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 الممخص 

تتوارد في أذىاننا عند قراءة كرامات المتصوفيف المغاربة وخوارقيـ خالؿ 
القرنيف السابع والثامف اليجرييف، ىواجس تثير في احساسنا اشكاالت تبدو ألوؿ وىمة 

ولنقرر في نياية  افتراضية، ثـ لـ تمبث اف تمح عمينا لتجعمنا في دائرة الشكوؾ
المطاؼ أنيا ال تصدر عف الواقع العممي الممموس ، فيي في إطار التخيالت التي 
تنأى عف منطؽ عقالني، وال يقع ليا اف تشبو بمعجزات األنبياء والرسؿ وفضائميـ ، 
ال فيي خذالف مف  و))ال تقع لولي ، لتدؿ عمى صدؽ عبادتو وعمو مكانتو، وا 

 الشيطاف((.
ىػ(، الكرامات بأنيا لطائؼ في 378صر السراج الطوسي المتوفى )ويعمؿ ابو ن

حّؿ العقد ، عمـو مشكمة في فيـو الفقياء والعمماء ، فيؤالء المتصوفة متخصصوف ل
 ، ، والظاىر اف مجادلة خصـو التصوؼ والدفاع عف المتصوفةالتي تشكؿ عمى ىؤالء

وية والمنقوالت عف الصحابة وتأسيس أقاويميـ عمى اآليات القرآنية واألحاديث النب
والتابعيف ال تصمد ، أماـ التدقيؽ والتمحيص في النصوص التي أحيؿ إلييا، وربما 
عمد بعض كبار الصوفيف إلى ىذا التأسيس بغية التوفيؽ بيف منيج المتصوفة ، 
 ومنيج الفقياء ، الذيف يستنبطوف االحكاـ مف النصوص الدينية وبخاصة مف القرآف .

جاء بو بعض المتصوفيف مما يستدؿ عمى الخوارؽ وىي تدخؿ  بيد أف ما
تحت النظر الشرعي ، وأف مخالفتيا لمشريعة ، دليؿ عمى بطالنيا في نفسيا ،ألنيا 
قد تكوف كرامات في الظاىر ، ولكنيا في الحقيقة ليست كذلؾ بؿ ىي مف أعماؿ 

 .الشيطاف ، وىكذا فإف معيار التمييز ىو الشريعة

كرامات  في دراسة مقدمة  

في  المتصوفين المغاربة وخوارقهم

 والثامن الهجريين القرنين السابع
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Abstract 

There are some suppositive doubts about the 
extraordinary and esteem of Sufis during the seventh and 
eighth centuries. These doubts seem virtual from the first 
point. At the end we decide that these extraordinary never 
come from the concrete scientific reality. 

These are all imaginative things. They should not like 
the miracles of Prophets and Messengers and their virtues. It 
would not happen with loyal man to show his worshiping, if 
it happens, it is forsaking of Satan. 

Abo Al-Nassir Al-Siraq Al-Toosi, died at 378A.H., 
identifies that these esteems are gracious of science forming 
according to the understanding of scientists and legists. 
Those Sufis are specialized in solving problems. It is 
obvious that negotiating with ones who against Sufism and 
defending Sufis no longer stand in front of checking and 
searching the real contexts. Most of the Sufis Checking in 
order to cooperate between the methods of Sufis and Legists 
who deduce the rules from the religious contexts and 
especially from Quran. 

Most of the Sufis consider these extraordinary real, but 
are against Islam, so they apparently look charities but they 
are not in real because they belong to Satan. So, the 
standard of outstanding is Sharia.  

Introduction to the study of the 

dignity of the mystical speculative 

and paranormal in the seventh 

and eighth centuries A.H. 
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 المقدمة:

المغاربة وخوارقيـ خالؿ  توارد في أذىاننا عند قراءة كرامات المتصوفيف
القرنيف السابع والثامف اليجرييف، ىواجس تثير في إحساسنا إشكاالت تبدو ألوؿ وىمة 
افتراضية، ثـ لـ تمبث أف تمح عمينا لتجعمنا في دائرة الشكوؾ ولنقرر في نياية 
المطاؼ أنيا ال تصدر عف الواقع العممي الممموس، فيي في إطار التخيالت التي 

، (1)منطؽ عقالني، وال يقع ليا أف تشبو بمعجزات األنبياء والرسؿ وفضائميـتنأى عف 
ال فيي خذالف مف  و))ال تقع لولي، لتدؿ عمى صدؽ عبادتو وعمو مكانتو، وا 

 .(2)الشيطاف((

ىػ(، الكرامات بأنيا لطائؼ في 378ويعمؿ أبو نصر السراج الطوسي المتوفى)
، فيؤالء المتصوفة متخصصوف لحّؿ العقد، عمـو مشكمة عمى فيـو الفقياء والعمماء 

، والظاىر أف مجادلة خصـو التصوؼ والدفاع عف (3)التي تشكؿ عمى ىؤالء
المتصوفة، وتأسيس أقاويميـ عمى اآليات القرآنية واألحاديث النبوية والمنقوالت عف 
 الصحابة والتابعيف ال تصمد، أماـ التدقيؽ والتمحيص في النصوص التي أحيؿ إلييا،
وربما عمد بعض كبار الصوفية إلى ىذا التأسيس بغية التوفيؽ بيف منيج المتصوفة، 

 .(4)ومنيج الفقياء، الذيف يستنبطوف األحكاـ مف النصوص الدينية وبخاصة مف القرآف

بيد أف ما جاء بو بعض المتصوفيف مما يستدؿ عمى الخوارؽ وىي تدخؿ 
ليؿ عمى بطالنيا في نفسيا، ألنيا قد تحت النظر الشرعي، وأف مخالفتيا لمشريعة، د

تكوف كرامات في الظاىر، ولكنيا في الحقيقة ليست كذلؾ بؿ ىي مف أعماؿ 
، وىؿ مف الشريعة، ما يجد (5)الشيطاف، وىكذا فإف معيار التمييز ىو الشريعة

المتصوؼ مما يشكؿ عميو، مف المسائؿ العممية، فينظر إلى جية، مف جيات بيتو، 
؟ أو أف يقوؿ ألصحابو:))أنا القطب(( في أحوالو مما (6)ة في الجدارفيجدىا مكتوب

ينظر في أمره عجبا في إجابة الدعاء ، بنزوؿ المطر واختصاصو بمكاف دوف 
. وآخر شكا الناس إليو، احتباس المطر، فرمى بشاشيتو وظير بشعره األبيض (7)آخر

د المطر ما قدري أنا حتى ونظر وقاؿ:))يا موالي ىؤالء السادة يطمبوف مف ىذا العب
 .(8)يطمب مني المطر؟ ثـ بكى فأنزؿ اهلل المطر((
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، أو يخاطب مريديو:))ما ليؤالء  (9)أو يرى رب العّزة فيقوؿ لو:))سؿ حاجتؾ((
ينكروف الكرامة((، ثـ يعقب:))لو كنت قرب البحر، ألريتيـ المشي عمى الماء والطير 

 .(11)في اليواء((

، (11)ىػ572يمنور بف عبد اهلل بف ميموف المتوفى سنة وكاف لمشيخ أبي يعزى 
أو أف متصوفا صعد إلى  (12)شيخ مف مشاىير األولياء وىو ))مف يطير في اليواء((

، كما كاف الشيخ أبو جعفر محمد بف (13)السماء، وراح يقّمب النجـو واحدا بعد واحد
ف مكانو فيجيبو وىو يروي عف شيخ مف شيوخو، وىو ينادي م (14)يوسؼ الصنياجي

 .(15)أحدىـ:)نعـ( وبينيما خمسة أياـ

وفي كؿ ذلؾ وغيره فيؿ لنا أف نصدؽ ما جاء بو محمد الطيب نقال عف 
بعض المتصوفيف، مف أف الخوارؽ، ليست ممكنة الوقوع فحسب، بؿ ىي واقعة فعال، 

لخوارؽ وأنيا ليست نادرة الوجود بؿ كثيرة، مستدال عمى ذلؾ بمرجعية تاريخية، تجعؿ ا
ضاربة في القدـ، موصولة بتاريخ األنبياء وما جرى عمى أيدييـ، مف كرامات 

، وىؿ (16)باالستناد إلى مرجعية واقعية، تحيؿ إلى ما انخرؽ لألولياء مف العادات
يجعؿ ىؤالء المتصوفوف مف أنفسيـ استمرارًا لفضائؿ األنبياء؟ كما لنا أف نتساءؿ عف 

ىؤالء المتصوفوف، ىؿ أنيا تساعد عمى تقوية اليقيف  فائدة الخوارؽ التي يدعييا
عندىـ، بما يؤكدوف، أنيا فتح رباني، وتأييد إليي، أو ىي آية مف آيات اهلل، يمف بيا 
عمى أوليائو ، لكي تطمئف قموبيـ وتعاونيـ وتعضدىـ وتشد مف أزرىـ، ألنيا خارجة 

 .(17)وتبعية متمبسة بياعف نطاؽ الفائدة الدنيوية بؿ ىي تعبدية أخروية مقصودة 

خضاعيا  وال مندوحة مف التحقؽ مف ىذه المرويات، ونقدىا وتمحيصيا وا 
إلعماؿ العقؿ، لكي تكشؼ عف نزعتيا الوثوقية إزاء منقوالت الصوفييف وأخبارىـ، كما 
أنو ليس ىناؾ ما يمنعنا مف أف نقطع بالقوؿ بالخوارؽ الشيطانية والبدع الصوفية 

سمعو مف متصوؼ أخذ حصى مف األرض ثـ قاؿ لجميسو إف شئت االنحرافية، مما ن
أف أجعميا ذىبا فعمت، فإذا ىي في يده ذىبا، فألقاىا إلى جميسو وقاؿ:))أنفقيا أنت، 

، وكما نقؿ عف عبد القادر الكيالني حينما  (18)فإني سعيت ألوسع عميؾ الرزؽ((
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الرذاذ حتى شرب، ثـ عطش عطشا شديدا، فإذا سحابة قد أقبمت وأمطرت عميو شبو 
نودي مف سحابة: يا فالف: أنا ربؾ، وقد أحممت لؾ المحرمات، ثـ اضمحمت 

 .(19)السحابة

ولعؿ األفكار األكثر إثارة ىي أف يجعموا الخوارؽ الصوفية واقعة تحت النظر 
سباغ المشروعية الدينية عمييا، والدعوة إلى أحكاـ وقوانيف تضبطيا،  الشرعي، وا 

يؼ"انقالب الماء لبنا" و"الحجر ذىبا؟" و"إنزاؿ الطعاـ مف فكيؼ يمكف تكي
السماء"؟و"رؤية المتصوؼ لممستقبؿ مكتوبا في اليواء؟" و"قياـ رسوؿ اهلل ، بإلباس 

ذا  ،( 21)الخرقة ألحد المتصوفيف؟" و"أّف أحدىـ يطير في اليواء ويمشي عمى الماء، وا 
واء" أو قوؿ أحدىـ:"لو كانوا سمع المتصوؼ موعظة يصيح صيحة يبقى أثرىا في الي

معي ألريتيـ كيؼ أطير في اليواء وأمشي عمى الماء"؟. وأّف جامع تونس ))ليس فيو 
نقوؿ: ىؿ  ،( 21)قنديؿ فأضاء مف متصوؼ شيير، حتى صمى وخرج وعاينو الناس((

 يمكف تأصيؿ ىذه الكرامات والخوارؽ، لتكوف جزءا مف العقيدة!!؟

غرب "ابف حرزىـ أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ وال يعوؽ تمادي متصوؼ الم
، إذ قاؿ لو رجؿ:إّني راكب البارحة شمعتيف ( 22)ىػ561بف محمد بف عبد اهلل المتوفى 

، والتي بعدوة (24)، واألخرى بعدوة القروييف(23)مشعولتيف، واحدة بعدوة األندلسييف
عدوة األندلسييف فيو األندلسييف أكثر ضياء مف األخرى، فقاؿ أبو الحسف: أّما التي ب

نما كنت أقّؿ ضياًء، لكثرة ( 25)الفقيو"أبو خرز" ، وأما التي بعدوة القروييف، فأنا ، وا 
 .(26)مزاحي مع الناس"

وىناؾ ما يجعؿ قوؿ متصوؼ مف مثاؿ، أبي مديف شعيب بف حسيف 
، وىو شيخ المتصوؼ الكبير ابف عربي، مثيرا لحيرة العقؿ وبمبمة في (27)األنصاري

ذىاف، حينما دخؿ عميو رجؿ في مجمسو، فقاؿ لمحاضريف: ىذا أخ مف إخواني، األ
صّمى البارحة العشاء اآلخرة في مكة والطائؼ وسرى ليمتو فطمع عميو، الفجر عندنا 

، التي حضرت المجمس: فصمينا (28)بمدينة فاس، فقالت المتصوفة األندلسية فاطمة
 .(29)تومعو الصبح، فذبح لو أبو مديف كبشا لضياف
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ويورد، بأّف قنفذ رواية أكثر وضوحا فيما جاء في قوؿ أبي محمد عبد الخالؽ 
، إنو سمع برجؿ يسمى"موسى" وأنو يطير في اليواء ويمشي عمى الماء، (31)التونسي

وكاف موسى ىذا صّمى الصبح في بغداد، وقدـ مكة فوجدىـ في صالة الصبح ، 
وجدىـ في الظير فصمى معيـ، وقاؿ: ثـ فأعاد معيـ الصالة، وأتى بيت المقدس، ف

عدنا إلى مكة صباحا، فقاؿ أبو مديف: أّما أعادتكـ الصالة بمكة، فالصالة بمكة، 
عيف اليقيف، وببغداد ، عمـ اليقيف، وعيف اليقيف، أولى مف عمـ اليقيف، وأما األخرى 
 بمكة، أـ القرى وما صمى باألميات، فال يعاد في البنات، فقنعوا بالجواب

 .(31)وانصرفوا"
وعمينا أف نقرر، أف األمور التي في حكـ الخوارؽ ال يمكف أف تطرد أف تصير 
حكما ُيبنى عميو، بسبب أّنيا تختص بقـو بعينيـ، فإذا اختصت لـ تجِر عمى غيرىـ، 
ّنما يرّدوف  فيؤالء المتصوفوف أصحاب الخوارؽ ال يمكف أف يكوف حكميـ مختصا، وا 

د الظاىرة، وعندئذ سيقبميـ الصوفي المرّبي في صفوؼ مريديو إلى أحكاـ أىؿ العوائ
 وتالمذتو.

إّف قوؿ أبي مديف:"ىذا أخ مف أخواني" مشيرا إلى موسى وىو مف أصحاب 
الخوارؽ قد أحّمو، أبو مديف، وطمبو مف بيف مريديو بسبب اختصاصو بيذه الخوارؽ، 

نما تختص بيؤالء المتصوفيف،  التي يتعذر أف تصبح حكما يسري عمى الجميع، وا 
الذيف يصدقونو حتى أّف المتصوفة فاطمة التي صّمت معو انبرت إلى القوؿ:إّف مديف 

 أكـر وفادتو.
ويقرر الشاطبي: "أّف مف تصير لو خوارؽ العادة عادة فإف الحكـ عميو يتنزؿ 
 عمى مقتضى عادتو الجارية المطردة الدائمة، بشرط أف تصير العادة األولى الزائمة ال

 .(32)ترجع إال بخارقة أخرى"
ومف المرّجح ىنا، أّف الشاطبي كاف يحوؿ إيجاد المسوغ الشرعي لبعض 
أعماؿ المتصوفة، التي تظير منافية لمشرع والعقؿ، ففي عصره كاف ىؤالء 
المتصوفوف يخرجوف لمحج بغير زاد، فيسوغو بأّف يتنزؿ عميو الزاد مف السماء، أو 

العادات، وىذه ىي أسباب جارية يعرفيا المتصوفة، يخرج لو مف األرض بخوارؽ 
 وصارت ليـ عادة.
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بيد أّف أبا طالب المكي كاف يتبّرـ مف بعض المتصوفة، أصحاب الشطحات 
الذيف عدلوا عف الكتاب والسنة، وقد وصفيـ بقولو:"... أو صوفي شاط تائو غالط، 

ال يتحاشاىا، فيجيبؾ،  ويخالؼ بقولو األئمة يبالييمايجاوز بؾ الكتاب والسنة، ال 
بالظف والوسواس والحدس والتمويو، ويمحو الكوف والمكاف، ويسقط العمـ واألحكاـ، 

، وىؤالء تائيوف في مفازة التيو لـ يقفوا عمى الحجة"  .(33)ويذىب األسماء والرسـو

يمضي أبو طالب موضحا، أّف المتصوؼ إذا ابتدأ بالتعّبد والتقوى والحاؿ، شغؿ 
 .(34)ـ والسنف ، فخرج إما شاطحا أو غالطا لجيمو باألصوؿ والسنف"بو عف العم

ىػ( فيشير مف طرؼ خفي، إلى ما كاف يحيط 465أّما عبد الكريـ القشيري)ت
بالمتصوفيف األوائؿ مف الشبيات التي حاقت بطريقتيـ، واألدراف التي عمقت بيا إذ 

مى ىذه الجممة، بنى أشفقت عمى ىذه القموب، أف تحسب أّف ىذا األمر ع يقوؿ:"
 .(35)قواعده، وعمى ىذا النحو سار سمفو"

ويغمب عمى الظّف أّف الشبيات واألدراف العالقة بطرائؽ المتصوفيف إنما تتمثؿ 
وسبحاني ما أعظـ  (36)بالخوارؽ والشطح وبألفاظ تخالؼ الشرع مثؿ قوليـ:"أنا الحؽ"

، ( 39)ـ وما تعبدوف تحت قدمي"و"أنت ،(38)و"أنا النقطة التي تحت الباء" (37)شاني"
لو ناقص" لو كامؿ وا   .(41)والقوؿ بإلييف اثنيف:"نور وظممة، وخير وشر، وا 

والظاىر أّف ىذه العجائب مف المكاشفة والحديث يخفياف األمور والخوارؽ التي 
يجير بيا المتصوفوف، قد أثارت مشاعر المغاربة فقد ذكر ابف قنفذ، أّف أبا عمراف 

اسف الحالج، الذي شاعت عنو العجائب، وخرج خائفا، وفّر مف مدينة موسى بف بدر 
، وفي بجاية التقى بالمتصوؼ أبي مديف، شعيب (41)فاس، وانتيى إلى مدينة بجاية

وىو مف أصحابو، وقد استضافو األخير، وقاؿ لو: عمي بالطعاـ وعميؾ العسؿ، فأمر 
أبو مديف:"أعطني ثوبؾ، فناولو  أبو عمراف بإناء فأخذىا وجعميا خارج البيت فقاؿ لو

إياه، فخرج وغطى اإلناء ثـ عاد بعد برىة إلى ركف الزاوية، فصمَّى ركعتيف، ثـ رجع 
وأدخؿ اإلناء وىو ممموء بالعسؿ األبيض.. !! فأكؿ الحاضروف، وأكموا منو خمسة 

 .(42)وعشريف يوما، ولـ ينقص!! وخاؼ أف يكوف معموما، فتصدقوا بو
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ات التادلي، ما قيؿ عف أبي موسى عمراف بأنو مف األفراد وينقؿ ابف الزي
 .(43)"الطياريف في اليواء"، وأّف أبا مديف شعيب، سمع عنو:"المشي عمى الماء"

ىؿ لنا أف نشكؾ فيما جاء بو أبو مديف، وىو الموصوؼ بالفضؿ والمبسوط 
القائؿ "الممتفت  ، وىو( 44)بالعمـ والمقبوض بالمراقبة، ومقاـ التوكؿ وكثير االلتفات"

إلى الكرامات، كعابد األوثاف" فماذا ينبغي عمينا، أف نشعر بشيء مف المصداقية بيذه 
الكرامات؟ وىؿ ىذه الكرامات التي ىي ضرب مف خوارؽ العادات ليؤالء األولياء، 
وما الفرؽ بينيا وبيف معجزات األنبياء، أىو اقتراف المعجزات بقصد التحّري، وخمو 

 .؟(45)ف ىذا القصدالكرامات م
إّف ما سعى إليو بعض الفقياء، بالقضاء عمى الشكوؾ، التي تحـو حوؿ 
المتصوفيف وخوارقيـ، واألحكاـ المسبقة التي سمطيا عمييـ المتشددوف في أحكاـ 
الشريعة إلى تأسيس "فقو" يضبط تمؾ الخوارؽ والكرامات، وىو ىاجسيـ الذي يييمف 

، أو أّف الخوارؽ والكرامات (46)شرعية منضبطة جمية عمى تفكيرىـ، بردىا إلى قواعد
ىذه، ىي مف باب المباحث االستطرادية، التي ال ترتبط رأسًا بجوىر المسائؿ 
المطروقة، ولكف ما العالقة بيف البحث في أصوؿ التشريع وكّمياتو، ومسائؿ الزىد 

 ؟.(47)والتصوؼ والخوارؽ والكرامات
عتبارىا مف المحرمات، بما جاء عف عبد ولعؿ بعض الخوارؽ، قد أجيضت ال

القادر الكيالني، الفقيو والمحدث والواعظ والصوفي، وكاف مف عمو منزلتو العممية، 
حضور العمماء والفقياء والخمفاء واألمراء مجالس وعظو مف جميع أنحاء العالـ 
اإلسالمي، نقوؿ أف تروى عنو خوارؽ ومكاشفات ال يمكف اعتبارىا إال مف 

 .(48)مات، حتى سئؿ يومًا عنيا، فتبّرأ منيا وقاؿ: إنيا أعماؿ شيطانيةالمحرّ 
ونقرأ أّف بعضيـ ينكروف كرامات األولياء وخوارقيـ، يعزونيا إلى اختالؿ في 
عقوليـ، فذكر ابف الزيات، التادلي: ))أفَّ عمى بف عيسى بف داود، الفقيو، قد أنكر 

مع خمقًا كثيرًا عمى الساحؿ، فحمد اهلل عميو بعض العماؿ كراماتو، فاشتد عميو، فج
وتشيد، ثـ دعا عمى العامؿ، فمما فرغ قاؿ ليـ: ابعثوا مف يأتيكـ بخبر ىذا العامؿ، 
فإني ال أشؾ أّف اهلل قد أجاب فيو الدعاء، فذىبت جماعة، يتعرفوف خبره، فوجدوه 

 .(49)عمى حالو((
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نصاري وىو مف كبار كما ىزئ بعضيـ بأقواؿ أبي عبد اهلل محمد إبراىيـ األ
تالمذة أبي مديف شعيب، فقد روى عنو قولو: ))كنت ليمة ببجاية، وكاف معي أبو 
عمي منصور الممياني، فقمنا إلى وردنا، في ليمة مقمرة، فسمعت حّسًا شديدًا، كحس 
وحش فار أو طائر طار، بانزعاج شديد، ثـ استباف لي شخص عمى ماء البحر، 

فمـ أرد أف أنّبو عميو أبا عمي، فقاؿ لي أبو عمي: أترى ما أرى؟ فرأيتو قائمًا يصمى، 
فقمت لو: رأيتو حيف انزعج، فأردت ستره عنؾ، فقاؿ لي: أعرفو. ورأيتو يحضر معنا 

. وقولو: أف هلل عبادًا يمرّوف بيف النجـو كما يمّر ( 51)مجمس الشيخ أبي مديف((
 عبادًا طياريف في اليواء إلى أف اإلنساف بيف الجماؿ إذا بركت في الرحاب، واف هلل

 .(51)يدخموا، لجج البحر فيصّموف فييا ثـ يرجعوف((

وال شؾ في أّف ىذه التخيالت التي ال تراىف عمى العقؿ، ال يمكف تسويغيا، 
وىي منحى خطيٌر في التفكير الذي يكرس عقمية تواكمية سمبية تعيش في األوىاـ، 

، وتكشؼ العناصر ( 52)لتبقى عالة عمى الغيب وتعرض عف واقع الحياة وسنف الكوف،
الالمعقولة في فكر ىؤالء المتصوفيف، الذيف انحدروا إلى ىذه المزالؽ، وىذه 
التسويغات المتيافتة لخوارقيـ وشطحاتيـ ومشاىدىـ ومكاشفاتيـ، إنما يكشفوف عف 
ة بنية ذىنية ترفض النقد وتسمؾ في التحذير منو مسمؾ الترىيب مف ىوؿ الخاتم

 وسوء المصير.

وىكذا فإننا نستريب لما ذكره بعض المتصوفيف، مف أّف االستدالؿ عمى صدؽ 
الكرامة، يقترف بصحة الوالية، فكيؼ لنا أف نستدؿ عمى ىذه األخيرة، فقد يظير 
أصحاب الخوارؽ أماـ مريدييـ في الطاعة إلييـ، وبعضيـ يتزّيا بزي المجانيف، أو 

 لحيف، عمى اختالؼ آرائيـ ومقاصدىـ. بزي مف ُيحتقر أو بزي الصا

ولعؿ مف غرابة أطوارىـ أّف ىؤالء، يعمموف بواليتيـ ويعمـ غيرىـ بيا ومنيـ مف 
يعمـ بو وال يعمـ ىو بنفسو، والعالموف بواليتيـ منيـ مف يكتميا جيد استطاعتو، ومنيـ 

جنو ، وقد س(54)، فنقرأ عف الشيخ أبي الحسف عمي بف حرزىـ(53)مف يصّرح بيا
سمطاف مراكش، فقاؿ لتالمذتو: لف ألبث في السجف. فقالوا لو: سبحاف اهلل، أسكت، 
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وىؿ سجنت إال عمى ىذه األحواؿ؟ فقاؿ ليـ:إّف الشيخ، آبا يعزى يمنور بف عبد اهلل 
، وىؿ لنا (56)ىا ىو ذاؾ ينظرني وال يتركني. وبينيما مسيرة خمسة أياـ (55)بف ميموف

المذتو، وكانوا طمبوا منو السكوت، وأّف سجنو كاف بسبب ما أف نعقؿ ما صّرح بو لت
 صّرح بو.

وال ريب في أّف ىذه الخوارؽ والغيبيات، ال يستدؿ منيا عمى الوالية كما يذكر 
ذا ادعيت الوالية لمف ليس بولي أو (57)ابف قنفذ، الحتماؿ أف تكوف مف الشيطاف ، وا 

ات، فيي مف باب الشعوذة ال مف ادعاىا ىو لنفسو وأظير خارقة مف خوارؽ العاد
 .(58)باب الكرامة

وال يجد أحدىـ مبالغة في القوؿ، أف ىناؾ مقاربة حقيقية بيف ىذه الخوارؽ 
. (59)والبدع التي تحدث مف غير مثاؿ، سواء كاف األمر المحدث محمودًا أـ مذموماً 
الؿ وىي مما ال أصؿ ليا في الشريعة، وما شاع في بالد األندلس، والمغرب خ

القرنيف السادس والسابع اليجرييف، مف البدع والشبيات واالنحرافات، ىي بدع 
التصوؼ الباطؿ التي يمثميا كبار متصوفي المغرب، ومنيـ الشيخ أبو مديف شعيب 

، والشيخ (61)، والشيخ ابف يعزى يمنور بف عبد اهلل بف ميموف(61)بف حسيف األنصاري
، والشيخ أبو العباس حمد بف محمد (62)السبتيأبو العباس احمد بف جعفر الخزرجي 

، وغيرىـ ممف حذا حذوىـ وجرى عمى طريقتيـ (63)الصنياجي المعروؼ بابف العريؼ
 ومسمكيـ.

وفي ىذا السياؽ، لنا أف نتساءؿ، ما مدى السكينة التي بحث عنيا أبو حامد 
صوفي ـ( الذي تركت آراؤه في التصوؼ اكبر األثر في مت1111ىػ/515الغزالي)ت

المغرب، وحينما نيض بجعؿ التصوؼ مقبواًل بالقضاء عمى الشكوؾ واألحكاـ 
المسبقة التي كانت تحـو حولو، وفي كتابو: "المنقذ مف الضالؿ" وصؼ تطور حياتو 
العقمية والروحية واالنتقاؿ إلى إتباع طريقة الصوفية بقولو: "إني عممت يقينًا، أف 

تعالى، خاصة واف سيرتيـ أحسف السير وطريقتيـ  الصوفية، ىـ السالكوف لطريؽ اهلل
 .(64)أصوب الطرؽ وأخالقيـ أزكى األخالؽ(
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ولكف ألـ يقؿ الغزالي ذلؾ، بعد أف فقد الثقة بجميع طرؽ المعرفة الواعية، 
وىي:)التقميد والحّس والعقؿ، فمـ يبؽ لو إال سبيؿ طمب اليقيف !! الذي فيو تبتدئ 

حد تعبيره، فيشاىد الصوفي، المالئكة وأرواح األنبياء المكاشفات والمشاىدات، عمى 
ويسمعوف منيـ أصواتًا ويقتبسوف منيـ فوائد، ثـ يترقى الحاؿ مف مشاىدة الصور 
واألمثاؿ إلى قرب يكاد يتخيؿ منو طائفة الحموؿ )حموؿ اهلل في المتصوؼ( وطائفة 

 .(65)االتحاد )اتحاد المتصوؼ باهلل( وطائفة الوصوؿ إلى اهلل(

أليس ما يردده متصوفو المغرب، مف الخوارؽ ، ىو صدى لخطاب الغزالي 
التحذيري المتشدد بأف إنكار الخوارؽ والكرامات ىو ما يؤدي إلى إنكار األنبياء؟ كما 
ال تقتصر تحذيراتِو وخطبو بوصؼ منكري طرؽ الصوفية بالمتحذلقيف مف العمماء 

حنابمة عداءًا لممتصوفة مف أىؿ عمى أىؿ المغرب بؿ حتى أف أشد الفقياء، ال
ـ( وتقي 1211ىػ/597)ت المشرؽ أمثاؿ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجوزي

ـ( وشمس الديف أبو عبد اهلل محمد 1327ىػ/728)ت الديف احمد الحّراني بف تيمية
يقروف لو أفكاره، وىو حجة في مسائؿ تيذيب  ىػ(751بف بكر بف قيـ الجوزية )ت

ديب النفوس وما ذلؾ عمى حد قوليـ، إال ألّنو سمؾ مسمؾ التوفيؽ بيف األخالؽ وتأ
، بيد أف دعوات الغزالي ومناصريو، ذىبت أدراج الرياح بعد (66)التصوؼ وأصوؿ الفقو

قرنيف مف الزماف، فقد طغت عمى التصوؼ في المغرب الصيغة النظرية والعجائب 
 ر االشاري لمقرآف.والغرائب والحديث عف الخوارؽ والكرامات والتفسي
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 الهوامش

ـ(، 2111محمد الطيب، فقو التصوؼ )دار الطميعة، بيروت، الطبعة األولى ػ  (1)
 .118ص
ىػ(، أنس الفقير وعز 811ابف قنفذ، أبو العباس بف احمد الخطيب القسنطيني)ت (2)

 .4ـ(،ص1965الحقير)منشورات المركز الجامعي لمبحث العممي، الرباط ػ 
 .33ـ(،ص1961ب الممع،)القاىرة ػ كتا (3)
ىػ(، الموافقات في اصوؿ 793الشاطبي، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف موسى المخمي)ت (4)

 .268، ص4ـ، ج1975الشريعة، بيروت، دار لمعرفة، الطبعة الثامنة، 
 .26ابف قنفذ، المصدر نفسو،ص (5)
 .8-7ابف قنفذ،المصدر السابؽ،ص(6)
 .23المصدر نفسو،ص (7)
 .13صدر نفسو،صالم (8)
 .4المصدر نفسو،ص (9)
ىػ( التشوؼ إلى 617ترجمتو في ابف الزيات، أبو يعقوب يوسؼ بف يحيى التادلي)ت (11)

 .413ـ(،ص1997رجاؿ التصوؼ)الرباط، الطبعة الثانية ػ 
، ابف القاضي، جذوة 222-213ترجمتو في ابف الزيات، المصدر السابؽ،ص (11)

 .354،صاالقتباس في تاريخ مدينة فاس
 .68ابف قنفذ، المصدر السابؽ،ص (12)
 .199ترجمتو في ابف الزيات، المصدر نفسو،ص (13)
 .31ابف قنفذ، المصدر نفسو،ص (14)
 .112محمد بف الطيب، فقو التصوؼ، ص (15)
 .113محمد بف الطيب، فقو التصوؼ،ص (16)
 .114المصدر نفسو،ص (17)
 .357، ص1الشاطبي، المصدر السابؽ، ج (18)
 .276، ص2المصدر نفسو،ج (19)
 .93ابف قنفذ، المصدر السابؽ،ص (21)
 .338، نقال عف ابف الزيات، المصدر السابؽ،ص23ابف قنفذ، المصدر السابؽ،ص (21)
 .173-168ترجمتو في ابف الزيات، المصدر نفسو،ص (22)
بيد وىي الحي الشرقي لمدينة فاس، نزؿ فييا الوافدوف مف بالد األندلس )أبو ع (23)

ىػ( المغرب في ذكر بالد أفريقيا والمغرب)الطبعة 487البكري، عبد اهلل بف عبد العزيز )ت
 .115ـ(، ص1857األوربية ػ 
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القسـ الغربي مف مدينة فاس، نزؿ فييا الوافدوف مف مدينة القيرواف الجزنائي، أبو  (24)
اء مدينة الحسف عمي بف احمد)ت أواخر القرف الثامف اليجري(، زىرة اآلس في بن

 .21-19ـ(،ص1923فاس،)الجزائر ػ 
ىػ( ترجمتو في ابف أبي زرع، أبو الحسف عمي 578وىو يخمؼ بف خرز األوروبي)ت (25)

ىػ(، األنيس المطرؼ بروض القرطاس )الرباط ػ المطبعة 726بف عبد اهلل الفاسي)ت
قتباس ىػ(، جذوة اال911، ابف القاضي، أبو العباس احمد بف محمد )ت268الوطنية(، ص

 .561ـ(،ص1891فيمف حّؿ مف األعالـ بمدينة فاس)طبعة حجرية فاس ػ 
 .23ابف قنفذ، المصدر نفسو،ص (26)
، ابف مخموؼ، محمد بف احمد 619ترجمتو في: ابف القاضي، المصدر السابؽ،ص (27)

، 164ـ(، ص1931بف محمد )ت القرف العاشر اليجري(، شجرة النور الزاكية)بيروت ػ 
ىػ(، نيؿ االبتياج بتطريز 955أبو العباس محمود بف احمد بف عمر)تالتنبكتي، 

 .329-319،ابف الزيات، المصدر السابؽ،ص127ـ(، ص1932الديباج)مصر ػ 
 .332-331ترجمتو في ابف الزيات، المصدر نفسو،ص (28)
ابف قنفذ، المصدر السابؽ، الوفيات)منشورات دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت  (29)
 .298-297ـ(،ص1983ػ
 .332-331ترجمتو في ابف الزيات، المصدر نفسو،ص (31)
 .111ابف قنفذ، المصدر نفسو،ص (31)
 .292، ص4الموافقات في أصوؿ الشريعة، ج (32)
ىػ(، قوت القموب )القاىرة ػ 388أبو طالب محمد بف عبد الواحد المكي)ت (33)

 .35،ص2ـ(،ج1932
 .35، ص2قوت القموب، ج (34)
لقشيرية)تحقيؽ معروؼ زريؽ وعمي عبد الحميد سمطة جي، بيروت، دار الرسالة ا (35)

 .37ـ(،ص1991الجيؿ، الطبعة الثانية ػ
 ـ(.875ىػ/261أبو زيد طيفور بف عيسى البسطامي)ت (36)
 ـ(.966ىػ/334أبو بكر دلؼ بف جحدر الشبمي)ت (37)
 ـ(.1149ىػ/441أبو سعيد بف أبي الخير الخراساني)ت (38)
محمد بف عمي بف محمد الطائي الحاتمي المعروؼ بابف عربي،  أبو بكر (39)

ـ(، فيـ العامة، الجممة عمى ظاىرىا،فتقموه وباطف الجممة، أف الناس 1241ىػ/648)ت
 يبعدوف الماؿ.

السيروردي، شياب الديف بف حبش المعروؼ بالمقتوؿ أو الحكيـ المقتوؿ بقمعة  (41)
 ىػ(.587حمب)ت

 .39-38لسابؽ،صابف قنفذ، المصدر ا (41)
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 .39المصدر نفسو،ص (42)
 .327-326التشوؼ إلى رجاؿ التصوؼ،ص (43)
 .319المصدر نفسو،ص (44)
 .118محمد الطيب، المصدر السابؽ،ص (45)
 .123المصدر نفسو، ص (46)
 .34المصدر نفسو، ص (47)
 .276، ص2الشاطبي، الموافقات، ج (48)
 .421-421التشوؼ إلى رجاؿ التصوؼ، ص (49)
 .331المصدر نفسو، ص (51)
 .421المصدر نفسو، ص (51)
 .145محمد بف الطيب، المصدر السابؽ، ص (52)
 .3ابف قنفذ، المصدر السابؽ، ص (53)
، األنيس المطرب، 173-168ترجمتو في ابف الزيات، المصدر السابؽ ص (54)

 ،182، التنبكتي، نيؿ االنبياج، ص518، ابف القاضي، جذوة االقتباس، ص265ص
 .216، ص2الناصري السالوي، االستقصا ألحواؿ المغرب األقصى، ج

وىو أشير ما وقع اإلجماع عمى مكانتو في التصوؼ بالمغرب،ابف الزيات، المصدر  (55)
 .564(، ابف القاضي، المصدر نفسو، ص222-213نفسو، ص

 .25ابف قنفذ، المصدر نفسو، ص (56)
 .3المصدر نفسو، ص (57)
 .33ب، المصدر السابؽ:صمحمد بف الطي (58)
 .157عزت عطية،  البدعة، تحديدىا وموقفيا مف اإلسالـ، ص (59)
 .319ابف الزيات، المصدر السابؽ، ص (61)
 .213المصدر نفسو، ص (61)
 .477-451المصدر نفسو، ص (62)
 . 123-118المصدر نفسو، ص (63)
وكامؿ عياد، )بيروت ػ  أبو حامد الغزالي، المنقذ مف الضالؿ،تحقيؽ جميؿ صميبا، (64)

 .139، ص1ـ(، ج1981دار االندلس
، عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي في أياـ ابف خمدوف)دار 82، ص1المصدر نفسو، ج (65)

 .513-512ـ(، ص1981العمـ لممالييف، 
محمد عابد الجابري، فكر الغزالي، مكوناتو وتناقضاتو)المركز الثقافي العربي الدار  (66)

 .171-169ـ(، ص1988البيضاء، 
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  مقدمة في دراسة كرامات المتصوفين المغاربة وخوارقهم 

 قائمة المصادر :

ىػ(، األنيس المطرؼ بروض 726ابف أبي زرع، أبو الحسف عمي بف عبد اهلل الفاسي)تـ 0
 القرطاس )الرباط ػ المطبعة الوطنية(.

ىػ( التشوؼ إلى رجاؿ 617ابف الزيات، أبو يعقوب يوسؼ بف يحيى التادلي)تـ 7
 ـ(.1997التصوؼ)الرباط، الطبعة الثانية ػ 

ىػ(، جذوة االقتباس فيمف حّؿ مف 911ابف القاضي، أبو العباس احمد بف محمد )تـ 1
 ـ(.1891األعالـ بمدينة فاس)طبعة حجرية فاس ػ 

ـ(، جذوة االقتباس 1616ىػ/1125ابف القاضي، أبو العباس احمد بف محمد المكناسي)تـ 3
 ـ(.1974في تاريخ مدينة فاس، المكتبة العتيقة، )تونس ػ 

ىػ(، أنس الفقير وعز 811ف قنفذ، أبو العباس بف احمد الخطيب القسنطيني)تابـ 3
 ـ(.1965الحقير)منشورات المركز الجامعي لمبحث العممي، الرباط ػ 

ابف مخموؼ، محمد بف احمد بف محمد )ت القرف العاشر اليجري(، شجرة النور ـ 3
 ـ(.1931الزاكية)بيروت ػ 

القرف الثامف اليجري(، زىرة اآلس في بناء مدينة  أبو الحسف عمي بف احمد)ت أواخرـ 2
 ـ(.1923فاس،)الجزائر ػ 

أبو حامد الغزالي، المنقذ مف الضالؿ،تحقيؽ جميؿ صميبا، وكامؿ عياد، )بيروت ػ دار ـ 3
 ـ(.1981االندلس

 ـ(.1932ىػ(، قوت القموب )القاىرة ػ 388أبو طالب محمد بف عبد الواحد المكي)ت ـ4

ىػ( المغرب في ذكر بالد أفريقيا 487لبكري، عبد اهلل بف عبد العزيز )تأبو عبيد ا ـ01
 ـ(.1857والمغرب)الطبعة األوربية ػ 

ىػ(، نيؿ االبتياج بتطريز 955التنبكتي، أبو العباس محمود بف احمد بف عمر)ت ـ00
 ـ(.1932الديباج)مصر ػ 
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جي، )بيروت، دار الرسالة القشيرية،تحقيؽ معروؼ زريؽ وعمي عبد الحميد سمطة ـ 07
 ـ(.1991الجيؿ، الطبعة الثانية ػ

ىػ(، الموافقات في اصوؿ 793الشاطبي، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف موسى المخمي)ت ـ01
 ـ.1975الشريعة، بيروت، دار لمعرفة، الطبعة الثامنة، 

، )بيروت ػ 1عزت عطية،  البدعة، تحديدىا وموقفيا مف اإلسالـ، دار الفكر العربي، طـ 03
 ـ(.1999

 ـ(.1981عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي في أياـ ابف خمدوف)دار العمـ لممالييف، ـ 03

 ـ(.1961ـ(، كتاب الممع، )القاىرة ػ 988ىػ/378السراج، أبو نصر)ت ػ16

 ـ(.2111محمد الطيب، فقو التصوؼ )دار الطميعة، بيروت، الطبعة األولى ػ  ـ02

مكوناتو وتناقضاتو)المركز الثقافي العربي الدار  محمد عابد الجابري، فكر الغزالي،ـ 03
 ـ(.1988البيضاء، 

ـ(، االستقصا ألحواؿ 1897ىػ/1315الناصري السالوي، أبو العباس احمد بف خالد )تـ 04
 ـ(.1954المغرب األقصى، )الدار البيضاء، 

اب ىػ(، كت811ابف قنفذ، أبو العباس احمد بف حسف بف عمي بف الخطيب القسنطيني)ت ـ71
 ـ(.1983الوفيات، منشورات دار اآلفاؽ الجديدة، )بيروت ػ

 

 

 


