصى من اآلثار املعنوية 1{َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ }
شراقات والبوارق، واملكاشفات إلوالروحية، ومن األوصاف احلميدة واألخالق الفاضلة، ومن املعارف واحلقائق، وا

 .واملشاهدات، وليزول من نفوسهم ما ال يعد كذلك وال حيصى من األوصاف الرديئة، واألخالق املذمومة والرذائل

مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم }إىل مثل هذا املعىن وأكد عليه يف قوله:  القرآناهلل أشار يف  ويرى املتصوف أنّ 
 .2{ّلُه َواِسٌع َعِليمٌ َشاء َواليف َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنبُ َلٍة مَِّئُة َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن يَ 

وإذا كانت داللة اآلية حبسب الظاهر توحي بإرادة زكاة املال من أصنافها، وتقرر ما يرتتب على بذله من 
الثواب املضاعف واألجر اجلزيل، أو ما يصيب املال املزكى من الزيادة والنماء، فإهنا تنطوي بنظر املتصوف على 

، ويروم من احسي   ايف التعبري، أن يقرر أمر   القرآنأرحب، ذلك أن من طريقة داللة أعمق، وترقى إىل آفاق أوسع و 
معنوي على حنو الرمز والتمثيل. ولقد جرى على مثل هذه الطريقة هنا، فعرب عن فعل الزكاة باحلبة  خالله بلوغ أمر

ما  يرتتب على هذا الفعل على حنو الرمز للداللة على وحدة هذا العمل وحمدوديته، وبالسنابل السبع للداللة على 
من الصفات احلميدة األصول، ومبئة حبة للداللة على ما يلزم الصفات األصول من الفضائل الفروع، وامللكات 

 واألوصاف املضاعفة، واخلصال اليت ال تعد آثارها، وال حتصى نتائجها.

الروحي على وجه  –عنوي وألن الذي يتوجه إليه أهل الطريقة يف كل فعل عبادي هو أثره األخالقي وامل
توجبه وتقتضيه من الفضائل،  ط هؤالء يف صحة كل زكاة أن ال يلزم من إيقاعها من املفاسد مبقدار ماالدقة، شر 

ه عن  الطهارة من كل وصف ذميم، والتنز  ذلك يقود إىل ضد ما هو الغاية منها واهلدف املرتتب عليها، أعين ألنّ 
 كل رذيلة مفسدة.

ملتصوفة من أن يقع الباذل، وهو ينفق، يف املن يف العطاء. وحقيقة املن أن يرى الباذل وألجل ذلك حذر ا
 اأو أن يستنكر تقصريه يف شكر استنكار   اوعالمته أن يتوقع منه شكر   إليه. اعلى من يعطيه حمسن   نفسه متفضال  

                                                           

 .9اآلية  الحشر،سورة  1
 .261، اآلية البقرةسورة   2
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هذه الصفات، وزوال أثرها مبا  يزيد على ما كان من حاله قبل الصدقة. وإىل بطالن الصدقة مبا يرتتب عليها من
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تُ ْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم }بنظر الصويف حني قال:  القرآنيالزمها من مثل هذه اآلفات، أشار 

 .3{بِاْلَمنِّ َواألَذى

الباذل أن القابل يسري عند أهل الطريقة العارفني، وخالصته أن يعرف  ظر املتصوفة، فإنَّ عالج ذلك سهلوبن
الزكاة كما مر تطهري القلب عن رذيلة  بقبول حق اهلل منه، إذ سر –يف احلقيقة  –هو احملسن إليه، واملتفضل عليه 

البخل، وتزكيته عن قذارة الشح، فإذا أخذ الفقري الصدقة من باذهلا، فقد أخذ منه ما به تتحقق طهارته، ويزول 
 اه.أن طهره وزك الفضل عليه اشح نفسه، فلآلخذ إذ  

يِهم هِبَا}ه يف قوله: نبي اوإىل ذلك أشار اهلل خماطب   ُرُهْم َوتُ زَكِّ ، فنسب فعل 4{ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقة  ُتَطهِّ
 وهو القابل، ال إىل املتصدق الباذل واملعطي. ،التطهري إىل النيب

عىن الزكاة ويف تأويلها عند أهل الطريقة، فإنَّ يف م اجوهري   اوإذا كان اجلانب املعنوي واألخالقي يشكل عنصر  
املعنوي لفعلها -يل املتصوفة بتحليل األثر األخالقاجلانب املعريف هو العنصر اجلوهري اآلخر. وكما ينشغ

وتأديتها، فهم ينشغلون كذلك ببيان اآلثار املعرفية اليت تنطوي عليها وحتتويها وتؤدي إليها. لكن ذلك بنظرهم 
َلن }مرتبة األخالق، ومقام مرتتب على مقامها، ومنزلة تعلو منزلتها وهي مرتبة الرب يف قوله تعاىل: مرتبة فوق 

، هنا ظاهره بذل املال، وهو يف باطنه ورمزه إنفاق اإلنسان نفسه اإلنفاق. و 5{تَ َناُلوْا اْلربَّ َحىتَّ تُنِفُقوْا ممَّا حتُِبُّونَ 
 ها ال على حنو الصورة بل املعىن.يه. وإنفاقها قتلها لداليت هي أحب األشياء إليه وأعز 

ْم }وقتلها كذلك تزكيتها وتطهريها، لقوله تعاىل:  َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا يف َسِبيِل الّلِه أَْمَوات ا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّ
ها وزّكاها، نال يف الدنيا املعارف واحلقائق . إذ معناها أن من قتل نفسه يف سبيل اهلل معىن بأن طّهر 6{يُ ْرَزُقونَ 

واملكاشفات واملشاهدات، واطلع على عاملي امللكوت واجلربوت، وشاهد احلق يف مظاهره اآلفاقية واألنفسية، 

                                                           

 .2، اآلية البقرةسورة   3
 .9، اآلية التوبةسورة  4
 .3ية اآل، آل عمرانسورة  5
 .3ية اآل، آل عمرانسورة  6
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ونال يف اآلخرة ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر من ، وبلغ أعلى املراتب وأرفع الدرجات
تظهر فيها أنوار امللكوت وآثار اجلربوت،  املنزلة واملكانة، والقرب واحلظوة، وصار قلبه مرآة  جملوة  الثواب واألجر، و 

على  صلى اهلل عليه وآله طهرة الروحانية. ولقد دلل النيبدة القدسية، والنفوس املترقت نفسه إىل عامل العقول اجملر و 
يف  ايف مسعي، ونور   ايف قليب، ونور   ايها: "اللهم اجعل يل نور  مثل هذه املكانة واملنزلة يف مناجاة له مشهورة يقول ف

" لريشد غريه إىل مثل …يف خلقي ايف يدي، ونور   ايف عظمي، ونور   ايف دمي، ونور   ايف حلمي، ونور   ابصري، ونور  
 .ها، واجلد يف نيلهاا على بلوغهذا املقام، وحيثهم على حتصيل هذه املنزلة، وليعلِّم أمته أمهية هذه املكانة، ليحرصو 

تشريع الزكاة يف املعدن والنبات  –حبسب املتصوفة  –ومثل هذه اآلثار املعنوية هي اليت اقتضت يف األصل 
، اإلنسانواحليوان، ذلك أن األول منها حبسب تطابق عامل اآلفاق مع عامل األنفس يقع يف قبال الروح املعدين يف 

وهي متعددة  –يوان يف مثال الروح احليواين، فتكون طهارة كل روح منها فيه والنبات يف مثال الروح النبايت، واحل
ا بإخراج متام ما جيب من بإخراج زكاة ما يقابلها من هذه األشياء، فتتم طهارهت – اوذات   واحد حقيقة   ااعتبار  
 .زكاهتا

 زكاة أهل الحقيقة، معناها وسرها

نفسي، وعروج روحي معنوي، وأن العابد يقصد من  فعُل ترقأشرنا فيما مضى إىل أن العبادة عند املتصوفة 
. وأشرنا كذلك إىل أن أهل احلقيقة يف نظام املتصوفة أعلى اتصاعدي   خالهلا االنتقال يف مراتب السلوك انتقاال  

يعة، وأرفع درجة من أهل الشريعة والطريقة كليهما، وأن أهل الطريقة أرفع مرتبة من أهل الشر  امنزلة، وأرسخ قدم  
ال تقع على نسق واحد، بل تتدرج يف املنزلة واملكانة، وتتفاوت يف السمو والرفعة،  اوعليه فعبادة هؤالء مجيع  

وتستبطن األعلى منها ما ال يستبطنه األدىن من املعاين واألسرار، وحتقق ما ال حتققه من األغراض واملقاصد 
 ق على كل عبادة.والغايات واألهداف، و يصدق ذلك على الزكاة كما يصد

املعريف هو الذي يراد إجنازه من الزكاة، عند أهل الطريقة، وإذا كانت األبعاد  –وإذا كان األثر األخالقي 
الروحية هي اليت يتوجهون إليها، واحلياة األخالقية التطهرية هي اليت يقصدوهنا، فما يفهم من الزكاة عند أهل 

، يرتكز على حياة أخالقية سامية، افعل الزكاة عندهم حيقق معىن وجودي   احلقيقة هو أبعادها الوجودية، مبعىن أن
 ومراتب معنوية رفيعة، ومقامات يف املعرفة عالية.
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هي إخراج كل ما يف الوجود من منزلة  -بعد قيام بزكاة أهل الشريعة واحلقيقة  -وعليه فزكاة أهل احلقيقة هي 
، فُيشاهد من غري مقيدات ويرى بال حيثيات يةثنينإللغريية وخبث االتقيد إىل عامل اإلطالق، وتطهريه من رجس ا

ا من أو إضافات، ال فرق يف ذلك بني املواليد الثالثة اليت وجب فيها اخلمس عند أهل الشريعة، وبني غريه
 .املوجودات البسيطة واملركبة

والبلوغ هبا إىل البساطة، فتلحق  وكيفية هذا اإلخراج يف املواليد بتخليصها من تركيبها وحتريرها من تكثرها،
مبرتبة العناصر. ويف العناصر بإخراجها من البساطة والبلوغ هبا إىل بساطة العامل العلوي، أعين إىل مرتبة السماوات 
واألجرام. ويف األخرية بإخراجها من مرتبة وجودها السماوي الكوكيب والبلوغ هبا إىل مرتبة األجسام الكلية 

 .رتبة اهليوىل الكليةألخرية بتخليصها من مرتبة وجودها كأجسام كلية والبلوغ هبا إىل مالطبيعية. ويف ا

 ،وفيها بالبلوغ هبا إىل مرتبة الطبيعة الكلية، مث إىل مرتبة األرواح البسيطة، مث إيصاهلا إىل مرتبة األرواح القدسية
فال يعاين عندها  ة احلضرة األحدية والوجود املطلق.مث مرتبة النفس الكلية مث إىل مرتبة العقول اجملردة، مث إىل مرتب

كوحدة مشهودة للمزكي على حنو جلي واضح، بأن تتجلى على قلبه حقيقة احلق يف مرآة   بأكمله إال الوجود
 مظاهرها اآلفاقية منزهة عن كل تقيد وجمردة عن كل تركب، وخالصة من كل تعني أو وصف أو نعت.

موجود من كل قيد وتطهره من كل تعني ومشاهدته يف أفق الوحدة الصرفة ومثل هذه الزكاة، بإطالق كل 
وجتريده من كل إثنينية، هي الزكاة احلقيقية، وهي املقصودة للعارف بالذات، ذلك أن تطهري املوجود من قيوده 

 .ومن إضافاته، هي أعظم الطهارات وأعالها، وهي املقصودة يف األصل من تشريع العبادة بإخراج الزكاة

وإذا كانت الزكاة احلقيقية ألهل احلقيقة هي مشاهدة املوجودات على حنو الوحدة الصرفة، فإن لكل موجود 
فيكون كمال املعدن يف بلوغه  ه،صل كماله ببلوغ املرتبة اليت تليمن موجودات العامل زكاته كذلك. وزكاته بأن حي

بلوغه مرتبة احليوان، وكمال احليوان يف بلوغه مرتبة  مرتبة كماله يف ترقيه وهي مرتبة النبات، وكمال النبات يف
 اإلنسان، وكمال اإلنسان يف بلوغه مرتبة امللك مث مقام اخلالفة اإلهلية مث مقام الوحدة الصرفة.

 .وتطهره ،فبلوغ كل موجود كماله الذي ينطوي على إمكانه هو زكاته

، ويف التطهر من رجس الكثرة، والعارف من بني اوينخرط الوجود بأكمله يف الرتقي حنو الوحدة الصرفة إذ  
وإذا   .كاته اخلاصة به اليت ال تعدوهاملوجودات ينخرط يف مشاهدة هذه الوحدة سارية يف أفق جتلياهتا، وهذه هي ز 



 

 15 

ال يتبدى إال للعارفني، وغاية  اكان للزكاة عند املتصوفة معىن يتجاوز ما تكشف عنه داللتها املباشرة، وسر  
حتيل حماولة تلمس معناه  اخيتصان بأهل اهلل، فإّن يف تشريع الزكاة على الكسر العشري عندهم كذلك سر   اومقصد  

 .اص ملكانة اإلنسان وجوهر فعلهواكتناهه وفهمه على رؤية للوجود يف قوسي صعوده ونزوله، وعلى فهم خ

ة ذلك للنسبة اليت ضاعف اهلل ، قائم على مطابقااختصاص الكسر العشري بالزكاة مطلق   وباإلمجال فإّن سر
يف منائه عشرة  -أمثاهلا يف مقام اجلزاء واإلثابة، فيعدل هذا الكسر  اوفقها احلسنات، حيث جعل كل حسنة عشر  

الواحَد، فكأن الباذل حني بذل أعطى الكل هلل، وبرَّأ نفسه من نسبة امللك، فيثاب حينئٍذ  –أمثاله يف اجملازاة 
"، هذا سّر اختصاص ]...[ كمثل حبةٍ   ]...[ إىل قوله تعاىل: "مثل الذين ينفقون أمواهلم ااستناد  بسبعة وسبعني 

 عندهم. االكسر العشري بالزكاة مطلق  

وأما جريان زكاة الغالت على وجه اخلصوص على الكسر العشري فقد قالوا: إّن سرّه مبين على افرتاض أن 
. وهذا اجلزء واحد : "أكرموا عمتكم النخلة"صلى اهلل عليه وآله من النبات، كما يف إشارة النيب ايف اإلنسان جزء  

من عشرة أجزاء هي العقل والنفس واهليوىل والصورة  –سب رأيهم حب –من عشرة، جلهة أن اإلنسان مركب 
لق نصيب العشر بالتكوين واخل اورة اإلنسانية، فله من النبات إذ  واجلسم واألعراض واملعدن والنبات واحليوان والص

 والوضع اإلهلي، فجرت الزكاة يف الغالة على عشر ليطابق ذلك ما يف اإلنسان من جزء النبات.

كون   ، فما هو سراأو يف الغالت خصوص   اجرياهنا على الكسر العشري مطلق   لكن إذا كان هذا هو سر
لتشريع للزكاة برؤية يركز املتصوفة هنا على ربط مثل هذا ا نصاب الزكاة فيما سوى الغالت ربع العشر فحسب؟

 ه "أن اهلل جعل الزكاة يف كل ألفإىل خرب مفاد استناد  ايف العدد أربعني  امل يف قوسي صعوده ونزوله، وبسرللع
ه خلق اخللق فعلم غنيهم وفقريهم، وقويهم وضعيفهم، فجعل من كل ألف مخسة ، ألنامخسة وعشرين درمه  

ه خالقهم، وهو أعلم هبم" مفرتضني أنّه كما يزيد العمل الواحد ، ولوال ذلك لزادهم اهلل، ألناوعشرين مسكين  
َمن َجاء }إىل قوله تعاىل:  االذي يصعد من اخللق إىل احلق عشرة  أمثاله يف مقام اجلزاء، أو سبعة وسبعني، استناد  

، فكذلك األنوار اليت تتنزل من السماء 8{َواهَلُمْ مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَمْ }، وإىل قوله: 7{بِاحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا

                                                           

 .160اآلية  األنعام،سورة  7
 .261 ، اآليةرةالبقسورة  8
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ية ما يناسبها ميكن أن يستضيء هبا من احلقائق األرض أة الدنيوية ينتشر نورها إىل حدواحلقائق اليت تقبل إىل النش
 .يف نوره واستضاءته

ا كانت من تعاكسية، ذلك أن األعمال مل - بني قوسي الصعود هذين والنزول -والعالقة حبسب املتصوفة 
، واستضاءت مبا متر به من وهباء   اسنخ النشأة املادية فهي ضعيفة النور فقرية، لكنها كلما تصعدت ازدادت نور  

العوامل النورانية، أما األنوار املتنزلة فإهنا ملا كانت من سنخ النشأة الروحانية فقد غلبت عليها النورانية يف عاملها، 
ب لا مرحلة تغهلفرقت أضواؤها إىل أن تبلغ يف تنز ورها وتفرقت تشعََّب نورها وتلكنها كلما تنزلت من معدن ظه

 ق.، وتطغى على ذاهتا الكثرة والتفر عليها فيها الظلمة

ما غلبت النورانية يف مستوى العمل قويت نسبته إىل املبدأ األعلى إىل ذلك يرى هؤالء أنه كل استناد  او 
عفت لبت الظلمة يف مستوى النور قويت نسبته إىل اجلهة الدنيوية وضوضعفت عالقته بالدار الدنيا، وكلما غ

 .عالقته مببدئه

فالواحدة من جهة اخللق إذا صعدت إىل اهلل ارتاشت، وإذا قربت من عامل األمر اشتدت " يقول القمي:
انتشرت، وتفرق  نورانيتها فصارت عشرة، أو سبعمائة وسبعني، والواحدة من عامل األمر إذا تنزلت إىل عامل اخللق

إىل  ،نورها، فعم وانشر، وانبسط ضوؤها ليعم بعضها كل العوامل الوجودية، وبعضها أمة من األمم، وبعضها مجاعة
 .ضيء به األربعون، ال أقل من ذلك"أن ينتهي النور إىل مرتبة يست

بع، وعلى من السأن مير على كل مساء  التصعد هو أن كل عمل متصعد ال بدوسبب تنوُّر األعمال يف فلك 
 ال فيها ومل يرد إىل صاحبه استنار، واكتسب بسبب هذه العوامل ضياء  ومناء ، فتنورها إذ  العرش والكرسي فإذا قُب

ليس من نفسها، بل بسبب أن العوامل املذكورة خلقت يف األصل من أنوار متنوعة خمتلفة يف اإلضاءة، متفاوتة يف 
من جنسها صعدت إليها، فإذا قبلت يف كل مرتبة من مراتب تصعدها، ويف  النورانية. فإذا صارت هذه األعمال 

أمثاهلا حبسب عدد  اعلى نور إىل أن يتضاعف نورها عشر   انور   ازدادتكل عامل من عوامل ارتقائها وارتفاعها 
 العوامل اليت مّرت هبا.

تعاكسية فحسب، بل كذلك والعالقة عند أهل احلقيقة بني قوس نزول األنوار وقوس صعود األعمال ليست 
تكاملية، مبعىن أن إحداها تستدعي األخرى وتوجبها، ذلك أنه إذا َشرََع نور من أنوار عامل األمر متأصل يف 
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ظهور النور فيه دفعة،  ، لضيق العامل السفلي عناالنورانية باهلبوط من عامله إىل العامل السفلي، كان نزوله تدرجيي  
لضوء عليه فجأة، وألنه يلزمه التدرج مبقتضى طبيعة التفاوت بني طبيعة العامل فيه تطيق شروق ا ولعدم سعة

لة ملثل هذا لشروق ذلك النور فيها، القاب أن تكون املادة املتعينة ،اإذ   ،الصادر عنه، والنازل إليه. فمن الضروري
ة بالتصعد ملوافاة ذلك النور يف صعودية بإزاء احلركة النزولية وعلى حماذاهتا، لتصبح مستعد الظهور متحركة حبركة

ل النور، فيتحقق عند التالقي منتهى مسافتيهما، حبيث تكون عليا درجات تصعد املادة هي قصيا درجات تنز 
هي برزوه يف مكامن هذه املادة، وظهوره من بواطن هذه  افحركة كل نور إذ  . قاب قوسني، أو دائرة من خطني

 نور أمت من األول، وفعل أكمل. من منازهلا حتركت هي لقبول ظهور طع النور منزال  املرتبة القابلة املستعدة، وكلما ق
أما سبب توزع األنوار عند تنزهلا، وتفرعها وتنوعها وانبساطها عند تدرجها، فهو أن العوامل الوجودية بأكملها إمنا 

ياءه يتفاوتون حبسب مراتبهم تقوم خبليفة، وكل مساء وما فوقها على التدريج صورته. مث إن خلفاء اهلل وأول
ودرجاهتم إىل أن ينتبهوا إىل ما ال أكمل منه، النتهاء احلدود اخللقية بالضرورة. وهذه املرتبة من مراتب التصعد 
هي منبع كل مراتب الوجود وعوامله وأصلها، وأساسها ومبدؤها وهي القريبة اليت ال أقرب منها، والكاملة اليت ال 

تستضيء بضوئها كل عوامل النور وتلبس من نورها حلية الظهور والشهود. وكما تستنري  أكمل منها، وهي اليت
العوامل الوجودية بنوره، تستنري مبن اكتسب منه كذلك، وانتسب إليه بالقرب. وليسمى النور املبدُأ نوَر األنوار 

 ولتسمى األنوار املتنزلة منه املستنرية بنوره، األنوار النازلة.

 الواحد من هذه األنوار، سواء منها األصل أو الفرع، أربعون من األجرام العنصرية، وهو منها، وأقل ما ينري
ي النور واجلهات املستنرية للمؤمن األقل أي واحد من األربعني. ذلك أن اجلهات اخللقية على وجه احلصر أربع،

واجلهات  أربعني. مع ذلك النور املركزكز، فيكونون من كل جهة عشرة أبدان مع ذلك املؤمن الذي هو مبنزلة املر 
هذه وإن استنارت مبركزها، لكن الغالب عليها الظلمة، بسبب كدورة ذواهتا، وألجل ذلك يكون ركوهنا إىل 

 مبدئها، وتعّلقها بزخارفه، وسعيها الكتساب منافعه.

بال على اهلل والتجايف عن أما الشخص املتنور الذي يقع كاملركز بالنسبة إىل هذه اجلهات فالغالب عليه اإلق 
يف األربعني، وهو بالنسبة إليها كالقلب  وتسكنه الفاقة، وألجله صار وجود واحد فقري دار الدنيا، فيالزمه الفقر

 بالقياس إىل األعضاء األخر، يصل فيضه إليها، وحتيا حبياته، وهي توصل إليه جزء ما اكتسبته من خالص الغذاء.
أدىن مراتب النور جيري يف املراتب األخرى، إىل أن يصل األمر إىل نور األنوار، ومبدأ كل وكما جيري هذا املبدأ يف 

 نور.
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يقول القمي: "وكذلك النور يف كل نزول من مادة من املواد العرشية أو الكرسوية، أو السماوية، أربع 
حياة ملا حوهلا من ظهورات يف مادهتا موجبة إلضاءة أربع جهات، حتصل من كل واحدة من هذه الظهورات 

األشخاص، وما يناسبها من األجناس، إىل أن ينهي إىل األربعني الذي هو املظهر األصلي لذلك النور، فأقل ما 
على معىن أنه إذا قرر اهلل ظهور نور من األنوار وقضى  ايكون لألنوار النازلة إىل هذا العامل تسعة وثالثون شعاع  

دىن مراتب النور يف اإلضاءة ملا حوهلا، وأقلها يف اإلفادة هو ما يستضيء بنور أن يُظهر آثاره يف هذه الدار، فأ
ويستفيد من ضوئه هذا العدد من أشخاص نوعه، فيكون هذا العدد من توابع ذلك النور وفروعه، ومما حيىي حبياته 

، واستنارت األكوان ويتدرج ذلك إىل أن ينتهي إىل نور األنوار الذي خلقت العوامل بتبعه وده،جويوجد بنور و 
 لقوله: "لوالك ملا خلقت األفالك". ابنوره، مصداق  

ل أهل احلقيقة وقوع الزكاة على الكسر صعود األعمال وتنزل األنوار، علإىل مثل هذه الرؤية لقوسي  اواستناد  
لي، وأدىن العشري، مفرتضني أن إخراج ربع العشر من األجناس الزكوية ألنه أقل نسب األشعة إىل النور األص

مراتب تبعية األشخاص إىل الكامل منها. فكما حيصل بالنور األصل حياة ما حييط به مما يتبعه ويتصل به يف عامل 
اختصاص ربع  رال، وزكاة ما أخرج منه. فهذا سالكون والوجود، فكذلك حيصل بربع العشر مناء ما تبقى من امل

ألنّه كالواحد املركز، يف األربعني الذين حييطون به،  العشر بزكاة ما سوى الغالت من األجناس الزكوية.
ويستضيئون بضوئه، ويستنريون بنوره ويوجدون بوجوده. فكما يزكو أولئك بوجود هذا الواحد فيهم، ويزكو املال 

 هبذا اجلزء سواء بسواء.

 زكاة األعضاء والقوى

ها، واتضح السر الذي تنطوي عليه وتشتمل، دها الشرع وبينكاة يف األجناس الزكوية اليت حدإذا اتضح معىن الز 
مثل هذه الزكاة، ومغزاها،  ؟ وما هو سر–ظاهرة وباطنة  -فما هو معىن وقوع الزكاة يف األعضاء والقوى، 

 مقصدها وغايتها عند أهل احلقيقة؟و 

، وتتصل معاجلتهم يف الواقع ترتبط طريقة تأويل أهل احلقيقة لزكاة األعضاء والقوى برؤيتهم األخالقية واملعرفية
هلا بنظرهتم إىل الوجود بشكل عام. ولو تلمسنا ذلك يف حدود تأويلهم لزكاة األعضاء الظاهرة والقوى لتبدى 

وامتناع، وتقع  ذلك بوضوح تام. واألعضاء الظاهرة عندهم بتمامها هلا جهتا قبض وبسط، أو بعبارة أوضح فعل
 .ق مقصدينمن اجلهتني، وحتق ة على معنيني باعتبار كل جهةالزكاة يف كل قو 
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زكاهتا النظر بالعربة والغض عن الشهوات، واألوىل تعين النظر يف السماوات واألرض، واآلفاق  فالعني مثال  
واألنفس، والسلوك من خالل ذلك يف ملكوت السماوات واألرض، والتدرج حنو بلوغ مرتبة املتحقق، بأن ال يرى 

وهذه زكاة العني  ".إال ورأيت اهلل قبله وبعده وفيه الخرب: "ما رأيت شيئ  ل االناظر سوى احلق، ليكون مصداق  
ا زكاهتا حبسب ماهلا من اقتدار الرتك أو القبض، فهو أن ال تطمح إىل مأ حبسب ماهلا من اقتدار البسط أو الفعل.

سوى اهلل، وأن الشهوة أو تطمع فيها، لترتقى بذلك إىل مرتبة يغمض فيها صاحب النظر عينه عن نفسه وعما 
وزكاة األذن كذلك زكاتان، استماع العلم واحلكمة، واإلعراض عما يضاد ذلك،  ق.ميتنع عن مشاهدة غري احل

 واألول زكاهتا حبسب ماهلا من اقتدار البسط، والثانية زكاهتا حبسب ماهلا من اقتدار القبض.

املوعظة، وما شاكل ذلك مما فيه التأدب ومعىن األول البحث عن العلم حبقائق األشياء، واستماع النصيحة و 
، فيصري اهلل مسعه، فال يسمع إال به ومنه، اوالتنفل، ليرتقى السامع بقرب النوافل والفرائض إىل أن يصري حمبوب  
صوتك".  ٌر إال نورك، وال ُيسمع صوٌت إاّل ويصل إىل مرتبة يقول عندها: "اخللق خاضع لك حىت ال يُرى نو 

تطهري األذن عن مساع ما سوى تناع عن استماع رذيل القول، وما ال طائل وراءه من الكالم، و ومعىن الثانية االم
 .احلق

النصح للمسلمني بإرشادهم إىل مصاحل  – وهي زكاة البسط –وزكاة اللسان على معنيني كذلك، األوىل 
هم، وهذه فائدة للغري، أما ما دينهم ودنياهم، وإيقاظ الغافلني من رقدة غفلتهم، وتذكريهم مبواضع الرشد يف أمور 

حيقق فائدة لصاحب اللسان فكثرة التسبيح والذكر على شرط موافقة اللسان للقلب، إىل أن يتأصل ذلك يف 
 النفس، فيتحد اللسان والقلب، مث يرتقى ليتحّد الذاكر والذكر املذكور.

الم، والنطق بالسوء، ليتدرج هي منع اللسان عن رذيل القول، وفاسد الك –وهي زكاة القبض  –والثانية 
بعدها إىل مرتبة ال ينطق معها حىت باألمور املباحة، مث إىل مرتبة يصمت فيها عن غري ضرورة، مث إىل مرتبة 

 يصمت فيها عن ذكر غري اهلل.

وزكاة اليد كذلك زكاة قبض وبسط، وزكاة البسط تتحقق باليمىن منهما، بأن يطلقها يف البذل والسخاء، 
ها بالعلم وبالعمل املتعلق مبنافع الناس يف طاعة اهلل. أما زكاة القبض فهي تقع باليسرى بأن يقبضها وبأن يشغل

إىل أن يصل إىل مرتبة يليق معها أن  اوبسط   اعن الشرور واآلثام، واألعمال الشائنة املسيئة، فيرتقى املرء قبض  
 .وطة على عباده، بالرمحة والنعمة"يقول: "أنا يد اهلل املبس
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وزكاة الرجل زكاتان كذلك، زكاة قبض وزكاة بسط، واألوىل هي السعي يف حقوق اهلل من زيارة الصاحلني 
للسرور إىل قلب من يزار، ومن مجلة حقوق اهلل السعي  للثواب، ورغبة يف بلوغ درجة الصاحلني، وإدخاال   اإحراز  

ماكن اليت يذكر فيها اهلل بالتسبيح والتهليل، واألة اضع العبادة ومدارس العلم واحلكمإىل جمالس الذكر، وهي مو 
. ومن حقوق اهلل كذلك السعي إىل ا رياض اجلنة قال: حلق الذكر"لقول النيّب: "روحوا إىل رياض اجلّنة، فقيل: وم

 اجلهاد سواء منه األكرب أم األصغر.

ة، واالبتعاد عن ما كرَّره اهلل أما زكاة القبض، فاالمتناع عن السعي إىل معاقل الفتنة، ومواضع الفساد والتهم
، بالعمل بالعدل والتوسط إىل أن يبلغ مرتبة ال يضع قدمه اوبسط   امث إن العبد يرتقى قبض   تعاىل السعي إليه.

 عندها على شيء إال نزلت عليه الربكة وسرت فيه احليلة.

الباطنة سواء بسواء. وهي اخليال وكما جتري الزكاة على مثل هذه املعاين يف األعضاء والقوى الظاهرة جتري يف 
والفكر، والقلب والعقل والسر. وتكون زكاهتا على وجه اإلمجال حصر فعلها يف احلق، بأن ال يتوجه اإلنسان مبثل 

لقول الشاعر: أال كل  امصداق   رهل عقله، وحياة سهذه األعضاء إال إليه. فيكون احلق مهه، وشغل فكره، وعم
 شيء ما سوى اهلل باطل.

 .ظالل أو عكوس يف مرايا أوالكون نقوش أو خيال         قول اآلخر:إمناول


