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فضل ّتزيل الفضل والعطاء على عباده اٟتمد  الذي ٯتّن بسوابغ اآلالء، ويت
السعداء، الذين أ٢تمهم ذكره، ووفقهم إُف شكره، وحفظهم من عصيانو و٥تالفة أمره 
والصبلة والسبلـ على مسك ا٠تتاـ، وبدر التماـ، ومصباح الظبلـ سيدان دمحم وآلو 

رىم أو وورثتو، ٧تـو ا٢تداية، وكواكب العناية وكل من دعا إُف ىديهم، أو ٘تسك أبوام
 سعى إُف رحاهبم إُف يـو الدين. آمُت.

لقد كثر يف ىذه األايـ ا٢تجـو على التصوؼ اإلسبلمي سواء من أصحاب 
ا١تذىب العلماين والذين يعتقدوف أف اٟتياة مادة فحسب، وأف اجملتمع يف إمكانو أف 

دوا ينطلق دوف أف يكوف للنواحي الروحية حساب كبَت أو صغَت يف انطبلقو، ولقد اعتق
إُف جانب ذلك أف التصوؼ يدعو إُف السلبية وا٠تموؿ والكسل. يف حُت أف رسالة 

 : التصوؼ اإلسبلمي كما أشارت إليها مشيخة الطرؽ الصوفية
))إف الصفات ا٠تلقية والنفسية ىي رأس ماؿ الشعوب، وىي ا١تدخرات العظمى 

لتصوؼ اإلسبلمي أبداً اليت تصنع األمم، وتدفع ابلركب البشري إُف غايتو، ولقد كاف ا
ىو صانع ىذه ا١تعجزات، واالنتفاضات يف التاريخ اإلسبلمي فالتصوؼ ىو أعلى صور 
اإلٯتاف يف العقيدة اإلسبلمية، ألنو يرتكز على الشوؽ وابة ويطلق يف قلوب أبنائو 

 الشعلة ا١تتوىجة ا١تتطلعة دائماً إُف هللا((.
الية، وعن طريق تربية األفراد نصل إُف فالتصوؼ يرّبِّ الفرد تربية أخبلقية مث

 ٣تتمع متكامل متكافل.
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والصوفية ال يهتموف بكبلـ ىؤالء ا١تاديُت العلمانيُت ألهنم يف إ٧ترافهم يف تيار 
ا١تادية ا١تعاصر َف يهاٚتوا الصوفية فقط، بل تعدوا ذلك إُف كثَت من مبادئ اإلسبلـ، 

دوا تدر٬تيًا عن روح اإلسبلـ، حىت صاروا حيث أهنم يف انسياقهم يف تيار ا١تادية ابتع
 .مغرابء عن اإلسبلـ، أو صار اإلسبلـ غريباً عنه

فتمسك الصوفية هبذه اآلداب إ٪تا ىو ٘تسك بروح الدين وجوىر العقيدة، وما 
على الصوفية من أبس أف يكونوا غرابء عن الناس الذين جفوا دينهم، ونظروا إُف اٟتياة 

 ٔتنظار مادي خالص.
وفية على يقُت من أنو لن ٮترج الناس من شقائهم الذي ىم فيو اآلف، إال والص

بعودهتم إُف معُت الروح ونقاء السريرة، وصفاء القلب وغَتىا من القيم وا١تثل اليت حرص 
 الصوفية على تربية أبنائهم عليها، وطبعهم هبا.

بلت وقد أشار إُف ذلك الدكتور سعد الدين السيد صاٌف يف كتابو : ))مشك
 التصوؼ ا١تعاصر(( حيث يقوؿ :

))٨تن يف حاجة إُف التصوؼ اإلسبلمي النابع من كتاب هللا وسنة رسولو 
وخصوصًا يف ىذا العصر ا١تادي الذي يستلـز منا أف نواجهو بفكر مضاد تتغلب فيو 

 مطالب الروح على مطالب البدف.
 ونستطيع أف نوجز حاجتنا إُف التصوؼ فيما يلي:

١تادي والطابع ا١تادي على حياة اإلنساف، وىذه اٟتالة ال ٯتكن تغلب الفكر ا -ٔ
ا٠تروج منها إال إذا قابلناىا بفكر مكافئ نعطي من خبللو للروح والرقي النفسي 
والسمو القليب والضبط السلوكي، والتحكم يف الشهوات األ٫تية القصوى. وىذا 

يف شهواتو ىو طريق التصوؼ الذي يستطيع اإلنساف من خبللو أف يتحكم 
 وأىوائو ويطوعها ١تطالب دينو.

إف التصوؼ يعمل على تصفية النفس وتطهَتىا من الرذائل، ويدفع الفرد إُف  -ٕ
 التحلى ٔتكاـر األخبلؽ و٣تاىدة النفس.



                      


 

 

         ٙٙ    

إف تسعُت اب١تائة من األمة اإلسبلمية خبلؿ قروف متعددة ٢تم صلة ابلتصوؼ  -ٖ
و ابلتلمذة على أىلو أو ابلصلة وأىلو بشكل من األشكاؿ، إما ابإلشتغاؿ فيو، أ

هبم أو ابلثقة فيهم أو ابالنتساب اإلٝتي ٢تم أو ١تن تتلمذ عليهم، وال زاؿ 
التصوؼ وأىلو حىت اآلف ىم الذين يصلوف إُف بيئات ومناطق ال يصل إليها 

 غَتىم.

كثَت من االٕتاىات   ايف ىذا العصر وتُنادي هب ةإف الًتبية اإلسبلمية مطلوب -ٗ
والشك أف الصوفية ىم أصحاب ا٠تربة يف الًتبية، كما أف التصوؼ  اإلسبلمية،

 ىو القادر على إ٬تاد االنساف يف كماالتو كلها(( انتهى 

وقد أشار أيضًا إُف الدور ا٢تاـ للتصوؼ يف وجو ا١تادية العصرية األستاذ سعيد 
 حيث يقوؿ: ٛٔحوي يف كتابو ))تربيتنا الروحية(( صػ 

ة وعصر النزوة وعصر ا١تادية، والبد أف نقابل ىذه ))إف عصران عصر الشهو 
األشياء فيو ٔتا يكافئها ويقابلها ولذلك فأقوؿ: إف الًتبية الصوفية وحدىا ىي اليت 
تقابل ذلك، فالشهوة ال ٭تل مشكلتها ا١تقاؿ وحده، بل البد من اٟتاؿ، والبد من البيئة 

بد من الشعور والذوؽ واالحساسات والًتبية، وا١تادية ال تكافئها الكلمة وحدىا، بل ال
اإلٯتانية مع ا١تقاؿ، والتمرد ال يعاًف ابلكلمة وحدىا؛ بل يعاًف ابالخبات  والتقوى 

 والورع واألدب .... وىذه طريقها العملي ىو التصوؼ(( انتهى.
 

 والكتاب الذى بُت يديك أخى الكرًن ، يتكوف من جزئُت :

 " . الشيخ ا١تربِّ "، والثاىن: "  هج الصوىفمبلمح ا١تناٞتزء األوؿ بعنواف: " 
صورًا من نشاط الصوفية يف النواحي االجتماعية  اٞتزء األوؿ منو ،  وقد ذكران يف

كنشر ابة وا١تودة واقتبلع جذور األحقاد والبغضاء والشحناء واالحن من النفوس، 
لتكافل وأتليف القلوب على هللا، والسعي لبلصبلح بُت ا١تتخاصمُت، ونشر ا

 االجتماعي، وإحياء القيم اإلسبلمية، ومقاومة التيارات ا١تادية وغَتىا.
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ىذا ابإلضافة إُف دورىم األعظم يف نشر اإلسبلـ بُت ربوع العاَف ابلقدوة الطيبة 
واألخبلؽ الكرٯتة، ومواجهة اٟتكاـ أبخطاءىم وتبصَتىم بواجباهتم، وغَتىا من ألواف 

وؼ عمل وجهاد، ونود من وراء ذلك أف تكوف جهادىم اليت تدؿ على أف التص
األخبلؽ الصوفية ىي الرابط الذي يربط بُت الناس ٚتيعًا، فتقوي العبلقات بينهم 

 ويشعروف ابلصفاء وا١تودة واألخاء.
و٭تدثنا ا١تستشرؽ أبو بكر سراج الدين واٝتو السابق ))الدكتور مارتن لينجز(( 

 : الربيطاين عن ىذه اٟتقيقة فيقوؿ
قد جذبٍت التصوؼ إُف اإلسبلـ ٔتا فيو من ُمثل إنسانية وآداب ذوقية، وفهم ))ل

صحيح واضح لئلنساف وهللا والعبلقة بينهما، كما استهواين ذلك اجملتمع الطاىر 
الفاضل بعبلقاتو اإلنسانية والروحية، واجملتمع الذي يصوغو ا١تنهج الصويف ويقيمو على 

الكوف بطابعها ولوهنا، واٟتق أنٍت َف أجد يف  أخوة عا١تية رابنية تطبع كل شئ يف
ا١تسيحية وال يف غَتىا ما يقارف ابلتصوؼ اإلسبلمي، وأرى أف ىدؼ الرىبنة وىدؼ 

 .الطريق الصويف ٥تتلفة جداً سلوكاً ومعرفة وتذوقاً وذوقاً((
وقد رأينا نشر ىذه اٟتقائق اليت درسناىا دراسة موضوعية بعيدة عن ا٢توى 

ضعناىا للمنهج العلمي الدقيق؛ طلبًا ١ترضاة هللا أواًل، وإحقاقًا للحق والتعصب، وأخ
 . وهللا من وراء القصد، وبو بلوغ ا١تراد، اثنياً 

 أما اٞتزء الثاىن من ىذا الكتاب وىو بعنواف الشيخ ا١ترب :
 -ويطلق عليهم )ا١ترشدوف أو الشيوخ( ،   عن الدعاة إُف هللا وٖتدثنا فيفقد 

صافهم، ووّضحنا منهاجهم، وذكران اآلداب اليت ٬تب أف يتحلوا هبا يف أنفسهم، فبّينا أو 
واآلداب اليت تنبغي للمريدين معهم، وكشفنا أحواؿ األدعياء، حىت ال ينخدع هبم 

، وأحواؿ الصادقوف من ا١تريدين، وذلك على ىدى من كتاب هللا، وسنة رسوؿ هللا 
 السلف الصاٌف.
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اف اٟتق وأىلو، وإظهار الصادقُت من األدعياء وىدفنا من وراء ذلك، بي
 : وقولو  -مع شدة ظهوره  -وا١تبطلُت، و٣تاهبة ا١تغرضُت الذين ينكروف اٟتق 

، ال َيُضرُُّىْم َمْن َخَذ٢َتُْم، } }  ، ال َيُضرُُّىْم َمْن َخَذ٢َتُْم، ال يزاُؿ طائفٌة من أُمَّيِت ظاىريَن على اٟتَقِّ ال يزاُؿ طائفٌة من أُمَّيِت ظاىريَن على اٟتَقِّ
  ..اَبَف هنع هللا يضراَبَف هنع هللا يضررواه مسلم عن ثَػوْ رواه مسلم عن ثَػوْ   {.{.  َحىتَّ َيَِْتَ أمُر هللا وُىْم كذلكَ َحىتَّ َيَِْتَ أمُر هللا وُىْم كذلكَ 

 
 : كما اليفوتنا ىف ىذه ا١تقدمة

أف نبُت أننا قد أشران إُف كثَت من ا١تعاىن الواردة ىف كتابنا ىذا الذى بُت يديك ، 
و "  - ٜٜٙٔأكتوبر  -وذلك بكتب سابقة لنا : " أبػواب القرب ومنازؿ التقريب " 

واٟتياة ا١تعاصرة " أغسطس ، و " الصوفية  - ٜٜٙٔأكتوبر  -الصفاء و األصفياء " 
، ولكن ١تا كانت ىذه الكتب قد نفذت طبعتها األوُف وطلب الكثَتوف - ٜٜٙٔ -

إعادة طباعتها ، فقد أرأتينا أنو ولكبَت فائدهتا وتفردىا ىف ابهبا ؛ أف ٧تمع ىذه ا١تعاىن 
لباب ، معا ىف كتاب واحد، ونضيف إليها ما قدَّر هللا لنا من بعض ماأكرمنا بو ىف ىذا ا

ونعيد تبويبها وتنسيقها ٔتا يناسب الوقت ليخرج لك ىذا الكتاب دراسة متكاملة ىف 
 بياف ا١تنهج الصوىف واٟتياة العصرية .

 
 فإذا أضفت إُف ذلك أخى القارْى الكرًن ، كتبنا األخرى ىف ىذا الشأف وىى :

توضيح وقد بنينا ىذا الكتاب على ،  ٕٙٓٓ" كيف ٭تبك هللا " : طباعة أبريل  .ٔ
وكذلك األعماؿ واألفعاؿ الىت هللا ، الصفات واألخبلؽ الىت َمْن ٕتّمل هبا أحبَّو 

ذا ابإلضافة إُف السنن والنوافل الىت داـو عليها هللا ، ىمن قاـ هبا انؿ ٤تبَّة 
 هللا  ومصطفاه وكاف عليها الصاٟتوف من عباد هللا ببيح

نتحدث عن اجملاىدات الىت  : وفيو ٕٙٓٓ" مراقى الصاٟتُت " :طباعة يناير  .ٕ
بتمكن العبد فيها تصَت لو مقامات ىف القرب من هللا يًتقى فيها من مقاـ إُف مقاـ 

 ة الكلية ػػػ، فيناؿ الوراث حىت يصل إُف مقاـ العبودية الكاملة  
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  للحبيب األعظم 

: وفيو بياف تفصيلى عن رسالة  ٕ٘ٓٓ"رسالة الصاٟتُت" :طباعة أكتوبر  .ٖ
ُت والعارفُت والعلماء العاملُت ىف ىذه اٟتياة وواجباهتم و أدوارىم الىت  الصاٟت

، وكيف أف أجلها وأعظمها ىى رسالة  كلفهم هللا هبا وشرفهم هبا رسولو 
األنبياء والرسل أال وىى دعوة ا٠تلق إُف اٟتق جل وعبل ابٟتكمة و ا١توعظة 

 اٟتسنة والقدوة الطيبة وا٠تلق الكرًن ..

: وفيو نتحدث عن  ٕ٘ٓٓتوفيق ألىل التحقيق" : طباعة أغسطس "عبلمات ال .ٗ
العبلمات والدالالت الىت استنبطها أىل التحقيق والعلماء العاملوف من أىل 
الطريق والىت إما أف يراىا السالك ىف نفسو أو العارؼ ىف وصلو فيعلم صحة 

يسوا أحوا٢تم قصده وٚتيل صنعو فيما يتقرب بو إُف ربو ،أو يزنوا هبا أنفسهم ويق
حىت تثبت على الطريق أقدامهم ويستبشروف بفضل رهبم ورٛتتو ، وىى موازين 
قرآنية وأحواؿ سنية بسطناىا بعوف هللا وتوفيقو من كتابو تعاُف وسنة رسولو 

 وأحواؿ أصحابو والتابعُت . وأحوالو ا١تفردة 

فيو قواعد  والذى أصَّلنا ٕ٘ٓٓ"الصوفية ىف القرآف والسنة " ، طباعة يونيو  .٘
الصوفية ، وأقوا٢تم ، وأفعا٢تم ، وأحوا٢تم ... على ما ورد ىف القرآف الكرًن 

 وأصحابو الكراـ  والسنة النبوية ا١تطهرة، واألحواؿ الىت كاف عليها ا١تصطفى 
، والذى تناولنا فيو الوسائل  ٕ٘ٓٓ." اجملاىدة للصفاء وا١تشاىدة " طبع فرباير  .ٙ

جهاد النفس وصفاء القلب حىت يصل العبد إُف مقامات واألساليب الىت يتم هبا 
 .   وبرسولو  القرب واألنس اب 

: وفيو وفقنا هللا تعاُف لتسليط  ٕٔٓٓ" طريق ابوبُت وأذواقهم " : طباعة يناير  .ٚ
الضوء على بعض منحو سبحانو وتعاُف للعارفُت ، وإ٢تاماتو للواصلُت ، وفيوضاتو 

  شأنو على الصادقُت عزَّ 
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، وفيو تناولنا ابلتفصيل ابب " الذكر " ، ٕٓٓٓ."أذكار األبرار" :طباعة مايو  .ٛ
 وأوردان فيو ٚتلة من األذكار النبوية الىت ٭تتاج إليها ا١تؤمن ىف كل أدوار حياتو .

، وىو ٭تتوى  ٜٜ٘ٔ"طريق الصديقُت إُف رضواف ربِّ العا١تُت" : طباعة مارس  .ٜ
 أكرمنا هللا بتناو٢تا ىف سياحاتنا مع إخواف ٣تموعة من الدروس الروحانية الىت

 الصفاء و ابُت وىى تتحدث ىف ٣تموعها عن السَت والسلوؾ إُف هللا 
 للراغبُت ىف مزيد فضل هللا والطالبُت ١تراتب الكماؿ .

 -إبذف هللا تعاُف وحسن توفيقو  –عندىػػػا ؛ .... تصبح ىذه الكتب العشرة 
ًا عن الصوفية اٟتقة ، ينتفع هبا من قرأىا ، ومن قرأىا وعمل مرجعا كامبل متكامبل وافي

 هبا ، ومن استعاف هبا ىف معرفة القـو و أحوا٢تم  ....
وحىت تصبح ىذه ا١توسوعة العلمية عن الصوفية اٟتقة أكثر مشوال وإحاطة ىف ىذا 

من  الباب وتكامبل ؛ البد أف نلحق هبا أمثلة للشيوخ الصادقُت واٟتكماء الرابنيُت
السلف الصاٌف وا١تعاصرين ، مع الًتكيز على حرصهم على اتباع الشرع الشريف 

، ودورىم ىف تربية الرجاؿ إُف مراتب الكماؿ ، وذلك  وا١تتابعة لسيدان رسوؿ هللا 
بعد تنقية ىذه السَت ٦تا شاهبا من مغاالة بعض ابُت ىف التحدث ابلكرامات وانتقاد 

 ا١تنهج العلمى السليم. ا١تغرضُت على غَت أساس من
وقد أصدران ىف ىذا ا١تقاـ كتاب " اإلماـ أبو العزائم اجملدد الصوىف " ، طبع 

، ولنا ٖتت ٖٜٜٔ، وكتاب " الشيخ دمحم على سبلمة سَتة وسريرة"، طبع ٕٜٜٔ
 الطبع كتاب " ا١ترب الرابىن السيد أٛتد البدوى ".

اللوف من ا٠تطاب الصوىف العلمى و٨تن إذ نعلم شدة حاجة ا١تكتبة الصوفية ٢تذا 
وا١تنهجى ىف تناوؿ ىذه السَت الذكية والنماذج العطرة ؛ نسأؿ هللا تعاُف أف ٯتنَّ علينا 

ا يساىم بتواضع ىف بياف بعميم عونو وفيوض إ٢تامو حىت نستكمل قدرا منها ٔت
 ....."....ة وفية اٟتقَّ " الصُّ .........

 ...وىذا جهد ا١تقلِّ 



                      


 

 

         ٔٔٔٔ    

وماتوفيقى إال اب عليو توكلت وإليو أنيب  من توفيق فمن هللا  فما كاف فيو
 ، وما كاف فيو من سهو أو نسياف أو تقصَت ؛ فمن سهوى وعجلىت ونفسى .

                                               
                                                  
                                                      

                                     البقرةالبقرة  

 
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم.

 
 ـ    ٕٙٓٓ نوفمرب ٖٔىػ ا١توافق ٕٚٗٔ شواؿ ٕٔ ثنُتمساء األ

 
   اجلميسة ـ حمافظة الغربيـة : .  :3120335-

20-0000 

  :3122240-20-0000 

   :شبكة اإلنرتنــت املوقع على :

 WWW.Fawzyabuzeid.com 



                      


 

 

         ٕٕٔٔ    

  اإلليكرتونيالربيد E-mail:

 fawzy@Fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid@hotmail.com , 
fawzyabuzeid@yahoo.com
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                                          ٔٗٔٗ  

  

 قال الكاضي شيخ اإلشالم زكريا األنصاري رمحه اهلل :

تعرف  التصوف علٌم }
به أحوال تسكية الهفوس، 
وتصفية األخالق، وتعمري 
الظاهر والباطو لهيل 

 {الصعادة األبدية 



 

 

                                          ٔ٘ٔ٘  

ملاِِّوممملُباظَؾ

ماْظؾَّٓاَؼهمُلماظزمٗلوِصؿمٖلهمل

متضملّٕؼفماظٖؿزمُلٗوف. -1

 اظٖؿزمُلٗوف.غرملفملةمسػملمم -2

 أػؼملؿملهملماظٖؿزمُلوف. -3

ممملحلهملمقؾهملماظزمٖلاظزمٗل -4

 أػؼملؿملؿؾملمملموصمملئّٓتؾملمملموآثمملرػممل. -

 ػؼملؿملهملماظزملقؾهملمعنمطؿمملبمآ.أاظّٓظؿمللمسػملىم -

 ػؼملؿملهملماظزملقؾهملمعنماِّحمملدؼىملماظرملّٕؼظملهمل.أاظّٓظؿمللمسػملىم -

 أضوالماظظملعملؾملمملءمواحملّٓثنيميفمأػؼملؿملهملماظزملقؾهملموآدابؾملممل. -

مملئّٓةمذملذملذملذملذملذملذملأضوالماظضملمملرصنيمبمملٓمعنمرجممللماظٖؿزملٗوفميفمص -

مماظزملقؾهملموآدابؾملممل

 .فاظٖؿزمُلٗواظلمملظكموضّٕاءةمطؿنملم -5

 ..هملوصؿمٖلعقملظظملمملتماظزمٗل -6

م



 

 

                                          ٔٙٔٙ  

م

م

هملمذملذملذملأحّٓثمصورةمسػملؼملؿملهملمثالثؿمٖل

مرحمم مصى مظػملفؽملني اِّبضملمملد

م...عنمػؽملمملماظؾّٓاؼهملم!م..مهذملذملأٚع

م

م

م

م

مممممممممم

 مممممممممممم

 

مأَصالمَؼَؿظمَلغملَُّّٕون!           
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مهملؿمٖلذملوصاظزمٗلمؾذملَّٓاؼهمُلاظ

مفٗوزمَلاظٖؿمؼُفّٕٔضمِلَت

 قاؿ القاضي شيخ اإلسبلـ زكراي األنصاري رٛتو هللا تعاُف:

وتعمَت الظاىر  ،))التصوؼ علم تعرؼ بو أحواؿ تزكية النفوس، وتصفية األخبلؽ
 والباطن لنيل السعادة األبدية((

 وقاؿ ابن عجيبة رٛتو هللا:

تصفية ))التصوؼ ىو علم يعرؼ بو كيفية السلوؾ إُف حضرة ملك ا١تلوؾ، و 
 البواطن من الرزائل، وٖتليتها أبنواع الفضائل، وأولو علم، ووسطو عمل، وآخره موىبة((

صلة اإلنساف اب٠تالق العظيم،  وا١تادة، وقوام حاؿفعماد التصوؼ تصفية القلب من أو ، 
 فالصويف من صفا قلبو  وصفت معاملتو، فصفت لو من هللا تعاُف كرامتو.

ؼ إ٪تا نقصد بو تزكية النفوس وصفاء القلوب، وإصبلح و٨تن إذ ندعو إُف التصو 
األخبلؽ، والوصوؿ إُف مرتبة اإلحساف، ٨تن نسمي ذلك تصوفا. وإف شئت فسمو 
اٞتانب الروحي يف اإلسبلـ، أو اٞتانب اإلحساين، أو اٞتانب األخبلقي، أو ٝتو ما 

 شئت ٦تا يتفق مع حقيقتو وجوىره.

مفزملٗوغرملفملةمسػملمماظٖؿ

كانوا صوفيُت فعبًل وإف   –وإف َف يتسموا ابسم ا١تتصوفُت  –لتابعوف فالصحابة وا
َف يكونوا كذلك اٝتاً، وماذا يراد ابلتصوؼ أكثر من أف يعيش ا١ترء لربو ال لنفسو، 
ويتحلى ابلزىد ومبلزمة العبودية، واإلقباؿ على هللا ابلروح والقلب يف ٚتيع األوقات، 
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بة والتابعوف من حيث الرقي الروحي إُف أٝتى وسائر الكماالت اليت وصل هبا الصحا
 )راجع تفصيل نشأة التصوؼ بكتابنا الصوفية ىف القرآف والسنة(.الدرجات.

مفزملٗواظٖؿمؿملهمُلأػؼمٚل

 إف التكاليف الشرعية اليت أمر هبا اإلنساف يف خاصة نفسو ترجع إُف قسمُت:

ة، أو بعبارة نأحكاـ تتعلق ابألحكاـ الظاىرة، وأحكاـ تتعلق ابألعماؿ الباط
فاألعماؿ اٞتسمية ،  أخرى: أحكاـ تتعلق ببدف اإلنساف وجسمو، وأعماؿ تتعلق بقلبو

نوعاف: أوامر ونواه، فاألوامر اإل٢تية ىي: كالصبلة والزكاة واٟتج ..وأما النواىي فهي:  
وأما األعماؿ القلبية فهي أيضًا: أوامر ، كالقتل والزىن والسرقة وشرب ا٠تمر ...

أما األوامر: فكاإلٯتاف اب ومبلئكتو وكتبو ورسلو ... وكاإلخبلص والرضا  ونواىي،
وأما النواىي: فالكفر والنفاؽ والكرب والعجب والرايء ،  والصدؽ وا٠تشوع والتوكل

 والغرور واٟتقد واٟتسد.

ف قلوهبم، ويبُت ٢تم أو٢تذا كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوجو اىتماـ الصحابة إلصبلح 
صبلح اإلنساف متوقف على إصبلح قلبو وشفائو من األمراض ا٠تفية والعلل الكامنة، 

 وىو الذي يقوؿ:

،مَأاَلمَؤإٖنمِصيماجَلَلِّٓمُعسمِلطمَلهمًلم:مٔإَذامَصػمَلَقومِلمَصػمَلَّّماجَلَلُّٓمُطػملُُّهم،مَؤإَذام،مَأاَلمَؤإٖنمِصيماجَلَلِّٓمُعسمِلطمَلهمًلم:مٔإَذامَصػمَلَقومِلمَصػمَلَّّماجَلَلُّٓمُطػملُُّهم،مَؤإَذام}}

1مم{{َصَلَِّٓتمَصَلَّٓماجَلَلُّٓمُطػملُُّهم،مَأاَلمَوِػَيماظعمَلػمْلنمُلم"مَصَلَِّٓتمَصَلَّٓماجَلَلُّٓمُطػملُُّهم،مَأاَلمَوِػَيماظعمَلػمْلنمُلم"م
1

مم

 و الصبلة والسبلـ يعلمهم أف ٤تل نظر هللا لعباده إ٪تا ىو القلب:كما كاف علي

مم22مم{{ٔإٖنماظػملََّهمالمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمَأِجَلمملِدُطِممَوالمٔإَظىمُصَؤرُطِمم،مَوَظغمِلِنمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمُضػمُلوِبغمُلِممٔإٖنماظػملََّهمالمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمَأِجَلمملِدُطِممَوالمٔإَظىمُصَؤرُطِمم،مَوَظغمِلِنمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمُضػمُلوِبغمُلِمممم}}

                                                 
 َعاِمٍر رواه البخاري ومسلم عن النعماف بن البشَت َعْن  ٔ
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فما داـ صبلح اإلنساف مربوطا بصبلح قلبو الذي ىو مصدر أعمالو الظاىرة، 
ل على إصبلحو بتخليتو من الصفات ا١تذمومة اليت هناان هللا عنها، وٖتليتو تعُت عليو العم

 ابلصفات اٟتسنة اليت أمران هللا هبا.

:))وأما علم القلب ومعرفة أمراضو من  قاؿ اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي رٛتو هللا
فتنقية القلب، ،   اٟتسد والعجب والرايء و٨توىا، فقاؿ الغزاِف: إهنا فرض عُت((

وهتذيب النفس، من أىم الفرائض العينية وأوجب األوامر اإل٢تية، بدليل ما ورد يف 
 الكتاب والسنة وأقواؿ العلماء.

 فمن الكتاب:قولو تعاُف: -ٔ

 ﴿ ﴿                                             ﴾ ﴾ٖٖٖٖ  األعراؼاألعراؼ  

 ﴿ ﴿                                        ﴾ ﴾ٔ٘ٔٔ٘ٔاألنعاـاألنعاـ  

 والفواحش الباطنة كما قاؿ ا١تفسروف ىي : اٟتقد والرايء واٟتسد والنفاؽ.

كل األحاديث اليت وردت يف النهي عن اٟتقد والكرب  ومن السنة: -ٕ
 وأيضاً األحاديث اآلمرة ابلتحلي ابألخبلؽ اٟتسنة وا١تعاملة الطيبة. ،والرايء واٟتسد

لقد عد العلماء األمراض القلبية من الكبائر اليت  ؿ العلماء:وأما أقوا -ٖ
 ٖتتاج إُف توبة مستقلة 

 يقوؿ الفقيو الكبَت العبلمة ابن عابدين يف حاشيتو الشهَتة:

                                                                                                                            
 ، و٘تامو " التػَّْقَوى َىا ُىَنا ، َوَأَشاَر ِإَُف َصْدرِِه "* ُىَريْػَرَة  َأَب َرَواُه ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح َعْن  ٕ
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)) إف علم اإلخبلص والعجب واٟتسد والرايء فرض عُت، ومثلها غَتىا من 
ة والبغضاء والطمع آفات النفوس، كالكرب والشح واٟتقد والغش والغضب والعداو 

والبخل والبطر وا٠تيبلء وا٠تيانة وا١تداىنة، واإلستكبار عن اٟتق وا١تخادعة والقسوة 
وطوؿ األمل، و٨توىا ٦تا ىو مبُت يف ربع ا١تهلكات من "اإلحياء" . قاؿ فيو : وال ينفك 

 وإزالتها فرض عُت، وال،  عنها بشر، فيلزمو أف يتعلم منها ما يرى نفسو ٤تتاجا إليو
 ٯتكن إال ٔتعرفة حدودىا وأسباهبا وعبلماهتا وعبلجها، فإف من ال يعرؼ الشر يقع فيو((

))ال تنفع الطهارة الظاىرة إال مع الطهارة  ويقوؿ صاحب "مراقي الفبلح" :
الباطنة، ابإلخبلص، والنزاىة عن الغل والغش واٟتقد واٟتسد، وتطهَت القلب عما سوى 

بقضاء حوائجو  اتو ال لعلة، مفتقرًا إليو، وىو يتفضل اب١تنِّ هللا من الكونُت، فيعبده لذ
ها عطفًا عليو، فتكوف عبدًا فردًا للمالك األحد الفرد، ال يسًتقك شيء من إليا١تضطر 

 ((األشياء سواه، وال يستملك ىواؾ عن خدمتك إايه.

 قاؿ اٟتسن البصري رٛتو هللا:
 مستور سبتو شهوتو ربَّ 

 
 كاقد عرى من سًته واهنت

 صاحب الشهوة عبدًا فإذا 
 

 ملك الشهوة أضحى ملكا
 

م، و وٯَتَّ تو العناية حيثما توجَّ فو بو وارتضاه، قاـ فأداه، حفَّ فإذا أخلص ، ؤتا كلَّ 
 . مو ما َف يكن يعلموعلَّ 

فكما ال ٭تسن اب١ترء أف يظهر أماـ الناس بثياب ملطخة ابألقذار واألدراف ال 
 مريضاً ابلعلل ا٠تفية، وىي ٤تل نظر هللا سبحانو وتعاُف: يليق بو أف يًتؾ قلبو

 تطبِّب جسمك الفاين ليبقى
 

 وتًتؾ قلبك الباقي مريضاً 
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،  ألف األمراض القلبية سبب بعد العبد عن هللا تعاُف، وبعده عن جنتو ا٠تالدة
وقد ٗتفى على اإلنساف بعض عيوب نفسو، وتدؽ عليو علل قلبو، فيعتقد يف نفسو 

 ...!! اؿ، وىو أبعد ما يكوف عنوالكم
وما الطريق ،  ؟ فما السبيل إُف اكتشاؼ أمراضو، والتعرؼ على دقائق علل قلبو

 ؟ ، والتخلص منها؟ العملي إُف معاٞتة ىذه األمراض
إف التصوؼ ىو الذي اختص ٔتعاٞتة األمراض القلبية، وتزكية النفس والتخلص 

 من صفاهتا الناقصة.
ىتم هبذا اٞتانب القليب ابإلضافة إُف ما يقابلو من العبادات فالتصوؼ ىو الذي ا

البدنية وا١تالية، ورسم الطريق العملي الذي يوصل ا١تسلم إُف أعلى درجات الكماؿ 
 .اإلٯتاين وا٠تلقي

 .قراءة اوراد وحلق أذكار فحسب -كما يظن بعض الناس-وليس التصوؼ 
عملي كامل، ٭تقق انقبلب فلقد غاب عن أذىاف الكثَتين، أف التصوؼ منهج 

اإلنساف من شخصية منحرفة إُف شخصية مسلمة مثالية متكاملة، وذلك من الناحية 
،  اإلٯتانية السليمة، والعبادة ا٠تالصة، وا١تعاملة الصحيحة اٟتسنة، واألخبلؽ الفاضلة

قاؿ حجة اإلسبلـ اإلماـ الغزاِف بعد أف اخترب طريق التصوؼ، و١تس نتائجو، وذاؽ 
))الدخوؿ يف الصوفية فرض عُت، إذ ال ٮتلو أحد من عيب إال األنبياء عليهم  و:ٙترت

 الصبلة والسبلـ((
 وقاؿ أبو اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر:

 ))من َف يتغلغل يف علمنا ىذا مات مصراً على الكبائر وىو ال يشعر((.
 وسبيل الصوفية إُف ذلك يتم أواًل عن طريق الصحبة الصاٟتة .
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ماظزملمملحلهملاظزملقؾهملم
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إف للصحبة أثرًا عميقًا يف شخصية ا١ترء وأخبلقو وسلوكو، والصاحب يكتسب 
صفات صاحبو ابلتأثر الروحي واإلقتداء العملي، وما انؿ الصحابة رضواف هللا عليهم 

هم ىذا ا١تقاـ السامي والدرجة الرفيعة بعد اف كانوا يف ظلمات اٞتاىلية إال ٔتصاحبت
لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص و٣تالستهم لو، وما أحرز التابعوف ىذا الشرؼ العظيم إال ابجتماعهم 

 أبصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
إف لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورااًث من العلماء العارفُت اب تعاُف، ورثوا عن نبيهم العلم 

وا خلفاء عنو يف ا٢تداية واإلرشاد والدعوة إُف هللا، وا٠تلق واإلٯتاف والتقوى، فكان
يقتبسوف من نوره ليضيئوا لئلنسانية طريق اٟتق والرشاد، فمن جالسهم سرى إليو من 
حا٢تم الذي اقتبسوه من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن نصرىم فقد نصر الدين، ومن ربط حبلو 

 ، ومن استقي من ىدايتهم وإرشادىم فقد استقي من ْتبا٢تم فقد اتصل برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 نبع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

اؿ إلصبلح النفوس، مرافقتهم ىي العبلج العملي الفعَّ  ،وىؤالء الوراث ا١ترشدوف
وهتذيب األخبلؽ، وغرس العقيدة، ورسوخ اإلٯتاف، ألف ىذه أمور ال تناؿ بقراءة 

، إ٪تا ىي خصاؿ عملية وجدانية، تقتبس ابإلقتداء، وتناؿ الكتب، ومطالعة الكراريس
 ابالستقاء القليب والتأثر الروحي.

ومن انحية أخرى فكل إنساف ال ٮتلو من أمراض قلبية، وعلل خفية ال يدركها 
بنفسو، كالرايء والنفاؽ والغرور واٟتسد، واألاننية وحب الشهرة والظهور، والعجب 

رء ال يرى عيوب وجهو إال ٔترآة صافية مستوية، تكشف لو والكرب والبخل، فكما أف ا١ت
عن حقيقة حالو، فكذلك ال بد للمؤمن من أخ مؤمن ٥تلص انصح صادؽ، أحسن منو 
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حااًل، وأقـو خلقاً، وأقوى اٯتاانً، يصاحبو ويبلزمو، فَتيو عيوبو النفسية، ويكشف لو عن 
 اؿ عليو الصبلة والسبلـ:و٢تذا ق،  خفااي أمراضو القلبية إما بقالو أو ْتالو

3مم{{اْظؼمُلقمِلِعُنمِعِّٕآُةماْظؼمُلقمِلِعٔنماْظؼمُلقمِلِعُنمِعِّٕآُةماْظؼمُلقمِلِعٔنممم}}
3

مم

فالطريق العملي ا١توصل لتزكية النفوس والتحلي ابلكماالت ا٠تلقية ىو صحبة 
الوارث امدي وا١ترشد الصادؽ الذي تزداد بصحبتو إٯتااًن وتقوى وأخبلقاً، وتشفى 

النفسية، وتتأثر شخصيتك  ٔتبلزمتو وحضور ٣تالسو من أمراضك القلبية وعيوبك
 .بشخصيتو اليت ىي صورة عن الشخصية ا١تثالية، شخصية رسوؿ هللا 

ملمسػملىماػؼملؿملهملماظزملقؾهملمعنمطؿمملبمآاظّٓظؿمل-ٕ

  ﴿ :قاؿ تعاُف                  
     ﴾ٜٔٔالتوبة. 

  ﴿ :قاؿ تعاُف              ﴾ٔ٘أانب:رجع ،لقماف 

مػؼملؿملهملماظزملقؾهملمعنماِّحمملدؼىملماظرملّٕؼظملهملأاظّٓظؿمللمسػملىم-ٖ

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ِعٔلمادِلِلِكمَوَغمملِصّْٔماظغمِلرٔي،مَصَقمملِعُلم،مَطَقمملجَلػمِلؿملّٗٔماظزمٖلمملِظّّٔمَواظٖلِوِء"مَعـَُلما}

مُؼِقَِّٔؼَك مَأِن مٔإٖعممل مَؤإادِلِلِك: مَتِؾ، مَأِن مِعؽمِلُهٖعممل مَأِنَؿمملَع مَؤإٖعممل مٔرحًيمملمم، مِعؽمِلُه َتِفَّٓ

م،مم4م{مملمَأِنمَتِفَّٓمٔرحًيمملمَخِؾؿملـَهمًل،مَؤإٖعٔإٖعمملمَأِنمُؼِقَّٕٔقمِثؿمَلمملَبَكم:َرؿمٚلَؾهمًل،مَوَغمملِصُّْماظغمِلرٔي

                                                 
 رواه أبو داوود عن أّب ىريرة، ورواه البخاري يف األدب ا١تفرد ٖ
ُ َعْنُو ، صحيح البخاري ومسلم.َأّب ُموَسى َعْن  ٗ  (ر٭تاً منتنة:ِر٭ًتا َخِبيَثًة ، عطيك""ي:أف ٭تذيك ) َرِضَي اَّللَّ
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م-مملِبمَرُدؤلماظػملَِّهمَصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّممَوَطمملَنمِعِنمُطٖؿم-:م،مَضمملَلَحؽمِلصمَلػمَلهمَلماَُِّدؿمٚلِّٓٚيمَسِنم

مَأِغومَل مَطؿمِلَف مَصعمَلمملَل: مَبغمْلّٕٕ، مَظعمِلؿمَلؽمِليمَأُبو مَحؽمِلصمَلػمَلهمُلمَضمملَل: مَغمملَصَقمم؟َؼممل م: مُضػمْلومُل َضمملَل:

:مَغغمُلوُنمِسؽمِلَّٓمَرُدؤلماظػملَِّهم:مُضػمْلومُل؟مَضمملَلَحؽمِلصمَلػمَلهمُل،مَضمملَل:مُدِؾَقمملَنماظػملَِّهمَعمملمَتعمُلوُل

،مَصكمٔلَذامَُّٕغمملمِبمملظؽمٖلمملٔرمَواْظَفؽمٖلهمِل،مَحٖؿىمَطفمَلٖغمملمَرْأُيمَسؿمِلٕنُؼَّٔطخملمظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّممىماَصػملَّ

مَص ماظػملَِّه مَرُدؤل مِسؽمِلِّٓ مِعِن مَوَدػملََّمَخَِّٕجؽمَلممل مَسػمَلؿمِلِه ماظػملَُّه ماَِِّزَواَجمػملَّى مَسمملَصِلؽمَلممل ،

مَواَِِّوال مَضمملَل مَطـِرّيا، مَصؽمَلِلؿملؽمَلممل مَواظسمٖلؿمِلضمَلمملِت، مَبغمْلَّٕٕد مَصَواظػملَِّهَأُبو ـَِلمم: مَظؽمَلػمْلعمَلىمِع ٔإٖغممل

مَصمملَػَّٔا مَوَأُبومَبغمْلّٕٕ، مَصِغشمَلػمَلعمْلومُلمَأَغممل مَسػمَلىمَرُدؤلماظػملَِّه مَحٖؿىمَدَخػمْلؽمَلممل ػملَّىماظػملَُّهم،

،مَؼمملمَرُدوَلماظػملَِّهمَصعمَلمملَلمَرُدوُلماظػملَِّهمَصػملَّىم،مُضػمْلومُلم:مَغمملَصَقمَحؽمِلصمَلػمَلهمُلَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم

َُّٕغمملم،مُتَّٔطخملُدوَلماظػملَِّهمَغغمُلوُنمِسؽمِلََّٓك؟م"مُضػمْلومُلم:مَؼمملمَرػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّمم"مَوَعمملمَذاَكاظػملَُّهمَس

مَسؿمِلٕن مَرْأُي مَطفمَلٖغممل مَحٖؿى مَواْظَفؽمٖلهمِل، مِبمملظؽمٖلمملٔر مِسؽمِلَِّٓك، مِعِن مَخَِّٕجؽمَلممل مَسمملَصِلؽمَلمملمَصكمٔلَذا ،

مَطـِرّيا مَغِلؿملؽمَلممل مَصم،اَِِّزَواَجمَواَِِّوالَدمَواظسمٖلؿمِلضمَلمملِتم، ػملَّىماظػملَُّهمَصعمَلمملَلمَرُدوُلماظػملَِّه

مَوَدػملََّم مَتُّٓوُعوَسػمَلؿمِلِه مَظِو مٔإِن مِبؿمَلِِّٓه مَغظمْلِلي مَواظَِّّٔي م" مَتغمُلوُغوَنم: مَعممل مَسػمَلى َن

مَوِصيماظّْٔٚطّٕٔ مَسِسؽمِلِّٓي، ماْظؼمَلالِئغمَلهمُل مَظزمَلمملَصَقِؿغمُلُم مَوِصيمُرُِّٕضغمُلِم، ،مػمَلىمُصُِّٕذغمُلِم

ممملَسهمًلم"مَثالَثمَعّٕٖاٍتم*مصقؿملّّمعلػملم.َوَظغمِلِنمَؼمملمَحؽمِلصمَلػمَلهمُلمَدمملَسهمًلمَوَد

حديث حنظلة يظهر بوضوح كيف كانت ٣تالسة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تشع يف القلوب 
أنوار اليقُت، وتزكي يف النفوس جذوة اإلٯتاف، وترتفع ابألرواح إُف مستوى مبلئكي 

 ا١تراقبة والشهود. أقدس، وتطهر القلوب من أدراف ا١تادة، وتسمو ابإلٯتاف إُف مستوى
وىكذا ٣تالسة وراث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحبتهم، تزكي النفوس، وتزيد اإلٯتاف، 
وتوقظ القلوب وتذكر اب تعاُف. والبعد عنهم يورث الغفلة، وانشغاؿ القلب ابلدنيا 

 وميلو إُف متع اٟتياة الزائلة.
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مدابؾملمملحملّٓثنيميفمأػؼملؿملهملماظزملقؾهملموآأضوالماظظملعملؾملمملءموا-ٗ

 : الطييب صاحب "حاشية الكشاؼ"
ولو تبحر يف العلم حىت صار واحداً من أىل زمانو،  -قاؿ الطييب: )ال ينبغي للعاَف

أف يقتنع ٔتا علمو، إ٪تا الواجب عليو اإلجتماع أبىل الطريق ليدلوه على الطريق 
لص من ا١تستقيم، حىت يكوف ٦تن ٭تدثهم اٟتق يف سرائرىم من شدة صفاء ابطنهم، وٮت

األدانس، وأف ٬تتنب ما شاب علمو من كدورات ا٢توى وحظوظ نفسو األمارة ابلسوء، 
حىت يستعد لفيضاف العلـو اللدنية على قلبو، واإلقتباس من مشكاة أنوار النبوة، وال 

يد شيخ كامل عاَف بعبلج أمراض النفوس، وتطهَتىا من على يتيسر ذلك عادة إال 
معامبلهتا علمًا وذوقاً، ليخرجو من رعوانت نفسو األمارة النجاسات ا١تعنوية، وحكمة 

 ابلسوء ودسائسها ا٠تفية.

ماظؿزملوفميفمصمملئّٓةماظزملقؾهملموآدابؾملمملمأضوالماظضملمملرصنيمبمملٓمعنمرجمملل-٘

 أبو حامد الغزاِف
))الدخوؿ مع الصوفية  قاؿ اإلماـ حجة اإلسبلـ أبو حامد الغزاِف رٛتو هللا تعاُف:

 د من عيب أو مرض إال األنبياء عليهم السبلـ((فرض عُت، إذ ال ٮتلو أح
 وقاؿ رٛتو هللا:

))كنت يف مبدأ أمري منكر ألحواؿ الصاٟتُت، ومقامات العارفُت، حىت صحبت 
 .شيخي "يوسف النساج" فلم يزؿ يصقلٍت ابجملاىدة حىت حظيت ابلواردات

حب أقواماً فرأيت هللا تعاُف يف ا١تناـ، فقاؿ ِف: اي أاب حامد، دع شواغلك، واص
جعلتهم يف أرضي ٤تل نظري، وىم اللذين ابعوا الدارين ْتيب، قلت: بعزتك إال أذقتٍت 
حسن الظن هبم، قاؿ: قد فعلت، والقاطع بينك وبينهم تشاغلك ْتب الدنيا، فاخرج 
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منها ٥تتارًا قبل أف ٗترج منها صاغرًا، فقد أفضت عليك أنوارًا من جوار قدسي، 
اً وجئت إُف شيخي يوسف النساج فقصصت عليو ا١تناـ، فتبسم فاستيقظت فرحًا مسرور 

 ستكحل بصَتتك إبٙتد ٍتوقاؿ: اي أاب حامد ىذه ألواحنا يف البداية، بل إف صحبت
 التأييد ... ((

))٦تا ٬تب يف حق سالك طريق اٟتق أف يكوف لو مرشد ومرب ليدلو  وقاؿ أيضاً:
 .ع مكاهنا األخبلؽ امودةعلى الطريق، ويرفع عنو األخبلؽ ا١تذمومة، ويض

ومعٌت الًتبية أف يكوف ا١ترّب كالزارع الذي يرّب الزرع، فكلما رأى حجرًا أو نبااًت 
مضرًا ابلزرع قلعو وطرحو خارجاً، ويسقي الزرع مرارًا إُف أف ينمو ويًتب، ليكوف أحسن 

مرشد البتة، من غَته، وإذا علمت اف الزرع ٤تتاج للمرّب، علمت أنو ال بد للسالك من 
ألف هللا تعاُف أرسل الرسل عليهم الصبلة والسبلـ للخلق ليكونوا دليبًل ٢تم، ويرشدوهنم 
إُف الطريق ا١تستقيم، وقبل انتقاؿ ا١تصطفى عليو الصبلة والسبلـ إُف الدار اآلخرة قد 

ة، جعل ا٠تلفاء الراشدين نوااًب عنو ليدلوا ا٠تلق إُف طريق هللا، وىكذا إُف يـو القيام
 فالسالك ال يستغٍت عن ا١ترشد البتة((.

 ابن عطاء هللا السكندري
))وينبغي ١تن عـز على الرشاد، أف يبحث  يقوؿ ابن عطاء هللا السكندري هنع هللا يضر:

من أىل التحقيق، سالك للطريق، اترؾ ٢تواه، راسخ القدـ يف خدمة مواله،  خعن شي
 وقاؿ أيضا:، ي عنو وزجره((فإذا وجده فليمتثل ما أمر، ولينتهي عما هن

))ليس شيخك من ٝتعت منو، وإ٪تا شيخك من أخذت عنو، وليس شيخك من 
واجهتك عبارتو، وإ٪تا شيخك من سرت فيك إشارتو، وليس شيخك من دعاؾ إُف 
الباب، وإ٪تا شيخك الذي رفع بينك وبينو اٟتجاب، وليس شيخك الذي واجهك 

 مقالو، إ٪تا شيخك الذي هنض بك حالو.
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شيخك ىو ، شيخك ىو الذي أخرجك من سجن ا٢توى، ودخل بك على ا١توُف
الذي مازاؿ ٬تلو مرآة قلبك، حىت ٕتلت فيك أنوار ربك، أهنضك إُف هللا فنهضت إليو، 
وسار بك حىت وصلت إليو، وما زاؿ ٤تاذاي لك حىت ألقاؾ بُت يديو، فزج بك يف نور 

 اٟتضرة وقاؿ: ىا أنت وربك((.
و أف طريق القـو يوصل إليها ابلفهم من غَت شيخ يسَت ابلطالب وقاؿ أيضًا: ول

فيها ١تا احتاج مثل حجة اإلسبلـ اإلماـ الغزاِف والشيخ عز الدين بن عبدالسبلـ أخذ 
: كل من قاؿ إف مث طريقاً  أدهبما عن شيخ مع أهنما كاان يقوالف قبل دخو٢تما طريق القـو

 عز وجل، فلما دخبل طريق القـو كاان يقوالف: للعلم غَت ما أبيدينا فقد افًتى على هللا
مث قاؿ: وكفى شرفاً ، قد ضيعنا عمران يف البطالة واٟتجاب، واثبتا طريق القـو ومدحاىا

﴿ ألىل الطريق قوؿ سيدان موسى عليو السبلـ للخضر:           
               ]الكهف[ ﴾ 

ًتاؼ اإلماـ أٛتد بن حنبل هنع هللا يضر وأرضاه ألّب ٛتزة البغدادي ابلفضل عليو، واع
واعًتاؼ اإلماـ أٛتد بن سريج رٛتو هللا ألّب القاسم اٞتنيد، وطلب اإلماـ الغزاِف لو 
شيخًا يدلو على الطريق مع كونو كاف حجة اإلسبلـ، وكذلك طلب الشيخ عز الدين بن 

نو لقب بسلطاف العلماء ... وكاف هنع هللا يضر يقوؿ: ما عرفت عبدالسبلـ لو شيخًا مع أ
فإذا  ،  اإلسبلـ الكامل إال بعد اجتماعي على الشيخ أّب اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر وأرضاه

كاف ىذاف الشيخاف قد احتاجا إُف الشيخ مع سعة علمهما ابلشريعة فغَت٫تا من أمثالنا 
 من ابب أوُف((.

ماظؿزملوفاظلمملظكموضّٕاءةمطؿنملم

السالك الذي يريد وجو هللا تعاُف، وٖتقيق العبودية اضة ، تنتابو اٟتَتة، حُت 
فإذا كاف ٖتت تربية شيخ عارؼ، فبل حَتة، ألنو ال يفعل ، يريد مطالعة كتب التصوؼ
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شيئًا إال إبذف الشيخ وإذا َف ٬تد شيخاً، أو كاف شيخو من ا١تتمصوفة اٞتهلة، ٞتأ إُف 
 .لعارفُت ابمطالعة كتب ا

وأىل هللا ال يطلبوف من ا١تريد إال أداء الفرائض والنوافل والتمسك ابلكتاب 
لكن إذا وجد مريد ، والسنة، وال يشغلوف ا١تريد يف البداية بكثرة مطالعة كتب التصوؼ

رغبة يف مطالعة الكتب فليعمل بنصائح العارفُت يف ىذا الشأف، ونذكر لو قوؿ اإلماـ 
 حب كتاب عوارؼ ا١تعارؼ، ليعمل بو، يقوؿ اإلماـ السهروردي:السهروردي صا

))من األدب يف ا١تطالعة أف العبد إذا أراد أف يطالع شيئًا من اٟتديث والعلم، 
يعلم أنو قد تكوف ا١تطالعة بداعية النفس، وقلة صربىا على الذكر والتبلوة والعمل، 

د ا١تريد نفسو، وال يستحلي مطالعة فتًتوح اب١تطالعة كما تًتوح ٔتطالعة الناس، فليتفق
الكتب، وعليو ابلتثبت واإلانبة والرجوع إُف هللا تعاُف، فإنو قد يرزؽ اب١تطالعة ما يكوف 

 من مزيد حالو((.
( يف بداية تصويف، عندما فتح هللا  ٗٗ٘ وىفيقوؿ الشيخ أبو سعيد ا١تيهٍت )ت

صل على ما كنت أصبو إليو، علي، كانت لدي كتب كثَتة، قرأهتا ٚتيعاً، ولكٍت َف أح
فدعوت هللا قائبًل : اي إ٢تي إف األمر َف ينكشف ِف بقراءة الكتب، وما أزاؿ عاجزًا عن 
الوصوؿ إليك، فاجعلٍت اللهم مستغنيًا بشيء أجدؾ فيو، فتفضل هللا علي وقرأت 

َت( تفسَت اٟتقائق وىو من أقدـ التفاسَت اإلشارية للقرآف الكرًن، ويسمى )حقائق التفس
 ألّب عبدالرٛتن السلمي، وأخذت أقرأ القرآف حىت وصلت إُف قولو تعاُف:

﴿                      ﴾وىنا  ،األنعاـ
َف أستطع ... وقاـ الشيخ بدفن  وضعت الكتاب، وكلما حاولت أف أتقدـ يف القراءة 

 . يل أنت واإلشتغاؿ ابلدليل بعد الوصوؿ ٤تاؿنعم الدلكتبو يف الًتاب، وكاف يقوؿ: 
 علي سيدى  وحدث ىذا األمر لئلماـ عبدالوىاب الشعراين، حيث أمره شيخو )



                                      


 

 
::ممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم
ممممهملهملؿملؿمٖٖلوِصوِصاظزمٗلاظزمٗلممَؾِّٓاَؼهمُلَؾِّٓاَؼهمُلاظاظ

0101
مم

وقاؿ اإلماـ الغزاِف يف كتابو ،  ا٠تواص( ببيع كتبو، والتصدؽ بثمنها يف بداية سلوكو معو
فظهر ِف أف  ،همابتدأت بتحصيل علم الصوفية، من مطالعة كتب:  )ا١تنقذ من الضبلؿ(

خواص خواصهم، ما ال ٯتكن الوصوؿ إليو ابلتعلم بل ابلذوؽ واٟتاؿ وتبدؿ 
 نتهى.الصفات.أ

من كل ما سبق يتضح لنا، أف الوصوؿ إُف ا١تعرفة الصوفية، والسلوؾ اٟتقيقي، 
وكل ما يهم السالك ال ٯتكن ٖتصيلو من مطالعة الكتب فقط، بل ابجملاىدة ٖتت تربية 

ذا عكف السالك على مطالعة الكتب، دوف صحبة الشيخ، فلن يصل شيخ عارؼ، وإ
 إُف شيء.

مهملوصؿمٖلزمٗلاْظممملُتقملظظمَلُع

يقوؿ ابن عطاء هللا السكندري يف كتابو ) اٟتكم( مشَتًا إُف كبلـ الصوفية: 
))عبارهتم إما لفيضاف وجد أو لقصد ىداية مريد، واألوؿ حاؿ السالكُت، والثاين حاؿ 

 نتهى.ققُت(( أأرابب التمكُت وا
فقلوب أىل هللا هبا من األسرار، ما ال تطيقو عقوؿ عامة الناس، وىم أمناء على 
ىذه األسرار ال يطلعوف عليها إال من رأوه أىبًل ٢تا، إال من كاف مغلواًب َف يتمكن من 

 .حالو، فإذا غلب عليو الوجد فاض وَف يشعر، وإذا عاد إُف نفسو ندـ واستغفر
، فإهنم ال يتكلموف إال ٢تداية مريد، وتربية سالك، وترقية سائر، أما أىل التمكُت

أما لغَت ىؤالء فبل، فإف غَت السالك دوف غلبو كاف يف ذلك نوع من الدعوى، وإف غَت 
العارؼ من غَت قصد ىداية، كاف ذلك إفشاء ألسرار الربوبية، وىناؾ أسباب أخرى 

عارؼ فيذكرىا يف كتاب اعًتافًا بفضل للتأليف الصويف مثل التحدث بنعمة هللا على ال
و تصنيف الكتب الختبلؼ أحواؿ الزماف، وظروؼ السالكُت، أو اختصار أهللا عليو، 

 بعض كتب الًتاث الضخمة، أو ٚتع أقواؿ العارفُت يف موضوع  واحد.
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وىذا حاؿ الصوفية يف مؤلفاهتم، ال يدونوف إال اٞتديد، الذي أفاضو هللا تعاُف 
 وإف وجد أحدىم من قاـ غَته بذلك، كف عن التأليف.على قلوهبم، 

وعلى القارئ والدارس واقق وا١تؤلف لعلـو التصوؼ، أف ٬تعل ىذه القاعدة 
 .فبل يقرأ اإلنساف إال ما يقربو من هللا تعاُف، أساس بنائو

وعلى الدارس أف يعتٍت بدراسة ما يعود عليو وعلى القارئ بفائدة ترضي هللا، وال  
 متاىات وغياىب ال تعود بثمرة طيبة، والعمر قصَت، والوقت ٙتُت، واألنفاس يدور يف

 .معدودة، وا٠تطوات ٤تدودة، والكتابة لغَت وجو هللا مردودة
وقد ذكر لنا األستاذ دمحم زكي إبراىيم، طائفة عارفة من أىل هللا ٚتعوا بُت 

 أشد اٟتاجة إُف من يقـو السلوؾ الصويف، والرايدة والزعامة يف اٟتياة الدنيا، و٨تن يف
بتقدًن دراسة وافية عن حياهتم الصوفية، وجهادىم، ليكونوا قدوة لشبابنا البائس الضائع 

 ا١تنكوب، والذين كاد اإلعبلـ ّتميع فروعو أف يقضي عليهم ٘تامًا.
 :من ىؤالء 

أىل البيت، واإلماـ أسد بن الفرات فاتح صقلية، واألمَت عبدالقادر اٞتزائري 
ذِف، والسلطاف عبداٟتميد الشاذِف وموقفو أماـ هتويد فلسطُت، واإلماـ عبدالكرًن الشا

ا٠تطاّب الشاذِف ومواقفو الكربى ّتيوشو أماـ فرنسا اب١تغرب، واإلماـ ا١تبشر الطرازي 
مفيت آسيا النقشبندي، وجهاده ضد الشيوعية، والشهيد عمر ا١تختار الصويف وجهاده 

أٛتد عراّب الصويف الشاذِف وموقفو ضد اإل٧تليز، والسيد نور ضد إيطاليا أبرض ليبيا، و 
الدين اجملددي النقشبندي وٖتريره بدراويشو النقشبندية األفغاف من اإل٧تليز، والشيخ 
الصويف النقشبندي شامل بوسٍت مث الشيشاين، ودمحم علي جناح مؤسس ابكستاف 

الصعيدي، وغَتىم، فهذه  الصويف القادري، والشيخ دمحم عليش، والشيخ أبو علياف
 ٣ترد ٪تاذج من رجاؿ التصوؼ يف دنيا ا١تسلمُت.
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أسػملى:مػّٔهمظؿمللوملمصورةموحّ٘مخؿملمملىلم،موإمنمملمصورةممنػملهملمعغملٖؾّٕة،م
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مأَصالمَؼَؿظمَلغملَُّّٕون!    
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مـٖمملِغىاظممملُبَؾاْظ

مَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماِظزمٗلوِصٓى

مهملهملماحلعملَّوصؿمٖلاظزمٗل -7

 : ويف اٟتقيقة ٧تد أف ا١تنكرين على الصوفية يرجع سبب إنكارىم إُف
 .اٞتهل ٔتا عليو أىل الطريق، وعدـ ا١تعرفة الصحيحة أبحوالو -
أو إُف حقد دفُت عند البعض على الصوفية بسبب التفاؼ الناس  -

 . حو٢تم، و٤تبة القلوب ٢تم

 ٟتقيقيُت واألدعياءوقد يكوف مرد ذلك إُف خلط البعض بُت الصوفية ا -
. 

وىناؾ من يكره التسمية ابلصوفية وابلتاِف يكره كل شئ ينسب ٢تا أو   -
 .إليها بدوف أف يكلف نفسو عناء البحث أو اإلطبلع على أحوا٢تم

 : ٖٔوعن ىؤالء يقوؿ األستاذ سعيد حوي يف كتابو ))تربيتنا الروحية(( صػ 

و يف ىذه السلسلة ىو قضية ))وإين ألظن أف أكثر ما يذىب اإلنكار علّي في
 .االسم فهناؾ انس ال يطيقوف أف يسمعوا اسم تصوؼ وصوفية

إنو َف ينكر خبلؿ العصور  ،و٢تؤالء أقوؿ على رسلكم فهذا التاريخ بيٍت وبينكم
اسم التصوؼ أحد من الناس ألنو اصطبلح على علم كعلم النحو والبديع وا١تعاين 

وحىت يف عصران  -كما يقوؿ العلماء   -صطبلح والفقو وغَت ذلك، وال مشاحة يف اال
ىذه فتاوي ابن تيمية خرج منها ٣تلداف ٖتت اسم التصوؼ واألخبلؽ وَف أر على ذلك 
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ربر ممنكراً. فأرجو التأين يف اإلنكار على قضية ال مربر لئلنكار فيها أصبًل، إذ ما 
ليو فإذا ٕتاوزوا اإلنكار على اسم مباح أطلق على علم من العلـو حىت أصبح علمًا ع

ىذه النقطة، وينبغي ٕتاوزىا، فإف ا١تضموف ىو الذي ينبغي أف يكوف ٤تل النقاش، 
فليكن ٫تنا ىو الوصوؿ إُف اٟتق يف ا١تضموف بداًل من مناقشة يف جانب ال يًتتب على 

 النقاش فيو أي طائل((.
وفية فكراً مث ذكر أف بعض أبناء اٟتركة اإلسبلمية ا١تعاصرة اعتمدوا الًتبية الص
 : ٚٔوسلوكاً ومن ذلك دعوة اإلخواف ا١تسلمُت فقاؿ يف نفس ا١ترجع السابق صػ 

))فقد ذكر األستاذ البنا يف رسالة التعاليم كيف أف مرحلة من ا١تراحل يف دعوتو 
طابعها صويف من جانب، وذكر مثبًل يف رسالة ا١تؤ٘تر ا٠تامس أف من خصائص دعوتو 

مذكراتو ١تريد الًتبية ا٠تاصة اٟترية يف أف يسلك طريق ذلك  أهنا حقيقة صوفية وترؾ يف
 .وذكر ذلك يف معرض الكبلـ عن موقفو من التصوؼ((

من  ٕٓوذكر األسباب اليت من أجلها جعل حسن البنا دعوتو صوفية فقاؿ: صػ
نفس ا١ترجع: ))وَف يكن حسن البنا رٛتو هللا ٥تطئًا عندما جعل من ٝتات دعوتو أهنا 

 فية ألمور:حقيقة صو 
ألف التصوؼ نزعة أصيلة يف النفس البشرية فبلبد أف تكوف جزءًا من أي  - أ

 دعوة راشدة.
 ألنو ليس ىناؾ خيار يف الرفض ا١تطلق لئلرث الصويف. - ب

قد ال نستطيع أف نعاًف الكثَت  ؛أنو بدوف اإلستفادة من التجربة الصوفية - ج
 .طبيعة العصر((.دهتا مسَتة اٟتياة و من أمراض النفس البشرية اليت عقَّ 

))وإنٍت  :ٕٓمث يصل إُف نتيجة ْتثو يف الًتبية الروحية فيقوؿ يف نفس ا١ترجع صػ  
أعترب أف نقطة البداية يف صحة أمتنا يف وجود طبقة من الوراث الكاملُت يغطوف 
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احتياجات الدعوة ٔتا يسع األمة. اعترب ذلك ىو ا٠تطوة اليت البد منها وأي فشل يف 
شل يف الصميم، وال وراثة إال إذا اجتمع علم وعمل وحاؿ قليب، لقد ذلك إ٪تا ىو ف

جربت كثَتًا ورأيت كثَتاً، واندرًا ما وجدت كمااًل يف النفس أو إحسااًن يف السلوؾ أو 
 قدرة على التعامل إال إذا وجدت تربية إسبلمية صوفية صافية.

 :وذلك ألف مفاتيح النفس البشرية
أصو٢تا وقواعدىا، ألف الصوفية ىم الذين ورثوا عن رسوؿ إ٪تا ىي يف ىذه الًتبية و 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص تربية النفس وتزكيتها، وٗتصصوا لذلك وتفرغوا لو، وفطنوا ١تا َف يفطن لو 
غَتىم، وقامت ٢تم فيو أسواؽ من التجارب الثرية يف كل عصر فما َف َيخذ اإلنساف 

 ة.عنهم تبقى نفسو بعيدة عن اٟتاؿ النبوي
 إف أىل التصوؼ اٟتق ىم الذين ملكوا العلم الذي تتهذب بو النفوس البشرية.

إف التصوؼ والبيئات الصوفية ىي القادرة على إ٬تاد اإلنساف يف كماالتو كلها، 
اإلنساف الذي يقـو بفرائض العبودية ، واإلنساف الذي يقدـ أعظم العطاء يف ابب 

تمع كلو أدب وكلو تراحم وكلو عطف وكلو مودة التعامل مع اآلخرين، فيقـو بذلك ٣ت
 وكلو إيثار وكلو لطف(( انتهى.

: )التعبئة الروحية يف بناء  وين يف كتابوويقوؿ عن ذلك أيضًا الدكتور حسن األمش
))٨تن ال ٧تانب الصدؽ إف قلنا: إف التصوؼ يستطيع أف يكوف قوة ...  : ( اجملتمع

ادية منها، فليس من شك يف أف بناء اجملتمع بناء دفع ٗتدـ ٚتيع أىداؼ اجملتمع حىت ا١ت
قواًي متينًا عزيز اٞتانب يرجع إُف مدى ما يكوف ألفراده من صفاء النفوس ومتانة ا٠تلق 
واستعداد للتضحية وإنكار الذات، وىي كلها صفات يتصف هبا الصوفية وَيخذوف 

وحية أف تسلك طريقها أنفسهم هبا ويروضوف مريديهم عليها، وماذا تستطيع اٟتياة الر 
 إُف ا١تشاركة يف مطالب اٟتياة اليومية فتؤدي إُف تدعيم أركاف اجملتمع وٖتقيق خَته((.
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و٨تن حينما نتكلم عن التصوؼ، ال نقصد التصوؼ الذي شاع منذ عصر 
ا١تماليك يف مصر والشاـ والذي كاف أىم مظاىره الشعبذة والصياح، وا٠تروج اب١تواكب 

ؽ واللعب ابلثعابُت، وابتبلع النَتاف، ولكننا نتكلم عن الصوفية الذين واألعبلـ يف الطر 
اٗتذوا العبادة شعارًا للتصوؼ، وَف يتخذوىا للشعبذة واستدرار أمواؿ الناس، أو العبث 

 ابلعواـ، وحشو األمة.
فقد ظهر التصوؼ قواًي يف القروف األوُف حىت القرف السابع ا٢تجري، وبعد ذلك 

طغى على اٞتوىر، فاٞتوىر كاف قائمًا مع األشكاؿ يف القروف أخذت الشكليات ت
، وإف  األوُف، وبو كانت الدعوات الدينية ا١تخلصة، واستمر اٞتوىر قائمًا إُف اليـو
اختفى وراء ا١تظاىر وىذا ما نسعى إلحيائو فحديثنا إذا عن الصوفية الذين ٛتلوا 

ظاىر، وىم الصفوة ا١تختارة الذين الدعوة اإلسبلمية، وليس الذين اٗتذوىا أشكااًل وم
صفت نفوسهم وربّوا مريديهم وتبلميذىم على ا٠تَت والعمل كالشيخ عبد القادر 
اٞتيبلين، وأبو اٟتسن الشاذِف، وأبو العباس ا١ترسي، ابن عطاء هللا السكندري، والشيخ 

كاف ٢تم   أٛتد التجاين، والسيد دمحم بن علي السنوسي،واإلماـ أّب العزائم، وغَتىم ٦تن
 مقاـ عاؿ يف الدعوة إُف اإلسبلـ.

فالصوفية الذين نتحدث عنهم ىم الذين عرفهم السيد ٤تمود أبو الفيض ا١تنويف 
))ا١تتصوفة ىم اجملتمعة على هللا ٫تمهم، ا١تتعلقة  يف كتابو )ا١تدخل إُف التصوؼ( بقولو:

إال إليو غدوىم بعظمتو وحكمتو ألباهبم، الذين ال تشهد سوى هللا أسرارىم، وليس 
 .ورواحهم، فهم أحكم الناس وأعقلهم، وأقرب ا٠تلق إُف اٟتق وأكرمهم، ألهنم أتقاىم((

))إهنم علماء قاموا بشرط  ووضح منهجهم السراج يف كتابو ))اللمع(( حيث قاؿ:
، العلم، مث عملوا بو، مث ٖتققوا يف العمل، فجمعوا بذلك بُت العلم واٟتقيقة والعمل(( 

لذي نريده ىو الذي يقوؿ فيو الشبلي: ))التصوؼ ىو التآلف والتعاطف(( والتصوؼ ا
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))التصوؼ العلو إُف كل خلق شريف والعدوؿ عن كل خلق  ويقوؿ عنو اٞتنيد:، 
 .دنئ((

يشَت إُف كماالتو سهل بن عبد هللا التسًتي يف قولو: ))من وىو التصوؼ الذى 
 كاذبُت، وال يُغتاب عندىم، وال يشبعوف أخبلؽ الصديقُت أال ٭تلفوا اب ال صادقُت وال

 ويشَت أيضًا إُف أصولو فيقوؿ: ،  بطوهنم، وإذا وعدوا َف ٮتلفوا، وال ٯتزحوف أصبًل((
، وأكل  ))أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب هللا، واالقتداء بسنة رسوؿ هللا 

 .اٟتبلؿ، وكف األذى، واجتناب اآلاثـ، والتوبة، وأداء اٟتقوؽ((
، وترؾ التكلف، والسخاء(( وقاؿ  اؿ عنو النووي:وق ))التصوؼ اٟترية والكـر

أيضاً: ))ليس التصوؼ رٝتًا وال علمًا ولكنو خلق، ألنو لو كاف رٝتًا ٟتصل ابجملاىدة، 
 .ولو كاف علماً ٟتصل ابلتعليم، ولكنو ٗتلق أبخبلؽ هللا(( 

على كل شئ، فآثرىم  وٚتع ذو النوف أوصافهم فقاؿ: ))الصوفية قـو آثروا هللا
أما سلوكهم فيكفي فيو قوؿ حامت األصم: ))إذا أمرت ، هللا عز وجل على كل شئ(( 

 .الناس اب٠تَت فكن أنت أوُف بو وأحق، واعمل ٔتا أتمر وانتهي عما تنهي((
))رٔتا تنكت اٟتقيقة قليب أربعُت يوماً، فبل آذف ٢تا أف  وقوؿ أبو سليماف الداراين:

بشاىدين من الكتاب والسنة(( وأما آايت صدقهم فهي يف قوؿ ذي تدخل قليب إال 
))آية معرفة هللا ثبلث: أو٢تا؛ ال يطفئ نور معرفة هللا نور ورعو، واثنيهما؛  النوف ا١تصري:

ال يتكلم بباطن يف علم ينقضو ظاىر الكتاب والسنة، واثلثها؛ ال ٖتملو الكرامات على 
 ىتك أستار ٤تاـر هللا((.

 الغزاِف بعد سلوكو لطريقهم فقاؿ يف كتابو: )ا١تنقذ من الضبلؿ( : وقد وصفهم
))إين علمت يقينًا أف الصوفية ىم السالكوف لطريق هللا تعاُف خاصة وأف سَتهتم 
أحسن السَت، وطريقهم أصوب الطرؽ، وأخبلقهم أزكى األخبلؽ، بل لو ٚتع عقل 
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ًً  عشر العقبلء، وحكمة اٟتكماء، وعلم الواقفُت على أسرار ال من العلماء ليغَتوا شيئَا
من سَتىم وأخبلقهم ويبدلوه ٔتا ىو خَت منو َف ٬تدوا إليو سبيبًل. فإف ٚتيع حركاهتم 
وسكناهتم يف ظاىرىم وابطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء النبوة على 

 وابٞتملة فماذا يقوؿ القائلوف يف طريقة:،  وجو األرض نور يستضاء بو
،  تطهَت القلب ابلكلية عما سوى هللا تعاُف:  -وىي أوؿ شروطها  -ا طهارهت

استغراؽ القلب ابلكلية بذكر :  -اٞتاري منها ٣ترى التحرًن من الصبلة  -ومفتاحها 
 هللا. وآخرىا: الفناء ابلكلية يف هللا.

ومن أوؿ الطريقة تبتدئ ا١تكاشفات وا١تشاىدات حىت أهنم يف يقظتهم يشاىدوف 
كة وأرواح األنبياء، ويسمعوف منهم أصوااًت ويقتبسوف منهم فوائد. مث يًتقى اٟتاؿ ا١تبلئ

من مشاىدة الصور واألمثاؿ إُف درجات يضيق عنها نطاؽ النطق فبل ٭تاوؿ معرب أف 
 يعرب عنها إال اشتمل لفظو على خطأ صريح ال ٯتكنو االحًتاز عنو.

ئفة اٟتلوؿ، وطائفة االٖتاد، وعلى اٞتملة ينتهي األمر إُف قرب يتخيل منو طا
وطائفة الوصوؿ، وكل ذلك خطأ. وقد بينا وجو ا٠تطأ يف كتاب ))ا١تقصد األسٍت(( بل 

الذي البستو تلك اٟتالة ال ينبغي أف يزيد على أف يقوؿ: وكاف ما كاف ٦تا لست أذكره            
 انتهى، فظن خَتاً وال تسأؿ عن ا٠ترب((

 عنهم ذو النوف ا١تصري حيث يقوؿ:وما أٚتل الوصف الذي حكاه 
 رأيت امرأة ببعض سواحل الشاـ، 

 فقلت ٢تا: من أين أقبلت رٛتك هللا؟
 قالت: من عند أقواـ تتجاىف جنوهبم عن ا١تضاجع يدعوف رهبم خوفاً وطمعًا.

 قلت: وأين تريدين؟
 قالت: إُف رجاؿ ال تلهيهم ٕتارة وال بيع عن ذكر هللا.

 تقوؿ:قلت: صفيهم ِف، فأنشأت 
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رفُت، وأمل كل ا١تؤمنُت ىو الوصوؿ إُف مقاـ اإف بغية الواصلُت، ومنتهى رغبة الع
قد عرّب عن ذلك اٟتبلج هنع هللا يضر ٟتظة قتلو و  ،يتم ٢تم فيو القرب من رب العا١تُت 

 حيث قاؿ:

  يعلم أف الروح قد تلفتهللا
 ونظرة منك اي سؤِف وايأملي
 اي قـو إين غريب يف دايركموا

 تتلفها ـما أسلم النفس لؤلسقا
 ابرةػػػػػنفس اب على اآلالـ ص

 

 شوقًا إليك ولكٍت أمّنيها   
 أشهى إِف من الدنيا وما فيها   

 سّلمت روحي إليكم فإحكموا فيها    
 ٭تييهاإال لعلمي أبف الوصل    
 يداويها  قمها يوماً ػػػػػلعل مس   

 
ـ و حيث يق: .... إال بتحقيق الصفاء وال يتم القرب من حضرة القريب 

ا٢تمة على  وا١تريد ٔتجاىدة نفسو و صفاهتا ا١تذمومة، وقطع العبلئق كلها، واإلقباؿ بكن
ا١تتكفل لو بتنويره كاف هللا ىو ا١تتوِف لقلب عبده، و ...... هللا تعاُف، فإذا حصل ذلك 

وإذا توُف هللا أمر القلب فاضت عليو الرٛتة، وأشرؽ النور يف القلب، ؛ أبنوار العلم
وانشرح الصدر، وانكشف لو سر ا١تلكوت، وانقشع عن وجو القلب حجاب الغرة 

 .بلطف الرٛتة، وتؤلألت فيو حقائق األمور اإل٢تية

 قـو ٫تومهم اب قد علقت
 فمطلب القـو موالىم وسيدىم
 ما إف تنازعهم دنيا وال شرؼ
 وال للبس ثياب فائق أنق
 إال مسارعة يف أثر منزلة

ةػػأودي فهم رىائن غدراف و  
 

 فما ٢تم ٫تم تسمو إُف أحد
 اي حسن مطلبهم للواحد الصمد
 من ا١تطاعم واللذات والولد

بلد وال لروح سرور حّل يف  
 قد قارب ا٠تطو فيها ابعد األبد

ددػويف الشوامخ تلقاىم مع الع  
 



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

ة وإحضار ا٢تمة، مع اإلرادة فليس على العبد إال اإلستعداد ابلتصفية اجملرد
الصادقة، والتعطش التاـ، والًتصد بدواـ االنتظار، ١تا يفتحو هللا تعاُف من الرٛتة، 
فاألنبياء واألولياء انكشف ٢تم األمر، وفاض على صدورىم النور، ال ابلتعلم والدراسة، 

ب من شواغلها، والكتابة للكتب، بل ابلزىد يف الدنيا، والتربي من عبلئقها، وتفريغ القل
 ا٢تمة على هللا تعاُف، فمن كاف ، كاف هللا لو. وواإلقباؿ بكن

 :والطريق إُف ذلك يكوف
 .ابنقطاع عبلئق الدنيا ابلكلية، وتفريغ القلب منها -
 .وبقطع ا٢تمة على األىل، وا١تاؿ، والولد، والبلد، وعن العلم والوالية واٞتاه -

 .ود كل شئ وعدموَت قلبو إُف حالة يستوي فيها وجصبل ي -

حىت ينتهي ، مث يقبل على ذكر هللا عز وجل بلسانو على الدواـ مع حضور القلب -
مث يصرب على ، إُف حالة يًتؾ ٖتريك اللساف، ويرى كأف الذكر جاراًي على لسانو

 .الذكر إُف أف ٯتحي أثره عن اللساف، ويصادؼ قلبو مواظباً على الذكر

قلب صورة اللفظ وحروفو وىيئة الكلمة، ويبقى مث يواظب عليو إُف أف ٯتحي عن ال -
 .معٌت الكلمة ٣ترداً يف قلبو، حاضراً فيو، كأنو الـز لو، ال يفارقو

ولو اختيار إُف أف ينتهي إُف ىذا اٟتد، واختيار يف استدامة ىذه اٟتالة بدفع  -
الوسواس، وليس لو اختيار يف استجبلب رٛتة هللا تعاُف، بل ىو ٔتا فعلو متعرضاً 

فبل يبقى إال اإلنتظار، ١تا  من الرٛتة، كما فتحها على األنبياء ، نفحات رٛتة هللال
 واألولياء هبذه الطريق.

وعند ذلك إذا صدقت إرادتو، وصفت ٫تتو، وحسنت مواظبتو، فلم ٕتاذبو  -
 شهواتو، وَف يشغلو حديث النفس بعبلئق الدنيا، تلمع لوامع اٟتق يف قلبو.

 يد ا٠تراز حُت سئل عن الصويف فقاؿ:وىذا ما عناه أبو سع



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2727َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

 ))من صّفى ربّو قلبو، فإمتؤل قلبو نوراً، ومن دخل يف عُت اللذة بذكر هللا((.
 وأشار إليو الكتاين يف قولو: ))التصوؼ: صفاء ومشاىدة((.

وقد آثر فضيلة الدكتور عبد اٟتليم ٤تمود هنع هللا يضر ىذا التعريف على غَته يف حديثو 
: ))وإذا نظران إُف  ٖٗلل ذلك بقولو يف كتابو: ))قضية التصوؼ(( ص عن التصوؼ وع

فيما  -تعريف ))الكتاين(( فإننا ٧تد أف عبارتو ا١تختصرة قد ٚتعت بُت جانبُت ٫تا اللذاف
أحد٫تا: ))وسيلة((، والثاين: ،  تعريف التصوؼ -يف وحدة متكاملة -يكوانف -نرى

 وأما الغاية: فهي ))ا١تشاىدة((.  ))غاية(( أما الوسيلة: فهي ))الصفاء((،
والتصوؼ من ىذا التعريف طريق، وغاية. وطريقو يتضمن نواحي كثَتة تشَت إليها 
تسميتو نفسها، ولعل ذلك من األسرار اليت كانت السبب يف ىذه التسمية، وإٗتاذىا 

 عنواانً على ىذه الطائفة.
 قاء أاثرىا.لقد قاؿ ٚتاعة: إ٪تا ٝتيت ))صوفية(( لصفاء أسرارىا ون

 وقاؿ بشر بن اٟتارث: الصويف من صفا قلبو .
وقاؿ بعضهم: الصويف من صفت  معاملتو، وصفت لو من هللا عز وجل كرامتو، 

ُف أف كلمة ))الصوفية(( إ٪تا تشَت إُف الصفاء، وىذه اإلشارة ال ٗتضع إوىؤالء يهدفوف 
ادؿ إنساف يف أمر إنسجامها مع ١تقاييس اللغة، ومادامت إشارة فإنو من التعسف أف ٬ت

 اللغة، وعدـ إنسجامها.
ويقوؿ قـو إهنم إ٪تا ٝتوا: ))صوفية(( ألهنم يف الصف األوؿ بُت يدي هللا عز 

 وجل، ابرتفاع ٫تمهم إليو، وإقبا٢تم بقلوهبم عليو، ووقوفهم بسرائرىم بُت يديو.
األوؿ يف العمل وىؤالء إ٪تا يعربوف عن إشارة الصوفية إُف الصف: أي إُف الصف 

 على الوصوؿ إُف هللا واٞتهاد يف سبيلو.



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم
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  2020َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

أما إشارة الكلمة إُف ))أىل الصفة((، الذين كانوا على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إ٪تا 
تشَت إُف أوصافهم من العبادة، والتهجد، وعدـ الطمع يف الدنيا، واستعدادىم الدائم 

للصفِّة: أي الصفة الكرٯتة، اليت ال يتعلق فيها وتشَت الكلمة ، للجهاد يف سبيل هللا
 القلب اب١تادة وإ٪تا يتعلق اب تعاُف.

وكل ذلك إ٪تا ىو حديث عن الوسائل، على أف ىذه الوسائل اليت تشَت إليها 
الكلمة ٢تا وسائل أخر، ىذه الوسائل األخر منها ما يعربوف عنو بقو٢تم: ))ال ٯَتْلك وال 

 أنو ال يسًتقو الطمع. ٯُتلك((. ويعنوف بذلك
وىذه الكلمة ٢تا مدلوؿ واسع ىو أف يتحرر اإلنساف من الدنيا، حىت ولو ملكها 
عريضة طويلة، يتحرر من اٞتاه، من االنغماس يف ا١تلذات، من اٞتري وراء ا١تاؿ، من 

 حب السلطاف، من حب الًتؼ، من الصفات اليت تتناىف مع الفضيلة.
ئل: أهنا تؤدي إُف الصفاء، فإذا ما حل الصفاء كاف وخا٘تة ا١تطاؼ يف ىذه الوسا

ىذه ا١تشاىدة ، عند اإلنساف استعداد كامل للمشاىدة، فيجود هللا عليو هبا، إف شاء
ىي أٝتى درجات ا١تعرفة، وىي الغاية النهائية اليت يسعى ورائها ذوو الشعور ا١ترىف، 

أٝتى درجات ا١تعرفة  -رفةفالتصوؼ إذف مع، والفطر ا١تبلئكية، والشخصيات الرابنية
 .إنو مشاىدة وىو طريقة إُف ا١تشاىدة(( إنتهى -بعد النبوة

من نفس ا١ترجع: ))وا١تشاىدة اليت ىي  ٙٗمث يزيد ا١تسألة إيضاحًا فيقوؿ ص 
ا ينمح دثالغاية للصوفية ىي أيضًا ٖتقيق واقعي للتعبَت، الذي ننطق بو يف كل آونة ٖت

فالشهادة ىي غاية الصويف، ىو إ٪تا يسعى جاىدًا إليها  نقوؿ: أشهد أف ال إلو إال هللا
 بشىت الوسائل ليحقق ابلفعل مضموف ما يلفظ بو قوالً أو ما يقوؿ حروفاً.

وما من شك يف أف تعاريف التصوؼ الكثَتة اليت ٧تدىا منثورة ىنا وىناؾ، واليت 
التصوؼ، تتصل ا تعرب يف أغلب األحايُت عن زاوية من زوااي تكاد تبلغ األلف إ٪ت

ابلوسيلة، أو تتصل ابلغاية، فبل ٯتكن أف يقاؿ عنها إذا ما كانت كذلك، إهنا خطأ اتـ 
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مم

أما الذى يعرب عن ولكن ا٠تطأ إ٪تا ىو يف أخذىا، على أهنا تعرب عن اٟتقيقة الكاملة، 
 فإ٪تا ىو تعريف ))الكتاين(( التصوؼ )صفاء ومشاىدة( (( إنتهى.اٟتقيقة الكاملة 
ى إُف ذلك أيضًا السهروردي يف كتابو عوارؼ ا١تعارؼ يف هناية الفصل وقد إنته

ا١تعنوف: ))ماىية التصوؼ(( حيث يقوؿ: ))وأقواؿ ا١تشايخ يف ماىية التصوؼ تزيد على 
 -وإف اختلفت -ونذكر ضابطًا ٬تمع ُجّل معانيها فإف األلفاظ، ألف، ويطوؿ نقلها

 متقاربة ا١تعاين، فنقوؿ:
يكوف دائم التصفية، ال يزاؿ يصفي األوقات، عن شوب الصويف: ىو الذي 

 األكدار، بتصفية القلب عن شوب النفس.
ويعينو على ىذه التصفية، دواـ إفتقاره إُف مواله، فبدواـ اإلفتقار ينقى من 
الكدر، وكلما ٖتركت النفس، وظهرت صفة من صفاهتا أدركها ببصَتتو الناقدة وفر منها 

ٚتعيتو، وْتركة نفسو تفرقتو وكدره، فهو قائم بربو على قلبو،  إُف ربو، فبدواـ تصفيتو
 وقائم بقلبو على نفسو، قاؿ هللا تعاُف:

مم  مم   مممم    مم     مممممم    مم

 وىذه القوامية  على النفس ىي التحقق ابلتصوؼ.
 قاؿ بعضهم:

((، والسر فيو: أف )) التصوؼ كل إضطراب، فإذا وقع السكوف فبل تصوؼ
الروح ٣تذوبة إُف اٟتضرة اإل٢تية، يعٍت أف روح الصويف منطقة منجذبة إُف مواطن القرب، 

وال بد للصويف من دواـ ، وللنفس بوضعها رسوب إُف عا١تها وإنقبلب على عقبها
 اٟتركة، بدواـ اإلفتقار، ودواـ الفرار وحسن التفقد ١تواضع إصاابت النفس.

ا١تعٌت ٬تد يف معٌت الصويف ٚتع ا١تتفرؽ يف اإلشارات((،  ومن وقف على ىذا
وىكذا ٧تد أف ٕتارب الصاٟتُت، منذ عصور متطاولة، دلت على أف تزكية النفس 
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  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

وتطهَتىا، واإللتجاء إُف هللا، والتقرَّب إليو، كل ذلك يسمو ابإلنساف إُف عاَف من 
يها منو نفحات وإ٢تامات، الروحانية تستشرؼ فيو النفس إُف ا١تؤل األعلى، فتفيض عل

 ومعرفة ال تتأتى لذوي النفوس ا١تادية، الذين شغلوا ابلدنيا عن الدين، واب١تادة عن هللا.
وهبذه السعادة يقرب العبد من هللا تعاُف، قراًب اب١تعٌت واٟتقيقة والصفة، ال اب١تكاف 

 حصر لتلك وا١تسافة، ومراقى ىذه الدرجات ىي منازؿ السائرين إُف هللا تعاُف، وال
ا١تنازؿ، وإ٪تا يعرؼ كل سالك منزلو الذي بلغو وسلوكو، فيعرفو ويعرؼ ما خلفو من 

 ا١تنازؿ، فأما ما بُت يديو، فبل ٭تيط ْتقيقتو علمًا.
وكما ال يعرؼ اٞتنُت حاؿ الطفل، وال الطفل حاؿ ا١تميز، وما يفتح لو من العلـو 

من العلـو النظرية، فكذلك ال يعرؼ الضرورية، وال ا١تميز حاؿ العاقل وما اكتسبو 
أفتتح هللا على أولياؤه من مزااي لطفو ورٛتتو: ))ما يفتح هللا للناس من رٛتة، العاقل ما 

، من هللا سبحانو وتعاُف غَت  فبل ٦تسك ٢تا(( وىذه الرٛتة مبذولة ْتكم اٞتود والكـر
رٛتة هللا تعاُف كما  مضنوف هبا على أحد، ولكن إ٪تا تظهر يف القلوب ا١تتعرضة لنفحات

 :  قاَؿ ملسو هيلع هللا ىلص

ٔإٖنمِظَّٕبغمُلِممِصيمَأٖؼمملٔممَدِػُّٕٔطِممَغظمَلَقمملٍتمَصَؿضمَلُّٕٖضوامَظؾمَلمملمَظضمَلػملَُّهمَأِنمُؼزمِلؿملَؾغمُلِممم}

م5م{َغظمْلَقهمًلمِعؽمِلؾمَلمملمَصاَلمَترمِلعمَلِوَنمَبضمِلََّٓػمملمَأَبًّٓامء

اٟتاصلة من األخبلؽ  والكدوره، والتعرض ٢تا بتطهَت القلب، وتزكيتو من ا٠تبث
 : ا١تذمومة، فقد أوحى هللا إُف سيدان موسى

مَوَؿؿمِليمَبِِّٓؾَسمِفِويمَجِصمومُلعمْلػمَليمَخ))إٚغم مُهَضِرَأمومُلػمْلضمَلَجممًل،مَوَؾػمْلَضمُهُؿؿمِلؼمٖلَدممًل

مَوهمَلَصّٕٔضمِلؼمَلاْظ مَومملَناإلمَيمَهمملَءؼمَلَد، مَوَقِواظرمٖلمُهَلؼمِلَذ، مَوهمَلٖؾَقؼمَلاْظمُهَّٓؼمَلِس، مُهاَبََّٕت،

                                                 

5
ُ عنوُ    . عن ٤تمَّد بن مسلمة رضَي اَّللَّ



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

،مهمَلؼمَلِحّٕٖاْظمُهَّٕشمَلَع،مَوَلسمِلظمَلاْظمُهمملَعؼمَلَش،مَومملَءَجّٕٖاْظمُهَضَِّٕب،مَوَفِوَكاْظمُهَِّٓسَر،مَوهمَلؼمٖلؾمٔلاْظ

مَومملَءَصَواْظمُهََّٕفَذَو مَوهمَلؼمَلغمْلِقاْظمُهَّٕؼمَلَث، مَوهمَلاَدَّٕظمِلاْظمُهوَرُغ، مَوهمَلؿمَلزمِلضمِلؼمَلاْظمُهػمَلؿمِلَظ، مُهَظ،

مَؤمػمْلضمِلاْظمَنِعممملْبَب مَؤمػمْلَقاْظمَنِعممملْبَب، مَونٔيعمِلؿمَلاْظمَنِعممملْبَبم، مَنِعمْنْطُرمُهَظ،

مَوِّٗٔغاُِّ مَؤلِطَوٖؿاْظمَنِعمْنْطُر، مَؤقِّٓزمٚلاْظمَنِعمْنُطُر، ،مٔعَرَواْظمَنِعمْنْطُر،

مي((.ّٕٔؿمِلَشمومِلؿمِلَؾاْظمَكِظىمَذػمَلَسمُّٝػمِلشملَّالمَؼ،مَؤّٕغمْلظمِلاْظمَنِعمْلظمْلِضمِهؿمِلػمَلَسَو

مَؼ مَروضممللمدؿملّٓغمملمداود: مَصهمٌلاَغَِّٖخمٍكػمِلَعمٚلغمُلِظمٖنٔإمٗبممل مِخؼمَل، ،مم؟َكُؿاَغَّٖممل

َُٓحِوفمَلَص ما مَد))َؼم:ِهؿمِلَظٔإمى مٔإممل مِخِظمٖناود، ،مٔشِّٕضمَلاْظمَنِعمُمذملذملذملصمَلِسَأمهمٌلاَغَّٖي

مَكِظ،مَذّٗٔؼمِلرمٖلاْظمَنِعموُرذملذملذملذملُغَأ،مَوهمِلؽمٖلَفاْظمَنِعمنمُلؿمَلذملذملذملْرَأي،مَوِدِّٕغمُلاْظمٔنِعمُّٝذملذملذملَدِوَأَو

من((ِعقمِلذملذملذملؼمُلاْظمَيِِّٓؾَسمنمُلػمْلَضمَوُػ

فمن انكشف لو شئ، ولو الشئ اليسَت، بطريق اإل٢تاـ والوقوع يف القلب، من 
 حيث ال يدري، فقد صار عارفاً بصحة الطريق.

 :ٙوأمثاؿ ىؤالء األصفياء ىم الذين يقوؿ عنهم التسًتي هنع هللا يضر 
َصؼمَلِنمَرَجمملمَشؿمِلَّٕمم،مملَغَأمٔإَظَهمٔإاَلمَدَمم:مَؼمملمآَدُممٔإٚغيمَأَغمملماظػملَُّهماَلآل"مَضمملَلماظػملَُّهم

مَوَضؽمَلمملِئَنم مِظيمَصظمْلَوًة مٔإٖن مآَدُم مَؼممل مَؼضمِلّْٕٔصؽمِليم، مَسِِّٓظيمَظِم مَشؿمِلَّٕ َصسمِلػمِليمَوَخمملَف

ُأِسُّٖٗػِمم;مِبضمَلؿمِلؽمِليمِعِنمَبؿمِلٔنمَخػمْلعمِليم،مَأِدغمَلؽمِلُؿؾمُلِممُصػمْلَؾَكم،مَوِخرَيًةمِعِنمِسَؾمملِديم

مِبضمِلّٖٚيم مَوِصػمِليم، مِعِن مَوُأَضُّٕٚبؾمُلِم مَطَّٕاَعِؿيَوَأِعؽمَل، مَصسمِلػمِليمم،مُقؾمُلِم مَظؾمُلِم ،مَوُأِبؿملُّّ

َوَأِجضمَلػمُلؾمُلِممَأَعمملّغمملمَبؿمِلَنم،مَوَأِدُؿُُّٕػِممِبَِّٕحؼمَلِؿيمم،مَوَأِجضمَلُلمُضػمُلوَبؾمُلِممَخَّٖاِئَنمُطُؿِؾي

َوِبؾمٔلِممُأِغِؾومُلماَِِّرَضمَوِبؾمٔلِممَأِصُّٕٔفم،مَصِؾؾمٔلِممُأِعشمِلُّٕماظٖلؼمَلمملَءم;مَزؾمِلَّٕاَغِيمِسَؾمملِديم

ماْظَؾال مَوَأِحٖؾمملِئي مَأِوِظؿمَلمملِئي مُػِم م، مَء م، مَسمملِظؿمَلهمٌل مَدَرَجمملُتؾمُلِم م، مَرِصؿملضمَلهمٌل ،مَوَععمَلمملَعمملُتؾمُلِم

                                                 

 . ٕٔ٘٘ٔ، ٜٗٔ-ٖٜٔرواه عنو أبو نعيم األصفهاين يف حلية األولياء : اٞتزء العاشر ، صفحة  (ٙ)



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

م مُعَؿضمَلػملخملعمَلهمٌل مِبي مَوِػؼمَلؼمُلؾمُلِم م، مَسَّٖاِئؼمُلؾمُلِم مَصٖقومِل مَشؿمِلِؾيم، مَعػمَلغمُلوِت مِصي َوَداَعومِل

م مِصغمْلَُّٕتؾمُلِم م; مِبِّْٔطّٕٔي مُضػمُلوُبؾمُلِم مَصمملِرَتؾمَلؽمَلومِل مِبغمَل; مَصَِّٕفمَصَلعمَلؿمِلُؿؾمُلِم ماُِِّغّٗٔ فمْلٔس

،مَؤإٚغيمٔإَظؿمِلؾمٔلِممَُِّذّٓٗمَذِوًضمملم،مَؼمملمآَدُمم،مَعَقٖؾِؿيم،مَصشمَلمملَلمَذِوُضؾمُلِممٔإَظىمِظعمَلمملِئيم

م مَوَجَِّٓغي مَخػمْلعمِلي مِعِن مَرػمَلَؾؽمِلي مَعِن م، مَؼِفِِّٓغي مَظِم مَشؿمِلّٕٔي مَرػمَلنمَل ،مَوَعِن

َظؾمُلِممَوُحِلُنمَعـملٍبم،مَؼمملمآَدُمم،مَصشمُلوَبىمَؼمملمآَدُممَظؾمُلِمم،مُثٖممُروَبىم،مُثٖممُروَبىم

ماْظؼمُلِِّٔغِؾنَيم مُذُغوِب مُشظمْلَّٕاُن مَسػمَلٖي مَػمملَن مٔإَظؿمِلؾمٔلِم مَغصمَلُِّٕت مٔإَذا ماظَِّّٔؼَن ُػُم

م.ِظغمَلَّٕاَعِؿؾمٔلِممَسػمَلٖيم

م:َو م،ممَضمملَل مَداوُد مَؼممل م: ماظٖلالُم مَسػمَلؿمِلِه مَتضمَلمملَظىمَأِوَحىمٔإَظىمَداوَد ماظػملََّه ٔإٖن

مَرَأِؼومَلمِظَي م:ممٔإَذا مَؼعمُلوُلمِصيمَعَّٖاِعرٔيِه مَصغمَلمملَنمَداوُد م، مَخمملِدّعممل مَظُه مَصغمُلِن َرمملِظّؾممل

م.َؼمملمَظؿمِلومَلمَخّٓٚيمَغضمِلُلمَعِوِرؽؾمٔلِمم!م،مَؼمملمَظؿمِلَؿؽمِليمَسمملَؼؽمِلُؿؾمُلِمم!م،مَواّػمملمَظؾمُلِمم

وُلمُثٖمماِحؼمَلِّٕٖتمَبضمِلُّٓمُأِدَعُؿُهمَأٔوماِصظمَلّٕٖمَظِوُغُهمَوَجضمَلَلمَؼعمُلَضمملَلمَدؾمِلْلمَذِظَكم

مَأُزؽمٗلَكمَتضمِلعمِلُلمم: مَسعمَلػمْلومَلمَوَعممل مَظِو مِظؼمَلِنمَرػمَلَؾُه مَخمملِدّعممل مُوُخػمِلؿملظمَلَؿُه مَغِؾؿمٖلُه َجضمَلَلماظػملَُّه

مُضَِّٕبؾمُلِمم مالِدَؿطمِلؽمَلؼمِلومَل مَضَِّٓرُػِم مَسَّْٕصومَل مَوَظِو مَوُرالِبِه ماظػملَِّه مَأِوِظؿمَلمملِء َضَِّٓر

مُتؾمُلِمم"مَوُعَفمملَظَلَؿؾمُلِممَوِبُّٕٖػِممَوِخَِّٓعَؿؾمُلِممَوَتضمَلمملَػِّٓ

 

 وصؿملهملمواظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملاظزمٗل -9

يشكك بعض الناس يف إلتزاـ الصوفية أبحكاـ الشريعة ا١تطهرة، بل ورٔتا 
يتهموهنم ابلتحلل من الشريعة، ويستندوف يف ذلك إُف ما ٭تدث من بعض 

 األدعياءاسوبُت على الصوفية، وليسوا منهم يف قليل أو كثَت.
على وجو  –ر نظرة موضوعية، لوجدان أف الصوفية بينما لو نظران يف ىذا األم

 .نبهوا يف صور حاٝتة إُف وجوب إلتزاـ الشريعة –العمـو 



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2121َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

فهذا اإلماـ أبو اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر يقوؿ: ))من دعا إُف هللا تعاُف، بغَت ما دعا 
الفقَت على حضور بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فهو بدعى((، ويقوؿ أيضاً: ))إذا َف يواظب 

 .الصلوات ا٠تمس يف اٞتماعة، فبل تعبأ بو((
))ما مث كرامة أعظم من كرامة اإلٯتاف، ومتابعة  ومن أٚتل كلماتو يف ىذا، قولو:

السنة، فمن أعطيهما، وجعل يشتاؽ إُف غَت٫تا، فهو عبد مفًت كذاب، أو ذو خطأ يف 
ت الرضا، فجعل يشتاؽ إُف العلم والعمل ابلصواب، كمن أكـر بشهود ا١تلك على نع

 سياسة الدواب وخلع الرضا((.
وكل الصوفية ينهجوف ىذا النهج، ومن ىؤالء مثبًل: أبو يزيد البسطامي الذي 
يقوؿ يف قوة حاٝتة، ويف نطق صادؽ. ))لو نظرمت إُف رجل أعطى من الكرامات، حىت 

مر والنهي، وحفظ يرتقي يف ا٢تواء، فبل تغًتوا بو، حىت تنظروا كيف ٕتدونو عند األ
 اٟتدود، وأداء الشريعة((.

وقاؿ ألحد جلسائو: ))قم بنا ننظر إُف ىذا الرجل الذي قد شهر نفسو ابلوالية 
فمضينا إليو، فلما خرج من بيتو ودخل ا١تسجد، رمى  –وكاف رجبًل مشهورًا ابلزىد  –

 ببصاقة ٕتاه القبلة، فإنصرؼ أبو يزيد وَف يسلم عليو، وقاؿ:
مأموف على أدب من آداب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكيف يكوف مأمواًن على  ))ىذا غَت

 ما يدعيو؟((
ويقوؿ سهل التسًتى معربًا عن أصوؿ التصوؼ: ))أصوؿ طريقنا سبعة: 
))التمسك ابلكتاب، واإلقتداء ابلسنة، وأكل اٟتبلؿ، وكف األذى، وٕتنب ا١تعاصي، 

 ولزـو التوبة، وأداء اٟتقوؽ((.
سيد ىذه الطائفة وإمامهم على حد تعبَت القشَتي  –ٖتدث اإلماـ اٞتنيد  ولقد

 أكثر من مرة، فيما يتعلق ابلصلة بُت التصوؼ والشريعة، و٦تا قالو يف ذلك: –



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2121َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

))الطرؽ كلها مسدودة على ا٠تلق، إال على من إقتفى أثر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، وإتبع 
 سنتو، ولـز طريقتو(( وقاؿ أيضاً:

))من َف ٭تفظ القرآف، وَف يكتب اٟتديث، ال يقتدى بو يف ىذا األمر، ألف علمنا 
ْتديث رسوؿ ابلقرآف و ىذا مقيد أبصوؿ الكتاب والسنة((، وقاؿ: ))علمنا ىذا مشيد 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص((.
وذكر رجل ا١تعرفة أماـ اٞتنيد وقاؿ: ))أىل ا١تعرفة اب يصلوف إُف ترؾ اٟتركات 

ابب الرب والتقرب إُف هللا عز وجل((، فقاؿ اٞتنيد: ))إف ىذا قوؿ قـو تكلموا من 
إبسقاط األعماؿ، وىو عندي عظيمة، والذي يسرؽ ويزين أحسن حااًل من الذي يقوؿ 

 ىذا((.
ولقد كاف اإلماـ الغزاِف يف سلوكو، ويف قولو ، ويف حياتو ا٠تاصة والعامة يلتـز 

 فصيل، فيو دقة، وفيو إستدالؿ غاية يف القوة:الشريعة، ويقوؿ يف شئ من الت
))وأعلم أف سالك سبيل هللا تعاُف قليل، وا١تدعى فيو كثَت، و٨تن نعرفك عبلمة 
لو: وذلك أبف تكوف ٚتيع أفعالو اإلختيارية موزونة ٔتيزاف الشرع، موقوفة على توقيفاتو 

السبيل إال بعد التلبس إيرادًا وإصداراً، وإقداماً، وإحجاماً، إذ ال ٯتكن سلوؾ ىذا 
ٔتكاـر الشريعة كلها، وال يصل فيو إال من واظب على ٚتلة من النوافل، فكيف يصل 
إليو من ترؾ الفرائض؟ فإف قلت: فهل تنتهي رتبة السالك إُف اٟتد الذي ينحط عنو فيو 
بعض وظائف العبادات، وال يضره بعض اظورات، كما نقل عن بعض ا١تشايخ من 

 ىذه األمور؟، وأقوؿ لك: التساىل يف
))إعلم أف ىذا عُت الغرور، وأف اققُت قالوا: ))لو رأيت إنسااًن يطَت يف ا٢تواء، 

 وٯتشي على ا١تاء، وىو يتعاطى أمراً ٮتالف الشرع، فإعلم أنو شيطاف((، وىو اٟتق.
 ، فإننا ٧تده يقوؿ: فإذا ما إنتهينا أخَتاً إُف سيدي أّب اٟتسن الشاذِف 



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2121َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

تعارض كشفك مع الكتاب والسنة، فتمسك ابلكتاب والسنة ودع  ))إذا
الكشف، وقل لنفسك إف هللا تعاُف ضمن ِف العصمة يف الكتاب والسنة، وَف يضمنها يف 

 جانب الكشف، وال اإل٢تاـ وال ا١تشاىدة، إال بعد عرضها على الكتاب والسنة((.
ا ىو رسوؿ هللا صلى هللا والواقع أف ا١تثل األعلى للصوفية على بكرة أبيهم، إ٪ت

أف ينهجوا هنجو، وأف يسَتوا على منوالو، فهو  -ابستمرار –عليو وسلم، وىم ٭تاولوف 
إمامهم األٝتى يف كل ما َيتوف، وما يدعوف، وىم يتابعونو مهتدين يف ذلك بقوؿ هللا 

 سبحانو وتعاُف:

                                                   

                          . .  

ن ا١تدىش أف ٧تد بعض من يزعموف اإلنتساب إُف التصوؼ يقللوف من وإنو ١ت
ضرورة التمسك ابلشريعة، أو يهملوف العمل هبا، وىؤالء خالفوا كتاب هللا تعاُف، وسنة 

ا العلم واآلداب، وجانبوا الصواب، وفيهم يقوؿ القائل: ))رضوًا من نبيو ملسو هيلع هللا ىلص، ألهنم تركو 
قتصروا يف العبادة، على مشي االتواضع بًتقيع ا١تلبوس، ومن التصوؼ بتزيُت الرؤوس، و 

 على ٗتشُت الفراش والوسادة((.و النقباء أمامهم وٛتل السجادة، ويف الزىد واٞتبلدة، 
 ولقد أجاد من وصفهم بقولو:

 وأرى نساء اٟتى غَت نسائها  ـ فإهنا كخيامهمأما ا٠تيا
 .فا٠تَت كلو يف اإلتباع، والشر كلو يف اإلبتداع

ويقوؿ يف ذلك الصويف الفرنسي الشيخ عبد الواحد ٭تِت: ))وقد يكوف من 
اتمل أف نرى أحد ٦تثلي الشريعة ٬تهل التصوؼ، وإف كاف جهلو ال يربر إنكاره، ولكن 

الطبيعي أف ٬تهل رجل التصوؼ ميداف الشريعة، ولو من  ليس من اتمل وليس من
 جانبها العملي ذلك أف األكثر، وىو التصوؼ، يتضمن ابلضرورة األقل وىو الشريعة.



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

على أف نظرة من يريد أف يسلك السلوؾ الصويف، إُف الشريعة، من حيث عدـ 
لنظرة تتضمن، أ٫تيتها، وعلى ا٠تصوص، أ٫تية اٞتانب العملي منها ابلنسبة لو، ىذه ا

ولو نظرايً، تقليل أ٫تية اٞتانب العملي يف التصوؼ نفسو، ويف ىذا ا٠تطورة كل ا٠تطورة، 
فإنو من ا١تشكوؾ فيو كثَتاً، أف يتوفر للشخص الذي عنده ىذه الفكرة، اإلستعداد 
 الصويف، ومن ا٠تَت لو أف يلتـز الشريعة إلتزامًا كليًا قبل أف يبدأ السلوؾ، فإذا َف ٯتكنو

 إلتزامها، فبل خَت فيو، ابلنسبة للجانب الصويف.
إف تقليل الشريعة إ٪تا ىو مظهر من مظاىر الروح اليت ال تباِف ٔتا أنزؿ هللا، وعادة 

 تكوف الروح ا٠تاضعة ١تا أنزؿ هللا، ىو أوؿ خطوة يف طريق السالكُت((.
أحد٫تا  إف الشريعة واٟتقيقة متصلتاف إتصااًل ٬تعل منهما مظهرين لشئ واحد،
 خارجي، واآلخر داخلي، أو أحد٫تا ظاىر واآلخر ابطن. ولتوضيح ذلك نقوؿ:

إف اإلنساف الذي يشيد قصرًا يف ا٢تواء، ال يشيده على أساس، وكل فكرة ال 
ترتكز على أساس من السنة الصحيحة: إ٪تا ىي بناء يف ا٢تواء، إهنا بناء على غَت 

لدىر البد لو من أساس مدعم، وعلى األساس والبناء الذي ٯتكن أف يبقى على ا، أساس
يرتكز البناء كلو، حىت األجزاء العليا منو، واإلرتكاز على األساس يستمر حىت بعد 

 إنتهاء البناء.
وعلى ىذا النمط تكوف النسبة بُت الشريعة والتصوؼ، فالشريعة الصحيحة ىي 

ح الشريعة بعد سلوؾ األساس الذي البد منو لكل سالك، وكاألساس ٘تاماً، الٯتكن طر 
 الطريق.

 بل نقوؿ أكثر من ذلك:
إنو كلما سار الصويف يف طريقو واستغرؽ فيو، بدت لو ضرورة الشريعة،  

وإستنارت معرفتو هبا، وأصبح فهمو ٢تا أكثر عمقاً، وأكثر دراية ْتقيقتها من ىؤالء 



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2727َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

ك أهنم ال يروف الذين درسوىا وآمنوا هبا، دوف أف يضربوا بسهم يف ا١تيداف الصويف، ذل
من الشريعة إال مظهرىا ا٠تارجي، ولكن الصويف يعيش يف جوىا الروحي، و٭تياىا، إذا 

 أمكن ىذا التعبَت.
وإذا كاف ال يقبل من رجل الدين أف يعلن تدينو، دوف أف ٬تعل للشريعة السيطرة 

فية على قياده، فإنو ال يُقبل من ابب أوُف من رجل صويف أف يزعم إنتسابو إُف الصو 
 دوف أف تسيطر شعائر الدين وإلتزاماتو على حياتو.

و٨تن على يقُت من  -إننا نرى ضرورة إلتزاـ الشريعة لكل إنساف، ولكننا نؤكد 
٢تؤالء الذين يريدوف أف يسلكوا الطريق الصويف، أبهنم لن يصلوا حىت إُف أوُف  -األمر

 مراحل الطريق إذا َف يلتزموا ابلشريعة إلتزاماً اتمًا.
وقد سئل اإلماـ الغزاِف هنع هللا يضر عن معٌت ارتفاع التكليف عن الوِف فأجاب كما ذكر 

 السبكي يف طبقات الشافعية بقولو:
ة عينو، وغذاء روحو ْتيث ))معٌت ارتفاع التكليف عن الوِف، أف العبادة تصَت قرَّ 

، و٭ُتمل وىو كالصيب يكلف حضور ا١تكتب، ال يصرب عنها، وال يكوف عليو كلفة فيها
على ذلك قهراً، فإذا اكتمل ابلعلم، صار ذلك ألذ األشياء عنده، وَف يصرب عنو، فلم 

وتكليف اٞتائع ليتناوؿ الطعاـ الذيذ، ٤تاؿ: ألنو َيكلو بشهوة ويلتذ بو، ، يكن فيو كلفة
فأي معٌت لتكليفو؟ فإذف تكليف الوِف ٤تاؿ، والتكليف مرتفع عن الوِف هبذا ا١تعٌت، ال 

، وال يصلي، ويشرب، ويزين. ٔتعٌت  أنو ال يصـو
وكما يستحيل تكليف العاشق النظر إُف معشوقو، وتقبيل قدميو والتواضع لو، 
ألف ذلك منتهى شهوتو ولذتو، فكذلك غذاء روح الوِف، يف مبلزمة ذكره، وامتثاؿ أمره، 

السجود  والتواضع لو بقلبو، ال ٯتكنو إشراؾ القالب مع القلب يف ا٠تضوع، إال بصورة
 فيكوف ذلك كماالً للذة ا٠تضوع والتعظيم، حىت يشًتؾ يف االلتذاذ قلبو وقالبو كما قيل:



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2020َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

 ل ِف ىي ا٠تمرػػػوق  قٍت ٜتراً ػػػػػأال فاس
 موػكما أدرؾ ذوقي طع  معي لذة اٝتوػأي ليدرؾ سَ 

ـ، بل تنتهي لذة الوِف من القياـ لربو قانتًا مناجياً، إُف أف ال يدرؾ الوـر يف القد
فيقاؿ لو: أَف يغفر لك هللا ما تقدـ من ذنبك وما أتخر؟ فيقوؿ: أفبل أكوف عبداً شكورًا؟ 

  نتهى(( أ
 : ما قولوذائقُت وكذا كتب لو بعض ال

متع هللا ا١تسلمُت ببقائو، ومتع الطالبُت ٔتشاىدتو ولقائو، ومنحو أفضل ما منح 
من الطرؼ وا٢تدااي ومنحو  خاصتو من أصفيائو وأوليائو، يف قلب خصو اٟتق أبنواع

أصنافًا من األنوار والعطااي، يستمر لو ذلك يف ٚتيع األوقات واألحواؿ، متزايدة مع 
مع كوف ظاىره معموراً، أبحكاـ الشرع وأدائو، منزىًا عن مآٙتو ، عدـ العوائق واآلفات

فو، أف و٥تالفاتو، و٬تد يف الباطن مكاشفات وأنوارًا عجيبة مث أنو انكشف لو نوع يعر 
ا١تقصود من التكاليف الشرعية، والرايضات الدينية: ىو الفطاـ عما سوى اٟتق، كما 

 .قيل ١توسى ملسو هيلع هللا ىلص: ))إخل قلبك أريد أف أنزؿ فيو((
فإذا مت الفطاـ، وحصل ا١تقصود ابلوصوؿ إُف القربة، ودواـ الًتقي من غَت فًتة، 

، انقطع عن حفظ الباطن، وتشوش عليو حىت أنو لو اشتغل بوظائف الشرع وظواىره
 اباللتفات عن أنواع الواردات الباطنية، إُف مراعاة أمر الظاىر.

ر يف أحكاـ الشريعة، وىذا الرجل ال ينزؿ يده من التكليف الظاىر، وال يقصِّ 
ولكن االعتقاد الذي كاف لو يف الظواىر والتكاليف، تناقص وتقاصر عما كاف يف 

م لوقعها عنده، ولكنو يباشرىا ويواظب عليها عادة، ال ألجل ا٠تلق، االبتداء من التعظي
وحفظ نظرىم ومراقبة هللا، بل صارت إلفًا لو، وإف نقص اعتقاده فيها، فهو يعظمها. ما 

 : اٞتواب: واب التوفيق،  ؟ حكمها



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

ينبغي أف يتحقق ىنا أف من ظن أف ا١تقصود من التكاليف والتعبد ابلفرائض: 
ا سوى هللا، والتجرد لو، فهو مصيب يف ظنو أف ذلك مقصود، و٥تطئ يف ظنو الفطاـ عم

بل  تعاُف يف الفرائض اليت استعبد هبا ا٠تلق أسرار ، أنو كل ا١تقصود، وال مقصود سواه
 سوى الفطاـ، تقصر بضاعة العقل عن دركها.

س جبل، ومثل ىذا الرجل ا١تنخدع هبذا الظن، مثل رجل بٌت لو أبوه قصرًا على رأ
ووضع فيو شجرة من حشيش طيب الرائحة وأكد الوصية على ولده مرة بعد أخرى أال 

 ٮتلي ىذا القصر عن ىذا اٟتشيش طوؿ عمره.
ليس قاؿ: إايؾ أف تسكن ىذا القصر ساعة من ليل أو هنار وىذا اٟتشيش و 

ًا من العود فيو، فزرع الولد حوؿ القصر أنواعًا من الرايحُت، وطلب يف الرب والبحر أواتد
قصره ٚتيع ذلك من شجرات كثَتة من الرايحُت الطيبة  والعنرب وا١تسك، وٚتع يف

فقاؿ: ال شك أف والدي ما ، فانغمرت رائحة اٟتشيش ١تا فاحت ىذه الروائح، الرائحة
أوصاين ْتفظ ىذا اٟتشيش إال لطيب رائحتو واآلف قد استغنينا هبذه الرايحُت عن 

فلما خبل القصر ، آلف إال أف يضيق علي ا١تكاف، فرماه من القصررائحتو فبل فائدة فيو ا
أشرؼ هبا  ،ظهر من بعض نقب القصر حية ىائلة وضربتو ضربة ىائلة ،من اٟتشيش
 .على ا٢تبلؾ

إُف أف اٟتشيش كاف من خاصيتو دفع ىذه اٟتية  ،فتنبو حيث َف ينفعو التنبو
: انتفاع الولد برائحتو  أحد٫تا ... ا١تهلكة، وكاف ألبيو ابلوصية ابٟتشيش غرضاف:

وذلك قد أدركو الولد بعقلو، والثاين: اندفاع اٟتيات ا١تهلكات برائحتو، وذلك ٦تا قصر 
عن دركو بصَتة الولد فاغًت الولد ٔتا عنده من العلم، وظن أنو ال سر وراء معلومو 

  ومعقولو كما قاؿ تعاُف:           اؿػػقػو  :    
                             وا١تغرور

 فهو منتف يف نفسو. من إغًت بعقلو فظن أف ما ىو منتف عن علمو



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2222َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

وقد عرؼ أىل الكماؿ أف قلب اآلدمي: كذلك القصر، وأنو معشش حيات 
تها وقيدىا بطريق خاصة: ا١تكتوابت وا١تشروعات، بقولو وعقارب مهلكات، وإ٪تا رقي

  سبحانو:                       وقولو
 تعاُف:          . 

فكما أف الكلمات ا١تلفوظة وا١تكتوبة يف الرقية تؤثر اب٠تاصة يف استخراج 
وبعض األدعية ا١تنظومة ا١تأثورة تؤثر يف ، بل يف استسخار اٞتن والشياطُت اٟتيات،

ويقصر العقل عن إدراؾ كيفيتو وخاصيتو،  ،استمالة ا١تبلئكة إُف السعي يف إجابة الداعي
 وإ٪تا يدرؾ ذلك بقوة النبوة إذا كشف السر هبا من اللوح افوظ.

سجودين، وعدد ٥تصوص، فكذلك صورة الصبلة ا١تشتملة على ركوع واحد، و 
وعند الزواؿ،  ،وألفاظ معينة من القرآف، متلوة ٥تتلفة ا١تقادير: عند طلوع الشمس

الذي يتشعب منو  ،والغروب، تؤثر اب٠تاصة يف تسكُت التنُت ا١تستكن يف قلب اآلدمي
حيات كبَتة الرؤوس بعدد أخبلؽ اآلدمي، يلدغو وينهشو يف القرب، متمكنًا من جوىر 

اتو، أشد إيبلمًا من لدغ ُمكن من القالب أواًل، مث يسري أثره إُف الروح، وإليو الروح وذ
 : َعن َأّب ُىَريَرَة اإلشارة بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: َ 

ظَِّّٔيمَغظمْلِليمِبؿمَلِِّٓهمٔإٖغُهمُؼَلػملَُّّٛمَسػمَلؿمِلِهمِتِلضمَلهمٌلماَسَّٔاُبماْظغمَلمملِصّٕٔمِصيمَضِؾّٕٔه،مَوم}

مَأ مِتؽمٚلؿملؽملممًل مُرُؤوٕسمَوِتِلضمُلوَن مَدِؾُّٝ مَحؿمٖلهمٍل مِظغمُلٔل مَحؿمٖلهمًل مَدِؾضمُلوَن ماظٚؿؽمٚلنُي؟ مَعممل َتُِّٓروَن

مرواه أبو يعلى وابن حباف يف صحيحو .م{َؼػمْلَلضمُلوَغُهمَوَؼِكُِّٓذوَغُهمٔإَظىمَؼِؤمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل

ويكثر مثل ىذا التنُت يف خلق اآلدمي، وال يقمعو إال الفرائض ا١تكتوبة، فهي 
  .....ات، وىي أنواع كثَتة بعدد األخبلؽ ا١تذمومةا١تنجية من ا١تهلك       

            ،أدرؾ ىذا ا١تغرور ؛ فإذف يف التكليف غرضاف
 .أحد٫تا، وغفل عن اآلخر
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 وقد وقع ألّب حنيفة مثل ىذا الظنِّ يف الفقهيات، فقاؿ:
الة الفقر، والشاة آلة يف اإلزالة، )) أوجب هللا يف أربعُت شاة: شاة، وقصد بو إز 

فإذا حصل ٔتاؿ آخر فقد حصل ٘تاـ ا١تقصود ((، فقاؿ الشافعي هنع هللا يضر: ))صدقت يف 
قولك: إف ىذا مقصود، وركبت من ا٠تطر يف حكمك أبنو ال مقصود سواه! ، فبم 

يف جنس أتمره: إذ يقاؿ لو يـو القيامة: كاف لنا سّر يف إشراؾ الغٍت الفقَت مع نفسو 
، أو ٜتس أكرب ؟ ءمالو؟ كما كاف من يرمي سبعة أحجار يف اٟتج ليؤدي بد٢تا ٜتس آلُف

وإذا جاز أف يتمحض التقييد يف اٟتج، وأف ، إذ َف يقبلو ) أى أف الشرع اليقبل ذلك ( 
يتمحض ا١تعٌت ا١تعقوؿ معامبلت ا٠تلق فلم يستحل أف ٬تمع ا١تعقوؿ والتقييد ٚتيعًا يف 

 وف إزالة الفقر معقولة، والسرُّ اآلخر غَت معقوؿ((.الزكاة، فتك
 ))وننبِّو على ىذه ا١تعرفة ابلتأمل يف ثبلثة أمور: مث يستطرد هنع هللا يضر فيقوؿ:

األوؿ: بداية حاؿ إبليس، وأنو كيف وصف أبنو كاف معلم ا١تبلئكة، مث سقط عن 
، وغفلة عن أسرار هللا يف درجة الكماؿ ٔتخالفة أمر واحد: اغًتارًا ٔتا عنده من العلم

االستبعاد وَف يسقط عن درجتو إال بكياستو وفطنتو، و٘تسكو ٔتعقولو، يف كونو خَتًا من 
فننبو ا٠تلق هبذا الرمز على أف الببلىة أدىن إُف ا٠تبلص من فطانة ، آدـ عليو السبلـ

 بًتاء وكياسة انقصة.
اٞتنة إال بركوبو هنيًا واحدًا  الثاين: حاؿ آدـ عليو السبلـ، وأنو َف ٮترج مناألمر 

 ليعلم أف يف ركوب النهي إبطاؿ اعتقاد الكماؿ ٠تالقو.
، فإف ىذا ا١تغرور لعلو يقوؿ: إنو َف تسلم لو األمر الثالث: حاؿ رسوؿ هللا 

َف يزؿ يبلـز اٟتدود، ويواظب على ا١تكتوابت إُف آخر أنفاسو، رتبة الكماؿ، مث أنو 
  جب عليو التهجد، وَف يوجبو على غَته، وقيل لو : بل يزيد يف فرائضو، وأو     

                              
، وإ٪تا أوجبت عليو ىذه الزايدة، ألف ا٠تزانة كلما ازداد جوىرىا نفاسًا وشرفًا ينبغي أف 
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 ...وعلواً، فلذلك قيل يف تعليل إ٬تاب التهجد: يزداد حصنها إحكاماً        
                                 

 .فتبُت لو أف ىذه الصلوات ىي حصن الكماؿ، فبل يبقى إال بو 
ا إشفاقًا على ا٠تلق ألجل ولعل ا١تغرور ا١تعتوه يقوؿ: أنو كاف يواظب عليه

 فيقاؿ لو: فلم زاد عليو يف التهجد وجواًب؟،  االقتداء، ال ٟتاجتو إليها يف حفظ الكماؿ
مسألة: أّما ما ذكره من أنو لو اشتغل ابلتكاليف لشغلو ذلك عن القرب اليت ان٢تا، 

مر والكماؿ الذي بلغو فهو كذب صريح، و٤تاؿ فاحش قبيح، ألف التكاليف قسماف: أ
وهني فأما ا١تنهيات: مثل الزان، والسرقة، والقتل، والضرب، والنميمة، والكذب، 

 والقذؼ.
فًتؾ ذلك كيف يشغل عن الكماؿ؟ وكيف ٭تجب عن القربة؟ والكماؿ كيف 

 يكوف موقوفاً على ركوب ىذه القاذروات؟
فكيف ٖتجبو الزكاة ولو أنفق ٚتيع ، وأما ا١تأمورات: فالزكاة والصـو والصبلة

مالو، فقد دفع السوء عن نفسو؟، ولو صاـ ٚتيع دىره، فهل يفوتو بذلك إال سلطنة 
الشهوة؟ فما الذي يفوت من الكماؿ بًتؾ األكل ضحوة النهار، يف شهر واحد ىو 

 أفعاؿ وأذكار: وأفعا٢تا: قياـ وركوع وسجود.   رمضاف، وأما الصبلة فتقسم إُف:
ا١تعتادة، فإف َف يصل، فيكوف إما قائمًا  وال شك يف أنو ٮترج من القربة ابألفعاؿ

أو مضطجعًا، وغَت ا١تعتاد ىو السجود والركوع، وكيف ٭تجب عن القربة، ما ىو سبب 
 القربة؟ قاؿ هللا لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص:           . 

 ومن عشق ملكًا ذا ٚتاؿ، فإذا وضع وجهو على الًتاب بُت يديو، إستكانة لو،
 :ولذلك قاؿ ، وجد يف قلبو مزيج روح، وراحة، وقرب

 .النسائي و أٛتد رواه َعْن َأَنٍس  {مُضُّٕٖةمَسؿمِلؽمِليمِصيماظزمٖلاَلِةمومِلَوُجضمِلػمَلم}
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يف االضطجاع والقعود  هاالقربة وإستزادهتا يف السجود، أيسر من فإستدامة حاؿ
أ٪توذجًا من حاؿ  ومهما ألقى يف قلبو أف السجود سبب حرمانو عن القرب كاف ذلك

 إبليس، حيث ألقى يف نفسو أف السجود ْتكم األمر، سبب زواؿ قربتو وكمالو.
فكل وِف سقط من درجة القربة إُف درجة اللعنة، فسببو ترؾ السجود، ومقتداه 

 وإمامو إبليس، وكل وِف أسعد ابلًتقي إُف درجات القرب قيل لو:     
      مو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.، ومقتداه وإما 

وال ينبغي أف يتوىم الوِف ا٠تالص أنو بعيد عن خداع إبليس، ماداـ يف ىذه 
 اٟتياة، بل ال ينجو عنو األنبياء، غَت أهنم ٤تفوظوف كما قاؿ تعاُف:         

                               
                           

          أ. ىػ 
و٩تتم كبلمنا يف ىذا ا١توضوع هبذا الكبلـ اقق للدكتور حسن الشرقاوي يف 

 تعليقو على كتاب الكوكب الشاىق للشعراين:
صوفية أبهنم يرفعوف التكاليف والفرائض الشرعية، قوؿ مردود، ))إف إهتاـ ال

ودعوى كاذبة، فالصوفية يؤمنوف إٯتااًن راسخًا أبنو ال شريعة ببل حقيقة، وال حقيقة ببل 
شريعة، فمن تشرع وَف يتحقق فقد تفسق، ومن ٖتقق وَف يتشرع فقد تزندؽ، فأعماؿ 

ين بينها، وال تناقض وال إنفصاؿ، ولكل القلوب ٬تب أف ترتبط أبعماؿ اٞتوارح، فبل تبا
عضو من أعضاء اٞتسم وظيفتو اليت ٬تب أف يؤديها يف معامبلتو، وعباداتو، وتكاليفو 
الشرعية، كما أف عقل اإلنساف ونفسو وقلبو ٚتيعًا ٬تب أف تتكامل مع جوارحو ابلتقرب 

سدت النفس إُف هللا تعاُف، فإذا ما إنفصلت أعماؿ اٞتوارح عن أعماؿ القلوب، ف
 والبدف ٚتيعًا.
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فكيف ٯتكن أف يقاؿ بعد ذلك أف الصوفية قـو ٜتوؿ وتبطل وتكاسل، وأهنم 
يدعوف إُف رفع التكاليف الشرعية، وىم الذين يدعوف رهبم ابلغداة والعشي يريدوف 
وجهو الكرًن، ويبدو للمتأمل السليم القلب أف ىناؾ إختبلفًا بيناً، بُت أىل اٟتق الذين 

شريعة هللا وسنة رسولو، وبُت ا١تبتدعة الذين ٮتالفوف قوؿ هللا وسنة رسولو، يتبعوف 
فيبتدعوف أعمااًل وأفعااًل من عند أنفسهم، ويؤولوف كماؿ هللا، فيحرموف أشياء، 

 ويبيحوف أشياء، ْتسب أىوائهم.
وىؤالء ليسوا من الصوفية، إ٪تا ىم دخبلء على أىل هللا، وىم من مرضى 

 أهنم من الصوفية، وىم إُف الكفر أقرب منهم إُف اإلٯتاف((.القلوب، يزعموف 
 

إضؿذملذملذملّٓاءماظزمٗلوصؿملذملذملذملذملذملذملذملهملمبذملذملذملفملحوالممم -10

 اظزملقمملبهملماظغملّٕام

وقد يدعي البعض أف الصحابة مهنع هللا يضر َف يكن ٢تم مثل ىذه اجملاىدات اليت يقـو هبا 
ية عن رجاؿ الصوفية، وكذلك َف يذكر أمثاؿ ىذه الكرامات اليت يتناقلها رجاؿ الصوف

 .شيوخهم
واٟتقيقة أف الصوفية ٢تم غاايت سامية، وىي غاايت روحية مثل: رضاء ا١تؤل 
األعلى، حب هللا، اإلتصاؿ بو، الفناء فيو ليصبح عارفًا بو سبحانو، وىذه األغراض 
ٖتتاج إُف ٣تاىدة النفس واألىواء والشهوات، ليصل ا١ترء إليها، وال يتأتى لو ذلك إال 

، فبل بد إذف من اتباع تعاليم الرسوؿ اتباعًا سليماً، وابلتاِف عن طريق الوحي ا ١تعصـو
فإنو ال يتأتى أف يوجد تصوؼ قط، ما َف يكن اتباع كامل لشريعة صادقة، وإف التصوؼ 
اإلسبلمي َف يوجد إال ابقتداء الصوفية اقتداء اتمًا برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لقد أحبوه واتبعوه 

 وؿ هللا تعاُف:وحققوا بذلك ق
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                  . 

وال يستطيع الصوفية ٖتقيق ىذه ا١تتابعة، إال إذا قاسوا أحوا٢تم أبحواؿ الصحابة 
 أصدؽ الناس قاطبة يف متابعتو ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثٌت هللا عز وجل الكراـ، ألف الصحابة مهنع هللا يضر

 عليهم يف ذلك فقاؿ :
                              

                          لك يقوؿ ،ويف ذ
 ابن خلدوف يف مقدمتو:

على مثل ىذه اجملاىدة، وكاف حظهم من ىذه الكرامات  ))وقد كاف الصحابة 
ويف فضائل أّب بكر، وعمر، وعثماف، وعلي، ،  أوفر اٟتظوظ، لكنهم َف يقع ٢تم هبا عناية

لى ذكرىم، مهنع هللا يضر كثَت منها، وتبعهم يف ذلك أىل الطريقة، ٦تن إشتملت رسالة القشَتي ع
 ومن تبع طريقتهم من بعدىم((.

بو من أنواع الكرامات، فشئ كثَت جداً، نكتفي بذكر ٪تاذج  أما ما أيدىم هللا 
 منها، ألف ٚتع كل ما ورد فيها من األخبار واآلاثر ٮترج من اٟتصر.

أخواؾ، وأختاؾ،  العائشة اهنع هللا يضر عند موتو، إ٪تا ٫ت فقد قاؿ أبو بكر الصديق 
 الوالدة أهنا بنت.قبل كانت زوجتو حامبًل، فولدت بنتاً، فكاف قد عرؼ و 

 ف لو أف ػوقاؿ عمر هنع هللا يضر يف أثناء خطبتو: اي سارية اٞتبل، إذ إنكش
العدو قد أشرؼ عليو، فحذره ١تعرفتو ذلك، مث بلوغ صوتو إليو من ٚتلة الكرامات 

 .رضى هللا عنهم أٚتعُت العظيمة
وكنت قد لقيت إمرأة يف  قاؿ: دخلت على عثماف   وعن أنس بن مالك

 ، ١تا دخلت: فقاؿ عثماف  -طريقي، فنظرت إليها شزراً، وأتملت ٤تاسنها
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يدخل علّي أحدكم، وأثر الزىن ظاىر على عينيو !! أما علمت أف زىن العينُت 
اف، النظر؟ لتتوبن أو ألعزرنك، فقلت: أوحي بعد النيب؟ فقاؿ ال، ولكن بصَتة وبرى

 وفراسة صادقة.
وعلى ىذا ا١تنواؿ سار الصوفية الصادقوف، فحصلوا ذلك االكراـ، وانلوا تلكم 

 فعن أّب سعيد ا٠تراز قاؿ:، العطااي
دخلت ا١تسجد اٟتراـ، فرأيت فقَتًا عليو خرقتاف، فقلت يف نفسي: ىذا وأشباىو  

 َكّل على الناس، فناداين وقاؿ :                      
 فإستغفرت هللا يف سري، فناداين فقاؿ:              

     .مث غاب عٍت وَف أره 
 وقاؿ زكراي بن داود:

دخل أبو عباس بن مسروؽ على أّب الفضل ا٢تامشي، وىو عليل، وكاف ذا عياؿ، 
فلما قلت يف نفسي: من أين َيكل ىذا الرجل؟ قاؿ وَف يعرؼ لو سبب يعيش بو، قاؿ: 

نِية فإف  تعاُف ألطافاً خفية.  فصاح ّب، اي أاب العباس، رد ىذه ا٢تمة الدَّ
فيها: أف اإلنساف ال يتأتى لو أف يلج  ةوىكذا نصل إُف ىذه اٟتقيقة اليت ال مري

 حده ال شريك لو.ابب هللا، أو يسَت يف الطريق إليو، إال ابلعبودية ا٠تالصة  و 
فإذا ما ٘تخضت العبودية  سبحانو، وأصبح اإلنساف من عباد هللا ا١تخلصُت، 

 :سورة اإلسراء (: ٘ٙ، قاؿ تعاُف )  فإف هللا سبحانو ال ٬تعل للشيطاف عليو من سبيل

                                               

ليس أبنو عاجز عن أف يضل من حقق العبودية الصادقة  سبحانو، ويعًتؼ إب
 :( :ٖٛ-ٕٛىف سورة ص ىآلية ) فيقوؿ
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  2727َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

                                                     

فتح وإذا ما حقق اإلنساف العبودية ، فإف هللا تواله ابإلمداد اب١تعرفة، وال
لقد ، والفيض والفضل الكثَت، ولقد حقق سيدان رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص العبودية كاملة اتمة

حققها يف ذروهتا، فكانت صبلتو، وكانت نسكو، وكانت حياتو أبكملها، وكاف موتو  
 رب العا١تُت، ال شريك لو:

مم مم مم   مم    مم    مم    مممم  مم     م مم ممم

  مم  مممم    مم   مم   مم  مم      مممممماِّغضملمملماِّغضملمملممم163163،م،م162162مم

 الدنيا واآلخرة. لقد حققها موفورة اتمة، فأاته هللا ِعزَّ 
والفتح ؤتتابعة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، واإلقتداء بو، سعد أصحابو مهنع هللا يضر، وانلوا النصر 

والتمكُت، وكذلك سار الصوفية على الدرب، فأخذوا أنفسهم ابلتأسي ابلرسوؿ صلى 
هللا عليو وسلم فيما دّؽ من األمور، وما وضح منها، ويف اليسَت من أعما٢تم، والعظيم 
منها، فظهرت ٢تم عجائب الرؤاي الصادقة وإنكشفت ٢تم غيوب يقوؿ فيها اإلماـ الغزاِف 

 تابو )ا١تنقذ من الضبلؿ(:هنع هللا يضر يف ك
))ومن أوؿ الطريقة تبتدئ ا١تكاشفات وا١تشاىدات، حىت إهنم يف يقظتهم 

مث ، يشاىدوف ا١تبلئكة، وأرواح األنبياء، ويسمعوف منهم أصوااتً، ويقتبسوف منهم فوائد
يًتقى اٟتاؿ من مشاىدة الصور واألمثاؿ، إُف درجات يضيق عنها نطاؽ النطق، فبل 

 أف يعرب عنها، إال إشتمل لفظو على خطأ صريح ال ٯتكنو اإلحًتاز عنو((.٭تاوؿ معرب 

 هملوصؿمٖلادلضملّٕصهملماظّٔوضؿملهملمسؽملّٓماظزمٗل -11
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  2020َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

يرشد القرآف الذي ال َيتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو، إُف نوع من ا١تعرفة، 
ليس طريقو اٟتس، وليس طريقو العقل، وال يستمد صراحة من الكتب ا١تقدسة، ذلك 

  أبسط صورة وأعمها وأمشلها ىو الرؤاي.النوع يف
فليست الرؤاي معرفة حسية، وليست معرفة عقلية، وليست معرفة مصدرىا 
الكتب ا١تقدسة، ويبُت اٟتديث الشريف مصدرىا فيقوؿ: ))الرؤاي جزء من ستة وأربعُت 

 جزءاً من النبوة((.
، فقد قرب هللا تعاُف على خلقو أبف أعطاىم أ٪توذجاً من خاصية ال نبوة، وىو النـو

إذ النائم يدرؾ ما سيكوف من الغيب، إما صر٭تاً، وإما يف كسوة مثاؿ يكشف عنو 
التعبَت، والنبوة ىي األخرى ليست معرفة حسية، وليست معرفة عقلية، إهنا ليست 

 ٕتربة، وليست منطقاً، ولكنها وحي من هللا.
ذكر األنبياء والرسل والقرآف غاص هبذا النمط من ا١تعرفة اإل٢تية، إنو غاص ب

 الذين كلمهم هللا وحياً، أو من وراء حجاب، أو إبرساؿ الرسل إليهم أعٍت ا١تبلئكة.
فتزكية النفس وتطهَتىا، والتقرب إُف هللا، يسمو ابإلنساف إُف عاَف من الروحانية 
تستشرؼ فيو النفس إُف ا١تؤل األعلى، فتفيض عليها منو نفحات وإ٢تامات، ومعرفة ال 

 ى لذوي النفوس ا١تادية، الذين شغلوا ابلدنيا عن الدين، واب١تادة عن هللا.تتأت
ويف ذلك يقوؿ اإلماـ الغزاِف يف كتابو ))ا١تنقذ من الضبلؿ((: ))مث إين ١تا فرغت 
، أقبلت هبميت على طريق الصوفية، وعلمت أف طريقتهم إ٪تا تتم بعلم  من ىذه العلـو

النفس، والتنزه عن أخبلقها ا١تذمومة، وصفاهتا وكاف حاصل عملهم قطع عقبات ، وعمل
وكاف العلم ، ا٠تبيثة، حىت يتوصل هبا إُف ٗتلية القلب عن غَت هللا تعاُف، وٖتليتو بذكر هللا

أيسر علّي من العمل، فإبتدأت بتحصيل علمهم، من مطالعة كتبهم، مثل ))قوت 
 وا١تتفرقات ا١تأثورة عن القلوب(( ألّب طالب ا١تكي رٛتو هللا، وكتب اٟتارث ااسىب

اٞتنيد، والشبلي، وأّب يزيد البسطامي، قدس هللا أرواحهم وغَت ذلك من كبلـ 
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مشاٮتهم، حىت أطلعت على كنو مقاصدىم العلمية، وحصلت ما ٯتكن أف ٭تصل من 
طريقهم ابلتعلم والسماع، فظهر ِف أف خواص خواصهم ما ال ٯتكن الوصوؿ إليو 

 اٟتاؿ، وتبدؿ الصفات.ابلتعلم، بل ابلذوؽ، و 
وكم من الفرؽ بُت أف يعلم حد الصحة، وحد الشبع، وأسباهبما وشروطهما، وبُت 

، وبُت أف يعرؼ حد السكر وعلمو وىو سكراف، وما معو  أف يكوف صحيحًا وشبعاانً 
، من علمو من شئ، والصاحي يعرؼ حد السكر وأركانو، وما معو من السكر من شئ

يعرؼ حدًا للصحة، وأسباهبا وأدويتها، وىو فاقد الصحة،   والطبيب يف حالة ا١ترض
كذلك فرؽ بُت أف تعرؼ حقيقة الزىد وشروطها، وأسباهبا، وبُت أف يكوف حالك 

 .الزىد، وعزوؼ النفس عن الدنيا
فعلمت يقينًا أهنم أرابب األحواؿ، ال أصحاب األقواؿ وأف ما ٯتكن ٖتصيلو 

ما ال سبيل إليو ابلسماع والتعلم، بل ابلذوؽ  بطريق العلم فقد حصلتو، وَف يبق إال
 والسلوؾ((.

 رّٕؼقماظؾزملرية -12

طريق البصَتة الذي سبيلو التزكي  -وف يف ىذا الطريقف يشكُّ و ولكن الكثَت 
ا١توصل إُف ا١تعرفة، ويروف أنو أسطورة من األساطَت، أو خرافة من ا٠ترافات،  -والتطهر

 لطريق صحيح.ويطلبوف يف إٟتاح اإلستدالؿ على أف ىذا ا
ويروف أف النبوة والرسالة، والعبد الصاٌف، كل ىذه أمور خارقة للعادة، أرادىا هللا 
فكاف ما أراد، ولكن ليس ىناؾ من دليل على أف غَتىم من البشر يستطيعوف أف يصلوا 
إُف ا١تعرفة اإل٢تامية. ويقولوف: ما الدليل على أف التصوؼ وسيلة من وسائل ا١تعرفة؟ 

شواىد الشرع على صحة طريق أىل التصوؼ يف إكتساب ا١تعرفة ال من  ونسوؽ ٢تم
 التعلم وال من الطريق ا١تعتاد، ومن ذلك قولو تعاُف:            
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           فكل حكمة تظهر من القلب، اب١تواظبة على العبادة من غَت
 : ـ، وأيضاً قولو تعلم، فهي بطريق الكشف واإل٢تا

مَظِممَؼضمِلػمَلِم))م مَسػمِلَممَوٖرَثُهمآمَسػمِلَممَعممل ،مُلؼمَلضمِلمملمَؼؿملؼمَلِصمُهعمَلَصَوَومَعِنمَسؼمِلَلمِبؼمَلممل

مَؼٖؿَح مَوهمَلؽمٖلَفاْظمنمَلِجِوَؿِلى مَؼؼمَلِبمِلؼمَلضمِلَؼمِمَظمِنَع، مَتُمػمَلضمِلممل مَؼؿملؼمَلِصممملَه، مِمَظَومُمػمَلضمِلممل

مممأبو نعيم يف )اٟتلية ( من حديث أنس((،ممملرؽمٖلاْظمنمَلِجِوَؿِلىمَؼٖؿ،مَحُلؼمَلضمِلَؼمملمؿملؼمَلَصمِقصََّوُؼ

 وكذلك قولو تعاُف:                      من اإلشكاالت
 والشبو:                  ،قيل: يعلمو علمًا من غَت تعلم

 وقاؿ هللا تعاُف: ، ويفطنو من غَت ٕتربة                
             الشبهاتقيل نورًا يفرؽ بو بُت اٟتق والباطل، وٮترج بو من ،

 وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، إلبن عباس:

م.صحيح ابن حباف،م{ماظػملؾمُلٖممَصعملخملؾمِلُهميفماظّٓٚؼٔن،موَسػملخملؼمِلُهماظؿفملوؼَلم}

: ))ما عندان شئ، أسره النيب ملسو هيلع هللا ىلص إلينا، إال أف يؤتى هللا تعاُف عبداً وقاؿ علي هنع هللا يضر
 فهماً يف كتابو(( وليس ىذا ابلتعلم.
 وقيل يف تفسَت قولو تعاُف:                  إنو الفهم يف

 كتاب هللا تعاُف، وقاؿ تعاُف:             َّما إنكشف إبسم  خص
ا١تؤمن من ينظر بنور هللا، من وراء سًت رقيق،  ...... وكاف أبو الدرداء يقوؿ:، الفهم

 وهللا إنو للحق يقذفو هللا يف قلوهبم، و٬تريو على ألسنتهم.
 :  عن أّب أمامة رواه الطرباينفيما  وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

م{ٛصمملٖغُهمَؼؽمِلصمُلُّٕمِبؽمُلؤرمآماٖتعمُلوامِصَّٕاَدهمَلمادُلقمِلِعٔنم}
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  إليو يشَت قولو تعاُف: و              
 وقولو تعاُف: اٟتجر(،٘ٚ)                (ٔٔٛ)البقرة، 

 وروى اٟتسن عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

مسػملؼملم} مسػملىماظضمِلػمْلُم موِسػمْلْم ماظؽملمملِصُّٝ، ماظضملػملُم ميفماظعملػملنمِلمصِّٔظَك مصضمِلػمْلْم مملٔن

م.سنن الدارمي .{ماظػمللمملٔنمصِّٔظَكمُحٖفهمُلماظػملَِّهمسػملىمابٔنمآَدَم

ىو سر من أسرار هللا تعاُف،  وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن: ما ىو؟ فقاؿ:
ىف معٌت  وقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،يقذفو هللا تعاُف يف قلوب أحبابو، َف يطلع عليو ملكًا وال بشراً 

 :اٟتديث ا١تعلـو 

م.م{مِمؾمُلؽمِلِعمَّٕؼمَلُسمٖنٔإ،مَونَيؼمِلػملَّغمَلُع،مَونَيؼمِلػملَّضمَلُعني،مَوَقَّٖٓثُعمٔيعَُٖأمِنِعمٖنٔإم}

 وقرأ إبن عباس، رضي هللا عنهما:                 
     (ٕ٘)اٟتج  دثوال ٤ت وادث ىو ا١تلهم، وا١تلهم:  ،: يعٍت الصديقُت

،  ىو الذي إنكشف لو يف ابطن قلبو من جهة الداخل، ال من جهة اسات ا٠تارجة
وقاؿ ، والقرآف مصرح: أبف التقوى مفتاح ا٢تداية والكشف، وذلك علم من غَت تعلم

 هللا تعاُف:                          
             (ٙ)اُفػػ، وقاؿ تع صها هبمخصَّ  يونس  : 
                   (ٖٔٛ ،)وكاف آؿ عمراف

ار صا حفظو أبو يزيد وغَته يقوؿ: ليس العاَف الذي ٭تفظ من كتاب، فإذا نسى م
 .جاىبًل، وإ٪تا العاَف الذي َيخذ علمو من ربو أي وقت شاء، ببل حفظ وال درس

  : وىذا ىو العلم الرابين، وإليو اإلشارة بقولو تعاُف           
     (ٙ٘ )مع أف كل علم من لدنو، ولكن بعضو بوسائط تعليم ا٠تلق، فبل ، الكهف

 :ياً، بل اللديّنِ لدنِّ يسمى ذلك علماً 
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 القلب من غَت سبب مألوؼ من خارج. الذي ينفتح يف سرِّ 
فهذه شواىد النقل ولو ٚتعنا كل ما ورد فيو من اآلايت واألخبار واآلاثر ٠ترج 
عن اٟتصر، وظهر ذلك على الصحابة والتابعُت ومن بعدىم، ويف ذلك يقوؿ اإلماـ 

 اء((:الغزاِف هنع هللا يضر يف كتابو ))اإلحي
أحد٫تا:  در على جحده أمراف:قْ ))والدليل القاطع على الكشف الذي ال يػُ 

، فبل يستحيل  عجائب الرؤاي الصادقة، فإنو ينكشف هبا الغيب، وإذا جاز ذلك يف النـو
أيضًا يف اليقظة، فلم يفارؽ النـو اليقظة إال يف ركود اٟتواس، وعدـ إشتغا٢تا ابسات، 

 يسمع وال يبصر، إلنشغالو بنفسو. فكم من مستيقظ غائص، ال
عن الغيب، وأمور يف ا١تستقبل، كما إشتمل عليو  الثاين: إخبار رسوؿ هللا 
جاز لغَته: إذ النيب عبارة عن شخص كوشف ْتقائق  القرآف .. وإذا جاز ذلك للنيب 

األمور، وشغل إبصبلح ا٠تلق، فبل يستحيل أف يكوف يف الوجود شخص مكاشف 
  يشتغل إبصبلح ا٠تلق، وىذا ال يسمى نبياً، بل يسمى ولياً.ابٟتقائق، وال

فمن آمن ابألنبياء ! وصدؽ ابلرؤاي الصاٟتة، لزمو ال ٤تالة، أف يقر أبف القلب لو 
ابابف: ابب إُف ا٠تارج وىو اٟتواس، وابب إُف ا١تلكوت من داخل القلب: وىو ابب 

ٚتيعًا، َف ٯتكنو أف ٭تصر العلـو يف فإذا أقر هبما ، اإل٢تاـ، والنفث يف الروع، والوحي
 التعلم، ومباشرة األسباب ا١تألوفة، بل ٬توز أف تكوف اجملاىدة سبيبًل إليو((.

ابابف: ابب مفتوح إُف عاَف ا١تلكوت، وىو اللوح افوظ، وعاَف لو فإذف القلب 
 .ا١تبلئكة، وابب مفتوح إُف اٟتواس ا٠تمس، ا١تتمسكة بعاَف ا١تلك والشهادة

َف ا١تلك والشهادة أيضًا، ٭تاكي عاَف ا١تلكوت نوعًا من ااكاة، فأما إنفتاح وعا
ابب القلب إُف اإلقتباس من اٟتواس، فبل ٮتفى على أحد، وأما إنفتاح اببو الداخل إُف 
عاَف ا١تلكوت، ومطالعة اللوح افوظ: فتعلمو علمًا يقيناً: ابلتأمل يف عجائب الرؤاي، 



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2121َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

نـو على ما سيكوف يف ا١تستقبل، أو كاف يف ا١تاضي، من غَت وإطبلع القلب يف ال
 إقتباس من جهة اٟتواس، وإ٪تا ينفتح ذلك الباب ١تن إنفرد بذكر هللا تعاُف.

 وعن أّب الدرداء قاؿ: كّنا مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسّلم يف سفر فقاؿ:

مادُلظمْلَّٕم} مَؼمملُظَضم،مُدوَنَدَؾَق مَروا: ِٓموَلذملذملذملذملذملُدممل ما ماْظَعمَو، م،م؟وَنُدَّٕذملظمْلؼمُلممل

مآمملَلَض مِبِّْٔطّٕٔ مادُلظمْلَُّٕدوَن مَؼِوَممم،: مَصؿمٙلمملُتوَن مَأِثعمَلمملَظؾمُلِم، مَسؽمِلؾمُلِم ماظّْٔٚطُّٕ َوَضَّٝ

م.م{ماظعمِلؿمَلمملَعهمِلمِخظمَلمملصممًل

 مث قاؿ يف وصفهم إخباراً عن هللا تعاُف:

مَأؾمٔلؿمِلػمَليمَسؾمٔلِجَوِبمُلِؾْضُأمٖمُثم)) مَؼضمِلػمَلُممِجَوِبمُهَؿؾمِلاَجَومِنىمَعََّٕتم، م، ؾمٔليم!

َأٖوُلمَعمملمُأِسشمِلؿملؾمٔلِممَأِنممُثٖممَضمملَلمَتضمَلمملَظى:م))م،((؟مَأِحّْٓمَأٖيمَذلمٔلمُأٔرؼُّٓمَأِنمُأِسشمِلؿملِه

م.((مَأْضُِّٔفماْظؽمٗلوَرمِصيمُضػمُلوِبؾمٔلِممَصؿمُلِكِؾُّٕوَنمَسؽمٚليمَطؼمَلمملمُأِخِؾُّٕمَسؽمِلؾمُلِم

 ..... ومدخل ىذه األخبار ىو الباب الباطن.
إذف الفرؽ بُت علـو األولياء واألنبياء، وبُت علـو العلماء واٟتكماء ... ىذا، ف

وىو أف علومهم أتِت من داخل القلب، من الباب ا١تنفتح إُف عاَف ا١تلكوت، وعلم 
 اٟتكمة َيِت من أبواب اٟتواس، ا١تفتوحة إُف عاَف ا١تلك.

ر: إنو رأي الفاراّب، وىذا الرأي ىو ما يراه كثَت من كبار ا١تفكرين، يف كل عص
 ورأي إبن سينا، بل ورأي الشيخ دمحم عبده حيث يقوؿ يف رسالة التوحيد:

))أما أرابب النفوس العالية، والعقوؿ السامية، من العرفاء ٦تن َف تدف مراتبهم من 
مراتب األنبياء، ولكنهم رضوا أف يكونوا ٢تم أولياء، وعلى شرعهم ودعوهتم أمناء، فكثَت 

حظَّو من األنس ٔتا يقارب تلك اٟتاؿ: حاؿ اإلتصاؿ يف النوع أو اٞتنس، ٢تم منهم انؿ 
مشارفة يف بعض أحوا٢تم على شئ من عاَف الغيب، و٢تم مشاىد صحيحة يف عاَف ا١تثاؿ، 



                                      


 

 
::ممممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  2121َعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملمَعضمَلمملِظُمماْظؼمَلؽمِلؾمَليملم
مم

ال تنكر عليهم لتحقق حقائقها يف الواقع، فهم لذلك ال يستبعدوف شيئًا ٦تا ٭تدِّث بو 
 ومن ذاؽ َعرؼ، ومن ُحِرـَ إ٨ترؼ. -مو عليهمصلوات هللا وسبل -عن األنبياء

ودليل صحة ما يتحدثوف بو وعنو: ظهور األثر الصاٌف منهم، وسبلمة أعما٢تم ٦تا 
، أو ٯتجُّو الذوؽ ٮتالف شرائع أنبيائهم، وطهارة فطرىم ٦تا ينكره العقل الصحيح

ئرىم، إُف دعوة السليم، وإنتفاعهم بباعث من اٟتق الناطق يف سرائرىم، ا١تتآللئ يف بصا
 من ٭تفُّ هبم إُف ما فيو خَت العامة، وترويح قلوب ا٠تاصة.

وال ٮتلو العاَف من متشبهُت هبم، ولكن ما أسرع ما ينكشف حا٢تم، ويسوء مآ٢تم، 
ومآؿ من غرروا بو، وال يكوف ٢تم إال سوء األثر يف تضليل العقوؿ، وفساد األخبلؽ، 

إال أف يتداركهم هللا بلطفو، فتكوف كلمتهم ا٠تبيثة  ف القـو الذين رزئوا هبم،أوإ٨تطاط ش
 كشجرة خبيثة إجتثت من فوؽ األرض ما ٢تا من قرار((.

 [ٓٚ - ٔٙانتهى ]رسالة التوحيد ط صبيح صػ 
 

 



 

 

مىملمملِظاظـٖممملُباظَؾ

م

مةمملَرذملَـُعممملْتؾمَلُؾُذ

م

 .اظرمٖلّٕؼضملهملمواحلعملؿملعملهمل .1

منمملِرَؾاْظمَومُّٕمملِػاظصملَّمم--

مموبوبػملػمُُلعملعمُُلاْظاْظمموُموُمػملػمُُلسُُسّٕؼضملهملمَوّٕؼضملهملمَواظرمٖلاظرمٖلمموُموُمػملػمُُلسُُسمم--

ماظزمٗلوصؿمٖلهملمواظضملؼملل .2

ماظزمٗلوصؿمٖلهملمواظٚلؿملمملدهمل .3

مدسوىموحّٓةماظوجود .4

مهملمبمملحلػملولمواإلحتمملدإتؾملمملمماظزمٗلوصؿمٚل .5

مإبنمتؿملؼملؿملهملموععملمملمماظظملؽملمملء .6

ماظزمٗلوصؿمٖلهملمواظّٔٚطّٕ .7

 أذواقماظزمٗلوصؿمٖلهملمصىماآلؼمملتماظعملّٕآغؿمٖلهمل .8

مواِّحمملدؼىملماظؽمٖلؾوٖؼذملذملذملذملذملذملذملهملمممممممممم



 

 

م

م!!ممملءؼزملؿملنملمبهمعنمؼرملذملذملممممممممم

مَؼَؿظمَلغملَُّّٕون!أَصالممممم



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1717ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

مُذُؾؾمَلمملْتمُعـذملمملَرة

 .اظرمٖلّٕؼضملهملمواحلعملؿملعملهمل .9

 : الناس صنفُت يف العمل هبذا الدين ؛ فيقولوف –يقسم بعض الناس 
ىذا من أىل اٟتقيقة وىذا من أىل الشريعة ، و٬تعلوف الشريعة شيئًا واٟتقيقة 

فهو ليس من أىل .... قة وقد يعنوف بقو٢تم أنو من كاف من أىل اٟتقي، شيئًا آخر
 .الشريعة !، ومن كاف من أىل الشريعة فهو ليس من أىل اٟتقيقة ! 

ألنو ٮتالف واضح الكتاب وسنة النيب وىدي األصحاب  ،وىذا قوؿ عجاب
 .....والتابعُت من بعدىم من أوِف األلباب إُف يـو الدين ،

 والشريعة ىي اٟتقيقة ...... واٟتقيقة ىي الشريعة 
 وضح ذلك ونبيِّنو فنقوؿ:ولكي ن

  –اٟتقيقة لبُّ الشريعة، والشريعة ظاىر اٟتقيقة، كما قاؿ ساداتنا من الصاٟتُت 
...  كالزبد الذي يف اللنب قبل ا٠تضِّ ، ىل يستطيع أحٌد أف يقوؿ أف الزبد ليس ابللنب؟

و يتوار  -كبل  ى فيو لكنو اليظهر وال تراه العُت إال بعد خضِّ اللنب، فاللنب قبل خضِّ
: ... وكذلك...،  الزبد ، وال تراه العُت ، لكنو بعد ا٠تضِّ يُكوف الزبد ظاىرًا لكل عُت

 .فاٟتقيقة ال تنبلج إال بعد العمل ابلشريعة
فمن تعلَّم علـو الشريعة وعمل هبا على ىدي حبيب هللا ومصطفاه أظهر هللا 

... أنوار اٟتقيقة ؛ حىت يعلم  بشرى لو ، وإكرامًا لو، وتعليمًا ١تن حوؿ، وتنويهًا بشأنو
 .الناس أف ىذا نور ١تن يعمل ابلشريعة

 ....... لكن تعالوا معي ننظر إُف أي عمل أمران بو هللا



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1010ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

منمملِرَؾاْظمَومُّٕمملِػاظصملَّ

يف اإلنساف، وما أدراؾ ما اإلنساف، لو ظاىر ىو ىذا البنياف وىذا الكياف ولو 
اليت تتحدث وترى وتسمع يف ىذا البنياف ابطن وىو اٟتقيقة اليت ٖترؾ ىذا البنياف و 

وىي كما يشَت إليها البعض أبهنا الروح والبعض يقوؿ أهنا السرُّ لكنها ىي حقيقة 
اإلنساف اليت ىو هبا إنساف، ألف اإلنساف إذا خرج من الدنيا تلبية لنداء الرٛتن ىل 

 يفقد جزءاً من ىذا البنياف ؟، كبل، عندما ينادي ا١تنادي:
 ﴿ ﴿                                            

           ﴾ ﴾]َٗترج النفس ويبقى اٞتسم ، فالعُت كما ىي  ....  ]ٍٓٞس حُلـَ[]ٍٓٞس حُلـ
ولكنها ال ترى ! ، واألذاف كما ىي ولكنها ال تسمع ! ، واللساف كما ىو ولكنو ال 

 كنو ال يتحرؾ ١تاذا؟ينطق ! ، واٞتسم كلو كما ىو ول
ألف حقيقة اإلنساف اليت كانت ٖترؾ ىذا الكياف خرجت تلبية لنداء الرٛتن عز 

ىذه ىي اٟتقيقة اليت ... وجل، ولذلك قدٯتًا قالوا: "أنت ابلنفس ال ابٞتسم إنساف"  
كأف   ..........تبُت حقيقة اإلنساف، ىل يستطيع اإلنساف أف يعيش ّتسمو بدوف روحو؟

ألنو ٔتجرد أف ٗترج الروح وتًتكو ساعات معدودات ! ........ز كبل .... ت؟!يعيش ا١تي
من منا يستطيع أف يقًتب منو إال إذا كاف من أىل الصبلح والتقى يتقى هللا أبداهنم 
ويسلم هللا أجسادىم فبل يصيبها البلى وال يظهر منها عفن وال يصيبها عطن بل تظل  

رواه اء هللا يـو الدين، لقولو عليو الصبلة والسبلـ ) كما ىي إُف أف ٮترج اإلنساف يـو ند
 : ابن ماجو عن أوس(

مم{{ٔإٖنماظػملََّهمَحَّٕٖممَسػمَلىماَِِّرٔضمَأِنمَتفمْلُطَلمَأِجَلمملَدماَِِّغِؾؿمَلمملِءمٔإٖنماظػملََّهمَحَّٕٖممَسػمَلىماَِِّرٔضمَأِنمَتفمْلُطَلمَأِجَلمملَدماَِِّغِؾؿمَلمملِءممم}}

والوارث لو حكم مورِّثو، والورثة ىنا ورثة الكتاب الذين يقوؿ فيهم الكرًن 
﴿ الوىاب :                           ﴾ ٖٕ فاطر 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1212ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

فالذي ورث ىذه اٟتالة ... الذي ورث الكتاب والصبلح والتقى ... والعلماء 
الذين يستمدوف علمهم من السماء... والذين ورثوا النور الصاٟتوف واألولياء الذين 

 ىؤالء .... حرَّـ هللا على  يستمدوف نورىم من سيد األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص ....
 األرض أف أتكل أجسامهم ، وحرَّـ هللا البلى على أعضائهم.

وىكذا فاإلنساف بروحو وجسمو أي ابإلثنُت معاً ، ألنو لو كاف جسماً فقط نقوؿ 
عنو )جثَّػة( ، ولو كاف روحًا فقط نقوؿ عنو )روح( ، لكن الروح يف جسم نقوؿ عنها ) 

نساف ال يكوف إنسااًن إال إذا كانت روح ٖترؾ جسداً،....  واٟتركة إنساف ( .... إذًا اإل
 كلها أبمر الواحد األحد ...

... وىكذا ٧تد نفس اٟتقيقة لو نظران إُف أي طاعة أمران هبا هللا جلَّ يف عبله.
فالصبلة ٢تا حركات ظاىرة ... قياـ وركوع وسجود ، و٢تا حركات ابطنة يقـو هبا القلب 

،  من خشوع وحضور وخوؼ وخشية ووجل، فلو أدى اإلنساف الصبلة لربِّ الوجود
بظاىره على أكمل ما يكوف ! ، ولكنو بباطنو مشغوؿ ابلكليَّة عمن يقوؿ للشيء كن 

 فيكوف .... فهل ىذه الصبلة تكوف مقبولة؟
كبل... !!! ..... فلكي تكوف الصبلة مقبولة عند هللا ، البدَّ أف اٞتسم والقلب 

ضراف يف آداء ىذه الصبلة !  ... فما يقـو بو اٞتسم نسميو "الشريعة" وما يشًتكاف و٭ت
 يفعلو القلب نسميو "اٟتقيقة".

وكذلك ، ىل نستطيع أف نصلي ابلشريعة فقط ؟ ... ال...ال يقبل هللا الصبلة 
لو قلنا نصلي ابٟتقيقة فقط !، أي نقوؿ ماداـ القلب حاضرًا فليس مهمًا أف أركع أو 

٬توز لنا ذلك؟... كبل..!. إذف لكي تتم الصبلة ال بد أف تؤدي ابلظاىر أسجد، ىل 
ابٞتسم والقلب فاٞتسم يؤديها على حسب ظاىر رسوؿ هللا ، والقلب ....  والباطن 

يؤديها متابعة لقلب حبيب هللا ومصطفاه .... صحيح لن نكوف مثل رسوؿ هللا ، لكن 
 ىذه األحواؿ القلبية.نكوف على قدران ! ، الـز يكوف ىناؾ شيء من 
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ما ىي الصبلة اليت ٖتبُّها اي رب وتُػْقِبل عليها ؟ و٘تدح أىلها وتثٍت عليهم ؟ .... 
 ..) سورة ا١تؤمنوف( : نسأؿ كتاب هللا ؟

 ﴿ ﴿                                          ﴾﴾   
الذين يف صبلهتم يطيلوف! ، أو الذين يف وا٠تشوع ٤تلو القلب ..... فلم يقل 

 صبلهتم يركعوف ويسجدوف! ، مع أنو ال بد من الركوع والسجود ...
لكن الركوع والسجود بدوف حضور القلب بُت يدي الواحد ا١تعبود ٬تعل الصبلة 
ليس فيها روح ! ، مع أهنا صبلة بظاىر الشريعة، ولكن لكي تكوف الصبلة صلة اب 

أف يكوف فيها روح الصبلة .... وىو حضور القلب وخشوع القلب وخشية ..... ال بد 
إذف الذي يصلي .... القلب وإخبات القلب وإقباؿ القلب على حضرة هللا جلَّ يف عبله

أـ أىل اٟتقيقة؟  .....!!......ىل ىو من أىل الشريعة؟................  مَب نصفو ؟
قيقة ىنا؟ ..!!... إذف ال بد من تبلـز الشريعة واٟت....!!...وىل ىناؾ فارؽ بُت 

اٟتقيقة والشريعة معًا يف كل عمل : ألف الشريعة عمل اٞتسم ، واٟتقيقة عمل القلب 
)صحيح  قاؿ حبيبنا ...،  وإُف أي وجهة يف العمل ينظر هللا عزَّ وجلَّ؟، مع اٞتسم 
 ( :َأّب ُىَريْػَرَة مسلم َعْن 

ٔإٖنماظػملََّهمالمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمُصَؤرُطِممَوَأِعَواِظغمُلِمم،مَوَظغمِلِنمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمُضػمُلوِبغمُلِممٔإٖنماظػملََّهمالمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمُصَؤرُطِممَوَأِعَواِظغمُلِمم،مَوَظغمِلِنمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظىمُضػمُلوِبغمُلِمممممم}}

مم{{َوَأِسؼمَلمملِظغمُلِممَوَأِسؼمَلمملِظغمُلِمم

 :( حلة األولياء) رجبلً يصلي ويكثر اٟتركة قاؿ لو و١تا وجد 

مَص} متزملٚل.. ممل مصكملغك مَصِؿعمَلمملِبَلَطمالَةاظزمٖلممملَدفملَسصٚل َسػمْلؿملِهممُهَظممملَلعمَلؾملممل،

م:اظزمٖل ماظٖلالُم مَو مَصَصمالُة ممملَلَضَومُهَظِوَحمِنؼمَلِظمومَلظمَلَؿاْظمٖمُثم!،مٚلزمَلُتمِمَظمَكٖغكمٔلٚل

م"{َظَكرمَلضمَلومِلمَجَوأرُحُهم....مَظِومَخرمَلَّٝمَضػمْلنمُلمَػَّٔام:ممِمؾمُلَظ
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إذف الصبلة ال بد فيها من القلب مع اٞتسم، وىكذا ال بد من اٟتقيقة مع 
 فا١تؤمن دائمًا يف كل أعمالو ال بد لو من اٞتسم ٔتاالشريعة يف كل عمل يعملو ا١تؤمن، 

 فيو من لساف وعيناف وأذانف ويداف ورجبلف ويشًتؾ معهم القلب واٞتناف.
األمر اٞتامع واٟتديث اٞتامع الذي قاؿ فيو أئمة اٟتديث إف ىذا اٟتديث ربع 

 يف صحيح البخارى ومسلم يقوؿ: الدين الذي رواه اإلماـ عمر بن ا٠تطاب 

مم{{ٔإٖغؼمَلمملماَِِّسؼمَلمملُلمِبمملظؽمٚلؿمٖلمملِتم،مَؤإٖغؼمَلمملمِظغمُلٚلماِعّٕٕٔئمَعمملمَغَوىمٔإٖغؼمَلمملماَِِّسؼمَلمملُلمِبمملظؽمٚلؿمٖلمملِتم،مَؤإٖغؼمَلمملمِظغمُلٚلماِعّٕٕٔئمَعمملمَغَوىممم}}

 ًا ، أي على حسب النية، فلكي َيخذ األجر الـز ينوي واألجر ليس واحد
والقراءة واحدة، لكن  ،والسجود واحد ،والركوع واحد ،ومع اإلماـ ،فنحن ٚتيعًا نصلي

لكن اختبلؼ األجور ..... يف الظاىر سواء وكذلك ٨تن ....  ىل ٨تن يف األجر سواء؟
 على حسب اٟتضور، حضور القلب ا١تملوء ابلنور بُت يد الديهور عز وجل.

 ولذلك حضرة النيب رأى رجلُت يصلياف ّتوار بعض فقاؿ ٢تم :

مَظؿِِؿعٖٖعأُُأممنٕٕنعِِعممنينََيػملػمََلجُُجاظّٕٖاظّٕٖممإٖنإٖنمم}} مَظي ماْظإَظإَظمممملٔنمملٔنوَعوَععملعمُُلؿملؿمََلي ماْظى مملممملمؼملؼمََلؾملؾمُُلوُسوُسطُُطرُُروََوممالِةالِةزملزمٖٖلى

مم{{ممضٔٔضاِِّراِِّروََومممملِءمملِءؼملؼمََلاظٖلاظٖلممنََنؿملؿمِِلمملمَبمملمَبمملمَعمملمَعؼملؼمََلؾملؾمٔٔلؿملؿمِِلالَتالَتصََصممنََنؿملؿمِِلمملمَبمملمَبعََعممنٖٖنإٔٔإمموََو،،ممّّْْٓٓاِحاِحمملمَومملمَوؼملؼمََلػُُػوُدوُدفُُفدُُدوََو

 ( أخرجو ابن اجملرب يف العقل من حديث أّب أيوب األنصاري)
 يف عبله. على حسب النية وا٠تشوع واٟتضور بُت يدي هللا جلَّ ...  ١تاذا؟

، تشرع فقط م فبل يوجد مسلم: إذف الـز أان أعتمد على الشريعة واٟتقيقة معًا 
 .وال مسلم متحقق فقط 

وىذا عمل غَت ، وا١تسلم ا١تتشرع يعٍت يؤدي العمل بظاىره بدوف حضور قلب 
فليس مهمًا ىذه  اً وطاىر  اً مقبوؿ، وا١تسلم الذي يدعي اإلسبلـ ويقوؿ ما داـ قليب نظيف

سوؿ نقوؿ لو ال، لو كاف ألحد أف يًتؾ الصبلة لكاف أوُف بذلك سيدان ر !! ، اٟتركات
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حىت يف أنفاسو األخَتة كاف آخر كبلمو  ف، ولكن رسوؿ هللا و هللا أو ا٠تلفاء الراشد
 :( سنن ابن ماجو،َعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب َعْن ) للخلق

مم{{اظزمٖلالَةمَوَعمملمَعػمَلغمَلومِلمَأِؼؼمَلمملُغغمُلِمماظزمٖلالَةمَوَعمملمَعػمَلغمَلومِلمَأِؼؼمَلمملُغغمُلِمممم}}

صابة وسندوه وخرج متكأ رأسو بع ىي الصبلة وشدَّ ... ى هبا آخر حاجة وصَّ 
على الفضل بن العباس وعلى علي بن أّب طالب حىت وصل إُف الصف ليؤدي الصبلة 

 :(مسند أٛتد بن حنبل ،عثماف بن أّب العاص )عن  ليعلمنا أف األمر كما قاؿ
مم{{ِصؿملِهمِصؿملِهمممالمَخؿمِلَّٕمِصيمِدؼٕنمالمُرُطوَعالمَخؿمِلَّٕمِصيمِدؼٕنمالمُرُطوَعمم}}

 فالدين الذي ليس فيو صبلة ليس بدين.
فأنت مسلم ألنك تقوؿ ابللساف "ال إلو إال : ... ومتحقق إذف ا١تسلم متشرع 

وأنت متحقق ألنو ال بد للقلب أف يقوؿ مع اللساف "ال إلو إال هللا ، هللا دمحم رسوؿ هللا" 
 .دمحم رسوؿ هللا" فإذا نطق القلب مع اللساف يكوف ذلك حقيقة اإلٯتاف

" والقلب غَت مطمئن ابإلٯتاف أما الذي ينطق بلسانو "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا
والذي يدعي أف قلبو مطمئن ابإلٯتاف لكن َف ٭ترؾ اللساف بشهادة أف ال  اً،نسميو منافق

، ألنو البد أف يكوف اإلسبلـ واإلٯتاف معاً ، إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا نسميو غَت مسلم
 ،على شيء واحد فاإلسبلـ للظاىر واإلٯتاف للباطن واإلثناف يدال

 وىذا عمل الباطن.، ن ىذا عمل الظاىر لك
 :أدرؾ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىذه اٟتقيقة 

ألهنم يعلموف أف الشريعة ىي ، فلم يكن أايمهم خبلؼ على الشريعة واٟتقيقة 
، واٟتقيقة ىي ابطن العمل والنية اليت يؤديها القلب ، ظاىر األمر والذي يؤديو اٞتسم 

ولذلك َف يفرقوا  أف يكوان مع كل مسلم يف كل عمل يؤديو إُف هللا واإلثناف ال بد 
 بينهما.
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مموبوبػملػمُُلعملعمُُلاْظاْظمموُموُمػملػمُُلسُُسّٕؼضملهملمَوّٕؼضملهملمَواظرمٖلاظرمٖلمموُموُمػملػمُُلسُُس

يعٍت العلـو ... أف بعض الناس اىتموا بعلـو الشريعة  ، كل ما حدث بعد ذلك
ف كاف كل ٫تهم علـو و وأانس آخر  ،اليت ٭تتاجها الناس يف ظواىر أمورىم وحياهتم

 .وب اليت ٖتتاجها القلوب لتؤدي العمل كما ينبغي ٟتضرة عبلـ الغيوب القل
وىؤالء ، يعٍت العمل الوارد يف الشريعة ، ف ابلشريعة و ومن ىنا قالوا ىؤالء مهتم

لكن ال يوجد تفرقة ، يعٍت العمل الذي يقـو بو القلب واٞتناف ، ف ابٟتقيقة و مهتم
 .بينهما

وأولياء،  اً ٧تد أهنم كانوا علماء ،اىب األربعةولذلك عندما تنظر إُف أئمة ا١تذ
ولكنو كاف مع ذلك ، كاف عا١تاً ملهمًا يف العلم ،أو٢تم سيدان اإلماـ أبوحنيفة النعماف 

ثو هللا علم فورَّ  لَ مِ عَ وَ  مَ لِ عَ ... ألف الوِف عبارة عن عاَف عامل... عاَف عامل )وىو الوِف( 
 ماَف يكن يعلم.

فوااله هللا ابلبشرايت اليت ؛  ابلطاعات اليت أمره هبا هللا واُف هللا... وِف يعٍت 
 ،ىو واُف هللا ٔتا فرضو عليو هللا ....وعد هبا الذين آمنوا وكانوا يتقوف يف كتاب هللا

 سورة يونس[:ٖٙ] فالوالية يف كتاب هللا،  فوااله هللا ٔتا وعد بو الصاٟتُت يف كتاب هللا

   ﴿ ﴿                       ﴾ ﴾  
 ( يونس[:ٗٙ]اآلية)والذي على هللا.،  ىذا ما عليهم 

   ﴿ ﴿                                        ﴾ ﴾  
إذف الـز ربنا الذي ال ٮتلف الوعد وا١تيعاد يويف ٔتا وعد ، ىو عمل ما عليو  

 ة حبيبو ومصطفاه ملسو هيلع هللا ىلص.بو عباده الصاٟتُت العاملُت بشرع هللا وسن
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وبعد أف انتهى من ، فاإلماـ أبوحنيفة تلقى علـو الشريعة من أىل العلم الشرعي 
وأرضاه ليتعلم منو علـو القلوب  ذىب إُف اإلماـ جعفر الصادؽ ، علـو الشريعة 

 .اليت تصح األعماؿ واليت ٕتعلها مقبولة عند الواحد ا١تتعاؿ
واٟتقيقة تعلمنا تصحيح النية عند آداء ، كيفية العمل الشرعي   فالشريعة تعلمنا

، فصحب  العمل ليناؿ القبوؿ ويستشعر القلب عند العمل ا٠توؼ والوجل من هللا 
  وقاؿ بعدىا:ُتاإلماـ جعفر الصادؽ سنت

ألنو تعلم كيف يعمل العمل كما ...،  ١تاذا؟... "لوال السنتاف ٢تلك النعماف" 
 وما ىي خربهتم؟.... من أىل ا٠تربة الذين طبقوا العملينبغي أف يكوف 

فلما رأى الناس ما عليهم من ، ١تا أحسنوا العمل أحسن هللا ٢تم البشرايت -
أي رأوا أف ىذا الرجل طبق شرع هللا و١تا طبق  ،البشرايت من خالق الربايت عز وجل

 .الشرع واتتو الرؤايت الصادقة
 .... ،وأعطاه هللا فقهًا يف الدين ..... ، تعلموأعطاه هللا عز وجل علمًا بغَت -

وال يسمعونو من ! ، يف كتاب  اً ، ليس موجود،،،،، وأعطاه هللا علمًا من لدنو يسمعونو
 ..!!.فم عاَف مهما كاف علمو

 .ورأوا فيو دعاءاً مستجاابً كلما دعا ربو لو أجاب -
 .ومواله فعلموا أف لو مكاانً عند هللا ألنو صحح العمل ٠تالقو -

فقالوا نصحب ىذا الرجل لنعمل مثلما عمل ويعلمنا كيف نعمل لنبلغ األمل 
الذي بلغو هبذا العمل، وىذه ىي األسباب اليت جعلت الناس تصحب الصاٟتُت 

العا١تُت  ليتعلموا منهم احساف العمل الذي بو ينالوا القبوؿ وأتتيهم البشرايت من ربَّ 
 : الكهف( ٖٓ)  عز وجل ألف هللا يقوؿ يف قرآنو

 ﴿ ﴿                             ﴾ ﴾  
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  ::
مم

  1111ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

لكن قاؿ من أحسن عمبًل والعمل الذي فيو ، َف يقل إان ال نضيع أجر من عمل 
 . ننظر ألىل اإلحساف لنتعلم منهم كيفية اإلحساف...،  إحساف كيف نعملو؟

 :عن أب ىريرة( فيو )رواه البخارى  قاؿ ، ؟ وما موقع اإلحساف من الدين

م{اإٔلِحَلمملُنمَأِنمَتضمِلُؾَّٓماظػملََّهمَطفمَلٖغَكمَتَّٕاُهم،مَصكمٔلِنمَظِممَتغمُلِنمَتَّٕاُهمَصكمٔلٖغُهمَؼَّٕاَكمم}

فاإلسبلـ يليو اإلٯتاف مث اإلحساف، ،  فاإلحساف ىو ا١تقاـ األٝتى يف الدين
وىذا موجود  ،واإلحساف ىو ا١ترتبة اليت نريد أف نتعلمها من الصاٟتُت يف كل وقت وآف

 ، و٦تن نتعلم اإلحساف؟يف دين هللا ويف شرع هللا كما أخرب النيب العدانف 
واإلٯتاف من أىل ، كما نتعلم الشرع من أىل الشرع ... من أىل اإلحساف 

فأبوحنيفة  تعلم على يد الرجل ....  ، نتعلم اإلحساف من أىل اإلحساف... اإلٯتاف
 .اإلحساف......... الصاٌف 

ىذا ىو أبوحنيفة الذي يصلي الصبح  :ك كاف ٯتشي يومًا فسمع من يقوؿولذل
وعاىد هللا أف يصلي  ،فقاؿ: اي رب أعٍت حىت أكوف عند حسن ظنهم ، بوضوء العشاء

واستمر على ىذا  ،الصبح بوضوء العشاء حىت ال يكوف الناس يقولوف فيو ما ال يفعلو
ىذا ىو اٞتهاد الذي كاف فيو ..، . اٟتاؿ أربعُت سنة، يصلي الفجر بوضوء العشاء

 :اإلماـ أبوحنيفة هنع هللا يضر وأرضاه
يسهر ..، ، كيف يصلي الفجر بوضوء العشاء؟... كاف يبيع ليأكل من عمل يده

، كاف يذىب إُف حانوتو بعد شروؽ الشمس ...: طواؿ الليل وكيف يعمل ابلنهار؟
مث  ، يبارؾ هللا فيها فتكفيو ويناـ ٟتظات قليلة بعد صبلة الظهر ، ويظل إُف الظهر

 كيف يتم لو ىذا األمر؟...... يدرس العلم بعد ذلك إُف طبلبو إُف صبلة العشاء اآلخرة
 ىذه ىي بركة الوقت..... 

  اً وكاف اٞتو حار  ،وذىب ليطلب القرض الذي أخذه منو ،َيخذ رجل منو قرضاً 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1212ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

َف ال تقف يف : ه فوقف يف الشمس ورفض أف يقف يف ظل جدار صاحب الدين، فسألو 
ه حىت ال يكوف نفعًا جرَّ  ؛ قاؿ: أكره أف أقف يف ظل بيتو وىو مدين ِف..،  ىذا الظل؟
 ((.بممًلبممًلرٔٔرمموََوؾملؾمُُلممًلمَصممًلمَصضملضمََلظملظمْْلغََغممّّٕٕٖٖجََجممضّٕٕضضّٕٕضممطٗلطٗلالقرض ))

فيًتؾ اٟتانوت ...  مو تذىب بو لتعلمو التجارةأ ،صحبو تلميذ صغَت يتيم األب
وتذىب بو إُف  ،ؤذي أاب حنيفة بكبلمهاوت ، فتأِت وأتخذه ،ويذىب إُف أّب حنيفة

؟ ، : إنو فقَتويتيم وىل ستطعمو قالت لو، ، فقاؿ ٢تا اتركيو فيعود مرة أخرى ،التجارة
فقاؿ ٢تا: ،  فقالت: ىل ستطعمو؟، واتركي أمره  وِف!، فقاؿ ٢تا:دعيو ال شأف لك بو 

وظل ىذا  ،فًتكتو لو ىذا الولد سيأكل الفالوذج بدىن السمسم على مائدة ا٠تلفاء ...
واستمع إُف -فقاؿ لو: أوصٍت ،  حنيفةالولد معو إُف أف حضرت الوفاة اإلماـ أاب

، !! وىل ىذه وصية،  ا كمٍت الرجاؿيَّ نِ فقاؿ لو: اي أاب يوسف، إف للوطواط مَ  -الوصية
 :لكن ىؤالء رجاؿ الغيب ينظروف بنور هللا

 ﴿ ﴿                                  ﴾ ﴾ٕٕٕٕٔٔاألنعاـاألنعاـ  
ىاروف الرشيد ا٠تليفة ، ....ودخل ومات أبو حنيفة وقعد أبو يوسف يف ٣تلسو

اً  فوجد على سريره منيَّ  -وىي ابنة عمو و٢تا حظوة عنده -يومًا غرفة نومو عند زوجتو 
 ، من الذي دخل ىنا؟... فهاج وماج!! ... كمٍت الرجاؿ 

وأرسلت يف الببلد ليأتوا ابلعلماء  ،تربئ نفسها وأرادت أف !، وأقسمت أهنا بريئة
واألكابر وَف يصلوا إُف أي ... وا١تفتُت حىت أحضروا كل العلماء الذين حوؿ ا٠تليفة 

فقاؿ ٢تم: أان  –حىت تتحقق وصية أبوحنيفة  -وٝتع أبو يوسف ابألمر ، تفسَت أو تربير
فأدخلوه ،  يف ا١تكاف أدخلوين :فلما حضر قاؿ ٢تم.... فأخذوه !! ، عندي اٞتواب

فطلب  ، وفيها عش   –فتحة يف سقف الغرفة  –فنظر إُف السقف فوجد انروزة ، ا١تكاف 
إف للوطواط منياً   : وقاؿ ٢تم، وأحضر الوطواط والوطواطو ، وصعد  ًا ،سلمًا ومصباح
 !!! كمٍت الرجاؿ



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1717ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

 ي رٝتو لو هللا:نو عمل بقوؿ حبيب هللا ومصطفاه الذألانظر إُف وصية العاَف العامل 

 ﴿ ﴿                                             
          ﴾ ﴾ٔٓٛٔٓٛيوسفيوسف  

وأصبح مقراًب  ،فاهنالت على أّب يوسف العطااي من زوجة ا٠تليفة ومن ا٠تليفة
لو: اي أاب يوسف   وقاؿ،  من الطعاـ ٖتليةُتمنو، ويف يـو من األايـ قدـ لو ا٠تليفة صنف

: الفالوذج  فقاؿ لو،  فقاؿ: ما ىذا؟، فإان ال نصنعو إال قليبًل ... ُكْل من ىذا الصنف 
قاؿ: ىذا ىو ما قالو اإلماـ أبو ..،  فأخذ يبكي فقاؿ: ١تاذا تبكي؟، بدىن السمسم 

 حنيفة هنع هللا يضر وأرضاه.
وكلهم كاف ،  ، ووِف العلماء إنو عاَف األولياء...  أـ وِف؟؟ إذف أبو حنيفة عاَف 

 :فهذا مالك بن أنس من بعده هنع هللا يضر،  على ىذه الشاكلة
فسألوه ، ويرفض أف يركب دابة يف شوارعها ، كاف ال ٯتشي يف ا١تدينة إال حافيًا 

،  أخشى أف أطأ ْتافر دابة أو بنعلي موطأ قدـ رسوؿ هللا  ..  عن ذلك، فقاؿ:
وإذا ، جتو ال يقضيها إال خارج ا١تدينة إكرامًا لرسوؿ هللا وكاف إذا أراد أف يقضي حا

ويضع  ،يغتسل ويلبس أحسن ثيابو بد أفال... س ذىب إُف ٣تلس اٟتديث ليدرِّ 
تدروف ٔتاذا   وه عن سر ذلك فقاؿ:لفسأ ،والعطر -الشاؿ النظيف-الطيلساف 

 إنٍت أحدث ْتديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص... أحدث؟
ورفع  ،عليو ا٠تليفة أبو جعفر ا١تنصور وىو جالس يف مسجد رسوؿ هللا ١تا دخل

 فإف هللا مدح قوماً فقاؿ:!، فقاؿ لو: اخفض صوتك اي أمَت ا١تؤمنُت ، صوتو 

 ﴿ ﴿                                     
                             ﴾ ﴾ٖٖ  اٟتجراتاٟتجرات  



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1010ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

: وَف تصرؼ  قاؿ لو..،  ؟ أـ إٔتو إُف القبلة وأدعو؟، : أإٔتو إليو وأدعو  فقاؿ لو
 ...!وجهك عنو وىو وسيلتك ووسيلة أبيك آدـ إُف اٞتنة

يف  كاف يقوؿ: ما بت ليلة إال ورأيت رسوؿ هللا ...:  ماذا كانت النتيجة؟
 :(الشيخاف عن أنس  ) رواه ا١تناـ، ورؤية رسوؿ هللا يقوؿ فيها 

م{َعِنمَرآِغيمِصيمادَلؽمَلمملٔممَصعمَلِّٓمَرآِغيم،مَصكمٔلٖنماظرمٖلؿمِلشمَلمملَنماَلمَؼَؿَكؿمٖلُلمِبيمم}

وىم ، أان أذكر منهم أئمة ا١تذاىب الفقهية  - وكذلك مثلهما اإلماـ الشافعي
 موه كيفيةمشى مع اٞتماعة الصاٟتُت ليعلِّ ، بعد أف انتهى من الشريعة  -أئمة الشرع 

 :  فقاؿ،  العمل الذي بو يناؿ مقاـ اإلحساف والبشرايت من رب العا١تُت
صحبت الصوفية سنتُت فتعلمت منهم كلمتُت: "الوقت كالسيف إف َف تقطعو  

 .قطعك، والثانية: نفسك إف َف تشغلها ابٟتق شغلتك ابلباطل"
يذ اإلماـ وكذلك ١تا جاء إليو تلميذه سيدان أٛتد بن حنبل هنع هللا يضر وىو تلم

ال ... الزمهم ، ...  كاف يف األوؿ يظن أنو غَت ٤تتاج إُف الصاٟتُت فقاؿ لو:  ، الشافعي
فأخذه وذىب إُف البادية  ،حىت نرى واحدًا منهم راعي غنم أمي ال يقرأ وال يكتب تعاؿَ 

 :وذىبوا إُف الشيخ شيباف الراعي فسيدان أٛتد سألو
فقاؿ: وىل يوجد حكم  ؟،ـ عندكمأ !، فقاؿ عندان ؟،ما حكم سجود السهو

أما يف ظاىر .. فقاؿ:،  فقاؿ لو: نريد اٟتكمُت! ، قاؿ: نعم ..،  عندان وحكم عندكم ؟
ن هللا يف الصبلة ٬ترب سهوه بسجود سجدتُت ، ولكن عند أىل عالشريعة فمن سهى 

من من سهى عن مواله يف الصبلة طرفة عُت يرى أف قطع رقبتو أىوف عليو : اٟتقيقة 
 السهو عن هللا يف الصبلة.

فقاؿ: وىل فيها ؟ ، فقاؿ: عندان أـ عندكم، قاؿ لو: وما نصاب الزكاة؟
، زكاة الزروع نصاهبا كذا .. فقاؿ لو:،  فقاؿ: يف االثنُت! ،  قاؿ: نعم،  عندانوعندكم؟



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1212ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

د وما فقاؿ لو: العب! ،  فقاؿ لو: وأنتم، وعدد لو أنواع الزكاة ، وزكاة اإلبل نصاهبا كذا 
قاؿ لو: أبو بكر ،  فقاؿ: ىل من دليل على ذلك؟! ، ملكت يداه لسيده ومواله

، قاؿ: هللا ورسولو ؟الصديق عندما أتى بكل مالو وقاؿ لو رسوؿ هللا: ماذا أبقيت ألىلك
 فعلو. وَف يرده بل أقرَّ  ،وَف يلمو ،وَف يرفضو، فلم يعاتبو ! ، 

، وأرضاه على الصاٟتُت يف بغداد  من بعدىا اجتمع اإلماـ أٛتد بن حنبل 
 حىت وصل يف حالة مع هللا أف جاءه قـو بفتاه وقالوا لو:

فقاؿ ٢تم اذىبوا إليها ، ىذه بنت آاتىا جٍت وال يًتكها ٟتظة من ليل أو هنار 
! وأرسل معهم حذائو ، وقولوا لو: أٛتد بن حنبل يقوؿ لك اخرج وإال ضربتك ابٟتذاء 

 .نت فخرج اٞتٍت وسلمت الب، 
فذىبوا إُف عاَف من  ،وبعد ما مات ابن حنبل رجع الشيطاف إليها مرة أخرى

 ،مشغوؿ بظاىر الدين وال يتقن العمل على منهج الصاٟتُت، العلماء غَت ا١تتحققُت 
! ، ، قاؿ: لن أخرج ! .. أخرج!، ، فقاؿ: لن أخرج ! فذىب إليها وقاؿ للجٍت اخرج

قاؿ: أٛتد بن حنبل رجل كاف ٮتشاه أىل السماء  ... قاؿ: وَف أطعت أٛتد بن حنبل ؟
 . ألنو كاف ٮتشى هللا ..... واٞتن واإلنس 

 .ابلعلم والعمل...  كيف وصل إُف ىذه ا٠تشية؟
 .ىذا ا١تنهج كاف منهج سلفنا الصاٌف أٚتعُت

كاف   ،وعلماء اً ٧تدىم أولياء، فلو رجعنا إُف مشايخ األزىر السابقُت والبلحقُت 
مث يذىب إُف رجل من الصاٟتُت ليتقن  ،يتعلم علـو الشريعة يف ساحة األزىر الرجل منهم

 .فتظهر عليو أنوار اٟتقيقة وتواليو البشرايت ،على يديو العمل ٔتا علم
وختامهم  ،وغَتىم ،والشيخ السمالوطي ،والشيخ البكري ،منهم الشيخ الدردير

شر الناس يف ساعة حرب وب ،الذي وقف على منرب األزىر ،الشيخ عبداٟتليم ٤تمود



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1212ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

،  إٟتقٍت...  لرجل من الصاٟتُت وقاؿ لو: وقاؿ: جاء رسوؿ هللا  ،رمضاف اجمليدة
 ،رىمفبشَّ  ،ووجد خلفو الصحابة والصاٟتُت ،إُف سيناء :قاؿ: إُف أين اي رسوؿ هللا؟ قاؿ

 ر ا١تؤمنُت بنصر هللا يف وسط معمعة القتاؿ.وبشَّ 
 !ىذا شأف الصاٟتُت يف كل وقت وحُت

ولو  ،ألف أىل اٟتقيقة ما عملوا إال ابلشريعة ،فأىل الشريعة ىم أىل اٟتقيقة
 ...:أَف البعد والبُت ألذاقهم هللا  ...تركوا الشريعة طرفة عُت

و٬تدوف يف الصبلة  ،و٬تدوف يف الصبلة جبلء ..،ولكنهم ٬تدوف يف الصبلة ٚتاؿ
 .ة وىي لذة مناجاة هللا و٬تدوف يف العبادات لذة ما بعدىا لذ ،واجتباء ،فقو

 .وإ٪تا يريد أف يقف عند ظاىر اٟتروؼ فمن يفرؽ بُت الشريعة واٟتقيقة ال يفقو
!،  منهم من ٭تفظ ىذه اٟتروؼ . والقرآف الكرًن حروؼ ٢تا معاين ، فالكافروف

 ؟ فهل لو قرأ القرآف يثيبو الرٛتن ، لكنو ال يفقو ىذه ا١تعاين 
ويقرأىا  ،قرأىا إنساف على مريض فيشفى يف اٟتاؿي، فاٖتة الكتاب سبع آايت 

 .وال َيتيو الشفاء.. إنساف ألف مرة على مريض فبل يشفى 
من أنفاس ىذا الرجل الصادؽ اليت خرجت عند نطقو ...  من أين َيِت الشفاء؟

 ، يقوؿ فيها سيدي أٛتد بن عطاء هللا هنع هللا يضر وأرضاه: بكتاب هللا
 .وة من نور القلب الذي خرج منو""كل كبلـ ٮترج وعليو كس

وٖتقق وصوؿ ىذا الكبلـ إُف قلوب  ،كسوة ىذا الكبلـ ىي اليت ٖتقق اإلجابة
 . أو إُف نيل القبوؿ عند رب العا١تُت  ،السامعُت واٟتاضرين

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم.
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ملؼمَلواظضمَلمهمُلوصؿمٖلاظزمٗلم-2

 :صوفية أيضاً وقد ادعى بعض ا١تشككُت يف ال
أف التصوؼ يدعو إُف الضعف والذلة، والزىد يف اٟتياة، وأف أصحابو قـو 
انطوائيوف يكرىوف اٟتياة و٭تبوف اٞتمود، ويباركوف ا٠تموؿ، ويعيشوف على التسوؿ 

 والشعوذة، واستغبلؿ الضعفاء والسّذج.
دعوة فإنو  ،يف غٌت عن الرد على ىذه االفًتاءات: .... والتصوؼ و اٟتمد 

تدعو إُف اٟتق، وىو برئ من ىذه االهتامات اليت ُوصم هبا، ألنو يف ، قامت على اٟتق 
 .ويبعث النشاط يف ا١تريدين ...جوىره اليدعو إال إُف القوة، وىو يكره ا٠تموؿ

وأي نشاط أروع من الدعوة إُف عدـ تضييع الوقت، وإحيائو ٔتختلف العبادات 
 ! .إف َف تقطعو قطعك والفضائل، ابعتبار أف الوقت سيف

وقد بلغ من فقو الصوفية أهنم جعلوا العمل للدنيا من الدين، ألنو من شيمة 
ولذلك َف يقروا أف يعيش الصويف عالة على غَته، فكانوا يعملوف ،  األنبياء وا١ترسلُت

ويكسبوف رزقهم، ويف الوقت ذاتو ال يصرفهم ذلك عن طاعة هللا وعبادتو. فالكسب 
 ويعٍت الكسب أف الصويف مشتغلٌ :......  ٖترر االنساف من ذّؿ ا١تسألةعندىم فضيلة 

بشىت اٟترؼ، والتجارات، وغَت ذلك ٦تا أابحتو الشريعة على تيقظ أو تثبت بعيدًا عن 
 .الشبهات، وقد ٘تسكوا هبذه ا١تعاين وعاشوا من كّد أيديهم
 :و٦تا يدؿ على عناية الصوفية ابلعمل وإقبا٢تم عليو 

قاب ا١تصاحبة ألٝتائهم واليت اقًتنت بشخصياهتم فأصبحت عبلمة ٦تيزة ىذه األل
النّساج، ..  ومن ىذه األلقاب ١تشاىَت الصوفية:، وٝتة غالبة واليكادوف يُعرفوف إال هبا
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اؿ واٟتمَّ  ،اصوا٠توَّ  ،ازوا٠ترَّ  ،اؽار، واٞتبلء، والورَّ والزجاجي، والصَتيف، والقصَّ 
 واٟتبلج.

ف: تورعهم عن الشبهات اهم ٢تذه األعماؿ اليدوية شيئوقد كاف الذي يدفع
ا١تصاحبة للعمل مع الوالة والسبلطُت، ورغبتهم يف العيش يف حرية أنفسهم ألهنم ال 

 يريدوف أف يكوف عليهم سلطاانً لغَت هللا عز وجل.
وقوتو يف سبيل  ،وعلمو عبادة ،بل إف الصوفية يربوف الفرد على أف عملو عبادة

يقوؿ الكبلابذي يف كتابو ))التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ((. يف صدر  هللا عبادة،
 اٟتديث عن الصناعات واٟترؼ لدى الصوفية:

))ويشتغل العبد هبا على حسب ما يشتغل يف إتياف ما ندب إليو من النوافل ال 
على أهنا ٕتلب إليو األرزاؽ وٕتر ا١تنافع فحسب(( ويقوؿ أيضاً: ))سبيل ا١تكاسب عند 

 نيد سبيل األعماؿ ا١تقربة إُف هللا عز وجل((.اٞت
فهذا إبراىيم بن أدىم ، ولذلك نرى مشايخ الصوفية ٭تضوف مريدىم على العمل

 .يقوؿ ١تريديو: عليكم بعمل األبطاؿ: الكسب من اٟتبلؿ والنفقة على العياؿ
 واإلماـ عبد الوىاب الشعراين ينصح أتباعو من الصناع بقولو:

ل وإتقانو يقـو مقاـ النوافل والتطوع للعبادة، وكاف يقوؿ للنجار: االجتهاد يف العم
لتكن مسبحتك منشارؾ، وللزارع لتكن خلوتك حقلك، وللتاجر لتكن عبادتك 

 .أمانتك
 والدسوقي هنع هللا يضر يقوؿ ألتباعو:

 والرفاعي يقوؿ ١تريديو: ،ا ولو كاف غنياً من َف يكسب قوتو من عملو فليس منَّ 
الناس ْتلية التصوؼ، وحلية التصوؼ أف تغٍت نفسك وأىلك قبل ٘تيزوا على 

 .وردؾ وذكرؾ
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وقد قاؿ يف ذلك األستاذ عبد اٟتفيظ فرغلي قرين يف كتابو )التصوؼ واٟتياة 
 :ٜٗالعصرية( صػ 

))والشك أف لؤلخبلؽ العالية اليت ٖتلى هبا الصوفية أثرىا يف العمل واإلنتاج، ويف 
ناس والتعامل فيما بينهم، فالتصوؼ أبخبلقو العالية يدفع إُف العبلقة اليت تربط بُت ال

اإلخبلص واٞتد والدأب، وينفر من الكسل وا٠تموؿ وإضاعة الوقت، ويدعو إُف إنكار 
الذات والتواضع، وحب الغَت وخدمة اجملموع، ويكره اٟتقد واٟتسد، والتشاحن 

ينقم عليو، إُف غَت ذلك واالنتقاـ للنفس، و٭تب التسامح و٭تض عليو، ويبغض الشح و 
من الفضائل الكرٯتة اليت وسعها التصوؼ، وٖتقق هبا أتباعو ومريدوه وسالكو طرقو، 

 فأحبهم الناس ومالوا إليهم والشك(( انتهى.
ومن ىذا يفهم أف الصوفية َينفوف ٘تامًا من أف يكوف أحد األدعياء بُت صفوفهم 

فهي  ،د اليت نراىا عند قلة من الصوفيةأما حالة التجر ، يتخذ من التكفف وسيلة ٟتياتو
 .أحواؿ فردية خاصة اليقاس عليها، وَف يندبوا أحدىم إُف التخلق هبا

حّدثتو نفسو أف يتجرد ويًتؾ ، حىت أف ابن عطاء هللا السكندري صاحب اٟتكم 
 األسباب، فمنعو شيخو سيدي أّب العباس ا١ترسي من ذلك قائبًل لو:

ـ الظاىرة، ومتصدر فيها، فذاؽ من ىذه الطريق صحبٍت إنساف مشتغل ابلعلو 
شيئًا فجاء إِف فقاؿ:اي سيدي، أخرج ٦تا أان فيو وإٔترد لصحبتك، فقلت لو: ليس 
الشأف ذا ولكن امكث فيما أنت فيو خَت وما قسم هللا لك على أيدينا فهو إليك 

 .واصل ))التنوير يف إسقاط التدبَت البن عطاء هللا((
 :ء هللا يف حكموولذلك قاؿ ابن عطا

 ))اٍحىطي حُظـ٣َي ٓغ اهخٓش هللا ا٣خى ك٢ ح٧ٓزخد ٖٓ حُشٜٞس حُول٤ش((

 :وقاؿ أيضاً يف بياف قيمة استغبلؿ الوقت 
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 .(( اكخُظي ح٧ػٔخٍ ا٠ُ ٝهض حُلَحؽ ٖٓ ٍػٞٗخص حُ٘لْ ))

ويكفي للتدليل على ٝتو شأف الصوفية، وكماؿ حا٢تم ما ورد عن اإلماـ اٟتسن 
وقاؿ معي  ،فلم َيخذه، ))رأيت صوفيًا يف الطواؼ فأعطيتو شيئًا  قاؿ:البصري أنو 

 .أربعة دوانيق فيكفيٍت ما معي((
وكذلك ما روي أف ابراىيم بن أدىم حُت تقابل مع شقيق البلخي سألو عن سبب 

 سلوكو للطريق، فقاؿ:
فمو  فإذا شبعت مؤل ،يناو٢تا الطعاـ يف فمها اً رأيت قنربة عمياء على شجرة ونسر  

ماءًا وسقاىا، فقلت يف نفسي: أأعجز أف أكوف مثل ىذه القنربة فسلكت طريق القـو 
على التوكل، فقاؿ ابراىيم بن أدىم هنع هللا يضر: وَف رضيت لنفسك أف تكوف كالقنربة العمياء 

مخرْيوَف ٕتعلها نسرًا !(( أما ٝتعت قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  مخرْي))اظؿملّٓماظضملػملؿملممل ّٓمّٓمعنماظؿملعنماظؿملمم))اظؿملّٓماظضملػملؿملممل

 اظلظملػملى((.اظلظملػملى((.
بل ضربوا للناس ا١تثل األعظم على شدة ....وَف يكتف الصوفية ابلعمل فقط

وحسن تعهدىم ألعما٢تم عند قيامهم هبا ويف ذلك يقوؿ الدكتور حسُت سيد  همورع
 :ٜٜعبد هللا مراد يف كتابو )ا١تتصوفة يف ا١تغرب األقصى( صػ 

أال  لرعاة ومن ٯتلك الدواب))وجدير ابلذكر أف ىؤالء ا١تتصوفة كانوا ٭تثوف ا 
٬تعلوا ىذه الدواب ترعى يف أرض الغَت ألف ذلك ٥تالفًا للشرع، وَف يكتفوا ابلنصح 

 .واإلرشاد، بل ضربوا ا١تثل، والقدوة الطيبة ألفراد ٣تتمعهم
من داره لًتعى، جعل على فمها   افمن ا١تتصوفة من كانت لو أبقار إذا ٛتله

فإذا وصل إُف أرضو أزاؿ الكمامة عن فمها، وجعلها كمامة لئبل ترعى يف أرض أحد، 
 ترعى يف أرضو، فإذا أراد أف يعود إُف داره أعاد الكمامة وساقها إُف داره(( انتهى.

 : وىذا إبراىيم بن أدىم هنع هللا يضر يعمل حارساً لبستاف بببلد الشاـ
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وعند وَيتيو صاحب البستاف ومعو ضيفاف، فيطلب منو إحضار رمانة، فيحضرىا 
تناو٢تا ٬تد طعمها ُمّذا، فيطلب منو إحضار أخرى وعند تناو٢تا ٬تدىا كذلك، فيطلب 

 .اثلثة فيجدىا على نفس الطعم
فقاؿ: اي سيدي ، أٖترس البستاف، وال تعرؼ اٟتلو من ا١تذ؟ .!!. فيتسائل غاضباً 

 و قط.اشًتطت علّي حراسة البستاف، وَف أتذف ِف يف األكل منو، فلم أتناوؿ شيئاً من
عليو،  وىكذا ٧تد لدى أئمة الصوفية اٟترص الزائد على العمل وضرورتو واٟتثَّ 

 يقوؿ اإلماـ أبو اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر:
 .((ٖٓ ال ػَٔ ُٚ كال ٣ؤط٤٘خ كٖٔ ال ه٤َ ك٤ٚ ُِي٤ٗخ، ال ه٤َ ك٤ٚ ٦ُهَس)) 

 ويقوؿ سيدي أٛتد البدوي هنع هللا يضر:
 ((.حًٔذ هزِحً ػْ حػزي ٍري)) 

 وكاف القطب الدسوقي يقوؿ:
 ((.ٖٓ ُْ ٣ؼَٔ ر٤يٙ ك٢ ٓز٤َ ػ٤شٚ ك٤ِْ ٖٓ أر٘خث٢)) 

 العبلمة ا٢تروي: وقاؿ
 ((.ًٞٗٞح ٓخىس ك٢ ى٤ٗخًْ رؼٌِْٔ كظ٠ ال طٔظٜٖ حُط٣َن)) 

 :فقاؿاؿ بناف اٟتمَّ أما و 
 ((ح٩ػَحع ػٖ ح٧ٓزخد ؿِٔش ٣ئى١ ا٠ُ ًٍٞد حُزخؽَ.)) 

قيقيُت أوجبوا على الصويف أف يكوف لو عمل ومن ىنا نعلم أف الصوفية اٟت
يتكسب منو ويقتات، كما عملوا على إحياء الكرامة اإلنسانية، فمنعوا التسوؿ، وَف 

 يبيحوا ترؾ االكتساب، ألنو ال ٬توز للصويف أف يكوف عالة على أحد.



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1212ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

مؿملمملدؿملهملهملمواظٚلوصؿمٖلاظزمٗلم-3

 :وقد اهتم بعض ا١تعاصرين الصوفية كذلك
وعدـ رغبتهم  ،نعزالية لعدـ ا٩تراطهم يف األحزاب السياسية القائمةابلسلبية واال
وأرجعوا ذلك إُف خوفهم من اٟتكاـ، وعدـ ٖتليهم ابٞترأة ،  يف توِف ا١تناصب

واهتموىم كذلك ابلتخاذؿ ٨تو الوطن والواجب حيالو بدعوى أهنم ال ،  والشجاعة
 .يتحركوف ٨تو القضااي ا١تصَتية لؤلمة 

 :ذه التهمة ٖتسب للصوفية وليست عليهم.واٟتقيقة أف ى
فالقـو قد اشتغلوا بسياسة نفوسهم، واىتموا ابإلقباؿ ابلكلية على هللا عز وجل، 
وحافظوا على صفاء نفوسهم، ونقاء قلوهبم، فلم يسمحوا لشئ مهما كاف شأنو أف 
يعكر صفوىم، وخاصة أف ىذه األحزاب يسيطر على معظم أفرادىا األىواء الشخصية 

ا١تصاٌف الذاتية، لكن القـو إذا جّد اٞتد وُوجد شئ ٯتس جوىر الدين أو صلب و 
 :ا١تائدة(  ٗ٘) العقيدة ٕتدىم كما قاؿ هللا عز وجل يف شأهنم 

                                             
كوف إذا كاف ىناؾ فهم ال يتحركوف ألغراض شخصية أو نزوات فردية، وإ٪تا يتحر 

 .الدين أو األمة اإلسبلمية ما ٯتسُّ 
إف الصويف اٟتق ال ٮتشى أحدًا يف الوجود إال هللا، فهو صاحب النهي واألمر، 

 وبيده ا٠تَت والشر، والنفع والضر، فلماذا ٮتاؼ غَته وٮتشاه؟
واٟتق أف اتريخ الصوفية العظاـ يسجل ٢تم أنصع الصفحات يف اٞتهاد يف سبيل 

، واجملاىدة للظلمة من اٟتكاـ، وحث العامة على عدـ الرضا ابلواقع ا١تر ألف هللا
 :الرعد(  ٔٔ)  شعارىم قوؿ هللا عز وجل



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  1717ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

                                                     

أليس الغزاِف الصويف ىو الذي كتب إُف ابن اتشفُت ملك ا١تغرب عندما  *
توالت ا٢تزائم على ا١تسلمُت يف األندلس: ))إما أف ٖتمل سيفك يف سبيل هللا، وإما أف 

 تعتزؿ إمارة ا١تسلمُت حىت ينهض ْتقهم سواؾ((.

أليس ٤تي الدين بن عرّب ىو الذي قاؿ للملك الكامل عندما هتاوف يف قتاؿ  *
للقتاؿ، أو نقاتلك   إنك دنيئ ا٢تمة، واإلسبلـ لن يعًتؼ أبمثالك، فاهنض الصليبيُت: ))
 .(( كما نقاتلهم

وىذا اإلماـ أبو اٟتسن الشاذِف رغم فقد بصره، يذىب ىو وأتباعو مع قافلة  *
النور، تضم رجاالت من أعظم الرجاؿ يف العلم والدين، العز بن عبد السبلـ، ٣تد الدين 

ضي صدر القشَتي، ٤تي الدين بن سراقة، ٣تد الدين األٜتيمي، الفقيو الكامل بن القا
الدين، الفقيو عبد اٟتكيم بن أّب اٟتوافر، إُف ا١تنصورة يف ميداف القتاؿ، ليحثوا اٞتند 
على اٞتهاد، ويعملوا على رفع روحهم ا١تعنوية، حىت مت ٢تم النصر، ووقع لويس التاسع 

 أسَتاً يف دار ابن لقماف.
 : وَف يقتصر دور الصوفية على جهاد أعداء اإلسبلـ

 : الثورات ضد اٟتكاـ الظا١تُتبل إهنم قادوا 

فها ىو الصويف الكبَت اإلماـ الدردير يقود الثورة الوطنية على األمراء  *
ميبلدية، واليت أعلنت فيها  ٙٛٚٔىجرية ٕٓٓٔا١تماليك اليت أشتعل ٢تيبها يف عاـ 

ألوؿ مرة حقوؽ اإلنساف، قبل الثورة الفرنسية بثبلث سنوات، وكاف من نتائج ىذه 
١تباركة، اعًتاؼ ا١تماليك أبف األمة مصدر السلطات، وبعدـ فرض ضرائب الثورة ا

 جديدة إال برأي الشعب، واعًتافهم الكامل ْترية األمة وكرامتها.
 :وإف ننسى فبل ننسى
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 .ثورة الشيخ سعيد الكردي النقشبندي يف تركيا  *

 .وثورة الشيخ شامل النقشبندي يف تركستاف *

 .ياوحركة السنوسيُت يف ليب *

 .وحركة الدراويش يف السوداف *

 .وثورة األمَت عبد القادر يف اٞتزائر *

 .وعمر ا١تختار يف ليبيا *

 وأخَتاً ثورة الشيشاف بقيادة أتباع الطريقتُت القادرية والنقشبندية. *
لقد كاف كثَت من قمم الصوفية الشوامخ يسارعوف إُف خوض ا١تعارؾ ببل خوؼ 

٭تكي الشيخ أمُت النقشبندي يف كتابو: ))ما ىو ، مت األصموال وجل كشقيق البلخي وحا
 : ٖٛالتصوؼ(( صػ 

وفاوض الشيخ ٧تم الدين رئيس الطريقة ، ))أف جنكيز خاف حاصر خوارـز 
وعن آالؼ ٭تددىم ، لقاء العفو عنو  ،وخروجو من ا١تدينة، الكربوية على تركو ا١تقاومة 

انُت سنة رفض عروضو وقاؿ: إننا لسنا الشيخ، ولكن الشيخ الذي كاف عمره آنذاؾ ٙت
((  ىػ ٛٔٙحىت قتل سنة ، وقاتل مع ا١تقاتلُت دفاعًا عن مدينتهم  ، أبفضل من غَتان

 انتهى. 
))َف ٯتنع أبس   :ٓٓٔجاء يف كتاب نشأة التصوؼ للدكتور إبراىيم بسيوين صػ 

م يعربوف عن السلطاف الزىاد من أف يطلقوا صيحاهتم الناقدة ألهنم كانوا يشعروف أهن
وكثَتًا ما أرىف اٟتكاـ أٝتاعهم ٢تذه الصيحات، ويضرب لذلك  ،الضمَت الديٍت لؤلمة

 أمثلة منها: 

 كتب ذر بن حبيش إُف عبد ا١تلك بن مرواف كتاابً وكاف يف آخره:  *
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وال يطمعك اي أمَت ا١تؤمنُت يف طوؿ اٟتياة ما يظهر من صحتك فأنت أعلم 
 ألولوف:بنفسك، واذكر ما تكلم بو ا

 وبليت من كرب أجسادىا  إذا الرجاؿ ولدت أوالدىا

 حصادىا  قد دان  تلك زروع  قامها تعتادىاػوجعلت أس

ايأاب ...  ودخل أبو حاـز األعرج على بعض ا٠تلفاء من بٍت مرواف، فقاؿ: *
، ما ا١تخرج ٦تا ٨تن فيو؟ فقاؿ: تنظر إُف ما عندؾ فبل تضعو إال يف حقو، وما  .... ،حاـز

؟  ، ...يس عندؾ فبل أتخذه إال ْتقول قاؿ: فمن ، قاؿ: ومن يطيق ذلك اي أاب حاـز
 (( انتهى. أجل ذلك ملئت جهنم من اٞتنة والناس أٚتعُت

 
 : وإذا نظران إُف اتريخ الصوفية ا١تشرؽ

وجدان الصوفية يف أعصب ا١تواقف وأشدىا يثبتوف وجودىم، وأف صوهتم مرتفع 
 ال ٮتشوف يف اٟتق لومة الئم. ابلتذكَت للوالة وا٠تلفاء

، فقاؿ لو  فقد ذىب ىاروف الرشيد إُف الفضيل بن عياض ليسمع وعظو *
مث قاؿ لو: اي ، لو ٧تت غدًا من عذاب هللا ما ألينها كفاً ...  : فضيل حُت سّلم عليو

ىاروف إين أخاؼ عليك يومًا تزؿ فيو األقداـ فهل معك يرٛتك هللا من حاشيتك من 
؟  يذكرؾ هبوؿ  ىذا اليـو

وحدث صاحب العقد الفريد يف كتابو أف ىاروف الرشيد قاؿ البن السماؾ:  *
 قاؿ هللا تعاُف:، عظٍت وأوجز، قاؿ: كفى ابلقرآف واعظاً اي أمَت ا١تؤمنُت 

      بسمميحرلا نمحرلا هللا  بسمميحرلا نمحرلا هللا                                     
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 فما ظنك ٔتن أخذه كلو؟! ، ىذا اي أمَت ا١تؤمنُت وعيد ١تن طفف يف الكيل 

 :ولقي أبو جعفر ا١تنصور سفياف الثوري يف الطواؼ *
وسفياف ال يعرفو، فضرب بيده على عاتقو، وقاؿ: أتعرفٍت؟ قاؿ: ال ولكنك 

قاؿ: وما عملت فيما علمت ، قاؿ عظٍت أاب عبد هللا  ،بارقبضت علي قبضة ج
 فأعظك فيما جهلت؟ قاؿ: فما ٯتنعك أف أتتينا؟ قاؿ: إف هللا هنى عنكم فقاؿ تعاُف:

                                         
 : مث التفت إُف أصحابو فقاؿ، فمسح أبو جعفر يده 

 إال ماكاف من سفياف فإنو من أعياان فراراً. ،ٟتّب إُف العلماء فلقطواألقينا ا

إف ا١تتوكل العباسي حينما ضاقت بو ...  ويقوؿ صاحب اتريخ بغداد: *
 ،اندى أىل الفتوة الصوفية فهرعوا إليو من كل مكاف ،األرض وعصفت بو اٟتروب

 .فكانوا جيشو الكبَت الذي ٛتى اإلسبلـ وصاف حدوده

نا اٞتربِت أف ىزٯتة الفرنسيُت يف مصر كانت على أيدي رجاؿ ا١تقاومة و٭تدث *
الشعبية من أبناء الطرؽ الصوفية وشيوخها الذين جعلوا من األزىر واألحياء الشعبية يف 

 القاىرة حصوانً ال تقتحم ومشاعل للثورة ال ٗتمد نَتاهنا.

لدين األيوّب يف وكانت الفتوة الصوفية ىي النجدة اليت يستنجد هبا صبلح ا *
كما ٭تدثنا بذلك   ،اٟتروب الصليبية كلما مالت بو موازين النصر يف ساحات القتاؿ

 القاضي الفاضل كاتبو ومؤرخو.

والغزاِف حجة اإلسبلـ وقف حياتو على تعليم الناس وتبصَتىم أبمور دينهم  *
 وأنفق حياتو كاتباً ومذكراً ومعلمًا.

 إماماً شعبياً و٣تاىداً عظيماً يف ٖترير العقوؿ وكاف الشعراين زعيماً روحياً و  *
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اإلسبلمية من اٞتمود واألساطَت كما َف يشغلو اٞتهاد عن سبيلو يف إنقاذ اٞتماىَت من 
 ظلم الوالة واستعباد األمراء.

 ويقوؿ علي مبارؾ عند حديثو عن جربوت الوالة األتراؾ يف مصر: *
ة.. وكاف رجاؿ التصوؼ من علماء ولكن ىذا اٞتربوت كاف ينحل أماـ الصوفي)) 

األزىر يقذفوف بعطاء دمحم علي وسبللتو يف وجوىهم ألف من ٯتد يده ال يتمكن من أف 
 ((ينطق بكلمة حق أماـ سلطاف جائر.

 
 :وىكذا ٧تد أنو 

 جهادية كاف ٢تا أثرىا يف تغيَت اجملتمع. كم انبعثت عن الًتبية الصوفية أعماؿٌ  -
 .ية يف وسط أفريقيا أماـ التبشَت النصراين اٟتاقدوكم وقفت زوااي الصوف -
 وكم عملت على نشر اإلسبلـ والدفاع عنو. -

لقد قاـ التصوؼ بدور كبَت يف نشر اإلسبلـ يف آسيا وأفريقيا وأندونيسيا وروسيا، 
 ا.ويقـو اآلف ابلدور األكرب يف نشر اإلسبلـ يف أورواب وأمريك

١تا ٭تملو  ،تعمارػػمن قدًن عبء ٤تاربة االس ىذا ابإلضافة إُف أف الصوفية ٛتلوا
الصوفية من روح العزة اإلسبلمية، وخاضوا يف سبيل ذلك حرواًب قاسية يف ٥تتلف 

 .ا١تستعمرات
ولقد نقل األستاذ / عبد اٟتفيظ فرغلي القرين يف كتابو: ))التصوؼ واٟتياة 

بلـ أبفريقيا ما يؤيد عن الزعيم اإلسبلمي إبراىيم إيناس شيخ اإلس ٕٓٔالعصرية(( صػ 
 ذلك حيث يقوؿ:

 ))الدليل اٟتاسم على أف التصوؼ ىو الذي ٛتل عبء اٞتهاد ضد االستعمار 
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وبعد أف ذكر  ،ىو أف رجالو اآلف بعد التحرر ىم زعماء أفريقيا، فرؤساء الوزراء صوفيوف
ف وكذلك أٝتاء بعض السبلطُت استطرد قائبًل: ويف اٟتقيقة وا١تسلمو  ،أٝتاء بعضهم

بصدد ضرورة ملحة للوحدة الكاملة، ١تواجهة مشكبلهتم وأعدائهم ال ٬تمع مشلهم إال 
ؤتثلو العليا اليت دعا إليها  ،وإبشراقو ا١تلهم ،وبصفائو العظيم ،التصوؼ بروحانيتو القة

 وختم حديثو قائبًل:، .دينهم القوًن، واندى هبا نبيهم الكرًن 
بلمي ٯتكن أف تتحقق عن طريق التصوؼ أو على وأان أعتقد أف وحدة العاَف اإلس

 األقل ٯتكن أف ترتكز على األخوة الصوفية الواضحة األثر يف كل مكاف(( انتهى.
 

 : ونضرب مثبًل ٢تذا اٞتهاد ضد االستعمار ابإلماـ أّب العزائم 
عندما أحس بروحو الشفافة وبصَتتو النافذة أبف ىناؾ اتصاالت ٕتري بُت 

مكة واٟتاكم اإل٧تليزي يف مصر )مكماىوف( لضم اٟتجاز إُف جانب  الشريف حسُت يف
 .اٟتلفاء يف اٟترب العا١تية األوُف ضد تركيا

فأعلن أنو ذاىب إُف مكة ألداء العمرة، وإف كاف ىدفو اٟتقيقي ىو مقابلة 
الشريف حسُت، و١تا قابلو طلب أف يكلمو على انفراد، وعّرفو اب١تراسبلت اليت ٘تت 

اإل٧تليز وما دار فيها رغم أف أحدًا َف يكن يدري هبا بعد، وطلب منو يف هناية  بينو وبُت
اللقاء أف يتخلى عن اإل٧تليز، ويساند إخوانو ا١تسلمُت وأال يذكر ألحد شيئًا ٦تا دار يف 

 .ىذا اللقاء
 .ولكن الشريف حسُت أخرب اإل٧تليز ٔتا دار بينو وبُت اإلماـ أّب العزائم

فطلبو  ،لوا استقطابو ٞتانبهم لكنو رفض كل ذلكو وه وحافأحسوا اب٠تطر ٨ت
اٟتاكم اإل٧تليزي يف السوداف )ر٬تنالد وينجت(( وطلب منو أف يكتب مبينًا للناس 

 بلمية يف تركيا، وما يرغبهم يف التعامل مع اإل٧تليز ابعتبارىم ػػمساوئ ا٠تبلفة اإلس
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 .يعملوف لتقدـ الببلد ورفاىيتها
 :العزائم  فقاؿ لو اإلماـ أبو

 :أتكتب ضد اإل٧تليز؟ قاؿ: كيف ىذا وأان رجل متعلم؟ فقاؿ 
 ..!!.إذاً كيف تطلب مٍت أف أكتب ضد وطٍت وأان معلم؟

مث دبّر مكيدة  ،وَف ييأس اٟتاكم اإل٧تليزي من رّد اإلماـ أّب العزائم فًتكو ينصرؼ
العزائم وكبار  أخرى، فأقاـ حفبًل بنادي الضباط اب٠ترطـو دعا إليو اإلماـ أاب

 الشخصيات اإلسبلمية واإل٧تليزية ْتجة التعارؼ بُت ا١تسلمُت واإل٧تليز، ولكنو 
 رفض حضور ىذا اٟتفل، وعندما ُسئل عن سبب رفضو قاؿ:

، وكاف غاّصاً ، سأجيبكم يف ا١تسجد اٞتامع وذىب إُف ا١تسجد الكبَت يف ا٠ترطـو
 : اجملادلة[ٕٕ]اب١تصلُت، وقرأ عليهم قوؿ هللا 

                                         
                                               

                                            
                                            

                                        
                                              

وأخذ يشرحها ٢تم بطريقة أاثرت ٛتاس اٟتاضرين، حىت كانت شبو مظاىرة على 
اإل٧تليز وأعواهنم، فأاثر ذلك حنق اإل٧تليز وأقالوه من عملو بكلية الشريعة وردوه إُف 

 .ـٜ٘ٔٔمصر يف أوؿ أغسطس 
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 ،وعندما رجع إُف مصر أنشأ مطبعة ا١تدينة ا١تنورة، وأسس ٣تلة السعادة األبدية
و٣تلة ا١تدينة ا١تنورة، وأخذ ينشر هبا مقاالتو اليت تلهب ٛتاسة اٞتماىَت،  ،فتحو٣تلة ال

 ـ((ٜٜٔٔوتؤلبهم على ا١تستعمرين وا١تستبدين وكاف ذلك ٦تا مهد لقياـ ثورة 
 ]ابختصار من كتابنا )اإلماـ أبو العزائم اجملدد الصويف([

 يف إاثرة اٞتماىَت و١تا شبت تلك الثورة، كاف لئلماـ أبو العزائم الدور األكرب
وٖتريكهم للمطالبة برد الزعماء وىم سعد زغلوؿ ورفاقو من ا١تنفى، وا١تطالبة 

 .ابالستقبلؿ واٟتكم الدستوري ا١تستقل
 .ويف ذلك سخر مطبعة ا١تدينة ا١تنورة لطباعة ا١تنشورات السرية لزعماء الثورة

ك اآلونة كتاب وكتب فضبًل عن مقاالتو يف الصحف اليومية واألسبوعية يف تل
 .اٞتهاد، و١تا منعت السلطات إصداره، طبعو ووزعو سراً 

وٞتأ إُف األسلوب الرمزي، فكتب مسرحية ))٤تكمة الصلح الكربى(( واليت يشَت 
هبا إُف مؤ٘تر الصلح الذي عقد بباريس، وصور فيها اٟتلفاء واجملتمعوف على أهنم ٣تموعة 

ٝتها تلك الوحوش ىي الشعوب الضعيفة والفريسة اليت تتقا ،من الوحوش ا١تفًتسة
 .وا١تغلوبة على أمرىا

ىذا ابإلضافة أف مريديو كاف ٢تم دور كبَت يف توصيل الرسائل وا١تنشورات بُت 
 أرجاء الببلد طوالً وعرضاً.

وَف يكتف اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر ّتهاد ا١تستعمر يف مصر والسوداف فقط بل 
ا١تستعمر يف كل بلد إسبلمية، فاتصل بزعماء اإلسبلـ يف كل أعلنها حراًب شعواء على 

أ٨تاء العاَف وتبادؿ معهم اآلراء والرسائل، وحثهم على النهوض ٔتسئولياهتم اٞتساـ يف 
 مواجهة أعداء هللا وأعداء اإلسبلـ.

 وكبار الزعماء ا١تسلمُت ،وكاف أبرز من اتصل هبم يف ذلك ٚتعية العلماء اب٢تند 
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وكفاية هللا وغَتىم،  ،وشوكت علي ،ودمحم إقباؿ ،أسهم دمحم علي جناحىناؾ وعلى ر 
واتصل بزعماء اندونيسيا وعلى رأسهم أٛتد سوكارنوا ورفاقو، واتصل بزعماء ا١تسلمُت 
اجملاىدين يف مراكش واٞتزائر وتونس وليبيا وفلسطُت ويوغسبلفيا وألبانيا وغَتىا من 

 معقبًل يلجأ إليو ىؤالء الزعماء عندما يضطرىم الببلد اإلسبلمية، حىت كانت داره هنع هللا يضر
ا١تستعمر ١تغادرة الببلد، وكاف يفسح ٢تم صدور ٣تبلتو، لينشروا فيها أفكارىم، ويعربوا 

 .فيها عن آرائهم
وىو أوؿ من حوؿ مؤ٘تر اٟتج السنوي إُف مؤ٘تر عاـ، لبحث مشاكل ا١تسلمُت  

اٞتموع ا١تختلفة يف مكاف واحد، ووقت كما هتدؼ الشريعة السمحاء من ٚتع ىذه 
ىػ ٖٗٗٔوذلك عندما دعا لعقد مؤ٘تر ٔتكة ا١تكرمة أثناء موسم اٟتج يف عاـ  ،واحد

ـ من أجل العمل إلحياء ا٠تبلفة اإلسبلمية بعد أف ألغاىا مصطفى كماؿ يف ٕٜٙٔ
 ـ.ٕٜٗٔمارس  ٕتركيا يف 

نتيجة لبلتصاالت واٞتهود فأجرى اتصاالتو بزعماء ا١تسلمُت، ومت انعقاد ا١تؤ٘تر 
الضخمة اليت بذ٢تا، ولكن تدخلت األىواء الشخصية ومن ورائها ا١تخططات 
االستعمارية، فلم يصل ا١تؤ٘تر إُف قرار حاسم يف شأف ا١توضوع الذي عقد من أجلو، بل 

 .ٖتولت اٞتهود إُف مواضيع فرعية بعيدة كل البعد عن روح ا١تؤ٘تر
وإاثرة الوعي بُت طوائف ،اجبهم يف سبيل رفعة األمة وىكذا ٧تد الصوفية قاموا بو 

 وتبصَت الناس بواجبهم الديٍت والوطٍت.، والدعوة إُف ا٠تَت ، الشعب 
 وقد عرب عن ذلك معروؼ الكرخي هنع هللا يضر حيث يقوؿ:

ً اال اًح هخّ رٞحؿزٚ ك٤خٍ ح٧ٓش ح٩ٓال٤ٓش ٓظِلخً  ال ٣ٌٕٞ ح٢ُُٞ ٤ُٝخ

 َِّ  خ، ٍحكٔخً ٧كَحىٛخ.ؿخً ٌَُٝر٧ٍٜٓٞٛخ، ٓل

 ويقوؿ أيضاً:
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 :إ ك٢ حٌٍُٝس ٖٓ حُـٜخى 

إ ٖٓ طخُق  ..... ٝػِس ح٤ُِٖٔٔٔ، ،ػَٔ حُِْٔٔ ك٢ ٓز٤َ اهٞحٗٚ

 حُيػخء إٔ ٣يػٞ ح٩ٗٔخٕ ٨ُٓش حُٔلٔي٣ش ٓغ ًَ ًًَ ٝطٔز٤ق.

 :واألمر يطوؿ لو تتبعنا كل ىذه النماذج ا١تشرقة 
، أو دخو٢تم ميادين القتاؿ ..... اـيف قيامهم بواجب النصيحة للرعية وللحك

، ....، أو سعيهم الدائب إلاثرة النفوس ضد الظلم والظا١تُت..... للجهاد يف سبيل هللا
 ....أو عملهم ا١تتصل لنشر اإلسبلـ يف كل أصقاع األرض

 وفيما ذكرانه كفاية خوفاً من اإلطالة.
مم

ممدسوىموحّٓةماظوجوددسوىموحّٓةماظوجودمم--44

وؿ، فكرة إٟتادية قدٯتة، عريقة يف العبادات وحدة الوجود، وفكرة اإلٖتاد واٟتل
ا٢تندية، والدايانت البوذية، وخبلصتها اليت تقرهبا إُف العقوؿ، أف أصحاهبا انقسموا إُف 

 فريقُت:
روحًا، ويرى العاَف جسمًا لذلك  -سبحانو وتعاُف عما يصفوف -فريق يرى هللا

ففٌت فيها،  -اليت ىي هللا -حالروح، وإف اإلنساف إذا ٝتا وتطهر، إرتفع فالتصق ابلرو 
 فذاؽ السعادة الكربى، وظفر اب٠تلود الدائم.

والفريق الثاين، يرى أف ٚتيع ا١توجودات ال حقيقة لوجودىا غَت وجود هللا، فكل 
شئ يف زعمهم ىو هللا، وهللا ىو كل شئ، يتجلى ٕتليًا حقيقيًا يف كل شئ يف الكوف 

ومع ذلك يتعدد بتعدد الصور تعددًا حقيقياً بذاتو، فبل موجود إال الوجود الواحد، 
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واقعيًا يف نفس األمر ولكن ذلك التعدد ال يوجب تعددًا يف ذات الوجود، كما أف تعدد 
تعدد صور اإلنساف الواحد يف أف أفراد اإلنساف ال يوجب تعددًا يف حقيقة اإلنساف، أو 

 ا١ترااي اجملاورة ال ٖتتم تعدده.
 .وجودتلك ىي فكرهتم يف وحدة ال

وىي سفسطة ال يقبلها منطق وال عقل وال شرع، ألهنا تُذىب ابلشرائع كافة، 
واألدايف ٚتيعها، وتناؿ من اٞتبلؿ والكماؿ الواجب  سبحانو وتعاُف، وتُػْبطل اٞتزاء 
والعقاب، واٞتنة والنار، واٟتياة األخروية، كما تبطل اٟتدود بُت ا٠تالق وا١تخلوؽ فتجعل 

 يئاً واحدًا.ا٠تلق وا٠تالق ش
ىذا اإلفك األكرب، وىذا اللغو اإلٟتادي الفاجر ىو الذي قذؼ بو خصـو 
التصوؼ ا١تتصوفة، وخاصة األكابر منهم كاٟتبلج، والسهروردي، والشيخ ٤تي الدين 

وىم من ىم إٯتااًن وكمااًل، وأداًب وخلقاً، ووحدانية وتقديساً  -بن عرّب، وإبن الفارض
  ٦تا جعل الشعراين يقوؿ:لفاطر السموات واألراضُت

))إف إبليس نفسو وىو ُمْلهم ا٠تبائث، ال ٬ترؤ على تلك القولة ا١تلعونة، اليت 
 .إرتكب أرابهبا أمراً إّدا، تكاد السموات يتفّطرف منو، وٗتر اٞتباؿ ىداً((

 ويقوؿ أيضاً يف ا١تنن:
ادث ىو ))وبعضهم رأى أف كل شئ يف الوجود ىو هللا، وأف عُت ىذا الوجود اٟت

عُت هللا، من اٞتماد والنبات والعقارب واٟتيات واٞتاف واإلنساف، وا١تََلك والشيطاف، 
و٬تعلوف ا٠تالق ىو عُت ا١تخلوؽ، من خسيس ونفيس، ومرجـو وملعوف حىت إبليس، 
وىذا كبلـ ال يرضاه أىل اٞتنوف، وال من كاف يف حبو ٣تنوف، والذي أقولو: إف إبليس لو 

ذا ا١تعتقد لتربأ منو، وإستحى من هللا تعاُف، وإف كاف ىو الذي يْلقى ظهر وُنسب إليو ى
 إُف نفوسهم ذلك((.
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 ٔٙٔوقد أجاب الدكتور عبد اٟتليم ٤تمود هنع هللا يضر يف كتابو )قضية التصوؼ( صػ 
 عن ىذا ا١توضوع ٔتا يشفي الغليل فقاؿ:

ر ىذه القضية: ))وقد تتساءؿ: فيم إذف حوكم اٟتبلج وُقضي عليو ابلقتل؟ إف أم
 قضية اٟتبلج: معروؼ سرىا، وما كاف سّراً يف يـو من األايـ.

حولو الناس  لتفَّ إلقد كاف اٟتبلج قوة جارفة، كاف مركزًا للجاذبية ال ُيضارع، 
آؿ البيت، ألنو كاف  وكاف ككل صويف، ٭تبُّ ، أينما حّل، ويسَتوف حولو أينما إرٖتل

 . ٭تب الرسوؿ 
اؾ يطمحوف يف أف تكوف الدولة ٢تم، وما كاف بنو العباس وكاف آؿ البيت إذ ذ

صلوات رب  يطمئنوف إُف شخصية كشخصية اٟتبلج ابة آلؿ البيت، نسل رسوؿ هللا
وما داـ اٟتبلج دعاية قوية تسَت يف كل مكاف، وتتجو إُف كل بلد، وتسليماتو عليو ، 

 ينّكل ابٟتبلج.أف  -حفاظاً على أمن الدولة وٖتصيناً إلستقرارىا -فيجب
 .وما كاف مقتل اٟتبلج دينياً قط، كبل، وإ٪تا كاف سياسياً ْتتاً 

ومن السهل على ا١تلوؾ ا١تستبدين أف يزيفوا القضااي، أف َيتوا بشهود الزور، وأف 
فكاف ما كاف من قضية ومن قتل .. ،  يَِعُدوا القضاة اب١تاؿ والًتقية، وأف ينفذوا أىوائهم

اء، واأللفاظ اليت ينسبوهنا للحبلج ليست يف كتاب من كتبو، والدين من كل ذلك بر 
 .ال تسند خصومو وال تؤيدىم(( -وبعضها موجود -وكتبو

 مث يضع هنع هللا يضر قاعدة عظيمة للبحث يف ىذا الباب فيقوؿ:
))إف ا١تنطق الصحيح: أال يفيت ا١تهندس يف أْتاث األطباء، وأال ٭تكم األديب 

أال ٭تكم على  -على ىذا الوضع -ومن العدالة، عماؿ ا١تهندسُتإبعتباره أديباً، يف أ
 ىذه القمم الشا٥تة إبن عرّب، واٟتبلج، وإبن الفارض، من َف يبلغ مداىم أو يقاربو((.

 مث يستشهد أبقواؿ األئمة األعبلـ على ذلك فيقوؿ:
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فإنو يقوؿ عن خصـو سيدان ٤تي  -رضواف هللا عليو -))أما اإلماـ الشافعي
: ))إف حكمهم حكم انموسة نفخت على جبل تُريد إزالتو من مكانو، وتذىب الدين

الريح أبمم من الناموس، وتبقى اٞتباؿ شوامخ راسيات، هبا تثبت األرض، وهبا ٭تفظ 
 ميزاف الدنيا((.

والرأي الذي ال يتأِت غَته من ا١تنصف، الرأي اٟتق، ىو ما قالو اإلماـ الشعراين 
 يدان ٤تي الدين خاصة:عن الصوفية عامة، وعن س

 ))ولعمري إف عباد األواثف َف ٬ترءوا على أف ٬تعلوا آ٢تتهم عُت هللا، بل قالوا:
ما نعبدىم إال ليقربوان إُف هللا زلفى، فكيف يُظن أبولياء هللا أف يّدعوا اإلٖتاد  

 [.ٖٙٔ(( أ. ىػ ]قضية التصوؼ صػ ابٟتق سبحانو، ىذا ٤تاؿ يف حقهم، 
بعيداً، وىذه كتب سيدي ٤تي الدين موجودة بيننا، وليس فيها ما وما ابلنا نذىب 

يدعيو ىؤالء بل إف هبا ما يكذب دعواىم، وىا ٨تن ننقل منها بعض النصوص اليت تؤيد 
 يقوؿ اإلماـ ٤تي الدين بن عرّب يف عقيدتو الوسطى:،  ذلك

شئ، أو ٭تّل  ))إعلم أف هللا سبحانو واحد إبٚتاع، وقياـ الواحد يتعاُف أف ٭تّل فيو
 ىو يف شئ، أو يتحد بشئ((.

 ويقوؿ يف ابب األسرار من الفتوحات:
))ال ٬توز للعارؼ أف يقوؿ أان هللا ولو بلغ أقصى درجات القرب، وحاشا للعارؼ 

 من ىذا حاشاه((.
ويقوؿ أيضًا يف لوائح األنوار: ))من كماؿ العرفاف شهود عبد ورب، وكل عارؼ 

ما، فليس بعارؼ، وإ٪تا ىو يف ذلك الوقت صاحب حاؿ  نفي شهود العبودية يف وقت
 وصاحب اٟتاؿ سكراف ال ٖتقيق عنده((.

 ويقوؿ يف الفتوحات:



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  722722ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

))ال حلوؿ وال إٖتاد، فإف القوؿ ابٟتلوؿ مرض ال يزوؿ، وما قاؿ ابإلٖتاد إال أىل 
 اإلٟتاد، كما أف القائل ابٟتلوؿ من أىل اٞتهل والفضوؿ، وَمْن دينو معلوؿ((.

 ؿ يف ابب األسرار:ويقو 
))أنت أنت. وىو ىو. فإايؾ أف تقوؿ كما قاؿ العاشق، أان من أىوى ومن أىوى 

 .أان، فهل قدر ىذا أف يرد العُت واحدة، ال وهللا، واٞتهل ال يُتعقل حقاً((
وقاؿ أيضًا: ))إايؾ أف تقوؿ أان ىو وتغالط، فإنك لو كنت ىو ألحطت بو كما 

 ؿ:مث يقو ، أحاط تعاُف بنفسو((
))لو صح أف يرقى اإلنساف عن إنسانيتو، وا١تََلك عن ملكيتو، ويتحد ٓتالقو  

تعاُف، لصح إنقبلب اٟتقائق، وخرج اإللو عن كونو إ٢تاً، وسار اٟتق خلقًا؟ وا٠تلق حقًا؟، 
 وما وثق أحد بعلم، وصار ااؿ واجباً، فبل سبيل إُف قلب اٟتقائق أبداً((.

شيخ الطريقة يف الرد على الفجرة الفسقة و أرضاه رضى هللا عنو ويقوؿ اٞتنيد 
 أصحاب وحدة الوجود:

من يقوؿ ابإلابحة، والسرقة والزان عندان أىوف حااًل ٦تن ..... إف ىذا كبلـ  ))
 ((. يقوؿ هبذه ا١تقالة

 فقاؿ:  وُسئل العارؼ الرابين اإلماـ سهل بن عبد هللا التسًتي عن ذات هللا
لم، غَت مدركة ابإلحاطة، وال مرئية ابإلبصار يف دار ))ذات هللا موصوفة ابلع

الدنيا، وىي موجودة ْتقائق اإلٯتاف، من غَت حّد وال حلوؿ، وتراه العيوف يف العقىب 
ظاىرًا يف ملكو وقدرتو، وقد حجب ا٠تلق عن معرفة كنة ذاتو، ود٢تم عليو آبايتو، 

ابإلبصار من غَت إحاطة وال إدراؾ فالقلوب تعرفو، والعقوؿ ال تدركو، ينظر إليو ا١تؤمنوف 
 . (( هناية

 ويقوؿ أيضاً ٥تاطباً الغرور البشري، والوجود اإلنساين:
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))اي مسكُت ! كاف هللا وَف تكن، ويكوف هللا وال تكوف، فلما كونك اليـو صرت 
تقوؿ: أان، وأان، كن اآلف كما كنت قبل تكوينك، واعرؼ فاقة نفسك وحقارهتا، ونز٢تا 

 الذلة واالحتقار((. منزلتها من

  وصؿملهملمبمملحلػملولمواإلحتمملدوصؿملهملمبمملحلػملولمواإلحتمملدؾملمملمماظزمٗلؾملمملمماظزمٗلإِتإِتمم--٘٘
لسائل أف يسأؿ فكيف إذف نسبت ىذه الدعوة إُف التصوؼ، أو إُف بعض لو 

 عن ذلك إجابة مانعة جامعة فيقوؿ:٬تيب الشعراين ،ا١تتصوفة؟ 
))ومن يقوؿ ال موجود إال هللا، فذلك من مقاـ ا١تريد ا١تبتدئ، ألنو من شدة 

َت قلبو ٤تجواًب عن شهود صيف الطريق، وترحل قلبو عن ٤تبة غَت هللا تعاُف، يتعشقو 
األكواف، كما يقع لصاحب ا١تصيبة إذا مات لو ولد، أو تلف لو ماؿ، فإنو من شدة 
ا١تصيبة يصَت يدخل الدار وٮترج، وال يرى صاحبو اٞتالس على اببو، فإذا ُسئل: ىل 

 لقد كاف أمامك، قاؿ، وهللا من شدة ا٢تم ما رأيتو((.رأيت فبلانً قاؿ: ال، فإذا قيل لو: 
وليس مراد ا١تبتدئ يف الطريق، أف ينفي وجود العاَف كلو، كما يظن ....  مث يقوؿ:

من ال علم لو أبحواؿ أىل الطريق، بل مراده أف هللا تعاُف قد أخذ حبو ٔتجامع قلبو، 
على يوسف عليو السبلـ وإذا كاف النساء البلِت خرجن ، حىت حجبو عن شهود خلقو

ُذىلن عن أنفسهن، حىت قطّعن أيديهن، وَف يشعرف أبَف القطع، فكيف بذىوؿ من تعّلق 
 . تو الكربىقلبو ْتب ربو، وشاىد من آاي

وقد ورى القشَتي عن الشبلي أنو كاف يزور يف بداية أمره شيخو اٟتصري كل يـو 
 ٚتعة، فقاؿ لو شيخو يوماً:

ابلك غَت هللا تعاُف من اٞتمعة إُف اٞتمعة، فبل تعد أتتينا، اي أاب بكر، إف خطر يف 
 فإنو ال ٬تئ منك شئ((.
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 ..... :ذلك ىو أدب الطريق الصويف الذي يلقنو الشيوخ للمبتدئُت
، و٘تتلئ كل ....  ، بل عن خواطرىم.... أف ينفوا الوجود عن وجودىم 

 ......وجبلؿ هللا .....،وحب هللا، جوارحهم بذكر هللا 
تلك معنوايت عليا يتذوقها ا١تؤمنوف العابدوف، وال شأف ٢تا ٔتا أراد ا١تضللوف 

 الذين تو٫توا يف ىذا القوؿ ا١تنَت وحدة الوجود، أو اإلٖتاد واٟتلوؿ.
َف ينف ا١تتصوفة هبذا القوؿ اإلٯتاين العظيم وجود الكوف، وَف يتصوروا، بل َف ٬تل 

هنم قـو حجبتهم ابة عما سوى هللا، فلم ٓتواطرىم أف معٌت ذلك وحدة أو حلوؿ بل إ
وجدانية أي ليس معناىا ، و إ٪تا معنوية يروا يف الكوف سواه، وىذه ليست مسألة حسية 

قد إستغرقو جبلؿ ٤تبة األعظم،  أف الكوف قد زاؿ أو فٌت، وإ٪تا معناىا أف القلب ابَّ 
 فلم ير إال إايه.

ى أف حقائق األشياء اثبتة، فكيف يصح ))أٚتع أىل اٟتق عل...  يقوؿ الشعراين:
،  نفيها، إ٪تا العبد ٭ُتجب عنها ٔتا د٫تو من األمور العظيمة، قيل للشبلي: ما التوبة؟

قاؿ: أال تشهد يف الدارين سواه، أي ال تشهد يف الدارين خالقًا، أو رازقًا، أو مؤثراً 
 .((تلتفت إُف ذلك ومدبراً سواه، وإف شهدت ألحد وساطة أو أثراً يف عمل ما، فبل

وليس معٌت ىذا أف ال نشهد غَت هللا أصبًل من ٚتيع األكواف، فإف ذلك ال يصح 
 للمقربُت وذلك معٌت قولو صلوات هللا وسبلمو عليو:

مم::طػملؼملهملمظؾؿملّٓطػملؼملهملمظؾؿملّٓأصّٓقمطػملؼملهملمضمملهلمملمذمملسّٕ،مأصّٓقمطػملؼملهملمضمملهلمملمذمملسّٕ،م

مم((.((.لْْلمملِرمملِرالمآمَبالمآمَبذلملمعمملمَخذلملمعمملمَخمم))أالمطٖل))أالمطٖل

بنفسو، فإف شاء هللا أبقاه،  أي كالباطل، من حيث إف كل شئ قائم اب تعاُف ال
 وإف شاء أذىبو يف ١تح البصر أو ىو أقرب((.

 ذلك إذف فناء ا١تبتدئُت، أو مقاـ ا١تريدين، أو حجاب السالكُت، يف أوؿ الطريق، 
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 .٭تجبوف ْتب هللا عما سواه
 : أما الكمل السادة

 ،هلالج ل، ورءوا فقد إرتفعوا فوؽ تلك ا١تعاين، وَف يقفوا مع ىذه العقبات، بل رءوا هللا
 .الكوف أيضاً وذلك أكمل ألواف العبادات

 ويف ذلك يقوؿ السراج الطوسي يف اللمع:
))فإف ُوجد يف كبلـ الكمل من ا١تتصوفة معٌت الفناء يف هللا جل شأنو، فا١تعٌت 
الصحيح ا١تقصود من ذلك، أف اإلرادة للعبد، وىي من عند هللا عطية، ومعٌت خروج 

، والدخوؿ يف أوصاؼ اٟتق، خروجو من إرادتو، ودخولو يف إرادة العبد من أوصافو
وأما الذين غلطوا يف ا١تعٌت، إ٪تا غلطوا ،  اٟتق، وذلك منزؿ من منازؿ أىل التوحيد

بدقيقة خفيت عليهم، حىت ظنوا أف أوصاؼ اٟتق ىي اٟتق، وىذا كلو كفر، ألف هللا 
إلٯتاف بو، والتوحيد لو، والتعظيم تعاُف ال ٭تّل يف القلوب، ولكن ٭تّل يف القلوب ا

 لذكره((.
ويقوؿ ا٢تجويري واصفًا الفناء ))أبنو فناء إرادة العبد يف إرادة هللا، ال فناء وجود 

 العبد يف وجود هللا((.
ذلك ىو الفيصل بُت ا١تتصوفة وخصومهم، فالفناء الصويف فناء معنوي، ال فناء 

 مادي كما توىم ا١تتو٫توف.
 ابب الفناء: يقوؿ القشَتي يف

))ومن إستوُف عليو سلطاف اٟتقيقة، حىت َف يشهد من األغيار، ال عينًا، وال رٝتاً، 
 مث يقوؿ:.، وال طلبًل، يقاؿ أنو فٌت عن ا٠تلق، وبقى ابٟتق((

))وفناؤه عن نفسو، وعن ا٠تلق، بزواؿ إحساسو بنفسو وهبم، فإذا فٌت عن 
وف ما فٌت عنو من ذلك موجوداً، وإذا قيل األفعاؿ واألخبلؽ واألحواؿ، فبل ٬توز أف يك
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فٌت عن نفسو، وعن ا٠تلق فنفسو موجودة، وا٠تلق موجودوف، ولكنو ال علم لو هبم، وال 
بو، وقد نرى  الرجل يدخل على ذي سلطاف، فُيذىل عن نفسو، وعن أىل ٣تلسو، 

 ئ((.ىيبة، حىت إذا ُسئل بعد خروجو من عنده عن أىل ٣تلسو، َف ٯتكنو اإلخبار بش
 ...... ىو فناء إجبلؿ وحب إذف

 ، فناء القلب ا١تستغرؽ يف أنوار اٞتبلؿ اإل٢تي عما سواه......  ال فناء عُت

ممبنمتؿملؼملؿملهملموععملمملمماظظملؽملمملءبنمتؿملؼملؿملهملموععملمملمماظظملؽملمملءإإمم--66

ىم فيو ا١تتصوفة بوحدة الوجود  ًُ ًّ ًّ ًّ ومن عجب، أف مقاـ الفناء، الذي اّت
سبلمي، بل ىو ا١تقاـ اترة، واإلٖتاد واٟتلوؿ اترة أخرى، مقاـ من صميم التوحيد اإل
رغم شهرتو ٔتهاٚتة  -الذي ترتكز عليو العبادات الرابنية كافة، حىت أف ابن تيمية 

 ٮتصص لشرحو يف كتبو مكااًن، َف ٮتصصو لغَته من مواقف الفكر اإلٯتاين. -الصوفية 
متحداًث عن مقاـ الفناء يف ابة  ٜٙيقوؿ اإلماـ ابن تيمية يف كتابو )العبودية( صػ 

 اإل٢تية:
))الفناء عن إرادة ما سوى هللا، ْتيث ال ٭تب إال هللا، وال يعبد إال إايه، وال 

 .يتوكل إال عليو، وال يطلب من غَته
 وىو ا١تعٌت الذي ٬تب أف يُػْقصد، بقوؿ الشيخ أّب يزيد حيث قاؿ:

أريد أف ال أريد: أي ا١تراد ابوب ا١ترضي، وىو ا١تراد ابإلرادة الدينية وكماؿ 
ىف العرض، أف ال يريد، وال يرضى، وال ٭تب، إال ما أراده هللا ورضيو وأحبو، وىذا معٌت 

 قولو تعاُف:                ، ،قالوا ىو السليم ٦تا سوى هللا
أو ٦تا سوى عبادة هللا، أو ٦تا سوى إرادة هللا، أو ٦تا سوى ٤تبة هللا، فا١تعٌت واحد، وىذا 

 .١تعٌت إف ٝتى فناء، أو َف يسم، وىو أوؿ اإلسبلـ وآخره، وابطن الدين وظاىره((ا
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مث يتحدث ابن تيمية عن ا١تقاـ الثاين من مقامات الفناء فيقوؿ: ))وأما النوع 
الثاين فهو الفناء عن شهود السوى، وىو ٭تصل لكثَت من السالكُت، فإهنم لفرط 

٤تبتو، ضعفت قلوهبم عن أف تشعر غَت ما تعبد، إ٧تذاب قلوهبم إُف ذكر هللا وعبادتو و 
  وترى غَت ما تقصد ال ٮتطر بقلوهبم غَت هللا، بل وال يشعروف، كما قيل يف قولو تعاُف:

                             
              ،  كل شئ إال من ذكر موسى.قالوا فارغاً من 

إما حب، وإما خوؼ، وإما ...: ١تن د٫تو أمر من األمور وىكذا كثَتًا ما يعرض
رجاء، يبقى قلبو منصرفًا عن كل شئ إال ٦تا قد أحبو، أو أخافو، أو طلبو، ْتيث يكوف 
عند إستغراقو يف ذلك، ال يشعر بغَته، فإذا قوي على صاحب الفناء ىذا، فإنو يغيب 

عن وجوده، وبشهوده عن شهوده، ؤتذكوره عن ذكره، ؤتعروفو عن معرفتو،  ٔتوجوده
ويبقى من َف يزؿ، وىو  -وىي ا١تخلوقات ا١تبعدة ٦تن سواه  -حىت يفٌت من َف يكن 

وا١تراد فناؤه يف شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أف يدركها او يشهدىا، ،  الرب تعاُف
 ٘تييزه فقد يظن أنو ىو ٤تبوبو، كما يذكر وإذا قوى ىذا ضعف اب، حىت يضطرب يف

أف رجبًل ألقى نفسو يف اليم، فألقى ٤ُتّبو نفسو خلفو، فقاؿ: أان وقعت، فما أوقعك 
 خلفي، قاؿ: غبت بك عٍت فظننت إنك أين((.

 : ٕ٘ويقوؿ ابن تيمية يف ٣تموعة رسائلو صػ 
فهذا إ٪تا ( ،  أان وىػػومن أى:    وىػػأان من أى) ))وأما قوؿ الشاعر يف شعره: 

أراد بو الشاعر اإلٖتاد ا١تعنوي، كإٖتاد أحد ابُت ابآلخر، الذي ٭تب أحد٫تا ما ٭تب 
اآلخر، ويبغض ما يبغضو، ويقوؿ مثل ما يقوؿ، ويفعل مثل ما يفعل، وىذا تشابو 
  و٘تاثل، ال إٖتاد العُت ابلعُت، إذا كاف قد استغرؽ يف ٤تبوبو حىت فٌت بو عن رؤية نفسو،

فهذه ا١توافقة ىي اإلٖتاد ( ،  ك أيّنِ ػفظننت أنَّ :    ك عٍتػغبت ب..).: كقوؿ اآلخر
 .السائغ((



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  772772ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

))روى البخاري يف صحيحو عن أّب ىريرة .. ويقوؿ ابن تيمية أيضًا يف الرسائل:
مَصعمَلِّٓمَبمملَرَزِغيمبمملدُلَقمملَرَبهمِلممَسمملَدَىَسمملَدَىَعِنمَعِنم»»قولو  عن النيب  مَصعمَلِّٓمَبمملَرَزِغيمبمملدُلَقمملَرَبهمِلِظيمَوِظؿمٓلممًل من  فقولو:،مم««ِظيمَوِظؿمٓلممًل

جعل معاداة عبده الوِف، معاداة لو، فعُت عدوه عُت ،  ِف وليًا فقد ابرزين اباربةعادى 
 .(()ليسا ٥تتلفُت(  عدو عبده، وعُت معاداة وليو عُت معاداتو، ليسا ٫تا شيئُت متميزين

وىكذا ال ٧تد ردًا على خصـو الصوفية، الذين ىاٚتوىم يف مقاـ الفناء، واٗتذوا 
وحدة الوجود، وفكرة اإلٖتاد واٟتلوؿ، أبلغ من ىذا التفصيل منهم تكئة إلهتامهم ب

وال ٧تد شاىدًا أكرب داللة ٦تا  ، الرائع ١تقامات الفناء الذي كتبو ابن تيمية رٛتو هللا
 استشهد بو ىو من القرآف الكرًن:

                                 
 أي فارغاً ٦تا سوى موسى.

وربنا .... فة لشدة حبهم لرهبم، أصبح فارغًا ٦تا سوى هللا وقلب ا١تتصو 
 ....أو برسوؿ من رسلو.... بعبد من عباده  وُ سبحانو أكرب وأعظم من أف يشبَّ 

 وهللا ا١توفق وا١تعُت.



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  777777ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

مم

ممطّٕطّٕهملموماظّٔٚهملموماظّٔٚوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗلمم--77

  ّٚٔهملهملهملموماظؽملظمللؿمٖلهملموماظؽملظمللؿمٖلطّٕماظزملقؿمٖلطّٕماظزملقؿمٖلصمملئّٓةماظّٔٚصمملئّٓةماظ  

  هملهملادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖلادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖل  

  هملهملأثّٕمادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖلأثّٕمادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖل  

  اظطملّٕبمواظضملالجمبمملظعملّٕآناظطملّٕبمواظضملالجمبمملظعملّٕآن  

  هملهملأثّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼممسػملىماظؽملظملّٗماظؾرملّٕٖؼأثّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼممسػملىماظؽملظملّٗماظؾرملّٕٖؼ  

  أثّٕماظزملالةماظؽملظملليأثّٕماظزملالةماظؽملظمللي  

  اإلميمملنمواحلؿملمملةاإلميمملنمواحلؿملمملة  



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  770770ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

ممطّٕطّٕهملموماظّٔٚهملموماظّٔٚوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل

  ّٚٔهملهملهملموماظؽملظمللؿمٖلهملموماظؽملظمللؿمٖلطّٕماظزملقؿمٖلطّٕماظزملقؿمٖلصمملئّٓةماظّٔٚصمملئّٓةماظ  

قد يتساءؿ بعض الناس ما فائدة حلقات الذكر وتبلوة القرآف وغَتىا من أنواع 
فالفائدة ..،  سانو على اإلنساف يف جسمو وبدنو؟العبادات اليت يرددىا اإلنساف بل

 .ا١تؤجلة من الثواب واٟتسنات ال يشك فيها أحد
لكن ألننا يف عصر تغلغلت فيو ا١تادية يف كل نواحي اٟتياة أصبح الناس 

وإُف ، يقيسوف حىت أمور الدين اب١تكاسب ا١تادية اليت تعود عليهم يف حياهتم الدنيوية 
 ىؤالء نقوؿ:

% من أمراض ٜٓأف أكثر من  ،لعصر اٟتديث الذي ٨تن فيو اآلفثبت يف ا
أو  ،أو اليت تصيب اٞتلد ،األجساـ اليت ظهرت يف عصران سواء أمراض اٞتهاز ا٢تضمي

% ٜٓأكثر من  ،وحىت بعض حاالت العُت ،أو اليت تصيب القلب ،اليت تصيب الشعر
 ،لوف أف ىذا ا١ترض سببو نفسيويقو  ،من ىذه األمراض يرّدىا األطباء إُف اٟتالة النفسية

 ،وذلك بعد أف يعجزوا ابألدوية الطبية والعبلجات اٞتراحية يف مداواة ىذه األمراض
 .فَتّدوهنا إُف اٟتالة النفسية اليت جاءت هبذا ا١ترض

 :إذف و سبحانو وتعاُف اٟتكمة البالغة
أصناؼ  نتيجة، كما أنو يف زماننا قلت ا١تناعة ا١تكتسبة يف أجساـ الناس 

ونتيجة اإلرىاؽ ا١تتواصل  ، ا١تأكوالت اليت َتّدخل فيها اإلنساف اب١تبيدات وا٢ترموانت
فأصبحت ا١تناعة اٞتسمانية قليلة يف أجسامنا  ، من أجل اٟتصوؿ على لقمة العيش

 ....٦تا عّرضها وجعلها سهلة التعرض لئلصابة ابألمراض اٞتسمانية ، البشرية



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  772772ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

 لنسبة للمناعة النفسية اإلٯتانية.كذلك اٟتاؿ اي إخواين اب

  هملهملادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖلادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖل  

عن طريق ا١تداومة على ذكر هللا ، فإف ا١تناعة اإلٯتانية اليت يكتسبها اإلنساف 
واافظة على  ،واإلكثار من الصبلة والتسليم على رسوؿ هللا ، وكثرة اإلستغفار 

 ....الصبلة وغَتىا من ألواف العبادات
فتجعلو ال يتقلب وال يتأثر  تزيد ا١تناعة اإلٯتانية يف قلب اإلنسافىذه العبادات 

بسرعة ٦تا يعًتي اإلنساف يف عاَف الناس من كوارث أو مصاعب أو متاعب أو مصائب 
 .نتيجة ألي أمر يعرض لو يف مسَتتو الكونية ،أو اىتزازات نفسية

فبل ، يف اإلنساف قواًي  كاف جهاز ا١تناعة اإلٯتانية  ،فالقلب إذا كاف عامرًا ابإلٯتاف
وابلتاِف ال تؤثر ىذه األحداث ، يتأثر ٔتا يعًتي اإلنساف من حوادث ومصائب وكوارث 

يعجز عنها األطباء واٟتكماء يف أي ، على أعضائو اٞتسمانية يف صورة أمراض بشرية 
 .أو يف أي بلد من البلداف، مكاف 

فتجعل اإلنساف ، لب اإلنساف فاألذكار والعبادات تقوي ا١تناعة اإلٯتانية يف ق
ىل تستطيع الرايح أف تزحزح ىذا ... مهما يتعرض لو يف األكواف ٕتده كاٞتبل األشم

 أو ىل تستطيع األعاصَت الشديدة أف تقتلع ىذا اٞتبل من جذوره؟،  اٞتبل عن مكانو؟

  هملهملأثّٕمادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖلأثّٕمادلؽملمملسهملماإلميمملغؿمٖل  

 ..... فكذلك ىنا
لو جاءتو عواصف التيارات  ، اإلٯتانيةاإلنساف الذي حدث لو يف قلبو ا١تناعة 

  ،أو انتابتو رايح الشدائد واالبتبلءات الدنيوية ، اإلٟتادية اليت يصدرىا لنا عاَف الغرب



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  772772ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

 ...أو تفجرت يف نفسو براكُت الكوارث اليت تنشأ على غَت سابق استعداد
ف اإلٯتاف أل ،وال ٖتركو تلك العواصف، ال تزلزلو ىذه الرايح  ،ٕتده اثبتًا كاٞتبل

يقـو ٔتقاـ جهاز ا١تناعة يف جسم اإلنساف إذا تعرض ... اب عز وجل الذي يف قلبو 
فإذا كاف جهاز ا١تناعة قواًي يرّدىا على أدابرىا فبل ٯترض  ،للجراثيم أو الفطرايت

ال تؤثر الكوارث وا١تصائب ، وكذلك لو كاف جهاز ا١تناعة اإلٯتاين قواًي  ،اإلنساف
ألف ثبات اإلٯتاف  ،وابلتاِف ال تؤثر على البنياف ،يبة على إٯتاف اإلنسافواألوقات العص

 .....ٯتنع زلزلة ىذا البنياف
 ويكوف ىذا ا١ترء من عباد الرٛتن الذين ليس للشيطاف عليهم سلطاف.

  اظطملّٕبمواظضملالجمبمملظعملّٕآناظطملّٕبمواظضملالجمبمملظعملّٕآن  

 ...ومن عجب أنو يف عاَف الغرب اآلف
 ،جات واألشفية اإلسبلمية والقرآنيةبدأوا يعودوف يف ا١تصحات النفسية إُف العبل

 :فقد حكى ِف صديق جاء من أمريكا حديثاً 
أنو تصادؼ عند ركوبو للتاكسي يف نيويورؾ كلما ركب اتكسيًا وجد شريطًا 

 فلما وجد انتشار ىذه الظاىرة سأؿ أحد السائقُت، ىل تفهم ىذه اللغة ،للقرآف الكرًن
قاؿ: إذف َف ! ...،  قاؿ: ال،  ىل أنت مسلم؟فقاؿ لو: ،  قاؿ: ال أعرؼ العربية..  ؟

 تدير ىذا الشريط يف سيارتك؟
وال أدري ٢تا  ،ال أعلم كنهها ،قاؿ: إين أحس براحة نفسية عند ٝتاع ىذا الشريط

ألهنم ٬تدوف  ،فيستمعوف إُف القرآف وإف كانوا ال يفهموف لغتو وال معانيو ....!!!...سبباً 
 :( اإلسراءٕٛ)وصدؽ هللا عز وجل إذ يقوؿ ،راحة نفسية عند ٝتاع القرآف 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  772772ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

 ﴿ ﴿                                            ﴾ ﴾  

 وصدؽ هللا العظيم إذ يقوؿ:

 ﴿ ﴿                                        
                            ﴾ ﴾٘ٚ٘ٚيونسيونس  

  هملهملأثّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼممسػملىماظؽملظملّٗماظؾرملّٕٖؼأثّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼممسػملىماظؽملظملّٗماظؾرملّٕٖؼ  

ْتثاً على ا١ترضى من ٥تتلف األجناس لبياف أثر  ،وقد اجرى الدكتور أٛتد القاضي
وقدـ ىذا البحث يف ا١تؤ٘تر العا١تي الثالث للطب اإلسبلمي  ،القرآف الكرًن عليهم

للقارئ فقرات موجزة من  وسوؼ أنقل، ـ ٜٗٛٔا١تنعقد يف اسطنبوؿ بًتكيا يف سبتمرب 
 ىذا البحث 

))ىناؾ اىتماـ متزايد ابلقوة الشفائية للقرآف واليت وردت اإلشارة إليها يف القرآف 
وحىت وقت قريب َف يكن من ا١تعروؼ كيف ٭ُتدث  ،ويف تعاليم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،نفسو

من اإلثنُت معاً، واولة  القرآف أتثَته، وىل ىذا التأثَت عضواًي أـ روحيًا أـ خليطاً 
 :اإلجابة على ىذا السؤاؿ

بدأان يف العاـ األخَت اجراء البحوث القرآنية يف عيادات أكرب يف مدينة "بنما 
وكاف ىدؼ ا١ترحلة األوُف من البحث ىو إثبات ما إذا كاف  ،سييت" بوالية فلوريدا

واستعملت  ،وجدوقياس ىذا األثر إف  ،للقرآف أي أثر على وظائف أعضاء اٞتسد
أجهزة ا١تراقبة اإللكًتونية ا١تزودة ابلكمبيوتر لقياس أي تغَتات فسيولوجية عند عدد من 

 .ا١تتطوعُت األصحاء عند استماعهم لتبلوات قرآنية



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  772772ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

وغَت  ،وقد مت تسجيل وقياس أثر القرآف عند عدد من ا١تسلمُت ا١تتحدثُت العربية
وابلنسبة لغَت ا١تتحدثُت ابلعربية مسلمُت   ،وكذلك عند عدد من غَت ا١تسلمُت ،العربية

مث تليت  ،فقد تليت عليهم مقاطع من القرآف ابللغة العربية ،كانوا أو غَت مسلمُت
 ...عليهم ترٚتة ىذه ا١تقاطع ابللغة اإل٧تليزية

ويف كل ىذه اجملموعات أثبتت التجارب ا١تبدئية وجود أثر مهدئ مؤكد للقرآف يف 
وىذا األثر ظهر يف شكل تغَتات فسيولوجية تدؿ على ، اة % من التجارب اجملر ٜٚ

 ٗتفيف درجة توتر اٞتهاز العصيب التلقائي((
وإين أعجب ألف أىل الغرب الذين ركبتهم ا١تادة وسيطرت على كل حركاهتم 

 ....وسكناهتم يستمعوف إُف كتاب هللا على الرغم من عدـ فهمهم لو
، ٨تـر و٨تن أىل القرآف ٨تـر أنفسنا حىت من ٝت اعو ولو يف ٜتس دقائق كل يـو

 ،والغم ،وا٢تمـو ،مث بعد ذلك نشتكي من األمراض ،أنفسنا من قراءة صفحة منو كل يـو
ولكننا نبخل على أنفسنا  ،وعندان الشفاء انزؿ من السماء ،والتوتر النفسي ،والقلق

 .....ابلشفاء الذي ال يكلفنا ولو مليماً واحداً 
وينفعنا يف اآلخرة ابٟتسنات  ،نيا يف صحة أجسامنا ونفوسنابل إنو ينفعنا يف الد

والقرابت اليت يدخرىا هللا عز وجل لنا، فذكر هللا عز وجل ىو السبيل الوحيد لعبلج 
واليت  ،وعبلج حاالت القلق واألمراض النفسية اليت انتشرت يف عصران ،أمراض النفوس

يقوؿ هللا عز وجل لنا مظهرًا ىذه ولذلك ، ترتب عليها كثَتًا من األمراض اٞتسمانية
 اٟتقيقة:

 ﴿ ﴿                                      
                                   ﴾﴾  ا١تعارجا١تعارج  

 ١تاذا استثٌت هللا عز وجل ا١تصلُت؟



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  771771ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

  أثّٕماظزملالةماظؽملظملليأثّٕماظزملالةماظؽملظمللي  

وقد أشار إُف ذلك الدكتور طاىر  ! ،اٟتديث عن ىذه اٟتقيقةكشف لنا العلم 
 فقاؿ: ٜٛتوفيق يف كتابو )القرآف واإلعجاز يف خلق اإلنساف( صػ 

أو جزع من أي خرب أو ىلع من أي حادث ،  اً سيئ اً ))إف اإلنساف إذا ٝتع خرب 
 فإف ا١تخ يرسل شحنة كهرابئية جبارة ضاربة ٗتًتؽ اٞتزء األسفل منو وىو قناة

فإف أصابت ىذه الشحنة  ،لتنزؿ إُف أي مركز من ا١تراكز الئلرادية ،"ا٢تيبواثالمس"
فقد تضر ىذا ا١تركز ويصاب اإلنساف ابلسكر مثبًل أو ابرتفاع  ؛مكاف التمثيل الغذائي

قد يصاب اإلنساف  ؛وإف نزلت ىذه الشحنة إُف مكاف تنظيم ضغط الدـ ،الكولسًتوؿ
أصابت أحد الغدد الصماء أصيب اإلنساف ٓتلل يف  وإذا ،ٔترض ارتفاع ضغط الدـ

وإذا نزلت ىذه الشحنة يف مراكز إفراز حامض ا٢تيدروكلوريك مثبًل  ،وظائف ىذه الغدد
أو بعسر ا٢تضم وقرحة ؛اب١تعدة فقد يصاب بفقد الشهية لنقص إفراز ىذا اٟتامض 

 .... ا١تعدة نتيجة إفراز ىذا اٟتامض يف ا١تعدة 
الوظائف الئلرادية تتأثر ابلشحنة الكهرابئية اليت تنزؿ من ا١تخ  وىكذا كثَتًا من

إرادي فتتسبب يف إصابتو إبصاابت ٗتتلف من يبواثالماس" وتتوجو إُف مركز الوٗتًتؽ "ا٢ت
 شخص إُف آخر((

 من نفس الكتاب: ٜٛٔمث يوضح أتثَت الدعاء والذكر فيقوؿ صػ 
ا بقناة عصبية تسمى "ىيبواثالماس" وىذه اإلشارات الضارة ا١تفاجئة ٘تر عند نزو٢ت

ووظيفة ىذه ، واٟتد من وصو٢تا للجسم ، ووظيفتها امتصاص ىذه اإلشارات الضارة ، 
وتضعف ىذه القناة وتفشل يف  ،القناة تقوى ابلصبلة واإلٯتاف والرضى بقضاء هللا وقدره

 ، ند الشدائدوعدـ الصرب والرضى ع ،وترؾ الصبلة ،أداء وظيفتها ا٢تامة ابلبعد عن هللا
 منعت ٚتيع اإلشارات الضارة ؛ فإذا قويت ىذه القناة 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  771771ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

 .من الوصوؿ إُف أعضاء اٞتسم مسببة ضررىا 
٦تا يؤدي لوصوؿ ىذه اإلشارات إُف أجزاء  ... اختلت وظيفتها ؛وإذا ضعفت

 .اٞتسم ا١تختلفة ٤تدثة ما ذكرانه سلفاً 
أو صدمو  ،حزف شديد نتيجة ،وقد تكوف ىذه اإلشارات الواردة للجسم شديدة

وىنا تصبح قناة )ا٢تيبواثالماس( غَت قادرة على منع كل ىذه اإلشارات  ،..... عنيفة
وىنا ٭توؿ ا١تخ الباقي من ىذه اإلشارات ويوجهها إُف  ،من الوصوؿ ألجزاء اٞتسم

 ،يكوف زايدة نشاطها وعملها غَت مضر مثل الغدة الدمعية ،أجهزة وأعضاء ابٞتسم
أو مثل عضبلت القفص  ،وىو كما نعلم مفيد جدًا يف غسيل العُت ،فيزرؼ الدمع

واليت تتحرؾ سواء يف الضحك أو البكاء فيزيد وينشط ذلك من عمل  ،الصدري
 .٦تا يفيد يف تنقية الدـ من اثين أكسيد الكربوف ،الرئتُت

وىذا مطلوب بُت آف  ،وقد تفيد اإلشارات يف ٖتريك بعض عضبلت الوجو
و فإف البكاء أو الضحك يفيد يف صرؼ مثل تلك اإلشارات الضارة ولذلك كل ،وآخر

و٭تو٢تا إُف  ،عن قدرة قناة )ا٢تيبواثالماس( عن األعضاء اٟتيوية ابٞتسم ... الزائدة
 يكوف زايدة عملها مفيد للجسم فسبحاف ا٠تالق العظيم القائل: ،أعضاء اخرى

   ﴿ ﴿                       ﴾ ﴾ممالنجالنج  
 وصدؽ هللا عز وجل إذ يقوؿ:

   ﴿ ﴿                                         
                 ﴾ ﴾ٗٗالفتحالفتح  

 فكأف السكينة اليت تنزؿ للذاكرين 
 أو األمراض اٞتسمانية ، ىي اليت ٘تنع اإلنساف من األمراض العصبية والنفسية 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  771771ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

 .نإتة عن األحواؿ النفسية اليت يتعرض ٢تا اإلنساف ال
وىي رايضة  -ا٢تنود الذين ٯتارسوف رايضة اليوجا  -ولؤلسف –ولقد استغل 

.... بكلمات على الداينة البوذية ال تصل إُف بعض ذرة من اٟتقائق القرآنية  -روحية
لجئوف حىت يُ  ؛اذلك يف برامج تليفزيونية يبينوف فيها أتثَت الكلمات اليت يرددوهن

وتقوى ... حىت ترتفع روحهم ا١تعنوية ، األوربيُت إُف ترديد الكلمات اليت يرددوهنا 
 ....وال يصابوف هبذه األمراض العصبية .... حالتهم النفسية 

﴿  :  ما قاؿ هللاػو٨تن ٚتاعة ا١تؤمنُت عندان الزاد الذي أنزلو رب العباد ولكننا ك
            ﴾يوسف  

فكانت ىذه األحواؿ اليت  ،وزىدان فيما أتى بو إلينا رسوؿ هللا،زىدان يف شفاء هللا 
 ..... :نعاين منها

إف هللا عز وجل ضرب لنا مثبًل غريبًا حينما أمران أف نستمد ا١تناعة النفسية 
نبينا صلى هللا عليو  وأوصاان، ىي الصبلة و واإلٯتانية يف ٜتس وجبات روحانية يف اليـو 

فأعلمنا بذلك أف اإلنساف ، وسلم أف أنخذ حاجاتنا اٞتسمانية من وجبتُت يف اليـو 
لكي يعيش ؛ ٭تتاج من الطاقات الروحانية إُف أضعاؼ ما ٭تتاجو من الطاقات اٞتسمانية 

 :(( الزخرؼٖٙاآلية)) يف حياة إٯتانية وال يكوف من الذين قاؿ فيهم هللا

 ﴿ ﴿                                                   ﴾﴾  

فا١تؤمن ٤تتاج أف يستمد زاد التقى وا٢تدى ابستمرار على األقل ٜتس مرات يف 
يتجهز لو ويطمئن لو  ،ولكن ليجعلها كالغذاء..!!... ، ال ينقرىا نقر الديك.... اليـو 

 ....هضماتوَيِت اب١ت... ويهضمو جيداً 
وال قلبو حىت على ىضم كبلـ ، ال يهٍت نفسو ... فإذا أتى إُف الوجبة الروحانية 

 !! أو فهم ما يقولو ويناجي بو هللا  ،هللا



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  702702ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

ورٔتا يقرأ الفاٖتة مكاف !! ، بل رٔتا يردد ىذه الكلمات وال يدري ماذا قاؿ 
ذلك يشكو من األمراض  مث بعد!! ، وال يدري ...!!  والتشهد مكاف الفاٖتة ، التشهد 

 .العباد عز وجل  واألعراض وىو الذي قصر يف أوامر ربِّ 
فاإلنساف ا١تؤمن ىو الوحيد يف ىذا الكوف الذي ٭تفظو هللا عز وجل من ىذه 

 .األعراض واألمراض اليت ذكرانىا ما داـ يواظب على ما قلناه
بيب يف األمراض ولذلك ال ٭تتاج ا١تؤمن إُف مصحة نفسية وال إُف الذىاب إُف ط

 .ألف معو كبلـ هللا وىدي سيدان وموالان رسوؿ هللا ، العصبية والنفسية 
ومن ا١تشاكل اليت ظهرت يف زماننا أف كثَتًا من أبنائنا الطبلب وخاصة يف أوقات 

و٭تتار األىل يف تفسَت  ،الذروة من ا١تذاكرة ٭تدث ٢تم حالة صدود كلي عن اإلستذكار
والبعض يقوؿ إنو ، والبعض يقوؿ أنو من السحر ، من اٟتسد  ذلك وبعضهم يقوؿ إنو

 .من التعب 
ولكن حكمة هللا عز و جل أنو جعل اإلنساف روحًا وجسدًا فلو انشغل اإلنساف 

فعبلج أوالدان يف مثل ىذه ، ابٞتسد وترؾ الروح ال بد أف تظهر عليو ىذه األعراض 
 تلك اآلونة يقرأ فيو بعض آايت كتاب اٟتاالت أف ٬تعل لو وقتًا وٮتصص لو بران٣تًا يف

هللا أو يستغفر هللا أو يصلي ويسلم على سيدان رسوؿ هللا تزوؿ عنو ىذه األعراض يف 
 .اٟتاؿ بربكة كبلـ هللا 

ألف كبلـ هللا وذكر هللا ٭تدث عنده التوازف فيصَت عنده توازف روحي يؤثر على 
يستطيع اإلنساف أف يكوف متزاًن يف الكوف  حالتو اٞتسمانية ويرده إُف حالتو الطبيعية وال

 .إال إذا أعطى للروح حقها كما يعطي للجسم حقو
أما الذي ٭ترص على مطالب اٞتسم وينسى مطالب الروح فبل بد أف يكوف متعبًا، 

وال ٬تد لو تفر٬تًا ألنو أقبل على جسمو ، ويف منامو يركبو ا٢تم والغم ، ففي حياتو نكد 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  707707ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

و وحكمة هللا عز وجل أف اإلنساف من الروح واٞتسد وال بد أف ونسي روح، وشهواتو 
فبل بد أف يعطي الروح حقها كما يعطي اٞتسد حقو  .... يكوف ىناؾ توازف بينهما

 ويكوف يف توازف روحي يقوؿ فيو هللا عز وجل:

 ﴿ ﴿                                    
                          ﴾ ﴾  ٜٜٚٚالنحلالنحل  

كل وا١تشارب آوا١ت، ليس معناىا حياة رغيدة مع ا١تاؿ .... وكلمة حياة طيبة 
 :ولكن اٟتياة الطيبة...وغَتىا ، واللعب .. واللهو 

وال يكوف ذلك إال  ،واطمئناف الفؤاد ،وطهارة القلب،تكوف بسكينة النفس 
 ْتدوث التوازف بُت الروح واٞتسد 

 ﴿ ﴿                                                
            ﴾﴾  ٜٜٚٚالنحلالنحل  

 ...:وبربكة ىذا الوقت، وقتاً مع هللا يـو فبل بد للمؤمن أف ٬تعل لو يف كل 
فيكوف إنساانً ،ويصلح هللا ٚتيع أحوالو ،ويصلح هللا جسده ،ح هللا نفسو يصحِّ 

 يقوؿ كما قاؿ اإلماـ اٞتنيد هنع هللا يضر وأرضاه:
 ُٞ ٣ؼِْ حُِٔٞى ٓخ ٗلٖ ك٤ٚ ُلخٍرٞٗخ ػ٤ِٚ رخ٤ُٔٞف((،  ))ٗلٖ ك٢ ٓؼخىس

وأسسوا عليو ، وجعلوه منهج حياهتم ، وىذا ما ارتضاه الصوفية ألنفسهم 
 والفوز والفبلح يف اآلخرة..... فوىبهم هللا اإلستقامة يف الدنيا ، أورادىم 
 
 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  700700ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

ماإلميمملنمواحلؿملمملة

ن م (Carel G. Young))ولقد اقًتب العاَف النفسي كارؿ جوستاؼ يونج 
 قاؿ:، ىذه ا١تنطقة بعد دراسة طولية وعرضية عميقة للتاريخ اإلنساين ولؤلدايف 

))استشارين يف خبلؿ األعواـ الثبلثُت ا١تاضية أشخاص من ٥تتلف شعوب العاَف 
فلم أجد مريضًا واحدًا من مرضاي الذين  ، ١ترضى وعاٞتت مئات كثَتة من ا،ا١تتحضرة 

من َف تكن  -أي جاوزوا سن ا٠تامسة والثبلثُت  -كانوا يف ا١تنتصف الثاين من عمرىم 
 .مشكلتو يف أساسها ىي افتقاره إُف وجهة نظر دينية يف اٟتياة 

ألنو فقد ذلك ،وأستطيع أف أقوؿ أف كل واحد منهم قد وقع فريسة ا١ترض 
وأنو َف يتم شفاء أحد منهم ،ي ٘تنحو األدايف القائمة يف كل عصر التباعها ذالشيء ال

 حقيقة إال بعد أف استعاد نظرتو الدينية يف اٟتياة((
 ( الل النفسي:A.A.Brilبريل )ز ويقوؿ أ.أ

 ))ا١ترء ا١تتدين حقاً ال يعاين قط مرضاً نفسياً((
 .وفضبًل عن علماء النفس واللُت النفسيُت

ار كثَت من ا١تفكريُت الغربيُت يف العصر اٟتديث إُف أف أزمة اإلنساف شفقد أ
 .ا١تعاصر إ٪تا ترجع أساساً إُف افتقار اإلنساف إُف الدين والقيم الروحية

( إُف أف األزمة اليت يعاين منها A.Tounbeeفقد أشار ا١تؤرخ أرنولد توينىب )
وأف العبلج  ،إُف الفقر الروحيإ٪تا ترجع يف أساسها  ،األوربيوف يف العصر اٟتديث

 .الرجوع إُف الدين ... الوحيد ٢تذا التمزؽ الذي يعانوف منو ىو 
 :ويضيف الدكتور دمحم عثماف ٧تاِت 



                                      


 

 
::ممممممىٓٓىوِصوِصزملزمٗٗلاْظاْظمميمليمٔٔلؾملؾمََلؽملؽمِِلؼملؼمََلاْظاْظممُُّّّّالِعالِععََعمم

  ::
مم

  702702ممُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرةُذُؾؾمَلمملْتمُعـَمملَرة
مم

))وقد بدأت كذلك تظهر حديثًا إٕتاىات بُت بعض علماء النفس تنادي أب٫تية 
ٯتاف اب قوة وترى أف يف اإل ،ويف عبلج األمراض النفسية ،الدين يف الصحة النفسية

 :خارقة ٘تد اإلنساف ا١تتدين بطاقة روحية معينة
وٕتنبو القلق الذي يتعرض لو كثَت من الناس  ،تعينو على ٖتمل مشاؽ اٟتياة 

 ،الذي يسيطر عليو اإلىتماـ الكبَت ابٟتياة ا١تادية ػالذين يعيشوف يف ىذا العصر اٟتديث
والذي يفتقر يف الوقت نفسو إُف  -ويسوده التنافس الشديد من أجل الكسب ا١تادي

وجعلو هنباً ،٦تا سبب كثَتًا من الضغط والتوتر لدى اإلنساف ا١تعاصر  ،الغذاء الروحي
 ((.للقلق وعرضة لئلصابة ابألمراض النفسية

ومن بُت من اندى بذلك من علماء النفس ادثُت وليم چيمس 
WILLIAM JAMES الفليسوؼ وعاَف النفس األمريكي فقد قاؿ: 

 ))إف أعظم عبلج للقلق وال شك ىو اإلٯتاف وقاؿ أيضًا:
وفقده نذير ، واإلٯتاف من القوى اليت ال بد من توافرىا ١تعاونة ا١ترء على العيش 

 اٟتياة، وقاؿ: )مواجهة( ابلعجز عن معاانة
ٖتققت   ،شرافو تعاُففإذا ٨تن أخضعنا أنفسنا إل ،إف بيننا وبُت هللا رابطة ال تنفصم

 : وقاؿ، اتنا وآمالنا كل أمني
وال تقلق  ،"إف أمواج ايط ا١تصطخبة ا١تتقلبة ال تعكر قط ىدوء القاع العميق

خليق أبال تعكر طمأنينتو التقلبات .... وكذلك ا١ترء الذي عمق إٯتانو اب  ،أمنو
، أبدًا ابتزانو  على القلق ٤تتفظٌ  عصيٌ .... فالرجل ا١تتدين حقًا  ، السطحية ا١تؤقتة

 انتهى. دائماً ١تواجهة ما عسى أف أتِت بو األايـ من صروؼ(( ستعدٌ م
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مهملهملمصىماآلؼمملتماظعملّٕآغؿمٖلوصؿمٖلأذواقماظزمٗلم-8

مهملم:وماِّحمملدؼىملماظؽملؾوٖؼ

إف الصوفية ٢تم أذواؽ يف اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية، ىذه األذواؽ 
لوؾ إُف هللا عز وجل وإف  أخذوىا بقلوهبم وأرواحهم لتساعدىم وتعينهم على السَت والس

 .كانوا يقّروف اب١تعٌت الظاىر بل ويعملوف بو
فا١تعٌت الباطن يزيد قواىم  –لكن ا١تعٌت الظاىر وحده ال يكفي ىؤالء ا١تشتاقُت 

 : فمثبًل قوؿ هللا ،  الروحانية شوقاً وىياماً وٖتناانً إُف الذات العلية

   ﴿ ﴿                     ﴾ ﴾ٕٕٗٗهفهفالكالك  
أف نقوؿ ٢تم  ،ىل الغفلة الذين ينسوف ذكر هللاا١تعٌت الظاىر يف ىذه اآلية أل

 اذكروا هللا عز وجل. ف ...عندما تنسو 
الغفلة عن هللا طرفة عُت أو أقل تستوجب قطع عنق .... لكن عند الصوفية 

 وىذا ما عرب عنو ابن الفارض هنع هللا يضر يف قولو:، صاحبها يف نفسو 
 ك٢ ٓٞحى اٍحىس  ...  ػ٠ِ هخؽ١َ ٗلٔخً كٌٔض رَىط٢ ٝإ هطَص ٢ُ

كي يسوؽ نفسو إُف  -وَف يعمم اٟتكم على غَته  -فقد حكم على نفسو ىو 
 ...ز ؟ وجود الغفلة عولذلك قالوا ىل ينفع الذكر م، هللا عز وجل 

 :) عن أب ىريرة رواه الًتمذى( واإلجابة: ال، لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص

مممم{{ؼمُلوامَأٖنماظػملََّهمالمَؼِلَؿِفؿملنمُلمُدَسمملّءمِعِنمَضػمْلنمٍلمَشمملِصٕلمالٍهم"ؼمُلوامَأٖنماظػملََّهمالمَؼِلَؿِفؿملنمُلمُدَسمملّءمِعِنمَضػمْلنمٍلمَشمملِصٕلمالٍهم"اِسػمَلاِسػمَلمم}}

 إذف كيف أذكر الذكر اٟتقيقي الذي يَْذكرين بو هللا؟
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ٯتحق اٟتُجب و ... يقرب إُف هللا .... ال ينفع ذكر حقيقي  .... يف اٟتقيقة 
و٤َتْوت   ،إذا نسيت كل غَتإال  .... حىت تقع عُت قليب على أنوار هللا اليت بيٍت وبُت هللا
ويف ذلك يقوؿ ، وذكرت هللا يف حالة غيبة اتمة عن ٚتيع ما سوى هللا  ،كل ما سوى هللا

 اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر:
 َ ٣خ هللاــ٤ض ٓٞحٙ  ...  هَ روِذ ك٢ حًٌُــحًًَ هللا اًح ٗٔ

قوؿ فيو اإلماـ والذكر الذي ي ،لوالذكر الذي يوصِّ  ،بفهذا ىو الذكر الذي يقرّ 
 أبو العزائم هنع هللا يضر وأرضاه:

 كًٌَ كئحى١ ٍإ٣ش حُٞؿٚ ظخَٛحً  ...  ٝربْٓ ح١ٌُ أٛٞحٙ ًًَ ُٔخ٢ٗ

ولذلك فإف سيدي أٛتد البدوي هنع هللا يضر وأرضاه  ، فذكر الفؤاد شهود على الدواـ 
ء لكن سيدي ابن عطا -وىذا حق ولكن للواصلُت  -كاف يقوؿ: ذكر اللساف شقشقة 

 هللا السكندري يقوؿ للمبتدئُت:
كَد ًًَ ٓغ ٝؿٞى ؿلِش ٣٘وِي ا٠ُ ًًَ ، "حًًَ هللا ُٝٞ ٓغ ٝؿٞى ؿلِش 

 " ٣٘وِي ا٠ُ ًًَ ك٢ شٜٞى حًٌٍُٔٞ ، ٓغ كؼٍٞ، ٍٝد ًًَ ٓغ كؼٍٞ

 فكل واحد لو حالو.
والذي سلك وسار يف طريق القـو ، فا١تبتدئ يقوؿ لو اذكر ولو على غفلة 

 .من ىنا )القلب( وليس من اللساف ريقولوف لو الذك
فهم َيخذوف مشهدًا يف ، فهذا اي إخواين ٪توذج ألذواؽ الصوفية يف القرآف 

ويُػْعلي أشواقهم كي يزيدوا يف القرب من هللا عز وجل واإلقباؿ ، اآلايت يقوي عزائمهم 
 .عليو سبحانو وتعاُف

يف ،َتة يف القرآف واألمثلة كث، ولس ىناؾ تنايف ، واآلايت تساعدىم على ذلك 
 :اٞتاثية[ ٖٕ] وىناؾ مثاؿ آخر وىو قوؿ هللا تعاُف، ىذه اآلايت 
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﴿﴿                                                 
                                              

                           ﴾ ﴾  
 :(   ابن عباس) رواه كما قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فا٢توى  

م{مىَوؾمَل:ماْظٔضىماِِّرِصممَِّٓؾُسمٍهإَظمَّٕٗذ}

 ،ونواؿ حظوظو وملذاتو، ويسعى و٫تو نيل شهواتو ، فالذي يعبد ىواه أو يتبعو 
 ،وال يبصر اٟتق ،فبل يسمع اٟتق ،وىذا ٮتتم هللا على قلبو ،فقد ضل عن طريق اٟتق

لكن الصوفية ٢تم مشهد  .... وىو حق ...وىذا ىو التفسَت الظاىر ،وال ينطق ابٟتق
 .....:اثين فيقولوف 

فاٗتذ إ٢تو  ؛ ىو ىواه أي ُحّبو ا١تسيطر على قلبو ىل رأيت الذي جعل هللا 
 وؿ القائل:وأصبح كما يق ىواه وأصبح مشغوالً ابلكلية اب  وىو هللا 

لهزَ هي ًخٕ ٢ُ  ُٓ ٌْ ٍأطي حُؼ٤ٖ أٛٞحث٢ــأٛٞحء  ُٓ  َهّش  ...  كخٓظـٔؼض 

 َى ٣خ ى٢٘٣ ٝى٤ٗخث٢ــــــحْٛ ٝى٣ْٜ٘  ...  شـالً رًٌـ،طًَض ُِ٘خّ ى٤ٗ

 ﴿            َّو هللا يعٍت أبعده عن الشغل بقلبو ابلدنيا﴾ أضل، 
فأصبح ال  ؛، وختم هللا على قلبو شغبًل اب ها مع علمو هبا واجتهاده يف ٖتصيل

أو ما يقّرب إُف  ،فأصبح ال ٯتيل إال لسماع كبلـ هللا ؛وعلى ٝتعو،يتلقى إال من هللا 
وال تغّره ، فبل تغويو زينتها  ؛وجعل على بصره إذا نظر إُف الدنيا غشاوة،حضرة هللا 

 .ترباً إال ُمعْ ..... ألنو ال ينظر إُف شيء منها ،فتنتها 
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ويزيد  ،ليقوي شوقهم يف القرب من هللا عز وجل، فهذا مشهد َيخذه الصوفية 
 .عزمهم يف مراحل السَت و السلوؾ إُف ملك ا١تلوؾ 

 .وىكذا اي إخواين أذواؽ الصوفية يف مثل ىذه اآلايت القرآنية ومثلها
 :(، الصحيحُتُىَريْػَرَة  َأَب  عن) ومثاؿ ذلك قولو ، كذلك األحاديث النبوية 

م{ُصوُعوامِظُِّٕؤَؼِؿِهمَوَأْصشمِلُّٕوامِظُِّٕؤَؼِؿِهمم}م

ومنو أخذ اٟتكم الشرعي يف ، ف بو و وكلنا مؤمن، فاٟتديث معناه الظاىر واضح 
د أف يتم وأف ذلك ال ب، وٖتديد ميعاد عيد الفطر ، ٖتديد ميعاد بدأ صياـ شهر رمضاف 

لكن  ،ومع تقدـ العلم يف زمننا قد أنخذ ابلرؤية العلمية معها،  البصريةعن طريق الرؤية 
لكن الصوفية يستشّفوف من  ....الرؤية العلمية ٔتفردىا ال تُغٍت عن الرؤية البصرية

فيجعلوف الغاية من الصياـ ىي رؤية وجو ، اٟتديث معٌت آخر يتطابق مع ٫تتهم العالية 
 :فيكوف ا١تعٌت ،  هللا 

، فصيامك ليس من أجل اٞتنة أو طلبًا أللواف النعيم هبا ، ن أجل رؤيتو صوموا م
وىذه أعلى درجة من درجات الصياـ والذي يصـو   وإ٪تا رغبة يف رؤية وجو هللا 

 .ال يفطر أبداً إال إذا ٖتقق مراده وبلغ أمنيتو  ألجل رؤية وجو هللا 
 ويف ذلك يقوؿ اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر:

 خ طخّ اال ػٖ ٟٓٞ ٓخ ٣لزٚ  ...  ًٌُي ػزي حٌُحص ك٢ حُوَد ؽخٓغٝٓ

 (:سنن الًتمذي َأّب ُىَريْػَرَة ) ويؤكد ذلك اٟتديث اآلخر الذي يقوؿ فيو 

م"{ِظػملزمٖلمملِئٔممَصَِّٕحَؿمملٔنم:مَصَِّٕحهمٌلمِحنَيمُؼظمْلشمِلُّٕم،مَوَصَِّٕحهمٌلمِحنَيمَؼػمْلعمَلىمَرٖبُهمم}

 ىي الفرحة العظمى وىذه 
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 ،وىذه اآلايت، ىذه بعض ا١تعاين اليت َيخذىا الصوفية من ىذه األحاديث 
 .ولكنهم ال ينكروف ا١تعٌت الظاىر، لتحثهم وتقويهم على طاعة هللا عز وجل 

الذين يقولوف ليس ىناؾ أتويل للقرآف  ، فالذي ينكر ا١تعٌت الظاىر ىم الباطنيوف
، حيث أهنم من غبلة الشيعة ... ء ليسوا من الصوفية وىؤال ، غَت التأويل الباطٍت

ولكن األرواح ٖتتاج إُف زاد  ، فنحن نؤمن ابلظاىر ونعمل بو، وليس للصوفية شأف هبم 
فالذي يطلب اٞتنة ٖتقيق مطلبو  ، السَت إُف الكرًن الفتاح عز وجل أعظم يعينها على

ىف اٟتديث الذى    و وطلب ذلك فقاؿ ل كالرجل الذي ذىب إُف النيب ،  سهل 
 :رواه الشيخاف ىف صحيحيهما عن طلحة بن عبيد هللا 

َخؼمِلُّٗمَصػمَلَواٍتمِصيماظؿمَلِؤممَواظػملَّؿمِلػمَلهمِلم..ٔإالمَأِنمَتشمَلٖوَعم،م.َوِصؿمَلمملُممَرَعسمَلمملَنمٔإالمم}

امَواَلمَأِنمَتشمَلٖوَعم..واظَّٖٖطمملَةممٔإالمَأِنمَتشمَلٖوَعم"مصعملممللم:مَواظػملَِّهماَلمَأٔزؼُّٓمَسػمَلىمَػَّٔ

مم{َأِغعمُلُّٙم،مَضمملَلمَرُدوُلماظػملَِّهمَصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّمم:م"مَأْصػمَلَّّمٔإِنمَصََّٓقم

لكن الذي يطلب نعيم رؤية وجو هللا، ىل يكفيو ، بذلك تدخل اٞتنة  ؼِّ أي وَ 
 : (اٟتجٛٚ) اطب بقوؿ هللا خَ فيُ ، ألف مطلبو أعظم، وغايتو أٝتى .  ال. ؟ ىذا العمل

 ﴿ ﴿                        ﴾ ﴾  
 كي يدخل يف قولو سبحانو :....  ؟ ١تاذا

   ﴿ ﴿          ﴾﴾  
 .... ، كيف ٬تاىد؟ أي ٭تصل على مقاـ اإلجتباء

 .ما يعينو على ىذه األحواؿ ومن سنة رسوؿ هللا ، َيخذ من كتاب هللا 
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صورة من الفضاء ا٠تارجى ألحد مبليُت اجملرات ىف الكوف ، 
نا وتبعد يبلغ حجمها مبليُت من حجم أرض ضوءأصغر نقطة 

 السنيُت الضوئية .مبليُت مئات نا ع



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


727727ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

مابّّٕٖٝاظممملُباظَؾ

مهملذملواحلؿملمملةماظضملزملّٕٖؼهملموصؿمٖلاظزمٗل

 
 .الصوفية رسالة جادة وىادفة يف اٟتياة االجتماعية

فذلك ألف الصوفية قـو ال يبغوف بعملهم ، وإف كاف كثَتًا من الناس ٬تهلوهنا 
ظهورًا وال شهرة، وال يطلبوف مقابل عملهم عوضًا دنيواًي بل وال أجرًا أخروايً، وإ٪تا 

 :(اإلنسافٜ) رىم يف ذلك قوؿ هللا وشعا بغيتهم يف أعما٢تم رضاء هللا 

                                               
ىذا فضبًل عن رسالتهم السامية يف العمل على نشر لواء الدعوة اإلسبلمية 

 وسنحاوؿ إيضاح ذلك ابختصار فيما يلي:

  اظزملوصؿملهملموإصالحماجملؿؼملضملمملتاظزملوصؿملهملموإصالحماجملؿؼملضملمملتمم--أأ

من التصوؼ ىو بناء اجملتمع ا١تسلم على أساس من الفضيلة وا٠تلق إف ا٢تدؼ 
السليم، والتمسك ٔتبادئ الدين القوٯتة، وتعاليمو السامية، وأف ٖتل األخبلؽ بُت أفراده 
مقاـ القانوف أبف يكوف للمسلم وازع من ضمَته يدفعو إُف اٟترص على الكماؿ وطلبو 

قرين يف كتابو: )التصوؼ واٟتياة ا١تعاصرة( صػ وقد ٠تص األستاذ / عبد اٟتفيظ فرغلي ال
 :ذلك يف ىذه العبارة  ٕ٘

))رسالة التصوؼ وأىدافو خلق ٣تتمع سليم، قوامو الفضيلة واألخبلؽ، 
، وأف ة والتمسك ٔتبادئ الدين الكرٯتة، وتعاليمو السامية القوٯتة، وتفهم روحو العالي



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


720720ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

وف لكل فرد منهم وازع من نفسو، ودافع تقـو األخبلؽ بُت أفراده مقاـ القانوف، أبف يك
تلقائي يدفعو إُف اٟترص على الكماؿ وطلبو، والرغبة يف النفع وا٠تَت ا١تطلق، لصاٌف 
نفسو وٚتاعتو اليت ينتمي إليها، وأف يكوف رائد ىؤالء ٚتيعًا أواًل وأخَتًا معرفة رهبم 

ها نبيو  والنوافل اليت سنَّ  وتوثيق صلتهم بو، عن طريق التقرب إليو بفرائضو اليت افًتضها،
 .انتهى )) 

 ويف ذلك يقوؿ سيدي أٛتد البدوي هنع هللا يضر:

٤ُْ حُظظٞف حُِٛي أٝ ُزْ حُظٞف، اٗٔخ حُظظٞف أػٔخٍ ٝٓـخٛيس  ))

 .(( ٝأهالم ٝح٧هٌ رؤ٣ي حُ٘خّ ا٠ُ ه٤َ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس

 ويقوؿ يف ذلك سيدي إبراىيم الدسوقي هنع هللا يضر أيضًا:

٣ٌظَٔ ٓوخّ حُظٞك٢ كظ٠ ٣ٌٕٞ ٓلزخً ُـ٤ٔغ حُ٘خّ، ٓشلوخً ػ٤ِْٜ، ال  ))

 .(( ٓخطَحً ُؼٍٞحطْٜ، كبٕ حىػ٠ حٌُٔخٍ ػ٠ِ هالف ٓخ ًًَ كٜٞ ًخًد

 ويقوؿ الشعراين هنع هللا يضر:

ٖٓ ُزْ ؿي٣يحً، أٝ أًَ ٤٘ٛجخً، أٝ ػلي ك٢ ٗلٔٚ، أٝ ٓؼي ك٢ ر٤ظٚ،  ))

 .(( ٓ٘ٚ ح٩ٓالّٝح٧ٓش ح٩ٓال٤ٓش ك٢ ًَد أٝ شيس، كوي رَة 

 ....ىذا ىو التصوؼ
وتلك أىدافو اليت نرجو أف تتحقق، وهبا يسود اجملتمع روح ا١تودة والتعاطف، 
ويسعد الناس ٚتيعًا برابط اٟتب الذي يربطهم ابلسماء وٮتلق بينهم جوًا روحيًا صافياً 

 .يقضي على كل بغضاء وشحناء
شجرهتا يف ا١تهاجرين   النيب   وبذلك تعود األخوة اإلسبلمية الصافية اليت زرع

جّل شأنو وتباركت أٝتائو  واألنصار فأتت أكلها، وزكا فرعها، وامتدحها هللا العلي بقولو
 :الفتح(  ٕٜ) 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

                                                 
                                                 

                               
ويف سبيل ٖتقيق ذلك اٗتذ الصوفية وسائل كثَتة أشار إليها الشيخ عبد اٟتفيظ 

 فقاؿ: ٔ٘فرغلي القرين يف كتابو )التصوؼ واٟتياة ا١تعاصرة( صػ 
ادة يف اٟتياة ىو إصبلح النفس أواًل، وهتذيبها ))ووسيلة التصوؼ لتحقيق السع

والتسامي هبا عن الشهوات، و٢تم يف ذلك منهاج قاس يلـز بو ا١تريد نفسو، ٖتت 
إشراؼ شيخ بصَت ٔتفاوز الطريق، حىت ٭تررىا ٘تامًا من أىوائها، ويقطعها عن مألوفات 

٧تاح واطمئناف. قد عاداهتا، وحىت تتدرج يف مراتب الكماؿ، فتقطع مراحلها السبع يف 
يكوف ىذا طابعًا فريداً، لكنو يف النهاية ٮتلق ٣تتمعًا متكامبًل، يتميز أفراده بصفات 
مثلى، وأخبلؽ فضلى، وكلما نضج أفراد اجملتمع خلقيًا وفكراًي نشأ منهم اجملتمع ا١تثاِف 

 .الذي يسوده األمن والتعاوف((
يقوؿ األستاذ سعيد حوي يف كتابو: وعن أ٫تية الشيخ ا١ترّبِّ يف إصبلح اجملتمعات 

 : ٕٗٔ) تربيتنا الروحية ( صػ 
)) وإنٍت أعترب أف ا١تهمة األوُف ٞتماعة ا١تسلمُت ىي أف توجد طبقة من الشيوخ 

 .الكّمل تستوعب احتياجات ا١تسلمُت التعليمية والًتبوية والسلوكية ((
 فيقوؿ:  ٕٚٔمث يبُت ضرورة الشيخ يف العلم والًتبية يف نفس ا١ترجع صػ 

 أف الشيخ البصَت يف األمور ٮتتصر لك الطريق. -ٔ))
إف الشيخ الكامل ٬تنبك ا٠تطأ يف الفهم أو ا٠تطأ يف السلوؾ أو ا٠تطأ يف  -ٕ

 التصورات اليت ٯتكن أف تنشأ عن سَت اإلنساف نفسو.
إف الشيخ من خبلؿ صحبتو أتخذ منو حااًل وأتخذ منو ٝتت العلماء وأدهبم  -ٖ

 علم وتنوير القلب.ونور ال



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

إف ٣ترد قبوؿ اإلنساف أف َيخذ العلم أو الًتبية عن أىلها ٭ترره من كثَت من  -ٗ
 األمراض كمرض الغرور أو العنجهية أو الكرب.

إذا كاف الشيخ صاٟتًا وداعيًا إُف ىدى فإف االنتفاع بو يف الدنيا واآلخرة  -٘
 تدؿ عليو النصوص.

 حلقات العلم والذكر والتآخي ا٠تاص يف والتجمع حوؿ شيخ وا١تشاركة يف -ٙ
ىذه األجواء تًتتب عليو مصاٌف كثَتة يف الدنيا واآلخرة. إف نقطة 

 .االنطبلؽ الصحيحة ىي وجود الوِف ا١ترشد(( انتهى
 

موخشملهملماظزملوصؿملهملمإلصالحماجملؿؼملضملمملتمتغملونممبمملمؼػملي:م

مأواًلم:مإصالحماظؽملظملوسم

وتنعم اب٢تدوء والسكينة إال إذا  يرى الصوفية أنو ال ٯتكن للمجتمعات أف تسعد
وىي أمراض تصاب هبا النفوس فتجعلها تتعاُف ابلباطل، ، قضت على أمراضها ا١تعنوية 

 .وتتعامل ابلراب وا٠تديعة واللـؤ والنفاؽ ،وتتسم ابألاننية وتتصف ابلشره والبخل 
 وأبرز ىذه األمراض ىي:

 ،والكذب ،والبخل ،وروالغر  ،والُعجب ،والكرب ،والنفاؽ ،والرايء ،اٟتسد
وعدـ  ،واٞتنب ،وكراىية الناس ،والوقاحة،والقسوة  ،والتكالب على ا١تاؿ واٞتاه ،وا٠تيانة

وحب الذات ....  ،وكفراف النعمة ،والنميمة ،وقطع الرحم ،واالنتقاـ ،والغضب ،الثقة
 إٍف.

ااًن سوايً فكانت دعوة الصوفية إُف تربية الفرد تربية مثالية واألخذ بيده ليكوف إنس
 .يف اٟتياة، على عبلقة طيبة ٔتجتمعو وعلى عبلقة طيبة ٓتالقو



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

وهتذيب ، وال يكوف ذلك إال ابقتبلع األخبلؽ اليت أشران إليها من جذورىا 
 ....:النفس وتربية الضمَت إبحياء ا١تثل والفضائل 

 ،اءواٟتي ،والرٛتة ،والقناعة ،واألمانة ،والصدؽ ،واٞتود ،والتواضع ،كاإلخبلص
وشكر  ،وصلة الرحم ،والعفو ،واٟتلم ،والثقة ،والشجاعة ،وحب ا٠تَت للناس ،واألدب

 ....وغَتىا  ،والوفاء ،واإليثار ،ونكراف الذات ،النعمة
حىت يصبح اإلنساف تلقائيًا يف معاملتو ا١تثالية ومطبوعًا على فعل ا٠تَت من غَت 

 استكراه أو أتفف.
 (:٘يف كتابو )فيض ا٠تاطر جػ  ويقوؿ يف ذلك الدكتور أٛتد أمُت

))لكن التصوؼ لو دور كبَت أيضًا يف بناء ا٠تلق االجتماعي، ابعتبار أنو يتغلغل 
يف طبقة عريضة من الشعوب، وبناؤه لؤلخبلؽ االجتماعية بناء عملي منهجي، يُعٍت فيو 

، فيو ابلقدوة وا١تثل والسلوؾ والتوجيو وا١تتابعة والتصوؼ يطبع الفرد على سلوؾ كرًن
إحياء للضمَت، وشعور اب١تسئولية، و٤تاسبة للنفس، ومراقبة ، وىذا السلوؾ الفردي 

 ىو الذي يكوف السلوؾ االجتماعي، فما اجملتمع إال ٣تموعة أفراد.
وغٍت عن القوؿ أف أذكر دور التصوؼ يف بناء األخبلؽ الفاضلة، فهو صاحب 

فو برز رجاؿ أفذاذ، ٛتلوا إُف العاَف أروع ما ا١تثالية ا٠تلقية، وحامل لوائها، ومن بُت صفو 
 ٖتملو اآلاثر الطيبة والذكرايت العطرة، والبطوالت النادرة يف األخبلؽ والفضائل.

ويكفي أف التصوؼ َف يكتف ٔتا للفضائل من أٝتاء تدؿ عليها، ولكنو جعل من 
َمْن حو٢تم ىذه األٝتاء حقائق انطقة، وأرواحًا منطلقة مشرقة، تفيض على أصحاهبا و 

نورىا، و٘تدىم ٔتكنوف أسرارىا، وتكسوىم من فيض ٚتا٢تا وجبل٢تا، ما يرفعهم إُف مرتبة 
 .القديسُت والصديقُت((

فالتصوؼ ىو صانع ا١تثالية ا٠تلقية، اليت تستهدفها نظم اإلسبلـ وتشريعاتو،وىو 
 ح وجاىد.٤تقق الدعوة الكرٯتة اليت دعا إليها الرسوؿ الكرًن، ومن أجلها بعث وكاف

 إف التصوؼ يريد إقامة ٣تتمع أخبلقي ترفرؼ عليو أعبلـ ابة والسعادة، وهتب 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 على جوانبو نسائم اٟترية والكرامة والعدؿ.
 :ومشايخ الطرؽ 

مدارس تربوية ٢تا أثرىا العظيم يف بناء اجملتمع، بل ال نبالغ إذا قلنا أف أثرىا أعظم 
 بكثَت ٦تا تفعلو ا١تدارس واٞتامعات.

ذلك أف األمر على يد الشيخ ٮتتلف عنو يف ا١تدرسة أو اٞتامعة، فالطالب يف 
اٞتامعة يتعلم العلم اليـو من أجل اٟتصوؿ على الشهادة فقط، وليس من أجل 

 .االستفادة ٔتا يتعلمو يف حياتو ويطبقو على سلوكو
أما ا١تريد أماـ شيخو فهو حريص على عبلقتو ابلشيخ، ولذلك ال يستطيع أف 

 قصر يف واجباتو.ي

مثمملغؿملممًل:مغرملّٕماظعملؿملممواظظملسملمملئل

 .إف التصوؼ سلوؾ عملي وترٚتة حقيقية لؤلخبلؽ
وقد حوؿ الصوفية األخبلؽ إُف مقامات ٬تاىدوف يف سبيل الوصوؿ إليها، حىت 
إذا وصلوا إليها ٖتققوا هبا، وأٙتر ىذا التحقق درجات من ا١تشاىدة وألوااًن من ا١تعرفة، 

 .هبا ويف الطريق الصويف أاثراً كبَتةتركت يف نفوس أصحا
ومن أعظم ا١تبادئ وا١تثل اليت ٘تسك هبا الصوفية وكاف ٢تا أثر كبَت عليهم وعلى 
من حو٢تم مبدأ األخوة وا١تساواة واإليثار واٟترية والزىد والعزة والفتوة والصفح وغَتىا 

لتعاليم اإلسبلمية واليت حطم هبا الصوفية القيود اليت وضعها اإلنساف، وطبق رجالو ا
 .الصحيحة اليت تدعو إُف تلك القيم

ويف أخوهتم ٘تحى الفوارؽ وتتبلشى ،  ويف صفوفهم وحلقاهتم يتساوى اٞتميع
 اٟتواجز، ويزوؿ التباىي ابألحساب واألنساب.

 وىذه ا١تبادئ يف ٚتلتها ىي اليت صنعت الدولة اإلسبلمية األوُف، وجعلت من 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 ت لتبٍت وتعمر وتبشر بدين هللا.ا١تسلمُت قوة جبارة انطلق
وما أحوجنا اآلف يف حياتنا اليت أعمت ا١تادة فيها عيوف الناس إُف ىذا القبس 
الصويف الوضاء، ليضئ لنا معاَف الطريق ونتنسم يف ظلو أنساـ الصحة الروحية، والعزة 

 الدينية.

مثمملظـممًل:مععملمملوعهملماظؿؿملمملراتمادلمملدؼهمل

، ويدفعو إُف التسابق اجملنوف يف  إف االٕتاه ا١تادي الذي يسيطر على العاَف اليـو
شىت ميادين الصراع ٭تتاج إُف قوة تكبح ٚتاحو وتوقفو عند حدوده، وٕتعل ىناؾ توازانً 

 .بُت ا٠تَت والشر
ولن تكوف ىذه القوة سوى قوة الروح اليت يستمدىا الناس من االٕتاه إُف األفق 

ار، حيث ينسى اإلنساف أحقاده وآالمو األعلى حيث يشعروف ابألمن والراحة واالستقر 
وشراستو، وال يذكر إال أنو عبد ضعيف ال حوؿ لو وال قوة تصرعو نوبة من سعاؿ ال 
يعرؼ مصدرىا، وتقتلو لفحة من برد، ويقضي عليو انفجار شرايف صغَت ال تكاد تراه 

 العُت، ويلقيو طريح الفراش أَف مفاجئ َف يكن يتوقعو.
مع ا١تادي أف ٭تٍت قامتو ٢تذا اجملتمع الروحي الرحيب فأدرؾ و٢تذا فقد اضطر اجملت

عقبلء الغرب ومفكروه أف التصوؼ ملجأ أخَت ٭تفظ لئلنساف كرامتو، وينقذه من 
حريتو، ويهديو األمن والرٛتة والسبلـ، ذلك التصوؼ الذي نبع يف ٛتى رسالة السبلـ 

 واإلسبلـ والذي قاؿ هللا يف حق ا١تؤمنُت هبا:

                                             
        ..  

 لقد أفلست كل ا١تذاىب والفلسفات يف الغرب فكراً وتطبيقًا، وأفلست روحياً 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

وإنسانياً، وأفلست عبلجًا، وأفلست حبًل فكل شئ ىناؾ يسَت إُف النهاية، وقد  
دوية يف إنقاذ ىذه اٟتضارة، وقيمها البالية، َف يعد ىناؾ أمل يف فشلت كل العقاقَت واأل

ٖتتضر والروح ٘توت  -كما يقوؿ ا١ترحـو إقباؿ   -الغرب، كل شئ ينهار، إف أوراب 
 .عطشاً يف سراهبا ا٠تادع

فيها حضارة، نعم، ولكنها حضارة ٖتتضر وإف َف ٘تت حتف أنفها فلسوؼ تنتحر 
 . العبلمة الندوي يف اإلسبلـ الذي يقود سفينتو دمحم  غداً وتذىب، واٟتل كما يقوؿ 

 أصبح اٟتل كما يقوؿ العبلمة الفرنسي برجسوف:
))اإلنسانية اليـو أكرب ما تكوف حاجة إُف الوثبة الروحية حىت تقيم التعادؿ مع 

إف اٞتسم الذي تضخم ينتظر اآلف نفخة روحية، وإف اآللية ْتاجة إُف ، وثبتها ا١تادية.
، ولعل أصوؿ ىذه اآللية صوفية أكثر ٦تا يظن، وىي لن ترتد إُف إتاىها اٟتق صوفية

ولن تكوف خدماهتا متناسبة مع قوهتا إال إذا استطاعت اإلنسانية اليت ا٨تنت بتأثَتىا ٨تو 
 ((.األرض أف تتوصل بتأثَتىا أيضاً إُف االنتصاب اثنية والّرنو إُف السماء

 مث يقوؿ:

س حُٔ٘وٌس اال آط٤ش ٖٓ هزَ ٓشَم حُشْٔ ٖٓ ٝٓخ أكٔذ إٔ حُ٘ـي ))

 حُشَم حَُٝك٢ ح١ٌُ ٣ِٔي أٍٝع حُوٞس حُظٞك٤ش((.

وىكذا ٧تد أف اٟتاجة إُف التصوؼ، ال تقف عند حدود ببلدان وما تستوجبو 
ظروفها من أعباء سياسية وعسكرية واجتماعية ولكن العاَف كلو من أقصاه إُف أقصاه 

ىذه الدفعة الروحية لتنقذه من حَتتو ا١تادية وتلهمو  يشعر اآلف ْتاجتو الشديدة إُف
 .السداد يف طريقو وٖترس خطاه

لقد اثر علماء الغرب على ا١تادة ألهنم يدركوف ٘تامًا أف ا١تادة ال عقل ٢تا، ولذا 
يف طريقها بكل شئ، وجرفت يف تيارىا األخبلؽ وا١تثل وا١تبادئ، وطوحت  تفقد عصف



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

اس منهار، إف عاش قليبًل فلن ػوارثة، وبنت حياة الناس على أسابلعقائد والروحانيات ا١تت
 يدـو طويبًل، وصدؽ هللا حُت يقوؿ:

                                          
                                             

                                  ٕٕٗٗ  يونسيونس  

وىذا ما جعلنا نسمع الدعوة إُف ا١تبادئ الروحية من صميم الغربيُت أنفسهم 
 فاألديب وا١تفكر الشهَت برانردوشو يقوؿ:

 ، ٣ٝوٍٞ أ٣ؼخ :))ٓخ أكٞؽ حُؼخُْ ح٥ٕ ا٠ُ ٍؿَ ٓؼَ دمحم ٣ؼخُؾ ٓشخًِٚ((

رٔزذ ك٣ٞ٤ظٚ حُؼظ٤ٔش،  ٔخ٠ٓٞػغ حالػظزخٍ حُُوي ٝػؼض ىحثٔخً ى٣ٖ دمحم ٓ)) 

كٜٞ حُي٣ٖ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ِٞف ٢ُ أٗٚ كخثِ أ٤ِٛش حُؼ٤ش ك٢ أؽٞحٍ حُل٤خس 

 حُٔوظِلش رل٤غ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٌٕٞ ؿٌحرخً ك٢ ًَ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ((

ويف اٟتقيقة لن يقي ببلدان شر التيارات الوافدة ا١تتحللة سوى نزعة روحية سامية 
د والزندقة والوجودية والشيوعية والتعصب ا١تمقوت، وغَت ذلك من تقف يف وجو اإلٟتا

نزعات ال ىدؼ ٢تا سوى القضاء على ىذا الدين اٟتنيف، الذي يرى يف أصحاب ىذه 
النزعات سدًا منيعًا ٭توؿ بينهم وبُت ما يبتغوف من سيطرة واستعبلء وافساد ويف ذلك 

صػ  ٔبلـ التصوؼ اإلسبلمي( جػ يقوؿ األستاذ طو عبد الباقي سرور يف كتابو: )أع
ٔٔ: 

))إف ىذا النصر الكبَت الذي حققو اإلنساف يف عاَف ا١تادة سيبقى شرًا حىت 
يضاؼ إليو انتصار ٦تاثل يف عاَف الروح وحينئذ يوجد أروع ٪توذج لئلنساف السيد ا١تؤمن 

نفتح لقلبو القادر، لقد اهنارت العوائق ا١تادية أماـ العقل ا١تادي، وواجبنا األقدس أف 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

اآلفاؽ الروحية أبنوارىا و إشراقاهتا وإٯتاهنا لنوجد اإلنساف ا٠تليفة اتج ا٠تليقة(( فاجملتمع 
الذي أساس التعامل فيو ا١تادة فحسب، وتقـو العبلقات ا١تادية فيو مقاـ العبلقات 
الروحية ٯتتؤل ابلشقاؽ والنزاع والضيق والفشل الذي يؤدي يف النهاية إُف ا٠تراب 

دمار، واجملتمع ا٠تاِف من الفضائل واألخبلؽ، ال يكوف إال ٣تتمع غاب، وميداف وال
وحوش، الغلبة فيو للظفر والناب ال للعقل ا١تفكر أو القلب الكبَت، وىذا ما ىو واقع 

 فعبًل يف الدوؿ ا١تادية.
لو أف القوة الروحية ىي اليت توجو أنظار العاَف الغرّب ١تا ذىبت ببليُت الدوالرات 

دراج الرايح يف التسابق امـو يف اقتناء األسلحة ا١تدمرة، والتفنن يف اخًتاعها، أ
واالنقبلابت وا١تؤامرات، وعصاابت ا٠تطف واالبتزاز والتهديد، والستطاعت أف ٖتل 
مشاكل اٞتوع والفقر والتخلف اليت تسود بقاعاً كثَتة، وتقتل أقواماً أبرايء، وينشأ الكثَت 

 ىُت أو منحرفُت.منهم عجزة أو مشو 
إف الًتبية الصحيحة، والقدوة الكرٯتة، والبعث الروحي، والصورة ا١تثالية للفرد 
واألمة اليت ٭تققها التصوؼ ىي اليت تعيد لنا توازننا، وتصحح لنا خطواتنا ويف ذلك 

 يقوؿ الدكتور عبد الودود شليب:
ال ٬تدي، وينفق ))لن يستطيع الشرؽ أف ينهض اب١تاؿ وحده، فا١تاؿ يتبدد فيما 

يف الكماليات اليت ال تفيد، والشرؽ يفتقد القوة اليت يتسلح هبا الغرب ا١تادي، و٭تكم 
عليها قبضتو، فبل يسمح بتسريبها إُف الشرؽ إال ٔتقدار، فلم يبق أمامنا إال أف ٩توض 
داخلنا عن طريق األخبلؽ الفاضلة اليت ٘تسح عن نفوسنا األوضار، وتبعث فينا القوة، 

دان ٔتقومات اٟتياة واالنتصار، وىذه األخبلؽ طريق بعثها التصوؼ، وىذا دوره و٘ت
 .ا١تنتظر(( ]عن كتاب )التصوؼ واٟتياة العصرية( للشيخ عبد اٟتفيظ القرين[

إف الزىد الذي يدعو إليو التصوؼ ىو الذي يقاـو ا١تطامع الشهوانية، والرغبات 
 نشغاؿ ْتطاـ الدنيا الزائف والزائل ا١تادية، والتطلع إُف اٞتاه وا١تناصب، واال



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


727727ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 فلنقرأ عنو ىذا اٟتديث يف كتاب )الدين واٟتياة( لؤلستاذ أٛتد عبد اٞتواد الدومي:

، ل على ا١تقوقس حاكم مصر ػ)) لننظر سواًي إُف ُعبادة بن صامت وىو يدخ *
ال ٯتلك أو كاف ، ولنسمع إليو وىو يقوؿ لو: ال يباِف أحدان إف كاف لو قناطَت من ذىب 

إال در٫تاً، فإف غاية أحدان أكلة َيكلها، فيسد هبا جوعتو ليلو وهناره، ومشلة يلتحفها، 
فنعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤىا ليس برخاء، إ٪تا النعيم والرخاء يف اآلخرة، فيغلب 

 ُعبادة بذلك ا١تقوقس ويفحمو ((.

بل عمر بن وىو ذلك الزىد الذي نراه يف عمَت بن سعد واِف ٛتص من ق *
ا٠تطاب، الذي امُتحن ابلدنيا إذ أقبلت عليو، واإلمارة وقد أسندت إليو، مث يعود إُف 

 امرأتو بعد فًتة فتنكر معرفتو ٦تا اعًتاه من ىزاؿ وشحوب، فتقوؿ لو:
أىو أنت عمَت واِف ٛتص ولك من العطاء كذا وكذا!!!؟؟ ، فَتد عليها قائبًل: 

 ئلة؟ومىت كانت الوالية مغنماً اي ان

وىو ذلك الزىد الذي ٘تثل يف اٞتنيد إماـ الصوفية، وقد أقبل عليو أحد  *
ا١توسرين بصرة ٦تلوءة ابلداننَت وقاؿ لو: ُخْذ ىذه الصرة ففرقها بُت أصحابك. فقاؿ لو 

فقاؿ ،  قاؿ: نعم كثَت، فقاؿ لو: أتطمع يف غَتىا؟ قاؿ: نعم،  اٞتنيد: ألك غَتىا؟
 وج إليها مّنا.اٞتنيد: إذف خذىا فأنت أح

وىو ذلك الزىد الذي نراه يف الفضيل بن عياض، الذي يعرض عليو ىاروف  *
الرشيد ألف دينار لينفقها على عيالو، فَتدىا وىو يف أشد اٟتاجة إليها، وتقوؿ لو 
امرأتو: اي ىذا، ترى ما ٨تن فيو من ضيق وشدة، فلو قبلت ىذا ا١تاؿ ففرَّجنا بو 

ا مثلي ومثلكم كمثل قـو كاف ٢تم بعَت َيكلوف من كسبو، فلما  فيجيبها: إ٪ت،  ضائقتنا؟
 كرب ٨تروه وأكلوا ٟتمو، موتوا اي أىلي جوعاً، وال تذْتوا فضيبًل((.

وىو الذي نراه يف أّب ذر الغفاري الذي يريد معاوية أف يسكتو عن دعوتو  *
 من يسًتدىا منو فَتسل لو ليبًل من يضع بُت يديو ألف دينار، مث يرسل إليو يف الصباح 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


720720ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 زاعماً أف ا١تقصود هبا غَته، فيجده قد وزعها على جَتانو الفقراء.

 وقد قاؿ يف ذلك ٚتاؿ الدين األفغاين: *

)) ٓخ أػظْ حُي٤ٗخ ك٢ ٗلّٞ حُ٘خّ، ٝإ أػظْ ٜٓ٘خ ٖٓ ٣ُؼَع ػٖ 

 ؿٞح٣ظٜخ، ٣ٝٔظ٤ٜٖ رلظ٘ظٜخ ((.

 فالثورة الروحية اليت يتوؽ إليها ا١تصلحوف:
ؽ القوة الصوفية السليمة يف ٚتيع جوانب حياتنا العربية واإلسبلمية تعٍت انطبل

حىت ٘تتلئ قوة وعزة ونقاء وصفاء، فلقد كاف الروح الصويف ىو القوة الكامنة وراء العزة 
اإلسبلمية اليت َف تنهـز أماـ ا١تدنية وَف تُزؿ حياؿ بريقها، وَف تلن أماـ وثبات اٞتاىلية 

 سنُت والقروف.الباغية وحشودىا عرب ال

ممرابضملممًل:مرؾملمملرةماظعملػملوبرابضملممًل:مرؾملمملرةماظعملػملوب

 ٭ترص الصوفية على أف يكوف من انتسب إليهم:
صايف النفس، سليم الصدر، ال ٭تمل ٫ّتًا ألحد وال حقدًا على أحد، سّباؽ إُف 

 .السيئة ابٟتسنةا٠تَت، ٤تب إلخوانو، ال يقابل السيئة ابلسيئة وإ٪تا يقابل 
 َأَنُس بُن َماِلٍك فيما يرويو  هللا فالصويف اٟتق ىو الذي يعمل بقوؿ رسوؿ 

 :الًتمذى ىف سننو وأخرجو اإلماـ 

ضمملَلمِظيمَرُدوُلمآ:مَؼمملمُبؽمَلٖيمٔإِنمَضِِّٓرَتمَأِنمُتزمِلِؾَّّمَوُتؼمِلِلَيمَظؿمِلَّٗميفم}

َضػمْلِؾَكمِشّْ٘مَِِّحٍّٓمَصمملْصضمَلِل،مثٖممضمملَلمِظي:مَؼمملمُبؽمَلٖيمَوَذِظَكمِعِنمُدؽمٖلِؿي،مَوَعِنم

م{ؽمٖلِؿيمَصعمَلِّٓمَأِحؿملمملِغيمَوَعِنمَأِحؿملمملِغيمَطمملَنمَعضمِليميفماْظَفؽمٖلهمِلَأِحؿمَلمملمُد

 يقوؿ السهروردي تعليقاً على ىذا اٟتديث:



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ىم الذين أحيوا ىذه السنة، وطهارة الصدور من الغل والغش عماد  ))فالصوفية
أمرىم، وبذلك ظهر جوىرىم وابف فضلهم، ألف مثار الغشَّ والغلِّ ) أى سببو( ٤تبة 

 نيا، و٤تبة الرفعة وا١تنزلة عند الناس،...... والصوفية زىدوا يف كل ذلك ((.الد
 :.[ٖٜٔ]عن عوارؼ ا١تعارؼ صػ  وقاؿ أبو حفص

٤ًق ٣زو٠ حُـَ ك٢ هِٞد حثظِلض رخهلل، ٝحطلوض ػ٠ِ ٓلزظٚ، ٝحؿظٔؼض  ))

ػ٠ِ ٓٞىطٚ، ٝأٗٔض رًٌَٙ، إ طِي حُوِٞد طخك٤ش ٖٓ ٛٞحؿْ حُ٘لّٞ 

  (( ٝظِٔخص حُطزخثغ

يف شريعة من أٝتى  -ومازالوا يسبقوف  -وال شك أف الصوفية سبقوا غَتىم 
 الشرائع ىي شريعة اٟتب:

ىذه الشريعة إذا سادت قضت على كل داء من أدواء اإلنسانية، ومسحت كل 
بؤس يف اجملتمع، ووضعت التكافل االجتماعي موضعًا تنفيذاًي تلقائياً. فابة ىي قواـ  

صويف، فالكوف خلق ابٟتب، ويدرؾ ابٟتب، وهللا ،هلالج ل ال تدركو كل شئ يف النهج ال
 .األبصار، وال ٖتيط بو العقوؿ

ولكن الصويف يوقد مشاعل اٟتب يف قلبو ووجدانو وروحو فيمتطي بذلك ا١تعراج 
األكرب الذي يصلو بربو، ومن حبو لربو سبحانو تنبثق ٤تبتو للكوف، فالصويف ٭تب كل 

 .اً متفرعاً من حبو ١تبدع الوجودشئ يف ىذا الوجود حب
 والسيد أٛتد البدوي هنع هللا يضر يقوؿ يف ذلك:

 .))أكززٚ )أ١ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ( ٣لزي أَٛ ح٧ٍع ٝحُٔٔخء((

 وسيدي إبراىيم الدسوقي هنع هللا يضر يقوؿ:

))ال ٣ٌَٔ حُظٞك٢ كظ٠ ٣ٌٕٞ ٓلزَّخً ُـ٤ٔغ حُ٘خّ، ٓشلوخً ػ٤ِْٜ، ٓخطَحً 

 ٕ حىػ٠ حٌُالّ ػ٠ِ هالف ٓخ ًًَٗخ كٜٞ ًخًد((.ُؼٍٞحطْٜ، كب



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

وقد تنبو الغربيوف أخَتاً إُف ما سبق إليو الصوفية من أسس يف بناء اجملتمع الفاضل 
 فقاؿ الكاتب األمريكي ))أدد((:

بيبًل ٘تكنهم من أف ػ))إنٍت سأكوف أسعد حااًل إذا سلكت إُف معونة الناس س
تفكَتي يف أعماِف ا٠تاصة، إف صداقة الناس كافة ينجزوا أعما٢تم بداًل من أف ينحصر 

و٤تاولة معونتهم، ىو يف اعتقادي أفضل ما يف اٟتياة، كما أنو الوسيلة الوحيدة لقضاء 
 حوائج اإلنساف((.

 .وىكذا هبذه العاطفة النبيلة حقق الصوفية التكافل االجتماعي
، وأعطوا اتاج، وعلمو  ا اٞتاىل، وىدوا فأخذوا بيد الضعيف، وواسوا ارـو

الضاؿ، وأنقذوا الناس، وٛتوا العقائد من دواعي الكفر واالٟتاد، ووقفوا أماـ التيارات 
اٞتارفة ا١تتحللة وقفة صامدة، وبذلك حفظوا للدين قدسيتو وكرامتو، ولئلسبلـ عزتو 

 ومنعتو.

ممخمملعلممًل:ماظؿغملمملصلماالجؿؼملمملسيخمملعلممًل:ماظؿغملمملصلماالجؿؼملمملسي

 ....َف ينعزؿ الصوفية عن ٣تتمعهم
ى أهنم كانوا إ٬تابيُت شاركوا أفراد ٣تتمعهم ٫تومهم وآالمهم، وتدؿ مواقفهم عل

فقد ٘تسكوا بتعاليم الكتاب والسنة اليت ٖتث ،  وسعوا جاىدين لكشف الضوائق عنهم
على التكافل والتعاوف. عن طريق البذؿ واإلنفاؽ إلسعاؼ ا١تنكوبُت وإراحة ا١تتعبُت 

 : عمبلً بقولو 

                                           
                                      

                       ٔٓٔٓ  ا١تنافقوفا١تنافقوف    



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 :ًِ قَاَؿ و ، َأنَّ  )صحيح مسلم( َعْن َساَفٍِ َعْن َأبِيوِ  الكرًنوعمبلً بقوؿ رسولو 

ِلػمِلُممَأُخوماْظؼمُلِلػمِلٔم،ماَلمَؼصمْلػمِلؼمُلُهمَواَلمُؼِلػمِلؼمُلُه.مَعِنمَطمملَنمِصيمَحمملَجهمِلمَأِخؿملِه،ماْظؼمُل»

َطمملَنماظػمّلُهمِصيمَحمملَجِؿِه.مَوَعِنمَصَّٕٖجمَسِنمُعِلػمِلٕممُطَِّٕبهمًل،مَصَّٕٖجماظػمّلُهمَسؽمِلُهمِبؾمَلمملمُطَِّٕبهمًلم

م«َؿَُّٕهماظػمّلُهمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلِعِنمُطَِّٕبمَؼِؤمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل.مَوَعِنمَدَؿَّٕمُعِلػمِلؼملممًل،مَد

وعلى ذلك فقد كاف ٢تم دور كبَت يف الرعاية االجتماعية لؤليتاـ والفقراء 
 .وا١تساكُت وا١ترضى والعجزة واألرامل وطبلب العلم

ويربز دورىم يف ذلك خاصة يف األزمات االقتصادية اليت تصيب اجملتمعات 
 اجملاؿ يضيق اٟتصر عن ذكرىا.٣تاعات أو غبلء، واألمثلة يف ىذا  وٖتدث

ويتجلى تنفيذ الصوفية ١تبدأ التكافل االجتماعي يف إحياء ا١تناسبات وا١تواسم 
 وما يصحب ذلك من جو يفيض اب٠تَت ُتالدينية، واالحتفاؿ بذكرى األولياء والصاٟت

 .والرٛتة والتعاطف واٟتب
إقامتها على الطريقة وا١تقصود من إقامة ا١توالد إحياؤىا على الصورة ا١تثالية، و 

الشرعية، ففي إحياء ا١توالد بصورهتا الصحيحة كفالة اجتماعية، فهي مواسم للرب يقدـ 
فيها الطعاـ، ويفشى السبلـ، وتنتشر فيها الثقافة اإلسبلمية، وتنشط التجارة، وغَت 

 .ذلك من وجوه ا١تنافع
 وقد أشار إُف ذلك ا١تستشرؽ ))لُت(( حيث يقوؿ:

ولياء يف الببلد اإلسبلمية كانت اٟتصوف الشا٥تة اليت تولت ))إف ساحات األ
حفظ قلب األمة اإلسبلمية وصانتو وٛتتو من الغزو الفكري ا١تلح العنيف الذي 
استهدفت بو أوراب فصل ا١تسلمُت عن عقائدىم، مث ىي فوؽ ذلك مواسم للخَت والرب 

ابر للكلمة ا١تباركة وساحات للعبادة والذكر وأسواؽ للتجارة، ومنافع للناس، ومن



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

وا١تواعظ اٟتسنة، ومهرجاانت شعبية يتنفس فيها خاصة قطاع من أكرب قطاعات ٣تتمعنا 
 .السنة الثالثة[ -]٣تلة اإلسبلـ والتصوؼ العدد السادس االشًتاكي التعاوين(( 

ىذا ٯتكن ٖتقيقو وٓتاصة حُت تتطور صورة ا١توالد إُف ما ٬تب أف تكوف عليو من 
لوصااي وا١تقًتحات ا٠تاصة بذلك وابلتعاوف التاـ بُت وزارات األوقاؼ تطبيق عملي ل

والثقافة والشئوف االجتماعية واألزىر ومشيخة الطرؽ الصوفية وغَتىا من ا٢تيئات 
ا١تختصة، ويف ضوء ذلك التعاوف ٯتكن أف تقـو ا١توالد برسالة تثقيفية كربى، ٯتكن عن 

اـ ال ٘تت إليو بصلة، وتنقية األذكار ٦تا يتناىف طريقها تنقية التصوؼ ٦تا علق بو من أوى
 مع األداء الشرعي وآدابو السامية.

كما قاـ الصوفية ابٟتث على الصدقة واإلحساف العاـ إُف الفقراء واعتربوا ذلك 
والقدوة ، سلوكًا للتقرب إُف هللا والعمل على مرضاتو، وكانوا قدوة طيبة يف ىذا اجملاؿ

 .هبا ا١تصلح االجتماعي من أداء رسالتو ىي الوسيلة اليت يتمكن
 :ومن الوسائل اليت اٗتذوىا لتحقيق التكافل االجتماعي كذلك

أهنم أخذوا على عاتقهم إحياء النذور واإلكثار منها والوفاء هبا، وذلك ابلتذكَت 
) عن  هبذا اٟتق، ويف ذلك رٛتة وبر ابلفقَت، ودعوة اجتماعية كرٯتة وعمبًل بقولو 

 : (األحاديث وا١تراسيل جامعأنس 

َصؽمَلمملِئُّٝماْظؼمَلضمِلُّٕوِفمَتعمِليمَعزمَلمملٔرَعماظٗلوِءمَواآلَصمملِتمَواْظؾمَلػمَلغمَلمملِت،مَوَأِػُلم}

م{ماْظؼمَلضمِلُّٕوِفمِصيماظِّٓٗغؿمَلمملمُػِممَأِػُلماْظؼمَلضمِلُّٕوِفمِصيماآلِخَِّٕة

 ويف ذلك يقوؿ أحد الصاٟتُت:

ٝػٞىطٚ إٔ  ))إ هللا ػٞى٢ٗ ػخىس ٝػٞىطٚ ػخىس، ػٞى٢ٗ إٔ ٣٘ؼْ ػ٢ِ،

 أٗؼْ ر٘ؼٔظٚ ػ٠ِ ػزخىٙ، كبٕ أٗخ هطؼض ػخىط٢ أهخف إٔ ٣وطغ ػخىطٚ((.



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ٗتفف العبء عن اٟتكومات يف  وال شك أف اٞتهود الفردية يف ا١تعاونة وا١تساعدة
جهودىا الرامية إُف مساعدة اتاجُت وا١تعوزين، وعن طريق التوعية الصحيحة قي تقدًن 

 كن إنشاء مشروعات كثَتة لصاٌف اتاجُت والفقراء. النذور، وعن طريق صناديقها ٯت

ممدمملددممًل:محلمادلؽملمملزسمملتدمملددممًل:محلمادلؽملمملزسمملت

 ....كاف للتصوؼ دور كبَت
يف فض ا١تنازعات وإقامة السبلـ واألمن يف ربوع الببلد، والقضاء على داء 
التشاحن والتباغض بُت الناس يف كثَت من األقاليم، وخاصة اليت تنتشر فيها عادة األخذ 

 ٕتد فيها قوات األمن أو ٛتبلت الوعظ أو التخويف والزجر، ولكن كلمة ابلثأر، وَف
بسيطة من رجل صويف ملهم يكوف ٢تا فعل السحر يف النفوس، فتستل دوافع اٟتقد 
منها، وتقضي على دوافع الشر والفتنة، وتبسط سلطاهنا القوي على الناس، فإذا هبم 

 ٠تَت والصاٌف العاـ.ٚتيعاً اخوة متحابوف متآلفوف يسعوف يف سبيل ا
ومن عجائب ما يروى يف ذلك ما كتبو الشيخ عبلء الدين النقشبندي عن والده 

 حيث قاؿ: ٖٙالشيخ ضياء الدين النقشبندي يف كتابو )) رسالة طب القلوب((صػ 

))كنت عند حضرة والدي يف )شهر زور( إذ جاءه رجل عليو عبلمات  *
لو أنو قتل ابن أحد رؤساء   يدي حضرتو بُّت ا٠توؼ والقلق، وبعد السبلـ واٞتلوس بُت

العشائر يف )زىاو( والتجأ إُف رؤساء ا١تنطقة واحدًا واحدًا إال أهنم رفضوا ٞتوءه؛ 
 فاضطررت لبللتجاء إليكم، فوجو والدي الكبلـ إِفَّ وقاؿ:

اي ولدي عبلء الدين! هتيأ للسفر إُف صاحب القتيل وعندما تواجهو بلغو سبلمي 
 والدي يقوؿ: وقل لو إف

 ))إف ىذا القاتل ا١تاثل بُت يديك توسل ّب ألطلب عفوه منك عما جناه، وىا أان 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

قد أرسلتو إليك فإف تعف عنو فذلك من أحسن ا٠تَتات، وإف أتخذ القصاص فبل حرج 
قاؿ: فسافران حىت وصلنا إُف ٤تلو، وبعد ورودان بساعة رأيت أنو أمر إبعداد ،  عليك((

أعرؼ سبب إعداده، و١تا حاف وقت طعاـ العشاء نقلت لو كبلـ  بيت مؤثث كامل َف
 والدي ورجاءه، فقاؿ ِف:

إين عرفت قصدكم إال أنٍت لو عفوت عنو اآلف، بدوف ٘تهيد، قتلو أقارّب و٢تذا 
سأزوجو إبنيت وأجعلو يف مكاف إبٍت حىت ال يتعرض لو أحد، وفعبًل زوجو إبنتو ، وأجرى 

الذي كاف يصاحبٍت يف ىذا السفر؛ فصارت تلك اٟتادثة العقد األستاذ ا١تبل دمحم 
ًّ ا١تقتوؿ للقاتل هبذه الطريقة الرائعة النادرة من النوادر؛ حيث َف يكتف  ومعاملة وِّف
ابلسماح عن القصاص وحسب، بل أكـر القاتل وزوجو إبنتو وظهر أف إعداد البيت 

 ا١تؤثث كاف ٢تذا الغرض(( انتهى.

ظ فرغلي القرين مثل ذلك يف كتابو ) التصوؼ و٭تكي الشيخ عبد اٟتفي *
 فيقوؿ: ٛٔٔواٟتياة العصرية( صػ 

))حدثنا مرة أساتذتنا يف األزىر الشريف أف إحدى القرى ضاؽ الوعاظ ورجاؿ 
ال ٯتر يـو دوف أف ٭تدث بُت أىلها مشاجرة وتسفك فيها  فاألمن إبصبلحها ذرعاً، وكا

 لثأر.دماء ويقتل أبرايء، وأستعرت فيها انر ا
وبعد أف استحكم اليأس واشتد البأس نزؿ هبذه القرية أحد شيوخ الصوفية 
الصاٟتُت، وَف ٯتض على وجوده وقت طويل حىت تصاىف الناس ونسوا أحقادىم، ونزعوا 

 عاداهتم السيئة، وساروا يف اٟتياة آمنُت مطمئنُت((.

 والذي شهدانه أبنفسنا: *
ايدة الكبَتة يف عصران، إال بعد انصراؼ أف اٞترائم وا٠تصومات َف تزد ىذه الز 

وال يزالوف  -الناس عن مشايخ الصوفية، وقلة نزو٢تم للببلد، فقد كاف رجاؿ الصوفية 
ال يسمعوف عن خصومة بُت طرفُت إال أسرعوا للصلح بُت الطرفُت بدوف إستدعاء  -

 نو عزَّ شأ يف قولػػو  من أحد ألهنم يروف أف ذلك واجباً كلفهم بو هللا  



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 : ( سورة اٟتجرات[ٜ] اآلية ) وتعالت أٝتائو

                                                       
 قولو:معٌت يف  وكلفهم بو النيب 

م{مِمؾمُلؽمِلِعمَّٗؿمِلػمَلَصمنَيؼمِلػمِلِلادُلمّٕٔفملَعِبمِمَؿؾمِلَؼمِمَظمِنَعم}

وكرمو يوفقهم و٬تري ا٠تَت على أيديهم ألهنم كانوا  بفضلو ومّنو  وكاف هللا  
 : ( سورة النساءٖ٘اآلية )ىف  يتحروف يف سعيهم قولو 

                                  ..  

ممدمملبضملممًل:مغزملّٕةمادلصملػملومدمملبضملممًل:مغزملّٕةمادلصملػملوم

ضرب الصوفية ا١تثل األعلى يف التعاوف، وىم لذلك ٗتلقوا بصفة الفتوة، ومفهـو 
 توة عندىم يعٌت سعي العبد يف أمر غَته.الف

وعن طريق ىذه الفتوة حقق الصوفية أىدافًا نبيلة جملتمعاهتم ، فقد استغلوا 
حُت وقفوا يف وجو ….. مكانتهم االجتماعية، وأسدوا إُف الناس الكثَت من ا٠تدمات: 

استبداد السبلطُت وعما٢تم، وتشفعوا لرعاايىم، واستجيبت شفاعتهم، فقد كاف 
 اللتفاؼ الرعية حو٢تم وتقدير الناس ٢تم األثر الكبَت يف سرعة استجابة اٟتكاـ ٢تم.

 :.ٖٔيقوؿ عنو صاحب درة األسرارصػ  فهذا أبو اٟتسن الشاذِف  *
))فلما توجهنا إُف ا١تشرؽ، ودخلنا اإلسكندرية، عمل ابن الرباء عقدًا ابلشهادة 

شّوش علينا ببلدان ، وكذلك يفعل  - يقصد الشيخ أاب اٟتسن -أف ىذا الواصل إليكم 
 يف ببلدكم، فأمر السلطاف أف يعتقل ابإلسكندرية، فأقمنا هبا أايمًا.

 وكاف السلطاف رمى رمية على أشياخ يف الببلد يقاؿ ٢تم القبائل، فلما ٝتعوا 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ابلشيخ أتوا إليو يطلبونو يف الدعاء، فقاؿ ٢تم: غدًا إف شاء هللا نسػػافر إُف القاىرة 
 .تحدث مع السلطاف فيكمون

قاؿ: فسافران، وخرجنا من ابب السدرة، واٞتنادة فيو والواِف، وال يدخل أحد وال 
 ٮترج حىت يفتش، فما كلمنا أحد وال علم بنا.

 فلما وصلنا القاىرة أتينا القلعة فاستأذف علي السلطاف. قاؿ: وكيف وقد أمران 
والة والقضاة، فجلس معهم و٨تن ننظر أف يعتقل ابإلسكندرية، فأدخل علي السلطاف وال

 إليو، قاؿ لو ا١تلك: ما تقوؿ أيها الشيخ؟
فقاؿ لو: جئت أشفع اليك يف القبائل، فقاؿ لو: اشفع يف نفسك، ىذا عقد 
ابلشهادة فيك، وجهو ابن الرباء من تونس بعبلمتو فيو، مث انولو إايه فقاؿ لو الشيخ: أان 

 وأنت والقبائل يف قبضة هللا.
فلما مشى قدر عشرين خطوة حركوا السلطاف فلم يتحرؾ وَف ،  الشيخ وقاـ

قاؿ: فرجع ،  ينطق، فبادروا إُف الشيخ وجعلوا يقبلوف يديو ويرغبونو يف الرجوع إليو
إليو، وحركو بيده، فتحرؾ، ونزؿ عن سريره، وجعل يستحلُّو ويرغب منو يف الدعاء. مث  

لب عن القبائل، ويرد ٚتيع ما أخذه منهم، كتب إُف الواِف ابالسكندرية أف يرفع الط
 وأقمنا عنده يف القلعة أايماً، واىتزت بنا الداير ا١تصرية((.

وكثرت شفاعات أّب اٟتسن بكثرة ا١تظلومُت وا١تساكُت والذين الجاه ٢تم،  *
والضعفاء وذوي اٟتاجات على ٥تتلف ألواهنم، وأخذ يًتدد على والة األمور شافعاً 

يًا حىت لقد قاؿ ابن دقيق العيد يف ذلك: .... جهل والة األمور بقدر ومدافعًا و٤تام
الشيخ أّب اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر لكثرة تردده يف الشفاعات، أما ابن عطاء هللا فقد قاؿ 

 يف ذلك معلقاً على كلمة ابن دقيق العيد:
و وأذ٢تا يف بذؿ نفس ....أبخبلؽ هللا،إف ىذا األمر ال يقوى عليو إال عبد متخلق 

 ىف  فعامل عباد هللا ٦تتثبلً لقوؿ رسوؿ هللا  ...مرضاة هللا، وعلم وسيع رٛتة هللا،



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


727727ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 : مذى عن عبدهللا بن عمروبن العاصاٟتديث الشريف الذى أخرجو أبو داود والًت 

اظّٕٖاِحؼمُلوَنمَؼَِّٕحؼمُلؾمُلُمماظّٕٖمحُن،ماِرَحؼمُلوامَعِنمِصيماَِِّرٔضمَؼَِّٕحؼمِلغمُلِممَعِنمم}

م.{مظٖلؼمَلمملِءِصيما

على أننا ال نًتؾ ىذا ا١توضوع دوف أف نشَت إُف أف أاب اٟتسن كاف دائمًا يدعو 
يف ذلك عليها طابع العبودة وفيها عبَت  هللا قبل أف يسَت إُف وساطة يف ا٠تَت، وأدعيتو

ا٠تشوع، وذلك ليشعر ىو ويشعر الناس أف األمور كلها بيد هللا وأنو ليس إال منفذاً 
 سبحانو وقد تفضل هللا عليو فجعلو سببًا يف الصاٟتات. ومن أمثلة ذلك: ما ١تشيئة هللا

 روى صاحب درة األسرار قاؿ:
 ، وقد أراد أف ٯتشي للبعض يف الدفع عن رجل من الصاٟتُت: وقاؿ 

))اللهم اجعل مشي إليو تواضعًا لوجهك، وابتغاء لفضلك، ونصرة لك 
رين الذين أخرجوا من دايرىم وأموا٢تم يبتغوف فضبًل ولرسولك، وزّيٍت بزينة الفقراء ا١تهاج

من هللا ورضوااًن وينصروف هللا ورسولو، أولئك ىم الصادقوف. وخصٍت اببة واإليثار، 
ورفع اٟتجاب من الصدور يف الليل والنهار، وقٍت شح نفسي واجعلٍت من ا١تفلحُت. 

يف قلوبنا غبًل للذين آمنوا ربنا إنك واغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلٯتاف، وال ٕتعل 
 رؤوؼ رحيم((.

 وكذلك كاف الشعراين: *
فمع أنو كاف زعيمًا روحيًا وإمامًا شعبياً، و٣تاىدًا عظيماً، يف ٖترير العقوؿ  

اإلسبلمية من اٞتمود واألساطَت َف يشغلو ذلك اٞتهاد عن سبيلو يف إنقاذ اٞتماىَت من 
 خاصة أنو بلغ منزلة عظمى جعلت اٟتكاـ يقصدونو.ظلم الوالة واستعباد األمراء و 

فقد حدثوا أف السلطاف سليم حُت فتح مصر وأقاـ بقلعة اٞتبل، وفدت عليو 
 الوفود، وقصده الناس من كل فج، حىت أزمع الرحيل إُف تركيا فقاؿ:



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


720720ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 ىل بقى أحد من العلماء أو األولياء َف نره؟
 السن َف ٕتر عادتو أف يقابل أحد فقالوا لو: ما بقى إال رجل عظيم ولكنو صغَت

 من الوالة أو ٭تضر ٣تالسهم.
 فقاؿ السلطاف سليم: أان أذىب إليو.

وذىب السلطاف سليم ، وقابل الشعراين وأحبو ، واعتقده ، وقبل شفاعتو يف 
العفو عن القاضي ٤تي الدين عبد القادر الزوكي رأس الكّتاب بديواف القلعة، وكاف قد 

ف وتوعده وأخذ منو السجبلت، ويقاؿ أنو أىدر دمو، فخشي على غضب عليو السلطا
نفسو وٞتأ إُف الشعراين ، فاستجار بو فأمنو، وانتهز فرصة زايرة السلطاف سليم لو 

 فكلمو يف شأنو فأجابو ورده إُف سابق عملو.((

ويف عصران ىذا كاف الشيخ ٤تمود أبو ىاشم هنع هللا يضر وىو من قرية بٍت عامر  *
 ة الزقازيق :٤تافظ

يذىب إليو الناس طالبُت قضاء مصاٟتهم، فيطلب منهم أف َيتونو يف الصباح، 
فيخرج معهم منذ الصباح متنقبًل بُت دواوين األعماؿ ا١تختلفة يف اافظة وغَتىا ، حىت 
يقضي ٢تم ٚتيعًا مصاٟتهم ، وال يرجع إُف بيتو إال بعد قضاء كل ما وصل إليو من 

ا١تصلحة، وظل ف قرة عينو يف رؤيتو للبسمة تعلو الوجوه فرحًا بقضاء مصاٌف الناس، وكا
 . ىذا دأبو حىت لقي ربو 

 :والذي دفع الصوفية إُف ذلك  *
عليو أفضل الصبلة وأمت السبلـ فيما أخرجو الطرباىن ىف األوسط إبسناد ىو قولو 

 :جيد 
ؿملِهمَطمملَنمَخؿمِلًّٕامَظُهمِعٔنماِسِؿغمَلمملِصِهمَسرمِلَّٕمِدؽمِلؿمِلَن،مَوَعٔنمَعِنمَعرمَلىمِصيمَحمملَجهمِلمَأِخم}

اِسَؿغمَلَفمَؼِوعممًلماِبِؿطمَلمملَءمَوِجِهماظػملَِّهمَجضمَلَلماظػملَُّهمَبؿمِلؽمَلُهمَوَبؿمِلَنماظؽمٖلمملٔرمَثاَلَثمَخؽمَلمملِدَقم

م{مُطٗلمَخؽمِلَّٕٓقمَأِبضمَلُّٓمَعمملمَبؿمِلَنماخَلمملِصعمَلؿمِلٔن



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ممثمملعؽملممًل:مإصالحمادلؽملقّٕصنيثمملعؽملممًل:مإصالحمادلؽملقّٕصني

 ر إ٬تاّب كبَت داخل اجملتمعات...وللصوفية دو 
وىو جذب عدد كبَت من ا١تنحرفُت عن السلوؾ السوي، وإصبلح نفوسهم 
وهتذيبها، وٖتويلهم من عناصر شر داخل اجملتمع إُف عناصر خَت، أي أف التصوؼ ٧تح 

 :يف تنقية اجملتمع من بعض عناصر السوء، وكتبهم تزخر آبالؼ األمثلة 

 طريق، كالفضيل بن عياض:قطع الي٦تن كاف لصاً  *
فتاب هللا عليو، وأقبل على اٞتد واالجتهاد حىت ٟتق ٔترتبة األفراد، وصار ا١تلوؾ 

 .واألمراء يستأذنوف يف الدخوؿ عليو، ويلحوف يف طلب النصيحة منو

 أو كاف من أىل اللهو والسوء كالشبلي عندما كاف والياً: *
رد من ثيابو وخرج من ٚتيع ما  فندـ على ما سلف من سوء عملو وسقطاتو، فتج

كاف عنده وأمر أىلو اب٠تروج عما كاف أبيديهم، وتصدؽ بكل ما َف يعلم لو مالكاً، وأمر 
أىلو وأوالده وبناتو ابلتجرد وخَت دليل على صدؽ توبتو أف ُرؤى عند موتو مهموماً 

ييت، فُسئل عن سر ذلك فقاؿ: إف أشد شئ علّي اآلف درىم اغتصبتو من رجل أثناء وال
وقد فّتشت عن صاحبو كثَتًا فلم أجده، فتصدقت عنو أبلوؼ، ومع ذلك ال أظن أف 

 . ذلك يُغٍت عٍت شيئًا، وىذا ىو الذي أ٫تٍت اآلف وأان مبلؽ لرّب  

وىناؾ العديد ٦تن سلك الطريق كانوا يف ٢تو دائم يعملوف يف الطرب والغناء   *
 إُف هللا وأقبلوا على العبادة.كالسيدة رابعة العدوية، فًتكوا ذلك واتبوا 

ويف زماننا أيضًا عدد كبَت من ىؤالء ٦تن يسموف ابلفناانت التائبات كشادية  *
 ت وشهَتة وسهَت رمزي ومد٭تة يسري وغَتىن.و ومشس البارودي وىناء ثر 

على أية حاؿ لقد ضم الصوفية إُف صفوفهم هبذه الطريقة أفرادًا من كل طبقات 
 طريق أيضاً هبذه الوسيلة أفراد من اٞتنسُت.اجملتمع، كما سلك ال
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مم

كما كاف ٢تذا ا١تسلك أثر إ٬تاّب عظيم يتمثل يف األوقاؼ الكثَتة اليت أوقفها 
ىؤالء التائبوف للزوااي وا١تساجد والتكااي وا١تستشفيات ودور العلم وا٢تيئات ا٠تَتية 

كما أهنا صدقة جارية   ا١تختلفة حيث أهنم كانوا يروف يف ذلك خَت وسيلة لتكفَت ذنوهبم،
 تبقى ٢تم.

ولو فحصنا بدقة ٦تتلكات األوقاؼ لوجدان أف معظمها قد جاء هبذه الطريقة، 
ولوجدان أف أغلبها أيضًا كاف ملكًا للصوفية ٦تا يدؿ على الدور العظيم الذي كاف 

 للصوفية يف ىذا اجملاؿ.

ممتمملدضملممًل:مسؼملمملرةمادللمملجّٓتمملدضملممًل:مسؼملمملرةمادللمملجّٓ

 : أوُف الصوفية الدعوة إُف هللا  
،  ّل اىتمامهم فقد كانوا يذىبوف إُف شىت بقاع األرض انشرين لدين هللا  جُ 

وقد دفعهم ذلك إُف بناء ا١تساجد لربط قلوب ا١تسلمُت اٞتُدد هبذه ا١تساجد، ولدورىا 
الديٍت والثقايف يف حياة اجملتمع، ىذا فضبًل عن أف كثَتًا منهم كاف يقـو ببناء ا١تساجد 

 : استجابة لقوؿ هللا  

                                           
                                           

                              التوبةالتوبة  
 وَف يقم الصوفية ببناء ا١تساجد فقط....

وإ٪تا قاموا أيضُا ابلوظائف البلزمة لعمارهتا ، وقد أظهروا تنافسًا كبَتًا يف ذلك، 
 فمنهم من كاف يقـو بتعهدىا ورعايتها وتنظيفها وخدمتها.
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مم

ومنهم من توُف وظيفة ا١تؤذف، ومنهم من كاف يقـو إبمامة الناس يف الصبلة، كما 
كاف ٢تم أتثَت قوي يف نفوس الناس توُف كثَت منهم وظيفة الوعظ وا٠تطابة يف ا١تساجد، و 

ألهنم ينطقوف عن عقيدة راسخة، وإٯتاف صادؽ، وتطبيق عملي ١تا يقولوف، فقو٢تم َيخذ 
 طريقو فوراً إُف القلوب، ويكوف لو أتثَته ا١تطلوب.

وقد سئل أحد الصوفية: ما ابلك إذا وعظت أبكيت السامعُت، وواعظ ا١تدينة 
 يعظ فبل يبكي أحد؟
 النائحة الثكلى كالنائحة ا١تستأجرة.فقاؿ: ليست 

 ومثل ىذا الواعظ ىو الذي ٨تتاج إليو اآلف.....
وعملو ىو قمة التكافل االجتماعي الذي َيخذ بيد الناس إُف الطريق السوي، 
ويقودىم إُف الطريق ا١تستقيم، فليس التكافل يف النواحي ا١تادية فقط، بل ىو يف 

لناجي على أف َيخذ بيد أخيو عن طريق حثو على النواحي الروحية أيضًا حيث ٭ترص ا
 ا٠تَت، ومنعو عن الشر.

ممسمملذًّٕا:ماظضملالجماظؽملظملليسمملذًّٕا:ماظضملالجماظؽملظمللي

 جاء اإلسبلـ ٢تداية البشرية من الضبلؿ إُف نور اٟتق....
وكاف من أوُف مهامو إرساء قواعد ٣تتمع مثاِف يف عبلقة أفراده ٓتالقهم، ويف 

معات األخرى، ومن أجل ٖتقيق ىذا عبلقاهتم مع بعضهم البعض، يف عبلقاهتم ابجملت
ا٢تدؼ، فقد حث القرآف على التمسك ابلصفات اٟتميدة، وا٠تصاؿ النبيلة، والعمل 

 من أجل خَت الدنيا واآلخرة ٦تا يزيد اٞتماعة قوة و٘تاسكًا.
فإذا خلد اإلنساف إُف نور اإلٯتاف وعرؼ أف دنياه قصَتة، وأف آخرتو ىي األبقى، 

تو يف الدنيا إُف اآلخرة من نفع وضر إ٪تا ىو لصاٟتو، وذلك لًتبية وأف ما يكابده يف رحل
نفسو، وتعويدىا على مكاـر األخبلؽ، والصرب على الفاجعات، حظى ىذا اجملاىد بعوف 
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مم

هللا ورٛتة هللا وعطاء هللا وحب هللا، وىو يف ذلك ال ٮتسر شيئًا يف دنياه وال يف آخرتو، 
السكينة والطمأنينة واألمن، فُتقبل على ما  وإ٪تا على العكس من ذلك تكسب نفسو

 .ىو خَت وأبقى من حب الفضائل وأعماؿ ا٠تَت، ونبذ ما ىو لعب و٢تو
ولقد اىتدى الصوفية إُف أف ذلك ىو الطريق اٟتق للصحة النفسية يف الدنيا 
واآلخرة، ورأوا أف حصوؿ ذلك يكمن يف ٗتلية النفس من نزعاهتا الشهوانية وأىوائها 

ة، وأوصافها ا١تذمومة، وٖتليتها ابألوصاؼ امودة، وبذلك ٯتكن شحن فراغ النفسي
النفس بعد التخلية، ٔتفاىيم إ٬تابية جديدة، ومبادئ سامية قوٯتة، حىت تتغَت حاؿ 

 النفس وتتطبع اب١تثل العليا واألخبلؽ الفاضلة، وتسلك طريقاً أكثر أمناً وأعظم أمبًل.
ساف إال ابلًتبية السليمة، والتنشئة على ٤تبة وٖتققوا أف ذلك ال يتحقق لئلن

الفضائل، وابلتمسك ٔتكاـر األخبلؽ، وابلتبصر بطريق هللا، وابلصرب على ا١تكاره 
وٖتمل الفاجعات، والتزىد فيما عند الناس، والصرب على اإلبتبلءات والرضا 

يطاهنا، فبل وهبذا الطريق وحده تتفوؽ النفس على أاننيتها، وتقوى على ش، ابالختبارات
 تنزع إُف األىواء، وال ٘تيل إُف الشهوات.

فيحيا اب٠تشية  -فضبًل من هللا ومنة  -وإذا استقاـ اإلنساف فإنو يلهم ابٟتقائق 
قريباً من هللا، وينجو اب٠توؼ من وعيد هللا، ويقبل ابلرجاء يف وعده تعاُف، فتطمئن نفسو 

وتكربىا، وٕتربىا، وتعاليها، فينصلح  ْتب هللا، فبل تنشغل بسواه، وبذلك تنسى غرورىا
 حا٢تا، وتبتعد عن النقائص واآلفات، وعن الوساوس وا٢تواجس واألمراض.

 : وال يتم ذلك لئلنساف
إال بواسطة الطبيب الروحاين ا١ترّب فهو الذي يساعد مرضاه ويوجههم بعد كشف 

َت طبعها يالعيوب للتخلص منها. فهو الذي يروض نفس الطالب ليجعلها قابلة لتغ
وٖتسُت أخبلقها، وذلك عن طريق األدب مع هللا، والتوكل عليو تعاُف، حيث ترضى ٔتا 

 ختبارات.متحاانت واإلَيتيها من خَت وشر، وتصرب على اإل
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مم

وبذلك يصقل معدهنا من دنسها ونقصها. ويعمل ا١ترّب جاىدًا على األخذ بيد 
نتكاس ة الشهوات تقود إُف اإلالطالب، و٭تذره من عثرات الطريق، ويعرفو أف موافق

٨تراؼ وا١تعاصي والذنوب، إذ أنو مازاؿ يف اختبار، إذا ٧تح فيو وصل إُف شاطئ واإل
األماف، وبو يدخل إُف طريق هللا، أما إذا شعر ابلُعْجب والرضا فإف ذلك يدؿ على 

 الفشل والنكسة، وعليو أف يبدأ من جديد يف ٥تالفة نفسو األمارة.
ن مريده، يسَت معو خطوة خطوة، وعلى الطالب أف يصارح طبيبو فا١ترّب قريب م

ٓتواطره النفسية، ويكشف لو عن ابطن نفسو أواًل أبوؿ، وأال يكذب عليو، حىت يتمكن 
من معاونتو وعبلج ما بقى من نفسو من شهوات وأىواء ويساعده على القضاء على 

 أمراضو الباطنة.
 و٬تدر القوؿ أف الطبيب ا١ترّب:

كل طالب ما يناسبو من رايضات و٣تاىدات وأوراد ونصائح، بل ٭تدد لو ٭تدد ل
ما يصلح لو من أعماؿ وأفعاؿ، كالعزلة وا٠تلوة والصياـ والذكر وقراءة األوراد وتزكية 
النفس ألعماؿ الرب وا٠تَت واإلحساف، وكل طالب يُقبل على العبلج حسب ما تيسر لو 

رة لتقبل الطريق إُف هللا. وليس ما يطبق على من بناء نفسي واستعداد للمجاىدة ومثاب
 ىذا يصلح للتطبيق على غَته.

وال يزاؿ مع الطالب حىت يتقدـ شيئًا فشيئًا يف مراحل الشفاء، فتصفو نفسو، 
وتًتقى من حاؿ إُف حاؿ، ومن مقاـ إُف مقاـ، تتكامل شخصيتو، وتصل إُف مراتب 

يش يف كنف هللا راضياً، ويشهد ما ال السمو األخبلقي فيعرؼ طريقو، وهتنأ نفسو، ويع
 عُت رأت وال أذف ٝتعت، وال خطر على قلب بشر.

وىكذا ٧تد أف الطريق إُف عبلج النفس من أمراضها واضح وضوحًا اتمًا عند 
 الصوفية، ألف الطبيب ا١ترّب عارؼ برعونة النفس وجنوحها.
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مم

دنيوية ا١تؤقتة، لذلك فهو يبدأ مع الطالب أبف يطلب منو التخلي عن اٟتظوظ ال
والتوبة عن اآلاثـ والذنوب. وإذا صدؽ ا١تريد عرؼ طريقو، واستنار أبنوار اٟتق، 
فتستجيب نفسو إُف العبلج، وتتخلص من الكرب والُعْجب واألثرة وحب السيطرة 

 والرايء وغَتىا.
فالتوازف النفسي يف الًتبية الصوفية يًتكز يف تعويد النفس على ٕتنب اٟتظوظ 

ء، والبعد عن الرغبات الدنيئة، و٥تالفة الشهوات الدنيوية الرخيصة، ورفض واألىوا
ا١تلذات الزائلة، واإلقباؿ على ما ىو ابؽ خالد، عند ذلك ترضى النفس ْتا٢تا وأحوا٢تا، 

 وتواكب طريق هللا مسًتسلة معو أبداً ال تستهدؼ إال ٤تبتو وقربتو تعاُف.
فيو علم النفس اٟتديث ، ويصور ىذا وىكذا ٧تد أف الصوفية ٧تحوا فيما فشل 

 فيقوؿ: ٖٗالفشل الدكتور حسن الشرقاوي يف كتابو )٨تو علم نفس إسبلمي( صػ 
)) إف علم النفس اٟتديث ٔتدارسو ا١تختلفة قد ٗتبط يف وصف أمراض النفس، 
وحاوؿ عبلجها بطرؽ سلبية، وأساليب ٗتديرية ىي ٔتثابة مسكنات ألمراض سرطانية، 

 يزوؿ أتثَتىا فَتجع ا١تريض إُف حالتو األوُف من ا١ترض والعصاب.ما يلبث أف 
وقد أستخدـ لذلك أساليب وطرؽ عقيمة كاإل٭تاء، والتنوًن ا١تغناطيسي، 
والتنفيس، واللعب، والتداعي اٟتر، وتفسَت األحبلـ، واألابطيل. وغَت ذلك من الطرؽ 

ىذه الطرؽ من بعض  السطحية.... !! ، وحىت لو افًتضنا ٗتلص ا١تريض عن طريق
أمراضو الباطنة، فإنو ما يلبث أف يشحن مرة أخرى أبمراض أكثر ضراوة تزيد من تفاقم 

 حالتو ((.
 مث يؤكد الدكتور حسن الشرقاوي صحة النتائج اليت وصلنا إليها يف ىذا الباب 

 من نفس ا١ترجع: ٗٗفيقوؿ صػ 
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مم

النفس البشرية، ويسعى )) وإذا كاف علم النفس يريد حقًا أف يتعرؼ على حقيقة 
إُف حكم رشيد على الشخصية اإلنسانية، فعليو أف يغَت من وسائلو وغاايتو، ويبدؿ 
نظرتو ادودة ليصبح قادرًا على الوصوؿ إُف نتائج إ٬تابية تفسر السلوؾ اإلنساين 

 تفسَتاً صادقاً وسليمًا.
إسبلمياً.... ، ولن يتمكن علم النفس من الوصوؿ إُف ذلك إال إذا اتبع منهجًا 

البينات نظرايتو وأفكاره... ، فيعمق  وقد استقي مادتو من علم هللا.... ، وأخذ من آايت
بذلك أْتاثو ودراساتو... ، وال يتناقض مع نفسو يف تربير فروضو ا١تتخيلة، وٖتليبلتو 

 السطحية الفاترة ((.
كاليأس   أما عن دور الصوفية يف عبلج اٟتاالت اليت تنتاب النفس البشرية

والقنوط والوساوس والكبت والعقد النفسية واألحبلـ وغَتىا ، فهذا أمر ٭تتاج إُف 
 تفصيل واسع ليس ىنا مكانو.

 ولكن الذي نود أف نشَت إليو أف الصوفية :
ىم أصحاب الباع الطويل يف عبلج اٟتاالت النفسػػية ،ووصف أحوا٢تا وأطوارىا ، 

ات نفسية تستقبل ا١ترضى النفسيُت يف كل وقت بيوهتم مصحّ  -وال تزاؿ  -وقد كانت 
وحُت وتقدـ ٢تم العبلج وواجبات الضيافة ابلبشر والًتحاب.... ، وكل ذلك ابتغاءاً 

، وطلبًا ١ترضاتو سبحانو وتعاُف، ألهنم يعتقدوف أف تلك مهمتهم، وىذه  لوجو هللا  
 حقيقة رسالتهم.

******** 
  اظّٓسوةمإىلماإلدالماظّٓسوةمإىلماإلدالممم--بب



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 ـ وسطع نوره يف معظم أ٨تاء الدنيا بطرؽ ثبلث:انتشر اإلسبل
عقب الفتوحات اإلسبلمية وبعد انتهاء اٟترب، وذلك نتيجة جهود ا١تبشرين من  -ٔ

الصحابة والتابعُت الذين كاف ألخبلقهم اإلسبلمية وسلوكهم اٟتميد األثر الكبَت 
 يف إقناع اآلخرين ْتقيقة ىذا الدين.

استقروا يف بلداف كثَتة والذين استطاعوا أف  التجار وا١تهاجروف ا١تسلموف الذين -ٕ
 يعرفوا شعوب األرض ٔتحتوى الدعوى اإلسبلمية.

اٞتهود الكبَتة اليت كاف يقـو هبا متبعوا الطرؽ الصوفية اليت انتشرت يف كل من  -ٖ
آسيا وأفريقيا، واليت كاف ٢تا دور ابرز يف أتسيس الكثَت من ا١تراكز الدينية اليت 

  جذب الكثَتين إُف حظَتة اإلسبلـ.أسهمت بدور فعاؿ يف

و١تا كانت الدعوة إُف اإلسبلـ ال تقـو هبا جهة أو ىيئة منظمة، بل تعتمد على 
 جهود األفراد التطوعية :

فلقد كاف للصوفية العبء األكرب يف ىذا اجملاؿ وقد ٖتدث يف ىذا األمر اإلماـ 
 :ٚٚدمحم أبو زىرة يف كتابو )الدعوة إُف اإلسبلـ( فقاؿ صػ 

 ))الدعاية الصوفية كانت تقـو على أمرين:
من القدوة واالختبلط، واألخبلؽ اإلسبلمية والتسامح والرفق يف  -أحد٫تا 

 ا١تعاملة، وا١تثل الطيبة الواضحة يف ا١تعاملة اٟتسنة.
وذلك أف أئمة الصوفية كالقطب عبد القادر اٞتيبلين، وأّب اٟتسن الشاذِف 

عطاء هللا السكندري، كانوا على أخبلؽ إسبلمية طيبة، وكانوا وا١ترسي أبو العباس، وابن 
على ٝتاحة تدين البعيد، وتثبت القريب. وهبذه األخبلؽ اليت سرت إُف بعض مريديهم 
وأتباعهم كانوا ٬تذبوف إُف اإلسبلـ طوائف من غَت ا١تسلمُت الذين ٮتتلطوف هبم، فإف 

يبة ٬تذب النفوس، وتسري هبا العقائد ا١تعاملة اٟتسنة، واالختبلط الذي يكوف بعشرة ط



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


727727ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

الفاضلة، فتسري العقيدة العالية إُف ما دوهنا كما يسري ا١تاء العذب من ا١تكاف ا١ترتفع 
 إُف ا١تكاف ا١تنحدر.

وقد كاف ىؤالء اآلحاد من ا١تتصوفة الذين ال يشعبذوف بل يتعبدوف وٮتتلطوف 
، فيؤثروف ٔتعاملتهم، وبسعة صدورىم، أبىل أفريقيا الوثنيُت، واجملوس والوثنيُت يف آسيا

 وعقو٢تم أبكثر ٦تا يؤثر القوؿ، وقد كانت تقًتف هبذه األخبلؽ دعوات أحادية أحيااًن.
 الثاين من األمور اليت كانت تقـو هبا الدعاية الصوفية:

٣تالس الوعظ اليت كاف يعقدىا األئمة من األقطاب، فقد كانت ٣تالس عامة 
ر فيها غَت ا١تسلمُت فيتبعوف الشيخ يف مواعظو مث يعلو االتباع ٭تضرىا ا١تسلموف، و٭تض

 حىت يتبعوه يف عقيدة الوحدانية((.
مث ٖتدث عن الشيخ عبد القادر اٞتيبلين وكيف كاف ٭تضر ٣تالس وعظو اليهودي 

 والنصراين، واجملوسي والوثٍت، وما كاف اجمللس ينفض إال على إسبلـ كثَتين.
 -ؿ ما قاـ بو فضيلة ا١ترحـو الدكتور عبد اٟتليم ٤تمود و٦تا يذكر يف ىذا اجملا

من التزامو بواجب الصويف إُف جانب واجبو اآلخر كشيخ لئلسبلـ ٦تا كاف لو  -الصويف 
أثره يف أف أعلن على يديو أربعة آالؼ ماليزي وعشرة آالؼ ايابين، وما ال ٭تصى من 

ـ ، وقد ذكرت ذلك ٜٗٚٔة األندونيسيُت اإلسبلـ أثناء زايرتو ٢تذه الببلد سن
 ىػ.ٜٖٚٔالصحف يف حينو وتراه مسجبًل يف ٣تلة األزىر عدد شواؿ 

ويشَت إُف ىذه اٟتقيقة أيضًا الدكتور ٤تي الدين األلوائي يف مقاؿ لو بعنواف 
ىػ ٜٖٚٔ)الدعوة اإلسبلمية وتطوراهتا يف شبو القارة ا٢تندية( ٔتجلة األزىر ذو القعدة 

 قائبًل:
اتريخ الدعوة اإلسبلمية الطويل يف شبو القارة ا٢تندية ٚتاعة أو ىيئة ))وَف نر يف 

رٝتية أو غَت رٝتية أنشئت لغرض الدعوة والتبليغ حسب منهج تبليغي منظم، وكل ما 
رأيناه يف ٣تاؿ الدعوة ىو اٞتهود الفردية من الدعاة ا١تخلصُت من العلماء والوعاظ 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


720720ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ية إما يف منز٢تم أو يف التكااي أو يف ا١تساجد الصوفية الذين اٗتذوا من ٣تالسهم العلم
مراكز لبياف ٤تاسن اإلسبلـ وإبرازىا انصعة واضحة أماـ الناس، كما كانوا يقوموف 
برحبلت وجوالت يف سبيل نشر دعوة اٟتق بطريق ا١توعظة واإلرشاد، ويف ٚتيع 

بلؽ الفاضلة األحواؿ كانوا قدوة حسنة وحية يف حياهتم ا٠تاصة والعامة للتحلي ابألخ
وحسن ا١تعاملة واإلخبلص والوفاء، كما كانوا يهتموف بًتبية الناس على الطباع 

 ا١تستقيمة اليت يدعو هبا الدين اٟتنيف((.
وأىم الطرؽ الصوفية اليت كانت أحد العوامل ا١تهمة يف نشر اإلسبلـ القادرية يف 

يبلين واليت أسست ٢تا القرف السادس ا٢تجري اليت كاف يتزعمها سيدي عبد القادر اٞت
 مراكز يف غينيا والسوداف الغرّب، وامتدت أيضاً من السنغاؿ إُف مصب هنر النيجر.

وكانت التجانية أيضًا من أىم الفرؽ الصوفية بزعامة الشيخ أٛتد التجاين، 
واٗتذت من مدينة فاس اب١تغرب مركز لنشاطها إُف جانب ا١تراكز األخرى اليت انتشرت 

من القارة وكما ذكر دمحم فتح هللا الزايدي يف كتابو )انتشار اإلسبلـ( صػ  يف أرجاء أخرى
: )) وىااتف الفرقتاف كاف ٢تما دور كبَت وابرز يف نشر اإلسبلـ بُت األفريقيُت  ٖٙٔ

بطرؽ سلمية ْتتة وإبقناع ابٟتجج والرباىُت، ودو٪تا استخداـ أي سيف أو ضغوطات 
 أخرى ((.

 :ٖ٘ٙالدعوة إُف اإلسبلـ( صػ ويقوؿ أرنولد يف كتابو )
))ويف غرب أفريقيا كانت ىناؾ طائفتاف قائمتاف بصفة خاصة على نشر اإلسبلـ، 

 ٫تا: القادرية والتيجانية((.
 ويتحدث أيضاً عن أثر الطريقة االدريسية وا١تَتغانية ، .. فيقوؿ عند حديثو عن 

 نفس ا١ترجع: من ٖٗٙاٟتركات اليت عملت على نشر اإلسبلـ يف أفريقيا صػ 
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مم

)) ومن أسبق تلك اٟتركات، حركة يعزي قيامها إُف السيد أٛتد بن إدريس، وقد 
غٍت يف رحلة إُف ـ أحد أتباعو ويدعى دمحم عثماف األمَت ٖ٘ٛٔأرسل قبل موتو عاـ 

 .أفريقيا لنشر تعاليم اإلسبلـ ((
 :ٓٛويقوؿ اإلماـ دمحم أبو زىرة يف كتابو )الدعوة إُف اإلسبلـ( صػ 

)وكاف للصوفية فضل كبَت يف ىذا فإف أتباع أّب اٟتسن الشاذِف، وا١ترسي أّب ) 
العباس، ونشاط ابن عطاء هللا السكندري كاف ٢تم دخل ابلقدوة وا١تسلك يف أفريقيا، 

 .والفضل الواضح األثر كاف للتيجانية والسنوسية يف القروف األخَتة
 اإلسبلـ، يف غرب أفريقيا فقد كانت التيجانية ٢تا عناية شديدة ابلدعوة إُف

ووسطها، حىت إنك ترى الكثرة الكاثرة يف ساحل الذىب وساحل العاج، وغاان، وغينيا، 
 .والسنغاؿ، والكونغو، ونيجَتاي من ا١تسلمُت األقوايء يف تدينهم((

ويذكر كذلك أنو استجابة لدعوة السنوسية القوية ا١تستمرة دخل عدد ال ٭تصى 
اي وغاان وغينيا والسنغاؿ والكونغو وتشاد وأوغندا وغَتىا من أبلوؼ األلوؼ يف نيجَت 

 وسط أفريقيا.
ويُػْرجع أسباب اٟتروب اليت شنها االستعمار على الصوفية بكل الطرؽ اللة يف 

إحساس الدوؿ اليت ابشرت  ، يرجع ذلك إُف:قانوف األخبلؽ وارمة على سواء
ٓتطر الدعوة اإلسبلمية اليت يقـو هبا الصوفية  استعمار أفريقيا كفرنسا وإ٧تلًتا وإيطاليا

 على مطامعهم االستعمارية، وفشل ا١تبشرين األوربيُت يف مباراهتم يف ذلك.
 :أما يف آسيا 

فقد انتشر اإلسبلـ يف القوقاز وداغستاف عن طريق دعاة مسلمُت كاف يف 
ة يف إذكاء روح مقدمتهم الشيخ الشافعي أبو مسلمة، مث ساعد ظهور الطريقة النقشبندي

الدعوة إُف اإلسبلـ واستمرار انتشاره. وٖتدثنا الرواايت التارٮتية أنو عندما أضطهد 
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األمويوف الشيعة من أتباع زيد بن علي )زين العابدين( فّضل ىؤالء الفرار من ظلم 
األمويُت وٞتئوا إُف الصُت حيث استقروا ىناؾ، وعملوا على نشر اإلسبلـ يف بعض 

 زاروىا يف رحبلهتم التجارية، وكاف لسلوكهم اٟتميد وتصرفاهتم اإلسبلمية ا١تناطق اليت
 األثر الكبَت يف إقناع الكثَتين من الصينيُت ابعتناؽ اإلسبلـ.

وكذلك كاف انتشار اإلسبلـ يف ماليزاي وا١تبليو وأندونيسيا وغَتىا من ببلد شرؽ 
 صوفية.آسيا نتيجة ٞتهود ا١تخلصُت من التجار وأتباع الطرؽ ال

 :وىكذا األمر أيضاً ابلنسبة النتشار اإلسبلـ يف أورواب وأمريكا
كجارودي الفرنسي وىوفماف   اً فقد ذكر كثَت من ا١تفكرين الذين أسلموا  حديث

األ١تاين وغَتىم أف الذي جذهبم إُف اإلسبلـ الروح اليت وجدوىا يف الصوفية وافتقدوىا 
 يف اٟتضارة األوربية ا١تادية .

ت ٣تلة منار اإلسبلـ اليت تصدرىا دولة اإلمارات العربية استطبلعًا عن وقد أجر 
دخوؿ غَت ا١تسلمُت لئلسبلـ يف الدوؿ العربية، وتوصلت إُف نتيجة مفادىا أف أكثر 
عدد من األوربيُت يدخل اإلسبلـ يف الدوؿ العربية يتم يف دولة ا١تغرب، ويرجع ذلك إُف 

ىناؾ، فتجذهبم بروحانيتها، فيلتفوف حو٢تا  حلقات الذكر اليت يقيمها ا١تتصوفة
ليشاىدوهنا، ولشدة أتثرىم هبا ينخرطوف فيها فجأة وبدوف مقدمات، ويكوف ذلك 

 مقدمة إلعبلهنم الدخوؿ يف اإلسبلـ.
و٩تتم حديثنا يف ىذا ا١توضوع بقوؿ اإلماـ دمحم أبو زىرة رٛتة هللا تعاُف عليو  يف  

 :ٚٛكتابو )الدعوة إُف اإلسبلـ( صػ 
))إف الببلد اإلسبلمية من أقصى األرض إُف أقصاىا تؤثر فيها الدعوات الصوفية 

، وأعماؿ الصوفيُت، فإذا قاموا ْتق الدعوة استجاب الناس ٢تم، إف كانوا ٥تلصُت
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مم

وخبلصة القوؿ أننا نريد أف تتوجو الصوفية إُف الدعوة إُف اإلسبلـ يف ربوع الشعوب 
 .دىا((اإلسبلمية كلها، ال يف مصر وح

 ويقوؿ أيضاً ىف نفس ا١ترجع :
)) إف مشايخ الطرؽ الصوفية يف كل األقاليم اإلسبلمية....  لو إتهوا إُف ما إتو 
إليو أسبلفهم يف ا١تاضي، ونظموا الدعوة إُف اإلسبلـ يف ٣تتمعاهتم، لكانوا قوة يف 

 الدعوة إُف اإلسبلـ منتجة مثمرة ((.

******** 
  ضملزملّٕؼهملضملزملّٕؼهملاظزملوصؿملهملمواظضملػملومماظاظزملوصؿملهملمواظضملػملومماظمم--جج

لقد كانت خشية هللا ىدفًا ساميًا من أىداؼ الصوفية... والعارفوف اب أخشى 
الناس ، وا١تعرفة أساسها العلم، وليس العلم الديٍت فقط، بل العلم ٔتا ٖتويو الدنيا من 

 .عواَف ٗتطف البصر وتلفت الذىن وتبعث على التأمل
و ا١تمنوحة لو يف الوصوؿ إُف ولذا فقد اندى الصوفية أبف يستغل ا١تريد قدرات

اٟتق، وبرز منهم علماء أجبلء يف ٥تتلف العلـو والفنوف، وَف تقف ٣تهوداهتم عند التبحر 
يف علـو الشريعة وما ورائها من أسرار، ولكنهم برزوا يف الكثَت من علـو اٟتياة من اتريخ 

اٟتفيظ فرغلي وتقوًن وىندسة وطبيعة ورايضيات وغَتىا ، ويقوؿ يف ذلك الشيخ عبد 
 :ٕٙٔالقرين يف كتابو )التصوؼ واٟتياة ا١تعاصرة( صػ 

)) يرى الشعراين أف العلم الظاىري ضرورة لتعمَت اٟتياة، بل يرى أنو وسيلة 
للتقرب إُف هللا عند أىل اٟتق. ويقوؿ يف ذلك يف كتابو ))درر الغواص(( إف أىل اٟتق 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


722722ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ـ الرايضيات وا١تنطق والعلم الطبيعي يشهدوف ٚتيع العلـو حىت اٟتساب وا٢تندسة وعلو 
 ٢تا داللة وطريق إُف العلم اب((.

ويرد يف كتابو ))آداب العبودية(( على من يرى يف دراسة ىذه العلـو حجبًا عن 
هللا أبف الذي يشهد ذلك إ٪تا ىو ٤تجوب عن موضع الداللة فيها عن اٟتق، ألف ٚتيع 

 ا ىي عند أىل هللا ال حجاب فيها.العلـو اليت يراىا أكثر الناس حجاابً إ٪ت
ولبلستدالؿ على سبق الصوفية إُف العلـو التجريبية أسوؽ ما أورده الشيخ 

 طنطاوي جوىري رٛتو هللا يف كتابو ))تفسَت اٞتواىر(( عند قولو تعاُف:

                           ، ،: قاؿ :قاؿ  
يف القرف العاشر ا٢تجري أف يُلقي بعض  صوَّا))أ٢تم هللا الرجل الصاٌف الشيخ ا٠ت

مسائل للشيخ عبد الوىاب الشعراين وتلك ا١تسائل تناسب اآلية اليت ٨تن بصددىا، 
 وتناسب العلـو اليت كشفت حديثاً وَف تكن معلومة يف ذلك العصر.

وإ٪تا فعل ذلك لَتد على جهلة ا١تسلمُت يف عصره الذين يقولوف أف العلـو ال 
الوقت نفسو حجة على من يدعي من الصوفية جهبًل أف اإلسبلـ براء من  لزـو ٢تا، ويف

، لقد أظهر هللا على يد ا٠تواص بعض العجائب العلمية ليثَت يف ا١تسلمُت  ىذه العلـو
روح التعلم، وليكوف ذلك عبلمة على صدؽ ىذا الدين ومعجزة لصاحب الشرع  عليو 

 أفضل الصبلة وأمت السبلـ (( .
 ئل اليت أشار إليها اٞتوىري:أما ىذه ا١تسا

خص يف أف ا٠توَّاص أخرب تلميذه الشعراين أبف كل شئ يف الوجود حي يُْدرؾ لفتت
حىت اٞتمادات ويف أف األشجار تتعاشق ويطلب بعضها بعضًا للقاح، وعلق اٞتوىري 

 رٛتو هللا على ذلك بقولو:
 ))إف كبلـ الصوفية ىذا ىو ما كشفتو العلـو اٟتديثة اآلف:



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

عاشق األشجار الذي قاؿ بو ا٠تواص ىو نفس ما أثبتو العلم اٟتديث يف نظرية فت
التبلقح، وأما حياة اٞتماد فهو أمر خفي َف يذكر علماء اٟتاضر منو إال قو٢تم: كل 

 اٞتمادات متحركات، وىذا أمر صحيح مربىن عليو.
ت ومعٌت ذلك أف كل قطرة ماء، أو قطعة حجر مركبة من ذرات صغَتة، والذرا

الصغَتة ترجع إُف جواىر فردة، واٞتواىر الفردة ترجع إُف عناصر أولية كاألوكسجُت 
واأليدروجُت، وىذه العناصر مىت ٖتللت ترجع إُف الكهرابء، وما ىي إال ٘توجات وبينها 
مسافات متباعدات، يدور بعضها على بعض كما تدور السيارات حوؿ الشمس ) أى 

كلها متحركة دائمًا ال سكوف ٢تا، حركات تلك الذرات ال الكواكب السيارة( ، فالعواَف  
فتور فيها،  فهي ال هتدأ من يـو أف خلق هللا العاَف إُف أف يفٌت، وا٠تبلصة أف كل موجود 

 حي((.
 مث نبو اٞتوىري إُف النتيجة العظيمة اليت استخلصها يف ْتوثو فقاؿ:

خ الصوفية من ابب ))إف كشف العصر اٟتاضر أتى بثبلثة أرابع ما قالو شيو 
اإل٢تاـ ...!!... ، وقد نبو ىؤالء الشيوُخ ا١تسلموف ولكن مع ذلك بقوا غافلُت َف يفطنوا 

 ١تا يقولو الشيوخ ((.
 واٟتقيقة أف اإل٢تاـ من أوصاؼ وصفات وخصائص العاَف ا١تسلم:

و إذ أف هللا سبحانو وتعاُف، يقذؼ يف قلبو إذا كاف عداًل مستقيمًا، ببعض ا١تعاين أ
اإل٢تامات يف ذلك العلم الذي يشتغل بو، فيأخذ العاَف ىذه ا١تعاين واإل٢تامات، ليطبقها 
علميًا أو ٯتتحنها ٕتريبياً، ليستوضح مغاليقها، ويستكشف غوامضها لينتفع هبا الناس يف 

 حياهتم الدنيوية.
 ، ومن سنة الرسوؿ   فالعاَف الصويف ا١تسلم يُلهم ابلفرض العلمي من هللا  

 ، مث ٭تاوؿ امتحاف ىذا الفرض ٕتريبياً وعمليًا.



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

وإذا ما عرجنا إُف العلماء يف العصر اٟتديث، فإننا ٧تد أف أكثر ا١تستحداثت 
وا١تستكشفات اٞتديدة، يف أي فرع من فروع العلم العملية والتطبيقية، إ٪تا تقـو أساساً 

 صورة ٥تًتع جديد.على إ٢تاـ يلهم بو الباحث فيحاوؿ تطبيقو عملياً ليظهر يف 
وما النظرايت اٟتديثة يف ٣تاؿ التكنولوجيا، إال نوعًا من إ٢تامات العلماء، ٘تتحن 

 فيثبت صدقها ونفعها للناس.
 وىكذا ٧تد أف الصوفية :

وفقوا بُت العلم والعمل، وبُت السعي يف اٟتياة الدنيا وبُت السعي لآلخرة، وَف 
لرقي العلمي، كما أهنم َف يشجبوا األخذ ابلتقدـ يقفوا حجر عثرة يف وجو التفكَت اٟتر وا

العمراين والتكنولوجي يف الدوؿ اليت سبقتنا إُف اٟتضارة ا١تادية، وإ٪تا طلبوا منا أف 
نتوخى اٟتذر، وأف نزف كل ما نلتقطو ٔتيزاف عدؿ، فنرفض الذي ٮتالف ديننا وأخبلقنا، 

 وأنخذ ابلذي يتوافق مع مفاىيمنا وقيمنا اٟتياتية.
ال ٯتكن أف يتحقق ذلك إال إذا ترؾ ا١تشتغلوف ابلدين ا٠تموؿ والتبطل و 

واالنعزاؿ، وشاركوا يف اٟتياة العامة مشاركة فعالة، وبدأوا يف تطبيق الفكر اإلسبلمي يف 
ميادين اٟتياة العملية، حيث ٯتكن أف تتغَت النظرة إُف اإلسبلـ ٔتا ىو جدير بو من 

 ٕٙٔعبد اٟتليم ٤تمود يف كتابو )اإلسبلـ والعقل( صػ إجبلؿ واحًتاـ. ويبُت الدكتور 
 الفرؽ بُت النظرة األوربية إُف العلم والنظرة اإلسبلمية إليو فيقوؿ:

))وإذا اقتصرت أوراب على العلم ا١تادي، فإف اإلسبلـ: ال يقف عند ذلك، وإ٪تا 
،  روح والبصَتةيوجو اإلنسانية إُف مصدر آخر للعلم وا١تعرفة، أال وىو: القلب أو ىو ال

و٬تمع ،  إف اإلسبلـ يوجو اإلنسانية إُف ا١تعرفة اإلشراقية، أو الكشفية، أو اإل٢تامية
 :اإلسراء(  ٖٙ) اإلسبلـ االٕتاه العلمي اٟتديث إُف االٕتاه البصري يف قولو

                                                    



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


721721ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 فالسمع، والبصر:... ٫تا أساس العلم ا١تادي علم التجربة، وا١تبلحظة.
 أما القلب:... فإنو أساس العلم اإل٢تامي.

إف هللا سبحانو وتعاُف يوجو ا١تسلم إُف ا١تبلحظة والتجربة... ، ويوجهو أيضًا إُف 
 االستشراؼ للهداية والنور القليب..، عن طريق ا٠تلق 

 بلص، وحب اإلنسانية، وا١تعاونة يف ا٠تَت.الكرًن، والتقوى واإلخ
وإذا كاف اإلسبلـ أوسع نظرة يف اٞتانب العلمي عن اٟتضارة اٟتديثة، وأدؽ 
وأمشل، فإنو ٮتتلف معها إختبلفًا جذراًي حاٝتًا يف مسألة اإلرادات والنوااي، ويف أمر 

 األسباب والبواعث، ويف إتاه الغاايت واألىداؼ.
 تقوؿ: العلم ال أخبلقي وتقوؿ: العلم ال صلة لو ابألخبلؽ، أإف اٟتضارة اٟتديثة 

 . والعلم يف نظرىا ال شأف لو اب٠تَت والشر، 
ولكن اإلسبلـ: ٬تعل أسس العلم متسمة اب٠تَت، و٬تعل غايتو منغمسة يف ا٠تَت 

ومن ىنا كانت حضارة اإلسبلـ: ،  و٬تعل من العلم قرب إُف هللا، و٬تعل منو عبادة 
 رٛتة وىداية، ال حضارة تدمَت وٗتريب: حضارة

                                 

  

********   



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


712712ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

  هملمورؼمملدةماظضملػملومهملمورؼمملدةماظضملػملوموصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗلمم--دد

 أوُف الصوفية للعلم اىتماماً كبَتاً ....
حىت كاف يشار لكثَت منهم كاٞتنيد والقطب اٞتيبلين والشاذِف وغَتىم أبنك إذا 

لم ٕتده ٬تده إجادة اتمة كأنو ال يعرؼ غَته، فإذا انتقل معو إُف آخر ٕتده حدثتو يف ع
 متبحراً فيو كذلك وكأنو ٗتصصو الذي عكف عليو طواؿ حياتو.

وقد روي عن ٚتاعة كثَتة منهم أنو كاف ٭تضر ٣تلس درسو الفقهاء والنحويوف 
وكل يستزيد  وأصحاب علم التفسَت وأصحاب اٟتديث ورواة األدب واللغويوف وغَتىم

 يف علمو أثناء إلقاء الشيخ لدرسو.
ولذا فبل نعجب أف ٧تد الشعراين يشًتط للشيخ يف طريق هللا أف يكوف عنده 

ىم أ))علم العلماء، وتدبَت األطباء، وسياسة اٟتكماء(( لكن الذي نود أف نشَت إليو ىنا 
، و٢تم اجملاالت اليت بلغ فيها الصوفية دور الرايدة ألهنم أوؿ َمْن تكل م يف ىذه العلـو

 الفضل يف إنشائها ونقلت عنهم إُف غَتىم.

فمن ذلك علم الكيمياء الذي يعد جابر بن حياف مؤسسو اٟتقيقي ابعًتاؼ  *
أساطُت علماء الغرب، وقد اعًتؼ جابر أبف الفضل يف ذلك ينسب لئلماـ جعفر 

إرشاده، وكاف يعرض الصادؽ حيث أنو ىو الذي لقنو مبادئ ىذا العلم، وتوُف توجيهو و 
عليو نتائج ما توصل إليو، فيقره على ما أصاب فيو، ويصحح لو ا٠تطأ، ويبُت لو السبيل 

 األمثل للوصوؿ إُف النتائج اليقينية ٦تا يعد معو ىذا العلم صوفياً يف نشأتو.

 ؿ دور الرايدة فيو للصوفية إُف يومنا ىذا.اأما علم النفس فبل يز  *
س البشرية فهمًا طيبًا من خبلؿ تعمقهم يف آايت هللا لقد فهم الصوفية النف

يف العبلج النفسي ٦تا يعجز عنو أعظم األطباء يف   البينات، وإقتدائهم ابلرسوؿ  



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


717717ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

أمراض نفسية يعجز   العصور القدٯتة واٟتديثة على السواء، ولقد عاًف الرسوؿ  
اين واألرؽ والوساوس عبلجها على أعظم أطباء ىذا العصر، عاًف أمراض الصرع الروح

واالكتئاب والزمت واٟتصر والقلق ا١تزمن واٟتزف وا١تصائب والكروب وا٢تم والغم 
 والفزع وا٠توؼ واٞتزع والغضب والطمع واٟتسد واٟتقد والعُت والسحر.

وىذه العبلجات اليت ذكرانىا إ٪تا ىي خاصة ابلطب النفسي فحسب، لكن  *
وربط بُت الطب النفسي والطب البدين يف  عاًف أيضًا الطب البدين  الرسوؿ  
 عبلجاتو.

ومن انحية أخرى فإف الصوفية َف يهتموا ابلطب النفسي العبلجي فحسب،   *
كما ىو يف العيادات النفسية يف العصر اٟتديث، إ٪تا اىتموا أيضًا ابلطب النفسي 

 ت األمراض الوقائي، أي قبل أف يصل ا١تريض إُف اٟتاجة ا١تاسة إُف العبلج، لذلك كان
 النفسية يف صدر اإلسبلـ وكذلك لدى الصوفية اندرة اٟتدوث.

واالستغفار وكظم الغيظ والصرب والذكر  واالستعاذةفقد كاف الصـو والصبلة 
الدائم، عبارة عن طب وقائي ٯتنع تراكم األمراض النفسية من خواطر شيطانية ووساوس 

مث يصبح قلب ا١تسلم على الدواـ  وكروب، ٯتنعها من النفاذ إُف قلب اإلنساف، ومن
مستفرغًا و٤تصنًا من ولوج اآلفات واألمراض اليت تسبب لو تراكمات وأزمات نفسية، 

 : ٙٗٔولذلك يقوؿ الدكتور حسن الشرقاوي يف كتابو )ا١تسلموف علماء وحكماء( صػ 
وىو ا٢تادي البشَت ىم الرواد   ))وال ريب أف ا١تسلمُت وعلى رأسهم الرسوؿ  

وائل للطب النفسي الوقائي والعبلجي على السواء، ولقد تبع الرسوؿ يف ىديو األ
النبوي ثلة من العلماء واٟتكماء أمثاؿ: اٟتسن البصري، اليافعي، ا١تكي، ااسيب، 

 .وحجة اإلسبلـ الغزاِف وغَتىم كثَت((



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


710710ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

أما عن ٖتليل خلجات النفس ووصف أمراضها، وبياف عيوهبا فذلك أمر وصل 
وفية إُف الغاية، ألهنم يتحدثوف يف ذلك عن ٕتربة صادقة عميقة تقـو مقاـ فيو الص

ا١تنهج االستقرائي يف ىذا اجملاؿ، ولذلك ال يستطيع دارس لعلم النفس بشىت فروعو أف 
 يستغٌت عن كبلـ الصوفية يف ىذا الشأف.

 زعم العلماء الغربيوف أهنم اكتشفوا علماً جديدًا: *
اعي، وأٝتوه ابألنثروبوٞتيا وذلك يف أواخر القرف التاسع ىو علم اإلنساف االجتم

وىدؼ ىذه الدراسات سواء كانت األنثروبوٞتيا البنائية، ، عشر ومطلع القرف العشرين
أو الثقافية، دراسة اجملتمعات ادودة والبسيطة خوفاً من انداثرىا وذلك بقصد الوصوؿ 

 إُف نظرية تفسر اٟتياة يف تلك اجملتمعات.
 :ٜٖٔحسن الشرقاوي يف كتابو )ا١تسلموف علماء وحكماء( ص د.وؿ ويق

))ولو رجعنا لعدة قروف أي للقرف العاشر ا٢تجري، لوجدان أف اإلماـ الشعراين قد 
 قاـ بدراسة مسحية على الطوائف الصوفية يف ٣تتمع القاىرة:

بارة عن ع ؛ولقد أختار عينات عشوائية ٦تثلة للطرؽ ا١توجودة يف اجملتمع والقاىرة
 مائة مريد من ا١تنخرطُت يف الطرؽ الصوفية.

واستهدؼ يف دراستو إثبات صحة الفرض الذي وضعو، وىو أف ىناؾ يف عصره 
اندحار يف أخبلؽ الصوفية عن العصور السابقة عليو، ولقد استعاف الشعراين اب١تبلحظة 

قًا يدؿ على ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة ووصف أخبلقيات ا١تريدين يف عصره وصفًا دقي
 ا٩تراطو يف الطريق الصويف وفهم دقيق للمارسات واألذواؽ وا١تشارب وا١تواجيد الصوفية

مث عقد مقارنة بُت صوفية عصره وبُت الصوفية من السلف الصاٌف، وأظهر يف نتائج ، 
ْتثو أبدلة دامغة وبراىُت قاطعة اندحار وارتكاس األخبلؽ يف عصره عن العصور 

 .السابقة عليو



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


712712ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

ا يثبت أف الغرض الذي وضعو يف دراستو كاف صحيحًا وأف الدراسة اٟتقلية ٦ت
 وا١تسحية أثبتت صدقو.

 أف األنثروبوٞتيا بشقيها البنائية والثقافية ُتونستخلص من ذلك أف إدعاء الغربي
يرجع الفضل يف اكتشافها إُف الغربيُت قوؿ مرفوض، ودعوى ينقصها الربىاف والدليل، 

راين قد سبق ىؤالء العلماء الغربيوف على األقل ٓتمس قروف يف فإف اإلماـ الشع
 الدراسات األنثروبوٞتية وتفوؽ عليهم يف ىذه الدراسات.

إذ أنو أدخل ا١تعامل الروحي الذي يفتقر إليو أغلب علماء األنثروبوٞتيا 
ا١تعاصريُت، فهو عندما درس اجملتمع الصويف يف القاىرة عاش بُت أفراده مبلحظاً 

ذوقًا ١تشارهبم، متفهمًا ١تصطلحاهتم وإشاراهتم ومعانيهم ولغتهم، مقاراًن بينهم وبُت ومت
الصوفية من السلف الصاٌف، ٦تا أعطى لدراستو ثراء وعمق يعجز عنو أي عاَف 

 أنثروبوٞتي معاصر((.

 :أما يف ٣تاؿ الًتبية  *
طبلؽ فيعترب الصوفية ْتق من أفضل الذين عاٞتوا موضوعات الًتبية على اإل

َف يهتموا ابٞتانب الظاىري يف السلوؾ فحسب، وإ٪تا ركزوا على اٞتانب  مذلك ألهن
 .الباطٍت أيضاً 

اىتم الصوفية إذف ابلظاىر والباطن ٚتيعاً. فهناؾ التكاليف والفرائض والواجبات 
ا١تقررة شرعًا وعقبًل، كما أف ىناؾ اإلخبلص والصدؽ والنية وىي أمور تتعلق أبعماؿ 

فالًتبية اإلسبلمية تقـو على أساس صحيح يواكب الفطر السليمة والعقوؿ ،  القلوب
الرشيدة والنفوس ا١تستقيمة، ومهما درسنا فلسفات الًتبية يف الغرب الليرباِف والشرؽ 
الشيوعي، فإننا لن ٧تد منهجًا تربواًي صاٟتًا للتطبيق لكل زماف ومكاف مثل منهج الًتبية 

 .اإلسبلمية



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


712712ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

مم والشعوب مناىج بشرية ونظم إنسانية يف فلسفات الًتبية، ومهما جربت األ
فلن ٧تد أي منها يستطيع أف يليب حاجات الفرد والبيئة واجملتمع ٠تلق اإلنساف الصاٌف، 

يف  مثلما ٧تد ذلك يف منهج الًتبية اإلسبلمية، لذلك يعترب أقطاب الصوفية روادًا أوائبلً 
 مناىج الًتبية ونظمها مثل :

 ـ أبو طالب ا١تكي صاحب قوت القلوب.اإلما  *

 والغزاِف يف اإلحياء.  *

 وااسيب يف الرعاية.  *

 وعبد القادر اٞتيبلين يف الغنية.  *

 وأبو اٟتسن البصري يف أدب الدنيا والدين.  *

واإلماـ دمحم ماضى أبو العزائم يف شراب األرواح ، ومعارج ا١تقربُت، والنور  *
 .م كثَتا١تبُت ، ...... وغَتى

 :ولذلك يقوؿ لدكتور حسن الشرقاوي يف كتابو )ا١تسلمُت علماء وحكماء(
))فإف البشرية يف مسيس اٟتاجة اآلف إُف اإلستعانة ٔتنهج الًتبية اإلسبلمية الذي 
استقاه العلماء ا١تسلموف من القرآف الكرًن والسنة امدية، ليعرفوا ٘تامًا أنو اٟتق الذي 

 (.ٕٚٔصػ ) وتطبيقًا((.يصلح فكراً وسلوكاً 

 :أما علم األخبلؽ فيعترب برمتو علماً صوفياً  *
ولذلك ٧تد تعريفات التصوؼ معظمها يدور حوؿ ىذه ا١تعٌت مثل قوؿ سيدي 

 أٛتد البدوي هنع هللا يضر:
 .))حُظظٞف هِن، كٖٔ ُحى ػ٤ِي ك٢ حُوِن ُحى ػ٤ِي ك٢ حُظلخء((

 :وقوؿ اٟتريري 



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


712712ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

 .٢٘ٓ، ٝحُوَٝؽ ٖٓ ًَ هِن ىٗت((ن هِ))حُظظٞف: حُيهٍٞ ك٢ ًَ 

فالتصوؼ ىو الذي يوصل اإلنساف إُف التكامل األخبلقي ا١تنشود، بينما ٧تد يف 
القرف العشرين رغم التقدـ ا١تادي ا٢تائل، انتكاس واندحار يف العملية الًتبوية 

قدـ واألخبلؽ، ْتيث ال ٯتكن أف يقاؿ أف األخبلؽ تتقدـ تقدمًا طرداًي متوازاًي مع الت
 التكنولوجي.

إف لدى الصوفية ترااًث حضاراًي عظيمًا ما زاؿ مدفواًن يف دىاليز ا١تكتبات العربية 
واإلسبلمية ٭تتاج إُف ابحثُت مهرة ومفكرين أكفاء ليزيلوا عنو تراب النسياف وينفعوا بو 
العامة وا٠تاصة من الناس من مسلمُت وغَت مسلمُت ، وال أظن إنٍت استطعت أف أَف 

اجملاالت اليت ٬تاىد فيها الصوفية ألف القـو من فتوهتم ال ٭تبوف أف يطلع على  بكل
 . عملهم إال هللا  

وعن اجملاالت األخرى اليت أغفلنا ذكرىا لنأخذ مثااًل واحدًا ١تا تقـو بو زوااي  *
 :الصوفية من خدمات اجتماعية وىي زاوية الشعراين هنع هللا يضر 

 يف عصره أف يزوج أربعُت رجبًل من مريديو قاـ عنهم اب١تهر فلقد استطاع هنع هللا يضر
ونفقات الزواج، وحرص على تزويد زوجاهتم بكل شئ ٮتطر على العقل من شئوف 

 النساء ولوازمهن.
 وأرسل أفواجاً من تبلمذتو للحج إُف األرض ا١تقدسة.

وأما طلبة وكاف يقـو بتزويد العلماء والفقهاء يف مصر وغَتىا ابلغذاء والكساء، 
ة كاملة على نفقة الزاوية ٦تا ٬تعل الصوفية أوؿ من حقق ٣تانية اشالعلم فقد كانت ٢تم إع

ىذا فضبًل عن ضيوؼ الشعراين وزواره الذين ُقّدروا ْتواِف مائة زائر يومياً يقدـ ،  التعليم
 .٢تم كل واجبات الضيافة

 ة اجتماعية عصرية :واٟتمد  تقـو الزوااي الصوفية يف العصر اٟتاضر أبنشط



                                      


 

 
::ممممممزمٗلوِصٓىزمٗلوِصٓىَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظَعالِعُّّماْظؼمَلؽمِلؾمَليمٔلماْظمم


712712ممهملهملؼٖٖؼّّٕٕٔٔزملزمِِلاظضمَلاظضمَلمممملُةمملُةؿملؿمََلهملمواحَلهملمواحَلوصؿمٖلوصؿمٖلاظزمٗلاظزمٗل::  

مم

من حضاانت ومدارس إسبلمية، وٖتفيظ للقرآف الكرًن، ومستوصفات طبية، 
ومشاغل لؤلعماؿ اليدوية والصناعات الصغَتة، ودراسات الكمبيوتر، وحل للمشاكل 
األسرية، وتزويج للفقراء، ورعاية لؤليتاـ، وإعانة على أداء اٟتج والعمرة، وإحياء ١تشروع 

 ىا من األنشطة اليت يضيق النطاؽ عن حصرىا.القرض اٟتسن وغَت 
 

 وأنمل من ا١تسلم ا١تعاصر :
أال ينظر إُف األمور أبفق ضيق، أو برأي ُمْسبق، بل عليو أف يقرأ ويشاىد بفكر 

 مفتوح، ال يتحكم فيو ا٢توى وال الغرض ليعرؼ اٟتق ألىلو فيسعد يف دنياه وآخرتو.
ألف ىذه الدراسة ىف إعتقادان معاَف على ط ىذا وقد اكتفينا ابإل٬تاز يف بعض النقا

وهللا  الطريق فقط ، حيث أف كل نقطة منها ٖتتاج إُف دراسة أو دراسات وافية بشأهنا ،
 يقوؿ اٟتق وىو يهدي السبيل.

 

 متَّ اجلزء األول حبمد اهلل ********
 ويليه اجلزء الثانى

الشِيُخ اْلُمَربِّى



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

                                                                        
                 

                 
                   
              الكهفالكهف  

  

 



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممممْظؼمُلَّٕٚبىمممممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم    711711

مم

مضممللماإلعمملممأبوماظضملّٖائممرضيمآمسؽمله:

ممذملذملهملذملذملهملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوأحوالمُتّٕىمصؿملؾملممسػملؿمٖلوأحوالمُتّٕىمصؿملؾملممسػملؿمٖلممهملهملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملِّػلمآمأدّٕارمخظملؿملِّػلمآمأدّٕارمخظملؿمل

ممهملهملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼّٕونمبؾملمملمحعملمملئعملؾملممجػملؿمٖلؼّٕونمبؾملمملمحعملمملئعملؾملممجػملؿمٖلمممملرًامملرًاذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوأغوارمتّٕىمصؿملؾملممجؾملوأغوارمتّٕىمصؿملؾملممجؾمل

ممهملهملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملِّغؾملؼملوامتؾملؽملوامبمملدلضملؿمٖلِّغؾملؼملوامتؾملؽملوامبمملدلضملؿمٖلممللذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوسػملممشمملعّٚمُؼضملشملىمبظملسملوسػملممشمملعّٚمُؼضملشملىمبظملسمل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 متهيـد
اٟتمد  الوِف اٟتميد، توُف عباده الصاٟتُت، ٔتواىب لطفو وأنسهم ٔتشاىد قربو، 

ابلقصد، وخّصوه سبحانو وتعاُف ٓتالص الوّد، فأٖتفهم بعنايتو، واصطفاىم   فأفردوه  
٤تبتو، والصبلة والسبلـ على سيدان دمحم كوثر أىل الشهود، لواليتو، وأنز٢تم منازؿ أىل 

وحوض ا١تعاين العالية، واألسرار الراقية ألىل ٤تبة الودود، وآلو وورّاثو الناىلُت من ىذا 
البحر ا١تورود، وا١تخصوصُت هبذا الفضل واٞتود، وكل من تبعهم إبحساف ووىّف ٢تم 

 ٠تلود.بصدؽ العهود، فلحقتو هبم السعادة يف يـو ا
 وبعػػد،

تتجدد يف كل زماف ومكاف، ألنو ما من زماف، إال   إف الدعوة إُف هللا  
وتتجدد فيو أحداث، َف تكن على عهد السلف، وتظهر فيو شئوف تقتضيها سعة 
العمراف، و١تا كانت تلك األحداث والشئوف، ال بد وأف يُنظر إليها بعُت الشريعة، ليثبت 

رمة، والندب والكراىية، والوجوب وا١تنع، وكاف البد لكل حكمها، من حيث اِٟتّل واٟت
زماف من أفراد، يصطفيهم هللا لنفسو، فيفقههم يف الدين، ويلهمهم الصواب يف القوؿ 
والعمل، ويقيمهم مقاـ رسلو صلوات هللا وسبلمو عليهم، فتنطوي النبوة يف صدورىم، 

 يوحى إليهم.ال إال أنو 
سوسة، فإننا لو عرضنا أمراض ىذا العصر، على ابن ولذلك نظائر يف األمور ا

سينا، وابن ٓتتيشوع، وغَت٫تا من كبار األطباء يف العصور ا١تاضية، ٞتهلوا ىذه األمراض، 
و١تا علموا ٢تا دواء، فكما أف هللا سبحانو ٭ُتدث يف كل زماف، أطباءا لؤلجساـ، لطفاً 
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باده، فيجدد ٢تم رجاالًيستنبطوف اٟتكم اب٠تلق، ورٛتة هبم، فهو سبحانو أرحم الراٛتُت بع
ابن النَّجَّار ) ، سر قولو   على كل أمر حدث أو شأف ٕتّدد، وىم ورثة رسوؿ هللا  

ُ عنُو.  : جامع األحاديث وا١تراسيل(عن َأَنٍس رضَي اَّللَّ

ؾمُلُمماْظِقؿملَؿمملُنمِصيماْظضمُلػمَلؼمَلمملُءمَوَرَثهمُلماَِِّغِؾؿمَلمملِءمُؼِقٗؾؾمُلِممَأِػُلماظٖلؼمَلمملِءمَوَتِلَؿطمِلظمِلُّٕمَظ»

م.مم«اْظَؾِقّٕٔمٔإَذامَعمملُتوامٔإَظىمَؼِؤمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل

ومعلـو أف األنبياء َف يورثوا در٫تاً، وال ديناراً، وإ٪تا ورثوا نورًا وىدى، وهللا ٮتتص 
ُ ) برٛتتو من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم ، وقد قاؿ فيهم   عن ابن عمر رضَي اَّللَّ

 : ألحاديث وا١تراسيل(جامع اعنُهَما. 

َضذملؽمَلمملِئَنمِعذملِنمَخػمْلعمِلذملِهمَؼطمِلذملُّٔوُػِممِصذمليمَرِحؼمَلِؿذملِه،مُؼِقؿمِلذملؿملؾمٔلِممِصذمليممممممممممٰ  ٔإٖنمِظػملَِّهمَتضمَلمملَظى»

ِئذملَكماظَّذملِّٔؼَنمممٰ  مملِصؿمَلذملهمٍل،مَؤإَذامَتَوصَّذملمملُػِممإىلمَجؽمٖلِؿذملِه،مُأولمممَسمملِصؿمَلهمٍل،مَوُؼؼمِلؿملُؿؾمُلِممِصذمليمسَم

م.م«ماْظؼملصمْلػمِلٔممَوُػِممِعؽمِلؾمَلمملمِصيمَسمملِصؿمَلهمٍلمَتؼمُلّٕٗمَسػمَلؿمِلؾمٔلِمماْظظمِلَؿُنمَطعمِلشمَلّٝٔماظػملَّؿمِلٔل

 : ، وكانت لو صحبة قاؿ) ا١تستدرؾ للحامم( عن عياض بن سليمافو 

ِخؿملمملُرمُأٖعِؿيمصؿملؼملمملمَأِغَؾذملفمَلغيماْظؼمَلذملُ ماَِِّسػملذملىمَضذملِوْممَؼسمِلذملقغملوَنمَجؾمِلذملًّٕاميفمَدذملضمَلهمِلمممممممم»

مممّٔاِبمَرٚبؾمٔلذملذملِممَوَؼِؾغملذملذملوَنمِدذملذملًّٕٓامِعذملذملِنمَخذملذملِوِفمِذذملذملِّٖٓةمَسذملذملممممممممَرِحؼمَلذملذملهمِلمَرٚبؾمٔلذملذملِممم

َؼِّٔطّٕوَنمَرٖبؾمُلِممِبمملْظطمَلّٓاِةمَواْظضمَلرمِلذملٚيميفماْظُؾؿملذملوِتماظشمّلؿمٚلَؾذملهمِلمادللذملمملِجِّٓمَوَؼِّٓسوَغذملُهمممممم

ِبفمَلْظِلؽمَلِؿؾمٔلِممَرَشؾممًلمَوَرَػؾذملممًلمَوَؼِلذملفمَلُظوَغُهمِبفمَلِؼذملِّٓؼؾمٔلِممَخظمْلسملذملممًلمَوَرْصضملذملممًلمَوُؼعمْلؾػملذملوَنمِبعمُلػمُلذملوِبؾمٔلِممممممممم

ىماظؽمٓلذملمملٔسمَخظملؿملظملذملهمٌلمَوَسػملذملىمَأِغظمُلِلذملؾمٔلِممَثعملؿملػمَلذملهمٌلمَؼذملُّٓٓبوَنمممممممَسِودًامَوَبًِّٓأمَصؼمَلقمُلوَغُؿؾمُلِممسػمَلذملم

يفماْظذملذملفمَلِرٔضمُحظملذملذملمملةمسػملذملذملىمَأْضذملذملّٓاِعؾمٔلِممَطذملذملَّٓبؿملنمِلماظؽمٖلؼمِلذملذملٔلمِبذملذملالمَعذملذملَّٕٕحمَوالمَبذملذملَّٕٔخممممم
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َؼؼمِلرملوَنمبمملظٓلغمِلؿملؽمَلهمِلمَوَؼَؿعمَلّٕٖبوَنمِبمملْظَوِدؿملػمَلهمِلمَوَؼعمْلَُّٕؤوَنماْظعمُلذملِّٕآَنمَوُؼعمَلّٕٓبذملوَنماْظعمُلِّٕبذملمملَنمممم

كػمْلعملمملَنمَسػمَلذملؿمِلؾمٔلِممِعذملَنمآمَتضملذملمملىلمُذذملؾملوْدمحمملِضذملٌَّٕةمَوَسذملؿمِلْنمحمملِصصمَلذملهمٌلممممممممَوَؼػمْلَؾلوَنماْظ

َؼَؿَوٖدؼملوَنماْظضمِلؾمملَدمَوَؼَؿظمَلغمّلّٕوَنميفماْظؾالِدمَأِرواُحؾمُلِمميفماظذملِّٓٓغؿملمملمَوُضػملذملوُبؾمُلِمميفممم

اآلِخذملذملَِّٕةمَظذملذملؿمِلَّٗمَظؾمُلذملذملِممَػذملذملٙممٔإالمَأعذملذملمملَعؾمُلُممَأَسذملذملّٓٓواماْظفؾملذملذملمملَزمِظعملؾذملذملؤرِػِممَواْظفذملذملواَزممممممم

ِظَكمِظؼمَلِنمخذملمملَفممٰ  ذ}،مثممتالمردولمآم:م«ؾمٔلِممَواالِدِؿضمِلَّٓاَدمِظؼملعملمملِعؾمٔلِمِظلؾؿملػمِل

م.{مملِعيمَوخمملَفمَوِسؿملَّٓععمل

ىم قـو صفت قلوهبم، فلم ٭تقد أحدىم على اآلخر، ألف كل واحد منهم عوف 
 :( سورة ا١تائدة[ ٕ]اآلية )لآلخر على مقصوده، قاؿ هللا تعاُف 

                              
وكل واحد منهم مرآة ألخيو، يشهد فيها ما مّن هللا بو عليو من ا١تنن فيشكر، أو 

 ما أَف بنفسو من العيوب فيتطهر منها، أو من األمراض فيتداوى منها.
فاألخ منهم ٭تن إُف أخيو أكثر من حنينو إُف ا١تاء البارد يف اليـو الصائف، ألف 

ا١تواىب، وإما ٗتلص من األمراض والقطيعة والبعد، َف تقع  لقاء أخيو: إما مزيد من
أبصارىم إال على ٤تاسن إخواهنم، وفضائل أصحاهبم، الشتغاؿ كل واحد منهم بعيوب 
نفسو عن عيوب أخيو، إذا أغضبتهم اجتهدوا يف أف يرضوا هللا فيك، وسعوا يف أف 

يئة ابٟتسنة، وإف يداووؾ من فساد أخبلقك، ويرّغبوؾ يف ربك، فهم يدرأوف الس
أرضيتهم اجتهدوا يف أف يرضوا هللا فيك، فبل أذيتك ٢تم ٗترجهم عن مراقبة رهبم، وال 
إرضائك ٢تم يلفتهم عن مواجهة موالىم سبحانو، اجتمعت قلوهبم، وإف تفرقت أبداهنم، 
وآتلفت أرواحهم، ألهنا يـو ا١تيثاؽ تعارفت، قد بلغ هبم اٟتب يف هللا، حىت منحهم هللا 

 ن ا١تواىب، ما غبطتهم عليو ا١تبلئكة واألنبياء.م
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 يروي صاحب اٟتلية عن ذي النوف قولو يف وصفهم:

، ُٔؼممَكظْٜ  روِممٞرْٜ، طؼظ٤ٔممخً ُممَرْٜ    )) ٛممْ هممّٞ ًًممَٝح هللا  

رـالُٚ. كْٜ كـؾ هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ هِوٚ. أُزْٜٔ حُ٘مٍٞ حُٔمخؽغ ٓمٖ ٓلزظمٚ، 

أهممخْٜٓ ٓوممخّ ح٧رطممخٍ ٩ٍحىطممٚ، ٍٝكممغ ُٜممْ أػممالّ حُٜيح٣ممش اُمم٠ ٓٞحطممِظٚ، ٝ

ٝأكَؽ ػ٤ِْٜ حُظزَ ػٖ ٓوخُلظٚ، ٝؽَٜ أريحْٜٗ رَٔحهزظٚ، ٝؽ٤ّمزْٜ رط٤مذ 

أَٛ ٓـخِٓظٚ، ًٝٔخْٛ ُكِال ٖٓ ٗٔؾ ٓٞىطٚ، ٝٝػغ ػ٠ِ ٍإْٜٝٓ ط٤ـمخٕ 

طٚ، ػمممْ أٝىع حُوِمممٞد ٓمممٖ ًهمممخثَ حُـ٤مممٞد، كٜممم٢ ٓؼِومممش رٔٞحطمممِظٚ،  َّ ٓٔممم

ٗممخظَس، هممي أهممخْٜٓ ػِمم٠ رممخد  كٜٔممْٜٞٓ ا٤ُممٚ ػممخثَس، ٝأػ٤ممْٜ٘ ا٤ُممٚ رخُـ٤ممذ

 حُ٘ظَ ٖٓ هَرٚ، ٝأؿِْٜٔ ػ٠ِ ًَح٢ٓ أؽزخء أَٛ ٓؼَكظٚ، ػْ هخٍ :

إ أطخًْ ػ٤َِ ٖٓ كو١َ كميحٝٝٙ، أٝ ٓم٣َغ ٓمٖ كَحهم٢ كؼمخُـٞٙ، أٝ 

هخثق ٢٘ٓ كؤٓ٘ٞٙ، أٝ آٖٓ ٢٘ٓ كلٌٍٝٙ، أٝ ٍحؿذ ك٢ ٓٞحطمِظ٢ كٜ٘جمٞٙ، 

ىٝٙ، أٝ ؿزممخٕ كمم٢ ٓظممخؿَط٢ كشممـؼٞٙ، ّٝ أٝ آ٣ممْ ٓممٖ  أٝ ٍحكممَ ٗلمم١ٞ كممِ

كؼ٢ِ كؼيٝٙ، أٝ ٍحؽ ٩كٔخ٢ٗ كزشَٝٙ، أٝ كٔمٖ حُظمٖ رم٢ كزخٓمطٞٙ، أٝ 

ٓلمممذ ُممم٢ كٞحظزمممٞٙ، أٝ ٓؼظمممْ ُومممي١ٍ كؼظٔمممٞٙ، أٝ ٓٔظٞطممملٌْ ٗلممم١ٞ 

كؤٍشيٝٙ، أٝ ٓٔت رؼي اكٔخٕ كؼخطزٞٙ، ٖٝٓ ٝحطٌِْ كم٢ّ كٞحطمِٞٙ، ٝٓمٖ 

ؿخد ػٌْ٘ كخكظويٝٙ، ٖٝٓ أٌُِْٓ ؿ٘خ٣مش كمخكظِٔٞٙ، ٝٓمٖ هّظمَ كم٢ ٝحؿمذ 

٢ كممخطًَٞٙ، ٝٓممٖ أهطممؤ هط٤جممش ك٘خطمملٞٙ، ٝٓممٖ ٓممَع ٓممٖ أ٤ُٝممخث٢ كومم

 كؼٞىٝٙ، ٖٝٓ كِٕ كزّشَٝٙ، ٝإ حٓظـخٍ رٌْ ِٜٓٞف كؤؿ٤َٝٙ.

٣خ أ٤ُٝخث٢ ٌُْ ػخطزض، ٝك٢ّ ا٣خًْ ٍؿزمض، ٝٓمٌْ٘ حُٞكمخء ؽِزمض، ٌُٝمْ 

حطممممطل٤ض ٝحٗظوزممممض، ٌُٝممممْ حٓــــممممـظويٓض ٝحهظظظممممض، ٧ٗمممم٢ ال أكممممذ 
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ش حُٔظٌز٣َٖ، ٝال ٓظــمـخكخس حُٔوِّطم٤ٖ، ٝال حٓــظويحّ حُـزخ٣ٍٖ، ٝال ٓٞحطِ

ٓـخٝرــممـش حُٔوممخىػ٤ٖ، ٝال هممَد حُٔؼـزمم٤ٖ، ٝال ٓـخُٔــممـش حُزطممخ٤ُٖ، ٝال 

 ٓٞحالس حُّش٤َٖٛ.

٣ممخ أ٤ُٝممخث٢، ؿِحثمم٢ ٌُممْ أكؼممَ ؿممِحء، ٝػطممخث٢ ٌُممْ أؿممٍِ ػطممخء، 

ٝر٢ٌُ ٌُْ أكؼَ حُزمٌٍ، ٝكؼم٢ِ ػِم٤ٌْ أًؼمَ حُلؼمَ، ٝٓؼمخِٓظ٢ ٌُمْ أٝكم٠ 

 ٓطخُزظ٢ ٌُْ أشي حُٔطخُزش.حُٔؼخِٓش، ٝ

أٗممخ ٓـظزمم٢ حُوِممٞد، ٝأٗممخ ػممالّ حُـ٤ممٞد، ٝأٗممخ َٓحهممذ حُلًَممخص، ٝأٗممخ 

ٓالكممع حُِلظممخص، أٗممخ حُٔشممَف ػِمم٠ حُوممٞحؽَ، أٗممخ حُؼممخُْ رٔـممخٍ حُلٌممَ، 

كٌٞٗممٞح ىػممخس اُمم٢ّ، ال ٣لممِػٌْ ًٝ ٓـممـِطخٕ ٓممٞحث٢، كٔممٖ ػممخىحًْ ػخى٣ظممٚ، 

ظٚ، ٖٝٓ أكٔــــمـٖ اُم٤ٌْ ؿخ٣ُظمٚ، ٖٝٓ ٝحالًـــــْ ٝح٤ُظٚ، ٖٝٓ أًحًـــْ أٌِٛ

 ٖٝٓ ٛـًَْ ه٤ِظٚ((.

ىذه األخبار اليت أوردانىا يف مدح مقاـ الشيوخ يف الًتبية الروحية، والتنويو 
مهمتهم فقاؿ )كتاب   بقدرىم عند هللا، وال غرو يف ذلك فقد بُت رسوؿ هللا  

   ( :َحْزـٍ  َأّب ْبُن  َحْزـُ األولياء البن أّب الدنيا عن 

ِسَؾمملِدممَأَحنمٖلِبؿمَلِِّٓهم،مَظِؽِنمِذِؽُؿِممُِّْضِلؼمَلٖنمَظغمُلِممِبمملظػملَِّهم،مَأٖنممَغظمْلِلي"مَواظَِّّٔيم

  ِصيماَِِّرٔضمِبمملظؽمٖلزمِلؿملَقهمِلم"مَوَؼِلضمَلِوَنم،مِسَؾمملِدِهمٔإَظىماظػملََّهمُؼَقٚؾُؾوَنماظَِّّٔؼَناظػملَِّهم
، ىو رتبة ا١تشيخة، والدعوة إُف هللا، ألف ، ىو رتبة ا١تشيخة، والدعوة إُف هللا، ألف   ىذا الذي ذكر رسوؿ هللا  ىذا الذي ذكر رسوؿ هللا  و و 

الشيخ ٭تبب هللا إُف عباده حقيقة، و٭تبب عباد هللا إُف هللا، ورتبة ا١تشيخة الشيخ ٭تبب هللا إُف عباده حقيقة، و٭تبب عباد هللا إُف هللا، ورتبة ا١تشيخة 
  والدعوة من أعلى الرتب يف طريق الصوفية، ونيابة النبوة يف الدعاء إُف هللا.والدعوة من أعلى الرتب يف طريق الصوفية، ونيابة النبوة يف الدعاء إُف هللا.

http://www.sonnhonline.com/javascript:
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ألف الشيخ يسلك اب١تريد طريق  فأما وجو كوف الشيخ ٭تبب عباد هللا إُف هللا،
 :آؿ عمراف(ٖٔ)، ومن صح اقتداؤه واتباعو أحبو هللا، قاؿ تعاُف  االقتداء برسوؿ هللا  

                                      .].]  
تزكت  ووجو كونو ٭تبب هللا تعاُف إُف عباده، ألنو يسلك اب١تريد طريق التزكية، وإذا

النفس: ا٧تلت مرآة القلب، وانعكس فيها نور العظمة اإل٢تية، والح فيها ٚتاؿ التوحيد، 
 ( سورة الشمس[:ٜ]اآلية )وذلك مَتاث التزكية، قاؿ هللا تعاُف 

                            
 وفبلحها ابلظفر ٔتعرفة هللا.

بقبحها، وحقيقتها، وماىيتها،  وأيضًا مرآة القلب إذا ا٧تلت الحت فيها الدنيا
والحت اآلخرة بنفاستها، بكنهها وغايتها، فينكشف للبصَتة حقيقة الدارين، وحاصل 
ا١تنزلتُت، فيحب العبد الباقي، ويزىد يف الفاين، فتظهر فائدة التزكية، وجدوى ا١تشيخة 

 والًتبية.
ُت ، فعلى فالشيخ من جنود هللا تعاُف، يرشد بو ا١تريدين، ويهدي بو الطالب

 ا١تشايخ وقار من هللا، وهبم يتأدب ا١تريد ظاىراً وابطناً، قاؿ هللا تعاُف:

                                          ٜٜٓٓ  األنعاـاألنعاـ  
فا١تشايخ ١تا اىتدوا، أىّلوا لبلقتداء هبم، وجعلوا أئمة ا١تتقُت ، فإذا أتى الفقَت إُف 

 بيده: الشيخ ليأخذ
 َيمره ابلتوبة ورد ا١تظاَف، وقضاء الدين بقدر االستطاعة. -

 و٭تذره من الرجوع إُف ما كاف عليو. -
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مث يعلمو ما يلزمو يف دينو، من طهارة وصبلة، وما يتعلق بذلك إف كاف  -
 جاىبًل، وما تيسر من علم التوحيد .

، مث َيمره بلزـو الطاعة، من صبلة وصياـ وذكر، وغَت ذلك، ويشَت  -
 على كل واحد ٔتا يليق بو.

مث َيمره ابلصحبة، ولزـو ٣تالسة الشيخ، واالجتماع مع اإلخواف،  -
فطريق الًتبية، ليست طريق اإلنفراد، وإ٪تا ىي طريق اإلجتماع 

 واإلستماع واإلتباع فمهما انفرد ا١تريد عن اإلخواف، َف يكن منو شئ.

 قوى واإلستقامة.مث يذكره أواًل ٔتا يصلح جوارحو الظاىرة : ... الت -

فإذا صلحت جوارحو الظاىرة، أمره بفراغ القلب، واإلكثار من ذكر هللا   -
 .وفتح لو شيئاً من علم اٟتقائق ، 

وال يزاؿ بو حىت تصفو ذاتو، وتطهر من رعوانهتا، إبزالة الظبلـ منها،  -
 وقطع عبلئق الباطل عن وجهتها، لتطيق ٛتل السر.

رًا وابطنًا لشيخو، وٖتقق الشيخ من فإذا ٖتقق للمريد االنقياد ظاى -
صدؽ ٤تبة الفقَت، ذّكره أبسرار شهدهتا لطائف قلبو، وٕتملت هبا 
سريرتو، فاجتمع عليو قّوات السماع الظاىر، ا١تذكر للجماؿ الباطن، 
والسّر الكامن، الذي ىو حقيقة ما ٝتع، ورفع ىذا اٟتجاب، ألف 

واس الظاىرة، فإذا اٟتظوظ واألىواء اٟتاجبة، إ٪تا تكتسب من اٟت
صغت اٟتواس إُف الذكرى، ووافقت اٟتقيقة، زاؿ ا١تانع، وظهرت أنوار 
ا١تلكوت، فكاف ا١تلكوت كأنو عند الذكرى رؤاي، ١تا ينبلج يف القلب 
من األنوار الكاشفة ٟتجاب اٟتظوظ عن القلوب، فيشرؽ عليو من 

لبو، تلك الذكرى أنوار تكشف لو عواَف ا١تلكوت، فيشهدىا بعُت ق
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فيكدح ابنشراح صدر يف نيل الفوز، موجهاً وجهو للذي فطر السموات 
واألرض حنيفاً، ال يلتفت وراءه، وال ٯتنة وال يسرة، خوفًا من ضياع 
نَػَفس وطرفة وحركة بغَت ربح، وقرب وتقرب، وعمل صاٌف انفع 

 للجميع.

فبل يلبث إال وقد زكت نفسو، واتصلت بعاَف الغيب، عاَف ا١تلكوت  -
 على، وظهرت لو اآلايت يف األرض ويف السموات.األ

مث يشرؽ لو نور بُت يديو، وعن ٯتينو، فَتى أكمل اآلايت، وأجلى  -
التجليات يف نفسو، ويشهد أنو اآلية الكربى، وا١تثل األعلى، ويقوي 
اليقُت ابلتمكُت بعد التلوين، فيحضر بعد الغيبة، ويقرب بعد البعد، 

 ويسكن بعد اٟتركة :            
       ٔ٘ لديها فالدنيا عنده آخره، ألنو ليس يف الدنيا  الرعد ،

 وال من أىلها، وإف كاف فيها ابٞتسم، فقلبو معلق اب١تؤل األعلى.

فإذا بلغ ىذا ا١تقاـ، انؿ الفبلح، وتوالت عليو البشرى من هللا تعاُف،  -
 ، وهللا سبحانو معو وعنده.يف الدنيا واآلخرة، وكاف مع هللا

ىذه األسرار اٟتقيقية، واألنوار القدسية: .... ىبات إ٢تية، ومزااي رابنية، ٮتتص 
هللا هبا من يشاء، ٦تن أىلهم لسابقة اٟتسٌت، وفطرىم على اإلحساف، حىت أنو سبحانو، 

قواـ ا٢تيكل حّصنهم ْتصوف العناية، عن ا١تيل إُف مقتضى البشرية، ولو إُف ما البد منو ل
 اإلنساين، ٦تا يبلحظهم بو من مواجهتهم أبنوار ٚتاالتو.

فيكوف الرجل لشدة حضوره الفطري قبل الكشف، أقرب الناس إُف مكاـر 
األخبلؽ، وٚتيل الصفات، اليت ىي من شيم العبد الكامل، بدوف وازع وال ابعث إال 

قة اٟتسٌت، وتراه ٦تزوجًا من صغره أنوار الفطرة ا١تودعة يف جبلتو، اجملبولة على ا٠تَت بساب
ابلرٛتة والشفقة واٟتنانة ّتميع ا٠تلق، وخصوصًا ألقاربو وذوي رٛتو، مسا١تًا للناس، 
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يكره ما يؤذي ا٠تلق، كما يكره أف يؤذيو ا٠تلق، ال وجهة لو يف ذلك إال سجية وعاطفة 
 إ٢تية.

وت، كاف على حىت إذا ُكشفت لو عن عواَف أسرار ا١تلكوت، وغيب مشاىد اٞترب 
أكمل خلق، وأمت وصف، ال ٯتنعو ُخلق إبليسي، وال وصف هبيمي، عن ٘تتعو ٔتظاىر 
األسرار الرابنية، فيكوف كامل الرايضة، مستويف ا١تزااي، فيًتقى إُف مكاانت األبداؿ، 
الذين بّدؿ هللا سبحانو معا١تهم ٔتعا١تو، ومشاىدىم ا١تقيدة ٔتشاىداتو ا١تقدسة، حىت 

الصفات الكاملة يف ا١ترآة الكاملة، فتًتقى إُف مقامات األفراد، الذين تنجلي تلك 
أفردىم اٟتق لذاتو، بدوف خطور أقل خاطر لسواه على قلوهبم، وال شهود كائن ما غَته، 

 ( سورة األنفاؿ[.:ٜٕ]اآلية )ويًتقى إُف مقامات وراثة الرسالة 

                                  
 وا١تتمكن يف ىذا ا١تقاـ :ىو ميزاب الرٛتة، وابب ا٢تداية، ومفتاح األسرار.

وىو الذي يسميو األبداؿ ابلغوث الفرد، الذي يغيث هللا سبحانو بو عباده 
ا١تؤمنُت، ليبُّت ٢تم غيوب العلم ا١تكنوف، الذي ىو العلم اب تعاُف، ويكشف ٢تم عن 

ُف أسرار الكوف، وآايتو الظاىرة، وما يشَت إليو أسرار اآلايت واألحاديث، ويومى ٢تم إ
 :( سورة ىود[ٛٛ]اآلية ) ابطنو، وىذا الرجل ىو الصّديق األكرب، ا١تمنوح ا٢تداية والتوفيق

                                                  
)حلية  اٟتََْسنِ  َعنِ بو: فيما يرويو عن ر   وىو الذي يقوؿ فيو رسوؿ هللا  

 :   قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  ،(  األولياء

االِذذملِؿطمَلمملُلمِبذمليمَجضمَلػمْلذملومُلمممممَسِؾذملِّٓيمَؼعمُلوُلماظػملَُّهمَتضمَلمملَظىمٔإَذامَطمملَنماْظطمَلمملِظنمُلمَسػمَلذملىممم}

َغضمِلؿملؼمَلذملُهمَوَظَّٖٔتذملُهمِصذمليمِذْطذملّٕٔيمَسرمِلذملعمَلؽمِليمممممممَجضمَلػمْلذملوملُمَذامَغضمِلؿملؼمَلُهمَوَظَّٖٔتُهمِصيمِذْطَّٕىمَصكمٔل

http://www.sonnhonline.com/javascript:
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َوَسرمِلعمْلُؿُهمَرَصضمِلومُلماْظِقَفمملَبمِصؿملؼمَلمملمَبؿمِلؽمِلذمليمَوَبؿمِلؽمَلذملُهمَوِصذملُِّٕتمممممَسرمِلعمَلؽمِليَوَسرمِلعمْلُؿُهم،مَصكمٔلَذام

َطذملذملالُمممَطالُعؾمُلذملذملِمَبذملذملؿمِلَنمَسؿمِلؽمَلؿمِلذملذملِهمَوالمَؼِلذملذملؾمُلومٔإَذامدذملذملؾملىماظؽمٖلذملذملمملُسم،مُأوَظِؽذملذملَكممممَعضمَلمملِظؼمّلذملذملممل

ُأوَظِؽَكماظَّذملِّٔؼَنمٔإَذامَأَرِدُتمِبفمَلِػذملٔلماَِِّرٔضمممم،مَحعمٛلمملماَِِّبشمَلمملُلمُأوَظِؽَكِؾؿمَلمملِءم،ماَِِّغ

مم{َصزمَلَّْٕصومُلمَذِظَكمَسؽمِلؾمُلِمممَذَطُِّٕتؾمُلِمُسعمُلوَبهمًلمَوَسَّٔاّبمملم

 و در اإلماـ أّب العزائم هنع هللا يضر إذ يقوؿ يف شأهنم:
 يف مقاـ الوصاؿشاىدوا الوجو  ىم رجاؿ فوؽ  الًتاب  ولكػن

 للرجاؿ األنوار  يف  كل  حاؿ ٫تة القـو فوؽ عالُت ٕتلػػػى
 شاىد اٞتسم يف مباين  الظبلؿ ما رآىم من قد رآىم ولكػػن
 يعرؼ هللا ابلصفا ال ا١تقػػاؿ من رآىم حقيقة انؿ  وصػػبل
 يفٌت حقاً عن سافل الكوف عاؿ يشهد اٟتق ظاىراً  ابلتجػػلي

 وافتح الكنز ابٞتماؿ العػػاِف والـز ثػراىم فاطلبنهم ابلروح
 ّتميع ابوب أىل ومػػاؿ  واصحبنهم ابلروح بل آثػرهنم
 واترؾ العقل يف رضا األبػداؿ سلمن للرجاؿ يف كل حػػاؿ

 
 ويقوؿ أيضاً هنع هللا يضر يف أخبلقهم اليت يتحّلوف هبا يف ذواهتم وأنفسهم:

حثيْٛ، ٝحُلِْ ٓل٤َْٛ، ٝحُل٤مخء )) حُظزَ ٓط٤ظْٜ، ٝؿٔخٍ ح٧هالم ٍ

٣ُٝمممَْٛ، ٝحُوشممم٤ش ٓمممٖ هللا همممٞحْٜٓ، ٝٝؿٜمممٚ حٌُممم٣َْ هزِمممظْٜ، ٝكؼمممِٚ 

 ٍٝػٞحٗٚ ٓزظـخْٛ، ٍَْٓٝٛ اهزخٍ حُوِن ػ٠ِ هللا، ك٢ٜ طـخٍطْٜ حُظ٢ 

 : ْٝٛ ًٔخ ٝطق هللا طؼخ٣.٠ُزٌُٕٞ ٧ؿِٜخ حُ٘لْ ٝحُ٘ل٤ْ،
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             ..............    إُف قولو  إُف قولو                    
                                      

                            .الفرقاف.الفرقاف  
  ، ووصفهم إبخوانو، فهم أبدالو وخلفاؤه   وقد اشتاؽ إليهم رسوؿ هللا  

قاموا مقاـ الرسل عليهم الصبلة والسبلـ ابلرٛتة والعاطفة  وخلفاء ربنا سبحانو وتعاُف،
والرأفة، واٟترص على ا١تؤمنُت، والزىد فيما سوى اٟتق، ٭تّببوف عباد هللا، يف هللا ورسولو  

  ويرّغبوهنم فيما عنده سبحانو وتعاُف، بُت خوؼ ال يبلغ درجة اليأس، وطمع ال ،
 ،  يؤدي إُف أمن من مكر هللا

 سرائرىم، فجّمل هللا ظواىرىم وبواطنهم، وأخلصوا لو ا١تعاملة، أخلصوا 
فأكرمهم سبحانو اب١تواجهة وا١تنازلة، نظروا الدنيا بعُت شهدت اٟتق فاحتقروىا، وسكنوا 
فيها أببداف قلوهبا يف ا١تؤل األعلى فاستوحشوىا، وأقاموا فيها آبماؿ غايتها األنس اب 

ا فيها، ظهر اٟتق ٢تم جلياً، فاٗتذوا هللا وليًا، وعلموا فهجروىا، فهم يف الدنيا وليسو 
مرتبتهم فتولوا خالقهم، عّلموا الناس أبعما٢تم قبل أقوا٢تم، وأبحوا٢تم قبل أعما٢تم، 

 فالرجل منهم واحد يف ا٠تلق، وىو أمة عند هللا تعاُف.
ىذه ىي صفات الدعاة إُف هللا تعاُف وأحوا٢تم، فمن ظفر بواحد منهم، فلقد 

 وصل إُف هللا تعاُف، وعرفو سبحانو((.
ويطلق   الكتاب  عن الدعاة إُف هللا   اٞتزء الثاىن  من وقد ٖتدثنا يف ىذا

 عليهم )ا١ترشدوف أو الشيوخ( :
 فبّينا أوصافهم. -
 ووّضحنا منهاجهم. -
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 وذكران اآلداب اليت ٬تب أف يتحلوا هبا يف أنفسهم. -

 واآلداب اليت تنبغي للمريدين معهم. -

 نا أحواؿ األدعياء، حىت ال ينخدع هبم الصادقوف من ا١تريدين.وكشف -

 
، وأحواؿ السلف الصاٌف ،  وذلك على ىدى من كتاب هللا، وسػػنة رسوؿ هللا 

 وىدفنا من وراء ذلك :
بياف اٟتق وأىلو، وإظهار الصادقُت من األدعياء وا١تبطلُت، و٣تاهبة ا١تغرضُت الذين 

رواه مسلم فػي الصحيح عن سعيِد فيما  وقولو  -مع شدة ظهوره  -ينكروف اٟتق 
 : عن ثَػْواَبَف هنع هللا يضر، كما روى بِن منصوٍر وغَتِِه 

المؼّٖاُلمرمملئظملهمٌلمعنمُأٖعِؿذمليمزمملػّٕؼَنمسػملذملىماظذملَقٚق،مالمَؼسمُلُّٕٗػِممَعِنم»

م«..َخََّٔظؾمُلِم،مَحٖؿذملىمَؼفمْلِتذملَيمأعُّٕمآموُػِممطّٔظَك

م

  إْذ ىديتنا، وىب لنا من لدنك رٛتة، إنك أنت الوىاب((.إْذ ىديتنا، وىب لنا من لدنك رٛتة، إنك أنت الوىاب((.  ))ربنا ال تُزغ قلوبنا بعد))ربنا ال تُزغ قلوبنا بعد

  

موصػملىمآمسػملىمدؿملّٓغمملمحمؼملّٓموسػملىمآظهموصقؾهمودػملم.
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ماِّولماظَؾمملُب

ميٚبَّٕؼمُلاْظمُّْؿمِلاظرمَل

 أوصمملصهموسالعمملته

 أخالضه

 سػملوعهموعضملمملرصه

 اظرملؿملّْماظغملمملعل

 احلمملجهملمإىلماظرملؿملّْ

 أوصمملفماِّدسؿملمملء

 غزملؿملقهملمصمملدضهمل
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مممملصهموسالعمملتهمملصهموسالعمملتهأوصأوص

 ىو الرجل العاَف العامل....
النور الكاشف للظلمات والشبهات، ومنحو الفقو يف دين   الذي وىبو هللا  

 هللا، وأتويل ا١تتشاهبات، وفك رموز ا٠تفيات من آايت القرآف، وحديث رسوؿ هللا  
نية، زايدة ، وىو الفرد الذي تتزؿ عليو الفيوضات واال٢تامات، من العلـو الوىبية اللد

 على ما حّصلو من العلـو الكسبية واالجتهادية.
وىو العبد الذي آاته هللا رٛتة يف قلبو بعباد هللا، حىت قاـ يبذؿ كل ما لديو، 
إلخراج الناس من الظلمات إُف النور، ويبُت ٢تم معاَف الدين اٟتنيف، و٬تدد آاثر السنة 

ئمة، وما اندرس من آداب وأحواؿ ا١تطهرة، ويعيد إُف األذىاف، ما خفى من ىدى األ
 وسلوؾ السلف الصاٌف مهنع هللا يضر.

 يف قولو:  وللمرشد صفات كثَتة يُتعرؼ هبا عليو، أشار إليها هللا  

                                           
                        الكهفالكهف  

عن بعض صفات ىذا الرجل هبذه اآلية الكرٯتة....وىي   كشف هللا  فقد  
تقص علينا من أخبار موسى وفتاه عليهما السبلـ، و٫تا يبحثاف عن العبد الذي يطلبو 

 سيدان موسى ليتعلم منو ماَف يكن يعلم.
وقد كاف سيدان ا٠تضر مثبًل ٢تذا الرجل الذي ٬تدد هللا بو معاَف الدين، وسنة سيد 

 سلُت يف كل عصر  من األعصار، حىت تقـو الساعة.ا١تر 
 وقد غّصت كتب السادة الصوفية ابلشرح والتفصيل ١تقاـ الشيخ ا١ترّب، أو 
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ا١ترشد الرابين ٔتا ال يسع ذكر كل ما قيل يف ىذا الشأف ىنا، ولذا فنكتفي بذكر أبرز 
سبلمة سَتة وسريرة( الصفات اليت يتحلى هبا، واليت ذكرانىا يف كتابنا )الشيخ دمحم علي 

 وما بعدىا وىي كما يلي: ٚ٘ٔص 
، ٔتا يناسب  ، وحديث رسولو  ىو رجل يبُت للناس كبلـ هللا   -ٔ

 عقو٢تم، مع الرٛتة هبم، وذلك ابٟتكمة الرشيدة، والبصَتة النافذة، سر قولو سبحانو:

                                               
             ٔٓٛٔٓٛ  يوسفيوسف  

مقامًا ال يقدر معو  ىو رجل بلغ يف كماؿ إتباعو لسيدان رسوؿ هللا  -ٕ
أف يلتفت عن رسوؿ هللا عليو أمت الصلوات والتسليمات طرفة عُت وال أقل، وال أف 

 ٮتالفو يف أي شئ مهما كاف صغَتاً.

ٟتضرتو جل شأنو، ىو عبد من عباد هللا ا١تخصوصُت لذاتو، وا١تفردين  -ٖ
وقد أاته هللا رٛتة من عنده تسع الناس يف عصره، فهو يعطي كل واحد منهم نصيبو من 

 ىذه الرٛتة اليت وىبها هللا لو.

ىو رجل علمو هللا علمًا من لدنو سبحانو وتعاُف، وىذا العلم ينفع هللا  -ٗ
اللدنية اإل٢تية  بو الناس يف زمانو، ألنو علم قريب العهد اب، قد ُأكـر بو من حضرة

، وىذا العلم تقـو بو  مباشرة بدوف واسطة، وىي حضرة القرب األقرب من هللا  
 اٟتجة على ا١تعاندين واجملادلُت، وتتضح بو الطريقة واجة للمؤمنُت وا١تسًتشدين.

علـو الشريعة وعلـو الطريقة،   ىو رجل ورث عن رسوؿ هللا   -٘
 وعلـو اٟتقيقة.

 خبَتاً ٔتعاين ٕتليات اٟتق تبارؾ وتعاُف، وعليماً  ىو رجل جعلو هللا -ٙ
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أبسراره وغيوبو القدسية، وجعلو هللا حفيظًا على ىذه األسرار والغيوب، فبل يبيح منها 
 شيئاً إال ألىلها بقدر طاقتهم، وحسب حاجتهم، قاؿ هللا تعاُف:

                              الفرقافالفرقاف  

و مع هللا ورسولو دائمًا أبداً، وإف كاف جسمو مشغواًل ىو رجل قلب -ٚ
 ابألعماؿ الكونية، أو هبداية الناس إُف هللا، فهو مع اٟتق بسره، ومع ا٠تلق ّتسمو.

ىو رجل قائم  ابٟتق، ال يتزحزح عنو قدر أ٪تلة، وإف خالفو الناس  -ٛ
 لك سبيبًل.أٚتعوف، ولو اجتمعوا على أف يغَتوا من موقفو، ما استطاعوا إُف ذ

ىو رجل أذؿ نفسو للمؤمنُت وا١تؤمنات، وأعزىا على أىل الكفر  -ٜ
 أٚتعُت، فلم يقدروا على إذاللو وإىانتو.

ىو رجل يرجع الناس إُف أمره ٚتيعاً، عند اختبلفهم حوؿ ٤تداثت  -ٓٔ
، وال يف  األمور، من ا١تشاكل اليت َف ٬تدوا ٢تا حبّل يف كتاب هللا، وال يف سنة رسولو  

 األئمة اجملتهدين، ألنو أعلم أىل زمانو بدين هللا، سر قوؿ هللا تعاُف: أقواؿ

                                               
                        ٖٖٛٛ  النساءالنساء  

 وفصل ا٠تطاب.وأ٢تمو اٟتكمة والصواب،  ألف هللا أقامو مقاـ رسوؿ هللا 

ىو رجل فات ا١تقامات، وٗتطى ا١تنازؿ ابلنسبة للناس ٚتيعًا يف عصره،  -ٔٔ
فلم يفتو سابق منهم، وَف يدركو الحق منهم، وهللا أعلى مقامو فوقهم ٚتيعًا، وأخفاه 

 عنهم، فإهنم يرونو مثلهم، ولكنو عند هللا عظيم.

 ما علمو وىو رجل واحد يف األمة، ولو أبداؿ كثَتوف يبلغوف الناس  -ٕٔ
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، ٦تا ٭تتاجو أىل عصره  هللا لو، وما أ٢تمو بو من الفقو يف كتاب هللا، ويف سنة رسولو  
 يف حل مشاكلهم، وتزكية نفوسهم، قاؿ اإلماـ علي هنع هللا يضر:

))حُِْٜ ال طُوَ ح٧ٍع ٖٓ هخثْ ُي رلـش، آخ ظخَٛحً ٓشٍٜٞحً، ٝآخ رخؽ٘خً  

 ٗخطٚ((ٓٔظٍٞحً، ُجال طزطَ كـؾ هللا ٝر٤خ

 ا١تستدرؾ للحاكم وسنن أّب داوود.:عن أّب ىريرة  وقاؿ سيدان رسوؿ هللا 

،مؽمَلهمٍلمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملهمِلمَدذملذملذملذملذملذملٖعهمِلمَسػمَلىمَرْأٔسمُطٚلمعمملَئِِّٔهمأُِّإٖنمآمَؼِؾضمَلىمُلمٔإىلمِػم}

م{مَعِنمُؼَفُّٓٚدمَظؾملمملمدؼؽمَلؾملممل

سبلمو يف كتابو )قطرات وعن ىذا الرجل يقوؿ العارؼ اب تعاُف الشيخ دمحم علي 
 : ٕٖٔمن ْتار ا١تعرفة( ص 

)) ىذا الرجل ىو بغية كل مؤمن، ومقصد كل ٤تسن، وأمل كل فرد من أىل 
الصفاء واإلخبلص، وإف الكل يبحث عنو، ويسعى يف طلبو، اقتداء بسيدان موسى عليو 

ن عدي يف حديثو الشريف الذي يقوؿ فيو )رواه اب السبلـ، وعمبًل أبمر رسوؿ هللا 
 (.: والبيهقي يف الشعب من حديث أنس 

م{مُأْرػمُلُؾواماْظضمِلػمْلَممَوَظِومِبمملظزملنٔيم}

بطلبو، إ٪تا يكوف عند العاَف العامل، وعند   والعلم الذي أمران رسوؿ هللا  
،  الفرد الكامل، وىو علم اإلٯتاف، وعلم تزكية النفوس، وعلم الوصوؿ إُف هللا  

 مسلم وأٛتد عن أّب ىريرة : أيضاً فيما رواه  وقاؿ  

م{إِدَؿِِّٕذُّٓواماظضملمملِضَلمَتُِّٕذُّٓوامَوالمَتضمِلزمُلوُهمَصَؿؽمِلَُّٓعوامم}

وصاايه   آايتو، ويعقل عن رسوؿ هللا    والعاقل ىو الذي يعقل عن هللا  
 وإرشاداتو((.
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 وقد قاؿ يف شأنو أيضاً اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر: 

 يناً ػػفات ا١تقامات ٖتقيقاً و٘تك قوػػػل٠تا  والعارؼ الفرد ٤تبوب
 ييناً ػمن حضرة اٟتق ترو٭تاً وتع هوػػػػيف كل نفس لو نور يواج

 والفرد معٌت وليس الفرد تكويناً  اىدةػػػػمش معناه غيب ومبناه 
 وقاً منو وحنيناً ػػىاـ ا١تبلئك ش كنةػٯتشي على األرض يف ذّؿ ومس

 صايف فصويف فأحيا النهج والدين هةػػمواج  ذو ال يعرؼ الفرد إال 

مأخالضه

 أو ا١ترشد الرابين: أما األخبلؽ اليت ٬تب أف يكوف عليها الداعي إُف هللا 
 . ، وأخبلؽ رسولو األعظم   فهي أخبلؽ هللا  

و١تا كاف ىذا الباب ْتر ال ساحل لو، فنكتفي ابإلشارة إُف ما ٯتكن مبلحظتو على 
 ٕٓٔما ذكره اإلماـ أبو العزائم يف )مذكرة ا١ترشدين( ص ظاىر ا١ترشد منها، فمن ذلك 

 : 
أف يكوف حكيماً، رحيماً، حريصًا على النفوس، معتقدًا عند الناس،  -ٔ

مشهورًا ابتباع السنة والكتاب والعمل هبما، متباعدًا عما ينفر القلوب، من كل األعماؿ 
بًا حاذقًا أبمراض واألحواؿ واألخبلؽ، وأف يكوف متمكنًا من أصوؿ التوحيد، طبي

ة الناس، فا٫تًا منزلة كل إنساف، لو معرفة بسيما الناس اليت ار االنفوس ودوائها، خبَتًا ٔتد
 تدؿ على خفى طباعهم وغرائزىم، ومكنوف أخبلقهم.

أف َيلف الناس، ويتحمل أذاىم، حىت َيلفوه ويرغػػبهم يف األخػػبلؽ  -ٕ
 الكرٯتة.
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  يدعو الناس إُف ذلك.أف ٬تاىد نفسو ليعمل أوالً بعلمو، مث -ٖ

أاّل يفرؽ بُت الناس بسبب الفقر أو الغٌت أو اٞتاه أو النسب، يف  -ٗ
 اإلقباؿ عليهم والبشاشة ٢تم.

ال يستحي إذا كاف ال يعلم أف يقوؿ ال أعلم، كما ال يستحي أف يطلب  -٘
 العلم ٦تن فوقو، دوف التعصب لشيخو.

 ُف ما يف أيديهم.بذؿ ما يف اليد للناس، أتليفاً ٢تم وعدـ التطلع إ -ٙ

ترؾ اٞتداؿ مرة واحدة إال ما كاف، لبياف حكم من األحكاـ الشرعية،  -ٚ
 ٥تتلف فيو ويكوف ابليت ىي أحسن.

الصرب على جفوة من يدعوىم، واإلحساف إُف ا١تسئ، وصلة القاطع،  -ٛ
 وأتليف النافر.

التباعد ابلكلية عن تنفَت ا٠تلق، وعن نية السوء، أو قصد الشر، أو  -ٜ
يو، أو التكلم ٔتا ال يليق من قبيح الكبلـ، يف غيبة الناس أو يف مواجهتهم، العـز عل

 والتباعد كذلك عن ٝتاع الشر يف حق الناس.

ا١تسارعة إُف فعل الواجبات، والفضائل وا١تكرمات، ومنافستهم يف  -ٓٔ
 ذلك، حىت يقلدوا الداعي.

الشفقة عليهم، واالجتهاد يف دفع ا١تصائب عنهم، وٗتفيف آالمهم،  -ٔٔ
 ومشاركتهم يف مهماهتم مشاركة عملية اب١تاؿ والنفس.

االجتهاد يف تنبيههم لًتؾ ا١تعاصي اليت يقع فيها بعضهم، وعمل  -ٕٔ
الفضائل اليت تركها بعضهم، بطريق ٤تفوظ من أف يتوىم أحدىم، أنو مقصود ابلذات، 

وحسن خشية من التنفَت، بل يكوف بتنبيو عاـ، يبُت فيو قبح ا١تعصية، وسوء عاقبتها، 
 الفضيلة، وٚتيل مآ٢تا.
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مم

 الغضب ، والرضا ، واٟتب يف هللا، والبغض يف هللا. -ٖٔ

 دعوة ا٠تلق كل على قدر عقلو. -ٗٔ

مداراة الناس، والتباعد عن ٝتاع الشر يف حق الناس، وذكر ٤تاسنهم،  -٘ٔ
 وسًت عيوهبم يف غيبتهم.

أف يتحصن ابٟتصوف الشرعية عن دواعيها، ويف ذلك أمور كثَتة  -ٙٔ
اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر يف وصيتو اٞتامعة إلخوانو يف كتابو )مذكرة ا١ترشدين( ص  فصلها

 حيث يقوؿ: ٖٗ

 ))الواجب علينا أف نتباعد عما يريبنا، أو يوقعنا يف الريبة عند الناس:
أبف نتحصن ابٟتصوف الشرعية، فبل نتكلم أماـ الناس ٓتصوصياتنا، وال  -

طريقتنا أو أستاذان على الطرؽ  ٓتصوصيات ا١ترشد، وال نفضل
األخرى، وعلى الرجاؿ، ألف ذلك يوقع ا١تسلمُت يف فتنة وشغل يف غَت 

 اٟتق.
، وأف ٨تافظ على إخواننا ا١تسلمُت من الوقوع يف غيبتنا، وظن السوء  -

بنا بًتؾ األعماؿ اليت لو عملناىا ال تضران، ولكنها تلفت ا١تسلمُت إُف 
ة يف ا١تساجد ابلتلذذ هبا يف ا٠تلوة، ومثل ذّمنا مثل: ..أف نًتؾ الصبل

أف نًتؾ الكبلـ مع الناس اشتغااًل ابألنس اب، ومثل أف نًتؾ العمل 
يف الدنيا توّكبًل على هللا، ومثل ا٠تلوة ابألجنبيات ٖتصنًا ٔتراقبة هللا 
تعاُف، وإعتقاد أنو لن يضره ولن يضرىا ذلك، لعلمو بنفسو ومعرفتو 

ة شرعاً، فإف ذلك موجب لوقوع الناس يف الشر، وفساد ابلكبائر ارم
اعتقادىم يف الطريق وأىلو، ومثل ترؾ ا١تبلبس، أو تكلف لبس 
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مم

ا١ترقعات، ٦تا ٬تعل الناس يقعوف فيو، فإف ذلك ٥تالف لطريقتنا 
 ومبدأان، ألننا ٨تب إقباؿ ا٠تلق على هللا ودعوهتم ٚتيعاً إُف اٟتق.

لواجب عليو أف يؤّلف ا٠تلق أٚتعُت، ال ومن كاف ىذا طريقو وحالو، فا -
فرؽ بُت ا١تسلم وغَته، من اجملوسي واليهودي والنصراين، وإف أتليفهم 

سيدان بيكوف ابافظة على وصااي القرآف الشريف، وكماؿ اإلقتداء 
 يف السر والعلن.  وموالان دمحم  

وأبف ٮتفي مواجيده وأحوالو وأسراره عن العامة حىت يكوف مع  -
 اصة((.ا٠ت

 و در ابن عجيبة هنع هللا يضر إذ يقوؿ:
 إذا َف يكن يف الشيخ ٜتس فوائد            وإال فدّجاؿ يقود إُف اٞتهػػػل

 بصَت أبحكاـ الشريعة عػارؼ             ويبحث يف  علم اٟتقيقة عن أصل
 يبادر للورّاد ابلبشػػر والقرى            وٮتضع للمسكُت يف القوؿ والفعل

 فهذا ىو الشػػيخ ا١تعظم قدره           جدير  بتمييز اٟتػػراـ من اٟتل
 وقاؿ أيضاً هنع هللا يضر:

))الري ُِش٤ن، إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ػِْ طل٤ق، ًٝٝم ط٣َق، ٝٛٔش ػخ٤ُش، 

 ٝكخُش َٓػ٤ش((.

فهذه األخبلؽ، ىي اليت ٬تب أف يكوف عليها، ا١تتصف بصفات الداعي إُف هللا، 
، وا٠تادـ إذا انب عن سيده  ا من أخص صفات رسوؿ هللا  أو النائب عنو، ألهن

 يلزمو أف ال ٮتالفو، فإف خالفو ىلك وأىلك.
 فمن أقامو هللا بداًل عن الصديقُت والشهداء، وانئباً عن العلماء الرابنيُت، وغلبتو
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مم

نفسو فغضب، أو شتم آخر أو سّبو، أو كرىو بقلبو أو ظن يف أخيو سوءاً، أو قطع أخاً 
غرض من أغراض الدنيا، أو لعّلة من علل اٟتظوظ، أو هتاوف بواجب، أو ترؾ لو ل

ا١تنافسة يف عمل ا٠تَتات، وانفس يف عمل الشرور، فكأنو يريد أف ال يقبل فضل هللا 
ونعمتو، ألف ىذا الفضل العظيم ٯُتنح ابلفضل من هللا تعاُف، ويدـو ذلك الفضل ٔتراعاة 

ؿ عبد يتفضل هللا عليو، فيأب فضل هللا، وينعم هللا عليو تلك ا١تعاين، ونعوذ اب من حا
 فَتد نعمة هللا.

ممسػملوعهموعضملمملرصهسػملوعهموعضملمملرصه

البد للشيخ أف يكوف عارفًا ابلعلـو اليت ٭تتاج إليها، وبذوؽ أسرار األحواؿ 
وا١تقامات، وذلك أبف يكوف َحّل يف منازؿ السائرين، وىي مقامات اليقُت، ْتيث يتم لو 

قًا وحااًل ومقاماً، كتصحيح التوبة بشروطها، وأركاهنا، وٖتقيق الورع سلوكها ومعرفتها: ذو 
والزىد، وا٠توؼ والرجاء، والتوكل والصرب، والرضى والتسليم، وابة، وا١تراقبة، 

 وا١تشاىدة.
وأف يكوف قطع مهامة النفوس، وجاؿ يف ميداف ٤تاربتها، يف قطع شهواهتا، 

 ومألوفاهتا.وعوائدىا، وما ٕتنح إليو من رعونتها 
وقطع أيضًا مفاوز البعد الذي بينها وبُت خالقها، الناشئ عن و٫تها وجهلها، 
وذلك بقطع ركوهنا إُف الكرامات، وخوارؽ العادات، أو طلب ا٠تصوصية، أو غَت ذلك 

 من القواطع القاطعة عن مقاـ اإلخبلص، واللحوؽ ٓتواص ا٠تواص.
َت، من الوقوؼ مع ا١تقامات، ويكوف أيضًا أخترب وعرؼ كل ما ٭تبس عن الس

 والقناعة بظهور الكرامات.
 ويف اٟتكم البن عطاء هللا هنع هللا يضر:
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مم

ًُشممق ُٜممخ، اال ٝٗخىطممٚ ٛٞحطممق  ))ٓممخ أٍحىص ٛٔممش ػممخٍف إٔ طوممق ٓممغ ٓممخ 

ؿممض ظممٞحَٛ حٌُٔٞٗممخص، اال ٝٗخىطممٚ  َّ حُلو٤وممش: حُمم١ٌ ططِممذ أٓخٓممي، ٝال طز

 كوخثوٜخ: اٗٔخ ٗلٖ كظ٘ش، كال طٌلَ((.

أيضًا، ما ٭تجز وٯتنع من الوصوؿ إُف صريح العرفاف، على وفق ا١تشاىدة وعرؼ 
 والعياف، وىو أمراف:

إما ا١تلل من اجملاىدة والسَت، والركوف إُف الراحة والكسل، وإما اإلستغناء عن 
الشيخ، وا٠تروج عنو قبل الًتشيد؛ فإف ذلك ٭تجز بينو وبُت التحقيق، وٮترجو عن سواء 

.الطريق، ويرجع إُف   مقاـ العمـو
وحصل لو الفرؽ بُت الروحانية والبشرية، والسلوؾ واٞتذب، والفناء والبقاء، 
وأحكم أحكاـ التخلية والتحلية، وكل شرب من مشارب القـو وأذواقها، كاف فيو انىبًل 

 وشاراًب.
 فإذا حّصل ىذه ا١تراتب، وذاؽ ىذه األذواؽ: استحق أف يكوف شيخاً مربياً.

 رؼ :قاؿ صاحب العوا

))ٖٝٓ شَحثؾ أَٛ حُٞال٣ش، إٔ ٣ٌٕٞ ػخُٔخً رخ٧ٝحَٓ حُشَػ٤ش، ػمخٓالً رٜمخ، 

ٝحهلمممخً ػِممم٠ آىحد حُط٣َمممن، ٝٓمممخٌُخً ك٤ٜمممخ، ًٝمممخٓالً كممم٢ ػَكمممخٕ حُلو٤ومممش، 

ٝٝحطالً ا٤ُٜخ، ٝٓوِظخً ُـ٤ٔغ ًُمي، كظم٠ ٣مظْ ُمٚ حُٔمِٞى، ٣ٝشمَف رؼمخُْ 

ٍ، كممبْٜٗ هطممخع حُٞطممخٍ، كممخهلل هللا أ٣ٜممخ حُطخُممذ، حُلممٌٍ ٓممٖ طمملزش ح٧شممَح

 حُط٣َن، ٝحػظظٔٞح رلزَ حُوَإٓ، ٝح٧كخى٣غ حُ٘ز٣ٞش((.

 وقاؿ أبو اٟتسن الششًتي هنع هللا يضر:

 ))ال ٣ُوظيٟ ك٢ ؽ٣َو٘خ ٌٛٙ رظخَٛ، ٝال رزــخؽٖ، ٝاٗٔخ ٣ُوظيٟ رٖٔ ؿٔغ 
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ر٤ٜ٘ٔخ ٓغ حُِٛي حُظخَٛ، ٝحال٣ؼمخٍ، ٝحُمٍٞع، ٝحُؼِمْ رخُٔ٘مخُالص ٝح٧كمٞحٍ، 

 ؽَ(( .ٝحُٔوخٓخص ٝحُوٞح

 وقاؿ اٞتنيد هنع هللا يضر :

))ٓممٖ ال ٣ٌظممذ حُلممي٣غ، ٣ٝللممع حُوممَإٓ، ال٣ُوظمميٟ رممٚ كمم٢ ٛممٌح ح٧ٓممَ، 

ك٤ـممذ ػِمم٠ ح٣َُٔممي أال ٣وظممي١ اال رخُؼممخُْ حُٔظـممَى ػممٖ حُممي٤ٗخ، حُؼخٓممَ رٔممخ 

: ))ٝال ٣ظو٤مَ ُطخُمذ ٛمٌح ح٧ٓمَ أٗمٚ ٣زِـمٚ رًٌخثمٚ، أٝ ٣٘ظمَ  مث قػػػاؿ٣ؼِْ((.،

حُلٌٔمخء، ٣ٝؼٔمَ ٣ٝـظٜمي ٣ٝظم٢ِ، ال ٝهللا ٓمخ ح٧ٓمَ ك٢ ًظذ حُظٞك٤ش، أٝ 

.))ٖ٤ٛ 

 وىكذا ٧تد أف أىم شروط الشيخ، أف يكوف حّصل علم الظاىر، وعلم الباطن.
 أما العلم الظاىر:

فا١تطلوب منو ٖتصيل ما ٭تتاج إليو يف نفسو فقط، و٭تتاج إليو ا١تريد يف حاؿ 
رة، والصبلة و٨تو ذلك ، إذ كثَت من سَته، وىو القدر الذي البد منو من أحكاـ: الطها

العلـو الظاىرة، ال مدخل ٢تا يف السَت والسلوؾ إُف ملك ا١تلوؾ، كالدماء، واٟتدود، 
 والطبلؽ، والعتاؽ.

 وأما العلم الباطن:
فا١تطلوب فيو التبحر التاـ، إذ ا١تقصود ابلذات يف الشيخ ا١تصطلح عليو عند 

يطلب الشيخ لَتبيو ويعلمو علم الطريقة واٟتقيقة،  القـو ىو ىذا العلم، ألف ا١تريد إ٪تا
فيكوف عنده علم اتـ اب، وصفاتو، وأٝتائو، ومتعلقاهتا، وأحكامها، وتفاصيلها، 
وفوائدىا، وحكمها، وأسرارىا، وعلم اتـ آبفات الطريق، ومكايد النفس والشيطاف، 

ذوؽ والوجداف، وطرؽ ا١تواجيد، وٖتقيق ا١تقامات، وقد حصل لو ذلك على سبيل ال
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مم

ْتيث إذا استخرب عن آفات الطريق وعبلماتو، وعن حقيقة ا١تقصد، ٮترب ْتقيقة األمر 
على ما ىو عليو، وحصلت لو مع ذلك قوة و٘تكن من رفع ا١توانع، وقطع العبلئق 
الظاىرة والباطنة، وبصَتة انفذة ينظر هبا يف قابلية ا١تريدين وا١تسًتشدين، واستعداداهتم، 

 أحد على شاكلة قابليتو، ويعُت لو طريقاً قريباً يفضي منها إُف ربو. ليحمل كل
 قاؿ الساحلي:

)) ٖٓ حُشَٝؽ حُظ٢ الري ٜٓ٘خ ك٢ حُش٤ن، إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ميٙ ٓمٖ حٌُظمخد  

ٝحُٔمم٘ش، ٓممخ ٣ومم٤ْ رممٚ ٓممخ الرممي ٓ٘ممٚ كمم٢ حَُٓممّٞ حُشممَػ٤ش، ٝٓممخ ٣ز٘مم٠ ػ٤ِممٚ 

ٌٔمش كم٢ رخؽ٘مٚ، ٝظخثق ًِٓٞٚ، ٝاًح حٗؼخف ٓخ ٣لمظق هللا رمٚ ػ٤ِمٚ ٓمٖ حُل

كبٗٚ ٣ٌٕٞ ُٚ ك٢ ًُي ٍٗٞ ٣ٔش٢ رٚ كم٢ حُ٘مخّ، ٣ٜٝي٣مٚ اُم٠ كٜمْ هطخرمخص 

 حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ((.

وكذلك البد للشيخ، أف يكوف ماىرًا أبحواؿ القلوب، عارفًا بعللها، عا١تاً 
بعبلجها، يعلم ما كاف منها ليس فيو إال قصد واحد، وىّم واحد، و٤تبة واحدة، وىو 

 اٞتنيد هنع هللا يضر، حُت قالوا لو: الذي أشار إليو
 كيف يصل العبد إُف التحقيق؟ ، فقاؿ: بقلب مفرد، فيو توحيد ٣ترد.

 ، وىذا القلب، سهل العبلج، قريب الصحة، فهو حُت سلم من تشعيب ا٢تمـو
وَف يبق لو إال ىم واحد، َف يبق فيو إال مرض واحد، وىو حجاب الوىم، فعبلجو يف 

، فهو أصعب يف العبلج، ترقيتو، ورفع حجابو ، ٓتبلؼ القلب الذي تشعبت فيو ا٢تمـو
 لًتكيب أمراضو، وتراكم عبلجو.

 قاؿ بعضهم: 
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))القلب كا١تعدة، وا١تعدة بيت الداء، فإذا كثرت عليها األخبلط مرضت 
وفسدت؛ وعبلجها اٟتمية من األخبلط، وكذلك القلب إذا كثرت عليو ا٢تمـو 

 قلت مرآتو((.وا٠تواطر، سلمت فكرتو، وانص
 )رواه ابن ماجة عن ابن مسعود هنع هللا يضر(.:  وقد قاؿ  

َعِنمَجضمَلَلماْظؾمُلؼمُلوَممَػؼمٓلممًلمَواِحًّٓامَػٖمماْظؼمَلضمَلمملِدمَطظمَلمملُهماظػملَُّهمَدمملِئَّٕمُػؼمُلوِعِه،مَوَعِنمم}

م{ِدَؼِؿؾمَلمملمَػػمَلَكَترمَلضمٖلَؾومِلمِبِهماْظؾمُلؼمُلوُممِعِنمَأِحَوألماظِّٓٗغؿمَلمملمَظِممُؼَؾمملٔلماظػملَُّهمِصيمَأيمَأِو

 وقد أشار إُف ذلك ابن عطاء هللا السكندري هنع هللا يضر فقاؿ:

)) ال ٣ُومَؽ حُشممٜٞس ٓممٖ حُوِممذ اال همٞف ٓممِػؾ، أٝ شممٞم ٓوِممن   

كٔمميحٝحس ح٧ٓممَحع حُظممخَٛس، حُظممِحّ حُظٞرممش، ٝحُظوممٟٞ، ٝحالٓممظوخٓش  كممبٕ 

َحٍ طؼزض ػ٤ِٚ ك٤ِِّ طملزش حُشم٤ن، ٝٓيحٝٓمش حُـِمّٞ رم٤ٖ ٣ي٣مٚ، أٝ طٌم

ّٕ ٗظمَ حُشم٤ن ط٣َمخم، كمبٕ طملزٚ ُٝمْ ٣شمق ٓمٖ َٓػممٚ،  حُٔـمت ا٤ُمٚ، كمب

كِمم٤ؼِْ إ طمميهٚ ػممؼ٤ق، أٝ شمم٤وٚ ػممؼ٤ق، كممبٕ حُشمم٤ن اًح ًممخٕ ُممٚ ٗممٍٞ 

٣ٔش٢ رٚ ك٢ حُ٘خّ ؿخٓؼمخً رم٤ٖ ؿمٌد ٝٓمِٞى، ال ٣ٌٔمٖ إٔ ٣ظملزٚ حُؼ٤ِمَ 

 رخُظيم، ُْٝ ٣شق ٖٓ ٓخػظٚ ((.

قلوب، واطلع على أسباب فبلبد للشيخ أف يكوف قد أحكم علم تشريع ال
فسادىا، وصبلحها، وصحتها، وسقمها، عارفًا بعبلج أمراضها وعللها؛ علم ذلك 

 ببصَتة انفذة، ومكاشفة غيبية.
قد عاًف نفسو وطّهرىا، وطهر قلبو من صدأ اٟتس، وصّفي مرآتو من صور 
 األكواف، فإذا فعل ذلك، فإف قلبو يصَت كالزجاجة الصافية، فينطبع فيو بواطن

 ا١تريدين، فيعاٞتهم ٔتا يتجلى فيو من أمورىم، إبذف هللا.
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فيقع الشفاء ٔتجرد ا١تواجهة وا١تقابلة، ولذلك يقوؿ الشيخ ٤تي الدين بن عرّب 
 هنع هللا يضر:

))حُش٤ن اًح ُْ ٣ٌٖ طمخكذ ًٝم، ٝأهمٌ حُط٣َمن ٓمٖ حٌُظمذ، ال ٓمٖ 

ِمي ٓمٖ طزؼمٚ، أكٞحٙ حَُؿخٍ، ٝهظي ٣َر٢ ح٣َُٔمي٣ٖ ؽخُزمخً ٣َُِخٓمش، كبٗمٚ ٣ٜ

٧ٗٚ ال ٣ؼَف ٍٓٞى حُطخُمذ ٝال ٓظميٍٙ، كالرمي إٔ ٣ٌمٕٞ ػ٘مي حُشم٤ن: ى٣مٖ 

 ح٧ٗز٤خء، ٝطير٤َ ح٧ؽزخء، ٤ٓٝخٓش حُِٔٞى، ٝك٤٘جٌ ٣وخٍ ُٚ: أٓظخً((.

مماظرملؿملّْماظغملمملعلاظرملؿملّْماظغملمملعل

وما ذكرانه ىو بعض من علـو الشيخ الكامل الذي يقوؿ فيو سيدي أبو اٟتسن 
 الشاذِف هنع هللا يضر:

 ْ طظَ ا٤ُي حُلٞحثي ٓ٘ٚ ٖٓ ٍٝحء كـخد، ك٤ِْ رش٤ن((.))ًَ ش٤ن ُ

 وٮترب عن حالو فيقوؿ:

 ))ٝهللا ا٢ٗ ٧ّٝطَ حَُؿَ ا٠ُ هللا ٖٓ ٗلْ ٝحكي((.

 وٮترب عن ىذا اٟتاؿ أيضاً سيدي أبو العباس ا١ترسي هنع هللا يضر فيقوؿ:

 ))ٝهللا ٓخ ر٢٘٤ ٝر٤ٖ حَُؿَ اال إٔ أٗظَ ا٤ُٚ، ٝهي أؿ٤٘ظٚ((.

 ؿ السهروردي هنع هللا يضر يف العوارؼ:وفيهم يقو 
))إف نظرة العلماء الراسخُت، والرجاؿ البالغُت، ترايؽ انفع، ينظر أحدىم إُف 
الرجل الصادؽ، فيستنشق بنفوذ بصَتتو، حسن استعداد الصادؽ، واستئهالو مواىب 

ن بصَتة، هللا تعاُف ا٠تاصة، فيقع يف قلبو ٤تبة الصادؽ ا١تريد، وينظر إليو نظرة ٤تبة ع
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وُىْم من جنود هللا تعاُف، فُيكسبوف بنظرىم أحوااًل سنية، ويهبوف أاثرًا مرضية، وماذا 
ينكر ا١تنكر من قدرة هللا سبحانو وتعاُف، وكما جعل يف بعض األفاعي من ا٠تاصية، إذا 
نظر إُف اإلنساف يهلكو بنظره، ىو قادر أبف ٬تعل يف بعض خواص عباده أنو إذا نظر إُف 

 صادؽ يكسب حااًل وحياة((. طالب
 ويقوؿ اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر:

 من نظرة يرتقى ا١تطلوب مرتفعاً           قدس اٞتبللة يف حاؿ ا١تناجاة
 وقاؿ ابن عطاء هللا يف لطائف ا١تنن:

)) اٗٔخ ٣ٌٕٞ حالهظميحء رم٢ُٞ، ىُّمي هللا ػ٤ِمٚ، ٝأؽِؼمي ػِم٠ ٓمخ أٝىػمٚ 

٘ي شٜٞى رش٣َظٚ، كم٢ ٝؿمٞى هظٞطم٤ظٚ، ٖٓ حُوظٞط٤ش ُي٣ٚ، كطٟٞ ػ

كؤُو٤ممض ا٤ُممٚ حُو٤ممخى، كٔممِي رممي ٓممز٤َ حَُشممخى، ٣ؼَكممي رَػٞٗممخص ٗلٔممي، 

ًٝٔخثٜ٘خ، ٝىكخثٜ٘خ، ٣ٝميُي ػِم٠ حُـٔمغ ػِم٠ هللا، ٝحُلمَحٍ ٓٔمخ ٓمٟٞ هللا، 

٣ٝٔممخ٣َى كممم٢ ؽ٣َومممي كظممم٠ طظمممَ اُمم٠ هللا: ٣ٞهلمممي ػِممم٠ آمممخءس ٗلٔمممي، 

آخءس ٗلٔي: حَُٜد ٜٓ٘خ، ٝػيّ  ٣ٝؼَكي ربكٔخٕ هللا ا٤ُي، ك٤ل٤يى ٓؼَكش

حًَُٕٞ ا٤ُٜخ، ٣ٝل٤يى حُؼِْ ربكٔخٕ هللا ا٤ُي حالهزمخٍ ػ٤ِمٚ، ٝحُو٤مخّ رخُشمٌَ 

 ا٤ُٚ، ٝحُيٝحّ ػ٠ِ َٓٔ حُٔخػخص ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ((.

 وقاؿ الشيخ أبو مدين هنع هللا يضر:

 ))حُش٤ن ٖٓ شٜيص ُٚ ًحطي رخُظوي٣ْ، َٝٓى رخُظؼظ٤ْ((.

ْٖ ٌّٛري رؤهاله َٓ  ٚ، ٝأّىري رخؽَحهٚ، ٝأٗخٍ رخؽ٘ي رخشَحهٚ((.))حُش٤ن 

 ))حُش٤ن ٖٓ ؿٔؼي ك٢ كؼٍٞٙ، ٝكلظي ك٢ ٓـ٤زٚ((.
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 وقاؿ ابن عطاء هللا يف )لطائف ا١تنن(:

)) ٤ُْ ش٤وي ٖٓ ٝحؿٜظي ػزخٍطٚ، اٗٔخ ش٤وي ح١ٌُ َٓص ك٤ي اشخٍطٚ، 

ُٝمم٤ْ شمم٤وي ٓممٖ ىػممخى اُمم٠ حُزممخد، اٗٔممخ شمم٤وي ٓممٖ ٍكممغ ر٤٘ممي ٝر٤٘ممٚ 

وي ٖٓ ٝحؿٜي ٓوخُٚ، اٗٔخ ش٤وي ٖٓ ٜٗغ ري كخُمٚ ، حُلـخد، ٤ُْٝ ش٤

ش٤وي ٛٞ ح١ٌُ أهَؿي ٖٓ ٓـٖ حُٜٟٞ، ٝىهَ ري ػ٠ِ حُٔم٠ُٞ ، شم٤وي 

ٛٞ ح١ٌُ ٓخ ُحٍ ٣ـِٞ َٓآس هِزي، كظ٠ طـِض ك٤ٚ أٗٞحٍ ٍري، ٜٗغ ري اُم٠ 

هللا، كٜ٘ؼممض ا٤ُممٚ، ٝٓممخٍ رممي كظمم٠ ٝطممِض ا٤ُممٚ، ٝال ُحٍ ٓلخ٣ًممخً ُممي كظمم٠ 

ي كم٢ ٗمٍٞ حُلؼمَس، ٝهمخٍ: ٛمخ أٗمض ٍٝرمي ، ٛ٘خُمي أُوخى ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، كِؽ رم

 ٓلَ حُٞال٣ش ٖٓ هللا، ٝٓٞحؽٖ ح٩ٓيحى ٖٓ هللا، ٝرٔخؽ حُظِو٢ ٖٓ هللا ((.

عليو أبحواؿ النبوة، وعلـو الرسالة، فيجملو  ىذا الشيخ الكامل يتفضل هللا 
 : يف قوؿ   ابلعطاء الذي تفضل بو على نبيو 

                                           
                                           

                   البقرةالبقرة  
، وأمره هللا  فقد دلت ىذه اآلية على العلـو اليت بُعث هبا رسوؿ هللا   

ل ىنا ما كتبناه يف توضيحها يف كتابنا ))اإلماـ أبو العزائم اجملدد الصويف(( بتبليغها، وننق
 :ٔ٘ٔص 

يف   علم اآلايت: ويقصد بو العبلمات الدالة على قدرة هللا   -ٔ))
 : ( سورة فصلت[ٖ٘]اآلية ) األكواف، ويف اإلنساف، وىي ا١تشار إليها بقوؿ هللا 
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 ويف ذلك يقوؿ سيدان عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر:

،موعمملميفماظلؼملمملءمرمملئّٕمؼشملريمجبؽملمملحؿمله،مإالمذطّٕممتّٕطؽملمملمردولمآممم}

 .م{مظؽملمملمسؽملهمسػملؼملممًل

 علم تزكية النفوس: ... وىو العلم الذي بو تصفو النفوس، من شوائب -ٕ))
، وأدراف اٟتسد، وبواعث اٟتظ وا٢توى، حىت تناؿ مقاـ د الرايء، وعبلئق اٟتق

 اإلخبلص، وال ُٖتقق العبادة الغاية منها، إال بعد تزكية النفس وتصفيتها، لقوؿ هللا  
 : ( سورة األعلى[.٘ٔ، ٗٔ]اآليتاف )

                                              
األصحاب حىت فطرت   وىذا ىو الطور ا٢تاـ الذي جاىد فيو رسوؿ هللا  

نفوسهم على الصفاء والوفاء، وذلك ١تدة اثٌت عشر سنة، حىت أتىلت النفوس، لعبادة 
حضرة القدوس، فبدأ نزوؿ العبادات ابلصبلة يف العاـ الثاين عشر من بعثة رسوؿ هللا  

 .مث توالت بعد ذلك بقية العبادات ،  
علم الكتاب: .. وىو علم األحكاـ الشرعية يف العبادات وا١تعامبلت  -ٖ))

 واألخبلؽ، واألسر واجملتمعات، والسلم واٟترب، وىو ما يسمى اآلف بعلم الفقو.

لئلنساف، فيكوف   علم اٟتكمة: ... وىو العلم الذي يلهمو هللا   -ٗ))
قوالو وٖتركاتو حىت يكاد الناس حكيمًا يف تصرفاتو، بليغًا يف أحوالو وىيئاتو، ُمسّددًا يف أ

ال يروف فيو عيبًا يف أحوالو وأفعالو، وىذا نتيجة التوفيق،  -غَت اٟتاسدين واٟتاقدين  -
 وألنو عزيز َف يُذكر يف القرآف كلو إال مرة واحدة، وعلى لساف نيب من أنبياء 
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 : .(( سورة ىودٛٛاآلية )) يف قولو تعاُف  هللا  

                                                
أف صاحب اٟتكمة قد أعطاه هللا الرب والفضل الكبَت يف قولو    وقد أخرب هللا  

  ( سورة البقرة[.ٜٕٙ]اآلية ): 

                                             
                    

العلم اللدين )الوىيب(:. وىو ما ينتج عن اإلخبلص يف تنفيذ األعماؿ،  -٘))
، حيث يفاض على صاحب ىذا القلب،  والصدؽ يف ا١تتابعة لسيدان رسوؿ هللا 

 : علـو وىبية، وأسرار روحانية، َف ولن تسجل يف كتاب وىي من ابب قوؿ هللا  

                              ( (ٕٕٕٕٛٛ  )البقرة)البقرة  
 الكهف[: ٘ٙا١ترموز إليو بقولو سبحانو]  أو من كنز فضل هللا  

                                  
  )رواه أبو نعيم يف اٟتلية من حديث أنس (: أو فتح وفيض من قوؿ رسوؿ هللا  

م.{مَظِممَؼضمِلػمَلِمَعِنمَسؼمِلَلمِبؼمَلمملمَسػمِلَممَوٖرَثُهمآمَسػمِلَممَعمملمم}

 وىذا العلم ىو الذي يقوؿ فيو سيدي أبو يزيد البسطامي لعلماء الظاىر:

ػٌِْٔ ٤ٓظخً ػٖ ٤ٓض، ٝٗؤهٌ ػِٔ٘خ ػٖ حُل٢ ح١ٌُ ال ٣ٔٞص  ْ)) أهٌط

 ك٘ؤهٌٙ كؤ١ ٝهض شج٘خ ((.
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 وىو ما أشار إليو اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر يف قولو: 
 قائق            وعلم بكشف فيو قرب ٠تالقىو العلم ال ٬تلي بغَت  اٟتػػ

 وما العلم إال ما يعلػمو  العػػلي           وأي )يعلمكم( دليل  لصادؽ
 ويف أوؿ  الػػرٛتن  نػور  ١تهتد           هبا علم القرآف جذب  ا١توفق

 وما العلم واألعماؿ من غَت  خشية            سوى ألة صماء سؤؿ ا١تنافق
قائق صادقة، ٕتيش يف صدور العارفُت، فينقلوهنا أبفواىهم إُف وىذا العلم ح

 خاصة ابُت كما يقوؿ اإلماـ علي هنع هللا يضر:

 ))٣للظٞٗٚ ك٢ طيٍْٝٛ، كظ٠ ٣ٞىػٞٙ ك٢ هِٞد أشزخْٜٛ ٝأٓؼخُْٜ((.

و١تا كاف العلماء ورثة األنبياء، وأكمل الناس وراثة، ىم أئمة أىل الطريق، ألهنم 
ًتبية مريديهم، وهتذيب سلوكهم، وٕتميل أخبلقهم، كاف البد ١تن يقـو الذين يقوموف ب

ىذا ا١تقاـ، أف يكوف متجمبًل بعلـو الرسالة اليت وضحناىا حىت يكوف صورة أكملية، 
يضئ للسالكُت ويهذب ا١تريدين، وينَت للواصلُت و٬تمل ا١تتمكنُت وىذا ىو اإلماـ 

 :  لكهف[( سورة اٚٔ]اآلية )فيو  الذي يقوؿ هللا  

                                     . .  
، عليو أف يسعى ليتكمل من مرشد رابين يف ىذا  ومن نقض علمًا من ىذه العلـو

 :   العلم، وال يتكرب يف ذلك لقوؿ هللا  

                        ..  
رسوؿ من أنفس أىل زمانو، فكذلك البد و١تا كانت اآلية قد وضحت أف ىذا ال

 أف يكوف ىذا ا١ترشد العاَف العامل حياً، ٭ُتي بو هللا النفوس ألىل زمانو، ومن ىنا قاؿ 
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 اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر: 

 ، ٝال ٣ظَ ا٤ُٚ ٝحطَ اال رؼزي ك٢ هخثْ ((.٤ّٞ )) هللا ك٢ ه

إف من ينكر ذلك فقد ابف وليس معٌت ذلك إنكار أحواؿ العارفُت السابقُت؛ ف
. ولكن ١تا كاف فضل هللا واسع، وعطاؤه متجدد، اقتضت إرادتو أف  عن طريق القـو
يصطفى يف كل زماف، ويف كل مكاف من يؤىلو للكشف والتبياف عن أمراض النفوس يف 
عصره، ويلهمو بتحضَت الدواء الناجح ٢تذه األمراض من القرآف والسنة، ومن ىنا قيل: 

ف دولة ورجاؿ(( ، ولذلك عندما سئل اإلماـ أبو العزائم رضي هللا تعاُف عنو، ))لكل زما
عن سيدي أّب اٟتسن الشاذِف، وىو اإلماـ األعلى ألىل طريقتو، وإليو ينتهي نسب 

 الطريقة الروحاين، قاؿ:

))ُٞ رُؼؼض ك٢ ػظَ أر٢ حُلٖٔ حُشخ٢ًُ ٌُ٘ض ط٤ٌِٔحً ُٚ، ُٝٞ رؼغ أرٞ 

 ٌُخٕ ط٤ٌِٔحً ٢ُ((.حُلٖٔ حُشخ٢ًُ ك٢ ػظ١َ 

وىذا ألف النفوس ال تتأثر إال ابجملالسة وا١تؤانسة، واإلنساف الذي يطلب 
الكماالت الدينية، البد أف ٬تالس، و٬تانس، من رأى فيهم ىذه الكماالت يف عصره 

 وزمانو.
 وقد كاف ىذا دأب الصاٟتُت يف كل زماف ومكاف:

 عنو، بعد أف انتقل شيخو فهذا سيدي عبد الوىاب الشعراين رضي هللا تعاُف
الكبَت سيدي علي ا٠تواص إُف الرفيق األعلى، والحظ لصدقو، أنو َف يتكمل يف طريق 

 القـو بعد، انتقل إُف صحبة سيدي دمحم الشناوي هنع هللا يضر، فتكمل على يديو((.
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مماحلمملجهملمإىلماظرملؿملّْاحلمملجهملمإىلماظرملؿملّْ

 ا١ترشد الكامل أمل ا١تؤمن وبغيتو، وطلب اسن ومقصده....
صحبتو تؤثر على نفسو أتثَتًا مباشرًا وعميقاً، وٕتعل ا١تؤمن يتشبو بو يف سَته ألف 

وسلوكو، وأخبلقو، وآدابو، وأتثَت الصحبة على النفوس أمر ال يستطيع أحد أف 
 )رواه أبو داود عن أّب ىريرة(: يتجاىلو، قاؿ  

م((ُؼَكمملِظُلاظُّٕٖجُلمَسػمَلىمِدؼٔنمَخػمِلؿملػمِلِهمَصػمْلؿمَلؽمِلصمُلِّٕمَأَحُُّٓطِممَعِنم))م

فأصحاب ا٢تمم العالية من ا١تؤمنُت، وأصحاب العزٯتة الصادقة من ا١تخلصُت، 
والذين تنبعث من نفوسهم الرغبة الصادقة يف الوصوؿ إُف ما كاف عليو السلف الصاٌف 
من أحواؿ ومقامات، يلزمهم البحث عن ا١ترشد اٟتي من أجل الًتقي يف ىذه ا١تقامات، 

رجات، ألف ا١تقامات غيب خفي، ال يستطيع السالك أف يلجها والرفعة إُف أعلى الد
بنفسو، أو  يدخلها ٔتفرده، لعدـ علمو ٔتزالقها وعقباهتا، فلزمو أف يبحث عن ا١ترشد 
اٟتي القائم الذي خرب عن ىذا الطريق، وسلك دروبو ومفازاتو، اقتحم صعابو وعقباتو، 

ما قاؿ ابن البنا السرقسطي يف ورده اٟتق إُف ا٠تلق، ليدعوىم إُف حضرة ذاتو، ك
 منظومتو:

 إ٪تا القـو مسػػافروف             ٟتضرة هللا  و ظاعنوف
 فاحتػاجوا فيو إُف دليل             عاَف ابلسػَت و اب١تقيل

 قد سلك الطريق مث عاد              ليخرب القـو ٔتا استفاد
ية، من غَت إرىاؽ وال فهو ينزؿ السالك يف ا١تقامات، على قدر قواه الروحان

 اجحاؼ، ألنو يعرؼ أمراض النفوس، وكيفية عبلجها.
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كما أف حالو يشرؽ على النفوس فيزكيها، وعلى القلوب فيطهرىا، وعلى األرواح 
فَتقيها، وعلى اٞتوارح فتقشعر من خشية هللا، وتلُت إُف طاعة هللا ورسولو، ويف ذلك 

 : ٚ٘كتابو )مذكرة ا١ترشدين( ص   يقوؿ اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر يف
لتحصل لو النجاة والفوز والسعادة  -))يلـز ١تن أراد أف يسلك طريق هللا تعاُف 

أف يبدأ أواًل ابلبحث عن الرجل اٟتي العاَف بكتاب هللا، وبسنة رسوؿ هللا   -والوصوؿ 
 خبلؽ امدية ، والعاَف بتزكية النفوس، وٗتليصها من أمراضها ورعوانهتا، والعاَف ابأل

ا١تتجمل هبا ا١تمنوح اٟتاؿ الذي بو ٬ترد النفوس من أوحاؿ التوحيد العاَف بعلـو اليقُت، 
ومشارب األبرار، ومشاىد ا١تقربُت، العاَف ْتقيقة التوحيد ا٠تالص من الشرؾ ا٠تفي 

 واألخفى.
فإذا ُوجد ىذا الرجل، فهو إماـ أىل عصره ٚتيعًا والواجب عليهم ٚتيعًا أف 

كوا اٟتظ وا٢توى، والعلو يف األرض، والتعصب لؤلابء واألجداد؛ إقبااًل على هللا تعاُف، يًت 
وٖتقَتًا لكل لذة يعقبها العذاب، وكل سيادة تنتج الشقاء، وكل شهرة تؤدي إُف حرماف 

 الرٛتة والغفراف، وكل وظيفة تبعد عن دار الكرامة واإلحساف األبدي((.
، يسافروف آالؼ األمياؿ، ْتثًا عن ىذا الرجل : وقد كاف السلف الصاٌف مهنع هللا يضر

.... فهذا اإلماـ أبو اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر، َيِت من تونس إُف مصر ْتثًا عنو، مث إُف ببلد 
الشاـ، وببلد العراؽ، وىناؾ أخربه الشيخ أبو الفتح الواسطي، أف شيخو يف ببلد 

قطب، والقطب عندكم(( فرجع إُف تونس، ا١تغرب، وقاؿ لو: ))جئت تبحث ىنا عن ال
 فالتقى ىناؾ بسيدي عبد السبلـ بن مشيش هنع هللا يضر.

فالشيخ قد أحكم علم البداايت، وعلم النهاايت؛ لَتّب هبما ا١تريد يف بدايتو 
وهنايتو؛ ألف لكل منهما حكم ٮتصو: .. فعمل البداايت عمل اٞتوارح، وعمل النهاايت 

 عمل القلوب.
 ف عا١تاً ابألمور اليت ٮتاؼ على ا١تريد فيها، فيأمره ابلبعد عنها، وكذلك يكو 
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كالركوف إُف العز والتعظيم، أو إُف الدنيا وا١تيل إُف شئ منها، ومن أسباهبا، و٥تالطة 
أىلها، وٝتاع حديثها ، .......... فالتحقق ابلصفاء،........  والتمكن يف مقامات 

 ربعة:الصوفية ......... يتحقق أبركاف أ
معرفة هللا تعاُف، ومعرفة أٝتاءه وصفاتو وأفعالو، ومعرفة النفوس وشرورىا 
ودواعيها، ومعرفة وساوس العدو ومكائده ومضالو، ومعرفة الدنيا وغرورىا، وتفتينها، 

 وتلوينها، وكيفية االحًتاز منها، والتجايف عنها.
ألوقات، واغتناـ مث بعد ذلك البد من دواـ اجملاىدة، وشدة ا١تكابدة، وحفظ ا

الطاعات، ومفارقة الراحات، والتلذذ ٔتا أيّدوا بو من ا١تطالعات، وصيانة ما ُخّصوا بو 
 من الكرامات.

فبل عن ا١تعامبلت ينقطعوا، وال إُف التأويبلت يركنوا، ألهنم رغبوا عن العبلئق، 
لداً، اقتدوا ورفضوا العوائق، وجعلوا ا٢تمـو ٫ّتًا واحداً، وزايلوا األعراض طارفًا وات

اب١تهاجرين واألنصار، وفارقوا العروض والعقار، آثروا البذؿ واإليثار، وىربوا من مرامقة 
األبصار، أف يومي إليها ابألصابع ويشار، ١تا أنسوا هبا من التحف واألنوار، فبغيتهم أف 

م يكونوا من األتقياء األخفياء، والغرابء النجباء، فإذا صحت عقيدهتم؛ سلمت سريرهت
 )رواه أبو نعيم يف اٟتلية عن ابن مسعود(: ويف ذلك يقوؿ  

ُ تَػَعاُٰف َعْبداً اقْػتَػَناُه لِنَػْفِسِو َوََفْ َيْشَغْلُو ِبَزْوَجٍة َوالَ َوَلدٍ )))) ُ تَػَعاُٰف َعْبداً اقْػتَػَناُه لِنَػْفِسِو َوََفْ َيْشَغْلُو ِبَزْوَجٍة َوالَ َوَلدٍ ِإذا َأَحبَّ اَّللَّ   ((((ِإذا َأَحبَّ اَّللَّ
 )رواه أبو نعيم يف اٟتلية عن أّب أمامة( : وقاؿ أيضاً 

ْظَقذملمملِذمُذومَحذملّٜدملمِعذملِنمَصذملاَلٍةمممممٱَظؼمُلذملقمِلِعْنمَخظمِلؿملذملُفممممٔإٖنمَأْشِؾَّٛمَأِوِظؿمَلذملمملِئيمِسؽمِلذملِّٓيممم}

ّٕٚمَوطمملَنمَشمملِعسملممًلميفماظؽمٖلذملمملٔسماَلمُؼرمَلذملمملُرمٔإَظؿمِلذملِهممممَأِحَلَنمِسَؾمملَدَةمَرٚبِهمَوَأَرمملَسُهميفماظٚل

،مُثذملٖممَغعمَلذملَّٕمِبؿمَلذملِِّٓهمَصعمَلذملمملَل:ممممم«ِظذملكَمٰ  ِبمملَِّصمملِبّٝٔ،مَوطمملَنمٔرِزُضُهمَطظمَلمملصممًل،مَصزمَلذملَؾَّٕمَسػمَلذملىمذمم

م{مومِلمبَواِطؿملِه،مَضٖلمُتَّٕاُثُهَعؽمِلؿمٖلُؿُه،مَضػملَّمَسِفػمَلومِل»
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واٟتاصل أف من سياسة الشيوخ، إعانة النفوس، ٔتا يقتضيو حا٢تا، على ما ىو  
ا١تراد منها، مث إف الطباع ٥تتلفة وأحواؿ السالكُت مفًتقة، فمنهم من تنتعش قواىم 

، فيذكر لو منها ما يقوي حالو، بوجو يشوؽ   وال يشوش.اب١تعارؼ والعلـو
ومنهم من ينتعش حالو ابلتذكَت والوعظ، فيكوف تذكَته، عواًن لو على سلوكو، 
، فيكوف  ، واستخراج دقائق الفهـو ورفعاً ٢تمتو، ومنهم من تنتعش قواه اب١تذاكرة يف العلـو

 ذلك منهضاً لو يف حالو، فيؤِت كل أحد ٔتا يُنعشو، وإليو تشَت اآلية الكرٯتة:

                                               
                     ..  

 فأىل الصدؽ يكفي فيهم الدعاء إُف هللا ابٟتكمة، وىي ا٢تمة القوية.
 وأىل االعتقاد والتسليم، يكفي فيهم الدعاء اب١توعظة اٟتسنة.

أحسن، فإف سبقت ٢تم سابقة نفعهم التذكَت، وأىل االنتقاد ٬تاد٢تم ابليت ىي 
 وإال فإ٪تا أنت نذير.

ومن الناس أيضًا من ينتفع ابٟتكاايت وذكر الكرامات، ومنهم من يتأثر ابلشعر 
 والسماع .. وىكذا.

وإذا كاف الشيخ طبيب القلوب، ٔتا علم وعرؼ من أحوا٢تا، وعاًف من أمراضها، 
، فبلبد أف يكوف لو اطبلع على القلوب، ؤتا شاىد وذاؽ من أنوارىا وأسرارىا

واستشراؼ على النفوس، فيعلم ما كاف منها غثًّا ضعيفًا من العلم والعمل واٟتاؿ، خالياً 
من اليقُت، خراابً من النور، فيعاملو معاملة اٞتائع الذي أصابو ىزاؿ، فيعطيو من األذكار 

وٯتد ابطنو من مدد ا٢تمة ما ما يقويو على حالو، ومن األعماؿ ما يغنيو عن أشكالو، 
 يسد بو فقره، و٬ترب بو كثره.
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ويعلم أيضًا ما كاف منها ٝتينًا بعلم أو عمل أو حاؿ، أو بنور يقُت أو معرفة، أو 
غَت ذلك. فيعاملو ابلًتقية والًتبية البلئقة بو وإذا كاف ٝتنو مفرطًا، رّده إُف الوسط، 

عبد هللا بن عمرو بن العاص عن صياـ   فخَت األمور أوسطها. وقد رّد رسوؿ هللا  
 الدىر، وقياـ الليل، لكنو غلبت عليو القوة فتمسك بذلك، مث ندـ.

ويكوف أيضًا حاؿ ىذا الشيخ حاؿ الطبيب، يدرؾ القلب الصلب، وىو القاسي 
من كثرة الذنوب والغفلة، فيحملو على التوبة، ويوقظو من الغفلة، وَيمره ٔتا يلُت قلبو، 

 وصحبة الفقراء، وقياـ آخر الليل، وغَت ذلك ٦تا يزيل علتو وقساوتو.كالصياـ، 
ويدرؾ القلب اللُت اب٠تشوع وا٠تضوع فيأمره ابلًتقي إُف مقاـ اإلحساف، ويطوي 
عنو مسافة أعماؿ اٞتوارح، من أعماؿ أىل اإلسبلـ واإلٯتاف، وىكذا يعامل كل قلب ٔتا 

 يناسبو.
يتفرس يف ا١تريد، ويعاملو على حسب  قاؿ يف العوارؼ: ))ينبغي للشيخ أف

صبلحيتو واستعداده، مث قاؿ: ينبغي للشيخ أف يعترب حاؿ ا١تريد، ويتفرس فيو بنور 
اإلٯتاف، وقوة العلم وا١تعرفة، فمن ا١تريدين من يصلح للتعبد اض، وأعماؿ القوالب، 

 وطريق األبرار.
ريق ا١تقربُت ا١ترادين  ومن ا١تريدين من يكوف مستعدًا صاٟتًا للقرب، وسلوؾ ط

، ولكل من األبرار وا١تقربُت هناايت وبداايت، فيكوف الشيخ صاحب  ٔتعاملة القلوب
 اإلشراؼ على البواطن، يعرؼ كل شخص، وما يصلح لو.

ومن العجب أف الصحراوي يعرؼ األرضُت والغرس، ويعلم كل غرس وأرضو، 
رأة تعرؼ قطنها، وما يتأتى منو وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعتو ومضارىا، حىت ا١ت

 من الغزؿ: دقتو وغلظو، وال يعلم الشيخ حاؿ ا١تريد، وما يصلح لو.
 يكلم الناس على قدر عقو٢تم، وَيمر كل شخص ٔتا يصلح: كاف رسوؿ هللا 
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فمنهم من أمره ابإلنفاؽ، ومنهم من أمره ابإلمساؾ ، ومنهم من أمره ابلكسب، 
 ، كأصحاب الصفة.ومنهم من أقره على ترؾ الكسب

 يعرؼ أوضاع الناس، وما يصلح لكل أحد.  فكاف رسوؿ هللا  
أما يف رتبة الدعوة فكاف يعمم الدعوة، ألنو مبعوث الثبات اٟتجة، وإيضاح 

 اجبة، فيدعو على اإلطبلؽ، وال ٮتصص ابلدعوة من يتفرس فيو ا٢تداية دوف غَته((.
واألغذية، فمن رآه يليق بو ذكر واحد:  ويعلم الشيخ أيضًا كيفية تركيب العقاقَت

 لّقنو لو بسيطاً، ومن رآه يليق بو ذكراف أو ثبلثة، لقنو كذلك.
ومن رآه يصلح للفكرة، أمره هبا، ومن رآه يصلح للفكرة والنظرة ركبها لو، 

 وكذلك الذكر مع الفكرة يركبهما ١تن يقدر عليهما، وىكذا.
سقيم، وىل ىو أىل للخدمة أو  ويعلم أيضًا كوف القلب: ىل ىو سليم أو

للمحبة، فإف القلب الذي ال يطيق أنوار ا١تعرفة، ال يصلح لصاحبو إال االشتغاؿ 
 اب٠تدمة ، قاؿ اإلماـ أبو حامد الغزاِف هنع هللا يضر:

))ًٝٔخ إٔ ٓؼ٤خٍ حُيٝحء ٓؤهًٞ ٖٓ ٓؼ٤خٍ حُؼِش، كظ٠ إ حُطز٤ذ ال ٣ؼخُؾ 

ٍس أٝ رَٝىس، كبٕ ًخٗض ٖٓ كَحٍس، حُؼ٤َِ، ٓخ ُْ ٣ؼَف إٔ حُؼِش ٖٓ كَح

ك٤ؼَف ىٍؿظٜخ، َٛ ٢ٛ ػؼ٤لش أٝ ه٣ٞش، كبًح ػَف حُظلض ا٠ُ أكٞحٍ 

حُزيٕ، ٝأكٞحٍ حُِٖٓ، ٝط٘خػش ح٣َُٔغ، ٝٓ٘ٚ، ٝٓخثَ أكٞحُٚ، ك٤ؼخُؾ 

رلٔزٜخ، كٌٌُي حُش٤ن حُٔظزٞع ح١ٌُ ٣طذ ٗلّٞ ح٣َُٔي٣ٖ، ٣ٝؼخُؾ هِٞد 

ٝحُظٌخ٤ُق، ك٢ كٖ ٓوظٞص، حُٔٔظَشي٣ٖ، ٣٘زـ٢ أال ٣ٜـْ رخ٣َُخػش، 

ٝؽ٣َن ٓوظٞص، ٓخ ُْ ٣ؼَف أهالهْٜ ٝأَٓحػْٜ، ًٝٔخ إٔ حُطز٤ذ ُٞ 

ػخُؾ ؿ٤ٔغ حَُٔػ٠ رؼالؽ ٝحكي، ُوظَ أًؼَْٛ، كٌٌُي حُش٤ن ُٞ أشخٍ 

 ػ٠ِ ح٣َُٔي٣ٖ ر٘ٔؾ ٝحكي ٖٓ ح٣َُخػش، ُوظَ أًؼَْٛ، ٝأٓخص هِٞرْٜ((.
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لكشف والتحقيق ، ال وىكذا يتضح لنا، أف سلوؾ الطريق وخصوصًا ١تريد ا
يكوف من غَت التزاـ الطاعة واالنقياد، لشيخ ٤تقق مرشد، ألف الطريق عويص، وأدىن 
زواؿ يقع عن اجة، يؤدي إُف مواضع يف غاية البعد عن ا١تقصود، وىذا ما جعل 
الصوفية يؤكدوف على ضرورة اٗتاذ الشيخ، يف نصحهم للمريدين ، فهذا الشيخ أبو 

  يقوؿ:اٟتسن الششًتي هنع هللا يضر

))ٝالري إٔ ٣ظلٌْ ُٖٔ ٣ؤَٓٙ ٣ٜٝ٘خٙ ٣ٝزظَٙ، كبٕ حُط٣َمن ػم٣ٞض:  

ػِم٠ ؿخىطمٚ، ٝٛمٞ همي ُّٝم٠  ٚه٤َِ هطخٍٙ، ًؼ٤َ هطخػٚ، ٝهي ٣ظٖ حُٔخُي أٗ

ظٜمَٙ ُٔٞػممغ طٞؿٜمٚ ٓ٘ممٚ، كبٗمٚ اًح هممَؽ ٓ٘مٚ أِٗٔممش كومي هممَؽ ٝحٗوطممغ، 

ٗلْ ٓظظمَكش ٝحٗظَف ٤َٓٙ ػ٠ِ آشؼش طِي ح٧ِٗٔش، كبٗٚ ؽ٣َن ىه٤ن، ٝ

ك٢ حُزيٕ، ٢ٛٝ حَُحكِش ػ٘مٚ، ٝػمخىس ٓؤُٞكمش، ٝشم٤طخٕ ٛمٌح حُط٣َمن كو٤مٚ 

 رٔوخٓخطٚ ٝٗٞحُُٚ((.

 وقاؿ أبو عمرو الزجاجي هنع هللا يضر: 

ًُشق ُٚ ػٖ حُـ٤ذ، ٝال ٣ٌٕٞ ُٚ أٓظخً ال ٣ـت ٓ٘ٚ شت((.  ))ُٞ إٔ ٍؿالً 

 وقاؿ إبراىيم بن شيباف هنع هللا يضر: 

ؼِّٞ ًِٜخ، ٝطلذ ؽٞحثق حُ٘خّ، ال ٣زِمؾ ٓزِمؾ ))ُٞ إٔ ٍؿالً ؿٔغ حُ

حَُؿممخٍ اال رخ٣َُخػممش ٓممٖ شمم٤ن، أٝ آممخّ، أٝ ٓممئىد ٗخطممق، ٝٓممٖ ُممْ ٣ؤهممٌ 

أىرٚ ػٖ آَٓ ُٚ ٣َ٣ٚ ػ٤ٞد أػٔخُٚ، ٍٝػٞٗخص ٗلٔٚ، ال ٣ـُٞ حالهظيحء رمٚ 

 ك٢ طظل٤ق حُٔؼخٓالص((.

 وقاؿ الشيخ أبو مدين هنع هللا يضر:

 ر٤ٖ: أكٔي ٖٓ ٣ظزؼٚ((.))ٖٓ ُْ ٣ؤهٌ أىرٚ ٖٓ حُٔظؤى 
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 وقاؿ الشيخ أبو العباس ا١ترسي هنع هللا يضر: 

))ًممَ ٓممٖ ال ٣ٌممٕٞ ُممٚ كمم٢ ٛممٌح حُط٣َممن شمم٤ن، ال ٣ُلممَف رممٚ، ُٝممٞ ًممخٕ 

حُ٘لْ، ٝحهظظَ ػ٠ِ ٓخ ٣ِوم٠ ا٤ُمٚ شم٤ن حُظؼِم٤ْ كومؾ، ال  ىٝحكَ حُؼوَ، ٓ٘وخ

 ٣ٌٔممَ ًٔممخٍ ٓممٖ طو٤ممي رخُشمم٤ن حَُٔرمم٢، ٧ٕ حُمم٘لْ أرمميحً ًؼ٤لممش حُلـممخد،

ػظ٤ٔش حُوميحع، كالرمي ٓمٖ رومخء شمت ٓمٖ حَُػٞٗمخص ك٤ٜمخ، ٝال ٣مٍِٝ ػٜ٘مخ 

 ًُي رخ٤ٌُِش اال رخالٗو٤خى ُِـ٤َ، ٝحُيهٍٞ طلض حُلٌْ ٝحُوَٜ((.

 وقاؿ ابن عطاء هللا هنع هللا يضر من لطائف ا١تنن:

) ٓممٖ ُممْ ٣ٌممٖ ُممٚ أٓممظخً ٣ظممِٚ ُِٔٔممِش ح٧طزممخع، ٣ٌٝشممق ُممٚ ػممٖ هِزممٚ 

ُو٤ؾ: ال أد ُٚ، ىػ٠: ال ٗٔذ ُمٚ، كمبٕ ٣ٌمٖ ُمٚ  حُو٘خع، كٜٞ ك٢ ٌٛح حُشؤٕ

ٍٗٞ، كخُـخُذ ؿِزمش حُلمخٍ ػ٤ِمٚ، ٝحُـخُمذ ػ٤ِمٚ ٝهٞكمٚ ٓمغ ٓمخ ٣مَى ٓمٖ هللا 

 ُْٝ ٣ويٙ ُٓخّ حُظَر٤ش ٝحُظي٣ٍذ (ا٤ُٚ، ُْ طَػٚ ٤ٓخٓش حُظؤى٣ذ ٝحُظ٣ٌٜذ، 

 وقاؿ الشيخ أبو عثماف الفرغاين رٛتو هللا :

ُْ حُلممن اُمم٠ ػممخُْ حُوِممن، ال ))حُٔـممٌٝد: حُٔظمميحٍى حَُحؿممغ ٓممٖ ػممخ

٣ٌَٔ ٝال ٣ظِق ُالهظيحء، اًح ُْ ٣ٌٖ ُٚ َٓشي ٣ٜي٣مٚ اُم٠ ىهمخثن حُٔوخٓمخص، 

ٝإ ًممخٕ ػِمم٠ ر٤٘ممش ٓممٖ ٍرممٚ، ٝرظمم٤َس كمم٢ ٓممًِٞٚ، كممبٕ كمم٢ حُٔوخٓممخص 

ح٩ٓال٤ٓش ح٣٩ٔخ٤ٗش، ىهخثن ال طميٍى اال ٓمٖ ك٤مغ حُوِو٤مش، ٝحالؽمالع ػ٤ِٜمخ 

ظممَ ه٤ِوظممٚ، كممال ٣ٌظلمم٢ رخُز٤٘ممش ٓظٞهممق ػِمم٠ حؽممالع ٓممٖ حؽِممغ ػ٤ِٜممخ ر٘

 حُلو٤و٤ش حُظ٢ ُِٔـٌٝد، كٌخٕ ٓلظخؿخً ا٠ُ حَُٔشي((.

 وروي عن أّب يزيد هنع هللا يضر أنو قاؿ: 

 ))ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ُٚ أٓظخً، كبٓخٓٚ حُش٤طخٕ((. 
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 وقاؿ الشيخ أبو علي الدقاؽ هنع هللا يضر : 

ؼَٔ(( ))حُشـَس اًح ٗزظض ر٘لٜٔخ ٖٓ ؿ٤َ ؿخٍّ، كبٜٗخ طٍٞم ٝال ط

ًٌُي ح٣َُٔي اًح ُْ ٣ٌٖ ُٚ أٓظخً ٣ؤهٌ ٓ٘ٚ ؽ٣َوظٚ، ٗلٔخً ك٘لٔمخً، كٜمٞ ػخرمي 

 ٛٞحٙ، ال ٣ـي ٗلخًحً(( .

 قاؿ القشَتي:

))ٝٛمممٞ ًٔمممخ همممخٍ، ٣ٝـمممُٞ إٔ طؼٔمممَ ًخ٧شمممـخٍ حُظممم٢ كممم٢ ح٧ٝى٣مممش 

ٝحُـزممخٍ، ٌُٝممٖ ال ٣ٌممٕٞ ُلخًٜظٜممخ ؽؼممْ كخًٜممش حُزٔممخط٤ٖ، ٝحُـممَّ اًح ٗوممَ 

ٖٔ ٝأًؼَ ػٔمَٙ ُميهٍٞ حُظظمَف ك٤مٚ، ػمْ همخٍ: ٖٓ ٓٞػغ ٥هَ، ٣ٌٕٞ أك

 ٝٓٔؼض ًؼ٤َحً ٖٓ حُٔشخ٣ن ٣وٍٞ: ٖٓ ُْ ٣َ ٓلِلخً ال ٣ُلِق((.

وابٞتملة فكبلـ أئمة القـو يف ضرورة إٗتاذ الشيخ كثَت، ولكن رٔتا يقوؿ قائل: .. 
 فأين َمْن ىذا وصفو؟

 فقاؿ:يف كتابو )لطائف ا١تنن( وقد أجاب على ذلك الشيخ ابن عطاء هللا 

))كخػِْ أٗٚ ال ٣ؼُٞى ٝؿٞى حُيح٤ُٖ، ٝاٗٔخ ٣ؼُٞى ٝؿيحٕ حُظيم ك٢ 

ؽِزْٜ، ِؿّي طيهخً طـي َٓشيحً، ٝطـي ًُي ك٢ آ٣ظ٤ٖ ٖٓ ًظخد هللا طؼخ٠ُ، هخٍ 

 هللا ٓزلخٗٚ:                   :ٚٗٝهخٍ ٓزلخ   

            ،كِٞ حػطٍَص ا٠ُ ٖٓ ٣ٞطِي ا٠ُ هللا ،

حػطَحٍ حُظٔإٓ ا٠ُ حُٔخء، ٝحُوخثق ا٠ُ ح٧ٖٓ، ُٞؿيص ًُي أهَد ا٤ُي 

ٖٓ ٝؿٞى ؽِزي، ُٝٞ حػطٍَص ا٠ُ هللا حػطَحٍ ح٧ّ ُُٞيٛخ، اًح كويطٚ، 

ُٞؿيص حُلن ٓ٘ي ه٣َزخً، ُٝي ٓـ٤زخً، ُٝٞؿيص حُٞطٍٞ ؿ٤َ ٓظؼٌٍ ػ٤ِي، 

 ػ٤ِي((. ُٝظٞؿٚ حُلن رظ٤ٔ٤َ ًُي
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أوصمملفماِّدسؿملمملءأوصمملفماِّدسؿملمملء


مم

 إف الذي جعل كثَتاً من الناس يهاٚتوف الصوفية...
وينعوف على التصوؼ وأىلو، ىو ظهور كثَت من األدعياء، الذين اٗتذوا الطريق 
مغنمًا ومكسباً، فزينوا ظاىرىم للناس ٠تراب سرائرىم، وابعوا الّدين ابلدنيا، وعملوا 

ر الطريق، و٤تيت أسراره، وانطمست معا١تو، وُجهلت أعماؿ اآلخرة ابلدنيا، فذىبت أنوا
أحواؿ أىلو، وُحجبت االمدادات السماوية، والفيوضات الرابنية، اليت كانت تُفاض على 
القلوب العامرة ابليقُت، واألبداف العاملة بسنة سيد ا١ترسلُت، والعقوؿ اٞتائلة يف الفكر 

ملكوت السموات واألرض،  يف آايت السموات واألراضُت، واألنفس الساْتة يف
واألرواح ا١تواجهة لقدس اٞتربوت، فأصبحت أجسامهم ببل أرواح. كل ذلك ابالشتغاؿ 
ابلدنيا عن اآلخرة، فكثر اٟتفاظ وا١ترشدوف، وقّل الراغبوف والطالبوف، يقرأوف القرآف ال 

 يتجاوز حناجرىم، ٬تلسوف ٣تالس األنبياء، والقلوب قلوب الشياطُت.
 الء أبمور ال ٘تت إُف طريق القـو بصلة، وجعلوىا أساس الطريق: فقد اشتغل ىؤ 

منهم من جعل لطريقتو زاًي خاصًا هبا، إذا لبسها ا١تريد صار من أىل ىذا  -
 الطريق، وإف كاف َف يتحقق ابطناً أبحواؿ أىلها.

ومن الدعاة اٞتهبلء من ٬تلسوف يف وسط العامة: ... فيذكروف اسم وِف من  -
ّثوف عنو األقاصيص ا١تفيدة أبنو ينفع ويضر، وأف من اتبعو يكثر أولياء هللا، يب

مالو وولده، وأف من زار قربه تُقضى حوائجو، وٯتوت أعدائو، ويذكروف ٢تم من 
 الكرامات، ما ىو حق وابطل، حىت يرغب الناس.

                                                 

 .451ٝهي كظِ٘خ ٌٛح حُٔٞػٞع ك٢ ًظخر٘خ )ح٩ٓخّ أرٞ حُؼِحثْ حُٔـيى حُظٞك٢( ص   
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فيكوف الضرر بذلك من جهتُت : من جهة أهنم يتبعوف طريقة لعاجل فاف،  -
هللا على حرؼ، ومن جهة أخرى أهنم يتبعونو لينتفعوا بو فيكونوف ٦تن يعبدوف 

من اٞتهة اليت ال ٯتكنو أف ينفع نفسو وال غَته منها، ألف النافع ىو هللا، 
و٭ترموف النفع من اٞتهة اليت يُنتفع منها، ألف هللا أقامو سببًا للنفع فيها، وىي 

، وفهم فقو القرآف الكرًن، وتزكية النفس،  وفهم أسرار جهة تلقي العلـو
التوحيد، وكشف ِحكم األحكاـ، أو التجمل بعلـو اليقُت، ٦تا بو السعادة 
األبدية، اليت ال تُذكر الدنيا ّتانبها بشئ، إال كما يذكر العدـ من الوجود، 
وقد ٭تصل ضرر اثلث ال يقل عن ىذين الضررين، وىو أف يكوف الرجل 

نفع هبا من يقتدى بو، الذي يدعوف إليو متوفياً، وليست لو كتب علمية ي
فيحصل الضرر ١تن اتبعو، ْترمانو من طلب الرجل العاَف، الذي جعلو هللا 

 نوراً، وأوجب االنتفاع بعلمو، واالقتداء بعملو.

ومنهم من يشغلوف أنفسهم اب١تفاضلة بُت فبلف وفبلف، أو التعصب لشخص  -
 على آخر ٟتظ، أو ىوى مستكن يف نفسو.

أو الطريق، و٬تعلوف العلم أو الطريق اباًب من أبواب ومنهم من ينتسبوف للعلم  -
 جلب الدنيا.

ومنهم من يستعملوف ا١تخدرات يف ٣تالسهم، ليفسدوا على الناس القوى اليت  -
هبا إدراؾ اٟتكمة العالية، وٮتدعوف هبا أىل التسليم، ليستدرجوهنم، إُف أف 

 م.يتمكنوا من قلوهبم، فيتصرفوف يف أموا٢تم، ويلعبوف بعقائدى

ومنهم من َيمر أتباعو بًتؾ العلم والتعليم، وترؾ الوظائف والرواتب، بل وترؾ  -
األعماؿ الشرعية، مو٫تًا أف ذلك ٭تجب عن األنوار، ونعم فإنو ٭تجب عن 

 األنوار اإلبليسية.
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ومنهم من سلم ألىل اٞتذب الذين أفناىم اٟتب عن سوى ابوب، وبلغت  -
لهم روحانيُت، حىت صاروا ْتيث يعملوف هبم الرايضية والتزكية مبلغًا جع

أعمااًل ال تقبلها العقوؿ، كًتؾ األكل زمناً، وكبغض الدنيا وما فيها، وكتحمل 
اٟتر والربد، وكالفرار إُف الصحاري وغَت ذلك، فسلموا ٢تم معتقدوف أهنم 
مرشدوف، وتركوا أىل العلم اب وا١تعرفة، وىؤالء ا١تنجذبوف بكليتهم إُف 

لعاِف، ليسوا أئمة للمتقُت، وال ىداة للمسلمُت، ولكنهم ُمنحوا اٞتناب ا
اٟتب والوجد وا١تعرفة ألنفسهم خاصة، وىم أبداؿ األنبياء وليسوا أبداالً 

 : للرسل، وقد قاؿ يف شأهنم سيدي ٤تي الدين بن عرّب 
 ال تقتدي ٔتن زالت شريعتو              ولو جاء ابألنبا عن هللا

ه اٟتقيقة اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر فقاؿ يف كتابو: ))الشفاء من مرض وقد نبو إُف ىذ
 : ٕ٘التفرقة(( ص 

))وإف كثَت من السالكُت ٯتيلوف إُف الذين اختطفتهم العناية فيقلدوهنم فيضلوف، 
وليس اجملذوب إمامًا للمتقُت، وإ٪تا ىو رجل اختطفتو العناية من األزؿ، ومن اقتدى 

 َته َف ينتفع ْتاؿ من األحواؿ((.ابجملذوب يف س
 : ٗٙإُف كيفية معاملتهم فيقوؿ يف كتابو: ))مذكرة ا١ترشدين(( ص مث يوجو 

))وإين ليسرين أف ا١تسلم يعامل ىؤالء معاملة األطفاؿ الرضع، فَتٛتهم، ويشفق 
 عليهم إكرامًا  ورسولو، وال يقتدى هبم، فإف اقتداءه هبم، يصَت بو ىالكاً، ألف ٢تم

مواجيد ومشاىد ملكوتية، ومكاشفات عن حضرة العزة واٞتربوت، هبا سكروا، وإليها 
مع ما ىو فيو من  -ُجذبوا، وفيها فنوا، وعن سواىا غابوا، فمن اقتدى هبم وقّلدىم 
فقد ىلك وأىلك  -طمس البصَتة، وفساد السريرة، واٟتجاب عن مشاىد القدس 

 غَته((.
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 حالو مع هللا، البد أف يرده هللا إُف بشريتو يف فإف اجملذوب اٟتقيقي، الصادؽ يف
أوقات الصبلة، حىت يؤديها، وال ٮترج عن الشريعة طرفة عُت مع كماؿ جذبو، أما من 
يتخطى حواجز الشريعة، فقد يكوف إنساف عنده خلل يف قواه العقلية، فهو معتوه، وال 

 ٯتت إُف اٞتذب اٟتقيقي بصلة.
ابٟتبيب ابوب، و١تا كاف ا١تقصد ىو رضاء فاٞتذب ىو تعلق القلوب بشدة 

ابوب، فكاف أوؿ شئ يفعلو اجملذوب، أف ينفذ ما طلبو منو عبلـ الغيوب، يف كبلمو 
ا١تكتوب، ومن َف يفعل ذلك فهو مغلوب أو معيوب، ال ٬تب على العقبلء إتباعو أو 

 تقليده، ولو أخربىم بصريح الغيوب.
يق اببن الشيخ ولو كاف ليس مؤىبًل ٢تذا ومنهم من يتمسكوف يف إمامة الطر  -

ا١تقاـ، فقد اختلط عندىم أمر الوراثة اإل٢تية، ابلوراثة الشرعية، فجعلوا اإلبن 
تو الشريعة ما خّلفو األب من مقتنيات الدنيا، ىو الذي يرث ورَّثالصلب، الذي 

األحواؿ الوىبية، والعلـو اللدنية، وغفلوا عن أف ىذه وراثة الكتاب اليت 
 ٢تا من يشاء من األحباب، وإليها اإلشارة بقولو سبحانو: يصطفي هللا  

                                              
                                               

                             فاطرفاطر  

 :ٗٙيف كتابو: )مذكرة ا١ترشدين( ص ويف ذلك يقوؿ اإلماـ أبو العزائم 
 -إذا مات ا١ترشد، أو مات الشيخ ا١تأذوف ابلطريق  -))وبعض أىل الطريق 

يسلموف ألحد أوالده أو أقاربو، وىذا أمر حسن، لو أف من سّلموا لو يكوف على شئ 
مل واٟتاؿ، واجتهد يف ٖتصيل ما بو كماؿ نفسو، ونفع غَته، وحافظ على من العلم والع

االقتداء اب١ترشد ٤تافظة حقيقية يف القوؿ والعمل واٟتاؿ، أما إذا سلموا البن ا١ترشد، أو 
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أحد أقاربو، وكاف صبياً َف يبلغ اٟتلم، أو كبَتاً على غَت استقامة، بعيداً عن معرفة الطريق 
يكونوا عّرضوا من اقتدوا بو للهبلؾ، وأىلكوا أنفسهم، ألهنم بذلك وأىلو، فإهنم بذلك 

٬تعلوه يغًت بنفسو، ويتكرب على العلم، و٭تتقر العلماء، وال يزيده اإلقباؿ عليو، إال غروراً 
وبُػْعدًا عن هللا، وكأهنم بذلك أساءوا إُف مرشدىم، فإنو ٚتلهم ابلعلم والعمل واٟتاؿ، 

الده وأىلو، وكاف الواجب عليهم، أف ٬تتهدوا يف تربية ابن وىم َف ٭تسنوا إليو يف أو 
األستاذ، أو من يكونوا من أىلو، تربية حقيقية، علمًا وهتذيبًا وعمبًل؛ حىت يكوف لساف 

 صدؽ لوالده، واراثً لعلومو وأحوالو.
وإين ألعجب من رجل ال يرضى أف ٬تعل اٟتصـر من العنب زبيبًا، ويرضى أف 

، ا١تؤىل للًتبية والتهذيب والتعليم مرشدًا عظيمًا، ويظن أنو ٭تسن ٬تعل الطفل الصغَت
صنعًا ...، إُف أف قاؿ رضي هللا تعاُف عنو: ... إف هللا سبحانو وتعاُف، حكم يف كتابو 
العزيزيف مَتاث األرض خاصًا ١تخصوصُت، وحكم يف مَتاث السماء أنو فضلو يؤتيو ١تن 

دنيا ٔتا ىو واضح، وحكم يف مَتاث األنبياء يشاء، فحكم سبحانو تعاُف يف خَت ال
 وا١ترسلُت، والفضل العظيم، أبنو ١تن يشاء:

                                ..  
 وقد سار على ىذا النهج الصوفية العظاـ:

، الذي آثر اب٠تبلفة من بعده، ولد أختو كالشيخ منصور الباز البطائحي 
هنع هللا يضر، مفضبًل إايه على ولده، رغم غضب زوجتو من ذلك، ولكنو سيدي أٛتد الرفاعي 

أثبت ٢تا وألتباعو، صدؽ فراستو، عندما أحضر٫تا معًا، وطلب من كل واحد منهما على 
حدة، أف ٭تضر ٛتبًل من حشائش األرض، فذىب ابنو وعاد بسرعة، بكم ىائل ينوء 

الرفاعي، حىت أرسل الشيخ يف  بثقلو، ليثبت مهارتو وجدارتو، وأبطأ سيدي أٛتد
استدعائو، فجاء وليس معو شئ ، فسألو الشيخ أماـ اٟتشود ا١تنتظرة، َف َف ُٖتضر ما 

 ،  : كلما ٫تمت بقطع نبتة، ٝتعتها تذكر هللا  طلبت منك ؟ ، فقاؿ 
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 .فأستحي من هللا أف أقطعها، فأقاـ بذلك اٟتجة على صدؽ فراسة شيخو 
يسلم الراية من بعده،  -مع كثرة ولده  -الشاذِف  وىذا الشيخ أبو اٟتسن

يعطي  -مع صبلح أبنائو  -لسيدي أّب العباس ا١ترسي، وسيدي أبو العباس ا١ترسي 
 .ا٠تبلفة من بعده، لسيدي ايقوت العرش 

ومنهم من يتمسك أبف مشيخة الطريق، ال ٖتق إال ١تن انتسب ظاىرًا إُف  -
غَت كفء للقياـ هبذه ا١تهمة، ويستندوف يف  الدوحة النبوية الطاىرة، وإف كاف

))أبعملؿملوملمصؿملغملممثعملػملنيمظنمتسملػملوام))أبعملؿملوملمصؿملغملممثعملػملنيمظنمتسملػملوامذلك إُف اٟتديث الشريف الذي يقوؿ: 

مطؿمملبمآموأػلمبؿمليت((. مطؿمملبمآموأػلمبؿمليت((.بضملّٓػؼملممل، وقد بُّت حقيقة ما يقصده سيدان  بضملّٓػؼملممل،
يف ىذا اٟتديث رجل من أىل البيت الطاىرين ىو اإلماـ أبو  رسوؿ هللا 

فقاؿ: بعد ذكر اٟتديث: ))وا١تراد  ٕٔبو )الفرقة الناجية( ص العزائم هنع هللا يضر يف كتا
أبىل البيت ٛتلة العلم اب سبحانو وتعاُف، الذين كاشفهم هللا تعاُف بظاىر 
القرآف وابطنو، وحّده ومطلعو، ٦تن ٚتلهم هللا ْتقيقة النسب امدي الروحاين 

)رواه الطرباين واٟتاكم عن  ((((َدػمْلذملؼمَلمملُنمِعؽمٖلمملمَأِػَلماْظَؾذملؿمِلوملَدػمْلذملؼمَلمملُنمِعؽمٖلمملمَأِػَلماْظَؾذملؿمِلومل)))):  بدليل قولو  
))أدخلماإلدالمم))أدخلماإلدالمم:  زيدًا هنع هللا يضر، وقولو    عمرو بن عوؼ(، وتبّنيو  

ميفمغليب(( ميفمغليب((بالاًل )رواه النسائي وابن ماجة وأٛتد والدرامي واٟتاكم عن  بالاًل
أنس( فا١تّعوؿ يف طريق القـو على االتصاؿ ابلنسب الروحاين، والسر النوراين، 

د بصفات شيخو الروحانية من حّب ووجد وصدؽ وورع وزىد فإذا ٕتمل ا١تري
واخبات وخشوع، وتوكل ورضا وتسليم وغَتىا، تُفاض عليو اٞتماالت الوىبية، 
والكماالت امدية، واألنوار العرفانية، لثبوت نسبو الروحاين، واتصالو أبصلو 

ء،مء،م))دمنمعضملمملذّٕماِّغؾؿملممل))دمنمعضملمملذّٕماِّغؾؿملممل:  النوراين. وىذا ىو النسب الذي يقوؿ فيو  

موغورًا(( مغٓورثمسػملؼملممًل موإمنممل مدؼؽملمملرًا، موال مغٓورثمدرػؼملممًل موغورًا((ال مغٓورثمسػملؼملممًل موإمنممل مدؼؽملمملرًا، موال مغٓورثمدرػؼملممًل ، و١تا كاف ال
العلماء ورثة األنبياء، فالوراثة اٟتقيقية يف ىذه ا١تعاين والكماالت الروحانية، ال 
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تكوف جملرد األنساب الطينية، وإ٪تا التصاؿ األرواح النورانية، والتشابو يف 
ب أىل ا١تعية القرآنية، و٦تن ورث مقاـ الكماالت امدية، واالنتظاـ يف رحا

القطبانية، وَف يكونوا من الدوحة النبوية الطاىرة ابلنسب الظاىر، خلق كثَت، 
نذكر منهم على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، سيدي أبو العباس ا١ترسي ا٠تزرجي 
األنصاري، وسيدي ايقوت العرش اٟتبشي وسيدي أبو اٟتسن البكري 

 الصديقي وغَتىم كثَت.

ومنهم الذين يو٫توف الناس، أهنم وصلوا إُف مقامات ا١تعرفة، وَيمروهنم  -
إبتباعهم، ويؤثّروف عليهم أتثَتًا بليغًا، حىت يتصرفوف فيهم كما ٭تلوا ٢تم، وذلك 

 لسلب أموا٢تم. 

 ومنهم الذين يشربوف ا١تسكرات ْتجة ىداية العاصُت. -

 حد.ومنهم الذين ٬تمعوف بُت النساء والرجاؿ يف مكاف وا -

ومنهم الذين يطلبوف من مريديهم التسليم للشيخ على أي حاؿ كاف، وفيهم  -
: ))بعض من ٓٙيقوؿ اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر يف كتابو )دستور السالكُت( ص 

ال بصَتة ٢تم يف الدين، ومن َف يسبق ٢تم ٖتصيل العلم، يقتدوف ببعض أدعياء 
مهما كاف وعلى أي حاؿ   -للشيخ  الطريق، فُيدخلوف يف قلوهبم أف التسليم

خَت، وال يصل السالك إُف هللا إال ابلتسليم للشيخ، مث يعملوف أماـ  -كاف 
ا١تريدين صريح اٟتراـ، أو يقولوف صريح الكفر، وَيمروف بًتؾ الفرض والسنة، 
وينهوف عن األعماؿ الشرعية، فيسلم ٢تم أىل اٞتهالة تسليم األعمى، 

قيقة، وأهنم ارتقوا عن الشريعة، ويضربوف مثبًل يدؿ على  العتقادىم أهنم أىل اٟت
كماؿ جهالتهم فيقولوف: ))إف كاف شيخك ٛتار امسك ذيلو(( مبالغة يف 
التسليم األعمى، وكم من فئة من الناس استحوذ عليهم الشيطاف فأنساىم ذكر 

 هللا((.
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ممغزملؿملقهملمصمملدضهملغزملؿملقهملمصمملدضهمل

 إخواين أىل الطريق...
ن ىوؿ يـو القيامة، بصحبة من يهلكو كيف يسلم السالك، طالب النجاة م

 ؟ ٔتخالفة سنة رسوؿ هللا  
إف ىذا ليس بتسليم، وإ٪تا جهل ابٟتق، وحظ جلي ال خفي، وللتسليم مقدار 

، وقف ا١تريد عن االقتداء بو،  ٥تصوص، فإف خالف ا١ترشد ما كاف عليو رسوؿ هللا  
،  ، وسنة رسوؿ هللا  حىت يستبُت لو اٟتق فيو، أو يسألو عن مأخذه من كتاب هللا

 قاؿ هللا تعاُف:

                             القيامةالقيامة  
والعاقل ال يقلد إال من بعثو هللا ابٟتق بشَتًا ونذيراً، مبينًا لنا ٤تاب هللا ومراضيو، 

داة من ، وما كاف عليو األئمة ا٢ت وا١ترشد يبُت لنا ما خفي من بياف رسوؿ هللا  
 الصحابة والتابعُت.

وانظروا إُف ىذا اإلماـ الصادؽ، أّب يزيد البسطامي هنع هللا يضر: عندما سأؿ تبلميذه 
 قائبًل: من أان؟ قالوا: أنت أبو يزيد.

قاؿ: أان دمحم رسوؿ هللا، يعٍت ال تنظروا إِف بعُت العصمة، ولكن انظروا إِف بعُت 
فاصحبوين، وإف خالفت رسوؿ   سوؿ هللا  البصَتة، فإف كنت على ما كاف عليو ر 

 هللا فقوموين.
ىذا أساس الطريق، فإف اٟتق فوؽ ا٠تلق، فاقبلوا اٟتق ولو من الغريب البعيد، 

 البغيض الدنئ، وال تقبلوا الباطل، ولو من الوِف العاَف الورع الزاىد.
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 وأىل السلوؾ يعرفوف الرجاؿ ابٟتق، وال يعرفوف اٟتق ابلرجاؿ.
أىل الطريق، كاف الرجل من أىل الطريق، ٯتشي فيجتمع الناس عليو، إخواين 

فَتّدىم الناس عنو ابلسياط، فبل يرتدوف، وٯتر بعده أمَت ا١تؤمنُت، واٞتند يضربوف الناس 
 ابلسياط، ليجتمعوا عليو، فبل ٬تتمعوف.

كاف أمَت ا١تؤمنُت يزور أىل الطريق يف بيوهتم، فيسمع منهم القوارص من الوعظ 
ىت يبكي، ويف زايرة أمَت ا١تؤمنُت ىاروف لفضيل، وما واجو بو ابن جريج أاب جعفر ح

ا١تنصور، وما كتو بعض الصحابة ألمَت ا١تؤمنُت عمر، كل ىذا دليل على أف أىل 
الطريق، كانوا أئمة لؤلمراء، وسادة للخلفاء، ألهنم خافوا هللا، فأخاؼ منهم كل شئ، 

ا٠تلق عليهم، وٚتّلوا سرائرىم ، فجمل هللا عبلنيتهم  وأقبلوا على هللا، فأقبل بقلوب
لعباده. أنتم تسمعوف من أسرارىم، وكراماهتم، ما دونو أىل التاريخ عنهم، خصوصًا من 
ترٚتوا ألىل الطريق، واعتنوا آباثرىم، كانوا إذا جلسوا يف ٣تلس، الحت أنوار اٟتكمة، 

، وذُكر هللا لرؤيتهم، وكره الناس الدنيا وما وظهرت أسرار ا١تعرفة، وامتؤلت القلوب إٯتاانً 
 فيها، ورغبوا يف اآلخرة وما فيها.

وكم أسلم يهودي ونصراين و٣توسي عند ٝتاع عباراهتم، وعلم أحوا٢تم، وبياف 
أخبارىم.....ىكذا كاف الطريق، وكاف أىل الطريق، حىت بلغ من التعظيم ٢تم يف 

 لوف: وحياة أىل الطريق.القلوب، أف الناس كانوا إذا أقسموا يقو 
 يف كتابو )األنوار القدسية( فقاؿ:  وقد أشار إُف ذلك اإلماـ الشعراين 

))ٝهممي أىًٍ٘ممخ رلٔممي هللا ؿِٔممش ٓممٖ أشمم٤خم حُط٣َممن أٍٝ ٛممٌح حُوممَٕ 

ًٝممخٗٞح ػِمم٠ همميّ ػظمم٤ْ كمم٢ حُؼزممخىس، ٝحُ٘ٔممي، ٝحُممٍٞع، ٝحُوشمم٤ش، ًٝممّق 

ـمي أكميْٛ همؾ ٣ؼٔمَ شم٤جخً حُـٞحٍف حُظخَٛس ٝحُزخؽ٘ش ػٖ ح٥ػمخّ، كظم٠ ال ط

٣ٌظزٚ ًخطذ حُشمٔخٍ، ًٝمخٕ ُِط٣َمن كَٓمش ٤ٛٝزمش، ًٝمخٕ ح٧ٓمَحء ٝحُِٔمٞى 
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٣ظزًَممٕٞ رؤِٜٛممخ، ٣ٝوزِّممٕٞ رطممٕٞ أهمميحْٜٓ، ُٔممخ ٣شممٜيٝٗٚ ٓممٖ طمملخطْٜ 

حُلٔ٘ش. ، ٝهي ٍأ٣ض رؼ٢٘٤ حُِٔطخٕ حُـ١ٍٞ، ٝٛمٞ ٣وزّمَ ٣مي ٓم٤ي١ دمحم رمٖ 

ؼمميٙ ٣وزّممَ رطممٖ ٍؿِممٚ، ػ٘ممخٕ، ٍٝأ٣ممض حُٔممِطخٕ ؽٞٓممخٕ رممخ١ حُمم١ٌ طمم٠ُٞ ر

ٝؽِؼض َٓس ٓمغ ٓم٤ي١ حُشم٤ن أرم٢ حُلٔمٖ حُـٔم١َ ُِٔمِطخٕ حُـم١ٍٞ كم٢ 

شلخػش، كوخّ ُِش٤ن ٝػؼيٙ ٖٓ طلمض ارطمٚ ٝهمخٍ: ٣مخ ٓم٤ي١ ػُِط٘م٢ كم٢ 

 ٌٛح حُٜ٘خٍ، كؤٗخ ٌِٝٓٔظ٢ ًِٜخ ال ٗل٢ كن ؽ٣َوي((.

 إخواين أىل الطريق....
ار من الدنيا إُف اآلخرة، ويف التخلي اعلموا أف ا١تزاٛتة وا١تنافسة إ٪تا تكوف يف الفر 

عن الرزائل النفسانية، للتجمل ابلفضائل الروحانية، يف عمل ا٠تَت النافع ٞتميع 
اإلخواف، ويف السبق يف عمل القرابت، وا١تسارعة إُف ا١تنافسة يف رفعة الدرجات عند 

يغنيو هللا، ويف هللا، ال عند ا٠تلق، ويف إحتقار نفسو ليعظمو هللا، ويف الرضا ابلفقر ل
التواضع لعباد هللا لَتفعو هللا، ويف بغض الشهرة والسمعة والرايسة خوفًا من القطيعة عن 
هللا، ويف إعتقاد أف الدار الدنيا فانية زائلة، يف ذلك تكوف ا١تنافسة وا١تزاٛتة، ينافس يف 

 : [( سورة ا١تطففُتٕٙ]اآلية )ذلك أىل هللا الصاٟتوف، وأحباب هللا ا١تقربوف 

                               ،،  
وليست ا١تنافسة وا١تزاٛتة يف ٚتع ما يفٍت من ا١تاؿ، وما ال ينفع من الشهرة 

 والسيادة، وما ال يدـو من مبلذ ا١تأكل وا١تشرب وا١تنكح وا١تلبس وا١تسكن.
 إف الطريق ا١تستقيم اي إخواين:

عددت أنواع السَت عليو، سرعة وبطء، وأتنّيًا وإقبااًل .... واحد ال يتعدد، وإف ت
والسالكوف عليو وإف تفاوتت ٫تمهم، وتنوعت عزائمهم، إال إهنم ال خبلؼ بينهم، ألهنم  
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كلهم على اعتقاد واحد، ورأي واحد ومذىب واحد، سارعوا إُف وجهة واحدة، وتعاونوا 
 ا٠تبلؼ بينهم :على مقصد واحد، وتنافسوا يف مراد واحد.، إ٪تا 

أف ىذا على الطريق اٟتق إال أنو توسط وعمل ابلقلب واٞتسم يف حالة  -
 وسط.

وأخوه معو على الطريق اٟتق، إال أنو عمل الواجب البدين، ووقف  -
 عنده، وزاد يف عمل القلوب على الواجب القليب.

 واآلخر على الطريق اٟتق، إال أنو ٬تاىد نفسو ليتخلى. -

 نافس ليتحلى.وأخوه معو إال أنو ي -

بقولو)متفق   والكل يف حيطة واحدة، وىي ا١تدينة اليت أشار إليها   -
 عليو من حديث سفياف بن أّب زىَت(:

م{ماْظؼمَلِّٓؼؽمَلهمُلمَخؿمِلّْٕمَظؾمُلِممَظِومَطمملُغوامَؼضمِلػمَلؼمُلوَنم}

واٝتعوا اي إخواين أىل الطريق إُف ىذه النصيحة من اإلماـ أّب العزائم هنع هللا يضر، واليت 
 :  ٛٓٔىا يف كتابو )مذكرة ا١ترشدين( ص ذكر 

))٣مممخ أ٣ٜمممخ حُؼِٔمممخء ٝحَُٔشممميٕٝ، ٝحُوِلمممخء ػمممٖ حُط٣َمممن، ٝأر٘مممخء 

ح٧شَحف، ٍٝٝػش أَٛ حُؼِْ رخهلل ٝحُلؼَ، أٗظْ ح٧ٗـْ ك٢ أكمن حُؼخٓمش، كمبًح 

ًُٔملض طِمي حٌُٞحًمذ، كمزْ  ٛٞص طِي ح٧ٗـْ، ٤ًق طٌمٕٞ كخُمش حُ٘مخّ، ٝاًح 

 ٣ٜظي١ حُ٘خّ؟

ِٔلٌْ حُظخُق، ك٤ًِظْ أٗلٌْٔ، ٝؿخٛيطــــــٔٞٛخ، كظم٠ ٛال حهظي٣ظْ ر

أؽممخػظٌْ كٌِٔظٔٞٛممخ هزممَ إٔ طٌٌِٔممْ، كٌ٘ممظْ رمميٍٝ ٛمميٟ ًٔممخ ًممخٕ ٓممِلٌْ، 
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ٝأٗـْ ىالالص ًٔخ ًخٕ أرخثٌْ، ٝٓشخ٣وٌْ، ٝٓمٖ ٓمزوٌْ ٝأثٔمش ُِٔظوم٤ٖ ٓمٖ 

 أَٛ ػظًَْ ٣ًٍٝظٌْ.

٣ممخ هِلممخء حُط٣َممن: ....... أٗممظْ طٔمم٤َٕٝ ٓممغ ٓممٖ ٓؼٌممْ اُمم٠ أ٣ممٖ؟ 

ٝطؼِٕٔٞ ُٖٔ؟ ....، كبٕ هِظْ ٗلٖ ٓخثَٕٝ اُم٠ هللا، ٝٗؼٔمَ هلل، أهمٍٞ ٌُمْ: 

٣خ اهمٞح٢ٗ، حُط٣َمن حُم١ٌ ٓمِي ػ٤ِمٚ حُٔمخثَٕٝ اُم٠ هللا، ٓؼِمّٞ ال ٣ُـٜمَ، 

ٓؼَٝف ال ٣ٌَُ٘، كَٜ ػ٤ِٚ ٓمٌِظْ؟ ٝػِم٠ ؿخىطمٚ ٜٗـمظْ؟ ٝٓمٖ ح٤ُٔمَ ػ٘مٚ 

ٔ٘خكٔش ك٤ٔمخ ال طلظ٘ظْ؟ إ ًخٕ ًُي، كِْ ح٩هظالف ر٤ٌْ٘؟ ُْٝ حُشـَ ك٢ حُ

٣٘لغ؟ ............. ػـزمخً ٌُمْ    ............ ُمٞ أٌٗمْ ػِم٠ حُط٣َمن حُٔٔمظو٤ْ، 

ٝحُٜ٘ؾ حُو٣ْٞ َٓطْ، ٝرلظٕٞ آٓ٘مش طلظمّ٘ظْ، ُ٘مِع هللا ٓمخ كم٢ طميًٍْٝ 

َّ، ٧ٝشٜيًْ ٖٓ ؿٔخٍ آ٣خطٚ، ٝػـخثمذ هيٍطمٚ، ٝؿَحثمذ كٌٔظمٚ، ٓمخ  ٖٓ ؿ

هِممٞرٌْ كظلممذ هللا، ٝطِمم٤ٖ  رممٚ طزممظٜؾ أٗلٔممٌْ، كظٔممٌٖ اُمم٠ هللا، ٝططٔممجٖ

 أػؼخءًْ ُطخػش هللا((.

 و در اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر إذ يقوؿ:
ممعمملماخؿالفماظشملّٕؼقمواظعملزملّٓمواحّٓعمملماخؿالفماظشملّٕؼقمواظعملزملّٓمواحّٓ

ممواجّٓواجّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملواظزملّٕاطماظلويمظػملؼملؿواظزملّٕاطماظلويمظػملؼملؿ

مممملتمملتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذامِّنماظؽملظملوسمخمؿػملظملذامِّنماظؽملظملوسمخمؿػملظمل

ممؿمللموذمملػّٓؿمللموذمملػّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملطلمغظملّٗمهلمملمدؾطلمغظملّٗمهلمملمدؾ

ممؼؽمليبؼؽمليبممواخؿالفماظشملّٕؼقميفماظلريواخؿالفماظشملّٕؼقميفماظلري

ممواردواردذملذملذملذملذملذملذملذملبمملخؿالفماظؽملظملوسمبلموادلبمملخؿالفماظؽملظملوسمبلموادل

ممّّٓٓذملذملوادلّٕادماحملؾوبمأصّٕدمبمملظعملزملوادلّٕادماحملؾوبمأصّٕدمبمملظعملزمل

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملسػملؿملممًلمػوماإلظهماظواحسػملؿملممًلمػوماإلظهماظواح



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىممممممممممممممْظؼمُلَّٕٚبىممممممممممممممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمممممماْظرمَلؿمِلُِّْماْظؼمُلَّٕٚبىاْظرمَلؿمِلُِّْماْظؼمُلَّٕٚبىمم::مم  022022

مم

ممواظؽملظملوسمادلّٕضيمتلريماهلوؼؽملىواظؽملظملوسمادلّٕضيمتلريماهلوؼؽملى

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظ ؼمملديمأومظػملضملشملمملموادلوائظ ؼمملديمأومظػملضملشملمملموادلوائ

مموزموزمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملأومِّجّٕمتلضملىموغؿمللمحصملأومِّجّٕمتلضملىموغؿمللمحصمل

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمليفمجؽملمملنماظؽملضملؿملممبنيماظوالئيفمجؽملمملنماظؽملضملؿملممبنيماظوالئ

مممملرموراجمملرموراجذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبنيمبمملكمعنمخوفمغبنيمبمملكمعنمخوفمغ

مممملػّٓمملػّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملجؽملهملماخلػملّٓميفمسؽملمملءمجيجؽملهملماخلػملّٓميفمسؽملمملءمجي

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبنيمورعمصؿملؼملمملمؼّٖولمظعملزملبنيمورعمصؿملؼملمملمؼّٖولمظعملزمل

مممملبّٓمملبّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصوزهمبمملظعملؾولمتؾملفّٓمسصوزهمبمملظعملؾولمتؾملفّٓمس

ممذاكمدّٕماظؿظملّٕؼقمواظوجهمضزملّٓيذاكمدّٕماظؿظملّٕؼقمواظوجهمضزملّٓي

مممملحّٓممملحّٓمذملذملعنمأظلوملمورمملظنملماظطملريمجعنمأظلوملمورمملظنملماظطملريمج

مممملممًّلًّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملأصّٕدماجملؿؾونموجؾملممًلمسػملؿملأصّٕدماجملؿؾونموجؾملممًلمسػملؿمل

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبمملظؿملعملنيماظعملويمحموماظضملوائبمملظؿملعملنيماظعملويمحموماظضملوائ

ممماظغملونمغورًاماظغملونمغورًاذمملػّٓوامبمملظؿملعملنيميفذمملػّٓوامبمملظؿملعملنيميف

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملطمملنمبّٓءًامؼّٕاهمطلمذمملػطمملنمبّٓءًامؼّٕاهمطلمذمملػ

ممّٓودّٓودذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذململمتضملعملؾملممسؽملمملصّٕموحملمتضملعملؾملممسؽملمملصّٕموح

ممّّٓٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملطلمصّٕدمٓمبمملٓمسمملئطلمصّٕدمٓمبمملٓمسمملئ

ممواواذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملضزملّٓػممواحّٓمإظؿملهمأغمملبضزملّٓػممواحّٓمإظؿملهمأغمملب

ممػملؼملوامبعملػملنملمواحّٓػملؼملوامبعملػملنملمواحّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبلمظهمأدبلمظهمأد

مم





                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  021021

مم

 
م

م

 

ماظَؾمملُبماظـٖمملغى
م

مؼّٓؼنّٕٔؼنموادُلّٕاِدأدبمادُل

م

 ؿملّْأدبماظرمل

 أدبماظلمملظكميفمغظملله

 مملظكمعّٝمذؿملكهذملذملذملذملأدبماظل

 مملظكمعّٝمأخواغهذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملأدبماظل



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  021021

مم

مم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  حافظحافظ
  على األدبعلى األدب  
  ولو رقيت إىلولو رقيت إىل  
  الرتبالرتب  أعلىأعلى  



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  021021

مم

ماظَؾمملُبماظـٖمملغى

مأدبمادُلّٕاِدؼنموادُلّٕٔؼّٓؼن

لؤلدب عند الصوفية شأف كبَت، فقد اعتربوه األساس األوؿ يف سَتىم وسلوكهم 
 ، ولذلك قالوا: إُف هللا  

 ))حُِّ ح٧ىد، ٝاال كخٗظظَ حُؼطذ((

 وقالوا :

 ))كخكع ػ٠ِ ح٧ىد، ُٝٞ ٍه٤ض ا٠ُ أػ٠ِ حَُطذ(( 

 وعللوا ذلك :
أبف صحة الظواىر، تدؿ على صحة البواطن، فما اسُتودع يف غيب السرائر ظهر 

الوجو تدؿ على  يف شهادة الظواىر، فأحواؿ الظاىر اتبعة ألحواؿ الباطن، فأّسرة
السريرة، وما فيك يظهر على فيك، وكل إانء ابلذي فيو يرشح، وما خامر القلوب، 

ؿ على هتذيب القلوب، وآداب الظاىر، دفعلى الوجوه أثره يلوح، فتهذيب اٞتوارح ي
 يدؿ على آداب الباطن.

ُحكي أف اٞتنيد دخل على أّب حفص النيسابوري، فرأى أصحابو واقفُت عند 
 أصحاب ا١تلك. فقاؿ اٞتنيد: أّدبت أصحابك اي أاب حفص أدب ا١تلوؾ؟رأسو، ك

 فقاؿ: ال اي أاب القاسم، ولكن أدب الظاىر عنواف أدب الباطن.
 ولذلك قيل:

 ٖٓ ٣ُلَّ ِٓطخٕ ح٧ىد، كٜٞ رؼ٤ي ٓخ طيحٗخ ٝأهظَد. 

 وقيل:



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  022022

مم

 ٖٓ طلزٔٚ ح٧ٗٔخد، كبٗٔخ طُطِوٚ ح٥ىحد. 

 وقاؿ أبو حفص هنع هللا يضر:

 ظظٞف ًِٚ أىد، ٌَُٝ ٝهض أىد، ٌَُٝ كخٍ أىد، ٌَُٝ ٓوخّ أىد.حُ 

فمن لـز آداب األوقات بلغ مبلغ الرجاؿ، ومن ضيع اآلداب فهو بعيد من 
 حيث يظن القرب، مردود من حيث يظن القبوؿ.

 وقاؿ ابن عطاء هللا:

َ حُؼوٞرمش ػ٘مٚ، ك٤ومٍٞ: ُمٞ  )) ٖٓ ؿَٜ ح٣َُٔي إٔ ٣ٔمت ح٧ىد، كظُمئهَّ

أىد ُوطغ ح٩ٓيحى، ٝأٝؿذ حُزؼخى، كومي ٣ُوطمغ حُٔميى ػ٘مٚ ٓمٖ  ًخٕ ٌٛح ٓٞء

ك٤غ ال ٣ي١ٍ، ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ اال ٓ٘غ ح٣ُِٔي، ٝهي ٣ُوخّ ٓوخّ حُزؼمي ٓمٖ ك٤مغ ال 

 ٣ي١ٍ، ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ اال إٔ ٣و٤ِّٚ ٝٓخ ٣َ٣ي((.

ومع   فإف القـو ما سادوا، وما شرفوا إال ابآلداب مع هللا، ومع رسولو  
 ا١تسلموف.أشياخهم ومع سائر 

 فاألدب مع هللا ابمتثاؿ أمره، واجتناب هنيو، واالستسبلـ لقهره.
وقاؿ فيو الشيخ زروؽ هنع هللا يضر يف شرح اٟتكم: ىو حفظ اٟتدود، والوفاء ابلعهود، 

 والنطق اب١تلك الودود، والرضى اب١توجود، وبذؿ الطاقة واجملهود.
حبتو، واالىتداء هبديو، ابتباع سنتو، وإيثار ص  واألدب مع رسوؿ هللا  

 والتخلق أبخبلقو، واألدب مع األشياخ، ْتفظ اٟترمة، وحسن ا٠تدمة، وصدؽ ابة.
 واألدب مع ا١تسلمُت، أبف ٖتب ٢تم ما ٖتب لنفسك، أو أكثر.

 وآداب األوقات : تعمَتىا ابلطاعات.
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مم

 فأوقات العبد أربعة كما قاؿ الشيخ أبو العباس ا١ترسي هنع هللا يضر:

هض حُطخػش، ٝٝهض حُٔؼظ٤ش، ٝٝهض حُ٘ؼٔش، ٝٝهض حُز٤ِش، كٞهمض )) ٝ

حُطخػممش ٓوظؼمم٠ حُلممن ٓ٘ممي شممٜٞى حُٔ٘ممش، ٝٝهممض حُٔؼظمم٤ش ٓوظؼمم٠ حُلممن 

ٓ٘ي طلو٤ن حُظٞرش، ٝٝهض حُ٘ؼٔش ٓوظؼ٠ حُلن ٓ٘مي حُشمٌَ، ٝٝهمض حُز٤ِمش 

 ٓوظؼ٠ حُلن ٓ٘ي حُظزَ.((

١تنزلة الكربى عند فإذا قاـ العبد هبذه اآلداب كلها حصل لو الشرؼ التاـ، وا
، ٦تا الغٌت لسالك   ا٠تاص والعاـ وسنذكر بفضل هللا   نبذة ٥تتصرة من آداب القـو

 طريق القـو عنو فمنها: 

ممأدبماظرملؿملّْأدبماظرملؿملّْ

 ١تا كانت أىم وظيفة ا١تشايخ..... 
حفظ اجتماع البواطن، وإزالة التفرقة إبزالة شعث البواطن، ألهنم بنسبة األرواح 

أليف اإل٢تي اتفقوا، ؤتشاىدة القلوب تواطئوا، ولتهذيب النفوس ، وبرابطة التاجتمعوا
)   وتصفية القلوب رابطوا، كاف البد ٢تم من التأليف، والتوّدد، والنصح لقولو  

 ( : عن أّب ىريرة هنع هللا يضر ا١تستدرؾ للحاكم

م{مَؼفمْلَظُفمَوالمَخؿمِلَّٕمِصؿملؼمَلِنمالمَؼفمْلَظُفمَوالمُؼقمِلَظُفمٔإٖنماْظؼمُلقمِلِعُنم}

فيكلم ا١تريدين كبلـ الناصح ا١تشفق الوالد لولده، ٔتا ينفعو يف دينو ودنياه، وكل 
مريد ومسًتشد ساقو هللا تعاُف إليو، يراجع هللا تعاُف يف معناه، ويكثر الّلجأ إليو أف يتواله 
 فيو، ويف القوؿ معو، وال يتكلم مع ا١تريد ابلكلمة إال وقلبو انظر إُف هللا، مستعُت بو يف

 ا٢تداية للصواب من القوؿ.
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 يقوؿ الشيخ أبو النجيب السهروردي ُموصياً بعض أصحابو:

 ))ال طٌِْ أكيحً ٖٓ حُلوَحء اال ك٢ أطل٠ أٝهخطي(( 

 :ٜٖٓيف كتابو ))األبريز(( ص  ويقوؿ يف ذلك الشيخ عبد العزيز الدابغ  

))إ حُمم٢ُٞ حٌُخٓممَ ؿخثممذ كمم٢ ٓشممخٛيس حُلممن ٓممزلخٗٚ ٝطؼممخ٠ُ، ال 

ذ ػ٘ممٚ ؽَكممش ػمم٤ٖ، ٝظممخَٛٙ ٓممغ حُوِممن، ك٤ٔممظؼَٔ حُلممن ٓممزلخٗٚ ٣ُْلـمم

ظخَٛٙ ٓغ حُوخطي٣ٖ رلٔمذ ٓمخ ٓمزن ُٜمْ كم٢ حُؤمٔش، كٔمٖ هُٔمْ ُمٚ ٓ٘مٚ 

ٍكٔش أؽِن ػ٤ِٚ ًُي حُظخَٛ ٝأٗطومٚ رمخُؼِّٞ، ٝأظٜمَ ُمٚ ٓمخ ال ٤ٌ٣مق ٓمٖ 

حُو٤َحص، ٖٝٓ أٍحى رمٚ ٓمٞءحً ُٝمْ ٣ُؤمْ ُمٚ ػِم٠ ٣ميٙ شم٤جخً، أٓٔمٌٚ ػ٘مٚ، 

 ٘طن رخُٔؼخٍف.((ٝكـزٚ ػٖ حُ

 مث قاؿ هنع هللا يضر:

ؼِض ح٢ُُٞ ٓغ حُوخطي٣ٖ، اال ًلـَ ر٢٘ آَحث٤َ، كبًح ًمخٕ  ّٓ )) ٝٓخ 

ر٤ٖ ٣ي١ أ٤ُٝمخء هللا طؼمخ٠ُ، حٗلـمَص ٓ٘مٚ حػ٘ظمخ ػشمَس ػ٤٘مخً، ٝاًح ًمخٕ رم٤ٖ 

 أػيحثٚ طؼخ٠ُ، ال طوَؽ ٓ٘ٚ ٝال هطَس ٝحكيس.((

 ابو ٔتا يُلقى إليو، ويقوؿ:وكاف الشيخ أبو السعود هنع هللا يضر يكلم أصح
أان يف ىذا الكبلـ مستمع كأحدكم، فأشكل ذلك على بعض اٟتاضرين، وقاؿ: 

 إذا كاف القائل يعلم ما يقوؿ، فكيف يكوف مستمعاً ؟!
فرجع إُف منزلو، فرأى يف ليلتو يف ا١تناـ كأف قائبًل يقوؿ لو: أليس الغواص يغوص 

 ٥تبلتو، والدُّر قد حصل معو، ولكن ال يراه يف البحر لطلب الدُّر، ويرجع ابلصدؼ يف
إال إذا خرج من البحر، ويشاركو يف رؤية الدُّّر َمْن ىو على الساحل ففهم يف ا١تناـ إشارة 

 الشيخ يف ذلك.
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أف يكوف لو خلوة خاصة، ووقت خاص، ال يسعو فيو معاانة  ومن أدب الشيخ:
ي نفسو قوة، ظّنًا منها أف استدامة ا٠تلق، حىت يفيض على جلوتو فائدة خلوتو، وال تّدع

ا١تخالطة مع ا٠تلق والكبلـ معهم ال يضره، وال َيخذ منو، وأنو غَت ٤تتاج إُف ا٠تلوة فإف 
مع كماؿ حالو، كاف لو قياـ الليل، وصلوات يصليها ويداـو عليها،   رسوؿ هللا  

 وأوقات ٮتلو فيها.
 كاف اٞتنيد هنع هللا يضر يقوؿ ألصحابو:

 ِٔض إٔ طالس ًٍؼظ٤ٖ ٢ُ أكؼَ ٖٓ ؿ٢ِٓٞ ٓؼٌْ ٓخ ؿِٔض ػ٘يًْ((.))ُٞ ػ 

فإذا رأى الفضل يف ا٠تلوة ٮتلو، وإذا رأى الفضل يف اٞتلوة ٬تلس مع 
 األصحاب، فتكوف جلوتو يف ٛتاية خلوتو، وجلوتو مزيداً ٠تلوتو.

 ومن وظيفة الشيخ:
التبجيل  حسن خلقو مع أىل اإلرادة والطلب، والنزوؿ من حقو فيما ٬تب من

 والتعظيم للمشايخ، واستعمالو التواضع.
 من الرفق هبم وبسطهم. النزوؿ إُف حاؿ ا١تريدينومن آداب الشيوخ: 

التعطف على األصحاب، وقضاء حقوقهم يف الصحة ومن أداب الشيوخ: 
 وا١ترض، وال يًتؾ حقوقهم إعتماداً على إرادهتم وصدقهم.

عض ا١تسًتشدين ضعفًا يف مراغمة أهنم إذا علموا من ب ومن آداب الشيوخ:
النفس وقهرىا، واعتماد صدؽ العزٯتة، أف يرفقوا بو، ويوقفوه على حد الرخصة ففي 

 ذلك خَت كثَت.
التنزه عن ماؿ ا١تريد وخدمتو، واالرتفاؽ من جانبو بوجو من  ومن آداب الشيوخ:

 عاُف.الوجوه، ألنو جاء  تعاُف فيجعل نفعو وإرشاده خالصاً لوجو هللا ت
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إذا رأى من بعض ا١تريدين مكروىاً، أو علم من حالو  ومن آداب الشيخ:
اعوجاجاً، أو أحّس منو بدعوى، أو رأى أنو داخلو ُعْجب، أف ال يصرح لو اب١تكروه، بل 
يتكلم مع األصحاب، ويشَت إُف ا١تكروه الذي يعلم، ويكشف عن وجو ا١تّذمة ٣تمبًل، 

أقرب إُف ا١تداراة، وأكثر أثرًا لتألف القلوب، وإذا فتحصل بذلك الفائدة للكل، فهذا 
رأى من ا١تريد تقصَتًا يف خدمة ندبو إليها، ٭تمل تقصَته، ويعفو عنو، و٭ُترّضو على 

 ا٠تدمة ابلرفق واللُت.
 ومن ٚتلة مهاـ اآلداب:

حفظ أسرار ا١تريدين فيما ُيكاشفوف وٯُتنحوف من أنواع ا١تنح، فسر ا١تريد ال 
وشيخو، مث ال ٭ُتّقر الشيخ يف نفس ا١تريد ما ٬تده يف خلوتو من كشف أو يتجاوز ربو 

ٝتاع خطاب، أو شئ من خوارؽ العادات، ويعرفو أف الوقوؼ مع شئ من ىذا يشغل 
 عن هللا تعاُف.

 ومن صدؽ عبودية الشيخ لربو:
 أف يتربى من حولو وقوتو، وعلمو، وعملو، وحالو.

 هنع هللا يضر: فيقوؿ كما قاؿ اإلماـ أبو العزائم
 علمت نفسي أين كنت ال شئ           فصرت ال شئ يف نفسي ويف ُكّلي

 بو تنّزه صرت اآلف موجػودا            بو وجودي وإمدادي  بو حػوِف
 ومن أان عدـ هللا ٚتلػػػٍت            فصرت صورتو العليا ببل نيػػل

 ويكوف كما قاؿ هنع هللا يضر:
 غَتىم             قاموا ْتػػوؿ منو ال بفخار وإذا دعاىم أف يّدلػوا

 يدعوف والرىبوت ملء قلوهبم          اب٢تدى ىدى ا١تصطفى ا١تختػار
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 وقد قاؿ أبو يعقوب النهرجورى هنع هللا يضر:

))ٖٓ ػالٓش ٖٓ طٞالٙ هللا ك٢ أكٞحُٚ، إٔ ٣شخٛي حُظوظ٤َ ك٢ اهالطٚ، 

ٍٞ ك٢ ٓشخٛيطٚ، ٝهِش ٝحُـلِش ك٢ أًًخٍٙ، ٝحُ٘وظخٕ ك٢ طيهٚ، ٝحُلظ

حَُٔحػخس ك٢ كوَٙ، كظٌٕٞ ؿ٤ٔغ أكٞحُٚ ػ٘يٙ ؿ٤َ َٓػ٤ش، ٣ِٝىحى كوَحً 

 ك٢ هظيٙ ٤َٓٝٙ((.  ا٠ُ هللا  

 وقاؿ أبو عمر إٝتاعيل بن ٧تيد هنع هللا يضر:

))ال ٣ظلٞ ٧كمي هميّ كم٢ حُؼزٞى٣مش، كظم٠ طٌمٕٞ أكؼخُمٚ ػ٘ميٙ ًِٜمخ 

ػ٠ِ ػمي حُو٤مَ، ُمٞ ال كؼمَ ٣ٍخء، ٝأكٞحُٚ ًِٜخ ىػخ١ٝ، كخُ٘لْ ٓـزُٞش 

 هللا ػ٤ِ٘ممخ ٍٝكٔظممٚ، هممخٍ هللا طؼممخ٠ُ:                      

                  14 ٍٞٝهمممخٍ ٓمممزلخٗٚ: ، حُ٘ممم        

                               [55 ]٣ٞٓق. 

 وقاؿ بعض السادات هنع هللا يضر:

ًُشمق حُـطمخء   ))ٓخ ٛ٘خى اال كؼِٚ، ٝال ٗؼ٤ش اال ك٢ ٓمظَٙ، ُٝمٞ 

ٌُشق ػٖ أَٓ ػظ٤ْ، كٌِح طزَّأ ح٧ًمخرَ ٓمٖ أػٔمخُْٜ حُظمل٤لش كؼمالً ػمٖ 

 حىت قاؿ أبو يزيد هنع هللا يضر:ؿ٤َٛخ((.، 

 رشت((.))ُٞ طلض ٢ُ ط٤ِِٜش ٝحكيس ٓخ رخ٤ُض رؼيٛخ  

 : وعن ىذا الشيخ الذي ٗتلق ٔتا ذكرانه يقوؿ سيدي علي ا٠تواص 

))ػالٓمممش حُشممم٤ن حُممم١ٌ ٣ـمممذ ح٧ىد ٓؼمممٚ إٔ ٣ٌمممٕٞ ػخٍكمممخً رخٌُظمممخد 

ٝحُٔ٘ش، هخثالً رٜٔخ ك٢ ظمخَٛٙ، ٓظلوومخً رٜٔمخ كم٢ ٓمَٙ، ٣َحػم٢ كميٝى هللا، 
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ٞحُمٚ، ٣ٝٞك٢ّ رؼٜي هللا، ال ٣ظؤٍٝ ك٢ حٍُٞع، رَ ٣ؤهٌ رخالكظ٤خؽ كم٢ ٓمخثَ أك

٣شلن ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ح٧ٓش، ال ٣ٔوض أكيحً ٖٓ حُؼظخس، رَ ٣ظِطق رمٚ، ٣ٝميػٞٙ 

َّ ٝحُلمممخؿَ، ٝحُشمممخًَ  اُممم٠ حُو٤مممَ رَكٔمممش ٍٝكمممن، ؿمممٞىٙ ٓطِمممن ػِممم٠ حُزممم

 ٝحُـخكي، ًؤٕ ؿ٤ٔغ حُوِن ػخثِظٚ((.

ممأدبماظلمملظكميفمغظمللهأدبماظلمملظكميفمغظملله

اً، األدب هتذيب الظاىر والباطن، فإذا هتّذب ظاىر العبد وابطنو صار صوفيًا أديب
وال يتكامل األدب يف العبد إال بتكامل مكاـر األخبلؽ ولذلك قاؿ عليو أفضل الصبلة 

 وأمت التسليمات )مرقاة ا١تفاتيح(:

مم{ممغمُلذملالَضوامأِخٚلؽملذملذملذملذملَحم}م

فإذا تزّكت النفس، تدبرت ابلعقل، واستقامت أحوا٢تا الظاىرة والباطنة، وهتّذبت 
دب يف طريق القـو عرّب عنو كبار الصوفية، األخبلؽ، وتكونت اآلداب، وأل٫تية األ

بعبارات تستوُف على األلباب فقاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ هنع هللا يضر: أدب ا٠تدمة، أعز من 
 ا٠تدمة.

 وقاؿ اٞتنيد هنع هللا يضر:

ٖٓ أػخٕ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٛٞحٛخ كوي أشَى ك٢ هظَ ٗلٔٚ، ٧ٕ حُؼزٞى٣ش ٓالُٓش  

 ح٧ىد، ٝحُطـ٤خٕ ٓٞء ح٧ىد.

 ؿ أبو علي الدقاؽ هنع هللا يضر:وقا

 حُؼزي ٣ظَ رطخػظٚ ا٠ُ حُـ٘ش، ٝرؤىرٚ ك٢ ؽخػظٚ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ.
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 وقاؿ بعضهم:

اُِّ ح٧ىد ظخَٛحً ٝرخؽ٘خً، كٔخ أٓخء أكي ح٧ىد ظخَٛحً اال ػٞهذ  

 ظخَٛحً، ٝٓخ أٓخء أكي ح٧ىد رخؽ٘خً اال ػٞهذ رخؽ٘خً.

 وقاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ:

ىد، ُػٞهممذ رلَٓممخٕ حُٔممٖ٘، ٝٓممٖ طٜممخٕٝ رخُٔممٖ٘ ٓممٖ طٜممخٕٝ رممخ٧ 

 ُػٞهذ رلَٓخٕ حُلَحثغ، ٖٝٓ طٜخٕٝ رخُلَحثغ ُػٞهذ رلَٓخٕ حُٔؼَكش.

 وقاؿ أنس بن مالك هنع هللا يضر:

 ح٧ىد ك٢ حُؼَٔ ػالٓش هزٍٞ حُؼَٔ. 

 وقاؿ أبو علي الدقاؽ هنع هللا يضر:

  ٍُ ّى ا٠ُ حُزخد، طَى ح٧ىد ٓٞؿذ ُِطَى، كٖٔ أٓخء ح٧ىد ػ٠ِ حُزٔخؽ، 

ّى ا٠ُ ٤ٓخٓش حُيٝحد. ٍُ  ٖٝٓ أٓخء ح٧ىد ػ٠ِ حُزخد 

 وقاؿ أبو نصر الّسراج هنع هللا يضر:

أىد أٛممَ حُوظٞطمم٤ش ٓممٖ أٛممَ حُممي٣ٖ كمم٢ ؽٜممخٍس حُوِممٞد، َٝٓحػممخس  

ح٧ٓممَحٍ، ٝحُٞكممخء رممخُؼٜٞى، ٝكلممع حُٞهممض، ٝهِممش حالُظلممخص اُمم٠ حُوممٞحؽَ 

ٔمَ ٝحُؼال٤ٗمش، ٝكٔمٖ ح٧ىد ٝحُؼٞحٍع، ٝحُزٞحى١ ٝحُؼٞحثن، ٝحٓمظٞحء حُ

ك٢ ٓٞحهق حُطِذ، ٝٓوخٓخص حُوَد، ٝأٝهخص حُلؼٍٞ، ٝح٧ىد أىرمخٕ: أىد 

 هٍٞ، ٝأىد كؼَ  كٖٔ طوَد ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ رؤىد كؼَ، ٓ٘لٚ ٓلزش حُوِٞد.

 وقاؿ النوري هنع هللا يضر:

 ٖٓ ُْ ٣ظؤّىد ُِٞهض كٞهظٚ ٓوض. 
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ا يف عبارة على وجو التفصيل، و١تا كانت ٚتيع آداب ا١تريد يعسر حصرىا وضبطه
 فنكتفي بذكر طرؼ صاٌف منها، فمن ذلك:

الصدؽ يف طلبو للطريق، و٤تبتو للشيخ، واالكثار من زايرتو، ١تا فيها  -ٔ
من زايدة فيض اإلمداد، واكتساب األوصاؼ امودة، والتخلص من األوصاؼ 

مو إال هللا و٤ّتك الصدؽ ا١تذمومة، مع اقتباس العلم واٟتاؿ، ويف ذلك من ا٠تَت ما ال يعل
 يف ٤تبة الشيخ أف ال يصرفو عنو صارؼ، وال ترّده السيوؼ وا١تتالف.

زايرة اإلخواف يف هللا تعاُف، ألهنا قربة عظيمة، ومنقبة جسيمة، وىي   -ٕ
فيما يرويو اإلماـ أٛتد، وابن حباف، واٟتاكم،   من أفضل السياحة وقد قاؿ  

 :   قَاَؿ النَّيبُّ  والقضاعي عن عبادة بن الصامت هنع هللا يضر

:مَوَجَؾومِلمَعَقٖؾِؿيمِظػمْلؼمُلَؿَقمملبنَيمِصٖي،مَواْظؼمُلَؿَفمملِظِلنَيمِصٖي،مٰ  َضمملَلماظػملَُّهمَتضمَلمملَظى»

م«َواْظؼمُلَؿَؾمملِذِظنَيمِصٖي،مَواْظؼمُلَؿَّٖأؤرؼَنمِصٖي

  ) : سنن ابن ماجةَعْن َأَنِس ٍ ) طلب العلم النافع الذي يقوؿ فيو  -ٖ

م{ماْظضمِلػمْلٔممَصّٕٔؼسمَلهمٌلمَسػمَلىمُطٚلمُعِلػمِلممَرػمَلنمُل }

وا١تراد ابلعلم يف اٟتديث العلم بذات هللا وصفاتو، وأحكامو، وعلـو القرآف، 
 واٟتديث الشريف، وسَت األنبياء وا١ترسلُت، وحكاايت الصاٟتُت وما شابو ذلك.

رّد ا١تظاَف إُف أىلها، والتحلل من حقوؽ العباد ابلكلية؛ كلما أمكن   -ٗ
 سواء يف العرض أو ا١تاؿ. ذلك

التوبة من سائر الذنوب الظاىرة والباطنة، كالغيبة، وشرب ا٠تمر،   -٘
 واٟتسد، و٨تو ذلك.
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ويتدرج يف ذلك التوبة عن الكبائر، مث الصغائر، مث ا١تكروىات، مث من خبلؼ 
 األوُف، مث من رؤية اٟتسنات حىت يتوب من رؤية أنو صار معدوداً من الفقرا.

 :د لنفسو، فقد قاؿ الشيخ أبو علي الدقاؽ اهمبلزمة اٞت  -ٙ

ٖ ُْ ٣ـخٛي   َٓ )) ٖٓ ٣ُّٖ ظخَٛٙ رخُٔـخٛيس، ٣ُّٖ هللا رخؽ٘ٚ رخُٔشخٛيس، ٝ

 ٗلٔٚ ك٢ ريح٣ظٚ ال ٣شْ ٖٓ حُط٣َن ٍحثلش ((.

 وكاف أبو عثماف ا١تغرّب هنع هللا يضر يقوؿ:

، كوي  ))ٖٓ ظٖ أٗٚ ٣لظق ػ٤ِٚ رشت ٖٓ ٌٛٙ حُط٣َن رـ٤َ ٓـخٛيس       

 ٍحّ حُٔلخٍ ((. 

 األخذ أبركاف الطريق األربعة: اٞتوع، والعزلة، والسهر، وقلة الكبلـ.  -ٚ

٥تالفة ىوى النفس، فبل يوافقها قط فيما هتواه، ألف رأس ماؿ ا١تريد   -ٛ
٥تالفة النفس، قاؿ أبو حفص هنع هللا يضر: ))من َف يتهم نفسو على دواـ اٟتاالت، وَف ٮتالفها 

ا، وَف ٬تّرىا إُف مكروىها يف سائر األوقات، فهو معذور يف سائر يف ٚتيع شهواهت
 اٟتاالت(( وقاؿ اإلماـ البوصَتي هنع هللا يضر:

 وخالف النفس والشيطاف واعصهما             وإف ٫تا ٤ّتضاؾ النصح فاهّتما

أف ال يكوف لو إال شيخ واحد، ألف مبٌت طريق القـو على التوحيد  -ٜ
 يزيد البسطامي هنع هللا يضر يقوؿ: ا٠تالص، وقد كاف أبو

))ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ُٚ أٓظخً ٝحكي، كٜٞ ٓشَى ك٢ حُط٣َن، ٝحُٔشَى ش٤وٚ  

 حُش٤طخٕ(( .

 وقاؿ الشيخ ٤تي الدين بن عرّب يف الباب األحد والثمانُت ومائة من الفتوحات ا١تكية:
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))حػِممْ أٗممٚ ال ٣ـممُٞ ٣َُٔممي إٔ ٣ظّوممٌ ُممٚ اال شمم٤وخً ٝحكمميحً، ٧ٕ ًُممي 

ٚ ك٢ حُط٣َن، ٝٓخ ٍأ٣٘خ ٣َٓيحً هؾ أكِق ػ٠ِ ٣ي ش٤و٤ٖ، كٌٔخ أٗٚ ُْ أػٕٞ ُ

٣ٌممٖ ٝؿممٞى حُؼممخُْ رمم٤ٖ اُٜمم٤ٖ، ٝال حٌُِٔممق رمم٤ٖ ٍٓمم٤ُٖٞ، ٝال حٓممَأس رمم٤ٖ 

ُٝؿ٤ٖ، كٌٌُي ح٣َُٔي ال ٣ٌٕٞ ر٤ٖ ش٤و٤ٖ، ٛمٌح ًِمٚ كم٢ ٣َٓمي طو٤مي رشم٤ن 

مخ ٓمٖ ُمْ ٣ظو٤مي كٜمٞ ٓظزمَى رخُشم٤ن كومؾ، كٔؼمَ ّٓ  روظي ًِٓٞٚ حُط٣َمن، ٝأ

 ًُي ال ٣ُٔ٘غ ٖٓ حالؿظٔخع رؤكي((.  

حذؼ العبلئق الدنيوية، فإف من كاف لو عبلقة دنيوية فقّل أف يُفلح،  -ٓٔ
ومن ىنا قالوا: ))من شرط التائب بُػْعده عن إخواف السوء، الذين كانوا أصحابو يف 
 ا١تعاصي قبل أف يتوب منها، ألف القرب منهم رٔتا جّره إُف الرجوع إُف فعل ما كاف اتب

 منو((.

ومن شأنو أف يُوّطن نفسو على ٖتمل الشدائد يف الطريق، وأال   -ٔٔ
ينصرؼ عنها، إذا أصابتو األسقاـ واآلالـ، والفاقات والببلاي ا١تتبلحقة، بل يثبت على 

 الطريق ابٟتق، وال يتزلزؿ ابن فيها.

ومن شأنو عملو على تنظيف ابطنو وظاىره عن الصفات اليت ٘تنعو من   -ٕٔ
كالغضب، وعز النفس والكرب والعجب واٟتسد و٨تو ذلك،    هللا   دخوؿ حضرة

 . وكذلك مكابدة خواطره، ومعاٞتة أخبلقو، ونفي الغفلة عن قلبو ٔتداومة ذكر هللا  

ومن شأنو أف يغض بصره عن رؤية الصور ا١تستحسنة ما أمكن، فإف   -ٖٔ
ر بشهوة، فإنو كالسهم النظر إليها كالسهم الذي يصيبو يف قلبو فيقتلو، ال سيما إف نظ

 ا١تسمـو الذي يذيب جسم اإلنساف يف ة. وكاف أبو القاسم القشَتي هنع هللا يضر يقوؿ:

))ٓمممٖ أًزمممَ حُوٞحؽمممغ ػِممم٠ ح٣َُٔمممي، ٓظمممخكزش ح٧كممميحع ٝحُّ٘ٔمممٞحٕ، 

ٝحُٔٔممخً٘ش اُمم٤ْٜ ر٤ٔممَ حُوِممذ، ٝٓممٖ حرممظالٙ هللا رشممت ٓممٖ ًُممي، كزبؿٔممخع 
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رمَ ػمٖ ٓظمخُق ٗلٔمٚ شمـِٚ، ُٝمٞ رمؤُق حُوّٞ: ًُي ػزي أٛخٗٚ هللا ٝهٌُٚ، 

ِّٛممٚ، ُٝممٞ ُممْ ٣ٌممٖ اال أٗممٚ شممـَ هِزممٚ رٔوِممٞم، كؤىهممَ ك٤ممٚ  أُممق ًَحٓممش أ

حُش٤طخٕ، ٝكمَّ ٓلزمش حُلمن هِزمٚ، ٝأهمزق ٓمٖ ًُمي ًِمٚ، طٜم٣ٖٞ ٓؼمَ ًُمي 

 ػ٠ِ حُوِذ((.

وقد قاؿ الشيخ عبد الوىاب الشعراين هنع هللا يضر يف كتابو: ))األنوار القدسية(( ص 
قد صّنف سيدي دمحم الغمري كتااًب ٝتاه ))العنواف يف ٖترًن معاشرة الشباب : ))و ٔ٘

والنسواف(( وحّط فيو على ا١تطاوعة، أشد اٟتّط، وكذلك على الفقراء األٛتدية، الذين 
َيخذوف العهد على الّنسواف، ويصَت أحدىم ٮتتلي هبن يف غيبة أزواجهن، وتقوؿ لو: اي 

ؿ: إف ذلك خارج عن قواعد الشريعة، وإف من استحل أّب، ويقوؿ ٢تا: اي بنيت، وقا
( سورة ٖ٘]اآلية )  ذلك أخطأ، واستدؿ بقولو تعاُف للصحابة، يف حق زوجات النيب  

 :األحزاب[.

                                        
                             

وقاؿ: كيف يدعي جاىل وجاىلة، ونفوسهما عافة على ٤تبة اٟتراـ كالذابب على 
 العسل، أف مثل ذلك ال يضر((.

ومن شأنو أف ال يقنع ْتكاايت أىل الطريق، دوف منازلة مقاماهتم،   -ٗٔ
ويصَت ٭تكي ا١تقامات حىت كأنو نز٢تا، فإف ذلك من أكرب القواطع على ا١تريد، وىو من 

  الطريق.النفاؽ وا٠تيانة يف

فإف من ٭تفظ كبلـ القـو مثل رسالة القشَتي، أو عوارؼ العوارؼ، أو كبلـ 
الشيخ ٤تي الدين بن عرّب، عن ظهر قلب، فهو صاحب علم؛ ال صاحب سلوؾ، فبل 
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يُفتح على يديو ألحد، إذا تصّدر للمشيخة، وىذا األمر قد وقع فيو ٚتاعة كثَتة من 
أمرىم، وعّدوىم من أىل الطريق، ٞتهل الناس  أىل عصران، فالتبس على غالب الناس

 ٔتراتب أىل الطريق.

ومن شأنو أف ال يتصدر إللقاء الدرس يف علم الظاىر والباطن، حىت   -٘ٔ
يشهد لو شيخو ابإلخبلص فيو، وكذلك ال ٬تعل لو مريدين؛ ألف كل مريدتصدر إللقاء 

يخو، فقد ُقطع بو وضّل درس، أو لتعليم الطريق، قبل ٜتود انر بشريتو، واإلذف لو من ش
وأضّل، وُحجبت عنو اٟتقائق، وُعدـ ا٠تلق االنتفاع بو. وذلك ألف ٤تبة اٞتاه والصيت 
اٟتسن قد أضلتو، فصارت مرآة قلبو منطمسة النور، فبل يعرؼ اٟتق من الباطل، وال 

 يدرؾ أحواؿ الطريق بذاهتا.

ما  ومن شأنو أف ٭تافظ على آداب الشريعة، وا١تشي على ظاىرىا  -ٙٔ
أمكن، فإف الًتقي كلو يف امتثاؿ أمر الشارع، كما ٬تب عليو أف ال يدع الشريعة تعًتض 

 عليو يف شئ من أحوالو.

ومن شأنو ٣تاىدة نفسو دائمًا يف ترؾ الشهوات، فقد قالوا: من وافق   -ٚٔ
 شهوتو ُعدـ صفوتو، وقد أوحى هللا إُف داود عليو الصبلة والسبلـ:

رمضوعكمأطلماظرملؾملوات،مصكملنمضػملوبمأػلمحّٔٓرموأغّٔ....م))ؼمملمداودم

 اظرملؾملوات،مسؽمٓليمحمفوبهمل((.

ومن شأنو أف يكوف قصَت األمل، وذلك حىت ٬تّد يف الطاعات،   -ٛٔ
و٬تتنب ا١تخالفات، فإف من كاف طويل األمل الَزمو التسويف اب٠تَتات، والوقوع يف 

١تخالفات ا١تخالفات، وتقوؿ لو نفسو: إذا قرب أجلك فتب إُف هللا تعاُف من ٚتيع ا
 السابقة فتكوف كأنك َف تذنب قط، فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو !؟
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وىذا من أكرب خداع النفس، والواقع فيو أكثر من الكثَت. ومن ىنا قالوا: إف 
 الصويف ابن وقتو، ال نظر لو إُف ماض، وال آت.

ومن شأنو التباعد عن ٣تالسة أبناء الدنيا، لكثرة غفلتهم عن هللا   -ٜٔ
عاُف، واشتغا٢تم أبمور الدنيا من مطعم وملبس ومنكح وغَت ذلك، فيسرؽ طبع ا١تريد ت

منهم ٤تبة العبلئق الدنيوية، وا١تريد إ٪تا ٫تو يف حذؼ العبلئق، ولذلك كانت ٣تالستهم 
 للمريد سّم قاتل.

ومن شأنو التباعد عن فعل أي شئ ٯتيت قلبو ككثرة اللغو والغفلة،   -ٕٓ
 قلب، وليس عمل الصويف إال بتحصيل ما بو حياة قلبو.فإف ذلك ٣ترب ١توت ال

يف سائر أوقاتو، وال ينثٍت عن   ومن شأنو أف يكوف ٢تجًا بذكر هللا    -ٕٔ
ذلك حىت ٭تصل لو اٟتضور الدائم مع هللا، فهناؾ يستغٍت عن ذكر اللساف ابلشهود 

 القليب، وما داـ َف ٭تصل لو اٟتضور الدائم، فهو مأمور بذكر اللساف.

ومن شأنو اتباع الشرع يف سنن الفطرة كنتف االبط وحلق العانة،   -ٕٕ
 واٗتاذ ا١تشط والسواؾ وا٠تبلؿ، وكل شئ ندب الشارع إليو فتهيئة أسبابو من السنة.

ومن شأنو أف ٭تذر كل اٟتذر من االىتماـ بظهور شأنو، وانتشار   -ٖٕ
وفا هنع هللا يضر: ))اي صيتو يف الببلد مثل ما انتشر صيت شيخو مثبًل، فقد قاؿ سيدي علي 

مريد هللا ال هتتم إبظهار شأنك، اىتمامًا ٭تملك على االستعانة اب٠تلق، فإنك إف كنت 
على نور وحق، فسوؼ يظهرؾ هللا، وكفى اب ولياً، وكفى اب نصَتاً، وإف كنت على 

 -ظلمة وابطل، فبل تتسبب يف إظهار شأنك، وإشاعة صبلحك، فإنك ال تتمتع بذلك 
 إال قليبًل، مث هللا أشد أبسًا، وأشد تنكيبًل((. -٘تتعت بو  إف

ومن شأنو أف يكوف دائم اإليثار ألصحابو، يف سائر الشهوات على   -ٕٗ
نفسو، وقد أٚتع األكابر على أف ا١تريد إذا كاف شأنو اإليثار واحتماؿ األذى، فبلبد من 
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ما فيهما معاً، وكاف سيدي علي رفعتو على ٚتيع أقرانو، إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة، وإ
 وفا رضي هللا يقوؿ:

))ال ٣ٔٞى أكي ػ٠ِ أهَحٗٚ، اال إٔ آػَْٛ ػ٠ِ ٗلٔٚ، ُْٝ ٣شخًٍْٜ ك٢ شت 

 ٓٔخ حٓظشَكض ا٤ُٚ ٗلْٜٞٓ((. 

ومن شأنو التباعد عن كل من ال يراه يعمل بعلمو، لئبل يسرؽ طباعو   -ٕ٘
فإف إبليس إذا وسوس  فيهلك مثلو، فإف جليس السوء أضر على جليسو من إبليس،

للمؤمن، عرؼ ا١تؤمن أنو عدو مضل مبُت، أما إخواف السوء فإهنم يلبسوف اٟتق 
ابلباطل، على وفق أغراضهم وأىوائهم، ولذلك قالوا: ستوف من مردة الشياطُت، ال 
يفسدوف ما يفسده قرين السوء يف ٟتظة. وقد قاؿ الشيخ عبد الوىاب الشعراين هنع هللا يضر يف 

: ))وقد كاف سيدي إبراىيم ا١تتبوِف، إذا خرج من زاويتو مريد ٘ٙوار القدسية( ص )األن
ليتعلم يف اٞتامع األزىر يقوؿ لو: إذا دخلت اٞتامع فاسأؿ عن علمائو، فكل من مدحو 
الناس ابلورع والزىد، وقلة الًتدد إُف األكابر فاقرأ عليو، وإايؾ أف تقرأ على من ال 

و، فإنك تصَت مثلو على طوؿ، وإذا تعلمت العلم فاطلب طريق يتورع يف مأكلو أو ملبس
العمل بو على يد الصوفية، فإهنم يقربوف عليك الطريق، وإذا قاؿ لك فقيو بعد ذلك: 
ماذا استفدتو بعدان من صحبتك للصوفية؟ ..، فقل لو: استفدت منهم حسن العمل ٔتا 

 تعلمتو منكم((.

 ذلك قائبًل:مث عّقب الشعراين هنع هللا يضر على 
))فلو أف الفقهاء عادة يعتنوف ابلعمل بعلمهم، كما يعتٍت بو الصوفية، لكانوا ىم 
الصوفية، وَف ٭توجوا طالبًا إُف غَتىم، كما كاف عليو السلف الصاٌف من العلماء، فإف 
حقيقة الصويف ىو عاَف عمل بعلمو على وجو اإلخبلص ال غَت، وكاف الشافعي رٛتو هللا 

 ٬تالس الصوفية، فقيل لو: ماذا استفدت من ٣تالسة ىؤالء؟ فقاؿ:مع جبللتو 
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حٓظليص ْٜٓ٘ ش٤ج٤ٖ، هُْٜٞ: حُٞهض ٤ٓق إ ُْ طوطؼٚ هطؼي، ٝهُْٜٞ: 

 إ ُْ طشـَ ٗلٔي رخُو٤َ، شـِظي رخُشَ.

وكذلك كاف اإلماـ أٛتد رٛتو هللا ٬تالس أاب ٛتزة البغدادي الصويف، وكاف إذا 
، فلوال أف ُأشكل عليو شئ يقوؿ: ما تق وؿ يف ىذا اي صويف، وكفى بذلك منقبة للقـو

 عندىم مزيد خصوصية، ما احتاج إليهم مثل اإلماـ أٛتد((.  

ومن شأنو أف يكوف ٣تتهدًا يف طاعة ربو ال سيما أوؿ بدايتو، فإهنم   -ٕٙ
قالوا: من َف يكن ٣تتهدًا يف بدايتو، ال يُفلح يف هنايتو، وكاف سيدي إبراىيم الدسوقي 

 يقوؿ: ))البد للمريد من اجملاىدة مع اإلخبلص، فإنو إذا صدؽ يف معاملة هللا تعاُف هنع هللا يضر
يف السرائر، جعلو على األّسرة واٟتظائر(( وكاف يقوؿ أيضاً: ))٬تب على ا١تريد الضعيف 
اٟتاؿ، أف َيخذ من العلم ما ٬تب عليو لتأدية فرضو ونفلو، وال ينبغي لو أف يشتغل بشئ 

ى ذلك، من الفصاحة والببلغة حىت ينتهي سَته، ويعرؼ ربو، وىناؾ يصَت ال زائد عل
يشغلو عن ربو شاغل، فإف قرأ يف علم النحو كاف مع هللا، أو يف علم الكبلـ كاف مع 
هللا، أو يف علم األحكاـ كاف مع هللا: كشفًا وشهوداً، ٓتبلؼ من َف يبلغو بسَته، فكل 

 غلو عن هللا، حىت الكبلـ ا١تباح((.شئ اشتغل بو يف الوجود، رٔتا يش

ومن شأنو البعد عن كل ما فيو حّظ للنفس، وأال يكوف عنده منافسة   -ٕٚ
ألحد، وال ٬تادؿ يف شريعة وال حقيقة، وكاف سيدي إبراىيم الدسوقي هنع هللا يضر يقوؿ: ))من 

ن شرط ا١تريد الصادؽ، أف يكوف خارجاً عن حظوظ نفسو كلها، ال التفات لو إُف حظ م
اٟتظوظ، من ماؿ أو جاه، أو نسبة إُف صبلح، يرضى ابلتلف والضيق، ويفرح اب٠تموؿ 
وعدـ الشهرة، كما ىو شأف الصادقُت، ألف الفبلح والنجاح ال يصح إال ١تن ترؾ 

 حظوظ نفسو، وقابل األذى ابإلحساف، والشر ابالحتماؿ((.
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لسانو ما  ومن شأنو أف يفتش عن اٟتّل يف اللقمة، وساتر العورة، ألف  -ٕٛ
داـ يذوؽ اٟتراـ والشبهات فأعمالو ال يفي نورىا بظلمة تلك اللقمة، ومعلـو أف عمل 

 ا١تريد دائماً، إ٪تا ىو فيما يستنَت بو قلبو ليفرؽ بُت ا٢تدى والضبلؿ.

ومن شأنو أف يفر ٦تن يرمي أىل الطريق بزور، أو هبتاف، أو رايء، أو   -ٜٕ
، أبغضو هللا ومقتو، فبل يُفلح بعد ذلك أبداً، نفاؽ، فإف كل من ٕترأ على أىل الطريق
 ولو كاف على عبادة الثقلُت سوى ذلك.

ومن شأنو اٟترص على شهود األسحار، وفعل السنن واألوراد،   -ٖٓ
والتباعد عن ا١تعصية، وترؾ اإلدعاء، فقد كاف سيدي إبراىيم الدسوقي هنع هللا يضر يقوؿ: ))من 

صدؽ يف ٤تبة ربو، نومو يف األسحار، وفوات شربو عبلمة كذب ا١تريد يف دعواه كماؿ ال
من دّف الدنو، وٜتر ا٠تمار(( ويقوؿ أيضًا: ))من شرط ا١تريد أف يكوف من أبعد الناس 

 عن اآلاثـ، كثَت السهر والقياـ، كلما زاد يف خدمة سيده زاده قرابً وإحساانً((.  

هبا شيخو؛ ألف  ة األوراد اليت أمره ءومن شأنو أف ال يطيع ا١تلل من قرا  -ٖٔ
كل شيخ قد جعل هللا مدده وسّره، وسّر طريقتو يف أوراده، اليت َيمر هبا ا١تريد، فمن 
ترؾ ورده، فقد نكث عهد شيخو، وأٚتعوا على أنو ما قطع مريد ورده إال انقطعت عنو 

.  اإلمداد يف ذلك اليـو

ومن شأنو أف يوبخ نفسو، و٭تثها على السَت يف الطريق، كلما وقفت   -ٕٖ
 حظ من حظوظها، فقد قاؿ سيدي إبراىيم الدسوقي هنع هللا يضر: مع

))ٓممٖ شممَؽ ح٣َُٔممي حُظممخىم إٔ ٣ٌممٕٞ ٓممخثَحً كمم٢ حُٔوخٓممخص، ُمم٤الً  

، ٝؿمٞحىٙ همي كمَؽ ٓمٖ حُِـم ّٝ حً ٝآطمخالً، ال ٓو٤مَ ُمٚ ٝال ٛمي ّٝ ، ٞ ٜٝٗخٍحً، ؿي

ٝحٓممظ٨ ٓممٖ حُشممـخػش ٝحُؼممِّ، هممي شممن رط٘ممٚ حُٔممَٟ، ٝأٓممؤٜخ حُزممَٟ، ال 

ٔظٚ ٓلّ٘ي، ٝال ٣ُٜٞٚ ِٜٓمي، ٝال طمَّىٙ ػمَرخص حُظمٞحٍّ، ٝال ٣لشمِٚ ٣لّ٘ي ٛ
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ش٤طخٕ ؿ١ٞ ٝال ٓخٍى، كظ٠ ًَ ٖٓ هخطٔٚ ك٢ ٓلزٞرٚ ػخى ٓوظمٞٓخً، ال 

٣ٜميأ، ٝال ٣٘مخّ، ٝال ٣ؼمل٠، رمَ حُميَٛ ًِمٚ ػ٘ميٙ ٓمٞحء، كظم٠ ٣ميهَ ه٤مخّ 

٢ِ٤ُ، ٣ٝؼغ هّيٙ ػ٠ِ أؽ٘خد طِي حُو٤خّ، ٣ٝٔمٔغ حُوطمخد، كٜ٘مخى ٣٘مظؼش 

ذ، ٣ُٝوممخٍ ُممٚ: حٓممظَف ٣ممخ ؽممٍٞ ٓممخ هطؼممض رممَح١ٍ ٝهلممخٍحً، ٝؿزممخالً ٣ٝط٤مم

ٝرلخٍحً، ٝظالٓخً ٝٗخٍحً، ٣خ ؽٍٞ ٓخ طؼزض، ٝطـ٤زض، ٣مخ ؽمٍٞ ٓمخ ٍؿمغ ؿ٤مَى 

ٖٓ حُط٣َن، ٝؿجض كمؤًَّ هللا ٓؼمٞحى، ٝال ه٤مذ ٓٔمؼخى، أٗمض ح٤ُمّٞ ػ٘ميٗخ 

 .ػ٤ق ٤ٌٖٓ أ٤ٖٓ، ٝػ٤خكظ٘خ ال ٣٘وؼ٢ أٓيٛخ، رَ ٢ٛ رخه٤ش أري ح٧ري٣ٖ((

حسد، وال غيبة، وال بغي، وال ٥تادعة،  هومن شأنو أف ال يكوف عند  -ٖٖ
وال مكابرة، وال ٦تاراة، وال ٦تالقة، وال مكاذبة، وال كرب، وال عجب، وال ترّفو، وال 
افتخار، وال شطح، وال حظوظ نفس، وال تصدر يف ٣تالس، وال رؤية نفس على أحد 

 قيص ألحد من أىل الطريق.من ا١تسلمُت، وال جداؿ، وال امتحاف وال تن

فإف من ادعى الصدؽ يف اإلرادة وعنده خصلة واحدة ٦تا ذكران، فهو غَت 
صادؽ، وال ٬تئ منو شئ يف الطريق، ألف ىذه الصفات توقف صاحبها عن السَت، بل 

إُف حضرة الشياطُت ألهنا صفاهتم، وقد ٚتع ذلك اإلماـ أبو   تطرده عن حضرة هللا  
  يف نصيحتو ألىل السلوؾ اليت يقوؿ فيها:العزائم هنع هللا يضر

))أه٢ طزخػي ػمٖ أهمالم ارِم٤ْ ٝٛم٢ حُلٔمي ٝحٌُزمَ ٝحُطٔمغ، ٝكمذ 

أ٣ًمممش حُوِمممن، ٝحُـ٤زمممش ٝح٤ُٔ٘ٔمممش، ٝحٌُمممٌد ٝحُمممٍِٝ، ٝحُشمممَٜس ٝحُٔمممٔؼش، 

ٝاشممخػش حُلخكشممش كمم٢ اهٞحٗممي حُٔممئ٤ٖ٘ٓ، ٝأكممذ ُـ٤ٔممغ اهٞحٗممي ٓممخ طلزممٚ 

حُزٜممخثْ ٓممٖ حُلممَص ٝحُزوممَ  ُ٘لٔممي، ٝىع حُلٔممخى ، ٝطزخػممي ػممٖ أهممالم

ٝحالٗظومممخّ ٝحُل٤مممَ ٝحٌُٔمممَ ٝحُوممميحع، ٝحُظِٔمممن ٝحُِٗمممخ ٝشمممَد حُؤمممَ، 

ٝحُظٜممخٕٝ رلوممٞم حُ٘ممخّ، ٝطوِممن رممؤهالم حُٔالثٌممش رظؤى٣ممش حُٔممؤٍٓٞحص، 
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ٝحُظزخػممي ػممٖ ح٤ُٜ٘ٔممخص، ٝحكلممع حُممَأّ ٝٓممخ ٝػمم٠: ٓممٖ حُؼ٤٘مم٤ٖ ٝح٧ًٗمم٤ٖ 

ِمذ ٝحُمزطٖ ٝحُلمَؽ ٝحُِٔخٕ ٝح٧ٗق، ٝحُـْٔ ٝٓمخ كمٟٞ: ٓمٖ ح٤ُمي٣ٖ ٝحُو

ٝحَُؿ٤ِٖ ٝأكٌْ ٣خ أه٢ اٗي ٖٓ أًخرَ ح٤ُٝ٧خء هلل طؼخ٠ُ، حُٔللٞظ٤ٖ رؼم٤ٖ 

ػ٘خ٣ظٚ، ٧ٕ هللا ال ٣ٞكن ٌُٜٙ اال طلٞطٚ ٖٓ أ٤ُٝخثٚ، ٝٛٞ حُٔٞكمن حُٜمخى١ 

 ٓزلخٗٚ، ٝحىّ حُشٌَ ػ٠ِ حُ٘ؼٔش طؼؾ ح٣ُِٔي((

 (.ٓ٘)من كتاب شراب األرواح ص 

لب األجر على أعمالو وعبادتو فقد ومن شأنو أف يرفع ٫تتو عن ط  -ٖٗ
 قاؿ سيدي علي وفا هنع هللا يضر:

))ٖٓ ؽِذ أؿَحً ػ٠ِ ػِٔٚ كٜٞ آَأس، ٝإ ًخٕ ُمٚ ُل٤مش، كمبٕ حَُؿمخٍ 

ُِٖٔ٘ حُوي٤ٓش، ٝحُ٘ٔخء ٣ُِِ٘ش حُلٔم٤ش، كؤ٣ٔمخ حٓمَأس طؼِومض ٛٔظٜمخ رمخُٖٔ٘ 

 س((حُوي٤ٓش ك٢ٜ ٍؿَ، ٝأ٣ٔخ ًًَ طؼِوض ٛٔظٚ رخ٣ُِ٘ش حُل٤ٔش كٜٞ حَٓأ

ومن شأنو أف يصرب على ما يقع لو يف الطريق من االمتحاانت، فإنو   -ٖ٘
البد لكل صادؽ من ذلك، شاء أـ أب، إذ ال يصطفيو اٟتق تعاُف، وىو ٯتيل إُف أحد 
سواه، فإذا قاـ عليو ا٠تلق ابإلنكار، والرمي ابلزور والبهتاف، نفرت نفسو منهم ضرورة، 

 وٕتردت إُف ٤تبة اٟتق تعاُف. 

ن شأنو أف ال يقلق من تنكرات األحواؿ عليو أوؿ دخولو الطريق، وم  -ٖٙ
ما   -ولو يف نفسو  -فكثَتًا ما تتحوؿ الدنيا من يد ا١تريد أوؿ دخولو الطريق فرٔتا قاؿ 

عهده فبل يفلح بعد ذلك. وكاف الشيخ أبو  ضفينتق -كاف ِف حاجة ابتباع الطريق 
 اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر يقوؿ:
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٠ّٔ ػ٤ِي ))اًح ػ٤ ن هللا ػ٤ِي أ٣ٜخ ح٣َُٔي ّٝٓي ػ٤ِي أرٞحد حَُُم، ٝه

 هِٞد ػزخىى، كخػِْ أٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣ٞح٤ُي كخػزض ٝال طؼـَ((.

نظر إُف زالّتو السابقة قبل دخولو يف الطريق، ويقوؿ يومن شأنو أف ال   -ٖٚ
ن رب القواطع ومكيف نفسو: بعيد على مثلي أف يفتح عليو ويصَت صاٟتاً، فإف ذلك من أ

 أعوف األمور إلبليس، قاؿ الشيخ أبو العباس ا١ترسي هنع هللا يضر:

))ال ٣٘زـ٢ ٣َُِٔي إٔ ٣٘ظَ ا٠ُ ُالطٚ حُٔخروش، ٣ٝو٘ؾ ٖٓ كظٍٞ حُلظق،  

 كبٕ ًؼ٤َحً ٖٓ أَٛ حُط٣َن طويّ ُْٜ ُالّص، ػْ طخرٞح ٝطخٍٝح ٖٓ ح٤ُٝ٧خء((.

لوجهو الكرًن، ومن شأنو أف ال يستبطأ الفتح عليو بل يعبد هللا تعاُف   -ٖٛ
سواء أفتح قلبو ورفع عنو اٟتجاب أـ ال؟ فإف العبادة من شروط العبودية، قاؿ الشيخ 

 ٤تي الدين بن عرّب هنع هللا يضر يف الباب الرابع وا١تائتُت من الفتوحات:

ّْ ػِمم٠   ))ا٣ممخى إٔ طظممَى حُٔـخٛمميس، اًح ُممْ طممَ أٓممخٍحص حُلممظق، رممَ ُى

ُّ الرممي ٓ٘ممٚ، ططِزممٚ ح٧ػٔممخٍ، ٝط٘خُممٚ حُٔـخٛمميس، كممبٕ حُلممظق رؼمميٛخ أٓممَ ال

ح٧ٗلْ، ٌُٖٝ ُِلظق ٝهض ال ٣ظؼيحٙ، كال طمظْٜ ٍرمي، كبٗمٚ الرمي ٧ػٔخُمي ٓمٖ 

حُؼَٔس، اًح ً٘ض ٓوِظخً، ٝحٍكغ ٖٓ ٗلٔي حُظٜٔش َُرمي ؿِٔمش ٝحكميس، ٝكمَ 

 ٖٓ إٔ طٌٕٞ ٖٓ أَٛ حُظْٜ((. 

ليو ٚتيع ومن شأنو أف يبلـز الزىد يف الدنيا، فإنو أساسو الذي يبٌت ع  -ٜٖ
أحكاـ الطريق، إذ الراغب يف الدنيا، ال تفتح لو أعماؿ اآلخرة، قاؿ سيدي أٛتد 

 الرفاعي هنع هللا يضر:

))أٍٝ أٓخّ ٣ؼؼٚ ح٣َُٔي حُظخىم ك٢ حُط٣َن: حُِٛي ك٢ حُي٤ٗخ، كٖٔ ُْ  

 ٣ِٛي ك٢ حُي٤ٗخ، ال ٣ظق ُٚ ر٘خء شت رؼيٙ((.



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  022022

مم

وا٠تَت والشر عنده من  ومن شأنو استواء ا١تدح والذـ عنده من الناس،  -ٓٗ
، فَتضى ابلقضاء، وعبلمة ذلك أف يستوي عنده ا١تنع والعطاء، وذلك من  هللا  

 عبلمة إخبلصو، وعبادتو ربو ببل علة.

ومن شأنو أف ال يتكرب عن ٝتاع النصيحة من شيخو أو من إخوانو   -ٔٗ
 فقد قاؿ سيدي إبراىيم ا١تتبوِف هنع هللا يضر:

إٔ ٣َٟ ٗلٔٚ ىحثٔخً ك٢ ٓوخّ حُطل٤ُٞش،  ))ٖٓ شَؽ ح٣َُٔي حُظخىم 

 ٤َُػغ ٖٓ ػي١ حَُٔر٢، كبٕ ٖٓ ًزَ حٓظلن حُلطخّ، ٝٓ٘ؼٞٙ حَُػخػش((.

 وقاؿ سيدي علي وفا هنع هللا يضر: 
))إايؾ أف ٖتسد من اصطفاه هللا تعاُف عليك من أقرانك، وجعلو من أىل الطريق 

أان تربيت وإايه و٨تن نعرؼ دونك، وانقادت إليو األمراء واألكابر دونك، وتقوؿ: 
بعضنا، كما يقع فيو كثَت من أىل الرعوانت، بل الواجب عليك أف تكوف تلميذًا لو، 
وتتربؾ بو كما يتربؾ بو غَتؾ، حيث تعُتَّ ذلك عليك بطريقو الشرعي، فمن حسد من 
رفعو هللا عليو، رٔتا مسخ هللا صورة قلبو، كما مسخ إبليس من الصورة ا١تلكية إُف 

 صورة الشيطانية، حيث حسد آدـ عليو السبلـ وتكرب عليو وقاؿ: أان خَت منو. ال

ويف ذلك ٖتذير عظيم ١تن ٭تسد أحدًا ٦تن رفعو هللا عليو من أقرانو، ويتكرب عليو، 
وال ٮتضع، وال َيمت بو وقد أٚتع األشياخ على أنو ٬تب على الشيخ إذا رأى مريديو قد 

تلميذاً لو، ويدخل ٖتت حكمو كما تقدـ، ألف الصادؽ فاقو، وعبل عن مقامو، أف يكوف 
، فإذا رأى من  ليس قصده رايسة على العباد، وإ٪تا قصده القرب من حضرة هللا  

ىو أقرب منو إليو، فالواجب عليو أف يكوف تلميذًا لو، كما وقع لسيدي يوسف 
  أٚتعُت((.العجمي وغَته، فربَّوا ٚتاعة، فربعوا عليهم، فعادوا وأخذوا عنهم مهنع هللا يضر
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العالية، إال إذا الحظ بعُت  دابوال يستطيع السالك أف يتأدب يف نفسو هبذه اآل
فكرتو، أو رأى بعُت بصَتتو، حقيقتو األوُف، وىي إنو ٥تلوؽ من تراب أو من طُت، أو 
من ماء مهُت، ورأى ما زاد عن ذلك من صفات، وكماالت، إ٪تا ىي فيض ىبات، 

 عليو .  من اٟتق  وأسرار تنزالت 
 ويف ىذا يقوؿ اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر:

.))َّ  ))ٖٓ ٍأٟ ٗلٔٚ كٞم حُظَحد ػ

 ويقوؿ ابن عطاء هللا السكندري هنع هللا يضر يف حكمو:

 ))حىكٖ ٗلٔي ك٢ أٍع حُؤٍٞ طشَم ػ٤ِي أٗٞحٍ حُٞطٍٞ((.

ت إخوانو، وال فالسالك الصادؽ ىو الذي ينظر دائمًا إُف سيئات نفسو، وحسنا
يلتفت إُف أعمالو الصاٟتة، ويغض طرفو عن عثرات إخوانو، وأٚتل ما يتخلق بو 

 السالك مع من حولو ىو ما عرّب عنو اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر يف قولو:

))٣ـذ ػ٠ِ حُٔخُي إٔ ٣ٌٕٞ ًخ٧ٍع ك٢ حُظٞحػغ، ًٝخُشْٔ ك٢ 

 َ((.حُٔ٘لؼش، ًٝخُزلَ ك٢ حٌَُّ، ًٝخ٤َُِ ك٢ حُٔظ

ممأدبماظلمملظكمعّٝمذؿملكهأدبماظلمملظكمعّٝمذؿملكه

 إعلم اي أخي أف أحداً من السالكُت.... 
قة األدب وافَف يصل إُف حالة شريفة يف الطريق أبدًا، إال ٔتبلقاة األشياخ، وم

 معهم، واإلكثار من خدمتهم، وقد كاف اإلماـ اٞتنيد هنع هللا يضر يقوؿ:

 رظالٙ هللا ))ٖٓ ِٓي رـ٤َ ش٤ن ػَ ٝأػَ، ٖٝٓ ُكَّ حكظَحّ ح٧ش٤خم ح 



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  020020

مم

 طؼخ٠ُ رخُٔوض ر٤ٖ حُؼزخى، ُٝكَّ ٍٗٞ ح٣٩ٔخٕ((.

 وكاف أبو تراب النخشيب هنع هللا يضر يقوؿ:

 ))اًح أُق حُوِذ ح٩ػَحع ػٖ هللا، طلزظٚ حُٞه٤ؼش ك٢ أ٤ُٝخء هللا((.

 وقاؿ القشَتي هنع هللا يضر:

))ُممٞ ُممْ ٣ٌممٖ ٣َُِٔممي ٓممٖ حُزخػممغ ػِمم٠ ح٧ىد اال هممٍٞ ٓٞٓمم٠ ػ٤ِممٚ 

 ِوؼممممممَ: حُٔممممممالّ ُ                            

   حٌُٜمممق، ٌُلمممخٙ ًُمممي، كمممبٕ ٓٞٓممم٠ ػ٤ِمممٚ حُٔمممالّ ُٔمممخ أٍحى طممملزش

حُوؼمممَ، كلمممع شمممَؽ ح٧ىد كخٓمممظؤًٕ أٝالً كممم٢ حُظممملزش، ػمممْ شمممَؽ ػ٤ِمممٚ 

حُوؼَ إٔ ال ٣ؼخٍػٚ ك٢ شت، ٝال ٣ؼظَع ػ٤ِٚ ك٢ كٌمْ ٓمٖ ح٧كٌمخّ، ػمْ 

هخُلٚ ٠ٓٞٓ طـخُٝ حُوؼَ ػ٘ٚ حَُٔس ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش، كِٔخ حٗظ٠ٜ اُم٠ ُٔخ 

 حُؼخُؼش حُظ٢ ٢ٛ أٍٝ كي حٌُز٤َس هخٍ ُٚ:                 .)) 

 وكاف سيدي عبد القادر اٞتيلي هنع هللا يضر يقوؿ:

 ))ٖٓ ُْ ٣ؼظوي ك٢ ش٤وٚ حٌُٔخٍ، ال ٣ُلِق ػ٠ِ ٣ي٣ٚ أريحً((.

 لي الدقاؽ هنع هللا يضر يقوؿ:وأبو ع

ٓمٖ ىهمَ كم٢ طملزش شم٤ن ػمْ حػظمَع ػ٤ِمٚ رؼمي ًُمي، كومي ٗوممغ  ))

ػٜممي حُظمملزش، ٝٝؿممذ ػ٤ِممٚ طـي٣ممي حُؼٜممي، ػِمم٠ إٔ ح٧شمم٤خم هممي هممخُٞح: إ 

ػوممٞم ح٧ٓممظخً هممي ٣ظَطممذ ػ٤ِممٚ حٓممظلٌخّ حُٔوممض، كممال ٣ٌممخى ٣ظممق ٓممٖ ًُممي 

 ((. حُظخثذحُؼخم  ٖو٤خّ حالٓظٜخٗش رخُش٤ن ك٢ رخؽُحُؼخم طٞرش، 

 وكاف أبو جعفر ا٠تلدي يقوؿ:
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 )) ٖٓ ُْ ٣للع ح٧ىد ٓغ حُٔشخ٣ن، ِٓؾ هللا ػ٤ِٚ حٌُالد حُظ٢ طئ٣ًٚ ((.

 وكاف أٛتد األبيوردي هنع هللا يضر يقوؿ: 

)) ا٣خًْ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طـ٤٤َ هِذ ش٤وٌْ ػ٤ٌِْ كبٕ ٖٓ ؿ٤َّ هِذ ش٤وٚ 

 ػ٤ِٚ، ُلوظٚ حُؼوٞرش، ُٝٞ رؼي ٓٞص حُش٤ن ((.

 : ٛٔٗالشيخ عبد العزيز الدابغ هنع هللا يضر يف )اإلبريز( ص  وقاؿ

، ٝال  )) ال ٣طٔمممغ أكمممي كممم٢ ٓؼَكمممش هللا، ٝٛمممٞ ال ٣ؼمممَف حَُٓمممٍٞ  

، ٝٛمٞ ال ٣ؼمَف شم٤وٚ، ٝال ٣طٔمغ أكمي  ٣طٔغ أكي ك٢ ٓؼَكمش حَُٓمٍٞ  

كمم٢ ٓؼَكممش شمم٤وٚ، ٝٛممٞ ُممْ ٣ّظممَ ػِمم٠ حُ٘ممخّ طممالطٚ ػِمم٠ حُـ٘ممخُس، كممبًح 

، ٝطممخٍ ال ٣ُزممخ٢ُ رٜممْ كمم٢ أهٞحُممٚ ٝأكؼخُممٚ ٝشممجٞٗٚ هممَؽ حُ٘ممخّ ٓممٖ ٗظممَٙ

 ًِٜخ، ؿخءطٚ حَُكٔش ٖٓ ك٤غ ال ٣لظٔذ.((

 وقد إستنبط األئمة األدب الواجب مع الشيخ :
 من أدب الكليم عليو السبلـ، مع العبد الصاٌف. -
 يف قولو تعاُف:  وكذلك من أتديب هللا تعاُف ألصحاب نبيو    -

                            
                 ،اٟتجرات، فقد نزلت يف أقواـ

عن شئ خاضوا   ، فإذا سأؿ الرسوؿ   كانوا ٭تضروف ٣تلس رسوؿ هللا  
 فيو، وتقدموا ابلقوؿ والفتوى، فُنهوا عن ذلك..

 لى ىذه اآلية يقوؿ السهروردي يف )عوارؼ ا١تعارؼ(:وتعليقاً ع
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))ىكذا دُأب ا١تريد يف ٣تلس الشيخ، ينبغي أف يلـز السكوت، وال يقوؿ شيئًا 
ْتضرتو، من كبلـ حسن، إال إذا أستأمره الشيخ يف ذلك، ووجد من الشيخ ُفْسحة، 

ُيساؽ إليو، وشأف ا١تريد يف حضرة الشيخ كمن ىو قاعد على ساحل ْتر، ينتظر رزقًا 
فتطلعو إُف اإلستماع، وما يرزؽ من طريق كبلـ الشيخ، ٭تقق مقاـ إرادتو، وطلبو 
وإستزادتو من فضل هللا تعاُف، وتطلعو إُف القوؿ، يرّده عن مقاـ الطلب واإلستزادة، إُف 
مقاـ إثبات شئ لنفسو، وذلك جناية ا١تريد، وينبغي أف يكوف تطلعو إُف مهم من حالو، 

و ابلسؤاؿ من الشيخ على أف الصادؽ ال ٭تتاج إُف السؤاؿ ابللساف يف يستكشف عن
حضرة الشيخ، بل يبادئو الشيخ ٔتا يريد، ألف الشيخ يكوف مستنطقًا نطقو ابٟتق، وىو 
عند حضور الصادقُت يرفع قلبو إُف هللا تعاُف، ويستمطر ويستسقي ٢تم، فيكوف لسانو 

م الوقت من أحواؿ الطالبُت اتاجُت إُف ما وقلبو يف القوؿ والنطق، مأخوذين إُف فه
يفتح عليو، مث قاؿ: ويكوف الشيخ فيما ٬تريو اٟتق سبحانو وتعاُف على لسانو، مستمعاً 

 كأحد ا١تستمعُت((.

    وكػػػػػػػػػػػػػذا قولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػاُف: وكػػػػػػػػػػػػػذا قولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػاُف:   --                          
                                         

                                      
          اٟتجراتاٟتجرات  

فقد كاف اثبت بن قيس بن مشاس يف أذنو صمم، وكاف جهوري الصوت، فإذا 
اآلية، أتديبًا لو فيتأذى بصوتو، فأنزؿ هللا   تكلم جهر بصوتو، ورٔتا كاف يكلم النيب  

، ال ُيسمع كبلمو حىت  ولغَته، ولذلك كاف عمر بعد ذلك، إذا تكلم عند النيب  
 إال كأخي السرار.  ُيستفهم، وآُف أبو بكر أف ال يتكلم عند النيب  

 قاؿ صاحب العوارؼ:
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))كٌٌٜح ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ح٣َُٔي ٓغ ش٤وٚ، كمال ٣٘زٔمؾ رَكمغ حُظمٞص، 

اال اًح رخٓمطٚ حُشم٤ن، كَكمغ حُظمٞص اُومخء ُـِزمخد ًٝؼَس حُؼلي ٝحٌُالّ، 

حُٞكخء ٝحُٞهخٍ، اًح ٌٖٓ حُوِذ ػوَ حُِٔخٕ، ٝهي ٣٘مخٍ رمخؽٖ ح٣َُٔمي٣ٖ ٓمٖ 

 حُلَهش ٝحُٞهخٍ ٖٓ حُش٤ن ٓخ ال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣شزغ حُ٘ظَ ا٠ُ حُش٤ن((.

 وقاؿ أبو عثماف:

))ح٧ىد ٓغ ح٧ًخرَ، ٝك٢ ٓـِْ حُٔخىحص ٖٓ ح٤ُٝ٧خء، ٣زِؾ رظخكزٚ  

ا٠ُ حُيٍؿخص حُؼ٠ِ، ٝحُو٤َ كم٢ حُمي٤ٗخ ٝحُؼوزم٠، أال طمَٟ اُم٠ هُٞمٚ طؼمخ٠ُ:  

                                    ٝكممممم٢ ٛمممممٌح ،.

طؤى٣ذ ٣َُِٔمي كم٢ حُميهٍٞ ػِم٠ حُشم٤ن، ٝح٩هميحّ ػ٤ِمٚ، ٝطمَى ح٩ٓمظؼـخٍ، 

 ٖٓ ٓٞػغ هِٞطٚ((.ٝطزَٙ ا٠ُ إٔ ٣ُوَؽ هللا حُش٤ن 

وقد أٚتل اإلماـ أبو العزائم هنع هللا يضر األدب الواجب مع ا١ترشد يف عبارة واحدة يف  
 فقاؿ: ٗٗكتابو )دستور السالكُت( صػ 

))تقيمو مقاـ الوالد الرءوؼ الرحيم، وتقـو لو ٔتا يقـو بو الولد البار الكرًن((  
ة على ا١تريد ٨تو شيخو، ليتأّسى هبا أىل لكننا سنشَت إب٬تاز إُف ُٚتل من اآلداب الواجب

 الصدؽ واإلخبلص.
 فمن ذلك:

أف يعمل على تطهَت نفسو ظاىرًا وابطناً، ٦تا ٮتالف الشرع، من كل  -ٔ
الكبائر ُخلقًا وعمبًل، إذا رغب يف الفتح ٔتتابعتو، و٭تافظ على ذلك، فقد أٚتع أىل 

أف يكوف اتئبًا من ٚتيع الطريق على أف من صفات ا١تريد الصادؽ يف ٤تبة الشيخ، 
 تلطخ ابلذنوب وإدعى ٤تبة شيخو فهو كاذب.الذنوب، متطهراً من سائر العيوب، فمن 
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أف ٬تعل ذات الشيخ ىي ا١تقصودة لو، أي يطلب ٔتتابعتو التخلق  -ٕ
أبخبلقو، والتجمل أبحوالو، وال ٬تعل مقصده من الشيخ، كرامة يبتغيها، أو مكانة 

 يرجوىا، أو دنيا يصيبها. 

أف يكتم أحواؿ الشيخ، اليت أابحها لو، يف سر إ٢تي، أو ديٍت، أو  -ٖ
لئبل يقدح ذلك يف حفظو ألمانتو. قاؿ  -ماداـ ٝتعو منو منفردًا  -دنيوي أو أخروي 

، ١تن ال  سيدي دمحم الشناوي هنع هللا يضر: ))إايؾ أف تُفشي أسرار شيخك يف تقريره لكبلـ القـو
 ، فرٔتا مقتك الشيخ بسبب ذلك فلم تُفلح أبداً((.  يؤمن بو، وال ذوؽ لو يف الطريق

أف يكوف بعيدًا عن الشبهات ظاىرًا وابطناً، وال يعتمد على حفظ  -ٗ
نفسو ْتالو، وال يقلد الشيخ يف أحوالو اليت يظهر هبا يف اجملتمعات، وال يف أحوالو 

 .  ا٠تاصة عند ٚتعو على هللا  

ر على قلبو، أنو أشبو ا١ترشد، مهما أكرمو هللا تعاُف ٓتصوصية، ال ٮتط -٘
أو ساواه، أو استغٌت عنو، ألف ذلك دليل القطيعة عن هللا تعاُف، وإف كاف الرجاؿ ال 

 ٭تظروف على فضل هللا تعاُف، لكن الطريق ال يسلم فيو إال أىل األدب.  

ن الشيخ شئ من حالو، ومواىب موارد عومن األدب أف ال يكتم  -ٙ
من كرامة أو إجابة، ويكشف للشيخ من حالو ما يعلم  فضل اٟتق عنده، وما يظهر لو

هللا تعاُف منو، وما يستحي من كشفو يذكره إٯتاءاً وتعريضاً، فإف ا١تريد مىت انطوى ضمَته 
على شئ ال يكشفو للشيخ تصر٭تًا أو تعريضًا، يصَت على ابطنو عقدة يف الطريق، 

 وابلقوؿ مع الشيخ تنحل العقدة وتزوؿ.

العباس ا١ترسي هنع هللا يضر يقوؿ: ))ال ينبغي أف يكوف بُت ا١تريد وكاف سيدي أبو 
وأستاذه عورة من حيث األمراض اليت عنده، ألف شيخو طبيبو، وحاؿ ا١تريد الباطن 
عورة، و٬توز كشفها للطبيب لضرورة التداوي، وال ينبغي لو أف يكلف شيخو ٔتكاشفتو 

بلع على العورات، ألنو كشف شيطاين بعيوبو، ألف األشياخ منزىوف يف كشفهم عن االط
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٬تب عليهم التوبة منو، وسؤاؿ اٟتجاب، حىت ال يقع بصرىم على عورة أحد من خلق 
 هللا تعاُف، ولوال أف ا١تريد ٮتربىم أبحوالو الباطنة، ما عرفوىا منو((.  

أف يكوف ا١تريد مع الشيخ مسلوب اإلختيار، ال يتصرؼ يف نفسو  -ٚ
 خ وأمره، وإذا كاف معو يف أمر جامع، ال يذىب حىت يستأذف منو. ومالو إال ٔتراجعة الشي

أحسن أدب ا١تريد مع الشيخ السكوت وا٠تمود واٞتمود، حىت يبادئو  -ٛ
 الشيخ ٔتالو فيو من الصبلح قوالً وفعبًل.

ومن األدب: أف ال يدخل يف صحبة الشيخ إال بعد علمو، أبف الشيخ   -ٜ
تأديب من غَته، وقد كاف سيدي علي وفا هنع هللا يضر يقوؿ: قّيم بتأديبو وهتذيبو، وأنو أقـو ابل

))مرشدؾ إُف اٟتق تعاُف، ىو العُت اليت ينظر اٟتق هبا إليك، ابللطف والرٛتة، وىو وجو 
، وانظر  اٟتق الذي يُقبل بواسطتو عليك، ويرضى لرضاه، ويغضب بغضبو، فاعرؼ والـز

 ماذا ترى.

جزئيات األمور وكلياهتا، وال  ومن األدب: أف يراعي خطرات الشيخ يف -ٓٔ
يستحقر كراىية الشيخ ليسَت حركاتو معتمدًا على حسن خلق الشيخ، وكماؿ حلمو 

 ومداراتو. 

ومن أدب ا١تريد مع الشيخ: أف ال يستقل بوقائعو وكشفو، دوف مراجعة  -ٔٔ
 الشيخ، فإف الشيخ علمو أوسع، واببو ا١تفتوح إُف هللا أعظم. 

كل عليو شئ من حاؿ الشيخ، يذكر قصة ينبغي للمريد أنو كلما أش -ٕٔ
موسى مع ا٠تضر عليهما السبلـ، وكيف كاف ا٠تضر يفعل أشياء ينكرىا موسى، وإذا 
أخربه ا٠تضر بّسرىا، يرجع موسى عن إنكاره، فما ينكره ا١تريد يكوف لقلة علمو ْتقيقة 
 ما يوجد من الشيخ، فللشيخ يف كل شئ عذر بلساف العلم واٟتكمة. وكاف الشيخ

 برىاف الدين بن أّب شريف رٛتو هللا يقوؿ:
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 ))من َف ير خطأ شيخو أحسن من صوابو ىو: َف ينتفع بو((.

ومن شأنو إذا تعذر عليو الفتح، أف يقيم العذر لشيخو، و٬تعل اللـو  -ٖٔ
 : على نفسو دوف شيخو، ويقوؿ: النقص مٍّت، فإف شأف ا١تريد كما قاؿ القشَتي 

يف الدنيا واآلخرة قدرًا وقيمة، أو على وجو األرض  ))كل مريد خطر ببالو، أف لو
أحد من ا١تسلمُت دونو يف الدرجة، َف يصح لو يف اإلرادة قدـ، وذلك ألف ا١تريد إ٪تا 

، ال ليحّصل لنفسو ا١تنزلة  ٬تتهد يف العبادة ليحصل لو الّذؿ وا١تسكنة بُت يدي هللا  
 (. واٞتاه عند الناس، إما يف العاجل، أو يف اآلجل(

ومن شأنو أف ال يفعل مع الشيخ شيئًا يوحش قلب الشيخ منو، فإف  -ٗٔ
هللا تعاُف قد يغضب لغضب الشيخ، ويرضى لرضاه، ألنو قد يكوف أعظم حرمة من والد 
اٞتسم، وإيضاح ذلك، أف الشيخ ال َيمر ا١تريد، إال ٔتا أمر هللا بو، فمن خالفو خالف 

ا١تعصية، من كبَتة أو صغَتة، ويف ذلك  ، ووقع يف غضب هللا، ْتسب تلك الشارع  
 يقوؿ القائل:

 أقدـ أستاذي على حق والػدي       وإف كاف ِف من والدي النسب والشرؼ
 فذاؾ مرّب الروح والروح جوىر       وىذا مرّب اٞتسػػم، وىو ٢تا صدؼ

 وكاف أبو القاسم القشَتي هنع هللا يضر يقوؿ:
ل عليو ابٟتشمة واٟترمة، فضبًل عن شيخ ))٬تب على كل من زار شيخًا أف يدخ 

اإلنساف مث إف أّىلو الشيخ لشئ من ا٠تدمة، عّد ذلك من جزيل النعمة، وليحذر من أف 
 يقيم ميزاف عقلو اٞتائر، على من يدخل عليو من األشياء فرٔتا مقتو الشيخ، فبل 

 يُفلح بعدىا أبداً((.
 وقاؿ سيدي دمحم الشناوي هنع هللا يضر: 
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ما دخلت قط على شيخ، إال وميزاف عقلي  ىّنِ نعم هللا تعاُف بو علي، أأ))٦تا  
 مكسور، وأرى نفسي ٖتت نعالو، فبل أخرج من عنده، إال ٔتدد وفائدة((.    

ومن شأنو أف ال يقنع ٔتجرد اعتقاده يف الشيخ، ويتساىل فيما َيمره  -٘ٔ
 طريق.فيو، أو ينهاه عنو، ويقوؿ: نظر سيدي يكفيٍت، فإف ذلك جهل ابل

 (:رواه أٛتد ومسلم عن ربيعة بن كعب): وقد قاؿ بعض الصحابة لرسوؿ هللا  

َأِدفمَلُظَكمُعَّٕاَصعمَلَؿَكمِصيماْظَفؽمٖلهمِل،مَصعمَلمملَل:مَأِومَشؿمِلَّٕمَذِظَك،مَصعمُلػمْلومُل:مُػَومَذاَك،مم}

ـَِِّٕةماظٗلُفوِد م«م(مَصعمَلمملَل:مَأِسؽمٚليمَسػمَلىمَغظمْلِلَكمِبغمَل

 مرة فقاؿ:  و دوف العمل، وخرج  ، إُف اتكالو علي فلم ٬تبو  

م))ؼمملمصمملرؼملهملماسؼملػملي،مصكملغيمالمأشينمسؽملكمعنمآمذؿملؽمملًّ((.

وكاف سيدي علي وفا هنع هللا يضر يقوؿ: ))ال تطلب من شيخك أف ٯتنحك األسرار، 
وأنت َف تطهر من أعماؿ الفجار، فإف من وضع العسل يف قشور اٟتنظل ٘تّرر ١ترارة 

 ل أف العسل ُمّر من أصلو((.  وعائو، والتبس على اٞتاى

ومن شأنو أف ال يرى نفسو يستغٌت عن علم شيخو ولو صار من  -ٙٔ
مشايخ اإلسبلـ، فإف طريق القـو أمر خاص، زائد على علـو الظاىر، وال يقدر غالب 
أصحاب العلم الظاىر على إزالة شئ من أمراض األعماؿ الباطنة، وقد كاف الشيخ أبو 

، إال إزداد علمو نورًا إُف نور، العباس ا١ترسي هنع هللا يضر  يقوؿ: ))ما صحب عاَف مشايخ القـو
فالعاقل من اٗتذ لو شيخاً، وَف يكتف ٔتا عنده من علم الظاىر، ألف الشيخ يصل بو إُف 
٤تل القرب من حضرة هللا تعاُف، فيصَت يكره ا١تعاصي طبعًا يف تلك اٟتضرة، حىت ولو 

 الرتفاع حجابو((. قيل لو اعص هللا تعاُف، ال يقدر
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وقد اٗتذ اإلماـ الغزاِف لو شيخاً، مع كونو حجة اإلسبلـ، وكذلك الشيخ عز 
الدين بن عبد السبلـ اٗتذ لو شيخًا مع كونو لُّقب بسلطاف العلماء، فغايتك اي أخي يف 

 العلم أف تكوف كأحد ىذين الشيخُت.
إُف شيخ، فلما وكاف أىل العصر األوؿ، لقلة أمراضهم وعللهم، ال ٭تتاجوف 

ذىبوا، وحدثت األمراض احتاج الفقيو إُف شيخ ضرورة ليّسهل عليو طريق العمل ٔتا 
 علم.

فإف حقيقة الصويف، ىو عاَف عمل بعلمو، أي على وجو اإلخبلص ال غَت، فليس 
علم التصوؼ إال معرفة طريق الوصوؿ إُف العمل ابإلخبلص ال غَت، فلو عمل العاَف 

 خبلص كاف ىو الصويف حقاً.  بعلمو، على وجو اإل

ومن شأنو أف ال يتساىل هبجر شيخو لو، فقد قاؿ سيدي دمحم وفا رٛتو  -ٚٔ
هللا: ))كل مريد ىجره أستاذه، فلم يتأثر من ذلك، وَف يشتق إليو، وَف يبادر لتطييب 
خاطره عليو، فقد مقتو هللا، ومكر بو(( والسر يف ذلك يوضحو الكتاين فيقوؿ: ))ما ثقل 

ى قلب شيخ، إال لعلة اب١تريد، أخفاىا عن الشيخ(( ويقوؿ يف ذلك اٞتيلي مريد عل
هنع هللا يضر: ))كل مريد رأى نفسو معرضة عن مواددة الشيخ وإخوانو، فليعلم إنو قد شرع يف 

 ((.   األخذ يف طرده عن ابب هللا  

ومن شأنو أف ال يتعب شيخو يف تربيتو، أبف يكوف ٝتيعًا مطيعًا لكل ما  -ٛٔ
 بو عليو، فقد كاف الشيخ أبو العباس ا١ترسي هنع هللا يضر يقوؿ: ))ليس ا١تريد من يفتخر يشَت

بشيخو، وإ٪تا ا١تريد من يفتخر شيخو بو(( ويوضح ذلك الشيخ أبو اٟتجاج األقصري 
هنع هللا يضر فيقوؿ: ))َمْن صدؽ يف اإلرادة مع الشيخ، ال ٭تتاج إُف االجتماع ّتسمو، بل يكفيو 

ليو ابلقلب، ألف صورة صحة ا١تعتقدات، إذا ظهرت ال ٖتتاج إُف صور التوجو إ
األشخاص، ولكن إف حصل للمريد اٞتمع بُت الصورتُت فهو أكمل(( وكاف يقوؿ أيضًا: 
))من شرط ا١تريد، أف ال يصحب شيخو بنفس، وال ملك، وال إختيار، بل يرى نفسو 
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صوؿ إُف مقامات الرجاؿ، ملكًا لشيخو، يتصرؼ فيو كيف يشاء، وكل من طلب الو 
 بغَت ٤تبة شيخ، و٥تالفة نفس، فقد أخطأ الطريق((.

ويقوؿ: ))من خدـ شيخو ببل أدب، جّره ذلك إُف العطب، ومن خدمو ابألدب، 
فقد حاز عّز الدارين، وحّصل االرب(( وكاف يقوؿ كثَتاً: ))ال يناؿ ا١تريد الصادؽ درجة 

 ٖتت مراد شيخو، مث ينشد: الرجاؿ، حىت يبذؿ الروح، ويُفٍت إرادتو
 ولو قيل ِف ُمْت ِمّت ٝتعاً وطاعة            وقلت لداعي ا١توت أىبلً ومرحباً 
 وكاف يقوؿ من عبلمة شقاء ا١تريد: أف يرزؽ صحبة الشيوخ، وال ٭تًتمهم((.  

ومن شأنو، أف ال يرى، أنو كافأ أستاذه أبداً، ولو خدمو ألف عاـ،  -ٜٔ
اؿ، ومن خطر ببالو بعد ذلك، أنو قابلو بشئ، فقد خرج عن وأنفق عليو األلوؼ من ا١ت

الطريق، ونقض العهد، وكاف الشيخ أبو اٟتسن الشاذِف هنع هللا يضر يقوؿ: ))ال تصحبوا 
األشياخ، إال بصدؽ وإذعاف، وصرب على جفائهم لكم، بغَت سبب ظاىر، وال أتتوىم إال 

قاؿ الشيخ قط ١تريد جاء يطلب  هبّمة وقّادة، فإنو أسرع يف قبوؿ الشيخ لكم، وما
الطريق، أصرب يوماً أو يومُت، أو ساعة، إال ١تا يراه من فتور ٫تة ذلك ا١تريد، وسوء أدبو، 
ولو أنو رأى عنده أدابً، لبادر أبخذ العهد عليو، وَف ٬تز للشيخ أف يقوؿ: قف ساعة، 

 ألف ذلك يطفئ انر عـز ا١تريد(( وقد قاؿ القائل:

 الوصل مػنهم        فلما أاتين اٟتلم وارتفػػع اٞتهل وكنت قدٯتاً أطلب
 تيقّنت أف العبد ال  طلػػػب لو        فإف قربوا فضل وإف أبعدوا عدؿ

 وإف أظهروا َف يظهروا غَت وصفهم       وإف سًتوا فالسًت من أجلهم ٭تلو
 وقاؿ اآلخر:

 ب والودولو طردوين كنت عبداً   لعبدىم        وإف أبعدوين زدت يف اٟت
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 وِف عندىم ىجر كما حكم ا٢توى       وىم أىل فضل ِف  ومنزلة عندي 

ومن شأنو، أف ال َيِت حضرة أستاذه قط إال ابلصدؽ، ولو تكرر إتيانو   -ٕٓ
كل يـو ألف مرة، وقد كاف سيدي علي وفا هنع هللا يضر يقوؿ: ))ما جاء مريد إُف حضرة 

خ كشف األسرار لو، وإف جاء بغَت أستاذه ابلصدؽ، إال كاف من أىلو، وجاز للشي
 الصدؽ، كاف أمره ابلعكس((. 

ومن شأنو، إذا قّدـ أستاذه عليو أحد من إخوانو، أف ٮتدمو أداًب مع  -ٕٔ
األستاذ، وليحذر أف ٭تسده فتزّؿ قدـ بعد ثبوهتا، وتذوؽ السوء، ولكن إف أراد التقّدـ 

ا التقدـ، وىناؾ يقدمو على اإلخواف، فليطع شيخو، ويتخلق ابلصفات اليت يستحق هب
 شيخو كذلك على أقرانو، فإف الشيخ حاكم عادؿ بُت ا١تريدين.

 وفا هنع هللا يضر يقوؿ:على وكاف سيدي  
))لفبلح ا١تريد ثبلث عبلمات: أف ٭تب شيخو ابإليثار، ويتلقى منو كل ما أمره بو 

 ابلقبوؿ، ويوافقو يف كل أمر يرومو(( ويقوؿ أيضًا:
(( ويقوؿ ))من تقرب إُف أست اذه اب٠تدـ تقرب اٟتق تعاُف إُف قلبو أبنواع الكـر

أيضاً: ))من آثر أستاذه على نفسو، كشف هللا لو عن حضرة قدسو، ومن نّزه حضرة 
أستاذه عن النقائص، منحو هللا اب٠تصائص، ومن إحتجب عنو أستاذه طرفة عُت، فبل 

إُف ىذا ا١تقاـ، إال أف جعل مراد  يلومن إال نفسو، إذا أوبق بوائق البُت، وال يصل ا١تريد
 شيخو مراده((.   

ومن شأنو أف يلـز األدب مع شيخو، وال يطلب منو قط كرامة، وال   -ٕٕ
وقوع خارقة، وال كشفًا، وال غَت ذلك، فمن طلب من شيخو كرامة، حىت يتبعو، فهو إُف 

أبو العباس اآلف َف يؤمن بكوف أستاذه من أىل العلم بطريق أىل هللا، وقد كاف الشيخ 
 ا١ترسي رٛتو هللا يقوؿ:
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))إحذر إيها ا١تريد، أف تطلب من شيخك كرامة، حىت تتبعو يف أمره لك 
اب١تعروؼ، وهنيو لك عن ا١تنكر، فإف ذلك سوء أدب، وىو دليل شكك يف دين 

،  اإلسبلـ، ألف ما دعاؾ إليو شيخك، ليس ىو شرعو، وإ٪تا ىو شرع رسوؿ هللا  
ولوال أف رٛتة هللا تعاُف سبقت غضبو، لكاف كل من خالف أمر  فهو اتبع ال متبوع،

 داعيو إُف خَت، ىلك من وقتو((. 

ومن شأنو، أف يلـز األدب مع شيخو، وال يتجّسس لو قط على حاؿ،   -ٖٕ
، وال طعاـ،  وال حركة، وال سكوف، وال يًتؾ نفسو ٘تيل إُف ذلك، وال يقف لو على نـو

مريد ٕتسس على مثل ذلك، حصل لو ا١تقت، وكاف وال شراب، وال ُغسل جنابة، وكل 
سيدي علي وفا هنع هللا يضر يقوؿ: ))إايؾ أف تصغى لقوؿ حاسد أو عدو يف حق شيخك، 
فيصّدؾ عن سبيل هللا، فقد سبقت كلمة هللا اليت ال تتبّدؿ، وسّنة هللا اليت ال تتحوؿ، أف 

ضرتو، إال إنقسم ا٠تلق فيو ال ينفخ اٟتق تعاُف روح العلم اإل٢تي يف ٥تصوص من أىل ح
 قسمُت:

ملكي ساجد، وشيطاف حاسد، كما وقع يف قصة آدـ عليو السبلـ، فإحرص أيها 
ا١تريد، على أف تكوف ألىل اإلختصاص خادمًا وخاضعًا، إما لتسلم، أو لتعلم، أو 

(( لًُتحم، وإايؾ أف تكوف ٢تم مبغضًا أو حاسداً، فإنك إما ُتسلب، وإما تُرجم، وإما ُٖتـر
 وقاؿ اٞتيلي هنع هللا يضر:

 وإف ساعد ا١تقدور أو ساقك القضا          إُف شيخ حق يف اٟتقيقة بػارع
 فقم يف رضاه وإتّبع ١تػػػػراده          ودع كلما من قبل كنت تصانع
 وكن عنده كا١تيت عند مغسػػل           يقلبو ما شاء وىو مطػػاوع

 عليو فإف االعًتاض تنػػازع        وال تعًتض فيما  جهلت من أمره    
 ع  فثم  ٥تادعو وسّلم لو فيما  تراه وإف يػػكن            على غَت مشر 
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 ففي قصة ا٠تضر الكرًن كفػاية             بقتل ُغبلـ والكليم يػػدافع
 فلما أضاء الصبح عن ليل ّسػره            وسّل ُحساماً للمحاجج  قاطع

 وأنػػػو            كذلك علم القـو فيو بدائػػعأقاـ لو العذر الكليم 

ومن شأنو، أف ال يقنع يف طريق سلوكو، ابآلابء واٞتدود، كما عليو  -ٕٗ
أوالد غالب ا١تشايخ، بل ٬تب عليو أف يتخذ لو شيخًا يربيو، فليست ا١تشيخة ابإلرث، 

 إ٪تا ىي ابٞتد واالجتهاد. 

يُفرغ قلبو من  ومن شأنو أف ال ٬تلس بُت يدي شيخو دائماً، حىت -ٕ٘
حظوظ نفسو، يف ٚتيع معلوماتو، طالبًا للزايدة، وذلك ليفرغ عليو الشيخ علمًا آخر 
فوؽ علمو، وقد كاف ا١تشايخ إذا جاءىم من يطلب الطريق يقولوف لو إمسك لوحك 
وتعاؿ، فإف اللوح إذا كاف مكتوابً، ال يقبل كتابة أخرى، ولو ُقّدر أف أحدًا كتب على 

 فبل يصح قراءة األوُف وال الثانية، ويف ذلك يقوؿ القائل: تلك الكتابة،

 وأنزؿ الشيخ يف أعلى مػنازلو              وإجعلو قبلة توجيو وتنزيو
 وإعدـ وجودؾ ال تشهد لو أثراً           ودعو يهدمو طوراً ويبػنيو

 ولست تفعل ىذا إف ظننت بو             نقصاً تشاىده فيما يعانيػو
 إف يعتقد شيئاً وليس كما           يظّنو َف ٮتب وهللا يعطيػػوفا١ترء 

ومن شأنو أف يرى نـو شيخو، أفضل من عبادتو ىو، لسبلمة شيخو  -ٕٙ
من العلل واألمراض، فليس نومو هتاوانً بعبادة ربو، وإ٪تا ذلك ١تشاىدة يذوقها،  فإف نـو 

، والورد م ن الزمو الًتقي، وقد أرسل ذو العارفُت يسمى ورداً، فيقاؿ فبلف يف ورد النـو
النوف ا١تصري شخصًا إُف أّب يزيد، يقوؿ لو: إُف مىت الّدعة والرحة، وقد سارت 
القوافل، فأرسل أبو يزيد يقوؿ لو: ليس الرجل من يسافر مع القافلة، وإ٪تا الرجل من 

 والنا. يناـ إُف الصباح، وُيصبح أماـ القافلة، فقاؿ ذو النوف: ىذه درجة، َف تبلغها أح
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ومن شأنو أف ال يستعظم شيئًا من أحوالو، أف يذكره للشيخ، كالزان،  -ٕٚ
والكرب والعجب والنفاؽ، و٤تبة الرايء و٨تو ذلك من ا١تعاصي ا١تستقبحة شرعاً، بل 

 يذكرىا كّلها لو، ليعرفها ويداويها. 

ومن شأنو، أف يفرح إذا نّقصو شيخو بُت إخوانو، وانقشو على النظرة  -ٕٛ
النقَت والقطمَت، فإف ذلك دليل على شدة إعتنائو بو، ورجائو لو ا٠تَت وا٠تطوة، و 

 والًتقي، ولوال ذلك لكاف أ٫تلو، كما أ٫تل من َف ير فيو خَتاً. 

ال ينبغي للمريد أف يتشبو بشيخو يف فعلو ا١تباح وال غَته، ألنو يفعلو  -ٜٕ
 : كاف رسوؿ هللا  ٓتبلؼ ا١تريد، وقد قالت عائشة اهنع هللا يضر  ْتكم اإلرث لرسوؿ هللا  

، يذكر هللا تعاُف على كل أحيانو، يعٍت حىت يف حاؿ مزحو مع األطفاؿ والعجائز 
 وغَتىم.

كاف    ونقل اٞتبلؿ السيوطي رٛتو هللا تعاُف يف ا٠تصائص، أف رسوؿ هللا  
 مكلفاً ابٟتضور مع هللا تعاُف، حاؿ خطابو للخلق، فبل يشتغل عن هللا تعاُف بشئ.

اإلماـ القشَتي عن سهل بن عبد هللا التسًتي أنو كاف يقوؿ: ))ِف منذ  ونقل
 ثبلثُت سنة أكّلم هللا، والناس يظنوف أيّن أكلمهم((. 

ومن شأنو، أنو ال ٬تلس أبداً، يف ٣تلس شيخو، ا٠تاص أببناء الدنيا،  -ٖٓ
كلهم،   فإف ا١تريد ليس لو يف ذلك منفعة، ٓتبلؼ الشيخ، فإنو مأمور ابإلقباؿ على الناس

 قبوؿ رٛتة وشفقة، وتعليم وأتديب.

وليحذر ا١تريد من إعًتاضو على الشيخ يف ٣تالستو ألبناء الدنيا، فإف ذلك إ٪تا 
ىو أتليف ٢تم، ليصرفهم عن ٤تبة الدنيا اب١تسارقة شيئًا فشيئًا، إذ ا١تشايخ إ٪تا شغلهم 

 ابألعوج ليقيموه، وأما ا١تستقيم ا١تنقاد فهم يف راحة منو.
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شأنو، أنو ال يكلف شيخو قط ا١تشي إليو ليسلم عليو، من سفر، ومن  -ٖٔ
أو يعوده من مرض، أو يعزيو يف موت أحد، بل يذىب ىو إُف شيخو فيسلم عليو 
ويعزيو، ومىت تغَّت قلبو على شيخو إذا َف َيتو فقد أساء األدب معو، فيجب عليو ٕتديد 

 العهد. 

اد لو، ورؤية إعتقاده، أف ومن شأنو، دواـ ربط قلبو مع الشيخ، واإلنقي -ٕٖ
هللا تعاُف جعل ٚتيع أمداده ال ٮترج إال من ابب شيخو، وأف شيخو ىو ا١تظهر الذي 

 عّينو هللا تعاُف لئلفاضة عليو منو، وال ٭تصل لو مدد وفيض إال بواسطتو.

وكاف الشيخ زين الدين ا٠توايف رٛتو هللا يقوؿ: ))٬تب على ا١تريد أف يرى 
، وأف إستمداد رسوؿ  ا٠تاص، ىو بعينو إستمداده من النيب  إستمداده من شيخو 

 الفتح(: ٖٕ، من اٟتق تعاُف ليتصل ا١تريد بطريق أىل هللا حقيقة ، قاؿ تعاُف ) هللا  

                                                
         

قلبو ابلشيخ أصل كبَت يف سرعة الفتح، بل أصل  قاؿ: واعلموا أف ربط ا١تريد
األصوؿ، وما أتى على ا١تريدين إنقطاعهم عن الفيض والًتقي، إال من عدـ ربط قلوهبم 
ابلشيخ على وجو التسليم، واإلذعاف، وا٢تمة الصادقة، ومن أعظم شئ يقطع القلب عن 

 الربط، اإلعًتاض على الشيخ ابلقلب((.  

بر عن ٤تبة شيخو وخدمتو، إال لضرورة يعذره ومن شأنو، أف ال يُدْ  -ٖٖ
شيخو هبا، فقد قالوا: من أدبر عن شيخو ٟتظة واحدة، بعد أف خدمو سبعُت سنة مثبًل،  
كاف ما فاتو من تلك اللحظة، أكثر ٦تا انلو يف السبعُت سنة وقد قاؿ الشعراين هنع هللا يضر: ))اي 

عن خدمة ربّو، وأكثر ا١تريدين خسارة من أدبر عن شيخو، فإف حكمو، حكم من أدبر 
 جاىلوف ٔتثل ذلك، ولذلك ُعدموا النفع((. 
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ومن شأنو، أف ال يصر قط على وقوعو يف سوء أدب: ال ظاىرًا وال  -ٖٗ
ابطناً، ألف ا١تريد الصادؽ إذا ربط قلبو ابلشيخ، وأتدب آبدابو الظاىرة، سرى ا١تدد 

من سراج، وإذا جاء ا١تدد من  الباطن، من قلب الشيخ، إُف قلب ا١تريد، كسراج يقتبس
الشيخ، ووجد قلب ا١تريد متلطخًا بسوء أدب، رجع ا١تدد، وكما أف كبلـ الشيخ ينصح 
ابطن ا١تريد الصادؽ، فكذلك إمدادات الشيخ الباطنة، فمن نّظف ابطنو من ٚتيع 
ا١تخالفات، وسلك األدب مع الشيخ، إنتقلت ٚتيع األمداد، واألحواؿ، والعلـو اليت يف 

 لب الشيخ، إُف قلب ذلك ا١تريد.ق

و٦تا يدخل يف ىذا الباب، أف ا١تريد الصادؽ، يزيد يف تعظيم شيخو كلما ابسطو 
وحادثو، بل ال يزداد ٔتباسطة شيخو لو، إال إحًتامًا، وإكراماً، وتبجيبًل، وإحتشاماً، 

 وأنشدوا يف ذلك:
  كلما إزداد بسطة وخضوعاً            زدت فيو مهابة وجبلالً 

ومن شأنو، إذا شاور شيخو يف فعل أمر من األمور، أف يرّد األمر يف  -ٖ٘
، فإنو كاف أعلم من ٚتيع  ذلك إُف الشيخ، كما كاف الصحابة يفعلوف مع النيب  

أصحابو، أبمور الدنيا واآلخرة، وإ٪تا كاف يشاورىم أتليفًا لقلوهبم، وبيااًن ١تقامهم يف 
مر، الذي إستشارىم، وكذلك اٟتكم يف الشيخ، األدب معو، أو يف ا١تعرفة لذلك األ

، أف مشورة الشيخ للمريد، ليس ىو إلفتقار الشيخ إُف  ْتكم اإلرث لرسوؿ هللا  
 رأي ا١تريد.  

أما عمدة األدب مع الشيخ، فهو ابة لو، فمن َف يبالغ يف ٤تبة  -ٖٙ
شيخ، إ٪تا ىي شيخو، ْتيث يؤثره على ٚتيع شهواتو، ال يُفلح يف الطريق، ألف ٤تبة ال

، للًتقي إُف مقامات القرب من اٟتق جل وعبل،  ا١ترتبة اليت عليو ا١تعّوؿ يف طريق القـو
وقد ذكر الشيخ ٤تي الدين بن عرّب هنع هللا يضر يف الباب الثامن والسبعُت بعد ا١تائة من 

 الفتوحات ا١تكية:
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))إٔ ؿِٔممش أٝطممخف حُٔلزمم٤ٖ، إٔ ٣ٌممٕٞ أكمميْٛ ٓوظممٞالً، طؤُلممخً كمم٢  

لزٞرٚ، ٓخثَحً ا٠ُ كؼمَطٚ ػِم٠ حُميٝحّ، ىحثمْ حُٔمَٜ، ًمخٖٓ حُـمْ، ٍحؿزمخً ٓ

كمم٢ حُوممَٝؽ ٓممٖ ًممَ شممت ٣شممـِٚ ػ٘ممٚ، ٓممٖ شممٜٞحص حُممي٤ٗخ ٝح٥هممَس، كٜممٞ 

ٙ، ٣ٔمظ٣َق اُم٠  ّٝ ّ ٖٓ طلزش ًَ شمت ٣لـزمٚ ػمٖ ٓلزٞرمٚ، ًؼ٤مَ حُظمؤ َّ ظَز ُٓ

ًالّ ٓلزٞرٚ، ًًَٝ حٓٔٚ، ىحثْ حُٔٞحكوش ُٔلخد ٓلزٞرمٚ، همخثق ٓمٖ طمَى 

لَٓممش، كمم٢ اهخٓممش هيٓظممٚ، ٣ٔممظوَ حٌُؼ٤ممَ ٓممٖ ٗلٔممٚ كمم٢ كممن ٓلزٞرممٚ، حُ

٣ٝٔممظٌؼَ حُو٤ِممَ ٓممٖ ٓلزٞرممٚ، ٣ؼممخٗن ؽخػممش ٓلزٞرممٚ، ٣ٝـخٗممذ ٓوخُلظممٚ، 

هخٍؽ ُٚ ػٖ ٗلٔمٚ رخ٤ٌُِمش، ال ٣طِمذ حُّي٣مش كم٢ هظِمٚ، ٣ظمزَ ػِم٠ حُؼمَحء 

حُظ٢ ط٘لَ ٜٓ٘خ حُطزمخع، ه٤خٓمخً رٔمخ ًِّلمٚ ٓلزٞرمٚ، ىحثمْ ح٤ُٜمخّ كم٢ ٓلزٞرمٚ، 

ي ّٝؽٖ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٓلزش ًَ شت ٣َ٣يٙ ٓلزٞرٚ، ٤ُْ ُمٚ ٓؼمٚ َْٗلمْ، رمَ ٝه

ًِٚ ُٔلزٞرٚ، ٣ؼخطذ ٗلٔٚ ك٢ كن ٓلزٞرٚ، ٝال ٣ؼخطذ همؾ ٓلزٞرمٚ، ؿ٤مٍٞ 

ػ٠ِ ٓلزٞرٚ ٖٓ ٗلٔٚ، ك٤ٞى أٗٚ ال ٣َحٙ، ٓغ شٜٞطٚ َُإ٣ظمٚ، ال ٣وزمَ كزمٚ 

ّف كمع ٗلٔمٚ، ًحًمَ  ح٣ُِخىس ربكٔمخٕ حُٔلزمٞد، ٝال حُم٘وض رـلخثمٚ ُمٚ، ٗمخ

، ال ٣ل٤من ٓمٖ ٓمٌَٙ،  ٍِ ، ٤ُْٝ رٔمخ ٍِ كع ٓلزٞرٚ، ٓـٍٜٞ حُ٘ؼٞص ًؤٗٚ ٓخ

رمم٤ٖ حُٞطممٍٞ ٝحُٜـممَ، ال ٣وممٍٞ هممؾ ُٔلزٞرممٚ، ُممْ كؼِممض ًممٌح؟ أٝ هِممض ًممٌح؟ 

س ػال٤ٗش، ٍَٓٔٝ ٓلِٕٝ، ٓوخٓمٚ حُومَّ، كخُمٚ ٣ظمَؿْ ػ٘مٚ، ُٔمٌَٙ  َّ ٓ

 ٖٓ حُٔلزش، ٣وظخٍ َٓحػ٢ ٓلزٞرٚ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أؿَحع ٗلٔٚ((.

وى يف ىذه ابة، ما ذكره اإلماـ القشَتي هنع هللا يضر، عن حالو مع ومن ألطف ما ر 
 شيخو أّب علي الدقاؽ هنع هللا يضر، حيث يقوؿ:

يف وقت بداييت إال صائمًا،  -رٛتو هللا  -))َف أدُخل على األستاذ أّب علي  
وكنت أغتسل قبلو، وكنت أحضر ابب مدرستو غَت مرة، فأرجع من الباب إحتشامًا من 
أف أدخل عليو، فإذا ٕتاسرت مرة ودخلت، كنت إذا بلغت وسط ا١تدرسة، يصحبٍت 
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شبو خدر، حىت لو ُغرز يّف إبرة مثبًل، لعّلي كنت ال أحّس هبا، مث إذا قعدت لواقعة، 
وقعت ِف، َف أحتج أف أسألو بلساين عن ا١تسألة، فكلما كنت أجلس، كاف يبتدئ بشرح 

  عياانً، وكنت أفكر يف نفسي كثَتاً، أنو لو بعث هللا  واقعيت، وغَت مرة رأيت منو ىذا 
يف وقيت رسواًل إُف ا٠تلق، ىل ٯتكنٍت أف أزيد يف حشمتو على قليب، فوؽ ما كاف منو 
رٛتو هللا تعاُف؟ فكاف ال يُتصور ِف أف ذلك ٦تكن، وال أذكر أين يف طوؿ إختبليف إُف 

 قليب، أو خطر بباِف عليو قط ٣تلسو، مث كوين معو بعد حصوؿ الوصلة، أف جرى يف
 [.ٚٗٔمن الدنيا(( ]الرسالة القشَتية صػ  -رٛتو هللا تعاُف  -إعًتاض، إُف أف أخرج 

 وكذلك كاف الشيخ أبو مدين ا١تغرّب هنع هللا يضر يقوؿ:
))ما دخلت يف إبتداء أمري على شيخي، حىت أغتسل، وأطهر ثوّب وعصاي،  

ع علومي، ومعاريف الظّنية، مث أدخل بعد ذلك، فإف وٚتيع ما علي، وأطهر قليب من ٚتي
قبلٍت، وأقبل علي، فذلك عنواف على سعادِت، وإف أعرض عٍّت وتركٍت، رأيت العيب 

 مٍّت، والشـؤ علي((.
ىذا وليحذر ا١تريد يف إبتداء أمره، عندما يسمع عن وِّف ٔتكاف ما، فيصوره يف 

عنو، فإذا وجده على غَت تلك الصورة نفسو، على صورة ُتطابق الكرامات اليت تُنقل 
اليت سبقت يف ذىنو، وقع لو شك يف كونو ىو ذلك الوِف وقد ذكر الشيخ عبد العزيز 

يف ذلك، أف رجبًل من اٞتزائر ٝتع بوِّف يف فاس، ونقلت إليو عنو   -هنع هللا يضر  -الدابغ 
فإرٖتل إليو ليناؿ كرامات كثَتة، فصوره يف نفسو، يف صورة شيخ كبَت، لو ىيبة عظيمة، 

من أسراره، فلما وصل مدينة فاس، سأؿ عن دار ذلك الوِف، فُدّؿ عليها، وكاف يظن 
أف لذلك الوِف بوابُت يقفوف على ابب داره، فدؽ الباب فخرج الوِف، فقاؿ القاصد: اي 
سيدي أريد منكم أف تشاوروا على سيدي الشيخ، وظن أف ا٠تارج إليو بواب. ، فقاؿ 

الذي قصدتو من ببلدؾ، وسرت إليو مسَتة شهر أو أكثر ىو أان ال غَت. ، لو الوِف: 
فقاؿ اي سيدي، أان رجل غريب، وجئت إُف الشيخ بشوؽ عظيم، فُدّلٍت عليو يرٛتك 
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هللا. وذلك أنو نظر إُف الوِف، فلم ٬تد عليو شارة، وال صورة عظيمة. فقاؿ لو الوِف: اي 
: أان أقوؿ لكم إين غريب، وطلبت منكم أف مسكُت أان ىو الذي تريد فقاؿ القاصد

تدّلوين على الشيخ، وأنتم تسخروف ّب. فقاؿ لو الوِف: هللا بيننا إف سخرت بكم فقاؿ 
 القاصد: حسبك هللا، وانصرؼ، حيث وجده على غَت الصورة اليت صورىا يف فكره.

 قاؿ الشيخ عبد العزيز الدابغ هنع هللا يضر:
سبب، فإنو إذا طالع الكتب ا١تؤلفة يف كرامات ))وكم واحد سقط من ىذا ال 

األولياء، صّور الوِف على ٨تو ما ٝتع يف تلك الكتب، فإذا عرض تلك الصورة على 
أولياء زمانو، شك فيهم أٚتعُت، ١تا يشاىد فيهم من األوصاؼ، اليت ال تكتب يف 

جد فيهم من الكتب، ولو أنو شاىد األولياء الذين ُدّونت كراماهتم قبل تدوينها، لو 
األوصاؼ ما أنكره على أىل زمانو، وقد يبلغ اٞتهل أبقواـ، إُف إنكار الوالية عن كل 
موجود من أىل زماهنم، ١تا إستحكم يف عقو٢تم، من حصر الوالية، وٖتقيقها ابلضوابط، 
فإذا نّزؿ تلك الضوابط على موجود من أىل زمانو، وجدىا ال تطابقو، فينفي الوالية 

حالو أنو يؤمن بوِف كلي ال وجود لو يف ا٠تارج، وَف يدر أف الوالية ىي ٣ترد عنو، ويصَت 
 إصطفاء من هللا تعاُف لعبده، وال يقدر على ضبطها، ٥تلوؽ من ا١تخلوقات((.

هنع هللا يضر يف كتابو  -و٩تتم هبذه الكلمة اٞتامعة لشيخنا فضيلة الشيخ دمحم علي سبلمة 
 : ٕٙٔ)قطرات من ْتار ا١تعرفة( صػ 

 )) وىكذا ٧تد الصوفية يروف يف أئمتهم األسوة والقدوة، اليت ٬تب علػيهم 
إتباعها، ويروف فيهم الكماؿ الذي ٬تب عليهم أف يسارعوا إليو، وأف يلحقوا بو، 
ويشهدوف فيهم النور، الذي يهتدوف بو، ويعتقدوف فيهم ا٠تَت الذي يؤملونو، وينشدوف 

، ويلحظوف أبف  ويؤمنوف أبهنم ورثة رسوؿ هللا   فيهم التقوى والصبلح الذي يرجونو،
  أولئك األئمة يتلقوف من هللا اٟتكمة وفصل ا٠تطاب، ويتناولوف من ٯتُت رسوؿ هللا  

رحيق الشراب، فأحبوىم حبًا أكثر من حبهم للوالدين واألقربُت، بل أكثر من حبهم 
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الوالد الشفوؽ العطوؼ  ألنفسهم، وأجّلوىم وإحًتموىم، وأنزلوىم من أنفسهم، منزلة
الرحيم، ويبذلوف ٢تم، ِمْن ما٢تم، ما يسّد حاجتهم، يذّكروهنم إذا نسوا، ويعتقدوف عدـ 
عصمتهم من الذنوب والعيوب، ويؤمنوف أبهنم أفضل منهم عند هللا، وأقرب منهم إُف هللا 

ا ورسولو، ويقفوف منهم موقف سيدان موسى من ا٠تضر عليهما السبلـ، ويتبعونو فيم
يعرفونو من أمور الدين، ويسألونو عما ال يعلموف، ويسألونو عن حكمة ما يعملوف، 
ويسألونو عن كيفية تزكية أنفسهم، ويسألونو أف يلحظهم بعيوف سره، ويسألونو أف يدعو 
هللا ٢تم يف سّره وعلنو، ويسألونو أف يرضى عنهم بقلبو، ويسألونو عن رقيق ا١تعارؼ، 

ا يف معارج القرب، ويسعدوا يف منازؿ اٟتب، حىت إذا ما أنس منهم وجليل ا١تعاين، لَتتقو 
اإلماـ الرشاد، وقدرهتم على ٖتمل أعباء دعوة ا٠تلق إُف اٟتق، أذف ٢تم يف تذكَت عباد 
هللا، وبث روح اإلٯتاف يف قلوهبم، وتبصَتىم أبمور دينهم، مث يتخذىم لنفسو رفاقاً، 

اىوف معو عن الفحشاء وا١تنكر، ويدعوف الناس يتعاونوف معو على الرب والتقوى، ويتن
 معو إُف هللا ابٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة، مع اإلحتفاظ لو ٔتكانتو وحرمتو((.

 و در إبن عجيبة هنع هللا يضر إذ يقوؿ:

 عة راتعػػػالقطي  فإنو يف وادي خ آداب إذا َف تكن لوػػمع الشي
 : إنو جامعاؿ فيوػػػوعقل كم دؽ ٤تبةػ، وص وع، وىيبةػخض

 وال تضحكن فالضحك فيو فجائع واتً إذا كاف حاضراً ػفبل ترفعن ص
 هود للبصَتة اتبعػػػػبنور ش بلً عليو فإنوػػػوال تعًتض أص
 َتاً يف ا١تعاطش ضائعػفتُػْرمى كس اً إُف ماء غَتهػػػوال ترمُت عين

 وار منها تتابعػػػػابألن  ٘تّدؾ غدت ة ػوال ٗترجن من ُعّش تربي
 من التمكُت أمرؾ شائع وصرت  وقتو  إُف أف ترى الًتشيد قد حاف
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 اتبع األانـ َمْن ىو   من  وتسقي هةػػ٘تد من األنوار من كل وج
 

ممأدبماظلمملظكمعّٝمأخواغهأدبماظلمملظكمعّٝمأخواغه

السالكوف الصادقوف ٭تققوف يف زمنهم وعصرىم، ٣تتمع ا١تدينة الفاضلة، الذي 
 ساكنوىا ىم الذين قاؿ هللا فيهم:ظهر ألوؿ مرة يف ا١تدينة ا١تنورة، عندما كاف 

                   ( سورة الفتح[،ٜٕ]اآلية ) 
  فهم يعيدوف تلك األحواؿ على قدر زماهنم، ونصب أعينهم، وصف هللا   

  يف قولو :  ألصحاب سيدان رسوؿ هللا            ، 
اإلٯتانية ٔتعناىا اٟتقيقي، وقد ٚتع أوصافها اإلماـ أبو العزائم ليحدثوف األخوة  

 هنع هللا يضر يف قولو:
))واإلخواف ىم ىياكل متعددة، سرت فيهم روح واحدة، كاٞتسد الواحد، 

 تعددت أعضاؤه ولكنو واحد، فإذا أتَف عضو منو شعر ابألَف كل اٞتسد ((.
نيهم فقَت ألنو يؤثر الفقَت على فكذلك اإلخواف يتأ١توف ٚتيعًا ألَف أحدىم، غ

 نفسو، وفقَتىم غٍت لكماؿ ثقتو بربو، صفت قلوهبم فتجملت ظواىرىم.
فإذا رأى األخ أخاه، فكأنو أشرقت عليو أنوار، فانبسط وانشرح، وصافح وفرح، 

 فيزداد نوراً على نوره، وحااًل على حالو، وعلماً على علمو.
وجود، فيغذي األخ أخاه بعلمو، واآلخر يبذؿ كل أخ ألخيو ما ٬تد، من وجد أو 

يغذيو ٓتبزه، فبل يقابل أخ أخًا إال وفتحت أبواب السماء ابلربكات، وىطلت األرزاؽ 
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والفتوحات، نزع هللا ما يف صدورىم من غل، وما يف قلوهبم من طمع، ألنو سبحانو ىو 
 ابوب ٢تم يف أنفسهم.

 ، و٤تبة يف هللا، وبْذؿ يف ذات هللا؟وما تقولوف يف اثنُت تقاببل على شوؽ يف هللا
ىذا يبذؿ ألخيو ما بو سعادتو األبدية، من علم وحاؿ وُخلق حسن، واآلخر يبذؿ 

يف اٟتديث القدسي عن   لو طعامو وشرابو ومالو، وما تقولوف فيمن ٖتقق فيهم قولو  
 هللا تعاُف ]رواه السيوطي يف اٞتامع الصغَت، عن عبادة بن الصامت[:

مٰ  ِصذملذملٖي،مَوُحعملَّذملذملومِلمَعَقٖؾِؿذملذمليمَسػمَلذملذملىادُلَؿقذملذملمملٚبنَيممٰ  ومِلمَعَقٖؾِؿذملذمليمَسػمَلذملذملىُحعملَّذملذمل»

ادلَؿذملذملَّٖأؤرؼَنمِصذملذملٖي،مَوُحعملَّذملذملومِلمممٰ  ادُلَؿؽمَلمملِصذملذملِقنَيمِصذملذملٖي،موُحعملَّذملذملوملمَعَقٖؾِؿذملذمليمَسػمَلذملذملىمم

َعؽمَلذملمملِبَّٕمِعذملِنمُغذملوٕر،.مَؼطمِلذملِؾشمُلؾمُلُمممممممٰ  ادُلَؿَؾذملمملِذِظنَيمِصذملٚي،مَوُػذملِممَسػمَلذملىمممممٰ  َعَقٖؾِؿيمَسػمَلى

م«.وَنمَواظزمٚلّٓٚؼعمُلوَنمِبؼمَلغملمملِغؾمٔلِماظؽمٖلِؾؿمٗل

وليس ىذا الوصف العلي موجودًا إال يف الصديقُت، وأبداؿ الرسل عليهم الصبلة 
 والسبلـ.

فكل أخ يعامل أخوانو هبذا فهو من الصديقُت، ومن أبداؿ الرسل عليهم الصبلة 
رورة [ ىذا التآخي بُت ا١تؤمنُت يف هللا ضٜٗوالسبلـ(( ]دستور آداب السلوؾ ص 

لينهض بعضهم أبحواؿ بعض، ويعُت بعضهم بعضًا على الرب والتقوى، وا١تعروؼ 
واإلحساف، وخاصة إذا كاف من أجل الدنيا واآلخرة، ال من أجل ا١تصاٌف وا١تنافع 
الدنيوية فقط، ومن أجل هللا ورسولو، ال من أجل أىوائهم وحظوظهم وشهواهتم، ومن 

من أجل التعرؼ على ا١تسالب واألخطاء وا١تعايب،  أجل الًتاحم والتناصح والتوادد، ال
ومن أجل السًت عليهم ومداراهتم، ال من أجل التشهَت هبم، والتنديد أبحوا٢تم. ويف ذلك 
يقوؿ شيخنا العارؼ اب تعاُف الشيخ دمحم علي سبلمة يف كتابو: ))مصابيح على طريق 

 (( :ٕٔصػ  ٕاإلٯتاف جػ 



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  012012

مم

، أف ٬تعل لو وزيرًا من أىلو  لسبلـ من هللا  ))فقد طلب سيدان موسى عليو ا
ويعٍت معيناً يؤازره ويساعده ويعينو، وحدد يف طلبو ىذا سيدان ىاروف عليو السبلـ، فقاؿ 

 : ( سورة طو[،ٕٖ:  ٜٕ]اآلايت )مبيناً ذلك   هللا  

                                             
                              

 وكانت العلة الباعثة على ىذا الطلب، والضرورة القاضية بو واٟتكمة منو: 

                                              
       ..  

والعبادة ا١تستمرة، ٖتتاج إُف معُت، وذلك ألف الذكر الكثَت، والتسبيح الكثَت، 
ورفيق مبلـز لئلنساف، ومباشر لو بصفة مستمرة، من أجل استدامة الذكر والشكر 
والتسبيح، واستمرار الطاعة والعبادة، ٓتبلؼ األعماؿ األخرى، من دعوة فرعوف وقومو 

وؼ بذلك، إُف هللا، فإهنا كانت أتخذ دورًا بعد دور، ووقتًا بعد وقت، كلما ٝتحت الظر 
وكلما نزلت أوامر جديدة، وآايت أخرى ٭تتاج سيدان موسى إُف ىاروف يف إببلغها إُف 
فرعوف وقومو، فكانت أعماؿ الذكر والتسبيح أكرب بكثَت من مهمة إببلغ الدعوة إُف 
فرعوف وقومو، ومن ىنا كانت حاجة سيدان موسى إُف سيدان ىاروف يف ىذه الناحية أكثر 

 وأعظم((.
ثقت رابطة األخوة، كاف من أوجب الواجبات على األخ ٨تو أخيو، زايرتو فإذا تو 

يف هللا ورسولو، وتوثيق الروابط بينهم، وٕتديد ابة وا١تودة، والتعاوف على الرب والتقوى، 
واالطمئناف على األخ، والوقوؼ على أخباره وأحوالو، ومّديد العوف لو إف كاف يف حاجة 
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ُملّمة، ومشاركتو فرحتو إف كاف يف مسّرة، وتزويده ٔتا معو من والتسرية عنو إف كاف يف 
 علم ومعرفة، واألخذ عنو إف كاف لديو مزيداً من ا٢تدى واٟتكمة:

ويف اٟتقيقة أف آداب الفقراء ال تنحصر، ألهنا ٣تموع ما يف الكتب اإل٢تية، 
اب الفقَت مع واألحاديث النبوية، واآلاثر الصحابية، واآلداب السلفية، ولكن ٬تمع آد

إخوانو كلها، أف ال يعاملهم إال ٔتا ٭تب أف يعاملوه بو، وأف يرجو ٢تم من ا٠تَت وا١تسا٤تة 
يف ذنوهبم ما يرجوه لنفسو، وأف ٭تملهم يف ٚتيع ما يقعوف فيو من مواطن التهم على 
أحسن اامل، ٦تا ٭تب أف ٭تملوه عليو، لو وقع ىو يف ذلك، ويرجو ٢تم قبوؿ التوبة، 

لو فعلوا من معاصي أىل اإلسبلـ ما فعلوا، كما يرجو ذلك لنفسو، إذا وقع فيما وقعوا و 
وسنشَت ىنا إب٬تاز إُف بعض األخبلؽ اليت البد منها للمريد يف ا٠تلطة وا١تعاشرة 

عليو من األخبلؽ امدية، ما بو يعطي كل   إلخوانو، واليت لو وىّف هبا خلع هللا  
 من والد وزوجة وولد وصاحب وجار و٨توىم، فمن ذلك:  ذي حق حقو على الكماؿ 

أف ينظر إُف أخيو على أنو خَت منو على أي وجو كاف، فمن كاف أكرب   -ٔ
، ومن ىو أصغر منو، يعتقد أنو خَت  منو يعتقد أنو خَت منو، ألنو سبقو يف طاعة هللا  

منو اعتقد أنو أفضل ، وأما ا١تساوي لو فإف كاف أعلم  منو، ألنو أقل منو معصية   
منو لعلمو، وإف كاف أقل منو علمًا، اعتقد أنو أفضل منو ٠تفة حسابو، حيث أف ا١ترء 

 ٭تاسب على قدر علمو، وىكذا.

إذا جالس اخوانو يستحضر يف نفسو ا١تعاين اليت أشار إليها اإلماـ أبو   -ٕ
ّصبًل، ال موّصبًل، :)) جلس ٤تُ ٜٗالعزائم هنع هللا يضر يف كتابو) دستور آداب السلوؾ( صػ 

وُمكتسبًا، ال مْنفقًا، وطالبًا ال مطلواًب، و٣تاىدًا ألعدائو فيو، ال مغرورًا ٥تدوعًا، ومريضاً 
 يستشفى، ال طبيباً يُعاًف((.

أف يغّض عينو عن عيوب إخوانو، وصم آذانو عن ٝتاع مثالبهم  -ٖ
 ًً ًً ًً ًً ٣تردًا عن لواـز  ومعايبهم، ألف األخ ليس رسواًل معصوماً، وال َمَلكًا نورانيًا
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البشرية، وعليو أف يشتغل بتطهَت نفسو وتزكيتها من عيوهبا، وأف ينظر لنفسو ابالنتقاد، 
ها ومساويها، وينظر لكماالت إخوانو، ليتكمل هبا، و٤تاسنهم سأو البحث عن دسائ

 ،سنن الًتمذي وجامع األحاديث وا١تراسيل(:عن ابِن ُعَمَر ) ليتجمل هبا قاؿ  

ُتقمِلُذواماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَيمَواَلمُتضمَلرُيوُػِممَواَلمَتٖؿِؾضمُلوامَسذملِوَراِتؾمٔلِم،مَصكمٔلٖغذملُهمَعذملِنمممماَلم))م

َتٖؿَؾذملذملَّٝمَسذملذملِوَرَةمَأِخؿملذملذملِهماْظؼمُلِلذملذملػمِلٔممَؼَؿَؿٖؾذملذملُّٝماظػملَّذملذملُهمَسِوَرَتذملذملُه،مَوَعذملذملِنمَتَؿٖؾذملذملَّٝماظػملَّذملذملُهمَسِوَرَتذملذملُهممممم

 ((َؼظمْلسمَلُقُهمَوَظِومِصيمَجِوِفمَرِحػمِله

ات إخوانو، ومتاعهم، فبل يتطلع إليها، وال أف يعّف نفسو عن حاج -ٗ
يطمع يف شئ منها. بل يعوّد نفسو على إيثار إخوانو على نفسو، فإف أكابر القـو ما 

 وصلوا إُف ذلك إال ابإليثار وسبلمة الصدور من اٟتقد واٟتسد والضغائن. 

إذا جالس أخاه، ٬تاىد معو يف ٖتصيل العلم النافع، والعمل الرافع،  -٘
األحواؿ العلية، وتنشيط ا٢تمم والعزائم، حىت يفيد أخاه ويستفيد منو، أبعظم وٕتديد 

 األرابح، وأعلى ا١تكاسب. 

أف يسًت ما يراه من عورات أخيو، وال يبديها لغَته، وإف ٖتتم إخباره  -ٙ
هبا، فليكن ذلك بلطف ويف رفق ولُت، ويكوف سرًا بينو وبُت أخيو. فقد قالوا: كل  

شئ من عيوب الناس فهو كشف شيطاين ٬تب عليو التوبة كشف اطلع صاحبو على 
 منو. 

أال يكوف ثقيبًل يف زايرتو ألخيو، وذلك أبف ٭ترص على أال يؤّخر لو  -ٚ
عمبًل، وال يعّطل لو ُشغبًل، وأف يرعى حرمات أىلو ومنزلو، وال يطيل أمد الزايرة لقولو  

 . (عن أّب ذرر يف ٣تمع الزوائد رواه البزا: ) 

م.«٘ؾمملمَتَِّٖدِدمُح٘ؾمملُزِرمِش»
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وأف ٮتتار الوقت ا١تناسب للزايرة، فبل تكوف وقت القيلولة مثبًل يف الصيف، أو 
 يف وقت متأخر من الليل، أو عقب صبلة الفجر.

أف ٭ترص على الوفاء بكل موعد وعد بو أخاه، وكذلك إ٧تاز كل عمل  -ٛ
خيو أبي كيفية، ويبلغو طلبو منو، وإذا أتخر يف تنفيذ أي أمر لعذر، فعليو أف يتصل أب

 اعتذاره. 

ومن شأنو أف يكوف عنده شفقة على دين إخوانو أكثر من شفقتو  -ٜ
عليهم يف أمر دنياىم، فينبههم إُف أوقات ا١تواىب اإل٢تية كاألسحار، وكذلك مواسم 
الفضل الرابين، على أف يكوف ذلك بسياسة ولُت، وليس بفظاظة وغلظة واحتقار، حىت 

 ، فبل يسمعوف لو.  ال تتحرؾ نفوسهم

ينبغي أف ال يرى نفسو على أحد من إخوانو، بسبب طاعة يواظب  -ٓٔ
عليها، أو لساف بياف وىبو لو هللا، أو ميزة روحانية تفّضل عليو هبا هللا، فقد كاف سيدي 

 عبد العزيز الدريٍت هنع هللا يضر يقوؿ: 

))ٓممٖ أٍحى إٔ ٣ظمم٤َ حُٞؿممٞى ًِممٚ ٣ٔمميٙ رممخُو٤َ، ك٤ِـؼممَ ٗلٔممٚ 

حُوِن ًِْٜ ك٢ حُيٍؿخص، ٧ٕ حُٔيى ح١ٌُ ٓغ حُوِن ًخُٔخء، ٝحُٔخء ال طلض 

٣ـمم١َ اال كمم٢ حُٔٞحػممغ حُٔ٘ولؼممش ىٕٝ حُؼخ٤ُممش أٝ حُٔٔممخ٣ٝش، كٔممٖ ٍأٟ 

ٗلٔممٚ ٓٔممخ٣ٝش ُـ٤ِٔممٚ، كٔمميىٙ ٝحهممق ال ٣ـمم١َ ا٤ُممٚ، أٝ أػِمم٠ ٓ٘ممٚ، كممال 

 ٣ظؼي ا٤ُٚ ًٍس ٖٓ ٓيىٙ((. 

د وجوده، وظهرت لو ومن شأنو أف يتباعد عن حب الرايسة، فإذا شه -ٔٔ
خصوصيتو، وجب عليو أف يلـز األعتاب، ويتجمل ابآلداب، فإف مراد السالك القبوؿ 
والغيبة عن ا٠تلق ابٟتضور مع هللا تعاُف فمن غيّبو علمو وحالو وبيانو عن اٟتضور مع 
اٟتق، فعاند أو جادؿ، أو اصطفى لنفسو إخواانً، أو ظن أنو ُكمَّل فقاـ ليكمل غَته، 
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لل السلوؾ، وُحـر السَت إُف ملك ا١تلوؾ، وىذا ىو ا١ترض اإلبليسي ومن َف خلع ح
يتدارؾ نفسو يف ىذا التّيو، بتعاطي األدوية ا١ترة من يد ا١ترشد، أو النصوح ا١تخلص من 

 إخوانو، رّد عن اٞتناب إُف األعتاب أو إُف رعي الدواب، نسأؿ هللا السبلمة. 

ىت َيلفوه، ويتخلق معهم أف َيلف اإلخواف، ويتحمل أذاىم، ح -ٕٔ
ابألخبلؽ الكرٯتة، فيسا٤تهم يف كل شئ أذوه بو، من قوؿ، أو فعل، أو سوء ظن. فقد 

 قاؿ سيدي أٛتد الزاىد هنع هللا يضر:

))مػػػا صػػػرب مريػػػد علػػػى الكػػػبلـ يف عرضػػػو، واشػػػتغل اب، ورضػػػي بعلمػػػو تعػػػاُف، إال  
يد من كبلـ قيػل فيػو، إال صػار وراء جعلو هللا تعاُف إماماً يقتدي بو عن قرب، وما تعلق مر 

 الناس((، وكاف سيدي دمحم الغمري هنع هللا يضر يقوؿ:
))من أراد أف يكوف إماماً يقتدى بو، فليخلص النية يف خدمة إخوانػو، ويصػرب علػى 
جفػػائهم لػػو، وكبلمهػػم يف عرضػػو، وٛتلهػػم لػػو علػػى اامػػل السػػيئة يف خدمتػػو ٢تػػم، وٚتيػػع 

 دي أٛتد الرفاعي هنع هللا يضر:أحوالو(( ، ومن كبلـ سي
))مػػن انتصػػر لنفسػػو وأجػػاب عنهػػا، تلػػف وتعػػب، ومػػن سػػامح النػػاس وفػػّوض أمػػره 

 ١تواله، نصره من غَت أىل وال عشَتة((.  

ومن شأنو، أف ال يصدؽ يف إخوانو ٪تّامًا، وإف نقل إليو أف إخوانك  -ٖٔ
وف نقائصك، ونفسك يكرىونك، وقاؿ: رأيتهم كلهم البارحة متحّلقُت، ٬ترحونك، ويذكر 

ا٠تبيثة، فليقل لو: اي فبلف، أان من ٤تبة إخواين ووّدىم على يقُت، ومن كبلمهم على 
ظن، وال أترؾ يقينًا ألجل الظن، فبذلك ٮتزي النماـ، وال يعود ينقل إليك شيئًا، وإف 
قلت لو أان ال أصدقك حىت بينك وبينهم، وانظر ىل يصدقونك فيما قلت عنهم أو 

 فإنو ال يعود َيِت إليك ابلنميمة عنهم أبداً. يكذبونك، 
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ومن شأنو أف يقـو ٓتدمة إخوانو، ويكوف مقدامًا ٢تم يف ا٠تدمة، فبل  -ٗٔ
يرمي بنفسو إُف الكسل وا٠تموؿ، فمن كاف قائماً يف مصاٌف ا٠تلق، كاف الوجود كلو ٯتده 

عدتو، ويساعده، ومن اشتغل ٔتصاٌف نفسو فقط، دوف إخوانو، ٗتلف الوجود عن مسا
ورٔتا صار يقاسي يف ٖتصيل رزقو وجده أشد التعب قاؿ سيدي علي ا٠تواص هنع هللا يضر: ))إف 
هللا ييسر الرزؽ ١تن خدمو خالصًا ٥تلصاً، وخدـ إخوانو كذلك(( وا١تريد الصادؽ ينظر 

 يف صفات شيخو اليت ىو عليها، إف طلب أف يكوف مثلو يف سعة الرزؽ أو غَته.  

يكوف مقدامًا إلخوانو يف التكاسل عن حضور ٣تالس ومن شأنو أف ال  -٘ٔ
الذكر ابلكلية، أو عن اٟتضور يف أوؿ اجمللس، أو عن حضور صبلة اٞتماعة، أو ٣تلس 
العلم، ألف من كاف مقدامًا إلخوانو يف ذلك، أساء األدب معهم، وكاف عليو وزر كل من 

 : تبعو وقد قاؿ  

حؿذملذملىمم-اجلؼملمملسذملذملهملمؼضملذملذملينمسذملذملنمصذملذملالةمم-))المؼذملذملّٖالمضذملذملوممؼؿذملذملفملخّٕونم

ؼذملذملذملقملخّٕػممآميفماظؽملذملذملذملمملر((.موطذملذملذملّٔظكمالمؼغملذملذملذملونمععملذملذملذملّٓاعممًلمإلخواغذملذملذملهميفمممممم

 اخلّٕوجمعنمجمػملّٗماظّٔطّٕ،مضؾلماظظملّٕاغمعؽمله.ممم

ومن أدبو أف ال ينصرؼ من ٣تلس الذكر الذي يكوف مع الشيخ، ولو  -ٙٔ
ٟتاجة ضرورية، إال بعد استئذانو الشيخ صر٭تًا أو ابإلشارة، ال سيما مفارقة من علت 

ن أصحاب الشيخ، فإنو يتعُت عليو ا١تشاورة جزمًا لئبل يقتدي بو غَته. وذلك رتبتو م
ألف هللا تعاُف جعل األنبياء ونواهبم من الدعاة إُف هللا أمناء على األمة، يف كل ما يرقي 

 ( سورة النور(:ٕٙاآلية ) فقاؿ)  درجاهتم، فأشار إُف ذلك  
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و٣تالسة األشياخ يف الذكر، وقراءة القرآف، و العلم، أمر جامع بيقُت، فبل 
 ألحد يفارقهم حىت يستأذهنم. 

ن ارتكاب الرذائل، ومن حسن أدبو، أف ٬تتنب مواطن التهم ويبتعد ع -ٚٔ
ويكوف أبعد الناس عن الريبة، ليسمع لو أخوانو إذا نصحهم. و كذا ٭تذر إخوانو من 

 ذلك.

ومن شأنو، أف يرشد إخوانو إُف ترؾ البغي على من بغى عليهم، وال  -ٛٔ
 ( :عن أّب أمامة .رواه الطرباين ) َيمرىم قط ٔتقابلة الباغي ٔتثل عملو، لقولو  

مم{مُكِنمَعِنمَخمملَغَكٔإىلمَعٔنماِئَؿؼمَلؽمَلَكمَوالمَتمَأٚدمَأالَعمملَغهمَلم}

 ويف زبور داود عليو الصبلة و السبلـ :

)ؼمملمداودمالمتؾطمليمسػملذملىمعذملنمبطملذملىمسػملؿملذملكمإنمأردتمأٓغذملىمأغزملذملّٕك،ممممممم 

 ،ويف الزبور أيضاّ:صؼملنمبطملىمسػملىمعنمبطملىمسػملؿملهمختػملظملوملمسؽملهمغزملّٕتي((م

لملم))المتلؿؾشمللملماإلجمملبهملمظّٓسمملئكميفمحقمسّٓوك،مصكملغيمإمنذملمملمأبشملذملمم

إجمملبهملمدسمملئك،مِّسمملعػملكمبؽملصملريمذظذملك،مإذامزػملؼملذملوملمإغلذملمملغممّلمودسذملمملمسػملؿملذملك،مممممم

صكملنمرػملؾوملمإجمملبهملمدسمملئكمبلّٕسه،مصالمتلؿطملّٕبمدّٕسهملمإجمملبهملمدسمملءمسّٓٓوكم

 سػملؿملك((.

و٬تب عليو أف َيخذ بيد الظاَف، ويكّفو عن ظلمو ابلقوؿ والفعل،  -ٜٔ
 وذلك ْتسن سياسة، ولُت قوؿ.

قباؿ عليهم، والبشاشة ٢تم، ومن شأنو أف ال يفرؽ بُت إخوانو يف اإل  -ٕٓ
 بسبب الفقر أو الغٌت أو اٞتاه أو النسب.
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و٬تب عليو ترؾ اٞتداؿ مرة واحدة، إال ما كاف لبياف حكم من  -ٕٔ
 األحكاـ الشرعية ٥تتلف فيو، ويكوف ابليت ىي أحسن.

ومن شأنو أف يراقب قلبو من جهة إخوانو، فمهما رأى عنده تغَتاً  -ٕٕ
، وليسع يف إزالة ذلك من وتشويشًا من أحد من ا١تسلمُت ، فلَتجع على نفسو ابللـو

قلبو، و يقيم العذر ألخيو فيما وقع فيو معو، قياماً بواجب حق األخوة، و يرى أنو أخطأ 
يف تشّوشو من أخيو، ولو بلغ لو مرتبة الصدؽ ، وقد قاؿ اإلماـ الشافعي هنع هللا يضر: ))ال تثق 

اإلماـ أٛتد بن حنبل هنع هللا يضر يقوؿ: ))عليكم  بود من ال ٭تبك إال معصوماً(( ، و كاف
 عندىم وجوىاً من ا١تعاذير((. بصحبة الصوفية، فإف للقبيح

ومن شأنو أف ال ينسى إخوانو من الدعاء ٢تم اب١تغفرة والرٛتة والعفو   -ٖٕ
 ، سواء كاف يف ليل أوهنار أو سجود أو غَته. كلما وجد الوقت صافياً مع ربو  

ؼ ابلفضل لكل من أحسن إليو من إخوانو، و يكافئ ومن شأنو أف يعًت  -ٕٗ
 من أحسن إليو قدر استطاعتو وال يتهاوف يف ذلك.

ومن شأنو أف يقدـ حوائج إخوانو الضرورية على عبادتو من سائر  -ٕ٘
النوافل، ألف ا٠تَت ا١تتعدى نفعو أفضل من القاصر على فاعلو، ال سيما إذا أمره شيخو 

 بذلك.

سو على أحد من ٚتاعة شيخ آخر، فإهنم ومن شأنو أف ال يرى نف -ٕٙ
اخوانو يف الطريق، ألف طريق أىل هللا واحدة، ترجع إُف واحد، وإف تعددت، وما اٗتذ 
الناس ٢تم شيخًا، إال ليهذب أخبلقهم، ويزيل رعوانهتم، حىت يصَت أحدىم، يرى أف 

 الناس كلهم انجحوف، وما ىالك إال ىو، وقد كاف الشيخ أبو مدين يقوؿ:

 لفتوة ىي رؤية ٤تاسن األخواف، والغيبة عن مساوئهم((.))ا
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ومن شأنو أف ال يغفل عن نصح نفسو وإخوانو، فبل يطمع يف ما يف يد  -ٕٚ
ا٠تلق، وال يصحب مبتدعا، وال امرأة، واليرى يف شيخو نقصاً، وال يغفل عن ذكر هللا، 

ابتبله هللا واليتخلف عن ٣تالس الذكر وال عن خدمة الصاٟتُت واحًتامهم، فإف فعل 
 اب١تقت بُت العباد.

ومن شأنو أف ال ٭تب العلو على أحد من إخوانو، والتواضع لكل من  -ٕٛ
رفعو هللا عليو يف علم أو عمل أو جاه أو ٨تو ذلك، أداًب مع هللا تعاُف الذي رفعو عليو، 

 فقد أٚتع األشياخ على أف حب العلو على الناس، من أقوى أسباب االنتكاس.

ذر إخوانو من أف يطلبوا بعبادهتم مقامًا أو حااًل، فإف ومن شأنو أف ٭ت -ٜٕ
من طلب لنفسو حااًل أو مقاماً، فهو بعيد عن طرقات ا١تعارؼ، بل ينبغي عليو أف ٭تثهم 
على عمارة أوقاهتم اب١توافقات طلبًا ١تشاىدة اٟتق تعاُف فقد قيل: شتاف بُت من ٫تتو 

 دواـ اٟتضور.اٟتور و القصور، و بُت من ٫تتو رفع الستور و 

ومن شأنو أف ٭تذر إخوانو من كل شيء يؤذيهم، ويوقفهم عن السَت،  -ٖٓ
 . وقد قالوا: من ضيع حقوؽ إخوانو ابتبله هللا تعاُف بتضيع حقوقو
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مم

مضممللماإلعمملممأبوماظضملّٖائممرضيمآمسؽمله

 على العروة الوثقى فسَتوا ورافقوا بيتػلىت اي أحػقىت اي خػأيػا رف
 حقواػوعوان على عمل ا١تكاـر تل لوب وألفةػػابلق أال فاجتماعػا 

 قػػرام  لقد أبعدتو وىو طاووس يس أهنػاػػػواايكم وأخبلؽ أبل
 ابقواػػدعو طمعا فيما يزوؿ وس دعو الكرب واٟتسد القبيحُت سادتى

 قػػوعفوا عن الزالت فالعفو أرف بة كلهمػػػوسًتا لعورات األح
 ماحة رونقػػوا ببشر فالسوجود أعُت عفة  روهػػوغضوا عن ا١تك

 اه فهو يفرؽػػوطمعا وحب اٞت م خبث طبعكمػػوأايكم وعدوك
 تعانقوا ر اللقا وػػالخوانكم بش واػػتوادوا بروح هللا ىف هللا وابذل

 زـو وخالقواػػألحبابكم عند الل فابذلوا  اٟتسن لصحبتكم ابلرفق و
 ا متاع مفارؽػػػنيعلى هللا فالد ٞتمعكم التنفَت واسعوا   وكّفوا عن

 اد ما ىو ذائقػػمن الكرب واألحق ض ذرةػػقلبو بع  أال من يكن ىف
 هم البعد يرمى فيفتقػػػوإالفس س زّكهاػػأالطّهر األخبلؽ والنف

 ّوؽػػػتتش  وابلّزىد تُعطى مالو عنػُترف و ترقى   أال اي أخى ابلّذؿ
 ا اٟتق ُمشرؽرارا هبػػلتشهد أس دفػجاى  واي صاحىب ابٞتد والعـز



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  012012

مم

مضممللماإلعمملممأبوماظضملّٖائممرضيمآمسؽملهو

 رارػوضيا الفتوة الح ابألس ة الح لؤلبصارػػػنور الوراث
 إال ألىل الكشف واألخيار راػػشهد الرجاؿ حقائقاً َف َتْظه
 رار واألخيارػمن سادة األب مشرقاً  ما قد مضى قد عاد نوراً 

 درارػػدار اب١تراح طهور  ةػػػػَّ نبوي  علم وحاؿ حجة
 طو اٟتبيب ا١تصطفى ا١تختار دػػقد اسكر األرواح راح ٤تم

 

م(بمملجلّٖائّٕموؼعملولمدؿملّٓيمإبّٕاػؿملمماظؿمملزيم)دصنيموػّٕان

ميفمأدّٕرمزؼمملرةماظزملمملحلني

 

 ة وا٠تَت ػػػومفتاح أبواب ا٢تداي رىم يَػرْبيػػزايرة أرابب التقى م
 ضاؽ من سِعَة الوزروتشرح صدرا   دَّر ا٠تَلّي إرادةػػوُٖتِْدث يف الص

 ب معدوماً وٕترب ذاكرػػػوتكس وماً وترفع خامبلً ػػػر مظلصوتن
 ة والربػػػػػفألقتو يف ْتر اإلانب كاػفكم خلَّصت من ُٞتّة اإلمث فات

 بلء وما يربيػػػػخبَت بصَت ابلب دػػػوكم من مريد أظفرتو ٔترش
 رػػػوالنصمطّرزة ابلفتح والُيمن  ةػػػُلة ٯتنيػػػفألقي عليو ح

 ووّصوا هبا اي صاح يف الّسر واٞتهر ّرىاػػػعليك هبا فالقـو ابحوا بس
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مم

 اٟتر الك ػػػأتدب ٦تلوؾ مع ا١ت ةػػَّػني  فزر وأتدب بعد تصحيح
 ، وحي وذي قرب ذوبػُمرّّب و٣ت الكػػوال فرؽ يف أحكامها بُت س

 رعليو ولكن ليست الشمس كالبد مػفالكل منع  وذي الزىد والعباد
 
 

موأرضمملهموؼعملولمابنمسفؿملؾهملمرضيمآمسؽمله

مييفماِّدبمعّٝماظرملؿملّْمادلّٕٚب

 عة راتعػػػالقطي  فإنو يف وادي خ آداب إذا َف تكن لوػػمع الشي
 اؿ فيو: إنو جامعػػػوعقل كم دؽ ٤تبةػ، وص وع، وىيبةػخض

 وال تضحكن فالضحك فيو فجائع واتً إذا كاف حاضراً ػفبل ترفعن ص
 هود للبصَتة اتبعػػػػبنور ش بلً عليو فإنوػػػوال تعًتض أص
 َتاً يف ا١تعاطش ضائعػفتُػْرمى كس اً إُف ماء غَتهػػػوال ترمُت عين

 وار منها تتابعػػػػابألن  ٘تّدؾ غدت ة ػوال ٗترجن من ُعّش تربي
 من التمكُت أمرؾ شائع وصرت  وقتو  إُف أف ترى الًتشيد قد حاف

 اتبع األانـ َمْن ىو   من  وتسقي هةػػ٘تد من األنوار من كل وج
 
 



                                      


 

 
::ْظؼمُلَّٕٚبىمممْظؼمُلَّٕٚبىمممرمَلؿمِلُِّْمارمَلؿمِلُِّْمااْظاْظمم::ممؼنؼنّٕؼِّّٕٓؼِّٓادُلادُلأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَوأَدُبمادُلَّٕاِدؼَنمَومم  012012

مم

مضزملؿملّٓةمأغوارماظلّٕائّٕمودّٕائّٕماِّغوار

مظػملرملؿملّْمأبوماظضملؾمملسماظرملّٕؼرمليمرضيمآمسؽمله

 

 ريػػفما ىو إال يف لياِف ا٢توى يس ات إف َف تكن لوػػػوللشيخ آي
 رػٞتج البح وال ابطن فاضرب بو  م لديو بظاىرػػػفإذا َف يكن ِعلْ 

 ل األمرػلوصفيهما ٚتعاً علي أكم امعػػػج  وإف كاف اال أنَو غَت
 رْب ػإذا َف يكن منو الطبيب على خُ  ليل إُف الرّديػالع  فأقرب أحواؿ

 النصر ألوية  ور ػػوأظهره منش ود أقاموػػالوج ومن َف يكن إال 
 بصدؽ ٭تل العسر يف جلمد الصخر اب اإلرادة ٨توهػػػػفأقبل أرب

 رػػػفدنياه يف طّي وأخراه يف َنشْ  ىو ػػػى  وآيتو أف ال ٯتيل إُف
 د فبل تصحبو يوماً من الدىرػػمري طعامو  لػػوإف كاف ذا ٚتع ألك

 واء ليس ٔتغًتّ ػػػػخلي من األى ألن عنو سوي ذي بصَتةػوال تس
 كلف البدر من   أرتو بوجو الشمس فهمو  رآه انظرػػفمن صدئت م

 الكسر أقبح  يف التطويل من  يرى القبض فرٔتا  روضػالع  ومن َف يكن بدر

 رػػالعص  ُمرّب وال أوُف هبا منو يف أنو   قادؾػػاعت وال تقدمن قبل 
 راية ال تسرػػػيقوؿ بوب السِّ   ات لغَتهػػػػفإف رقيب اإللتف
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مم

 ّر واٞتهرػػيلقي مراد اٟتق يف الس قدوة  ىو  ومن بعده الشيخ الذي
 دح فهو جٌت الدُّرػػػا خّصو اب١ت١ت فقم واجتنب ما ذّمو العلم واجتلب

 رػػػػىواىا وجانبو ٣ُتَانبة الشّ  نفسك فاطرح  وإف َتسم ٨تو الفقر
 عن اٟتجر واٟتجر خروج ببل فطم  فما٢تا يخ طفبلً ػوضعها ْتجر الش

 الفقر رائحة  مِّ ػػفبل يطمعن يف ش وصفو  َسْلب اإلرادة  ومن َف يكن
 رػػكنو يف العـز خاؿ من العسول ودهػػػىذا وإف كاف العزيز وج

 تيت ا١تريد علي ىجرػػكفيل بتش اً عليو فإنوػػػػوال تعًتض يوم
 ال يدري و  يرى النقص يف عُت الكماؿ م عنو ٔتعزؿػػومن يعًتض والعل

 ار يف ٢تب اٞتمرػػيظل من اإلنك خو يف اعتقادهػػومن َف يوافق شي
 ي الليل عن واضح الفجرعن اٟتق أن واه وإف أنىػفذو العقل ال يرى س

 َزرػػوال ٘تؤلف عيناً من النظر الشَّ  خ غَتهػوال تعرفن يف حضرة الشي
 النػَّْزر ِلم ػػإليو فبل تعدؿ عن الك اػػدع  وال تَػْنطقن يوماً لديو فإف

 يف قّػْفر  ىو  جهر الذي وال ٕتهروا  م فوؽ صوتوػوال ترفعوا أصواتك
 استَػرْب فإالّ ُدوف ذلك  بح ػػفبل ق وال ترفَػَعن ابلضحك صوتك عنده

 ًتػػوال ابدايً رجبلً فبادر إُف الس مًتبعاً   ّداموػػػػوال تقعدف قُ 
 الربَّ  عي للخادـ ػفبل قصد إال الس جادة ْتضورهػػػوال ابسطاً س
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مم

 عن الوكر طَت ػوال وكر إال أف ي جادة الصويف بيت سكونوػػوس
 تحرػػوال تلغى عليها ٔتس عليك فرجية  فبل م ػػوما دمت َف تفط

 افراً حىت تُغّيب يف القربػػوال ك ك مؤمناً ػوال تَػَرين يف األرض دون
 ومن ليس ذا حسر ٮتاؼ من ا١تكر اـ األمر عنك ُمَغّيبػػػفإف خت

 األمر فو يف كدر ػٮتُّلى طليق الص أنو وماً إُف ا٠تلق ػػوال تنظرف ي
 طرػس  دين حرفاً لغَتؾ منفبل تب طراً ػوإف نظم اٟتق الكرامات أس

 بساحة كشف السر ٬تري على ْتر راً فإنوػتكتمو سّ  سوى الشيخ ال 
 الثغر لتوضيح ما ُكوشفت مبتسم  ويف الكشف إف كوشفت راجعو إنو

 مع يف وقرػػالس ففي غا عيناؾ و عة جرتػػػوال تنفرد عنو بواق
 ذلك الفرصر يف ػػفإنك تلقى الن مات كلهاػػػػوفر إليو يف ا١ته

 رػػػفيسفد إال أف يفر إُف الكس ن الفعل عندهػػوال تك ٦تن ٭تسّ 
 يرى العيب يف أفعالو وىو ُمْستربى دؽ اإلانبة منزالً ػومن َحّل من ص

 
 

 مت بتوفيق اهلل وحسن رعايته



                                      


 

 
    اخلمملمتهملماخلمملمتهملممم    مم  011011  

مم

 اِّدؿمملذغؾّٔةمسنمادلقملظفمصسملؿملػملهمل.ممممم
 
 
:مماجلؼملؿملّٖةم،مم18/10/1948متمملرؼّْموحملمادلؿملالد

ممجؾملورؼهملمعزملّٕماظضملّٕبؿملهملمم–ماظطملّٕبؿملهملحممملصصملهملممم-ماظلؽملشملهملعّٕطّٖمم

:ممم.1970ظؿمللمملغّٗمطػملؿملهملمدارماظضملػملومم،مجمملعضملهملماظعملمملػّٕةممادلقملػل

:معّٓؼّٕمسمملمممبّٓؼّٕؼهملمرؽملشملمملماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل.ماظضملؼملل

مظػملّٓسوةمإىلم-1م:ماظؽملرملمملط ماظضملمملعهمل مظػملفؼملضملؿملهمل ماظضملّٕبؿملهملمآمؼضملؼمللمرئؿمللممل م،جبؼملؾملورؼهملمعزملّٕ

وهلمملم،ممحّٓائقمادلضملمملدىمبمملظعملمملػّٕةم105ممملرعذم114ىموععملّٕػمملماظّٕئؿمللم224وادلرملؾملّٕةمبّٕضمم

ماجلؼملؾملورؼهمل.صّٕوعمصىممجؿملّٝمأدممملءم

ـلمواِّخالقموإحؿملمملءمادُلمظؽملرملّٕماظّٓسوةماإلدالعؿملهملماجلؼملؾملورؼهملؼؿفولمصىممجؿملّٝمم-2

م.مبمملحلغملؼملهملموادلوسصملهملماحللؽملهملماإلميمملغؿملهمل

م.مالمدبمملإلضمملصهملمإىلماظغملؿمملبمملتماهلمملدصهملمإىلمإسمملدةمجمّٓماإلم-3

ماظودمملئّٛمادلؿواظؿلفؿملالتماظزملوتم-4 مو ظػملؼملقمملضّٕاتمواظّٓروسمواظػملعملمملءاتممّٓدةضملؿملهمل

م.وماِّضّٕاصمادلّٓجمهملمسػملىماظرملّٕائّٛ

مWWW.Fawzyabuzeid.comوأؼسملمملمعنمخاللمعوضضملهمبمملإلغرتغومل:مم-5

 م:موتهذملدس

واظضملؼمللمسػملىممجّٝماظزملفممؼّٓسومإىلمغؾّٔماظؿضملزملنملمواخلالصمملتمبنيمادللػملؼملنيم-1

مروحمماإلدالعى مماإلخوةوإحؿملمملء ماإلدالعؿملهمل واِّثّٕةممكػملّٙمعنماِّحعملمملدمواِّحلمملدواظؿ،

م.واِّغمملغؿملهملموشريػمملمعنمأعّٕاضماظؽملظملّٗ

مبضملّٓمتؾملّٔؼنملمغظملودؾملممم-2 ماظزملمملصؿملهمل ماظّٕوحؿملهمل مسػملىماظرتبؿملهمل مأحؾمملبه حيّٕصمسػملىمتّٕبؿملهمل

م.موتزملظملؿملهملمضػملوبؾملم

وإحؿملمملءمم،مسنمروحماظّٓؼنمةمممملمذمملبهمعنمعصملمملػّٕمبضملؿملّٓماظؿزملوفؼضملؼمللمسػملىمتؽملعملؿملهملمم-3

م.موأصقمملبهماظغملّٕاملمّٕدواظسؼمللماظلػملوطىمادلؾؽملىمسػملىماظعملّٕآنمومزملوفاظؿ

م:ػّٓصهممم

مإسمملدةماجملّٓماإلدالعىمبؾضملىملماظّٕوحماإلميمملغؿملهملم وغرملّٕماِّخالقماإلدالعؿملهملموتّٕدؿملّْم،

م.مادلؾمملدئماظعملّٕآغؿملهمل



                                      


 

 
    اخلمملمتهملماخلمملمتهملممم    مم  222222  

مم

 ا١تراجعثبت 
 القرآف الكرًن -ٔ
 فؤاد عبدالباقي  دار الشعب القاىرة –ا١تعجم ا١تفهرس أللفاظ القرآف الكرًن  -ٕ
 كتب السنة -ٖ
 نشأة التصوؼ  د.إبراىيم بسيوين  -ٗ
 د.أٛتد أمُت    فيض ا٠تاطر -٘
 أٛتد عبداٞتواد الدومي  الدين واٟتياة -ٙ
 ـ.ٜٛٛٔبغداد  –أمُت النقشبندي   ما ىو التصوؼ؟ الدار العربية  -ٚ
 ـ.ٜٓٙٔمصر  –اللمع    دار الكتب اٟتديثة     السراج الطوسى  -ٛ
 ـ.ٖٜٛٔبَتوت  –السهروردي   عوارؼ ا١تعارؼ   دار الكتاب العرّب  -ٜ

 القاىرة –الغزاِف  ا١تنقذ من الضبلؿ   مكتبة اٞتندي  -ٓٔ
 ـ.ٜٓٙٔالقاىرة  –اٟتليب  الكبلابذي  التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ  -ٔٔ
 القاىرة –ابن الصباغ  درة األسرار   طبعة السعادة  -ٕٔ
 ـ.ٜٓٚٔلطائف ا١تنن   مكتبة القاىرة   ابن عطاء هللا  -ٖٔ
 ـ.ٜٓٚٔيةأرنولد   الدعوة إُف اإلسبلـ   النهضة ا١تصر  -ٗٔ
 د.حسن األمشوين   التعبئة الروحية يف بناء اجملتمع  -٘ٔ
 ـ.ٜٚٛٔالقاىرة –د. حسن الشرقاوي  ا١تسلموف علماء وحكماء مؤسسة ٥تتار  -ٙٔ
 اإلسكندرية –ـ ٜٗٛٔد.حسن الشرقاوي   ٨تو علم نفس إسبلمي   شباب اٞتامعة  -ٚٔ
 ـ  القاىرة.ٜٜٗٔية اٟتديثة اإلسبلم-  د.حسُت سيد عبدهللا مراد  ا١تتصوفة يف ا١تغرب األقصى -ٛٔ

 ـ ليبيا.ٜٜٓٔد.رمضاف دمحم القذايف   علم النفس اإلسبلمي   الدعوة اإلسبلمية   -ٜٔ
 ـ القاىرة.ٖٜٜٔدار ا١تعارؼ  صاٌف    مشكبلت التصوؼ ا١تعاصر  د.سعد الدين السيد -ٕٓ
 ـ.ٜٜٛٔبَتوت –سعيد حّوي   تربيتنا الروحية   دار عمار  -ٕٔ
 مكتبة القاىرة -اىر أعبلـ    مصطفى اٟتليبطنطاوي جوىري   تفسَت اٞتو  -ٕٕ
 القاىرة –طو عبدالباقي سرور   التصوؼ اإلسبلمي      ا٠تا٧تي  -ٖٕ
 القاىرة –طو عبدالباقي سرور   الشعراين والتصوؼ اإلسبلمي   مكتبة ا٠تا٧تي  -ٕٗ
 اىرةالق –ـ ٣ٜٔٛٗتمع البحوث اإلسبلمية  التصوؼ واٟتياة ا١تعاصرة عبداٟتفيظ فرغلي علي القرىن -ٕ٘
 القاىرة. –ـ ٜٚٙٔد.عبداٟتليم ٤تمود    أبو اٟتسن الشاذِف   دار الكتاب العرّب -ٕٙ
 القاىرة –ـ ٜٛٛٔد.عبداٟتليم ٤تمود    اإلسبلـ والعقل   دار ا١تعارؼ -ٕٚ
 اإلسكندرية. –ـ ٜٜٔٔعبدالوىاب الشعراين    الكوكب الشاىق   دار ا١تعارؼ  -ٕٛ
 ـٜٜٛٔبغداد –لشئوف الثقافية العامة عبلء الدين النقشبندي   رسالة طب القلوب  ا -ٜٕ
 ـٕٜٜٔالقاىرة –فوزي دمحم أبو زيد     اإلماـ أبو العزائم     دار اإلٯتاف واٟتياة  -ٖٓ
 ـٕٜٜٔدمحم أبو زىرة    الدعوة إُف اإلسبلـ    دار الفكر العرّب  -ٖٔ
 ـٜٜٓٔا١تنصورة  –دار الوفاء  العبلج النفسي يف ضوء اإلسبلـ   د.دمحم عبدالفتاح ا١تهدي  -ٕٖ

 ـٜٜٓٔبَتوت -انتشار اإلسبلـ وموقف ا١تستشرقُت منو دار قتيبة  دمحم فتح هللا الزايدي -ٖٖ

 ٤تمود أبو الفيض ا١تنويف    ا١تدخل إُف التصوؼ. -ٖٗ
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ممصؾملّٕدوملصؾملّٕدومل

ممععملّٓعهمل

ممعالعّّمادلؽملؾمليملماظزملوصىم:مماجلّٖءماِّول

مماْظؾَّٓاَؼهمُلماظزمٗلوِصؿمٖلهملم:ماظَؾمملُبماِِّول

ممتضملّٕؼفماظٖؿزمُلوف.

م اظٖؿزمُلوف.غرملفملةمسػملمم

م أػؼملؿملهملماظٖؿزمُلوف.

مماظزمٗلقؾهملماظزمٖلمملحلهملم.

م أػؼملؿملؿؾملمملموصمملئّٓتؾملمملموآثمملرػممل.

م اظّٓظؿمللمسػملىمأػؼملؿملهملماظزملقؾهملمعنمطؿمملبمآ.

م اظّٓظؿمللمسػملىمأػؼملؿملهملماظزملقؾهملمعنماِّحمملدؼىملماظرملّٕؼظملهمل.

م أضوالماظظملعملؾملمملءمواحملّٓثنيميفمأػؼملؿملهملماظزملقؾهملموآدابؾملممل.

مماظزملقؾهملموآدابؾملمملمميفأضوالماظضملمملرصنيمبمملٓمعنمادلؿزملوصهملم

م اظلمملظكموضّٕاءةمطؿنملماظٖؿزمُلوف.

م عقملظظملمملتماظزمٗلوصؿملهمل..

ممعضملمململمادلؽملؾمليملماظزملوصىم:ماظؾمملبماظـمملغى

مماظزملوصؿملهملماحلعملهمل

م اظزملوصؿملهملمواظزملظملمملء

م اظزملوصؿملهملمواظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهمل

م إضؿّٓاءماظزملوصؿملهملمبفملحوالماظزملقمملبهملماظغملّٕام

م ادلضملّٕصهملماظّٔوضؿملهملمسؽملّٓماظزملوصؿملهمل

م رّٕؼقماظؾزملرية

ممذؾؾملمملتمعـمملرة:ممظؾمملبماظـمملظىملا

مماظرملّٕؼضملهملمواحلعملؿملعملهمل

مماظصملمملِػُّٕموماْظؾمملِرن

ممسػملومماظرمٖلّٕؼضملهملموسػملومماظعمُلػملوب

مماظزملوصؿملهملمواظضملؼملل
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مماظزملوصؿملهملمواظلؿملمملدهمل

ممدسوىموحّٓةماظوجود

ممإتؾملمملمماظزملوصؿملهملمبمملحلػملولمواإلحتمملدم.

ممأبنمتؿملؼملؿملهملموععملمملمماظظملؽملمملء

مماظزملوصؿملهملمواظّٔطّٕ

م ظمللؿملهملممصمملئّٓةماظّٔطّٕماظزملقؿملهملموماظؽمل

م ادلؽملمملسهملماإلميمملغؿملهمل

م أثّٕمادلؽملمملسهملماإلميمملغؿملهمل

م اظطملّٕبمواظضملالجمبمملظعملّٕآن

م أثّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼممسػملىماظؽملظملّٗماظؾرملّٕؼهمل

م أثّٕماظزملالةماظؽملظمللي

م اإلميمملنمواحلؿملمملة

ممأذواقماظزملوصؿملهملمصىماآلؼمملتماظعملّٕآغؿملهملمواِّحمملدؼىملماظؽملؾوؼهمل

مماظزملوصؿملهملمواحلؿملمملةماظضملزملّٕؼهمل:مماظؾمملبماظّٕابّٝ

م ؿملهملموإصالحماجملؿؼملضملمملتاظزملوصم-أم

ممأواًل:مإصالحماظؽملظملوس

ممثمملغؿملممًل:مغرملّٕماظعملؿملممواظظملسملمملئل

ممثمملظـممًل:مععملمملوعهملماظؿؿملمملراتمادلمملدؼهمل

ممرابضملممًل:مرؾملمملرةماظعملػملوب

ممخمملعلممًل:ماظؿغملمملصلماالجؿؼملمملسي

ممدمملددممًل:محلمادلؽملمملزسمملت

ممدمملبضملممًل:مغزملّٕةمادلصملػملوم

ممثمملعؽملممًل:مإصالحمادلؽملقّٕصني

ممتمملدضملممًل:مسؼملمملرةمادللمملجّٓ

ممذًّٕا:ماظضملالجماظؽملظملليسممل

م اظّٓسوةمإىلماإلدالمم-بم

م اظزملوصؿملهملمواظضملػملومماظضملزملّٕؼهملم-جم
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مماظزملوصؿملهملمورؼمملدةماظضملػملومم-دم

مماظرملؿملّْمادلّٕبى:مماجلّٖءماظـمملغى

مممتؾملؿملّٓ

مماظرمَلؿمِلُّْماْظؼمُلَّٕٚبي:مماظَؾمملُبماِّول

م أوصمملصهموسالعمملته

م أخالضه

م سػملوعهموعضملمملرصه

م اظرملؿملّْماظغملمملعل

م احلمملجهملمإىلماظرملؿملّْ

م أوصمملفماِّدسؿملمملء

ممغزملؿملقهملمصمملدضهمل

  أدبمادُلّٕاِدؼنموادُلّٕٔؼّٓؼن:ماظَؾمملُبماظـٖمملغىم

م أدبماظرملؿملّْ

م أدبماظلمملظكميفمغظملله

م أدبماظلذملذملذملذملمملظكمعّٝمذؿملكه

ممأدبماظلذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملظكمعّٝمأخواغه

ممعنمسؿملونمادلواجؿملّٓمواظعملزملمملئّٓمصىمبمملبماآلداب

م أؼذملمملمرصذملعملؿىمؼمملمخذملػملؿىمؼمملمأحذملؾيت

ممراثذملذملذملهملمالحمظ بزملمملرغورماظو

ممزؼمملرةمأربمملبماظؿعملىمعذملذملّٕػممَؼِؾّٕي

ممعّٝماظرملؿملذملذملّْمآدابمإذامملمتغملنمظه

مموظػملرملؿملّْمآؼذملذملذملمملتمإنمملمتغملنمظه

ممغؾّٔةمسنمادلقملظف

ممثؾوملمادلّٕاجّٝ

ممصؾملّٕدومل

ممضمملئؼملهملمعقملظظملمملتماِّدؿمملذمصوزىمأبوزؼّٓ

ممحتوملماظشملؾّٝ
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  قائمة مؤلفات األشتاذ

 أوال : من أعبلـ الصوفية :
 .الشيخ دمحم على سبلمة سَتة وسريرة -ٕاإلماـ أبو العزائم اجملدد الصوىف       -ٔ

 اثنيا : الدين واٟتياة :
 ٔنفحات من نور القرآف ج  -ٗط(           ٕزاد اٟتاج و ا١تعتمر ) -ٖ
 مائدة ا١تسلم بُت الدين و العلم -ٙ         ٕنفحات من نور القرآف ج  -٘
 فتػاوى جامعة للشبػاب -ٛاب   ة الشبػنور اٞتواب على أسئل -ٚ
 .)حجم صغَت(.٥تتصر مفاتح الفرج  -ٓٔ)ترجم لؤلندونسية(  ط( ٘مفاتح الفرج ) -ٜ

  ، ) ترجم إُف اإل٧تليزية واألندونسية (تربية القرآف ٞتيل اإلٯتاف -ٔٔ
 ىف اإلسبلـإصبلح األفراد و اجملتمعات  -ٕٔ
 . كيف ٭تبُّك هللا  -ٖٔ

 اجمللد األوؿ : ا١تناسبات : ا٠تطب اإل٢تامية
 : اإلسراء و ا١تعراج ٕج -٘ٔ                     : ا١تولد النبوىٔج -ٗٔ
 : شهر رمضاف و عيد الفطر ٗج  -ٚٔ.    : شهر شعباف و ليلة الغفراف ٖج -ٙٔ
 .: ا٢تجرة و يـو عاشػػػوراء ٙج -ٜٔ   : اٟتج و عيد األضحى ٘ج -ٛٔ

 اثلثا : اٟتقيقة امدية :
 .(بعاتطٖحديث اٟتقائق عن قدر سيد ا٠تبلئق ) -ٕٓ
  (ٕ)ج -إشػراقات اإلسراء -ٕٕ       ط(ٕ) ٔج -إشراقات اإلسراء -ٕٔ
 الكماالت امدية -ٕٗ                    الرحػمة ا١تهػداة  -ٖٕ
 .واجب ا١تسلمُت ا١تعاصرين ٨تو الرسوؿ  -ٕ٘

 رابعا : الطريق إُف هللا :
 ) ترجم لؤلندونسية (  واف رب العا١تُتػػُت إُف رضطريق الصديق -ٕٙ
 أذكار األبرار ) حجم صغَت ( -ٕٛرار                 أذكػار األبػػ -ٕٚ
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 عبلمات التوفيق ألىل التحقيق -ٖٓاجملاىدة للصفاء و ا١تشاىدة          -ٜٕ
 مراقى الصاٟتُت -ٕٖ                     رسالة الصاٟتُت  -ٖٔ
 بوبُت و أذواقهم .طريق ا -ٖٖ
 ) ٗتريج وشرح (.   ..  أوراد األخيار )حجم صغَت( -ٖٗ

 دراسات صوفية معاصرة : خامسا :
 الصفػػاء و األصفيػاء -ٖٙالصوفية و اٟتياة ا١تعاصرة            -ٖ٘
  الصوفية ىف القرآف و السنة -ٖٛأبواب القػرب و منازؿ التقريب   -ٖٚ
 ة العصريةا١تنهج الصوىف واٟتيا -ٖٜ

م

مظػملؼملقملظفحتوملماظشملؾّٝم

م

 املربِّى الربَّانى : الصيد أمحد البدوى -3

 املؤمنات القانتات -0

 الضلوات اإلهلاميَّة -1

 احلكم اإلهلاميَّــة -2

 املوت و احلياة الربزخية -3

 

 

 وصلى اهلل على شيدنا حممد وعلى آله وصحبه وشلم
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 : تطلب املطبوعات من الناشر

 

 3030320القاهرة، تليفون : ،،حدائق املعادى 303ش  332، دار اإلميان واحلياة 

 واملكتبات الكربى بالقاهرة واألقاليم .

 


