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    حقیقة التصوفحقیقة التصوف: : المجلس األولالمجلس األول
� � � ﷽  

�إلســالم، وجعلنــا  � الــذى أعلــى شــأننا  �ماحلمــد  � وكرَّمنــا وقــال ىف شــأننا ىف خــري   ،ىف الرتبــة العليــا مــن األ واصــطفا
   :كتاٍب أنزله على احلبيب املختار

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  { ِ�ْلَمْعُروِف َوتـَنـْ �َُْمُروَن  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس  ُتْم َخيـْ   ))آل عمرانآل عمران١١٠١١٠(( }ُكنـْ

إىل حمبـــة هللا،  ...هللا وهاديهـــا ىف الـــدنيا بشـــرع  ،ى، ونورهـــا الـــر�ىنوالصـــالة والســـالم علـــى قطـــب هـــذه األمـــة اإلهلـــ
� دمحم وآله الطيبني وصحا �ديـه إىل يـوم  ،ته املبـاركنيبوالشفيع األعظم لنا وجلميع اخلالئق يوم الدين، سيد وكـل مـن اهتـدى 

  .العاملني � ربَّ  آمني ،الدين

ــٍري مــن احلضــور ســأبدأ معكــم بســؤال ُجنيــب عنــه ىف الوقــت واحلــال،  وغــريهم مــن  -هــذا الســؤال خيطــر ىف ذهــن كث
 ،نتيجة محالت التشكيك الىت يروجها الكـافرون واملشـركون وامللحـدون ىف هـذا الـدين، ليفرقـوا مجـع املسـلمني -املسلمني 

أظهـروه يقولـون  هـذا السـؤال الـذى!!! املسـلمني يتعـاركون فيمـا بيـنهم فـال يتفرغـون هلـؤالء األقـوام اوجيعلـو  ،ويشتتوا مشلهم
ثالثـة أسـئلة هامـة  ن يسلك منهج أهل التصـوف؟أهل التصوف من اإلسالم؟ وما التصوف؟ وهل لإلنسان ضرورة ىف  :فيه

  .عز وجلبفضل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصن جنيب عليها من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا أحناول 

  منزلة التصوف من الدینمنزلة التصوف من الدین
  !وما منزلته ىف الدين؟ !هل التصوف من الدين؟

ىف حــديث صــحيح  ملسو هيلع هللا ىلص ِىبُّ حــددها النَّــقــد ألهــل هــذا الــدين، جنــدها  عــز وجــلا إىل املنــازل الــىت جعلهــا هللا إذا رجعنــ
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� عمـر بــن اخلطـاب  ،شـريف ورد ىف كتـب الصــحاح كلهـا رضــى هللا وخاصـة البخــارى ومسـلم وغـريهم، وراوى احلــديث سـيد
  :يقول ،عنه

سُولُ ا�َِّ { {  سُولُ ا�َِّ قَالَ رَ ابُوهُ أَنْ یَسْ سَلُونِيسَلُونِي: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقَالَ رَ ابُوهُ أَنْ یَسْ ، فَھَ ، فَقَ�الَ فَجَ�اءَ رَ فَجَ�اءَ رَ : : الَ الَ أَلُوهُ، قَ�أَلُوهُ، قَ�، فَھَ بَتِ�ھِ كْ نْ�دَ رُ لَ�سَ عِ جَ ، فَقَ�الَ جُ�لٌ وَ بَتِ�ھِ كْ نْ�دَ رُ لَ�سَ عِ جَ یَ�ا یَ�ا : : جُ�لٌ وَ
سُولَ ا�َِّ  سُولَ ا�َِّ رَ سْالمُ رَ ا اإلِ سْالمُ ، مَ ا اإلِ تُقِیمُ الصَّ�الةَ : : ، قَالَ ، قَالَ ؟؟، مَ كُ بِا�َِّ شَیْئًا وَ رِ تُقِیمُ الصَّ�الةَ ال تُشْ كُ بِا�َِّ شَیْئًا وَ رِ تِي   ال تُشْ تُ�ؤْ تِي وَ تُ�ؤْ مَضَ�انَ وَ تَصُ�ومُ رَ كَ�اةَ وَ مَضَ�انَ الزَّ تَصُ�ومُ رَ كَ�اةَ وَ ، ، الزَّ

، قَالَ : : قَالَ قَالَ  ، قَالَ صَدَقْتَ سُ یَایَا: : صَدَقْتَ سُ رَ ؟رَ انُ یمَ ا اإلِ ؟ولَ ا�َِّ، مَ انُ یمَ ا اإلِ كُتُبِھِ أَنْ تُ أَنْ تُ   ::قَالَ قَالَ ، ، ولَ ا�َِّ، مَ الئِكَتِھِ وَ مَ نَ بِا�َِّ وَ مِ كُتُبِھِ ؤْ الئِكَتِھِ وَ مَ نَ بِا�َِّ وَ مِ ،   ؤْ سُ�لِھِ رُ لِقَائِ�ھِ وَ ، وَ سُ�لِھِ رُ لِقَائِ�ھِ وَ وَ
نَ بِالْبَعْثِ ،  مِ تُؤْ نَ بِالْبَعْثِ ، وَ مِ تُؤْ نَ بِالْقَدَرِ كُلِّھِ ، قَالَ وَ مِ تُؤْ نَ بِالْقَدَرِ كُلِّھِ ، قَالَ وَ مِ تُؤْ سُولَ ا�َِّ : : ، قَالَ ، قَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ : : وَ سُولَ ا�َِّ یَا رَ ؟  ،،یَا رَ سَانُ حْ ا اإلِ ؟مَ سَانُ حْ ا اإلِ شَ�ى   ::لَ لَ ، قَا، قَامَ شَ�ى تَخْ تَخْ

اهُ فَإِنْ ل اهُ فَإِنْ لا�ََّ كَأَنَّكَ تَرَ ، قَالَ كُ كُ تَ تَ   مما�ََّ كَأَنَّكَ تَرَ اكَ اهُ فَإِنَّھُ یَرَ ، قَالَ نْ تَرَ اكَ اهُ فَإِنَّھُ یَرَ ، قَالَ : : نْ تَرَ ، قَالَ صَدَقْتَ تَى تَقُ�ومُ السَّ�اعَةُ؟ ، : : صَدَقْتَ سُولَ ا�َِّ، مَ تَى تَقُ�ومُ السَّ�اعَةُ؟ ، یَا رَ سُولَ ا�َِّ، مَ یَا رَ
ھَ : : قَالَ قَالَ  اطِ رَ كَ عَنْ أَشْ بِرُ سَأُخْ نَ السَّاِئلِ وَ لَمَ مِ ا بِأَعْ ئُولُ عَنْھَ سْ ا الْمَ ھَ مَ اطِ رَ كَ عَنْ أَشْ بِرُ سَأُخْ نَ السَّاِئلِ وَ لَمَ مِ ا بِأَعْ ئُولُ عَنْھَ سْ ا الْمَ بَّ اامَ أَةَ تَلِدُ رَ رْ أَیْتَ الْمَ بَّ ، إِذَا رَ أَةَ تَلِدُ رَ رْ أَیْتَ الْمَ ا فَ�ذَاكَ ، إِذَا رَ ا فَ�ذَاكَ تَھَ تَھَ

نْ أَ  نْ أَ مِ امِ ھَ اطِ رَ اشْ ھَ اطِ رَ لُ�وكَ األَ شْ مَ مُ اةَ الصُّ�مَّ الْ�بُكْ فَاةَ الْعُرَ أَیْتَ الْحُ إِذَا رَ لُ�وكَ األَ ، وَ مَ مُ اةَ الصُّ�مَّ الْ�بُكْ فَاةَ الْعُرَ أَیْتَ الْحُ إِذَا رَ ا، وَ ھَ اطِ ضِ فَ�ذَاكَ مِ�نْ أَشْ�رَ ارْ ھَ اطِ ضِ فَ�ذَاكَ مِ�نْ أَشْ�رَ أَیْ�تَ رْ إِذَا رَ أَیْ�تَ ، وَ إِذَا رَ ، وَ
نَ الْغَیْبِ  سِ مِ مْ ا فِي الْخَ ھَ اطِ رَ نْ أَشْ لُونَ فِي الْبُنْیَانِ فَذَاكَ مِ مِ یَتَطَاوَ عَاءَ الْبَھْ نَ الْغَیْبِ رِ سِ مِ مْ ا فِي الْخَ ھَ اطِ رَ نْ أَشْ لُونَ فِي الْبُنْیَانِ فَذَاكَ مِ مِ یَتَطَاوَ عَاءَ الْبَھْ ھُ�نَّ إِ   رِ ھُ�نَّ إِ ال یَعْلَمُ ال ا�َُّ ، ثُ�مَّ ال ا�َُّ ، ثُ�مَّ ال یَعْلَمُ

أَ  أَ قَرَ لْمُ السَّاعَةِ   {{  قَرَ نْدَهُ عِ لْمُ السَّاعَةِ إِنَّ ا�ََّ عِ نْدَهُ عِ لِھِ   ))لقمانلقمان٣٤٣٤((  }}  إِنَّ ا�ََّ عِ لِھِ إِلَى قَوْ بِیرٌ   {{  إِلَى قَوْ بِیرٌ خَ سُولُ ا�َّ }}  خَ لُ، فَقَالَ رَ جُ سُولُ ا�َّ ، قَامَ الرَّ لُ، فَقَالَ رَ جُ صلى صلى ◌ِ ◌ِ   ، قَامَ الرَّ
دُّوهُ عَلَيَّ : : هللا علیھ وسلمهللا علیھ وسلم دُّوهُ عَلَيَّ رُ دُوهُ، فَالْ ، فَالْ رُ سَ فَلَمْ یَجِ دُوهُتَمَ سَ فَلَمْ یَجِ سُولُ ا�َِّ تَمَ سُولُ ا�َِّ ، فَقَالَ رَ بْرِ   ::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، فَقَالَ رَ بْرِ ھَذَا جِ ادَ أَنْ ھَذَا جِ ادَ أَنْ یلُ أَرَ وا إِذْ   یلُ أَرَ وا إِذْ تَعْلَمُ   تَعْلَمُ

  ١}}لُوالُواأأسَ سَ تتلَمْ لَمْ 
احلديث إمسه حديث جربيـل ألن السـائل فيـه هذا عليه أى أثٍر للتعب أو للسفر، و  السائل من؟ جربيل، ولذلك مل يـُرَ 

ومقـام  ،مقـام اإلسـالم :ديث جند أنه جعل للدين ثالث مقاماتعندما نتفحَّص ىف هذا احل .وحى جربيل عليه السالمالأمني 
  . مقام اإلحسانو  ،اإلميان

�ا هللاأن يعبد اإلنسان ربَّ  :مقام اإلسالم   . واحلج ،والزكاة ،والصيام ،من الصالة ؛ه العبادات الىت  كلفنا 

�ن اأن يعتقد القلب ويوثق هذا اإلعتقاد ىف أركان  :مقام اإلميان يـؤمن بكـل ُرسـل  .ملسو هيلع هللا ىلصإلميـان الـىت ذكرهـا النـىب العـد
تــب الســماوية الصــحيحة الــىت أنزهلــا هللا، ويــؤمن أن هنــاك مالئكــة ال يعصــون هللا مــا أمــرهم هللا وبكــل أنبيــاء هللا وبكــل الك

�ن هنــاك يومــاً سـيجمع هللا فيــه اخلالئــق أمجعـني للعــرض واحلســاب وهـو يــوم القيامــة، ويــؤمن  ،ويفعلـون مــا يــؤمرون، ويـؤمن 
�َِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ   ﴿﴿ :بقضاء هللا وقدره نَ   {{: فقال .))النساءالنساء٧٩٧٩(( ﴾﴾  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن ا مِ نَ أَنْ تُ�ؤْ مِ أَنْ تُ�ؤْ

نَ بِالْبَعْثِ ،  مِ تُؤْ سُلِھِ ، وَ رُ لِقَائِھِ ، وَ كُتُبِھِ ، وَ الئِكَتِھِ ، وَ مَ نَ بِالْبَعْثِ ، بِا�َِّ وَ مِ تُؤْ سُلِھِ ، وَ رُ لِقَائِھِ ، وَ كُتُبِھِ ، وَ الئِكَتِھِ ، وَ مَ نَ بِالْقَدَرِ كُلِّھِ بِا�َِّ وَ مِ تُؤْ نَ بِالْقَدَرِ كُلِّھِ وَ مِ تُؤْ   .}}وَ

  التصوف ھو مقام اإلحسانالتصوف ھو مقام اإلحسان
اهُ فَإِنْ لتعبد تعبد : : هو أن  :مقام اإلحسان اهُ فَإِنْ لا�ََّ كَأَنَّكَ تَرَ اكَ   مما�ََّ كَأَنَّكَ تَرَ نَّ�ھُ یَ�رَ اهُ فَإِ اكَ تَكُنْ تَرَ نَّ�ھُ یَ�رَ اهُ فَإِ هـو أن يعبـد هللا كأنـه يـراه وأن ، تَكُنْ تَرَ

يعلم سره وجنواه، وأن هللا يطلع على خطرات قلبه، وعلى ما يـدور ىف صـدره وأنـه يعلـم السـر وأخفـى، وأنـه ال  عز وجلهللا 
يُرقِّـق حجـاب  عز وجـلك يرتقى إىل مقاٍم أعلى وهو أن هللا خافية ىف األرض وال ىف السماء، مث بعد ذل عز وجلختفى عليه 

  . كأنه يراه  عز وجلقلبه وبشريته فيعبد هللا 

�لتصــوف اإلحســان، وىف : ِىبُّ إمســه األصــلى الــذى مسَّــاه بــه النَّــ ،مقــام اإلحســان هــو مقــام التصــوف، هــو مــا ُيســمَّى 

                                                             
  .رضى هللا عنھرواه اإلمام مسلم عن سیدنا عمر  ١
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 ،ألن أساسـه صـفاء القلـب مـن جهـة اخللـق ،ء والنقـاءتالية حلضرة النىب ُأطلق عليه رمز التصوف ألنه يرمز للصـفاال عصورال
  .فمقام التصوف ىف الدين هو مقام اإلحسان .عز وجل وصفاء القلب من جهة احلقِّ 

  حاجة المؤمن للتصوفحاجة المؤمن للتصوف
� ،نعـم  وهـل للمـؤمن ضـرورة ىف هـذا املقـام؟ �طـن، إذا أدَّاهـا  ،أى عبـادة يعملهـا املـرء  هلـا جانـٌب ظـاهر، وهلـا ركـٌن 

�طــًال، تكــون هــذه العبــادة غــري اؤ أديكــون مــل مــا يكــون ظــاهراً ومل حيضــر فيهــا قلبــه وانشــغل عــن هللا اإلنســان علــى أك هــا 
�  ،وال ترتفع إىل هللا ،مقبولة   .عز وجلألنه مل حيضر فيها القلب مع اجلسم عند أدائها 

�ـا مـدح هللا قومـاً ىف كتـاب هللا ومـن املفلحـني ىف أداء الصـالة، فمـا ؛ ننظر مـثًال إىل الصـالة هـى الصـالة الـىت ينـالون 
 الفالح والنجاح عند هللا؟

َلَح اْلُمْؤِمُنو  { ِ�ِْم َخاِشُعوَن ) ١(َن َقْد َأفـْ  ))نوننونملؤمملؤماا(( } (٢(الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَال

تـه وتـالوة ريان يكون حاضراً ىف تسبيحاته وتكبشرط الفالح والنجاح ىف الصالة ان يؤديها اإلنسان خبشوع القلب، أ
�ت كتاب هللا �ت مـن اإلمـام أو تالهـا هـو بلسـانه ترجتـف أعضـاؤه ويهتـز  آ  وهـو ينـاجى هللا ىف الصـالة، إذا تُليـت عليـه اآل

  .كيانه، وحتدث له رعدة وخشية ألنه يتلوا كالم هللا ىف مناجاة هللا جلَّ ىف ُعاله

شــاغل كونيــة أو قلبــه ملــيء مب إذا صــلى املــرء ظــاهراً وأمتَّ الركــوع وأمتَّ الســجود وأطــال فيهمــا حبســب مــا نــراه، لكــن
  .أحداٍث دنيوية تواترت عليه وهو ىف الصالة، فإن هذا صالته غري مقبولة

�داه وقال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رأى رسول هللا  �ذه الكيفية، فلما إنتهى  لِّ   {{ :له ملسو هيلع هللا ىلصرجًال يصلى  لِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَ عْ فَصَ جِ لِّ ارْ لِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَ عْ فَصَ جِ ارْ
�ا الظاه}} �نية وأطال الصالة ىف حركا �داه رسول هللاـ فقام مرًة    :وقـال لـه ملسو هيلع هللا ىلص رة وركوعها وسجودها، وبعد أن إنتهى منها 
نَّ�كَ لَ�مْ تُصَ�لِّ   {{ عْ فَصَ�لِّ فَإِ جِ نَّ�كَ لَ�مْ تُصَ�لِّ ارْ عْ فَصَ�لِّ فَإِ جِ  .� رسـول هللا علمـىن فـإىن ال أحسـن غـري هـذا: ـ واملـرة الثالثـة كـذلك، وبعـدها قـال }}ارْ

؛ عـز وجـلكون الصالة كاملة وتنـال رضـاء هللا اهليئة الىت ينبغى أن يكون فيها مقبًال على حضرة هللا لكى ت ملسو هيلع هللا ىلصفعلمه النىب 
أن يكــون اجلســم ىف ســكون وأن يكــون اجلســم يــؤدى احلركــات والســكنات مــن الركــوع والســجود واجللــوس والوقــوف كمــا 

لِّي   {{ :أدَّامها حضرة النىب ألنه قال لنا ونِي أُصَ أَیْتُمُ ا رَ لُّوا كَمَ لِّي صَ ونِي أُصَ أَیْتُمُ ا رَ لُّوا كَمَ   ..٢}}صَ

�ملاء البد وأن يطهر القلب م ن كل ما يشغله عن هللا ويستحضر اخلشية من هللا واخلشوع مـع هللا، وكما طهَّر اجلسم 
لُيبـني لنـا هـذا احلـال ىف احلـديث  عـز وجـلوقـد قـال هللا ، كأنه ىف حالة املناجاةهللا   مُ لِّ كَ يُ حياول أن يستحضر حاله مع هللا فَـ و 

  :القدسى

تُ الصَّ��ال{ {  تُ الصَّ��القَسَ��مْ بَ��یْنَ عَبْ��دِي نِصْ��قَسَ��مْ بَ��یْنَ عَبْ��دِي نِصْ��ةَ بَیْنِ��ي وَ يةَ بَیْنِ��ي وَ لِعَبْ��دِ يفَیْنِ ، وَ لِعَبْ��دِ مْ��: : مَ��ا سَ��أَلَ، فَ��إِذَا قَ��الَ الْعَبْ��دُ مَ��ا سَ��أَلَ، فَ��إِذَا قَ��الَ الْعَبْ��دُ   فَیْنِ ، وَ مْ��الْحَ بِّ الْحَ بِّ دُ �َِِّ رَ دُ �َِِّ رَ
تَعَ��الَى ، قَ��الَ ا�َُّ  ینَ تَعَ��الَىالْعَ��الَمِ ، قَ��الَ ا�َُّ  ینَ إِذَا قَ��الَ حَ حَ : : الْعَ��الَمِ ي، وَ إِذَا قَ��الَ مِ��دَنِي عَبْ��دِ ي، وَ یمِ ،: : مِ��دَنِي عَبْ��دِ حِ نِ ال��رَّ مَ حْ یمِ ،ال��رَّ حِ نِ ال��رَّ مَ حْ تَعَ��الَى  ال��رَّ تَعَ��الَىقَ��الَ ا�َُّ  عَلَ��يَّ عَلَ��يَّ نَ��ى نَ��ى أَثأَث: : قَ��الَ ا�َُّ 

إِذَا قَالَ  إِذَا قَالَ عَبْدِي ، وَ ، قَ�الَ : : عَبْدِي ، وَ ینِ مِ الدِّ الِكِ یَوْ ، قَ�الَ مَ ینِ مِ الدِّ الِكِ یَوْ قَ�الَ : : مَ ي، وَ جَّ�دَنِي عَبْ�دِ قَ�الَ مَ ي، وَ جَّ�دَنِي عَبْ�دِ ضَ : : مَ ةً فَ�وَّ ضَ مَ�رَّ ةً فَ�وَّ ي، فَ�إِذَا قَ�الَ إل�ى إل�ى   مَ�رَّ ي، فَ�إِذَا قَ�الَ عَبْ�دِ : : عَبْ�دِ
ینُ إِیَّاكَ إِیَّاكَ  تَعِ إِیَّاكَ نَسْ ینُ نَعْبُدُ وَ تَعِ إِیَّاكَ نَسْ بَ�یْنَ عَبْ�: : ، قَالَ ، قَالَ نَعْبُدُ وَ بَ�یْنَ عَبْ�ھَ�ذَا بَیْنِ�ي وَ لِعَبْ�دِي مَ�ا سَ�أَلَ، فَ�إِذَا قَ�الَ ھَ�ذَا بَیْنِ�ي وَ ي، وَ لِعَبْ�دِي مَ�ا سَ�أَلَ، فَ�إِذَا قَ�الَ دِ ي، وَ اطَ اھْ�اھْ�: : دِ نَا الصِّ�رَ اطَ دِ نَا الصِّ�رَ دِ

تَقِیمَ  سْ تَقِیمَ الْمُ سْ تَ ، ، الْمُ ینَ أَنْعَمْ اطَ الَّذِ رَ تَ صِ ینَ أَنْعَمْ اطَ الَّذِ رَ غْضُو  صِ مْ غَیْرِ الْمَ غْضُوعَلَیْھِ مْ غَیْرِ الْمَ ، قَالَ عَلَیْھِ الِّینَ ال الضَّ مْ وَ ، قَالَ بِ عَلَیْھِ الِّینَ ال الضَّ مْ وَ لِعَبْ�دِي : : بِ عَلَیْھِ لِعَبْ�دِي ھَذَا لِعَبْدِي وَ ھَذَا لِعَبْدِي وَ
                                                             

 .في الصحیح من حدیث مالك بن حویرث رضي هللا عنھ البخاري ٢
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ا سَأَلَ  ا سَأَلَ مَ   ..٣}}  مَ
أمــا  !ولــذلك نقــول ملــن يعــرتض علــى املســلمني عنــدما يقــرأون الفاحتــة لقضــاء حاجــة أو لتيســري مصــلحة، مل تعــرتض؟

  !)!هذا لعبدى ولعبدى ماسأل(: يقرأ الفاحتة يقول هللا تعاىل مسعت قول هللا ىف احلديث القدسى أن العبد عندما

ــ ،ى أمــر يقضــيه هللاألإذا قــرأ الفاحتــة أى  ألنــه وعــد  ،ىف قضــاء هــذه احلاجــات عــز وجــلره لــه هللا، ويســرع هللا وييسِّ
رى مـاذا عـن العبـد الـذى يقـرأ الفاحتـة وال يـد ملسو هيلع هللا ىلصولـذلك يقـول ، القدسـى الـذى اسـتمعنا إليـه أمجعـنيبذلك ىف هذا احلديث 

  :ىف العبد الذى التفت عن هللا ىف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصيقول  ؟قرأ؟ أقرأ الفاحتة أم التشهد؟ هل قرأ التشهد أم الفاحتة

ھِ ، فَإِذَا الْ { {  ھِ جْ لُ فِي صَالتِھِ أَقْبَلَ ا�َُّ عَلَیْھِ ِبوَ جُ ھِ ، فَإِذَا الْ إِذَا قَامَ الرَّ ھِ جْ لُ فِي صَالتِھِ أَقْبَلَ ا�َُّ عَلَیْھِ ِبوَ جُ نْ تَلْتَفِتُ : : تَفَتَ قَالَ تَفَتَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّ نْ تَلْتَفِتُ یَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَ ى ى ؟ إِلَ ؟ إِلَ یَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَ
نِّي یْرٌ لَكَ مِ نْ ھُوَ خَ نِّيمَ یْرٌ لَكَ مِ نْ ھُوَ خَ ثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ ا، فَإِذَا الْتَفَتَ اإلىإلى  ؟ أَقِْبلْ ؟ أَقِْبلْ مَ ثْلَ ذَلِكَ لثَّانِیَةَ قَالَ مِ فَ ا�َُّ لثَّانِیَةَ قَالَ مِ فَ ا�َُّ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَ

ھَھُ عَنْھُ  جْ تَعَالَى وَ كَ وَ ھَھُ عَنْھُ تَبَارَ جْ تَعَالَى وَ كَ وَ   ..٤}}  تَبَارَ

  طھارة القلب وكمال اإلیمانطھارة القلب وكمال اإلیمان
� الصالة صلة بني العبد ومواله، فينبغى أن يكون الق عـز لب حاضراً فيها مع اجلسم لكى يؤدى الصالة الصحيحة 

تْ أَالأَال{ {  :ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كل العبادات اإلسالمية أساسها القلب ولذلك قال . وجل إِنَّ فِ�ي الْجَسَ�دِ مُضْ�غَةً إِذَا صَ�لَحَ تْ  وَ إِنَّ فِ�ي الْجَسَ�دِ مُضْ�غَةً إِذَا صَ�لَحَ  وَ
يَ الْقَلْبُ  ھِ سَدُ كُلُّھُ ، أَال وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَ سَدُ كُلُّھُ وَ لَحَ الْجَ يَ الْقَلْبُ صَ ھِ سَدُ كُلُّھُ ، أَال وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَ سَدُ كُلُّھُ وَ لَحَ الْجَ   ٥}}  صَ

�لكليـة، طهـارة القلـب حنـو هللا أن ال يكـون ىف قلبـه شـٌك ىف هللا  علم الصاحلون هذه احلقيقة فاهتموا بطهـارة القلـب 
�لعـدل مـا هـو أو ، وأن ال يكون ىف قلبه إعرتاٌض علـى قضـاء هللا ىف أى أمـٍر عز وجل قضـاٍء قضـاه، ألنـه يعلـم أن هللا خيتـار 

يـراه ىف أى موضـٍع هللا عتقـاد أن يعلـم علـم اليقـني أن عتقـد هـذا االاوينبغى ملـن ، ةالدنيا وما هو أنفع له ىف االخر خٌري له ىف 
  :وىف أى حال، ألن هللا ال خيلو منه زماٌن وال مكان، ويقول لنا ىف القرآن حىت ندرك هذا السمو اإلهلى

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ  { َّ�   ))بةبةالتوالتو١٠١٠٥٥((  }}  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى ا

�ى جارحـة مـن اجلـوارح يعلـم أن هللا مطلـٌع عليـه ويـراه، إذا حضـر هـذا األمـر ىف قلبـه  املؤمن عنـدما يعمـل أى عمـل 
  :إذا علـم قـول هللا ه سـبحانهطيع أن يتخلـف عـن طاعـة هللا، خشـية منـتفإنه ال يستطيع أن يعصى هللا حياًء مـن هللا، وال يسـ

َال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا َما َيُكوُن ِمْن َجنَْوى َثَالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َوَال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأْدَىن ِمْن َذِلَك وَ   ﴿﴿
�ََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ    ).).المجادلةالمجادلة٧٧(( ﴾﴾     مثَُّ يـُنَـبِّئُـُهْم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ ا

يبـة ىف ضر هذه املعاىن ىف فؤاده وقلبه هل يرتك لنفسه العنان إذا جلس مع أحٍد من اخللـق أن يتطـرق إىل غِ من استح
حــق فــالن؟ أو منيمــة علــى فــالن؟ أو قــذٍف أو ســبٍّ أو شــتٍم إلنســان؟ ال يصــنع ذلــك إال الغافــل عــن مــواله، والــذى ىف 

  .طلٌع عليه ويراهم عز وجلوىف سهٍو وال يستحضر أبداً أن هللا  ،حجاب عن حضرة هللا

  :فإذا طهَّر القلب من هذه األوصاف

                                                             
 .نن األربعة عن أبي ھریرة رضي هللا عنھالس وأصحابمسلم  ٣

 .البزار عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ٤
 .رواه البخاري والدارمي عن النعمان بن بشیر رضي هللا عنھما ٥
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مقـام حضـرته، فرياقـب هللا علـى خلـوف مـن � عـز وجـلته، ومأله هللا من جالله وعزَّ  عز وجلومأله  ،مأله هللا خبشيته
، فيجاهـد وجـلعـز يكون موقناً متام اإليقان أنه ال يغيب عن نظـر احلـق  ،الدوام حىت ولو كان ىف مكان ال يطلع عليه اخللق

�حية اخللق حىت ينال رضا احلق ىف تص   :كتابهقال ىف   ه، ألنعز وجلفيه قلبه من 

�ََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  {   ).).الشعراءالشعراء٨٩٨٩((  }}  ِإالَّ َمْن أََتى ا

�تـى ىف كـل وقـٍت مـن أوقـات حياتـه وقلبـه سـليٌم مـن جهـة  ،من الـذى حيبـه هللا ويفـتح لـه أبـواب قربـه ورضـاه؟ الـذى 
�نيـة ،مـن احلسـد وسليمٌ  ،سليٌم من احلقد ؛مجيع خلق هللا وسـليٌم  ،وسـليٌم مـن الـبغض، وسـليٌم مـن الكراهيـة، وسـليٌم مـن األ

لنـا بعـض مظـاهر متـام اإلميـان لكـى  ملسو هيلع هللا ىلصيصـف النـىب  كتمـل إميانـه؟ا مـن الـذى  .فيكتمـل لـه اإلميـان ،من كل هـذه األوصـاف
  :، أوهلاذلكنعرف أين حنن من 

بَّ إِ الال{ {  تَّى أَكُونَ أَحَ دُكُمْ حَ نُ أَحَ مِ بَّ إِ  یُؤْ تَّى أَكُونَ أَحَ دُكُمْ حَ نُ أَحَ مِ النَّاسِ  یُؤْ هِ ، وَ لَدِ وَ هِ ، وَ الِدِ نْ وَ النَّاسِ لَیْھِ مِ هِ ، وَ لَدِ وَ هِ ، وَ الِدِ نْ وَ ینَ   لَیْھِ مِ عِ مَ ینَ أَجْ عِ مَ   ٦}}  أَجْ
� عمـر قـال ملسو هيلع هللا ىلصالبد أن حيب النىب  سُ�ولَ   {{ :أكرب من نفسه ومـن ولـده ومـن مالـه ومـن النـاس أمجعـني، وسـيد سُ�ولَ یَ�ا رَ یَ�ا رَ

بُّ ننا�َِّ ، ألا�َِّ ، أل بُّ تَ أَحَ يإلى إلى   تَ أَحَ نْ نَفْسِ ءٍ إِال مِ نْ كُلِّ شَيْ يمِ نْ نَفْسِ ءٍ إِال مِ نْ كُلِّ شَيْ االال: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، فَقَالَ النَّبِيُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِ ا وَ تَّى أَكُونَ  وَ هِ ، حَ ي بِیَدِ تَّى أَكُونَ لَّذِي نَفْسِ هِ ، حَ ي بِیَدِ لَّذِي نَفْسِ
كَ  نْ نَفْسِ بَّ إِلَیْكَ مِ كَ أَحَ نْ نَفْسِ بَّ إِلَیْكَ مِ رُ   ، فَقَالَ ، فَقَالَ أَحَ رُ لَھُ عُمَ ا�َِّ ألَ : : لَھُ عُمَ ا�َِّ ألَ فَإِنھُ اآلنَ وَ بُّ فَإِنھُ اآلنَ وَ بُّ نْتَ أَحَ يإلى إلى   نْتَ أَحَ نْ نَفْسِ يمِ نْ نَفْسِ اآلنَ اآلنَ : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، فَقَالَ النَّبِيُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِ

رُ  رُ یَا عُمَ   ٧}}یَا عُمَ

�ََّ فَـاتَِّبُعوِين ُحيْبِـْبُكمُ  { :واحلب حقيقته ىف قول هللا ـُتْم حتُِبُّـوَن ا �َُّ  قُـْل ِإْن ُكنـْ احلـب جيعـل العبـد يتـابع ، ف))آل عم�رانآل عم�ران٣١٣١(( } ا
وضــة عنــد وحجتــه مرف ،وال برهــانال دليــل و  ةنـالنـىب ىف كــل أمــوره، مــن إدَّعــى احلـب وال يتــابع احلبيــب فهــذه دعــوى بغــري بيِّ 

 :ولكى يكتمل اإلميان جعل النىب عالمة ألهل اإلميان....  عز وجلحضرة الرمحن 

ھِ  یُؤْ  یُؤْ الال  {{ بُّ لِنَْفسِ ا یُحِ یھِ مَ بَّ ألَخِ تَّى یُحِ دُكُمْ حَ نُ أَحَ ھِ مِ بُّ لِنَْفسِ ا یُحِ یھِ مَ بَّ ألَخِ تَّى یُحِ دُكُمْ حَ نُ أَحَ   ٨}}مِ
�ـت عنهـا الشـريعة السـماوية اإلسـالمية، مـع أن هللا  �نيـة  قـال أننـا  عـز وجـلإذا كان حيب اخلـري لنفسـه فقـط فهـذه أ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخـَوةٌ   ﴿﴿ :مجيعًا أخوة ألخيـه مـا حيبـه لنفسـه، إذا مل يكـن علـى ومـا دامـوا أخـوة البـد أن حيـب  ،،))الحج�راتالحج�رات١٠١٠(( ﴾﴾  ِإمنَّ
  .هذه الشاكلة حيتاج إىل جهاد نفسه لينال مقام متام اإلميان

  الفتح في مقام اإلحسانالفتح في مقام اإلحسان
ة مـن جهـة اخللـق اً إذ  ؛املؤمن لكى يتم إميانه ويرتقى إىل مقام اإلحسان البد أن يطهر قلبه من مجيع النوازع غري اخلـريِّ

�ذى، أو يــدبر لــه مكيــدةال يفكــر ىف مكــٍر ودهــاٍء أن يصــي  ً� �نســان مــؤمن إذا نزلــت بــه مصــيبة، ألن  ،ب إنســا ال يشــمت 
یَبْتَلِیَكَ { {  :ملسو هيلع هللا ىلصالشماتة تتعارض مع اإلميان، قال  یكَ فَیِعَافِیَھُ ا�َُّ وَ اتَةَ بِأَخِ رِ الشَّمَ ھِ یَبْتَلِیَكَ ال تُظْ یكَ فَیِعَافِیَھُ ا�َُّ وَ اتَةَ بِأَخِ رِ الشَّمَ ھِ   .٩}}  ال تُظْ

معــه ىف اجلنــة إن شــاء هللا، كــان  طهــارة القلــب مــن جهــة احلــق واخللــق هــى الســبيل ملــن أراد أن يكــون ملسو هيلع هللا ىلصوقــد جعــل 

                                                             
  .رضى هللا عنھروى البخاري من حدیث أبي ھریرة  ٦
 .رضى هللا عنھصحیح البخارى واإلمام احمد عن عبدهللا بن ھشام  ٧
  .رضى هللا عنھصحیح البخارى عن أنس  ٨
 رضى هللا عنھطبراني والبیھقي عن واثلة بن األسقع الترمذي وال ٩
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� أنس بن مالك    :وهو غالٌم حدث رضى هللا عنهيعلمها حىت للصبيان فقال لسيد

يَ لَیْسَ فِي قَلْبِكَ   استطعتاستطعتإِنْ إِنْ " " یَا بُنَيَّ یَا بُنَيَّ { {  سِ تُمْ بِحَ وَ يَ لَیْسَ فِي قَلْبِكَ أَنْ تُصْ سِ تُمْ بِحَ وَ شٌّ غل وال غل وال أَنْ تُصْ شٌّ غِ دٍ فَافْعَلْ ، ثُمَّ   وال حسدوال حسد  غِ دٍ فَافْعَلْ ، ثُمَّ ألَِحَ ألَِحَ
نْ سُنَّتِ : : قَالَ لِي قَالَ لِي  ذَلِكَ مِ نْ سُنَّتِ یَا بُنَيَّ وَ ذَلِكَ مِ نَّةِ یَا بُنَيَّ وَ ي فِي الْجَ عِ بَّنِي كَانَ مَ نْ أَحَ مَ بَّنِي ، وَ یَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَ نْ أَحْ مَ نَّةِ ي ، وَ ي فِي الْجَ عِ بَّنِي كَانَ مَ نْ أَحَ مَ بَّنِي ، وَ یَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَ نْ أَحْ مَ ي ، وَ

""{{١٠  
رضـى هللا عندما كان جالساً معهم ودخل الصحاىب اجلليل عبد هللا بن سـالم  ؛ألصحابه جلىَّ هذا املقام ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني 

لُ ھَ�ذَا{ {  :ملسو هيلع هللا ىلصعليهم قال ، وعندما أشرف عنه نْ یَدْخُ لَ مَ لُ ھَ�ذَاإِنَّ أَوَّ نْ یَدْخُ لَ مَ نَّ�ةِ   إِنَّ أَوَّ جُ�لٌ مِ�نْ أَھْ�لِ الْجَ نَّ�ةِ الْبَ�ابَ رَ جُ�لٌ مِ�نْ أَھْ�لِ الْجَ لَ عَبْ�دُ " " الْبَ�ابَ رَ لَ عَبْ�دُ ، فَ�دَخَ ، فَ�دَخَ
قام عنكم اآلن رج�لٌ م�ن أھ�ل قام عنكم اآلن رج�لٌ م�ن أھ�ل {{ :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،ـ فدخل وألقى السالم وجلس، مث قام بعد حلظات ١١}}  ا�َِّ بْنُ سَالمٍ ا�َِّ بْنُ سَالمٍ 

ىف التهجــد ُحيــىي الليــل كلــه  ؛وكــان عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــى هللا عنهمــا شــاٌب نشــأ علــى طاعــة هللا، }}الجن��ةالجن��ة
� � ،والصالة  �مه كلها صياٌم  �ٍم مـرة مـن أولـه إىل آخـره، فقـال ىف نفسـه ويتلو ،وجعل أ مـا العمـل  :القـرآن ىف كـل ثالثـة أ

فـزاره ىف بيتـه  أنـه مـن أهـل اجلنـة؟ فـأراد أن يستكشـف هـذا األمـر ملسو هيلع هللا ىلصالذى زاد به هـذا الرجـل عـىن والـذى وصـفه بـه النـىب 
� ى أنه حدث خالفٌ أن يبيت عنده عل وطلب منه   .بينه وبني أبيه، وهو ىف احلقيقة يريد أن ينظر إىل عبادته وطاعته 

�ئمــًا، وىف النصــف الثــاىن مــن الليــل وجــده يقظــاً يتقلــب  وبعــد صــالة العشــاء انتظــر أن يقــوم الرجــل فلــم يقــم وظــل 
� عبـد هللا ن: ويتململ ولكنه ال يقوم، فلما إقرتب الفجر قام وتوضأ وقال وىف النهـار  .ملسو هيلع هللا ىلصصـلى الصـبح مـع رسـول هللا هيا 

�نيـة فوجـده ىف الثانيـة علـى هـذه اهليئـة، وىف العله هذه الليلة كان جمهداً ومتعبـًا،  :فقال ،وجده مفطرًا غري صائم نتظـر ليلـة 
�ألمـر :الثالثة على هذه الكيفية، فقـال ارج يقـول وأنـت داخـل وأنـت خـ ملسو هيلع هللا ىلص� أخـى مسعـت النـىب : فقـال ،البـد مـن إخبـاره 

�ذه املنزلة، فلم أجدك زدت عن الفـرائض املفرتضـة  أنك رجٌل من أهل اجلنة، فأحببت أن أطلع على العمل الذى فزت به 
غیر أنى أبی�ت ك�ل لیل�ة غیر أنى أبی�ت ك�ل لیل�ة { { ::ال أزيد عما رأيت ـ فلما نظر إليه ووجده متعجبًا ـ قال له :فسكت الرجل مث قال له .شيئاً 

ـ أى نلـت هـذه  ١٢}}فب�ذاكفب�ذاك: : حس�دٌ ألح�دٍ م�ن المس�لمین، ق�الحس�دٌ ألح�دٍ م�ن المس�لمین، ق�ال  ولیس فى قلبى غلٌ وال غشٌ وال حق�دٌ والولیس فى قلبى غلٌ وال غشٌ وال حق�دٌ وال
�ذه األوصاف   .املنزلة 

وكـل فـتٍح  ،وكـل معـروفٍ  ،وكـل بـرّ  ،إذن طهارة القلب أساس كل خريٍ  .وهذه األوصاف أين تكون؟ تكون ىف القلب
ولكن يطلـع علـى مـا  ،فقط، ألن هللا عندما يطلع علينا أثناء األعمال ال يطلع على الظاهر عز وجلى املرء من هللا لينزل ع

كُمْ { { ::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصىف البواطن، قـال  رِ كُمْ إِنَّ ا�ََّ ال یَنْظُرُ إِلَى صُوَ رِ كُمْ ،    ـ� وال إل�ىـ� وال إل�ى ـ ألنـه هـو الـذى صـورهاـ ألنـه هـو الـذى صـورها، ،  إِنَّ ا�ََّ ال یَنْظُرُ إِلَى صُوَ الِ كُمْ ،أَمْ�وَ الِ ــ ألنـه هـو ــ ألنـه هـو  أَمْ�وَ
الِكُمْ  ـ الذى أعطاهاالذى أعطاها أَعْمَ نْ یَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ لَكِ الِكُمْ وَ أَعْمَ نْ یَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ لَكِ   ١٣}}  وَ

صوفية الصادقون جبالء القلب وتطهريه، فإذا متَّ جـالء القلـب وتطهـريه ومن هنا اهتم السادة الصاحلون والعارفون وال
ىف قلبـه، إمـا  وجـزاؤه أن يتنـزل هللا لـه ،أحسـن العمـل ؛أصبح صاحبه متعرضًا لنفحات هللا وفـتح هللا، وهـذا مقـام اإلحسـان

�َُّ   {{ :بعلوٍم يقول فيها �ََّ َويـَُعلُِّمُكُم ا ٍر يضعه ىف القلب ينظر به املرء إىل غريه فيكشـف هللا لـه أو بنو ، ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((  }}  َواتـَُّقوا ا
� صدورهم َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َميِْشي ِبِه ِيف النَّاسِ   ﴿﴿ :يقول فيه هللا نكم  ،عما ىف حنا ًتا َفَأْحيَـيـْ    ).).األنعاماألنعام١٢٢١٢٢(( ﴾﴾   َأَوَمْن َكاَن َميـْ

ــًرا َكِثــريًايـُــْؤِيت احلِْْكَمــَة َمــْن َيَشــاُء َوَمــْن يـُــْؤَت احلِْْكَمــَة فَـَقــْد ُأوِيتَ خَ    ﴿﴿: أو جيعــل هللا قلبــه موضــعاً لتنــزل احلكمــة  ﴾﴾   يـْ
                                                             

الِكٍ  ١٠  .رضى هللا عنھرواه الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ
 .ابن عساكر في تاریخ دمشق عن سعد بن مالك ١١
الِكٍ  ١٢   .رضى هللا عنھرواه اإلمام أحمد عن أَنَسِ بْنِ مَ
   )الصفاتألسماء و ا(والبیھقي في ) الحلیة( أخرجھ مسلم  وابن ماجھ وأحمد وأبو نعیم في ١٣
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فيصبح حكيمًا فيمـا يصـدر عنـه مـن أقـوال، وحكيمـاً فيمـا يفعلـه مـن أفعـال، ألن هللا أيـده حبكمتـه وجعـل قلبـه  ،،))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((
 لرجـٍل مـن أصـحابه يُـدعى حارثـة ملسو هيلع هللا ىلص، قـال من نور ملكوته األعلـى عز وجلأو يكاشفه هللا ، عز وجلخزانة ألنوار حكمته 

  :وأرضاه رضى هللا عنه

ثُ ؟ ، فَقَالَ   {{ ارِ تَ یَا حَ َبحْ ثُ ؟ ، فَقَالَ كَیْفَ أَصْ ارِ تَ یَا حَ َبحْ ق��ا ، فَقَ�الَ : : كَیْفَ أَصْ نً�ا حَ مِ ؤْ تُ مُ َبحْ ق��ا ، فَقَ�الَ أَصْ نً�ا حَ مِ ؤْ تُ مُ َبحْ انْظُ�رْ مَ�ا تَقُ�ولُ ، فَ�إِنَّ انْظُ�رْ مَ�ا تَقُ�ولُ ، فَ�إِنَّ : : أَصْ
انِكَ ؟  قِیَقةُ إِیمَ ا حَ قِیَقةً َفمَ ءٍ حَ انِكَ ؟ لِكُلِّ شَيْ قِیَقةُ إِیمَ ا حَ قِیَقةً َفمَ ءٍ حَ فَتْ نَفْسِي عَنِ ا: : ، قَالَ ، قَالَ " " لِكُلِّ شَيْ فَتْ نَفْسِي عَنِ اقَدْ عَزَ تُ لِ�ذَلِكَ قَدْ عَزَ رْ أَسْ�ھَ تُ لِ�ذَلِكَ ل�دُّنْیَا ، وَ رْ أَسْ�ھَ ل�دُّنْیَا ، وَ

نَّ� كَ�أَنِّي أَنْظُ�رُ إِلَ�ى أَھْ�لِ الْجَ ا ، وَ زً بِّ�ي بَ�ارِ شِ رَ ي ، فَكَ�أَنِّي أَنْظُ�رُ إِلَ�ى عَ�رْ أْتُ نَھَ�ارِ مَ أَظْ نَّ�لَیْلِي ، وَ كَ�أَنِّي أَنْظُ�رُ إِلَ�ى أَھْ�لِ الْجَ ا ، وَ زً بِّ�ي بَ�ارِ شِ رَ ي ، فَكَ�أَنِّي أَنْظُ�رُ إِلَ�ى عَ�رْ أْتُ نَھَ�ارِ مَ أَظْ ةِ ةِ لَیْلِي ، وَ
نَ فِیھَ�ا ، فَقَ� لِ النَّارِ یَتَضَ�اغَوْ أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَھْ كَ ا ، وَ ونَ فِیھَ رُ اوَ نَ فِیھَ�ا ، فَقَ�یَتَزَ لِ النَّارِ یَتَضَ�اغَوْ أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَھْ كَ ا ، وَ ونَ فِیھَ رُ اوَ فْ�تَ : : الَ الَ یَتَزَ ثُ ، قَ�دْ عَرَ فْ�تَ یَ�ا حَ�ارِ ثُ ، قَ�دْ عَرَ یَ�ا حَ�ارِ

مْ  مْ فَالْزَ ر هللا باإلیمان قلبھ: : ثم قال لمن حولھثم قال لمن حولھ  ..فَالْزَ ر هللا باإلیمان قلبھعبدٌ نوَّ   .١٤}}  عبدٌ نوَّ

  التصوف علم وعملالتصوف علم وعمل
، وهــذا عـز وجـلالتصـوف يصـل إىل تصـفية القلـوب وجالؤهـا لكـى تكـون صــاحلة ملواهـب حضـرة عـالم الغيـوب  اً إذ

�ــا ُحيســن العبــادة علــٌم وعمــٌل، البــد وأن يــتعلم أوًال األحكــام ال :يقتضــى أمــرين الربيــة، ويــتعلم األحكــام  لــربِّ  شــرعية الــىت 
�ـا مـع اخللـق ص�لى هللا ص�لى هللا رسـول هللا طلبـاً ملرضـاة احلـق، فـإذا عمـل مبـا علـم دخـل ىف قـول �ـا ويلتـزم  ،الشرعية الىت يتعامل 

ا لَمْ یَعْلَمْ { { ::علیھ وسلمعلیھ وسلم لْمَ مَ ثَھُ ا�َُّ عِ رَّ مَ وَ ا عَلِ لَ بِمَ نْ عَمِ ا لَمْ یَعْلَمْ مَ لْمَ مَ ثَھُ ا�َُّ عِ رَّ مَ وَ ا عَلِ لَ بِمَ نْ عَمِ   ١٥}}  مَ

 يطلب العلم أو يتعلم، فهذه دعوى زائفة، ومن ادَّعى التصـوف ومل يقـم عـامًال بكـل مـا جـاء فمن ادَّعى التصوف ومل
�ا الظهور بني خلق هللا لكن التصوف علٌم وعمـل، وصـفاٌء ونقـاء، وُحسـن  .عن هللا من شرع هللا فهذه دعوى كاذبة يطلب 

ه مــن فــتح هللا ،خلــٍق مــع مجيــع اخللــق الــىت  ،وأنــوار هللا وفيوضــات هللا ، وكمــاالت هللاجيعــل املــرء يتعــرض ملــا النســتطيع عــدَّ
  .يفيضها على قلوب الصاحلني من عباد هللا

ــا أمجعــني هــذا املقــام عــز وجــلنســأل هللا  ــدواموأن جيعلنــا مــن املتعرضــ ،أن يبلغن ، ني لنفحــات جــوده وفضــله علــى ال
� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم   وصلى هللا على سيد

 

                                                             
 .رضى هللا عنھ، وابن حبان عن أبي ھریرة رضى هللا عنھه البزار والبیھقي عن أنس روا ١٤

 هللا عنھرضى أخرجھ أبو نعیم في الحلیة وذكره أحمد عن أنس  ١٥


