10

ذي القعدة  1439هـ  -يوليو 2018م

مفهوم الحق والفناء من
منظور صوفي  

�سيف الوهيبي  

لتغي �صفات النف�س الب�شرية بتحليتها بف�ضائل الأخالق ،مر�شدة
لطاملا امتازت النزعة ال�صوفية يف ممار�ساتها ملفاهيم العمق الوجداين بخ�صائ�ص فريدة ومتنوعة ،داعية ّ
�سالكها للذوبان والتفاعل مع اخلطاب الإلهي بكل جتلياته ،وللنفاذ �إىل الروح وجوهرها ،ال بد �أن متر هذه النف�س مبراحل ودروب� ،أولها احلق ،معرفته وحمبته ،ومبحبته
تتو�صل النف�س للفناء يف حمبوبها الأعلى ،والفناء مرحلة يتال�شى فيها املحب يف املحبوب ،ويف �أح ُرفِنا القادمة ندر�س �سوياً مقاال للكاتب حممد بن الطيب املن�شور مبجلة
«التفاهم» بعنوان «فكرة احلق والفناء عند املت�صوفة».
مراحل الو�صول للحق
ال �سبيل للولوج لعامل ال�سري وال�سلوك بغري جماهدة النف�س،
ف�أول خطوات الو�صول للحق هي جماهدة النف�س الأمارة
بال�سوء وحماولة تروي�ضها من كل ما تتوق �إليه وت�شتهيه،
ال�سيما الأ�شياء التي اعتادت عليها ،و�سبيل ذلك كله هو التوبة
كما ا�صطلح مت�صوفة الإ�سالم ت�سميته ،بعدها يدخل الإن�سان
ال�صويف �إىل عامله الروحي ،الذي يتحكم فيه وي�سمى امليالد
الروحي لدى املت�صوفة ،ي�صاحب ذلك �شوق مُلح نحو احلق،
و�شعور ديني قوي وفيا�ض ،عندها يُتاح للإن�سان ال�صعود
مللكوت اهلل وتتحول نف�سه عن �صفاتها ،وتتخل�ص من �أدرانها،
ف َتفنى يف �صفاته وتتحرر من قيودها ،فاهلل �أ�صل كل موجود
وم�صدره ،وهو احلقيقة الوجودية املطلقة.
بعدها تتفرغ النف�س للمحبة وهي ثاين مراحل الو�صول
للحق ،وتكون مبحبة احلق وفيها يتذوق ال�صويف حالوة
الزهاد الأوائل باالجتهاد يف العبادة ،واالنتقال بالنف�س من
عاطفة اخلوف من اهلل �إىل حمبته ،وتتحقق هذه املحبة
بال�شوق واحلنني �إليه ،والأن�س واملناجاة هلل وحده ،ولذه القرب
منه ،و�أمل البعد عنه ،فطاعة اهلل واملواظبة على عبادته هي
فرع من املحبة عند املت�صوفة ،واحلب حقيقة ال جمازا ،لذا
قيل :العبودية حمبة اهلل واملحبة حقيقة العبودية ،وال�صرب
والر�ضا حقيقة املحبني ،والزهد يف حمبة ما �سوى اهلل ،والفقر
فقر الأرواح �إىل حمبوبها ،فجنة املت�صوف القرب من اهلل
ونيل ر�ضاه ،وجحيمهم �إعرا�ضه و�صدهّ .وليتفرغ ال�صوفية
ملحبة اهلل اختاروا الفناء فيه ،والفناء لديهم هو التخل�ص من
الفردية الآنية املقيدة املحدودة ،ليتحقق القرب املبا�شر مع اهلل
�سبحانه وتعاىل ،ويكت�سب بها ال�صويف �شعورا �أو�سع ومعرفة
�أعمق ليح�سوا بح�ضرة اهلل �سبحانه وتعاىل ،ويكرثوا من ذكر
احلق؛ ليتجلى لهم نوره ،فيمحو باطل الأنانية من قلوبهم
ويفتح ب�صائرهم باخل�شية من عني احلق ،واملحبة هي املحور
الذي تدور عليه احلياة ال�صوفية والهدف الذي تتجه �إليه،

�سبيل املثال يف (ك�شف املحجوب) للهجويري ،ومما ال�شك فيه
ب�أن رابعة العدوية كان لها الف�ضل الأول يف ظهور م�صطلحات
الفناء املنبثقة من جتربتها يف احلب الإلهي ،وهي من مهدت
الطريق ملن جاء بعدها ل�صياغة الفناء كم�صطلح ملحو النف�س
الإن�سانية و�آثارها ،و�صفاتها ،وا�ضمحالل ر�سومها .والفناء
ال�صويف هو تال�شي �شخ�صية العارف وانعدام �شعوره بوجوده،
ومقت�ضاه زوال احلجب املادية التي تف�صله عن اهلل ،ف�إذا زالت
هذه احلجب ،ودنا من اهلل ،ذهبت� إنيته وانتهى �إىل اال�ستغراق
يف الوحدة الإلهية التي تبدو له يف �صورة ذات مقد�سة ،يهيم يف
جمالها ،ويتغنى بكمالها ،ف�إذا نطق ال ينطق �إال بها ،و�إذا �سمع
ال ي�سمع �إال حديثها ،وال يت�أمل �إال فيو�ض �أنوراها� ،إنه فيها
وبها ،منها و�إليها دائماً ،يقول �أبو مدين الغوث وا�صفاً الفناء
فاحلق:

ومن خاللها ن�ش�أت نظرية احلب الإلهي املتولدة من التناهي
يف العبادة ،واعتناق عقيدة احلب الإلهي بني العبد وربه  .وال
تتولد هذه املحبة �إال باملعرفة ومعرفة احلق هي �أ�سمى معرفة
و�أعلى منزلة للو�صول ملحبة اهلل تعاىل ،وت�سمى لديهم
(باملعرفة الأ�سمى) ،وهنا يتوجه ال�صويف ملعرفة اهلل ال غريه،
ويقولون ال حتب من ال تعرف ،فاملعرفة ت�أتي قبل احلب؛ فهي
�سبيل ال�سالكني لطريق اهلل ،وال يعرف اهلل ب�صفاته و�أ�سمائه
فقط ،،فمعرفة اهلل لي�ست معرفة عقلية تتم بالنظر العقلي،
بل بالك�شف والعيان ال باحلجة والربهان و�سمى املت�صوفة
�أنف�سهم بـ(�أ�صحاب علم املعرفة الذوقية) ،وهي املعرفة التي
حت�صل بالك�شف بعد الريا�ضة الروحية �أو املجاهدة باملعنى
الدارج ،ويقدمون يف فل�سفتهم املعرفة على الأميان ،يقول ابن
عربي( :ال معنى للت�صوف دون معرفة) ،وي�ست�شهدون على
ذلك بقول ال ّر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)( :دعامة كل بيت
�أ�سا�سه ،ودعامة الدين املعرفة) ،ولتقوية هذه العالقة بني اهلل ُقل وذر الوجود وما حــــــوى *** �إن كنت مرتاداً بلوغ كمال
املحب واملحبوب ،اجته ال�صوفية ملا ي�سمى بالفناء ،فال �سبيل فالكل دون اهلل �إن حققتـه *** عد ٌم على التف�صيل والإجمـال
واعلم ب�أنك والعوامل كلها *** لواله يف حم ٍو ويف ا�ضمـحالل
ملعرفة احلق �إال بالفناء فيه.
الفناء
�  إن الفناء مبعناه ال�صويف هو العامل الإطالقي الذي يجعل
من الذات املت�صوفة ترقى لأن تتحلى بف�ضائل الأخالق يف
�أعلى م�ستوياته لي�صل بالروح �إىل ما ميكن ت�سميته بالإن�سان
الكامل ،وهي عالقة تنتهي بات�صال الذات الإلهية ،وفيها
يتدرج الفاين من مرتبة الإن�سان احليواين �أو اجلزئي �إىل
مرتبة الإن�سان الكامل الذي هو ال�صورة للحقيقة الأزلية،
فيما يعرف �أبو يزيد طيفور الب�سطامي امللقب ب�سلطان
العارفني الفناء على �أنه االمتداد الطبيعي للحب الإلهي الذي
كان امتداداً للتعلق باحلق ،بل لقد كان الفناء درجة من درجات
احلب الإلهي الأعلى ومرتبة �أ�سمى ،فيها يتال�شى احلب يف
املحبوب ،ويعد الب�سطامي �أول من خا�ض يف الفناء� ،إال �أن
بع�ض امل�صادر ت�شري �إىل �أبي �سعيد اخلراز ،مثلما جاء على

وليكون العارف �صوفياً خال�صاً البد �أن يدرك العالقات التي
تو�صله للفناء يف املحبوب ،ويتدرج فيها ،فمفاهيم احلق واحلب
واملعرفة والفناء مرتابطة متما�سكة� ،إذا اختل �أولها مل يُدرك
�آخرها ،فخروج ال�صويف �إىل العامل الروحي الذي يتحكم يف
وعيه املتعايل حمكوم بفكرة احلق ،فاحلق هو �أ�صل كل �شيء
فمعرفته واجب ،فاحلق �أن حتب من تعرف ،ومبحبته تذوب
النف�س الإن�سانية وتتال�شى فتتخل�ص من �أدرانها ،لت�صل
�إىل �أ�سمى املنازل العرفانية وهي الفناء ،والتي ي�ست�شعر فيها
ال�صويف �أنه مع اهلل فيفنى بنف�سه م�ؤقتا؛ لأنه م�ستغرق يف
جتربته الروحية ي�ست�شعر فيها �أنه مع اهلل ،وعندئذ يغيب عما
�سوى اهلل ،ولكنه يعود بعد ذلك من حال الفناء �إىل حال البقاء
في�ست�شعر وجوده مرة �أخرى ووجود العامل ،فا�ست�شعاره �أنه
مع اهلل وغيبته عما �سواه حال كمال وذوق وعرفان   .
saif.alwahaibi15@gmail.com

