تزكية النفس والرهبانية
الرهبا نية هي املبالغة يف العبادة ابالنقطاع عن الناس وترك الدنيا ولذاها من النساء وغري ذلك ،وأصل
معناها الفعلة املنسوبة إىل الرهبان وهو اخلائف ،من رهب ،كخشيان من خشي ،1فالدافع إىل الرهبانية
اخلوف واخلشية من هللا سبحانه.
وقد ابتدع النصارى هذه الرهبانية بقصد التقرب إىل هللا عز وجل فرفضوا الزواج ابلنساء واختذوا الصوامع،
ولكنهم مل حيافظوا على مقتضياهتا من ذكر وعبادة وعفة ،وإمنا أصبحت طقوسا وشعائر خالية من
الروح.
ان َِّ
ضو ِ
ِ ِ
اّلل فَ َما َر َع ْو َها َح َّق
وها َما َكتَ ْب نَ َ
وقد قل تعاىل خمربا عنهمَ { :وَرْهبَانِيَّة ابْ تَ َدعُ َ
اء ِر ْ َ
اها َعلَْي ِه ْم إ َّّل ابْتغَ َ
ِر َعايتِها فَآتَي نَا الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن هم أَجرهم وَكثِي ِم ْن هم فَ ِ
اس ُقو َن} [احلديد.]72 :
ََ ْ
َ َ
ُ ْ َُْ ْ َ ر ُ ْ
وال شك أن كل دعوة ال تستقيم مع فطرة اإلنسان ال ميكن أن تستمر وال بد هلا من احنراف ،واالسالم
دين الفطرة ،ومنهجه يف تزكية النفس يعتمد على تقوييم الغرائز وتوجيهها وليس على الغالئها وكبتها،
ولذلك شرع الزواج وحض عليه ،وجعله وسيلة هلا دورها الكبري يف تزكية النفس وإصالح اجملتمع.
ولقد كان بعض الصحابة رضي هللا عنهم لشدة حرصهم على التزود لآلخرة واملسارعة إىل الطاعات
يعرضون عن الزواج ويشددون على أنفسهم يف العباددة ظنا منهم أن ذلك أقرب للتقوى ،ولكن الرسول
صلى هللا عليه وسلم كان يردهم إىل التوازن والوسطية ،ويرشدهم إىل البعد عن هذه الرهبانية اليت ختالف
هدي االسالم.
وتلك بعض النماذخ للمنهج النبوي يف التحذير من الرهبانية:
-1روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال ":جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج
النيب صلى هللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما أخربوا كأهنم تقالوها،
فقالوا :وأين حنن من النيب صلى هللا عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،قال أحدهم :أما
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أان فإين أصلي الليل أبدا ،وقال آخر :أان أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أان اعتزل النساء فال أتزوج
أبدا.
فجاء إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال" :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما وهللا إين ألخشاكم
هلل وأ تقاكم له ،لكين أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس
مين".1
واملراد :من ترك طريقيت وأخذ بطريقة غريي فليس مين ،وملح بذلك إىل طريق الرهبانية فإهنم الذين ابتدعوا
التشديد كما وصفهم هللا تعاىل ،وطريقة النيب صلى هللا عليه وسلم احلنيفية السمحة ،فيفطر ليتقوى على
الصيام ،وينام ليتقوى على القيام ،ويتزوج إلعفاف النفس وتكثري النسل.2
 -7وروى البخاري عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال" :أنكحين أيب امرأة ذات حسب ،فكان
يتعاهد كنته فيسأله عن بعلها ،فتقول :نعم الرجل من رجل مل يطأ لنا فراشا ،ومل يفت

لنا كنفا مذ

أتيناه.3
فما طال ذلك عليه ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال :ألقين هبا ،فلقيه بعد فقال :كيف تصوم؟ قال:
كل يوم ،قال وكيف ختتم؟ قال :كل ليلة.
قال :صم يف كل شهر ثالثة ،واقرأ القرآن يف كل شهر.
قال :قلت أطيق أكثر من ذلك.
قال :صم ثالث أايم يف اجلمعة ،قلت أطيق أكثر من ذلك.
قال :أفطر يومني وصم يوما ،قلت :أطيق أكثر من ذلك.
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قال :صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم ،واقرأ يف كلس سبع ليال مرة ،فليتين قبلت
رخصة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذاك أين كربت وضعفت".1
ويف رواية أخرى للبخاري أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال لعبد هللا بن عمرو ":اي عبد هللا أمل أخرب
أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت :بلى اي رسول هللا قال :فال تفعل ،صم وأفطر وقم ومن ،فإن
جلسدك عليك حقا ،وإن لعينيك عليك حقا ،وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا"،2
والزور هو الزائر.
ويف هذا احلديث بيان للمنهج االسالمي القومي يف تزكية النفس ،وأن االنشغال ابلصيام وتالوة القرآن
وغريمها من العبادات ال جيوز أن يطغى على واجبات الرجل جتاه أسرته وجمتمعه وأن من قضى أايم يف
الصيام ولياليه يف تالوة القرآن وأعرض عن الزوجة واألهل فقد استوجب التنبيه واإلرشاد ليعود إىل التوازن
بني اإلفراط والتفريط ،وهذا التوازن ادعى الستمرار العمل وعدم انقطاعه ألنه سهل ميسور ،ولذلك
أحس عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عندما كرب بثقل ما ألزم به نفسه ،فقال ":فليتين قبلت رخصة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".
فالواجب على املسلم أال يشغله حق عن حق آخر ،وأال يشق على نفسه ويعتزل أهله وينشغل عنها
بكثرة النوافل ألن القيام حبقها أعظم وألزم.
وروى الرتمذي والنسائي عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال ":أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن
ك َو َج َعلْنَا ََلُ ْم أَ ْزَواجا َوذُ ِريَّة} [الرعد:
التبتل" زاد بعض رواته ":وقرأ قتادةَ { :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسال ِم ْن قَ ْبلِ َ
.3"]32
واملقصود ابلتبتل :التفرد واالنقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إىل عبادة هللا وهو أمر مل يرضه
الرسول صلى هللا عليه وسلم ألحد من أصحابه ومل أيذن له فيه ،وإمنا كان حيثهم على الزواج وتكثري
النسل.
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وقد يقصد ابلتبتل ترك االنشغال ابلدنيا وعدم تعلق القلب هبا واإلخالص يف التوجه إىل هللا سبحانه
َّل إِلَْي ِه تَ ْبتِيال} [املزمل.]2 :
اس َم َربِ َ
وكمال حمبته ،وهو ما رود ذكره يف قوله تعاىلَ { :واذْ ُك ِر ْ
ك َوتَبَ ت ْ
فالتبتل هنا ال يعين رفض الدينا وترك االستمتاع هبا ،وإمنا يعين عدم االنشغال هبا عن ذكر هللا وطاعته.1
وقد متيز املنهج اإلسالمي يف تزكية النفس أبنه جعل الزواج بشروطه وآدابه الشرعية رافدا من روافد التزكية
وعامال أساسيا من عوامل تطهري النفس وحتصينها ،ومل يعده عائقا يف طريق التزكية ،وال مشغال عنها،
وذلك إن كانت الزوجة صاحلة تعني زوجها على طاعة ربه.
ولكن بعض الصوفية نظروا إىل الزواج على أنه أمر دنيوي حبت ،ومن أقدم عليه فقد ركن إىل الدنيا
وشغل عن ربه عز وجل.
وقد صرح بذلك اإلمام الغزايل فقال ":اعلم أن املريد يف ابتداء أمره ينبغي أن ال يشغل نفسه ابلتزويج،
فإن ذلك شغل شغل مينعه من السلوك ويستجره إىل األنس ابلزوجة ،ومن أنس بغري هللا شغل عن هللا،
وال يغرنه كثرة نكاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه كان ال يشغل قلبه مجيع ما يف الدنيا عن هللا
تعاىل.
مث نقل عن أيب سليمان الداراين قوله ":من تزوج فقد ركن إىل الدنيا".
وقوله ":ما رأيت مريدا تزوج فثبت على حاله األول".
وقيل له مرة :ما أحوجك إىل امرأة أتنس هبا ،فقال ":ال آنسين هللا هبا".
أي أن األنس هبا مينع األنس ابهلل تعاىل".2
ولكن اإلمام الغزايل مل جيعل تلك الدعوة إىل أتخري الزواج عامة للجميع ،وإمنا بني أن الذي ال يقدر على
حفظ شهوته وغض بصره فالنكاح له أوىل لتسكن الشهوة ،ألنه إذا مل حيفظ عينه مل حيفظ فكره وربنا
وقع يف بلية ال يطيقها.1
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مث حدد مقياسا ملوقف املريد من الزواج فقال ":إن كل ما يشغل عن هللا تعاىل فهو نقصان ،فلينظر املريد
إىل حاله وقلبه ،فإن وجده يف العزوبة فهو األقرب ،وإن عجز عن ذلك فالنكاح أوىل به ،ودواء هذه
العلة ثالثة أمور :اجلوع وغض البصر واالشتغال بشغل يستويل على القلب ،فغن مل تنفع هذه الثالثة
فالنكاح هو الذي يستأصل مادهتا فقط".2
ونلمح من هذا القول أن األصل يف املريد أال يبادر إىل الزواج ،وأن جياهد نفسه لتسكني الشهوة دون أن
يشغلها ابلزواج ،فإن مل يقدر على ذلك ابدر إليه كعالج ملا هو فيه من أتجج الشهوة.
والواقع أن الزواج ليس عالجا وختليلة للنفس عن الرذائل فحسب ،وإمنا هو عامل من عوامل حتلية النفس
ابلفضائل ووسيلة م ن وسائل املنهج االسالمي يف تزكية النفس وإصالح اجملتمع وتقوية الروابط فيه إبقامة
األسر املسلمة وتنشئة األجيال الصاحلة والفرق كبري بني أن يكون الزواج عالجا ال أيخذ به إال من
اشتدت حاجته إليه ،وبني أن يكون سنة نبوية وهداي إسالميا ،ويستحب املسارعة إليه ،وهذا ما
صرحت به اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،كما أسلفنا عند احلديث عن أمهية الزواج يف تزكية النفس،
وكما رأينا قبل صفحات من إنكار الرسول صلى هللا عليه وسلم عى من ترك الزواجبدعوى االنقطاع
للعبادة ،وقوله صلى هللا عليه وسلم ":من رغب غن سنيت فليس مين"...
وعلى الرغم من هذا املوقف من اإلمام الغزايل إال أنه شنع على من يظن أن تزكية النفس ال تكون إال
إبماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس ابلكلية ،وحذر من فعل الذين أقبلوا على اجملاهدة وشددوا
على أنفسهم حىت هلك بعضهم وفسد عقل بعضهم اآلخر ،ومرض بعضهم وانسد عليه الطريق يف
العبادة ،وبعضهم عجز عن قمع الصفات ابلكلية فظن أن ما كلفه الشرع حمال وأن الشرع تلبيس ال
اصل له فوقع يف اإلحلاد ،وعاد بعضهم إىل الشهوات ،وسلكوا مسلك اإلابحة ،وزعموا أن ذلك من
صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن هللا مستغن عن عبادة العباد فال حاجة لعبادهتم!!
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مث ع قب على ذلك ببيان موقف االسالم وهو أن ال يرتك الدنيا ابلكلية وال يقمع الشهوات ابلكلية وإمنا
يقمع منا ما خيرج عن الشرع ،ويبقى مالزما ملراقبة الشهوات حىت ال جياوز حدود التقوى.1
وصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد كان حيذر من التشدد يف الدين وتكليف النفس املشاق
واإلرهاق ،وفقول عليه الصالة والسالم "هلك املتنطعون" ،2أي املتشددون على أنفسهم يف غري موضع
التشدد.
ويقول أيضا ":إن هذا ّلدين يسر ولن يشاد الدين أحد إّل غلبه ،فسددوا وقاربوا وابشروا،
واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة"

3

ومن أراد التشدد يف الدين عجز عن ذلك ومل يبلغ مقصده كما أن املسافر إذا مل يسرتح يف الطريق
الطويل قد ينقطع عن املسري.
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