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BCD﷽  
وأهله إىل عصوره الزاهرة األوىل اليت كان عليها احلبيب ن نعود Lإلسالم حناول يف هذا العصر أأننا ة يف احلقيق

تفشَّت أعراف وعادات نسبها فكانت عصور إشتدَّ فيها الظالم وانتشر اجلهل   ، ألنهصلى هللا عليه وسلَّم وصحبه
 ًgتاhاول أن نعيد هذا الصفاء األول للصوفية على النهج ن حنفنح، يء واإلسالم منها بر الناس لإلسالم ظلمًا و
  .عظمالذي كان عليه احلبيب األ

ال يرا ،علم وعمل فالصوفية والتصوف منهج ال حماضراٌت نظرية مث يدخل اإلنسان بذاته يف ورشة عملية  ه و
ال ربُّ  منها  صال، وينبجس يف قلبه عٌني {تيهر عليه كرمي اخلهوتظ ،كي يتجمل hذه األحوالل ،الربية يطلع فيها إ

hذا أشد الناس إلتزامًا  منهج الصوفية، وهمهو وهذا ، وجلَّ  الفوائد والغرائب واملواهب من الواحد املتعال عزَّ 
   .املنهج

 مرفينتسب لشيخ وانتهى األ ،أن جعلوا التصوف إنتساب أو إكتسابجدَّ على الناس يف األزمان املاضية 
 .م، ومبحبته إن شاء هللا تضمن اجلنةحب الشيخ فالن وg: على ذلكويشجعه من حوله يقول ، فعند هذا احلد

الء املشايخ كلهم  حرفة  هعلو جبعض الناس و !!. فهل يكفينا ذلك؟فنحن مجيعًا حنب حضرة النيب والذي هو أبو هؤ
  .وجلَّ  زَّ رضي هللا عال يُ للتكسب واإلكتساب وإبتزاز الناس واستالب أمواهلم وهذا 

وهي جامعتنا، علناه جامعة للدراسات الُعليا الصوفية، جففنريد أن نعيد التصوف مرًة �نية للمنهج األول، 
ذلك يف منهجنا،  د أن ينتسب للصوفية ويتخلى ظاهرًا وLطنًا عن أخالقهم وأحواهلم وأفعاهلم فال ينفعيفمن يُر 

ال تُنتج حىت يف النبا�ت والعشو فمنهجنا حيتاج إىل علم وعمل،  به ويعتين منا  رءالنبات الذي يزرعه املالربية، ائية 
أن هذا  :حىت أجدادg قالوا فيه !!شيطاين :فيسمونه ؟مثر اهليكون فيكون له مثٌر، والنبتة اليت خترج عشوائيًا فهل 

ال أ ،النبات شيطاين ال يوجد ف، شيطاينأنه هذا معىن ، و منه الشوك فيشوِّك الناس ونكي أنى ليس له مثر �ائيًا إ
ال تصنيع  ال ينتفع به يف خشب و ال أى شيءشٌئ ينتفع به فال يُؤكل و   .و

فأg أدور حول الكل وُأحب وملاذا أذهب إىل الشيخ وأترىبَّ على يديه؟ : وكثري من الناس يف زمننا هذا يقول
ال شئالكل  وليس له صاحب، ولذلك لذي خرج عشوائيًا ولكن ستكون كالنبات ا ،وانتهى األمر، وماذا فيها؟ 

ال شو مخسني سنة فما الذي حصَّله يف طريق الوصاليظل يدور ثالثني سنة أ وما الذي gله من حضرات  ،ئ؟ 
ال شئ، جيلس  قلبه  نفسه، ولكن حظَّ  جيد حظَّ و نفسه قليًال، أى جيلس يف أي مكان لينال  ظِّ حلِ الفضل والكمال؟ 

 )َحظٍّ َعِظيمٍ ُذو ( :اء، وهذا الذي واجتباء وتربية على منهج سيد الرسل واألنبيء إنتماء وصفاإىل حيتاج 
  ).فصلت٣٥(

ال حيب نهج لتنتبهوا مل -ألحبة مع ا سرينفنحن  لعشوائي،  ا عملالاحلبيب صلى هللا عليه وسلَّم، واحلبيب 
 حداً وافلو أن  .وجلَّ  يق من هللا عزَّ Lلتوفكل شئ عنده مبيزان معلوم وبقدٍر حمدود، وبتخطيط دقيق مع اإلستعانة 

صَّ هللا hا أهل ليس ملتزمًا مبناهج الصاحلني، و  اً،ميشي عشوائي ل ولن ينال املواهب واملنح اإلهلية اليت خ فلن ُحيصِّ
  .اخلصوصية من الصاحلني

ن مث حناول أ ،هكتاب هللا ونفقه  نظر يفن أنناوخري املنهج واحلمد  مع األحباب على املنهج،  نسريلكننا 
واألولياء الصاحلني الذين  ،و متشبهني Lلصحابة الكرام عليهم رضوان هللابه متابعني حلبيب هللا ومصطفاه، أنعمل 
  .أحواهلملنا جبمال يف رحاhم، وأن جيمِّ  وجلَّ  يُدخلنا هللا عزَّ أن نرجوا 
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ص األنبياء فيهو  ،ريعألن فيه التش ،حيتاج أهل الدراسةتفسري القرآن الكرمي على الرتتيب  عن  أيضاً ، و قص
ينتقي من كتاب هللا ما به يتحقق كمال لكن أهل الوراثة ليسوا كذلك،  .ن العاقبة وهكذاع كذلكاآلخرة و الدار 

  .التحُقق Lملنهج الذي يصل به إىل هللا جل يف عاله
آلداب اإلهلية اليت أوجبها هللا ن يكون جممًال Lأ وجلَّ  هللا عزَّ ينبغي على طالب : على سبيل املثال - نحن ف

 ،اآل´ت القرآنية برتتيب املصحف واليت تتكلم عن األدب مع احلقيقة احملمديةوقد أخذg ، لحضرة احملمديةلعلينا 
تيت hذا من أين أ: فلو سأل سائل .وهذا منهج منشي عليه، !!أليس كذلك؟وبسَّطناها ووضحناها لألحبة، 

  .كتاب هللا هو الذي قال hذا ،شيئاً  رتع خنومل من كتاب هللا: نقول ،؟ألدبا
 gخذ !! ماذا نفعل؟ ،تتحرك حنو حضرة عالم الغيوبلري القلوب نُعلي اهلمم ونُقوي العزائم ونستثنريد أ»

ال خوٌف  الذين( :ن؟ عن املقربني، واليت فيها اجلماعةمَّ العاملني، اآل´ت اليت تتكلم ع آ´ت املقربني يف كتاب ربِّ 
أهل املعية مع احلضرة ( :، واليت فيها اجلماعة)هل الرضوان األكربأ( :، واليت فيها اجلماعة)ال هم حيزنونيهم و عل

أن  م يقولونأل�حىت نُنهي العشوائية املوجودة بني السادة الصوفية، أخذgها برتتيب املصحف  ؛وهكذا ،)احملمدية
 من أجل ذلك، حلُجَّةاإقامة  ولكننا نتبع منهجوانتهى األمر، الشيخ املوجود يتكلم بكلمة من هنا وكلمة من هناك 

  .من آ´ت املقربني«خذ يف كل سهرة آية 
ًال حمافظة يف  هذه السنة اآل´ت اليت يف سورة آل عمران و اليت يف سورة البقرة، اآل´ت أخذg  -املنيا أو
آل´ت اليت تتكلم عن املقربني وأحواهلم فننتقي ا .ول سورة املائدة واألعرافوسنفتتح عندكم من أوالنساء، 

وتبحث عنها وحتاول أن تعمل hا وتتجمل على أساس أ�ا األحوال اليت جيب أن تعرفها  ،وأطوارهم وما هلم عند هللا
ً فقط، نسمعها  احدةاليوم آية و عندh.  gا إن شاء هللا   :)املائدة٣٥(معاً س́و

تَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َ́ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَّقُ (   وا هللا َوابـْ
  )َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

شهر ليستعد hا القارئ وجيوِّدها ويتلوها كما ينبغي،  ذوأرسلناها من ،اآل´ت أرسلناها لكم وحددgها لكم
رة وال وكل واحد يقرأ  ،اءرَّ Áحٍد من القُ دوا من اآلن ´ت من اآلن حىت يستعآلالقادمة ستكون يف إسنا وأتينا Ĺز

Lختصار شديد وبدون اآلية اليت عندg اليوم  .وجلَّ  هللا عزَّ به هذه اآل´ت Lلصوت النديِّ ونشرحها مبا يفتح 
  :خطاٌب من هللا لنا مجاعة املؤمنني وللمؤمنني األولني واآلخرين واملعاصرين ،تفصيل

تَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َ́ أَيـَُّها الَِّذيَن آَ (   َمُنوا اتـَُّقوا هللا َوابـْ
  )املائدة٣٥( )َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

ي تيف القرآن كله ليس )لَّ عَ لَ (وكلمة  وجاهدوا يف سبيله { :فتكون اآليةالالم،  مبعىنولكن  ،مبعىن الرتجِّ
لعباده  وجلَّ  الفوز األعظم Lلنعيم األكرم الذي جهَّزه هللا عزَّ هو الفالح و  .}لتكونوا من املفلحني{أو  ،}التفلحو 

عدَّ إن هللا هللا أ(: ين، والذي يقول فيه صلى هللا عليه وسلَّمالصاحلني إن عاجًال يف الدنيا أو آجًال يف اآلخرة يوم الدِّ 
ال خطر على ال ُأذٌن مسعت و العٌني رأت و   .١)قلب بشر لعباده الصاحلني يف اجلنة ما 

Æوإىل عطاءات هللا اليت أعدَّها للصاحلني يف الدنيا  ،وإىل إكرامات هللا ،و إىل نعيم هللافكل روٍح تقية نقية و
ومن يريد  ،ولكي نكون من املفلحني .)من املفلحني( :هل هذا املقامن نكون من أنريد أفنحن مجيعًا  ،ويوم الدين

                                                           

  .Èرواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة  ١
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طلب  :يعين –وإبتغاء  ،وجلَّ  وتقوى هللا عزَّ  ،اإلميان :أمور وضحتهم اآليةبع ر فلحني ماذا يلزمه؟ أمن املأن يكون 
صبح من ويُ قد فاز وجاز ية يف كتاب هللا ملن؟ لنا مجاعة املؤمنينن ولكي يكون اإلنسان اآلو  .واجلهاد ،الوسيلة -

البد وأن نعمل hذه األربع   :املفلحني بيقني 
الً  ليس اإلميان Lلتمين ولكن ما ( :ه احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم فيقولالذي يشري إلياإلميان الصادق : أو

ال الَِّذيَن َآَمُنوا( :ولذلك جتد دائمًا يف كتاب هللا اإلميان مقروٌن Lلعمل الصاحل .٢)وقر يف القلب وصدقه العمل  - ) ِإ
حتتاج إىل ُحجَّة أو برهاٌن على  ىالدعو و  ى،ألن اإلميان دعو  ).الشعراء٢٢٧( )َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ (  - وعلى الفور

  .ته أهل اإلميانيف سنوالنيب  يف قرآنه وجلَّ  ، والربهان هو العمل مبا طالب هللا عزَّ ىصدق هذه الدعو 
ال يطبق ذلك عمًال وُيسوِّف ر -  يف املستقبل سأفعل كذاإن شاء هللا  -  أما من يدعي اإلميان و فهذا  ،أو يؤخِّ

خدعتهم وإن قومًا ( :لذك أكمل صلى هللا عليه وسلَّم احلديث فقالزئ به الشيطان، و النفُس أو يسته ختدعه
  .٣)حنسن الظن L وكذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل: وقالوا ،وغرَّهم L الغرور ،األماين

إحدى ان يف  اإلميألهل الصدق يف فعالمة صدق اإلميان العمل الصاحل، وبني النيب صلى هللا عليه وسلَّم
نعم ´ رسول هللا، فقال صلى هللا : قالوا ،أمؤمنون أنتم؟( :فقال لقوٍم من الصادقني املواقف عالمات صدق اإلميان،

عند  :يعين –ونصدق عند اللقاء  ،ونشكر على الرخاء ،نصرب على البالء: وما حقيقة إميانكم؟ قالوا: عليه وسلَّم
  .٤)مؤمنون ورُب الكعبة: وسلَّم فقال صلى هللا عليه -مقابلة األعداء 

ثة األنصاري È ذات ر حلا فقال ، صاحب املنزلة األعلىوبنيَّ  ،منزلة وهذه .ذا؟ أل�م أثبتوا حقيقة اإلميانملا
 -لكل قوٍل حقيقة فما حقيقة إميانك؟ فإن : ، قالاأصبحت مؤمنًا حقÎ : قال ،كيف أصبحت ´ حارثة؟( :صباح
ه األوصاف والذي وضعه سيد األولني واآلخرين صلى هللا عليه وسلَّم، وإذا طبقَّت هذصاحلني، منهج الهو وهذا 

فاعلم أنه مل يتم له املراد وحيتاج إىل إعادة الكرَّة وبدأ الطريق من  على رجٍل ومل جتدها فيهاليت ذكرها احلبيب 
  .دايةالب

وأظمأُت �اري،  ،فأسهرُت ليلي ،الدنيا عزفت نفسي عن: قال :عدُّوا معي -فما حقيقة إميانك : قال
أرى وكأين فيها،  وهم يتعوون ويصطرخونوأصبحُت وكأين أرى أهل اجلنة وهم يتزارون فيها، وكأين أرى أهل النار 

عبٌد : مث إلتفت إىل من حوله وقالعرفت فالزم،  :مقّرًِا له على منهجه قال صلى هللا عليه وسلَّم ـف، عرش ريب Lرزاً 
  .٥)هللا Lإلميان قلبهنوَّر 

البد لكل واحد أن يرسم لنفسه هو هذا  منهج الصاحلني، من الذي رسم هذا املنهج هلذا الرجل؟ هو ـ 
َهاًجا( :اً منهج   ).املائدة٤٨( )ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

وبينك وبني ، ك بني نفسكوبين خللق،منهاج، فالشريعة هي األحكام اليت بينك وبني ا هناكالشريعة و هناك 
املنح اإلهلية والعطاءات الرLنية فيه الصفاء والنقاء لتلقي الذي املنهاج لكن  .ربك، وهي تنظم احلياة وفيها رضا هللا

                                                           

  .املصنف عن احلسن البصري Èابن أيب شيبة يف  ٢
ال Lِلتََّحلِّي: (روى ابن النجار عن احلسن البصري عن أنس بلفظ ٣ َقُه اْلَعَمُل، اْلِعْلُم ِعْلٌم Lِللَِّساِن، ، لَْيَس اِإلميَاُن Lِلتََّمينِّ َو َوَلِكْن َما َوقـََر ِيف اْلَقْلِب َوَصدَّ

ُة اÒَِّ َعَلى َبِين آَدمَ  َوِعْلٌم ِيف اْلَقْلِب، فََأمَّا   .) ِعْلُم اْلَقْلِب فَاْلِعْلُم النَّاِفُع، َوِعْلُم اللَِّساِن ُحجَّ
مَّا قَاَم Lِْلَباِب َمَشى َرُسوُل اÒَِّ َصلَّى اÒَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه اْلُمَهاِجُروَن َحىتَّ انـْتَـَهى ِإَىل َمْسِجِد قـَُباَء، فـَلَ ( : È بلفظ َأَنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن أمايل بن بشران  ٤

َ́ َرُسوَل اÒَِّ ِإنـَُّهْم َلُمْؤِمُنوَن َوِإgَّ َلَمَعُهمْ : َمُر َرِضَي اÒَُّ َعْنهُ ، فـََقاَل عُ مثَُّ َأَعاَدَها، َفَسَكَت اْلَقْومُ  ؟َأُمْؤِمُنونَ : فـََقالَ  ،ِإَذا األَْنَصاُر ُجُلوٌس ِفيهِ  فـََقاَل النَِّيبُّ  ،نـََعْم 
َصلَّى ، قَاَل النَِّيبُّ  ،نـََعمْ : أََتْشُكُروَن ِيف الرََّخاِء؟ قَاُلوا: الَ ، قَ نـََعمْ : أََتْصِربُوَن َعَلى الَْبالِء؟، قَاُلوا: قَالَ  ،نـََعمْ : َأتـَْرَضْوَن Lِْلَقَضاِء؟ قَاُلوا :َصلَّى اÒَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّÒَفَجَلسَ  ،ُمْؤِمُنوَن َوَربِّ اْلَكْعَبةِ  :ا( .  
٥ È ِِِمسند البزار، ومسند الشهاب عن أنس. 
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  .اخلاصة Áهل اخلصوصية
أg  :الزهد يف الدنيا، رجٌل يسأل حضرة النيبـ وهو ما نسميه Lلُزهد،  )عزفت نفسي عن الدنيا(: أول املنهاج

زهد يف الدنيا ا( :، فقال صلى هللا عليه وسلَّمسبيلين فماذا أفعل؟ يريد الو بريد أن ربنا ُحيبين والناس كذلك حيأ
، والزهد ليس يف اليدين هدالزُ  :هجناملول درجة يف وهذه أ .٦)وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس ،حيبك هللا

أg زاهد، ففي أى شئ تزهد؟ وهل عندك شٌئ تزهد : يقول شئالقلوب، ومن ليس عنده يف هنا ولكن الزهد 
ال متلك األشياء قلبه، وإمنا يضعها يف يده وُيصرفِّها  !!. فيه؟  إذالكن كما أراد ربه، الزاهد هو الذي ميلك األشياء، و

ه و   .تنهاه، فيكون عبداً هلا وليس عبداً {مره و دخلت القلب وسكنت ومتكنت وأصبحت ُحتركِّه وتسريِّ
 -  أسهرُت ليلي وأظماُت �اري -عمل؟ قيام الليل وصيام النهار ال ، وبعد ذلك ما)عزفت نفسي عن الدنيا(

 :قل أو ذكر املبتدئنيالذكر الذي نفعله مع بعضنا يف صفوف وحنرِّك اللسان  .وهو ذكر العارفني ،والذكر احلقيقي
ال يغيب عن خاطره نفساً  ؟ذكر الصاحلنيما ذكر املريدين، لكن :قل، أو ذكر السالكني يرى يف  نظر هللا إليه،  أن 

ال خيفى عليه خافية ،ن هللا يطلع عليه ظاهراً وLطناً أكل آgته وكل أحواله    .و
لكن الذي نفعله فهذا مترين على الذكر ، وجلَّ  الذكر األكرب  عزَّ : ىل هذا املقام فهذا امسهإإذا وصل العبد 

  .لكن مل ندخل املباراة بعد، فهي حتتاج إىل لياقة أخرىلنذكر هللا، وتدريب وتسخني 
ال يغيب هللا عن Lل العبد طرفة عنيٍ فحقيقة الذاكر   ال أقل، وأن يلحظ على الدوام أ أن   مطلٌع ن هللاو

ة مجيع أحواله الظاهر  لهكشف الذي تنهو وأنه سبحانه وتعاىل  ه وجنواه،ه سبحانه وتعاىل يعلم سرَّ نوأ ،عليه ويراه
  .مجيعاً والباطنة وإن اجتهد يف إخفائها عن خلقة هللا 

البد له من العمل املمنهج على منهج شريعة  .كل هذا يف مقام اإلميان، ولكننا نريد أن ننتقل بسرعة فاإلميان 
وعلى التأسي Lلصحابة األفاضل الكرام ومن بعدهم من الصاحلني على ومصطفاه،  سنة حبيب هللا هللا، وعلى وفق

  .دوامال
، وتقوى ويريد أيضًا مقام التقوى .)َ́ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا هللا( :وبعد هذا اإلميان يطالبنا احلق فيقول

ه خيشي أن يقع يف الذنوب واآل�م، صاحبالقلب فيجعل شدُة اخلوف والوجل الذي ينتاب هللا يف حقيقتها هي 
رجٍل من األgم، جيعل اإلنسان ميشي  لسانه وخاض يف حقِّ  زلفإذا ف يتوقَّ و  من احلرام، ع إن ُعرض عليه شئٌ ويرجت

  .على املنهاج القومي والطريق املستقيم
ال حصر وهي درجات ليس هلا عدٌّ  ،التقوى الكالم فيها كثري هي اخلوف ( :منها من قال فيها اإلمام علىّ  ،و

احلبيب األعظم صلى  قال فيهاومنها ما  .)د ليوم الرحيلواإلستعدا ،والرضا Lلقليل ،والعمل Lلتنزيل ،من اجلليل
وقال  ).آل عمران١٠٢( )َ́ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا هللا َحقَّ تـَُقاتِهِ ( :هللا عليه وسلَّم عندما ُسئل عن قوله عز وجل

فال تعصاه، وأن تشكره فال  وأن تطيعه أن تذكره فال تنساه،( :صلى هللا عليه وسلَّم عندما ُسئل عن حق التقوى
  .٧)هاتكفر نعم

وآن أوان قرب خروج روحه،  ،كالرجل الصاحل الشيخ اجلنيد عندما جاءه أمر هللاال ينسي هللا طرفة عني،  
ه طرفة عني افلم أنس ؟هل نسيته ألذكره ،!!؟وهل نسيته حىت أذكره: ُأذكر هللا، فقال هلم: له وافمن كان حوله قال
ال أقل من ذلك،    :مث gجى احلضرة اإلهلية فقالو

                                                           

  .È سهل بن سعد الساعديعن رواه ابن ماجة وغريه  ٦
 .È ابن أيب حامت وابن مردويه واحلاكم عن عبد هللا بن مسعود ٧
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  رجِ ـــــاكنه     غري حمتاٍج إىل السُ ـــــــــــإن بيتاً أنت س
  وجهك املأمول حجتنا     يوم Úيت الناس Lحلُججِ 

  :يذكر هللا ويقول لهالذي أنه ساكن بداخله، والرجل اآلخر : يقول له
ال أين    اينالذكر ذكر لسما يف وأهون    نسيتك حملًة   ذكرتك 

ال أg أتلذذ hذا اإلسمذكر اللسان سهل، وأg مل أذكرك ألين نسيتك ألنه إسٌم Lلرتمن به والتغين به  ،!!، 
  .وجلَّ  بوب األعظم وهو هللا عزَّ احمل

وhا  ،الدرجات يف اجلنات األن h ،ن يسعى لبلوغهأوالتقوى هي احلبل األقوى الذي جيب على كل مؤمن 
الت، وhا احلصول على كل املُىن من العطاءات واهلِ  العروج إىل أعلى مقامات وضع  وجلَّ  بات، فإن هللا عزَّ الكما

َقاُكْم ِإنَّ هللا َعِليٌم َخِبريٌ ( :امليزان يف كل وقٍت وآن قال لعباد الرمحن   ).احلجرات١٣( )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللا َأتـْ
، يعين هناك بصيغة املبالغة ،)أتقاكم(: قالولكنه  �بت،وى شٌئ التقي لكانت التققال التقي، فلو : يقلومل 

هللا عز وجل ال �اية لعظمة أنه وكما  .، فكلما زاد يف الُتقى كلما زاد يف التكرمي من الكرمي عز وجلَّ قىتفاوٌت يف التُّ 
ال  : نقى األنقياءوأى األتقياء د هللا، gهيك بقول هللا ألتقاهلا عبا، فال �اية للتقوى اليت يرجو أن ينهللا ءلسعة عطاو

ال إذا ُملكت األرواحولكنها تقوى غري تقواg حنن ).األحزاب١( )َ́ َأيـَُّها النَِّيبُّ اتَِّق هللاَ ( ال يُباح إ   .، والكالم فيها 
البد أن يطلب الوسيلة للقرب من هللا عز  ،فاإلميان والتقوى ومع اإلميان والتقوى لكي ينال اإلنسان الفالح 

تَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ ( :وجلَّ    ).املائدة٣٥( )َوابـْ
 أي، لكن الوسيلة عند املريدين والسالكني يف ر اً كثري   اً ن قالوا فيها كالمو لئو واملن و والوسيلة اجلماعة املفسر 

الل أقامهم ربُّ هي العارفني املتمكنني الذين  :مجلة الصاحلني لعارفني وأئمة مَّل اوالوسيلة لكُ  .عليهة اخللق العاملني لد
  .املتقني هو احلبيب األعظم سيدg رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم
العمل  معهاوالتقوى  ،العمل الصاحل معه، فاإلميان أما Lلنسبة لألقوال األخرى أن الوسيلة هي العمل الصاحل

تَـُغوا ِإلَْيهِ (: ، لكن ربنا يقولالصاحل  ،وُ{هلوا للدرجات العالية ،الوا الوصولوتن ،لتحظوا Lلقبول وجلَّ  عزَّ  - )َوابـْ
، وجعلهم يف الدنيا أبواLً ألهل قربه ومودته ،وكنفهم بعنايتهالبد أن تدخلوا عليه Lلصادقني الذي آواهم إىل حضرته 

  ).البقرة١٨٩( )َوْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن َأبـَْواhَِا( :وفيهم يقول هللا
أيف  ؟´ رسول هللا أين هللا: فقالواصحابه م عندما سأله بعض أوهناك حديث للحبيب صلى هللا عليه وسلَّ 

وعندما سأله كليم هللا موسى عليه  .٨)يف قلوب عباده الصاحلني( :السماء أم يف األرض؟ فقال صلى هللا عليه وسلَّم
  .٩)جتدين عند املنكسرة قلوhم من أجلي( :؟ قال´ رب أين أجدك: السالم

فما وجد عز وجل مكاgً أمنع ، يف قلوب عباده الصاحلني أغلى أماgتهو ودائعه دع أعزَّ إستو  وجلَّ  فإن هللا عزَّ 
ال قلوب الصاحلني و من األهواء ومن النفوس   :وقال يف شأ�ا ،العاملني حبفظه ربُّ اليت حفظها وساوس الشيطان إ

دي أبو احلسن الشاذيل È وغريه من ولذلك كان سي ).احلجر٤٢( )ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ (
  .)يب وجلَّ  توسلوا إىل هللا عزَّ ( :ألصحابه الصاحلني، كان يقول

                                                           

الين يرفعه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال روى ٨  ،)ية ربكم قلوب عباده الصاحلني، وأحبها إليه ألينها وأرقهاإن  آنية من أهل األرض وآن( :الطرباين عن أيب عنبة اخلو
ْرِض قـُُلوُب ُة اÒَِّ ِيف األَ ِإنَّ Òَِِّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل ِيف اَألْرِض آنَِيٌة َوَأَحبُّ آنَِيِة اÒَِّ ِإلَْيِه َما َرقَّ ِمنْـَها َوَصَفا ، َوآنِيَ : روى أمحد يف الزهد َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن قَاَل و 

   .ِعَباِدِه الصَّاِحلِنيَ 

  .، ورواه مال علي القاري يف األسرار املرفوعةذََكَرُه اْلَغَزاِيلُّ ِيف اْلِبَدايَةِ  :قَاَل السََّخاِويُّ  ٩
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È وكان البصري ُدعي به أجاب، وقال سيدي احلسن سم هللا األعظم الذي االوسيلة هي : وبعضهم قال
gل مراده وحقق سم هللا األعظم، فمن توسَّل إىل هللا يب اأg ( :سم هللا األعظماعندما ُسئل عن  زمانهوقته و قطب 

  .)آمالهله هللا عز وجل 
رهم واملشي على هديهم وُحسن متابعتهم والتحلِّي بشمائلهم إىل هللا Lلصاحلني يكون Lقتفاء أ�فالتوسل 
اليت أستطيع التشبه hا بة واهتدوا بسيد األولني واآلخرين فأصبحوا هم الصورة القريأل�م اقتدوا  ،ومجيل أخالقهم

  .جمملة على قدري من سيد األولني واآلخرين صلى هللا عليه وسلَّمألgل القرب من رب العالني، وأكون صورة 
  وصلى هللا على سيدg دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

*************** 
  

 


