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املتصوفة مثلهم كمن قيل فيه: »من اعتاد على داء أدمنه«، لقد 
ابتدعوا طريقة مشوهة لذكر هللا لدرجة جعلوه شيًئا مغايرًا وتالشت 
إنه  اآلن؟  عندهم  ذكر هللا  هو  فما  اإلسالم.  قّدمها  اليت  صورته 
ليس إال رفع الصوت من القلب وإيصاله إىل أعلى مستوايته، بل 
أهل حيِّهم،  تقضُّ مضاجع  عالية  الصياح أبصوات  إىل  يعمدون 
يسّمونه  ما  املتعبدين من جرياهنم. وهذا  املصلني  ويشوِّشون على 
الضرب على القلب. وكأن القلب يف نظرهم مكان إلقحام »ال إله 
إال هللا« فيه ابلقوة.... ابختصار، قد ابتدعوا طرًقا عجيبة غريبة، 
فمرة يقومون برتويض القلب، وأخرى يقومون بضرب القلب، واترة 
له أمساء من  الروح، ولقد اخرتعوا  حياولون استخراج الصوت من 
فيعلو  القلب  من  الذكر  يرفعون  إهنم  يقولون  فمرة  أنفسهم،  عند 
ترويض كل  يقولون إبمكاننا  يعود، واترة  العرش مث  عند  ويسجد 
الثاين هو  عضو من أعضاء اجلسم حىت يردد اسم هللا... واألمر 
ابللذة  بسببه  يشعرون  خاص  بشيء  تتميز  البدعات  هذه  أن 
اللذة  عن  يعرض  ومن  زائفان،  ولكنهما  ظاهرية  بصورة  والسرور 
احلقيقة ويلهث وراء اللذة املصطنعة والزائفة فال بد أن يلقى اهلالك 

والدمار. ومثلهم يف ذلك كمثل رجل يؤمله بطنه ولكنه بداًل من أن 
يعاجله يتناول األفيون وينام. ال شك أن أمله سيهدأ مؤقًتا بسبب 
غيابه عن الوعي ولكنه يف احلقيقة يسري جتاه املوت وسيأيت وقت 

يؤدي به أمله هذا إىل اهلالك.
يقال  العلوم  من  علم  هو  إمنا  ذكرًا  هؤالء  يسميه  ما  أن  احلقيقة 
له »علم الرتب« وابإلجنليزية )Mesmerism( أي املسمرية. كما أن 
هناك علما آخر من هذا النوع وقد اكتشفه طبيب فرنسي ويسمى 
)Hypnotism( أي التنومي املغناطيسي، وال عالقة له ابلروحانية بل 

هو يتعلق ابلفكر واخليال. ولقد أودع هللا تعاىل فكر اإلنسان قوة 
ز إىل جهة معينة اكتسب أتثريًا خاًصا،  حبيث إذا ُوجه بشكل مركَّ
وبواسطته ميكن توليد اللذة والسرور يف القلب. ولكن هذه اللذة 
تشبه اللذة اليت يولدها تعاطي األفيون أو الكوكايني أو القّنب، فال 
تكون هذه اللذة حقيقية، بل هي حالة من الغشي الضار بصحة 
اإلنسان. كذلك عندما ُيلقى أتثري على األعصاب من خالل تركيز 
الدماغ تطرأ حالة من النعاس اليت ُتشعر صاحبها ابللذة، وحيسب 
هؤالء املتصوفة أهنا لذُة ترديدهم »هللا هللا« يف حني أهنم لو رّددوا 

اسم إله اهلندوس قائلني »رام رام« فسيشعرون ابللذة نفسها. 
يروى أن أحد الصلحاء كان متجًها إىل مكان ما راكًبا السفينة فبدأ 
ا لدرجة أن ركاب السفينة اهلندوس  يذكر هللا تعاىل بصوت عال جدًّ
أيًضا أخذوا يرددون: هللا هللا. وكان من بينهم زاهد هندوسي ظّل 
صامًتا دون أن جيرَي على لسانه اسم هللا. فانتبه إليه الرجل الصاحل 
وخالل ذلك أخذ اهلندوسي يلقي عليه أتثريه اخلاص، وبعد قليل 
فاقه   الصاحل برتديد كلمة »رام رام« ألن اهلندوسي  الرجل  انفجر 
يف إلقاء التأثري فأصبح يردد كلمة »رام رام«، فاندهش الرجل ملا 
حصل واتب فورًا عن مثل هذه األذكار ألنه عرف أن عمله ذلك 
ترديِد  لو كان أتثرُي  إذ  الذكر،  بتأثري  له  العلم وال عالقة  نوٌع من 
تلقائًيا على لسان اآلخرين  َيظهر يف صورة جرايهنا  كلمة »هللا« 
ملا جرت كلمة »رام رام« على لسانه هو. .. هذه هي حالة من 
يسلك طرقهم ويظن أنه ينال قرب هللا تعاىل رويًدا رويًدا، واحلقيقة 
أنه ينتشي بنشوة كاذبة فيظن أنه قد بلغ مقاًما معيًنا يف القرب من 
هللا، ولكن احلقيقة أن قلبه يظل جنًسا كما كان سابًقا. وتلك تشبه 

النشوة الناجتة عن تعاطي األفيون.
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